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La reîntoarcerea echipei Steaua, campioana europeană a ilorctistelor

„DACĂ LA CAMPIONATELE MONDIALE
VOM TRAGE TOT AȘA, VA FI BINE!“

Un clasament grăitor pentru actuala ierarhie din floreta feminină mondială
...Ultimul act al „Cupei Eu

ropei" — care reunește cele 
mai bune echipe de club de 
pe bătrînul continent și. im
plicit. din lume — începuse

lor“ din Torino de mai bine de 
16 ore, un adevărat maraton. 
La un moment dat scorul de
venise 7—4 pentru A.Z.S. și 
mulți dintre spectatorii aflați

cepe să regleze din mers acel 
mecanism fin al formei spor
tive. și valoarea (cunoscută și 
recunoscută!) a scrimerelor 
românce întoarce cursul fina
lei. 7—7... Adversarele nu ce
dează și iau un ultim avantaj- 
Ca echipa noastră campioană 
să poată intra în posesia pres
tigiosului trofeu trebuia neapă
rat o victorie în ultimul asalt, 
și nu oricum, ci minimum la 
două tușe diferență. O mare 
încărcătură nervoasă pentru 
Viorica Țurean. intrată pe plan
șă în această confruntare cu 
Âgnieszka Dubrawska, ambele 
fără nici o victorie pină în a- 
cel moment. Poloneza conduce 
cu 2—1, dar finișul debordant 
al reprezentantei noastre nu-j 
mai lasă adversarei și coechi
pierelor acesteia nici o spe
ranță : 5—3 pentru Viorica
Țurean și astfel la scorul de 
8—8, dar cu un tușaveraj su
perior (62/61 tușe date), echi
pa Steaua cîștigă „Cupa Euro-

Paul SLĂVESCU

(Continuare in nag. 2—3)

Echipa Steaua, campioană a Europei : Olga Szabo, Viorica Țurean, 
' Adriana Dragomir, Ecaterina Stahl, Suzana Ardeleanu, ’în brațe 

cu prestigiosul trofeu., Marcela 
stingă).

Moldovan (de la dreapta spre
Foto : Ion MIHĂICA

de mult- Trecuseră minute 
lungi și grele pentru floretis- 
tele de la Steaua București 
și A.Z.S. Varșovia, aflate pe 
planșele din „Palatul sporturi-

în sală considerau conturile 
deja încheiate. Dar iată că do
rința de victorie a floretistelor 
de la Steaua, susținută de o 
excelentă pregătire fizică, în-

ATRACTIVITATEA CAMPIONATULUI
ESTE IN CREȘTERE, 

DAR CALITATEA MEDIOCRA A FOTBALULUI
A RAMAS STAȚIONARA

Nu încape nici o îndoială că 
returul actualiîlui campionat se 
arată de Ia început drept unul 
dintre Cele mai pasionante din 
ultimii ani. Dacă pînă acum 
echipele își păstrau, adeseori, 
„mutările decisive" pentru fi
nal, în actuala ediție ATACU
RILE pentru o poziție cit mai 
bună (în lupta pentru titlu sau 
pentru evitarea retrogradării) 
au început din prima etapă a 
primăverii. Startul acestei ofen
sive generale l-au luat din 
plin Dinamo (cere a ple
cat, cum se spune în sprint, 
„pe pistol"), obținînd 6 puncte 
din 6 posibile, F. C. Argeș, li
derul de toamnă, 5 puncte din 
6 (pe al șaselea pierzîndu-1 abia 
în prelungiri la Bacău) și Uni
versitatea Craiova, tot 5 puncte 
din 6 (nici un gol primit în 
trei partide), foi’maț ie ambiți
onată de un Valentin Stănescu 
ambițios și el ca pe vremea 
Rapidului de altădată...

Acestor trei echipe puse pe 
fapte mari li se adaugă, în 
lupta pentru titlu, Steaua, care 
rămîne tot... Steaua (mai puter-’ 
nică chiar odată cu recupera
rea „fiilor risipitori" Zamfir și 
Năstase), F. C. Baia Mare și 
Tîrgoviștea (care de frica... re
trogradării ar fi pînă la urmă 
în stare să răstoarne toate cal
culele mari și mici pe care și 
le fac între ei favoriții ,.hîr- 
tiei").

Certe sînt cel puțin două lu
cruri : 1) că punctele MARI, 
hotărîtoare, se obțin în deplasa
re (Steaua la Satu Mare, Di
namo la Arad, F. C. Argeș 
la Bacău); 2) că partidele di
recte, F. C. Baia Mare — F. C. 
Argeș, Steaua — Dinamo, Uni
versitatea Craiova — F.C. Ar
geș, Dinamo — F. C, Argeș, Uni-

^Srsitatea Craiova — Dinamo 
etc. vor netezi drumul viitoarei 
campioane.

Situație cel puțin la fel de 
încinsă în zona retrogradării. 
Politehnica Timișoara a sărit 
în numai două etape șanțul de 
3 puncte care o separau luni, 
5 martie, de locul nr. 15, sal
vator. A scăpat de pe acum de 
retrogradare ? Primul care ar

Marius POPESCU
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Pentru întrecerea 
pe vineri, echipa

Crosul de duminică, de pe Giulești, s-a prelungit și in jurul sta
dionului Foto : Vasile BAGEAC

Desfășurată duminică dimi
neață in Giulești. „Ziua Dacia- 
dei", inițiativă a clubului Ra
pid, a întrunit toate atributele 
pe care le dorim de la orice 
competiție sportivă de masă a- 
dresată tineretului școlar. Ac
țiunea. pregătită amănunțit și 
din vreme de către o comisie 
specială a clubului feroviar 
(organism care își va perma
nentiza existenta), în colabo
rare cu Consiliile pentru edu
cație fizică și sport ale sectoa
relor 7 și 8, s-a bucurat de o 
excelentă popularizare preala
bilă. La acest capitol, prin pro
fesorii de specialitate de la 
școlile aflate pe raza celor 
două sectoare, inspectoratele 
școlare respective și-au făcut 
efectiv simțită capacitatea de 
mobilizare. Ca urmare, dumi
nică dimineață, aproximativ 
1 500 de elevi și eleve din car
tierele în care stadionul Giu- 
l»sti constituie o permanentă 
atracție au luat literalmente cu 
asalt cele 10 spații acoperite

sau în aer liber specifice tot 
atîtor discipline sportive. Am 
trecut la rîndul nostru în re
vistă aceste terenuri. încercînd 
să surprindem cîteva secvențe 
caracteristice „Zilei Daciadei", 
acțiune care, după cum am 
primit asigurări, va deveni lu
nară.

„TRINTĂ DREAPTĂ" IN 
CENTRUL CAPITALEI ! Sala 
de lupte a devenit neîncăpă
toare pentru cei 100 de băie- 
tandri si pentru unii dintre pă
rinții lor. Antrenorul Stelian 
Popescu îi invită să-si măsoare 
forțele, deocamdată la trîntă 
dreaptă. Copiii avuseseră deja 
exemple edificatoare, cu doar 
cîtăva vreme înainte. în com- 
ponentii secției de lupte libere 
ai clubului Rap;d care le de
monstraseră ce înseamnă să fii 
brav, rapid, puternic, ambițios, 
rezistent. Prețul întrecerilor: 
dreptul de a purta, în viitor

___________ Radu TIMOFTE

(Continuare în pao 2—3)

„Centura de aur“ la box

SO/?T// AU FOST DARNICI CU SPECTATORII

Tradiționalul sunet de troin- 
peți, care a marcat începutul 
unei frumoase festivități de 
deschidere, i-a chemat in ju
rul ringului pe cei 132 de pu- 
giliști din 13 țări, participanti 
la cea de a VIII-a ediție a tur
neului internațional de box

• Multe meciuri atractive în primai zi
• In programul de azi ligurcazâ și Simion 
Cuțov • Patru boieri cubanezi (J. sollet, 
D. Ramirez, P.

m cele
fiomez, P. Cardenas) 
două reuniuni

Gîrgavu 
in plină 

in disputa

Vasile 
(stingă), 
ofensivă 
cu Nicolae Chio- 
veanu, in fața că
ruia și-a luat re

vanșa.
Foto : 

Dragoș NEAGU

au fost darnici cu cei 
5000 de spectatori pre- 
Palatul sporturilor și 

la reuniunile din ziua

Sortii 
aproape 
zenti .la 
culturii __ 
inaugurală. încă în gala de la 
prîhz, au fost programate mai

,.Centura de aur", competiție 
organizată în fiecare an de fe
derația noastră de specialitate. 
După prezentarea sportivilor si 
arbitrilor, 
președinte 
urat bun sosit oaspeților, de- 
clarînd deschisă întrecerea.

Gheorghe Guriev, 
al F. R. Box, a

SE APROPIE STARTUL ÎN GRUPA B A C. M

ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI,
0 ASPIRANTA LA MEDALII

care înce-
României 

s-a pregătit cu grijă, dornică 
să se califice pentru Jocurile 
Olimpice de anul viitor de 
la Lake Placid, și să urce, la 
24 martie, la Galați, pe podiu
mul festivității de premiere. 
Un obiectiv — în mod normal 
— realizabil, a cărui atingere 
ar însemna. în orice caz, un 
pas înainte fată de rezultatele 
ediției trecute a grupei B a 
C.M.. desfășurată Ia Belgrad, 
la care echipa noastră s-a cla
sat pe locul al patrulea, după 
Polonia. Elveția și Japonia.

în linii mari, programul de 
pregătire a hocheistilor noștri 
a fost următorul t mai întîi, o

perioadă de vară (Poiana Bra
in 
in

șov și Miercurea Ciuc) ; 
octombrie. două jocuri 
R.F.G. ; un turneu de o lună 
de zile în R. P. Chineză ; în ia
nuarie. un turneu in Ungaria, 
R.F.G. și Cehoslovacia ; apoi, la 
Galati, meciurile cu Dizelist 
Penza și Banik Sokolov și, in 
fine, recentul turneu din Ca
pitală. cu Japonia si Austria, 
două dintre participantele la 
grupa B. Bineînțeles. în toată 
această perioadă, selectionabilii 
au fost urmăriți si în activi
tatea lor la cluburi. în diferi
tele etape ale campionatului 
national.

Antrenorul principal al lo
tului este fostul international

Ștefan Ionescu, ajutat de Ion 
Tiron si Virgil Crihan, iar me
dic dr. Virgil Ignat. Colectivul 
de tehnicieni s-a preocupat de 
asigurarea unei bune pregătiri 
fizice, de însușirea de către 
tinerii component! ai lotului a 
unui sistem de ioc modern, cu 
care echipa noastră să facă 
fată dificultăților competiției, 
în care întîlneste formații bine 
cotate în hocheiul international 
ca cele ale R. D. Germane. Ja
poniei, Norvegiei, Elveției etc.

Cu ce efectiv se angajează 
în întrecere hocheiștiî noștri ?

Radu URZ1CEANU

(Continuare in pag. 2—3)

DIN PROGRAMUL DE AZI
GALA I, ora 15.00 : cat. 

pană : A. Lakonik (Iugo
slavia) — K. Ott (R.FJ3.), I. 
Lesov (Bulgaria) — T. Cercel 
(România), J. Sollet (Cuba) 

. — A. Kallin (irak) ; cat. 
ușoară : R. Tatar (Turcia) — 
W. Peznikc (R.D.G.), I. Cor-, 
neana (România) — S. Cuțov 
(România), C. Hajnal (Româ
nia) — H. Kakulis (Grecia).

GALA II, ora 19.00 ; cat. 
cocoș : I. Pa nalte (România) 

.— H. Ramirez (Cuba), I. Că- 
prărescu (România) — F. 
Ibralm (România) ; cat. jnij- 
locie : M. Jassman .
— Al. Crișan (România) 
Dobre (România) — ~ 
mez (Cuba). G.
(URSS) — S. Tirilă . 
nia) ; cat. grea (91 kg) : 
Milller (RJ3.G.) 
rojii (URSS),

(R.F.G.) 
j, I.

P. Go- 
Zlncovici 

i (Româ- 
-- . G 
L. Zado- 

_ __ ,_____ ,. _ . Cardenas 
(Cuba) — D. Micu (România).

p.

multe întîlniri interesante, care 
i-au satisfăcut prin dinamism 
si spectaculozitate pe cei pre
zente Primul meci al turneului 
a adus în ring doi sportivi re
prezentanți ai unor țări par
ticipante pentru prima dată la 
„Centura de aur" — K. Arai 
(Japonia) si H. Ilaadi (Irak) —, 
demonstrînd popularitatea cres- 
cîndă a turneului international 
al tării noastre. Japonezul, mai 
rapid și mai precis în lovituri, 
a obținui victoria la puncte. 
La aceeași catețc’e (cocos), 
tînărul timișorean D. Voinescu, 
boxînd mai 
mișcare și 
i-a convins

atent. în continuă 
lovind mai precis, 

pe cei cinci arbitri
Mihai TRANCA 

Paul 1OVAN

(Continuare în pag. a 4-a)



Concursul de verificare și selecție a arătat :

SCHIMBUL DE MI1NE Al GIMNASTICII
NOASIRE FEMININE ESTE LA ÎNĂLȚIME!

Federația română de gim
nastică a avut o inițiativă pe 
cît de interesantă pe atît de 
utilă, acum la debutul sezonu
lui competitional intern si in
ternațional, invitînd, duminică 
dimineața, in Capitală, la un 
concurs de selecție și verifi
care, pe cele mai bune junioa
re ale tării. Această reuniune a 
„ghioceilor" gimnasticii noastre 
feminine a fost interesantă de
oarece ne-a prileiuit o plăcută 
si revelatoare întîlnire cu toa
te valorile în devenire ale a- 
cestei discipline, de la care se 
așteaptă să continue tradiția 
succeselor gimnasticii 
nești . Sportive de-acum 
noscute — Gabi Gheorghiu, 
Angela Bratu, Carmen Savu, 
Mirela Oancca, Adina Fărcuț 
— s-au confruntat cu alte ta-

româ- 
cu-

lente la fel de valoroase. A 
rezultat un spectacol de ținută, 
cu multe „soliste" remarcabile, 
ceea ce subliniază o realitate 
care se impune tot mai mult 
în ultima vreme. Este vorba de 
aria mereu mai largă a orașe
lor care ne promit azi să dea 
„schimbul de mîine" al gim
nasticii ■ noastre feminine : 
București, Onești, Constanța, 
Deva, Sibiu.

Din cele aproape 50 de Juni
oare invitate de federația de 
specialitate — cifra vorbește 
prin ea însăși — foarte multe 
s-au prezentat cu un bagaj de 
elemente și mișcări de eviden
tă dificultate, unele la cel mai 
înalt nivel internațional, fapt 
care probează preocuparea an
trenorilor și tehnicienilor de 
la cluburi și secții pentru vir-

tuozilatea si spectaculozitatea 
viitoarelor exerciții, aiu-uri 
decisive în optica arbitrajului 
internațional. Ne-a făcut o 
reală plăcere să constatăm cum 
copiii de acum cîțiva ani au 
crescut mari, devenind astăzi 
cadre de nădejde ale gimnasti
cii noastre. Luminița Baicea 
(Dinamo București), deși cla
sată pe locul II. a dovedit o 
pregătire de maestrâ, evoluind 
cu multă siguranță la 
paratele. Prezenta în 
a altor două sportive 
viste cu prestații bune . 
Ilieș și Georgeta Andrei)

„ZIUA DACIADEI'
(Urmare din pag. 1)

pe piept, ecusonul de legiti
mat al clubului Rapid. Au reu
șit în final șapte dintre zecile 
de aspiranți. Printre aceștia : 
Florian Ciachi (Școala genera
lă 182), Cornel Dlleriu (Șc. gen. 
159), Cristian Mi’ea (Șc.
192), Stelian Costache (Șc. gen. 
184).

CLASA A VII-A (FETE) 
CONTRA CLASA A VII-A 
(BĂIEȚI) LA VOLEI. Nu, nu 
este vorba de nici o greșeală. 
Pe lingă cele șapte meciuri o- 
ficiale. a mai fost organizată și 
o partidă în care s-au întîlnit 
echipa de fete a clasei a VH-a 
a Școlii generale 57 cu echipa 
de băieți, tot din clasa a VII-a, 
Si tot de la școala generală 
57! De ce ? Pentru că unul 
dintre scopurile „Zilei Dacia- 
dei“ din Giulesti a fost ca toti 
cei prezenti să joace, să facă 
mișcare. Și cum la școala 
înainte amintită iubitorii vo
leiului sînt în număr mare, fapt 
datorat în mare parte profesoa
rei de educație fizică Cornelia 
Porumb, la Rapid s-au prezen
tat jucători și jucătoare pentru 
mai multe echipe. Formațiile 
prime au reprezentat școala în 
competiția „oficială" a „Zilei 
Daciadei". iar echipele secunde 
au rămas să se întreacă între 
ele. Și cum... nu era de aștep
tat. au

IAR
VENIT ARBITRI. Finala com- 
petitiei-fulger de baschet bă
ieți (fiecare meci a avut două

gen.

cîștigat fetele.
ANTRENORII AU DE-

LA REÎNTOARCEREA
FLORETISTELOR

DE LA STEAUA
(Urmare din pag. 1)

pei“ după o finală dramatică, 
epuizantă.

Cum a fost, Olga Szabo ? 
„Mă aflu în calitate de anire- 
noare la a doua ediție a com
petiției și pot apune că cea 
din acest an a fost deosebit de 
grăitoare pentru actuala ierar
hie din floreta feminină mon
dială. Să nu uităm că în for
mațiile clasate pe primele 
locuri : Steaua, A.ZJS. Varșo
via, Dinamo Minsk și Ujpest 
Dozsa au evoluat majoritatea 
scrimerelor din echipele na
ționale ale țărilor respective, 
medaliate mondiale și olim
pice. Pînă în finală am cîști
gat ușor (în grupă : 12—1 cu 
Lausanne, 15—1 Ottawa, 9—3 
Linz ; în „sferturi" cu Londra 
9—2. în semifinale 9—3 cu Uj- 
pesti Dozsa), dar în schimb, 
ultimele 40 de minute ale com
petiției au fost infernale. Flo- 
retistele noastre (Ecaterina 
Stahl. Suzana Ardeleanu, Vio
rica Țurcan. Marcela Moldo
van, Adriana Dragoimir) au fă
cut tot oe au putut șl totul e 
bine cind ae termină cu bine!"

Fosta campioană mondială 
Ecaterina Stahl a avut un a- 
port substanțial în partida fi
nală (3 victorii). Am întrebat-o 
cum vede prin prisma acestui 
frumos succes al scrimei ro
mânești șansele echipei repre
zentative de floretă la C.M. 
din august, de la Melbourne- 
Am primit un răspuns scurt 
și cuprinzător: „Dacă vom 
trage iot așa, va fi bine 1“

Și n-avem nici un motiv să 
nu dăm credit acestor sporti
ve care au dovedit de atâtea 
ori că floreta feminină româ
nească se află printre cele mai 
bune «lin lume.

CAMPIONATE • COM'PE
FARUL NU POATE PARTICIPA LA TURNEUL FINAL 

AL C.N. DE BASCHET !
corei
de.4
5163-1 
a fq

Deși, datorită bunei sale evolu
ții de-a lungul întregului campio
nat, echipa Farul s-a clasat pe 
locul 3 (cea mai bună perfor
manță .din istoria participării sale 
la Divizia A) ea nu va lua parte 
la turneu) final (pentru care s-au 
mai calificat Dlnamo, Steaua și 
I.C.E.D.), deoarece nu îndepli
nește condiția regulamentară de 
a avea in formație 3 jucători de 
2 m. In locul constănțenilor va 
participa Lotul de tineret, bine
înțeles în afară de concurs. Mai 
menționăm că titlul de coșgeter 
al campionatului a fost cucerit 
de Constantin Moraru (C.S.U. 
Brașov), autor a 1171 puncte. II 
urmează : 2. Florentin Ermurache 
(Politehnica București) 1066 p, 3. 
Petre Grădișteanu (I.C.E.D.) 928 p.

Ti 
mo 
lele

FEMININ

1. CRIȘUL 32 27 5 2488-1918 59
2. Univ. Tim. 32 22 10 2670-2417 54
3. Voința Buc. 32 22 10 2169-2033 54
4. Rapid 32 21 11 2390-2093 53
5. „U“ Cj.-N. 32 19 13 2703-2403 51
6. Polit. Buc. 32 19 13 2432-2132 51
7. Mobila 32 18 14 2421-2399 50
8. Voința Bv. 32 15 17 2366-2345 47
9. Progresul 32 12 20 2083-2172 44

10. Olimpia 32 11 21 1942-2075 43
11. C.S.Ș. PI. 32 4 28 1989-2802 36
12. P.T.T. 32 2 30 1863-2697 34

• Rezultate din Divizia B

Szel 
828.
SA1

Chimia Craiova — 
militară București

CA

(masculin) s
Academia ___ ... _______ ,1
96—87 (47—44), Știința învățământ 
Ploiești — A.S. Armata Bacău 
90—74 (53—34), P.T.T. București 
— Marina Constanța 80—91 
(28—45), Politehnica-C.S. Uni
rea Iași — Politehnica II Bucu
rești 123—76 (59—35). JÎUl-Ști-
ința Petroșani — C.F.R. București 
80—67 (40—31), Dinamo Oradea — 
Carpati București 98—66 (51—26),
Comerțul Tg. Mureș — C.S.Ș. 
Satu Mare 115—38 (69—28) — me
ciul s-a întrerupt în mln. 33, 
deoarece echipa din Satu Mare 
a rămas doar cu un jucător pe 
teren, ceilalți 4 (din totalul de...
5 prezenți) fiind eliminați pentru 
5 greșeli personale. (Corespon
denți : T. Costin, A. Cristea, D. 
Vatau, T Tincă, S. Băloi, E. Su- 
rani, C. Albu).

judo 
ediții 
saltd 
fiecal 
gătd

La 
titluJ 
penta

toate a- 
concurs 

dinamo- 
(Violeța 

. ----- ..— —----- ) ne
arată că antrenorii Emilia Liță 
și Florin Ștefănescu culeg deja 
roadele unei minuțioase si 
competente pregătiri a viitoare
lor talente. Cuvinte de aprecie
re merită și soții Cristina și 
Petru loan, antrenori la Clubul 
sportiv școlar „Triumf" Bucu
rești. ale cărui reprezentante, 
îndeosebi Gabriela Geiculescu, 
s-au sițuat în permanentă în 
prim-planul întrecerii. Cu deo
sebire la paralele, gimnastele 
bucureștence s-au dovedit im
batabile. O plăcută surpriză a 
constituit-o evoluția in concurs 
a gimnastelor constănțence (an
trenor Matei Stânei), Nicoleta 
Profir anuntîndu-se de pe a- 
cum o posibilă candidată pen
tru viitoarea echipă de junioa
re. Așa cum era de așteptat. 
Oncștiul a avut o prezență 
substanțială, atit numeric (12 
concurente), cit și valoric. Cris
tina Grigoraș (îndeosebi la 
bîrnă si sărituri) si-a dovedit 
o dată în plus clasa ridicată și 
preocuparea pentru a învăța 
elemente noi. de mare risc si 
spectaculozitate, unele în pre
mieră mondială. Alături de ea, 
Maria Ferencz, Cristina Barbă- 
lată, Lavinia Agache, Katalin 
Szabo sînt gimnastele de la ca
re se așteaptă afirmări în cel 
mai scurt timp. Nu ne îndoim 
că inimosul si competentul co
lectiv de specialiști de la O- 
nești (cele mai bune rezultate 
în acest concurs : Elena Drago- 
mir, Maria Florcscu, Mihai 
Ipate și Mihai Agnston) va ști 
să valorifice integral calitățile 
pe care 
dovedit 
leve ale

Clasamentele campionatelor :

MASCULIN

44 43 1 4896-3044 87
44 40 4 4098-3196 84
44 30 14 4066-3834 74
44 28 16 3701-3768 72
44 24
44 23
44 18
44 14
44 13
44 13 31 3387-3899 57
44 11 33 3617-4188 55
44 7 37 3299-3891 51

1. DINAMO
2. STEAUA
3. FARUL
4. I.C.E.D.
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9. Polit.

10. C.S.U.
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Neculce" și 
cîștigat pri- 

25—16. Arbi- 
Andrei Haiducu,

reprize a cîte 15 
desfășurat 
vele Liceelor 
„N. 
ma formație cu 
tru : Andrei Haiducu, unul
dintre tinerii antrenori ai clu
bului Rapid. Așa cum ne-am 
convins, absolut toți specialiștii 
clubului gazdă au fost mobili
zați si angrenați în organizarea 
„Zilei Daciadei". Nu s-a mai 
întîmplat. însă, ca în alte oca
zii și în alte locuri, 
trenorii să... ia un loc 
ginea terenurilor, să 
să noteze si să plece, 
nindu-și în acest mod 
nic de selecționeri.
dată, îmbrăcati în echipament 
adecvat, cu totii au arbitrat, au 
notat rezultate, au organizat 
efectiv întrecerile, iar aportul 
lor competent a oferit întregii 
acțiuni o 
riozitate.

între 
„I. 

Bălcescu". A

ca an- 
pe mar- 
observe, 
îndepli- 
rolul u- 

De astă-

notă în plus de se-

*
notăm încă o actiu-Să mai

ne organizată, tot duminică, de 
către clubul Rapid. în colabo
rare cu C.M.B.E.F.S. Cu prile
jul „Zilei Daciadei". s-a desfă
șurat și o interesantă reuniune 
cu caracter de schimb de ex
periență, la care au participat 
reprezentanți ai unor cluburi 
dc performantă bucureștenc.

-n

ION LUNGOCI, CEL MAI BUN SCHIOR 
FONDIST JUNIOR

le au și pa care le-au 
deja cele mai bune e- 
lor.

Constantin MACOVEI

ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

Portari sînt : Gheorghe Hu- 
țanu (22 ani, Dinamo) — soco
tit titular, Vasile Morar (26, 
Dunărea Galați) și Albert Fe- 
kete (22, S. C. Miercurea Ciuc).

Ca fundași a fost reținut, în 
primul rînd, cuplul Elod Antal, 
Sandor Gall, jucători cu cali
tăți multiple, în vîrstă de 24 
și, respectiv, 23 de ani, primul 
de la S. C. Miercurea Ciuc, al 
doilea de la Dinamo. A doua 
linie de fundași este compusă 
din Doru Moroșan (26, Dinamo) 
și Alexandru Hălăucă (21, Stea
ua). iar cea de-a treia din doi 
Lsteliști11, George Justinian (25) 
și revelația acestui sezon, .me
zinul lotului (19 ani). Mihail 
Popescu.

Pentru atac (deși termenul 
este oarecum desuet. în hoche
iul modern ofensiva și defensi
va fiind atribute comune tutu
ror celor 5 oameni „de cîmp“) 
s-a mers pe principiul omoge
nității unor linii de club. Ast
fel, linia întîi este furnizată de 
Dinamo, fiind compusă din 
Marian Costea (26), Doru Tu- 
reanu (24) și Dumitru Axinte 
(26), un trio nedespărțit de ani 
de zile si care si-a cîștigat o 
apreciabilă sudură tehnico-tac- 
tică. De altfel, ei sînt record
manii selecționărilor, avind fie
care peste 130 de jocuri în e- 
chipa națională. De la același 
club provin si componentii ur
mătoarei linii Bela Naghi (21), 
Laszlo Solyom (23), Zoltan 
Naghi (23), în timp ce linia a 
treia Constantin Nistor (24), 
Adrian Olenici (23), Traian Ca- 
zacu (20) aparține clubului 
Steaua. O linie eterogenă ca 
apartenență de club (dar care 
în antrenamentele comune a 
realizat apreciabile progrese în 
ce privește înțelegerea dintre 
componentii săi) este cea alcă
tuită din Nicolae Vișan 
Dunărea), Vasile Huțan 
Steaua) și Marian Pisăru 
Dinamo).

într-o discuție pe care 
avut-o cu antrenorul principal, 
Stefan Ionescu. acesta se de
clara satisfăcut de stadiul de

pregătire atins de selecționata 
noastră si aprecia că cele mai 
bune evoluții ale echipei în 
perioada pregătitoare au fost 
cele din meciul de la Praga cu 
Cehoslovacia (tineret, 20 de 
ani) cîștigat de noi cu 4—3 și 
cu Dizelist Penza, 6—3, la Ga
lați. Repetînd aceste evoluții, 
oonsolidîndu-și acumulările ul
terioare si eliminînd unele ca
rențe constatate în turneul re
cent de la București (perioade 
de scădere a concentrării în 
joc, tratare superficială a mo
mentului apărării, insuficient 
control al nervilor) hocheistii 
noștri pot să obțină calificarea 
la J.O. (primele 
în fiecare serie) 
podiumul grupei 
natului mondial.

două clasate 
și să urce pe 
B a Campio-

• ASEARĂ, pe patinoarul 
„23 August", în meci de pregă
tire, Japonia — Selecționata 
divizionară secundă a Româ
niei 7—2 (1—0, 1—2, 5—0). Au 

marcat: Matsuda, Misawa,
Nakaiama, Yamanachi, Waka- 
bayashi, M. Itoh, Nohura, res
pectiv Popa (2).

(22,
(24,
(25,

am

Desfășurate la Grădina Oncești 
(1 650 m altitudine) din stațiunea 
Păltinâș-Sibiu, în condiții organi
zatorice remarcabile (asigurate de 
CJ.E.F.S. șl Comisia județeană 
de specialitate), campionatele na
ționale de schi fond pentru ju
niori s-au bucurat de succes de
plin. La întreceri au participat 125 
de concurenți reprezentând 20 de 
unități sportive din Azuga, Bra
șov, Bușteni, Predeal, Miercurea 
Ciuc, Vatra Domei, Fundata, Rîș- 
nov, Baia Sprie, Bala Mare, 
Gheorghieni, Sinaia, Sibiu, Re
ghin, Topllța, Zămești, Bistrița. 
Dintre concurenți s-a evidențiat 
cu deosebire Ion Lungoci, cîștigă
tor atît în întrecerea juniorilor 
mici, cît și in a celor mari.

Clasamente : JUNIORI 1 — 15 
km. : 1. I. Lungoci (Lie. Predeal) 
47:45,38 ; 2. Gh. Stroe (A.S.A. Bra
șov) 43:30,68 ; 3. I. Stoian (A.S.A.) 
49:31,11 ; 3 x 10 km : 1. A.S.A. I 
Brașov lh 26:52 ; 2. Steagul roșu

nBrașov lh 33:17 ; 3. A.S.A.
lh 33:23 ; JUNIOARE I — 5 km î
1. Elena Lagusis (Tractorul Bra
șov) 20:04,72 ; 2. iuliana Popoiu 
(Tractorul) 21:00,33 ; 3. Piroska
Abos (Voința M. Ciuc) 21:03,74 ; 
3X5 km : 1. Tractorul lh 02:12 ;
2. C.S.Ș. Vatra Domei 1 h Gâ:5fl ;
3. Lie. Predeal 1 h 12:55 ; JU
NIORI II — 10 km : 1. I. Lungoci 
30:14,92 ; 2. G. Kiss (C.S.Ș. Gheor
ghieni) 31:46,13 ; 3. H. Oros
(C.S.Ș. Sibiu) 32:35,93 ; 3 X 7 km:
1. C.S.Ș. I Gheorghieni 1 h 08:90 ;
2. Lie. Predeal 1 h 11:27 ; 3. A.S.A. 
Brașov 1 h 12:42 ; JUNIOARE II 
— 3 km : 1. Piroska Abos (Vo
ința M. Ciuc) 11:07,82 ; 2. Came
lia Corfaru (C.S.Ș. Sibiu) 11:29,78;
3. Magdalena Hîrlav (C.S.Ș. To- 
plița) 11:36,17 ; ȘTAFETA 3X3 
km : 1. C.S.Ș. Bra ^\ ia n 37:54 ;

' 2. C.S.Ș. Gheorghieni 38:05 ; 3. 
C.S.Ș. Vatra Domei 38:54.

Liviu CIUPUDEANU — coresp.

IN DIVIZIA DE POPICE, O ETAPĂ
A GAZDELOR - 17 VICTORII DIN 20 POSIBILE I

In etapa a Xl-a a campiona
tului Diviziei A la popice, dis
putată sîmbătă și duminică, gaz
dele au dominat, ciștigind nouă 
jocuri la fete și opt ia băieți din 
cele 20 de partide.

FEMININ a LAROMET BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCUREȘTI 
2578—2521 pd (scor individual 
3—3). Acest derby al campiona
tului feminin, care a opus cele 
mai bune echipe (Laromet — 
campioana țării șl ciștigătoarea 
C.C.E. ’78, Voința — cu trei ju
cătoare din reprezentativa națio
nală) a prilejuit un joc frumos 
și viu disputat, performera reu
niunii a fost dubla vicecampioa- 
nă a lumii, Elena Andreescu (V) 
care a obținut cel mai mare 
punctaj, 453, întrecând-o pe Stela 
Andrei, notată pe foile de arbi
traj eu 446. De la 
foarte bine s-au 
Nichita — 452, 
două junioare, 
— 422 și Ioana ' 
ultimul schimb 
(V) a invins-o 
(L) cu 436—426 . 
meci cu rezultate bune, cu

ta s-au remarcat, In mod deose
bit, Carmen Descariu — 450 și 
Aristlța Dobre — 449. (V. Ștefă- 
nescu — coresp.) 9 VOINȚA TI
MIȘOARA — VOINȚA CRAIOVA 
2414—2368 (5—1). a -------------
CLUJ-NAPOCA — U.T. 
2431—2195 (4,5—1,5). a
MECANICA BRAȘOV — 
ORADEA 2607—2425 (5—1). a VO
INȚA TG. MUREȘ — C.S.M. RE
ȘIȚA 2399—2352 (3—3). a CETA
TEA GIURGIU — GLORIA 
BUCUREȘTI 2559—2414 (5—1). Un 
meci de zile mari, în care s-au 
obținut două noi recorduri ale 
arenei : pe echipe de către Ceta
tea și la individual de bucu- 
reșteanca Ana Petreseu — 480 
p.d. De la gazde cea mai bună 
jucătoare a fost Ileana Onicluc 
— 456 pd — eu nici o bilă In 
gol. (Tr. Barbălată — coresp.)
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(I.T.B 
punch 
sa men 
trie a 
Reicht 
(U n iv< 
dith I 
— 6 
Buc.) 
(Loeoi 
gâlea

_ Învingătoare 
comportat Elena 

precum și cele 
F lorica Bogdan

Bis că — 419. In 
Marla Nichifor- 
pe Silvia Ralcra 
pd. A fost un 

____ _ _ . _. ’ o 
singură excepție : cea de a doua 
junioară a formației Voința, Ma
ria Duca, a doborât doar 376 de 
popice. (T. R.) • VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA — ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 2431—2470 (1—5). O
frumoasă victorie a mureșence- 
lor, 
Cele 
fost 
Ana 
vâri 
IEȘTI

nou promovate in divizie, 
mai precise jucătoare au

Elena Rednic (V) — 468 și
Opra (V) — 446. (E. Feher- 
— coresp.) • VOINȚA PLO- 

_ _’I — PETROLUL BAICOI
2438—2286 (5—1). • RAPID BUCU
REȘTI ----------
2319—2169 
GALAȚI 
2659—2585 
nivel 
avind o -------- __
jucătoare a fost însă brașoveanca 
Eva Nagy cu 453 pd. De la Voin-

PLOIEȘTI 
VOINȚA 
BRAȘOV

— DACIA 
(6-0) a

— METROM
(5—1). Partidă de bun 

tehnic, învingătoarele 
medie de 443 pd. prima

MASCULIN a 
MUREȘ - ------
5038—5067 
piste ale 
nil s-au 
ciștigtnd 
principal,
pd. De la gazde s-a impus doar 
Szasz eu 881 pd. (I. Păus — co
resp.) a CARPAȚI SINAIA — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 5544—5513 
(4—2). Un meci cu rezultate in
dividuale deosebit de mari, dato
rită uzurii pistelor : Radu (C) 
968, Tudor (O) — 982. (V, Feld
man — coresp.) • METALUL 
ROMAN — VOINȚA BUCUREȘTI 
5366—5469 (2—4). a ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ — TEHNO- 
UTILAJ ODORHEI 5689—5319 
(6—0) a JIUL PETKILA — VO
INȚA CLUJ-NAPOCA 4945—4830 
(4—2). Principalii realizatori au 
fost Pișcoi (J) —872 și Deak (V) 
878. (A. Slăbii — coresp.) a RUL
MENTUL BRAȘOV — PETRO
LUL TELEAJEN PLOIEȘTI 
5352—5118 (5—1). Cele mai multe 
popice le-a doborit campionul 
mondial, Iosif Tismănar — 955

_ VOINȚA TG.
- AURUL BAIA MARE 

(2—4). Pe dificilele
arenei Voința campio- 
descurcat mal bine, 
partida datorită, in 
veteranului Vuță — 887

• A
Dinam 
tanțâ
Dinam 
vaniei

START ÎN STAGIUNEA
Beneficiind de un timp destul 

de bun, ca șl de participarea u- 
nor concurenți care promiteau un 
spectacol de calitate, reuniunea 
inaugurală, desfășurată duminică 
dimineața pe hipodromul din Plo
iești, s-a bucurat de participarea 
unei asistențe numeroase. Cu 
toate că recordurile înregistrate 
de cîștigători, cit și de ceilalți 
concurent!, au fost în general 
modeste (pista ușor desfundată, 
cît și lipsa de probe publice in- 
fluențînd vădit evoluția acestora), 
latura spectaculară a fost totuși 
salvată datorită dîrzeniei cu care 
s-a luptat pentru victorie. Dintre 
formațiile cîștigătoare s-au impus 
cele antrenate de G. Tănase și 
A. Brailovschi, ele realizînd trei 
și, respectiv, două succese. Pri
mul, prezentîndu-șl pensionarii în 
nota- cu care ne-au obișnuit (a- 
dică bine), a cîștlgat dezinvolt cu 
Dirijor și Hogar, iar Efect (corect 
condus de D. Stan) a rotunjit

HIPISM LO

„zestrea" formației, • lideră după 
prima zi de curse. "
grajdului Brailovschi au fost Epi
log (prezentat într-o excelentă 
condiție) șl Oseina, aceasta din 
urmă avind de respins un puter
nic atac lansat de Soneria la ju
mătatea liniei drepte. Celelalte 
probe au revenit Iui Surduc (mi
nat cu multă convingere de G. 
Popescu), Filistin (maniera în 
care și-a adjudecat cursa îl a- 
rată capabil de noi succese), 
Runda șl Oran, ultimul foarte 
bine condus de proaspătul driver 
M. Dumitru. Rezultate tehnice : 
Cursa I : 1. Efect (D. Stan) rec. 
1:40,1, 2. Tabora. Simplu 8, ordi
nea 34 ; Cursa a H-a : 1. Surduc 
(G. Popescu) rec. 1:44,4, 2. Jov- 
mlr, 3. Ienupăr. Simplu 24, ordi
nea 203, event 263. ordinea triplă 
819 ; Cursa a in-a : 1. Dirijor 
(G. Tănase) rec. 1:34,1, 2. Retuș. 
Simplu 2, ordinea 94, event 374, 
triplu cîștigător 1147; Cursa a

Câștigătorii
IV-a : 1. Filistin (V. Gheorghe) 
rec. 1:43,6 2. Hrib, 3. Fanon. Sim- 

i piu 1:40, ordinea 4, event 17, or
dinea triplă 148 ; Cursa a V-a :
1. Runda (S. onache) rec. 1:48,0,
2. Tamtam. Simplu 4, ordinea 16, 
event 30, triplu cîștigător 918 ; 
Cursa a Vl-a : 1. Oran (M. Dumi
tru) rec. 1:34,6, 2. Huria. 3. Har- 
țag. Simplu 4, ordinea 40, event 
53, ordinea triplă 181 ; Cursa a 
VII-a : 1. Epilog (A. Brailovschi) 
rec. 1:30,9. 2. Fundy. Simplu 5, 
ordinea 84, event 86, triplu cîști
gător 7160 ; Cursa 
Hogar (G. Tănase) 
Ozoraș, 3. Diatom, 
dinea 18, event 32,
138 ; Cursa a IX-a
(V. Moise) rec. 1:35,4, 2. Soneria. 
Simplu 4, ordinea 12. event 
Retrageri : Factor ; Halogena.

a VIH-a : 1. 
rec. 1:34,8, 2.

Simplu 3, or- 
ordlnea triplă 
: 1. Oseina

13.

Gh. ALEXANDRESCU
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Nicolae CHINDEA
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ORA- 
OARA 

Lang 
opicar 
arcat 

CM) 
UNIO 
T1MI-

ȘOARA 4992—4881 (4- 
NORUL PLOIEȘTI 
BUCUREȘTI 5775—5456 
Continuă rezultatele 
mice“ pe - arena
Schuller, de la gazde, 1028 (!) și 
Cătineanu, de la oaspeți 
(A. Cristea — coresp.) • CON
STRUCTORUL GALAȚI — PE
TROLUL BA1COI—CIMPINA 5336 
— 4833 (6—0).
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ani) 
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(antrenor 
6 echipă 

impus în fața 
excepție fă- 

C.S.S. Energia 
căreia a obțl- 

_ limită (4—3), 
fiind principalii pre-

A doua categorie (16—17 
a fost dominată de ' 
doka de la C.S.S.. 
Gh. Gheorghiu-Dej 
Florică Georgescu). 
omogenă, care s-a 
celorlalte formații, 
cînd întâlnirea cu 
București în fața 
nut o victorie la 
buciureș tenii “' _
tendon ți la titlul de campioni. 
Clasamentul " ' '
16—17 ani : .
Gh. Gheorghiu-Dej, 2. C.S.S. E- 
nergia București, 3. C.S.S. Ora
dea, 4.C.S.S. Șoimii Sibiu, 5. 
C.S.S. Miercurea Ciuc, 6. C.S.S. 
Alexandria.

Actuala ediție a campionatului 
a scos în evidență o 
calitativă în ceea ce . .
pregătirea fizică a sportivilor și 
folosirea unui număr sporit de 
procedee tehnice, care au făcut 
ca și nivelul spectacular al dis
putelor să fie superior edițiilor 
trecute ale competiției.

ÂNI, ÎNVINGĂTORI ÎN TURNEUL 
TE DE

Sala 
avut 
lupte 
rilor, 
e.pre- 

și

LA FOCȘANI
(100 kg). Dintre ceilalți reprezen
tanți ai țării noastre au luptat 
promițăto r : Florian Diac ones cu 
(52 kg"), Ion Tecuceanu (62 kg), 
Costel Boală (68 kg), Lazăr Tipa 
(74 kg), Ion Răduțescu (90 kg), 
clasați pe locurile 2 la catego
riile respective.

La celelalte categorii s-au si
tuat pe primul loc următorii : 
Hanoglan Aliev (U.R.S.S., la 52 
kg), Petre Raicev (Bulgaria. la 
62 kg), Ghenadi Ermilov (U.R.S.S., 
la 68 kg), Simeon Stolanov (Bulga
ria, la 74 kg), Valeri Mironicev 
(U.R.S.S., la 82 kg), Iurii Bri- 
levski (U.R.S.S., la +100 kg).

V. MANOLIU — coresp.
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ȘAHISTELOR
gareta Perevoznic (Universitatea 
lași) și Mariana Nechifor (Poli
tehnica Buc.) — 5 p, Gabriela 
Olteanu (Calculatorul Buc.) și 
Emilia Chiș (Locomotiva Buc.) 
4’/2 p. De remarcat că primele 
cinci locuri sint ocupate de 
componente ale lotului național.

In paralel s-a desfășurat un 
concurs în sistem elvețian, sub 
titulatura sugestivă „Festivalul 
șahului feminin". 82 de jucătoa
re de diferite categorii s-au în
trecut in cadrul a 7 runde, la 
capătul cărora victoria a revenit, 
la egalitate, celor trei șahiste 
bucureștence, cu cîte 6 puncte : 
Viorica Tolgy (Vulcan), Stela 
Țigău (Politehnica) și Raluca 
Gandea (Electronica).
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în vederea apropiatelor 

îfltîliiirl internaționale

0 NOUA ETAPĂ DE VERIFICARE SI PREGĂTIRE 
A LOTURILOR REPREZENTATIVE

Miine, lotul A întîlnește lotul olimpic, pe Stadionul Republicii
La acest început de sâptă- 

mînă, selecționabilii din lotu
rile reprezentative A, olimpic 
și de tineret s-au reîntîlnit 
pentru un scurt stagiu de ve
rificare a stadiului de pregă
tire, în vederea susținerii a- 
propiatelor intîlniri internațio
nale cu echipele Spaniei (lotul 
A) la 4 aprilie și Ungariei 
(Iotul olimpic) la 18 apri
lie.

După turneele din Bulgaria 
(lotul A) și Iugoslavia (lotul 
olimpic), vicepreședintele F.R. 
Fotbal, Ștefan Covaci, care 
coordonează și răspunde de ac
tivitatea Ioturilor reprezenta
tive, cit și antrenorii loturilor 
au prezentat biroului F.R.F. in
formări cu privire la stadiul 
de pregătire a acestor loturi și 
planul de acțiuni pentru eta
pele următoare. Biroul F.R F. 
a avizat acest plan care cu
prinde, în principcT, compo
nența loturilor, jucători și an
trenori, cit și programul de 
antrenament și jocuri de veri
ficare. in ideea limitării la 
strictul necesar a circulație) de 
jucători de la un lot la al
tui, pentru alcătuirea și omo
genizarea din timp a unor for
mații definitive.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 
a aprobat, în ședința sa de 
lunj 12 martie, planurile de

pregătire pină la datele jocu
rilor internaționale, prezentate 
de F.R.F.

Noua etapă de verificare în
cepută ieri are ca scop analiza 
stadiului de pregătire și sănă
tate a jucătorilor, prezentarea 
concluziilor după perioada pre
cedentă de verificare, îmbună
tățirea organizării jocului în 
vederea îndeplinirii tuturor 
sarcinilor, precum și meciuri 
de verificare.

în acest scop, miine, miercuri 
14 martie, Ia ora 11, va avea 
loc pe Stadionul Republicii un 
joc de verificare între loturile 
A și olimpic, cu scopul de a 
constata stadiul de pregătire a 
selecționabililor după trei eta
pe din returul campionatului, 
în aceeași zi, dar la Cimpina. 
la ora 16, Lotul de tineret va 
întilni într-o partidă amicală 
echipa de tineret a R. D. Ger
mane.

în continuare programul lo
turilor reprezentative are ur
mătoarea înfățișare :

— 21 martie, la București, 
intilnirea amicală dintre echi
pele reprezentative ale Româ
niei și Greciei, pe .stadionul 
Steaua, ora 16.30. La afceeași 
dată, la Alexandria, _ Lotul de 
tineret va întilni echipa bulga
ră divizionară A Botev Vrața-

MEDIILE SELECȚIONABILILOR DUPĂ 3 ETAPE
Lotul A: 6,25, lotul Olimpic : «.15

lată notele obținute în etapa a 20-a a Diviziei A de către com- 
ponenții loturilor „A" și olimpic :

lotul a : Lung 7, Cristian 7 — Tflihoi 7, Vigu 6, B. Grigore 
I — Dumitru 6, Romilă 6, Boloni 6. Iordănescu 5 — Crișan 7, 
D. Georgescu 6, Bălăci 6. Media : 6,25.

Nu au jucat : Dinu, Sameș și A. Rădulescu.
LOTUL OLIMPIC : Coman 7, Bucu 3 — M. Zamfir 7, Ștefă- 

nescu 7, Cîrstea 7, Nicolae 7, Ivan 7, Purima 7 — Augustin 6, 
Iovănescu 7, Bărbulescu S — FI. Grigore 5, Radu H 8, Stan 6, 
Cămătaru 8, D. Nicolae 8. Media : 6,75.

Nu a jucat Stoica.
După cum se poate observa, mediile celor două loturi repre

zentative sint modeste și în același timp îngrijorătoare (cele mai 
mici de Ia începerea returului).

„Topul" selecționabililor, după trei etape : 1—3. ștefan eseu, 
Cristian și Dumitru — cîte 23 p, 4—7. Cîrstea, D. Nicolae, Lung 
și Crișan 22 p (deci 4 „A" și 3 olimpici).

După trei etape, lotul A are media 6,79, iar lotul olimpic 6,86.

PRIMA ETAPĂ A RETURULUI

ATRACTIVITATEA
CAMPIONATULUI

(Urmare iin Dag 1)

:R VOLEIBALISTIC
1 sala • REZULTATE DIN DIVIZIA B 
ii res- (etapa a 17-a). Masculin: Rapid — 
culine Electroputere Craiova 3—0, Elec- 
u Sil- tra — Progresul Buc 3—1, Steaua 

Ii — Dinamo Brăila 0—3, A.S.U. 
Pitești — Calculatorul 0—3 (ne- 
prezentare), PECO Ploiești — Fa
rul 3—0 (neprezentare), Petrolul 
Ploiești — Constructorul Brăila 

0:11 40 3—1, Relonul Săvinești — Progre-
ad^34 sul Brăila 3—1, C.P.L. Arad — 
^28 34 Motorul Baia Mare 3—0, Oțelul
8:32 34 Or. dr. P. Groza — Metalul Hu-
5:31 32 nedoara 3—1, Didactica Zalău —
7:36 31 Voința Alba Tulia 3—1 ; feminin :
0:41 31 Voința Buc — Penicilina II Iași
6:40 29 3—0, Univ. Buc. — C.S. Rm. Vîl-
7:49 27 cea 3—0, Prahova PI. — C.S.Ș.
5:50 24 Suceava 2—3, Ceahlăul P. Neamț
2:50 24 — I.T.B. 3—0, Dacia Pitești —
9:60 20 Spartac Buc. 3—1, Flacăra r. Buc.

— C.P.B. 3—0, G.I.G.C.L. Brașov 
— Braiconf Brăila 3—0 (neprezen
tare), Olimpia Oradea — Metalo- 

8: 8 39 tehnica Tg. Mureș 3—0, Construc- 
2: 9 35 torul Arad — Voința M. Ciuc 0—3. 
9:28 34 ȚCorespondenți : N. Mateescu, Gh.
3:36 30 Lazăr, C. Toader, A. Cristea, I.
8:44 30 Ghișa, M Bonțoiu, C. Rusu, I.
4:42 29 Fețeanu, E Ulrich, Al. Jilău, N. 
3:42 29 Străjan).
3:37 27 • Mîine, Ia Craiova, restanța
8:43 26 Universitatea Craiova — Viitorul 
6:48 25 Bacău în Divizia A (m), un meci 
7:46 24 important pentru ambele echipe, 
8:56 23 aflate în zona periculoasă.

)SPORT INFORMEAZĂ
8 SUCCESE NUMEROASE

:S I LA LOZ IN PLIC

cîști- La bogata listă a celor mai re- 
a oele cenți cîștigători de autoturisme 
expres Si mari sume de bani, publioa-
ribuite tă zilele trecute în această rubri-
oturis- că, adăugăm astăzi numele altor 
: ilus- fericiți participant!, și anume :
«tea și Bilibok peter (Lunea de Jos, jud.
le Joc Harghita), Pîslaru loan (Vidra,
de un jud. Viancea) șl Gardo E. Kă-
>r, nu tălin (Săcueni, jud. Bihor) —
ă rea- autoturisme „Skoda 105 L“, In-

clezan Vaslle (Aruncata, jud. 
IA ZI Cluj) și Dobre Nicolae (Cimpina,

i Pro- jud. Prahova) — autoturisme
martie „Skoda 105 S“, la care se ală- 
m im- tură multe alte cîștiguri valoroa-
a I : se în numerar. Așadar Lozul In

plic, cel mai popular sistem de 
te m- loterie, își confirmă în perma-

chitate nență avantajele. Și dv. vă pu- 
obtine *el* număra printre marii cîș-
a mai tigători, bineînțeles cu condiția 

de a participa.

| SERIA I
C.S. Botoșani — Foresta Fălti- 

Iceni 4—0 (1—0), A.S.A. Cîmpu-
lung Moldovenesc — Danubiana 
Roman 2—2 (1—1), C.F.R. Paș
cani — TEPRO lași 1—0 (0—0),

I Șiretul Buce cea — Metalul Boto
șani 1—0 (1—0), ZimbruH Suceava 
— Cristalul Dorohoi 3—0 (1—0),
Nicolina Iași — Unirea Săveni 

13—0 (1—0), Laminorul Roman —
Avîntul Frasin 3—0 (0—0). Me

talul Rădăuți — Dorna V. Dor- 
nei 2—1 (1—1).

IPe primele jocuri în clasament, 
*** ă etapa a XVI-a : 1. C.S. BO
TOȘANI 25 p (42—3), 2. C.F.R. 
Pașcani 22 o (26—19), 3. A.S.A.

ICîmpulung 19 p (32—18). 4. Me
talul Rădăuți 19 p (32—20)... pe 
ultimele : 15. TEPRO Iași 7 p 
(13—29), 16. Unirea Săveni 7 p

I (8—72).

I SERIA A D-a
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 

Hușana Huși 5—1 (2-0), Parti
zanul Bacău — Minerul Comă- 

I nești 0—0. Cetatea Tg. Neamț — 
I Petrolul Modnesti 2—1 (0—1). I.M.

Piatra Neamț — Cimentul Bicaz 
13—2 (1—1), Oituz Tg. Ocna —

C.S.M. Borzesti 1—1 (0—0), Bra

dul Roznov — Aripile Bacău 4—1 
(2—0) — s-a jucat la Buhuși,

I Constructorul Vaslui — DEMAR
Mărășești 1—0 (1—0), Letea Ba

cău — Rulmentul Bîrlad 1—0 
(1-0).

IPe primele locuri : 1. ENER
GIA GH. DEJ 26 p (29—8). 2. Le- 
tea Bacău 25 p (35—11), 3. Parti
zanul Bacău 22 p (28—14)... pe

I ultimele : 14. Minerul Comănești
11 p (12—22). 15. Cetatea Tg.

Neamț 11 p (14—25), 16. Oituz 
Tg. Ocna 4 p (11—36).

Mangalia, Azotul Slobozia — Vo
ința Constanta 2—0 (1—6), Gra
nitul Babadag — Dacia Unirea 
Brăila 1—0 (0—0), Pescărușul
Tulcea — Electrica Constanța 
2—0 (1—0), Unirea Eforie —
I.M.U. Medgidia 1—1 (1—1). Vic
toria Țăndărei — Marina Manga
lia 2—1 (0—0). Unirea Tricolor 
Brăila — Tractorul Viziru 6—0 
(2—0), Chimpex Constanta — Șoi
mii Cernavodă 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 24 p (28—12), 2. 
Pescărușul Tulcea 23 p (37—20). 
3. Unirea Tricolor Brăila 21 p 
(35—17)... pe ultimele : 15. Trac
torul Viziru 7 p (15—47). 16. Ar- 
rubium Macin 6 p (18—55).

SERIA A V-a

ICSIM București — T.M. Bucu
rești 2—4 (1—2), Celuloza Călă
rași — Electronica București 0—0, 
Abatorul București — Automati
ca București 1—2 (0—2). Flacă
ra roșie București — Tehnometal 
București 1—0 (0—0), Victoria
Lehliu — Viscoza București 1—0 
(0—0) — s-a jucat la Călărași, 
Automecaniea București — Lu
ceafărul n București 1—0 (0—0), 
Mecanica fină București — Voința 
București 2—1 (1—0). Unirea Tri
color București — Petrolul Bo- 
lintin Vale 5—0 (3—0), Luceafărul 
I București — Sirena București 
0—3 (Luceafărul s-a retras din 
campionat).

Pe primele locuri : 1. T.M^B. 
27 p (36—17). 2. Mecanica fină 
26 p (25—12). 3. Unirea Tricolor 
24 p (30—14)... pe ultimele: 16. 
Victoria Lehliu 10 p (15—35). 17. 
Luceafărul n 9 p (18—44).

SERIA A VI-a

I SERIA A ni-a
Luceafărul Adj ud — Unirea 

IDSMSA Focșani 0—3 (0—0), Pe- 
Itrolui Bâicoi — Metalosport Ga

lați 4—0 (1-0). Avîntul Urziceni 
— Ancora Galați 2—0 (2—0), Fo
resta Gugești — Petrolistul Bol- 

Idești 2—2 (0—1), Prahova Ploiești 
— Olimpia Rm. Sărat 1—0 (0—0), 
Dinamo CPL Focșani — Carpați 
Nehoiu 3—0 (1—0), C.S.U. Galați 
— Petrolul Berea 3—0 (1—0), O- 
telul Galați — Chimia Buzău 5—2 
(2—1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA I FOCȘANI 26 p (37—7), 2. Dina
mo Focșani 26 p (36—8), 3.
C.S.U. Galați 24 p (27—8)... pe ul
timele : 15. Petrolul Berea 8 p 

1 (22—39), 16. Metalosport Galați
8 p (12—44).

SERIA A IV-a

I Cimentul Medgidia — Arrubium
Mă cin 4—1 (1—1) — s-a jucat la

Recolta Stoicănești — Flacăra 
Automecaniea Moreni 2—3 (1—2), 
Petrolul Videle — ROVA Roșiori 
1—1 (0—1). Electronistul Curtea
de Argeș — Dada Pitești 0—0, 
Chimia Găesti — Răsăritul Cara
cal 3—0 (1—0). Cimentul Fieni — 
Cetatea Tr. Măgurele 2—0 (1—0), 
Progresul Corabia — Metalul 
Mija 2—2 (1—0). Progresul Pu
cioasa — Dinamo Alexandria 
4—0 (2—0). Constructorul Pitești
— I.O.B. Balș 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. FLACA- 
RA MORENI 27 p (40—8). 2.
ROVA Roșiori 22 p (27—10). 3.
Progresul Pudoasa 21 p (29—18)... 
pe ultimele : 14. Electronistul
Curtea de Argeș 12 p (14—24), 15. 
Constructorul Pitești 12 p (13—33), 
16. Cetatea Tr. Măgurele 11 p 
(20—29).

Meciul Metalul Mija — Flacăra 
Moreni, din tur (etapă a XII-a)
— pe teren 1—0 — s-a omologat 
cu 3—0 în favoarea echipei Fla
căra, deoarece Metailul a avut în

— 22 martie, la București, 
jocul amical Lotul olimpic ro
mân — F.C. Sochaux (Franța), 
pe Stadionul Republicii la ora 
16.30.

— 3 aprilie, la București, 
Lotul olimpic român — Lotul 
olimpic cehoslovac, pe Stadio
nul Republicii, la ora 16.30.

— 4 aprilie, la București, 
ROMÂNIA — SPANIA, în ca
drul preliminariilor campiona
tului european, pe stadionul 
Steazua, la ora 16.30. La Izmir, 
TURCIA — ROMANIA, în ca
drul campionatului european 
de tineret.

Ieri, Ștefan Covaci, antreno
rii federali și ai loturilor au 
stabilit formațiile cu care Lo
tul A și Lotul olimpic vor în
cepe partida de verificare de 
pe Stadionul Republicii :
LOTUL A (antrenori C. Cer- 

năianu și Gh. Staicu) :
Lung — Tilihoi, Dinu, Sa

meș, Vigu — Romilă, Bălăci, 
Boloni — Crișan, Dudu Geor
gescu, Cămătaru.

LOTUL OLIMPIC (antrenori 
FI. Halagian și I. Marica).

Coman — Zamfir, Ștefănes- 
cu, Nicolae, Ivan II — Augus
tin, Bărbulescu, Iovănescu — 
Doru Nicolae, Stan, Radu.

Unii din jucătorii selecțio
nați, cum sint Dumitru și Cîr
stea, au devenit indisponibili 
după etapa de campionat de 
ieri, suferind accidentări, în 
timp ce Sameș și Dinu, indis
ponibili duminică, s-au pre
zentat la lot.

LOTUL DE TINERET (an
trenori V. Mateianu și C. 
Frățilă) :

Ducadam — Andreicuți, Borz, 
Sabău, Kiss — Vidican, Va- 
manu — Lupău, Terheș, Oan- 
cea, Coraș.

Este de așteptat ca jucătorii 
și antrenorii să acorde acestor 
stagii de pregătire întreaga a- 
tenție și capacitate de lucru și 
să se încadreze în disciplina de 
antrenament și de echipă, con
tribuind la îndeplinirea obiec
tivelor pregătirii, cîștigarea 
jocurilor internaționale oficiale 
din următoarele săptămîni.

răspunde „nu" la această în
trebare ar fi, sîntem convinși, 
Angelo Niculescu, care își dă 
seama că nici măcar F. C. Bihor 
și cu atît mai puțin Chimia Rm. 
Vîlcea, ca să nu mai vorbim de 
A.S.A. (trei înfrîngeri în trei 
etape I ? !), nu au depiis ar
mele.

Dar durerile de cap. trans
pirațiile reci și emo'iile „nu 
cădem — cădem" urcă cel pu
țin pină la Olimpia, via Corvi- 
nul — Poli — U.T.A. — Gloria...

Așadar, avem un retur atrac
tiv. pasionant chiar.

Problema este CE FOTBAL 
AVEM ?

Ce calitate de fotbal ? Mai a- 
les acum, cînd a rămas puțin 
timp pînă la dificilele partide 
cu Spania (echipa A) și cu Un
garia (echipa olimpică). Din 
păcate, trebuie să spunem , că 
valoarea fotbalului practicat în 
aceste trei prime etape ale re
turului nu este de natură să ne 
însenineze frunțile. Asistăm la 
un oarecare spor de combativi
tate, dar cam atît, nivelul ge
neral a rămas cel din toamnă. 
Antrenorii promit mereu un 
salt, o calitate nouă, dar nu 
se vede mai nimic. Finalul a- 
cestor rînduri li se. adresează 
lor, tehnicienilor : vin „scaden
țele", tovarăși antrenori, și a- 
tunci nimeni nu va mai putea 
pasa răspunderea !

Iubitorii' fotbalului așteaptă 
în continuare fapte, așteaptă 
fotbal de calitate.

ȘTIRI • ȘTIRI
• MÎINE ÎNCEPE FAZA A II-a 

A CUPEI F.R.F. care programează 
jocurile : Olimpia Satu Mare — 
Universitatea Craiova, A.S.A. Tg. 
Mureș — Politehnica Iași și 
Steaua — C.5>. Tîrgoviște. Toate 
întâlnirile vor începe la ora 16.

• „CUPA DINAMO" LA A II-a 
ediție. In cadrul marii compe
tiții naționale Daciada, clubul Di
namo — prin centrul său de copii 
și Juniori — organizează a II-az 
ediție a „Cupei Dinamo“, rezer
vată grupelor de copii născuți în 
anul 1964. Au fost invitate să par
ticipe echipele cluburilor Steaua, 
Progresul-Vulcan și Rapid, cărora 
IT se va alătura reprezentanta clu
bului organizator. Meciurile se' 
vor disputa pe terenul 11 din 
complexul sportiv Dinamo în zi
lele de 17 și 18 martie.

CAMPIONATULUI
această partidă un jucător dublu 
legitimat.

SERIA A VII-a

Pandurii Tg. Jiu — Unirea 
Drăgășani 5—0 (2—0). Metalul
Riovinari — C.F.R. Craiova 1—0 
(0—0), Minerul Vulcan — Con
structorul Tg. Jiu 2—1 (l—0),
Diema Orșova — Minerul Motru 
0—0. Chimistul Rm. Vîlcea — Fo
restierul Băbeni 3—0 (0—0) —
s-a jucat la Drăgășani, Minerul 
Lupeni — Lotru-l Brezoi 5—1 
(2—0), Metalurgistul Sadu — Pro
gresul Băile-ști 2—2 (2—1). Con
structorul Craiova — Gloria Dro- 
beta Tr. Sev. 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU ZI p (51—14). 2.
C.F.R. Craiova 23 p (27—11), 3.
Minerul Lupeni 21 p (34—15)... 
pe ultimele : 15. Constructorul
Tg. Jiu 11 p. (17—28). 16. Fo
restierul Băbeni 10 p (10—40).

SERIA A VIH-a

Gloria Reșița — Vulturii texti
la Lugoj 1—1 (0—0). Minerul 
Ghelar — ICRAL Timișoara 0—0, 
Metalul Hunedoara — Laminorul 
Nădrag 2—0 (2—0). Minerul Ora- 
vița — Unirea Tomnatic 3—0 
(1—0), Metalul Bocșa — Știința 
Petroșani 3—1 (2—1). Metalul O- 
țelul Roșu — Unirea Alba Iulia 
1—0 (0—0), Unirea Sînnicolau 
Mare — C.F.R. Simeria 6—0 
(5—0). Electromotor Timisoara — 
C.I.L. Blaj 2—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. VUL
TURII LUGOJ 21 p (30—14),
2. Unirea Sînnicolau 21 p (26—16).
3. Unirea Tomnatic 18 p (27—17),-
4. Laminorul Nădrag 18 p (28— 
22)... pe ultimele : 15. C.I.L. Blaj 
12 p (13—24). 16. C.F.R Simeria
11 p (14—25).

SERIA A IX-a

Strungul Arad — Victoria Ineu 
3—1 (2—1). Metalul Aiud — Ra
pid Arad 1—1 (0—0), Recolta Sa- 
lonta — Minerul Bihor 1—1 (1—0). 
Sticla Arieșul Turda — C.M. 
Cluj-Napoca 2—1 (2—0). Unirea
Dej — Voința Oradea 1—0 (1—0), 
Tehnofrig Cluj-Napoca — Mine
rul Suncuiuș 1—0 (0—0), Oțelul
Or. dr. Petru Groza — Tricolo
rul Beius 1—0 (1—0), C.F.R. Con
structorul Arad — Bihoreana 
Marghita 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 24 p (32—7), 2. Stic
la Turda 22 p (26—11). 3. Biho
reana Marghita 21 p (2&—1.1)... pe 
ultimele : 13. C.M. Cluj-Napoca
12 p (22—30). 14. Minerul Suncu- 
ius 12 p (11—22) — 5 victorii. 15. 
Recolta Salonta 12 p (13—24) — 
4 victorii, 16. Minerul Bihor 12 p 
(18-30).

DIVIZIEI C 414
SERIA A X-A

Armătura Zalău — Someșul 
Satu Marc 0—1 (0—0), Minerul
IIba-Seini — Silvicultorul Maieru 
4—0 (4—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
CUPROM Baia Mare 0—2 (0—0), 
Hebe Sîngeorz Băi — Bradul Vi- 
șeu 2—0 (1—0). Minerul Băița — 
Minerul Baia Sprie 2—2 (1—0). 
s-a disputat la Seini, Minerul 
Rodna — Viitorul Gloria Șimleu 
6—0 (4—0), Rapid Jibou — Mine
rul Băiut 3—1 (2—1). Victoria 
Cărei — Oașul Negrești 0—0.

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 23 p (35—11),
2. Armătura Zalău 21 p (35—17),
3. Minerul Băita 21 d (27—16)..,
pe ultimele : 15. Lăpușul Tg.
Lăpuș 12 p (23—32). 16. Viitorul 
Șimleu 8 p (14—58).

SERIA A XI-a

Carpați Mîrșa — Oțelul Reghin 
2—1 (2—1). Chimia Or. Victoria
— INTER Sibiu 2—2 (1—0). Fo
resta Bistrița — Metalul Sighi
șoara 1—0 (1—0). U.P.A. Sibiu — 
Metalul Copșa Mică 1—0 (0—0)
— s-a jucat la Cisnădie, Auto- 
meoanica Mediaș — Utilajul Fă
găraș 0—1 (0—1)? Mureșul Luduș
— Sticla Tîmăveni 0—0 — ș-a
jucat la Mediaș. IMIX Agnita — 
Construcții Sibiu 1—0 (1—0). A-
vîntul Reghin nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MÎRȘA 24 p (29—11), 2. Chi
mia Victoria 19 d (21—13). 3. Me
talul Sighișoara 18 p (22—9)... 
pe ultimele : 14. Mureșul Luduș 
11 p (23—25). 15. Metalul Copsa 
Mică 11 p (15—23).

SERIA A XlI-a

Carpați Sinaia — Caraimanul 
Bușteni 1—0 (0—0). Torpedo Zăr- 
nești — C.S.U. Brașov 3—1 (1—0), 
Viitorul Gheorgheni — Avîntul 
Mîneciu 6—0 (4—0). Tractorul
M. Ciuc — I.R.A. Cimpina 3—0 
(1—0), Carpați Brașov — Izvo
rul Tg. Secuiesc 1—1 (l—0). Mi
nerul Baraolt — Mobila-Măgura 
Codllea 3—1 (2—0). Precizia Să-
cele — Minerul Bălan 1—0 (0—0). 
Progresul Odorhsi — Metrom 
Brașov 2—3 (0—2)

Pe primele locuri : 1. CAR
PAȚI SINAIA 23 p (26—11). 2.
Metrom Brașov 21 p (33—18), 3. 
Viitorul Gheorgheni 21 p (31—12)..' 
pe ultimele : 14. Carnati Brasov 
13 p (13—24). 15. Avîntul JVTîne-
ciu 13 p (10—28). 16. I.R.A. Cîm- 
pina 7 p (13—40).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respec
tive.



La Bruxelles, pentru „Cupa Davis" — indoor

AL CINCILEA MECI BELGIA-ROMÂNIA 
ESTE (TOTUȘI) O „PREMIERĂ44

ZIARUL „L'EQUIPE" ELOGIAZĂ 
ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE GIMNASTICĂ

De ieri, reprezentativa de 
tenis a tării noastre se află la 
Bruxelles, unde începe ulti
mele pregătiri înaintea meciu
lui de „Cupa Davis“ cu Belgia, 
de la sfîrșitul săptămînii. Au 
făcut deplasarea — sub con
ducerea căpitanului nejucător 
Gheorghe Viziru — jucătorii 
Dumitru Hărădău, Traian 
Marcu, Andrei Dîrzu și Liviu 
Mancaș. Lor li se va alătura 
și Ilie Năstase, prima noastră 
„rachetă", așteptat să sosească 
din America de Sud, unde a 
participat la turnee demon
strative.

Adversarii noștri pregătesc 
o formație din care nu_ vor 
lipsi tinerii Bernard Boileau, 
Thierry Stevaux, Alain Bou
cher, precum și reputatul Pa
trick Hombergen, cu mai vechi 
stagii în echipă, el urmînd 
să fie folosit probabil numai 
pentru dublu. Să amintim că 
foarte recent, în cursul lunii 
ianuarie, cele două echipe s-au 
întîlnit pe același teren, în ca
drul competiției europene 
indoor — „Cupa Saab“. Atunci, 
Victoria a revenit României 
cu 2—1, punctele noastre fiind 
înscrise de Traian Marcu și

Turneul international de șah 
ȘUBĂ - TAIMANOV, REMIZĂ
Derbyul rundei a șaptea l-a 

constituit, fără îndoială. întâlni
rea dintre maeștrii Șubă și Tai
manov. A fost o partidă tăioasă, 
jucată foarte energic de ambele 
părți și în care, la mutarea 40, 
Intr-o poziție perfect egală, s-a 
consemnat remiză. -Partida serii" 
a jucat-o marele maestru Cio- 
căltea, care a condus cu multă 
vigoare un- atae pozițional con
tra lui Peev. La mutarea 20. po
ziția negrului era de acum com
plet imobilizată. în continuare, 
maestrul bulgar n-a putut evita 
pierderile materiale, întrerupînd 
(curios !) cu o calitate și doi 
pioni mai puțin...

Foarte frumos, cu un sacrificiu 
de damă departe calculat, a cîș-

în finala C. C. E. la tenis de masă 

C.S. ARAD ÎNTÎLNEȘTE ASTĂZI PE STATISZTIKA BUDAPESTA
Finafla Cupei campionilor 

europeni pe echipe feminine 
la tenis de masă se va desfă
șura astăzi, la Budapesta, între 
campioana României — C.S. 
Arad și Statisztika Budapesta 
— campioana Jngariei.

Echipa noastră (Eva Ferenc- 
zi, Liana Mihut și Magdalena 
Leszay) s-a calificat în finala 
competiției învingînd, cu 5—3, 
pe Sparta Vlasim (Cehoslova-

„CENTURA DE AUR“ LA BOX
(Urmare din pag. I)

(în totalitate străini) să-i acor
de verdictul în disputa cu cam
pionul turc B. Agin, un spor
tiv puternic, ofensiv, dar cu o 
tehnică rudimentară. Meci în... 
familie la „pană" : V. Du
chin (Rapid) și Al. Zbughin 
(Nicolina). Dispută fără mena
jamente. în care judecătorii 
l-au preferat pe bucureștean. 
dar parcă a plăcut mai mult 
boxul practicat de tînărul 
Zbughin.

Fostul campion al semiușori- 
lor. FI. Livadaru, s-a dovedit 
fnult mai puternic decît gălă- 
teanul N. Stoenescu care, lovit 
tare la corp, a fost silit să 
abandoneze în repriza secundă. 
Actualul, carrmion al categoriei, 
Dragomir Ilie, a realizat, în 
disputa cu turcul C. Aladag, 
un meci plăcut în care româ
nul (net superior pe plan teh- 
nico-tactic) a cîștigat clar la 
puncte.

Deținătorul „Centurii de 
aur" la categoria mijlocie mi
că, algerianul Mourad Fergane, 
a făcut mari eforturi pentru 
a-și menține trofeul, dar. rănit 
încă din prima repriză, n-a 
mai dat randamentul scontat 
si a fost întrecut la puncte de 
campionul european de tineret 
al anului trecut, sovieticul 
Șura Deleaev. Finalistii cam
pionatului national de anul tre
cut Nicolae Chioveanu și Va- 
sile Gîrgavu s-au înfruntat din 
nou. De data aceasta în cadrul 
„Centurii de aur". Dună Prima 
repriză, se părea că disputa se 
va încheia tot cu victoria lui 
Chioveanu. Dar. pe măsură ce 

dublul Hărădău—Marcu.
Se va juca din nou în sală, 

la complexul de terenuri de la 
Tennis Club de Belgique. 
„Cupa Davis" a adoptat for
mula jocurilor pe teren aco
perit încă de acum cinci ani, 
cînd la Cleveland se disputa 
prima finală „indoor" S.U.A.— 
Australia (0—5). Pentru echipa 
română aceasta este însă o 
adevărată „premieră", pînă 
acum toate jocurile susținute 
în competiția de tenis supre
mă avînd loc în aer liber.

In fața belgienilor, avem 
antecedente favorabile. Este a 
cincea întilnire România — 
Belgia din cadrul „Cupei Da
vis-", ultima fiind cîștigată de 
noi cu 5—0, pe teren propriu, 
la ediția din 1977 a întrecerii, 
Iar, pe lungul răboj al isto
riei, prima datează din 1928. 
A fost si prima noastră vic
torie in jocurile pentru „Sa- 
latiera de argint", obținută tot 
la scorul de 5—0.

Din păcate, parte din echi
pierii noștri nu ne-au_ bucu
rat cu rezultate înalte în săp- 
tămina care a precedat me
ciul. tn campionatele pe te
ren acoperit ale U.R.S.S, nu-

tigat Biriescu la Negulescu, jar 
Lane l-a făcut mat pe Bielczyk 
intr-o mare criză de timp. Ghi- 
țescu a remizat cu Haik, iar 
Stoica cu Barczay. Partidele Foi
șor — Uhlmann și Rogulj — Be
llon s-au întrerupt în poziții com
plicate.

In clasament nu s-au produs 
moditicări. Conduce șubă cu 5 
p, urmat de Taimanov cu 4’/» P, 
Ghițescu 4 p. Foișor și Uhlmann 
3‘/2 (1), Barczay și Stoica 3V, P. 
Bellon 3 p (2), Ciocâltea si Ne- 
gulescu 3 p (1) etc.

Astăzi, de la ora 16. în aula 
Bibliotecii centrale universitare 
au loc partidele rundei a opta. 
(V. Ch.),

cia), iar anterior pe campioana 
Suediei.

Reamintim că din echipa 
Statisztika Budapesta, de opt 
ori consecutiv deținătoarea 
trofeului, fac parte : Judit Ma- 
gos — campioana Europei, 
Zsuzsa Olah — campioana Un
gariei pe anul în curs și Ga
briela Szabo — cîștigătoarea 
concursului „Top —12 Europa" 
— 1979.

------------------------ REZULTATE TEHNICE ------------------------

GALA i : cocoș : H. Arai (Japonia) b.p. (5—0) H. Haadi (Irak), 
G- Ogamisjan (U.R.S.S.) b.ab.2 V. Stancu (România), D. Voinescu 
(România) b.pt (5—0) B. Agin (Turcia) ; pană : V. Duchin (Ro
mânia) b.p. (5—0) Al. Zbughtn (România) ; semiușoară : I. Pro- 
curov (U.R.S.S.) b.ab.l F. Janlc (Iugoslavia), F. Kunzel (R.D.G.) 
b.p. (5—0) I. Polak (Cehoslovacia), FI. Livadaru (România) 
b.ab.2, N. Stoenescu (România), I. Sandor (România) b.p. (4—1) 
S. Iliev (Bulgaria), D. Ilie (România) b.p. (5—0) C. Aladac (Tur
ela) ; mijlocie mică : S. Deleaev (U.R.S.S.) b.p. (4—1) M. Fer- 
gane (Algeria). V. Gîrgavu (România) b.p. (5—0) N. Chioveanu 
(România), M. Sîrba (România) b.k.o.l D. Borota (Iugoslavia), 
N. Vișan (România) b.ab.l J. Franek (Cehoslovacia), M. Oatu 
(România) b.p. (5—0) M, Olaru (România), C. Ciochină (Româ
nia) b.p. (5—0) C. Tănase (România). .

GALA n, semimuscă : St. Gertel (R.F.G.) b.p. (4—1) A. Siad 
(Algeria), A. Săli (România) b.p. (4—1) D. Schiopu (România), 

M. Constantin (România) b.p. (4—1) R. Cozma (România), I. 
Boboc (România) b.p. (5—0) R. Giolfan (România) ; muscă : N. 
Schiopu (România) b.k.o. 2 P. Marinov (Bulgaria), Gh. Brumă 
(România) b.ab. 3 B. Karasahinoglu (Turcia), D. Radu (Româ
nia), b.p. (5—0) A. Sîrcă (România), K. Koba (Japonia) b.p. 
(3—2) N. Nicolae (România) ; scmimijlocie : T. Spîru (România) 
b.ab. 2 M. Kelil (Irak), C. Hoduț (România) b.p. I. Vasilis (Bul
garia), I. Budușan (România) b.ab.2 V. Iliodis (Grecia), Gh. 
Simion (România) b.p. (4—1) G. Ogiwara (Japonia), M. Teorii 
(România) b.ab. 1 M. Sahin (Turcia).

timpul s-a scurs, plusul de pre
gătire fizică al lui Gîrgavu 
și-a spus cuvîntul. acesta cîș- 
tigînd detașat ultimul rund si. 
în același timp, meciul.

Reuniunea de seara a de
butat cu meciuri Ia categoria 
semimuscă. Cei mai mici bo
xeri — învingători sau învinși 
— au oferit spectatorilor dis
pute interesante, cu acțiuni pur
tate în viteză, multe dintre ele 
aplaudate la scenă deschisă. In 
rindul acestora s-a situat și 
partida dintre Marcel Constan
tin și Remus Cozma, în care 
Cozma, după ce și-a expediat 
adversarul la podea în prima 
repriză. în urma unui croșeu de 
dreapta, a greșit căutînd în 

mai Dumitru Hărădău a tre
cut două tururi, ceilalți fiind 
eliminată Antrenorul Viziru 
ne declara, în escala sa bucu- 
reșteană dintre Moscova și 
Bruxelles : „N-am avut în o- 
biectiv fazele superioare ale 
indoor-nlui unional, ci doar 
acomodarea cu o suprafață 
rapidă de joc. Dar jucătorii 
noștri puteau face oricum mai 
mult. Sper ca ei să se regă
sească in meciul cu Belgia, 
care nu va fi atît de ușor cum 
ar putea părea". Evident și de 
această dată, se contează pe 
aportul lui Ilie Năstase care 
— cu ultimele sale victorii a- 
supra lui Vilas și Tanner — 
se arată în revenire de formă.

întilnirea Belgia România 
se dispută în turul trei al zo
nei europene a „Cupei Davis" 
(grupa B), optimi de finală. 
Jocurile sînt programate pen
tru 16, 17 si 18 martie.

Radu VOIA

RETRAGtREA,.TUNARULUI" DE IA BAYERN MUNCHEN
A HPIODAI CA D BOMBĂ...

„Tunarul" de la Bayern Miln- 
chen, celebrul Gerd Mtiller, s-a 
retras din activitatea oomnetițio- 
nală ! Vestea a explodat ca o 
„bombă", scria ziarul „Sport" din 
Zurich. comentând evenimentul 
care, firește, a stârnit multe în
trebări în rindul iubitorilor de 
fotbal vest-germani.

Să derulăm puțin filmul acti
vității acestui jucător cu un 
deosebit simt al porții. încercind. 
totodată, să găsim explicația re
tragerii sale de pe terenurile de 
fotbal După marea finală din 
1974, de pe Stadionul Olimpic din 
Munchen, în care Miiller a înscris 
go-lul victoriei în meciul cu O- 
landa. el a luat hotărîrea neaș
teptată — și mult regretată de su
porterii campioanei mondiale — 
de a nu mai apărea în selecțio
nata țârii sale. Motivul? L-a expli
cat, atunci, chiar el: „Orice jucător 
poale avea o zi slabă, așa cum 
am avut eu intr-un meci la 
Hamburg. Dar de aici și pină a 
fi huiduit și denigrat de specta
tori, si chiar de unii cronicari 
prezenți la meci, e o cale lungă. 
Cred că nu meritam aceste in
jurii. Decizia mea de a nu a mai 
juca în echipa reprezentativă ră- 
mîne definitivă". Si Gerd a ră
mas consecvent hotăririi luate.

Apoi, la Bayern, Gerd a rănțas 
în continuare „omul de gol" al 
echipei. Fiind mereu în fruntea 
clasamentelor golgeterilor, el a 
cunoscut numeroase succese cu 
formația sa, atît în campionat 
cit și în Cupa campionilor euro
peni, Dar iată, că in ultima vre
me, Mtiller a intrat în conflict 
cu noul său antrenor. Paul Cer-

continuare lovitura decisivă. în 
aceste condiții, el a boxat mai 
lent, oferindu-i posibilitatea lui 
Constantin să puncteze mai 
mult și să obțină verdictul.

Tînărul rapidist Gheorghe 
Brumă și-a făcut un debut pro
mițător în arena internațională, 
învingîndu-1 prin abandon în 
repriza secundă pe fostul cam
pion al R. F. Germania la ca
tegoria muscă, Harald Koerper, 
după ce ultimul a fost lovit la 
ficat și numărat de patru ori. 
O victorie înainte de limită a 
obținut și campionul nostru la 
muscă. Gheorghe Govici. care 
l-a învins prin abandon în ul
timul rund pe turcul B. Kara- 
sabinoglu.

PARIS, 12 (Agerpres). — Sub 
titlui „Emilia Eberle un giuvaer 
al școlii românești de gimnas
tică", ziarul „L’Equipe" consa
cră tinerei sportive românce un 
reportaj în care sarie intre al
tele : „Emilia, remarcată anul 
trecut la campionatele mondiale 
de la Strasbourg, ne-a apărut 
acum ca una dintre cele mai 
complete gimnaste din lume. La 
recentul concurs de la Paris, 
Eberle s-a arătat foarte inspi
rată și precisă în exercițiile sale, 
primind pe bună dreptate ova
țiile entuziaste ale celor 4 500 de

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BELGRAD

BELGRAD, 12 (Agerpres). — 
După 7 runde. în turneul inter
național feminin de șah de la 
Belgrad oonduce Nana Aleksan- 
dria (U.R.S.S.). cu 6 p (o par
tidă mal puțin disputată), ur
mată de Veroczy (Ungaria) — 
4’/i P, Ciburdanidze (U.R.S.S.) — 
4 p (2) etc. Maestru româncă 
Gertrude Baumstark, care în 
runda a 7-a a învins-o pe ju- 
cătoarea iugoslavă Amalia Pi- 
hailicl, totalizează 2 p (1).

nai, pentru păreri deosebite în 
ce privește tactica sa de joc. A- 
oesta din urmă i-a cerut. în re
petate rînduri, să „manevreze" iii 
careul advers, în timp ce Miiller 
avea o altă părere : să stea în 
propriul teren, ca apoi, în condi
ții prielnice, să țlșnească în atac 
în momentele oportune. Recent, 
într-un med cu Eintracht Frank
furt, Cer nai i-a cerut, pe un ton 
puțin obișnuit, să părăsească te
renul. înlocuia du-l. El s-a con
format si de atunci nu a mai 
apărut pe teren I A fost o gre
șeală de tact a lui Cernai ? se 
întreabă admiratorii lui Miiller. 
In scrisoarea în care îsi anunță 
retragerea definitivă înainte de 
expirarea contractului (La sfîr
șitul actualei ediții a campiona
tului), adresată președintelui clu
bului. Wilhelm Noudecker, Mul
ler scrie : „Hotărîrea mea este 
definitivă. Nu pot fi călcat in 
picioare și compromis tn echipa 
in care am crescut și la ale că
rei succese am contribuit de-a 
lungul întregii mele cariere". Un 
foarte bun prieten al său, Rudolf 
Mayer, spunea : „Cred că tensiu
nea sa nervoasă, datorită ritmu
lui de joc care i s-a impus ia 
cei 34 de ani ai săi au contri
buit la luarea acestei măsuri pri- 
pite“. Iar fostul antrenor fede
ral Helmut Schon a adăugat : 
„E păcat că lucrurile s-au întim- 
plat asa, pentru că Gerd a avut 
contribuții deosebite în afirmarea 
fotbalului vest-german. El ar fi 
meritat o retragere într-un cadru 
festiv, așa cum au avut-o alfi 
jucători, poate mai puțin valo
roși decît acest excepțional ata
cant".

!on OCHSENFELD

CAMPIONATE • CAMPIONATE
SPANLA (et. 23) : Athletic

Bilbao — Real Madrid 3—3. At
letico Madrid — Valleoano 0—0, 
Las Palmas — C.F. Barcelona 2—1. 
Clasament : 1‘. Gijon — 31 p, 2. 
Real Madrid — 30 p, 3. Atletico 
Madrid — 27 p. In clasamentul 
golgeterilor : Krankl (C.F. Bar
celona) 24 g, unnat de Quint 
(Gijon) — 18 g și Santlllana
(Real Madrid) — 16 g.

JUGOSLAVIA (et. 19) : Buduo 
nost — O.F.K. Belgrad 1—0. 
Steaua Roșie — Napredak 3—3,

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BOX • învingători în turneul 

de la Halle (R.D.G.) : Santieste- 
ban (Cuba) ; Kegebein (R.D.G.) ; 
Hector (Cuba) ; Fink (R.D.G.) ; 
Schwarz (R.D.G.) ; Krueger 
(R.D.G.) ; Vogelreuther (R.D.G.) ; 
Kaestner (R.D.G.), Marx (R.D.G.); 
Bauch (R.D.G.) și Stevenson 
(Cuba).

HOCHEI • Echipa R. D. Ger
mane a învins la Berlin formația 
cehoslovacă din liga B Slovan 
Usti cu 5—3 (1—1, 0—1, 4—1), prin 
golurile înscrise de Patschinski 
(2). Bielas Mark și Radant.
LUPTE • în cadrul turneului 

internațional de libere „Memoria
lul Dan Kolov**, de la Plovdiv, 
sportivii români Petre Brîndușan 
(57 kg). Vasile Pușcașu (100 kg) 
șl Ladislau Simon (peste 100 kg) 
au ocupat locurile trei la catego
riile respective.

NATAȚIE • în meci de polo, 
la Budapesta • Ungaria — U.R.S.S. 
7—7.

SCHI • în „Cupa Mondială4*, 
la Heavenly VaHey (S.U.A.), pro
ba feminină de slalom uriaș a 
revenit vest-germanei Christa 
Kinshofer. Pe locul secund s-a 
clasat Hanni Wenzel (Liechtens
tein) care se menține lideră în 
clasamentul general cu 220 p, ur- 

spectatori prezenți in sala 
„ Pierre de Coubertin**.

In articol se relatează, de ase
menea, despre activitatea antre
norilor români pentru formarea 
de noi gimnaste de performan
tă. fiind citat Bela Karoly, cel 
care a lansat-o pe neîntrecuta 
Nadia Comăneci, tripla campi
oană olimpică de la Montreal.

.Una din caracteristicile gim
nasticii românești este strînsa 
îmbinare dintre pregătirea spor
tivă și cea școlaiă. Acesta este 
secretul reușitei într-un sport 
de adolescenți, unde dorința de 
afirmare este foarte timpurie** 
se relevă în articolul din ziarul 
„L’Equipe1-.

LUPTĂTORUL GH. OUMITRIU 
ÎNVINGĂTOR in r.d.c.
BERLIN, 12 (Agerpres). — In 

cadrul concursului internațional 
de lupte greco-romane al Arma
telor Prietene, desfășurat la 
Frankfurt pe Oder (R.D. Ger
mană), sportivul român Gheor
ghe Dumitriu s-a clasat pe pri
mul loc la cat 62 kg. La cat 
52 kg. luptătorul român Marian 
Tofan s-a situat pe locul secund.

OFSAID - NUMAI DACA
FOTBALISTUL 1N CA111Ă

INFLUENȚEAZĂ JOCUL!
In 'legătură cu precizările refe

ritoare la articolul nr. 11 al re
gulamentului de fotbal, ..Revista 
Olimpică** publică declarația lui 
Jose Codesal (Uruguay), mem
bru al Comisiei de arbitri a FIFA, 
care spune între altele : „Recen
ta modificare are o importanță 
capitală care provine din faptul 
că noul text se străduiește să 
dea acestui punct din regulament 
spiritul său veritabil, care nu 
este altul decît acela de «a sanc
ționa un jucător în poziție de 
ofsaid, dacă aceasta influențează 
jocul**. Nu există si nu a existat 
niciodată „poziție de ofsaid sanc
ționabilă dacă jucătorul aflat în 
această situație nu a influențat 
jocul'*. Acesta a fost întotdeauna 
spiritul prevederii respective din 
regulament. dar textul precedent 
nu îl sublinia cu suficientă tărie 
51 claritate cum o face noul 
text. Din acest motiv un mare 
număr de arbitri de centru și de 
tușă din lumea întreagă se mul
țumeau să sancționeze jucătorul 
pentru că se află în poziție de 
ofsaid fără să se preocupe de a 
observa dacă el influențează sau 
nu jocul în faza respectivă. A- 
ceastă aplicare abuziyă si inco
rectă a regulamentului a făcut 
ca multe echipe din mai toate 
țările să folosească a^a-zisa tac
tică defensivă a ..jocului de 
ofsaid4*. Echipele aplicau această 
tactică, încrezătoare in faptul că 
orice jucător din atac, aflat în 
ofsaid, va fi ^sancționat imediat, 
indiferent dacă poziția sa influ
ențează sau nu jocul. Acest lucru 
nu era corect, ba era chiar îm
potriva regulamentului".

Partizan — Olimpia Ljubljana 
2—1, Sloboda Tuzla — Hajduk 
Split 1—2. Clasament : 1. Dyna
mo — 28 p. 2. Hajduk — 26 p, 
3. Buducnost — 25 p.

UNGARIA (et. 19) : Honved — 
Bekescsaba 1—1. M.T.K. — Dios- 
gybr It—0, Vasas — Dunaujvdros 
2—2. Gyor — Ujpesti Dozsa 0—2. 
Szâkesfehervâr — Ferencvăros 
I—0. Clasament: 1. Ujpesti Dozsa 
— 28 p, 2. Honved — 27 p, 3. 
Ferencvaros — 27 p.

mață de Annemarie Proil-Moser 
(Austria) — 212 p. • Proba mas
culină de 50 km de la Holmen- 
kollen a revenit norvegianului 
Oddvar Braa, cu timpul de 2h 
48:06. în proba feminină de 10 
km, a cîștigat sovietica Galina 
Kulakova. Braa și Kulakova au 
cucerit „Cupa Mondială44 la schi 
fond.

SCRIMA • „Trofeul Martini* 
de la Torino a fost cîștigat de 
campioana mondială de floretă 
Valentina Sidorova (U.R.S.S.), 
care a întrecut-o în meci de ba
raj pe compatrioata sa Elena Belova 
(ambele cite 4 v). Pe locurile ur
mătoare : Barbara Skladanowska 
(Polonia) Ann Rita Sparaciari 
(Italia), Delfina Skapska (Polo
nia) — cîte 2 v și Cornelia Ha- 
nisch (R.F.G.) — 0 v.

TENIS • Finala turneului de la 
Sao Paulo : Pfister (S.U.A.) —
Năstase 6—3. 7—5, 7—6. • în fi
nala turneului feminin de la Phi
ladelphia : Turn bull — Wade
5—7, 6—3, 6—2. • La Mestre (Ita
lia) : McEnroe — Panatta 8—6, 
3—6. 6—4

TENIS DE MASA • în finala 
masculină a C.C.E., la Duisburg : 
Spartakus Budapesta — Borussia 
DUsseldorf 5—3
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