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Mâine începe returul Diviziei

Ața a fost in toamnă, tind 
F.C. Baia Mart a invin* Di
namo cu 2—0. In fotografie, 
duel Terheș — Eftimescu, ur
mării de Sătmăreanu n.

A la Sotbal

Duminică, b Sala spoiturilor fin CluJ-Napoca, handbal feminin

CONFECȚIA - HIDROTEHNICA 
ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI"

DERBY-UL DINAMO-F.C. BAIA MARE - La Tasini $i Pitești tot avea toc meciuri pentru

mai mult decît o disputa pentru puncte
desemnarea echipelor clasate pe locurile 5-16

Caravana fotbalului", care e une
ori mai spectaculoasă decît cel 
mai colorat „Tur al Franței", por

nește la drum.
Se obișnuiește, în general, la startul 

unui sezon, să se scrie cu optimism, 
cu căldură. în speranța că jocul va fi 
mai bun. iar încleștarea — totală, adică 
fără_ 2___
nasc suspiciuni șl se formulează pro
cese de intenții. în aceste puține rta- 
duri. vom renunța la obișnuitul elan 
de start, cu speranța că fotbaliștii noș
tri înregistrează faptul că apropiatul se
zon international este mai mobilizator 
decît .orice îndemnuri.

Startul de mîine are șansa unui derby 
(DINAMO — F. C. BAIA MARE) . care 
depășește cu mult cadrul obișnuit al 
luptei pentru puncte. Această primă du
minică a returului 1978—79 prezintă 
iubitorilor fotbalului un joc în care se 
înfruntă două MODALITĂȚI de a privi 
fotbalul, două modalități care au con
stituit șî constituie o temă de dezba
tere cu implicații pentru orientările noi.

Pe un teren bucureștean. adică pe un 
teren în care condițiile de „neutrali
tate" sînt în general respectate. în fața 
unui arbitru care nu mai poate avea 
nevoie de recomandări (N. Hainea. re
venit recent de 
Olanda), suporterii 
acest meci care să limpezească o 
de premise contradictorii.

Meciul Dinamo — E. C. Baia 
poate să dea un prim răspuns 
întrebare care stăruie în rîndurlle _ 
torilor fotbalului: ARE OARE ANTRE
NORUL DREPTUL (SAU OBLIGAȚIA) 
DE A DICTA O PARTITURĂ ELEVI
LOR SĂI. așa cum procedează Viorel Ma-

loon CHIRILA

calcule aritmetice, din care se

la meciul Italia — 
fotbalului așteaptă 

serie
Mare 
la o 
iubi

(Continuare in pag. 2—3)

Se reia Divizia

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI A 18-a
Tg. Mureș : A.SĂ. — SPORTUL STUD.
S. Drăgulici — T. Moisescu (ambii Drobeta Tr. S.),
N. Dinescu (Rm. VDcea)
Petroșani : JIUL — S. G BACĂU
C. Dinulescu — L Roșoga (ambtl Buc.), V. Topan 
(CSuj-Napoca)
Craiova : _______________
O. Anderco — V. Catani (ambii Satu Mare). C. Szl- 
lagbi (Bala Mare)
Hunedoara : CORVINUL
F. Coloși — R. Stincan, L Urdea (toți din București) 
Pitești : F. G ARGEȘ - CHIMIA RM. V.
V. Tătar (Hunedoara) — L Pop (Buc.). E. Poka (Deva) 
Oradea : F. G BIHOR - U.T.A.
C. Bărbulescu — S. StAncescu (ambii Buc.), Gb. Jucau 
(Mediaș) 
Tirgoviște :
I. igna — I. 
Satu Mare :
C. Ghlță — Gh. Racz, C. Braun (toți Brașov)
București : DINAMO - F.C BAIA MARE

(Stadion Dinamo — se televizează repriza a n-a) 
N. Hainea (Bîrlad) — T. Balanovici (Iași), D. Mun- 
teanu (Vaslui)

Toate meciurile încep la ora 1G

A

UNIVERSITATEA - POLITEHNICA T1M.

- POLITEHNICA IAȘI

CLUBUL SPORTIV - GLORIA BUZĂU
Honig (ambii Arad). N. Raab (C. Turzli) 
OLIMPIA - STEAUA

CLASAMENTUL DIVIZIEI
1. F.C. ARGEȘ 17 10 1 6 25-17 21
2. F. G Baia Mare 17 10 1 6 18-16 21
3. Steaua 17 8 4 5 30-20 20
4. Politehnica lași 17 8 3 6 21-16 19
5. G S. Tirgoviște 17 8 3 6 19-15 19
6. Dinamo 17 6 6 5 20-13 18
7. S. G Bacăa 17 8 2 7 22-16 18
8. Olimpia 17 8 2 7 17-22 18
9. Universitatea Craiova 17 5 7 5 19-14 17

10. Sportul studențesc 17 6 5 6 24-21 17
11. Jiul 17 7 3 7 21-23 17
IX A.S-A. Tirgu Mureș 17 6 5 6 21-27 17
13. U. T. Arad 17 6 4 7 26-22 16
14. Gloria Buzău 17 7 2 8 19-26 16
15. Corvin ui 17 6 3 8 22-25 15
16. Politehnica Timișoara 17 5 3 9 16-22 13
17. Chimia Rimnicu Vilcea 17 4 5 8 16-31 13
18. F. G Bihor 17 4 3 10 17-27 11

Mîine se încheie 
sezonul competi- 
țional de handbal 
al acestei ierni. 
Cortina va cădea 
la încheierea unei 
manifestări de 
prestigiu care, deși 
aflată doar la cea 
de-a n-a ediție, a 
reușit să trezească 
un interes deose
bit atît în rîndul 
echipelor cît și în 
cel al iubitorilor 
handbalului : Sala 
sporturilor din mu
nicipiul CluJ-Na- 
poca va fi gazda 
finalei feminine a 
„Cupei României*. 
„Aici — ne spunea 
tovarășul Nicolae 
Mureșan, prim-vi- 
cepreședinte 
C.J.E.F.S. Cluj 
întîlnirea este aș
teptată — —’* :_ 
teres.
zarea 
radio 
sa locală, 
pasiunea

al

în-cu mult 
Populari- 

făcută la 
șl în pre- 

ca șl 
clujeni- 

pentru hand- 
sînt argumente 
să credem că 

2 700 de locuri 
sporturilor vor fi 
în totalitate'.

In cele două tabere pregăti
rile sînt aproape încheiate. A- 
dresîndu-le rugămintea să facă 
cunoscute cititorilor opiniile 
lor despre finală, antrenorii 
s-au dovedit circumspecțl în 
ceea ce privește victoria, ofe- 
rindu-ne. în schimb, scurte de
clarații din care reiese serio
zitatea cu care ei si sportivele 
vor aborda întîlnirea. Prof. Va
leria Gogâltan Confecția

de rugby

0 întrecere cu multe puncte de atracție
• Astăzi, In meci inaugural, Dinamo — Rapid

Astăzi reîncep întrecerile de 
rugby prin partidele organizate 
în cadrul celor două turnee fi
nale ale diviziei naționale. Cu 
alte cuvinte se dă marele start 
în bătălia pentru cel de al 
62-lea titlu, bătălie care se pre
vede a fi mai echilibrată de- 
cît în anii trecuți (și, deci, 
mai interesantă pentru marele 
public), fiecare dintre cele opt 
partante avîndu-și șansa sa. 
mai mare sau mai mică. A- 
ceasta în turneul de elită 
(1—8). Totodată. însă, se va 
lansa și lupta pentru supra
viețuire în prima divizie, mult 
mai aspră decît în anii tre- 
cuți. cunoscut fiind faptul că 
de data aceasta celor două e- 
chipe clasate pe ultimele locuri 
15 și 16 (care retrogradează 
automat) Ii se adaugă alte două 
formații, respectiv cele de pe 
locurile 13 și 14, care vor lua 
parte la un baraj, împreună 
cu fruntașele diviziei secunde,

ta A. Și 
se ajunge

pentru două locuri 
aceasta ta ldeea de a _ _
la viitoarea formulă de cam
pionat cu 14 echipe.

în turneul fruntașelor întfi- 
nim pe FARUL, campioana a- 
nului trecut, care-și va apăra 
cu tadîrjire titlul ta duda u-

Dimitrie CALL1MACH 1

(Continuare in pag. 2—3)

care ne 
cele pes- 
ale Sălii 

ocupate

Pe mîine, la Miercurea Ciuc

Un atac clasic 
rugbyțtilor da 
Steaua: Marin 
nescu s-a desprins 
ți pleacă pe Ungi 
grămadă; linia 
treisferturi stă 

, expectativă—

Instantaneu din recenta intilnire de cam
pionat dintre cele două echipe. In atac Hi
drotehnica : Iuliana Hobincu va înscrie ta 

poarta Confecției...
București : „Cunoaștem puterea 
de luptă a echipei Hidroteh
nica. ambiția cu care hand
balistele se pregătesc pentru 
fiecare confruntare. De aceea 
ne-am pregătit cu multă 
atenție. Dorim ca meciul să 
se desfășoare intr-un spirit de 
deplină sportivitate. în ceea ce

(Continuare in pag. 2—3)

Initiative pionierești

COPIII NU AȘTEAPTĂ ’
PRIMĂVARA 

PENTRU A PARTICIPA LA 
CROSURILE DE MASĂ.j

START IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE HOCHEI 
(GROPA 8)PENTRU JUNIORI

IN UNITĂȚI DB 
DIN MUNICIPIUL 

CRAIOVA
Este Îndeobște cunoscută (ți 

recunoscută) valoarea practică, 
eficiența atletismului pentru 
formarea deprinderilor motri
ce de bază. Aflîndu-ne la 
Craiova încă în plină iarnă, am 
fost martorii unui interesant 
sondaj efectuat de Consiliul 
municipal al pionierilor, cu 
concursul Clubului sportiv mu
nicipal (președinte, prof. Gelu 
ștefănescu): reprezentanții
multor unități de învățămln» 
au refuzat, pur și simplu, căl
dura claselor sau a sălilor de 
sport Sfidînd frigul, ei solici
tau să lucreze cît mai mult în 
aer liber, atletismul 
nota dominantă a 
sportive de masă...

UN SONDAJ 
INVAȚAMINT

constituind 
activității

pe Natalia

POLOISTII LA STARTUL
CAMPIONATULUI CU Nr. 34

Mîine încep întrecerile ți
nui nou campionat national 
de polo. Citiți amănunte și 
prezentarea echipelor parti
cipante în pag. 2—3.

Mîine, Ia Miercurea 
speranțele hocheiului 
țări europene încep întrecerea 
lor — aflată la cea de a 11-a 
ediție — pentru cîștigarea gru
pei B a campionatului conti
nental de juniori.

O întrecere pe care, desigur, 
o vom urmări cu interes, pen
tru că — pe de o parte — ea 
ne va permite o trecere în re
vistă a valorilor de perspec
tivă ale hocheiului din ță
rile participante, iar, pe de 
altă parte, pentru că ne va e-

Cîuc, 
din 8

potențialului 
mîine* al ho-

difica asupra 
„schimbului de 
eheiului românesc, putîndu-ne 
contura lotul național de se
niori de peste cîțiva am.

în localitatea care va găzdui 
întrecerea și unde hocheiul 
este pe locul întîi în preferin
țele sportive ale publicului, 
organizatorii locali (ca și re
prezentanții federației noastre, 
care primește pentru a 4-a 
oară sarcina organizării com
petiției) au încheiat pregătirile 
pentru o cît mai bună desfă-

(Citiți in pag. a 4-a ultimele vești de Ia locul întrecerii)

șurare a jocurilor, pentru ca 
tinerii hocheiști care ne vizi
tează să se simtă cît mai bine 
în țara noastră.

Urîndu-le tuturor participan- 
ților un călduros „bun venit" 
și exprimîndu-ne speranța că 
toate cele 8 echipe vor reuși 
să facă din competiția de la 
Miercurea Ciuc un nou prilej 
de afirmare a hocheiului tînăr 
european, urăm deplin succes 
acestei noi ediții a campiona- 

atulul de hochei (grupa B) 
continentului nostru I

„Doresc să o— bat 
Mărâșescu'

într-un cartier al municipiu
lui de pe Jiu, în Craiovița, trei 
școli generale înglobează a- 
proape 7 000 de elevi și elevei 
care beneficiază de spații largi 
pentru mișcare, în curțile șco- * 
Iilor, între blocuri, în împre
jurimile cartierului, în zona 
Sineasca. Ne-am oprit la Școa
la generală nr. 30, un fel 
de școală-pilot (încă din 
1977, cînd a găzduit un reușii

• Tiberiu STAMA

(Continuare în pag, 2-3)



/n disputa pentru noul titlu la polo CAMPIONATE • COMP
MARILE FAVORITE, DINAMO Șl RAPID, VOR TREBUI

V
1 9

SĂ TINĂ CONT SI DE VOINȚA CLUJ-NAPOCA

început de sezon cu noi 
recorduri personale 

la tir I

} ’
Duminică — start în cel de 

al 34-lea campionat național 
de polo (întrecere care, ca și 
în anii trecuți, se va desfășura 
în două serii valorice). în pri
ma vor evolua Dinamo Bucu
rești, actuala deținătoare a 
titlului, Rapid București, Vo
ința Cluj-Napoca, Progresul 
București, C.N.ASE București 
și Crișul Oradea, iar în cea 
«ecundă — Rapid Arad, Pro
gresul Oradea, C.S.Ș. Triumf 
București, Politehnica Cluj-Na
poca, ’ Mureșul Tg. Mureș și 
Industria linii Timișoara, că
rora anul acesta li se va a- 
dăuga și echipa Liceului nr. 2 
din București.

Față de edițiile precedente, 
o singură modificare de regu
lament reține atenția : jocurile 
se vor desfășura în 4 reprize 
• cîte 7 minute (în loc de 5 
minute), cu pauze de două mi
nute între ele. Este o măsură 
menită să stimuleze pregătirea 
echipelor noastre fruntașe, să 
contribuie la creșterea lor va
lorică.

» — — — — 

PROGRAMUL TURULUI I ----------------------------
4 MARTIE: Rapid București — Crișul Oradea; Dinamo 

— C.N.ASE București; Progresul București — Voința 
Cluj-Napoca ; 8 MARTIE : C.N.ASE — Rapid ; Dinamo — 
Voința ; Crișul — Progresul ; 11 MARTIE: C.N.ASE — 
Crișul ; Rapid — Voința; Dinamo — Progresul; 15 MAR
TIE : Voința — C.N.ASE ; Progresul — Rapid; Crișul — 
Dinamo ; 18 MARTIE : Crișul — Voința ; C.N.ASE — Pro
gresul ; Rapid — Dinamo.

întrecerile turului II (Cluj-Napoca 21—25 martie) și ale 
turului III (București 28 martie — 1 aprilie) se vor des
fășura după același program.

V

Dinamo sau Rapid? Cine va 
birui în noua și pasionanta 
dispută a celor două mari fa
vorite la titlu. Răspunsul par
țial la această întrebare l-am 
putea obține chiar în urmă
toarele 30 de zile, cind aces
tea se vor întîlni, direct, în 
3 partide. Atenție însă și la 
Voința, formație tot mai pu
ternică de la un sezon la altul, 
care dacă va aborda competi
ția cu un plus de disciplină 
ți de maturitate poate oferi 
mari surprize.

CRIȘUL ORADEA (antrenor N. 
Rujinschi) : Radu Arabagiu (24 
am — 1,87 m — 84 kg) ; Petru 
Raț (25 — 1,82 m — 80 kg) ; Cor
nel Gordan (21 — 1,86 m — 82 
kg) ; Francisc Darnici (23 — 1,79 
m — 84 kg) ; Ivan Fejer (24 — 
1,86 m — 84 kg — 38 ori interna
țional — 9 goluri pentru echipa 
națională) ; Zoltan Orban (22 — 
1,85 m — 79 kg) ; Lajos Hegyesl 
(21 — 1,93 m — 84 kg); Emil

ECHIPELE PARTICIPANTE
DINAMO BUCUREȘTI (antre

nor I. Capșa) : Doru Spinu (24 
ani — 1,82 m — 72 kg — 83 ori 
internațional) ; Gheorghe Popes
cu (21 — 1,87 m — 78 kg) ; Mi
hai Tudor (21 — 1,88 m — 82 
kg) ; Adrian Nastasiu (28 — 1,88 
xn — 84 kg — 178—117 goluri
pentru echipa națională) ; Viorel 
Bus (27 — 1,84 m — 92 kg —
187 — 141) ; Dinu Popescu (30 — 
1,78 m — 82 kg — 195 — 174) ;
Liviu Răducanu (25 — 1,81 m — 
81 kg — 136 — 55) ; Radu Mirea 
(25 — 1,87 m — 90 kg — 44 —
13) ; George Gaiță (24 — 1,85 m
— 85 kg — 18 — 4) ; Adrian
Munteanu (23 — 1,79 m — 76 kg
— 30 — 10) ; Șerban Popescu (21
— 1,88 m — 84 kg) ; Vasiie
Ungureanu (22 — 1,83 m — 80) ; 
Kalman Szerzb (24 — 1,88 m — 
85 kg) ; Victor Boga (22 
m — 80 kg) ; Doru C 
(19 — 1,81 m — 75 kg) ; Gheor- 
* - ------ ----- (20 _ 1^ m _

_____ ___ Ionescu (20 — 
1,84 m — 74 kg) ; Serghei Merețz 
(22 — 1,80 m — 75 kg) ; Florin 
Ardeleanu (17 — L87 m — 72

RAPID BUCUREȘTI (antrenor 
C. Vasiliu): Florin Slăvei (28 
•ni — 1,84 m — 83 kg — 168 ori 
international) ; Pavel Mureșan 
(36 — 1,82 m —^Tl kg — 1) ; Mi
nai Slmion (20 — 1,90 m — 81
kg) ; Alexandru Petrescu (28 —
L97 m — 82 kg) ; Bogdan Barto
lomeu (28 — 1,83 m — 81 kg) ; 
luliu Olac (30 — 1,80 m — 80 kg 
*-38 — 1 gol pentru echipa na
țională) ; Florin Teodor (29 —
1,32 m — 84 kg) ; Gabriel Arse- 
ne (24 — 1,79 m — 76 kg — 5) ; 
Valeriu Tăranu (35 — 1,83 m — 
80 kg — 35 — 3) ; Gheorghe Bl» 
(23 — 1,86 m — 82 kg — 5 — 1) ! 
Adrian Schervan (23 — 1,88 m
— 81 kg — 112 — 42) ; Badea
Băjenaru (33 — 1,72 m — 80
kg) ; Dorin Bădinld (29 — 1,90
m — 82 kg) ; Râzvan Mustață 
(28 — 1,78 m — so kg) ; The 
Slăvei (27 — 1,78 m — 30 kg — 
151 — 122) ; Gheorghe Stoenescu 
(20 — 1,86 m — 81 kg) ; Emil 
Tschiltsche (21 — 1,81 m — 77
kg) ; Dinu Nicolau (22 — 1,84 
m — 78 kg) ; Liviu Pleșca (22 — 
1,86 m — 79 kg).

VOINȚA CLUJ-NAPOCA (an
trenor A. Sarkadi) : Stellan Scu
te! (31 ani — 1,93 m — 83 kg — 
M ori internațional) ; - — -
gpretean (23 — 1,92 __

:); Ladislau Seb6k (23 
m — 81 kg — 4 ori 1 
Bal — i gol pentru echipa na- 
țknutlă) ; Claudiu Rusu (30 
LSI m — 82 kg — 183 —
Badu Rusu (27 — 1,75 m 
kg) ; Ioan Pop (27 — 1,79 
>4 kg) ; Csongor Gyarfas 
ÎA2 m — 81 kg — 5) ;
Dezmlreanu (19 — 1,86 m 
kg) ; Dorin Colceriu (20 - 
H - 70 kg) ; 2 .
P» — L79 m — 68 kg) ; 
Bea (13 — 1,85 m — 76

ghe Chireulete
74 kg) ; Eugen

*1 — 1.51 
dobănluc

Ladislau 
m — 80

1.81 
intemațlo-

170) :
- 73

m — 
(23 -
Florin 

— 80 
- 1,75

Ernest Olpretean 
“ Florin

_------- .. kg) ;
Sorin Munteanu (23 — 1,90 m — 
W -kg) ; Ladislau S-ztlcs (22 —
L69 m — 74 kg) ; Nicolae Optn- 
Caru (18 — 1,77 m — 61 kg) ; 
JuMiu Pauletti (18 — 1,78 m — 72 
kg) ; Călin lonescu (18 — 1,77 m 
— 87 kg) ; loan Krakai (19 — 
1.84 m — 70 kg) ; Mircea Barschi 
ții ani — 1,73 m — 57 kg).

CONFECȚIA
(Urmare din pag. 1)

»ț privește urmînd să facem 
totul pentru realizarea acestui 
deziderat. Sigur, am dori ca 
balanța să Încline. în cele din 
urmă, de partea echipei Con
fecția...". La rîndul său. pro
fesorul Traian Bucovală, antre
norul principal al Hidrotehni
cii. ne-a spus : ..Ne-am pregă
tit cu toată seriozitatea pen
tru această finală. Dorim și 
sperăm că vom evolua la ade
vărata noastră valoare".

Programul meciurilor de la 
Cluj-Napoca :

progresul bucurești (an
trenor Al. Szabo): Bogdan Crețu 
(13 ani — 1,84 m — 80 kg) ; 
Victor Stancu (27 — 1,85 m — 
87 kg — 2 ori internațional) ; 
Bogdan Goilav (25 — 1,86 m — 
83 kg) ; Alexandru Munteanu (30
— 1,84 m — 83 kg) ; VLrgil
Pleșca (2« — 1,80 m — 80 kg) ; 
Constantin Manea (26 — 1,77 m
— 90 kg) ; Ion Gheorghe (25 — 
1,74 m — 81 kg) ; Mihai Popescu 
(33 — 1,82 m — 82 kg — 56 ori 
internațional — 6 goluri pentru 
echipa națională) ; Dumitru Teo- 
dorescu (26 — 1,78 m — 80 kg) ; 
Adrian Ionescu (27 — 1,79 m — 
74 kg) ; Vladimir Moraru (32 — 
1,81 m — 83 kg) ; Viorel Florin- 
cescu (20 — 1,80 m — 73 kg) ; 
Constantin Cavrencos (21 — 1,81 
m — 77 kg) ; Radu Cooora (26
— 1,88 m — 85 kg).

C.N. ASE BUCUREȘTI (antre
nor Gh. Zamfirescu) : Lucian 
Tăndăreanu (24 ani — 1,87 m — 
80 kg) ; Dan Bogdan (20 — 1,84 
m — 76 kg) ; Dan Frincu (28 — 
L78 m — 75 kg — 35 ori inter
național — 11 goluri pentru echi
pa naționalâ) ; Florin *_i
(21 — 1,76 m — 75 kg) ; 
Angel eseu (21 — 1,82 m 
kg); Radu Filipescu (24 
m — 78 kg) ; Slobodan 
ghevici (23 — 1,83 m — 74 kg) ; 
Dumitru Pavelescu (20 — 1,83 m
— 78 kg) ; Tuliu Ldrincz (22 —
1,80 m — 80 kg) ; Cornel Chiua- 
ru (21 — 1,87 m — 81 kg) ; loan 
Colan (25 — 1,84 m — -
Comeliu Chivăran (25
— 74 kg) ; Nicolae
(21 — 1,84 m —
Ladislau Bone (22 — 
80 kg) ; Crișan Pavd . 
m — 77 kg) ; Liviu Cbirițâ
— 1,80 m — 73 kg) ; ”
Sterpu (17 — 1,78 m — 73 kg) ; 
Florin Dumitrache (16 — 1,80 m
— 75 kg) ; Ovidiu Dan (17 —
L84 m — 72 kg) ;

Tăuricl 
Șerban
— 74
- 1,84 
Gheor-

81 kg) ;
— 1,77 m 
Andrees cu
81 kg) ; 

1,80 m — 
(22 — 1,84

- ' (17
Marian

33 DE TITLURI DE CAMPIONI
Din 1946 $l pine tn prezent 

l-ou desfoțurot 33 de compionote 
naționale de polo. Titkil a fost 
cucerit pinâ în prezent de 4 for
mații : ILSA Timișoara (între 1944 
și 1951), C.C^A. București (astăzi 
Steaua) 1952—1956 ; Dinamo Bucu
rești 1957—1971, Rapid București 
1972, Dinimo București 1973-1974, 
Rapid București 1975-1977 și Di
namo București 1978.
TOP 10 ÎN „CLUBUL ECHIPEI 

NAȚIONALE"
1. Gheorghe Zamfirescu 232 me

ciuri — 163 goluri ; 2. Cornel Rusu 
216—164 ; 3. Alexandru Szabo 212 
—123 ; 4. Dinu Popescu 195—174 ; 
5. Gruia Novac 191—99 ; 6. Viorel 
Rus 187—141 ; 7. Claud iu Rusu 
183-170 ; 8. Adrian Nastasiu 176— 
117 ; 9. Florin Slăvei 168 ; 10.
Iile Slavei 151-122.
60 DE PARTIDE DINAMO - RAPID

In ultimii 10 ani, ttihsl de cam
pioană națională șl l-au disputat 
cu regularitate formațiile bucu
re ștene Dinamo și Rapid, care 
pornesc mari favorite și In noua 
ediție. Aceste echipe s-au îrrfîlnlt
— din 1961 și pînâ în prezent — 
de 60 de ori. Bilanțul jocurilor 
este net favorabil dinomoviștilor 
care cu învins de 33 de ori șl 
au pierdut de 14 ori, celelalte 13 
meciuri încheindu-se cu rezultate 
de egalitate. In ocest „duel" di
rect, Dinamo a înscris 295 de go
luri, Iar Rapid 210. Cea mal mare 
diferență d intr-un Joc : Dina mo
- Rapid 10-0 în 1965.

Fărcuță (22 — 1,84 m — 79 kg); 
Mircea Chirilă (38 — 1,84 m — 
74 kg) ; Adalbert Boroș (22 —
1,80 m — 73 kg) ; Mlhai Rada 
(19 — 1,82 m — 69 kg) ; Dorin 
Costrăș (20 — 1,86 m — 72 kg) ; 
Liviu Garofeanu (25 — 1,84 m — 
82 kg) ; Csaba Kiss (24 — 1,81 m 
— 79 kg) ; Ladislau Sziics (19 — 
1,76 m — 69 kg).

• Jucătorii sublinlațl «Int inter
naționali A

Rubrică redactată de 
Adrian VASILIU

(36 — 1,34 m

Programul de Ieri al concursu
lui de verificare a trăgătorilor 
din lotul olimpic, desfășurat la 
poligonul Dinamo, a cuprins pro
bele de pistol viteză $1 pușcă 
liberă 3 X 40 f. Dacă cu o zi 
înainte trăgătorii de la pistol li
ber porniseră „cu dreptul" tn 
noul sezon tn aer liber, același lu
cru se poate spune șl despre co
legii lor de la probele desfășurate 
ieri : in marea lor majoritate, țin- 
tașii noștri au reușit la acest În
ceput de sezon cifre pe care le-au 
înregistrat anul trecut in plin se
zon al virfulul de formă. Iată, 
Cornelia Ion a ciștlgat ieri proba 
de pistol viteză cu 596 p, ceea ce 
reprezintă performanța cu care a 
devenit campion național tn 1978; 
același fapt poate fi spus $1 des
pre C. Tîrlolu, el repetind pro
pria performanță de la aceleași 
întreceri cu totalul de 585 p. Mai 
mult, au existat și cazuri tn care 
trăgătorii au reușit la acest con
curs inaugural noi recorduri 
personale, ceea ce vorbește de 
la sine despre seriozitatea cu 
care au Început pregătirile pen
tru anul preollmplc 1979. Astfel, 
Gabriel Cristache și-a ridicat cea 
mai bună performanță la 590 p 
(de la 586 p. la „Cupa țărilor la
tine șl Greciei"), Marin Gabriel 
a reușit 589 p (de la 586 p, la 
aceeași competiție), ambii la pis
tol viteză, iar Florin Minișan 
s-a „ridicat* de la 1134 p, In 1978, 
Ia 1139 p. In proba de pușcă li
beră 3 X 40 L

încă o performanță remarcabilă, 
a cărei autoare este o... trăgătoa
re : Dumitra Matei. Concurind 
pentru a patra oară tn viața ei 
la proba olimpică a bărbaților, 
sportiva dinamovistă reușește să 
înregistreze 1140 p și, odată cu 
aceasta, să ocupe locul 3 In cla
samentul Întrecerii de pușcă li
beră 3 X 40 t. Șl pentru că tot 
slntem la această probă cu mari 
probleme a tirului românesc, să 
scoatem in evidență succesul — de 
luat In considerație ca cifră — lui 
Romulus Nicolescu : 1151 p.

REZULTATE TEHNICE : pistol 
viteză : 1. Comeliu Ion (Steaua) 
596 p, 1. Marin Stan (Steaua) 593 
p, 3. Gabriel Cristache (Dinamo) 
S90 p, 4. Marin Gabriel (Dinamo) 
589 p, 5. Alexandru Gered (Stea
ua) 586 - - • •• ----- --
(Steaua) 
3 X 40 
(Steaua) 
(Steaua)_________________________
(Dinamo) 1140 p, 4. Marin Marin 
(Steaua) 1140 p, 5. Florin Minișan 
(Dinamo) 1139 p, 6. Marian Oncică 
(Dinamo) 1138 p.

Radu TIMOFTE

tuate pe locul 3 și, respectiv, 1. 
Fruntașa seriei Nord (m), Elec- 
tromureș Ig. Mureș, care practic 
nu mai poate pierde dreptul de 
participare la turneul final, avlnd 
un avantaj de 6 puncte, joacă la 
Hunedoara, cu Metalul (locul 5). 
La femei, cele mai atractive jo
curi se anunță : Gloria București 
— Laromet București, Petrolul 
B&icoi — Rapid București, Voința 
Oradea — Voința Tg. Mureș (lo
cul 1 in seria Nord) șl Voința 
Craiova — Hidromecanica Brașov.

Meci important pentru 
locul 3 în C.N. de 

baschet : „U“ Cluj-Napoca 
— Farul

unFarul Constanța susține __
meci deosebit de important pen
tru realizarea intenției de a ocu- 
gi locul 1 In clasamentul final al 

ivizlel A la baschet masculin. 
Elevii antrenorului Em. Răducanu 
se deplasează la Cluj-Napoca, 
unde Înfruntă, tn cadrul etapei 
a 21-a a competiției, echipa Uni
versitatea care, la rindul ei, țin
tește reabilitarea ' " -------
slabe din ultima

Iată programul 
pel: Politehnica 
10 tn clasament) ____ ______
rești (12> — în tur 81—68 șl 72— 
68 ; Dinamo (1) — Rapid (7) — 
83—55 șl 95—57 ; LC.E.D. (4) —
C.S.U. Brașov (5) — 84—79 șl 95— 
102 ; Steaua (2) — C.S.U. Sibiu (9) 
— 70—69 și 95—66 ; Universitatea 
Tlmlșoar- (11) — C.S.U. Galați (8) 
— 74—76 și 70—79 ; Universitatea 
Cluj-Napoca (6) — Farul (3) — 84 
—99 și 87-92.

Campionatul 
mează jocuri, 
luat miercuri 
15-a.

după prestațiile 
vreme.
complet al eta- 
Bucureștl (locul 
— Urbis Bucu-

feminin nu progra- 
el urmînd ■ fi re- 
șl joi prin etapa a

Curier voleibalistic

p. 6. Constantin Ttrlolu 
585 p ; pușcă liberă, 

f : 1. Romulus Nicolescu 
1151 p, 2, Die Codreanu 
1245 p, 3. Dumitra Matei

Derbyuri în Divizia 
de popice

Azl șl mtine, !n campionatul di
vizionar de popice se dispută e- 
tapa a Xl-a (a doua din retur), 
care programează o serie de 
jocuri de mare Importanță pentru 
configurația clasamentelor. Olim
pia București (m), care săptă- 
mtna trecută a ciștlgat tn depla
sare, la Roman, a făcut un salt 
spectaculos tn clasament, de pe 
locul 9 pe 5. iar mîine are șanse 
să cîștlge din nou, cu Rafinorul 
Ploiești, ceea ce o va ridica în 
plutonul fruntaș. Tot la bărbați, 
o partidă foarte importantă are 
loc la București, între Voința șl 
Constructorul Galați, echipe si-

Divizia A de volei programează 
mîine partidele etapei cu numă
rul 19. O etapă completă, de fi
niș In campionate, marcată fi
rește de eforturile pe care le de
pun echipele din plutonul al 
doilea de a se detașa de zona 
periculoasă.

Etapa feminină conține șl me
ciuri foarte Importante pentru 
stabilirea echipelor care se vor 
alătura campioanei, Dinamo 
București, in turneul final pentru 
locurile 1—4. La Bacău se întîl- 
nesc două dintre concurente : 
Știința din localitate si C.S.U. 
Galați, iar la Timișoara studen

tele de la Universitatea vor primi 
replica formației constăntene 
Chimpex care deține un lot ca
pabil de orice surpriză. O parti
dă cu implicații atit in califica

rea in -turneul final, cit și în 
lupta pentru salvarea de la retro
gradare opune la Sibiu pe C.S.M. 
Libertatea (loc 10) si Universita
tea Craiova (loc 3). Penicilina 
Iași, învinsă miercuri de Farul 
pe teren propriu, va evolua în 
sala Gluleștl (ora 10,30), în com
pania unui Rapid fără nume 
mari, dar bine pregătit si bătă
ios. Nu va fi ușor pentru ieșen- 
cel In celelalte două partide : 
Maratex Baia Mare — Dinamo 
și „U“ Cluj-Napoca — Farul, 
oaspetele nu pot scăpa victoria.

La masculin, cursă spectaculoa
să Intre Tractorul Brașov, Poli
tehnica Timișoara, C.Săt Delta 
Tuicea si C.S.M. Suceava pentru 
un loc In turneul final, alături 
de Steaua, Dinamo și Explorări 
Baia Mare. Dar și o cursă pen
tru salvare în care sint angajate 
Viitorul Bacău, Universitatea

COPIII NU AȘTEAPTĂ PRIMĂVARA PENTRU A PARTICIPA LA CROSURILE DE MASA.
(Urmare din pag. 1)

experiment — prima lecție me
todică diferențiată de educație 
fizică organizată tn țară) în
zestrată cu toate dotările ne
cesare unui învățămînt inten
siv, cu o excelentă bază spor
tivă în aer liber. .Aveți desi
gur și o sală de sport..." ne a- 
dresăm directorului, prof. Ion 
Lupu. „Avem o săliță, dar nu 
prea o folosește nimeni. Elevii 
preferă curtea școlii...". Afir
mație cu acoperire integrală : 
toate clasele pe care le-am a- 
sistat și-au desfășurat orele 
sau activitățile educative afa
ră. pe platoul de bitum a! șco
lii, care însumează aproape 
7 500 m.p. Profesorul de educa
ție fizică Iacob Șerbănescu s-a 
arătat îneîntat de această prefe
rință a copiilor pentru „lucrul

în aer liber" (din modestie n-a 
spus că într-o bună măsură 
în această orientare 
a avut o contribuție 
atletismul aflîndu-se 
aproape de inimile 
Dovezi : campionatele de cros 
pe clase și pe cartier (în com
pania colegilor de la celelalte 
două școli generale, 32 și 33), 
participarea la „Crosul Anului 
Nou", mai recent la acela al 
pionierilor, ambele organizate 
pe municipiu, preparativele 
pentru „Crosul Mărțișorului".

Școala generală 30 tinde să 
devină un fel de „școală a 
atletismului", deocamdată la 
nivel de masă, dar cu... bătaie 
lungă. Este, de fapt, și ceea ce 
doresc mulți elevi și eleve ca
re învață aici, printre care și 
Andora Bîscă, din a V-a, care 
ne-a mărturisit, mai în glumă, 
mai în serios: „Doresc să o... 
bat pe Natalia Mărășescu !“ 
Ambițioasă, bine clădită, eleva ... . - 0

a elevilor 
esențială), 
cel • mai 

școlarilor.

Craiova, d 
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HIDROTEHNICA
Universitatea Timișoara — 

Știința Bacău (pentru locurile 
3—4). de la ora 16,30.

Confecția București — Hidro
tehnica Constanța (finala „Cu
pei României"), de la ora 18.15.

Vaslui. Sala sporturilor : Ra
pid București — Mureșul Tg. 
Mureș (loc 7—8). Rulmentul 
Brașov — Constructorul Bala 
Mare (loc 5—6).

Pitești, Sala sporturilor : 
Vulturul Ploiești — C.S.M. Si
biu (15—16). Relonul Săvinești 
— Voința Odorhei (13—14). U- 
niversitatea București — Con
structorul Hunedoara (11—12), 
TEROM Iași — Progresul Bucu
rești (9—10).

din Craiovița poate aspira la 
asemenea performanță 1

S-a schimbat literalmente 
„Fața Luncii"

Un cartier mai puțin cunos
cut — altă dată — în aria 
sportului școlar și îndeosebi a 
atletismului, „Fața Luncii* tin
de să concureze astăzi la pri
mele locuri pe municipiu. îna
inte de toate, prin interme
diul elevilor de la „generală 
13". într-un fel, motivat: aici 
a învățat Argentina Menis; „de 
aici și-a luat zborul în atletis
mul de performanță" cum ține 
să sublinieze profesoara de 
educație fizică Simona Barbu, 
care a „prins-o" în școală (a- 
nul acesta împlinește 25 de ani 
la catedră) și a apreciat-o 
pentru talent și hărnicie.

Talentați și harnici stat și 
copiii care învață acum la 
Șc. generală nr. 13 și pentru 
care tot atletismul rămîne pa
siunea nr. 1. După testările de 
toamnă (toate clasele I— 
VIII, aproape 2 000 de co
pii), prof. Barbu a căutat 
să organizeze elevii pe „a- 
teliere" sportive, după ap
titudini, după gusturi. S-au 
găsit scrimere, luptători, fot
baliști, dar atleții conduc — 
ca număr — cu autoritate, se 
evidențiază în concursurile de 
cros organizate pe municipiu. 
Lideră este deocamdată Elena 
Odină, din a Vl-a, dar „bătă
lia* pentru întîietate, Ia nive
lul tuturor claselor, abia acum 
începe, odată cu deschiderea 
sezonului de primăvară. Pînă 
atunci, însă, cei de la „gene
rală 13“ n-așteaptă prea multe 
îndemnuri pentru a transfor
ma spațioasa curte a școlii 
(3 000 m.p.) într-un veritabil 
șantier sportiv, cu atletismul 
în prim-plan.

Și încă o subliniere: cartie
rul „Fața Limcii" arată, și prin 
sport, altfel decît ieri și pen
tru că are printre gospodarii 
săi un om de mar6 ispravă, 
cum este profesorul de mate
matică Constantin Bușoi, direc
torul Școlii generale 13, unul 
și același cu luptătorul 
„clasice" . prezent, în 1968, 
locul olimpic al României 
Ciudad de Mexico.

Chiar dacâ condițiile 
sint improprii

de 
în 
la

în-Pe strada Severinului, 
tr-un alt cartier al Craiovei, o 
școală generală (nr. 12) cu a- 
menajări sumare pentru acti
vități sportive în aer liber.

Spațiu] nu îngăduie amenajări 
speciale. Și totuși, chiar și în 
aceste condiții, atletismul este 
în floare, în toate clasele — 
cum ne-a demonstrat profesoa
ra de educație fizică Elisabe- 
ta Rinderu. Copiilor le place 
acest sport, care le sporește 
rezistența și asigură o foarte 
bună selecție în vederea în
drumării către alte ramuri de 
sport în faza de început, însă, 
toți copiii fac atletism, cu deo
sebire crosuri (l-am și văzut 
alergind, în mod organizat, în 
jurul blocurilor sau școlii, pe 
un teren cu relief variat, toc
mai bun pentru asemenea pro
be !). în toate clasele, pregătiri 
intense pentru „Crosul Mărți
șorului", programat pe 4 mar
tie. Timp suficient pentru de
semnarea campionilor pe cla
se si a reprezentanților școlii 
la faza pe municipiu. Apoi, pe
riodic, de două ori pe lună, 
alte și alte concursuri de cros, 
fie într-un cadru mai restrîns, 
în jurul școlii, fie în pădure, 
la Bucovăț (7 km de Craiova), 
combinînd drumeția cu alerga
rea. Este, dealtfel, o acțiune 
sportivă tradițională (la care 
ia parte, alături de elevi, în
tregul corp didactic al școlii), 
repetînd-o, primăvara, mai ales 
în trimestrul 
natură, o altă 
tului...

III. O altă zi în 
zi dedicată spor-

★
acest sondaj înConcludent 

municipiul Craiova, acolo unde 
copiii nu au așteptat primăvara 
pentru a declanșa crosurile de 
masă. Și, ce este mai impor
tant, beneficiarii acestei fru
moase inițiative (pornită din 
rîndul organizațiilor de pio
nieri) sint și vor fi chiar... ini
țiatorii I
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ști- w Zilahl. Și 1-am v4-
de ACC€HtO Iut: In mare mâ_ Iu- “sură deconcertau,

__ ca 
ecou, tot acolo, fără ca

exeelente calități 
mobilizare pildui- 
concurs (scrimeril

DERBY-UL DINAMO F.C. BAIA MARE
(Urmare din pag. 1)

atacul răbdător al

este plină

numește

cazul șl nld

F.

Cinci minute cu arbitrul

FLORETIȘTILOR
9

Chiar dacă din echipa Po
loniei, prezentă la .Interna
ționalele" de floretă masculin 
ale României, făceau parte doi 
dintre titularii reprezentati
vei țării lor, care a cucerit 
titlul mondial la Hamburg ’78 
(Marian Sypniewski, mezinul. 
23 ani, șl Boguslaw Zych, 27 
ani), iar echipa Cubei se află 
In evident progres (la recen
tul turneu de la Magdeburg 
a întrecut Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D.G. L România 
șl Ungaria), faptul că forma
ția României s-a clasat 
In urma acestora la cam
pionatele Internaționale ale 
țării noastre constitu
ie o contraperfor- 
manță a floretiștl- 
lor antrenați 
Ioslf Zilahi și 
liu Falb.

Nu este acum __
momentul să facem radiogra
fia pregătirii efectuate, dar 
cîteva .amănunte" din com
portarea floretiștilor noștri pe 
planșele sălii Floreasca, în 
timpul asalturilor cu scrime
ril cubanezi și polonezi, re
levă unele carențe evidente.

Adeseori (prea des, chiar I) 
selectionabilii din prima gar
nitură rămîneau surprinși du
pă primirea unor tușe. Și nu 
era nedumerirea iscată după 
o decizie a arbitrului necon- 
tormâ cu fraza de arme (se 
mai Intîmplă, căci becul roșu 
care se aprinde la tușă vala
bilă este doar unul din argu
mentele care intră In discu
ție ...), el uluiala In fața unei 
acțiuni de... șah-mat. Ochii 
celui In cauză (și nici unul 
din cei cinci trăgători n-a fă
cut duminică excepție) căutau 
ajutor pe margine, acolo un-

de se aflau antrenorii. El 
singuri nu puteau găsi expli
cația insuccesului. Șl chiar 
dacă din dnd în etnd se fă
cea auzită șl vocea unuia din 
antrenori („Petruș, nu mai 
pleca în atac din distanță 
mare ț", sau .Nicolae, loveș
te In cvart !«) indicațiile de 
pe margine se Întorceau, 
un . ZzZ _zz’z.
In acțiunile trăgătorului nos
tru de pe planșă să se ob
serve că ar tl fost recepțio
nate. Așa Incit la un moment 
dat, pe bună dreptate, I. Zi- 
lahi l-a spus lui I. Falb să-l 
lase in pace. .Să vedem cum 
se descurcă singuri !* a pre- 

, dzat antrenorul

cu Intenții nefi
nalizate, depășiți de niște ad
versari care fie că posedau 
• tehnică foarte bună ți un 
calm pe măsura acesteia 
(scrimeril polonezi), fie că se 
bazau pe 
fizice și o 
loare de 
cubanezi).

Concluzia 
greu e, insă, 
viață : I '

e simplă, mal 
._ _  ___ i, de transpus In
viață : scrimeril noștri trebuie 
deprinși să găsească el înșiși, 
atunci dnd sînt în plin asalt, 
soluțiile optime de lupți. Să 
glndească. Soluțiile le pot fi 
oferite de pe margine. In 
timp util, doar Ia antrena
ment, In Îndelungatele ședințe 
de pregătire. In timpul con
cursului, .teleghidarea* ț 
soldează de multe ori cu. 
■curt-circulte t

Paul SLĂVESCU

SE REIA DIVIZIA DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

nor pierderi de efectiv (și nu 
dintre cele mai minore) 
impulsul, desigur, al lui 
trescu și Bucos, am numit 
detele liniei de treisferturi, 
al ansamblului de granit al 
înaintării, cu un Ioniță. Mușat, 
Băcioiu, FI. Constantin, Po- 
daru, Borșaru, ca vîrfuri de 
lance. Disputa sa directă cu 
redutabilul cuplu bucureștean 
STEAUA (XV-le care a între
rupt în 1977 suita euforică a 
constăntenilor) și DINAMO se 
anunță de pe acum pasionantă, 
iar învingătorul greu de între-

sub 
Mo-
ve- 
sau

văzut. Steliștii prezintă o for
mație echilibrată, puternică la 
nivelul ambelor compartimente 
(cîteva nume : Durbac. Marin 
și Radu Ionescu, Murariu, Mun- 
teanu, Pintea), dar jocul său 
este adesea prea liniar, în timp 
ce evoluția echipei Dinamo 
frapează de fiecare dată prin 
acele adevărate explozii de fan
tezie. (Să nu uităm că aici

I
I
I

POLO : Bazinul Floreasca, 
de la ora 10 : Rapid — Cri
cul Oradea, Dlnamo — c.N. 
ASE Buc.. Progresul — Voin
ța Cluj-Napoca (Divizia A, se
ria I).

POPICE : Arena Voința, ora 
8,30 : Voința — Constructorul 
Galați : Arena Olimpia, ora 
8,30 : Olimpia — Rafinorul
Ploiești ; Arena clubului în
treprinderii Republica, ora 
8,30 : Gloria — Metalul Ro
man (meciuri în campionatul 
masculin, Divizia A).

RUGBY : Stadionul 
copilului, ora 10 : 
ta Roșie — Farul C-ța 
dl on ui Steaua, ora
Steaua — Politehnica 
(meciuri în Divizia A) , 
dionul Tineretului iv,

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE
Seria I (turneul 1—8) : Di* 

na mo — Rapid (limbată, sta- 
dio» Olimpia, ora 12,30) ; 
R.G Grivița Roșie - Farul 
(duminică, stadion Parcul 
Copilului, ora 10) ; Steaua — 
Politehnica lași (duminică, 
stadion Steaua, ora 10,30). 
Meciul Știința Petroșani — R.C. 
Sportul studențesc este a mi
nat pentru 13 martie, bucu- 
reștenll fiind plecați intr-un 
turneu peste hotare.

SERIA A Ii-a (turneul 
9-16) : Universitatea Timk 
șoara - C.S.M. Sibiu ; C.F.R. 
Brașov - TCCH Midia-Năvo* 
dări ; Minerul Gura Humoru
lui - Știința Cemin Baia 
Mare ; Politehnica Cluj-No- 
poco - Rulmentul Birlad.

I
I
I
I
I
I

teianu SAU AU JUCĂTORII 
DREPTUL (ȘI OBLIGAȚIA) 
DE A-ȘI ---------- -------
TURILE
SPONTANEITATE 
A SERVI O IDEE 
MAI GENERALA?

Această alternativă 
de semnificații pentru fotbalul 
nostru, care cultivă adeseori 
improvizația, ambiguitatea tac
tică. dar care duce dorul unui 
joc mai organizat, așa cum s-a 
conturat în evoluțiile echipei 
din Baia Mare. Această alter
nativă poate să ne sugereze 
unde se termină .forța parti
turii". cu îngrădirile inerente 
ale fanteziei, si unde trebuie 
să se încheie exuberanta fan
teziei, care anulează uneori e-

(ȘI
ÎNSUMA EFOR- 

INDIVIDUALE DE 
PENTRU 
DE JOC

teziei, care anulează uneori 
forturile unei echipe.

Meciul DINAMO . C. 
BAIA MARE, capul de afiș al 
primei etape a returului, este 
gîndit de pe acum de nu
meroșii spectatori care ar fi 
visat ca acest joc să se dispute 
pe un stadion de 70 000 de 
locuri...

Va reuși Duda Georgescu să 
găsească un culoar liber între 
cei doi cerberi băimăreni mult 
prea delicați (Condruc și Sabău), 
care mizează aproape exclusiv 
pe virtuțile jocului colectiv ?

Va reuși desenul tehnic băi- 
mărean — pe flancurile tere
nului — să anuleze calmul u- 
nei apărări care mizează pe bo
gata experiență a lui Cornel 
Dinu ?

Va reuși Augustin, un jucă-

tor în plină 
rețeaua de 
a intregii 
rene ?

Va reuși_____________ _
echipei băimărene să se insi
nueze, pas cu pas, în careul 
dinamoviștilor ?

Meciul este așteptat cu un 
interes neobișnuit Miine se 
vor afla față în față maturi
tatea, oarecum sceptică, a in
ternaționalului Nelu Nunweiller, 
.care a văzut atitea inovații 
anulate de adevărurile eterne 
ale fotbalului", și optimismul 
— pînă acum nepus la grea 
încercare — al acestui tinăr 
plin de iluzii care se 
Viorel Mateianu.

Derby-ul DINAMO 
BAIA MARE este un 
de interesant incit 1_______
cade aproape pe planul doi. în 
cadrul acestui meci, pe 
mul loc ’
adevărat 
Dinamo 
pierdut 
weiller 
este condiția sine qua non în 
economia clasamentului și, 
bineînțeles. în amintirea în- 
frîngerii de la Baia Mare), dar 
marele public așteaptă de la 
acest joc mai mult decît o mo
dificare a pozițiilor în clasa
ment. Indiferent de rezultat, 
fotbalul va avea de cîștigat, fie 
ți numai pentru faptul că va 
trebui să mediteze.

Cam atîta despre derby-ul 
primei etape, care are și alte 
meciuri interesante. în frunte 
cu F. C. OLIMPIA — STEAUA.

ascensiune, să taie 
„sirmă ghimpată" 
defensive băimă-

— F. C. 
meci atit 
rezultatul

___ „ - pri
se află JOCUL. Este 
că în derby-ul de pe 
singurii care au de 
sînt elevii lui Nun- 
(pentru care victoria

MECIURI AMICALE

Constantin Dinulescu 
„LlTfRA ftEGULAMENTULUI 
- SINGURA MEA CĂLĂUZĂ"

• POIANA CÎMPINA — LO
TUL NAȚIONAL DE JUNIORI 
5—0 (2—0). Gazdele au învins la 
scor prin golurile marcate de 
Stoica, Manolache, Preda, Pavel 
ți Sandu. (E. Stroe — coresp.)

s METALUL AIUD — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
4—0 (0—0). Golurile au fost în
scrise de Băgăianu (min. 49), Iile 
(min. 57), Boldor (min. 80) țî 
Bogiu (min. 89). (I. Crăciun — 
coresp.)

• CHIMICA tirnAveni — 
NITRAMONIA FAGARAȘ 3—3 
(0—6). Au marcat: Oprișor
(min. 60) șl Marton (min. 78) de 
la gazde, respectiv Ciutak (min. 
76 și 82). (I. Ducan — coresp.)

a UNIREA ALBA IU LI A — 
C-F.R. TIMIȘOARA 3—2 (2—1).
Au Înscris V. Gheorghe (2) și 
Moldovan pentru localnici, Iancu 
șl Tompa de la timișoreni. (I. 
Filipescu — coresp.)

Fostul jucător ai Politehni
cii Timișoara, Progresului 
București și Farului Constan
ța, arbitrul Constantin Dinu
lescu — purtător al ecusonu
lui F.I.F.A. — este considerat 
cei mai exigent „ ca vaier al 
fluierului".

— Constantin Dinulescu. de 
unde această, să-i zicem... 
faimă 7

— De la faptul că eu nu cu
nosc pe nimeni. Miine începe 
returul campionatului și oda
tă cu el. vreau să cred că. 
conducători, antrenori sau ju
cători nu-și vor mai exprima 
dorința, ca pînă acum, să fie 
arbitrați de mine numai in 
Jocurile din deplasare. Sînt 
considerat un exigent pentru 
că eu nu știu ce înseamnă 
nacasăM 
Să fiu 
delegat nu voi abdica de la 
principiul imparțialității. Li
tera regulamentului este sin
gura mea călăuză. Pentru 
mine nu există acel minim 
avantaj pe care îl așteaptă 
toată lumea dnd joacă pe te
ren propriu. Nu de puține ori 
am auzit In timpul meciurilor 
pe care le-ara oondus, cum 
jucătorul X sau Y reproșa 
antrenorului câ arbitrul nu-1 
ajută cu nimic. în fond o a- 
semenea atitudine ascunde 
slăbiciunile unei echipe inca
pabile să dștige Intilnirea cu 
propriile forțe, așteptînd ca 
arbitrul să facă ceva pentru 
obținerea celor două puncte.

— Să presupunem că ați fi 
din nou jucător. Ce v-ar pre
ocupa mai mult 7

— Aș ti preocupat numai de 
joc. Nu m-ar interesa absolut 
deloc prestația arbitrului, tn 
schimb as citi, din scoarță în 
scoarță, regulamentul pe care, 
sincer vorbind. la vremea 
mea nu prea știam cite ar
ticole cuprinde. Așa se lntîm- 
plâ șl astăzi cu unii jucători 
care protestează la anumite 
decizii fără să știe dacă au 
sau nu dreptate. Ei știu una 
și bună, că trebuie să dștige 
meciul

— Ce 
olurile 
Iui 7

— Un . 
toate stadioanele, 
să vină la meciuri ca la un... 
spectacol. Să aplaude șl ac
țiunile reușite ale adversari
lor. Sper să arăt de cit mai 
puține ori cartonașul roșu sau 
galben.

sau „în deplasare-, 
dar. Oriunde vol fi

cu orice 
așteptați 
returului

spirit de

preț, 
de Ia me- 
campionatu-

fair-play pe 
Spectatorii

Gheorghe NERTEA

START

Parcul 
Gri vi- 
: Sta- 
10,30 : 

lași 
; Sta-

—,------------ „ ora
9,30 : C.S.S. Triumf — steaua; 
Stadionul Olimpia, ora 10 : 
Olimpia — R.C. Grivita Ro
șie ; Stadionul Tineretului n, 
ora 11 : C.S.S. 2 — Marina 
Giurgiu ; Stadionul Parcul co
pilului, ora 11,30 : Locomotiva
— Șoimii sibiu (meciuri In 
campionatul de juniori).

SĂRITURI IN AP A : Bazi
nul .33 August*, de la ora 
10 șl ora 16 : campionatele 
naționale de juniori.

volei : Sala Dinamo, ora 
10 : Dlnamo — Universitatea 
Craiova (m. A) ; Sala Giu- 
leștl, de la ora 10,30 : Rapid
— Penicilina Iași (f. A), Ra- 
Pi<! — A.S.U. Pitești (m.B), 
C.F.R. Buc. — Petrolul Plo- 
Iești (m.B); Sala Progresul, 
ora 9,30 : Progresul — Dina
mo Brăila (m. B) ; Sala Elec
tronica, ora 10 : Calculatorul
— SARO Tîrgovi$te (m. B) ; 
Sala Flacăra roșie, de la ora 
9 : I.T.B. — C.S.S. Suceava 
Ci. B), Flacăra roșie — GIGCL 
Brasov (f. B), C.P.B. — Al
batros Constanta ; Sala Elec
tra, ora io : Electra — PECO 
Ploiești (m. B).

R.C.

joacă Nica. Constantin. Paras- 
chiv, Dărăban. Borș). Nu tre
buie înțeles prin aceste rîn- 
duri că celelalte trei „bucu- 
reștene" R. C. GRIVIȚA RO
ȘIE (a cărei tradiție într-ale 
balonului oval a fost subliniată 
nu o dată), R. C. SPORTUL 
STUDENȚESC și RAPID ar fi 
în afara întrecerii, dimpotrivă 
rolul lor de „arbitri" ar putea 
fi decisiv în atribuirea celei 
de a 62-a cununi de lauri.. 
Alte două echipe din provin
cie POLITEHNICA IAȘI și 
ȘTIINȚA PETROȘANI, comple
tează grupa de elită, ultima, 
mai ales, anunțîndu-se. sub ba
gheta iscusitului tehnician Titi 
Ionescu. capabilă să producă 
„marea surpriză" a anului rug- 
bystic, cu condiția ca să nu-și 
limiteze veleitățile doar la par
tidele de acasă.

I
I
I
I
I
I
I
I

VALABILITATEA
LEGITIMAȚIILOR C.N.E.F.S.

de intrare 
sportive, 

C.N.E.F.S., 
anul 1979

I
Legitimațiile 

Ia competițiile 
eliberate de 
se vizează pe 
pînă în ziua de 31 mar
tie a.c., dată pînă la care 
vizele pe anul 1978 șînt 
valabile ți pe anul în 
curs.

I
I
I

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
I

w

extragerea 
26 7 77 S4 
a vm-a : 2 
49 58.

extragerea
55 56 47 7 

X-a : 60 42

a
82
84
a

88
48

a
64
67

a
17
78 
a
2

12

88 22 1 36 62 7 50 8.
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI S 

8.431.430 lei.
CIȘTIGURILE TRAGERII „LOTO 

2* DIN 25 FEBRUARIE 1979 
Categoria 1 : 1 variantă 100% a 
50.000 lei șl 1 variantă 25% a 12.500 
lei ; Categoria 2 : 6 variante a 
12.960 lei ; Categoria 3 : 23,25 a 
3.344 lei ; Categoria 4 : 141,50 a 550 
lei ; Categoria 5 : 415,50 a 200 lei ; 
Categoria 6 : 2.607 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA I : 15.257 
câștigul de 50.000 lei jucat pe o 

variantă 100% a fost obținut de 
MASGRAS GHEORGHE din Ga
lați.

I
I
I
I
I

Miine începe și returul cam
pionatului Diviziei B. 
ceastă 
cheiat 
primul 
tuația 
trecerea o prezentăm mai jos. 
S-ar părea că liderii seriilor I 
și a IlI-a, F.C.M. Galați și, 
respectiv, „U“ Cluj-Napoca, 
datorită avantajului pe care îl 
au își vor continua cursa de 
revenire pe prima scenă, deși 
celelalte competitoare nu s-au

La a- 
oră, echipele și-au în- 
pregătirile și așteaptă 
fluier al arbitrilor. Si

de la care se reia în-

DE AICI SE REIA 
ÎNTRECEREA

SERIA I
1. F.C.M. Galați 17 14 0

“ - * ------2
4
2
1
2
3
5
0
3
3
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10.
11. 
12.

Steagul roșu Bv. 
C.S.M. Suceava 
F.C. Constanța 
F.C. Brăila 
Viitorul Vaslui 
I.C.I.M. Brașov 
Nitram. Făgăraș 
Muscelul C-lug 
Tractorul Brașov 
Construct, lași 
Victoria Tecuci

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
9
9
9
8
7
6
8
7
4
7

3 39- 15
4
4
6
7
7
7
4
9
8
8
9

29- 11
28-14
30- 17
19- 20
21-20
25-24
23-25
23- 24
22-24
20- 21
24- 29

28
24
22
20
19
18
17
17
18
18
15
15

lll-a

13. Portul C.*ța 17 6 3! 9 22-23 14
14. Rel.-Ceahl. P.N. 17 6 31 9 10-21 14
15. Minerul G. H. 17 6 2 9 12-24 14
16. Delta Tulcea 17 6 1 110 17-22 13
17. Oltul Sf Gh. 17 5 3 1 9 13-25 13
18. Progresul Brăila 17 4 Jî 10 11-29 11

SEPIA A ll-a
1. VIIT. Scomicești 17 10 2 5 26-18 22
2. Metalul Plopeni 17 9 3 5 27-14 21
3. Rulmentul Alex. 17 8 5 4 20-11 21
4. F.C.M. Giurgiu 17 9 3 5 23-25 21
5. Metalul Buc. 17 8 4 5 24-16 20
6. Dinamo Slatina 17 8 3 6 35-29 19
7. Petrolul Plo ești 17 8 2 7 29-20 18
8. Autobuzul Buc. 17 8 2 7 26-19 18
9. Rapid Buc. 17 5 6 6 23-16 16

10. GS.M. Dr. T3. 17 7 2 8 21-26 16
11. Șoimii Sibiu 17 5 5 7 19-20 15
12. Progr. Vulcan 17 7 1 9 22-27 15
13. Electroputere Cv. 17 6 3 8 21-30 15
14. Gaz metan 17 5 4 8 15-20 14
15. Poiana Cîmpina 17 6 2 9 22-29 14
18. Ș.N. Oltenița 17 4 6 7 12-21 14
17. Chimia Tr Mâg. 17 5 4 8 14-28 14
18. Chimia Brazi 17 5 3 9 20-30 13

SERIA A
1. „U1 Cj.-Napoca 17 11 3 3 28- 9 25
2. Gloria Bistrița 17 9 3 5 37-12 21
3. Aurul Brad 17 9 2 6 30-19 20
4. Minerul Anina 17 9 1 7 31-21 19
5. C.F.R. Cj.-Nap. 17 9 1 7 22-21 19
6. Minerul M.N. 17 9 0 8 22-19 18
7. F.C.M. Reșița 17 6 5 6 29-20 17
8. Dacia Orâștie 17 7 3 7 14-21 17
9. înfrățirea Or. 17 7 2 8 23-23 16

10. Ind. s. C.T. 17 8 0 9 22-24 16
11. Minerul Cavnic 17 7 2 8 26-31 16
12. Chimica Tirnăv. 17 7 2 8 19-26 16
13. Metalurg. Cugir 17 6 4 7 17-31 18
14. C.I.L. Sighet 17 6 3 8 23-27 15
15. C.F.R. Timiș. 17 6 2 9 23-23 14
16. Mureșul Deva 17 6 2 9 16-21 14
17. U.M. Timișoara 17 5 4 8 15-23 14
18. Victoria Cclan 17 6 1 10 14-40 13

ȘI ÎN DIVIZIA B
împăcat cu 
Oricum, un 
vom putea 
în ceea ce „ __
IlI-a. deoarece studenții clu
jeni vor evolua la Reșița, în 
compania F.C.M.-ului. în seria

această situație, 
prim răspuns îl 

avea chiar mîine 
privește seria a

zitii la mijlocul 
cum sînt Kapid 
Petrolul Ploiești, 
lupta pentru șefia clasamente
lor se anunță interesantă, ci 
și aceea pentru evitarea locu
rilor ce duc spre „C"). «

clasamentului; 
București si 
(Nu numai

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MIINE
SERIA I : Victoria Tecuci — Tractorul Brașov : Al. Avramescu 

(Ploiești) ; F.C.M. Galați — Portul Constanța : M. Buzea (Bucu
rești) ; Muscelul Clmpulung — Minerul Gura Humorului 
Dragomir (București) : Viitorul Vaslui — Progresul Brăila 
Feldman (Bala Mare) ; I.C.I.M. Brașov — C.S.M. Suceava : V. 
Ciocilteu (Craiova) ; F. C. Brăila — Constructorul lași : c. Blaj 
(București) ; Delta Tulcea — Nitramonia Făgăraș : C. Bizinichi 
(București) ; F. C. Constanța — Oltul Sf. Gheorghe : FI. Cenea 
(Caracal) ; Relon-Ceahlăul P. Neamț — Steagul roșu Brașov : 
L Chlllbar (Pitești).

SERIA A n-a : Rulmentul Alexandria — Metalul București : 
C. Teodorescu (Buzău) ; Gaz metan Mediaș — Viitorul Scoml- 

ceștl : O. Ștreng (Oradea) ; Șoimii Sibiu — Progresul Vulcan 
București : I. Rus (Tg. Mureș) ; F.C.M. Giurgiu — Ș.N. Oltenița: 
Tr. Cruceanu (Tecuci) ; Petrolul Ploiești — Metalul Plopeni : P. 
Căpriță (Brăila) ; Electroputere Craiova — Chimia Brazi : FI. 
Tâblrcă (Rm. VUcea) ; Rapid București — Poiana Cîmpina : Gh. 
Ispas (Constanța) ; Dlnamo Slatina — Chimia Tr. Măgurele : 
E. Călinescu (Reșița) ; Autobuzul București — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin : G. Ionescu (Brașov).

SERIA A III-a : Chimica Tlrnâvenl — C.F.R. Timișoara : I. 
Btra (Agnita) ; F.C.M. Reșița — „U“ Cluj-Napoca : Gh. Retezan 
(București); Dacia Orăștle — Metalurgistul Cuglr : FI. Anuțescu 
(Pitești) ; Aurul Brad — Victoria Călan : V. Roșu (București) ; 
Gloria Bistrița — Minerul Cavnic : M. Abramiuc (Suceava) ; 
Minerul Moldova Nouă — Minerul Anina : I. Lăcătlș (Arad) ; 
Mureșul Deva — tnd. sîrmel C. Turzil : N. Petriceanu (Bucu
rești) ; C.F.R. Cluj-Napoca — C.I.L. Sighet : I. Taar (Satu Mare); 
U.M. Timișoara — înfrățirea Oradea : Max. Popescu (București).

Gh. 
E.

a n-a, în fruntea clasamentu
lui diferențele sînt minime, 
ierarhia se poate schimba de 
la o etapă la alta, iar în lupta 
pentru șefie sînt decise să-și 
spună cuvîntul și alte echipe, 

ocupă po-care, deocamdată.

Amatorii de fotbal așteaptă 
ca în această primăvară cali
tatea jocului să se ridice la 
un nivel mai bun. dorință ce 
poate fi realizată, deoarece 
toate echipele au folosit din 
plin vacanța de iarnă.

Pe fază

PRIMUL MECI —PRIMA SANCȚIUNE...
Campionatul de fotbal reîncepe 

duminică. Dar. Înainte de relua
rea meciurilor din Divizia A, Co
misia de disciplină a F.R.F. a sl 
luat... startul, un start nedorit, 
firește, dar prilejuit de etapa de 
miercuri din cadrul „Cupei Româ

niei". In general, nu se poate 
spune că spiritele au fost aprin
se, câ jucătorii sau spectatorii 
au avut atitudini care contravin 
eticii sportive, climatului de dis
ciplină în care trebuie să se des
fășoare un meci de fotbal.

In general — dar nu in totali
tate, fiindcă la Iași, la meciul 
dintre echipa locală Constructo-

rul șl Jiul Petroșani s-au intim- 
plat o serie de lucruri neplăcute,’ 
condamnabile. Astfel, jucătorul 
Andreescu (Constructorul Iași) 
șl-a lovit un adversar, intr-un 
moment tind mingea nu se afla 
măcar La acesta. în spiritul exi
gentei, Comisia de disciplină l-a 
suspendat pe Andreescu pe 4 e- 
tape, iar în ședința viitoare ea 
va lua in discuție și un grav 
incident întimplat în terenul de 
joc, unde un jucător al Jiului a 
fost lovit cu o sticlă de un huli-, 
gan din rîndurile spectatorilor- jl

J. BERARIU /



C.E. DE HOCHEI JUNIORI (grupa B)
Ultimele vești PROGRAMUL JOCURILOR • ARBITRI

de la locul întrecerii
M1ERCUKEA CIUC, 2 (prin 

telefon). „Atmosfera" campio
natelor care încep duminică se 
simte pretutindeni în oraș. Pa
nouri mari, cu emblema între
cerii, programul jocurilor și 
alte informații te însoțesc pînă 
la intrarea în patinoar, unde 8 
catarge așteaptă să fie înălțate 
drapelele de stat ale țărilor 
participante.

Organizatorii și iubitorii de 
hochei din localitate au pregă
tit oaspeților o primire foarte 
călduroasă. Steagul fiecărei de
legații va fi ridicat în cadrul 
unei ceremonii. Astăzi (nr. 
ieri), la ora 16,30, a fost înăl
țat drapelul echipei noastre, al 
României, în prezența oficiali
tăților locale și a unui nume
ros public. Seara, cînd auto
carele au adus de la București 
delegațiile Norvegiei, Austriei, 
Danemarcei și Franței, au avut 
loc festivități asemănătoare.

Atente ca întotdeauna, dorni-

ceea ce ne face să 
reuniuni 

„casa in-
că multe

ultimelor 
patinoaru- 
s-au înre-

de bilete, 
prevedem 
se vor disputa cu 
chisă“.

Au fost supuse 
probe și instalațiile 
lui. La toate testele
gistrat rezultate excelente.

Vineri după-amiază, lotul 
nostru a făcut un ultim joc- 
școală (fără public, spre regre
tul localnicilor) cu Unirea Sf. 
Gheorghe.

întreaga zi de stabătă este 
consacrată antrenamentelor fw- 
mațiilor participante. Iar du
minică. la ora 10, se va efec
tua primul angajament in me
ciul inaugural al campionate
lor, Norvegia — Ungaria. Suc
ces !

Valeriu CHIOSE

întrecerile grupei B a campionatului european de juniori se 
desfășoară in cadrul a două serii alcătuite, conform uzanțelor 
internaționale, în baza clasamentului ediției precedente a oom- 
petiției : 1. Norvegia, 2. Franța, 3. România, 4. Iugoslavia, 
" Austria, 6. Olanda, 7. Danemarca, 8. Ungaria.

La Miercurea Ciuc cele două serii vor avea următoarea 
alcătuire : SERIA I : Norvegia, Iugoslavia, Austria, Ungaria ; 
SERIA A n-a : Franța, România, Olanda, Danemarca. In 
cadrul seriilor se va juca după sistemul ,/fiecare cu flecare”, 
după care va ti întocmit clasamentul seriei. în ultima zi a 
competiției vor avea loc întrecerile finale, pentru stabilirea cla
samentului general, care opun In întMri directe formațiile de 
pe primul loc în serii, pentru stabilirea locurilor 1—2, cele de pe 
locurile secunde pentru stabilirea ocupantelor tocurilor 3—4 
ș.a.m.d.

a Iată programul întrecerilor : DUMINICA, 4 MARTIE : ora 
10 : Norvegia — Ungaria, ora 13 : Iugoslavia — Austria, ora 17 : 
România — Olanda, ora 20 : Franța — Danemarca ; LUNI, I 
martie : ora 10 : Iugoslavia — Ungaria, oua 13 : Norvegia — 
Austria, ora 17 : Franța — Olanda, ora 20 : Danemarca — 
România ; MARȚI, 6 MARTIE : zi liberă ; MIERCURI, 7 MAR
TIE : ora 10 : Olanda — Danemarca, or* 13 : Austria — Unga
ria, ora 17 : România — Franța, ana 30 : Norvegia — Iugo
slavia ; JOI, 8 MARTIE : ora » : finala loc. 7—8, ora 13 : final* 
loc. 5—0, ora 15 : finala loc. 3—4, ora 13 : final* loc. 1—2.
• întrecerile de la Miercurea Ciuc vor fi conduse de urmă

torii arbitri : M. Abravanel (Franța), R. Blumel (RJ3.G.), H. 
Bohm (R.F.G.), L. Boesak (Ungaria), M. Djoktd (Iugoslavia), 
A. Eriksen (Norvegia), M. Faeton (Elveția), FI. Gubernu și Gb. 
Mureșeanu (România), E, MoUer (Danemarca), B. Postingel 
(Italia), G. Westra (Olanda).

Delegat al forului hocbeistlc internațional este Freddy 
Schwers (Olanda).

5. Austria, 6. Olanda,

SPARTACHIADA 
ARMATELOR PRIETENE’

Proba de slalom special din 
cadrul Spartachiadei armatelor 
prietene, care se desfășoară la 
Zakopane, a revenit schiorului 
polonez Jan Bachleda, crono
metrat în două manșe cu 
timpul de 1:42,90. L-au urmai 
Aleksandr Jirov (U.R.S.3.) —
1:44,95 și Miloslav Sokor (Ceho
slovacia) — 1:45,88. Sportivii 
români Alexandru Manta țl 
Dorin Munteanu s-an clasat pe 
locurile 10 și, respectiv, 11, din 
35 de cancurențt

In finala turneului de ho
chei pe gheață, echipa T-S.K-A. 
Moscova a învia* cu scorul da 
2—1 (1—1, 0—0, 1—0) formația 
Dukla Jihlava. Goluri înscrise 
de Lobanov și Balderiaț res
pectiv Kupec. îj

OBIECTIV - CALIFICAREA LA JOCURILE OLIMPICE
ce Ca musafirii să se simtă ca 
acasă, gazdele au rezervat 
pentru tinerii hocheiști și un 
foarte atractiv program extra- 
sportiv.

Astfel, marți, în ziua liberă, 
se va organiza o excursie la 
Lacul Roșu, iar seara, la Casa 
de cultură, va avea loc un spec
tacol folcloric prezentat de 
prestigiosul ansamblu harghi- 
tean. Marile unități industrial- 
economice ale județului patro
nează formațiile participante. 
Au fost instituite numeroase 
cupe și premii care se vor 
acorda celor mai merituoși ju
cători.

Tot în onoarea campionatelor 
a fost organizat un concurs de 
vitrine și standuri.

Interesul față de competiție 
este foarte mare, ca și cererea

Corespondență
Se poate spune că hocheiștii 

norvegieni alcătuiesc o forma
ție tipică pentru eșalonul se
cund al campionatului mon
dial. deși, de-a lungul anilor. 
Ia diferitele ediții ale C.M. 
reprezentativa „Tării fiorduri
lor" a evoluat și în grupa A, 
dar și în grupa C. Cel mai 
adesea însă, prezenta sa a fost 
consemnată în grupa B, în care 
este una dintre adversarele 
tradiționale ale echipei Româ
niei, în compania căreia a fă
cut. nu o dată, meciuri de bună 
calitate, încheiate cu rezultate 
strînse.

Din desele contacte ale ho- 
cheiștilor norvegieni și români, 
îmi amintesc, de pildă, de cel 
legat de desfășurarea campio
natului mondial din 1976. în 
acel an. organizarea competi-

din Oslo
ției a fost încre
dințată forului de 
specialitate din El
veția, care a găz
duit-o în două lo
calități, Biel și 
Aarau, unde spor
tul cu crosa și pu
cul se bucură de 
o mare popularita
te. Meciul Româ
nia — Norvegia a
avut loc în prima parte a com
petiției, în etapa a doua sau a 
treia. După o repriză albă, chiar 
în secunda a cincea. după re
luare. Janssen a „nimerit" bara, 
dar după 2 minute n-a mai 
greșit și a deschis scoruL In
continuare au dominat hoche-

A, De notat că atunci, în 1976, 
reprezentativa Norvegiei s-a 
clasat a treia, locul fiindu-i 
decis de golaverajul direct din 
meciul cu Elveția, echipă cu 
care se afla la egalitate.

Pentru întrecerile de la Ga-
lați. antrenorii Olav Dalsoren

Selecționata divizionară — Banik Sokolov
VICTORIE DECISĂ INTR-UN FINAL DEZLĂNȚUIT

GALAȚI, 2 (prin telefon). Pri
mind o replică dîrză din partea 
formației Banik Sokolov (cîștigă- 
toare de grupă în liga secundă a 
campionatului cehoslovac și deci 
promovată în primul eșalon), se
lecționata noastră divizionară a 
făcut destule eforturi pentru a 
se desprinde în câștigătoare: 5—2 
(1—1, 1—1, 3—0). Jucătorii noștri 
au fost chiar conduși cu 2—1 
in repriza secundă și n-au reușit 
să încline balanța meciului, de 
partea lor, decît în ultimele 5 
minute, cînd — la capătul unei 
îndelungate perioade de domina
re — au Înscris 3 goluri spec
taculoase.

Victoria echipei române e pe

Și totuși...

PH. CHATRIER CERE

deplin meritată, dar tehnicienii 
care au urmărit și jocurile cu 
Dizelist Penza apreciază că ad
versarul de vineri seara s-a si
tuat la un nivel mai scăzut de
cît formația sovietică. Succesul 
este însă îmbucurător, mai ales 
că a fost obținut cu o formație 
destul de improvizată, din care 
au lipsit Gali, Axinte, Hălăucă 
și Bartalis — din motive me
dicale, iar Tureanu a jucat doar 
în prima parte, fiind trimis a- 
poi la cabină din motive disci
plinare.

Punctele au fost marcate in 
ordine de : Pisăru (mi-n. 11), Kor- 
pik (min. 15 pe un contraatac), 
Karfus (min. 23), Nistor (min. 
34 în inferioritate numerică), 
C oștea (min. 56) șl V. Huțanu 
(min. 57 și 59). A condus bine 
O. Barbu, ajutat de B. Cristescu 
și R. Dobrescu.

Sîmbătă, de la ora 17, are loc 
partida revanșă.

Radu URZICEANU

PALMARES LA C.M.

1975—Sofia, locul I in gru
pa C, cu 10 p (a promovai 
in grupa B) ; 1976— Biel/Aarau, 
locul III in grupa B, cu 8 p, 
1—2 (0—0, 1—1, 0—1) în meciul 
cu România ; 1977—Tokio, to
cul IV In grupa B, cu 10 p 
(reprezentativa României a 
jucat în grupa A) ; 1978—Bel
grad, locul VI în grupa B, 
cu 5 p, 4-6 (1-1, 1-0, 2-5) 
cu România.

iștii noștri, dar n-au mai pu
tut înscrie. în schimb, în min. 
28 Miklos a egalat, pentru ca 
în min. 48 Antal să realizeze 
victoria echipei române.

Dintre adversarele de atunci, 
prima șansă era a formației 
Elveție'! care, după 4 meciuri, 
avea 8 p și un golaveraj de 
18—9. în etapa a 5-a a avut 
loc partida Elveția — Norve
gia. Spre surpriza generală vic
toria ne-a revenit cu 7—3 (1—1, 
2—2, 4—0), rezultat care a re
lansat disputa și care, corobo
rat cu altele, a facilitat Româ
niei cîștigarea competiției și 
i-a asigurat accesul în grupa

și Ronald Pettersson au selec
ționat un lot larg de jucători, 
care s-au făcut remarcați în în
trecerile pentru campionatul 
tării și pe care i-au chemat 
la un scurt dar intensiv stagiu 
de pregătire.

Recent, ei au definitivat lo
tul pentru C.M. *79 : Jorn 
Goldstein, Tore Waalberg (dot- 
tari), Nils Nilsen, Thor Mar
tinsen, Rune Molberg, Per-Erik 
Ingjer. Erik Pedersen, Oivind 
Losamoen (fundași). Per Oivind 
Myhrene, Morten Setherng, 
Mbrten Johansen, Knut Ander
sen, Tom Koymark. Roar Ovste- 
dahl, Goir Myhre. Svea Lien. 
Vidar Johansen, Perje Peder
sen, Stephan Foyn, Roy Ja- 
men (atacanți). Cei mai mulți 
dintre aceștia au mal evoluat 
la campionatul mondial și la 
alte competiții internaționale.

Pentru C.M. de la Galați, o- 
biectivul hocheiștilor norve
gieni este ocuparea unuia din
tre cele 4 locuri de frunte care 
asigură calificarea la Jocurile 
Olimpice de la Lake Placid. 
Va fi greu, știm bine, dar nu 
imposibil !

THOR MORTENSEN

TRAGEREA LA SORTI 
ÎN C.M. DE FOTBAL

[juniori]
TOKIO, 2 (Agerpres). — în 

Capitala Japoniei a avut loc 
tragerea la sorți a fazei finale 
a campionatului mondial de 
fotbal pentru echipe de ju
niori, care se va desfășura în 
această țară, între 25 august 
și 7 septembrie.

Cele 16 echipe calificate din 
preliminarii au fost reparti
zate în patru grupe, după cum 
urmează : Grupa A : Japonia, 
Spania, Mexic, Algeria ț Gru
pa B: Polonia, Iugoslavia, Ar
gentina, R.P.D. Coreeană; Gru
pa C : Canada, Portugalia, Pa
raguay, Coreea de Sud; Grupa 
D: U.R.S.S., Ungaria, Uruguay, 
Guineea. Meciurile din grupe
le A și B se vor disputa la 
Tokio, iar cele din grupele O 
și D se vor desfășura în ora
șele Kobe și Hiroshima.

Primele două clasate în fie
care grupă se vor califica în 
sferturile de finală.

în pregătire pentru C.E.

HECI AMICAL DE FOTBAL 
CEHOSLOVACIA - SPANIA

MADRID, 2 (Agerpres). Selecțio-' 
na ta de fotbal a Spaniei se pre
gătește în vederea meciurilor pen
tru campionatul european. La 14 
martie, la Bratislava, echipa Spa
niei va susține o partidă de veri
ficare în compania echipei Ceho
slovaciei. Selecționerul echipei 
spaniole L. Kubala a alcătuit în 
vederea acestui med următorul lot 
de jucători: Cundi, Joaguin, Qui- 
ni, Moran, Arconada, Zamora, 
Sas trust eg ui, Ufarte, San Jose, 
Del Bosque, Santillana, Alessanco, 
Dani, Villar, Gerardo, Felipe, 
Canito, Botubot, Arias, Gordillo, 
Marcelino, Alonso, Carrasco.

- INCLUDEREA TENISULUI
LÂ J. 0. 1984

PARIS, 2 (xlgerpres). — Pre
ședintele federației interna
ționale de tenis, Philippe Cha- 
trier, nu și-a pierdut speranța 
de a obține înscrierea tenisu
lui în programul J.O. de la 
Los Angeles din 1984. Aceasta 
în pofida declarației lui Arpad 
Csanadi, președintele comisiei 
de programe a C.I.O., care a 
afirmat recent că programul 
este definitivat. „Sînt convins
— a declarat Ph. Chatrier — 
că tenisul își are foarte bine 
locul la Jocurile Olimpice de 
la Los Angeles, în California 
acest sport fiind foarte popu
lar. Am intenția să-i conving 
pe organizatorii americani să 
ceară includerea tenisului în 
programul J.O. din 1984", a a- 
dăugat președintele F.I.L.T.

Totodată, se anunță că la 
secretariatul Federației inter
naționale de tenis se află în 
studiu proiectul de organizare 
a unui campionat mondial 
masculin și feminin, pe punc
te. în calcul urmînd a intra 
12 din marile turnee disputate 
în aer liber, printre care cele 
de la Roland Garros,- Wimble
don, New York, Melbourne, 
Roma, Buenos Aires, Tokio, 
Barcelona.

CU MOTOCICLETA 
IN JURUL LUMII

Americanul Ernest 
O'GaHney a făcut cu 
motocicleta ocolul pă- 
mintului in 79 de zile, 
repetând, In privința 
duratei, performanța 
realizată de eroul 
imaginar al Iul Jules 
Veme, Phileas Fogg. 
El a părăsit New 
York-ul cu destinația 
est, la 27 noiembrie 
1978 șl a parcurs, 
înainte de a reveni în 
metropola americană, 
23 de țări. Reușita sa 
va figura în almana
hul britanic „The 
Guinness Book of Re
cords", înlocuind per
formanța de 102 zile 
realizată în 1976 de a- 
mericanul John Par
son, care călătorise în 
jurul globului cu 
automobilul.

BORZOV REVINE I
Cunoscutul atlet so

vietic Valeri Borzov- 
dublu campion olimpic 
la Jocurile de la Mun- 
chen, acum in vîrstă 
de 29 de ani, și-a re
luat antrenamentele,

la Kiev, după o deli
cată operație la căl
câiul lui Achile efec
tuată cu succes de 
reputatul chirurg fin
landez Pekki Pelto- 
kaUio. Prima acciden
tare mai gravă a lui 
Borzov datează de la 
Jocurile Olimpice de 
la Montreal, iar cea 
de a doua de anul 
trecut, în finala cursei 
de 100 m la Campio
natele europene de la 
Fraga.

DIN NOU 
SPRE EVEREST

O echipă de alpiniști 
iugoslavi a plecat la 
Katmandu, capitala 
Nepalului, tradițional 
punct de start pentru 
ascensiunea Everestu- 
lui. Planul expediției 
iugoslave prevede o 
tabără de bază la al
titudinea de 5 400 m, 
pe ghețarul Lola 
Kombu.

UN RAPSOD 
AL OLIMPIADELOR 

MODERNE
Jan Paradowski, cu

noscut scriitor polonez,

laureat al concursului 
literar al Jocurilor O- 
limpice din 1936. a în
cetat din viață în vira
tă de 83 de ani. în a- 
fara lucrării premiate 
„Discul Olimpic-, re
gretatul literat o com
pus mai multe ode șl 
imnuri dedicate in trece
rii or olimpice.

DOUA PERECHI 
DE FRAp

Intr-un interviu acor
dat corespondentului a- 
genției TASS, patina
torul sovietic Viktor 
Kosicikin, fost campion 
olimpic, prezent la re
centele campionate 
mondiale de patinaj 
viteză de la Inzell, a 
declarat că tînărul cam
pion american Eric 
Heiden (20 ani) ar pu
tea cîștiga toate meda
liile ce vor fi puse în 
joc în întrecerile vite- 
ziștilor la „Olimpiada 
albă", de anul viitor, la 
Lake Placid. Heiden 
impresionează prin for
ța sa colosală și sigu
ranța de sine — a spus 
Kosicikin. Dealtfel,
patinatorii americani

Zbor peste ștachetă... 
(„Sportowiec* — 

Varșovia)

de viteză nu au avut 
practic adversari în nici 
un=» din cele 16 probe 
disputate la campiona
tele din acest an. Erie 
Heiden și sora sa Beth, 
precum și frații Leah șl 
Peter Muller vor fi, 
după opinia specialistu
lui sovietic, principalii 
favoriți de la Lake 

Placid.

TELEX • TELEX
BASCHET a La Sarajevo, pen

tru turneul final al C.C.E. (mas
culin), Bosnia a învins cu 101—87 
(30—-42) formația Maccabi Tel 
Aviv. Intr-un alt joc, Real Ma
drid a întrecut în deplasare co 
106—94 (60—3d) formația Juventud 
Badalona. & In semifinalele 
„Cupei cupelor* (masculin): Si- 
nudyne Bologna — Den Bosch 
(Olanda) 85—73 (37—35) ; BXL
Barcelona — Gabetti. Cânta 
89—64 (44—43).

FOTBAL a La Frankfurt pa 
Oder, meciul amical dintre se
lecționatele de tineret ale R.IX 
Germane șl Bulgariei s-a înche
iat cu scorul de 2—0 (1—0) la 
favoarea gazdelor. • în prelimi
nariile „Turneului U.E.FA* (ju
niori) : la Roma, Anglia — Italia 
1—0 (1—0); la Bruxelles, Belgia — 
Irlanda 1—0 (0—0).

HOCHEI a In primul med al 
C.E. (grupa C) de juniori, selec
ționata Bulgari-ei a învins ca 
12—3 formația Spaniei.

PATINAJ o La Inzell, proba 
feminină de 500 m a fost cîști
ga tă de Beth Heiden (S.U.A.) — 
43,07, iar la masculin victoria a 
revenit norvegianului Frode Ro- 
enning — 39,07. Alte rezultate, la 
masculin : 1000 m — Eric Heiden 
(S.U.A.) 1:17,62 ; 3000 m — Ham 
van Heiden (Olanda) 4:21,82 ; fe
minin : 1000 m — Kim K os tron 
(S.U.A.) 1:26,75.

SCHI A Vineri la Lake Placid 
s-a disputat o probă de ooborîre 
pentru „Cupa Mondială44, cîștiga- 
tă de Arin em arie Moser- Proll 
(Austria). Pe locurile următoare, 
Marie Therese Nadig (Elveția) șl 
Bernadette Vurbriggen (Elveția).

TENIS ® Rezultate din tur
neul de la Memphis (Tennessee): 
J. Alexander — V. Amritraj 
7—5, 5—7, 6—3 ; S. Mayer — B. 
Gottfried 7—6, 4—6, 6—3; G.
Mayer — Y. Noah 6—2, 6—2 ; V. 
Amaya — J. Higueras 7—6, 6—4 ; 
V. Gerulaitis — P. Fleming 7—5, 
G—4 ; A. Ashe — Tim Gullikson 
1—6, 7—6, 6—1.
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