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Cu două zile înaintea startului în C. E. de hochei [juniori]

TOTUL ESTE GATA LA MLERCHREA CIUC!
• Echipa României susfinc astăzi ultimul mccl de verificare

• Slnt așteptați oaspeții

totul 
Pati-

Franței. Loturile îșî vor con
tinua drumul cu autocare. 
Hoche iștii unsuri și iugoslavi 
vor veni direct la Miercurea 
Ciuc. Echipa Olandei este aș
teptată sîmbâtă, clnd vor fi 
prezenți la locul de desfășu
rare a campionatelor și arbi
trii delegați să conducă meciu

rile.

de antrenament cu formația 
locală Sport club. Deși n-a 
existat o foaie oficială de ar
bitraj, antrenorul a reținut 
scorul: 6—8, pe reprize, 1—2, 
2—2, 3—2. Astăzi, juniorii sus
țin ultimul lor meci de verifi-

Valeriu CHIOSE

g %
Pentru organizatorii Cam

pionatului european de hochei 
juniori (grupa B), „numără
toarea inversă** se apropie de 
sfîrșit. Au mai rămas doar 
două zile pînă la prima anga
jare de puc în această tradi
țională competiție a tinerilor 
mînuitori ai crosei.

La' Miercurea Ciuc 
este gata pentru start,
noarul artificial — o mîndrie 
a localnicilor — își așteaptă 
musafirii îmbrăcînd ținuta 
de gală**. Modernul „Palat de 
iarnă** (care a mai găzduit im
portante întreceri internațio
nale, inclusiv o grupă C a 
campionatului mondial de se
niori) a fost renovat, gheața 
este excelentă, ceea ce, de
sigur, vor aprecia oaspeții.

Primele echipe participante 
sînt așteptate astăzi. La ora 
14,40 vor sosi pe Aeroportul 
Otopeni (cu același avion) e- 
chipele Austriei, Danemarcei 
și Norvegiei. Două ore mai 
tîrziu va ateriza formația

★
Noutățile despre pregătirile 

echipei române le-am aflat de 
la antrenorul 
Flamaropol. De vineri, 
nostru se află la Băile Jigo- 
din, o frumoasă stațiune tu
ristică în imediata apropiere 
a municipiului Miercurea Ciuc. 
Antrenamentele au continuat 
cu intensitate sporită, lucrîn- 
du-se, alternativ, pe gheață și 
pe uscat. Hocheiștii au... în
ghițit mulți kilometri de cros, 
prin pădure, alergînd în aerul 
tare al Harghitei, chiar și a- 
tunci cînd termometrele cobo
rau sub minus 20 de grade I 
Miercuri a avut loc un joc

(Continuare In pag. 2—3)

Competiția dotată cu trofeul „Săniuța de argint", desfă
șurată zilele trecute in splendidul decor al stațiunii montane 
Harghita-Băi, a constituit, pentru elevii ași ai piftiilor, cel 
mai de teamă eveniment al „sezonului alb". Cu toate că 
spectatori au fost doar... pădurile de mindri brazi, între
cerile au fost deosebit de „aprinse", entuziasmul mare, 
bucuriile succeselor la fel. A fost, fără îndoială, cea mai 
reușită ediție a „Săniuței", la un nivel tehnic ridicat, pe o 
pirtie care permitea atingerea unor viteze de pină la 80 km 
pe oră! In imagine: startul fetelor. (Foto: V. TONCEANU)

i

emerit Mihai 
lotul

B §

JJACIADA" A DECLANȘAT IN ORAȘUL NOSTRU
MARI AMBIȚII SPORTIVE

Interviu cu PETRU SĂVULESCU, 
prim-vicepreședinte al C.O.E.F.S. Caransebeș

La ordinea zilei In handbalul nostru masculin

PREGĂTIRI INTENSE PENTRU 
SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE

• ildiinftfcilii - turneu dc antrenamente în iugoslavia
9 Dinamo București in căutare de parteneri...

In sfîrșit, după lungi discu
ții, după propuneri și... contra
propuneri, au fost stabilite da
tele meciurilor din semifinale
le cupelor europene la hand
bal masculin.

Cupa campionilor europeni : 
DINAMO BUCUREȘTI va sus
ține la 24 martie, la Rostock, 
partida cu Empor, returul ur- 
mînd să aibă loc la 1 aprilie, 
la București.

Cupa cupelor: II. C. MIN- 
AUR BAIA MARE joacă CU 
S.C. Magdeburg la 21 martie
— în deplasare și la 31 martie
— pe teren propriu.

Firește, acum este vremea 
pregătirilor. Antrenorul dina- 
moviștilor, Oprea Vlase, și 
medicul lor, dr. Mircea Cris- 
tea, colaborează intens pentru 
a reface forțele lotului proas-

peților învingători în „Cupa 
României**, serios diminuate 
de acerbele dispute din sezo
nul actual. Dar, Ghiță Licu nu 
va putea fi recuperat prea cu- 
rînd, ca dealtfel și Cornel 
Penu, iar pentru ceilalți se 
fac eforturi zilnice. Odihna 
este și ea un mijloc, de aceea 
le-au și fost oferite cîteva 
zile libere tuturor jucătorilor. 
(Unii dintre ei le-au foloșit în 
mod... inedit: Mircea Bedivan 
și Paul Matei și-au celebrat 
căsătoriile. Sincere felicitări!)» 
Intre 2 și 6 martie, dinamo- 
viștii se vor afla la Timiș, ur- 
mînd ca, apoi, să-și continue 
pregătirile în Capitală. Roș-al-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

Pe frumoasele meleaguri ale 
Caransebeșului, aproape in fie
care familie se află un prac
ticant al sportului. Dacă ra
portăm la numărul locuitori
lor, aproximativ 30 000, nu
mărul participanților la nu
meroasele concursuri desfă
șurate anul trecut, vom afla 
că aproape la fiecare al treilea 
locuitor unul practică o dis
ciplină sportivă.

— Să știți, la noi există și 
tradiție, oamenii au pasiune 
pentru mișcare și sport, ampli
ficată de marea competiție a 
sportului românesc „Daciada" 
— ne spune Petru Săvu- 
lescu, prim-vicepreședinte al 
C.O.E.F.S. Prima ediție a „Da- 
ciadei" a declanșat o puter
nică efervescență și mari 
ambiții în rîndul membrilor 
celor aproape 30 de unități 
sportive ale orașului.

— Am auzit că aici se desfă
șoară cîteva acțiuni de am
ploare și cu continuitate, spe
cifice orașului Caransebeș. 
Despre ce este vorba ?

— Pentru elevi, de pildă, or
ganizăm competiția „Cupa șco
lii fruntașe** (aflată Ia a 8-a 
ediție), desfășurată la atletism, 
handbal, volei, șah, fotbal, te
nis de masă și de cîmp, gim
nastică. Concomitent cu aceas
ta, anual are loc „Memorialul 
Zeno Dragomir**. care a prile
juit descoperirea sulițașului 
Octavjan Șandru, a sprinterei 
Maria Musteață (fostă record
mană la junioare), a semifon- 
distului Gheorghe Gherga — 
toți activînd acum la Clubul 
atletic școlar-universitar Timi
șoara. Din întrecerile „Cupei 
școlii fruntașe** s-au ridicat, nu 
demult, două jucătoare de volei

de valoare : Maria Rusu — com
ponentă a lotului național — 
și Cristina Liuba — fostă com
ponentă a lotului de junioare. 
Ambele activează în prezent la 
divizionara A Universitatea Ti
mișoara. Anul trecut au apărut 
și alte talente de mare per
spectivă, la volei : Brigitte A- 
dam. Cristian Belciu și Mircea 
Rusu — componenți ai 
zentativelor de juniori, și Ni- 
colae Groza, selecționat în re
prezentativa de tineret a țării.

— Dar pentru tineri și cei
lalți oameni ai muncii din u- 
nitățile economice ale orașului 
ce organizați ?

— Competiția lor se intitu
lează „Cupa unităților frunta
șe**, aflată acum la a doua e-

repre-

diție. Ea se desfășoară la șase 
discipline (șah, tenis de masă 
și de cîmp, popice, volei și fot
bal), în două etape. Prima, la 
nivelul întreprinderilor și in
stituțiilor, în urma căreia se 
formează practic loturile care 
urmează să reprezinte colecti
vele de muncă în faza • orășe
nească, acolo unde întrecerile 
se desfășoară pe două grupe 
valorice : „Promoție" și „O- 
noare". Participarea la faza 
superioară a competiției se fa
ce pe baza unor legitimații vi
zate anual; o comisie de acti
viști obștești ține o evidență 
precisă a rezultatelor, întoc
mește clasamente după un a- 
numit punctaj menit să desem
neze pe campioni, pe promo
vați și pe... retrogradații de Ia 
„Onoare" la „Promoție". E-

Stelian TRANDAFIRESCU
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Mcciul de baraj pentru titlul de campion la șah

GHINDA - VAISMAN 1-0
Ieri, în Aula „Mihai Emines- 

cu“ a Bibliotecii Universitare 
din Iași, a început meciul de 
baraj pentru desemnarea cam
pionului național de șah pe anul 
1978, între maeștrii internațio
nali Volodia Vaisman (Univer
sitatea Iași) și Mihai Ghindă 
(Universitatea București), cla
sați la egalitate în turneul fi
nal desfășurat anul trecut la 
Băile Herculane.

Conform regulamentului, pri
mele două partide ale acestei 
întîlniri urmează să se desfă
șoare la Iași, celelalte două — 
la București. In prima partidă, 
Vaisman a avut alb’le. S-a ju-

cat o deschidere a pionului da
mei, cunoscută în teorie sub 
denumirea de Varianta Vere
sov. Ieșeanul a căutat să-și 
surprindă adversarul cu o ino
vație teoretică, dar Mihai 
Ghindă a fost, se pare, pregă
tit pentru aceasta. El a pre
luat repede inițiativa, și-a mo
bilizat piesele și a dezlănțuit 
ua puternic atac la rege. La 
mutarea 40, în fața matului 
inevitabil, Vaisman s-a recu
noscut învins.

Azi este zi liberă, urmînd ca 
sîmbătă să se joace partida a 
doua, în care Mihai Ghindă va 
avea piesele albe.

EMILIA EBERLE 
SI KURT SZILIER 

, A

EVOLUEAZĂ 
ÎN FRANȚA

Ieri dimineață a plecat în 
Franța delegația de gimnaști 
români care, sîmbătă și dumi
nică, va lua parte la tradițio
nala competiție internațională 
dotată cu „Marele premiu al 
orașului Paris". Onorînd acea
stă întrecere, federația noastră 
a desemnat pentru concursul 
din capitala Franței pe campio
nii absoluți ai României pe a- 
nul 1978, Emilia Eberle și Kurt 
Szilier, care se află la debutul 
lor competițional internațional 
pe 1979.

Se va concura cu exerciții li
ber alese, fapt care constituie 
un motiv în plus de interes față 
de această primă competiție 
europeană de anvergură a anu
lui. la care se scontează pe 
participarea a numeroși gim
naști și gimnaste de talie mon
dială. EMILIA EBERLE

Șaisprezecimile „Cupei României" la fotbal avertizează:

NU MAI ESTE TIMP (și nici cazul) PENTRU RODAJ I
Un sincer bravo, adresat o 

dată în plus „echipelor mici**, 
aliniate, miercuri, la startul 
„18“-imilor „Cupei României" ; 
pentru evoluțiile lor pline de 
elan, punctate adesea de reale 
virtuți tehnico-tactice (cine 
spunea, îr.cercînd să acopere 
niște inerții de la centru, că 
in fotbalul nostru nu se găsesc 
destui jucători talentați ?) și 
eare — in șase partide, la 
Turda, Ploiești, Slatina. Brașov. 
București si Galați — au avut 
Ca efect eliminarea „echipelor 
mari". încă o dată, diviziona
rele B și C au ținut, cu tot 
dinadinsul, să-și depășească 
condiția, să onoreze, prin com
portări remarcabile, această 
populară și prestigieasă între
cere a fotbalului nostru și... au 
reușit.

Dincolo însă de tenta de sa
voare și de spectaculos confe
rită, an de an, de aceste re- 
zultate-surpriză. aflate in ne- 
concordanță cu așa-zisul calcul

al hîrtiei, undeva, într-un un
gher al sufletului, ți se cuibă
rește, vrînd-nevrind, un sen
timent de insatisfacție. De ne
liniște chiar In fața număru
lui Drea mare — raportat la 
edițiile trecute — de înfrîn- 
geri suferite de reprezentante
le primului eșalon fotbalistic. 
Și, cum în afara celor șase di
vizionare A eliminate din com
petiție la... prima lor apariție 
(C.S. Tîrgoviște, F.C. Baia Ma
re, Chimia Rm. Vilcca, U.T.A., 
Corvinul Hunedoara, F.C. Bi
hor), alte trei formații (Steaua, 
Jiul și Politehnica Timișoara) 
au rămas în întrecere cu lar
gul concurs al unui regulament 
perimat, devin firești întrebări 
de genul acesta : ce au făcut 
cele 9 formații divizionare A 
— ca să nu mai vorbim de 
Olimpia, surclasată cu 0—5 — 
in lunga perioadă de pregătire 
dacă ele se poticnesc incă de 
la primul examen oficial ? Cum 
altfel trebuie să valorifice ele

condițiile superioare de antre
nament (comparativ cu acelea 
de care au beneficiat partene
rele lor din „16“-imi) decît prin 
evoluții la nivelul... condiții
lor ?

Unele rezultate bune obținu
te, mai întotdeauna, în parti
dele amicale din perioada de 
pregătire, sînt infirmate de
seori la primul obstacol al 
confruntării oficiale. Așa se 
întîmplă în momentul în care 
se trece de la jocul relaxat la 
jocul cu un necesar consum 
nervos. Exemplele oferite de 
etapa „16“-imilor sînt eloc
vente. Să ne gîndim la startul 
oficial nereușit al unor echipe 
ca F.C. Baia Mare, C.S. Tîr
goviște și chiar la echipele ca
lificate cu „remiza eternă" a 
lui 0—0 (Steaua sau Politeh
nica Timișoara). Curba cea mai

Gheorghe N1COLAESCU

(Continuare în pag. 2-3)



„Concursul
Prietenia44 
la biatlon

VLADIMIR BELORUSOV (u.r.s.s.)-
CÎȘTIGĂTOR ÎN CURSA DE 15 Km
campionul mondial Thomas Klinger, clasat pc locurile 3-6

MUNCA-SECRETUL EVOLUȚIEI

PREDEAL, 1 (prin telefon). 
Joi la ora 10, un soare cald, 
strălucitor, își revărsa razele 
peste Valea Rîșnoavei, acolo 
unde avea să se dispute prima 
probă din actuala ediție a 
„Concursului Prietenia" la bia
tlon. Arbitrii și oficialii au de
pus mari eforturi pentru ca 
locul de; desfășurare a întrece
rii să se prezinte în condiții 
excelente. S-au remarcat prin 
abnegația depusă, prin compe
tență și bună organizare, an
trenorul Ștefan Stoiculescu (di
rectorul concursului) și arbi
trul Nicolae Țiu (entuziast și 
pasionat, ca întotdeauna).

La ora 10,30 a pornit în cursa 
pe distanța de 15 km primul 
concurent. Fiecare dintre cele 
șapte țări prezente (Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, 
Uniunea Sovietică, Ungaria și 
România) a înscris cîte cinci 
sportivi, primii patru contînd 
în clasamentul pe echipe. în
trecerea a avut o desfășurare 
interesantă, palpitantă, prile
juind o dispută plină de dina
mism, în care protagoniști au 
fost tinerii biatloniști din 
U.R.S.S., R.D.G. și. surprinză

tor, Bulgaria. Toți aceștia sînt 
sportivi excelent pregătiți, ca
pabili să lupte pentru locurile 
fruntașe ale clasamentului In 
orice competiție de mare am
ploare.

Spre regretul nostru, trebuie 
să spunem că tinerii biatloniști 
români nu au contat în lupta 
pentru întîietate, comportarea 
lor fiind departe de ceea ce se 
așteaptă de la sportivi aflați în 
loturile naționale.

Cursa ș-a soldat cu o sur
priză de proporții. Proaspătul 
învingător de la recentele cam
pionate mondiale de Ia Ruh
polding, Thomas Klinger 
(R.D.G.), deși a făcut o mare 
risipă de energie, n-a putut să 
se impună trebuind să se mul
țumească cu locurile 5—6 în 
clasament, la egalitate cu un 
alt biatlonist. Pe primul loc 
s-a situat sportivul sovietic 
Vladimir Belorusov — care-și 
confirmă clasa — medaliat cu 
argint în cursa de 10 km 
la ultimul campionat mondial. 
De asemenea, o surpriză a pro
dus-o schiorul bulgar Dimitrie 
Giosev, un fondist redutabil, 
trecut de puțină vreme la bia

tlon, care însă prin abnegație 
și precizie în poligon a reușit 
să urce încet, dar sigur, spre 
treptele ierarhiei superioare ale 
acestei dificile ramuri sportive. 
Dealtfel, sportivul bulgar a fost 
singurul dintre reprezentanții 
celorlalte țări care a reușit să 
se intercaleze pe pozițiile frun
tașe deținute de reprezentanții 
U.R.S.S. și R. D- Germane. 
CLASAMENT : 15 km Indivi
dual : 1. VLADIMIR BELORU
SOV (U.R.S.S.) 56:29 (un mi
nut penalizare), 2. Dimitrie 
Giosev (Bulgaria) 58:19 (1), 3. 
Berndt Hellmich (R.D G.) 58:22 
(1), 4. Andrei Vtorușin
(U.R.S.S.) 58:31 (4), 5—6. Tho
mas Klinger (R.D.G.) și Niko
lai Ilunin (U.R.S.S) 58:42 — 
cu cîte 3 și respectiv 4 minute 
penalizare... 22. Simon Marton 
(România) lh 07:28 (6), 23. Ion 
Andreșiu (România) 1 h 07:31 
(3).

Sîmbătă, de la ora 10,30, par- 
ticipanții la „Concursul Prie
tenia" se vor întrece în proba 
de 10 km (viteză), iar du
minică, de la aceeași oră. vor 
avea loc ștafetele de 3X7,5 km.

Paul IOVAN
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DE ASTĂZI, TURNEUL 
ECHIPELOR DIVIZIONARE 

DE SENIORI 
LA TENIS DE MASĂ

Sala sporturilor din Arad găz
duiește, de astĂzi pină duminică, 
o nouă competiție internă de pri
mă mărime a tenisului de masă 
— Turneul echipelor divizionare A 
de seniori. Vor participa U e- 
chipc masculine și 12 feminine, 
grupînd pe cei mai valoroși spor
tivi ai noștri. Competiția este deo
sebit de importantă nu numai 
pentru configurația finală a ierar
hiei echipelor noastre de seniori, 
ci șl pentru edificarea selecțio
nerilor care alcătuiesc lotul re
prezentativ la campionatele mon
diale de la Phenian. Se vor dis
puta cinci reuniuni, dimineața de 
la orele 9 și după-amiaza de la 
orele 16, cu excepția zilei de du
minică, in care se va juca pînă 
la prînz.

DUMINICĂ ÎNCEPE 
UN NOU SEZON 
COMPETIȚIONAL 

LA CICLISM
Duminică dimineață, la ora 10, 

cicliștii buc: reșteni, din rtndurile 
cărora nu vor lipsi alergătorii „o- 
limplci" șl cel care se pregătesc 
pentru „Cursa Păcii" se vor in- 
tUnl la startul întrecerii inaugu
rale a sezonului. Ca to fiecare 
an. concursul de debut al acti
vității competiționale este orga
nizat de asociația sportivă „Con
fecția" și se va desfășura pe un 
traseu în circuit. înscris pe aleile 
complexului Politehnica (cu in
trarea prin bulevardul Armata 
Poporului).

Deși zilei" lunilor Ianuarie șl 
februarie au fost în general reci, 
cicliștii bucureștenL ca șl cel din 
întreaga țară, au continuat să se 
antreneze cu toată seriozitatea șl 
aceasta to dorința de a se pre
zenta la concursurile din acest 
an mai bine pregătiți deedt au 
făcut-o pînă în prezent. Este o 
dorință șl o ambiție firească, to- 
trucît, după cum se știe, cicliști: 
noștri aspiră să participe la J.O. 
de anul viitor de Ia Moscova. 
Iar în sezonul actual ti așteaptă 
o sultă de competiții de amploa
re. printre care șl „Cursa Păcii".

Dintre competițiile lunii martie 
mai semnalăm alte trei curse pe 
circuit : „Cupa C.S.Ș. 3", „Cupa 
Steaua" șl „Cupa CA.Ș. 1" ; trei 
curse de fond, pe șosea : „Cupa 
Dinamo", „Cupa Voința" șl „Cu
pa F.R. Ciclism". Această ultimă 
înrecere, programată In decada a 
treia a lunii martie, are caracter 
internațional și se va desfășura 
pe parcursul a șase etape, pe șo
selele ce pornesc radial din mu
nicipiul Constanța.

Revenind la cursa inaugurală 
de duminică, trebuie spus că a- 
ceasta este deschisă tuturor ca
tegoriilor de sportivi. Vor putea 
fi urmăriți cicliști pe biciclete de 
semlcurse. șl bineînțeles alergă
torii din categoria juniori șl se
niorii.

DE AZI, C. N. DE 
SĂRITURI (IN APĂ) 

PENTRU JUNIORI
Cel mal buni tineri săritori in 

apă din țară se întrec de ari ptoă 
duminică, Îs bazinul „23 August* 
<tn Capitali, în cadrul celei mai 
importante competiții lnteme re
zervate acestei categorii de vlrs- 
tă : campionatele naționale ale 
Juniorilor. Anul acesta campiona
tele au o semnificație deosebită 
deoarece oferă prilejul testării în 
condiții de concurs a eomponen- 
ților lotului național aflat in pre
gătire pentru „Cupa Europei*. De 
aceea, este de așteptat o dispută 
nu numai echilibrată, ci șl de un 
nivel calitativ ridicat.

Programul campionatelor (to 
fiecare zi de Ia oca 1< și de la 
oca 15) : vineri : trambulină 1 m; 
sîmbătă : trambulină 1 m băieți, 
platformă fete ; duminică : tram
bulină 3 m fete, platformă băieți.

UN NOU CONCURS 
DE PATINAJ 

LA BUCUREȘTI
Concursul republican al speran

țelor la patinaj artistic nu se va 
mai disputa la Miercurea Ciuc, 
cum fusese inițial programat, el 
la București, pe patinoarul „23 
August". întrecerile vor avea Joc 
sîmbătă 3 martie, între orele 1— 
14 șl vor continua duminică, de 
la ora î la 1».

START SATISFĂCĂTOR AL 
ȚINTAȘILOR de la pistol 

LIBER
Ieri, a început la poligonul din 

panoul sportiv Dinamo din Capi
tală concursul de verificare a 
trăgătorilor din loturile olimpice, 
eveniment care a deschis, toto
dată, noul sezon de tir In aer 
liber. La întreceri au fost invi
tați să participe și aiți țintași 
fruntași din secțiile bucureștene, 
fapt care conferă acțiunii un 
plus de interes, un caracter mai 
amplu, stimulind ostiei ambițiile 
participanțDw.

Proba inaugurală a lost pisto
lul liber, armă Ia care sportivii 
români au făcut to ultima vreme 
toaportaate progrese. Sigur, În
trecerea de ieri nu a avut drept 
scop principal realizarea unor 
rezultate foarte înalte : ea a În
cheiat o perioadă de pregătire 
specifică to care accentul a căzut 
pe caracterul fixe S-a urmărit, 
intr-adevăr, obținerea unor dire 
orientative, pentru fiecare trăgă
tor in parte, conform categoriei 
de virstă. care să constituie un 
plafon acceptabil de la care să 
se pornească pregătirea specifi
că pe parcursul anului to curs. 
Rezultatele Înregistrate de majo
ritatea specialiștilor acestei probe 
s-au situat în imediata apropie
re a cifrelor prevăzute, ceea ce 
înseamnă că, ed puțin pină în 
momentul de față, orientările 
specialiștilor privind pregătirea 
„olimpicilor" de la această probă 
este corectă. Iulian Neagu, de 
pildă, a reușit aceeași cifră 
(536 p) cu care a devenit anul 
trecu: campionul juniorilor; ti
nerii G. Constantin, C. Țlrloiu și 
M. Bujdei s-au situat șl ei pe o 
medie de 535 p ; ta fine, câștigă
torul concursului. Laurențiu Pop, 
a total-zaț 558 p, la numai apro
ximativ 10 puncte de ede mai 
bune rezifitate ale sale din anul 
trecut.

REZULTATE TEHNICE : pistol 
liber : L L. Pop (Dinamo) 556 p, 
2. A, Gered (Steaua) 548 p, 3. 
L. Stan (Steaua) 546 p, 4. I. Nea
ga (I.EF.S.) 538 p, 5. G. Con
stantin (Steaua) 538 p, 8. C. 
Tîrioiu (Steaua) 536 p, 7. M. Buj
dei (Steaua) 633 p, t. M. Trușcă 
(Steaua) 525 p.

Astăzi se desfășoară probele de 
pistol viteză șl pușcă liberă.

Radu T1MOFTE

TOTUL ESTE GATA
(Urmare din pag. 1)

care, de data aceasta cu pu
blic, tot în compania echipei 
Sport club.

Colectivul de tehnicieni (M. 
Flamaropol, A. Kalamar, V. 
Boldescu și dr. A. Biro) a de-

Azl $i mlinc, la Galați
HOCHEIȘTII NOȘTRI iNTlLNESC

PE J. T. SOKOLOVO
Lotul reprezentativ de ho

chei (seniori) al țării noastre, 
care se pregătește pentru C.M. 
(grupa B), susține două jocuri 
de verificare, azi și mîine, la 
Galați, în compania echipei 
cehoslovace J. T. Sokolovo. 
întîlnirile vor începe la ora 17.

LA MIERCUREA CIUC!
finitivat liniile. Iată, așadar, 
formația română.

Portari: Vasilescu și Bujor; 
Fundași: Dima — Ferencz. 

Andreescu — Szatmari, Pavel 
— Nistor (Vorjack

Atacanți: I) Chlriță — To
dor Dumitrache, II) Deme
ter — Gerczuy — Udrea, III) 
Kohn — Baricz — Jumătate 
(Neagu).

„Am încredere In băieți, 
ne-a declarat M. Flamaropol, 
dar — din păcate — nu cu
nosc deocamdată valoarea și 
forța adversarilor noștri. Toți 
componenții lotului s-au pre
gătit cu multă sirguință, au 
depus un mare volum de mun
că, sînt ambițioși și hotărîți 
să obțină un rezultat bun, cu 
care — iertați-mă că le divulg 
„taina" — să prefațeze între
cerile de la Galați ale grupei 
B a campionatului mondial".

Unde, firește, toți așteaptă 
un bun rezultat al echipei 
României.

FITEI
i

Despre alergătoarea gălățeancă 
Fița Hafira-Lovln s-a spus — șl, 
probabil, pe bună dreptate — că 
nu este, ceea ce se cheamă, un 
talent sportiv 1 Șl cu toate a- 
cestea, chiar din primii săi ani 
de activitate competlțlonală, încă 
de pe vremea junioratului, Fița 
a reușit rezultate care au cla
sat-o, an de an, pe plan intern, 
printre fruntașele curselor de se- 
mifond.

Dar, cu trecerea anilor, despre 
Fița Lovin s-a mal spus — și ia
răși probabil pe bună dreptate — 
că ea a atins un anumit nivel 
valoric pe care. In mod obiectiv, 
nu-1 mal poate depăși. Adică, cu 
alte, cuvinte, s-a plafonat 1

De flecare dată Fița (s-a năs
cut la 14 ianuarie 1951 ; 164 cm 
și 53 kg) a găsit însă replica cea 
mai bună și multe păreri, chiar 
șl dintre cele autorizate, au tre
buit să fie schimbate, ele fiind 
infirmate de însăși evoluția atle
tei. Astfel, ta 1977 ea a reușit 
să coboare sub 1 minute pe 800 
m șl sub 4:10,0 pe 1600 m, iar 
după un an, ta proba celor două 
ture de stadion, Fița Lovin a de
venit prima performeră a țării cu 
un rezultat remarcabil : 1:58,8.
Este anul ta care ea a cucerit 
cele mal multe satisfacții. Intre 
altele, a devenit campioană bal
canică la cros șl a fost finalistă 
Ia 800 m (chiar cu rezultatul cel 
mal bun al carierei sale) la „eu
ropenele" de la Praga, tatrtad 
astfel ta elita internațională a 
semlfonduluL

Care este „secretul" acestei ac
tivități susținute a sportivei de 
la Dunăre î Antrenoarea ștefanla 
Constantin, care a descoperit-o șl 
pregătit-o multă vreme, ca șl an-

LOVIN
trenorul Nicolae Mărășescu, ca
re-o îndrumă, în cadrul lotului, 
de vreo 2—3 ani, au o singură 
explicație : MUNCA. Căci, poate 
mal mult decît alte alergătoare 
talentate, Fița Lovta a muncit 
din greu, cu sîrgulnță și pasiune, 
ca să ajungă unde a ajuns ; ta 
ultimul timp o nouă calitate a 
instruirii fiind precumpănitoare ta 
activitatea sa.

După un frumos succes — locul 
ni la recentele campionate euro
pene de sală de la Viena — 
Fița Lovta se pregătește acum 
pentru alergarea ta teren variat :

— Anul trecut, ia Istanbul, am 
clștigat titlul balcanic la cros. Se 
cuvine deci să mi-1 apăr la Ko
sovo, Ia 18 martie !

Fița Lovln este profesoară de 
educație fizică la Școala generală 
nr. 17 din Galați șl membră a 
Clubului sportiv universitar din 
localitate.

Evoluția performanțelor Fițel 
Lovln șl locul acestora ta bilan
țul național :

800 im 1500 m
1968 2:12,8 W)
1969 2:07,7 (2) 4:29,7 (3)
1970 2:06,2 (2) 4:27,5 C3)
1971 2:04,8 (2) —
1972 2:04,0 (2) 4:24,8 (5)
1973 2:07,1 (3) 4:35,4 (15)
1974 2:03,3 (2) 4:25,4 (O
1975 2:04,8 (4) 4:13,0 (3)
1976 2:02,2 (4) 4:10,4 (4)
1977 1:59,0 (3) 4:09,6 (4)
1978 1:58,8 (D 4:08,4 (4)
1979 2:01,6* (2) 4:21,0 C2)

• — rezultat realizat pe 
coperlt

teren a-

Romeo VI LARA

în cinstea zilei de 8 Martie

„RALIUL
Premieră automobilistică cu 

prilejul apropiatei xile de 8 
Martie : „Raliul femeii", care 
se va desfășura In București 
și județul Ilfov, în zilele de 10 
și 11 martie. Inițiativa organi
zării unei astfel de întreceri 
aparține federației de speciali
tate și Filialei A.C.R. Ilfov, 
care ne-au pus la dispoziție și 
cîteva amănunte : traseul va fi

FEMEII"
de 175 km ; pe parcurs vor 
exista controale orare ; în ca
drul întrecerii va fi și o probă 
de îndemînare î autoturismul 
trebuie să fie condus de o fe
meie, navigatorul putînd fi 
bărbat.

Informații suplimentare — la 
Filiala A.C.R. Ilfov, str. Splaiul 
Unirii 1, telefon 14 27 38. înscri
eri pînă în ziua de 8 martie.

cu 
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LA ORDINEA ZILEI ÎN HANDBALUL NOS
(Urmare 'din pap. 1)

bii mai au o problemă de re
zolvat, aceea a partenerilor 
pentru jocurile de verificare. 
Vor face apel la Steaua, la 
Universitatea București și la 
cîteva alte formații din ora
șele apropiate Capitalei...

De la Minaur veștile sînt 
mai ample. Jocul tor de la 
Magdeburg (21 martie) se va 
disputa la ora 17,30 (18.30 — 
ora României) și va fi con
dus de cuplul danez Christen
sen — Wohlk, delegatul F.LH. 
fiind norvegianul Karl Wang. 
Returul (31 martie) se va dis
puta în Sala «porturilor din 
Baia Mare. Arbitri : Mosnicka 
și Horvat (Iugoslavia). Dele
gat F.I.H. : Frîedhehn Pepp- 
meier (R.F. Germania).

Iată și programul echipei, 
pe care ni l-a comunicat an
trenorul Lascăr Pană: între 
1 și 5 martie, lotul celor 16 
jucători se va afla în tabără 
în stațiunea Izvoarele j perioa
da 6—11 martie va fi dedicată 
antrenamentelor în Baia Mare; 
la 12 martie Iotul se va depla
sa în Iugoslavia pentru a sus
ține jocuri de pregătire și ve
rificare la Niș și Kraguevag, 
urmînd ca la 19 martie dele

gația băimărenilor să soseas
că la Magdeburg.

Jocurile echipelor noastre 
din „Cupa României" au fost 
filmate și înregistrate de teh
nicieni din R. D. Germană, 
iar cele ale formațiilor din 
Magdeburg și Rostock, din 
campionatul ce se află în plină 
desfășurare, se găsesc pe ben
zile video ale delegației tehni
cienilor noștri care au vizitat 
recent R. D. Germană. Im
portant este și modul cum vor 
fi folosite de către ai noștri 
aceste prețioase informații,

cum 
tirea 
echip 
aur.

Cui 
numa 
lor I 
ci și 
tate. 
F.R.B 
ajuto; 
care 
namo 
nilor 
ale 1

„DACIADA" A DECLANȘA
(Urmare din pag 1)

xistă o rivalitate șl emulație la 
aceste întreceri, cum nu vă 
închipuiți.

— Cum se finalizează acțiu
nile despre care ne-afi vorbit ?

— Ele sînt astfel planificate, 
Incît să se încheie spre sfîrși- 
tul lunii iunie, cînd elevii in
tră în vacanță. Atunci, pe sta
dionul orașului, în fața părin
ților, rudelor și prietenilor — 
în cadrul unei mari serbări 
cultural-sportive — se înmî-

și dip 
sporti 
derile

re ajt 
oraș ?

mj-e t 
neva, 
Totuși; 
inimos 
jul „I 
echipă 
I.C.M.

BOGATA AGENDA ȘAHISTA
PARTICIPARE SELECTĂ 

LA TURNEUL INTERNAȚIONAL 
AL ROMÂNIEI

Tradiționalul turneu interna
țional de șah al României se va 
desfășura Intre 6 și 22 martie 
la București, avînd drept gaz
dă o sală, de asemenea, tradi
țională, aula Bibliotecii Cen
trale Universitare. Actuala edi
ție reunește un lot select. De 
peste hotare s-a confirmat par
ticiparea măritor maeștri Tai- 
manov 
(R. D. 
gar ia), 
ționali 
Rogulj „______ _ _
(Polonia) și Haik (Franța). Ul
timul s-a numărat printre cîș- 
tigătorii tradiționalului open 
„Mihail Sadoveanu", de la Iași- 
Se așteaptă acordul marelui 
maestru spaniol Bellon.

Federația noastră va fi re
prezentată la acest turneu de 
marii maeștri Ciocâltea și 
Șubă, maeștrii internaționali

Stoic» și Ghițescu, precum și 
de maeștrii Biriescu, Foișor și 
Negulescu, ultimul încă ju
nior. Categoria turneului per
mite obținerea unor note de 
mare maestru sau maestru in
ternațional.

(U.R.S.S.). Uhlmann 
Germană), Barczay (Un- 
a maeștrilor interna- 

Lang (Cehoslovacia), 
(Iugoslavia), Bielczyk

DANA NUȚU Șl GHEORGHE 
CIOLAC, CAMPIONI 

NAȚIONALI UNIVERSITARI
în sala de festivități a Casei 

studenților din Cluj-Napoca 
s-au desfășurat finalele campio
natelor naționale universitare de 
șah. în întrecerea feminină, 
victoria a revenit, conform aș
teptărilor, maestrei internațio
nale DANA NUȚU (Timișoara), 
care a acumulat 8’/a p 
posibile (neînvinsă). Ea 
urmată de Georgeta 
(Iași) și Iudita Kantor 
Napoca) cu cîte 6‘/i p. 
strînsă a fost lupta în turneul 
masculin unde GHEORGHE 
CIOLAC și IULTUS ARMAȘ 
(ambii de la Politehnica Bucu-

rești) au totalizat 8*/a p. Primul 
a fost declarat campion, avînd 
un coeficient Sonneborg-Berger 
superior. Locul 3 i-a revenit 
argentinianului Ricardo Szme- 
tan (care studiază în țara noas
tră Ia Universitatea București) 
cu 7’/a p.

actives 
județe: 
mațiile 
el sînt 
v-aș ri 
toate s 
vitatea 
fi fost 
sprijin 
locale, 
C.O.E.F 
și siad 
mijloci;

EXCURSII ÎN R. P.

din 11 
a fost 
Ilurjui 
(Cluj- 

Foarte

Au început înscrierile pentru excur 
■ 1979, pe următoarele itinerare :

București — Sofia — București (trf 
București — Varna — Nessebar — : 
București (microbuz sau autocar — 5 
București — Varna 
Veliko Tîrnovo —
10 zile).
Pentru înscrieri și 

tare vă puteți adresa 
treaga țară, precum 
excursii cu turiști români în străinăt; 
nr. 2, telefon : 16.44.31).

o i — Burgas —- 
București (autoci

obținerea unor in 
la oficiile județen 
și în Bucureșt
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5-0, CERNESCU ȘI
Ștefan Coidum, antrenorul 

echipei F.C. Șoimii, făcea ur
mătoarea remarcă la sfîrșitul 
partidei de cupă de la Sibiu: 
„în viața mea nu am văzut 
un meci cu atitea aspecte con
tradictorii". El avea perfectă 
dreptate. De-o parte, Politeh
nica Iași, condusă impecabil 
de Romilă, și-a cîștigat repe
de simpatia unui public neu- 
trjl prin acel travaliu și acea 
disciplină tactică pe care i-o 
știam mai demult. Ieșenii au 
impresionat prin contraatacu
rile fulgerătoare purtate de 
Costea, Florean, dar mai cu 
seamă prin sprinturile irezisti
bile ale lui Cernescu, un 
„vîrf“ de atac necruțător, 
care, la golul al treilea, a do
vedit și o spontană inteligență. 
Studenții ne-au mai oferit și 
o plăcută surpriză — un Dă- 
nilă reprofilat pe post de fun
daș dreapta, sobru, muncitor, 
dar parcă uneori mai încet în 
fazele de repliere.

La polul opus — Olimpia, o 
echipă care a acuzat ș£ lipsa 
a 
ți

două piese de bază, Both I 
Hațeganu. Oricum, însă,

ISPAS-PE
LOCUL 16!

Sub nivelul jocului F.C.M. 
Galati — F. C. Bihor s-a pre
zentat, din păcate, arbitrajul. 
Chiar în min. 1 Bigan îi pune 
piedică în careu lui Cramer, 
dar meciul continuă, pentru ca 
în min. 30 un fault în careu al 
lui I. Constantinescu asupra 
lui Naom să fie... mutat (l?) de 
arbitrul Gh. Ispas — Con
stanța cu puțin in afara su
prafeței de pedeapsă I Adău
gind și neaplicarea legii avan
tajului în cîteva rînduri sau 
lipsa de consecvență în sanc
tionarea cu cartonașe galbene 
(pentru aceeași greșeală. Ol- 
teanu primește cartonaș galben. 
Iar M. Marian este avertizat 
cu... degetul), iată motivele care 
ne-au făcut să notăm arbitra
jul ca nesatisfăcător (singurul, 
dealtfel, în cele 16 jocuri ale 
Cupei), calificativ în care intră 
și prestația tușierilor Cr. Ghilă 
— Constanța ți I. Malciu 
Tulcea.

0-5
aprestația sub orice critică 

sătmărenilor (Kaizer, Smaran- 
dache, Matei, V.
Haralambie s-au detașat, 
sens negativ, de 
pierilor), haotica 
în teren, permanenta lor’ gra
bă de a juca cu pasă decisivă 
sînt tot atitea semnale de a- 
larmă care încarcă cu griji 
pe Olimpia în acest început de 
sezon oficial. Unii încearcă să 
explice acest eșec de proporții

Mureșan și 
fi» 

restul coechi- 
lor așezare

acreditînd ideea că Olimpia 
are mai multe griji pentru 
campionat, că gîndurile ei a- 
lergau, de fapt, spre dificilul 
meci cu Steaua, de duminică; 
alții, dimpotrivă, caută simi
litudini între finalul de toam
nă (0—5 cu Sportul studen
țesc) și acest eșec usturător 
din „Cupa României". Antre
norul Gh. Staicu și jucătorii 
lui ar trebui să mediteze foar
te serios asupra acestui as
pect...

Stelian TRANDAFIRESCU

ANTOHI-VIDIC AN 82 ?
La Cluj-Napoca am urmărit 

„meciul generozității". Ambele 
formații, poate cele mai tinere 
din diviziile A și B. au arătat 
ce are mai frumos adolescența 
sportivă : o angajare sincera, 
fără rezerve, inimoasă, plină 
de ambiție. Spectatorii, nu
meroși, au trăit meciul magne- 
tizați și de cursa după ega- 
lare a „alb-negrilor“. favoriții 
lor. Și dacă nu au avut sa
tisfacția calificării lor au tră- 
it-o pe aceea furnizată de 
comportarea „ll“-lui studențesc 
în a doua parte a disputei. E- 
xistă semne că ' 
poate atinge potențialul 
formații <’_ . ' __
încă 
lui 
ra 
presing, acoperirea terenului și 
sprijinirea coechipierului aflat 
în posesia balonului. S. C. Ba
cău a oferit adeseori modele 
de execuție.

„ll“-le clujean 
. ' / 1 1 unei

de primă categorie 
pe parcursul returu- 

divizionar B. în tabă- 
cealaltă, la capitolele

...Pe stadionul Municipal clu
jean au evoluat, miercuri, doi 
atacanți centrali apelând la mij
loace diferite 
puse 
scop vital: 
tohi (S. C. Bacău) ne-a recon
firmat ascensiunea in care se 
află, „simțind" fiecare minge de 
gol, acționînd decis și viguros. 
El se afirmă ca un virf de a- 
tac complet, demn de a fi me
reu urmărit și stimulat. Are 
numai 21 de ani 1 în cealaltă 
tabără. Vidican (20 
zează de „argumente" 
tile, dar e la fel de 
ca băcăuanuL Poate 
chea Antohi — Vidican va a- 
pare în lupta pentru calificarea 
echipei reprezentative în tur
neul final C.M. 1982 de pe sta
dioanele spaniole. Calități are, 
de încredere se bucură. Restul 
răspunsului îl poate da numai 
acest tandem !

Eftimie IONESCU

de exprimare, 
insă in slujba aceluiași 

eficacitatea. An-

ani) u- 
mai sub- 
periculos 
că pere-

MOCANU II MULȚUMEȘTE LUI... MATEIANU

I
I
I

I
Mircea TUDORAN

I

CONSTANȚENILOR Atac studențesc în partida „U“ Cluj-Napoca — S.C. Bacău. Stu
denții, (in alb), au făcut un joc bun după prima pauză...

Foto : I. LESPUC-Cluj-Napoca

Să vedem 
internațional 
antrenorul Chimiei Brazi, suc
cesul repurtat in fața echipei 
F. C. Baia Mare. „Am meditat 
zile in șir asupra tacticii pe 
care s-o aplic în fața unui 
adversar superior nouă la 
toate capitolele. Sincer vorbind, 
m-am gindit la toate acestea 
stimulat și de faptul că Mate- 
ianu ne-a atras pe noi, antre
norii mai tineri, în această di
recție. motiv pentru care ii 
mulțumesc și pe această cale. 
Ținind seama de mijloacele de 
exprimare, de posibilitățile ju
cătorilor mei. am considerat că 
nu mă pot opri decît asupra 
unei singure variante, aceea a 
unui joc de așteptare. Știam 
din auzite și din văzute, la te
levizor. de ce sînt în stare ju 
cătorii lui Mateianu : o adevă 
rată jnorișcă" pe întreaga su 
prafață a terenului. „Mașin. 
de pase" trebuia cumva scoasă 
din „priză". Așa că la ultimele 
antrenamente, ca și la ședința 
de pregătire a meciului, 
căutat să-i fac pe jucători 
înțeleagă cam ce vreau de 
ei. accentuînd faptul că 
vom apăra supranumeric. 
Intenția de-a nu primi gol 
primele 30 de minute. Doi din
tre mijlocași. Stere și Dinu, 
au primit sarcina să nu iasă 
din dispozitiv, să acționeze al
ternativ în fața fundașilor 
centrali. Ei s-au achitat exce
lent de această îndatorire, in- 
eomodînd vădit construcția ac
țiunilor băimărene în imediata 
apropiere a careului nostru. 
Mai mult, cei doi mijlocași au

cum explică fostul 
Mihai Mocanu, avut 

iasă 
ticipe și la faza de atac. __ 
ceastă tactică, prin care ne-am 
lăsat dominați, i-a determinat 
pe adversarii noștri " atace

capacitatea de efort să 
din dispozitiv și să par- 

. A-

MIHAI MOCANU
în permanentă, uneori cu în
tregul efectiv, negliiînd însă 
defensiva, considerînd probabil 
că nu avem resurse de de
clanșare a unor contraatacuri. 
Aici a fost, dealtfel, cheia suc
cesului nostru. Așa am marcat 
cele două goluri care ne-au a- 
dus. calificarea".

Și primul interviu al... an
trenorului Mocanu.

Gheorghe NERTEA

STAN HAJNAL 1-0
.buldozerul" echipei 

la Rm. Vîlcea 
încercările lui 
în forță spre 

II au fost sto- 
trio-ul 
Boloni.

I 
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Constanța; meciul de 
„Cupă" cu Steaua a fost aș
teptat cu vizibilă teamă. Ple
carea fostului căpitan al echi
pei, Antonescu, și acel recent 
1—4 în „amicalul" disputat la 
Tulcea creaseră serioase îndo
ieli în rîndurile suporterilor 
în privința capacității fostei 
divizionare A de a face față 
onorabil confruntării cu for
mația campioană și. mai de
parte. de a se mai putea men
ține în prim-planul disputei din 
serja I a eșalonului secund. Dar 
temerile au fost. în bună mă
sură, infirmate. Deși — fără 
a fi învinși — au pierdut ca
lificarea în etapa următoare 
a „Cupei României", constănțe- 
nii au cîștigat, totuși, ceva în 
meciul de miercuri : ei și-au 
recăpătat încrederea în posibi
litățile și în șansele lor pen
tru dificila dispută din cam
pionat (ridieînd. totodată, mo
ralul cam scăzut al suporte
rilor). în plus, partida cu 
Steaua a pus mai bine în evi
dență calitățile foarte tînăru- 
lui Borali, jucător din propria 
pepinieră a clubului constăn- 
țean, care poate deveni un va
loros înlocuitor al lui Anto
nescu.

Constantin FIRĂNESCU

Gloria, a avut 
un start slab, 
de a pătrunde 
poarta lui Biro 
pate cu ușurință de
Unchiaș — Ispir — 
„Cințs te-o fi adus la națio
nală, mă !“, i-a strigat din tri
bună un spectator guraliv. Re
marca l-a surprins, dar l-a și- 
trezit la realitate pe golgeterul 
toamnei. Și. din acel moment 
(era min. 15). Stan s-a lansat 
într-o cursă furibundă pentru 
gol, deplasîndu-se pe toată lă
țimea frontului de atac, făcînd 
presing, recuperînd baloane, 
șutind din orice poziție, mar- 
cînd singurul gol al meciului. 
Exact invers s-au petrecut lu
crurile cu Hajnal, cel mai in-

zestrat dintre jucătorii echipei 
A.S.A. După marea lui ocazie 
din min. 20, cînd balonul șu
tat de el cu putere a lovit 
bara. Hajnal s-a stins treptat, 
pînă cînd antrenorii nu l-au 
mai putut menține în teren, 
înlocuindu-1. „Dacă Hajnal ar 
fi alergat numai pe jumătate 
din cit a alergat Stan, sînt 
convins că ar fi putut marca 
cel puțin un gol 
meci 
Gloria 
pentru 
minge, 
mult".
Sau. altfel spus, două optici de 
a privi lucrurile, adică fot
balul.

afirma după 
doctorul E. Haimagyi. 
ne-a bătut ,azi tocmai 
că s-a agățat de orice 
pentru că a alergat mai 
Stan — Hajnal 1—0.

Laurențiu DUMITRESCU I

ȘAISPREZECIMILE „CUPEI ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

sugestivă ne-o conferă prime
le două echipe. După un ultim 
rezultat spectaculos în Ceho
slovacia (4—5 cu V.S.S. Kosi
ce, după ce a condus cu 4—2 
pînă în ultimele minute) băi- 
mărenii nu reușesc să înscrie 
în fața Chimiei Brazi, pe un 
teren oarecum neutru : la Plo
iești. A fost oare o subesti
mare a adversarului sau o re
gretabilă 
primirea 
ceea ce 
echipă a 
a forța 
valorificarea clauzei de regu
lament, este evidentă.

Ambele exemple, ca și alte
le, trebuie să dea de gîndit, 
fără întîrziere, echipelor în 
cauză.

Nu intenționăm prin prezen
tele rînduri să fim critici cu 
orice preț. Ele se vor doar un 
semnal tras la timp. S-a făcut

cădere psihică după 
primului gol ? în 

o privește pe masiva 
lui Proca, tendința de 
„șahul etern", pentru

prea mult caz, în trecut, de 
așa-zisul rodaj obligatoriu pen
tru toate echipele la început 
de sezon. Dincolo însă de 
inadvertența acestui fragil ar
gument (anulat, miercuri, de 
echipele mici) ne apare con
cret calendarul oficial intern și 
extern al fotbalului nostru. 
Care ce ne arată în această 
primăvară ? Că, duminică, di
vizionarele A își reiau pasio
nanta dispută întreruptă în 
toamnă, că, apoi, exact după 
o lună, la 4 aprilie, este pro
gramată, la București, întîlni- 
rea România ~ Spania din pre
liminariile campionatului euro
pean. O dublă revanșă — pen
tru înfrîngerea suferită anul 
trecut, la Madrid, ca și pentru 
aceea, de neuitat, din prelimi
nariile campionatului mondial 
—, care trebuie pregătită cum 
scrie la carte. Punîndu-se în 
locul rodajului, al „timpilor 
morți", pricepere, seriozitate și 
muncă.

Divizia ac juniori sc reia cu un dcrbij

LIDERUL INTIIMȘTE CAMPIOANA IDIJIII TRECUTE
Duminică se va relua șl Di

vizia națională de juniori, com
petiție care se desfășoară para
lel cu întrecerea divizionarelor 
A și care — repetăm — are 
menirea să aducă în prim-plan 
veritabile talente, de care are 
atît de mare nevoie fotbalul 
nostru. Turul actualei ediții nu 
s-a desfășurat, din păcate, la 
parametrii acestui deziderat. 
Fără îndoială, vina principală 
aparține antrenorilor celor 18 
formații, cei care trebuie să

CAUTE mereu „diamantele" pe 
care să le șlefuiască apoi cu 
mare atenție, cu migală. Poate 
că returul campionatului va a- 
duce saltul mult dorit în aceas
tă competiție, saltul anonimi
lor spre marea performanță. 
Iar returul se va relua cu un 
derby. Liderul toamnei, Uni
versitatea Craiova, va întîlni 
pe Politehnica Timișoara, cam
pioana ediției trecute.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ fi

C1ȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE PRONOEXPRES—OLIMPIC 
DIN 18 FEBRUARIE 1979. FAZAI: 
categoria G : 1 variantă 25% a 
12.500 lei ; cat. I : 6 a 2.000 lei ; 
cat. J : 22,75 a 1.000 lei ; cat. K :
54.75 a 500 lei ; cat. L : 400 a 100 
lei ; cat. M : 6.360,25 a 40 lei. FA
ZA a II-a : categoria 1 : 7 va
riante 25% a 17.500 lei ; cat. 2 :
5.75 a 10.000 lei sau, la alegere, o 
excursie de un loc în R.P. Bul
garia—Turcia sau R.D. Germană 
șl diferenț \ tn numerar ; cat. 3 : 
I a 3.000 lei ; cat. 4 : 81,75 a 1.000 
lei ; cat. 5 : <73,50 a 500 lei ; cat. 
S : 1’150 a 200 lei ; cat. 7 : 
li 577,50 s 40 lei ; cat. 8 : 808,50 a 
IX lei : cat. 9 : 6.928 a 40 lei. FA
ZA a m-3 : categoria B : 8,50 a

lei ; cat C : 33 a 1.000 lei 
D : 1.677,50 a 40 lei.

★
Important : în aceste zile 

desfășoară vînzarea biletelor pen
tru TRAGEREA EXTRAORDINA
RA PRONOEXPRES din 7 martie 
1979. Agențiile Loto—Pronosport 
vă oferă prospectul acestei atrac
tive trageri, precum și bilete gata 
completate. Ultima zi de procu
rare a biletelor : marți 6 martie 
a.c.

2.000 
cat.

se

★
TRAGEREA EXTRAORDINARA 

LOTO A MĂRȚIȘORULUI se des
fășoară astăzi, 2 martie 1379, în- 
cepînd de la ora 16.30, în sala 
Clubului Progresul din București, 
str. dr. Staicovlci nr. 12. Panoul

cu numerele cîștigătoare va 
televizat în jurul orei 19.

★
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 23 FEBRUARIE 1373
Categoria

32.937 lei ; 
31.619 lei ; 
lei ; cat. 4 
5 : 134,50 8 
a 397 lei 
lei. Cîștigurile de categoria 1, 
în valoare de 32.937 lei, au reve
nit pârtiei panților : TATARU
FLORIN, CEARA ORTANTA. TO
MA MARIA din Constanța și 
CEAUȘ MANOLACHE, TOMA 
IOANA și PETROC COSTEL din 
București iar cîștigurile de cate
goria a 2-a în valoare de 31.619 
Iei au revenit participanților : 
MIHAESCU EUGENIA din Arad 
și PLETT ADALBERT din Cărei.

1 : 6 variante 25% 
cat. 2 : 3,75 varian 
cat. 3 : 17,50 a 6 

■ 34.25 a 3 462 lei ;
832 lei ; cat. 6 : 29 
cat. X : 1.813,25 a

ȘTIRI • ȘTIRI
• MECIUL RAPID BUCU

REȘTI — POIANA CÎMPINA 
SE VA DISPUTA PE STADIO
NUL REPUBLICII. Conducerea 
clubului Rapid face cunoscut 
că, datorită cererii mari de bi
lete, partida Rapid — Poiana 
Cimpina, din cadrul primei e- 
tape a returului campionatului 
diviziei B (seria a II-a) se va 
disputa duminică, de Ia ora 11. 
pe stadionul Republicii și nu 
pe stadionul Giulești, așa cum 
fusese stabilit inițial. In des
chidere, de la ora 9.30 : Rapid 
— Liceul Pajura (juniori).

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 17 12 1 4 49-14 25
2. Steaua 17 10 4 3 21-11 24
3. S.C. Bacău 17 10 4 3 24-19 24
4. F.C. Corvinu! 17 10 3 4 42-15 23
5. ,,Poli“ Timș. 17 8 4 5 11-14 20
6. F.C. Olimpia 17 8 4 5 24-27 20
7. A.S.A. Tg M. 17 7 5 5 41-25 19
8. Sportul stud. 17 7 5 5 27-21 19
9. U.T.A. 17 8 3 6 19-18 19

10. F.C. Bihor 17 7 2 8 25-19 16
11. F.C. Baie M. 17 5 5 7 27-26 15
12. F.C. Argeș 17 5 5 7 17-16 15
13. C.S Tg-viște 17 7 1 9 25-31 15
14. Polit lași 17 5 4 8 27-35 13
15. Jiul 17 4 3 10 15-33 11
16. Chimia Rm. V. 17 4 2 11 11-29 10
17. Dinamo 17 2 5 10 14-31 9
18. Gloria Buzău 17 2 4 11 15-50 8

• S-AU PUS ÎN VÎNZARF 
BILETELE DE INTRARE LA 
MECIUL DINAMO — F. C. 
BAIA MARE. Clubul Dinamo 
București anunță că s-au pus 
în vînzare, la casele obișnuite, 
biletele de intrare la meciul 
Dinamo - F.C. Baia Mare, ca
re se va disputa, duminică, pe 
stadionul din șoseaua Ștefan 
cel Mare. în ziua jocului nu se 
vînd bilete.

F.

Susținătorii echipei de 
fotbal RAPID BUCU
REȘTI au posibilitatea 
să fie alături de forma
ția simpatizată la me
ciul programat în etapa 
din 11 martie, partici- 
pînd la excursia organi
zată de întreprinderea 
de Turism, Hoteluri și 
Restaurante București la 
Scoraiceștt

Plecarea 
minică 11 martie, la ora 
6,30, de ‘ 
Giul ești.

are loc du-
la stadionul



SPORTUL ASPIRAȚII LA UN LOC FRUNTAȘ■a .

UN DIALOG CONSTRUCTIV INTRE FORURILE OLIMPICE
Corespondență din Ziirich

Declarațiile președintelui Comitetului Olimpic
al II. D. S. S.,

MOSCOVA, 1 (Agerpres). — 
Cu prilejul reuniunii Comite
tului de organizare a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Mosco
va, președintele forului olimpic 
sovietic. Serghei Pavlov, s-a 
referit la convorbirile avute cu 
președintele C.I.O. lordul Killa- 
nin. „Dialogul nostru construc
tiv — a spus Pavlov — a per
mis conducătorilor C.I.O. să se 
convingă din nou de faptul că 
organizațiile sportive din ță
rile socialiste tind cu adevărat 
spre o dezvoltare continuă a

serghei Pavlov
mișcării olimpice, câ intențio
nează si pe viitor să acorde 
tot sprijinul C.I.O. în înfăptuirea 
programului de solidaritate o- 
limpică".

Vicepreședintele Comitetului 
de organizare a J.O., V. Ko
val, a menționat că organiza
torii Olimpiadei de la Moscova 
își extind în mod permanent 
relațiile internaționale, avînd 
încheiate pînă în prezent 150 
de acorduri cu organizații de 
peste hotare.

LOS ANGELES INVESTIT CU ORGANIZAREA J.O. 1984
LAUSANNE 1 (Agerpres). Re

prezentanți al Comitetului de or
ganizare a J.O. de vară din 1964 
de la LO3 Angeles șl al Comite
tului olimpic international au 
semnat ieri, ’a Lausanne, con
tractul prin care sînt reglemen
tate toate problemele aflate ta 
suspensie între cele două părți 
șl se atribuie definitiv orașului a-

merlcan găzduirea celei de a 23-a 
ediții a Olimpiadei de var*. Din 
partea C.I.O., contractul * fost 
semnat de Jean de Beaumont, 
membru al Comisiei executive a 
forului olimpic suprem, Iar 
din partea comitetului de or
ganizare dla Los Angeles, de că
tre Bob Kane șl Rodney Rood.

Echipa de hochei a Elveției 
privește cu o deosebită serio
zitate prezența ei în grupa B 
a campionatului mondial care, 
după cum se știe, se va desfășura 
la Galați, în a doua jumătate 
a lunii martie. Antrenorii Ja
roslav Jirik și Frantisek Vanek 
vizează un loc fruntaș pentru 
reprezentativa „Țării cantoane
lor", pe care o pregătesc. Ei 
au alcătuit, cu multă grijă, un 
lot. lărgit, din care cei mai 
buni jucători vor face depla
sarea în România.

In poartă va fi reintrodus 
Jurg Jăgrgi care, în ciuda celor 
32 de ani, este la ora actuală 
cel mai bun portar din prima 
divizie- Jucătorul din Berna « 
fost de 17 ori selecționat în 
„națională", dar de mai mulți 
ani a fost înlocuit cu jucători 
tineri care nu au dat însă ran
damentul scontat. Rezerve sînt 
Oliver Anken și Michel Schlăfli.

Majoritatea jucătorilor pro
vin din cluburile fruntașe din 
Biel (8) și Berna (6). doar doi 
fiind legitimați la echipe din 
Divizia B. Antrenorii au avut 
unele dificultăți în alcătuirea 
lotului, deoarece numeroși ti
tulari, din diferite motive (ac
cidentări, studii etc.), au deve-

nit indisponibili. 
Este vorba de in
ternaționalii Burri 
și Girard (ieșiți 
din formă), Horis- 
berger (de la 
Langnau), Rosetti 
(Berna) — acci
dentați și Urs 
Bărtschi (Klotten) 
— reținut din mo
tive profesionale, 
vor face deplasarea 
de pe Dunăre. Dintre cei mai 
cunoscuți jucători vom aminti 
de Bruno Zahnd (29 de ani, 16 
ori internațional) și Ricardo 
Fuhrer (23,6) ambii de la S.C. 
Berna. Ca o curiozitate vom 
nota că un singur jucător de-

REPREZENTATIVA 
ELVEȚIEI

c-^g.ggg,t’
care nu 
în orașul

Boberii români la campionatele mondiale

PALMARES LA C.M.
1975-Sapporo. locvl III In 

grupa B, cu 8 p, 4—3 (1—1,
1— 1, 2—1) cu Romania : 1974 
—Bid Arrau, locul IV tn gru
pa B, cu 8 p, 2—7 (0-4, 0-y3,
2— 0) cu România ; 1877—Tokio,
locul In grupa B, cu 8 p 
(echipa României a jucat tn 
grupa A) ; 1978—Belgrad, lo
cul III In grupa B. cu 7 p, 
7-3 (2-2. 3-0, 2-1) cu Româ
nia. In 1978, la J.O. de la 
Innxbrack, Elveția l-a claret 
pe locui V, cu 4 p, tn grupa 
8. A pierdut cu 3-4 (0-2,
1-0. 2-2) 
României, 
ceri-:

_________ (9-2. 
partida cu formația 
cițtîgătaarea Inkre-

echipa națională,

D. PANAITESCU - mulțumitor, C. IANCU Șl P. NEAGU - promițător
butează în _____ ____ __ ,
Claude Domeniconi (Lausanne).

Dar iată lotul aflat în pregă
tire : PORTARI — Jărg Jăggi

(S.C. Berna), Oliver Anken 
(Biel), Michel SchlăEli (La 
Chaux-de-Fonds) ; FUNDAȘI: 
Uli Hofmann (Berna), Daniel 
Debuts. Jakob Kolliker, Aldo 
Zebnhaesern (toți de la Biel), 
Rudolf Kramer (Arosa), Claude 
Domeniconi (Lausanne) ; ATA- 
CANȚI : Arnold Liirtscher, 
Georg Mattli (ambii de la A- 
rosa), Giovanni Conti, Daniel 
Blaser, Urs Lott, Daniel Wid
mer (toți de la Biel), Renzo 
Holzer, Bruno Wittwer, Bruno 
Zahnd, Ricardo Fuhrer (toți de 
la Berna), Lorenz Schmid (Ziir- 
cher S. C.), Jacques Soguel 
(Davos).

De la 23 februarie lotul este 
cantonat la Biel, pe o perioadă 
de 4 zile. Apoi, pînă la 11 mar
tie, acesta se va deplasa în 
Cehoslovacia, unde va susține 
trei meciuri de verificare. Ur
mează un scurt cantonament la 
Kloten, unde - _ _
două partide în compania unor 
formații elvețiene (la 12 și 13 
martie), după care, la 14 mar
tie, se va îndrepta spre Galați.

DANIEL HOSTETTLER
„Sport Information" — Ziirich

lotul va juca

Participînd la campionatele 
mondiale de bob, desfășurate 
recent pe pista înghețată arti
ficial de la KSnigssee (R. F. 
Germania); echipajul romă* 
alcătuit din Dragoș Panaitescu 
— _ pilot, Paul Neagu, Dorel 
Cristudor și Ghcorghe Lixan- 
dru — împingători s-a clasat 
pe locul 9, fiind întrecut de 
echipajele reprezentînd Aus
tria, R. D. Germană, R. F. 
Germania și Elveția (țări care 
beneficiază de avantajul antre
namentelor pe piste înghețate 
artificial) și clasîndu-se înain
tea boberilor din S.U.A., Italia, 
Franța. Suedia, Japonia, Cana
da, Anglia și Belgia, dintre ca
re nord-americanii și italienii 
au venit după stagii îndelun
gate de pregătire efectuată pe 
pîrtiile de la Lake Placid Și de la 
Cervinia. In aceste condiții și, 
mai alos, ținînd seama că spor
tivii români au putut efectua 
în perioada 20 decembrie — 6 
februarie doar 25 de coborîri 
de antrenament pe pista din 
Sinaia (aceasta deteriorîndu-se

din cauza temperaturii ridica
te), apreciem performanța res
pectivă ca mulțumitoare, evo
luția echipajului demonstrînd 
că boberii fruntași din țara 
noastră au capacitatea de a 
concura onorabil în compania 
celor mai buni practicanți din 
lume ai acestui sport-

Cîteva detalii asupra desfă
șurării campionatelor mondiale, 
ca și în legătură cu Congresul 
F.I.BIT., ținut cu acest prilej, 
ni le-a relatat secretarul fede
rației, Petre Focșeneanu, par
ticipant la congresul respectiv 
în calitate de vicepreședinte al 
forului diriguitor al bobului:

„Organizarea excelentă Și 
publicul numeros au contribuit 
la succesul acestei ediții a 
campionatelor lumii, care au 
prilejuit o întrecere pasionantă 
și extrem de echilibrată între 
„așii" bobului. Să amintesc 
doar că ocupanții locurilor 1 șt 
2 — Ștefan Gaisreiter și Me- 
inhard Nehmer — au fost de
partajați de numai o sutime de 
secundă ! La sportivii români

PENTRU 0 ECHIPĂ
LA AL 35-lea C.M.

COREEANĂ COMUNĂ 
DE TENIS DE MASĂ

s-a resimțit numărul nesatisfă
cător al coborîrilor de antre
nament din luna ianuarie. Aș* 
se explică, de pildă, cum 
au izbutit Fritz Sperling și 
Walter Dellekarth să-l depă
șească pe Panaitescu, deși a- 
cesta din urmă îi intrecuse pe 
piloții austrieci în luna decem
brie, Ia Igls, la ei acasă, cu 
prilejul „Cupei Batliner". Cîte
va cuvinte despre Constantin 
Iancu și Paul Neagu, debutau ți 
(ca piloți) la „mondiale". Cla
sarea pe locurile 11 și, respec
tiv, 13 (în cursa echipajelor de 
dublu) dintr-un total de 27 de 
echipaje participante, le relie
fează posibilitățile. în sfîrșit, 
cîteva dintre hotărîrile Con
gresului F.I.B.T. : a fost rati
ficată afilierea federațiilor din 
Iugoslavia și Olanda, s-a for
mat o comisie ,de solidaritate 
cu țările mai puțin dezvoltate 
în bob (în special cele fără 
pirtii) în scopul sprijinirii fe
derațiilor respective ; se v» 
continua școala de pilotaj a 
F-I.B.T. și va fi mărit numărul 
stagiilor la 3 (în perioada no
iembrie — decembrie, la Igls, 
Winterbcrg și Oberhof". (D. 
STĂNCULESCU).

SELECȚIONATA OLIMPICA DE FOTBAL 
A UNGARIEI (Șl CONTINUĂ PREGĂTIRILE

BUDAPESTA, 1 (Agerpres). 
— Continuîndu-și pregătirile în 
vederea meciurilor pe care le 
va disputa în cadrul prelimina
riilor turneului olimpic de fot
bal cu echipa României, selec
ționata Ungariei a susținut la 
Budapesta un nou joc de ve
rificare, în compania for
mației vest-germane Eintracht 
Frankfurt pe Main. Ca și în

primul meci, disputat săptămî- 
na trecută la Salgotarjan. se
lecționata ungară a obținut 
victoria cu scorul de 2—0 
(1—0), autorii golurilor fiind 
Pogany și Szokolai.

Iată formația aliniată de se
lecționata olimpică a Ungariei: 
Csepecz — Tepszics, Varga, 
Judik, Peter, Pasztor, Rab, Soo, 
Szokolai, Fulop, Pogany.

întrecerile patinatorilor juniori
La C.M. de poliatton (juniori) 

de la Grenoble, Încheiat cu vic
toria suedezului T. Gustafsson, 
ttaârul patinator român Dezide- 
riu Jenei a avut o comportare 
meritorie ta cursa de 500 m (câș
tigată de americanul C. Kressler 
cu 40,03). unde a sosit pe locul 
14, din 43 de concurențl, cu 41,12. 
In celelalte probe, au fost abți
nute următoarele rezultate : 
3000 m — 1. C. Kressler 4:17,47... 
30. D. Jenei 4:38,09 ; 1500 — 1. 
A. Ehrig (R.D.G.) 2:03,78... 27. D.

Jenei 2:10,54. Sportivul nostru a 
ocupat după trei alergări. lo
cul 28 ou 130,981 p șl neclasin- 
du-se în primii 10 J» 3000 m, nu 
s-a calineat pentru proba de 
5000 tn.

PANMUNJON, 1 (Agerpres). — 
La Panmunjon s-a desfășurat 
prima convorbire dintre dele
gațiile Asociațiilor de tenis de 
masă din Nordul și Sudul Co
reei, pentru a forma o echipă 
comună la cel de-al 35-lea 
campionat mondial ce urmea
ză să aibă loc la Phenian 
informează agenția ACTC.

Delegatul R.P-D. Coreene a

expus principiile de selecțio
nare a acestei echipe, arătînd 
că primii jucători să fie în
scriși după lista Comitetului de 
clasificare al Federației Inter
naționale de tenis de masă, iar 
apoi să fie selecționat același 
număr de sportivi din ambele 
echipe, pînă la completarea 
unui număr de 18 jucători.

BORIS SPASShl CONDUCE ÎN
Turaeul 

de la Mtlnchen 
runda a IV, tn 
mondial Anatoli 
zat cu Wolfgang 
tat consemnat 
Adorian — Dankert, Spasski — 
Robatsch șl Olafsson — Balașov. 
Htlbner l-a Învins pe Lau, Lleb 
a cîștigat la Pachman, Iar cele-

TURNEUL DE LA MUNCHEN
internațional de șah 

a continuat cu 
care campionul 

Karpov a remi- 
Unzicker, rezul- 
șl in partidele

lalte partide s-au întrerupt. ta- 
tr-o partidă Întreruptă anterior, 
Karpov l-a învins pe Balașov.

în clasament conduce Boris 
Spasski (U.R.S.S.), cu 8 puncte, 
urmat de K. Robatsch (Austria), 
A. Karpov (U.R.S-S.), R. Hiibner 
șl W. Unzicker (ambii R.F. Ger
mania) — cite 2*/i p.

AILEȚII DIN R.D. GERMANĂ 
VICTORIOȘI IN ANGLIA 
Desfășurată tn localitatea en

gleză Cosâord, intîlnirca interna
țională de atletism pe teren aco
perit dintre selecționatele An
gliei și R.D. Germane s-a înche
iat cu o dublă victorie a oas
peților : 74—47 p la masculin șl 
50—37 p la feminin.

Iată cîteva rezultate înregistra
te la masculin : 60 m — Kurrat 
(R.D.G.) 0.T ; 1500 m — Straub
(R.D.G.) 3:45,4 ; greutate — Cape» 
(Anglia) 20,01 m ; Înălțime — 
Lauterbach (RJJ.G.) 2,12 m ; fo- 
mlnto : 60 m — Marita Koch 7,4 ; 
1 500 m — Sandra Arthurian (An
glia) 4:19,9 ; greutate — nona 
Slupianek (R.D.G.) 21,45 m.

TELEX • TELEX
BASCHET a La Atena, în med 

contând pentru turneul final al 
„C.C.E.“ (masculin), echipa ita
liană Varese a învins cu scorul 
de 72—68 (37—28) formația locală 
Olympiakos. a Meciurile tur din 
cadrul semifinalelor ,.Cupei Li
liana Ronchetti“ (feminin) s-au 
încheiat cu rezultatele : Levski 
Spartak Sofia — Slovan Bratisla
va 85—62 (47—24) ; Marița Plov
div — Torino 72—47 (40—26).

FOTBAL a La Burgas s-a dis
putat meciul internațional amical 
dintre selecționata olimpică a 
Bulgariei și reprezentativa R.D. 
Germane. Fotbaliștii bulgari au 
obținut victoria' cu 1—0 (0—0),
prin golul’ înscris in min. 52 de 
Gocev.

handbal A Selecționatele 
Spaniei și Elveției își vor dis
puta finala C.M. masculin (grupa 
B). Totodată, ele și-au asigurat 
calificarea pentru J.O. de la 
Moscova. în partida pentru locul 
trei se întîlnesc Cehoslovacia și 
Ungaria. în ultimele meciuri din 
grupe, desfășurate în orașele spa
niole Sagunto și Barcelona, s-au 
înregistrat rezultatele : Elveția — 
Suedia 21—19 ; Ungaria — Bulga
ria 29—23 ; Spania — Cehoslova
cia 23—20, Islanda — Olanda 
28—14

TENIS A La Memphis (Te
nnessee) tînărul jucător francez 
Yannick Noah l-a învins cu 7—6, 
7—5 pe americanul Bob Lutz, în 
timp ce Roscoe Tanner a dispus 
cu 6—•, 7—5 de Wojtek Fibak.

• PERFORMANȚA NATALIEI MA- 
RAȘESCU — titlul continental în pro
ba de 1500 m la campionatele indoor de 
la „Prater Sporthalle" — a fost subli
niată în mod deosebit de președintele 
Federației internaționale de atletism, 
Adriaan Paulen, care a considerat-o drept 
cel mai bun dintre rezultatele obținute 
de laureații recentelor „europene". Să 
nu-î uităm, însă, nici pe ceilalți meda- 
liați: Horîa Toboc si Fița Lovin. • 
LA BUCUREȘTI, PE PATINOARUL „23 
AUGUST", au evoluat campionii mon
diali ai probei de dans pe patine, Dura- 
sova — Ponomarenko. N-ați auzit încă 
de ei ? Nu-i timpul pierdut, căci cuplul 
sovietic — care a luat, la recentul 
„Turneu Prietenia" din Capitală, numai 
note peste 5, precum și aplauzele entu
ziaste ale spectatorilor — sînt campio
nii mondiali de juniori, deci abia la 
începutul carierei lor în marea perfor
manță. Poate că-i vom vedea pe micul 
ecran în transmisiunile de la J.O. 1980. 
• DIALOG ATLETIC LA DISTANȚA 
EUROPA — S.U.A. prilejuit de „euro
penele" de la Viena și campionatele 
-de la New York, pe teren acoperit. Cî
teva comparații: bărbați — lungime : 
V. Tepelev (U.R.S.S.) 7,88 m și Larry 
Myrick 7,97 m ; greutate : B. Sthalberg 
(Finlanda) 20,47 m și Colin Anderson 
20.57 m: prăjină: W. Kozakiewicz 
(Polonia) 5,58 m și Dan Ripley 5,51 m: 
triplusalt : G. Vallukevici 17,02 m și 
Bon Livers 16,71 m ; femei — lungime :

S. Siegl (R.D.G.) 6,70 m și Kathi McMil
lan 6,48 m; înălțime : A. Matay (Unga
ria) 1,92 m și Louise Ritter 1,85 m. Și 
chiar dacă lâ alergări comparațiile nu 
se pot face, din cauza diferenței dintre 
yarzi și metri, specialiștii tot la con
cursul olimpic de la Moscova 1980 se 
gîndeșc... • VIORICA ȚURCAN, fina- 
LISTĂ LA C.M. ”78 de scrimă, dovedește, 
prin locul secund obținut în turneul in

ternațional de floretă feminin de la 
Goppingen, că la Hamburg n-a fost o 
întîmplare, ea fiind acum întrecută doar 
de campioana mondială Valentina Sido
rova • O NOUA STEA A ÎNOTULUI 
AUSTRALIAN: Tracey Wickham, care, 
la campionatele naționale de la Perth, 
a cîștigat probele de 200, 800 și 1500 m 
liber, în ultima stabilind și un nou re
cord mondial: 16:06,63 • PATINA-
TOAREA AMERICANĂ BETH HEIDEN 
a obținut la Grenoble cel de-al doilea 
titlu mondial de patinaj viteză din a- 
ceastă iarnă : după cel de senioare iată și 
pe cel de junioare. • „GHEATA DE AUR", 
HANS KRANKL, își apără poziția, con

ducted autoritar actualmente te clasa
mentul golgeterilor din campionatul 
spaniol, cu 23 de goluri înscrise în 22 
de etape. Nu știm dacă a fost vreo eta
pă în care n-a înscris; atacantul aus
triac al lui C.F. Barcelona își face da
toria. • ÎN LUNA MARTIE, HOCHEIUL 
internațional poposește în tara noastră, 
gazdă ospitalieră pentru eșaloanele se
cunde ale campionatelor europene de 
juniori (Miercurea Ciuc, 4—8 martie) și 
„mondialelor" de seniori (Galați, 16—24 
martie), în care sperăm ca reprezentanții 
noștri să se numere printre protago
niști • CINCI CAMPIONI MONDIALI 
DE BOX în echipa Cubei, la apropiata 
„Centură fle aur“ de la București : T. 
Stevenson, J. Hernandez, A. Horta, J. 
Gomez, S. Soria. O veste care plasează 
sub bune auspicii viitoarele întreceri 
din „careul magic" 0 APROPO DE 
MAREA SURPRIZĂ A FOTBALULUI 
din aceste zile, Malta — R.F.G. 0—0, 
din preliminariile C.E., care ne amin
tește de victoria la limită (1—0), obți
nută de R.F.G. în decembrie 1974, in fața 
maltezilor, tot ta preliminariile C.E..: 
știți cine a fost atunci antrenorul echi
pei vest-germane. deținătoare a titlului 
de campioană mondială ? Tot Jupp 
Derwall, care îl înlocuise temporar pe 
Helmut Schon, bolnav... Nu-i prea 
priește lui Derwall terenuL tare din 
La Valletta I

Poul SLĂVESCU


