
IERI DIM1NEAJĂ A ÎNCEPUI CONSfĂTUlREÂ 
CU CADRELE DE 
CONSERUCTII, IRANSPORIURI Șl AGRICUEIURĂ

CONDUCERI DIN INDUSTRIE,

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii, 
luni, dimineață au început în 
Capitală lucrările Consfătuirii 
cu cadrele de conducere din 
industrie, construcții, trans
porturi și agricultură.

Organizată din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
Consfătuirea reprezintă o nouă 
și elocventă expresie a 
profund democratice 
dului nostru de a se 
permanent cu activul 
de partid și de stat, 
oamenii muncii în scopul sta
bilirii celor mai eficiente căi si 
modalități pentru transpunerea 
neabătută în viață a Programu
lui de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră. Eveniment de 
o mare importanță în viața po
litică a tării. Consfătuirea este 
chemată să analizeze realizările 
obținute, precum si deficientele 
manifestate în activitatea des
fășurată în perioada 1976—1978 
de organele de conducere co
lectivă ale ministerelor, centra
lelor, întreprinderilor și unită
ților agricole, de organele si 
organizațiile de partid, să ialo- 
neze. pe această bază, direcțiile 
de acțiune pentru recuperarea 
tuturor restanțelor si îndeplini
rea integrală a sarrîni’o- pla
nificate pe anii 1979—1980, a 
prevederilor planului cincinal 
și a Programului suplimentar 
de dezvoltare economico-socială 
a României.

In prima zî, Consfătuirea s-a 
desfășurat separat pe cele două 
mari domenii ale economiei na
ționale : industrie, construcții și 
transporturi — la Sala Palatu
lui Sporturilor si Culturii — și 
agricultură — la Sala Palatului 
Republicii.

Tovarășul 
a participat 
sfătuirii cu _______ _____
cere din industrie, construcții 
și transporturi.

La sosirea în sala care a 
găzduit aceste lucrări, secreta
rul general al partidului a fost

practicii 
a parti- 
consulta 
de bază 
cu tofi

Nicolae Ceaușescu 
la lucrările Con- 

cadrele de condu-

întîmpinat 
însuflețire. _
ovații și _ urale de cei prezenți.

Lucrările Consfătuirii cu ca
drele din industrie, construcții 
si transporturi au fost deschise 
de tovarășul Hie Verdeț. mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R„ prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

In continuare. 
Gheorghe Oprea. 
Comitetului Politic_____  _
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, a pre
zentat „Raportul cu privire la 
activitatea desfășurată si rezul
tatele obținute in industrie, 
construcții și transporturi pen
tru îndeplinirea planului la toți 
indicatorii pe anul 1978 și pe 
primii trei ani din cincinalul 
actual ; sarcinile si măsurile ce 
se impun pentru realizarea in
tegrală și în condiții de efi
ciență sporită a planului pe 
anii 1979 și 1980. în vederea 
transpunerii in viață a hotări- 
rilor Congresului al Xl-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R.".

Lucrările Consfătuirii cu ca
drele din agricultură au fost 
deschise de tovarășul Manea 
Mănescu. membru al Comiielu- 
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver
nului. președintele Consiliului 
Național al Agriculturii.

Tovarășul Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul agriculturii si 
industriei alimentare, a prezen
tat apoi „Raportul privind acti
vitatea desfășurată în anii 
1976—1978 pentru dezvoltarea 
agriculturii, creșterea produc
țiilor în toate sectoarele, ridi
carea eficienței economice; sar
cinile ce revin agriculturii în 
anii 1979—1980 pentru realiza
rea în cele mai bune condiții 
a hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea si Conferinței Naționale 
ale P.C.R.".

Pentru a da posibilitatea unui 
număr cît mai mare de partici- 
panți să ia cuvîntul. lucrările 
Consfătuirii s-au desfășurat. în 
cursul după-amiezii, pe secțiuni 
de specialitate.

cu multă căldură și 
cu îndelungi aplauze.

tovarășul 
membru al 
Executiv al

In această
TURNEU INTERNAȚIONAL

sâptăminâ
DE HOCHEI ÎN CAPITALĂ

O interesantă „avanpremieră" 
a campionatului mondial de 
hochei (grupa B) de la Galați 
o constituie turneul din Capi
tală cu trei dintre participante
le la C.M. : Austria, Japonia 
și România.

Pe patinoarul „23 August", 
vom putea vedea întîlnirile :

JOI : Austria — Japonia, 
VINERI : România — Japonia 
și SÎMBĂTĂ : România — 
Austria. în fiecare zi de la ora 
17.
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Reportaj de Mărțișor, la Buzău

„ASTAI DATORIA Șl SATISFACȚIA NOASTRA, 
SĂ ASIGURĂM 0 ACTIVITATE NONSTOP...

MAI ALES CĂ VINE PRIMĂVARA!"• « •

Startul fetelor în „Crosul Mărțișorului’ de la Buzău

Prima duminică din Mărțișor. 
Soarele răsare din cîmpia de 
dincolo de Buzău ca din apele 
unei mări ușor purpurii. Peste 
orașul trezit, parcă mai devre
me ca de obicei, adie 'un vînt 
primăvăratic. Ne începem itine
rarul sportiv alături de stadion. 
In Crîng. aici unde buzoienii 
au venit să ia ..o gură de aer 
mal curat", să facă o repriză de 
mișcare. Ne oprim : de pe alee 
o fetiță cît un ghemotoc. cu 
ochii doi bănuți de cer. o zbu
ghește peste peluzele în care 
au răsărit cîțiva ghiocei. Se 
oprește, se apleacă mirată lingă

o floricică. S-o rupă ? S-o la
se ? O lasă și fuge, fuge mai 
departe, gata-gata să cadă...

Pe cîmpia Drăgaicăi. întinsa 
cîmpie pe care au făcut primii 
pași în sport multe generații 
de buzoieni, este larmă mare, 
veselie, ca peste tot unde se a- 
dună cîteva sute de copii la 
un loc. Profesorul Nicolae Dra
gii, secretar al C.J.E.F.S. Bu
zău. precizează că : „Sînt sase 
sute și ceva de elevi din școlile 
generale și liceele municipiului 
și din cîteva localități mai a- 
propiate. participant! la „Crosul 
Mărțișorului" cea mai amplă

acțiune din 
zilei". La o 
grupează la 
— marcate 
nios realizați, pe care sînt spe
cificate categoria de vîrstă și 
distanța de parcurs — si începe 
concursul. Numeroși oameni — 
părinți, și iubitori de sport — 
îi încurajează pe alergători. La 
sosire, cineva se precipită cu 
sfaturi grijulii : „Hai. puiule I 
Ne mai 
re. Hai 
medicul 
nelipsit
nimente. Si notăm si cîteva nu
me de cîștigători : Aîex. Calo- 
ianu (Șc. gen. nr. 6) Mircla 
Constantin. Carmen Florescu, 
Daniela Baciu (toate trei de la 
Șc. gen. nr. 11). Aceasta-i pri
ma ta diplomă. Mirela ? „Nu !" 
Numără în gînd. apoi răspun
de cu precizie : „Este a 42-a". 
Felicitări. Mirela I Și...

Popicăria A.S. „Chimia", con
strucție modernă, bine lumina
tă. curată ca... oglinda. Uruitul 
bilelor pe cele două piste, poc
netul sec al loviturilor în „lem
ne" a încetat. Am ajuns în mo
mentele cînd cîstigătoarele tro
feului „8. Martie" erau chemate 
pe podium. Dintre zecile de

In „riarclc Premiu al orașului Paris" la gimnastică

EMILIA EBERLE ÎNVINGĂTOARE
LA PARALELE Șl SOL

PARIS, 5 (Agerpres). — Cea 
de-a 5-a ediție a 
internaționale de 
„Marele Premiu 
Paris" s-a încheiat 
pe aparate. în 
sportivă româncă Emilia Eberle 
a obținut un remarcabil succes, 
ierminind învingătoare in două 
probe. Emilia Eberle și-a ad-

competiției 
-gimnastică 
al orașului 
cu finalele 

care tînăra

primul loc la 
cu Maria Fi- 

ambele cu

agenda sportivă a 
comandă, copiii se 
punctele de start 

cu „fluturi" inge-

mișcăm pentru relaxa- 
puiule !“ Aflăm că este 
Adrian Preda, omul 
de la asemenea eve-

Viorel TONCEANU

(Continuare în naa. 2-3)

Campionatul european de hochei juniori [grupa B]

ECHIPELE FAVORITE S-AU IMPUS
HOCHEISTIi ROMÂNI AU REALIZAT LUNI SEARA SCORUL 

CAMPIONATULUI : 12-1 CU DANEMARCACAMPIONATULUI : 12-1 CU

5 (PrinMIERCUREA CIUC, 
telefon). Cea de a doua zi a 
campionatului european de ho
chei pe gheată pentru juniori 
(grupa B) s-a caracterizat, ca 
și reuniunea inaugurală, prin 
partide interesante, disputate 
sub semnul unei mari ambiții 
tinerești. $i cu toate că echi
librul de forțe este nota do
minantă a actualei ediții a 
competiției, favoritele princi
pale s-au desprins, urmînd ca 
meciurile zilei a treia, de 
miercuri, să aducă clarificările 
necesare. în orice caz în prima 
serie preliminară lupta pentru 
întîietate se dă între formațiile 
Norvegiei și Iugoslaviei, iar in 
cea de a doua. între echipele 
României și Franței.

Majoritatea tehnicienilor pre- 
zenti la Miercurea Cb'c rrA- 
nostichează o finală România 
— Norvegia, bazîndu-și punc
tul de vedere De fantul că a- 
ceste două echipe sînt într-a- 
devăr cele mai omogene si cele 
mai bine pregătite din punct 
de vedere tehnic

Si acum, pe scurt cît°va de
talii de la meciurile de luni.

desfășurate sub semnul acelu
iași interes deosebit al iubito
rilor de hochei din localitate.

IUGOSLAVIA — UNGARIA 
5—2 (1—1. 2—1. 2—0). Matineul 
reuniunii de astăzi (n.n. ieri) 
a oferit a partidă foarte aprigă 
și foarte agitată, cu o miză 
mare care i a depășit nu nu
mai pe jucători dar. din pă
cate. chiar și pe arbitrul de 
centru, olandezul Larsen. A- 
cesta a scăpat jocul din mină, 
a dictat multe decizii discuta
bile, nu a sancționat prompt, 
cum s-ar fi cuvenit, numeroase 
durități care au caracterizat o 
întrecere. altfel interesantă. 
Meciul a purtat amprenta echi
librului timp de aproaoe 50 
de minute. La scorul de 2—2 
jucătorii iugoslavi s-au des
prins printr-un goi nevalabil 
(după o pasă cu mîna). în fi
nal. cu o pregătire fizică 
bună și stăpînindu-si mai 
nervii aceștia au obținut o 
torie foarte importantă, 
marcat : Pajici — 3. Magazin, 
Ncsîci. respectiv Ancsin si Mi
letics. Arbitrul Larsen a fost

ajutat de Abravanel (Franța) 
și Eriksen (Danemarca).

NORVEGIA — AUSTRIA
5—1 (1—0, 1—6. 3—1). Și în

Valeriu CHIOSE

(Continuare In pag. a 4-a)

judecat victoria la paralele 
inegale, eu un total de 19,150 p. 
și s-a clasat pe 
sol, la egalitate 
Iatova (U.R.S.S.). 
cîte 19,400 p.

în comentariul său pe mar
ginea acestei competiții, agen
ția „France Presse" scrie, prin
tre altele : „Vedetele concursu
lui general, desfășurat sîmbătă, 
s-au evidențiat și în finalele pe 
aparate. în care românca Emi
lia Eberle 
Filatova au 
victorii, iar 
nă Christa 
pe locul iniii la birnă".

Iată ciștigătorii finalelor pe 
aparate : FEMININ : sărituri : 
Maria Filatova (U.R.S.S.) — 
18,750 p ; paralele inegale : E- 
milia Eberle (România) — 19.150 
p J birnă : Christa Canary 
(S.U.A.) — 18,800 p ; sol : Emi
lia Eberle și Maria Filatova 
cîte 19.400 p ; MASCULIN : 
sol : Gaudet (Canada) — 18.250 
p ; cal cu minere : Moy — 
18,400 p : inele: Moy (Franța) 
și Mack (R.D. Germană) — cîte 
18.600 p ; sărituri : Bârthel 
(R. D. Germană) — 18,900 p; pa-

și sovietica Maria 
realizat cite două 
gimnasta america- 
Canary s-a situat

EMILIA EBERLE
ralele: Belenkov (U.R.S.S.) —
18.500 p ; bară fixă : Bârthel 
(R.D. Germană) — 18.500 p.

ASTĂZI, START ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAHV A

mai 
bine 
vie-.

Au

începînd de azi. aula Biblio
tecii Centrale Universitare pri
mește noi oaspeți, competitorii 
celei de a XVIII-a ediții a 
Turneului Internațional de șah. 
Principala noastră întrecere 
șahistă reunește anul acesta 
reprezentanți a zece târî : Bul
garia, Cehoslovacia. F ranța. 
R.D. Germană. Iugoslavia. Po
lonia. Spania. Ungaria. U.R.S.S. 
și România. Un lot select de 
participant! se prezintă la start, 
printre aceștia figurînd nu mai 
puțin de sase mari maestri in
ternaționali. tot atîția maeștri 
internaționali si alti patru ma-

eștri naționali. Nume de reți
nut sînt. desigur, cele ale unor 
oaspeți de peste hotare ca 
Wolfgang Uhlmann. Mark Tai- 
manov. Laszlo Barczay. iar din 
lotul șahiștilor români notăm 
pe multiplii campioni naționali 
Victor Ciociltea și Theodor 
Ghițescu. proaspătul mare 
maestru Mihai Șubă. apoi Va
lentin Stoica. Ion Biriescu. O- 
vidiu Foișor, toți cu un coefi
cient „Elo" de peste 2300.

Astăzi după-amiază. începînd 
de la ora 16. se dispută prima 
rundă, din cele 15 prevăzute în 
programul turneului. Ea va fi

--------------- ,

precedată dimineață, la sediul 
F.R.Ș., de obișnuita ședință teh
nică inaugurală, cu care prilej 
va avea loc repartizarea, prin 
tragere la sorți, a participanti- 
k>r pe tablou, pentru a stabili 
ordinea întîlnirilor Mîine. run
da a doua. (Kd. V.).

★
Tot astăzi. în aceeași sală, 

se va disputa a 3-a partidă 
dintre Mihai Ghindă si Volodia 
Vaisman. pentru desemnarea 
campionului national pe anul 
1978. Scorul este l</«—*/z. în fa
voarea primului.



LUCIDITATEA ÎN JOC-ATUUL
HANDBALISTELOR DE LA CONFECȚIA

Duminică seara s-a, încheiat, 
în Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, cea de a doua ediție 
a „Cupei Komâniei“ la hand
bal. Performerele sînt, se știe, 
Dinamo București — la mas
culin și Confecția București — 
la feminin.

Meciul programat în sala de 
pe malul Someșului a fost — 
păstrînd proporțiile — la fel 
de echilibrat, pasionant și 
spectaculos ca și cel de cu o 
duminică înainte, dintre Di
namo și Steaua. Acolo, la 
Cluj-Napoca, s-au întîlnit 
djiuă formații feminine cu sta
gii și stiluri diferite. Confec
ția — învingătoare merituoasă 
a acestei finale — se află de 
multă vreme în înalta socie
tate â handbalului nostru. Ea 
poartă amprenta personalității 
profesorului Valeriu Gogâltan, 
fiind o echipă care știe mult 
handbal și îl joacă cu eleganță 
și tehnicitate. De cealaltă par
te, Hidrotehnica Constanța, a- 
pariție de ultimă oră în zona 
performanței, creație a altui 
tehnician de frunte, profesorul 
Traian Bucovală. Constănțen- 
cele alcătuiesc o echipă în care 
preponderența o au calitățile 
fizice, ritmul, mobilitatea și 
elanul alcătuind suportul nă
zuințelor.

Din confruntarea acestor 
formații a rezultat o partidă 
echilibrată, de luptă, presărată 
cu suspensul răsturnărilor de 
scor și al posibilităților egale 
de obținere a victoriei. De ce 
pînă la urmă a cîștigat Con
fecția ? Pentru că textilistele 
au avut louă atuuri pe care 
și le-au fructificat. Este vorba 
de luciditatea cu care au evo
luat — expresie a experienței 
și maturității acestui colectiv, 
dar și a siguranței lucrului 
știut bine — și care le-a aju
tat să treacă peste momentele 
dificile (cînd erau conduse 
sau egalate după ce avuseseră 
un avans substanțial). Și a 
mai fost avantajul de a fi a- 
vut o jucătoare — Constantina 
Pițigoi — cu clarviziunea con
ferită de un îndelungat stagiu 
în handbal (cîndva coordona
toare de joc a echipei națio

Confecția București, cîștigătoare a celei de a doua ediții a „Cu
pei României" la handbal feminin

MUNCA FĂRĂ PREGET, LA BAZA 
RECENTELOR PERFORMANTE DIN TIR

Primit șase clasați la proba de pistol liber din cadrul concursului 
de verificare a trăgătorilor olimpici și-au depășit substanțial pro
priile rezultate de la naționalele de anul trecut : media de creștere 
a celor șase a fost de 9,3 puncte ! Mai mult sau mai puțin creș- 
liberă 3X40Sf inre£fistrată P^tol viteză și, mai puțin, la pușcă

Acest salt cifric spectaculos este urmarea firească a antrenamen
telor intense din perioada de iarnă in care, deși accentul a căzut 
4nn4?^e9a^irea^\zic^ n~au 1°st ne9W<ite nici amănuntele tehnico- 
tactice și psihologice. Mai mult ca orice au contribuit la succesul 
primului concurs din aer liber, eforturile mari, munca fără rezerve 
din ultima vreme, atît ale specialiștilor, cit și ale trăgătorilor. Ei au 
înțeles se pare foarte bine, că numai astfel își vor croi cu succes 
calea spre Jocurile Olimpice din 1980. Concursul inaugural n-a fost 
P^ln această prismă, un simplu concurs de verificare. El a demon
strat tuturor, sportivi, antrenori, activiști, că se poate progresa 
substanțial numai dacă mijloacele de pregătire sînt corect alese și 
sarcinile de antrenament exact îndeplinite.

Interesează, in continuare, însă, încă un aspect care ne-a fost 
punctat de Petre Șandor, unul dintre tinerii antrenori prin care 
speram ca proba de pușcă liberă să-și trăiască revirimentul : „s-a 
lucrat, într-adevăr, mult, cu miez, cu eforturi. Aș remarca la acest 
capitol pe R. Nicolescu, Dumitra Matei, F. Minișan de la pușcă, 
C. ion, M. stan, G. Cristache, M. Gabriel, C. Țîrloiu, L. Pop, 
I. Neagu. Gh. Constantin la pistoale. Această cale a muncii fără 
preget trebuie însă urmată de către toți trăgătorii activi din tirul 
nostru. Mulți țintași au realizat acum rezultate bune, dar e nevoie 
ca saltul să fie total !

Radu TIMOFTE

CÎNE JOACĂ ASTĂZI, 
MilNE POATE CÎȘTIGA 

LA TRAGEREA EXTRAORDINARA

PR0K0EXPRE3
Astăzi este ultima zi pentru 

procurarea biletelor la tragerea 
extraordinară Pronoexpres din 7 
martie 1979, care oferă partici
pau ților posibilitatea de a obține: 
AUTOTURISME „Dada 1300“ și 
„Skoda 120 L“, excursii în R. D. 
Germană — Danemardh, K. P. 
Bulgaria — Grecia - sau R. S. 
Cehoslovacă, precum și CÎȘTI- 
GUR1 ÎN NUMERAR de valori 
fixe și variabile.

nale), de bagajul bogat de cu
noștințe și de intuiție. La 33 
de ani, Constantina Pițigoi a 
impresionat și prin verva sa, 
prin abnegație și dăruire. A- 
tunci cînd edificiul Confecției 
era gata-gata să se năruie a- 
ceastă jucătoare a punctat de
cisiv, deconcertîndu-și adver
sarele prin ușurința infiltrării 
și prin nonșalanța cu care s-a 
impus tocmai în momentele 
de mare agitație în ambele ta
bere. S-a reliefat încă o dată 
necesitatea jucătorului cu ex
periență într-un colectiv spor
tiv. '

Echipa și antrenorii constăn- 
țeni, împreună cu grupul de 
entuziaști suporteri, au fost 
cuprinși — firesc — de o mare 
tristețe la sfîrșitul meciului. 
Puteau cîștiga ? Firește. Le-ar 
fi’ trebuit însă mai multă stă- 
pînire de sine, cu ajutorul că
reia să evite ratarea a trei a- 
runcări de la 7 m și sfertul 
de oră (de la începutul repri
zei secundei de degringoladă. 
Sîntem convinși că luciditatea 
va veni pe măsură ce echipa 
va căpăta maturitate, un plus 
continuu de valoare. Hidroteh
nica este una dintre bunele 
noastre echipe, o surpriză plă
cută față de altele care dau 
griji iubitorilor handbalului. 
Ea este acum candidată la p<> 
diumul campionatului și la vi
itoarea ediție va putea să 
spere chiar la titlu. înainte de 
toate, misiunea ei, ca și a ce
lorlalte echipe din handbalul 
nostru, este aceea de a face 
totul pentru a se situa la ni
velul exigențelor internațio
nale. Și „totul" începe de la 
pregătire. Creîndu-i-se con
dițiile necesare pentru realiza
rea unui număr sporit de ore 
de antrenament, pentru creș
terea calității procesului în- 
structiv-educativ -Hidrotehnica 
va putea contribui nemijlocit 
la redresarea handbalului 
nostru feminin. Cînd cotele 
valorice vor crește, o victorie 
în „Cupa României" va repre
zenta pentru ea doar începu
tul spre o puternică ascensiune 
în lumea performanței.

Hristache NAUM

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Se efectuează 13 extrageri în 

4 faze, cu un total de 72 de nu
mere ! • Biletele de 25 lei par
ticipă la toate extragerile ! • Un 
bilet La această tragere extraor
dinară — un cadou plăcut și util 
cu ocazia riled de 8 Martie !

AGENȚIILE Loto-Pnonosport 
oferă partici paulilor și bilete ga
ta completate.

TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES de mîine, 7 mar
tie 1979, va avea loc la ora 15, 
în sala Clubului Progresul din 
București, str. Dr. Staicovici nr. 
42. Panoul cu numerele câștigă
toare va fi televizat la ora 16,45,

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE*»"C0MPETiȚII
ÎN „RALIUL ZĂPEZII"

Timp de 10 ore (de sîmbătă 
după-amiază pînă duminică în 
jurul orei 3 noaptea), pe șoselele 
județului Brașov s-a desfășurat 
prima cursă automobilistică a 
anului : „Raliul zăpezii" — prima 
din cele 8 etape ale campionatu
lui republican de raliuri. Com
petiția a debutat cu un succes 
de participare (69 de echipaje la 
Început de sezon !), dublat de un 
altul de organizare, merite în 
această direcție revenind deo
potrivă Filialei A.C.R. si între
prinderii de transporturi auto din 
județ. Disputat intr-o variantă 
modernă, raliul (560 km ; 22 con
troale orare ; 12 probe speciale) 
s-a desfășurat pe un traseu mult 
mai restrîns ca suprafață, cor- 
curenții trecînd de cite 3—4 ori 
prin aceleași localități (Brașov, 
Plrîul Rece, Poiana Brașov ș.a.), 
ceea ce a ușurat mult organiza
rea si a asigurat un mare nu
măr de spectatori pe traseu.

întrecerea a prilejuit o frumoa
să dispută sportivă, dominată în 
special de 3 echipaje : M. llioaie 
— M. Marinescu, I. Olteanu — 
O. Scobai șl M. Popescu — FI. 
Hangu. s-a impus, ciștigînd ra
liul, cu o mașină bine pusă la 
punct la I.N.M.T. București pri
mul cuplu amintit. Echipajul bra
șovean M. Popescu — FI. Hangu 
n-a reușit să ocupe, după cum 
ar fi meritat, un loc fruntaș, da
torită unei defecțiuni electrice, 
fiind obligat la un moment dat 
să meargă șl fără lumini. Pe 
echipe a dominat, așa cum era 
de așteptat I. A. Dacia Pitești.

CLASAMENTE : clasa Dacia 
1300. grupa I — 1. Gh. Urdea — 
D. Rujan (C.S.U. Brașov), 2. Gh. 
Nistor — L. Drăgulescu (I.T.A. 
Timiș), 3. L. Popa — AL Popa 
(Nioollna lași); d. Dacia 1300, 
grupa a n-a — 1. M. llioaie — 
M. Marinescu (INMT Buc.), 2. I. 
Olteanu — O. Scobai (I.A. Dacia

ACTUALITĂȚI DIN VOLEI
a în Divizia A este programat 

astăzi (ora 10), în sala Dinamo, 
meciul restanță dintre echipele 
masculine Dinamo șl „U“ Cluj- 
Napoca.

■ Clasamentele Diviziei A 
după etapa a ia-a:

FEMININ
L DINAMO 19 19 0 57:11 382. Penicilina lași 19 13 6 45:24 323. Univ. Craiova 19 13 6 42:23 324. C.S.U. Galați 19 13 6 45:32 32
5. Univ. Timișoara 19 12 7 46:28 316. Știința Bacău 19 ltt 8 39:38 30
7. Farul Constanța 19 10 9 44:36 298. Chlmpex C-ța 19 8 11 33:39 27
9. Rapid 19 7 12 27:46 26

10. C.S.M. Sibiu 19 4 15 35:47 2511. Maratex B.M. 19 4 15 22:47 23
12. ,,U“ Cj.-Napoca 19 0 19 9:57 19

MASCULIN
1. STEAUA 19 18 1 55: 8 372. Explorări B.M. 19 13 6 46:28 32
3. Dinamo 16 19 1 46: 9 31
4. Tractorul Bv. 19 10 9 38:41 295. „Poli* Timiș. 19 9 W 40:36 28
6. Delta Tulcea 10 9 10 34:39 28
7. C.S.M. Suceava 19 9 10 32:39 28
a^Șilvania S.Ș.
9. Viitorul Bc.

18 8 10 33:34 26
19 7 ie 28:43 26

10. Univ. Craiova 19 5 14 27:46 2411. C.S.U. Galați 18 5 15 23:47 23
12. „U“ Cj.-Napoca 18 3 15 16:50 21

A In divizia secundă s-au des-
fășurat partidele etapei a 16-a. 
Rezultate:

Feminin: Spartac Buc. — c. S. 
Rm. Vîlcea 3—1, I.T.B. — C.S.Ș. 
Suceava 2—3, Flacăra roșie Buc.
— G.I.G.C.L. Brașov 2—3, Bral- 
conf Brăila — Calculatorul Buc. 
3—1, Voința Craiova — Universi
tatea Buc. 1—3, Penicilina H Iași
— Prahova Ploiești 3—1, C.P.B. — 
Albatros Constanța 3—2, C.S. Za
lău — Olimpia Oradea 0—3, Vo
ința M. duc — Metalotehnica Tg. 
Mureș 3—2, Dacia Pitești — Con
fecția Buc. 3—2.

Masculin: Electra Buc. — PECO 
Ploiești 3—0, Calculalor.il Buc. — 
SARO Tîrgoviște 3—0, Rapid — 
A.S.U. Pitești 3—0 (reprezen
tare), C.F.R. Buc. — Petrolul Plo
iești 0—3, Progresul Buc. — Dina
mo Brăila 3—2, Progresul Brăila
— Constructorul Brăila 2—3, Elee- 
troputere Craiova — „7 Noiem
brie” Sibiu 2—3, Relonul Săvineștl
— Metalul Suceava 3—1, Voința 
Alba Iulia — C.P.L. Arad 3—2, 
Metalul Hunedoara — 'Motorul 
Bala Mare 3—2, oțelul Or. dr 
P. Groza — Didactica Zalău 3—2.

Corespondenți: N. Mateescu,
Gh, Lazăr, C. Toader, Tr, Ena- 
che, T. Costin, T. Tinea, L Do- 
muța, V. Pașcanu, V. Popovici, 
N. Marcu, C. Filipescu, I. Vlad,
I. Ghișa, I. Fețeanu.

0 Orașele Tulcea și Constanța 
vor fi gazdele unor turnee de 
calificare pentru edițiile din acest 
an ale campionatelor continen
tale. între 20 și 22 aprilie, la Tul- 
cea, se desfășoară unul din tur
neele de calificare la C.E. de ju
niori (participante: România,
R.F.G., Olanda și Austria), iar 
între 27 și 29 aprilie, la Con
stanța, are loc turneul de cali
ficare la C.E. de senioare, la 
care iau parte echipele României, 
Italiei, Belgiei și Angliei.

în pauza transmisiei meciului de 
fotbal Politehnica Iași — Uni
versitatea Craiova.

★
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO

NOEXPRES DIN 28 FEBRUARIE 
1979. Categoria a n-a: 1 variantă 
100% a 34.451 lei și 6 variante 
25% a 8.613 lei; cat. 3: 43,25 va
riante a 1.991 lei; cat. 4: 106 a 
813 lei: cat. 5: 239,75 a 359 lei; 
cat. 6: 8.994 a 40 lei; cat. 7 : 267,25 
a 200 lei și cat. 8: 4.425 â 40 lei. 
Report la cat. I: 161.534 lei. Cîști- 
gul de cat. 2 jucat pe o variantă 
1*00% a fost obținut de Csiszer 
Ecaterina din Bala Mare.

- 69 DE ECHIPAJE I
Pitești), 3. G. Bereny — C. Ttt 
(ITA Timiș) ; echipe — 1. I. A. 
Dacia Pitești, 2. Cetate Deva, 3.
I.T.A.  Timiș. Clasament general: 
1. M. llioaie — M. Marinescu 2. 
I. Olteanu — O. Scobai. 3. G. 
Bereny — C. Tiț.

Următoarea etapă a campiona
tului : „Raliul Bucovinei*, care 
se va desfășura in zilele de 5—6 
mai in județul Suceava

5 000 DE SPECTATORI LA MOTOCROSUL 
DE LA ZĂRNEȘTI

Desfășurată duminică Ja Zâr- 
nești etapa a treia a «Cupei de 
iarnă* la motdenos a reunit pes
te 50 de alergători din opt clu-

„CUPA PRIMĂVERII" LA 
MOTOCICL1SM 

PENTRU ÎNCEPĂTORI
Duminică dimineață la ora 3, 

pe aleile parcului «23 August* 
din Capitală, se organizează — în 
cadrul „Daciadei* — un concurs 
de îndeminare la motodclism. 
La această competiție, dotată cu 
„Cupa Primăverii*, sînt invitați 
toți posesorii de motociclete. în
scrieri la sediul C.M.B.E.F.S. din 
str. Biserica Amzei 6, sectorul 1.

PERFORMERELE ETAPEI iN DIVIZIA A LA POPICE - 
LAROMET BUCUREȘTI, HIDROMECANICA BRAȘOV, 
VOINȚA GALAȚI (F) Șl JIUL PETRILA, VICTORIOASE 

IN DEPLASARE
In campionatul divizionar de 

popice s-a disputat etapa a XI-a, 
a doua din retur, in care s-au 
obținut următoarele rezultate:

FEMININ * GLORIA BUCU
REȘTI — LAROMET BUCU
REȘTI 2476—2531 pd (scor indivi
dual 1—5). Formația campioană, 
Laromet, cîștlgătoarea ediției 1978 
a C.C.E., a întrecut orice aștep
tări, evoluînd cu o mare precizie, 
care i-a adus o victorie pe de
plin meritată In „deplasare*. Cu 
excepția junioarei Rodie a Pădu- 
rețu, care a prins o zi proastă 
(383 pd), toate celelalte sportive 
ale antrenorului Petre Trandafir 
au fost în mare formă, dispu
nând dar de adversarele lor 
directe, pe arena acestora. In 
prim-plan s-a situat Silvia Rai- 
clu, jucătoare care a „prins* 
două manșe cu rezultate excep
ționale (170 p la 25 lovituri „pline* 
și 90 p la 25 lovituri „izolate*) 
și a stabilit un nou record al a- 
renei — 462 pd (vechiul record 
era de 444 p și îi aparținea tot 
ei, din prima etapă a „Cupei 
F.R.P.* disputată luna trecută). 
Bine au mai jucat de la Laro- 
met Elena Trandafir — 429 pd și 
Stela Andrei — 425 pd. De la 
gazde, care au avut trei juni
oare în formație, s-au impus 
doar Ana Petrescu — 449 pd și 
junioara Daniela Moise — 413.
(T.R.) • VOINȚA ORADEA —
VOINȚA TG. MUREȘ 2529—2414 
(5—1). Formația gazdă a dispus 
clar de fruntașa seriei Nord, 
avînd în Zima și Berlnde (449, 
respectiv 437) principalele reali
zatoare. De la oaspete, cel mai 
mare rezultat l-a obținut junioara 
Szasz — 434 (I. GHIȘA — coresp.) 
A PETROLUL BAICOI — RAPID 
bucurești 2546—2498 (4—2). Pe
trolistele au întrerupt șirul vic
toriilor sextetului rapidist, prima 
clasată în seria .Sud. Foarte bine 
au evoluat de la învingătoare E- 
lena Ilie — 455 și Eufrosina Du
mitru — 453, iar de la învinse E- 
lena Stan — 439. (R. BRINZEA — 
coresp.) a VOINȚA BUCUREȘTI 
— VOINȚA PLOIEȘTI 2410—2272 
(4—2) a VOINȚA CRAIOVA — 
HIDROMECANICA BRAȘOV
2523—2572 (1—5). în mare vervă, 
brașovencele au obținut o foarte 
prețioasă victorie „afară", dato
rită, în special, Marianei Con
stantin. performera reuniunii cu 
422 pd. Cea mai precisă jucătoa
re de la Voința a fost Mana Flo
rie el — 433 p.d. (V. POPOVICI — 
coresp.) A C.SJW. REȘIȚA — RE
CORD CLUJ-NAPOCA 2573—2434 
(4—2) a METR OM BRAȘOV — 
CETATEA GIURGIU 2600—2369 
(5—1) a ELECTROMUREȘ TG. 
MURES — VOINȚA TIMIȘOARA 
2595—2481 (5—1) a DACIA PLO

TURNEUL ECHIPELOR DIVIZIONARE LA TENIS 
DE MASĂ

In Sala sporturilor din Arad 
s-au desfășurat timp de trei zile 
întrecerile turneului echipelor 
divizionare A de seniori la tenis 
de masă competiție care între
gește activitatea oficială internă 
a acestei discipline, plasîndu-se 
între turul și returul campiona
tului, pe etape.

Marcînd un oarecare progres 
sub aspect tehnic, un plus de 
ambiție din partea competitori
lor, interesați să atragă atenția 
selecționerilor loturilor masculin 
și feminin care se definitivează 
în aceste zile dinaintea campio
natelor mondiale din R.P.D. Co
reeană, turneul s^a dovedit util 
din toate punctele de vedere, a 
justificat includerea sa în pro
gram.

Campioanele de anul trecut. 
C.S.M. Cluj-Napoca — la mascu
lin și C.S. Arad — la feminin, 
care daiu majoritatea sportivilor 
din loturile naționale, s-au dove
dit echipele cele mai bine pregă
tite, cîștigînd la scor, fără nici 
o înfrîngere toate întâlnirile. La 
seniori, Șerban Doboșf, ca și co
legul său Zsolt B6hm — intr-o 
puternică revenire — s-au deta
șat evident, terminând concursul 
fără nici o înfrîngere, ca și 
Eva Ferenczi, încă junioară dar 
element de bază în lotul de se
nioare. Ghcorghe Teodor, Iosif 
Bohm și Liana Mihuț, alți spor
tivi de lot, au avut numai cîte 
o înfrângere, la competitori pla
sați în primele două poziții a-le

AMINAREA UNOR COM
PETIȚII DE SCHI

Din cauza condițiilor meteoro
logice (lipsă de zăpadă), Federa
ția română de schi-biatlon anun
ță schimbarea dartei de disputa
re a unor competiții : campiona
tele naționale de schi alpin pen
tru juniori din 8—9 martie, pre
cum și „Cupa Sulinar" pentru 
copii din 10—12 martie, se amină 
pentru o dată ce se va anunța 
ulterior.

buri și asociații sportive. între
cerile, La trei categorii de par- 
ticipanti, au fost urmărite de 
aproape 5 000 de spectatori. Iată 
rezultatele : juniori (cl. pînă la 
50 cmc) — 1. V. Poenaru (Fla
căra-Automeoanica Moreni), 2. 
I. Tase (Muscelul Cîmpulung), 
3. T. Dulea (St. roșu Brașov) ; 
tineret (cl. pînă la 400 cmc) — 
1. Fr. Fodor (Electro sf. Gheor- 
gie), 2. C. Vlad (Muscelul Ci in
putting). 3. I. Matei (Flacăra-Au- 
tomecanica Moreni) ; seniori 
(cl. 250 cmc) — 1. E. Miilner 
(Torpedo Zârnești), 2. A. Iones- 
cu (Poiana Cîmpina), 3. Al. En- 
ceanu (St. roșu Brașov). Ultima 
etapă (a patra) va avea loc la 
18 martie pe traseul de la Bra
șov.

IEȘTI — VOINȚA GALAȚI 
2457—2475 (3—3). a U.T. ARAD — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 2446—2376 
(3-3).

MASCULIN a METALUL HU
NEDOARA — ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 5139—5083 (3—3). Me- 
talurgiștii, după o luptă strinsă, 
au reușit să învingă sextetul mu- 
reșan, care s-a detașat cu 8 
puncte în fruntea seriei Nord. 
Cei mai eficace popicari au fost 
Tordk (M) — 892 și Urdog (E) — 
903. (I. VLAD — coresp.) A VO
INȚA BUCUREȘTI — CONSTRUC
TORUL GALAȚI 4956—4833 (3—3). 
Fruntașa seriei Sud, Constructo
rul, a venit la București să cîști- 
ge. Și n-a lipsit mult ca echipa 
lui Jlie Băiaș să obțină victoria 
în derbyul grupei. Scorul a fost 
foafte strîns pînă la ultimele 
două schimburi, cînd găiățeanul 
Băiaș l-a întrecut cu 865—822 pe 
Păgideanu, dar Voicu a refăcut 
handicapul, cîștigînd detașat 
(898—799) la schimbul nr. 6 al 
Constructorului. Lebădă. (T.R.) a 
GLORIA BUCUREȘTI — META
LUL ROMAN 5351—4923 (6—0).
Victorie categorică a Gloriei, da
torită jocului bun al lui Dumi
trescu — 944 și Că tin can u — 915. 
De la romașcani, cel mai mare 
punctaj l-a atins Bilei — 851. (G. 
OCTAVIAN — coresp.) a TEH- 
NOUTILAJ ODORHEI — JIUL 
PETRILA 5490—5502 (3—3). Cu
toate că localnicul Stefucz a sta
bilit un nou record al arenei, cu 
1001 bd, Tehnoutilaj a părăsit 
arena învinsă. Popicarii din Va
lea Jiului au constituit o echipă 
omogenă, „solist* fiind Miclea cu 
978 pd. (A. PIALOGA — coresp.) 
A C.F.R. TIMIȘOARA — PRO
GRESUL ORADEA 5185—4993 (5—1) 
A OLIMPIA BUCUREȘTI — RA
FINORUL PLOIEȘTI 5115—5000 
(4—2). Joc la discreția gazdelor, 
care au avut în Tudor (889 pd) 
primul jucător. De la ploieșteni 
s-a remarcat veșnic tânărul Cris- 
tu Vînătoru — 893, cel mal bun 
punctaj al partidei. (N. ȘTEFAN 
— coresp.) a AURUL BAIA MA
RE — UNIO SATU MARE 
5267—5010 (6—0) a PETROLUL
TELEAJEN PLOIEȘTI — CAR- 
PAȚI SINAIA 5528—5158 (4—2) a 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA — VO
INȚA TG. MUREȘ 537G—5336 
(4—2). Ambele echipe au jucat 
bine, principalii realizatori fiind 
Fodor (C) — 1000 și, respect’v 
Tatar (Tg. M.) — 936. (E. FEHER- 
VÂRI — coresp.) A PETROLUL 
BAICOI-CÎMPINA — RULMEN
TUL BRAȘOV 5177—5156 (3—3).
Juniorul cimpinean V. Ionescu a 
fost performerul reuniunii, cu 
917 pd, iar Tismănar, de la Rul
mentul, a doborît 901 popice. (C. 
VÎRJOGHIE — coresp.) 

clasamentului. Ceva mai slab au 
evoluat Simion Crișan șl Cristi- 
nel Romanescu, având 3 și, res
pectiv. 4 înfringeri, este drept 
tot la cei mai buni jucători în 
acest concurs, dar m<ai multe 
decât ne-am fi așteptat.

Iată clasamentele turneului 
campionatelor pe echipe de se
niori. : masculin, seria I — 1. 
C.S.M. Cluj-Napoca 5 v (10 p) ;
2. Universitatea I. Cnaiova 4 v 
(9) ; 3. Gloria Buzău 3 v (8) ; 4. 
Progresul București 2 v (7); 5. Lo
comotiva Buc. 1 v (6) ; Comerțul 
Tg. Mureș o v (5) ; seria a Jl-a : 
1. Universitatea II Craiova 5 v 
(10 p) ; 2. Tractorul Brașov 4 v
(9) ; 3. C.S.Ș. Cnaiova 3 v (8) ;
3. A.S.A. Buc. 2 V (7) ; 5. C.S.S. 
Odorheiu Secuiesc 1 v (6) ; 6. 
Politehnica Buc. 0 v (5) ; femi
nin. seria I : 1. C.S. Arad II 5 v
(10) ; 2. C.S. Anad I 4 v (9) ; 3. 
Progresul Buc. 3 v (8) ; 4. C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea 1 v (6) ; 5. C.S.Ș. 
Cnaiova 1 v (6) ; 6. Spartac Buc.
1 v. (6) ; seria a Il-a : 1. Poli
tehnica Buc. 5 v (10) ; 2. C.S.S. 
Slaitina 4 v (9) ; 3. Gloria Buzău
2 v (7) ; 4. C.S.M. iași 2 v (7); 
5. Voința Buzău 2 v (7) ; G. 
C.S.S. Viitorul Pitești 0 v (5).

Punctele se vor aduna cu cele 
realizate în etapele turului sf re
turului campionatului, care va 
avea, începînd din acest an, 
jocuri duble. Prima etapă este 
programată sîmbăta și duminica 
viitoare.
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sa seniorilor. 43 de sportivi au pornit dez- 
•ural al sezonului. Foto : Dragoș NEAGU
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Toate cursele, fără excepție, 
au fost interesante, cu finișuri 
de mare luptă. La seniori, de 
pildă, i-am remarcat ca deosebit 
de bătăioși pe C. Cirjă. VL nie, 
C. Nioolae, care au „întins" plu
tonul pînă la sufocare. In final 
am asistat la veșnicul duel N. 
Savu — C. Bonciu, cîstigat de 
astă-dată de ultimul printr-un 
sprint irezistibil, lansat dintr-un 
grup în cane se aflau nu mai 
puțin de patru alergători dina- 
moviști... Iată și pe primii cla
sați. Semicurse : 1. E. Balanov
(Voința), 2. I. Terhesin (Olimpia); 
juniori mici : 1. c. Petcu (Olim
pia), 2. S. O prese u (Olimpia) ; 
juniori mari : 1. Gh. Vasiliu (Hi
drotehnica Constanta), 2. Gh. 
Bărăitaruș (Petrolul Ploiești) ; 
seniori •<— 20 ture (50 km) : 1.
C. Bonciu (Steaua) 1 h 15,00, 2. 
N. Savu (Dinamo), 3. V. Teodor 
(Dinamo), 4. VI. Hie (Dinamo), 
5. C. Nicolae (Voința Ploiești), 6. 
I. Ion (Steaua), 7. C. C5rjă (Di
namo), toți același timp cu c. 
Bonciu.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU
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MARTIE" LA TENIS
ciu si. respectiv. Mariana Pani, 
cu 7—6 și 7—3 (s-a jucat un sin
gur set).

Alte rezultate: Daniela Nemeș- 
Monica Radu 7—5, 6—0 ; Sanda 
Proca-Cristtna Bobcc 6—2. 6—0 : 
Georgeta Onel-Cristina Trocan 
6—l, 6—2 ; Gabriela Szoko-Ga- 
briela Clorac 6—1, 6—l ; Cosmi- 
na Popescu-Vera Dudas 2—6 6—0. 
6—0. întrecerile continuă zilnic 
pînă vineri, dnd vor avea loc 
filialele, în sala .23 August”, cu 
Începere de la ona 8,30. (Daniel 
DIACONESCU, coresp.).

Ițele de juniori, sărituri
FICULTATE SPORITĂ
23 AU- (C.S.M. Cluj-Napoca) 298,99, 3.
Lonatele Carmen Bădescu (Progresul)
bă pen- 2T79.50; JUNIOARE B: 1. Cristina
tendința Timar (C.S.Ș. Triumf) 294,10, 2.
pa ele- Luiza Nicolaescu (Progresul)
hor cu 259,20, 3. Ștefania Buflea (C.S.Ș.
[ridicat, Triumf) 252,80; TRAMBULINA 3
[ogresu- m — JUNIORI A: l.C. Pop 330,30,
ațional. 2. D. Oltean 288,96, 3. Fl. Iliescu

înapoi (C.S.Ș. Triumf) 260,55; JUNIORI
„șuru- B: 1. V. Urse 296,55, 2. C. Cher-

E.ir3 au ciu (C.S.Ș. Triumf) 280,06, 3. Cr.
pamen- niescu 363,55; JUNIOARE A: 1.

și ju- Daniela Cojanu (Progresul) 
ai mici. 355,80, 2. Isabela Bercaru 313,05, 3.
hate de Carmen Bădescu (Progresul)
umf și 288,30; JUNIOARE B; 1. Cristina
Iau eu- Timar 323,10, 2. Ana Bakos (Cri-
[ șui) 307,80, 3. Ștefania Buflea
1A 1 m 293,65; PLATFORMA — JUNIOA-
p (Pro- RE A: 1. Isabela Bercaru 258,75, 2.
b (Pro- Carmen Bădescu 222,30, 3. Ga-
^C.S.Ș. briela Bică (Lie. 2) 162,70; JUNI-
p 1. D. OARE B: 1. Luiza Nicolaescu 275,10,
Napoca) 2. Cristina Timar 256,06. 3. Maria-
bgresul) na Cîrstică 172,45; JUNIORI A: 1.
te. Tri- C. Pop 361,65, 2. Fl. niescu 311,00,
plOARE 3. D. Oltean 214,10; JUNIORI B:

(C.S.Ș. L A Cherciu 255,20, 2. D. Ludaciu
Bereș 240,45, 3. V. Urse 212,25.
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jecide a doua retrogradata
A LA BASCHET MASCULIN

[ fiind 
a din 
lasculin 
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tea vor

k între- 
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—2868 83
-3031 81
-3664 71
-3620 68

I—3671 65
—3492 64
—3278 59
—3744 55
—3940 54
—3870 54
—3979 53
-3720 49
zia B
iSti —
69 (31—
-Napoca 
(29—50), 
ucurești 
ndenți :

desfă- 
>r din 
e femi- 
heșteșu- 
aria șî 
e Selec- 
obțlnut 

51. Bul- 
aria. Pe 
el. Un-

Buda- 
cund în

campionatul maghiar). 3. - Sei. I
Bulgaria. Coșgctera competiției : I 
Magdalena Pall (România) — ■ 
68 p. Din formația cooperatoare
lor românce s-au evidențiat Lilia- 1 
na Rădulescu, Ștefania Borș, Cor- I 
nelia Petric și Eva Adler. (E. UL- I 
RICH — coresp.).
• „Cupa 8 Martie" oferită de I 

C.J.E.F.S. Gorj cîștigătoarei tur- ■ 
neului loturilor reprezentative 
feminine, disputat în Sala spor- I 
turilor din Tg. Jiu, a revenit, I 
conform așteptărilor, echipei o- ■ 
limpice A, urmată în Clasament 
de echipa olimpică B, echipa de I 
tineret și cea de junioare. Coș- I 
geterele întrecerii : 1. Diana Bă- • 
laș 74 p, 2. Doina Prăzaru-Mate
66 p, 3. Rodica Goian 65 p — I 
toate din lotul A. (Manole BA- I 
LOI — coresp.). ■

• Miercuri și joi au loc par- I 
tLdele etapei a 15-a — intermedia- I 
ră — a campionatului național ■ 
feminin.
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REZULTATUL. CA 0 CARIE...
F. C. Baia Mare a jucat sub 

așteptări. Fără îndoială că jo- 
Ct’l echipei lui Mateianu a 
fost „tăiat" de vigoarea spo
rită a echipei dinamoviste, re
marcabilă în efortul de a re
construi o echipă cu nume 
lipsite de sonoritate, dar nu e 
mai puțin adevărat că băimă- 
renii n-au mai avut generozi
tatea de spirit a altor meciuri, 
alimentind ideea că au început 
să pună rezultatul înaintea jo
cului, fapt care ar marca sfîr- 
șitul elanului de start. Sigur 
că aceste considerații sînt pre
mature, sperăm ca ele să fie 
infirmate chiar în partida de 
mîine, dar cele 90 minute de 
pe Dinamo atrag atenția asu
pra faptului că echipa din 
Baia Mare își poate îndeplini 
programul numai dacă toți ju
cătorii răspund la comenzi. 
Duminică, Condruc și Roznai 
au jucat în afara echipei. Pri
mul, dintr-un complex de su
perioritate, cel de al doilea, 
poate, dintr-unul de inferiori
tate, pe gazonul de la Dinamo. 
Poate că ei ar fi trebuit în- 
locuiți mai din timp. (loan
CHIRILA).

NU A FOST „11 1"!
Observatorul federal Petre 

Mihăescu, prezent la meciul
A.S.A. Tg. Mureș — Sportul
studențesc, își formulează în 
raportul de observare punctul 
de vedere privind penalty-ul 
acordat de conducătorul de 
joc: Arbitrul Sever Drăgulici 
a greșit în luarea deciziei din 
min. 5®, apreciind că la acel 
duel aerian Unchiaș l-ar fi 
impins pe Mircea Sandu. Soco
tesc că cei doi jucători, in 
disputa lor pentru balon, na 
au comis nici • infracțiune 
prevăzută de regulament. Pre
cizez aceasta deoarece Unchiaș 
pretindea — după joc — că 
M. Sandu l-ar G împins, in 
timp ce bucureșteanul afirma 
contrariul. Asemenea impacte 
aeriene au mai existat de-a 
lungul jocului (B. Grigore — 
Fanici) rezolvate corect de 
conducătorul de joc, in duda 
unor proteste.

DE LA 5-0 LA... NICI UN
ȘUT PE POARTA

Drumul Politehnicii Iași DE 
LA SIBIU LA HUNEDOARA, 
metamorfoza prin care a tre
cut doar in patru zile, de la 
acel 5—0 cu Olimpia Satu 
Mare la 0—2 cu Corvinul, mai 
poate fi susținută și de acel 
atît de precar bilanț al șutu
rilor la poartă. Duminică, la 
Hunedoara, echipa ieșeană, de 
necrezut, a șutat doar de două 
ori la poartă și niciodată pe 
spațiul acesteia. Cum a fost 
posibil un asemenea bilanț ? 
O primă explicație ne-a ofe
rit-o antrenorul L. Antohi: 
„Echipa a prins o zi foarte 
bună in meciul cu Olimpia, 
unde, fără nici o exagerare, 
putea să înscrie 10 goluri. U- 
nii jucători n-au vrut insă să 
țină seama că fiecare meci 
are istoria lui și starea de eu
forie a unora, iată, ne-a cos
tat, deși le-am atras atenția 
din timp". Alte explicații, du
pă părerea noastră : jocul in
dividualist al lui Romilă (care 
a „cărat" în mod permanent 
mingi fără rost) ; forma slabă 
a lui Florean ; indiferența lui 
Cernescu și Costea față de e- 
fortul depus de Bucu și linia 
de fundași ; căderea fizică din 
final a lui Simionaș, care încă 
se mai resimte după accidentul 
suferit. (Constantin ALEXE).

VESTIARUL LUI PIGULEA
1. înaintea meciului F. C. 

Argeș — Chimia, antrenorul 
oaspeților, M. Pigulea, n-a re
zistat tentației de a intra, pen
tru cîteva minute, în vestiarul 
unde, cu ani în urmă, se e-

chipa pentru a apăra (și a fă
cut întotdeauna acest lucru cu 
devotament și demnitate) cu
lorile formației piteștene ;

2. în timpul aceluiași med, 
în prima repriză, la o aceiden- 
tare a unui jucător din echipa 
sa, M. Pigulea a intrat în te
ren cu aprobarea arbitrului. 
O parte a publicului de la tri
buna întîi a găsit de cuviință 
să-1 huiduie pe fostul jucător 
argeșean și — așa cum fac 
unii care caută un motiv de 
satisfacție din necazurile al
tora — au scandat pentru an
trenorul Chimiei: „B-ul, B-ul“;

3. La sfîrșitul meciului de la 
Pitești, deși afectat de înfrîn- 
gere, M. Pigulea felicita echi
pa învingătoare, adversara sa 
de duminică, echipa clubului 
cu care, în 1972, ciștiga, lup- 
tînd, titlul de campioană a ță
rii.... Atitudini și atitudini... 
Oameni și oameni... (Mihai 
IONESCU).

210 MINUTE FĂRĂ GOL
Fortificată de mina lui Va

lentin Stănescu. Universitatea 
Craiova s-a jucat de-a pisica 
și șoarecele cu Politehnica Ti
mișoara. si dacă scorul a fost 
numai 2—0. aceasta se datoreș- 
te atît intervențiilor salutare 
ale lui Catona. cît și impreci
ziei craiovenilor In șuturile ta 
poartă. Semnalul de alarmă îl 
tragem. însă, pentru timișoreni.

faulteze, conducătorul jocului 
l-a rugat pe Ion Ionescu să 
facă ceva, că altfel îi va arăta 
cartonașul roșu. Și antrenorul 
Gloriei’ l-a înțeles pe Igna, 

v înlocumdu-1 pe Neculce cu 
Nan, după care a făcut rocada 
fundașilor laterali, trecîndu-1 
pe Tulpan la Fl. Grigore. A 
fost o „mutare" inspirată, por
nită de la COLABORAREA 
Ion Igna — Ion Ionescu. (Lau- 
rențiu DUMITRESCU).

NAGHI DESPRE... A.S.A.
După jocul de la Tg. Mureș, o 

opinie (oarecum) neutră a fos
tului coordonator de jde, Nicolae 
Nagbi. • Pentru că de pe margi
ne se vede altfel, ce părere are 
Nagbi despre A.S.A. 1 „Băieții 
prea s-au grăbit să cîștige, 
prea s-au năpustit asupra unei 
echipe care gîndeste. care nu-și 
pierde capul în faze critice. 
A.S.A. avea nevoie de un cap 
limpede care să-i aerisească o- 
fensiva. Tot timpul ea a înghe
suit jocul pe flancul drept, cu 
centrări stereotipe. ușor anihi
late de apărarea atletică bucu- 
resteanâ. Nu s-au încercat _un- 
doi“-uri_ pătrunderi individua
le. ca să nu mai spun că toate 
intercalările în atac ale Iui 
Manea se făceau fără ca Primul 
.om de intîmpinare" <n.n. Fa- 
zekaș) să-i creeze vreo pro
blemă". • L-ai văzut pe Bone 
cit de îngindurat era „Cum

LOTH A = 1.01; •LIIWKir* = 8,85...
Sinteți curioși să afiați notele obținute de mternațkmalii 

noștri in etapa de duminică ? latâ-le:
lotul A: Lung 7. Cristian 6 — mhoi 1, Dinu t, B. Gri

gore «. Vigu T — Rcmiâ «. Bolân. 6, Balari 6, Dumitru I — 
Crișan 6. D. Georgescu 6, Rădulescu T. Cernescu S.

N-au jucat: Sameș, Anghritn' MEDIA: î,»7.
LOTUL OLIMPIC: Coman 7 — Bărbulescu 6, Ștefănescu 6. 

Nicolae 6, dretea 7, Purima 7, Ivan 7 — Stoica «, Mulțescu 7, 
Augusta — fără notă «lin cauza el im-nări im din joc), Icvă- 
nescu s — stan S. D. Nicolae 7, Cămătaru 6.

N-au jucat: Speriata, Marcu. MEDIA: 6,65.
O observație generală: avansul liniei de mijloc Dumitru— 

Su>lca—Iordănescu (media 8) față de trio-ul Romilă—Bolonl— 
Bălăci (media 6). Să mal menționăm timiditatea „succesorilor” 
lui D. Georgescu, inclusiv Cămătaru...

depășiți duminică Ia toate ca
pitolele și deficitari în special 
în ofensivă. In prima repriză 
(în cea de-a doua nici atît..) ei 
au ajuns de numai patru ori în 
careul mic al craiovenilor, iar 
singurul șut clar la poarta lui 
Lung a fost al lui Roșea. Cu 
atît de slabe realizări în atac 
— nici un gol în primele 210 
minute oficiale ale anului — 
viitorul echipei timișorene în 
Divizia A nu se întrevede prea 
roz. (Mircea TUDOR AN).

FA1R-PLAY-UL LUI BONE
îl știam talentat pe Koriesi, 

un tînăr care trage cu dinții 
să se titularizeze în formația 
A.S.A. Duminică. Insă, nu ne-a 
plăcut : a avut intrări foarte 
dure asupra internaționalului 
Aurică Rădulescu. Controlat și 
stopat de cîteva ori cu mijloa
ce anti-fotbal. bucureșteanul a 
primit îngrijirile dr. Florin 
Brătilă. Regretabil este si fap^ 
tul că arbitrul Sever Drăgulici 
nu l-a avertizat pe jucătorul 
mureșean, nu l-a apărat pe Ră
dulescu. Antrenorul Tiberiu 
Bone însă, „jucătorul de ieri", 
care îsi respecta adversarul în 
orice imorej urare, nu l-a mai 
putut răbda pe Koriesi în te
ren și a procedat la schimba
rea Iui cu Sipos. Să aplaudăm 
tair-ptay-ul lui Bene..

FĂRĂ CARTONAȘ ROȘU
Florin Grigore a fost unul 

dintre cei mai buni jucători 
ai echipei tîrgoviștene. El l-a 
depășit cu regularitate pe fun
dașul Neculce. cursele lui vi
jelioase creînd panică în apă
rarea buzoienilor. După ce 
l-a... scăpat de cîteva ori, Ne
culce a recurs ta mijloace ne
sportive pentru a-1 opri. Arbi
trul Igna l-a avertizat cu car
tonașul galben, dar cum jucă
torul Gloriei a continuat să-1

să nu fie I Eu cred însă că e- 
chipa va avea tăria să treacă 
peste această mică furtună și 
să revină la zilele ei bune. Fa
nici, Biro. Both. Bozeșan. zău 
că nu sînt de neglijat...".

Concluzia noastră 7 A.S.A. 
n-a găsit înlocuitor pentru 
Naghi... (Stelian TRANDAFI- 
RESCU).

UN TRIO IN VERVA
Formula liniei mediane a e- 

chipei-campioane nu e o nouta
te. Dumitru—Stoica—Iordănes- 
cu evoluează de multă vreme 
împreună. A avut și perioade 
excelente, a avut și unele mai 
slabe. Duminică, la Satu Mare, 
acest trio a apărut în una din
tre inspiratele lui evoluții. 
Foarte mobil, la fel de util în

apărare ca și în atac, dispu- 
nînd (dealtfel) de fotbaliști de 
tipuri adecvate pentru un com
partiment de mijloc, grupul de 
jucători compus din Dumitru 
(jucînd cu totul remarcabil), 
Stoica (viguros, inchizînd foarte 
bine culoarele în apărare si 
fiind prezent cu brio în atac) 
si Iordanescu (mult mai util ca 
de obicei apărării și „prima 
vioară" a ofensivei) ni s-a în
fățișat ca o foarte posibilă so
luție pentru echipa națională, 
în plus, argumentul omogeni
tății trebuie luat și el în con
siderare. Dumitru — Stoica — 
Iordanescu, un trio în vervă. 
Așteptăm confirmări de la o 
etapă la alta. (Eftimie IONES
CU).

PROLOG PENTRU COMAN '
Echipa aflată acum pe locul 

trei în clasamentul primei di
vizii. C.S. Tîrgoviște.sa ieșit pe 
teren cu o jumătate de oră 
mai devreme. Motivul ? Parti
ciparea la o mică, dar semnifi
cativă festivitate, care l-a avut 
ca... subiect pe Narcis Coman. 
Portarului echipei lui Nicolae 
Proca i-au fost înmînate o cupă 
și un frumos buchet de garoa
fe în semn de prețuire pentru 
cîștigarea titlului de cel mai 
bun fotbalist al anului 1978. în 
cuvinte calde i s-a mulțumit 
pentru CONTRIBUȚIA avută în 
formația tîrgovișteană. reamin- 
tindu-i-se în același timp că — 
pentru a... recidiva si în 1979 
— e nevoie de O SERIOZITA
TE EXEMPLARĂ. 20 000 de 
spectatori l-au aplaudat pe Co
man și speră să-1 aplaude în 
continuare...

DE LA COSMOC LA JENEI
Anul si antrenorul. Așa s-au 

petrecut lucrurile la F.C. Bi
hor. conducerea clubului înlo- 
cuindu-i fără justificare pe 
unii tehnicieni reputați. Așa 
s-a întîmplat cu Robert Cos- 
moc, Virgil Blujdea si Ion 
Reinhardt. în fond acest „caru
sel" n-a făcut decît să dimi
nueze treptat modul de expri
mare al unei echipe lipsită de 
fapt de valori. De la începutul 
actualului campionat, la Ora
dea a fost adus antrenorul 
Emerich Jenei. Va avea el 
soarta predecesorilor săi ? A 
venit timpul să i se acorde cre
dit unui antrenor care a „sim
țit" încă de pe acum că este 
nevoie de întinerirea echipei. 
E. Jenei a si făcut primul pas 
în această direcție, acordînd 
credit unor juniori talentați,1 
cum sînt Horvath, David sau 
Kiss. Și în proiectele sale de 
viitor mai sînt vizați și alți 
juniori de Derspectivă. Numai 
așa F.C. Bihor — chiar dacă 
va retrograda — va avea sigu
ranța formării unei noi echi
pe. ale cărei rezultate se vor 
vedea peste 2—3 ani. (Gheor
ghe NERTEA).

ȘTIRI • ȘTIRI
• ARBITRU ETAPEI A l»-a A 

DIVIZIEI A. Chimia Rm. VEcea 
— Ohmpia Satu Mare : G. DRA- 
GOMIR — Gh. Metz (amtni din 
București) si L Chitibar (Pitești): 
Sportul Studențesc — Corvinul 
Hunedoara : I. RUS — F. Keres- 
tes (ambii din Tg. Mureș) și o. 
Sweng (Oradea) ; F.C. Baia Ma
re—Jiul: R. STINCAN — Fr. co
loși șl I. Puia OoU din Bucu
rești) : Steaua — F.C. Bihor : T. 
ANDREI — D. Dop (ambii din 
Sibiu) si V. CxxSlteu (Craiova) ; 
Gloria Buzău — A.S.A. Tg. 
Mureș : C. JURJA — V. Roșu și 
A. Ionită (toți din București) ; 
U.T.A. — Dinamo : O. ANDERCO 
(Satu Mare) — Gh. Ispas (Con
stanța) si FI. Anutescu (Pitești); 
S.C. Bacău — F.C. Argeș : C. 
TEODORESCU — G. Paraschiv 
(ambii din Buzău) și M. Fediue 
(Suceava) ; Politehnica Iași — 
Universitatea Craiova ; N. PE- 
TRICEANU — C. Dinulescu el 
Gh. Manta (toți din București) ; 
Politehnica Timișoara — C.S. Ttr- 
goviște : M. BUZEA — N. Geor
gescu și L Roșoga (toți din 
București).
• RAPID BUCUREȘTI susține 

azi după-amiază (ora 15.30) un 
meci amical la Bollntin Vale, cu

Petrolul, echipă din seria a V-a 
a Diviziei C.
• LA CLUJ-NAPOCA s-a dis

putat meciul restanță din etapa 
a XV-a a campionatului Divi
ziei C (seria a IX-a) dintre for
mația locală Tehnofrig și frun
tașa seriei. Strungul Arad. Vic
toria a revenit cu 5—0 (3—0) e- 
ehipei arădene.
• LOTUL NAȚIONAL DE JU- 

NIORI a lucat duminică la Roși
ori de Vede cu divizionara C 
ROVA. A ciștigat ROVA cu 1—0, 
prin golul marcat de Armeanca. 
(T. NEGULESCU — coresp.).
• LA CIMPULUNG MOLDO

VENESC s-a desfășurat cea de a 
V-a ediție a „Cupei Rarăul", or
ganizată de A.S.A. din localitate 
si la care au participat patru 
divizionare C. Trofeul a revenit 
formației C.F.R. Pașcani (6—5 
in prima zi cu Cetatea Tg. 
Neamț), care a dispus în finală 
cu 1—0 de A.SA. Cimpulung. (A 
ROTARU — coresp.).

a DUPĂ CUM AM FOST ÎN
ȘTIINȚAȚI, excursia proiectată 
pentru duminică 11 martie la 
Scorniceștl, cu prilejul meciului 
Viitorul — Rapid, din scria a 
U-a a Diviziei B, nu se mal or
ganizează.
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REPORTAJ DE MĂRȚIȘOR, LA BUZĂU
(Urmare din pag. 1)

A încetat prematur din 
viață, Ia vîrsta de 44 de 
ani, dr. Ion Artănescu, 
fost medic al loturilor re
prezentative de ciclism, 
caiac-canoe și handbal, 
timp îndelungat sprijini
tor entuziast și neobosit 
al sportivilor de perfor
manță din aceste discipli
ne, care-i vor păstra o 
neștearsă amintire.

participante au Învins repre
zentantele asociației Industria 
sîrmei : Ioana Dedu, Florenti
na Dedu, Luiza Voînescu, Flo
rentina Juja. Leonida Dumi
trescu. Două dintre concurente 
se îmbrățișează cu o bucurie 
nestăpînită. „Mămico. am cîști- 
gat, mămico !“ Sînt Ioana și 
Florentina — mamă și fiică.

La Liceul agroindustrial 
sala... cantinei se dovedește, 
astăzi, prea mică față de soli

citări. Și, totuși, domnește o li
niște de bibliotecă. O liniște 
firească dacă facem precizarea 
că se desfășoară aici laza mu
nicipală a campionatului școlar 
de sah pe echipe. „Au ajuns 
în finală — ne informează ing. 
Tiberu Grigorescu din comisia 
județeană de sah — reprezen
tativele liceelor Mihai Em-ipț. » 
cu, cu „Industrial-construcții nr.

^9“ si Industrial nr. 3 cu Liceul 
B. P. Hașdeu". Notăm prezenta 
la eveniment a întregii condu
ceri a liceului gazdă...

Facem un popas la Clubul 
sportiv școlar, un popas pe 
care l-am fi dorit cît mai lung, 
pentru a putea admira pe mi
cuțele gimnaste participante la 
un concurs amical, cu invitate 
de la școala generală de profil 
din Focsani. îneîntătoare sînt 
evoluțiile fetitelor Cristina Ze- 
lenca. Aurora Marinoiu si lu- 
liana Baciu, despre care, fără 
îndoială, se va mai scrie...

Tn programul eompetițional 
buzoian... de Mărțișor figurea
ză si un turneu de tenis de

masă cu participarea a 54 de 
echipe. „Dacă ținem seama că 
se joacă tur-retur — ne spune 
prof. Ioana Costea care condu
ce disputele la Liceul Mihai 
Eminescu — competiția se va 
întinde pe zece duminici. Zece 
duminici pe care noi. profeso
rii. Ie vom petrece alături de 
copii, în sălile de sport, dar 
asta-i datoria — si satisfacția 
— noastră : să asigurăm o ac
tivitate non-stop. Mai ales ca 
vine primăvara"

La încheierea itinerarului 
notăm în carnetul de reporter : 
pentru . iubitorii de sport din 
Buzău primăvara a si venit!

T%25c3%25aergovi%25c8%2599te.sa


In această săptămînă. tenis- 
manii din lotul nostru repre
zentativ de seniori vor evolua 
în capitala U.R.S.S Traian 
Marcu si Andrei Dîrzu partici
pă la campionatele Internațio
nale pe teren acoperit ale Uniu
nii Sovietice. în același timp, 
campionul national Dumitru 
Hărădău Marian Mîrza. Liviu 
Mancaș Dan Slănescu si An
drei Leonte. formînd prima

FLORETISTELE ROMÂNCE PE LOCUL 3 
ÎN „TURNEUL CELOR 7 NAȚIUNI-

- MUNCHEN, 5 (Agerpres). — 
Competiția internațională femi
nină de floretă „Turneul celor 
7 națiuni", desfășurată la Frank
furt pe Main, a revenit la ac-

OBIECTIV: PĂSTRAREA LOCULUI ÎN GRUPĂ
Budapesta
urmat o înfrîngere 
scontată în fața 
României (3—5) și 
un eșec surprinză
tor, la un scor ca
tegoric (2—7). în 
fața Danemarcei I 

Antrenorul Lasz
lo Rajkai ne-a 
spus că „Misiu
nea noastră la Ga
lați este deosebit 
de dificilă. Pentru primele locuri

Corespondențâ din
Echipa de hochei a Ungariei 

se află în fata unui examen 
extrem de dificil, pe care-1 
constituie meciurile din cadrul 
grupei secunde a campionatu
lui mondial de la Galați. Ju
cătorii noștri, care au susținut 
puține meciuri internaționale, 
n-au dovedit în acestea o pre
gătire corespunzătoare. în no
iembrie anul trecut, participînd 
la turneul de la Ljubljana, au 
fost învinși de Dynamo Weiss- 
wasser (R.D.G.) cu 6—2, au 
cîștigat cu 5—4 meciul cu for
mația locală Olympia si au ter
minat la egalitate (7—7) cu e-

PALMARES C.M.
1975 • Sofia, locul IV în 

qrupa C, cu 7 p; 1976 — 
Gdansk, locul II in grupa C, 
cu 6 o (a promovat în gru
pa B); 1977 - Tokio, locul 
VI în grupa B, cu 6 p (e- 
chipa României a jucat în 
acel on în grupa A); 1978 — 
Belgrad, locul 5 în grupa B, 
cu 6 p, 0—8 (0—1, 0—5, 0—2) 
cu formația României.
 

chlpa iugoslavă Jesenice. în 
decembrie, reprezentativa Un
gariei a jucat în Danemarca, 
unde a fost întrecută cu 4—1 
de Iugoslavia, a terminat la 
egalitate cu Olanda și a cîști
gat (5—2) partida cu reprezen
tativa tării gazdă. După acest 
turneu a continuat campionatul 
— la care participă doar 4 for
mații (astfel că fiecare se întîl- 
neste de 6 ori cu celelalte ad
versare). dar cu toate că unele 
meciuri sînt pasionante, nivelul 
lor. privit din punct de vedere 
al valorii internaționale, este 
destul de scăzut. Duelul din
tre Ferencvaros si Ujpesti 
Dozsa s-a. încheiat în favoarea 
primei echipe care (la diferen
ță de un punct) a devenit cam
pioană. în februarie, pregătiri
le au continuat cu un turneu 
la Budapesta. După o victorie 
comodă (5—2) cu Iugoslavia a 

CAMPIONATUL EUROPEAN DE JIIMOEII (grupa 0)
(Urmare din pag. 1)

acest joc. decisivă a fost tot 
ultima repriză. Norvegienii al
cătuiesc. asa cum am mai a- 
rătat o formație robustă, cu 
buni si rapizi patinatori, spre 
deosebire de austrieci care 
(joacă lent si arată o foarte 
slabă putere de finalizare. Au 
înscris : Thoresen — 2. Voigt,
Lavdal, Vestren, respectiv, 

Stockhammer. Arbitri : Fatton 
tElveția). Gubernu (România), 
Wostra (Olanda'.

FRANȚA — OLANDA 4—1 
(1—0, 1—1. 2—0). Partidă foarte 
animată si dîrzâ. Francezii s-au 
impus abia în ultima repriză, 
aidoma celorlalți învingători 
din această zi. Victoria lor este 
însă meritată. Punctele au fost

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
HOCHEI • La Sofia, tn cadrul 

CE. (gr. C) pentru juniori: Bul
garia — Anglia 10—0 (3—0. 2—0. 
5—0).

șah • tn primele două runde 
ale turneului feminin de la Bel
grad, maestra româncă Gertrude 
Baumstark a remizat partidele 
cu Szmacinska (Polonia) si Gos- 
tovicl (Iugoslavia). Campioana 
mondială. Mala CtOjrdanidze 
(U.R.S.S.). care in runda a doua 
a cîștigat la iugoslava Ivanlcl. 
conduce neînvinsă, cu 2 d 

garnitură a echipei Steaua, 
susțin o întîlnire amicală cu 
formația Ț.S.K.A. Moscova. Te- 
nismanii români sînt conduși de 
Gheorghe Viziru căpitanul ne
jucător al echipei naționale, 
care face cu acest prilej o uti
lă verificare a formației Româ
niei înaintea meciului de săptă- 
mîna viitoare (Bruxelles. 16—18 
martie), cu Belgia, din cadrul 
„Cupei Davis".

tuala ediției echipei U.R.S.S.. 
urmată de formațiile R.F. Ger
mania. României. Franței. R.D. 
Germane. Poloniei. R.F. Ger
mania (B) si Italiei.

candidează selecționatele R.D. 
Germane. României și Elveției, 
în timp ce reprezentativa Un
gariei va trebui să aibă o com
portare bună pentru a se putea 
menține în grupa B a campio
natului. Acesta este, dealtfel, 
obiectivul nostru. Pentru reali
zarea acestui scop, va trebui 
să cîștigăm cel puțin două me
ciuri. eventual cu Danemarca 
și Austria".

Iată lotul aflat în pregătire, 
din care se vor definitiva ju
cătorii care vor face deplasa
rea la Galați. (în paranteze, 
numele clubului, anul nașterii 
si numărul selecționărilor). 
PORTARI: Jânos Balogb (BVSC,
1948. 100). Peter Kovalcsik (Vo
lan Szekesfehervăr. 1953. 12),
Antal Kovâcs (Ferencvaros, 
1951. 14) ; FUNDAȘI : Andras 
Farkas (Ferencvaros 1954. 54), 
Jânos Hajzer (Ferencvaros. 
1951, 53). Csaba Kovâcs (Ujp»sti 
Dozsa. 1954. 50) Dezso Szeles 
(Ujpesti Dozsa. 1945 85). Gyorgy 
Nemeth (Volan. 1955 49). Laszlo 
Gogolak (Volan. 1948. 63). Peter 
Schiling (Ferencvaros. 1955. 2), 
Istvân Teriek (BVSC. 1959. 1): 
ATACANȚI : Adam Kereszti 
(Ferencvaros. 1951. 85). Andrâs 
Meszoly (Ferencvaros 1949. 110). 
Jânos Zolei (Ferencvaros 1959. 
0). Gyorgy Buzâs (Ujpesti 
Dozsa. 1955. 59) Zsigmond Bo- 
dor (Ujpesti Dozsa. 1951. 5), 
Gyorgy Pek (Uinesti Dozsa. 
1955. 51). Tibor Kiss (BVSC, 
1958. 14)). Ante! Palia (BVSC.
1949. 90). Laszlo Szajlai (BVSC. 
1958. 6). Arpâd Fodor (Volan 

realizate de : Marciano — 2, 
Joly-Pottuz si Pin respectiv. 
Gornelisse. Au funcționat ca 
arbitri : Bohm (R. F. Germa
nia). Waschnig (Austria) și 
Djokici (Iugoslavia).

ROMANIA — DANEMARCA 
12—1 (9—0, 2—0, 1—1). Meci la 
discreția hocheistilor noștri, 
care au realizat o victorie netă. 
Au marcat : Baricz — 4. To
dor — 3. Chiriță — 2, Jumă
tate. Dumitrache Gerczuly, 
respectiv Gommesen. A arbi
trat Postingel (Italia) ajutat de 
Blumel (R.D.G.) si Bocsak (Un
garia).

în programul de astăzi este 
prevăzută zi de odihnă. între
cerile se reiau miercuri cu ul
timele jocuri din serii, după 
care joi vor avea loc finalele.

TENIS a Martina NaviaiUcva 
— Chris Evert 6—4. 6 —4 tn fi
nala turneului feminin de la Dal
las (Texasi. Proba de dubiu a 
revenit cuplului Martina Navra
tilova — Anne Smith care a în
trecut tn finală perechea Chris 
Evert — Rosemary Casals cu 7—6. 
6—2. a Jimmy Connors a cîști
gat turneul de la Memphis (Ten
nessee) : 5—4. 5—7. 6—3 -u Arthur, 
Ashe, tn finala probei de dublu: 
Fibak. Okker — Stockton. Mc
Millan 6—4. 6—4.

COMPONENȚA DEFINITIVĂ A GRUPELOR 
TURNEULUI OLIMPIC MASCULIN DE HANDBAL

După cum s-a mai anunțat, 
la Barcelona a avut loc trage
rea la sorti pentru stabilirea 
celor două grupe ale turneului 
olimpic masculin de handbal, 
care se va disputa anul viitor 
la Moscova. Federația interna
țională de specialitate a anun
țat că la J.O. meciurile se vor 
juca în grupe după sistemul 
turneu (fiecare cu fiecare), 
urmînd ca echipele clasate pe 
primul loc în cele două grupe 
să-și dispute finala. Pentru de
semnarea echipei care va cu
ceri medalia de bronz se vor 
întîlni echipele clasate pe locul 
2 în grupe.

Unele agenții de presă au

REPRtZțNȚAȚiVA 
UNGARI»

1951. 15). Albert Muhr (Ferenc- 
văros, 1947, 64). Gabor Foldi 
(Volan. 1956. 9). Imre Legendi 
(Ujpesti Dozsa. 1957, 5).

LASZLO NISZKĂCS 
redactor la

„Nepsport" — Budapesta

MÎINE, SFERTURILE

DE FINALĂ ALE

CUPELOR EUROPENE
Mîfne vor avea loc meciurile 

tur din sferturile de finală ale 
cupelor europene, după cum ur
mează :

CUPA CAMPIONILOR : Wisla 
Cracovia — Malmd F.F. ; F. c. 
Koln — Glasgow Rangers; Not
tingham Forest — Grasshoppers 
Zurich : Austria Viena — Dyna
mo Dresda.

CUPA CUPELOR : F.C. Magde
burg — Bartik Ostrava : Interna
zlonale — S.K. Beveren ; Fortu
na Ddsseldorf — Servette Gene
va; Ispwich Town — C. F. Bar
celona.

CUPA U.E.F.A. : Hertha B.S.C. 
— Dukla Praga ; Honved Buda
pesta — M.S.V. Duisburg ; 
Steaua roșie Belgrad — West 
Bromwich Albion ; Manchester 
City — Borussia Monchenglad- 
bach.

Meciurile retur sînt programa
te la 21 martie.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 13, prima a 

returului): O.F.K. Belgrad — Osl- 
Jek 0—1; Bora Banla Luka - 
Velez Mostar 3—0; Radnlcki Niș
— Vojvodia Novi Sad 2—0; Dy
namo zagreb — Rijeka 1—0; Z> 
lezniciar — Sarajevo 4—2; Halduk 
Split Zagreb 1—0; Olimpia Llu- 
bljana — Sloboda Tuzla 1—0 ; 
Napredak — Partizan Belgrad
2— 2; Buducnost — Steaua Roșie 
Belgrad o—0. Clasament: 1. Dy
namo — 26 p; 2. Hajduk — 24 p; 
3. Buducnost — 23 p.

UNGARIA (et. ÎS, prima a re
turului) : Diosgyor — Vasas 3—0; 
Ujpesti Dozsa — Vasas Izzo 3—0; 
Ferencvăros — Salgotarjan 1—0; 
Videoton — Csepel 0—0; Tatabă- 
nya — HonvCd 3—6; Pees — MAV 
Elăre 1—1; Dunaujvâros — M.T.K.
3— 0: Băkâscsaba — Gvor 0—1; 
Zaiaegerszeg — Szombathely 6—1. 
Clasament: 1. Ferencvâros — 27 p;
2. Honved — 26 p; 3. Ujpesti 
Dozsa — 26 p.

BULGARIA (et. 19): Vrața — 
Haskovo 0—0; Blagoevgrad — A- 
kademik Sofia 4—1; Lokomotiv 
Sofia — ȚSKA 3—2; Varna — 
Spartak 2—1: Marek — Sllven
4— 1; Lokomotiv Plovdiv — Trakla 
Plovdiv 4—0: Stara Zagora — 
Burgas 2—3; Slavia Sofia — Lev
ski Spartak 2—0. Clasament: 1. 
ȚSKA — 27 p; 2. Levski Spartak
— 24 p; X Lokomotiv Sofia — 
23 „

ANGLIA ■ (et. 23): ’ Chelsea — 
Liverpool 0—0: Leeds — Nowich 
2—2; Tottenham — Derby 2—0; 
Aston Villa — Birmingham 1—0; 
Evgrton — QP Rangers 2—1; 
Manchester United — Bristol Ci
ty 2—1 tn clasament conduce 
Liverpool cu 42 p. urmată de 
Everton cu 39 p.

POLONIA (et. 16. prima a re
turului): Chorzow — Wisla Cra
covia 3—0 !; Gdynia — GKS Ka
towice 0—0; Lech Poznan — 

transmis greșit, duminică, alcă
tuirea celor două grupe. Iată 
componența lor exactă :

GRUPA A : România. U.R.S.S.. 
R.D. Germană, Polonia, Elveția, 
la care se va adăuga o echipă 
reprezentând continentul ameri
can :

GRUBA B: R.F. Germania, 
Danemarca. Iugoslavia. Spania, 
la care se vor adăuga cîte o 
echipă reprezentând continente
le Africii și, respectiv, Asiei. 
Jocurile pentru stabilirea a- 
cestor echipe, care vor comple
ta cele două grupe, urmează să 
aibă loc tn acest an. sau cel 
mai târziu pină în primăvara 
lui 1980.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA DUBNA

MOSCOVA, 5 (Agerpres). — In 
turneul Internațional de șah de 
la Dubna, după 11 runde se men
ține lider marele maestru sovie
tic Razuvaev — cu 7,5 puncte, 
urmat de Suetin — 7 puncte (1). 
Maestrul român Emil Ungureanu, 
care în runda a 11-a a remizat 
cu Razuvaev, se află pe locul 3, 
cu 6,5 puncte.

JUDOKA LOGHIN 
ÎNVINGĂTOR LA SOFIA 

în cadrul turneului internațio
nal de judo de la Sofia, sporti
vul român Lazăr Log hi n_ s-a cla
sat pe primul loc la “Categoria 
ușoară, învingîndu-1 în finală pe 
Babinov (U.R.S.S.). La cat. semi- 
ușoară, câștigată de Reissman 
(R.D. Germană), concurențil ro
mâni Constantin Nicolae si Nico- 
lae Vlad s-au situat pe locul trei.

Gwardia Varșovia 3—0; Legia — 
Slask 1—0 ; Szczecin — Lodz 
1—1; Szomblerkl Bytom — Opole 
0—0; Widzew Lodz — Mielec 1—1; 
Sosnowiec — Bytom 1—1. Clasa
ment: 1. Odra — 23 p; 2. Rucb
— 22 p; X Legia — 21 p.

FRANȚA (et. 28): Bordeaux — 
Reims 0—0; Angers — Stras
bourg 1—2 ; Sochaux — 
Nancy 1—2; Bastla — St. Ger
main Paris 1—2; Marsilia — Va
lenciennes 1—0; Lille — Lyon 
1—1; Metz — Nlmes 2—0; F. C. 
Paris — Nantes 1—2; St. Etienne
— Laval 3—0; Nlsa — Monaco 
1—2. Clasament: 1. Strasbourg — 
42 p; X Nantes — 33 p; 3. St. 
Etienne — 38 p.

DE PRETUTINDENI
■ RECORD in materie de me

ciuri aminate in campionatele 
din Marea Britanie (Anglia, Sco
ția, Irlanda de Nord). Pină a- 
cum au fost reprogramate nu 
mai puțin de MO de meciuri, din 
cauza timpului nefavorabil și a 
terenurilor impracticabile! Nottin
gham Forest, campioana Angliei, 
este obligată să susțină cel pu
țin două meciuri pe săptămînă 
pentru a termina, conform ca
lendarului, etapele de campionat. 
SNICI președinții de club nu 

nt scutiți de sancțiuni I Saverto

. . . . TOATE DREPTURILE BfZtRVATf"
Campionatul celui mai nou teritoriu al balonului rotund, S.U.A.. 

se reia acum, în martie, și se încheie în august, sezonul fotbalistic 
in „lumea nouă" durează 6 luni, ca și pauza, dealtfel. Pauză in 
oare spectatorii sînt iăsați să se dedice tradiționalelor atracții spor
tive, fotbalul american și baseball-ul, în timp ce cluburile profe
sioniste de fotbal din liga nord-a mericanâ (NuA.S.L.) au răgazul 
necesar să pună la punct treburile in vederea noii ediții a campio- 
eatuhri. Ce noutăți se anunță, deci, pentru apropiatul sezon ?

In primul rind, planurile de anvergura ale noului președinte al 
consiliului de administrație al ligii, numit de către comitetul director 
în cadrul adunării generale a N.A.S.L., planuri care vizează, pe 
baza întăririi sistemului competițional, alcătuirea unei puternice re
prezentative a Statelor Unite, precum și organizarea Campionatelor 
mondiale dtn anul 1990 în S.U.A. Cine este acest președinte cu pla
nuri ambițioase și de mare perspectivă ? Henry Kissinger, fostul secre
tar de stat al S.U.A. I

In ai doilea rînd, obișnuitele (în sportul american I) „transfe
ruri* ale echipelor, de la o firmă la alta, în funcție de legea 
cererii șl ofertei. Astfel, clubul „Caribon” din Colorado, cumpărat 
de un grup financiar din Georgia, va evolua în noua ediție la 
Atalanta, iar „Diplomats* din Washington a intrat sub patronajul 

Madison Square Garden (filială a societății Gulf and Western). 
Și clubul din capitala Statelor Unite, aflat acum sub conducerea 
unui întreprinzător manager Sonny Werblin, a încercat o acțiune
direct pe poarta adversă încă înainte de startul noii ediții, anun- 
tînd că intenționează să-șî mute sediul la New York, deci să $i 
joace aci. Cosmos, Insă, adversar rutinat, beneficiind de avantajul 
terenului propriu fln S.U.A., fiecare club are „toate drepturile re
zervate" în orașul său de reședință), a respins atacul și a contra
atacat, cerînd celor din Washington o Indemnizație de 5 milioane 
de dolari. Nici mai mult, nici mai puțin... Așa, îneît, deocamdată, 
tabela de marcaj a rămas neschimbată mai ales că „Diplomats" 
a preferat, ulterior, „temporizarea", cu gîndul la întărirea echipei. 
In acest sens, clubul din Washington și-a întins antenele peste Ocean, 
în continentul sud-american, chiar în Argentina, vizînd transferul lui 
Daniel Passarella (25 ani, de la River Plata), căpitanul echipei re
prezentative, campioană mondială. Așadar, „diplomații" râmîn în ca
pitala federala, dar se anunță drept principali adversari oentru cam
pionii de la New York, Cosmos.

Paul SLĂVESCU

LA CONCURSUL

DE LA LAKE PLACID
Ultima competiție de am

ploare a sezonului internațio
nal de bob va avea loc sîm- 
bătă și duminică, în S.U.A., pe 
pîrtia de la Lake Placid, unde 
România va fi reprezentată de 
echipajul Paul Neăgu — 
Gheorghe Pieptea care, tn lu
na februarie, a cucerit meda
lia de argint la campionatele 
europene rezervate tineretului. 
Aceasta este prima întrecere 
pe pista respectivă de cînd a 
fost dată în folosință (cu trei 
săptămîni tn urmă) instalația 
de înghețare artificială.

UN ÎNVINGĂTOR nescontat
IN CURSA „VASALOPPET**

Cea de-a 56-a ediție a tra
diționalei curse internaționale 
de schi-fond „Vasaloppet"^ des
fășurată pe distanța de 85 km, 
între localitățile suedeze Saelen 
și Mora, a fost cîștigată de 
sportivul suedez Ola Hassis, 
cu timpul record de 4h 05.58. 
învingătorul, care nu figura 
printre favoriți. a ameliorat cu 
4 minute vechiul record al oro- 
bei. deținut din anul 1976 de 
compatriotul său Matti Kusku. 
Pe locul doi s-a clasat finlan
dezul Pauli Siitonen — 4 h 06:00, 
urmat de norvegianul Per 
Knotten — 4h06:08, în timp ce 
schiorul sovietic Ivan Garanin, 
cîstigătorul ediției din 1977. a 
ocupat locul 9, cu timpul de 
4h 06:30.

La startul cursei au fost pre- 
zenți peste 12.000 de concurenți 
din 20 de țări.

Garonzl, președintele clubului 
din Verona (prima ligă) a fost 
suspendat de către federație pe 
ÎS luni (!) pentru ci in meciul 
cu Napoli (0—1) a insultat pe 
arbitrul jocului. Prin urmare, 
președintele nu-și va putea ur
mări propria-i echipă timp de un 
an și jumătate. • FOSTUL inter
național Igor Neto, de multe ori 
selecționat In echipa U.R.S.S. 
după ce a activat ca antrenor 
in Cipru s-a înapoiat in patrie 
fiind acum directorul tehnic al 
echipei Neftci Baku * CLUBUL 
vest-german Eintracht Braun
schweig trece prlntr-o dificilă 
criză financiară. Pentru a face 
față cheltuielilor și datoriilor 
clubul a cerut un împrumut de 
110 000 de mărci R.F.G. de la o 
bancă din localitate. „ FOTBAL 
de sală și tn timpul verii I O 
competiție inedită, in pauza din
tre două campionate, se va orga
niza intre 3 și 5 august la Ams
terdam, la care s-au înscris pină 
acum formațiile Ajax, Arsenal, 
S.V. Hamburg și AZ Alkmaar. 
Soccerul „indoor" capătă, prin 
urmare, tot mai multă popu
laritate chiar șl tn. sezonul cald... 
a INTERNAȚIONALUL brazilian 
Dlrceu in declin de formă. Pen
tru jocul slab practicat la noul 
său club, „America" din Ciudad 
de Mexico, el a fost pus pe 
banca rezervelor. Se pare că 
Dlrceu ește acum in căutarea 
unui alt club.
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