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din Ciocănești, Lucian Turcu, 
are toate motivele să se bucu
re : experimentul său de acum 
8 ani — o întrecere de schi 
pentru copiii din satul turis
tic Ciocănești, situat în jude
țul Suceava, pe valea Bistriței 
Aurii (satul cu case de porțe
lan, cum este cunoscut, prin 
meritele unor meșteșugari ne- 
întrecuți, ca Dimitrie Tomo- 
ioagă, care a înlocuit zugră
veala clasică a caselor cu plăci 
de faianță, într-o paletă largă 
de culori și motive naționale) 
a ajuns acum la a Vl-a ediție, 
în două rînduri, concursul nu 
s-a ținut. „Zăpada a jucat fes
ta micilor schiori, ne spunea 
prof. Lucian Turcu, acum di
rector al Școlii generale din 
Iacobeni. în schimb, de data 
aceasta, ca un fel de compen
sație, peste stratul gros de 
zăpadă conservat din timpul 
iernii, duminică, chiar în ziua 
întrecerii, s-a așternut altul, 
proaspăt și pufos, un lințoliu 
alb de nea de aproape un sfert 
de metru, ceea ce a dat și mal 
multă frumusețe acestei com
petiții...".

Sigur, și dimensiunile între
cerii au sporit: de la o mînă 
de copii, în prima ediție, anul 
acesta s-a ajuns la sute de 

Pe un traseu in premieră, 
destul de „strîns", în condi
țiile unui teren desfundat, 
care ridica destule probleme 
de conducere a calului, fos
tul campion Dumitru Spîrlea, 
cu calul Cabotin, și-a dovedit 
din nou măiestria, cișttglnd 
proba

0 PRIMĂVARĂ FIERBINTE Constantin MACOVE1

concurenți și concurente ! Lin
gă copiii și tinerii din Ciocă
nești, adunați pilc pe micul 
masiv al Faraoanilor, din ob
cina Suhardului, s-au aflat 
numeroși alții din întreaga va
tră a Domelor, din Candrenî 
și Arini, din Iacobeni și Mes- 
tecăniș, din Botuș și Cîrlibaba, 
din Vatra Dornei și Pojorîta 
și chiar de mai departe, de la 
Rădăuți, Broștenî și Borșa !

Ca de fiecare dată, inițiato
rul, prof. Turcu, a fost și a- 
cum printre organizatori, pu- 
nînd umărul, alături de ca
drele didactice din Ciocănești, 
prof. Aurel Giosan, directorul 
școlii generale, profesorul de 
educație fizică Marius Plăian, 
de activiști sportivi (l-am a- 
minti în primul rînd pe Mihai 
Cozubaș, nelipsit de la nici o 
ediție), de colegi de specialita
te (Nectarie Malanca din Ia
cobeni, Ionel Petre din Vatra 
Dornei, Tiberiu Nuțu din Cru
cea ș.a.).

Copiii, eroii competiției (ți
nută zveltă, fețe îmbujorate), au 
oferit un spectacol de o mare 
autenticitate, urmărit de sute

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag 2—3)

„Cupa primăverii" la penlatlon modern

D. SPÎRLEA, ÎNVINGĂTOR LA CĂLĂRIE
Sezonul competițional la 

pentatlon modern a fost inau
gurat, ca de obicei, cu tradi
ționala întrecere dotată cu 
„Cupa primăverii". Ia care par
ticipă cele mai bune trei echi
pe din țară, Olimpia București, 
Universitatea Timișoara și Clu
bul sportiv școlar nr. 1 din 
Capitală, precum “și numeroși 
concurenți individuali.

Proba de debut, călăria, s-a 
desfășurat timp de două zile 
la baza hipică Steaua, pe un 
teren mai redus ca dimensiuni 
decît cel obișnuit pentru pen- 
tatloniști, astfel că, pentru par
curgerea celor 12 obstacole (u- 
nul triplu, iar altul dublu, deci 
în total 15 sărituri), concu- 
renții au avut de parcurs 600 
m, stabilindu-se că punctajul 
maxim (1100 p) se acordă pen
tru efectuarea traseului în- 
tr-un minut și 30 de secunde, 
bineînțeles fără dărîmarea vre
unui obstacol.

în general, participant!! au 
dovedit o bună pregătire, con
cretizată atît In maniera de

I ANUL XXXV - Nr. 9116

„Centura de aur" la box

7000 DE SPECTATORI MULȚUMIȚI 
DE CALITATEA GALELOR DIN ZIUA A DOUA
• Sandu Tîrîlă l-a învins prin k.o. pe sovieticul G. Zin- 
kovici I • Tînărul Ionel Panaite a scăpat prilejul unei 
mari victorii • In reuniunile de azi, din nou multe me

ciuri de mare atracție
Din nou aproape 7 000 de 

spectatori s-au aflat în tribu
nele Palatului sporturilor si 
culturii din Capitală, atrași de 
întrecerile celei de a VUI-a 
ediții a turneului internațional 
de box „Centura de aur". Și, 
la fel ca în prima zi. aspiran
ții la prețioasele trofee s-au 
înfruntat cu ardoare, realizînd 
partide atractive, multe dintre 
ele de un ridicat nivel tehnic 
si spectacular.

în reuniunea de la prînz au 
urcat pe ring toți boxerii de 

conducere a cailor, cît și In 
atacarea obstacolelor din un
ghiurile optime. Un traseu ex
celent a făcut ieri dimineață 
fostul campion al țării, Dumi
tru Spîrlea, cu calul Cabotin. 
A imprimat cursei un ritm a- 
nume de cîștig, reușind să rea
lizeze cel mai bun timp —- 
1:19,6 — fără nici o penalizare, 
instalîndu-se astfel, după pri
ma probă, pe primul loc al 
clasamentului. Dealtfel, puncta
jul maxim a fost obținut și de 
al ți patru concurenți, ai căror 
timpi sînt însă inferiori celui 
realizat de învingător. Deci, 
următorii clasați : Sorin Cră- 
ciuneanu, Tiberiu Novac, Ta- 
maș Ilalasz, Gheorghe Atana- 
siu (toți cu 1100 p). îi urmează 
Eugen Pop cu 1 070 p.

Pe echipe, prima s-a clasat 
la călărie Universitatea Timi
șoara, cu 3 270 p, urmată de 
Olimpia București, cu 3 236 p, 
și Clubul sportiv școlar nr. 1 
— 1 100 p.

Astăzi, la sala Floreasca. de 
la ora 10, este programată pro
ba de scrimă, iar joi — tirul 
și înotul.

la categoriile pană și ușoară 
înscriși Pe foile de concurs, 
între ei. firește, si multi renre^ 
zentanți ai țării noastre. Noul 
campion al „penelor", Titi 
Cercel, a susținut o întîlnire 
dificilă in compania bulgarului 
Iordan Lesov, sportiv cu garda 
inversă si cu un derutant ioc 
de picioare. In primul rund, 
multe dintre atacurile românu
lui au eșuat, dar din repriza a 
Il-a, Cercel si-a obligat adver
sarul la schimburi de lovituri. 
trimițindu-1 și la podea în ur
ma unui croșeu de dreapta. 
Evident superior si în ultimele 
trei minute, T. Cercel a obți
nut decizia. Un meci cu spec
taculoasă răsturnare de situa
ție a fost cel dintre Victor 
Duchin și japonezul Gonohe 
Hiroșhi. Numărat de două ori 
în prima repriză, în urma unor 
puternice lovituri recepționate 
la bărbie, puțin a lipsit ca 
Duchin să fie învins, înainte 
de limită. Minutul de pauză a 
fost însă extrem de util pentru 
el. Imediat după pauză, rapi- 
distul a pornit dezlănțuit la 
atac si cu serii de lovituri re (Continuare în nan 2-3)

Carol Hajnal (dreapta), în bună dispoziție de luptă, îl oprește 
din acțiune, contrindu-l, pe H. Kakulis (Grecia).

Foto : Ion MIHAICĂ
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DIN PROGRAMUL DE AZI
GALA I, ora 15 : semi- 

muscă : Al. Turei — N. 
Petrov (Bulgaria), M. Con
stantin — L Boboc ; semi- 
mijlocie : Gh. Costache — 
A. Aldama (Cuba), I. Bu- 
dușan — Gh. Simion. M. 
Teofll — J. Almas (R.F.G.); 
mijlocie mică : I. Miron — 
Al. Montoya (Cuba), V. 
Gîrgavu — S. Deleaev 
(U.R.S.S.)

GALA A n-a, ora 19 : 
muscă : M. Vișan — J. 
Hernandez (Cuba), D. 
Radu — K Koba (Japo
nia) I ușoară : M. Stama- 
tescu — J. Aguillar (Cu
ba) ; semigrea : C. Chi
rac 1 — V. Vasile, I. Șara- 
pov (U.R.S.S.) — S. Soria 
(Cuba).

petate l-a silit pe Hiroshi să 
bată în retragere. Numărat în 
ultimele secunde ale meciului, 
boxerul japonez, evident epui
zat, a trebuit să se recunoască 
învins.

Primul pugilist român dintre 
„ușori" care a urcat pe ring a 
fost Simion Cuțov. El l-a me-

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

PENTRU RUGBYUL CONSTĂNȚEAN... HANDBALISTII NOȘTRI POT DEPĂȘI MAREA DIFICULTATE*9 •

Azi, derbyul Dinamo — Steaua, 
pe stadionul din țos. Ștefan cel Mare

Cel mai important meci e cel 
care urmează. Această axiomă a 
sportului e din plin valabilă șl 
pentru un campionat de rugby 
ce abia și-a consumat două etape 
din faza turneelor finale, mal 
ales cînd este vorba de echipe 
precum Steaua șl Dinamo, care 
joacă astăzi (ora 15) o partidă cu 
alură de mare derby, disputată 
anticipat deoarece prima formație 
va susține duminică întîlnlrea de 
tradiție în compania Selecționatei 
armatei franceze. Șl pentru că e 
vorba de un derby, el are loc pe 
stadionul Dinamo, acolo unde noi 
credem (continuăm să credem 1) 
că ar fi normal să-și joace 
TOATE partidele inimoșii rug- 
byștl ai clubului din șos. Ștefan 
cel Mare. După cum șl la arenele 
importante din țară balonul oval 
și-ar putea afla locul, nu ca a- 
cum, pe terenuri periferice, u- 
nele dintre ele adevărate... Im
provizații. De ce la Iași, spre 
pildă, Politehnica șl Farul s-au 
Întrecut pe „Tineretului* — un 
teren nu tocmai rău, dar nici 
prea bun — șl nu pe centralul 
„23 August*, așa cum se promi
sese recent T Să fie de vină nu
mai o anume mentalitate, necon
formă cu realitatea, după care 
rugbyștil ar... strica terenurile 
fotbaliștilor ? Dar ar fl timpul să 
ne debarăsăm de astfel de idei 
preconcepute, falimentare pentru 
sport șl să dăm rugbyului ce-I al 
rugbyulul !

Vorbind de Iași, am amintit.

Implicit, de a doua partidă în 
care campioana nu a reușit vic
toria. Sau. altfel spus, de meciul 
în care Politehnica — echipă cu 
un lot substanțial „subțiat" de 
plecările dtorva buni jucători 
(Bucan, Paraschlvescu, Palamariu

Geo RAEȚCH1

(Continuare în pag 2—3)

De miine, campionatele naționale ale înotătorilor

CARMEN BUNACIU ANUNJĂ 0 TENTATIVĂ DE RECORD LA 200 m SPATE
Mîine încep la Hunedoara 

Întrecerile campionatelor na
ționale de seniori în bazin a- 
coperit. Așadar. Carmen Buna- 
ciu, Irinel Pănulescu și cei
lalți înotători fruntași ai tării 
vor lua startul Intr-o pasio
nantă dispută de patru zile, 
în ediția de anul trecut, tot la 
Hunedoara, recordurile din 
tabelă — mai ales la probele 
feminine — au căzut unul 
după altul. Și de data a- 
ceasta — o afirmă specialiștii

A GRUPEI SEMIFINALE SI DEVENI
• Spania ți Elveția, două surprize ale căror atuuri sînt 
tinerețea, gabaritul, forța și disciplina • Numeroase 
competiții de amploare vor sta la dispoziția handbaliști- 

lor noștri în '79 pentru redare și omogenizare
Ultimul prilej al echipelor mas

culine de handbal europene de 
a se califica la J.O. de la Mos
cova s-a consumat la începutul 
acestei luni in Spania. Alături de 
R.F. Germania, U.R.S.S„ R.D. 
Germană, Danemarca, Iugoslavia, 
Polonia și România — care și-au

— campioanele noastre sînt pu
se pe fapte mari.

Carmen Bunaciu, de pildă, va 
începe competiția cu o tentati
vă de record la 200 m spate și 
se gîndeste la un rezultat în 
jurul a 2:12,0—2:13,0, foarte a- 
propiat de recordul mondial 
(neoficial) pentru bazin de 25 
m (2:11,02). Și Irinel Pănules
cu s-a pus bine Pe picioare 
după operația de apendicită din 
luna februarie. Ploieșteanca a 

ctștlgat acest drept la C.M. ’73 
(Danemarca) — se vor afla Spa
nia și Elveția, primele două cla
sate la C.M., grupa valorică B, ce 
s-a disputat recent în Spania. 
(„Plutonul* va fl completat de 
campioanele Africa. America și 
Asiei).

înotat peste 100 000 de metri 
în săptămîna trecută și se sim
te excelent. Camelia Hoțescu, 
In cursele de bras, și un tînăr 
mixtist. Andrei Linteanu (4:42,0 
pe 400 m, la antrenament) ar 
putea furniza alte surprize 
plăcute. Să reamintim că între
cerile se vor desfășura zilnic, 
de joi pînă duminică, cu serii 
(dimineața) și finale (după-a- 
miază), exceptînd cursele de 
800 m și 1500 m. programate 
în serii contratimp.

OLIMPICI
Fără discuție, calificarea Spa

niei și — mai ales — a Elveției 
la J.O., în dauna unor valori 
tradiționale cum sînt Ungaria, 
Cehoslovacia sau Suedia, repre
zintă cea mai mare surpriză a 
handbalului internațional din ul
timul timp. Cum a fost posibilă? 
Care sînt atuurile noilor per
formere 7 La aceste Întrebări — 
șl la altele, după cum se va ve
dea — am primit răspunsuri ds 
la tov. Lucian Grigorescu, secre
tar responsabil al F.R.H., care a 
participat la campionatul din 
Spania in calitate de delegat al 
Federației internaționale.

— Răspunsul la prima întreba
re comportă o discuție mai largă. 
In primul rînd, trebuie știut că 
introducerea handbalului pe pro
gramul Jocurilor Olimpice a de
terminat un mai accentuat spri
jin material și moral în foarte 
multe țări. Aceasta a dus 
la relansarea handbalului, la 
creșterea activității și a valorii 
multor reprezentative. Printre 
ele se găsesc Spania și Elveția.
Spania se află de mai mulțl ani 
într-un progres notabil, iar El
veția a realizat într-adevăr un 
salt spectaculos Cele două for
mații au ca principale caracteris
tici tinerețea, gabaritul, forța do 
aruncare șl — în mod special — 
disciplina. Cred că la J.O. numai

Interviu consemnat do
Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)



ÎN JOCUL POLOIȘTILOR DINAMOVIȘTI! ÎNREGISTREAZĂ REVIRIMENTUL AȘTEPTAT AZI, PENULTIMA ETAPA IN 
FEMININ DE VI

Campionii întîlncsc joi, la
S-au scurs trei etape ale pri

mului tur din noua ediție a 
campionatului de polo și clasa
mentul primei serii valorice 
are o fată puțin obișnuită. In 
frunte, echipa din Oradea, cu 
un antrenor entuziast. N. Ru- 
jinschi, și jucători tineri. buni_ 
mînuitori ai balonului, dar încă 
insuficient de maturi pentru 
postura de lideri. Crișul joacă 
un polo modern, atacă continuu 
(dar si ratează foarte mult) si 
se regrupează destul de bine în 
defensivă. într-o singură săptă- 
mînă. „7“-le orădean a plecat 
din Capitală cu 4 puncte mari 
cît roata carului si acum aș
teaptă — ioi după-amiază, în 
propriul fief — examenul ade
vărului. partida cu actuala 
campioană, Dinamo București.

Dinamovistii. care dispun de 
cel mai valoros lot. au cîștigat 
ușor în fața C.N.-ASE și Pro
gresului. dar au pierdut în fata

0 PRIMĂVARĂ FIERBINTE 
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CONSTĂNȚEAN
(Urmare din pag 1)

etc.) șl de indisponibilitățile al- 
tora, condusă acum de cuplul 
Ghcorghe Drobotă — Petre Flo
res cu, acesta din urmă continu- 
înd să îmbrace și tricoul cu nr. 
• — a fost egala Farului Con
stanța. Vorbeam în cronica jocu
lui despre un moment de recon
strucție al formației de pe Lito
ral. Nu e o simplă figură de stil. 
Reconstrucția aceasta constituie 
o realitate, determinată de cauze 
obiective sau subiective. Se știe, 
campioana a rămas în vară fără 
unii dintre componenții săi, trans
ferați la alte cluburi. Malancu 
abia a revenit din armată, Bur- 
ghelea își satisface acum stagiul 
militar. Apoi grămada acuză uzu
ra, e puțin mobilă, pe „treisfer- 
turi" se fac improvizații (Mo- 
trescu I joacă fundaș, Nache — 
aripă).
Intr-un asemenea moment de 

răscruce pentru Farul, antrenorii 
Mihai Naca și Gheorghe Drago- 
mirescu știu că au de făcut două 
operații : adaptarea tacticii la 
posibilitățile lotului actual și, 
respectiv, alinierea în proba de 
foc a campionatului a tineretului 
(am reținut un nume, Ploțki). 
Să recunoaștem, cu obiectivitate, 
că treaba aceasta nu-1 deloc 
floare la ureche ! Iar rezultatele 
de moment să le privim printr-o 
asemenea prismă.

CLASAMENTE
1. STEAUA 2 2 0 0 76-12 6
2. Din am n 2 2 0 0 47-18 6
3. R.C Grivița R. 2 2 0 0 34-24 6
4. știința Petr. 2 1 0 1 17-38 4
5. Farul 2 0 1 1 16-24 3
6. Polit. Iași 2 0 1 1 12-45 3
7. Rapid 2 0 0 2 12-30 2
8. R.C. Sp. stud. 2 0 0 2 19-44 2

9. Univ. Timișoara 2 2 0 0 27- 9 6
10. Știința CEMIN 2 1 1 0 11- 4 5
11. Midia Năvodari 2 1 0 1 15-14 4
12. Rulmentul 2 1 0 1 9-9 4
13. C.F.R, Brașov 2 1 0 1 13-15 4
14. C.S.M. Sibiu 2 1 0 1 12-15 4
15. Minerul G.H. 2 0 1 1 8-19 3
16. Polit. Cj.-Nap. 2 0 0 2 3-13 2
• Ieri, la Petroșani, în Divl-

zia națională A de rugby, ta 
med restanță, știința din. loca
litate a învins formația KC Spor
tul studențesc cu scorul de 
14—4 (6—4). A. SLABII, coresp.
• Vineri, 16 martie, se va 

deschide la sediul F.R. Rugby 
cursul de arbitri divizionari. Pri
ma expunere, la ora 18.
• Echipa RC Sportul studen

țesc s-a întors zilele trecute din- 
tr-un turneu Întreprins tn Ita
lia, unde la invitația unor clu
buri din Sidlla a susținut trei 
partide. Rugbyștii bucureșteni 
au cîștigat toate meciurile ; me
rită a ii relevat ultimul : 34—9 
cu selecționata Messina. din 
liga I.

i rvnTTnnrT IEXCURSII
DE 1 MAI

I La filialele întreprin
derii de turism, hoteluri 
și restaurante București, 
din Bd. Republicii nr. 68, 
Bd. 1848 nr. 4, Str. Men
deleev nr. 14, Bd. N. 
Bălcescu nr. 35 și Cal. 
Griviței nr. 140, a înce
put vinzarea biletelor de 
excursii organizate cu pri
lejul sărbătoririi zilei de 
1 Mai.

Durata acestor excursii 
este de patru zile și ju
mătate, plecarea fiind 
stabilită pentru ziua de 
28 aprilie a.c.Î\\\\\\\\\\\\^

Oradea, pe actualul lider
Voinței Cluj-Napoca un meci 
pe care l-au controlat mai bine 
de trei reprize. Atunci cînd se 
concentrează în apărare si con
traatacă fulgerător, echipei din 
șos. Ștefan cel Mare nu-i poate 
rezista nimeni. Din păcate, 
în jocul lui Dinu Popescu și al 
coechipierilor săi intervin prea 
multe momente de respiro și o 
singură greșeală (sau neatenție) 
atrage în lanț și altele, sufi
cient ca întreaga echipă să-și 
vadă irosit tot ce a acumulat 
pînă în momentul respectiv. Și 
încă ceva: în meciul cu Vo
ința, Doru Spînu, portarul na
ționalei si iucătorul nr. 1 al 
României în 1978, a apărat ire
proșabil timp de 20 de minute, 
dar au fost suficiente două 
erori de plasament pentru ca 
echipa sa să iasă din bazin cu 
capul plecat.

Pentru Rapid, prezența lui 
Cornel Rusu pe bancă în rol 
de conducător tehnic este un 
mare cîștig. El și-a mobilizat 
foștii coechipieri, i-a condus cu 
multă dibăcie într-o partidă 
deosebit de dificilă (cea cu Vo
ința), readucînd încrederea în 
tabăra giuleșteană. Problema 
nr. 1 pentru fostul internatio
nal rămîne acum rodarea mai 
tinerilor notaisfi în mecanismul 
de joc al echipei, omogenizarea 
formației si căutarea unui stil 
de atac cît mai adecvat posibi
lităților iucătorilor de care dis
pune.

Așa cum anticipam, Voința, 
altă favorită a acestei ediții, 
se află în evidentă ascensiune, 
în momentul în care frații 
Rusu vor fi efectiv mai bine 
sprijiniți de ceilalți coechipieri, 
team-ul clujean va deveni real
mente foarte greu de trecut.

A. VASIUU

si

„CENTURA DE AUR“ LA BOX
(Urmare din pag. 1) --------------------- ---------------------

najat evident Pe tînărul con- 
stăntean Ion Corncanu, mani- 
festînd o bună dispoziție de 
luptă. Și Carol Hajnal s-a pre
zentat bine în primul său meci 
din cadrul turneului. El a în- 
tîlnit, însă. în grecul Hristu 
Kakulis un adversar incomod, 
cu gar<Ja inversă, dar pe care 
l-a depășit cu autoritate prin- 
tr-o tehnică superioară, viteză 
si o mult mai mare variație de 
procedee, de atac si apărare. 
In schimb, recentul cîstigător 
al „Turneului primăverii", plo
ieșteanul Leontin Sandu a de
ziluzionat în partida cu japo
nezul Hidekazu Akai. El s-a 
speriat pur și simplu de atacu
rile insistente ale unui sportiv 
cu o tehnică rudimentară însă 
cu multă voință, care, pentru 
insistenta lui în atac, a primit 
decizia.

In reuniunea de seară au evo
luat boxerii de la categoriile 
cocoș, semiușoară, mijlocie și 
grea (91 kg). "încă din start, tri
bunele au trăit mari emoții. Tî
nărul gălățean Ion Panaite l-a 
înfruntat curajos pe puternicul 
boxer cubanez Hector Lazaro 
și puțin a lipsit ca el să reali
zeze o mare surpriză. După 
două reprize în care perioa
dele de dominare au alternat, 
ultima parte a meciului l-a gă
sit mai proaspăt pe Lazaro, 
care, folosindu-și bine impre
sionanta aloniă, a punctat mal 
clar, convingîndu-i pe trei din
tre cei cinci judecători. Timp 
de două reprize, campionul na
țional Teodor Dinu a avut difi
cultăți în întîlnirile cu extrem 
de mobilul sportiv japonez Hî- 
deo Arai. In ultimul rund, lovit 
puternic și numărat, Arai a

HANDBALIȘTII NOȘTRI POT DEPĂȘI 
MAREA DIFICULTATE A GRUPEI SEMIFINALE

(Urmare din pag. 1)
Spania va putea să-și continue 
drumul ascendent, întrucât bene
ficiază de o serie mai puțin di
ficilă.

— La acest campionat a ofi
ciat și un cuplu de arbitri din 
România. Care a fost opinia a- 
supra prestațiilor realizate de 
Marin Marin și Ștefan Șerban?

— Cei doi „cavaleri ai fluieru
lui" din țara noastră au condus 
meciurile islanda — Israel, Ceho
slovacia — Olanda și Suedia — 
Cehoslovacia și s-au bucurat de

Ediția a 30-a a campionatului 
național de baschet masculin a 
început furtunos (in toamnă), 
cu meciuri spectaculoase, aprig 
disputate, creind un interes de
osebit pentru cea mai importan
tă competiție internă. Partidele 
în care se înscriu între 180 șf 
200 de puncte (de către ambele 
echipe) deveniseră obișnuite, ca 
urmare a ritmului de joc rapid 
In atac, a frecvenței ridicate în 
aruncările la coș și (este drept, 
mai rar) a sporului de agresi
vitate în apărare (care determi
na intercepții și contraatacuri). 
încă din primele etape se de
tașaseră Dinamo, Steaua, Farul, 
I.C.E.D., Universitatea Cluj-Na
poca și C.S.U. Brașov, dar nici 
formațiile aflate pe pozițiile ur
mătoare nu cedau, nu se resem
nau, ci luptau cu ambiție, ob- 
ținînd, dacă nu victorii, măcar 
scoruri strânse (C.S.U. Sibiu — 
I.C.E.D. 86—89 și 109—108, „U“
Cluj-Napoca — Politehnica Bucu
rești 91—87, Rapid — „U" Cluj- 
Napoca 70—58 șl 71—78 etc.).

Cît a durat această stare de 
interes care începuse să atragă 
în săli un public tot mal nu
meros ? Este greu de precizat, 
dar în orice caz nu mai mult 
decât până la începerea returu
lui ; apoi, campionatul a de
venit neinteresant, „fără sare și 
fără piper", incit la încheierea lui 
parcă se auzea un oftat de ușu
rare — „bine că s-a terminat" — 
din partea jucătorilor, a antre
norilor și (cît de trist este că se 
poate afirma așa ceva)... din 
partea spectatorilor.

Iată de ce săptămînă de săp
tămână s-au disputat etape în 
care majoritatea partidelor ofe
reau numai „ceva*1 ce aducea 
cu baschetul modern, în care 
toate promisiunile si angaja
mentele antrenorilor și ale jucă
torilor de a se înscrie pe orbita 
baschetului adevărat se dove
deau vorbe în vînt. Presingul 
șl apărarea agresivă au devenit 
rarisime, ba chiar s-au văzut 
multe meciuri în care. după 
marcarea unui coș, jucătorii fă
ceau stinga-mprejur și alergau 
spre coșul propriu cu spatele la 
coșul advers (fază după fază !), 
ignorând elementare noțiuni de 
tehnică si tactică în defensivă. 
Așa se face că s-au înregistrat 
meciuri în care echipele au ajuns 
să însumeze doar două-trei gre

REZULTATE TEHNICE
GALA I : pană : K. Ott (R.F.G.) b.p. (3—2) A. Lakonlcl (Iu

goslavia), I. Sandu b.p. (5—0) L Guță, Șt. Atanasov (Bulgaria) 
b.p. (3—2) A. Hasetci (Turcia), T. Cercel b.p. (5—0) L Lesov 
(Bulgaria), V. Zbughin b.ab.l N. Popa, I. Lungu c. neprez. I. 
Bacrisioris (Grecia), L Sollet (Cuba) b.p. (5—0) A. Kalil (Irak), 
V. Duchin b.p. (4—1) G. Hiroshi (Japonia) ; ușoară : W. Peznikc 
(R.D.G.) b.p. (5—0) R. Tatar (Turcia), S. Cuțov b.p. (5—0) I. Coc- 
neanu, C. Hajnal b.p. (5—0) H. KakuMs (Grecia), H. Akai (Ja
ponia) b.p. (4—1) L. Sandu, D. Rahou (Algeria) b.p. (5—0) T. 
Gavrilaș, K. Traianov (Bulgaria) b.ab. 2 M. Mlhalache.

GALA n : cocoș : H. Lazaro (Cuba) b.p. (3—Z) I. Panalte, F. 
Ibradm b.ab. 3 I. Căprărescu, T. Dinu b.ab. 3 H. Arai (Japonia), 
G. Ogamisian (U.R.S.S.) b.p. (4—1) D. Voinescu ; semiușoară : 
FI. Stan b.p. (4—1) P. Căprlceanu, I. Prohorov (U.R.S.S.) b.ab. 3 
Y. Yamamoto (Japonia), Fl. Llvadaru bab. 1 Fr. Kunzel 
(R.D.G.), Dr. Ilie b.ab. 3 L Șandor; mijlocie: M. Jassman 
(R.F.G.) b.ab. 3 AI. Crișan, J. Gomez (Cuba) b.p. (5—0) I. 
Dobre, S. Tirîlă b.k.o. 2 G. Ztokovici (U.R.S.S.) ; grea : L. Za- 
dorojnîi (U.R.S.S.) b.ab.l G. Mtiller (R.D.G.), D. Mlcu b.desc. 2 
P. Cardenas (Cuba).

fost declarat învins prin aban
don.

întrecerile semiușorilor au 
debutat cu o surpriză de pro
porții : tînărul elev al lui Ion 
Monea, Florian Stan (Dinamo), 
l-a depășit clar în finalul par
tidei pe cîștigătorul „Turneului 
primăverii", Paul Căpriceanu!

Fostul campion național al 
categoriei, Florian Livadaru, a 
obținut cea de a doua victorie 
consecutivă înainte de limită în 
actualul turneu. După ce l-a 
expediat de trei ori la podea 
pe Frank Kunzel (R.D.G.), ar
bitrul a oprit lupta care deve
nise inegală.

In meciul cu Iosif Șandor, 
Dragomir Hie, campionul țării, 
a evoluat mult mai bine de- 
cît în prima zi de concurs. Ad
versarul său a atacat impetuos, 
dar D. Ilie, cu deplasări deru
tante și lovituri variate, prin 
surprindere, a punctat clar, ne- 
lăsîndu-i nici o speranță adver
sarului. în ultimul rund, cu o 
puternică lovitură, Dragomir

bune aprecieri din partea tehni
cienilor. a sportivilor și specta
torilor- Ajungînd aici, să vă mai 
spun că alte două cupluri de 
arbitri români au fost delegate 
la competiții oficiale : P. Cîrli- 
geanu — R. Iamandi la jocul 
VfL Gummersbach — Tatabanya, 
din semifinalele Cupei cupelor la 
masculin, și VI. Cojocaru — D. 
Purică la intîlnirea dintre T.S.C. 
Berlin — I.F. Tranbjerg, din se
mifinalele Cupei cupelor la fe
minin.

— Tot în această perioadă s-a 
tras la sorți componența celor 

șeli personale într-o repriză, 
cum s-a petrecut chiar duminică, 
cu Politehnica București. Este 
de-a dreptul de neînțeles cum 
de au devenit atît de slabi apă
rători unii baschetbalist! de la 
Politehnica (Ermurache, Marina- 
che, Popovid etc) care au cu
cerit titlul de campioni repu
blicani la juniori (obținînd sco
ruri astronomice) datorită fap
tului că au aplicat 40 de minute 
din 40 apărarea agresivă ! Știind, 
însă, că în tactica echipei Poli
tehnica apărarea de bază este 
„zona“, avem, totuși, explicația 
ciudatei transformări, care frâ
nează evoluția uoor tineri — 
component! ai lotului național 
de seniori — în care se puse
seră mari speranțe

Despre maniera în care s-au 
desfășura-t acțiunile ofensive, ce 
să mai spunem ? Adusă cu în
cetinitorul de la linia de fund, 
mingea era purtată de la un 
jucător la altul pînă când, prin- 
tr-o presupusă combinație tac
tică — de obicei transparentă — 
se ajungea sub coș, de unde se 
încerca fructificarea. De multe 
ori. se înscria, dar au fost la 
fel de dese penibilele ratări de 
sub panou. Aruncările de la dis
tanță — despre care, pe bună 
dreptate, se spune că sporesc 
infinit farmecul baschetului — 
au ajuns rarități.

în aceste condiții, nu este de 
mirare că sălile au a vuit de cele 
mai multe oii doar câteva zeci 
de spectatori (chiar șl la un 
meci important ca „U“ Cluj-Na
poca — Farul !), că nivelul ca
litativ atît de scăzut al Diviziei 
A nu poate crea premise 
pentru alcătuirea unei reprezen
tative a țării capabilă de mari 
performanțe. Cauzele acestei stări 
de fapt și soluțiile de îndrep
tare au fost cercetate și propuse 
de multă vreme și de multe ori. 
Din păcate, aplicarea rezolvări
lor preconizate întârzie la nes
fârșit. Ce așteaptă, oare, antre
norii echipelor noastre fruntașe 
pentru a se potrivi — în con
cepție, ca volum de muncă șl 
ca intensitate în antrenamente 
— cu solicitările baschetului in
ternațional, pe întreaga durată 
a campionatului și du doar la 
startul său ?

Dumitru STÂNCULESCU

și-a expediat adversarul la po
dea, cîștigînd prin abandon.

La „mijlocie", tînărul Ale
xandru Crișan n-a putut să-1 
facă față tenacelui pugilist vest- 
german Manfred Jassman decît 
două reprize, cînd l-a „trimis" 
la podea, în urma unei puter
nice lovituri. Dar, în rundul 
trei, evident depășit, Crișan a 
fost oprit să mai b'oxeze de an
trenorul T. Niculescu. în 
schimb, Sandu Tîrîlă a realizat 
un succes spectaculos în dispu
ta cu sovieticul Ghenadi Zin- 
kovici, pe care l-a făcut k.o. în 
rundul doi cu o contră de 
dreapta la bărbie. Dar, pină în 
momentul în care i-a reușit 
lovitura decisivă, reprezentan
tul nostru a pregătit-o prea 
mult timp, oferindu-i posibili
tatea lui Zinkovici să puncteze.

„Greul" Dumitru Micu a ob
ținut o victorie prețioasă în 
dauna cubanezului Pedro Car
denas care lovind după coman
da „stop" a fost descalificat de 
arbitrul S. Hann (R.F.G).

două serii semifinale ale între
cerii masculine de la J.O. Ce pă
rere aveți despre echilibrul lor 
valoric ?

— Fără discuție, seria A, din 
care fac parte U.R.S.S., România, 
R.D. Germană, Polonia, Elveția 
și campioana Americii, este mult 
mai grea decît cealaltă. In duda 
dificultății seriei, echipa noastră 
poate să-și realizeze obiectivul —- 
obținerea medaliilor de aur — cu 
condiția să se pregătească bine, 
să realizeze eforturi maximale 
în antrenament, să creadă în 
posibilitățile sale de obținere a 
victoriei finale, să dovedească 
abnegație.

— Care sînt întrecerile la care 
vor fi prezenți sportivii noștri 
In acest an ?

— „Trofeul iugoslavia", între 
26 și 30 iunie la Pola, 
„Săptămînă preolimpică", între

Campionatul feminin al Divi
ziei A de volei a ajuns la penulti
ma etapă, programată astăzi și cu- 
prinzînd partide importante pentru 
clarificarea situației în zona... 
turneului final pentru locurile 
1—4 și în stabilirea celei de a 
doua echipe care urmează să se 
alăture, din sezonul viitor, for
mației „U" Cluj-Napoca in divi
zia secundă.

Cele mai importante întâlniri 
au loc la Galați, Timișoara șl 
Baia Mare. Studentele gălățence 
primesc vizita voleibalistelor de 
la Penicilina Iași, in fața cărora 
vor încerca să-și asigure partici
parea la turneul final, prlntr-o 
detașare de Universitatea Timi
șoara, care mal speră în ocupa
rea, pe linia de sosire, a locului 
4. Timișorencele au însă și ele, 
azi, o adversară greu de învins 
chiar pe teren propriu : Univer
sitatea Craiova. La Baia Mare, 
echipa locală Maratex Își va ju
ca ultima șansă în compania Fa
rului Constanța, care-i este, însă, 
superioară. Cealaltă candidată la
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CAMPIONATELE UNIVERSIT
în Parâng s-au desfășurat, zi

lele trecute, campionatele națio
nale universitare de schi. La În
treceri au fost prezenți aproape 
200 de schiori și schioare din 16 
centre universitare ale țării. Com
petiția, foarte bine organizată de 
Ministerul Educației și învăță
mântului, în colaborare eu 
U.A.S.C.R. $1 federația de specia
litate, a demonstrat popularitatea 
de care se bucură această fru
moasă ramură sportivă în rândul 
tineretului studios din România. 
Au avut loc curse de fond șl al
pine, în cursul cărora sportivii 
au depus eforturi mari pentru a 
se situa cît mai bine în clasa
mentele finale. Iată REZULTA
TELE : slalom uriaș băieți : 1.
Octavian Fast (Brașov), 2. Ion 
Bobiț (Pitești), 3. Nandor Szabo 
(Oradea) ; fete : 1. Ev a Mezei 
(Tg. Mureș). 2. Aurelia Nițu (Pi
tești), 3. Annemarie Vărhâzi 
(Cluj-Napoca) ; coborîre. băieți : 
1. Ion Bobiț (Pitești), 2. Mircea 
Olaru (București), 3. Vladimir 
Olaru (Brașov) ; fete : 1. Aurelia 
Nițu (Pitești), 2. Eva Mezel (Tg.

INAUGURAREA SEZONU
LUI DE MARS IN 

CAPITALĂ
• Pe un circuit în cartierul 

Pajura a fost inaugurat dumini
că sezonul de marș în Capitală, 
cu prima etapă a „Cupei primă
verii", care s-a bucurat de o 
largă participare. Rezultate : 
începători — 2 km : Gh. Radu 
(Met. Plopeni), pe echipe Olim
pia ; juniori Hi — 3 km ; Em. 
Zaharia (P.T.T.), pe echipe 
P.T.T. ; juniori II — 5 km : Gh. 
Frecățeanu (P.T.T.), pe echipe, 
P.T.T. ; juniori I — 5 km : V. 
Stubeană (Suceava) ; seniori — 
15 km : C. Stan (Steaua), I. Gă- 
situ (Steaua), Gh. Vădraru (Re- ’ 
șița), pe echipe Steaua., Etapa a 
n-a a competiției va avea loc 
duminică, de la ora 10, pe tra
seul din str. Maior Coiiavu. 
(N.D. NICOLAE — coresp.).
• După sesiunea de examene 

care i-a solicitat din plia, stu
denții bucureșteni începători in
tr-ale atletismului au fost reu
niți In sala „23 August". cu pri
lejul unui concurs organizat de 
Clubul atletic universitar. O 
competiție care și-a atins scopul 
și care, pentru a-și dovedi efi
ciența, ar trebui repetată în 
sală, dar mai ales în aer liber. 
La întreceri au fost prezenți nu
meroși student!, în rândul cărora 
antrenorii de la C.A.U. au putut 
întrezări câteva talente pentru 
sportul de performanță.

Iată șl câteva dintre rezultatele 
câștigătorilor. BĂIEȚI : W m ; 
Andrei Anghel (Univ.) 7,1 în 
serie, Harold Ndulue (Podit.) 7,1 
în finală ; lungime : Octav. Mi
hai (A.S.E.) 6,23 m ; greutate :
Mircea Boar (Univ.) 12,44 m ; 
înălțime : Richard Fl or eseu
(A.S.E.) 1,80 m ; FETE : 60 m L* 
Alice Sandu (Construcții) 8,5/; 
lungime : Daniela Buz (A.S.E.) 
4,40 m : înălțime î Buz 1,40 m. 
(Andi VILARA — coresp.).
• „Cupa Clubului sportiv șco

lar de atletism" va fi decernată 
cu prilejul concursului programat 
sîmbătă șl duminică în sala J23 
August", pentru juniorii de cate
goria a Ill-a. La întreceri sînt 
așteptați atlețl ai cluburilor bueu- 
reștene și din alte orașe din țară. 
Se vor desfășura probele : băieți : 
50 m, 50 mg, lungime, înălțime, 
prăjină, greutate, 2000 m cros ; 
fete : 50 m, 50 mg, lungime, înăl
țime, greutate, 1000 m — cros.
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18 și 30 iulie la Kiev, meciurile 
România — Elveția la 2 și 4 no
iembrie și R.F, Germania — 
România la 9 și 11 noiembrie, 
„Trofeul Carpați" intre 22 și 27 
noiembrie la Arad și Timișoara 
(vor participa reprezentativele 
României șl cele ale R.D. Ger
mane, Iugoslaviei, Poloniei, Un
gariei, Norvegiei și Bulgariei) șl 
„Turneul campionilor mondiali 
și olimpici" care se va desfășura 
între 18 și 22 decembrie în R.F. 
Germania, cu participarea echipe
lor României, R.F. Germania, 
U.R.S.S., Iugoslaviei, Suediei și 
Cehoslovaciei. Pentru tinerii ju
cători (născuți în 1958 și mai tîr- 
zlu) principala competiție e9te 
„Cupa țărilor latine", programată 
în Italia — 17—22 aprilie —, la 
care participă România, Belgia, 
Portugalia, Brazilia, Spania, 
Franța și Italia.
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OMPETIȚII
„CUPA DINAMO" 

LA CICLISM
Duminică dimineață, șoseaua 

București — Alexandria a găz
duit primele alergări de fond ale 
cicliștilor noștri in noul sezon. 
Organizate în condiții bune de 
clubul sportiv Dinamo. întrece
rile au suscitat interesul cicliș
tilor din întreaga tară, dovadă 
fiind prezenta la startul probe
lor a numeroși sportivi din Bra
șov, Cluj-Napoca, Ploiești, Tg. 
Mureș și București.

La toate cele patru categorii, 
disputele au fost vii, animate, 
cicliștii rulînd cu multă vigoare. 
In alergările rutierilor tineri am 
remarcat pe reprezentanții clu
burilor sportive Olimpia si Vo
ința București. Befertariu-ne la 
cursa seniorilor, din nou - avem 
un cuvînt bun pentru dinamo- 
vlstul C. Clrjă, care s-a desprins 
din pluton după 25 km de ru
laj și împreună cu C. Ologu — 
Metalul Plopeni si V. Bănescu 
— Steaua (singurii care au reu
șit să-i „prindă" roata) a gonit 
îtntr-o alură susținută pînă la 
încheierea cursei, pe care a ciș- 
tigat-o, lejer, la sprint.

Iată clasamentele : senior!,
80 km — 1. C. CÎRJA î h 03:32, 
2. C. Ologu. 3. V. Bănescu (toti 
același timp), 4. V. Hie (Dina
mo) 2 h 04:30, 5. V. Teodor (Di
namo). 6. N. Savu (Dinamo). 7. 
P. Dolofan (Steaua), 8. C. Popa 
(Metalul Plopeni)... toti același 
timp cu V. Iile ; juniori mari, 
60 km — 1. O. MARINESCU 
(Voința București) lh 30:30. 2.
R. Moldovan (C.S.M. Clu1-Napo- 
ca), 3. C. Paraschlv (Olimpia) 
— același timp cu G Mlarinescu : 
juniori mici 30 km — 1. c. FET
CH (Olimpia) 54:05 : semicurse, 
110 km — 1. L TEBCHEȘIU
(Olimpia) 18:20.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Al PATINAJULUI ARTISTIC
victoria a revenit tind dujen- 
ce. Andrea Szailassy, iar la pro
gramul scurt și la libere unei 
bucureștence. Carmen Ionesco. 
Numai că aceasta din urmă & 
punctat mai bine decft a făcu
t-o Laura GIAvan și in clasa
mentul final s-a situat pe primul 
loc. Iată noii campioni al tării 
la patinai artistic la categoria 
copii: COPII I — Karin Schmidt 
(C.S.M. Ciul-Napoca) si Cristian 
Doni (C.S.S. Triumf București) : 
COPII n — Carmen Ionescu 
(C.S.Ș. Triumf București) și 
Ștefan Lang (C.S.M. CHU-Na- 
poca). (Gh. ȘT.).

Biroul Federației Rcxmâne de 
Patinaj, luând In discuție unele 
abateri și nereguli săvirșite ia 
finala Concursului republican de 
patinaj artistic al speranțelor, 
a hotărât — pentru proteste re
petate ha deciziile arbitrilor — 
să ridice antrenorilor Elena Mo 
iș-Flore a și Felicia Grozea, de 
la Clubul sportiv școlar mr. 2, 
dreptul de a ’ acorda asistență teh
nică patinatorilor lor la urmă
toarele două competiții cu ca
racter republican.

IeNEROS AL „DflCIADEF
■ intra în parcurs, ne povestise
■ ---- cum se prinde, la copcă, păs-
■cui- trăvul ți mreana, scobarul ți
■irte lostrița, lăsindu-ne impresia că
■uri, este în primul rind un mare
■bilă povestitor, ne-a demonstrat,
■ a- concurînd, că rămîne ți un
■j^> neîntrecut schior. Spectatorii
Kla- l-au aplaudat, copiii l-au îm-
■ de brățișat. Iar prof. Drago? Ma-
■ivel covei, secretar al C.J.E.F.S.
■ au Suceava, i-a înmînat o diplo-
■ de mă. Bătrînul pădurar a fm-
■ la păturit-o cu grijă, ferind-o de
■ în- fulgii mari de zăpadă, care nu
■liar mai conteneau, și a așezat-o în
■mai straită. Nu înainte de a-și
■ cu șterge cu discreție o lacrimă...
■țra- „Cupa Suhardului", cum 
■Mo- este denumită această compe-
■ean tiție înscrisă sub generi-
■on- cui „Daciadei", a trezit intere-
■iiar sul multor participanți. O
■oria parte dintre ei intenționează să
■iul- repete această acțiune în pro-
■nță. priile sate. Cel mai hotărît mi
■ncu, s-a părut a fi Petrică Droană,
■ au președintele consiliului co-
I dar munal de educație fizică si
■orii sport din Crucea : „Iarna vi-
I de itoare vom iniția, la Pietrele
■tun- Doamnei, în Tarnița sau în Ka-
■ anj, rău, o cupă. O vom intitula
■at al „Floarea de colț**. Invitații de
■uși- aici sînt de pe acum și jnvita-
Btate, ții noștri. Ii așteptăm cu drag,
■bei, cu ospeția moldovenească tra

in- dițională...**.
tivă Seara se așternuse peste sa- 
anu, tul turistic din frumoasa vale
oara a Bistriței Aurii, in timp ce
cen- oaspeții se pregăteau să se în-
3or- toarcă la casele lor. Ningea
loru încă, cu fulgi mari. O ninsoa-
oin- re parcă neverosimilă pentru
eve- acest mijloc de martie, dar ca
lare, re a creat un cadru feeric „Cu

pei Suhardului**, ultima din 
nală suita de întreceri de schi de
To- masă (după Festivalul sportu-
prin rilor de iarnă, ținut nu de mult
pen- la Cîmpulung Moldovenesc),

în- organizată ireproșabil de
ăr I) C.J.E.F.S. Suceava. într-o rod-
a și nică colaborare cu toti factorii
tăi- cu atribuții în sport. Sucevenii

area nu-și dezmint virtutea de ex-
Bă- celente gazde ale unor acțiuni

le a sportive de amploare.-

Azi, pe Stadionul Republicii,
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LOTUL A-LOTUL OLIMPIC
Sezonul competitional intern 

a început, nu de mult, sezonul 
competitional international se 
apropie cu pași repezi. La 4 
aprilie, echipa noastră repre
zentativă va juca cu selecțio
nata Spaniei, în preliminariile 
campionatului european | la 18 
aprilie, lotul olimpic Intîlneste 
în preliminariile olimpice lotul 
similar al Ungariei. Confrun
tări de mare importantă, de 
prestigiu pentru soccerul nos
tru.

în vederea acestor apropiate 
partide, selecționabilii din cele 
două loturi au început de luni 
o nouă și importantă etapă de 
pregătiri. în acest context, azi, 
la ora 11, pe Stadionul Eepubli- 
cii din Capitală, va avea Ioc un 
interesant și inedit meci de 
verificare, in care LOTUL A 
(antrenori — C. Cernăianu 
Gh. Staicu) va Intîjni LO
TUL OLIMPIC (antrenori — 
FL Halagian și L Marica). 
O partidă așteptată eu un 
interes deosebit de către iubi
torii fotbalului, o confruntare 
care va aduce pe gazon aproa
pe tot ce are fotbalul nostru 
mai bun la ora actuală. Sînt 
si cîteva indisponibilități (A. 
Răduîescu, Cîrstea), dar se a- 
nunță reintrarea lui Sameș ți 
Dinu, adică ced doi fundași

centrali ai primei selecționate, 
după cum este posibilă și uti
lizarea lui Dumitru. Iată echi
pele care vor începe partida :

LOTUL A: Lung — Tilihoi, 
Dinu, Sameș, Vigu — Komilă, 
Bălăci, Boloni — Crișan, D. 
Georgescu, Cămătaru.

Tot azi, la Cimpina

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ, LA TINERET
Azi, pe stadionul Poiana din 

Cimpina (la ora 16), avanpre
mieră la apropiatul sezon in
ternațional oficial al reprezen
tativelor noastre : meciul ami
cal dintre formațiile de tineret 
ale României si R. D. Germa
ne, care se pregătesc pentru

PREGĂTIRI ALE ECHIPELOR REPREZENTATIVE
LOTUL OLIMPIC : Coman — 

M. Zamfir, Ștefănescu, Nicolae, 
Ivan II — Augustin, Bărbules- 
cu, Iovănescu — Doru Nicolae, 
Stan, Radu II. Printre rezerve 
figurează : Cristian, B. Grigore, 
Dumitru, Iordănescu, Voicilă 
(la lotul A), Bucu, Purima, 
Stoica, FI. Grigore (la olim
pici).

Partida va fi condusă de ar
bitrul R. Stîncan, ajutat la li
nie de D. Petrescu și M. Cru- 
țescu.

startul de primăvară în C. E., 
rezervat căderilor. Cum se 
știe lotul nostru (antrenori — 
V. Mateianu și C. Frățilă) se 
află, de luni, la Breaza, unde 
si-a făcut scurtul stagiu de 
pregătire. Fată de formația 
comunicată în ziarul de ieri, 
a intervenit o singură modifi
care : Ad. Ionescu va juca în 
locul lui Lupău, astfel câ 
„ll“-le de azi va avea alcătui
rea : Ducadam — Andreicuți,

Borz, Sabău, Kiss — Vidican, 
Vamanu — Ad. Ionescu, Ter- 
heș, Oancea, Coraș, Rezerve : 
Mîndrilă, Zare, C. Solomon, 
Florean, Țicleanu, Lupău, An- 
tohi, Cernescu.

Oaspeții au sosit în Capitală 
aseară, pe calea aerului. An
trenorul Jorg Berger a depla
sat un lot puternic, format din 
jucători proveniti numai din 
prima ligă. Iată-1 : Ileyne (F. C. 
Magdeburg) și R. Muller (F. C. 
Lokomotive Leipzig) — por
tari ; Trieloff, A. Ullrich (am
bii de la Dynamo Berlin), 
Schumck, A. Muller (ambii 
Dynamo Dresda), Stahman 
(F. C. Magdeburg). Dennstedt 
(F. C. Lokomotive Leipzig) — 
fundași ; Liebers, Roth (ambii 
de la F. C. Lokomotive Leip
zig), Trautmann (Dynamo Dres
da). Trocha, Raab, Topfer (toti 
de la F. C. Carl Zeiss Jena), 
Heun (F. C. Erfurt) si Jarohs 
(F. c. Hansa Rostock).

„U“ CLUJ-HAPOCA SE DESPRINDE DE URMĂRITORI...

• MECIUL STEAUA — C.S. TÎR- 
GOVIȘTE (programat în Cupa 
F.RJ.) ae dispută astăzi, pe ata- 
dionul Steaua, de la ora lt.
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NOTE • NOTE
CE MERITĂ ACUM 

HAJEGANU ?
Eliminat Ia Rm. Vîlcea ds ar

bitrul Gheorghe Dragomtr ,i 
absolvit de pedeapsă (a primit 
doar un avertisment), jucătorul 
sătmărean Hațeganu N-A ÎNȚE
LES clemența comisiei de disci- 
plind. N-a înțeles nimic. Pentru 
că, după numai patru zile, el a 
intrat din nou In conflict cu le
gile fair-play-ului. După ce a 
contribuit efectiv la marcarea 
primului gol (prin recuperarea 
unui balon ți trimiterea unei 
pase lui Both I), Hațeganu a de
venit trascibil, lovindu-l cu 
pumnul in mtn. 76 pe Gașpar ți 
făcindu-l k.o. Arbitrul Constan
tin Dinulescu i-a arătat imediat 
cartonașul roșu. „Cum e posibil 
aă-ml faci așa ceva. Hațeganule! 
Cum e posibil aă lași echipa In 
18 jucători", i-a spus, la ieșirea 
de pe teren, antrenorul Gheor
ghe Staicu. La dojana antreno
rului său, Hațeganu nici măcar 
n-a plecat privirea 17 Va avea 
insă timp suficient s-o facă in 
perioada cit va sta pe tuși. 
Pentru că nu vedem cum va 
mai putea scăpa ți de data 
aceasta de o sancțiune exem
plară.

Laurenjiu DUMITRESCU

CIT O SĂ MAI LĂSAȚI SA 
AVANSEZE „ZIDUL" 
TOVARĂȘI ARBITRI ?

Meciul C.S. Tirgoviște — Chi
mia Rm. Vîlcea. In preajma ca
reului tirgoviștean, Carabageac 
se pregătea să execute o lovi
tură liberi. ^Zidul- eu greu 
•e oprise la 7—8 metri distanță 17 
Dar cind vUceanul începuse 
să-ți la elan, același lucru l-au 
făcut ți cițiva jucători adverțl. 
Așa t-a ajuns ca ta momentul 
In care Carabageac A LOVIT 
BALONUL (momentul ta care 
„zidul" trebuia să se afle la cel 
9,15 m), Kallo s-a aflat doar la 
1—3 metri ți a blocat șutul. 
Puțin a lipsit ca cel care a exe
cutat lovitura liberă să fie 
faultat... Șl ta alte cazuri nu s-a 
respectat distanța la loviturile 
libere. In general, Gh. Jucan a 
arbitrat bine, dar nu înțelegem 
de ce a tnchis ochii la asemenea 
infracțiuni, devenite cronice ta 
campionatul nostru.

Constantin ALEXE

ORGOLIUL l-A TREZIT LA 
REALITATE PE ORĂDENI ?

S-ar putea spune ci rezultatul 
de la Oradea constituie o sur
priză. Mai curind, insă, evolu
ția in ansamblu a echipei lui 
Jenei a fost o plăcută surpriză, 
mai ales in prima parte a repri
zei secunde cind, de la 0—1 la 
pauză, a ajuns, ta zece minute, 
la 3—1 I Cum a fost posibilă o 
astfel de spectaculoasă răstur
nare de scor 7 Se pare că orgo
liul rănit, in atitea infringeri, al 
arădenilor n-a mai suportat 
încă un eșec pe teren propriu. 
Și, printr-un frumos efort de 
mobilizare generală, valoarea 
reală a echipei ți-a spus cuvtn- 
tul. Pentru că, trebuie spus, 
F.C. Bihor dispune in prezent de 
o echipă capabilă să practice 
un fotbal de calitate. Șl care 
și-a propus — așa cum afirma 
și ing. Horia Cosma, președin
tele de onoare al clubului — să 
joace in continuare bine, indi
ferent de soarta care o va aș
tepta la finele acestui campionat.

Mihal IONESCU

Cîmpeanu n înscrie ultimul gol al 
Gloria Bistrița

Dumlnicâr la derby-ui senei a 
m-a dintre „U“ Cinj-Napoca 
(tocul 1) $i Gloria Bistrița (locul 
Z), stadionul Municipal a fost 
luat cu asalt. La ora jocului, 
peste 30.000 de spectatori um
pleau pînă la refuz tribunele, 
mulți alții, „întîrziații", trăind 
partida din... stradă. Evident 
marcate de miza meciului, cele 
două combatante au abordat jo
cul cu multă prudență, realizind 
două reprize diametral opuse. 
Prima, încheiată cu un scor alb.

lui Cluj-Napoca în jocul cu
Foto : I. LESPUC

a avut o desfășurare modestă. 
Blstrițenii, preocupați de a nu 
primi gol, n-au ieșit deloc din 
daspoziuv (n-au expediat nici un 
șut la poartă), apărindu-se cu 
Întreg efectivul. In aceste condi
ții, „U* a atacat de la început, 
ratând în min. 3, prin Mânu, un 
penalty, just acordat de arbi
trul R. Stîncan la faultul comis 
de Fogoroși asupra lui Batadiu. 
A fost un prim moment psiholo
gic al meciului, acuzat din plin 
de formația gazdă, ale cărei ac

țiuni ofensive au purtat, în con
tinuare, pecetea nervozității, a 
hazardului.

gazdă a evoluat la ade
văratul lui potențial abia după 
pauză. Introdus inspirat in echi
pă, A. Mureșan a deschis scorul 
(printr-o lovitură liberă magis
tral executată de la 25 m) în 
min. 48, calmmdu-și echipa și 
obligînd totodată adversarul să 
se desfacă". Atât au așteptat, 
parcă, talentații înaintași ai lui 
WU“. Batacliu, prezent la fie
care fază, a luat numeroase ac
țiuni pe cont propriu, a execu
tat câteva reușite „un-doi“-uri 
cu Vidican și Cîmpeanu n, șl 
mingea s-a oprit de încă trei 
ori In poarta lui Gavrilaș. Și 
scorul de 4—0 (0—0) putea lua
proporții In finalul partidei. La 
cabine, cei doi antrenori ne de
clarau următoarele : TEODOR 
POP C,U“ Cluj-Napoca) : 
,,Ne-am temut de acest meci. 
Starea inițială de tensiune, spo
rită la ratarea penalty-ului, i-a 
făcut pe jucătorii mei să acțio
neze crispat in primele 45 de 
minute. Abia după pauză ei 
și-au... dat drumul la joc. Sînt 
mulțumit de randamentul tu
turor. o mențiune în plus pen
tru Anca, Ciocan, Cîmpeanu, 
Vidican și Batacliu". ALEXAN
DRU CONSTANTIN ESCU (Gloria 
Bistrița) : „Infrîngerea noastră 
la Cluj-Napoca a dat cale libe
ră Universității spre Divizia A. 
Jucătorii mei au greșit apărîn- 
du-se exagerat, renunțînd la 
contraatacuri".

Gheorghe NERTEA

• Un spectator timișo
rean. după meciul eu 
Steaua : „Ori de cite ori 
joacă Dembrovschi, e- 
chipa noastră este mult 
schimbată In bine. EU 
tșl cunoaște atlt de bine 
coechipierii Incit distri
buie pase pe profilul fie
căruia, angajîndu-șl par
tenerii cu maximă efica
citate. Din păcate, aceș
tia nu valorifică întot
deauna bogata experien
ță a excelentului nostru 
conducător de joc". . 
Un nou debut, duminică, 
ta echipa F.C. Argeș. 
Daniel lonașcu, junior, 
„pur produs piteștean" 
crescut șl lansat de 
Leonie Ianovschi, a urcat 
in „echipa mare" arge- 
șeană. • Atacuri cu... 
turnurile, așa ar putea 
fi numită maniera Mo
șită de cele două echipe 
In repriza secundă a par
tidei de la Satu Mare. 
Gheorghe Staicu l-a tri
mis In față pe Kaizcr .1 
mijlocașul Olimpiei a 
marcat un gol și a fost 
coautor la cel de al 
2-lea. Cind echipa gazdă 
a rămas în zece jucători, 
antrenorul arădenilor a 
făcut șl el o „mutare" 
asemănătoare, fundașul 
central Kukla devenind 
vîrf. Numai că U.T.A. a 
atacat precipitat șl n-a 
reușit să Înscrie. • îna
intea jocului „Poli" — 
Steaua, numeroși supor
teri puneau la îndoială

oportunitatea delegării 
trio-ului care avea să 
conducă meciul. El se 
refereau la faptul că V. 
Tătar e din Hunedoara 
Iar tușlerul N. Dinescu 
din Rm. Vîlcea. două 
echipe angajate firesc in 
lupta pentru evitarea re
trogradării. Din fericire, 
brigada lui Tătar a con
dus bine medul. Proble
ma. Insă, râm ine in pi
cioare, comisia de de
legări avind datoria de 
a elimina asemenea sus
piciuni. • Em. Jenei 
despre V. Mateianu : 
„șansa nu l-a ajutat pe 
Viorel să se realizeze ca 
Jucător pe măsura ma
relui său talent. Cind a 
venit, In plină ascensiu
ne sportivă, la Steaua, 
In 1962, a dat peste 
Constantin, șl el un ex
celent conducător de joc. 
Și două săbii nu au În
căput In aceeași teacă. 
Stat sigur Insă că 
ceea ce nu a reușit Ma
teianu ca jucător va 
reuși să realizeze ca 
antrenor". • Multe faul
turi gratuite șl cu totul 
inexplicabile duminică 
la Pitești, Intre două e- 
chipe prietene, cu mulțl 
jucători foarte buni a- 
mld intre eL Ce l-o fi 
apucat la meci, nimeni 
nu știe... • După 180 
de minute de fotbal 
(C.F.R. Timișoara — 
Aurul Brad 1—0 sl Po
litehnica Timișoara — 
Steaua 1—0), duminică

seara, fostei internațio
nal ripensist Vasile De- 
heleanu făcea observa
ția : „Principala noastră 
carență este uitarea e- 
fectivă a șutului la 
poartă. Astăzi, fotbaliș
tii timișoreni au marcat 
două goluri din lovituri 
de la 11 m. Toate ce
lelalte probleme ml se 
par secundare". • Ior- 
gulescu — Birău, Kukla, 
Schepp. Giurgiu — Re
dea, Gali, Domide — 
Cura. Broșovschi, Colnic. 
Aceasta este formația a- 
râdeaaă — nu mult di
ferită de cea de astăzi 
— care a ciștigat ulti
mul el meci ta depla
sare. La 23 aprilie 1976, 
la Cluj-Napoca, ta par
tida — ‘ ‘
cut 
trei 
mai 
terii 
ces 
mai 
din
La _______  _____ . .
derului Steaua, absența 
lui Stoica a fost, evi
dent, remarcată. Mijlo
cașul bucureștean, de 
mare travaliu, a lipsit 
foarte mult echipei. Fap
tul că Dembrovschi, la 
34 de ani, a zburdat 
realmente pe teren, se 
datorează șl faptului că 
nu a avut un „jandarm" 
pe măsura clasei sale. 
a Radu □ a marcat du
minică două goluri, dar
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Categoria 1 (13 rezultate) : 2.941 va
riante a 369 lei.

Intrucît valorile unitare ale cîștl- 
gurilor de categoriile 2 și 3 au fost 
sub plafonul minim, conform regula
mentului, fondul categoriilor re 
tive a fost atribuit în totali 
tegoriei 1.
MARI Șl NUMEROASE

Cele 8 tragerJ^^*
a<n au adu?obișnuite din acest 
meroase sa#'a mqtori lor de Loto nu
mai puțh^fflsfacții, între care nu 

>7 de 11 autoturisme „Dacia

LOJ^ CIȘTIGURI LA

• După criza de formă 
manifestată ta toamna 
anului trecut, arbitrul 
M. Moraru a luat un 
start bun ta acest sezon. 
Duminică, la Oradea, de 
un real sprijin i-au fost 
și cel doi tușieri, 
Betezan și T. 
a La Clubul 
școlar de fotbal, 
funcționează la 
pași de marele 
timișorean, ta 
profesoral figurează prin
tre alții bembrovschi, 
Petrescu și Lața, cu o 
normă săptămînală re
dusă. De pe acum, pre
zența acestor jucători 
stirnește marele interes 
al elevilor, e La Tîr- 
goviște, Chimia Rm. Vîl- 
cea l-a avut ca rezervă 
de portar pe... fundașul 
central Iordan. Titularul 
postului, Boșca, era 
bolnav, iar Pavel se afla 
ta R.D.G., CU lotul 
U.E.F.A. a Arbitrul O. 
Anderco, un conducător 
de joc serios și apreciat 
de multă lume, a făcut 
duminică o gafă de în
cepător : a prelungit
prima repriză a partidei 
de la Pitești cu vreo 
10 minute. La ce se 
gin dea oare în timpul 
acesta 7 • Medicul echi
pei Sportul studențesc,' 
FI. Brătilă, remarca e-’- 
amărăclune ta pauza’.

BMcut-~TH ,avut r
„„ ,_____ l în

□ cina a ghips. Au avut grijă dedevenit KOrtesi țl alțiI, jocul
Kîi i?-;nul superb bă- cu A.S.A. Și cțnd te gta- 

„căruia toți li «ești că Aurică n-a lovit 
S3# de pe acum Paul". ta viața lui pe nimeni... .

cu „U“ I Au tre- 
de atunci aproape 
ani I Cit timp vor 
aștepta, oare, supor- 
arădenllor un suc- 

asemănător al celei 
vechi divizionare A 
fotbalul nostru 7 • 

evoluția slabă a 11-

Gh. 
istrate. 
sportiv 

care 
cîțiva 

stadion 
corpul

o performanță “alcU ?. 
a realizat — spune^^*'^ tușS cu p|CjOrul 
eu o zl Înaintaș a ghips. Au avut grij; 
devenit tată -’ „s .„<■ ț»

LOTO -PRONOSPORT
1300“ "
50 00^ cîștîguri în numerar a cite 

lei, 6 a cîte peste 32.000 lei 
Așadar, o abundența de mari 

succese și, totodată, o atractiva invi
tație pentru a vâ încerca și dv. șan
sele de a vâ număra printre fericiții 
cîștigători.

NUMAI ASTAZI Șl MIINE va mal 
puteți procura biletele pentru _ tra
gerea obișnuita Loto de vineri 10 

"Agențiile loto pronosport din 
întreaga țară continuă vînzarea bile
telor pentru apropiata tragere excep

ționala PRONOEXPRES „Box-Expres“, 
care va avea loc duminica 18 mar
tie 1979. Pafticipanții pot obține AU
TOTURISME „Docia 1300" și „Skoda 
120 L“. CIȘTIGURI IN NUMERAR de 
50.000, 15.000 lei etc., EXCURSII în 
U.R.S.S. - Finlanda, R.P. Bulgaria 
— Turcia sau R. D. Germană.

ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR - sîmbâtâ 17 martie a.c.

TRAGEREA PRONOEXPRES DE AS
TAZI, 14 martie a.c., se televizează 
în direct începînd de la ora 17,45.

Omologarea cîștîgurilor la tragerea 
Loto 2 din 11 martie 1979 va avea 
loc sîmbâtâ 17 martie, în loc de vi
neri 18 martie a.c.



române •

O COMPETIȚIE PRESTIGIOASA,
AFLATĂ LA A 23-a EDIȚIE

scurt istoric al grupei B a C.M.
Hochei • Participările echipei

noastră, pentru a treia oară
gazdă a întrecerii

20 de ani printre cei „mari" in șah

Actuala formulă de organi
zare a campionatului mondial 
de hochei pe gheată — pe trei 
grupe valorice — este de dată 
relativ recentă. Mai întîi. dis
puta pentru titlul suprem în 
acest sport al îndemînării si 
bărbăției se organiza într-un 
singur turneu, la care luau 
parte toate selecționatele care 
se înscriau în întrecere. Apoi, 
prin anii ’50. a apărut necesi
tatea unei diferențieri competi
tionale. în acord cu raportul 
de forte real existent pe plan 
international. Detașarea netă 
a unor selecționate (Canada. 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Suedia), 
ca si faptul că. pe fondul unei 
largi răspîndiri a hocheiului, la 
startul întrecerilor se încriau 
tot mai multe echipe, au de
terminat în mod obiectiv sepa
rarea valorică competitională 
pe care o cunoaștem azi.

Grupa B a campionatului 
mondial de hochei pe gheată 
s-a organizat pentru prima oa
ră în 1951, la Cortina d’Ampe
zzo. Prima victorie în acest e- 
salon secund al hocheiului 
mondial a revenit echipei tării 
gazdă. Italia. însă, prima ediție 
a grupei B nu a avut ecoul 
scontat de forul international. 
Multe federații naționale s-au 
simtit oarecum lezate. astfel 
că, după alte cîteva încercări, în 
1954 organizarea separată a a- 
cestei competiții s-a întrerupt, 
treeîndu-se la disputarea în
trecerii pentru titlul mondial 
în același oraș, pe serii preli
minare. Dar din nou. după 
cîtiva ani, s-a apreciat că for
mula cu programarea unor 

; dispute separate, ca timp si loc 
' de organizare, este cea mal 
; bună, asa că din 1961, cînd 
grupa B a C. M. a reintrat în 
circuitul competitional. ea a 
fost mereu prezentă pe agenda 
marilor dispute sportive.

Azi, în preajma startului de 
la Galați, grupa B a C.M. se 
află la a 23-a ediție, cele mai 
multe victorii fiind înregistrate 
de reprezentativele Poloniei — 
5 și R. D. Germane — 4, am
bele fiind prezente, în ultimii 
ani. alternativ, fie în grupa A, 
fie în grupa B.

Biel si Aarau. Ei au promovat 
atunci în grupa A,

Și fiindcă a venit vorba de 
echipa tării noastre, să mai 
precizăm că jucătorii români 
au fost prezenți pentru prima 
oară la o mare competiție ofi
cială a hocheiului la Krynica, 
în Polonia, în 1931. unde a a- 
vut loc a IV-a ediție a C.M. și 
a 15 ediție a C.E. Echipa Româ
niei ș-a clasat atunci 
10, după care însă a 
sistematic, ajungînd 
spuneam — să cîștige
în 1976 și să promoveze 
1977 în grupa A. Mal este ne
cesar să amintim că drept re-

pe locul 
progresat
— cum 
grupa B

In

în acest clasa-

BREVIAR C. M.
f orului hocheis-• Delegatul 

tic internațional la Întrecerile 
grupei B, de la Galati, este 
dl. Walter Wasservogel (Aus
tria), care deține funcția de 
secretar general al Federației 
internaționale, 
tat în cursul zilei
• Primii oaspeți

pionatului mondial 
hocheiștil austrieci _ _
nezl. care au participat, . la 
sfirșitul săptămînil trecute, la 
turneul internațional de la 
București. Primii care au so
sit la Galați au fost insă Ju
cătorii din reprezentativa Da
nemarcei. El au venit luni, 
pe calea aerului. în Bucu
rești. de unde și-au continuat 
drumul cu autobuzul la Ga
lați.
• Ieri au sosit In orașul 

campionatului șl echipele 
Austriei, Japoniei și României, 
alte cinci reprezentative fiind 
așteptate In cursul zilei de 
astăzi (Ungaria, Elveția, Olan
da. R.P. Chineză șl Norvegia). 
Ultima sosită va fi formația 
R. D. Germane, în cursul 
după-amiezii de mîfne.

O La Galați, toate echipele

El este 
de 
ai 
au 
si

aștep- 
actâzt.
cam- 
fost 

japo-

participante sînt găzduite la 
modemul hotel „Turist” din 
noul cartier Țiglina. nu de
parte de patinoarul artificial.
• Cele patru trofee, tradi

ționale, care se acordă la în
cheierea 
venit la 
Belgrad, 
mai bun 
Iwamoto 
bun fundaș 
sera (Elveția) ; cel mal bun 
înaintaș — Leșek Tokarz (Po
lonia) ; cupa pentru tair-play 
a fost atribuită echipei Nor
vegiei. cei mai bun -6“ al 
campionatului a fost apreciat 
a fi : iwamoto (Japonia) — 
Zenhausern (Elveția). Slowa- 
kiewicz. ObloJ. Tokarz (Polo
nia). Motly (Elveția).
• Anul trecut, la C.M.. gru

pa B. cea mai bună apărare 
a avut-o echipa Japoniei, 
care n-a primit, in 7 meciuri, 
decât 17 goluri, iar atacurile 
cele mai productive le-au 
avut Polonia (51 goluri mar
cate). Elveția (41 goluri) șl 
România (41 goluri). Ce va fi 
acum. Ia Galati 1

re
ia 

cel
competiției, au 
ediția trecută, 

următorilor : 
portar — Takashi 
(Japonia) ; oel mai 

Al do Zenhau-

ment mai figurează cu victorii 
echipele Italiei — 3, S.U.A. și 
Norvegiei — 2, R. F. Germania, 
Japoniei, Iugoslaviei, Angliei, 
Elveției si României, cu. cîte 
una. Succesul hocheișlilor 
români a fost înregistrat la e- 
diția a XX-a — jubiliară — or
ganizată în Elveția, în orașele

cunoaștere a dezvoltării gene
rale a mișcării noastre sporti
ve si, în speță, a hocheiului, 
tara noastră a găzduit incă de 
două ori această dispută, în 
1970 și 1972, ambele competiții 
desfășurîndu-se la București.

Câlin ANTONESCU

EVOLUȚII BUNE ALE BIATLONIȘTILOR
ROMÂNI LA OBERHOF

NEW YORK, 13 (Agerpres). 
Recentul concurs preolimpic 
de schi de la Lake Placid s-a 
desfășurat pe un val de frig 
neobișnuit, termometrul arătînd 
în unele zile minus 38 de gra
de. Un concurent imprudent, 
care a participat la o probă de 
schi-fond fără să-și fi pus 

, ochelarii de protecție, a ajuns 
j Ia finiș cu pleoapele înghețate, 

de biatlon a fost 
de gerul puternic, 
condensîndu-se în 
ce a făcut să înce- 

traiectoria gloanțelor

Concursul 
perturbat 
pulberea 
arme, ceea 
tinească 
și să influențeze precizia tra
gerii.

La sfirșitul săptâmînii trecu
te a avut loc la Oberhof (R.D. 
Germană) un mare concurs 
internațional de biatlon, la ca
re au fost prezenți — printre 
cei peste 60 de concurenți — 
unii dintre cei mai buni spe
cialiști ai genului din Uniunea 
Sovietică, Norvegia, Suedia, I- 
talia, Polonia, Austria, R. D. 
Germană, R.F. Germania etc. 
La aceste întreceri, antrenorul 
Gheorghe Vilmoș a prezentat 
o echipă tînără, formată din 
Ion Cimpoia, Vasile Băjenariw 
Francisc Foriko și mai expe
rimentatul Gheorghe Gîrniță. 
Biatloniștiî noștri au avut e- 
voluții bune. în cursa indivi-

Turneul internațional de șah

duală de 20 km, Gheorghe Gîr
niță s-a situat pe locul 5, în- 
tr-o companie extrem de va
loroasă. Echipa română de 
ștafetă s-a clasat pe locxil 3, 
Îăsînd o bună impresie, fiind 
devansată doar de echipele 
R.D. Germane și Norvegiei. 
REZULTATE : 20 km : 1. Klaus 
Siebert (R.D.G.) lh 19:36 (6 min. 
penaliz.), 2. Thomas Klinger 
(R.D.G.) lh 21:37 (11), 3. Frank 
Ullrich (R.D.G.) lh 22:48 (12). 4. 
Arduino Tiraboschi (Italia) lh 
23:01 (8), 5. Gheorghe Gîrniță 
lh 23:19 (10), 6. Mathias Jung 
(R.D.G.) lh 23:25 (10). Ștafeta
4x7,5 km: 1. R.D. Germană
(M. Jung, T. Klinger, F. Ul
lrich, B. Roesch) 
(14 ture penalizare), 
gia 2h 07:21 
2h 07:55 (9), 
II 2h 08:38, 
2h 09:31, 6.

(11). 3.
4. R.D.

4. R.F.
U.R.S.S.

2h 05:11 
2. Norve- 

România 
Germană 

Germania 
2h 09:47.

FLORIN GHEORGHIU 
ÎȘI PREGĂTEȘTE 

SUPREMUL ASALT
Florin Gheorghiu ! Un nume 

care, pentru multi dintre noi, 
se identifică, de vreo două de
cenii încoace, cu însuși șahul 
românesc. Care polarizează par
că tot ce am obținut. în acest 
răstimp, în subtila disciplină a 
„sportului mintii". Cînd spui 
șah, spui Florin Gheorghiu. 
Către el converg toate razele 
de interes ale publicului nostru 
șahist. toate năzuințele sale în 
performantă, pe asprul teren al 
marilor turnee. Așa este. Nu că 
i-ar lipsi rivali de marcă și 
talent, între hotarele tării. Nu 
că ar fi un campion solitar, 
apărut „ex nihilo". Dar — o- 
biectiv vorbind — el s-a ridi
cat constant deasupra tuturor, 
prin rezultate, prin prestație 
activă si continuă, prin creati
vitate. De cînd datează supre
mația sa ? Care îi este, exact, 
palmaresul ? Iată, ne-am pus 
în gînd să reamintim, foarte 
pe scurt cîteva din aceste date.

A fost primul nostru mare 
maestru în sah. Recunoaștere a 
forței sale sportive, survenită 
în 1965. Era de mult atunci, 
primul nostru jucător. Mai în
tîi „copil-minune". jucînd la 
vîrsta de 10 ani în concursuri 
cu seniorii. în 1960, prima ca
lificare în finala campionatului 
tării si prima cunună de cam
pion. La numai 15 ani I Trei 
ani mai tîrziu era campion 
mondial de juniori, după ce 
mai fusese al doilea în între
cerea cadeților. Â jucat pînă 
acum la 8 Olimpiade în echipa 
tării, în trei dintre ele termi- 
nînd neînvins la masa înttla. 
Are scoruri pozitive la S. Gli- 
gorici, E. Gheller, M. Taima- 
nov, L. Liubojevici, U. Anders
son, R. Browne, L. Portisch. Cu 
Bobby Fischer a rămas la 2—2 
(o victorie, o înfrîngere. două 
remize). De doi ani și jumătate 
n-a mai pierdut nici o partidă 
in fata marilor maestri. Tur
nee - cîștigate ? Multe. Este sin
gurul român învingător la Ha
stings, unul din „clasicele" șa
hului. Aceasta, în 1969. Doi ani 
mai tîrziu era victorios în Fl- 
lipine, cu 11 puncte din 11 po
sibile. întrecînd un record al 
lui Fischer. Cîștigă apoi la 
Reikjavik în 1972 (contra Hort, 
Stein, Olafsson), Orense 1973 
(numai mari maeștri). Malaga 
1974, o serie de turnee In 
S.U.A. în anii următori, iar a- 
cum, foarte recent, are un pre
țios loc pe podium la Sao 
Paulo, tot fată cu mari maeștri.

Si ar mai fi de scris multe 
dacă spațiul ne-ar permite si 
dacă — de fapt — n-am fi 
pornit la consemnarea unui in
terviu.

— Florin Gheorghiu, care 
a fost rezultatul cel mai 
mare în acești aproape 20 
de ani ?

— As răspunde pirintr-o bu
tadă : încă nu l-am obținut... 
Chiar așa si este. Adică, mă 
simt capabil de mai mult, 
aștept încă clipa supremei con
sacrări. Poate că ea va veni 
chiar în acești ani. al viitoru
lui apropiat în toamnă joc, 
pentru a treia oară, la inter
zonal. Va fi la Riga, cu adver
sari foarte puternici, probabil 
Tal. Polugaevski, Larsen. Hort, 
Miles. Dar am speranța că, de 
data aceasta, voi face pasul cel 
mare, spre a deveni candidat

la titlul mondial. Apoi, vom 
mai vedea...

— Nu s-ar părea că, în 
ultima vreme, nivelul șahiș
tilor de vîrf s-a nivelat 
întrucîtva ?

— Așa este. Lupta în cam
pionatul mondial nu mai are 
favoriti certi si sanse la titlu 
au mai multi dintre marii 
maeștri. Aceasta, bineînțeles, 
mă stimulează în plus. Mă face 
să mă pregătesc cu energie 
sporită.

— Care este vîrsta optimă 
pentru performanță în sah 1

— Statisticile spun că înfre 
35 și 45 de ani. Eu am 34.

— Deci, timp mai este.
Cum îl folosești actualmente 1
— După Sao Paulo, unde 

forța deosebită a turneului m-a 
solicitat considerabil (n.n. îna
intea sa se clasează doar ex-sa- 
langerul la titlul mondial Kor- 
cinoi si iugoslavul Liubojevici, 
beneficiarul unei conjuncturi 
favorabile), mă pregătesc pen
tru a traversa din nou Ocea
nul. de data aceasta pentru A- 
merica de Nord. Joc la Lone 
Pine, în California, sediul tra
dițional al open-ului american, 
unde sînt invitat constant. Un 
turneu-gigant cu 60 de partici- 
panți, dintre care probabil 35 
de mari maeștri. Voi reveni în 
tară pentru campionatul natio
nal pe echipe. în mai. Apoi, 
alte cîteva -participări peste 
hotare și, la sfîrsitul verii, 
pauză de o lună și jumătate, 
foarte necesară înaintea inter
zonalului.

— O ultimă întrebare, 
privind fot viitorul. Ce forța 
noi avem în șahul nostru 7

— Consider că sîntem într-un 
moment de ascensiune. Colegi
lor mei mai vechi de întrecere 
li s-a adăugat acum o pleiadă 
de tineri jucători cu reale po
sibilități. „Nucleul" l-a dat cer
cul Universității bucureștene. 
de unde provin M. Șubă, M. 
Ghindă, V. Stoica, S. Griin- 
berg. După aceștia vine o ge
nerație și mai tînără, juniori 
foarte talentați ca I. Biriescu. 
O. Foișor, P. Ștefanov, A. Ne
gulescu. Pe acesta din urmă 
l-aș așeza în fruntea eșalonu
lui si nu fiindcă este ploieștean 
ca și mine... Toți au însă bune 
posibilități de a se afirma. 
Dacă vor ști să adauge talen
tului munca necesară si ambi
ția de a birui grelele obstacole 
care stau în calea oricărui de
butant. Așa cum le-am avut si 
eu în fată, cîndva.

Radu VOIA

DIN NOU 0 RUNDĂ AGITATĂ
Runda a 8-a. cu care tur

neul international de sah al 
României a pășit în cea de a 
doua jumătate, a prilejuit o 

foarte animată la marea iup^„|g a ceior 8 țable de 
majorul»,, .ntia partidei Barc- 9OC. Cu excri»^. „n„hei tă __ 
zar — Ciocâltea,-sS!!,7a. r? 
miză la mutarea 18-a, 
celelalte am asistat 
trecere dîrză, foarte 
dacă rezultatul final 
cela de remiză, ca 
dele Negulescu — 
Bielczyk — Stoica.

O victorie rapidă 
Biriescu la Foișor, 
după ce refuzase repetarea de 
mutări oferită de adversarul 
său, a comis o greșeală gravă, 
după care pierdea dama. Tai- 
manov a condus un atac ve
hement în întîlnirea cu Haik, 
a obtinut un mare avantaj ma
terial, cîștigînd la mutarea 40.

Complicații deosebit de inte
resante au survenit în par-

Lcheiată re-
’n^foate 
la o în* 
vie. chiar 
a fost a- 
în parti- 
Lanc și

a obtinut 
Ultimul,

FINALA FEMININĂ A „CUPEI CAMPIONILOR
tida dintre mării maestri 
Bellon și Șubă. După un 
„schimb violent de focuri", în 
care au... căzut multe piese de 
ambele părți, poziția se pre
zintă foarte complicată si la 
întrerupere.

Ghitescu a sacrificat în des
chidere un pion lui Uhlmann, 
a avut o lungă inițiativă, dar 

.final s-a grăbit si adversa- 
1 , păstrează acest avantaj rul sau 
la întrerur ' .Pe primul locîn clasamc.oov 51/ p 
a trecut Taim ciKH.â!-
urmat de Șuba 4 _ tea 4*/, £ GhițeLt4o.cP 4(1)’ 
Barczay, Biriescu si -_„r,,ntn 
etc. (Peev a cedat fi. p a 
cu Ciocâltea).

Astăzi este zi liberă (în cT 
se dispută partida amînată din 
prima rundă. Negulescu — 
Bellon). Joi dimineața se re
iau partidele întrerupte : după- 
amiază, de la ora 16, are loc 
runda a 9-a. (V. Ch.)

EUROPENI- LA
BUDAPESTA, 13 (Agerpres). 

— Finala „Cupei campionilor 
europeni" la tenis de masă (fe
minin) a programat la Buda
pesta meciul dintre echipele 
Statisztika Budapesta și C. S. 
Arad. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 5—1. Rezul
tate tehnice : Szabo — Fe-

TENIS DE MASA
renezi 2—0 (21—14, ' 21—17);
Magos — Mihut 2—1 (13—21,
21—14, 21—19) ; Olah — Leszay 
0—2 (15—21, 19—21) ; Magos — 
Ferenczi 2—1 (11—21, 21—12,
21—17) ; Szabo — Leszay 2—0 
(21—18, 21—11) ! Olah — Mihuț 
2—0 (21—10, 21—16).

ATLEȚII SOVIETICI ÎNVINGĂTORI LA MONTREAL
MONTREAL (Agerpres). — 

Disputat la Montreal, me
ciul amical de atletism din
tre selecționatele Canadei și 
U.R.S.S. s-a încheiat cu scorul
general de 156—89 p în favoa
rea sportivilor sovietici. Prin-
toalele rezultate: masculin: 

— Bogue (Canada) 49,45 | 
Iașcenko (U.R.S.S.) 

ngime - Podlujnîi 
(U.R.S.S.) tr>Plusalt ~

Piskulin (U.R.S.S.) 16,64 m |
greutate — Kiselev (U.R.S.S.) 
20,19 m ; prăjină — Tananika 
(U.R.S.S.) 5,40 m I feminin :
800 m — Svetlana Stîrkina 
(U.R.S.S.) 2:05,5 | 1 500 m —
Zoia Zaițeva (U.R.S.S.) 4:17,5 î 
înălțime — Debbie Brill (Ca
nada) 1,90 m I greutate — Svet
lana Kravcevska (U.R.S.S.) 
18,06 m | 400 m — Karen Rat- 
hie (Canada) 56.20.

TELEX © TELEX
HALTERE ® La „Marele Pre

miu al orașului Berlin", la cat. 
ușoară. C. Dinu a ocupat locul 
5. cu 250 kg, iar la cat. mijlo
cie C. Dabija locul 7, cu 277,5 kg.

POLO • La Budapesta, in al 
doilea meci amical : Ungaria — 
U.R.S.S. 7—G (1—1, 1—1, 2—3,
3-1).

SCHI • La Heavenly Valley 
(S.U.A.), proba masculină de 
slalom uriaș a revenit lui I. Stcn- 
mark (Suedia). Indiferent de 
rezultatele din ultimul concurs, 
programat la Furano (Japonia), 
a 13-a ediție a „Cupei mondia
le” a' fost câștigată de peter 
Luescher (Elveția), care conduce 
în clasamentul general cu 185 p,

ȘAH • Turneul feminin de 
la Belgrad a continuat cu run
da a 8-a : Baumstark — Stad
ler Vi—'/5, rezultat consemnat șl 
în partida Ostovid — Veroczy. 
Aleksandria a cîștigat la Iva- 
nid, iar Ciburdanidze la Konar- 
kowska. In clasament conduce 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.) cu 
7 p (I). urmată de Ciburdanidze 
5 p (2). Veroczy 5 p. G. Baum- 
stark totalizează 2’/, p șl are o 
partidă întreruptă.
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