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8 DIVIZIONARE „A“ NU AU REZISTAT
PRIMULUI ȘOC ÎN COMPETIȚIA K.O.!

Mijlocașul Dinu, „încolțit* de 5 jucători băimăreni, încearcă să declanșeze un nou contraatac. Fază 
din meciul Chimia Brazi — F.C. Baia Mare Foto : Dragoș NEAGU

PREOCUPĂRI SPORITE PENTRU 
0 MAI MARE CUPRINDERE A TINERETULUI 
ÎN PRACTICAREA EXERCIIHIEIR FIZICE 
Interviu ca tovarășul Viorel Jianu. prim-vicepreședinic a,l C.J.E.F.S.

Am vizitat, timp de cîteva 
zile, meleaguri hunedorene. în 
cetatea fontei și a oțelului, la 
Brad, în comuna Vața, la Deva 
sau la Petroșani, am stat de 
vorbă cu sportivi, antrenori, 
activiști de sport, pretutindeni 
constatând un interes deosebit 
pentru dezvoltarea activității 
sportive, pentru impulsionarea 
competițiilor cuprinse în cea 
de a doua ediție a marii în
treceri naționale „Daciada". 
Tovarășul Viorel Jianu, prim- 
vicepreședinte " ~
lui județean 
fizică și sport, 
țit și cu care 
meroase aspecte ale desfășură
rii „Daciadei" pe cuprinsul ju
dețului, a ținut să precizeze de 
la bun început :

— Rezultatele pe care le-am 
obținut în prima ediție nu 
ne-au mulțumit întru totul și a- 
ceasta a fost, desigur, o reflec
tare a muncii noastre, care nu 
întotdeauna s-a situat la para
metrii de calitate ceruți. Este 
și motivul pentru care. în toate 
asociațiile sportive din județ 
au avut loc analize temeinice, 
iar factorii cu atribuții, la rîn-

fost adoptate, de 
și măsuri cores-

cii ce gînduri. cu 
ați abordat ediția 

Daciadei" ?

al Consiliu- 
pentru educație 
care ne-a înso- 
am abordat nu

dul lor, au studiat în profun
zime modalitățile prin care pot 
aduce serioase îmbunătățiri or
ganizării și desfășurării între
cerilor .Daciadei", domeniu în 
în care au 
fiecare dată, 
punzătoare.

— Practic, 
ce obiective 
a II-a a

— Chiar de Ia început, pre
ocuparea noastră fundamentală 
s-a îndreptat spre o mai mare 
cuprindere a tineretului, a oa
menilor muncii de diferite pro
fesii si vîrste în practicarea 
exercițiilor fizice, a sporturilor 
preferate. Aceasta s-a concre
tizat ne două planuri: pe de 
o parte, prin mărirea număru
lui practicanților în acele uni
tăți productive cu rezultate 
mai slabe în prima* ediție : pe 
de altă parte, prin cuprinderea 
unor noi sectoare de activitate, 
cum ar fi cel minier, al con
strucțiilor sau transporturilor, 
cu un profil mai deosebit care

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 2-a)

PROMOVAREA TINERILOR BOXERI
SE FACE ÎN FOCUL
LUPTELOR DIN RING!

S-a tras cortina peste „16“- 
imile „Cupei României" 1.

în avancronica noastră de 
ieri, se scria : „Dacă adoptăm 
calculul tradițional al hîrtiei, 
legat și de avantajul terenului, 
am putea spune că după, etapa 
„16“-imilor numărul diviziona
relor A care ar rămîne în 
cursă se cifrează la zece, cele
lalte șase echipe urmînd să a- 
pere, în continuare, șansele 
Diviziei B“. Acest pronostic 
global se încheia, însă, cu un 
amendament: „Dar partea cea 
mai frumoasă a acestei prime 
după-amieze de fotbal (oficial) 
va fi calificarea unei echipe de 
Divizia C. Va fi aceasta Sticla 
din Turda ?... Va reuși această 
performanță Victoria din Că
rei

în linii mari, așteptările au 
fost confirmate. Doar zece di
vizionare A (din cele 18) au ră
mas în cursă, după prima cioc
nire, cu șocul disputelor în com
petiția k.o. a fotbalului. Cele 
șase divizionare B care urmau 
„să-și apere șansele" au făcut 
loc și amendamentului, astfel 
îneît Divizia C are în optimi o 
reprezentantă de merit : Sticla 
Arieșul Turda.

Dacă acest pronostic global 
a fost realizat, el exprimînd și 
stratificarea reală a celor trei 
divizii naționale (cu specifica
ția unei evoluții sub așteptări 
a divizionarelor A), meciurile,

REZULTATE TEHNICE
- C.S. T1RG0VIȘTE
- STEAUA
- SPORTUL STUD.
- DINAMO BUC.
- F.C. BAIA MARE
- F.C. ARGEȘ
- CHIMIA RM. V1LCEA
- S.C. BACĂU
- JIUL
- U.T.A.
- CORVINUL HUNED.
- UNIV. CRAIOVA
- F.C. BIHOR
- POLITEHNICA TIM.
- POLITEHNICA IAȘI
- GLORIA BUZĂU
negre s-au calificat pentru faza optimilor

■ * mai. (Cronicile in pag. 4—5).

STICLA ARIEȘUL TURDA
F.C, CONSTANȚA 
VICTORIA CĂREI 
MUSCELUL CIMPULUNG 
CHIMIA BRAZI 
MINERUL GHELAR 
DINAMO SLATINA 
„U" CLUJ-NAPOCA 
CONSTRUCTORUL IAȘI 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
METALUL BUCUREȘTI 
LAMINORUL NĂDRAG 
F.C.M. GALAp 
ENERGIA GH. GH.-DEJ 
OLIMPIA SATU MARE 
A.S.A. TG. MUREȘ
Echipele scrise cu litere 

care va avea loc la data "de W

luate fiecare în parte, au ofe
rit înfruntări dramatice, care 
nu corespund tabloului liniștit 
al desfășurării generale a „16“- 
imilor, E suficient să amintim 
eliminarea echipei lui Mateia- 
nu, victoria Sticlei din Turda, 
calificarea prin „clauză de re
gulament- a unor echipe ca 
Steaua sau Jiul, pentru a ne 
da seama că și de astă-dată 
„Cupa României" a fost ceea ce 
este, adică o competiție în care 
cei dornici să se autodepășeas- 
că găsesc un foarte fertil cîmp 
de acțiune.
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0-0 
0-1
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2-0

(0-0 ; 0-0)

De azi, la Predeal

BIATLONIȘTI DE ELITĂ

LA „CONCURSUL PRIETENIA
Participanții la „Concursul 

Prietenia" au efectuat, ieri, pe 
pîrtia din Valea Rîșnoavei, an
trenamentele de acomodare 
cu locul întrecerii în care vor 
debuta azi cu proba de 15 km. 
Tinerii biatloniști din cele 8 
țări au făcut o recunoaștere 
amănunțită a traseului de 
fond, iar în poligon au execu
tat trageri de reglaj.

Cu toții, sportivi și antre
nori, s-au declarat satisfăcuți 
de condițiile asigurate pentru 
buna desfășurare a acestei 
dispute a tinerilor biatloniști.

In echipa R. D. Germane fi-C 
gureazâ campionul mondial de 
la recentele întreceri ale ce
lor mai buni biatloniști juniori 
din lume de la Ruhpolding, 
Thomas Klinger, precum și 
colegul său de echipă, Mathias

Jung, care s-a situat la C.M. 
pe locul secund. Dar, biatlo- 
niști de valoare se află și în 
echipele Uniunii Sovietice, Ce
hoslovaciei și Poloniei.

Iată programul de desfășu
rare : Joi, ora 10, cursa 
15 km. sîmbătă, ora 10, 
de 10 km, iar duminică, 
ștafeta 3X7,5 km.

★
Pe trambulina de la 

va avea loc sîmbătă și 
nică concursul I-*—

i pe 
proba 
ora 9.

Borșa 
dumi

nică concursul internațional 
de sărituri la care vor fi pre- 
zenți sportivi flin Uniunea 
Sovietică, R.D. Germană, Polo
nia și România. La întrecerile 
dotate cu „Cupa Borșa" (sîm
bătă) și „Cupa Federației" 
(duminică), vor evolua și sări
torii români Constantin Bu- 
zoiu, Gheorghe Gerea ș.a.
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De ce s-a renunțat la
Caracterul selectiv se dove

dește a fi una 
indubitabile ale 
de suprafață 
altfel, însuși 
„Turneului primăverii' 
ționa la capitolul scopului in
tenția de a descoperi, selecta 
și valorifica elementele cele 
mai dotate. în vederea promo
vării imediate printre partici- 
panții la turneul internațional 
„Centura de aur- și — 
funcție de evoluția 
— reținerii în 
pentru marile 
itoare.

Țelul propus 
bună măsură, 
fel, măcar în parte, 
mare de concurenți înscriși la 
întrecerile de la Brăila și Ga
lați. (E cazul, poate, aci să 
arătăm că printre numeroșii 
participanți la turneul pe cate
gorii s-au aflat destui care 
ar fi putut rămîne acasă fără 
nici o pagubă).

„Criteriul tineretului" 9

leri, in Divizia A de volei

din virtuțile 
competițiilor 

națională. De- 
regulamentul 

‘ i“ men-

în
ulterioară 

lotul național 
competiții vi-

a fost atins în 
justificând ast- 

numărul

în condițiile unui turneu 
mare dificultate (finaliștil 
cîștigătorii fiind obligați 
susțină chiar cinci meciuri 
șase zile, ritm care întrece 
programele marilor competiții 
mondiale), prestațiile multor 
tineri au fost limitate de o 
oboseală neobișnuită pentru el. 
Cu atît mai valoroasă devine 
performanța celor care, prin 
ambiție și dîrzenie în luptă, 
și-au valorificat calitățile fizi
ce și cunoștințele tehnico-tao 
tice, obținînd un meritat ac
ces pînă la fazele superioare 
ale turneului. în această cate
gorie trebuie să-i menționăm 
pe: Ionel Panaite (cocoș) —-
cîștigător al concursului (an
trenat de N. Popa), Vasile 
Zbughin (pană) — finalist (an
trenat de M. Raicu), Marcel

Victor BĂNCIULESCU 
Mihai TRANCĂ

de

să 
in

(Continuare in pag. a 7-a)

PENICILINA ÎNVINSĂ LA... IAȘI 
IAR EXPLORĂRI BAIA MARE 

LA SIMLEU SILVANIEI
A de volei s-nu 
10 partide in ca- 
intermediare. Iată

în Divizia 
disputat ieri 
drul etapei 
rezultatele și amănunte :

FEMININ
PENICILINA IAȘI — FARUL 

CONSTANȚA 2—3 (—11, 7, —11, 
9, —7). Dispută de mare ten
siune pe parcursul a peste 
două ore de joc. Farul a ve
nit la Iași să cîștige. Și a reu
șit, ca urmare a jocului orga
nizat, ferm și atent în apărare, 
să furnizeze surpriza. De la 
învingătoare au strălucit Ma
ria Enache în atac și Luiza Ma- 
lezian în apărare. De 
vinse au evoluat mai 
Ileana

la în- 
bine 

Dobrovschi și Doina 
Stoian. Arbitri : I. Sușelescu jși 
I. Covaci din București. 
Diaconescu, coresp.).

DINAMO — C.S.M. LIBER
TATEA SIBIU : 3—0 (3, 2, 12). 
Sibiencele au intrat pe teren, 
parcă timorate de valoarea 
adversarelor, punctînd numai la 
8—0. Abia în setul trei, oas
petele au pus probleme dina- 
movistelor, jucînd de la egal 
la egal dar, ajunse la 11—11. 
au cedat pasul în final. Meci 
de... antrenament pentru Di
namo, care a avut în Victoria 
Banciu și Irina Petculeț două 
jucătoare foarte bune. De la 
oaspete s-a remarcat Marcela 
Dușleag. Arbitraj bun : V. Til- 
că — V. Vrăjescu. (S.N.).

(D.

Atac dinamovist : 
trage Irina Petcu- 
leț. iar mingea va 
trece prin bloca
jul sibiencelor 
Marcela Dușleag 
și Marinela Țurlea

Foto: V. BAGEAC
RAPID — ȘTIINȚA B \CAU 

2—3 (—11, 6, 9. —6. —3). în 
primele trei seturi s-a jucat cu 
multe greșeli de ambele părți, 
voleibalistele (îndeosebi cele 
băcăuance) dovedind că au cam 
absentat de la lecțiile dedicate 
preluării. Foarte multe puncte 
s-au realizat din serviciu ! Ra- 
pidistele. cu sextetul de bază 
incomplet. au luptat însă cu 
ambiție în fața unei adversare 
dezorientate. Dar. în ultimele 
două seturi băcăuancele au le
gat mai bine jocul, dominînd 
în principal prin forța atacului 
și prin blocaj. Remarcate : 
Niculina Cuciureanu. Lucia 
Mateș si Luminița Bălan (Ști
ința). Eugenia Rebac si Nadia 
Constantin (Ranid). Arbi'raj 
foarte bun : E. Mendel din Sibiu 
și V. Ranghel din Bucu
rești. (A. B.).

C.S.U. GALAȚI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 3—0 
(6, 2, 8). Meci fără istoric, cîști-

gat. de gazde în numai 45 de 
minute. Evidențiate : Crina 
Georgescu. Maria Obreța. Doi
na Rusu (C.S.U.), Doina Po
pescu (Univ.). Arbitri : Al. Dra- 
gomir si A. Dinicu din Bucu
rești. (T. Siriopol. coresp.).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
MARATEX BAIA MARE 3—2 
(—12, —13, 8, 9. 13). Meci echi
librat. spectaculos. Băimăren- 
cele au trecut pe lîngă victorie 
(în setul 5 ele au condus cu 
7—2 și 13—11). S-au remarcat: 
Emilia Mănăilă (cea mai bună 
de pe teren). Mihaela Iloanță
— de la Chimpex. Constanța 
lorga și Georgeta Cifiînc — de 
la Maratex. Arbitri : P. Vasile 
din București și I. Stoica din 
Bacău. (C. Popa, coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— „U“ CLUJ-NAPOCA 3—0 
(3, 9, 12). Partidă ușoară pentru

(Continuare in pag. a 7-a)



• IA LICEUL „NICU GANE* 
din Făiticen •-© inaugurat, zHel© 
trecute, © frumoasă sală d© 
«port, care poate găzdui partide 
de voie., baschet etc yl ©-ne © 
minitribună cu 100 de locuri. Cu 
prilejul dării în folosință a cvut 
loc o competiție de volei, dotată 
cu „Cupa Nicu Gan©“, onorată 
prin prezența unor echipe din 
lași. Roman fi Piatra Neamț. 
Trofeul a revenit, atît la băieți 
cit fi J© fete, sportivilor din 
Fălticeni • PE PlRTIILE de schi 
de la Piatra Fîntînele yi Măgura 
Ca tu Iu s-ou întrecut peste 400 de 
fete și bă:eți în probe de cobo- 
rine sch:-fond și săniuțe. Printre 
cîștigfitori s-au numărat : Maria 
Hangar (Bistrița Birgăului), D. 
Ludu (Năsăud) și M. Hector 
(com. Teaca) • SALA LICEULUI 
„ZINCA GOLESCU* din Pitești a 
găzdui* etapa județeană Argeș a 
„Cupei sănătății* la volei fete. 
Primul loc a revenit formației 
Sănătatea Curtea de Argeș, în
vingătoare (2—0) în finala cu Să
nătatea Costeștî. • O FRUMOA
SA INIȚIATIVA a ConsîHukn oră
șenesc pentru educație fizică •' 
sport Bușteni : organizare© com
petiție* „Cupa micului schior*. 
Pe pîrtia Poiana Codinderu, Ic 
slalom uriaș, s-au întrecut nume
roși copii Intre ă și 14 ani. Pre- 
mianți cu fost : Ocna $andru, 
C Jitaru ($c. gen. 1) - ta co- 
pM 6-10 an! șl V. Vokxd©ț ($c. 
gen. 2) • IN CADRUL Liceului

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

d!e/a 
egmirn 

noștri

energetic din Galați (director In g. 
T. Labuneț) funcționează de ©nul 
trecut, cu bune rezultate, o sec
ție de lupte greco-romane. In 
nou! sezo y 6 sportivi de aici vor 
evoiua in echipa divizionară Du
nărea Galați. • ASOCIAȚIILE 
SPORTIVE SINDICALE brașovene 
au desemnat cîștigâtorii etapelor 
județene din cadrul „Daciadei* 
ta șah și tenis de mosâ : Car
men Popovic! CCTCE Brașov) și 
Mirce© Lupu (CIBO Brașov) — 
la tenis de masă, Adeha Gtosonu 
(Precizia Săcele) și Ion Naghiu 
(IMMR Codice) - ta șah. • 
ANTRENORUL echipei de volei 
(b) C.S.Sc. Timișoara, Gbeorghe 
Horvath o avut după jocul de ta 
Hunedoara, cu C.S. Școlar din 
localitate (meci pierdut cu 1—3 
de timișoreni), © ieșire nesporti
vă față de spectatori, cdresin- 
du-le cuvinte Jignitoare I • DO
UA ASOCIAȚII SPORTIVE b răi le
ne, Confecția și Zimbrii, iși dis
pută intiietatec In meciuri ami
cale (tur, retur) ta șah șl tenis 
de masă. După prima confrunta
re cond ce Confecția cu 2-0.
• PESTE 130 DE OAMENI Ai 
MUNCII din cadrul Direc
ției județene P.T.T.R. Ilfov ©u 
participat ta © frumoasă excursie 
organ zată pe ruta Sînota — Pre
deal — Poiana Brașov — Cheta. 
Cheltuielile au fost suportate de 
Comitetul sindicatului, din fondul 
primit ca urmare a ciștigării stea
gului de unitate fruntașă pe ra
mură — locul I pe țară în 1978.
• ..CUPA DE IARNA*, competi
ție polisportivă ce © avut toc ta 
Liceul pedagogic din Bacău —cu 
partcparec majorității elevilor 
- a fost cîștigotă de echipa a- 
nului II A. La concursul de șah 
pe primui toc s-a clasat Vietate 
A babei, iar ta tenis de masă 
Silvia Tema. • SECȚIILE DE TE
NIS din Mediaș se pregătesc in
tens pentru noul sezon — 40 d© 
jucător’ (majoritatea provenind 
de ta Gaz metan) cu și partici
pat I© un recent concurs de sală. 
Preocupări există și pentru îm
bunătățire© bazei materiale. De 
exemplu ta Gaz metan va fi bi- 
tumlnizat cel de al doilea teren, 
tar ta Sănătate© șl Sparta se vor 
amenaja noi suprafețe de foc 
acoperite cu zgură.

(RELATĂRI DE LA: I. Mindrescu, 
Ov Torn©, |. Fețe© nu, V. Zbâr
cea. T. Sîriopol. C. Gruia, I. 
Vlad. Tr. Enoch©, N. Tokacek, E. 
Teirău șl M. Tocat),

| PÎNĂ LA 31 MAI, SUBSTANȚIALE REDUCERI i 
“ CE PREfURI LA EXCURSIILE IN R.U. GERMANA

La Agenția de excursii cu turiști români în străinătate 
și la oficiile județene de turism sau filialele acestora din 
întreaga țară se pot face înscrieri pentru excursii inte
resante și instructive pe următoarele itinerare (ce cuprind 
și localități din R.S. Cehoslovacă, R. P. Polonă și R. P. 

Ungară):
• București — Berlin — Dresda — Karl Marx Stadt — 

Gera — Magdeburg — Berlin — București (avion, 7 zile), 
preț informativ 3 011 lei;

O București — Praga — Rostock — Schwerin — Berlin — 
Gdansk — Malbork — Varșovia — București (avion + 
tren, 11 zile), preț informativ 4 016 lei j

• București — Berlin — Leipzig — Karl Marx Stadt — 
Dresda — Berlin — București (avion, 7 zile), preț infor

mativ 3178 lei |
• București — Praga — Berlin — Potsdam — Magdeburg 

— Wernigerode — Leipzig — Weimar — Dresda — 
Budapesta — București (tren, 13 zile), preț informativ

3 493 lei,
înscrierile se fac pînă la 15 aprilie 1979 In București, la 

ghișeele Agenției de excursii cu turiști români în străină
tate (str. Episcopiei ar. 2, telefon: 16.44.31), precum ți la 
oficiile județene de turism sau filialele acestora din toată 
țara.

I
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30 de"surorl.
Ca să ajungă la antrena

ment, în sala Obor, Dana 
Girleanu pleca din bulevardul 
Macaralei / Sorina Ștefan — 
din Drumul Taberei j Mariana 
Bratu — din Ferentari. Ele 
și, asemenea lor, multe dintre 
gimnastele C.S.Șc. nr. 2 din 
București. Sigur, n-ar fi fost 
ceva neobișnuit dacă gimnas
tele despre care e vorba ar 
avea, să zicem, 15 ani. Dar 
ele aveau: patru ani fi ceva pri
ma, șase cea de a doua, a- 
proape șapte ultima. Și cam 
tot atîția, colegele lor...

Trebuia să se facă ceva 
pentru ca fetițele să nu se 
mai scoale la ora 5 pentru a 
putea fi la ora 7 la sală. Și 
profesorii au început să caute 
in jur. Astfel au ajuns la 
Școala generală nr. 64, una 
din sursele secției de gimnas
tică a C.S.Șc. 2, unde erau cî- 
teva mici încăperi neintrebu- 
ințate. Totul doar la cîteva 
minute de locul de antrena
ment ! Profesorii de gimnasti
că de la C.S.Șc. nr. 2 s-au do
vedit nu numai buni mese
riași, ci și oameni cu o ima
ginație bogată, de acțiune ți 
de inimă. Au reparat mai în- 
tîi zidurile ți au amenajat pa
tru camere. Prin grija unei 
mame, arhitectă, pe pereți au 
apărut „Mickey Mouse" in 
chip de tenisman, „Woody" 
gimnastă, pitici înotători și o 
mulțime de alte personaje de 
basm și desene animate care 
s-au transformat în mari 
sportivi.

Așa au găsit micile gim
naste un al doilea cămin. Un

PREOCUPĂRI SPORIȚI PENTRU 0 MAI MARI CUPRINDERE
A TINERETULUI ÎN PRACTICAREA HIRCIJIIIOR FIZICI

(Urmare din pag. 1)

la
a- 
în

nu favorizează întotdeauna or
ganizarea regulată a unor În
treceri sportive de masă. E- 
forturile noastre s-au materia
lizat în frumoase rezultate care 
s-au obținut, din noiembrie 
pînă acum, la întreprinderea 
Vidra din Orăștie, la fabrica 
de tricotaje din Hunedoara, la 
I.M.C. Bîrcea, care nu sînt, 
dealtfel, decît trei exemple din 
cele numeroase care ne stau 
indemînă.

— Am constatat aici, de 
semenea, frumoase realizări 
direcția asigurării bazei mate
riale necesare practicării spor
tului. Atît a celui de masă cit 
și a celui de performantă. Care 
socotiți că ar fi principalele 
..puncte" cîștigate în 
direcție ?

— Am 
rezolvăm 
de etapa 
în acest 
Banelor 
am reușit să dirijăm spre a- 
sociațiile noastre sportive peste 
800 de mese pentru practicarea 
tenisului de masă, acțiune care 
a fost urmată de un serios re
viriment al acestei discipline pe 
meleagurile noastre. Cu colabo
rarea unor tehnicieni compe- 
tenți. au fost amenajate pîrtii 
de scljl ți sănluț in Paring, 

această

Intil, tă 
ridicate

încercat, mai 
problemele 

de iarnă a „Daciadei". 
sens, cu sprijinul or- 
comerciale județene,

I

I
I

I

cămin în care vin lunea di
mineața, plecind sîmbăta a- 
casă, tot timpul fiind supra
vegheate, prin rotație, cu căl
dură părintească, de cadrele 
didactice de specialitate. Un 
cămin din care nu lipsește 
nici măcar minitelevizorul. 
Nu, nu pentru că ar costa 
mai puțin: profesorii ți co
lectivul de părinți ar trece și 
peste asta. Ci, pentru că el 
trebuie să fie la.„ proporțiile 
telespectatoarelor. Există 
chiar ți săculeți albi pentru 
lucruri curate și alții, albaștri, 
pentru cele „. mai puțin; ți 
rafturi cu periuțe de dinți ți 
buzunărașe cu piepteni de 
toate culorile.

Dar nu numai un cămin, 
în care dorm ți învață, au 
găsit micile gimnaste. Ci ți o 
familie în cadrul căreia se e- 
ducă ți cresc, în care „mama 
-gimnastică" are 30 de fiice. 
O familie în care trăiesc 30 
de surori. In. fine, o familie 
alcătuită din tot atîtea prie
tene, toate aspirante la per
fecțiune. 30 de viitoare Nadii, 
dintre care unele se află acum 
în stadiul de campioane na
ționale la categoria a patra.

Radu TIMOFTE

P.S. — Iată componența ca
tedrei de gimnastică de la 
C.S.Șc. 2 : Aurelia Bunea, Iu- 
lia Rotărăscu, Lucia Marcu, 
Gabriela Stabișevschi, Mihai 
Demetrescu, Mihai Tache, Ilie 
Alexandru, Tudor Raiciu, 
Cornel Bălan.

zona Orăștie, la Brad, în mun
ții Poiana Huscâi, în Masivul 
Vulcanului. La Hunedoara a 
fost dat în folosință un pati
noar artificial. Cred că se poa
te face o legătură între aceste 
realizări și faptul că, pînă a- 
cum. la finele primei decade a 
lunii februarie, în județul nos
tru au fost angrenați în între
cerile „Daciadei" de iarnă peste 
90 000 de participanti, cu o 
creștere evidentă, mai ales, a 
tinerilor și oamenilor muncii 
din întreprinderi ți instituții. 
Festivalul sporturilor de iarnă, 
organizat la schi și sanie în 
Paring, cu participarea a peste 
1 000 de concurențl, „Cupa mi
nerului", ca și întrecerile din 
zona orașului Vulcan sau car
navalurile pe gheață de la Hu
nedoara și Deva sînt tot atîtea 
acțiuni care s-au bucurat de 
un interes major din partea 
tuturor asociațiilor sportive.

— Cum apreciat! organizarea 
propriu-zisă a competițiilor, 
participarea tineretului, a ce
lorlalți oameni ai muncii iubi
tori de sport ?

— Străduindu-ne sâ tradu
cem în fapte prevederile Re
gulamentului „Daciadei", indi
cațiile organelor de partid lo
cale ți ale mișcării sportive, 
am acționat, cu prioritate, pen
tru organizarea de întreceri In 
ateliere, secții, clase, sectoare 
de muncă din întreprinderi ți 
încă de pe acum putem con
semna rezultate bune la Liceul 
Industrial metalurgic din Hu
nedoara, Liceul Avram Iancu 
din Brad, școlile generale nr. 
3 și 4 din Deva. ar. 7 din 
Hunedoara, întreprinderea mi

Retrospectivă '78

PUNCT
Cu cronica aii von» încheia tre

cerea in revistă a eetor 13 formații 
©ar© ou evoluat tn stagiunea *78. 
După cum se ft:e, pe ultimele patru 
tocuri s-au c Ta set antrenorii G. Sol
ea© (49), S. Onoche (37), D. Toduță 
(33) >! Tr. Dtou (24). De»I primul © 
ovul to dispoxiți© clt©vv elemente cu 
„firmă* (Tub, Mocrau, Diatom, Ho
lla), olt© cîteva (Corn«l, Hotă roii 
Rujnițc) cu recta perspectives aces
tora adăuaindu-H-se fl „doi ©nli* 
Simptom, Retuș, Versiunea, rexultotul 
Onol n-a fost pe măeura așteptărilor. 
Tub a cîștlgat o singură cursă, Dia
tom nfci un© (I), Mocrou doar trei, 
greul formației âudndu-l Hetta, He- 
aeric. Simptom fl Retuf, prim© seoll- 
lînd cinci victorii, celfoîy dto patru. 
Surprinzător apare însă randamentul 
dat de Hotă re l fl Comei. dWă din 
„pieseta grota* ata formafici. D©fl

BRAVO, NEA GICĂ I
Jumătate din terenul de 

baschet al asociației sportive 
„Metalul" din Craiova devine 
lama, prin grija lui „Nea Gl- 
eă“, un minl-patlnoar. Singu
rul din acest oraș.

Nopți de-a rîndul, pînă spre 
ziuă, Nea Gică, cu un furtun, 
prea scurt pentru a 
uda tot terenul, eu 
gălețile cu apă, se 
Îngrijește ca, a doua 
zl, copiii să poată
patina pe o gheață acceptabilă.

Șl copii patinează.
Patinează, pc un spațiu care 

măsoară 15X15 m, vreo 20—30 
de copil si adolescenți — mal 
mulțl nu Încap — dornici de 
mișcare In aer liber, dornici 
•ă prindă tainele acestui mi
nunat sport al grației șl al 
eleganței.

Mulți din cel care știu să 
patineze astăzi au fost Îndru
mați, la primii lor pași pe 
gheață, de Nea Gică. Șl astă
zi, acest entuziast susținător

Sîmbată și duminică, în județul Brașov

„RALIUL ZĂPEZII" - PRIMA CURSĂ 
AUTOMOBILISTICĂ A ANULUI

Sunbătă, multi dintre aulomo- 
biliștii români fruntași vor lua 
startul In prima Întrecere a anu
lui 1979 : „Raliul zăpezii", orga
nizat ca de obicei la fiecare în
ceput de sezon in județul Bra
șov — de fapt prima etapă a 
campionatului national de ra
liuri. Nu știm dacă pînă în ziua 
concursului pe anumite porțiuni 
ale traseului se va așeza zăpadă 
pentru a justifica numele com
petiției Cert este că, după cum 
ne afirma Radu Dobrescu, se
cretarul adjunct al federației de 
specialitate : „Indiferent de vre
me, «Raliul zăpezii» rămine o 
Întrecere deosebit de dificilă.

nieră Barza, Combinatul side
rurgic Hunedoara, la Prepara
ți! Petrila, exploatarea minieră 
Dîlja, T.C.M.M. Petroșani, ca 
și în comunele Vata, llia, 
Dobra, Sălaj și Toplița.

— Poate că nu e prea de
vreme să vorbim și despre 
competițiile viitoare. Ce vă 
propuneți pentru lunile care 
urmează ? In ce direcție veți 
acționa cu precădere ?

— Ne preocupă în cea mai 
mare măsură modalitățile prin 
care să putem ridica continuu 
nivelul calitativ al muncii 
noastre, care sperăm să deter
mine. lucru firesc, dealtfel, și 
o îmbunătățire calitativă a re
zultatelor. Numai în acest fel 
ne vom putea atinge obiectivul 
propus, acela de a obține un 
loc fruntaș în clasamentul pe 
țară. în momentul în care vor 
fi posibile mai multe activități 
In aer liber, vom pune bazele 
sportive și terenurile simple, 
amenajate la locurile de agre
ment, la dispoziția tineretului, 
a tuturor oamenilor muncii, 
pentru a realiza In acest fel o 
ți mai mare cuprindere a ma
selor în practicarea exercitiilor 
fizice țl a sportului. 1879 este 
anul de pregătire a sportivilor 
și echipelor din județul nostru 
în vederea finalelor pe țară, 
an In care întregul nostru po
por va marca aniversarea a 
2 050 de ani de la crearea pri
mului stat centralizat dac. a 
cărui capitală t-a aflat, după 
cum se știe, pe teritoriul de 
astăzi al județului nostru. Este 
un motiv In plus să onorăm 
acest eveniment prin evoluții 
și rezultate de nivel ridicat.

FINAL
embii și-au Imbunătâțit simțitor re
cordul inițial (Corne! 1:31,4 — 1:26,9 ; 
Hotar el 1:35,2 - 1:30,2), ei (Ui au 
reoHzot deeft una, respectiv două vic
ierii I In schimb, atît unui cit ,1 ce- 
Wlolt ou dovedit o curioasă „predi
lecție* pentru locul bei (tn special in 
Cursele arevizute cu pariul ordinea 
tripli), primul ctastndu-M de opt ori, 
secundul de patru, pe cceU „rivnit* 
loc Se par. câ O. Qobonu (driver 
k> formația respectivă) n-a lost chiar 
Mrâin do „capriciile* eievifer .ăl dacă 
avem In vedere faptul c* • porte 
din cele 11 rile petrecute pe „banco 
rezervelor* se dotoresc tocmai flue- 
tuoțlllor de wttori făcute do acești 
cai. Șl fHndcă veni vorba de nncțlunl 
pebuio li arătăm el ocupante locului 
11, formația S. Onache, ei4o In 
•chlmb „fruntașă" la acest capitol. 
Atil ontrenorul grajdului, dt |l drive-. 

al mișcării to aer liber îi în
vață p- copil să patineze. Du
pă orele nocturne de trudă, 
mai găsește puterea să arate 
copiilor cum se string șiretu
rile la ghete, cum se așează 
un adaos de carton cînd ghe
tele sînt prea largi și, punîn- 

du-șl el însuși pati
nele, cum se fac 
primii pași pe ghea
ță, cum se face o 
piruetă șl cum... se 

cade, fără ca acest lucru să le 
creeze copiilor complexe de 
inferioritate față de cei din 
jur.

Copiii n solicită mult pe Nea 
Gică. Toți 11 vor ca partener. 
Nea Gică stabilește ordinea în 
care fiecare va patina alături 
de el și 11 mulțumește pe toți, 
chiar dacă oboseala H cople
șește.

De ce am scris toate aces
tea T Pentru că „Nea Gică" 
ară... 74 de ani. Mulțl Înainte!

MIRCEA LUPESCU

Concurențil au de străbătut 560 
km pe drumuri diferite, moder
nizate sau nu, din județ, trecind 
prin 22 posturi de control orar 
și avlnd de efectuat 12 probe 
speciale. Pentru prima dată in 
acest raliu, lntr-una din probele 
speciale, cea de Ia Kălchiu, se 
va desfășura și o întrecere pe 
kilometru lansat. Tot in premie
ră : rezultatele de pe traseu vor 
tl definitivate cu ajutorul unul 
calculator electronic".

Plecarea in raliu a primului 
echipaj se va da simbătă, 3 mar
tie, la ora 15,01, din fața Uni
versității din Brașov, după care, 
din minut tn minut, vor pleca 
celelalte echipaje. Traseul ales 
trece printr-o serie <te locali
tăți : Predeal, Rișnov, Dălghiu, 
Zizln, Brădet, Poiana Mărului 
șa. întrecerea se va desfășura 
și pe timpul nopții, sosirile ur- 
mtod să aibă loc duminică (tot 
tn fața Universității) incepind 
de la ora 2,27.

Interesul de care se bucură 
„Raliul zăpezii" este ilustrat de 
faptul că la concurs s-au înscris 
peste 60 de echipaje, printre 
care cele ale asociațiilor și clu
burilor : DacLa Pitești, Unirea 
Tricolor București, ITA Timiș, 
IP A Sibiu, Nicotină Iași, I.N.M.T. 
București, ITA Șoimii Cluj sa. 
La start vor ti prezente cele 
trei echipaje ale Daciei Pitești 
care au cucerit to 1078 locul I 
to „Turul Europei" : Uic Oltea- 
nu — Ovidiu Scobal, ștefan 
lancovici — Petre Vezeanu, Ar
pad Szalai — Constantin Zăr- 
nescu. (M. FR.)

PE MICUL ECRAN
JOi 1 MARTIE, ora 18,*5 : 

Marele premiu de sărituri cu 
schiurile de la Dengedberg 
(Elveția).

SÎMBATA | MARTIE, ora 
17 : Rugby, Anglia — Franța 
In „Turneul celor 5 națiuni" 
(Transmisiune directă de la 
Londra ; comentator — Du
mitru Tănăsescu).

DUMINICA 4 MARTIE, ora 
15,15 : „Serbările zăpezii",
emisiune de jocuri tostructlv- 
educative și sportive (Trans
misiune de la Izvorul Mure
șului ; prezentator — Ion' 
Gbițulescu) ; ora 17 : Fotbal, 
Dinamo București — F.C. 
Bala Mare (repriza a H-a ; 
comentator — Cristian Țo- 
pescu).

MIERCURI 7 MARTIE, ora 
14 : Fotbal, Politehnica Iași — 
Universitatea Craiova (Trans
misiune directă de la Iași ; 
comentator — Gr. Ellsei),

JOI 8 MARTIE, ora 18,35 : 
Fotbal internațional — rezu
matul meciurilor din sfertu
rile de finală ale Cupelor 
europene intercluburl.

H I P j S M
rul FI. Pa$că au „reușit* să „obțină* 
în cursul anului un număr de 12 șl, 
respectiv, 14 zile de „concediu for
țat". S. Onache primind și un ultim și 
sever avertisment pentru slaba pre
zentare în alergări © cailor din for
mați© sa. In ceea ce privește celelalte 
două grajduri, D. Toduță și Tr. Dinu, 
trebuie să menționăm că ele ©r fl 
putut obține rezultate mai bune, dar 
primul c fost lipsit, © bună perioadă 
de timp, de aportul driverului I. Bă
nică (accidentat), iar secundul (a- 
flat în prezeit in spital) a condus 
sporadta treburile formației sale.

Cam atît despre protagonistele ci
nului 1978. Le oșteptăm In stagiunea 
'79 cu speranța că ne vor oferi în
treceri de mare spectaculozitate, du
blat© d© performanțe superioare.

_ Gh. ALEXANDRESCU



PRIMUL «CLUB» SPORTIV

PĂRINȚII AII DECIS: 
FLORIN ESTE COPILUL TENISULUI!

AL VIITORULUI PERFORMER

Sportul, privit otît ca performanță, cit ți ca 
activitate zilnică, individuală, pusă in 
slujba sănătății omului modern, presupune 

coborîrea continuă a virstei de la care trebuie 
începută practicarea lui. In aceste condiții, pe 
zi ce trece devine tot mai important rolul fami
liei in a forma la copil obișnuințe sportive, de 
a cultiva deprinderi cit mai variate de mișcare. 
Exagerind puțin (servind ideea pe care dorim s-o 
scoatem in evidență), familia poate ți trebuie 
să constituie pentru copilul in creștere și for
mare un adevărat club sportiv, in care primește 
primele îndrumări sportive, i se asigură un mi
nimum de condiții materiale pentru practicarea 
sportului preferat (patine, schiuri, rachete, echi
pament, încălțăminte adecvată), ii sint oferite 
primele elemente ale unei conștiințe sportive in 
alcătuire, îi sint educate trăsături de caracter 
specifice și sportului (hărnicie, spiritul de fair-

play, dorința de autodepășire, spiritul de echipă 
ș.a.). Nu e de mirare că, din familii in care 
mișcarea este agreată, sau in cele de sportivi, 
au ieșit performeri și mai buni : părinții, obiș- 
nuiți ai stadioanelor ți sălilor sportive, iți în
dreaptă copiii spre activități asemănătoare, con
vinși din proprie experiență de folosul acestora 
pentru viață. Cultivind la urmași dorința de 
mișcare și atracția sportului, părinții devin aju
toare de nădejde ale profesorului de educație 
fizică din școli, instructorului din asociații spor
tive, antrenorului din cluburile de performanță.

Vom incerca astăzi să scriem despre citeva 
cazuri în care mediul familial favorabil a con
stituit, dacă nu prima condiție, cel puțin una 
dintre premisele principale pe care s-a putut 
grefa, mai tirziu, fie un destin de campion, fie o 
viață de iubitor ți practicant zilnic al exerci- 
țiilor fizice.

NU IRA
0 SIMPLĂ

COINCIDENTĂ

DE NUME...

Pe șeful de coloană al te- 
nismanilor noștri tineri îl cu
noașteți. Numele său este Florin 
Segărceanu...

De fapt, un nume foarte cu
noscut în tenis. L-am asociat, 
ani de-a rîndul, cu succesele 
imul club bucureștean. cu a- 
celea ale unor jucătoare frun
tașe. Cine n-a auzit de antre
norul Segărceanu ? Acela este, 
însă. Aurel. Și nu e vorba de 
nici o coincidentă, căci Aurel 
Segărceanu este tatăl lui Flo
rin Segărceanu, tenismanul ju
nior despre care vrem să 
scriem. Că un antrenor cu re
putația acestuia (și puterea sa 
de muncă) își pune in gînd 
să-și îndrume copilul pe a- 
ceeași cale pe care a netezit-o 
pentru alte tinere vlăstare, nu 
poate mira pe nimeni. La Di
namo. unde activează de a- 
proape un sfert de veac, a 
avut totdeauna in jurul său o 
droaie de copii. Băieți și fete. 
Dar parcă mai multe fete. De 
aici, de pe terenurile din șos. 
Ștefan cel Mare, s-au ridicat 
campioanele noastre de azi. 
cum sînt Virginia Ruzici, Ma
riana Simionescu, Florența Mi
hai. Au fost și campioni, cu- 
legînd în serie titlurile In di
ferite probe și categorii de 
vîrstă. Toți și toate sînt „co
piii lui Segărceanu". Crescuți 
de el, în tenis.

Dar Aurel Segărceanu a a- 
vut și propriii săi copii. Mai 
întîi unul adoptiv. Numele său 
si—1 amintesc obișnuiții terenu
rilor roșii. îl chema Mircea 
Breazu. A fost campion de' ju
niori al țării, promitea să 
meargă și mai departe. Iată, 
Insă, că drumurile vieții l-au 
despărțit de tenis și trofeele 
sale au rămas doar frumoase

amintiri. A venit apoi Florin, 
născut în 1961. Nu după multă 
vreme. Ioana Segărceanu l-ar 
fi spus soțului ei : „Dacă Mir
cea n-a vrut să joace mai de
parte. cu Florin trebuie să 
reușim. îl facem campion !...“ 
A fost într-un fel. predestinat 
pentru aceasta.

De fapt, pentru Florin Se
gărceanu tenisul n-a fost nici
odată o „obligație". De mic se 
juca In zgura roșie, pe nesim
țite a luat o lopățică în mină 
si a folosit-o drept rachetă. A- 
poi i-a picat în mină o rachetă 
adevărată. Dar taică-său l-a 
lăsat să aleagă. La club, la 
Dinamo, a făcut înot în ba
zinul din deal, apoi s-a dus 
la gheață cu patinele de ho
chei în picioare. Ba a jucat 
și baschet, obținînd titlul repu
blican școlar, cu echipa Li
ceului nr. 33. S-a întors. însă, 
de fiecare dată acolo de unde 
plecase, pe terenurile de 
tenis.

Nu este locul aici să facem 
o prezentare a succeselor tînă- 
rului campion. Majoritatea sînt 
Prea bine cunoscute. Să amin
tim doar că. la 15 ani. lua un 
set campionului ungar Szabolcs 
Barany în „internaționalele" 
noastre. La 17. intra în repre
zentativa țării pentru „Cupa 
Davis", stabilind un adevărat 
record de precocitate în ma
terie de tenis. Acum. în pra
gul. celor 19 ani. este titular în 
trei loturi naționale, de ju
niori. de tineret, de seniori.

Dorința mamei si strădania 
tatălui par să fi ajuns acum 
Ia împlinire. Florin Segăr
ceanu este, definitiv, al teni
sului...

Radu VOIA

La Balcaniada de scrimă de 
Ia Ankara, noiembrie 1977, o 
veritabilă revelație a fost flo- 
retista Gabriela Betuker (care 
abia împlinise 14 ani!). Cu- 
rînd drumurile ne-au purtat 
spre Satu Mare, orașul natal al 
mezinei lotului nostru repre
zentativ. La „Unio", uzină-fa- 
nion a municipiului, printre 
cei la care s-a referit direc
torul cînd ne-a vorbit despre 
simbioza producție-sport, a 
fost și maistrul Otto Betukei 
de la secția 5 transporturi, 
fruntaș în producție și anima
tor al activității sportive. Iar 
de la G.J.E.F.S. Satu Mare am 
aflat că Otto Betuker este un 
inimos activist sportiv ob
ștesc, în calitatea sa de pre
ședinte al secției de scrimă 
de la Clubul sportiv Satu 
Mare, pepinieră de tradiție a 
tinerelor talente din scrima 
românească. Atunci ne-am 
Convins că nu era doar o co
incidență de nume, Otto Be
tuker fiind tatăl tinerei spe
ranțe Gabriela Betuker. Așa 
se ți explică de ce Gabriela * 
pășit de copilă în sala de scri
mă, cu curaj și bucurie, spor

CUM MERGE TRIADA, IfCIORI ?“ 
„BINE, TATĂLFeciorii maistrului Mihala- 

che Grădișteanu și-au dat în- 
tîlnire. deunăzi, acasă la Pă
rinți. așa cum o fac nu rare
ori. împreună cu soțiile, cu 
copiii. Trei feciori, ca trei 
brazi tineri : Florică — maistru 
turnător la Șantierele navale 
din Oltenița, Ghcorghiță — e- 
lectrician de întreținere la Re- 
lonul Săvinești.și Petre — la 
I.C.L. București. Soții Grădiș
teanu se bucură să-i vadă, iar 
bătrînul din capul mesei, cu 
voce domoală. îi întreabă de 
fiecare dată : „Ei. ia spuneți ! 
Cum merge treaba. feciorii 
tatii ?“ Iar tinerii răspund mai 
întîi: „Bine, tată !“ Apoi îi po
vestesc pe îndelete despre 
munca lor. Și tatăl îi întreabă 
iar, cu aceeași voce domoală1 
„Dar cu sportul cum e, bă
ieți ? Să-mi spuneți amănun
țit..."

începe Florică. cu echipa de 
fotbal a Ș.N.O.-ului, în care el, 
băiatul lui Grădișteanu, se 
străduie să respecte cuvintele 
pe care tatăl său le repetă 
mereu : „Să nu mă faci de ru
șine. Florică ! Să muncești așa 
cum se cere, să nu-ți roșească 
obrazul în fața publicului". A- 
poi vorbește Gheorghiță. des
pre baschetbaliștii Relonului, 
colegii săi de echipă. Și-i vine 
rîndul lui Petre, cu echipa sa 
de handbal. Iar maistrul le 
cere alte și alte amănunte: 
cîte antrenamente fac pe săp- 

tul nefiind pentru ea o necu
noscută, ci o prezență dorită 
în familie.

Pașii ei spre școală s-au 
împletit curînd cu cei spre 
sala de antrenament, vegheați 
cu atenție de părinți. Iar efor
turile Gabrielei pentru însuși
rea tainelor acestui sport, 
pentru afirmarea ei în scrima 
românească și pentru a fi 
considerată speranță olim
pică, se bucură de înțelegerea 
deplină, de stimulentul moral 
oferit de tatăl el, iubitor ți 
susținător prin fapte al spor
tului din Satu Mare.

Gabriela Betuker, elevă în 
clasa a X-a a liceului de filo- 
logie-istorie, eleva antrenoru
lui Ștefan Haukler și colegă 
de echipă la CJS. Satu Mare 
cu maestra emerită a sportu
lui Suzana Ardeleanu, are în 
mediul familiei sale un real 
suport pentru a cuteza să pă
șească cit mai curînd pe trep
tele marii performanțe.

Paul SLĂVESCU

tămînă. de ce au pierdut cu 
cutare echipă, dacă au călcat 
vreodată regulile, dacă i-au 
fluierat spectatorii...

Cum au ajuns cei trei feciori 
la sport ?

— Mai întîi am auzit de 
Florică al meu, că joacă fot
bal în echipa școlii — ne spu
nea maistrul Grădișteanu. Zic: 
ia să văd eu ce ■ face acolo 1 
Pierde vremea ? Șt., mi-a plă
cut ! Juca bine băiatul și am 
chibzuit că-i de folos sportul 
ăsta. De asta i-am îndemnat 
și pe Petrică, și pe Gheorghiță 
la această treabă. Și au cres
cut disciplinați și harnici: au 
făcut liceul, au meserii bune, 
joacă bine. Petre e și student la 
I.E.F.S. la „fără frecvență". A- 
cum — să nu rîdeți de mine — 
in timpul liber fac și eu sport, 
împreună cu Carmenuța, nepo
țica, fetița lui Petrică. Facem 
gimnastică..."

Așadar, o familie care adaugă 
la preocupările zilnice. de 
muncă și de viață, dragostea 
pentru sport și — nu de pu
ține ori — satisfacțiile acestei 
activități. Am înțeles acest lu
cru din privirile maistrului 
Grădișteanu, din vorba sa do
moală. Din acel: „Cum merge 
treaba, feciori?" Și din răs
punsul : „Bine, tată 1“

Viorel TONCEANU

LECȚIA DIN VÎRFUL 
MUNTELUI

Fetița n-avea mai mult de 
8 ani. Era mîndră de echipa
mentul cel nou de schi. îl 
primise cadou de ziua ei, de 
la părinți.

Frățiorul ei era mai mic. A- 
vea cel mult 6 ani. Purta și el 
echipament, dar nu de cali
tatea celui al surorii sale. Iar 
schiurile nu-î lunecau atît de 
rapid ca ale fetiței. Era nor
mal, fiindcă, în materie de 
schi, era mai neîndemînatic. 
Și totuși... coborîrea trebuia 
făcută. De sus, de la capătul 
telecabinel, din Postăvarul, 
pînă josf în Poiana Brașov. 
Cale de vreo doi kilometri, 
pe pante abrupte și grele, pe 
unde uneori se organizează 
chiar concursuri de schi.

Coborîrea trebuia făcută. în 
doi. Frate și soră. Ea înain
te, frînînd în plug, cu cîte o 
„crîstianie" pentru oprire. El 
pe urmă, mai mult pe jos, de- 
cît pe schiuri. Se ridica, mai 
aluneca 20—30 de metri, după 

■ care urma, inevitabil, căderea. 
Cind, în fine, ajungea lingă 
sora lui, insulă salvatoare în 
oceanul alb al zăpezii, ea ple
ca mai departe. Și, cădere du
pă cădere, au dispărut după 
primul cot al pîrtiei, pier- 
zîndu-se în vale.

Atunci, de după cabina te- 
lecabinei, au apărut părinții.

„ANTRENORII SECUNZI"...
Nu este lucru ușor 

să porți grija a pes
te 1200 de capii (mal 
ales cind cei „virst- 
nici“ nu depășesc 12 
ani, iar „prislea* are. 
de obicei, cei mult 
8 anișori), care tre
buie supravegheat 
din clipa urcării in 
tren și pînă Ia îna
poierea acasă, pre
cum și In răstimpul 
unei săptămâni cind 
intră in iureșul pa
sionantelor Întreceri 
ale Festivalului națio
nal pionieresc de mi- 
nibaschet. Sigur, pro- 
iesorii-antrenori, În
soțitori șl Îndrumă
tori ai echipelor, sint 
cu „ochii-n patru". 
Dar, pot doar doi 
ochi sa cuprindă ne
astâmpărul firesc al 
celor 20—25 de zbur
dalnici ? Bineînțeles 
— nu ; și, ca atare, 
trebuie sprijiniți. Și, 
de cine altcineva de- 

cît de unii din pă
rinții minibaschetba- 
liștilor ?

„Fără ajutorul
direct dat de părinții 
elevilor, festivalurile 
de minibaschet nu ar 
fi avut amploarea și 
succesul de care se 
bucură-, ne declara 
prof. Stelian Gheor
ghiu, promotorul mi- 
r.-baschetului din
România, la încheie
rea Festivalului des
fășura* in vara anu
lui trecut, la Con
stanța. „însoțindu-ne, 
Lngrijindu-se de une
le probleme gospodă
rești, preocuplndu-se 
ca toți copiii să ur
meze programul sta
bilit, urmărindu-i la 
fiecare pas“, spunea, 
în continuare, prof. 
Gheorghiu, „părinții 
devin cele mai sigu
re ajutoare ale pro- 
fesorilor-antrenori, el 
transformindu-se, de

îngrijorați, evident. Soția mai 
mult decît soțuL El încerca 
s-o liniștească : „Nu se va în- 
tîmpla nimic. Crede-mă. Și, 
gîndește-te, dacă ei vor ajunge 
singuri pînă jos, îți dai seama 
ce copii buni avem?* Și au 
plecat amîndoi pe urmele ce
lor miri, pe sub marginea pă
durii avînd, însă, grijă ca să 
nu fie observați de cei doi 
copii...

Duminica următoare, am a- 
vut din nou șansa să-i întîl- 
nesc pe cei patru — familia 
maistrului Teodor Andrieș, din 
Brașov — care-și petreceau 
concediul și, respectiv, vacanța 
în Poiană. De data asta, nu 
copiii au plecat primii. Părin
ții s-au avîntat mai întîi în 
vale. Schiau mai bine, mai în 
viteză. Cei mici au apucat 
doar să audă: „Ne întîlnim 
jos, la plecarea cu telecabina, 
Peste un sfert de oră! Clar?" 
Și, în citeva secunde, părinții 
au dispărut în cotul pîrtiei. 
Au plecat apoi și copiii. Bă
iețelul n-a. mai căzut nicio
dată. Iar fetița făcea mari e- 
forturi ca să nu fie întrecută 
de schiurile cele noi — mult 
mai rapide și mai frumoase — 
ale frățiorului ei.

loan PANAIT

fapt, In „antrenori- 
secunzi", deosebit de 
prețioși in activitatea 
noastră*. Șl, tot cu 
acei prilej, inginerul 
siderurgist Gavrilă 
Teodora, din Reșița, 
tatăl minibaschetba- 
listului Horia Teodo- 
raș, ne mărturisea : 
„însoțesc echipa nu 
doar pentru că din 
ea face parte șl fiul 
meu, ci pentru că iu
besc sportul și do
resc să-l sprijin. Iată 
de ce în fiecare an 
îmi planific o parte 
din concediu In pe
rioada Festivalurilor 
fiind în felul acesta 
Colegul șl -prietenul 
profesorului, colabo
rator In activitatea 
de educare a elevi- 

tor-minlbasclietbaliști".

Dumitru 
STĂNCULESCU ,

„SELECȚIA PORNEȘTE 
ÎNCĂ DE ACASĂ..."

Zăpada avea cel puțin 15 
centimetri. Fără importanță, 
însă, pentru puștii de 10—11 
ani care, pe un teren de fot
bal de la „23 August" din Ca
pitală, fugăreau — transpirați, 
respirînd ca niște cai în bues- 
tru — două mingi de fotbal. 
Două, fiindcă terenul fusese 
împărțit, pe fiecare jumătate 
evoluînd cîte două echipe a 11 
jucători. Văzîndu-i cît de bine 
jucau. „înotînd" prin zăpadă, 
gîndul te ducea, fără să vrei, 
la copiii Braziliei, care joacă 
fotbal pe nisipul plajelor.

„Firesc, ni s-a explicat, sini 
buni fiindcă-s elevi la Școala 
generală nr. 70, unitate cu 
multe echipe de fotbal". 
Driblau splendid, trăgeau pu
ternic la poartă, deposedau cu
rent prin alunecare 1 In liniște, 
fără gălăgie. Se mai nășteau 
unele probleme la hențurile 
comise în spațiul de pedeapsă. 
Veneau cîte 3 la cei doi pro- 
fesori-antrenori, întrebîndu-i 
plini de speranță : „Cine bate 
11 m ?“, „Costel". Șî reveneau 
cuminți în teren.

Stăm de vorbă cu cei doi 
antrenori — Constantin Pancîu 
și Cornel Jurcă. „Impresio
nează disciplina", remarcăm. 
„Normal, ne spune prof. C. 
Pancîu, fiindcă punem maro 
Preț pe ea. Știți cum se spune: 
ajunge o măciucă Ia un car 
de oale. Eu spun că ajung 
2—3 nedisciplinați ca să ne dea 
peste cap o clasă întreagă. De
altfel.. și aceasta este o pro
blema de selecție", „Cum a- 
dică?“. „Simplu. Alegem co
pii care joacă bine fotbal, dar 
cu familii pe care noi, antre- 

ne putem baza. Aș spune 
chiar că selecția începe de la 
familie. Ne interesează foarte 
mult să lucrăm cu copii din 
familii care se ocupă serios de 
ei, de educarea lor. Numai 
£fod ne convingem de aceasta 
ii luăm. Avem doar de colabo
rat în permanență cu părinții, 
atit în ceea ce privește spor
tul. cît și educația. în materia 
de școală, de odihnă, de re
gim de viață și. evident, chiar 
de alimentație... Vitaminizarea. 
de pildă, ce se recomandă u- 
nui sportiv în creștere..."

Deci, la „generală 70“ selec
ția pornește încă de acasă. O 
idee interesantă a unui profe
sor de specialitate, care tru
dește de 10 ani lă formarea 
fotbaliștilor.

---------- Modesto FERRARINI



8 DIVIZIONARE ,A" NU AU REZIS

ACEEAȘI „CUPĂ" BUCLUCAȘĂ...9 J J 9

Fără să fie strălucitor, fotbalul nostru 
este totuși iubit si dorit de mii si mii 
de tineri și vîrstnici, din întreaga 

tară. Primele imagini televizate de la Cluj- 
Napoca și Brașov au fost impresionante prin 
tablourile oferite de tribune înțesate de 
spectatori. Și in alte orașe deschiderea se
zonului de fotbal s-a bucurat de un cadru 
sărbătoresc. La Constanta, de pildă, au venit 
la stadion să-și vadă echipa jucind cu 
Steaua, cirea 20 000 de spectatori. Acest prim 
contact cu fotbalul anului 1979 a arătat cit 
de mult este așteptat campionatul.

In fapt, ieri am avut fotbal cit in două 
etape de campionat. 16 meciuri eliminatorii, 
din care 14 echipe divizionare A au avut 
avantajul să aibă adversare de categoria B 
și C și dezavantajul să joace pe terenul aces
tora din urmă. Avantajul terenului propriu, 
care reduce din decalajul de categorie și

valoare, și-a spus, ca întotdeauna, cuvintul, 
Etapa „16"-imilor de ieri a confirmat atribu
tele acestei competiții k.o. Aproape jumă
tate din echipele divizionare A (8) au fost 
eliminate, unele după prelungiri, surprize de 
proporții fiind înregistrate la Ploiești și la 
Turda, unde revelația campionatului. F.C. 
Baia Mare, și una din echipele bine înche
gate ale diviziei A. C.S. Tirgoviște. au su
ferit infrîngeri. Performerele : Chimia Brazi 
(cat. B) și Sticla Arieșul Turda (cat. C). 
„Cupa României" se dovedește a fi mereu 
aceeași buclucașă Cupă...

Ar fi pripit să facem observații critice 
de pe acum, totuși, unele înregistrări merită 
atenție. Faptul că 9 echipe din Divizia A 
nu au înscris nici un gol in întilnirile sus
ținute ieri relevă încă o dată slaba efica
citate care caracterizează de multi ani fot
balul nostru. 18 echipe din prima categorie

a țării au înscris 21 de goluri, insă două din 
ele. Politehnica Iași și Universitatea Craio
va, au marcat 10 goluri! Nu excludem un 
anume dezinteres din partea unor echipe 
care preferă, de dragul campionatului, să 
părăsească din vreme Cupa. Oricum pentru 
echipele F.C. Baia Mare si Steaua, pe locu
rile 2 și 3 în clasamentul de toamnă, chiar 
dacă cea de a doua s-a calificat după 0—0, 
debutul lor in noul sezon este negativ.

Rămîne ca prima etapă a returului cam
pionatului, programată duminică 4 martie a.c., 
să lămurească in ce măsură echipele divi
zionare A corigente (calificate prin beneficiu 
de regulament) și repetente (eliminate) pot 
să se schimbe la față în numai 4 zile !

Pentru optimile de finală ale Cupei vom 
avea cam mult de așteptat, aproape 80 de 
zile, pini la 16 mai a.c., cind 16 echipe, 
10 divizionare A, 5 divizionare B și una din 
C. ne vor oferi cele 8 meciuri eliminatorii, 
fără îndoială, cu noi surprize.

Aurel NEAGU

MOCANU, „NAȘUL" LUI MATEIANU
Chimia Brazi — F. C. Baia Marc 2-0 (1-0)

120 DE MINUTE ifĂRĂ... GOL
F. C. Constanța - steaua 0-0

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon).
Surpriză de proporții pe sta

dionul Petrolul. Cei peste 10 000 
de spectatori au asistat la victo
ria meritată a modestei, dar ini
moasei, formații Chimia Brazi 
(ultimul loc în clasamentul seriei 
a Ii-a a Diviziei B !), obținută în 
fata divizionarei A, F.C. Baia 
Mare, cu scorul de 2—0 (1—0). 
Succesul Chimiei este de necontes
tat, avînd în vedere faptul că, 
după aspectul jocului, scorul pu
tea lua proporții, dacă atacantii 
echipei din Brazi nu ar fi ratat 
In două rînduri cu poarta goală 
In fată. Partida a început în nota 
«uperioritătii teritorale a băimă- 
renilor. „țesătura" lor de pase ți 
circulația balonului lăsînd impre
sia unui joc „de-a șoarecele cu 
pisica". în fata căruia echipa din 
Brazi nu reușea să se prea întîl- 
nească cu mingea. Dar. pînă la 
Urmă, tactica băimăreană a început 
să piardă teren în fața elanului, 
a puterii de luptă, a angajamen
tului fizic, capitole la care elevii 
antrenorului Mihai Mocanu au 
fost net superiori partenerilor de 
întrecere. Și astfel, de prin minu
tul 10, jocul a început să se echi
libreze si prima acțiune ofensivă 
mai periculoasă a jucătorilor de 
la Chimia s-a soldat cu deschide
rea scorului în min. Io : C. Io- 
Bescu (cel mai periculos atacant) 
a făcut o cursă ne partea dreaptă, 
a centrat, și I. MIȘU a reluat cu 
capul din apropiere, mingea ațin-

MOICEANU -
Minerul Gltclar — F. C.

GHELAR, 28 (prin telefon).
După aspectul general al partidei 

scorul este prea sever. F.C. Argeș a 
dominat în prima repriză, dar ac
țiunile sale au fost lipsite de finali
tate. Clteva ocazii clare au fost ra
tate cu o ușurință copilărească. In 
min. 4, Doru Nicolae trage puternic 
la poartă, dar șutul său este res
pins de fundașul Lobonț pînă la 
Radu II, care, de la 2 m, ratează; 
în min. 14, la o lovitură liberă exe
cutată de lovănescu, mingea ajunge 
la Radu ni care, din careul mic, 
trimite pe lîngă poartă ; în min. 
18, Ivan n deschide impecabil pe 
Doru Nicolae, aflat la 4 m de poartă, 
între doi apărători al echipei gazdă, 
dar acesta se grăbește înălțînd, ea la 
rugby, mingea peste „transversală". 
Nici după reluare, F.C, Argeș n-a 
fost în măsură să se impună. Dim
potrivă, gazdele — convinse că o 
victorie de palmares nu este impo
sibilă — au atacat adesea supranu- 
merlc, au avut șl o bară (prin Gos- 
tlan, min. 81), au legat mal bine 
Jocul în cîmp. dar le-a lipsit pasa de 
finalizare.

Abia în finalul partidei, mai precis 
în ultimele 15 minute, F.C. Argeș

gînd pămîntul și poposind in plasă. 
După numai două minute, autorul 
golului ratează o situație rarisimă, 
de la numai cîtiva metri. Replica 
băimărenilor este lipsită de con
sistență în ofensivă, acțiunile lor 
se frîng în zona de finalizare, a- 
colo unde N. Ionescu. Borcan ți 
mijlocașul Stere sînt de netrecut. 
Totuși. Terheș (min. 23) și Roznai 
(min. 27) irosesc două bune si
tuații.

Repriza secundă debutează cu 
atacuri insistente ale băimăreni
lor, care se află cu întreg efecti
vul în jumătatea de teren adver
să. Condruc este trecut vîrf. Pe 
fondul unei permanente dominări, 
apărarea se lasă deseori descope
rită *î. In min. 74, Ariciu este 
învins pentru a doua oară de 
DINU, care șutează imparabil de 
la marginea careului. Pînă atunci, 
Mișu (min 49) și — după al doilea 
gol — Istrătescu (min. 80) au tri
mis balonul pe lîngă poarta goală. 
Arbitrul FI. Cenea (Caracal) a 
condus foarte bine.

CHIMIA : Moise — GOIA. N. 
IONESCU, BORCAN, Chioveanu
— Dinu (min. 76 Bănută), STERE, 
Dobre — C. IONESCU. I. Mișu 
(min. 39 Istrătescu). Gușă.

F.C. BAIA MARE: Ariciu — 
Borz. CONDRUC, Sabău, Molnar
— R. Pamfil, Mureșan. Sepi (min. 
75 Bălan) — Terheș. Roznai (min. 
62 Koller). Deac.

Gheorghe NERTEA

O HIPNOZĂ?
Argeș 0-2 (0-0)'
ă preluat inițiativa, moment care a 
coincis eu intrarea în teren a lui 
Moiceanu. Omul de... final al oaspe
ților a exercitat parcă o forță hip
notică asupra gazdelor, ale căror a- 
tacurl și-au pierdut treptat din viru
lență. fa aceste condiții a căzut pri
mul gol : în min. 77, la o centrare 
a lui Toma, aflat Ia circa 20 m de 
poarta Minerului, RADU H intercep
tează și înscrie. Golul estompează și 
mai mult elanul gazdelor care bat 
In retragere și, în min. 85, la un 
atac supranumeric al oaspeților, 
mingea, pornită de la B&rbulescu, 
este deviată de Moiceanu pe partea 
stingă pînă la DORU NICOLAE. Din 
voleu jucătorul plteștean trimite 
mingea direct în plasă.

Mihai Ivăncescu (Brașov) a con
dus satisfăcător.

MINERUL : Selagea — LOBONȚ, 
DOMUȚA, GYONGE, Curcă — C. Po
pa, Ganțolea. Prună — GOSTIAN, 
Sușnea (min. 46 Adam), L Popa.

F. C. ARGEȘ s Cristian — Bărbu- 
lescu, Stancu lonașcu, IVAN — 
CHIVESCU. TOMA, lovănescu — Ra
du m (min. 75 MOICEANU), Radu 
n, Doru Nicolae.

Tiberiu STAMA

CONSTANȚA, 28 (prin telefon).
Pe o vreme mohorîtă, rece, a- 

proape 20 000 de spectatori au um
plut tribunele stadionului J Mai", 
unde tînăra și inimoasa formație 
constănțeană. în rîndurile căreia 
o excelentă impresie a lăsat fun
dașul central Borali, care abia a 
depășit vîrsta junioratului, a dat o 
replică mai mult decît remarca
bilă Stelei, care nu s-a putut im
pune nici în reprizele de prelun
gire, obținînd calificarea doar prin 
efectul clauzei de regulament.

Gazdele au luat inițiativa încă 
de la început, dar n-au reușit să 
fructifice acțiunile lor ofensive, 
deoarece șuturile lui Petcu, Nis- 
tor și din nou Petcu — din poziții 
favorabile — n-au nimerit cadrul 
porții apărate de Iordache. Trep
tat, Steaua (cu un Dumitru în 
mare dispoziție, cum nu l-am mai 
văzut de mult) a echilibrat jocul 
ți a ratat, la rîndul ei, deschide
rea scorului în min. 26 ți 28 prin 
Iordănescu.

Repriza secundă care, ca fac
tură, a fost evident superioară 
primei jumătăți a meciului, a a-

parținut aproape în întregime 
constănțenilor, portarul oaspeților 
fiind pus de cîteva ori fa mare 
dificultate, mai ales la șuturile de 
la distanță, însă greu parabile, ex
pediate de Turcu (în min. 57. 60, 
70 și 76).

în prelungiri, ambele echipe au 
trecut pe lingă victorie (Steaua în 
min. 104 — prin Iordănescu, și 
113 — prin Năstase, F.C. Constanța 
în min. 110 ți 118 — prin Peniu, 
respectiv Roșu). Trăgînd puțin și 
de timp în final, Steaua ți-a asi
gurat calificarea, dar echipa loca
lă a părăsit competiția — putem 
spune — cu fruntea sus. Cristian 
Teodorescu (Buzău) a arbitrat bine.

F. C. CONSTANȚA: Sărăcin — 
Mustafa. BORALI, Nistor, TURCU 
— Petcu, IGNAT, Livciuc (min. 
57 Drogeanu) — D. ZAMFIR, Pe
niu, Tararache (min. 80 Roșu).

STEAUA : IORDACHE — Nițu, 
FI. Marin, AGIU. Vigu — DUMI
TRU, Stoica, Iordănescu — Rădu- 
canu (min. 83 Ad. Ionescu), Năs
tase, C. Zamfir (min. 62 Aelenei).

Constantin FIRÂNESCU

ARIEȘUL V
Sticla Arieșul Turd

TURDA, 28 (prin telefor
Ca orice antrenor care 

tă, Nicolae Proca și-a „si 
adversar necunoscut, divj 
Sticla Arieșul Turda., găsi 
prilej la un meci amical z 
duminică, cu Metalul Aiu 
părut foarte impresionat 
partenerei din Cupă, din 
ce a ezitat, la un momen 
introducă pe Com an în 
pentru ca presupusa in ac 
portarului să nu-i agravea 
me friguroasă, durerile 1- 
care le acuză uneori. Că 
Înșelat, avea s-o dovedea 
șurarea partidei...

Cu un firesc complex 
ritate, gazdele s-au preoc 
țiai de faza defensivă, g. 
timpul să nu slăbească 
individual pe care-1 apli< 
tîrgoviș-tenii, în ciuda un< 
dominări teritoriale, au f 
la finalizare. Toate efort 
Furnică, toate incursiunile 
lui Pitaru au fost anulate 
stereotip al coechipierilor 
precizia lui Miu, care a 
poziție bună in min. 45. 
o continuare a meciului, « 
lași tipic, să fi putut de 
final divizionara A ki c

STAN, /

3000 DE SPECTATORI LA 3600 DE LOCUITORI!
laminorul Nădrag—universitatea Craiova 0-5 (0-3)

NĂDRAG, 28 (prin telefon).
3000 de spectatori (de trei ori mai 

mulți ca la meciurile de Divizia C) 
au umplut micul stadion dintre cul
mile de deal ce străjuiesc comuna 
cu 3600 de locuitori. Azi (n.r. — 
feri) aid a fost ziua fotbalului, căd 
la întilnirea cu deținătoarea trofeu
lui au venit amatori de fotbal din 
Firda, Găvojdla, Tornești — comu
nale învecinate, din Oțdu Roșu, Lu
goj și tocmai de la Timișoara. Unii 
eu fost poate minați și de gîndul 
la o mare surpriză. Dar lucrurile au 
stat cu totul altfel. Echipa locală, 
condusă de fostul internațional Țîr- 
lea, s-a cam speriat de numele ad
versarei, a părut inhibată și a jucat 
slab. Deținătoarea Cupei a luat jo
cul în serios de la început și, In 
min. 7, a deschis scorul prin CAMA- 
TARU — șut cu stîngul, de Ia 18 
metri, la colț. In minutele 32 și 34, 
două faze trase la indigou : șuturi 
puternice, Cămătaru, portarul res
pinge și CRIȘAN înscrie fără difi
cultate. pînă la pauză superioritatea 
divizionarei A se concretizează șl 
prin acest bilanț : 17—0 raportul șu

turilor ia poartă. După pauză, cra- 
lovenii nu se mai omoară cu firea, 
gazdele nu reușesc nimic și jocul 
curge în anonimat. Supărătoare su
perficialitatea, pasele greșite, mai 
ales ale eraiovenllor, de unde și ca
litatea în suferință. Totuși, oaspeții 
urcă scorul la 4—0 în min. 63, dar 
din fază fixă : corner executat de 
Crișan șl cap BĂLĂCI, fără replică. 
Urmează al cincilea gol (CAMÂTA- 
RU, min. 79, din ofsaid) pentru ca, 
în min. 80, arbitrii „să spele gre
șeala", anulînd un gol valabil mar
cat de același Cămătaru. A arbitrat, 
cu unele greșeli, Mihai Adam (Cluj- 
Napoca).

LAMINORUL : NOVAC — Lumi- 
nosu (min. 68 Lăpădătescu), BINEA, 
Tănăsescu, Lucian — Păcătan, Ne
meș, Becheru — Caragea (min. 15 
Mîrza), Gădeanu, Stănescu.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Lung 
— Negrilă, Tillhoi, Șefănescu, Pu- 
rima — Țlcleanu, BĂLĂCI (min. 86 
Ungureanu), Beldeanu — CRIȘAN, 
CAMATARU, Cîrțu (min. 86 Irimes- 
cu).

Constantin ALEXE

O VICTORIE A PREGĂTIRII FIZICE
steagul roșu — u. T. A. 1 - o (i — o)

BRAȘOV, 28 (prin telefon).
Meci frumos, dinamic, încheiat 

cu o meritată victorie a gazdelor, 
obținută mai ales grație jocului 
kw foarte bun. din prima repriză, 
cînd „stegarii" s-au mișcat mult în 
teren, au construit faze rapide și 
au periclitat deseori poarta texti- 
listă. După o primă ocazie a lui 
Paraschivescu (min. 12), Steagul 
roșu a marcat unicul gol al par
tidei prin GHERGHE (min. 17) 
care — în urma nnei frumoase 
eombinații de -atac — a rămas 
singur in careul advers și a în
scris pe sub Ducadam. După circa 
20 de minute de forcing brașo
vean, U.TA echilibrează jocul și 
finalul primei reprize aparține 
echipei oaspe, dar ea nu reușește 
să-și creeze ocazii de gol, pentru 
că gazdele fac un Joc de apărare 
exact Repriza secundă este la 
fel de frumoasă, se face adevă
rată risipă de energie. Arădenii 
domină teritorial și au bune 
ocazii de egalare prin Tisa (care, 
fa min. 66, nu ajunge centra
rea Iui Cura). Domide și Cura

(min. 71 ți 76) la faze similare, 
ambii r idiom d balonul peste 
poarta adversă, cind Clipa nu 
se afla între buturi. în această 
parte a meciului., brașovenii s-au 
bazat mai mult pe contraatacuri, 
avînd și ei posibilitatea de a mai 
marca fa min. 62, când Ducadam 
a respins un șut al lui Popescu, 
și în min. 78, cînd Paraschivescu 
a reluat, cu capul, pe lîngă 
poartă.

în ansamblu, un meci care a 
plăcut celor 15 000 de spectatori 
și care a revenit formației mai 
bine pregătită fizic și mai activă 
fa teren- A condus bine arbitrul 
Carol Szilaghi (Baia Mare).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV: Cli
pa — Papuc, Mihăilescu, PESCA- 
RU, Naghi — Șulea, ADAMI — 
GHERGHE, Popescu (min. 79 
Godja), PARASCHIVESCU, Șișcă.

U.T.A.: Ducadam — Bubka,
Gall, Gașpar, GIURGIU — 
SCHEPP, Broșovschi (min. 46 TI
SA). Leac — Cura, Domide. Coraș 
(min- 57 Vaczi).

Radu URZICEANU

Gloria nu/ftu —
RM. V1LCEA, 28 (prin t
Pe un teren foarte bi 

jit, dar. surprinzător. în 
a doar 2 500 de spectal 
două divizionare A. A 
Mureș și Gloria, și-au di 
ardoare șansele de caii! 
optimile Cupei. Buzoieni 
tacat mai mult în prima 
avansînd „în bloc" spr 
advers, prin pase scurt 
tate. așteptînd demarci 
Stan. A.S.A.. dimpotrivă, 
sit în această parte a jo 
predilecție) pasa lungă. D< 
trunderile frontale ale 
II, Bozeșan și Fânici. Șl 
fel de acțiune (min. 21). 
nii puteau deschide scc 
Hajnal a șutat în stî 
stînga porții lui Cristian 
care Both a reluat razant 
transversală. Golul a că: 
la cealaltă poartă. în mi 
o dublă greșeală Boloni - 
Primul a ezitat la o ming, 
STAN, insistent, l-a oco 
săltat balonul peste Biro 
tîrziu dintre buturi : 1—1

După pauză, partida a 
valențe noi. A.S.A., nerr

„GALOP

NUMITOR COMUN: INEFICACITATEA
Victoria tarei — Sportul

CĂREI, 28 (prin telefon).
Lăsînd la cabine tracul inerent 

pe care l-au avut în condițiile a- 
cestei partide, jucătorii divizio
narei C au abordat dezinvolt în- 
tîlnirea, elanul și ambiția de a 
se apropia de prestația adversari
lor fiind coroborate cu un joc 
avîntat și simplu, pe poartă, care 
a generat uneori panică în careul 
bucureștenilor. Studenții au răs
puns cu un joc combinativ (une
ori cam exagerat), cu binecunos
cuta țesătură de pase, în special 
la mijlocul terenului. Dacă expri
marea lor în joc a fost diferită, 
cele două echipe au avut și ceva 
comun, adică ineficacitatea] dato
rită faptului că marea majoritate 
a acțiunilor se opreau la margi
nea careului de 16 m. Pe fondul 
unui joc echilibrat în prima re
priză am reținut doar ocaziile lui 
Iorgulescu (min. 3 „cap" din 6 
metri afară), Anitaș (min. 4 „cap" 
pe lîngă bară), Losonczi (min. 
10, șut slab din 14 m), Pinter 
(min. 15, „cap“ din 15 m — cea 
mai mare ocazie a reprizei) și 
șuturile periculoase ale lui Szi- 
îaghi (min. 20) și Iorgulescu 
(miri. 22).

studențesc 0—1 (0-0)
La reluare, studenții și-au luat 

mult mai în serios rolul de favorită, 
supunînd defensiva adversă la o 
dominare accentuată, rămînînd 
însă deficitari la capitolul finali
zare. Notăm ratările lui Rădules- 
cu (min. 47), Chihaia (min. 53), 
Iorgulescu (min. 63 și 66). In min. 
79, gupă un „un-doi“ cu Radules
cu, CAZAN a izbutit ceea ce nu 
au reușit colegii săi din atac, a- 
dică să-1 învingă pe bravul 
Gindele, cu un șut plasat de Ia 
10 m. Și astfel Sportul studen
țesc obține cu dificultate o victo
rie logică, dar să nu omitem re
plica dîrză a echipei din Cărei. 
Arbitrul V. Topan (Cluj-Napoca) 
a condus foarte bine.

VICTORIA : GINDELE —
Ghandt, Manhercz, KAIZER, Țo- 
ca — SILAGHI, Erdei (min. 46 
Fesus), Losonczi — Anitas, Pinter, 
Corondan.

SPORTUL: MORARU — Stroe, 
CAZAN, Grigore, Manea (îilin. 
73 Grosu) — Cățoi, Octavin Io
nescu, IORGULESCU — Chihaia, 
M. Sandu, RADULESCU.

Adrian VASILESCU

Politehnica Ieși -
SIBIU, 28 (prin telefon)
Aproximativ 8 000 de spec 

ținut să urmărească meciiui 
finalista de anul trecut a „C 
mâniei", Olimpia Satu Mai 
ceastă formație înzestrată 
că din fotbalul nostru, nu. 
litehnica lași. Pînă la urm. 
n-au avut emoții în acest jo 
lizînd pur și simplu un ,, 
sănătate" în fața linei echi 
rel prestație a fost jenant 
dent, Slăbiciunile OlIr.Sfcci 
slăbiciuni — joc static, rttp: 
șeii nepermise în apărare, 
la finalizare —, dar Poliței 
meritai că jucătorii săi au 
tot timpul o foarte bună 
ție ta teren, șl au știut să 
leze la maximum scăderi 
mărenilor.

Scorul a fost deschis în 
Roniilă realizează o centrai 
proximativ 30 m. Haralamt 
mult din poartă și gafea 
FLOREAN, atent, marchea: 
Acest gol a anunțat parcă t 
lada Olimpiei, ea primind, 

VÎLCENII, „ÎN
Dinamo Slatina — i

SLATINA, 28 (prin telefon]
N-a fost nici o diferenți 

cui celor două combatan 
și-au disputat calificarea 
dionul 1 Mai din localitat 
dacă Dinamo activează 
iar Chimia în „A". Cei i 
dorit victoria si au luptat 
doare pentru ea au fost i 
viștii. pregătiți în. acest si 
către antrenorul C. De 
prima repriză, am asistat li 
siune accentuată a slăti 
care a durat însă numai 
nute. timp în care cea n 
cientă înaintare a seriei 
(35 goluri) n-a reușit să 
Dealtfel, prima repriză 
ștearsă.

A doua repriză a fost t 
ferită fată de prima. 0 
dispută dintre „vecinii" d 
două județe s-a făcut d 
puternic simțită. Dinar 
mult mai bine pregătiți f 
insistat mai mult și au c 
teva faze care au încălzii 
nele. Ne referim, de pildă



MULUI ȘOC ÎN COMPETIȚIA K.O.!
NOU CUPA
1-0 (0-0, 0-0)

lă pauză, regăsită, ambițioa- 
a Arleșul presează tot mal 
t terenul din fată. Primii la 
[ jucătorii gazdă au condus 
pțile, căutind pe drumul cel 
tt poarta lui Coman. Printre 
buturi violente pe lingă bară 
Fcalat și acela al iul Năsă- 
la 4 m (min. 84), cea mai 

kzie a partidei. Spre surprin- 
Ituror, tur den ii mențin rit- 
in prelungiri. „ După eveni- 
erbinți în careul lui Coman, 
118, VARGA va amenda cu 

fezitare concomitentă a lui 
p și Alexandru, spulberînd 
Lspeților că pot obține o 

menținind scorul alb. A 
[toarte bine C. Jurja (Bucu- 

L : Vlad — Bilă, LUDUȘAN, 
In, HEXAN — Fedeleș. Bo- 
[AȘNADI (min. 107 Bea) — 
Emin. 83 VARGA), Năsălean,

tlRGOViȘTE : coman — 
p, Alexandru, ENE, PITA- 
LTRNICA, Kallo, Tătara (min. 
anescu) — Greaca, Mari- 
Biu (min. 4G sava).

| ' Ion CUPEN

AUGUSTIN ÎL... SUPLINEȘTE PE DUDU GEORGESCU
Muscelul Cîmpulung — Dinamo București 1-2 (0-2)

A LINIE

CiMPULUNG, 28 (prin telefon}.
Aproximativ 10 000 de spectatori 

(nou record de asistentă al sta
dionului „23 August" din localita
te) au urmărit, pe o vreme rece, 
dar într-o atmosferă fierbinte, o partidă viu disputată, la capătul 
căreia Dinamo a cîștigat. previzi
bil, dar nu fără emoții. Si aceasta 
pentru că. în ultimele 10 minute 
ale întîlnirii. elevii antrenorului 
C. Stefan, bine pregătiți fizic și 
tactic și EXCELENT conduși ta 
teren de M. Popescu, au avut două 
mari ocazii de egalare. la care 
doar neșansa din min. 80 (la șutul 
lui Gîn’gu trimis peste Anuței, 
spre poarta goală și pe lingă bară), 
ca și intervenția, in extremis, a 
portarului dinamovist la șutul lui 
Vlășceanu. din min. 86, au făcut 
ca meciul «ă nu ajungă ta pre
lungiri. Și... cine știe, finind sea
ma de mai buna prestație a gaz
delor din cea de a doua repriză 
ta care ele au reușit să și înscrie 
prin MIUȚU care a reluat, cu 
capul, in poartă la o lovitură de 
colt.

Dinamo și-a asigurat calificarea

ta faza următoare a competiției, 
gratie jocului mai bun desfășurat 
ta prima repriză, cind a pasat mai 
mult, a fost mai agresiv în atac, 
mareînd de două ori prin același 
AUGUSTIN (min. 39 și 44), acesta 
sanctionînd de fiecare dată grava 
eroare a apărării imediate a gaz
delor. Pe de altă parte, plusul de 
maturitate al jucătorilor bucureș- 
teni i-a ajutat pe aceștia să-și păs
treze pînă ta finalul partidei un 
avantaj minim și să obțină o vic
torie mai dificilă decît era de aș
teptat

Arbitrul V. Tatar (Hunedoara) 
a condus foarte bine.

MUSCELUL : ISTRATE — Gor- 
goi. Miuțu. Badea, Zamfir — 
VLASCEANU. Berevoianu (min. 
65 Dobrescu). Păun — GINGU. M. 
POPESCU, Ancuța (min. 74 Pam- 
fU).

DINAMO : ANUȚEI — Cheran, 
Ghită. DINU. Lucută — AUGUS
TIN. Dragnea. I. Marin (min. 62 
L Moldovan) — ȚALN AR. D. Geor
gescu. Custov.

Mihai IONE5CU

Mereu in joc, metalurgistul Ion Ion (la balon), a „dansat" deseori in 
jumătatea hunedoreană

Foto : I. MIHAlCĂ

ION ION IN VERVĂ DEOSEBITĂ
ntlalul nucurcgl — Caninul 1 -1 (o -1, t -1)

ș 1-0 (l_o)
și rănită in orgoliul pro- 
veche divizionară A, a 

L cu Hajnal. Boloni si Va- 
ilt mai avansați In tere
ziei. Ocaziile au întîrziat, 
[ă apară, deoarece pasa de- 
t și-a găsit... adresantul. O 
Bată, în min. 80, mureșenii 
lat aproape de gol, prin 
dar Nicolae a deviat în 

Gloria a cîștigat merituos, 
[nții ei nedrămuindu-si e- 
in primul și pînă în ulti; 
nut de joc, iar cel mai 
cu acest efort a fost toc- 
orul golului. Arbitrul V. 

k (Craiova) a condus 
tine.
IA: Cristian II — NE- 

NICULAE. Simion. Tul- 
Oprișan. GHIZDEANU, 

. — Negoesce. STAN,

: Biro II — Kortcsi, Un- 
SPIR, Onutan — Varadi, 
(min. 70 Pislaru), Boloni 
li II. Fanici. Bozeșan (min. 
Laș).

Laurențiu DUMITRESCU

NĂTATE“

CALIFICARE CU MARI EMOȚII
Constructorul Iași - Jiul 2-2 (1 — 0, 1-1)

IAȘI, 28 (prin telefon}.
Meci tipic de cupă, în care, 

spre plăcuta surpriză a spectato
rilor, multă vreme divizionara B 
s-a... confundat cu adversara ei 
din A, o mare parte din meci 
inițiativa aparținînd gazdelor. în 
prima repriză, dealtfel s-a jucat 
practic la o singură poartă, a 
Jiului, golul lui AILOAIE, . din 
min. 41, nereflectînd fidel supe
rioritatea de pînă atunei a Con
structorului. în această primă 
parte a meciului, Ciupitu (cel mai 
bun om de pe teren) a salvat 
(min. 22) de pe linia porții un 
gol gata făcut, petroșenenii avînd 
și ei o ocazie mare prin Sălăjan, 
care, în min. 30, s-a încurcat sin
gur în fața porții adverse. A fost, 
de fapt, singtira acțiune pericu
loasă a Jiului în primele 45 de 
minute.

După pauză, echipa din Petro
șani își revine treptat, egalînd 
prin SALAJAN (min. 50) și echi- 
librînd ulterior partida, datorită 
și rămînerii Constructorului în 10 
oameni, atacantul Andreescu fiind 
eliminat în min. 55, în urma unor 
durități repetate. în inferioritate 
numerică, Constructorul își vede

zburînd șansele de calificare, pen
tru că atacul echipei ieșene nu 
mai prezintă nici un pericol. Cu 
toate acestea, lupta aprigă din 
teren (înăsprită și de o sticlă 
aruncată de un spectator incon
știent din tribună), va păstra 
rezultatul nedecis (1—1) pînă la 
sfîrșitul timpului regulamentar. în 
prelungiri, fiecare echipă mai în
scrie cite un gol, prin CIUPITU, 
dintr-o lovitură liberă senzațio
nală de la 35 m (min. 95) și prin 
ieșeanul PACHIȚEANU (min. 97), 
scorul final egal aducînd o cali
ficare cu foarte mari emoții di
vizionarei A. Arbitrul Al. Mus- 
tețea (Pitești) a condus bine ur
mătoarele formații :

CONSTRUCTORUL : Atimfotoa- 
ie — CANĂNAU II, TOACA, 
CANANAU I, Ciobanu — AILOA
IE, Vasiliu (min. 25 BANDAC), 
Trandafilon — Andreescu, Simio- 
nov (min. 89 TOIU), PECȚIIȚEA-

JÎUL: Moise — CASSAI, CIU
PITU, BADIN, P. Grigore — Stoi- 
chiță, Rusu, Stoica — Sălăjan, 
Dumitrache, Guran (min. 70 BO- 
LAȘ).

Marius POPESCU

Corvinul a părut o echipă 
dezinvoltă în prima repriză a jo
cului său cu Metalul. Deși g-au 
aflat mai puțin în jumătatea tere
nului bucureștenilcr. hunedorenii 
au controlat multe faze, cu aportul 
de experiență al lui Lucescu. care 
i-a angajat pe culoare utile pe 
talentații Petcu, Nicșa și Văetuș. 
în tot acest timp. Metalul și-a 
exercitat presiunea de echipă ro
bustă. dar n-a reușit să găsească 
ecranul porții, deși Nica, Șumu- 
lanschi și Giugiumică s-au aflat de
seori ta poziții de start. Hunedo- 
renii aveau să deschidă scorul ta 
min. 36, cind NICȘA a lobat o 
minge transmisă de Economu și 
pregătită de Lucescu. Ei ar fi pu
tut să-1 majoreze în min. 42, dar 
Bogdan a reluat în bară.

După pauză, totul se schimbă. 
Este momentul ta care intră în 
acțiune Ion Ion, conducător de joc 
prin excelență. El distribuie mingi 
a căror variație dizlocă apărarea 
adversă și dinamizează întreaga 
echipă metalurgistă. In min. 60, 
egalarea: ION ION încheie un 
covor de pase, înscriind imparabil. 
Metalul domină copios, lăsîndu-i 
Corvinului doar varianta contra
atacului. care se dovedește. însă, 
a fi o armă mult prea sporadică.

Fluierul care anunță prelungiri
le reconfirmă superioritatea de 
după pauză a echipei animate de 
ION ION. Ex-stelistul reușește să 
înscrie *1 doilea gol. după o „in
trare" la fel de rafinată. Jocul e 
practic încheiat, acțiunile bucureș- 
tene se intensifică, oaspeții par să 
regrete lipsa de insistență din fi
nalul primei reprize, astfel tacit 
cel de-al treilea gol al gazdelor 
cade firesc, fiind înscris in min. 
114, de PRODAN. O victorie pe 
deplin meritată, realizată de o 
echipă care excelează prin finețe 
tehnică și sobrietate tactică si care 
privește cu o oarecare detașare 
„zbaterea" atîtor divizionare B ta 
lupta pentru o promovare (doar 
formală) în prima divizie a tării. 
Bun arbitrajul lui T. Andrei 
(Sibiu).

METALUL : Toma (min. 106 Ior
dan) — Călărașiu. MARINESCU, 
SEBE, Gane — Dumitrescu (min. 
46 Prodan). ION ION, GIUGIUMI
CĂ •— Nica. Șumulanschi, POPA.

CORVINUL: ion Gabriel — 
BUCUR. Gălan, Merlă, Bogdan — 
(min. 74 Klein) — LUCESCU, 
PETCU, Dumitriu IV, Economu, 
NICȘA. Văetuș (min. 84 Geor
gescu).

loan CHIRILĂ

OASPEȚII-SURPRINȘI LA... FAZELE FIXE
r. C. H. 6«la(l-r. t. Dthor 2-0, (0-0; 0-0)

arc 5-0 (1-0) DOUĂ ORE PLINE
ncă trei goluri tn mai puțin 
inute : min. 52 — COSTEA 
tă irezistibil, trece cu ușu-

Smarandache și... 2—0 ; 
— Romilă îl deschide ex- 

n diagonală, pe CERNESCU, 
ăzîndu-l pe Feher ieșit din 
șutează inteligent, cu boltă, 
: 3—0 ; min. 56 — Romilă 

Lză lui FLOREAN și... din 
er scoate mingea din poar- 
. Al cincilea gol (min. 80) 
istr‘t de C. Ionescu, care 
J pe stingă spre CER- 
Fșl acesta înscrie cu capul, 
js bine arbitrul R. Stîncan 
fti).
feHNICA : Bucu — DANILA, 

Nepotiu, Sofian — ROMILĂ 
Nemțeanu), Banu (min. 62 

Lou). C. IONESCU — FLO- 
CERNESCU, Costea.
•IA : Haralambie (min. 35 
I— Mureșan, Smarandache, 
>op — Kaiser, Sabou (min. 57 
3athori n — Helvei, Pataki, 
1 Stei ian TRANDAF1RESCU

DUPĂ PAUZĂ
icca 1-0 (o-o)

(luJ-Napota - S. C.
CLUJ-NAPOCA, 28 (prin telefon).

Două dintre cele mai tinere echipe 
ale fotbalului nostru s-au angajat 
într-o frumoasă dispută pe stadio
nul Municipal din Cluj-Napoca. Ele 
au încheiat la egalitate, 2—2, după 
prelungiri, o luptă în care nu s-au 
menajat nici un moment. Întrecerea 
a avut două faze distincte : în pri
mul „act“ superioritatea băcăuană, 
manifestată printr-o bună circulație 
a balonului și prin incisivitatea 
„vlrfurilar“ Antohi și Pană. Clujenii 
au apărut debusolați in această parte 
a întîlnirii și au primit destul de 
rapid două goluri : min. 12 — SO
LOMON a reluat, printr-un șut fru
mos, o minge respinsă de apărarea 
gazdelor, deschizind scorul ; min. 24 
— ANTOHI a speculat cu promptitu
dine o neînțelegere a apărătorilor 
adverși și a Înscris cu precizie, pe 
lingă Moldovan : 0—2. Studenții re
simt acest k.o. și multă vreme nu 
reușesc să-și revină. Abia în finalul 
reprizei Vidican șl, respectiv, Bata- 
cliu au bune ocazii, pe care însă 
le ratează.

După pauză vom asista la al doi
lea aspect caracteristic al partidei, 
dominarea insistentă a liderului se
riei a IH-a din Divizia B, în fața

Bai au 2-2 (0-2, 2-2)
unei apărări care Începe să dea sem
ne de dezorganizare. „U“ reduce ra
pid din handicap in min. 49, cind 
RĂDUȚA șutează înșelător, învin- 
gîndu-1 pe Mlndrilă : 1—2. Urmează 
numeroase atacuri în valuri ale 
gazdelor și egalarea vine in min. 73 
cind VIDICAN urmărește mingea ve
nită din bară, Ia un șut al lui 
Mânu, și o introduce in plgsă : 2—2. 
Pînă la sfîrșitul celor 90 de minute 
și în continuare, în prelungiri, domi
narea teritorială a gazdelor va con
tinua, dar și contraatacurile băcăua
nilor devin tot mai periculoase. Cu 
tot efortul ambelor echipe, nu se mai 
marchează nimic între min. 73—120, 
calificîndu-se, astfel, echipa băcăua
nă. Satisfăcător arbitrajul lui M. 
Moraru (Ploiești).

»U« cluj-napoca : Moldovan — 
L. MIHAI, Anca, Ciocan, I. MURE
ȘAN — MÂNU, Cimpeanu n, RA- 
DUȚA — Dobrotă, VIDICAN, Ba
ta cliu.

S.C. BACAU : MÎNDRILĂ — An- 
drieș, Lunca, CATARGIU, EUsei — 
SOLOMON H, CARPUCI, Solomon I 
— Verigeanu (min. 52 Mihu), AN
TOHI, pană (min. 83 Botez).

Eftimie IONESCU

GALAȚI, 28 (prin telefon).
Beneficiind prin regulament de 

două posibilități pentru califica
rea în „optimi" (victorie sau meci 
egal), F.C. Bihor și-a... îngrădit 
foarte bine poarta încă din mi
nutul 1 pentru a reuși un ipo
tetic scor alb. Beneficiind din 
start de avantajul terenului pro
priu și avînd la dispoziție doar 
victoria pentru calificare, F.C.M. 
Galați a atacat susținut, dar de 
fiecare dată imprecizia șutului sau 
driblingul în plus au făcut ca po
sibilitatea de gol să se volatilizeze.

Superioritatea gazdelor este re
liefată și prin cele 27 de cornere 
executate la poarta oaspeților 
(față de numai 6 ale acestora) și 
prin cele 27 de șuturi la poartă 
(față de numai 5 ale orădenilor, 
toate ta afara porții).

Cu toate acestea, scorul a ră
mas alb pînă în prelungiri, deși 
Orac (min. 85), Cramer (min. 88) și 
Burcea (min. 90) au avut golul 
ta vîrful bocancului. Și dacă nu

au marcat din acțiune, gălătenii 
au făcut-o în prelungiri din două 
faze fixe: min. 98, la o lovitură 
liberă indirectă, I. Constantinescu 
pasează Iui FLOREA care deschi
de scorul ; 9 minute mai tîrziu, 
același I. Constantinescu execută, 
de data aceasta, o lovitură liberă 
directă și CRAMER deviază ba
lonul în poartă. 2—0. O victorie 
pe deplin meritată, reușită de 
echipa care a atacat mai mult, 
s-a dăruit mai mult jocului. A 
arbitrat eu scăpări, ignorînd une
ori regulamentul Gh. Ispas (Con
stanta).

F.C.M. GALAȚI: Oană — Ne- 
delcu, I. CONSTANTINESCU, Ol- 
teanu, ȚOLEA — BALABAN, 
CRAMER, Burcea — Majaru (min. 
62 R. Dan), Florea, ORAC (min. 
90 Bejenaru).

F.C. BIHOR: VIDAC — Hor
vath, Bigan, DAVID, PATO — 
Naom. M. Marian, Georgescu — 
LUPAU, Florescu, Mureșan.

Mircea TUDORAN

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 28 

FEBRUARIE 1979
Extragerea I : 15 32 20 45 11 2 Fond total de cîștiguri : 1.096.222
Extragerea a Il-a : 8 23 12 31 lei din care 75.406 lei report cate-

29 6. goria I.
foarte puternică cu capul 
•'urnea, la șutul din lovi
seră al lui Mincioagă. A- 
ipeții au avut o mare oca- 
a deschide scorul, cînd 

vîlceanului Coca a lo-
1. Golul, mult așteptat de 
ocală, a venit abia în min. 
reșeală de apărare, specu- 
mpt de către Furnea, a 
i mingea să ajungă la Fră- 
ire a pasat la VLADUȚ 
a a înscris din apropiere, 
m că Dinamo Slatina me- 
ar o victorie mai conclu- 
supra celor din „A“. Ar- 
4. Georgescu (București) a 
foarte bine.
MO : Stoica — Lică, Cio- 
STANCIU, Nuncă — Bă- 

Hoșman (min. 69 Asaftei), 
— Mincioagă, VLADUȚ, 

LA.
IIA : Roșea — Basno. Cîr- 
AVU, Cincă — STAN, Ior- 
ileșpan — Coca, STANCA, 
jeac.

Modesta FERRARINI

UNII DOMINA, ALȚII SE CALIFICĂ
Energia oiicorglie Ghcorghiu-Dcj - Politehnica Timișoara 0-0

MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ, 28 (prin telefon).

Formația locală, fruntașa seriei a 
H-a a Diviziei C, nu s-a lăsat im
presionată de cartea de vizită a stu
denților timișoreni șl a dat o re
plică dîrză, prestînd un joc curat, 
cu acțiuni bine lucrate. Gazdele au 
avut superioritatea teritorială atît 
în prima cit și ta a doua repriză, 
au construit mai multe acțiuni o- 
fensive, însă înaintașii n-au finali
zat. Așa s-a intîmplat în min. 7 
cînd Ene, de la 7 metri, a șutat pe 
lingă poartă. Grădinara l-a imitat 
după 5 minute, iar în min. 24 Bat- 
hori I a deviat în corner balonul 
expediat de același Grădinara. O- 
cazia cea mai clară a irosit-o însă 
I. Constantin (min. 34), cînd a sărit 
peste balon în loc să șuteze de la 
aproximativ 8 m de poarta timișo
reană. în repriza a doua, Energia a 
dominat copios o mare parte din 
timp, însă înaintașii n-au concre

tizat. In prima repriză a prelungi
rilor Ene (min. 97) n-a putut să a- 
jungă balonul în careul advers, iar 
după patra minute timișoreanul Bar
na a produs emoții portarului Popa, 
dar șutul său a trecut peste poartă. 
Ultimele 15 minute ale partidei au 
fost viu disputate, ambele echipe a- 
vind situații de a înscrie, însă Iuga 
(min. 107), Nadu (min. 109 și 115) 
și Grădinara (min. 112) au greșit 
ținta. V. lanul (Iași) a condus 
foarte bine.

ENERGIA : Popa — Stan, TRAN
DAFIR. IONIȚĂ, Graber — GRA- 
DINARU, BOIȘTEANU, S. Roșea — 
ENE, PETCU, I. Constantin (min. 58 
Marin).

POLITEHNICA : Bathori I — Vișan, 
PĂLTINIȘAN, MEHBDINȚU, Bama 
— Roșea, Șerbănoiu, Cotec — Nadu, 
ANGHEL, Nucă (min. 48 Mușat ; 
min. 91 Iuga).

Pompiliu V.NTILĂ

La 2 martie

1979:

TRAGEREA
EXTRAORDINARA

A MĂRȚIȘORULUI » »
Cine joacă astăzi — mîine poa

te cîstiga la TRAGEREA EX
TRAORDINARA LOTO A MĂR
ȚIȘORULUI : 9 autoturisme „Da

cia 1300" sau „Skoda 120 L“ O 
excursii atractive peste hotare • 
mari cîștiguri în numerar de va
loare fixă sau . variabilă.



PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI B LA FOTBAL, EDIȚIA 1978/1979
SERIA I
ETAPA A XVIII-a — duminică 4 martie ETAPA A XXII-a duminică 1 aprilie

Vlet. Tecuci 
F.C.ăjt. Galați 
Muscelul C-lung 
Viit. Vaslui 
I.C.I.M. Bv.
F.C. Brăila 
Delta Tulcea 
F.C. Constanta 
Relon-Ceahlăul

— Tractorul bv.
— Portul C-ța
— Minerul G.H.
— Progr. Brăila 

Sv.
— Constr. Iași
— Nltr. Făg.
— Oltul Sf. Gh.
— steagul r. Bv.

— C.S.M.

(0—2) 
(1—2) 
(0-1) 
(2—0) 
(1-3) 
(0-3) 
(0-2) 
(1—1) 
(0-4)

Delta Tulcea
F.C. Brăila 
C.S.M. Sv. 
Relon-Ceahlăul

Brașov 
______ Galați 
Constr. Iași 
Nitr. Făg. 
Portul C-ta

I.C.I.M, 
F.C.M.

— Muscelul C-lung
— Viit. Vaslui
— Minerul G. H.
— Oltul Sf. Gh.
— Tractorul Bv.
— Vict. Tecuci
— F.C. C-ța
— Steagul r. Bv.
— Progr. Brăila

(0-1)
(1—3)
(0-0) 
(0—2) 
(1—2) 
(0-1) 
(1—2)
(1—2) 
(0—1)

3

ETAPA A XXVI-a — duminică 29 aprilie Vict. Tecuci — F.C. Brăila
Mușcelul C-lung — F.C. C-ța

(0-2) 
(1—4)

C.S.M. suceava — Nitr. Făg. (0-0) Relon-Ceahlăul — Tract. Bv. (1—0)
Portul C-ța - F.C. C-ța (2—3) Nltr. Făg. — Constr. Iași (1—T)
Relon-Ceahlăul — Muscelul C-lung (1-2) Oltul Sf. Gh. — C.S.M. Sv. (0-3)
Oltul Sf. Gh. 
Delta Tulcea' 
Tractorul Bv. 
Viit Vaslui 
Progr. Brăila 
Constr, Iași

I.C.I.M. Bv. 
Minerul G.H. 
Steagul r. Bv. 
Vict. Tecuci 
F.C. Brăila 
F.C.M. Galați

(0—4) 
<1—<27 
(0-1) 
(0-1) 
(0—4) 
(0-3)

ETAPA A XXXI-a duminică iunie

ETAPA A XXIII-a duminică 3 aprilie ETAPA A xxvn-a duminică 6 mai

ETAPA A xix----- duminică 11 martie

Constr. Iași 
Tractorul Bv. 
Oltul Sf. Gh. 
Steagul roșu Bv. 
Nitr. Făg. 
Portul C-ta 
Progr. Brăila 
C.S.M. Sv 
Minerul G.H.

— Relon-Ceahlăul
— Delta Tulcea
— Vict. Tecuci
— F.C. Brăila
— Muscelul C-lung
— I.C.I.M. BV.
— F.C.M. Galați
— Viit. Vaslui

F.C. C-ta

(0-1) 
(0—2) 
(0—3) 
(0-1) 
(0-6) 
(0-2) 
(0-2) 
(1—2) 
(0-2)

— Portul C-ta
— Relon-Ceahlăul
— Vict. Tecuci
— Minerul G.H.
— F.C. Brăila
— Tractorul Bv.
— Nltr. Făg.

Galați 
Constr. Iași

Steagul r. Bv. 
F.C. C-ța 
I.C.I.M. BV. 
Viit. Vaslui 
Delta Tulcea 
C.S.M. Sv. 
Progr. Brăila 
Mușcelul C-lung — F.C.M. 
Oltul Sf. Gh.

(3—0) 
(0-0) 
(1-1) 
(0-2) 
(0—1) 
(0-2) 
(0—2) 
(0-5) 
(0-0)

— Oltul Sf. Gh.
— Steagul r. Bv.
— F.C. C-ța
— Delta Tulcea
— Constr. Iași 

 „ Brăila 
Relon-Ceahlăul 
Viit. Vaslui 
C.S.M. Sv.

ETAPA A XX-a — duminică 18 martie
ETAPA A XXIV-a — duminică 15 aprilie

Minerul G. H. 
Vict. Tecuci 
Nltr. Făg. 
F.C.M. Galati 
Portul C-ta ______
Mușcelul C-lung — Progr. 
I.C.I.M. BV. ~ ‘
Tractorul Bv. 
F.C. Brăila

ETAPA A XXVni-a duminică

(0-3) 
(1-2) 
(0—5) 
(2-1) 
(0-2) 
(0—1) 
(0—2) 
(0—1) 
(1—3)

13 mai

Viit. Vaslui 
Delta Tulcea 
Portul C-ța 
F.C. Brăila 
Steagul r. Bv. 
Oltul Sf. Gh. 
Vict. Tecuci 
F.C.M. Galați 
Tractorul Bv.

— I.C.I.M. Bv.
— Constr. Iași
— Nitr. Făg.
— Minerul G.H.
— Muscelul C-lung
— Progr. Brăila
— C.S.M. Sv.
— Relon-Ceahlăul
— F.C. C-ta

ETAPA A XXXII-a duminică 10

(1-2)
(0-3)
(2—2) 
(0—1)
(1—0)
(0—2) 
(0—3) 
(1-0) 
(1—5)

iunie

I.C.I.M. Brașov 
Relon-Ceahlăul 
F.C. Brăila 
Vict Tecuci 
Delta Tulcea 
F.C.M. Galați

- Portul C-ța 
Mușcelul C-lung 

SuceavaC.S.M.

— F.C. C-ta
— Viit. Vaslui
— Tractorul Bv,
— Constr. Iași
— steagul r. Bv.
— Nitr. Făg.
— Minerul G.H.
— Oltul St. Gh.

— progr. Brăila

(0-2) 
(0-2) 
(2-0) 
(1—2) 
(0-1) 
(3-0) 
(0-1) 
(0—2) 
(0-0)

Vict. Tecuci 
Constr. iași 
F.C.M. Galati 
Portul C-ta 
Nitr. Făg 
Viit. Vaslui 
F.C. Brăila 
Minerul G. H. 
Tractorul Bv.

— Delta Tulcea
— C.S.M. Sv.
— Steagul r. Bv.
— Muscelul C-lung
— Relon-Ceahlăul
— F.C. C-ta
— Oltul Sf. Gh.
— I.C.I.M. Bv.
— Progr. Brăila

(0-3) 
(1-3) 
(1-3) 
(0—2) 
(0-1) 
(0-2) 
(0-1) 
(1—3) 
(1-1)

C.S.M. Suceava 
Nltr. Făg.
Oltul Sf. Gh. 
Progr. Brăila
F.C. C-ța 
Constr. Iași 
F.C.M. Galati 
Delta Tulcea 
Steagul r. Bv.

— Muscelul C-lung
— Tract. Bv.
— Viit. Vaslui
— Relon-Ceahlăul
— Vict. Tecuci
— I.C.I.M. Bv.
— F.C. Brăila
— Portul C-ta
— Minerul G.H.

(1—3) 
(0—1) 
(0—2) 
(1—2) 
(1—2) 
(1-4) 
(0—1) 
(1—3) 
(0—1)

Relon-Ceahlăul — Portul C-ta 
Mușcelul c-lung— Vict. Tecuci 
“ “.. Delta Tulcea

Suceava — F.c.M. Galați 
----- — Viit. Vaslui 

— Tract. Bv. 
— F.C. Brăila 
— Steagul r. Bv. 
— Oltul Sf. Gh.

I.C.I.M. Bv. 
C.S.M. r 
Constr. Iași 
Minerul G.H. 
F.C. C-ta 
Progr. Brăila 
Nitr. Făg.

(0—3) 
(0-1) 
(1—1) 
(1—2) 
(1—1) 
(0—3) 
(1—2) 
(0-3) 
(1—1)

ETAPA A XXXIII-a — duminică 17 iunie

ETAPA A XXIX-a — duminică 20 mai

— Viit. Vaslui
— Delta Tulcea
— Relon Ceahlăul

martie duminică 22ETAPA A XXI-a aprilieETAPA A XXV-aduminică 25

Nitramonia Făg. — F.C. Brăila (i—i) Mușcelul c-lung — Tractorul Bv. (1-4)
Progr. Brăila — I.C.I.M.. BV. (1-4) Relon-Ceahlăul — F.C. Brăila (0-1)
Vict Tecuci — Portul C-ta (0—2) Oltul Sf. Gh. — Portul C-ța (0-2)
Tractorul Bv. — F.C.M. Galați (2—4) F.C. C-ta — F.C.M. Galați (0-1)
F.C. C-ta — C.S.M. sv. (0-3) progr. Brăila — Vict. Tecuci (0—2)
Steagul r. Bv. — Constr. Iași C0—1) Minerul G. H. •- Constr. Iași (0-2)
Oltul Sf. Gh. — Delta Tulcea (0—1) Steagul r. Bv. — C.S.M. Sv, (1—3)
Minerul G. H. — Relon-Ceahlăul (0-2) Delta Tulcea —» Viit. Vaslui (1-3)
Viit. Vaslui — Muscelul C-lung (1-2) I.C.I.M. Brasov — Nitr. Făg. (0-5)

SERIA Il»aA

I.C.I.M. Bv. 
Minerul G.H. 
Constr. Iași 
C.S.M. Suceava 
Tractorul Bv. 
Relon-Ceahlăul
F.C. C-ta
F.C. Brăila 
Viit. Vaslui

— F.C.M. Galați
— Vict. Tecuci
— Progr. Brăila
— Portul C-ta
— Oltul Sf. Gh.
— Delta Tulcea
— Steagul r. Bv.
— Muscelul C-lung
— Nltr. Făg.

ETAPA A XXX-a

Progr. Brăila 
Portul C-ța 
Minerul G. H. 
Steagul r. Bv,

duminică 27

Delta Tulcea 
Viit. Vaslui 
-------- GalațiF.C.M.
I.C.I.M. BV.

ETAPA A XVUI-a — duminică 4 martie

Rulmentul Alex. — Metalul Buc. 
Gaz metan M.
Șoimii Sibiu
F.C.M. Giurgiu 
Petrolul PL 
Electr. Craiova 
Rapid Buc.
Dinamo Slatina 
Autobuzul Buc.

— Viit. Scomiceștl
— Progr. V. Buc.
— $.N. Oltenița
— Met. Plopeni
— Chimia Brazi
— Poiana Cîmp.
— Chimia Tr. M.

— CSM Dr. Tr. S.

(0-1) 
(1—2) 
(1-2) 
(0-0) 
(1—0) 
(1-4) 
(1—2) 
(2—2) 
(1-1)

Met. Plopeni 
Petrolul PI. 
Autobuzul Buc. 
Elect. Craiova 
Chimia Tr. Măg. 
Poiana Cîmpina 
Dlnamo Slatina

— Viit. Scornicești
— Șoimii Sibiu
— Met Buc.
— Ș.N. Oltenița
— Chimia Brazi
— FCM Giurgiu
— Rulmentul Alex.

(0-1)
(1—2)
(0-2) 
(0—1) 
(1-1) 
(0-3) 
(0—1)

Viit. Scornicești — Din. Slatina 
Rulmentul Alex. — Chimia Tr. M. 
Metalul Buc. — Rapid Buc. 
Petrolul PL — Gaz metan M.
Poiana Cîmpina — Chimia Brazi

ETAPA a XXIII-a duminică 8 aprilie

ETAPA A XlX-a — duminică 11 martie

Poiana Cîmpina 
C.S.M. Dr. Tr. S. 
Metalul Buc.
Viit. Scornicești 
Progr. v. Buc. 
Chimia Tr. M. 
Chimia Brazi 
ș.N. Oltenița

— Petrolul PI.
— Electr. Craiova
— Gaz metan M.
— Rapid Buc.
— F.c.M. Giurgiu
— Autobuz. Buc.
— Dinamo SL
— Rulmentul Alex.

Metalul Plopeni — Șoimii Sibiu

(2—6) 
(0-3) 
(0-0) 
(0-2) 
(2—3) 
(0-5) 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1)

Autobuzul Buc. 
Elect Craiova 
Rapid București 
Rulmentul Alex.
FCM Giurgiu 
Șoimii Sibiu 
ș.N. Oltenița 
Metalul Plopeni
Viit Scornicești

— Poiana Cimp.
— Din. Slatina
— Chimia Tr. M.
— CSM Dr. Tr. S.
— Gaz metan M.
— Metalul Buc.
— Progr. V. Buc.
— Chimia Brazi
— Petrolul PI.

(0-3) 
(1—7) 
(1-1) 
(0-0) 
(0-2) 
(0-2) 
(0—1) 
(2—1) 
(1-0)

ETAPA A XXIV-a — duminică 15 aprilie

ETAPA A XX-a — duminică 18 martie

Rapid Buc. — Ș.N. Oltenița (1—1) 
Petrolul PI. - — Metalul Buc. (1—1)
Rulmentul Alex. — Met. Plopeni (1—2) 
Elect. Craiova — Prog. V. Buc. (1—2) 
Dinamo Slatina — CSM Dr. Tr. S. (0—3) 
F.C.M. Giurgiu — Viit. Scornicești. (2—2) 
Șoimii Sibiu — Chimia Tr. M. (1—2) 
Autobuzul Buc. — Chimia Brazi (0—1) 
Gaz metan M. — Poiana Cimp. (0—1)

' ETAPA A XXI- a — duminică 25 martie
Viit Scornicești — Șoimii Sibiu (2—0) 
Chimia Brazi — Rulmentul Alex. (0—2) 
Ș.N. Oltenița — Gaz metan M. (1—1) 
Metalul Buc. — Dinamo SI. (2—4)
Poiana Cîmp. — Electr. Craiova (2—4) 
Chimia Tr. Măg. — Met. Plopeni (0—4) 
F.C.M. Giurgiu — Aut Buc. (0—2)
Prog. V. Buc. — Petrolul PI. (2—4)
CSM Dr. Tr. Sv. — Rapid Buc. (0—3)
i ETAPA A xxn-a — duminică 1 aprilie
Gaz metan Mi — C.S.M. Dr. Tr. S. (0—3) 
Rapid Buc. — Prog. V. Buc. (1—0)

Șoimii Sibiu ‘ — FCM Giurgiu (1—1) 
CSM Dr. Tr. S. — Poiana Cimp. (0—2) 
Dinamo Slatina — Autobuzul Buc. (2—5) 
Petrolul PI. — Ș.N. Oltenița (1—2) 
Chimia Brazi —Rapid Buc. (1—6)
Progr. V. Buc. — Met. Plopeni (0—2) 
Chimia Tr. Măg. — Viit Scornicești (0—2) 
Gaz metan M. — Rulmentul Alex. (1—2) 
Metalul Buc. — Elect. Cv. (2—0)

ETAPA A XXV-a — duminică 22 aprilie

ș.N. Oltenița — Chimia Tr. M. (0—3)
Autobuzul Buc. — Rulmentul Alex. (0—2)
Gaz metan M, — Șoimii Sibiu (0—0)
Poiana Cîmpina — Met Plopeni (0—3)
Elect Craiova — FCM Giurgiu (0—2)
Rapid București — Din. Slatina (3—3)
Chimia Brazi — Petroiul PL (0—4)
Viit Scornicești — Metalul Buc. (0—2)
CSM Dr. TT. S. — Progr. V. BUC. (0—4)

ETAPA A XXVI-a — duminică 29 aprilie

Progr. V. Buc. — Autobuzul Buc. (0—3)
Met. Plopeni — Elect. Craiova (1—3)
FCM Giurgiu — C.S.M. Dr. Tr. S (0—A
Șoimii Sibiu — Ș.N. Oltenița (3—0)

(0-2) 
(0—3) 
(0—1) 
(2—1) 
(0-2) 
(0—2) 
(0-2) 
(0—4) 
(0—2)

mai

(1—3) 
(1—2) 
(1—2) 
(0-0)

(0-1) 
(1-0) 
(0-0) 
(1—2)

ETAPA A XXVH-a — duminică 6 mal

Din. Slatina 
Met. București 
Chim. Tr. Măg. 
Elect. Craiova

— Gaz metan M.
— ȘN. Oltenița
— Poiana Cîmp.
— Autobuzul Buc.

CSM Dr. Tr. Sv. — Met Plopeni 
Chimia Brazi — Șoimii Sibiu
Petrolul PI. — FCM Giurgiu
Rulmentul Alex. — Rapid Buc. 
Progr. V. Buc. — Viit. Scornicești

a—2) 
(0-2) 
(0-5) 
(0-2) 
(0-2) 
(0-0) 
(2-3)
(1-1) 

(1—4)

ETAPA A XXVHI-a — duminică 13 mai

Met. Plopeni
Viit. Scornicești 
FCM Giurgiu 
Poiana Cîmpina 
Rapid București 
Gaz metan M.
Ș.N. Oltenița 
Autobuzul Buc.
Chimia Brazi

— Met. Buc.
— Elect. Cv.
— Rulmentul Alex.
— Progr. V. .Buc.
— Șoimii Sibiu
— Chimia Tr. M.
— Din. Slatina
— Petrolid PL
— CSM Dr. Tr. S.

(1-3) 
(1—2) 
(0-4) 
(0-1) 
(1—1) 
(0-1) 
(1—2) 
(0—1) 
a—3)

ETAPA A XXIX-a — duminică 20 mai

Progr. V. Buc. 
Gaz metan' M.
Din. Slatina
ȘJ4. Oltenița 
CSM Dr. Tr. Sv. 
Șoimii Sibiu 
Rulmentul Alex. 
Metalul Buc.
Petrolul PI.

— Chimia Brazi
— Rapid Buc.
— Met. Plopeni
— Autobuzul Buc.
— Viit. Scornicești
— Elect. Craiova
— Poiana Cîmp.
— FCM Giurgiu
— Chimia Tr. M.

(0-1)
(1—3) 
(2—2)
(1-2) 
(2—3)
(2—3) 
(2-2)
(0-3)
(0-1)

ETAPA A XXX-a — duminică 27 mai

Elect. Craiova — Petrolul PI. 
Viit. Scornicești. — Ș-N. oltenița 
Chimia Tr. Măg. — CSM Dr. Tr. 3. 
Metalul Plopeni — Gaz metan M.
Progr. V. Buc. — Met. Buc.
FCM Giurgiu — Chimia Brazi

(1-1) 
(1—1) 
(0-2) 
(1—0) 
(1—1) 
(1-0)

Steagul r. Bv. 
F.C. C-ta
C.S.M. Suceava 
Mușcelul C-lung — I.C.I.M. Bv.

— Portul C-ța
— Oltul Sf. Gh. 
— Progr. Brăila 
— Nitr. Făg.
— Constr. Iași

F.C. Brăila 
F.C.M. Galați 
Minerul G.H. 
Vict. Tecuci 
Tractorul Bv.

(1—1) 
(0—1) 
(O-o) 
(0—2) 
(0-3) 
(1—0) 
(2—2) 
(2—5) 
(3-2)

ETAPA A XXXIV-a — duminică

Progr. Brăila 
Nltr. Făg. 
I.C.I.M. Bv. 
Delta Tulcea 
Oltul Sf. Gh. 
Constr. Iași 
Portul C-ta 
Viit. Vaslui 

Kelon-Ceahlâul

24 iunie

— F.C. C-ta
— Mineral G. H.
— F.C. Brăila
— C.S.M. Sv.
— steagul r. Bv.
— Muscelul C-lung
— Tract. Bv.
— F.C.M. Galati
— Vict. Tecuci

(0—2) 
(1-0) 
(0-2) 
(0-2) 
(1—5) 
(0-1) 
(1-1) 
(0—3) 
(0—3)

Autobuzul Buc. — Rapid Buc. (1—0)
Șoimii Sibiu — Rulmentul Alex. (0—0) 
Poiana Cîmpina — Din. Slatina (0—2)

ETAPA A XXXI-a — duminică 3 iunie

C.S.M. Dr. Tr. S. — S.N. Oltenița (0—2) 
Poiana Cîmpina — Șoimii Sibiu (0—2)
Dinamo Slatina — F.C.M. Giurgiu (0—1) 
Chimia Tr. Măg. — Progr. V. Buc. (0—1)
Autobuzul Buc. — Viit. Scomiceștl (0—2)
Rulmentul Alex. — Petrolul Pl. (1—2)
Rapid București — Metalul Plop. (0—1)
Chimia Brazi — Metalul Buc. (1—5)
Gaz metan M. — Electr. Craiova (1—1)

ETAPA A XXXH-a — duminică 10 iunie

F.C.M. Giurgiu — Rapid Buc. (1—0)
Electr. Craiova — Rulmentul Alex. (0—2) 
Metalul Plopeni — Autobuzul Buc. (1—1)
Petrolul PL — Din. Slatina (0—2),
SJ4. Oltenița — Poiana Cîmp. (0—1)
Met. București — Chim. Tr. M. (0—1)
Viit Scornicești — Chimia Brazi (1—3)
Progr. V. Buc. — Gaz metan M. (0—Z)
Șoimii Sibiu — CSM Dr. Tr. S. (1—2)

ETAPA A XXXIH-a — duminică 17 iunie

Rulmentul Alex. — Viit. Scornicești (0—2) 
Chimia Brazi — Gaz metan M. (0—2) 
Rapid Buc. — Eleotroputere (0—1)
Met. Plopeni — S.N. Oltenița (0—0) 
C.S.M. Dr. Tr. S. — PetroM PI. (0—3) 
Autobuzul Buc. — Șoimii Sibiu (1—4) 
Chimia Tr. Măg. — F.C.M. Giurgiu (2—3)
Poiana cîmp. — Metalul Buc. (0—2) 

Dinamo Slatina — Progr. V. Buc. (3—5)

ETAPA A XXXIV-a — duminică 24 iunie

Șoimii Sibiu — Dinamo SL (1—*)
Petrotut Pi. — Rapid Buc. (1—0)
S.N. Oltenița — Chimia Brazi (0—5) 
Metalul Buc. — C.S.M. Dr. Tr. (1—2) 
F.CM Giurgiu — Met Plopeni (0—5) 
Progr. V. Buc. — Rulmentul Alex. (0—1) 
Viit Scornicești — Poiana cimp. (2—1) 
Electr. Craiova — Chimia Tr. M. (0—0) 
Gaz metan M. — Autobuzul Buc. (0—3)

SERIA A IlI-a -
ETAPA A XVIII-a — duminică 4 martie

Chim. Tîrnăveni — C.F.R. Tim. (1—1) 
F.C.M. Reșița — „U“ Cj.-Nap. (0—3)
Dada Orăștie — Met. Cugir (1—1)
Aurul Brad — Vict. Călan (1—2)
Gloria Bistrița — Min. Cavnic (0—2)
Min. Mold. Nouă — Min. Anina (0—1)
Mureșul Deva — Ind. sîrmii C. T. (1—3)
C.F.R. Cj.-Nap. — C.I.L. Sighet (0—1)
U.M. Timișoara — înfrățirea Or. (0—0)

ETAPA A xix-a — duminică 11 martie

Min. Cavnic — Dacia Orăștie (0—2)
C.F.R. Tim. — Aurul Brad (0—1)
,,U“ Cj.-Nap. — Gloria Bistrița (0—1)
înfrățirea Or. — Mureșul Deva (2—4)
Victoria Călan — Chim Timăv. (1—1)
Ind. sîrmii C.T. — F.C.M. Reșița (0-4)
Metalurg. Cugir — C.F.R. Cj.-Nap (0—2)
Minerul Anina — U.M. Timiș. (1—1)
C.I.L. Sighet — Min. Mold. N. (0—1)

ETAPA A XX-a — duminică 18 martie

U.M. Timișoara — Met. Cugir (1—2)
Dacia Orăștie — Vict Călan (1—3)
C.I.L. Slghet — Mim. Cavnic (1—1)
C.F.R. Cj.-Nap. — Ind. sîrmii C. T. (1—2) 
Aurul Brad — Mureșul Deva (1—1)
Chim. Tîrnăveni — înfrățirea Or. (0—2)
F.C.M. Reșița — Min. Anina (1—4)
Mln. Mold. Nouă — „U“ Cj.-Nap. (0—1)
Gloria Bistrița — C.F.R. Tim. (3—0)

ETAPA A XXI-a — duminică 25 martie

Vict. Călan — înfrățirea Or. (0—6)
Mureșul Deva — Min. Cavnic (0—1)
U.M. Timișoara — C.F.R. Tim. (0—2)
Dacia Orăștie — Aurul Brad (0—2)
C.F.R. Cj.-Nap. — „U“ Cj.-Nap. (1—2)
Ind. sîrmii C.T. — C.I.L. Sighet (0—2)
Met. Cugir — Chim. Tirnăv. (2—4)
Minerul Anina — Gloria Bistrița (0—2)
F.C.M. Reșița — Min. Mold. N. (0—1)

ETAPA A XXH-a — duminică 1 aprilie

Mureșul Deva — C.F.R. Cj.-Nap (0—1) 
înfrățirea Or. — Ind. sîrmii C. T. (0—3)

Min. Cavnic — Victoria Călan (0—2)
C.F.R. Tim. — Min. Anina (0—4)
Chim. Tîrnăveni — Aurul Brad (0—2)
Gloria Bistrița — F.C.M. Reșița (2—2)
C.I.L. Sighet — UM. Tim. (1—3)
Min. Mold. Nouă — Met Cugir (0—2)
„U“ Cj.-Nap. — Dada Orăștie (0—0)

ETAPA A xxin-l — duminică 8 aprilie

Ind. sîrmii C.T. — „U* Cj-Nap. (0—1)
Chim. Tîrnăveni — Dacia Orăștie (6—2)
Aurul Brad — Min. Anina (1—2)
Vict. Călan — Mureșul Deva (0—1)
U.M. Timișoara — Gloria Bistrița (0—4)
C.F.R. Cj.-Nap. — C.F.R. Tim. (1—0)
Met. Cugir — înfrățirea Or. (0—2)
F.C.M. Reșița — C.LL. Sighet (1—1)
Min. Cavnic — Min. Mold. N. (0—4)

ETAPA A XXIV-a — duminică 15 aprilie

C.I.L. Sighet — Aurul Brad (1—3)
înfrățirea Or. — C.F.R. Cj.-Nap (0—2)
Mureșul Deva — F.C.M. Reșița (0—2)
Ind. sîrmii C.T. — Min. Cavnic (1—3)
C.F.R. Tim. — Min. Mold. N. (C—3)
Dada Orăștie — U.M. Tim. (0—3)
,,U“ Cj.-Nap. — Victoria Călan (1—0)
Gloria Bistrița — Chim. Tirnăv. (0—1)
Minerul Anina — Met. Cugir (2—3)

ETAPA A XXV-a — duminică 22 aprilie

Minerul Anina — Chim. Tirnăv. (0—2)
U.M. Tim. — Ind. sîrmii C. T. (1—3)
Vict. Călan — C.I.L. Sighet (0—3)
Min. Cavnic — „U“ Cj.-Nap. (2—4)
Aurul Brad — înfrățirea Or. (0—2)
Mtn. Mold. Nouă — Gloria Bistrița (0—3)
Met. Cugir — C.F.R. Tim. (0—3)
Mureșul Deva — Dacia Orăștie (0—1)
C.F.R. Cj.-Nap. — F.C.M. Reșița (2—1)

ETAPA a XXVI-a — duminică 29 aprilie

F.C.M. Reșița — Met. Cugir (1—1)
Chim. Tîrnăveni — Min. Mold. N. (0—2)

. Gloria Bistrița — C.F.R. Cj-Nap. (0—0)
Aurul Brad — U.M. Tim. (1—2)
Minerul Cavnic — Min. Anina (0—3)
„U“ Cj-Nap. — Mureșul Deva (4—0)

Ind. sîrmii C.T. — Vict. Călan (0—3)
C.F.R. Tim. — Dada Orăștie (0—1)
înfrățirea Or. — CLL. Slghet (1—3)

ETAPA A XXXI-a — duminică 3 iunie ]

ETAPA A XXVH-a — duminică C mai

Gloria Bistrița
Met Cugir 
Minerul Anina
Vict. Călan 
U.M. Timișoara

— Aurul Brad
— Min. Cavnic
— Mureșul Deva
— C.f.R. Tim.
— Chim. Tirnăv.

Dacia Orăștie — Ind. sirmli C. T.

(0-2)
(0—3)
(1—2)
(0-5) 
(0—1) 
(0-1) 
(0—4) 
(0-4)
(0-1)

Iod. sîrmii C.T. — 
CXL. Sighet — 
Min. Mold. Nouă — 
înfrățirea Oradea — 
U.M. Tim. —
„U- Cj.-Nap. — 
Dada Orăștie — 
Victoria Călan — 
Met. Cugir —

Aurul Brad 
Minerul Anina 
Mureșul Deva 
C.F.R. Tim. 
Min. Cavnic 
Chim. Tirnăv. 
C.F.R. Cj.-Nap 
F.C.M. Reșița
Gloria Bistrița

(0—2) 
(2—4) 
(0—3)
(1—2) 
(1—4) 
(0-1) 
(1—3)
(0—4) 
(0—4)

ETAPA A XXXII-a — duminică 10 iunie

ETAPA A XXVIH-a — duminică 13 mai

C.F.R. Tim.
F.C.M. Reșița 
Vict. Călan 
„U“ Cj.-Nap. 
Ind. sîrmii C.T.

— C.LL. Sighet
— U.M. Timiș.
— C.F.R. Cj-Nap.
— înfrățirea Or.
— Min. Anina

(2-2) 
(0-0) 
(0-1)

Mureșul Deva — Met. Cugir 
Min. Mold. Nouă — Aurul Brad

(0-0) 
(0-1)
(0-1) 
(0-4)
(0—0)
(2-6)

ETAPA A XXIX-a — duminică 20 mal

Dacia Orăștie — Gloria Bistrița 
Chim. Tîrnăveni — Min. Cavnic

ind. sîrmii C.T. — Min- MoOd. N. (0—1)
înfrățirea Oradea — Gloria Bistrița (0—2)
Minerul Cavnic — C.F.R. Tim. (0-4)
U.M. Timișoara C.F.R. Cj.-Nap (0—2)
„U“ Cj.-Nap. — Met. Cugir (1-1)
Minerul Anina — Vict Călan (0-1)
Mureșul Deva — Chim. Tirnăv. (1—2)
Aurul Brad — F.C.M. Reșița (2—4)
C.I.L. Sighet — Dacia Orăștie (1—2)

ETAPA A XXX-a — duminică 27 mai

Dacia Orăștie 
Chim. Tîrnăveni 
Met. Cugir 
F.C.M. Reșița 
Gloria Bistrița 
C.F.R. Cj.-Nap. 
Minerul Anina

— înfrățirea Or.
— Ind. sîrmii C. T.
— Victoria Călan
— Min. Cavnic

Min. Mold. Noua
C.F.R. Tim.

— C.LL. Sighet
— Aurul Brad
— „U“ Cj.-Nap.
— U.M. Tim.
— Mureșul Deva

(0-1) 
(0-1) 
(1—0) 
(1-1) 
(3—1) 
(2-3) 
(1—3)
(0-2) 
(0-1)

Minerul Cavnic — înfrățirea Or. (1—2)
F.C.M. Reșița — Dada Orăștie (0—1)
Gloria Bistrița — ind. sîrmii C. T. (0—2)
Aurul Brad — Met. Cugir (0—0)
Chim. Tîrnăveni — C.I.L. Sighet (0—2)
Victoria Călan — Minerul M. N. (0—3)
C.F.R. Timișoara — „U“ Cj.-Nap. (0—1)
Mureșul Deva — U.M. Tim. (0—0)
CLF-R. Cj.-Nap. — Minerul Anina (0—5)

ETAPA A XXXIH-a — duminică 17 iunie

Minerul Anina — 
CJ.R. Cj.-Nap. — 
F.C.M. Reșița — 
Ind. sîrmii C. T. — 
Mln. Mold. Nouă — 
U.M. Timiș. — 
CJ.L. Sighet — 
Aurul Brad — 
Gloria Bistrița —

Dadia Orăștie (0—2)
Min. Cavnic (0—2)
Chim. Tirnăv. (0—1)
C.F.R. Tim. (0—3)
înfrățirea Or. (0—3)
Vict. Călan (0—2)
Met. Cugir (1—2)
„U“ Cj.-Nap. (1—3)
Mureșul Deva (1—2)

ETAPA A XXXIV-a — duminică 24 iunie

Chim. Timăveni
Met Cugir 
Dacia Orăștie 
Minerul Cavnic
C.F.R. Timișoara — 
Mureșul Deva — 
„U“ Cj.-Nap. — 
Victoria Călan — 
înfrățirea Oradea —

— C.F.R. Cj.-Nap (3—4)
— Ind. sîrmii C. T. (1—6)
— Minerul M. N. (0—6)
— Aurul Brad (0—4)

F.C.M. Reșița (1—4)
C.I.L. Sighet (0—1)
U.M. Tim.' (0—1)
Gloria Bistrița (0—12)
Minerul Anina (1—2)



De azi, „Cupa 8 Martie", la Tg. Jiu

TURNEUL CELOR MAI BUNE 
BASCHETBALISTE DIN ȚARĂ

HIDROTEHNICA CONSTANȚA Șl CONFECȚIA BUCUREȘTI 
IN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ
Meciul va avea ioc duminica, de Ia ora 18,15, in sala sporturilor din Cluj-Napoca

Cele mai bune baschetbaliste 
ale tării, componente ale lotu
rilor olimpic, de tineret și de 
junioare, iau parte (de astăzi 
pînă sîmbătă, în Sala sportu
rilor din Tg. Jiu) la „Cupa 8 
Martie", turneu organizat de 
federația de specialitate în 
scopul verificării pregătirilor 
efectuate de sportive în vede
rea participării la competițiile 
Internationale de anul acesta 
(senioarele — Balcaniada, ju
nioarele — campionatul euro
pean) și de anul viitor (se
nioarele — turneul de califi
care pentru Jocurile Olimpice). 
S-a stabilit ca întrecerile să 
se desfășoare după următorul 
program : joi. de la ora 17: 
Lotul de junioare — Lotul de 
tineret. Lotul olimpic A — Lo
tul olimpic B ; vineri de la 
ora 17 : Lotul olimpic A — Lo

AMINTIREA UNOR „URIAȘI 2,055 m
în 1956, la început de iunie, 

cind Ion Soter reușea, la Is
tanbul, să treacă peste ștacheta 
înălțată la 2,055 m și să stabi
lească astfel un nou record na
tional, de o bună valoare inter
națională, țin bine minte, am 
scris atunci comentarii lauda
tive la adresa marelui nostru 
atlet. Iar cind am măsurat pe 
un perete al redacției această 
înălțime, cei 2,055 m mi s-au 
părut, pur și simplu, uriași !...

Iată insă că, simbăla trecută, 
în sala bucureșteană din parcul 
sportiv „23 August", elevii Ion 
Buligă din Drobeta Tr. Severin 
și Eugen Popescu din Bucu
rești au izbutit. amindoi, un 
rezultat de... 2,10 m !

Noii recordmani de sală ai 
tării (pentru juniorii de cat. a 
II-a) sint doi tineri realmente 
talentați de la care, in mod fi
resc, așteptăm, peste ani. per
formanțe superioare. Ion Buligă 
(născut la Călinești-Argeș. ia 
19.3.1963) este elev in clasa a 
X-a a Lie. industrial nr. 5 din 
Drobeta Tr. Severin, unde a 
fost descoperit și unde este pre
gătit de profesorul de educație 
fizică și sport Marian Marolu 
(absolvent al I.E.F.S. promoția 
1972). Tinărul atlet severinean 
(185 cm. 80 kg) se anunță, de 
pe acum, un veritabil perfor-

mCORDUm AflIIICf în SALA di\ cîmpulung
• La Cîmpulung Muscel, în 

organizarea Liceului de filo- 
logie-istorie, a avut loc o com
petiție de atletism la care au 
luat parte peste 200 de juniori 
din județele Brașov, Covasna, 
Dîmbovița, Dolj și Argeș. De- 
monstrînd o bună pregătire, 
gazdele au dominat majorita
tea probelor. Cîteva rezultate : 
juniori 1: 60 m: Ov. Roma- 
nescu 6,8 ; 60 mg : D. Șipotea- 
nu 8,2 — nou record republi
can 1 înălțime: S. Saftiuc 2,00 
m s triplu : D. Zaharia 14.86 
m; fete: 60 m: Maria Vlăs- 
ceanu 7,5; lungime: Vlăsceanu 
5,78 m ; greutate : Tatiana Mi- 
halcea 13,90 m ; juniori II: 
50 m: D. Șipoteanu 5,9 ; tri
plu : FI. Diaconu 13,90 m;
fete: 50 m : Rodica Rainea 
6,6 ; 50 mg : Aurelia Bădoaia 
7,2 — record egalat; lungime: 
Bădoaia 5,35 m; greutate: Sil
via Comărniceanu 12,98. m ț 
juniori III: 50 m: M. Stanis
lav 6,4. în afară de concurs,

DIVIZIA A
(Urmare din pag. I) 

gazde. Cele mai bune jucătoa
re : Maria Mititelu Aurora Po- 
pența de la învingătoare. Vale- 
rica Maier de la învinse. Arbi
tri : Z. Patru din București si 
Gh. Ferariu din Brașov.

MASCULIN
VIITORUL BACAU — POLI. 

TEHNICA TIMIȘOARA 1—3 
(—4, 10, —10, —7). Acționînd va
riat în atac și atent în blocaj, 
timișorenii au învins o forma
ție locală debusolată. S-a evi
dențiat întreaga echipă oaspe
te. cu sublinieri pentru Bu- 
garschl și Mocuța. Arbitri : I. 
Armeanu din București si D. 
Delcea din Galați. (E. TeirSu, 
coresp.).

C.S.M. DELTA TULCEA — 
C.S.M. SUCEVA 3—0 (4, 10. 11). 
Gazdele a-au impus clar. Re
marcați : Gavrilă, Ivanov. la

tul de junioare, Lotul olimpic 
B — Lotul de tineret ; sîmbătă, 
de la ora 9 : Lotul olimpic B 
— Lotul de junioare. Lotul o- 
limpic A — Lotul de tineret.

• Tradiționalul turneu fe
minin „Spartachiada coopera
tistă internațională", organizat 
anul acesta de UCECOM. se 
va disputa vineri. Sîmbătă și 
duminică. în Sala sporturilor 
din Brașov, cu participarea se
lecționatelor asociațiilor spor
tive ale cooperativelor mește
șugărești din Bulgaria. Unga
ria si România (cu două e- 
chipe).
• S-a stabilit ca turneele fi

nale ale campionatelor națio
nale să se desfășoare astfel : 
masculin — 16—18 martie. Ia 
Tg. Jiu : feminin : 11—13 mai, 
la Tg. Mureș.

Profesoara Elisabeta Stănescu șl cițiva dintre elevii săi de la 
Liceul nr. 2 : Monica Matei, Maria Berbecaru, Sorin Matei și 
Eugen Popescu, în timpul unui antrenament în sala de atletism 
de la „23 August" Foto : Dragoș NEAGU
mer al decatlonului, rezultatele 
sale, la diferite concursuri, de- 
pășindu-le net pe cele ale ur
măritorilor săi. în 1977. de e- 
xemplu. la București, Buligă a 
ciștigat trei titluri de campion 
național la juniori III: greu
tate — 13,45 m (al doilea cla
sat — 12.60 m). sulifă — 58,74 
m (53,60 m) șl octatlon — 5 277 
p (4 460 p). victorii pe care, in
tr-un fel. le-a reeditat și în 
1978. la Cluj-Napoca : 58,40 m

Aurelian Tarbă a realizat 6,7 s 
pe 50 mg — nou record repu
blican de juniori I. în aer li
ber : disc: Maria Badea 47,82 
m la fete, Mihai Bîră (Olim
pia Craiova) 44,36 m la băieți 
(Paul MATEOIU-coresp.).
• în incinta parcului spor

tiv Dinamo s-a desfășurat 
competiția de cros dotată cu 
„Cupa Dinamo". Trofeul a re
venit organizatorilor eu 85 p. 
Pe locurile următoare: C.A.U. 
30 p și Șc. generală nr. 190 
15 p etc. Cîștigătorii probelor: 
copii, fetițe — 1000 m : Gela 
Vasiloiu (Din.), copii băieți —
2 000 m : C. Stoian (Șc. gene
rală 190), juniori I — 5000 m: 
P. Brînaru (Din.), senioare —
3 000 m: Paulina Pupăzan 
(Din.), seniori și tineret — 
6 000 m : Gr. Urseanu (C.A.U.), 
I. Crăciun (Din.), T. Bănișor 
(Din.) • veterani — 5 000 m : 
C. Duță (Met. Plopeni). (N. D. 
NICOLAE-coresp.).

DE VOLEI
coblev (Delta). Gazda și Pancu 
(C.S.M.). Arbitri : C. Mușat și 
S. Popescu din Constanta. (M. 
Topolschi. coresp.).

SILVANIA ȘIMLEU SILVA- 
NIEI — EXPLORĂRI BAIA 
MARE 3—2 (—10. 6. —15. 5, 16). 
Meci maraton (a durat 135 de 
minute), de mare angajament, 
cîștigat pe merit de gazde. De 
remarcat că în setul 3. local
nicii au condus cu 14—9. iar 
în cel decisiv cu 13—3 și 14—3. 
Remarcați : Bujilă. Stancu. 
Mășcășan. Bădiță (S). Marines
cu și Staicu (E). Arbitri : I. 
Niculescu și D. Vasile. ambii 
din București. (M. Ștefan, co
resp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— STEAUA 1—3 (7. —6. —12, 
—5). Meci de mare luptă. Re
marcați : Ion si Pop de la 
Steaua. Șteflea si Rebedea de 
la Universitatea. (T. Costin, 
coresp.).

Duminică — la o săptămînă 
după memorabila finală dintre 
Dinamo București și Steaua 
din cadrul „Cupei României" 
va fi rîndul handbalului femi
nin să treacă un examen tot 
atît de dificil ca cel al băie
ților. Sala sporturilor din mu
nicipiul Cluj-Napoca va fi — 
de la ora 18.15 — gazda fina
lei celei de a II-a ediții a 
„Cupei României". După cum 
se știe, pentru această întîl- 
nire cu mare miză s-au cali
ficat două echipe care au avut 
o comportare constant bună 
și în cursul turului recent în
cheiat al campionatului Divi
ziei A : Confecția București și 
Hidrotehnica Constanța. Aflate, 
cînd citiți aceste rînduri, la 
Cluj-Napoca. handbalistele bucu- 
reștence și constănțence s-au 
antrenat multe ore în fiecare 
zi. animate fiind de dorința de 

la sulifă (51,46 m), 51,64 m la 
disc (48,68 m) și 5 470 p la oc
tatlon — nou record republi
can (4 249 p). In cadrul acestei 
probe combinate. Ion Buligă a 
realizat: 80 m — 9,6 s. lun
gime — 6,41 m, greutate — 
14,01 m, înălțime — 2,04 m 
(nou record), 90 mg — 13,3 s, 
disc — 44,08 m, suliță — 59,64 
m, 1500 m — 5:12,3.

Eugen Popescu (născut în 
București la 11.8.1962), elev in 
clasa a X-a la Liceul nr. 2 de 
filologie-istorie. este pregătit de 
doi ani de profesoara Elisabeta 
Stănescu (fostă atletă frun
tașă). El are 194 cm și doar 66 
kg. A inceput atletismul prin 
1974, la Școala generală nr. 164, 
sub conducerea profesorului 
Andrei Barta. Eugen s-a dedi
cat de la inceput, săriturii in 
înălțime, probă la care, anul 
trecut, s-a clasat al treilea la 
campionatele juniorilor II. la 
Craiova, cu 1,92 m. în 1978 și-a 
dus recordul personal la 2,03 m 
(locul IV intr-un concurs inter
național. la Varșovia) și apoi, 
in decembrie, in sală, l-a ri
dicat la 2,05 m, pentru ca acum, 
sîmbătă, ca și Ion Buligă, Eu
gen Popescu să obțină 2,10 m !

Ce departe sint acei uriași 
2,055 m ci lui Ion Soter !.„

Romeo VI LARA

PROMOVAREA TINERILOR BOXERI
(Urmare din pag. 1)

Mihalaehe (ușoară) — finalist 
(antrenat de A. Teodorescu) 
sau semifinaliștii Sandu Pe
trescu (semimuscă, antrenat 
de D. Gheorghiu) și Mihai 
Micloș (semimijlocie, antrenat 
de T. Acs). Toți aceștia, fă- 
cînd dovada calităților lor în 
luptă, arătîndu-se combativi, 
capabili de victorii și supor- 
tînd rigorile unui concurs 
greu, se impun de la sine, în 
ciuda vîrstei (19 ani, în majo
ritate), ca elemente apte să 
facă față cu succes unor com
petiții dificile, în sistem tur
neu. în același timp, compor
tarea acestor sportivi în între
cerile de la Galați și Brăila 
demonstrează că antrenorii 
secțiilor respective știu bine 
să-și pregătească elevii. Iată 
întemeiate motive care ne 
fac să pledăm pentru o aten
ție sporită, mai multă grijă 
față de acești tineri boxeri 
care, altfel, riscă să se piardă 
în anonimat.

Pentru moment fără palma- 
rese strălucite, și alți tineri 
au etalat, la Brăila și Galați, 

a nu-și dezamăgi suporterii si. 
în aceeași măsură, de a se 
înapoia acasă cu prețiosul 
trofeu.

In vitrina cărei echipe va 
poposi cupa ? Răspunsul nu-1 
vom afla decît duminică, după 
ultimul minut de joc. Antre
norii celor două formații. Va- 
leriu Gogâltan și Gheorghe Pre- 
descu (Confecția). Traian Bu- 
covală și Lucian Bișniță (Hi
drotehnica Constanta) s-au ab
ținut de Ia orice declarație 
sau pronostic. Tot ce am pu
tut afla de la ei. a fost com
ponența loturilor respective. 
CONFECȚIA BUCUREȘTI : 
Florica Berbece. Niculina Mitu 
(portari). Virginia Consianti- 
nescu, Maria Serediuc, Julieta 
Crișu. Maria Bidiac. Constan

Pregătirile echipelor divizionare de rugby
•----------------------------------------

STEAUA Șl DINAMO SPERĂ SĂ READUCĂ 
TITLUL LA

Succesul unei echipe din afara 
perimetrului Bucureștiulul în cam
pionatul de rugby, a Însemnat 
ani șl ani un eveniment de do
meniul hazardului. Cum Insă fe
nomenul s-a produs șl apoi s-a 
repetat — șl încă In trei rînduri 
— Constanța fiind înlocultoarea 
Timișoarei în avangarda provin
ciei rugbystlce, a devenit limpede 
dacă nu o deplasare a centrului 
valoric al sportului cu balonul 
oval, cel puțin o echilibrare^ o 
anume nivelare printre 4—5 e- 
chlpe. Reprezentantele Capitalei 
Încearcă acum să recupereze te
renul pierdut, iar purtătoarele 
lor de cuvînt cele mal autorizate 
stnt, fără doar și poate, Steaua sl 
Dinamo

„VREM SA AJUNGEM 
IN VIRF...“

Sîmbătă, la prtoz, DINAMO va 
inaugura, într-un meci cu Rapid, 
noul sezon rugbystlc. „Vrem să 
ajungem In virt cu o echipă in 
care maturitatea lui Baciu, Nlca 
iau Dărăban face casă bună cu 
tinerețea Iui Florin Ionescu, Ca- 
ragea sau Petre. Șl nu oricum I 
Vom juca deschis pe ambele 
compartimente, fair, cu gîndul de 
a pune umărul la ascensiunea 
rugbyului românesc". Antrenorul 
Ion fuțuianu va încerca să-și 
acopere cu fapte cuvintele fru
moase, cu un Iot în care noută
țile stnt puține și ncspectaculoa- 
ae : Vasile Păun, de la Clubul 
sportiv școlar 2 București, taloner 
sau linia a treia, Costlcă Dră- 
gulescu, de la Locomotiva Bu
zău, jucător de linia a n-a, Da
niel Boțoc, fost atlet (Marin Ior
dan nu e uri caz singulari), o po
sibilă aripă de trelsferturl. In 
rest, nume mai mult sau mai 
puțin cunoscute : N. Clilciu, Nica, 
Constantin, FI. Ionescu, Petre, 
Aldea, Chiricencu, Mltrache, Mar- 
ghescu, Paraschiv, Borș, Boman, 
M. Zafiescu II, Marin, Olaru, 
Truță, Dărăban, Caragea, Iordan, 
Nedclcu, Rovcnța, Caralman (re
făcut după intervenția chirurgi- 
eală). Cindea, C. Gheorghe, Bariu, 
Turtea.

Preparativele pentru faza fina
lă a campionatului au urmat iti
nerarul obișnuit : pregătire fizică 
generală, antrenamente pe ovalul 
velodromului din sos. Ștefan cri 
Mare, un scurt stagiu montan, 
jocuri de verificare. Iar acum, e- 
moțiile startului, mai cu seamă

semnele unui talent în for
mare și cunoștințe de bază 
bine însușite, în așa fel Incit 
menționarea numelor lor nu 
mai este un simplu act de în
curajare, ci se vrea semnala
rea unui eșalon de rezervă 
din care oricînd pot răsări 
boxerii fruntași de care avem 
atîta nevoie, tn această cate
gorie pot fi amintiți: Nicolae 
Nicolae (muscă, antrenat de 
M. Stan), Aurel Sirca (muscă, 
antrenat de I. Dumitru), Ale
xandru Zbughin (pană, antre
nat de M. Raicu), Constantin 
Bujor (semimijlocie, antrenat 
de S. Stănescu), Dumitru Sui- 
că (semimijlocie, antrenat de 
L Dondoi), Leontin Pop (mij
locie, antrenat de T. Acs), Ion 
Dobre (mijlocie, antrenat de 
C. Anton), Vasile Viorel semi
grea, antrenat de I. Vașilov). 
Evoluția unor asemenea ele
mente foarte tinere, de pers
pectivi, trebuie urmărită înde
aproape, pentru a le putea a- 
sigura un progres constant șl 
a-i ajuta să ajungă la nivelul 
performanțelor la care cali
tățile dovedite 1» dau dreptul.

Credem a nu greși dacă pro
punem ca tuturor celor evi- 

tina Pițigoi. Tudorița Culian, 
Elisabeta Iovan. Rodica Ere- 
mia. Georgela Constantinescu, 
Silvia Sorescu si Mariana Cha- 
riuc. HIDROTEHNICA CON
STANȚA : Mariana Burcuș, 
Vasiiica Moise (portari). Elena 
Frîncu. Georgeta Lăcustă-Ma- 
nolescu. Liliana Tomescu. Li
dia Carapetru Iuliana Hobincii- 
Dimofie. Constanta Cotîrlă. E- 
lena Negru Daniela Lică si 
Doina Oneț.

„Finala mică" — pentru locu
rile 3—4 — se va disputa tot 
la Cluj-Napoca. de la ora 16.30. 
și va opune formațiile Univer
sitatea Timișoara (cîștigătoarea 
primei ediții a „Cupei Româ
niei". în finală cu Constructo
rul Baia Mare) și Știința 
Bacău.

BUCUREȘTI.A

că prima partidă oficială din 1979 
poate însemna și cel dinții spec
tacol rugbystlc al anului, cunos
cute fiind valențele ofensive ale 
ambelor echipe, Dinamo și 
Rapid...

„VA FI MAI GREU, DAR VOM 
RECUCERI TITLUL I"

Chiar dacă s-au mai scurs niș
te ani, Steaua are pe mal depar
te un lot invidiat pînă și de an
trenorul campioanei naționale, 
Mihai Naca, de la Farul 1 Iar 
acum acestui valoros colectiv, 
1 s-au mai adăugat „uvertura- 
Laurcnțiu Codoi, de la R.C. Gri- 
vlța Roșie ; fosta „linie a doua" 
din naționala de juniori Marin 
Dlma, de la Locomotiva Bucu
rești ; centrul Ștefan Jipa, de la 
Sportul studențesc ; aripa Con
stantin Roșu, de la C.F.R. Bra
șov. Alături de Durbac, Popa, 
Fuicu, R. Ionescu, Teleașă, Bra
ga, Enache, I, Zafiescu I, Ale
xandru, Suciu, Tata, Murariu, A- 
chlm, M. Ionescu, Pintea, Posto- 
laclii, Munteanu, Gherghescu, Cor- 
nellu, Cioarec, Pojar, Grigoriță.

La antrenamentele din Ghen- 
cea, încă o prezență inedită, dar 
numai... pe jumătate : maestrul 
emerit al sportului Adrian Ma- 
teescu, căpitanul de pînă mai 
ieri al multiplei campioane și al 
naționalei, acum în rol de antre
nor secund alegere Inspirată a 
clubului militar.

Este, pri» urmare, mal mult 
decît firească dorința rugbyștilor 
de la Steaua de a recuceri titlul. 
Antrenorul emerit Petre Cosmă- 
nescu se arată totuși, circums
pect : „Adversarii sint mai pu
ternici ea anul trecut. Farul, Di
namo, știința Petroșani s-au în
tărit, lucru la urma-urmei pozitiv, 
care poate duce la un nivel va
loric superior Întrecerea. Și poate 
tocmai de aceea credem că titlul 
va reveni in Capitală : Mal pre
cis, tn Ghencea...".

Noul sezon care pentru Steaua 
va debuta duminică, odată cu 
partida cu Politehnica Iași, a fost 
pregătit cu migală, tn același 
ritm cu al rivalei sale din șos. 
ștefan cel Mare. Dar trăsătura 
comună a celor două mari echipe 
din rugbyul nostru rămîne gin- 
dul de a readuce titlul la Bucu
rești.

Desigur, fiecare în grădina pro
prie. .

Geo RAEȚCHI

dențiați cu prilejul întreceri
lor de la Brăila și Galați să 
li se creeze noi posibilități de 
„ieșiri publice", un adevărat 
program competițional — din
colo de calendarul oficial. Nu
mai rodîndu-i, punîndu-i per
manent în stare de concurs 
pot fi verificați și pot fi aju
tați să propășească. Antrenorii 
lor, secțiile asociațiilor spor
tive sau cluburilor de care 
depind trebuie să găsească o- 
caziile potrivite sau să se stră
duiască să organizeze reuniu
nile atît de profitabile nu nu
mai pentru tinerii evidențiati 
de care vorbim, ci, în general, 
pentru activitatea pugilistică. 
Pentru că veni vorba, poate 
că însăși federația de specia
litate va medita la posibilita
tea de a reînvia competiția 
foarte atractivă de acum 
cîțiva ani care se numea toc
mai „Criteriul tineretului" I

Sportul PogaT-o



SPORTUL O ECHIPĂ CARE ÎMBINA RUTINA CU ELANUL
Cupa campionilor europeni la tenis de masă Corespondență din Berlin

FINALA C.S. ARAD - STATISÎTIKA
VA AVLA LOC LA 12 MARTIE, LA BUDAPESTA

Finala Cupei campionilor eu
ropeni pe echipe feminine la 
tenis de masă, dintre campioana 
României — C. S. Arad și 
campioana Ungariei — Sta- 
tisztika Budapesta, va avea loc 
la 12 martie, la Budapesta, 
conform hotărîrii Uniunii eu
ropene de tenis de masă. 
După cum se știe, echipa noas
tră s-a calificat în finală, în- 
trecînd recent, la Arad, cu 5—3, 
puternica formație Spartak 
Vlasim. campioana Cehoslova
ciei. Statisztika Budapesta a 
jucat în semifinale în depla
sare cu campioana Iugoslaviei. 
STK Proleter Coka. Condusă 
cu 3—0. echipa ungară a reușit 
să remonteze si să cîstige cu 
5-4.

Statisztika Budapesta a cîș
tigat de 8 ori C.C.E., inclusiv 
ultima ediție, și are în rîn- 
durile sale pe cunoscutele ju
cătoare Judiț Magos — cam
pioana Europei. Zsuzsa Olah — 
campioana Ungariei pe anul în 
curs și Gabriela Szabo — cîș- 
tigătoarea concursului „Top 12 
— Europa" pe 1979. Toate trei 
se află în primele 6 locuri 
pe lista valorică a jucătoarelor 
de tenis de masă din Europa.

Antrenorul Emil Prokopecz 
a anunțat pentru finală forma
ția de bază a C. S. Arad (Eva 
Ferenczi. Liana Mihuț si Mag
dalena Leszay) care a evoluat 
în această ediție a C.C.E. Re
zerve — Crinela Sava și Ga
briela Kadar.

HALTEROFILI ROMÂNI LA „CUPA DUNĂRII"
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni se va desfășura la Tata- 
banya (Ungaria), o nouă ediție 
a „Cupei Dunării" la haltere, 
rezervată echipelor de seniori. 
La această tradițională com
petiție vor participa selecțio-

-CONCURSUL PRIETENIA" 
IA PATINAJ VITEZĂ

Ediția din acest an a „Concursu
lui Prietenia” la patinaj viteză 
s-a desfășurat pe pista de la Za
kopane. Au participat tineri aler
gători. aflațl la virsta junioratu
lui, din 8 țări. După mal multe 
teste, antrenorii Maria Tașnadi și 
MUial Timiș au selecționat opt ti
neri patinatori români (dintre ca
re două fete din categoria co
piilor) pentru această competiție. 
Iată rezultatele obținute :

Feminin t 1 500- m — 1. Birghlt 
Czak (R.D.G.) 2:21,51... 21. Eme- 
șe Rusz 2:35,29... 23. Suzana Hollo 
2:3721... 26. Ibolya —*------ *
2:41,63, 27. Maria Pardi 
Simona Todoruț 2:44,95 
cord de copil n (v.r. 
500 m — 1 Natalia
(U.R.S.S) 41.59... 24. Rusz 50,36... 
26. Szatmari 50,54, 27. Pardi 50,59, 
26. Todoruț 50.63, 29. Hollo 59,74; 
1 ooo m — 1. Liliana 
(Polonia) 1:31,05... 
1:43,55, 25. Szatmari 1:43,72, 
Hollo 1:43,94, 27. Rusz 1:43,99... 29. 
Todoruț 1:46,31 ; 3 000 m — 1.
Beate Romstaedt (R.D.G.) 4:54,61... 
19. Hollo 5:25,23 — nou record de 
junioare I șl II (v.r. 5;3L22)... 24. 
Rusz 5:34,92... 26. Szatmari 5:42,40 
— nou record de copil 
5:46,38)... 28. Pardi 5:51,01. 
lin ! 1000 m - 1. N. 
(R.D.G.) 1:23,89... 19. T.
1:31,34... 22. A. Lakatoș 
30. A Sorin 1:42,15 (cu căzătură); 
3 000 m * “ ---------------
(R.D.G) 4:30,42...
5:04,33... 25. Lakatoș 5:10,35... 
Sorin 5:17,74 ; 500 m — 1. J. Ma- 
demann (R.D.G.) 41,03... 20. Sorin 
44,2... 23. Lakatoș 44,35... 26. Co- 
pacz 45,03 : 1 500 m — 1. o. Smo
lin (U.R.S.S.) 2:09,58... 23. Copacz 
2:24,84, 26. Scrin 2:25,70... 30. La
katoș 2:27.14 ; 5 000 m — 1. F. 
Nauschutz (R.D.G.) 7:44,84... 19.
Copacz 8:33.96... 22. Sorin 8:40,93... 
28. Lakatoș 8:59.46. în clasamente 
figurează 35 de fete șl 38 de 
băieți.

natele Bulgariei, Ungariei, 
Austriei, Cehoslovaciei, R. F. 
Germania și României.

Sportivii noștri au părăsit 
Capitala ieri seara, avînd în 
componență, în ordinea cate
goriilor, pe: Mobin 
(Chimpex Constanța), 
Pavel (Urbis București), 
fan și Alexandru Kiss (ambii 
de la Clujana), Cornel Dinu 
(Chimpex Constanța), Petre 
Dumitru (Chimpex Constanța), 
Mihai Purdilă (Steaua), Tudor 
Petrișor (Rapid), 
nadi (Clujana) și 
Druziuc (Steaua), 
lotului sînt 
(Clujana) și 
ma (Dinamo București).

Șeic 
Petre

Ște-

Ștefan Taș- 
Alexandru 
Antrenorii 

Ștefan Javorek 
Alexandru Cos-

Cele mai importante jocuri 
de pregătire ale echipei R. D. 
Germane. în vederea întrece
rilor de la Galați, au fost, fără 
îndoială, cele cu echipa Ceho
slovaciei. ambele în deplasare, 
la Liberec și Hradec Kralove. 
Rezultatele (6—3 si 10—4 pen
tru gazde) nu sînt deloc alar
mante : dimpotrivă — avînd în 
vedere că Cehoslovacia, vice- 
campioană mondială, a jucat 
cu lotul său complet pentru 
întrecerile grupei A. din apri
lie. de la Moscova — respon
sabilii echipei noastre se de
clară __ I_____ '
la 3 goluri. în prima partidă, 
si a 
de-a 
ciabile. 
loarea partenerului de 
cere.

în ambele partide a fost u- 
tilizată tactica „forechecking"- 
lului. așa-numita „apărare o- 
fensivă" sau. mai explicit, a- 
tacarea adversarului încă din 
treimea sa. sistem de ioc care 
va fi aplicat si la Galați. A- 
ceastă tactică a dat rezultate 
foarte bune în prima repriză 
a fiecăruia din cele două jocuri, 
cînd scorul a fost 0—1 la Li
berec și 3—3 la Hradec Kra
love. Pentru o bună perfor
manță la Galați, „forechecking"- 
ul va trebui însă utilizat, cu 
eficacitate, de-a lungul între
gului meci...

în continuarea pregătirilor, 
echipa R.D.G. va juca în zilele 
de 6 și 7 martie în Norvegia 
(ambele jocuri împotriva echi
pei naționale), iar la 10 și 11 
martie, pe teren propriu, va 
întîlni selecționata B a Ceho
slovaciei. după care va fi de
finitivat lotul pentru deplasa
rea în România. în principiu, 
va fi utilizată echipa care a 
luat parte la meciurile grupei 
A de Ia Praga, de anul trecut, 
în acest sezon, foarte multe a- 
precieri favorabile întrunește 
trioul de atac Kuhnke, Radant,

satisfăcuți. A pierde doar
marca 4 puncte. în cea 
doua, iată realizări apre- 

ținînd seama de va- 
între-

1. F.

Szatmari
2:42,09, 28.

— nou re- 
2:47,8) ; 

Kurkova

Morawiec
24. Pardi

26.

I (v.r. 
Mascu- 
Pietsch 
Copacz 

1:32,19...

Nauschtitz
22. Copacz 
--------- ».

Pentru prima oară, după 
un interludiu aproape 
semicentenar, automobi

lele franceze se ridică din nou 
în primul plan al marilor 
curse pe 4 roți. Autorii per
formanței : constructorul Guy 
Ligier și pilotii săi de vîrf, 
Jacques Laffite și Patrick De
pailler. Primele două confrun
tări din acest an. ale așilor 
formulei I. au așezat în frunte 
mașina Ligier-JS 11 și pe con
ducătorul ei cel mai în formă, 
ambițiosul Laffite. La Buenos 
Aires ca si la Sao Paulo, a- 
cestora le-au revenit laurii 
victoriei si ai vitezelor inso
lite (cu recorduri ale pistelor, 
de 206,195 km/h si respectiv 
198.126 km/h).

Nu sînt nume noi în spor
tul cu volan. Jacques Laffite 
participă la campionatul mon
dial al bolizilor tereștri din se
zonul 1975. după ce făcuse un 
stagiu de cîțiva ani la cursele 
de formula 3 si 2. Are 35 de 
ani. De carură obișnuită, foarte 
vioi în gesturi si exprimări, cu 
acea' vivacitate tipic franceză 
pe care o exteriorizează fără 
rezerve. Și cu .excelente re
flexe. așa cum îi cere specia
litatea sportivă ce' si-a ales-o. 
Fusese predestinat să urmeze 
cariera juridică la fel ca și

Proske, cu o me
die de vîrstă de 
19 ani (!), și care 
impresionează nu 
numai prin elan 
și putere ci și prin 
omogenitate și 
foarte buna cola
borare în joc. Nu 
este de mirare, 
dacă ținem seama 
că cei trei joacă 
împreună încă de 
cînd activau în echipa lor șco
lară I împreună cu ei apar. în 
garnitura a doua. fundașii 
Braun și Slapke. jucători foarte

RtPRtZBTATWA
R.D.G.

ftgiiPAB wmț _-u

pe vremea

Palmares la C.M
locul I în 
(golaveraj 

_ ___ ,, _ _ . . 2—3. 4—0) 
eu România : 1976 — Katowi
ce, locul VIII în grupa A, cu 
5 p ; 1977 — Tokio, locul I 
în grupa B, cu 16 p (din 8 
meciuri I), România a meat 
atunci în grupa A : 1978 — 
Fraga, locul VIII în grupa 
A, cu 5 p.

1975 — Sapporo, 
grupa B, cu 12 p 
41—18), 7—J (1—0,

rutinați. vechi internaționali, 
care-i pot dirija cu pricepere 
pe mînjii din linia de atac. 
Dar forța principală a echipei 
o constituie garnitura întîi. cu 
Leznpio, Simon. D. Peters, 
Patschinsky și Bielas. De re
marcat că vechiul internațional 
Dieter Peters, care a cules a- 
tîția lauri ca apărător, trece 
în acest sezon în linia de a- 
tac. unde se speră că va da 
un randament superior grație 
înaltei sale tehnicități si abi
lității în manevrarea pucului.

De asemenea, mai trebuie 
precizat că, în afara rezultatelor 
din Cehoslovacia, în palmaresul 
echipei R.D.G. s-au mai înscris 
două victorii în deplasare a- 
supra Iugoslaviei (6—0 și 9—3) 
precum și de două ori 5—4 în

Norvegia cu naționala țării 
gazdă, participantă si ea la 
grupa B de la Galați. Cele 
două echipe de club principale 
furnizoare ale lotului. Dynamo 
Berlin și Dynamo Weisswasser 
au întreprins în această iarnă 
turnee fructuoase în străină
tate. în Suedia și. respectiv. 
Finlanda.

Iată acum lotul aflat în pre
gătire :

Portari: Herzig. Hoffmann, 
Schmeisser.

Fundași : Lempio. Simon, 
Slapke. Braun, Frenzel, Fengler, 
Schroder.
- Atacanți : D. Peters. Pat
schinsky. Bielas. Kuhnke. Ra- 
dant, Proske Muller. K. Pe
ters, Unterdorfeî, Scholz, Mark.

Antrenorul principal al e- 
chipei este Gunther Schischef- 
sky.

Cîteva date statistice. Echipa 
R.D.G. a susținut pînă acum 
443 meciuri oficiale interțări 
din care a cîștigat 205, a pier
dut 203 și a încheiat 35 la 
egalitate. Raportul golurilor : 
1 846—2 036.

în principiu, sosirea echipei 
la București este fixată pentru 
14 martie.

DIETER HOBECK
redactor la „Deutsches Sport

echo"

CROSUL BALCANIC-EDIȚIA 
A XXIV-a

PE GHEATA ȘI PE ZAPADA
INTILNIRI DE HOCHEI LA NOWY TÂRG 

Șl WEISSWASSER
• Meciurile dispu

tate în prima zi a 
Spartachiadei Armate
lor prietene la hochei 

pe gheață de Ia Nowy 
Târg (Polonia) s-au 
încheiat cu următoare
le rezultate: Dukla
Jihlava —Steaua Bucu
rești 17—5 (6—0, 4—2, 
7—3) J ȚSKA Moscova 
— Selecționata 
niei 8—1 (3—0, 
2—1).

SCHIORII

Polo-
3-0,

SCO-

• Disputat la Weiss
wasser, cel de-al doi
lea meci amical dintre 
reprezentativele R. D. 
Germane și Iugoslaviei 
s-a încheiat cu
rul de 8—3 (3—0, 3—0, 
2—3) în favoarea gaz
delor. în primul joc, 
desfășurat cu o zi în 
urmă la Berlin, 
cheiștii din R. D. 
mană cîștigaseră 
scorul de ’ 12—4.

ho- 
Ger* 

cu

de slalom uriaș din 
cadrul concursului in
ternațional 
la Sapporo 
japonezului 
Sawaguchi,
trat în două manșe cu 
timpul de 2:53,09, ur
mat de austriacul Her
bert Lerchbaumer — 
2:53,30. Pîrtia a mă
surat 1 232 m și a fost 
pichetată cu 51 de 
porți

de schi de 
a revenit 

Nanabu 
cronome-

• Slalomul uriaș 
desfășurat la Elm (El
veția) a fost cîștigat 
de schiorul elvețian 
Werner Rhyner. în 
clasamentul general al 
„Cupei Europei", du
pă șapte probe, conti
nuă să se mențină li
der elvețianul Urs 
Raeber — 78 p, secun
dat de norvegianul 
Jarle Ilalsnei — 75 p.

ERIC HEIDEN DIN NOU 
ÎNVINGĂTOR

IN ÎNTRECERI PE TREI 
CONTINENTE

• Tradiționala cursă 
internațională de schi- 
fond de la Telemark 
(Wisconsin) a revenit 
la actuala ediție spor
tivului norvegian Arnt 
Haarstadt, care a par
curs 55 km în 2h 
47:27,92. L-au urmat 
coechipierul său Bjor-

ne Arvnes — 
47:33,09, austriacul 
dolf Kapeller — 
47:35,34 și suedezul 
Tommy Johnson — 2h 
47:37,34. La startul în
trecerii au fost pre- 
zenți 4 000 de concu- 
renți.
• Proba masculină

tatăl său. avocat din Magny 
Cours, mică localitate din cen
trul Franței. Dreptul i s-a pă
rut însă prea „lent" tînârului 
Jacques, care — din vîrsta stu
denției — intră ca mecanic în 
serviciul lui Jean-Pierre Ja- 
bouille. un specialist al motoa
relor. Din 1969, își începe a-

2h 
Ru-

2h

Concursul interna
țional de patinaj vi
teză de la 
(Olanda) a 
campionului

Alkmaar 
revenit 

mondial

VIITOARELE
Federația interna

țională de bob a de
cis ca viitoarele cam
pionate mondiale să se 
desfășoare în anul

(wing-car). pusă la zi cu ulti
mele cerințe ale aerodinami
cii. demonstrează o superiori
tate de concepție. Anul trecut, 
ea beneficiase de un motor 
Matra în 12 cilindri, a cărui 
amplasare în carcasă crea însă 
anumite probleme. Rezolvate a- 
cum mult mai bine de noul

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

IN lumea BOLIZILOR PE 4 ROTI 
NOILE VICTORII SÎNT FRANCEZE

Notații după „eventul" sud-american al lui Jacques Laffite

devărata activitate de pilot. în 
care a urcat constant spre ce
lebritate.

La fel. Guy Ligier este o 
personalitate, de mult apre
ciată în această ramură spor
tivă. A fost și el pilot de for
mula 1, acum constructor. Ca 
totdeauna, succesele de pe pis
tele marilor viteze se leagă 
strîns de acelea obținute în 
fata planșelor de proiectare și 
în atelierul de montaj. Ligier 
are asemenea realizări nota
bile și mașina sa „cu aripi"

A

Ford-Cosworth-V 8. de care 
dispun bolizii lui Laffite și 
Depailler.

Deși de temperament latin. 
Jacques Laffite are un fond 
sufletesc calm, propriu adevă- 
raților campioni, constienți de 
valoarea lor. „Nu mă grăbesc... 
— declara el unui ziarist. în- 
tr-o convorbire avută la bor
dul gigantului „Concorde", care 
îl readucea acasă de Ia Sao 
Paulo, „Mașina noastră Ligier 
JS11 este bună, am dovedit-o. 
cred, convingător. Bineînțeles,

La_ Kosovo, în Iugoslavia, se
2----- o

a tradiționalei 
Cro-

va desfășura la 18 martie 
nouă ediție 
competiții internaționale 
sul Balcanic. în vederea aces
tui important eveniment, atle- 
ții noștri fruntași se pregătesc 
cu asiduitate pe traseele de la 
Băile Felix, cu speranța — 
mărturisită — în reeditarea 
succeselor de anul trecut, de 
la Istanbul, cînd au cîștigat 
6 din cele 10 titluri de cam
pioni balcanici puse în joc.

TELEX • TELEX

Erie Heiden (S.U.A.), 
care a cîștigat trei 
probe : 500 m — 39,50; 
1500 m — 1:58,88 
3 000 m — 4:19,84.

C.M. DE BOB

Și

1981 la Cortina d’Am
pezzo (Italia), iar în 
anul 1982 la Saint Mo
ritz (Elveția).

țintesc titlul de campion mon
dial. Dar nu pot spune de pe 
acum dacă sînt îndreptățit, in
tru totul, să sper la aceasta. 
A fost numai startul. Acum ur
mează lupta pe distanța unul 
întreg sezon și Marile Premii 
ne vor prezenta mereu obsta
cole greu de trecut. Cred că 
le vom birui însă pe toate!“ 

într-adevăr. după cele două 
succese sud-americane. „e- 
chipa" franceză va avea de 
furcă la următoarele confrun
tări. „Toți împotriva lui 
Laffite!“ — acesta pare a fi 
cuvintul de ordine al plutonu
lui de ași ai volanului, rămași 
în urma învingătorului. Dintre 
aceștia, actualul deținător al 
cununii de campion mondial, 
italo-americanul Mario An
dretti, pare cel mai afectat de 
insucces. El așteaptă 
dare montarea unui 
tor la bordul mașinii 
tus-8Q în locul lui 
cu care speră să-si regăsească 
supremația, demonstrată cu a- 
tîta pregnanță în 
cut.

Cine va fi cel 
Următoarele curse 
vedi. Pînă atunci. însă. Jacques 
Laffite și mașina sa franceză 
sînt în frunte.

cu nerăb- 
nou mo- 
sale (Lo- 
Lotus-79),

sezonul tre-
mai rapid ? 
ne-o vor do-

Rd. V.

BASCHET a La Split, In med 
tur pentru semifinalele „Cupei 
Koraci", Partizan Belgrad a În
trecut cu 97—96 (42—46) formația 
locală Jugoplastika. Coșgeterul 
echipei învingătoare a fost Kika- 
novxâ — 30 p. a In cealaltă 
semifinală, echipa spaniolă Coto- 
nificlo Badalona a învins pe te
ren propriu, cu 108—95 (52—43),
formația italiană Arrigoni Ried.

BOX o Reprezentativa Poloniei 
a întrecut cu scorul de 6—5 for
mația olimpică a S.U.A., intr-O 
intilnire disputată la Milwaukee 
(S.U.A.).

CICLISM a Rutierii bulgari și 
polonezi, care se antrenează în 
vederea „Cursei Păcii", au par
ticipat la o probă de control pe 
distanța SUven — Stara Zagora 
(190 km), primele locuri fiind, 
ocupate de polonezii Szurkowskl 
— 2h 19:40, Sezepkowski, Sujka, 
Pozak. • Prima etapă a „Turu
lui Levantului", desfășurată pe 
traseul Concentaina — Mogente, 
a fost cîștigată de rutierul bel
gian Jonckeene, care 1-a întrecut 
la sprint pe spaniolii Cuevas si 
Fernandez — 166 km In 4h 31:55.

FOTBAL • In cadrul turneului 
pentru echipe de juniori, care 
se desfășoară la Tașkent, selec
ționata R.S.S. Ucraineană a în
vins cu 1—0 (0—0) formația Fin
landei • La Bursa, Turcia — Al
geria 0—1 (0—0) prin punctul 
marcat (min 77) de Guemri.

ȘAH A în runda a 3-a a tur
neului de la Miinchen, partidele 
Spasski — Balașov, Robatsch — 
Karpov și Unzicker — Ador j an 
s-au încheiat remiză. Conduce 
Spasski — 21/?p, urmat de Karpov, 
Unzicker și Robatsch — cite 2 p.

TENIS a La Memphis (Ten
nessee), V. Amritraj l-a eliminat 

cu 6—4. 6—1 pe E. DLbbs, în timp 
ce S. Mayer a dispus de I. Ti
riac cu 6—2, 4—6, 6—3. Alte re
zultate : Connors — Smid 6—4, 
6—0 ; Gerulaitis — Kriek 6—3, 
6—2 ; Tanner — Manson 6—4,
6—1 ; Mot tram — Giinthardt 7—6,
6— 7, 6—2 ; Alexander — Teacher
7— 5, 6—1 ; Lutz — Stockton 6—4,
6—3 ; Smith — Panatta 6—1, 6—4. 
a Rezuiltate din turneul de la 
Dallas : Tracy Austin — Hana 
Strachonova 6—3, 6—0 ; Fran^oise 
Durr — Anne Smith 6—4, 6—3 ; 
Martina Navratilova — Betsy 
Nagelsen 7—5, 6—0 : Rosemary
Casals — Ren6e Richards 6—4, 
2—6, 6—2.
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