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PROLETARI BIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚhVA I

De „Ziua Femeii"

DRAGOSTE, STIMĂ, PREȚUIRE
ÎNTR-UN BUCHET OMAGIAL

[»V>.
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Z
iua de 8 Martie, zi pe care o consacrăm in fiecare an 
sărbătoririi Femeii, ne dă prilejul exprimării celor 
mai frumoase ginduri și sentimente pentru ființa care 
aduce pe lume și educă copiii, care ne umple că

minele de frumusețe, de gingășie, care făurește, ală
turi de bărbat, cu îndemânare, iscusință și talent bunuri 
materiale și spirituale. Pentru femeia mamă, muncitoare, 
pedagog, om de știință, gospodină. Pentru femeia angajată 
cu elan și cutezanță în întreaga viață politică și socială, in 
crearea de inestimabile valori.

In această sărbătorească zi, înfrumusețată de chipul lumi
nos al femeii cu brațele pline de florile caldului omagiu ce 
i se aduce, încercăm sentimente de reală mindrie pentru tot 
ceea ce împlinesc cu hărnicie și dăruire tovarășele noastre 
de muncă și viață in fabrici, pe ogoare, în institute de cer
cetare sau de cultură și artă, în toate domeniile activității 
obștei, unde li se creează condiții pentru o deplină afirmare 
a capacităților lor creatoare, conform opțiunilor, aspirațiilor 
și posibilităților lor. Este binecunoscută atenția pe care con
ducerea partidului și statului nostru o acordă participării 
femeii — cu depline drepturi — la întreaga operă de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate, valorifi
cării depline a energiilor sale creatoare, promovării ei în 
funcții de răspundere și de conducere a activității sociale. 
Este binecunoscută prețuirea de care se bucură contribuția 
sa deosebită la realizările cu care astăzi se 
gul popor. însuflețite de exemplul tovarășei 
militant de frunte al partidului nostru, om 
dat pe plan mondial, activist de seamă pe 
meile din țara noastră se implică in cele 
menii și se ilustrează prin fapte de muncă, prin idei no
vatoare, prin descoperiri științifice valoroase, prin realizări 
strălucite care le fac cinste lor și patriei, România socia
listă.

In această zi de sărbătoare, gîndurile noastre se îndreaptă 
și spre femeia-sportiv, care în atitea rînduri a făcut să 
urce pe cel mai înalt catarg tricolorul românesc in mari în
treceri internaționale, la minunatele sportive care au onorat 
și onorează culorile țării prin performanțe de prestigiu. Și 
ne vin în minte,' rînd pe rînd, momentele de înaltă min
drie patriotică pe care ni le-au oferit gimnastele noastre, in 
frunte cu Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu și Emilia 
Eberle, atletele Natalia Mărășescu și Fița Lovin, jucătoarele 
de tenis de masă Marla Alexandru, Eva Ferenczi și Liana 
Mihuț, scrimerele Viorica Țurcan, Magdalena Chezan, Eca- 
terina Stahl, Gabriela Betucker, înotătoarele Carmen Bu- 
naciu și Irinel Pănulescu, parașutista Florica Uță, jucă
toarele de popice Elena Andreescu, Margareta Cătineanu, 
Elenă Trandafir, tenismana Virginia Ruzici și multe altele.

Tuturor, de „Ziua Femeii", întreaga noastră prețuire și cel 
mai fierbinte omagiu.
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După evoluții frumoase, viu aplaudate

Joi 8 martie 1979 I

• Aseară, România — Franța 5-1
• Astăzi, meciul pentru titlu, cu Norvegia
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Elena Ceaușescu, 
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Momentul premergător înscrierii golului trei al victoriei noului 
lider: C. Zamfir (ușor mascat de Iordănescu — nr 9) va șuta pu
ternic, sub bară, marcînd. Foto : V. BAGEAC

MIERCUREA CIUC, 7 (prin 
telefon). Cu partidele desfășu
rate miercuri în cadrul etapei 
a IlI-a a Campionatului euro
pean de hochei al junio
rilor (grupa B) s-au încheiat 
întrecerile din seriile prelimi
nare, urmînd ca mîine (N.R. 
astăzi) să se desfășoare finalele 
pentru stabilirea clasamentului 
generat

Avem bucuria să consemnăm 
că reprezentativa României, 
desfășurînd din nou un joe 
remarcabil, de data aceasta 
în compania echipei Franței, 
finalista de anul trecut, a ob
ținut o victorie clară, netă, 
care-i dă dreptul să evolueze 
țoi în ultimul act al compe
tiției, în 
Norvegiei.

Nutrim 
în finală 
iului nostru vor face totul pen
tru a obține succesul dorit de 
iubitorii sportului românesc.

Iată acum relatări de la me
ciurile de miercuri :

ROMANIA — FRANȚA 5—1 
(1—0, 2—0, 2—1). Desfășurat în 
fața unui număr record de 
spectatori (aproape 5 000 !), me
ciul a fost 
rii români 
angajament 
țiat atacuri 
spectaculoase, 
meroase 
portarul 
făcut o 
nă. Pînă 
a fost totuși ccnstrîns 
încă de 5 ori — să 
pucul din poartă. Vedetele jo
cului si răsfățatii publicului au 
fost tinerii noștri jucători Chi- 
riță si Todor, care au înscris 
cîte 2 goluri fiecare. Momentul 
hotărîtor al întîlnirii a fost în 
repriza secundă cînd, după 3 
momente consecutive de infe
rioritate numerică (de fiecare 
dată a fost eliminat Chirită), 
hocheistil noștri s-au desprins 
impetuos de un adversar am
bițios si combativ.

compania formației

convingerea că și 
speranțele hoche-

de junio- 
la primul 

Ei au ini- 
rapide si 

creîndu-și 
ocazii de gol, 

francez Sozzi 
partidă foarte 
la urmă însă acesta

— si 
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Etapa a 19-a a Diviziei A de fotbal

„BUCUREȘTENELE" ALTE SASE PUNCTE!
9

© Steaua — lider © Dinamo (victorie Ia Arad) atacă puternic • Stan se distan
țează în clasamentul golgeterilor • Olimpia și A.S.A. au mai coborit cîteva trepte 

© Spectaculoasa „renaștere** a lui Roznai : 3 goluri în meciul cu Jiul

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Au marcat: Chiriță și Todor 
— cite 2, Miklos, respectiv 
Marciano (în ultimele secunde 
de joc). Foarte bun arbitrajul 
asigurat de Westra (Olanda), a- 
jutat de Bocsak (Ungaria) și 
Djokici (Iugoslavia).

OLANDA — DANEMARCA 
8—2 (3—0, 4—1, 1—1). Joc la 
discreția hocheiștilor olandezi, 
care au înscris prin Boeren- 
kamps — % Moonns, Cornelisse, 
van Rijswijk, Peters și Sabbe, 
respectiv Hansen și Scbultz. 
Au condus : Abravanel (Franța), 
Wasching (Austria) și Gubernu 
(România).

AUSTRIA — UNGARIA 8—8 
(4—2, 2—3, 2—3). Partidă de 
mare luptă în care au marcat: 
Kullich și Koren — cite 2, 
Hofer, Haberl, Gabbauer și 
Stockhammer pentru Austria, 
Ancsin — 3, Nagy, Jecsi, Kir- 
ner, Ladanyi si Meszaros pen-

In urma Jocurilor 
minare clasamentele 

SERIA
1. NORVEGIA
2. Iugoslavia 
X 
4.

din seriile prelp 
sint următoarele:

i
3 3
3 2
3 0
3 0 

ll-a
3 3
3201 11- 7 4 
3102 11-13 2
3 0 0 3 4-26 0 

stabilirea clasa- 
dupâ 

r -------- — . . Austria
— Danemarca (locurile 7—8), ora 12 t 
Olanda — Ungaria (locurile 5-€), 

' — Iugoslavia (locurile
România — Norvegia

Chimia Rm. Vilcea - F. C Olimpia 3-0 (1-0)
Sportul studențesc — F. C. Corvinul 2-0 (1-0)
F.C. Baia Mare — Jiul 4-1 (1-0)
Steaua - F.C. Bihor 4-1 (2-0)
Gloria Buzău — A.S.A. Tg. Mureș 3-1 (1-D
U. T. Arad Dinamo 1-3 (0-D
S. C. Bacău — F. C Argeș 2-2 (0-D
Politehnica lași — Univ. Craiova 0-0
Politehnica Timișoara - C. S. Tîrgoviște 2-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (11 MARTIE)

S.C. Bacău - Gloria Buzău (0-1)
F.C. Argeș - Politehnica lași (2-1)
Univ. Craiova - Sportul studențesc (1-4)
Jiul - F. C. Corvinul (2-3)
F.C, Bihor - F. C. Baia Mare (0-1)
C.S. Tîrgoviște — Chimia Rm. Vilcea (3-3)
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș (1-2)
Politehnica Timișoara - Steaua (0-2)
F.C. Olimpia - U.T. Arad (0-0)

GOLGETERII
14 GOLURI : C. Stan (Gloria Buzău)

11 m. 10 GOLURI : Radu II (F. C. Argeș) — 2
11 m. 8 GOLURI : M. Răducanu șl Iordănescu — 
3 din 11 m (Steaua). Biro I (A.S.A. Tg. Mureș). 7 
GOLURI ; Costea (Politehnica lași), Coca (Chimia 
Rm. V.), Iorgulescu (Sportul studențesc), Marcu 
(Univ. Craiova) — 2 din 11 m, Roznai (F. C. Baia 
Mare),

1. STEAUA 19 10 4 5 35-21 24
2. F.C Argeș 19 11 2 6 29-19 24
3. F. C. Baia Mare 19 11 1 7 22-18 23
4. Dinamo 19 8 6 5 24-14 22
5. Sportul studențesc 19 8 5 6 28-22 21
6. C S. Tîrgoviște 19 9 3 7 22-18 21
7. Univ. Craiova 19 6 8 5 21-14 20
8. Politehnica lași 19 8 4 7 21-18 20
9. S. C Bacău 19 8 3 8 25-20 19

10. Jiul 19 8 3 8 24-28 19
11. Gloria Buzău 19 8 2 9 23-30 18
12. Olimpia 19 8 2 9 17-26 18
13. U.T. Arad 19 6 5 8 27-25 17
14. Corvinul 19 7 3 9 24-27 17
15. A.S.A. Tg. Mureș 19 6 5 8 23-32 17
16. Politehnica Tim. 19 6 3 10 18-24 15
17. Chimia Rm. Vilcea 19 5 5 9 19-33 15
18. F, C. Bihor 19 4 4 11 18-31 12

Citiți in paginile 2—3
celei de a 19-a

relatările de la 
etape a Diviziei A.

meciurile

o o 
0 1
1 2
1 2

Ungaria 
Austria 

SERIA
ROMÂNIA 
Franța 
Olanda 
Danemarca

Meciurile pentru _______
mentufbi final se desfășoară 
următorul program : ora 9 :

1. 
2.
3.
4.

o
0 0

14- 2 4 
11-12 4
11- 17 1
12- 19 I

24- 4 4

Olanda — 
ora 15 : Franța” 
3—4), ora 18 : 
(locurile 1—2).

Cîștigâtoarea 
veazâ în grupa , 
a campionatului 
nlori.

competiției promo- 
A la ediția următoare 

i european pentru jt>-

tru Ungaria, 
mei (R.D.G.), 
gia) si Larsen (Danemarca).

NORVEGIA — IUGOSLAVIA 
7—0 (4—0, 2—0, 1—0),

Voieriu CHIOSE

Au arbitrat Blu- 
Eriksen (Norve-

COPIII GALATIULUI VOR AHA MAI MULTE 
JOACĂ Șl SPORTLOCURI PENTRU

Orașul-port la Dunăre își a- 
daugă an de an noi frumuseți 
urbanistice, gălâțenilor, si
tuați în perimetrul celor șase 
mari cartiere, cu aproximativ 
260 000 de locuitori, asigurîn- 
du-li-se astfel condiții moder
ne de viață. Evident, odată cu 
aceasta, municipalitatea orașu
lui caută să rezolve și alte 
multiple probleme de ordin so
cial, una din ele fiind și 
spațiile de joacă ale copiilor, 
de agrement și de sport Să ve
dem cum se prezintă lucrurile 
în acest sector. Interlocutorul 
nostru, tov. Vasile Cojocaru, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui municipal Galați.

— De fapt, stimate tova
rășe Vasile Cojocaru, ideea 
investigației la care vă ru
găm să luați parte a pornit 
de Ia o scrisoare sosită la 
redacția noastră. In ea, un 
locuitor al orașului dv. fă
cea cîteva observații critice 
subliniind lipsa unor spații, 
miniterenuri pentru joaca co
piilor din unele microraioa- 
ne. Ce părere aveți, ce i-ați 
putea răspunde ?

— Dacă as vorbi la modul 
general, aș putea afirma că a- 
vem încă multe de făcut, că 
permanentul nostru dialog cu 
cetățenii ridică noi și noi pro
bleme edilitare la care
străduim să găsim cele mai 
eficiente soluții pentru ca toți 
copiii gălățenilor să facă miș-

care în aer liber, să se forti
fice. să-și trăiască adevărata 
copilărie. Dar mai bine să vă 
facem o informare exactă. la 
concret. în toate cele 
de unități școlare situate 
perimetrul orașului 
miniterenuri de 
tuminizate pentru 
baschet, handbal, 
ioane funcționează 
spatii de joacă - 
instalații si aparatura necesa
ră. Calculul investiției munici
palității vă rugăm să-l faceți 
dv., cunoscînd faptul că un 
singur asemenea spațiu costă 
în jurul a 25—30 000 lei. Ne lo
vim însă de unele greutăți. Ast
fel, atunci cînd discutăm des
pre viitoarele amenajări. «am
plasări, se mai găsesc din pă
cate locatari sau chiar asociații 
întregi de locatari care încear
că să facă fel și fel de ob
strucții bunelor noastre inten
ții. ca si cum nu ar fi vorba 
de copiii lor. ca si cum acestea 
nu sînt izvorîte din cerințele 
vitale ale locuitorilor, 
cu reclamatii că locul 
e bun. că se tulbură 
cartierului, deși, repet, 
țările respective sînt 
menta r amnlasate Ca să

mai spun că unii au mers

57 
în 

există 
sport bi- 

fotbal. volei, 
în microra- 
circa 100 de 

- dotate cu

Curge 
ales nu 
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Stelian TRANDAFIRESCU
Telemac SIKIOPOLne

(Continuare in nao. 2-3)
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NUME SONORE 
„CENTURII

Mai sînt numai citeva zile 
pină la gongul inaugural al ce
lei de-a VIII-a ediții a turneului 
international de box al Româ
niei „Centura de aur14, competi
ție care, cu fiecare an. dobîndeș- 
te tot mai mult prestigiu în are
na pugilistică internațională. La 
Întrecerile care vor începe luni 
la Palatul sporturilor și cultu
rii din Capitală se aliniază și de 
data aceasta pugiliști valoroși, 
medaliați la J.O.. C.M. sau C.E. 
Intre invitații așteptați să so
sească la București se disting 
pugiliștii cubanezi, în fruntea 
cărora se află multiplul campion 
mondial și olimpic Teofilo Ste
venson, ca și colegii săi purtă
tori ai centuri lor mondiale Adol
fo Horta, Jose Gomez si- Sixto 
Soria.

Un interes deosebit prezintă 
pentru spectatorii bucureșteni 
boxerii japonezi, participant! 
pentru prima oară la o compe
tiție organizată în tara noastră. 
Este de așteptat ca stilul lor 
combativ, bazat pe acțiuni în 
mare viteză (în special boxerii 
de la categoriile mici), să creeze 
unele dificultăți sportivilor eu
ropeni.

Colegiul central de antrenori 
al F.R. Box a alcătuit lista pu- 
giliștilor care ne vor reprezenta 
la prestigioasa competiție „Cen
tura de aurH. La „semiinuscă" : 
Al. Turei, R. Cozma, I. Boboc, 
S. Adem. D. Șchiopu, M. Con
stantin. La ..muscă“ au fost se
lecționați : D. Radu, Gh. Govici, 
N. Nicolae, M. Sîrcă și M. Vișan. 
Lista .cocoșilor" cuprinde șapte

BOXERI ROMÂNI 
IN TURNEE INTERNATIONALE

La turneul internațional 
„Straudjata", ce se dispută la 
cfî.rșitul acestei săptămîni în Bul
garia, sînt prezenți și trei tineri 
boxeri români: Ilie Moise (semi- 
muscă), Mihai Niculescu (ușoa
ră) șl Gheorghe Preda (mijlo
cie). Sportivii sînt însoțiți de 
antrenorul Gabriel Pometcu.

Vasile Ciobanu (semimuscă), 
Nicolae Neagu (pană), Gheor- 
gie Covaci (ușoară) și Vio
rel Vasile (semigrea) vor parti
cipa, săptămina viitoare, la un 
turneu internațional, la Alma-Ata.

LUPTĂTORII NOȘTRI
SE PREGĂTESC PENTRU C. E.

Continuind pregătirile pentru 
campionatele europene organiza
te de țara noastră în luna apri
lie, luptătorii fruntași participă 
la o serie de turnee internațio
nale. Prima garnitură de greco- 
romane (C. Alexandru, N. Gingă 
I. Păun, Șt. Rusu, Gh. Ciobotaru. 
I. Draica, P. Dicu, V. Andrei, R. 
Codreanu și V. Dolipschi) va 
concura la un turneu la Aschaf
fenburg (R.F.G.), la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni.

a Un alt grup va fi prezent- 
în aceeași perioadă, la un con
curs asemănător organizat la Os
trava (Cehoslovacia).

a Cei mai buni 15 luptători 
români la stilul libere participă 
la „Memorialul Nikola Petrov-, 
la Plovdiv (Bulgaria).

COPUI GALAȚIULUI VOR AVEA MAI MULTE LOCURI PENTRU JOACĂ Șl SPORT
(Urmare din pag. I)

pină acolo incit s-au apucat 
chiar să deterioreze instalați
ile, spațiile de joacă ale copi
ilor. Atunci, firește, am lăsat 
toată munca de lămurire la o 
parte și am aplicat legea, adi
că amenzile.

— Ne puteți oferi un 
exemplu 7

— Sînt destule dar unul 
ne-a surprins cel mai neplă
cut pe toți. Este vorba de Ale
xandru Truică rețineți — pro
fesor. locatar la blocul C 21 
din cartierul Țiglir.a I. Pentru 
a feri în viitor aceste spatii de 
stricăciuni, pentru o mai bună 
întreținere a lor, am hotărît 
să le dăm in primire asocia
țiilor de locatari — acțiune ce 
a început să fie pusă în prac
tică încă,, din toamnă. Este 
această măsură dacă vreți, o 
invitație la atitudine civică, la 
etică comunistă — imperative 
puse în fața noastră, a tuturor, 
de conducerea partidului și sta
tului, de însuși secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Aminteați de viitoare
le amenajări. Unde ar urma 
să apară ?

— Intr-o serie întreagă de 
puncte ale noilor cartiere, cum 
ar fi zona turnului de televi
ziune. cartierul Aeroport — 
spațiu! dintre inelul de cen
tură. Țiglina III — zona dintre 
blocuri și perdeaua plopilor 
de protecție. în curînd va În
cepe acțiunea de amenajare a 
unui număr de 9 microraioane 
sportive pe lingă marile uni
tăți școlare din cartierele Ma

PE PROGRAMUL 
DE AUR* 1 * * *

1 TIMIȘOARA, 7 (prin telefon)

I„Nu merge echipa, ăsta-i ba
iul" — se putea auzi, în dimineața 
meciului cu referire la echipa I timișoreană. Din păcate pentru 

iubitorii fotbalului din orașul 
de pe Bega, lucrurile stau cam 
așa. Timișorenii au încercat să I demonstreze că nu mai sînt cei 
din toamnă, au luptat si (pînă la 
urmă) au învins cu 2—0, însă I echipa încă nu merge. Este 
drept, jucătorii Politehnicii au 
dorit mult victoria, au jucat

I aproape 75 de minute in tere
nul oaspeților, însă n-au con
vins. Atacurile lor n-au fost 
lucide și succesul le-a fost

I ușurat de faptul că adversarul
a fost de nerecunoscut. C. S. 
Tîrgoviște, apărută la joc fără

Itrei piese de bază (două... pe 
teren: Coman — gripat, Sava 
— întindere ; Iar una în afara

Ilui : Proca — rămas la Tîrgo
viște, în urma unei crize de 
rinichi) a jucat sub orice cri

sportivi : T. Dinu, I. Panaite
(cîștigătorul .Turneului primăve
rii**), D. Voinescu, F. Ibraim, V. 
Stancu, I. Căprărescu, N. Giurcă. 
Pentru „pană" candidează: T. Cer
cel, N. Popa, I. Lungu, V. Zbughin, 
I. Sandu, V. Duchin. Dintre 
.semiușori“ se disting P. Căpri- 
ceanu (cîștigătorul .Turneului 
primăverii") și I. Dragomir. A- 
lături de ei vor mai fi prezențf: 
N. Stoenescu, I. Șandor, fi. stan 
și FI. Livadaru.

Simion Cuțov și Carol Hajnal 
sînt din nou prezenți pe foaia 
de concurs a categoriei ușoară. 
Alături de ei, L. Sandu (învin
gătorul de la Brăila), I. Stama- 
tescu, N. Mihalache, I. Corneanu. 
Dintre „semimijlocii** nu vor lipsi 
I. Budușan, C. Hoduț, Gh. Si
mion, M. Teofil. Și la mijlocie 
mică selecționerii au alcătuit o 
listă mai lungă : I. Miron. N. 
Chioveanu, V. Girgavu, M. Sir ba, 
C. Ciochină, M. Olaru, N. 
Vișan. La categoria mijlo
cie : V. Silaghi. S. Urdă, 
Al. Crișan, P. Istrate și 
I. Dobre; semigrea : C. Chiracu, 
M. Alexandru, G. Donici, C. 
Florea.

La actuala ediție a „Centurii 
de aur“ se va pune în aplicare 
pentru prima oară noua preve
dere a regulamentului în legă
tură cu cea de-a 12-a categorie, 
supergrea (+91 kg). Se pare că 
la această ultimă categorie nu 
va participa decît V. Vrinceanu. 
Ceilalți .grei", D. Micu și I. 
Cernat, vor fi prezenți la catego
ria 91 kg. (M. TR.).

CAMPIONATE COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
AZI, DINAMO Șl VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA INTR-UN 

PASIONANT DERBY 
LA POLO

Astăzi este programat în Capi
tală (bazinul Floreasca, de la 
ora 19), un prim derby al cam
pionatului de polo ; campioana 
țării, Dinamo București, primeș
te replica ambițioasei formații 
clujene Voința. De o parte, o 
echipă echilibrată, matură, care 
a luat un start excelent în ac
tuala ediție (14—5 cu C.N.A.S.E.), 
de cealaltă, un „7“ tot mai vigu
ros, mai decis ca oricind să 
asalteze în acest an poziția 
fruntașă a clasamentului. Dacă 
vor reuși să stopeze contraatacu
rile foarte periculoase ale bucu- 
reștenilor, pololștii Voinței pot 
spera într-un rezultat favorabil.

în deschidere (ora 18), Rapid 
va încerca să uite .șocul" de 
duminică. intr-un meci cu 
C.N. A.S.E., in care pornește cu 
prima șansă. A 3-a partidă a 
etapei. extrem de Interesantă, 
este programată la Oradea, unde 
Crișul si Progresul București, re
velațiile rundei inaugurale. vor 
lupta pentru două puncte deo
sebit de prețioase. (&.▼.).

DIVIZIA A LA BASCHET (f)
Desfășurate ieri seară, meciu

rile tur ale etapei a 15-a a Di
viziei A Ia baschet feminin s-au 
încheiat cu următoarele rezulta
te :

Voința Brasov — Rapid Bucu
rești 84—74 (45-33).

zepa. Dunărea. Țiglina I s II, 
Aeroport, in valoare de un mi
lion lei : iar celor 197 de mese 
de ping-pong din beton mozai- 
cat. amplasate Intre blocuri, li 
se vor mai adăuga încă 100. 
Tovarășii de la sistematizare 
au schițat dealtfel, atit in in
cinta viitoarelor construcții cît 
și la periferia lor. o serie de 
dotări rezervate copiilor de di
ferite vîrste. De exemplu, 
la plaja Dunării, care vrem să 
fie în întregime o zonă de agre

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXTRAORDINA
RA PRONOEXPRES DIN 7 MAR

TIE 1979

FAZa 1. Extragerea I: 44 31 20 
27 43; extragerea a n-a: 20 41 44 
13 32: extragerea a IH-a: 15 30 
16 39 13; extragerea a rv-a: 34 1 
41 35 13.

FAZA A n-a. Extragerea aV-a: 
3 34 33 2 5; extragerea a Vl-a:
31 9 8 i5 26 2; extragerea a 
VH-a: 21 43 10 41 4 31.

FAZA A IlI-a. Extragerea a 
vni-a: ?5 43 7 21 22; extragerea 
a IX-a: 34 21 22 17 11.

FAZA A iv-a. Extragerea a 
X-a: 41 18 6 26 25 22; extragerea 
a Xl-a: 4 42 28 19 22 43; extra
gerea a XH-a: 29 31 12 45 18 6; 
extragerea a XIII-a: 6 41 3 15 
25 23.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
3.212.431 Iei.

TINERII BIATLONIȘTI- DEPARTE
DE MAREA PERFORMANȚĂ

întrecerile tinerilor biatlonistl 
din 7 țări desfășurate în cadrul 
.Concursului Prietenia" au con
firmat valoarea favoriților. în
deosebi a sportivilor din R. D. 
Germană și U.R.S.S. In general, 
palmaresul oaspeților îi îndrep
tățeau pe aceștia să aspire la 
locuri fruntașe în clasamentele 
diferitelor probe. Ne așteptam, 
însă, ca, în această companie, 
tinerii noștri biatlonistl să se 
mobilizeze, să dovedească o cit 
mai mare putere de luptă și 
concentrare de-a lungul competi
ției, pentru ca în final să se si
tueze cit mai aproape de frun
tași. Din păcate, mai vechi lacu
ne in pregătire, semnalate nu 
o dată atlt la lotul de seniori, 
cit ș> la cel de juniori, au făcut 
ea reprezentanții noștri să ocu
pe poziții mediocre in clasamen
tele probelor individuale și pe 
echipe, s-a confirmat astfel că 
și .speranțele" sînt încă departe 
de marea performanță. cauzele 
fiind. în linii mari, aceleași care 
dăinuie de mai multă vreme în 
rindul seniorilor. Așa cum ară
tam. de citeva ori In acest sezon, 
pregătirea pentru tragerea in po
ligon s-a dovedit deficitară, re
zultatul firesc fiind nu o dată... 
pierderea multor locuri în clasa
mente. în evoluția finerCor noș
tri biatlonistl — chiar în a ce
lor mai talentațl — a fost evi
dentă și o slabă eficiență în aler
garea pe schiuri. Or. fără va
loare crescută în aceste două 
componente ale biatlonulul. nu 
pot fi obținute rezultate pe mă
sura cerințelor și a ocrtdlțluor.

Voința București — Olimpia 
București 56—50 (31—18).

C.S.Ș. Ploiești — Crișul Oradea 
50—«7 (10-48).

Politehnica București — Pro
gresul București 66—70 (39—32).

Universitatea CIuj-Napoca — 
P.T.T. București 106—56 (59—32).

Jocurile retur se dispută astăzi 
dimineață. Cele din Capitală au 
loc în sala Floreasca, de la ora 
10, în ordinea : Politehnica — 
Progresul și Voința — Olimpia.

IN „CUPA 8 MARTIE" 
LA TENIS

FAVORITELE SE IMPUN
în sala .23 August" continuă 

maratonul jucătoarelor de tenis 
participante la competiția dotată 
cu .Cupa S Martie". Se joacă 

"non-stop. de dimineață pină sea
ra. Dacă în primul tur am asis
tat la două surprize, In conti
nuare favoritele au învins clar, 
unele (Rodica Gheorghe. Maria
na Hagiu) r.elăsînd nici un ghem 
adversarelor ! în cea mai echili
brată intilnlre. Simona Nunweil- 
ler a învins-o în trei seturi (6—3. 
4—6, 7—5) pe talentata Liana Dan 
(un arbitraj mai atent la acest 
meci ar fi scutit de nemulțumiri 
ambele jucătoare). Intr-o altă 
lntUnire. considerată derby. Ma
riana Totoran, lucind foarte pre
cis pe rundul terenului si cu 
dese atacuri la fileu, a lnvîns-o 
pe Luminița Sălăjan cu 6—3. 7—6. 
clujeanca neconfirmind. deo

ment, vor apărea încă ci
teva bazine de înot | in peri
metrul dintre Valea Țiglinel și 
Valea Abatorului ne-am propus 
să conturăm Parcul tineretului, 
cu profil de agrement si de 
sport, dar... mai bine să ne o- 
prim aici, deoarece toate mai 
comportă încă discuții. Îmbu
nătățiri ale proiectelor pe mă
sura propunerilor izvorite din 
discuțiile la fața locului cu ce
tățenii orașului nostru. Nor
mal că planurile noastre, co

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ATI PROCURAT BILETELE 

PENTRU TRAGEREA LOTO DE 
MUNE, 9 MARTIE 1979 ? Astăzi 
este ultima zi de participare la 
tragerea obișnuită Loto de vineri 
9 martie a.c., care vă oferă po
sibilitatea de a obține AUTOTU
RISME ..Dacia 1300“ sau impor
tante ciștiguri în numerar. Par- 
ticipind cu MAI MULTE BILETE, 
aveți mai multe șanse de a vă 
număra printre marii câștigători! 

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

| POIANA BRASOV — FORMULA UNEI VACANȚE IDEALE I
I ' I

Așezată pe versantul nordic al masivului Postăvarul, la o z 
altitudine de 1020 m și o distanță de 13 km de Brașov, sta- 
țiunea Poiana Brașov, supranumită pe drept Poiana Soarelui și uî 
a sporturilor de iarnă, dispune în această perioadă de locuri g 
în frumoasele și modernele sale hoteluri. Avînd o rețea de uni- 

0 tăți de alimentație publică renumită prin diversitatea specifi- 
cului fiecărui restaurant, stațiunea constituie un minunat loc —« 
pentru petrecerea concediului de odihnă. O mini sau maxi- g} 
vacanță efectuată aici înseamnă a beneficia de nenumăratele g* 
posibilități de agrement: teleschiuri pentru amatorii sportu- 
rilor de iarnă, telecabine pentru excursii pe Postăvarul, dis- 
coteci, baruri cu program de varietăți, piscine, saună etc.

Rețineri de locuri se pot face prin agențiile și filialele OFi- 
CIILOR JUDEȚENE DE TURISM.

Cum spuneam Insă, competiția 
desfășurată pe Valea Risnoavel 
de lingă Predeal nu a reliefat 
nici ambiția și nici dirzenia, fi
rești virstel și absolut necesare 
pentru obținerea unor rezultate 
onorabile de către sportivii noș
tri.

Este încă o lecție pentru teh
nicienii șl tinerii practicant! ai 
acestei ramuri sportive, care tre
buie să înțeleagă că drumul afir
mării cere multe eforturi, răs
pundere si dăruire, atit în pre
gătire cît șl In participarea la 
competiții. Un drum pe care tre
buie pornit cu entuziasm si exi
gență încă de pe acum, chiar 
dacă pe obișnuitele trasee ale 
concursurilor de blatlon a venit 
primăvara !

Paul IOVAN

BIATLONIȘTI ROMÂNI 
LA CONCURSUL 
DE LA OBERHOF

Intre • și 12 martie la Oberhof 
(R.D. Germană) se va desfășura 
un mare concurs internațional de 
biatlon la care vor fi prezenți 
sportivi din mai multe țări, 
printre care și România. Aseară, 
iotul biationiștilor noștri a pă
răsit țara în următoarea compo
nentă : Gheorghe Giraiță, ion 
Cimpoia, Francisc Foriko, Vasile 
Băjenaru șl Csaba Szabo, antre
nor Gheorghe Vilmoș.

camdată, nid speranțele șl nid 
excelentele condiții de pregătire 
ce 1 s-au creat de către federa
ție. Alte rezultate: Sodica Gheor
ghe — Daniela Nemeș 6—3. 6—3; 
Mariana Hagiu — Cristina Stefă- 
nescu 6—0, 6—0 ; Gabriela Szoko 
— Dorina Brăștin 6—0, 6—3 ; Ele
na Popescu — Daniela Moise 
6—4, 6—2 ; Rodica Gheorghe — 
Mariana Tudorache 6—0, 6—o ;
Mariana Totorau — Teodora Ta- 
che 6—0, 6—1. în primul meci de 
dublu Camelia Chiriac, E. Po
pescu — Mariana Drăghid. Cris
tina TTocan 6—1, 6—1.

Daniei DIACONESCU, coresp.).

CONCURSURI DE SANIE 
PE PISTA DIN SINAIA

Pe pista din Sinaia, activitatea 
competitională la sanie a conti
nuat cu desfășurarea a două 
concursuri. Pe primele locuri 
s-au clasat. In .CUPA MĂRȚI
ȘORULUI": 1. Maria Maioru
(C.S.O. Sinaia) 2:02.45 ; 2. Ca-
brlela Soare (C.S.Ș. Sinaia) 
2:04.04 : 3. Roxana Bărtușică
(C.S.O.) 2:04.50 : 4. Mariana Carp 
(C.S.Ș. Vatra Domei) 2:W.M : 
.CUPA PRIMĂVERII" — senioare: 
1. Gabriela Soare 2:03.63 : 2. Ele
na Stan (C.S.O.) 2:05.55 : 3. O-
felia Dragomir (Carpați Sinaia) 
2:08.17 ; junioare : Roxana Băr- 
tușlcâ 2:04.85 : 2. Rita Gheorshi- 
ță (C.S.Ș. Petroșani) 2:05,87 ; J. 
Simona Toc (C.S.Ș. Sinaia) 2:07.85; 
juniori : D. Comsa 2:01,65 ; 2.
Gh. Pleșa 2:02,31 ; 3. L. Bălănoiu 
2:04.38 — toți de la C.S.Ș. Si
naia.

rectările din mers pe care a- 
vem datoria să le facem prin 
acele microcartiere date în fo-
los ințâ in anii din urmă nu 
se vor rezolva bătînd din pal
me. peste noapte. în ce ne 
privește, vom face totul pen
tru realizarea sarcinilor propu
se. în același timp, sintem 
convinși că vom fi sprijiniți și 
mai intens prin munca patrio
tică a locuitorilor noștri, pen
tru ca toti copiii acestui fru
mos oraș să aibă la dispoziție 
cît mai multe locuri de joacă 
și de practicare a sportului.

DUMINICA 11 MARTIE 1979 — 
O NOUA TRAGERE LOTO 2. La 
prima tragere Loto 2 din această 
lună, care va avea loc duminică 
11 martie a.c., participanții au o 
nouă ocazie de a cîștiga autotu
risme sau diferite premii va
loroase în numerar, de valori 
fixe și variabile. NU UITAȚI : 
o Sîmbătă 10 martie este ultima 
zi pentru procurarea biletelor 
A NUMAI CINE JOACA POATE 
ClȘTIGA !

I
I
I
I
I
I
I
I

- - - - - - - - - - - - - - - - - UN STA
Programată la trei zile distanță, cea ] 

doua etapă a stagiunii de primăvară, 1 
vizia A, o confirmă pe prima sub as| 
tensiunii in teren, a dramatismului chiar] 
trate, finalmente, pe tabelele de marcal

Recitiți rezultatele meciurilor : nu mtn 
nează acel „lu, formațiile oaspete — !
de ar ține-o așa ! — îndrăznesc tot mail 
la maniera... italiană. Este atit cazulj 
F. C. Argeș, egalată cu greu la Bacău, al 
potou, și al Universității Craiova (din nd 
vincibilă in Dealul Copoului), cit, mai I 
al dinamoviștilor bucureșteni care, după I 
nă de muncă asiduă, au obținut ceea I 
reușeau mai deloc în partidele turului I 
torie in deplasare (la Arad), in dauna 
dintre performerele etapei inaugurale a 
rului. , ■ j

Așadar, protagonistele mai vechi și ni 
ne anunță o încleștată întrecere pentrul 
diurnul clasamentului^, locurile de onoa 
soccerului nostru, la care își depun hd 
candidatura și Steaua (revenită, cu brl 
frunte), Sportul studențesc și F. C. Bail 
re, iert, din nou. . ea, ca poftă de gol și 
ales, stil 1 Viorel Mateianu și ai lui fot

• CARTONAȘE S-AR I
CHIMIA RM. VÎLCEA - F. G OUI

_ Stadion „1 Mai"; teren bun; timp frumos;] 
• 12 000. Au marcat: COCA (min. 2 șl 75), CARABA 
I poartă: 20-3 (pe poartă: 12—1). Comere: 10-1.

CHIMIA ; Icrdâchescu 7 — Basne 7, Savu, d 
89 Lepâdatu) — G. Stan 7 (min. 75 C. Nicolae), 

ITeleșpan 8, Stanca 7, Coca 8.
OLIMPIA : Harclambie 6 — Pop 6, SmanandaciJ 

Sabou 6, Bathori II 7, Hațegonu — Marcu 6 
(min. 43 Helve! 5), Both I 7.

IA arbitrat : G. Dragomir 4 ; la îlnle : Gh. Met^ 
I. Chilibar (Pitești). (

Cartonașe galbene: POP, SMARANDACHE.

I Cartonașe roșii: POPA. HAȚEGANU, SAVU.
Trofeul Petschovschi: 10; La juniori: 4-1 (1—1).

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

RM. VÎLCEA, 7 (prin telefon)
Cine citește caseta jocului și 

afiă că la Rm. Vilcea arbitrul 
a arătat trei cartonașe roșii și 
două galbene iși Închipuie că 
la acest meci au sărit scintei, 
ceea ce n-a fost cazul. Cu trei 
jucători eliminați, echipele au 
reluat — după pauză — partida 
in zece jucători (Chimia) și 
nouă (Olimp-.a). în această par
te a jocului, învingătorii și-au 
rotunjit scorul, de la 1—0 la 
3—0 ! Cititorii și-ar putea ima
gina că echipa Chimia a în
vins pentru că adversarii au 
rămas cu un jucător în minus. 
Realitatea este că. și pe par
cursul primelor 45 de minute 
de joc. Chimia a fost superi
oară la toate capitolele, des- 
chizind scorul încă din min. 
2 (autor COCA, care a profitat 
de greșeala fundașilor adverși 
si a lobat mingea, primită în 
careu, peste portarul Haralam- 
bie, ieșit în intimpinare). Gaz
dele au mai dispus apoi de 
alte trei mari ocazii de gol, 
rămase nefructificate. Olimpia 
s-a străduit să facă față atacu
rilor ți a reușit (într-o măsu
ră), a și contraatacat, In min. 
30, introducînd mingea în pla
să. Insă Pataki era în poziție 
de ofsaid. Sătmărenii au comis 
mai multe faulturi, dar jocul, 
cu o singură excepție (riposta 
lui Savu la faultul lui Hațe-

ganu), nJ 
taților pd 
trei elim 
tonașe d 
G. Drag) 
faze (el 
greu) d 
prompt. > 
liminări 
schimb, I

G
Stadion I 

18 000. Au 
68), respeJ 
Cornere: 3

U.T.A. ; 1
Șchepp 6,
6), Domidl 

. DINAM
Lucuță 7 -I 
Dudu Geo

A arbitrd 
și FI. Anul

Trofeul!

ARAD,
N-a fd 

erau cînl 
Dinamo.J 
lui Dind 
Augustin 
bucureșta 
dent, s a 
rare

au Învins, dar n-ai
POLITEHNICA TIMIȘOARA - C.S. TÎRG'

I Stadion „1 Mai" ; teren excelent ; timp frumos, 
ximativ : 15 000. Au marcat: ANGHEL (min. 18), 
din 11 m). Șuturi la poartă : 18—4 (pe poartă : j

POLITEHNICA ; Catona 7 — Yișan 7, Pâltinișan

I— Roșea 7, Dembrovschi 5, Lața 8 — Nadu 5 (m 
Petrescu 7. '

C. S. TIRGOVIȘTE ; Stancu 5 — Gheorghe 5, Ale 
— Furnică 6, Kallo II 7, Tâtaru 5 — FI. Grigore 5,

A arbitrat : M. Buzea 8 ; la linie : N. Georges I București).
Cartonașe galbene : PITARU, LAȚA, VIȘAN.
Trofeu] Petschovschi : 8 ; La juniori : 1—0 (1—0).

tică, de I 
numai fi 
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Primul, i 
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careu și- 
format f 
BROVSCJ 
meritată, 
un meci 
ce dorine



DIVIZIA A
ETAPA A 19-a

KAT--------------------
pare-se, ceva din înfrîngerea de 

dine de idei, satisfacție și în ceea 
bilanțul general la „capitolul go-

I înscrise ieri, față de 30, recordul 
la 10 decembrie, in ultima etapă 
Ceea ce, firește, pentru început 
I e rău deloc.
lanternei", Politehnica Timișoara

Vîlcea se cam depărtează de F.C. 
piindu-se de A.S. Armata Tg. Mu-

fără drept de apel, la Buzău, unde 
\cat toate cele trei goluri ale for- 
), Corvinul, U.T.A. și chiar 
Satu Mare, aflată, ca și echipa lui 
e, la a doua înf ring ere consecu- 
rul campionatului.
uză deci un retur extrem de in- 
lambli poli ai ierarhiei primului e- 

satisfacția iubitorului de fotbal 
kistrd, care, astfel stînd lucrurile, 
etapele imediat următoare ale Di- 
pregătească un puternic „11" re- 

pentru 4 aprilie. . .
Gheorghe NICOLAESCU

I ARBITRILOR...
Itîv 
la

tîn.

6

kli- 
ele 
ar- 
rul 
[igă 
hsă 
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e- 
în 

tîr-

ROZNAI ÎN VERVĂ DE SUT d
F. C. BAIA MARE - JIUL 4-1 (1-0)

Stadion „23 August* ; teren bun, dar cam moale ; timp foarte frumos j spec
tatori — aproximativ 15 000. Au marcat : ROZNAI (min. 18, 48 și 60) și POPA 
(min. 77), respectiv DUMITRACHE (min. 90). Șuturi la poartă : 21-6 (pe 
poartă : 11-5). Cernere : 11—1.

F. C. BAIA MARE : Ariciu 7 — Molnar 7, Borz 7, Sabâu 6 (min. 57 Drago- 
mirescu 7), Koller 9 — Bălan 7, P. Radu 8, Deac 8 — Sepi 7 (min. 66 Popa 
7), Terheș 7, Roznai 9.

JIUL ; Moise 6 (min. 57 Cavai 6) — Cassai 6, Rusu 6, Ciupitu 6, P. Gri- 
gore 5 - Stoica 5, Stoichiță 6, Mulțescu 6 - Sălăjan 5, Dumitrache 6, Bucu- 
rescu 5 (min. 66 Boloș 6).

A arbitrat : R. Stincan 9 ; ’a linie : Fr. Coloși și I. Puia (toți din București).
Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 1-0 (0-0).

BAIA MARE, 7 (prin telefon)
Jocul în continuă mișcare și 

permanent ofensiv al băimăre- 
nilor le-a adus acestora net ciș- 
tig de cauză în fața unei for
malii oaspete care a reușit să 
mențină un oarecare echilibru 
al partidei doar în prima re
priză. Atacind în valuri și cu 
o mare varietate de combinații 
tactice, localnicii s-au aflat a- 
proape tot timpul la cîrma jo
cului și dacă in repriza întîi 
nu au marcat decît o dată 
(ROZNAI, în min. 18, după o ac
țiune personală pe partea stin
gă, printr-un șut plasat in col
țul lung), după pauză — cînd 
și rezistenta adversarului a slă
bit — ei au adus scorul la di
mensiuni corespunzătoare ra
portului de forțe din teren. In 
vervă deosebită. ROZNAI în
scrie, din nou, imediat după re
luare (in min. 48, el a împins 
în plasă mingea scăpată de 
Moise, la șutul lui Koller), pen
tru ca 12 minute mai tîrziu tot 
ROZNAI să finalizeze o acțiune 
pe traseul Dragomirescu-Ter- 
heș. în continuare, gazdele pe
riclitează continuu poarta ad
versă și, în min. 77, la o cen
trare de pe dreapta, POPA în
scrie cu capul, din plonjon... 
Preocupată mai mult de apăra
re, echipa oaspete a avut cî- 
teva acțiuni periculoase de 
contraatac, din care cele mai 
mari ocazii au fost ratate de 
Bucurescu. In min. 28, el a tri
mis spre poarta părăsită de 
Ariciu, dar Koller a intervenit 
înainte ca mingea să intre în 
poartă, iar în min. 65 șutul lui 
Bucurescu a fost respins de 
Ariciu. Golul de onoare al Jiu
lui este realizat în ultimele se
cunde de DUMITRACHE. Pu
blicul, satisfăcut de scor și de 
evoluția echipei, a dat uitării 

insatisfacția etapei Inaugurale, 
aplaudîndu-i călduros pe Mate- 
ianu și pe jucătorii săi.

Radu URZICEANU

U\ MECI CÎȘIIGU ÎNAINTE OE A ÎNCEPE...
SPORTUL STUDENȚESC - F.C. CORVINUL 2-0 (1-0)

Stadion Republicii ; teren buc. ; timp favorabil ; spectatori — aproximativ 
2 000. Au marcat: OCTAVIAN IONESCU (min. 10) și GROSU (min. 70). Șuturi 
ia poartă : 14—7 (pe poartă : 10-3). Cornere : 13—1.

SPORTUL STUDENȚESC: Morcru 7 - Strce 7, Cazan 7, Grigore 7, Ma
nea 7 — lorgulescu 6, Oct. lonescu 7, Ceței 6 — Chiba ia 7» M. Sandu 7, 
Grosu 7 (min. 71 Tonăsescu).

CORVINUL HUNEDOARA: Bc’ogcn 6 - Bucur 6. Angelescu 7, Merlă 6. 
Bogdan 6 — Dina 6. Nîcșa 6, Gec'gescu 6 — Ljcescu 7, Gabcr 5 (min. 71 
Agud), Văetuș 6 (min. 86 Andon-e).

A arbitrat : I. Rus 9 ; la linie : F. K eres te s (ambii din Tg. Mureș) și 
O. Ștreng (Oradea).

Trofeu! Petschovschi: 10; La juniori: 2—1 (1—0).

me ce oaspeții se „agățau- (cuMeciul de pe stadionul Re
publicii’ s-a jucat în mare 
parte... înaintea primului fluier 
al arbitrului loan Rus ! Cu 5 
(cinci) jucători gripați la pat 

(Gălan, Economu. Dimitriu IV, 
Klein și Petcu), cu alți 3 
(Bucur, Dina, Georgescu) in- 
trați cu febră în teren, Corvi
nul s-a prezentat la întilnire 
vizibil dominată psihic de in
disponibilitățile sale. Comple
xul său de inferioritate a năs
cut în tabăra adversă — con
form principiului vaselor co
municante — starea de spirit 
reciprocă, un la fel de vizibil 
complex de superioritate, sin
gura problemă reală pe care 
și-o puneau studenții bucu- 
reșteni înainte de meci fiind 
numărul golurilor pe care le 
vor înscrie...

A rezultat o partidă medio
cră și pe alocuri chiar slabă, 
gazdele luînd majoritatea tim
pului jocul prea ușor, în vre-

DUMITRU, ANIMATORUL JOCULUI...
STEAUA - F. C. BIHOR 4-1 (2-0)

Stadion Steaua î teren bun t timp tnnorat, închis : spectatori - aproxima
ți» 15 000. Au marcat: C. ZAMFIR (min. 21 ți 50). M. RADUCANU (min. 23) 
ți NASTASE (min. 85), respectiv GHERGHELI (min. 80). Șuturi la poartă : 
19—11 (pe poartă : 11—4). Cernere : 10-5.

STEAUA : N. Răducanu 7 — Nitu 7, FI. Marin 7, Agio 8, Vig:) 7 - Dumi
tru 9, Stoica 7 (min. 71 Semeț 5), lordănescu 7 - M. Răducanu 7. Năs- 
tase 7, G Zamfir 8 (min. 77 A. lonescu).

F. C. BIHOR : Vidac 4 (min. 63 Albu 6) — Horvath 6 (min. 46 Ncghi 6), 
David 7, Bigan 6, Kiss 8 — Naom 7, M. Marian 6. Muieșan 7 — Ghergheli 
7, Lupău 6, Florescu 6.

A arbitrat: T. Andrei 9; la linie D. Dopp (ambii din Sibiu) și V. Cio- 
cilteu (Craiova).

Cartonașe galbene : GHERGHELI, STOICA, NAGHI
Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 2—3 (2—3).

Am văzut un meci frumos, 
ieri, pe stadionul Steaua. Bolul 
învinșilor nu s-a plasat la ni-

mijloacele lor puține) de un 
scor cit mai strins.

în deplină logică cu rapor
tul (dezechilibrat) de forțe, 
Sportul a înscris două goluri 
frumoase, prin OCTAVIAN 
IONESCU (min. 10) și GROSU 
(min. 70), ratînd alte cîteva 
situații favorabile.

Se poate spune fără exage
rare că Sportul a obținut două 
puncte în clasament făcînd ți 
un antrenament util pentru 
etapa de duminică, adversara 
sa neridicindu-se cu nimic 
(din motive obiective) peste 
replica unui partener de an
trenament.

Singurul jucător de la oas
peți care a încercat — mai 
ales în prima repriză — să se 
bată cu o întreagă echipă a 
fost Lucescu. Un raport evident 
disproporționat, care nu putea 
fi nicicum răsturnat...

Marius POPESCU 

velul unei simple prezențe, cum 
se Intimplă adeseori în cazuri
le unui eșec la trei goluri dis
tanță. Orădenii au luptat cu o 
meritorie dorință de a fi cit mai 
aproape de nivelul valoroasei 
partenere. Și au reușit adeseori, 
începutul jocului și startul „ac
tului doi" i-au arătat acționind 
precis și pe spații largi, șl obli
gând apărarea noului lider la ma
nevre permanente, la o neîn
treruptă stare de atenție. Din 
asia nu trebuie să se înțeleagă 
că Steaua n-ar fi meritat vic
toria. Campioana a știut să pro
fite de fiecare moment favora
bil, a punctat mereu cu exacti
tate. Probabil că și ajungerea la 
situații de scor asigurătoare a 
contribuit la apariția unor stări 
de Uniște șl — implicit — la „re
ducerea motoarelor". Chiar dacă 
n-a mai realizat integral jo
cul sigur și de bună valoare 
tehnică de la Satu Mare, cam
pioana ne-a arătat și ieri că de
ține o bună dispoziție de joc. 
Dumitru fiind din nou animato
rul „unsprezecelui" său.

Seria celor cinci goluri a des- 
chls-o C. ZAMFIR (min. 21) s 
un gol „ă la Dobay", reluare pu
ternică, de la aproximativ 15 m 
a mingii, care s-a dus bolid 
pe lingă Vidac. Două minute 
mal tîrziu, M. RADUCANU » 
Înscris avindu-I.,. colaborator 
pe Vidac, care a scăpat balonul 
«Hn brațe. In plasă. Și la golul 
trei portarul orădean are o par
te de vină, el greșind boxarea 
mingii, iar C. ZAMFIR „sancțio- 
nlndu-1" fără drept de apd- 
GHERGHELI a fost autorul go
lului de onoare al oaspeților, 
printr-Un șut de mare forță, Iar 
NĂSTASE a semnat golul nr. 
4 al Învingătorilor, printr-o exe
cuție spectaculoasă. Să notăm 
că raportul situațiilor mari dea 
înscrie a fost de 7—2 tn favoa
rea bucureștenilor.

Eftimie IONESCU

U SCĂPAT (totuși) UȘOR...
k- DINAMO 1-3 (0-1)
mp foarte frumos ; spectatori — aproximativ 
4), ION MOLDOVAN (min. 65), ȚEVI (min.
Șuturi la poartă: 16—12 (pe poartă: 9—9).

Gol 6, Gașpar 7, Giurgiu 6 — Leac 6, 
(min. 30 Coraș 6), Vaczi 6 (min. 68 Kulria 

k 7, Ghiță 7, I. Marin 7 (min. 58 Țevi 8), 
an 8 (min. 86 Mușat), Custov 7 — Țâlnar 7, 

I Mare) 8 ; la linie : Gh. Ispas (Constanța) 

niori: 4-0 (2-0).
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atacul la mijlocul terenului. 
U.T.A., deși în formație com
pletă, s-a mișcat în general 
greoi, a combinat — e adevă
rat — frumos în cîmp. dar s-a 
dovedit sterilă în fața porții. 
Și chiar dacă în ansamblu ară
denii au avut în prima repriză 
inițiativa, Dinamo a fost aceea 
care a beneficiat de ocazii de 
a marca mai multe și mai 
clare, ceea ce le-ar fi putut 
asigura pînă la pauză un a- 
vantaj de 3—4 goluri. A mar
cat, însă, o singură dată, în 
mjn. 4, prin TĂLNAR, care a 
trimis jos Ia colț balonul, la 
capătul unei acțiuni inițiate de 
Vrînceanu și a ratat, în alte 

situații, în care toată lumea 
vedea mingea în plasa lui
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PITEȘTENII EGALAȚI IN...
S. C. BACAU - F. G ARGEȘ 2-2 (0-1)

Stadion ,,23 August"; teren bun; timp frumos, dar rece; spectatori - 
aproximativ 18 000. Au maroat: RADU II (min. 21 și 77). CATARGIU (min. 
13-2?l M Hu <min' Șutun la poartă : 20-6 (pe poartă : 6-4). Comete :

S.C. BACAU: Mindrilă 5 - Andrieș 4 (min. 27 G Solomon 6), Cotargiu 8, 
Lunca 5, I. Solomon 7 - Cărpuci 5, Șoșu 5, Vomanu 6 - Chitaru 7, Antohi 5, 
Mihu 6.

F.C. ARGEȘ: Cristian 8 - Bărbulescu 7. Cîrsteo 8. Stanca 8. Ivan 7 - 
Chivescu 7. tovănescu 6 (min. 46 M. Zamfir 6), Toma 6 (min. 74 Mciceanu 
6), latan 6 — Radu II 7, Doru Nicoloe 7.

A arbitrat: Cristian Teodorescu 8; ia linie: G. Paroschiv (ambii din 
Buzău) și M. Fediuc (Suceava).

Cartonașe goibene: STANCU, ANTOHI. ȘOȘU.
Trofeul Petschovschi; 9; La juniori: 1—C (1—C).

C ■
BACĂU, 7 (prin telefon)
Așa cum era de așteptat, li

derul clasamentului a avut de 
trecut un examen dificil în 
fața echipei locale, care nu 
s-a dezmințit nici de această 
dată în privința elanului ofen
siv ce o caracterizează Ia me
ciurile susținute pe teren pro
priu. Intr-adevăr, băcăuanii au 
manifestat o evidentă superio
ritate teritorială în multe pe
rioade, mai ales în repriza se
cundă. cînd au atacat cu multă 
insistentă, dar nu au reușit să

Jivan (min. 37 — Vrînceanu, 
min. 39 — Dragnea și, mai 
ales, min. 45, cînd Gașpar a 
degajat de pe linia porții ba
lonul trimis de Custov peste 
Jivan.)

După pauză este rîndul 
U.T.A.-ei să joace mai bine. 
Dar numai 20 de minute, timp 
în care gazdele reușesc egala- 
rea, în min. 49, prin DOMIDE, 
care a executat impecabil o 
lovitură peste zid de la 18 m 
și ratează o ocazie rarisimă
prin Vaczi, în min. 63, care, 
cu poarta goală, a trimis peste 
bara transversală. Alertată de 
perspectiva unui eșec, Dinamo 
își strînge rîndurile și, cu un 
frumos efort colectiv, reușește 
să ia conducerea în min. 65, 
prin golul lui I. MOLDOVAN 
și să se desprindă apoi, după 
alte trei minute, cînd ȚEVI a 
reluat frumos in plasă, din 
întoarcere.- In acest moment 
U.T.A. n-a mai avut ce pierde, 
și s-a aruncat în atac, dar n-a 
mai avut forța necesară să 
modifice rezultatul, ci doar ca 
să-l mențină pentru că, în fi
nal. tot bncureștenii sînt aceia 
care au posibilitatea să mai 
înscrie.

Mihai IONESCU

obțină decît un rezultat de e- 
galitate, și acela după mari e- 
motii. în minutele de prelun
gire acordate de arbitru pen
tru unele întreruperi de joc și 
trageri de timp ale oaspeților. 
Dacă gazdele au fost atît de 
aproape de eșec, aceasta li se 
datorează și lor, deoarece au 
atacat cam precipitat și nu de 
puține ori haotic, iar precizia 
suturilor a lăsat de dorit, ra- 
tîndu-se din poziții deosebit de 
favorabile. La fel de adevărat 
este însă că piteștenii (care au

GLORIA BUZĂU - A.S.A. TG. MUREȘ 3-1 (1-1)
Stadion Gloria; teren satisfăcător; timp friguros, dar bun pentru joc; 

spectatori - aproximativ 18 000. Au marcat: BOTH II (min. 4), STAN (min. 
25, 66 — din 11 m și 83). Șuturi ia poartă: 20-7 (pe poartă: 10-3). Cornere: 
10-1.

GLORiA: Cristian II 6 — Neculce 6, Nicolae 6, Simion 6, Tulpan 6 — 
Ghizdeanu 8, Vlad 8, Oprișan 7 - Negoescu 6 (min. 28 Marin 5; min. 62 
Dobre 6). Stan 9, Gh. Radu 7.

A.S.A.: Biro II 6 — Onuțan 6, Unchîaș 7, Ispir 6, Hajnal 7 — Varodi 5, 
Bozeșan 6, Boloni 6 — Both II 6, Biro I 5, Fonici 5 (min. 64 Fazekaș 6).

A arbitrat: C. Jurja 8; la linie V. Roșu șl A. lonițâ (toți din București). 
Cartonașe galbene: VARODI. VLAD, ONUȚAN.
Trofeul Petschovschi: 9; La juniori: 0-7 (0-1).

BUZĂU, 7 (prin telefon)
Exact după o săptămînă de 

Ia meciul de Cupă, cele două 
formații s-au aflat din nou 
față în față. Atunci — la Rm. 
Vîlcea, de data aceasta la Bu
zău. Și localnicii au cîștigat din 
nou, dar mai greu decît o arată 
scorul, după un meci de mare 
angajament, plin de ambiții dar, 
din păcate, și de nervi — ceea 
ce a impietat asupra spectaco
lului sportiv. în cea mai mare 
parte a jocului (cam 50—60 mi
nute), totul s-a rezumat la o 
dominare categorică a gazdelor 
care, uneori, și-au sufocat par
tenerii, pe care i-au constrîns 
să apeleze la degajări lungi, în- 
tîmplătoare și la multe mingi 
trimise în trțbună. A.S.A. a 
luat un avantaj nesperat în 
min. 4 — Simion a luîtat. Bo
zeșan a centrat și BOTH II a

PRELUNGIRI
luptat cu o remarcabilă dirze- 
nie pentru a-și păstra poziția 
de lideri) au știut să se apere 
foarte bine, cu multă decizie 
si siguranță, si să contraatace 
rar, dar periculos. Cu expe
riența lor superioară, ei au 
speculat prompt greșelile în de
fensivă comise de localnici, în 
mod deosebit cele de marcaj 
la RADU II, care n-a fost bine 
supravegheat nici la primul gol, 
înscris de el cu capul (min. 21), 
după un corner executat de 
Ivan, și nici la cel de-al 
doilea (min. 77), cînd a 
reluat de la cîțiva me
tri în plasă mingea defee- 
tuos respinsă de portarul Mîn- 
drilă, la șutul lui Moiceanu. 
Gazdele au egalat prima oară 
prin CATARGIU (min. 51), la 
un sut in care mingea a trecut 
pe sub Cristian (mascat de 
coechipieri) si a doua oară prin. 
MIHU (min. 90), după o cen
trare a Iui Catargiu

Constantin FIRĂNE5CU 

înscris cu capul, profitînd de 
ieșirea greșită a portarului 
Cristian II. Localnicii s-au nă
pustit peste adversar, în min. 9 
„bomba" lui Vlad a zguduit 
„transversala". Oaspeții au în
cercat să păstreze infimul avan
taj, dar în min. 25, la faultul 
comis de Varodi la 25 m, STAN 
(cine altul ?) a șutat puternic, 
pe lingă zid, și a egalat.

COMPLEXUL (RAIOVEAN PERSISTA...
POUTEHNICA IAȘI - UNIV. CRAIOVA 0-0

isn^tad^ *"9“’**! ,buni top frumos: - aproximativ
P?rta P°artâ 8 8-’>- Cornere = S-5-

ziere, a discutat cu jucătorii, 
pentru a scoate apoi cartona
șe. Arbitrul de centru a fost 
deservit și de țușierul I. Chi- 
libar, ale cărui semnalizări au 
fost de-a drentul hilare. In a- 
ceste condiții, jocul a conti
nuat — după pauză — fără trei 
jucători, a devenit mai aerisit
ți, bineînțeles, Chimia Rm. 
Vîlcea și-a luat partea leului, 
Înscriind încă de două ori: 
CARABAGEAC (min. 52), după 
o cursă și o centrare spectacu
loasă și precisă în careu a lui 
Teleșpan, și din nou COCA 
(min. 75), dintr-un voleu de 
la 8 m, reluat din lovitură de 
colț. Chimia a mai avut și alte 
ocazii, pe care le-a ratat.

Cartonașe roșii arbitrilor G. 
Dragomir si I- Chilibar ar fi 
binevenite din partea Colegiu
lui central de arbitri.

Aurel NEAGU

Bu-?J 7 7 ©«’•14 Nepotu 7. Mureșan 9. Mihalcea 7 — 
Romilă 7. Simionoș 7, G lonescu 7 - Florean 6 (min. 71 D. lonescu 6). 
Cernescu 6, Costea 6.

UNIVERSITATEA: Lung 8 — Negrită 7. Tilihol 7. Ștefonescu 8, Purima 7 — 
ȚTdeanu 7. Beldeonu 8, Bălăci 7 - Crișan 7. Cămătaru 7. Cirlu 6 (min. 
77 Donase).

A arbitrat: N. Petriceanu 9; la linie: G Dinulescu si Gh. Manta (toți 
din București).

Cartonașe galbene: ȘTEFANESCU, MURE$AN.
Trofeul Petschovschi: 9; La juniori: 1-0 (0—0).

IAȘI, 7 (prin telefon)
Complexul gazdelor în fața 

craiovenilor s-a menținut in
tact Este al 9-lea campionat de 
cînd formația din Dealul Co- 
poului nu reușește să obțină 
atît de mult dorita victorie în 
fata, studenților din Bănie. Așa 
cum debutase partida — atacu
rile ieșene se derulau în trom
bă. întreaga echipă impunînd 
incului un ritm debordant — se 
părea că, de data aceasta, „ghea
ta se va sparge". Dar adversa
rii si-au luat măsurile de ri
goare, experiența lui Ștefănes- 
cu si bunul randament al liniei 
de mijloc, care a avut resurse 
să marcheze cele două piese de 
bază ale ieșenilor (Romilă și 
Simionas). au făcut ca ofensiva 
gazdelor să întîlnească un „zid" 
pe cit de experimentat, pe 
atît de tenace. Totuși, ieșenii 
au trecut foarte aproape de 
deschiderea scorului cînd, la 
centraren-sut a lui Mihalcea, 
Cernescu (min. 5) a reluat de 
la numai 6 m exact în brațele

După pauză, aspectul jocului 
nu se schimbă, nici precipita
rea gazdelor în preajma careu
lui. Min, 66 : centrează Dobre, 
reia Stan, Ispir trimite în cor
ner și arbitrul dictează 11 m 
(transformat tot de STAN), 
pentru că fundașul tîrgmureșan 
a jucat balonul cu mina.. Faza 
este confirmată și de țușierul 
A. Ioniță. Nu-i contrazicem, 
pentru că Ispir era cu spatele 
la _tribuna principală, însă cri
ticăm ezitare ■ conducătorului 
de joc. în min. 82 înscrie Bi
ro I, dar din ofsaid clar, fără 
dubii. în sfîrșit, într-o perioadă 
cînd A.S.A. forța egalarea, un 
contraatac local se concreti
zează prin centrarea lui Dobre 
(min. 83), Varodi schimbă di
recția balonului și STAN, pe 
fază, înscrie din apropiere.

Constantin ALEXE ’

lui Lung, iar Costea (min. 12) 
a irosit si el o excelentă situa
ție. Craiovenii se apără orga
nizat dar nu ignoră contraata
cul, în care Cămătarii este greu 
de tinut Astfel atacantul cen
tral ia, în min. 12, o acțiune 
pe cont propriu, pasează pe 
jos înapoi, dar Bălăci luftea- 
ză copilărește. Astfel de ac
țiuni aveau să mai inițieze cra
iovenii punînd uneori în peri
col defensiva gazdelor, com
partiment în care a excelat 
fundașul central Muresan. Apoi, 
Ieșenii nu știu să valorifice 
ușoara lor superioritate te
ritorială, pentru că „puncherii" 
Cernescu si Costea ratează — 
în min. 27 si 37 — alte mari 
ocazii. în partea a doua, fizio
nomia jocului rămîne aceeași, 
odată cu scurgerea minutelor 
reiesind clar că partidă se în
dreaptă spre un draw. După 
aspectul jocului, rezultatul este 
echitabil.

Gheorghe NERTEA



Azi, la patinoarul „23 August"

PRIMUL JOC DIN CADRUL TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE HOCHEI

Astăzi, patinoarul „23 Au
gust" din Capitală găzduiește 
primul din cele trei jocuri ale 
turneului internațional de ho
chei la care iau parte selec
ționatele Japoniei, Austriei și 
României. Această competiție 
constituie pentru toate cele trei 
formații o ultimă verificare 
înaintea startului din grupa 
B a campionatului mondial,

UN REMARCABIL SPOR DE CALITATE
Hocheiștii din R. P. Chineză 

și-au făcut debutul In marile 
competiții internaționale ofi
ciale ale sportului cu crosa ți 
pucul cu 7 ani în urmă. Atunci, 
în primăvara anului 1972, echi
pa R. P. Chineze a luat parte 
la întrecerile grupei G a cam
pionatului mondial, pe care leya 
găzduit patinoarul acoperit din 
Miercurea Ciuc. Deși lipsiți de 
experiența pe care o asigura 
doar partidele grele, hocheiștii 
chinezi au avut, totuși, o evo-

PALMARES LA C.M.
1978-Las Palmas, locul IV

In grupa G cu 8 p.

Iuție remarcabilă, fiind dotați 
cu calități excepționale, în spe
cial mobilitate, viteză și fnde- 
mînare.

La Miercurea Ciuc echipa chi
neză a întrecut Danemarca cu 
6—1 și Bulgaria cu 4—1, în
cheind la egalitate meciurile cu 
două adversare redutabile, Un
garia (3—3) și Austria (2—2) șl 
clasîndu-se, în final, pe un 
onorant loc trei, după Austria 
ți Italia.

De atunci, hocheiștii chinezi 
au evoluat în diferite orașe ale 
lumii și au primit ca oaspeți

SUSȚINUTĂ ACTIVITATE DE PREGĂTIRE

" REPRtZfNIAȚIVA 
danemarcei

Deși hocheiul se bucură în 
Danemarca de multă populari
tate și de o bază materială co
respunzătoare, reprezentativa 
țării n-a izbutit, totuși, decît 
după mai multe încercări, să 
facă saltul de calitate de la 
grupa C la eșalonul imediat 
superior. Danemarca este, de 
mai mulți ani, o participantă 
nelipsită la disputele din grupa 
G a campionatului lumii, în 
care a avut evoluții destul de 
oscilante, așa cum se poate ve-

ALTE-» CAMPIONATE
PENTRU HOCHEIȘTII

JUNIORI
La Sofia au luat sfirșit lnțtl- 

nirile turneului final al campio
natului european de hochei pe 
gheață pentru juniori (grupa C). 
In meci retur, echipa Bulgariei 
a învins cu 5—1 (4—0, 0—1. 1—0) 
reprezentativa Angliei, clasîndu-se 
pe primul loc. Au urmat In cla
sament selecționatele Spaniei și 
Angliei.

★
în orașul francez Caen au în

ceput întrecerile campionatului 
mondial de hochei pe gheață 
pentru juniori (grupa B). Iată 
primele rezultate : Polonia — 
Belgia 23—2 ; Elveția — Olanda 
io—4 ; Franța — Austria 3—1 ; 
Danemarca — Italia 3—0. 

programat la 16 martie la Ga
lați.

Prima confruntare a turneu
lui are loc astăzi de la ora 
17 și. opune reprezentativele 
Japoniei și Austriei. Arbitri : 
O. Barbu, la centru. Șt. Enciu 
și R. Cristescu, lă cele două 
iinii. Echipa noastră va debuta 
în competiție mîine, cînd va 
întîlni selecționata Japoniei.

REPREZENTATIVA

sportivi de marcă din diferite 
țări, în cadrul unor competiții 
prestigioase. Una dintre aces
tea a fost, de pildă, cea de la 
sfirsitul anului trecut, la care 
printre invitați s-a aflat si re
prezentativa României. Intîlnl- 
rea dintre cele două formații, 
foarte echilibrată ți de un bun 
nivel tehnic, s-a încheiat nede- 
cis (4—*), după ce gazdele con
duseseră o bună parte din tim
pul de joc. După cum ne-a de
clarat căpitanul echipei noas
tre, Doni Tureanu, care a mai 
jucat în compania hocheiștilor 
chinezi, aceștia au obținut. In ul
tima vreme, un remarcabil spor 
de calitate, pe toate planurile, al
cătuind la această oră o for
mație omogenă, redutabilă.

Debutantă In grupa C la 
Miercurea Ciuc, echipa R. P. 
Chineze își fac» acum debutul 
în grupa B, la Galați I 

dea și din chenarul de mai jos. 
Anul trecut, la întrecerile des
fășurate în Spania, la Las Pal
mas, hocheiștii danezi s-au cla
sat pe locul al treilea și, profi- 
tînd de faptul că Federația in
ternațională a decis mărirea de 
Ia 8 la 10 a numărului echipelor 
din grupa B, și-au văzut îm
plinit mai vechiul vis și au 
ajuns astfel în eșalonul se
cund 1

Această promovare a fost 
primită cu multă satisfacție de 
iubitorii hocheiului și de ofi
cialitățile acestui sport din Da-

PALMARES LA C.M.
.075—Sofia, locul VI în gru

pa C. cu 3 Pî 1976— Gdansk, 
locul IV in grupa G cu 2 p; 
1977—Copenhaga, locul I! în 
grupa C, cu 11 p; 1978—Las 
Palmas, locul III in grupa G 
cu 9 p (a promovat în gru
pa B).

nemarca, care au înțeles că o 
evoluție satisfăcătoare la Ga
lați nu poate fi realizată de
cît printr-o pregătire mult mai 
bună decît tot ceea ce s-a fă
cut pînă acum. Și s-a trecut 
la muncă. O muncă serioasă, 
complexă, care a urmărit, mai 
întîi, selecționarea celor mai 
buni hocheiști, iar apoi, evi
dent, buna lor pregătire, pen- 
trii a putea face față cerințe
lor, mult mai mari, ale gru
pei _B. Rezultatele acestei ac
tivități susținute s-au văzut In 
comportarea pe care naționala 
daneză a avut-o In cîteva în- 
tîlniri, între care și cele cu 
două dintre adversarele de la 
Galați, în turneu] de la Buda
pesta, din februarie, unde a 
cedat României cu 0—6, dar 
a învins Ungaria cu 7—21

PROGRAMUL SEMIFINALELOR

ÎN CUPELE EUROPENE
LA HANDBAL (feminin)
La Basel a avut loc tra

gerea la sorți a meciurilor din 
cadrul semifinalelor competi
țiilor europene intercluburi de 
handbal feminin. Iată progra
mul jocurilor :

„Cupa campionilor euro
peni" : Eintracht Minden (R.F. 
Germania) — Spartak Kiev j 
S. C. Leipzig — Vasas Buda
pesta | „Cupa cupelor" : Jal- 
ghiris Kaunas (U.R.S.S.) — Fe- 
rencvaros Budapesta ț T.S.C. 
Berlin — Trandjerg (Danemar
ca).

Meciurile tur se vor disputa 
Intre 19 și 25 martie, iar par
tidele retur Intre 26 martie și 
1 aprilie.

CICLIȘTI DIN 11 ȚARI

PE LISTA PRIMELOR

ÎNSCRIERI IN „CrRSA PĂCII"
După cum se anunță din Fra

ga, la cea de a 32-a ediție a 
competiției cicliste „Cursa Pă
cii" și-au confirmat pină acum 
participarea 14 țări. Intre care 
Franța, Anglia, Iugoslavia, 
Portugalia, U.R.S.S., Danemar
ca, România, Finlanda. Cicliș
tii portughezi se vor afla pen
tru prima oară la startul ce
lei mai importante curse de 
amatori. Anul acesta între
cerea se va disputa cu înce
pere de la 9 mai pe traseul 
Praga — Varșovia — Berlin.

în turneul internațional de șah din Capitală

O RUNDĂ
Respectînd parcă tipicul pu

gilatului între corzi, maeștrii 
șahului ne-au demonstrat că 
după o rundă mai curînd „de 
așteptare" poate urma una 
foarte animată, cu confruntări 
acerbe. Așa a fost cazul în 
cea de-a doua apariție în fata 
tablelor cu 64 patrate a parti- 
cipantilor la turneul interna
țional de șah. Ieri, nici una 
din cele opt partide de pe 
program n-a avut o desfășu
rare liniară, toate au solicitat 
atenția spectatorului, ba i-au 
oferit si adevărate șarade, cu 
„chei" ascunse.

Așa a fost cazul întîlnirii 
dintre cei doi mari maeștri 
români prezenti. în întrecere, 
Mihai Șubă si Victor Ciocâltea. 
Credeam că partida lor merge 
pe o linie clasică de desfășu
rare. bună pentru orice ma
nual de sah, pînă să observăm 
că atacul negrului (Ciocâltea) 
este cu un „tempo" în urmă 
fată de avansul irezistibil al 
flancului de pioni albi (con
duși de Șubă). Aceștia din 
urmă au avut cîstig de cauză, 
la mutarea 30.

GHINDĂ-VAISMAN 2-1
încă nedecisă rămîne confrun

tarea pentru titlul de campion 
de șah al țării, care opune pe 
Mihai Ghindă și Volodea Vais- 
țnan. Partida a treia, reluată 
ieri după-amiază, s-a prelungit 
pînă la mutarea 68, ajungînd 
Intr-un final de turnuri în care 
egalitatea n-a mai putut fi evi
tată. Scorul a devenit 2—1 pen
tru Ghindă, care va avea acum 
piesele albe.

TINERELE TALENTE ALE SCHIULUI FRANCEZ 
PE URMELE UNEI TRADIȚII STRĂLUCITE

La Auron s-au disputat nu 
de mult campionatele feminine 
de schi alpin ale Franței. 
Dincolo de mult așteptatele 
dueluri între protagonistele 
primului eșalon, participante 
la „Cupa Mondială" (ca de 
exemplu, Perrine Pelen și Fa- 
bienne Serrat), de disputele 
îndîrjite pentru a intra în ve
derile selecționerului J. Four- 
no, care urma să alcătuiască 
lotul celor nouă schioare fran
ceze ce trebuiau să participe 
la întrecerile preolimpice de 
la Lake Placid și la turneul 
din Japonia, de brusca schim
bare de vreme care a pus sub 
semnul întrebării ultima pro
bă, coborîrea (dar care, în cele 
din urmă, a întrecut toate aș
teptările, Invingătoarea,. tînăra 
de 19 ani, Caroline Attia atin- 
gînd viteza de peste 92 km pe 
oră I), s-a realizat — așa cum 
au subliniat, de la fața locului, 
comentatorii de specialitate — 
asaltul tinereții într-o competi
ție considerată de ziarul pari
zian „L’Equipe" drept „o săr
bătoare a tinereții".

Pe o pîrtie excelent aleasă, 
fete de 15 ani coborau cu pes
te 90 km/oră, ca într-o verita
bilă cursă pentru „Cupa Mon
dială* I Ceea ce i-a și deter
minat pe specialiști să de
clare — ți printre ei s-a aflat 
și Honore Bonnet, cel che
mat să relanseze schiul fran
cez — că cea de a 66-a ediție 
a campionatelor Franței va 
constitui un punct de refe
rință pentru viitor. Viitor în 
care, desigur, figurează la loc 
de cinste Jocurile Olimpice 
din iarna viitoare. Dealtfel, 
actuala lideră a „Cupei Mon

ANIMATA, PASIONANTA
Marele maestru sovietic Mark 

Taimanov părea stăpîn pe si
tuație în fata tînărului maestru 
român Ion Biriescu. Acesta a 
găsit însă active contrasanse 
în criză de timp, obligîndu-și 
adversarul la simplificări, care 
au avut ca rezultat o remiză 
ad-hoc, atunci cînd mutarea 40 
se efectuase exact la epuizarea 
timpului de gîndire. Contras
tantă cu aceasta este remiza 
dintre L. Barczay (Ungaria) și 
J, Bielczyk (Polonia), surve
nită într-o poziție de liniște, 
la mutarea 27.

Cinci partide s au întrerupt. 
Fiecare după îndîrjite desfă
șurări. Marele maestru spaniol 
Juan Bcllon, la prima sa apa
riție în concurs, s-a irosit In
tr-un atac, intempestiv fată cu 
Ovidiu Foișor, care rămîne cu 
avantajul material al unei ca
lități (turn cor.tra nebun sî 
pion). Theodor Ghîțescu are Radu VOIA

ASEARĂ, !N SFERTURILE DE FINALĂ

ALE CUPELOR EUROPENE
Aseară s-au desfășurat meciurile tur din sferturile de finală 

ale cupelor europene la fotbal. Iată rezultatele :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Wisla Cracovia
F. C. Koln 
Nottingham Forest 
Austria Viena 

diale", austriaca Anne-Marie 
Proll, a spus că „în anul ur
mător Caroline Attia va fi 
cea mai periculoasă adversară 
a mea la coborîre".

Și s-a mai subliniat ceva cu 
acest prilej : aportul decisiv 
al cluburilor în formarea vi
itorilor performeri, titularii de 
mîine ai echipelor naționale. 
Și nu numai al cluburilor din 
celebrele stațiuni de iarnă, 
considerate adevărate „uzine" 
producătoare de schiori, ci și 
al celor din localitățile mon
tane „fără firmă", dar unde 
se află adevărate depozite de 
pasiune și dragoste pentru 
sporturile de iarnă, pentru va
lorificarea deplină a cadrului 
natural, pentru depistarea și 
creșterea tinerelor talente lo
cale. Așa cum sînt micile ora
șe de munte Mont-Saxonnes 
(de unde sînt Marie-Cecilo 
Gros-Gaudenier, s18 ani, cla
sată a doua în proba de cobo
rîre și selecționată în echipa 
Franței, și Laurence Mocnne- 
Loccoz, considerată cea mai 
strălucită reprezentantă a 
„noului val") și Notre-Dame- 
de-Bellecombe, care a adus 
pe pîrtia marii performanțe 
foarte tinerele schioare So
phie Mollier și Catherine 
Quittet, sportive cu reale 
perspective. Și asemenea ta
lente au fost multe la recen
tele campionate naționale de 
la Auron — ca rod al muncii 
devotate șl altruiste desfășu
rate în cluburi sportive fără 
firmă mare —, talente aflate 
pe urmele unei tradiții stră
lucite (surorile Marielle șl 
Christine Goitschel, Florence 
Steurer etc.).

de asemenea avans in țața ceho
slovacului Alois Lane, a cărui 
încercare de a se salva în- 
tr-un final cu nebuni de cu
lori diferite nu pare să aibă 
sanse de reușită. Adrian Ne- 
gulescu (cu negrul) și-a trans
format superioritatea mate
rială într-una pozițională, pro
babil decisivă, în fata bulga
rului Peu Peev, Final greu de 
dame și pioni are, însă, Va
lentin Stoica în partida cu 
francezul Aldo Haîk. Ca și 
iugoslavul lașa Rogulj, cu ma
rele maestru din R. D. Ger
mană Wolfgang tîhlmann.

în clasament conduce M. 
Șubă, cu l‘/2 P. urmat de Th. 
Ghițescu și A. Haîk — cite 1 p 
(1), L. Barczay și J. Bielczyk 
— cîte 1 p. Azi dimineață se 
reiau partidele întrerupte. 
După-amiază, runda a 3-a.

— Malmo F.F.
— Glasgow Rangers
— Grasshoppers Ziirich
— Dynamo Dresda

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

ATLETISM • în împrejurimile 
orașului Luton s-a disputat cam
pionatul de cros al Angliei, cîș- 
tigat de Mike McLeod, care a 
realizat pe 14,5 km timpul de 
47,10. Bernie Ford, campionul de 
anul trecut, a fost la două min. 
de învingător.

BASCHET a în competiția 
masculină pentru „Cupa Koraci" 
s-au disputat meciurile retur ale 
semifinalelor : Arrigoni Rietl — 
Badalona 87—63 ; Partizan Bel
grad — Jugoplastika Split 98—96. 
In finală, Partizan Belgrad va 
întîlni la 20 martie, la Belgrad, 
formația Italiană Arrigoni Rietl

FOTBAL • In finala turneului 
do juniori de la Tașkent: R.F. 
Germania — R.D. Germană 5—2 
(2—2). după prelungiri • Meciuri 
amicale • Nisa — F.C. Nîlmberg 
1—1 ; Tunisia — Franța (echipe 
de tineret) 0—0.

TELEX • TELEX
SCHI a La Bodenmais (Bava

ria) s-a disputat o probă femi
nină de slalom special conttnd 
pentru „Cupa Europei" In care 
victoria a revenit itaiiencel Cin- 
zia Vait. Pe locurile următoare 
s-au clasat Monika Berwin (R.F. 
Germania) șl Ludmila Reus 
(U.R.S.S.).

SCRIMA a „Trofeul Martini" 
Ia spadă, desfășurat la Londra, a 
fost cișt'.gat de elvețianul 
Franco’s Suchanecki, care în fi
nală l-a învins cu 10—2 pe fran
cezul Lenglet. In semifinale. Su
chanecki îl intrecuse cu 10—9 pe 
Boisse (Franța). Iar Lenglet fl 
eliminase cu 10—5 pe Riboud 
(Franța).

șah a După opt runde. în 
turneul Internațional de la 

Mdnchen continuă să condu
că Boris Spasski (U-R.S.S.). cu 6 
puncte, urmat de Robert Hueb
ner (R.F. Germania) — 5 punc
te, Ulf Andersson (Suedia) — 
4,5 puncte (1) etc. fn runda a 
8-a, Spasski l-a învins pe Pfieger, 
iar Huebner a remizat cu Unzl- 
cker.

TENIS a în turneul feminin 
de la Philadelphia, Patricia Me- 
drado (Brazilia) a învins-o cu 
1—6, 4—6, 7—6 pe americanca Pam 
Teeguarden. tar Ann Kiyomura 
(S.U.A.) a cîștigat cu 6—3. 6—1 
jocul cu Nina Bohm (Suedia) 
a La Viena, pe teren acoperit, 
Panatta l-a învins cu 3—6. 6—3. 
6—4 la FeigL iar Borg a cîștigat 
cu 3—0, 6—1, 6—4 in fata ameri
canului McEnroe, a In finala 
competiției „Santlsta Challenge" 
de la Buenos Aires : Tanner — 
Vilas 4—«. 7—6, 7—6.

CUPA CUPELOR

Meciurile retur sînt programate la 21 martie. Alte amănunte, 
în ziarul de mîine.

F. C. Magdeburg 
Internazionale 
Fortuna Diisseldorf 
Ipswich Town

— Banik Ostrava
— S.K. Beveren
— Servette Geneva
— C.F. Barcelona

2—1 (2—0)
0—0
0—0
2—1 (0—0)

CUPA U.E.F.A, 1
Hertha — Dukla Praga 1—1 (0—1)
Honved Budapesta — M.S.V. Duisburg 2—3 (1—1)
Steaua Roșie Belgrad — West Bromwich Albion 1—0 (0—0)
Manchester City — Borussia Monchengl. 1-1 (1-0)

• După cum s-a mal anunțat, 
la 14 martie va avea loc Ia Bra
tislava meciul amical dintre e- 
chipele Cehoslovaciei șl Spaniei. 
In vederea acestei intCnlri, fede

rația cehoslovacă a selecționat 
printre alții pe Onxtrus. Flata, 
Panenka, Rott. Masny. Nehoda, 
Gajdusek șl Netolicka.
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