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La 25 martie

START ÎN ETAPA DE VARĂ
A „DACIADEI " - EDIȚIA A ll-a

™ ’ZA 
n

&

Echipa

Astăzi, pe patinoarul din Galați I
MECIURILE INAUGURALE DIN CAMPIONATUL

Comisia Centrală de organizare a competiției sportive na- 
ționale „Daciada* a stabilit ca etapa de vară a celei de-a if 
ll-a ediții a acestei competiții să inceapă in intreaga țară la if 
25 martie prin ample acțiuni de educație fizică, sport de sȘ 
masă, turistice precum și de performanță. s;

In scopul pregătirii ți desfășurării in cele mai bune con- f 
di{H a competiției sportive naționale „Daciada" este necesar 
ca toate comisiile județene de organizare a competiției să 
examineze, în zilele următoare, stadiul pregăt'rilor pentra if 
deschiderea ediției de vară și să adopte măsurile ce se im- 
pun în vederea desfășurării acesteia în cadrul tuturor aso- 
ciațiilor, cluburilor sportive și localităților.

MONDIAL DE HOCHEI (grupa B)
României debutează în compania Austriei

România — Belgia în „Cupa Davis“

zece valoroa- 
naționale de 
la Galați, la 
B a Campio-

echipele participanteîncepînd de azi, 
se reprezentative 
hochei participă, 
întrecerile grupei 
natului mondial.

Țării noastre i se acordă pen
tru a treia oară, în decurs de 
nouă ani, cinstea de a organiza 
această prestigioasă competiție, 
ceea ce reprezintă nu numai o 
apreciere a progreselor hoche
iului nostru dar și o recunoaș
tere a capacității organizatorice 
a mișcării sportive din Româ
nia. Cu atît mai mult cu cît, în 
ultimul timp, modernele noas
tre patinoare artificiale (Bucu
rești, Galați, Miercurea Ciuc) 
au' mai găzduit și alte întreceri 
mondiale sau europene, grupa 
C sau competiții de juniori.

De data aceasta, întrecerea de 
la Galați este privită de lu
mea hocheistică internațională 
cu un plus de atenție, deoarece 
— în afară de rolul de a stabili 
pe una din viitoarele partici
pante la grupa A — ea urmează 
să desemneze și patru dintre

echipele participante la tur
neul olimpic de la Lake Placid, 
de anul viitor, ceea ce va con
feri — fără îndoială — parti
delor, încă din serii, un plus 
de dîrzenie, le va accentua ca
racterul decisiv. Adăugind și 
faptul că, în acest an, vor re
trograda nu mai puțin de patru 
echipe, avem o imagine com
pletă a efortului de energie, a 
încordării sportive sub semnul 
cărora se va disputa, de la pri
ma pînă la ultima etapă, com
petiția care începe azi.

Care este poziția echipei 
României îr acest context ? Re
zultatele sale de ptnă acum, din 
pregătire, confruntările anteri
oare directe cu celelalte 9 e- 
chipe prezente la Galați, ne în
dreptățesc să așteptăm 
hocheiștii „tricolori* o 
pe primele două locuri 
rie (deci, calificarea 
J.O.), precum si un loc 
diurn. în afara echipei 
(care oscilează cu regularitate 
între grupele A și B), se profi-

lează ca adversare principale 
ale echipei noastre reprezen
tativele Japoniei și Elveției, dar 
pot veni surprize și din partea 
hocheiștilor norvegieni sau aus
trieci. In orice caz, un lucru 
e cert: pe jucătorii noștri îi 
așteaptă o probă grea, pe care 
n-o vor putea absolvi de-

Radu URZICEANU

(Continuare In pag 2—3)
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ULTIMELE
GALAȚI, 15 (prin telefon). 

Marele oraș dunărean trăiește 
din plin febra pregătirilor pen
tru apropiata deschidere a com
petiției. Pe marile artere de 
circulație sînt instalate panouri 
care urează bun venit partici- 
panților. Aceeași urare se află 
înscrisă și pe clădirile hotelu
rilor „Turist", „Dunărea" și 
„Galați" care găzduiesc pe spor
tivi, delegațiile de oficiali 
pe numeroșii ziariști sosiți

Pregătirile echipelor se 
în stadiul lor final. Joi pe 
tinoarul artificial au avut
■ultimele antrenamente. Comisia 
de organizare a stabilit ca în 
ultima zi premergătoare între
cerii fiecare echipă să aibe 
dreptul la 45 de minute de an
trenament pe gheață. Miercuri 
s-au disputat și două jocuri de 
antrenament. Unul „în familie",

sau 
aci. 
află 
pa- 
loc

de la 
clasare 
din se- 
pentru 
Pe po- 
R.D.G.

PREGĂTIRI
cel al echipei noastre, meci ca
re a durat 50 de minute. Tot 
lotul a evoluat în deplinătatea 
forțelor sale. Am remarcat cu 
acest prilej că ultima linie de 
atac este acum alcătuită din 
Bartalis, V. Huțanu și Pisaru. 
Deci, s-a renunțat la Vișan. Cel 
de al doilea joc a opus echi
pa locală Dunărea selecționatei 
Danemarcei. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 11—2.

Joi seară dl. Valter Wasser- 
vogel secretar al ligii interna
ționale de hochei, a condus o 
primă ședință cu arbitrii. De 
asemenea, a avut loc ședința 
tehnică, la sediul comisiei de 
organizare, de la hotelul Turist. 
La competiție slnt acreditați 
circa 10 de ziariști străini.

Călin ANTONESCU

IN PRIMA ZI, PARTIDA 
ILIE NĂSTASE - BERNARD BOILEAU

BRUXELLES, 15 (prin tele
fon). La sediul Federației bel
giene de tenis, de la complexul 
sportiv R.T.C. de Belgique din 
Bruxelles, a avut loc joi du- 
pă-amiază tragerea la sorți 
premergătoare întîlnirii Inter
nationale Belgia — Rr mânia, 
din cadrul „Cupei Davis“. Cei 
doi căpitani nejucători ai echi
pelor, Gheorghe Viziru (Româ-

nia) și P. P. de Kegel (Belgia), 
au anunțat formațiile desemna
te pentru disputarea partidelor 
de simplu. Pentru reprezenta
tiva României, aceștia sînt în 
ordine : 1. Ilie Năstase, 2. Tra
ian Marcu. Pentru Belgia: 1. 
Bernard Boileau, 2. Thierry

(Continuare în pag. a 4-a)

in „Centura de aur", după gala de ieri

OPT BOXERI ROMANI CALIFICAȚI 
ÎN FINALA DE DUMINICA

în reuniunea de azi, vor urca în ring
încă 14 reprezentanți ai țării noastre

PROGRAMUL 
CELEI DE A DOUA SEMIFINALE

Muscă : J. Hernandez (Cuba) ... ________ ..
gerîa), Gh. Govici — D. Radu ; pană : D. Ott (R.F.G.) 
— T. Cercel, I. Lu>ngu — J. So!let (Cuba) ; ușoară : 
M. Stamatescu — S. Cuțov, C. Hajnal — D. Rahou (Al- 

........................................... S. Deleaev 
: C. Chi- 

(U.R.S.S.) - G. Do- 
Hassing (R.F.G.).

A.

(ora 18,30)
Gheralsa (Al-

geria) ; mijlocie mică : I. M«ron 
(U.R.S.S.), M. Sîrba — M. Ouatu ; semign 
racu — M. Alexandru, I. Șarapov 
nici ; supergrea : I. Boancă - P.

Atrași de programul deosebit 
de interesant al primei reuni
uni semifinale, peste 7000 de 
spectatori au fost prezenți 
aseară la Palatul sporturilor si 
culturii din Capitală, dornici 
să-i vadă evoluînd pe cei 12 
pugiliști români care au urcat 
pe ring în compania unor va
loroși adversari din Cuba, Uni
unea Sovietică. R. D. Germa
nă și R. F. Germania. Gala a

Teodor Dinu 
(dreapta) oprește 
cu directa de stin
gă un nou 
sovieticului 
gamisian.

atac al 
G. O-

Foto :
D. NEAGU

în preajma semifinalelor cupelor europene la handbal

i. »«»: „CRED IN ȘANSA ECHIPEI NOASTRE 
snr: „CUPA ROMÂNIEI

Săptămîna viitoare, cele două 
reprezentante ale handbalului 
românesc în cupele europene 
vor susține meciurile tur din se
mifinale : H.c. Minaur va iuca 
miercuri, la Magdeburg, în Cu
pa cupelor, iar Dinamo Bucu
rești îsi va susține sîmbătă. la 
Rostock, partida din Cupa cam
pionilor europeni. Returul : 31 
martie si. respectiv. 1 aprilie.

H.C. MINAUR — după zilele 
petrecute la Isvoarele si antre
namentele 
sporturilor din Baia Mare — a 
plecat în 
rința de a-si 
mei sportive 
nament cu 
Kraguevaț. 
Lascăr Pană 
afla la Magdeburg. Echipa care 
■n-a cunoscut înfrîngerea in 
actuala ediție a Cupei cupelor 
îsi va măsura forțele cu una 
dintre cele mai puternice for
mații ale handbalului din R.D. 
Germană : S.C. Magdeburg. . în 
campionatul recent încheiat s-a 
situat pe locul II, fiind între
cută in extremis de S.C. Leip
zig. Este dealtfel echina unde 
activează Dreibrodt și Gerlach,

efectuate în Sala

Iugoslavia cu do- 
ridica nivelul for- 
în iocuri de antre- 
echipe din Nis si 
Luni. antrenorul 
si elevii săi se vor

Mlrcea Bedivan tncerdnd să șuteze 
de la antrenamentul desfășurat ieri

jucători binecunoscuți 
reprezentativa R. D. 
mane. în același timp. 
ma“ 
mai e
Nicolae Voinea. Măricel Voinea 
și colegii lor formează un colec-

din 
Ger- 
„fir- 
estebăimărenilor nu 

prei-os. Mironiuc, Palko,

peste „zidul" colegilor săi. Fază 
de dinamoviști in sala Floreasea

Foto^H. DRAGOȘ 
tiv sudat, o echipă care entuzias
mează adeseori prin tehnicitatea 
sa. Sînt acestea atuuri care-1

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

fost extrem de interesantă, cu 
multe meciuri spectaculoase, 
aplaudate de numeroasa asis
tentă.

Dintre cei 12 pugiliști români 
prezenți în prima reuniune se
mifinală, opt au obținut califi
carea în ultimul act al compe
tiției. O deosebit de plăcută sur
priză a constituit-o pentru toți 
cei prezenți evoluția „greilor" 
Valentin Vrînceanu și, în spe-

cial, Dumitru Micu, care au rea
lizat victorii îndelung aplaudate 
de public. După două reprize 
echilibrate, Vrînceanu, cu cîteva 
croșee de dreapta, l-a pus de 
două ori în dificultate pe Rainer 
Hartman (R.F.G.), cîștigînd prin

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele naționale de înot

CÎȘTIGĂTORI DECIȘI

LA SUTIMI DE SECUNDA!
(prin tele- 
au început 
(25 m) din 
camoiona-

HUNEDOARA. 15 
fon). Joi dimineață 
în piscina acoperită 
localitate întrecerile 
telor naționale de înot ale se
niorilor. aîe căror prime opt 
finale au fost programate în 
cursul dupâ-amiezii. în gene
ral, cursele au prilejuit dispu
te echilibrate. în unele dintre 
ele ordinea primilor trei cla
sați fiind decisă la sutimi de 
secundă. Firește, cu multă ne
răbdare a fost așteptată evolu
ția primei noastre înotătoare — 
Carmen Bunaciu — care a luat 
startul în cursa de 100 m spa
te. Dinamo vista a înotat cu 
multă vigoare, dar din păcate, 
nici una din întoarceri nu i-a 
reușit. Timpul final al cîstigă- 
toarei — 63,41 — se înscrie

printre cele mai bune perfor
manțe mondiale ale sezonului, 
dar toată lumea este convinsă 
că Bunaciu poate mai mult.

Una dintre cele mai intere
sante dispute au furnizat-o bra- 
siștii, pe distanța de 100 m. 
Luca a condus permanent și a 
fost depășit cu numai șase su
timi de secundă de clujeanul 
Szabo, pe ultimii 3 metri. La 
fel de pasionantă a fost și fi
nala brasistelor, în care trei 
dintre cele șase finaliste. Anas- 
tasescu, Hoțescu și Seidl au 
sosit la potou aproximativ în 
același timp. Inițial a fost vă
zută cîștigătoare Hoțescu. Nu
mai cronometrul electronic a

Adrian VAS1LIU

(Continuare in pag. 2—3)



O zî „Daciadă“ la Tg. Secuiesc COȘUL RĂMÎNE 0 PROBLEMĂ

TINEREȚEA Șl CELE TREI ANOTIMPURI
In mal puțin de 24 de ore, la 

•W. Secuiesc am trecut prin trei 
anotimpuri. Un soare care îm
prăștia o plăcută căldură, ce tă
cea pasul mai sprinten și privi- 
tfie mal vesele, vestea că pri- 
■rilvara nu mai are concurență ! 

vedeți că mîine are să nin
gă 1“ — ne spunea Mircea Bori- 
ceanu, secretarul C.J.E.F.S. Co- 
v®sna, dar cine-l putea crede 
privind cerul de un albastru de 
Voroneț... Șl vorbele acestea, ros- 
ttte mai mult ta glumă, au că
pătat în cîteva ceasuri o neaș
teptată confirmare : o burniță 
Bece, pătrunzătoare și nesuferită 
— toamnă, ta toată regula — 

sîrg, făcîndu-i 
mai 

aceas- 
mult, 
să-și 

decor 
tocmai

fie în frunte, ceea ce 
în cele mai multe

PENTRU BASCHETBALISTELE NOASTRE! FIN

>-« așternut cu _ 
pe oameni să se strîngă 
mne în paltoane. Dar nici 
ta nu avea să țină prea 
e&d ninsoarea a început 
taefi apariția, ca într-un 
de veritabilă iarnă. Și, 
efori temperatura scăzuse destul, 
tar cîmpul începuse să se îm
brace în alb, cîteva sute de elevi 
de la școlile generale și liceele 
dta localitate s-au îndreptat cu 
pași hotărîțl spre marginea ora- 
•Utai. Aici, pe o zonă tradițio- 
Bală pentru cros — după cum 
Be spune Ștefan Farkaș, prim-vi- 
eepreședtnte al C.O.E.F.S. — sîn- 
tem invitați să urmărim... „Cro
sul primăverii".

La start, reprezentanții tinere- 
țll. Rînd pe rînd, de la cei mai 
mari („unii au ore mai tîrziu, 
tar alții, care fac naveta, nu tre
buie să scape cursele auto spre 
eas&**) la cei miel („doar cu o 
•oră în urmă am anunțat școlile 
ca să nu vină și cu cei de Ia 
Clasele I—IV, că vremea e prea 
nepotrivită pentru ei, așa că ul- 
ttma categorie e a celor din a 
V-a șl a Vl-a“) aleargă de... le 
cftrîle călcîile, pentru că fiecare

vrea să 
face ca __ ___ ___
dispute departajarea să se facă 
abia ia ' ’ _ “
ceva 
care 
tiri de concurs, dar care... 
plaudă cu însuflețire. Pe matri
colă citim : Liceul nr. 1. „Sînt 
scutiți medical — ne spune prof. 
Jenica Tzikmantory —, dar au 
spus că vor și ei să vină, chiar 
dacă este lapoviță și ninsoare, 
pentru că vor să fie alături de 
colegii lor“. Și n-au avut ce re
greta, pentru că, cu o singură 
excepție — Elena Andriuc, de 
la „agro-industrial". celelalte 
probe au revenit celor de la „nr. 
1", Gabriela Pete, Dumitru Rusu 
și Iosif Gunjă.

La disputele celor de la „ge
nerală", elevii de la „nr. 3“ s-au 
dovedit imbatabili. Iudith Ld- 
rinez, Thunte lanosi, Csoba 
Francisc, Csabo Mathias, clasîn
du-se pe primul loc.

Pentru iubitorii handbalului, 
numele lui Gabriel Kicsid, echi
valează cu o... legendă vie. Dar, 
poate puțini știu că profesorul 
handbalist (sau handbalistul pro
fesor !) are încă doi frați — el 
este mijlociul — care, la rîndul 
lor, sînt tet profesori de educa
ție fizică. Gergely, mezinul, la 
Covasna, iar cel mare, Bela, la 
Liceul nr. 2 din Tg. Secuiesc. 
Discutăm cu cel din urmă. „La 
noi în școală este o frumoasă 
activitate sportivă, mai ales la 
atletism. Dealtfel, anul trecut am 
cîștigat toate titlurile de cam
pioni județeni. în plus, activăm 
în campionatul orășenesc și ju
dețean inter-Iicee la handbal și 
fotbal. Elevii sînt dornici de 
mișcare, ei găsind în activitățile 
sportive un bun mijloc de a se 
reface, avînd în vedere solicită-

ultimul pas. Observăm, 
mai retrași, cîțiva elevi, 
nu fac obișnuitele pregă- 
de concurs, dar care... a-

rile intense cărora trebuie să le 
facă față".

Concursul s-a încheiat. Profe
sorii de educație fizică (nici u- 
nul n-a lipsit !) se îndreaptă cu 
elevii spre casă...

Plecăm și noi, pentru a 
un loc mai... cald și ’* 
descoperim la Clubul 
unde se află șahiștii 
treprinderea mecanică, 
derea de izolatori de . 
siune, Amidex, Confecția, I.F.E.T„ 
Cooperație, liceele agroindustrial 
și nr. 2, cooperativa „Muncito
rul", I.I.L. în mijlocul lor pen
sionarul Eugen 
dintele comisiei 
mulți pasionați 
sport al minții.
nizăm cu regularitate competiții, 
la care participă lucrători de la 
întreprinderi din localitate. Sînt 
și tineri și vîrstnici. Intîlnirile 
de la club sînt. în același timp, și 
un bun prilej de a se cunoaște, 
de a leg? noi și statornice prie
tenii". Notăm două nume : Ar

și 
care 

întîietatea.
aude 

ping-pong, 
competiție

□ 3 găsi 
liniștit. O 
orășenesc, 

de la In
in treprin- 

joasă ten-

Wunder, 
orășenești, 

pentru
De aceea

preșe- 
„Slnt 
acest 
orga-

Dragostea gorjenilor pentru 
baschet datează de peste un 
sfert de veac. Ea se manifestă 
și prin sprijinul acordat lotu
rilor reprezentative aflate, pe
riodic, la Tg. Jiu pentru sta
gii de pregătire sau pentru 
turnee, așa cum a fost „Cupa 
8 Martie", care a întrunit se
lecționata olimpică, pe cele de 
tineret și de junioare.

Referitor la turneu, apreciem 
că organizarea lui a constituit 
o inițiativă inspirată a federa
ției, deoarece competiția a.reu
nit aproape tot ce are mai va
loros acest sport la ora actua
lă (am spuș aproape, deoarece 
unele componente ale loturilor 
au absentat, din motive obiec
tive), într-o întrecere în oare 

" ‘ , ri
jucă- 

re- 
agre- 
con- 
bine

pad Vido, lăcătuș mecanic, 
Tamas Wunder, matrițer, 
dețin, deocamdată,

De undeva de alături se 
țăcănitul mingii de 
Intrăm. Nu este o 
propriu-zisă. Cei de la „Confec
ția" au dorit să 
cîteva... replici, 
program. De la 
juns însă la un _ ____
regula. Greu e să începi...

încheiem raidul nostru prin Tg. 
Secuiesc. Reținem că activitatea 
sportivă constituie pentru locui
tori — mari și mici - 
important pe agenda

se încearcă tot 
se iasă din

vină să schimbe 
după orele de 
intenție s-a a- 

con curs în toată

un punct 
timpului 

mai 
„tiparele 

avînd în vedere și ex- 
acumulată în cadrul

liber, că 
mult să 
clasice", 
periența 
primei ediții a „Daciadei".

In schi poți cîștiga și atunci3 s

ClND PORȚI BĂSMĂLUȚĂ Șl CIOARECI
Am tattlnit-o pe Muntele 

Bălșorll, în inima Apusenilor, la 
(B> concurs de schi pentru pio
nieri șl școlari. „Sînt Aurelia 
Ktuu, profesoară de educație fi- 
gted fa satul Rișca, județul Cluj. 
Abia am terminat facultatea". 
MCum s-a făcut adaptarea ?“ 

Dar m-au cucerit copiii. 
Mat tînceri. Și foarte harnici. 
Im place să-i învăț tot ceea ce 
* au avut, aici, prilejul să in- 

„La ora de sport ?“. „în- 
fel, da. Concursul, depla- 

—rca pentru concurs nu sînt tot 
ora de sport ? Ne pregătim, 
edpătăm dreptul să 
fadețul la diferite 
ierjudețene sau pe 
tfta asta o răsplată 
O* ee străduiesc la 
ta. Cine pleacă la 
tr OH oraș, poate povesti celor- 
lolțtp tneîntat, toate cite a văzut 
0 pe care nu le tntilnește în 
pat". ^51 ce-1 mai învățați pe 
eopfl î*. „Că om întreg devii și 
pe terenul de sport. Or la Iz- 
tsoareU, în Maramureș". „în... 
Maramureș ? Am înțeles că Rîșca, 
satul unde profesați, se află în

Cluj ! !“. „Da, dar, cum 
se află un centru de schi

„ - ne 
reprezentăm 

întreceri in- 
țară. Fac 

pentru cei 
antrenamen- 
concurs, în-

și cum nouă nu ne place să ne 
pregătim doar pentru intilniri cu 
satele învecinate, ajungem și la 
faze inter județene. Ca la Izvoa
rele". „Și ce ziceați că au învățat 
copiii la Izvoarele „Că in schi 
poți cîștiga și atunci cînd porți 
băsmăluță și cioareci, chiar dacă 
ai drept adversari sportivi legi
timați la Cluburi sportive șco
lare, cu clăpari, cu schiuri „Dia
mant" și cu ochelari de concurs, 
toate colorate și strălucitoare, 
l-am învățat că niciodată nu ești 
bătut dinainte. Nici în sport, nici 
în viață". „I-ați... învățat ? 
N-aveți decît 24 de ani !". „E 
adevărat. Dar învăț și eu. învăț 
de la copiii mei. „Chiar așa ?“. 
„Păi da. A trebuit să învăț să 
merg pe coastă. De la cine pu
team s-o fac ? De pildă, la deal 
nu urci pieptiș. Iei muchea pe 
ocolite. Altfel te sufoci pe drum. 
Era atît de greu, incit a fost 
o vreme cind îmi ziceam în fie
care dimineață că este... ultima 
zi că mai stau acolo**. „Aveți 
bază materială ?“. „De nici un 
fel. Avem însă pădure Poienile 
de la noi, de la Rișca, înseamnă 
cel mai bun teren de sport". . .

Modesto FERRARINI

Emanuel FANTĂNEANU
— ■SSBBKKBEaBOfflBHHBHBS

CAMPIONATUL MONDIAL
(Urmare din pag. 1)

cît printr-o 
maximă 
trecerii, 
luptă a întregului lor bagaj 
de pregătire fizică și tehnico- 
tactică, prin eforturi totale și 
lucide, printr-o mare dăruire în 
lupta pentru apărarea culorilor 
țării.

abordare 
seriozitate a 
prin aruncarea

cu
In- 
în

SELECȚIA VOINȚEI
Verdictul medicilor : cardiopa- 

<te mitrală, suflu sistolic. Bă
iatul avea doar 12 ani și nu prea 
gria ca însemnau cuvintele as
tea, buchisite pe certificatul me- 
<Ucal . li era clar doar că băieții 
făceau echipele pentru miuță, 
fără el.

Se vedea exclus de la sport, 
de la joacă, de la eforturi și 
băiatul nu suporta asta. Și-a zis, 
tnsă, că tot prin sport trebuia 
să rezolve situația. în primul 
rtnd ca să-și demonstreze lui 
însuși că nu e altfel decit cei
lalți. Că e la fel de bun ca ei, 
adică. Și a găsit că i se potri
vește foarte bine tirul. Deși re
mită că e cel mai dificil pentru 
el. Fizic poate că ar fi 
dar respirația nu-l 
deloc : brațul tremura ______
eind nu trebuia, iar decarii ră- 
mîneau neatinși. Băiatul a pus 
eșecul pe seama lipsei de forță 
a mușchilor de la mîinl, de la 
umăr. Și s-a prezentat la selecție 
pentru scrimă. Dar din nou 
eșec... „N-ai forță în brațe !" A

mers, 
asculta 
tocmai

nu au primat rezultatele, 
evoluția propriu-zisă a 
toarelor. Astfel, am 
marcat că apărarea 
sivă, intercepțiile și 
traatacul sînt lecții 
însușite, ratările de sub coș 
in urma unei acțiuni în viteză 
au dispărut, jucătoarele sînt 
capabile să reziste, fizic, unui 
tempo ridicat, pe parcursul 
unui meci întreg. Maria Ro- 
șianu a demonstrat că rămî- 
ne o conducătoare de joc ce
rebrală, Diana Balaș și-a com
pletat aportul de „piston" al 
echipei printr-o remarcabilă 
precizie în aruncările de la 
distanța, Doina Prăzaru-Mate 
continuă să domine cu autori
tate panourile datorită deten
tei excepționale. Pe de alta 
parte însă, penuria pivoților de 
valoare continuă să se facă 
resimțită, nici Gheorghița Bo
lovan și nici Maria Csikos ne- 
putînd să le înlocuiască pe 
Mariana Andreescu și pe Ele
na Filip, în zilele respective 
indisponibile. în regres Rodica

Goian, despre care, însă, avem 
convingerea că poate reveni 
ca element de bază al primei 
selecționate a țării. Un alt 
capitol deficitar, frecvența și 
precizia aruncărilor la coș de 
la semidistanță și de la distan
ță, care sînt departe de ceea 
ce se cere în baschetul mo
dern. Am asistat la cîteva an
trenamente ale lotului și am 
fost impresionați de ponderea 
acordată aruncărilor la coș 
din acțiune (din afara spațiu
lui de 3 secunde), precum și 
de faptul că cele mai multe a- 
runcări își atingeau ținta. A- 
tund, de unde apare deosebi
rea dintre meciuri și antrena
mente ? Iată o problemă spre 
a cărei rezolvare trebuie să-și 
îndrepte atenția colectivul de 
tehnicieni ai lotului.

Dumitru STĂNCULESCU

Inceplndl 
duminică, I 
loc finala I 
blican indj 
masculin sl 
de masă, 
asista, cu 
aprige pen 
puse In iod

Pe foile 
rea jucătoJ 
maeștri și 
sportului, | 
tura prima 
mii 16 spq 
cerit drepF 
In cadrul 
can desfăș 
sflrsitul lu 

întreceri 
reprezintă.

CAMPIONA
VLADIMIR TODAȘCĂ 
CAMPION NATIONAL 

LA BIATLON

DE HOCHEI (grupa B)
Așteptînd ca „tricolorii" să ne 

dea răspunsul pe care-1 pretin
dem de la ei, le urăm deplin 
succes. Atît lor, cît și tuturor 
participanților la grupa B a 
campionatului mondial, compe
tiție care dorim să reprezinte 
un nou pas ferm pe drumul 
dezvoltării acestui dinamic și 
spectaculos sport.

• Program • Calificări și retrogradări • Sistem de
PENTRU PRIMA OARĂ in istoria 

competiției, la grupa B a C.M. Iau 
parte 10 echipe (în mod obișnuit 
ele sînt 8), ceea ce a impus orga
nizarea întrecerilor de ia Galați in 
cadrul a doua serii preliminare, 
după care vor avea loc doua tur
nee pentru stabilirea clasamentului 
general. Cele doua serii preliminare 
au fost alcătuite în funcție de cla- 

a 
la

t'KJ 
R.

Galați : 
Norvegia

desfășurare

pion Gheoa 
TATE TE| 
bați : 1.1
nea (Dlnad 
pion națioj 
(Dinamo) 
Dudu (TEFJ 
Kiss (CSS 
5. Hristo 
1 h 49:57, 
(ASA) 1 h
1. Lucia 
38:46,542 — |
2. Elena, 
38:46,935, 3. 
torul) 39:54 
ooresp.). j

Pe traseul marcat în Valea 
Rîșnoavei din Predeal au înce
put ieri campionatele naționa
le de biatlon pentru seniori și 
juniori. In prima zi s-au dis
putat cursele de 20 km și 15 
km. întrecerea seniorilor a fost 
extrem de interesantă și s-a 
soldat cu o mare surpriză. Ex- 
perimentații specialiști ai ge
nului (Gîrniță. Fontana, Voi
rii) au fost întrecuți de tînă- 
rul dinamovist Vladimir To- 
dașcă. Acesta, cu un singur 
minut penalizare în poligon și 
cu o bună dozare a efortului 
(zăpada a fost grea), a reușit 
să cucerească titlul de campion 
național de seniori. La juniori, 
Ion Cimpoia (A.S.A.) și-a con
firmat valoarea, clasîndu-se pe 
primul loc, datorită în special 
timpului bun înregistrat la a- 
lergarea pe schiuri. REZULTA
TE : 20 km seniori : 1. Vladi
mir Todașcă (Dinamo) lh 29: 
56 (1 min. penalizare) 
pion național, 2. Victor Fonta
na (A.S.A.) lh 32:18 (4), 3. 
Gheorghe Voicu (A.S.A.) lh 32: 
19 (5), 4. Gheorghe Gîrniță (Di
namo) lh 33:26 (9), 5. Vasile
Băjenariu (Dinamo) lh 34:21 
(7), 6. Ion Mazăre (Dinamo) lh 
38:50 (4); 15 km, juniori: 1. Ion 
Cimpoia (A.S.A.) lh 10:20 (6) — 
campion național, 2. Teodor 
Ilieș (A.S.A.) lh 12:36 (3), 3. 
Simon Marton (Miercurea Ciuc) 
lh 15:13 (4), 4. Ion Stoian (Di
namo) lh 15:23 (6), 5. Iosif Lu- 
țea (Brașovia) lh 16:27 (6), 6. 
Ion Cojocaru (Dinamo) lh 18:31 
(0).

D. SPÎR 
CONDU 
„CUPA

PENTA

cam-

Ici, ta cj 
liganul TuJ 
la bazinul I 
s-au consul 
din cadrul I 
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rul șl natafl 
s-au soldat] 
cabile. ele I 
de lider al 
care condul 
individual, I 
de pe acuij 
rului întred 
s-a impus d 
te bună (rd 
concursul 11 
la tir, reali 
tie un rezd 
sâ-1 repete I 
toarele eoni 
asemenea, I 
Umpia, cad 
omogenitatel 
bună. Rezul 
dividual —I 
1 088 p, Col 
vac 193 — 
echipe Olin 
mlșoara 2 6 
Buc. 1 500 ;I 
Răducanu 3 
8:36,4 — li 
1140. Cleora 
Sveț 3:43,11 
Olimpia 3 d 
Buc. 3 236, 
tatea ultim 
de la**?, 30 
de pregătirJ 
ta tadivldua 
4 320, urmat] 
Pop șl Hali 
echipe : O 
Tim. 11 504.

cel ol grupeiBelgrad, coroborat cu
C de la Las ~

La Galați, 
prinde, prin 
formații :

SER'A I : 
gradata din ~ . ..
Ungaria (5), Austria (8) și Dane
marca (9) ;

SERIA A ll-a : Japonia (2), Elve- 
(3), Norvegia (6), Olanda (7), 

P. Chineiâ (10).

Palmas, 
aceste 
urmare,

serii vor cu
ier motoarele

R. D. Germană (retro- 
grupa A), România (4),

samentul final al ediției trecute 
competiției, din martie 1978, de

IATA ACUM PROGRAMUL de la
VINERI 16 MARTIE, ora 10.30 : 

televizata) ; ora 13,30 : Japonia — Olanda, ora 17 ; Ungaria — R. D. Ger
mană, ora 20 : România — «Austria ;

SIMBĂTA 17 MARTIE : ora 10,30 : R. P. Chineză - Elveția, ora 13,30 : 
Danemarca — R. D. Germană, ora 17 : Olanda — Norvegia, ora ^0 : Aus
tria — Ungaria ;

DUMINICĂ 18 MARTIE : ora 10,30 s Japonia 
România — Danemarca ;

LUNI 19 MARTIE : ora 10,30 : Japonia — Norvegia, ora 13,30 s Austria — 
R. D. Germană, ora 17 : România — Ungaria, ora 20 : Olanda — Elveția ;

MARȚI 20 MARTIE : ora 13,30 : Norvegia — R. P. Chineză, ora 17 : Un
garia — Danemarca ;

MIERCURI 21 MARTIE : ora 10,30 : Olanda - R. P. Chineză, ora 13,30 : 
Austria — Danemarca, ora 17 : Japonia — Elveția, ora 20 : România — 
R. D. Germană ;

JOI 22 MARTIE : zi de odihnă ;
VINERI 23 MARTIE : meciuri în turneele finale, după schema a4—b3, o3-b4, 

a2—b1 și a1—b2 ;
SIMBĂTA 24 MARTIE : continuarea turneelor finale, ora 9,30 : a4—b4, ora 

12,30 : a3—b3, ora 16 : a2—b2, ora 19 : cri—bl.
IN CADRUL seriilor, 

fiecare echipă le întîl- 
nește pe celelalte, sta- 
bilindu-se cite un cla
sament. Formațiile cla
sate pe locul 5, in fie
care serie, retrogradea
ză automat în grupa 
C. In continuare, pri
mele 2 clasate din fie
care serie alcătuiesc 
turneul pentru locurile 
1—4 (contează rezulta-

La această competiție 
ționa ca arbitri : Alfred Fischer 
(Norvegia), Egon Frei (Elveția), 
Gherman Grigoriev (U.R.S.S.), 
Anttl Koskinen (Finlanda), Bert-

— Elveția (repriza a lîl-a va II

R. P. Chineză, ora 17 :

Mihai BARĂ

Campionatele naționale de 
schi-fond

LUCIA PERCIOG Șl 
GHEORGHE GĂVENEA 
PRIMII ÎNVINGĂTORIși sala de 

fi renunțat. 
Prea il ținea 
grupului de 

• zi...

rămas in urmă 
scrimă.
Mulți, 
scutirea în afara 
prieteni... Și într-o

...într-o zi a găsit in curte, 
uscat, pomul de Anul Nou. L-a 
curățat de crengi și și-a făcut 
sabie din el. A început să se 
retragă zilnic în pivnița casei 
părintești și să facă terțe, sixte, 
cuarte, cu brăduțul dezgolit, 
cum se pricepea. Au urmat apoi 
antrenamente de scrimă adevă
rată... Ore in șir, pînă simțea 
oboseala aceea grea în piept și 
senzația de sufocare. Care, însă, 
au inceput să dispară cu vre
mea. Iar după exact un an, bă
iatul s-a prezentat din nou la 
selecția pentru viitorii trăgători...

După 16 ani, în 1978, rezulta
tele l-au impus pe Marin Stan, 
component al lotului național 
de tir, multiplu campion națio
nal, drept al doilea trăgător de 
pistol viteză din lume.

Radu TIMOFTE

Mulți ar 
dar nu el.

veazâ In grupa A a 
campionatului mondial, 
kw primele 4 clasate se 
califică (alături 

8 formații 
A) pentru 
olimpic de 

Placid.
clasate,

PĂLTINIȘ, 15 (prin telefon).
Dovedind din nou că dispune de 
^rezerve" de zăpadă, pentru peri
oada de... criză, precum și de tra
see bine amenajate, cunoscuta 
stațiune dir apropierea Sibiului 
a reușit și în acest an să găzdu
iască în excelente condiții fi
nalele campionatelor naționale 
de schi-fond pentru seniori și 
senioare.

In prima zi au avut loc cursele 
de 30 km, pentru bărbați șl 10 
km, pentru femei. Concurenții, 
în general nuțini, au făcut multă 
risipă de energie Pentru a se 
situa cît mai bine în clasamen
tul final. Așa cum se anticipa, 
sportivii de la Dinamo Brașov 
au dominat proba băieților, iar 
sportivele de la Tractorul pe cea 
a fetelor. Zăpada moale (tem
peratura de + 7—8 grade) a fost 
un impediment serios pentru 

. schiori, dar cu toate acestea tim
pii înregistrați sînt superiori ce
lor obținuți cu prilejul altor 
campionate. De remarcat că în
trecerea seniorilor a revenit unui 
sportiv tînăr, cu frumoase per
spective în cursele de fond : 
l-am numit pe prospătul cam-

IN

CRIȘUL
Desfășunaq 

campionatul] 
produs regn 
tru echipe J 
Crișul și V] 
zînd acum 
tate :

CRIȘUL J 
BUCUREȘTI 
2—5). Expert 
reștenl a fa 
ținerea vied 
al Diviziei J 
de la scorul 
s-au des prii 
de maturita 
cători orădej 
ta impetuozd 
înscris : Coi 
Fărcuța 1, 
respectiv V.
luțle excel e 
Popescu, M. 
petent și

tele întîkdrilor directe 
dintre echipele prove
nind din aceeași le- 
rie), kw următoarele 2 
compun turneul pentru 
locurile 5—8, în care, 
de asemenea, contează 
rezultatele din prelimi
narii ale echipelor din 
aceeași serie.

La încheierea 
echipa
' loc

hold Schweiger (R. D. Germană), 
Nico Toemen (Olanda), 
Tsukumoto (Japonia), 
W estreich er (Austria),
Zsitva (Ungaria), K. 
(Danemarca), Wang Ju 
Chineză), Oprea Barbu 
nla). Arbitru de rezervă : AttUa 
Balin t (Rom ânia).

tițiel, 
pe primul 
vor func-

compe- 
dasatâ 
promo*

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT
(Urmare din pag l)

fost de altă... părere : 1. Anas- 
tasescu — 1:17,34, 2. Hoțescu — 
1:17,36. în întrecerile masculine, 
merită a fi relevată cursa lui 
Neagrău la 400 m liber. Oră- 
deanul a „mers“ excelent pe 
primii 300 m, dar a slăbit 
evident pe ultima lungime, ra- 
tînd posibilitatea de a corecta 
recordul lui Slavic (4:05,73), 
care datează din anul 1976. La 
fel de „ghinionist** a fost și 
coechipierul său Szakadati. A- 
cesta. după o frumoasă dispută 
cu Mandache, s-a desprins în

cîștigător pe ultimii 25 m, în
cheind proba de 100 m spate 
în 59,41, cel mai valoros re
zultat masculin al reuniunii, la 
numai patru sutimi de secun
dă de recordul lui Horvath, so
sit în această cursă abia al 
patrulea.

REZULTATE. 400 in liber (m) î
1. H. Neagrău (Crișul) 4:06,21 ;
2. o. Mladin (C.S.M. Cluj-Napo
ca) 4:16,01 ; 3. F. Vișan (Lie. 2 
Buc.) 4:16,03 ; 400 m liber (f) : 
1. Irinel Pănulescu (Petrolul Plo
iești) 4:33,70 ; 2. Mihaela Costea 
(Dinamo Buc.) 4:37,26 ; 3. Car
men Mihăilă (Dinamo) 4:58.63 ; 
100 m bras (m) : 1. A. Szabo 
(C.S.M. Cj-Napoca) 67,72 ; 2. I.

Luca (Steaua) 67,78 ; 3. D. Moi- 
san (Petrolul) 70,28 ; 100 m bras 
(f) : 1. Ligia Anastasescu (Dina
mo) 1:17,34 ; 2. Camelia Hoțescu 
(Dinamo) 1:17,36 ; 3. Cristine Seidl 
(C.S.Ș. Timișoara) 1:17,65 ; 100 m 
spate (m) ......
șui) 59,41 
trolul) ( 
(Dinamo) 
1. Carmen 
63,41 ; 2.
69,60 ; 3. ] 
2) 70,78 ;
H. Lucaciu (Steaua) 59,07 
Oprițescu (Steaua) 60,91 ; 
Neagrău (Crișul) 60,95 ; 100 m
fluture (f) : i. Mariana Paraschiv 
(Dinamo) 66,14 ; 2. Irinel Pănules- 
cu (Petrolul) 66,39 ; 3. Carmen 
Alexe (C.S.Ș. Timișoara) 67,88.

) : 1. L. Szakadati (Cri- 
; 2. M. Mandache (Pe- 

60,29 ; 3. A. Alexandru 
61,84 ; 100 m spate (f) : 

Bunaciu (Dinamo) 
Edith Kuglis (Crișul) 

Lucieia Mihăilescu (Lie.
100 m fluture (m) : 

; 2.
3.

100

1. 
Z. 
H.

de 
cfln 
tur

la 
Ultimele 

adică o-

cele 
grupa 
neul
Lake 
două
cupantele locurilor 7—8, 
retrogradează și ele în 
grupa G

Susuml
Harry 
Viktor 

Petersen 
fu (R. P. 

CRomâ-

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
(Urmare din pag- 1)

fac pe Lascăr Pană să declare : 
„Cred in șansa echipei noastre, 
în spiritul de abnegație al Ju
cătorilor ei“.

DINAMO BUCUREȘTI, reve
nită după cele cîteva zile pe
trecute la Timiș, se antrenează 
de două ori pe zi, la Floreasca 
si la Dinamo. în căutare de 
parteneri de ioc, ros-albii i-au 
găsit pe handbaliștii din Bor- 
zești și vor juca cu ei azi și

mîine la Floreasca. Oprea Vla- 
care-si bazează optimismul 

muncă fără preget, socotește 
Dinamo București va a.jun- 
în finală chiar dacă în cele

se, 
pe 
că 
Re 
două grele meciuri cu Empor 
Rostock nu-i va avea nici pe 
Cornel Penu, nici pe Ghiță 
Licu. împreună cu dr. Mircea 
Cristea, fost mare sportiv care 
a rămas o mare inimă de spor
tiv, antrenorul dinamoviștilor 
le asigură campionilor pregă
tirea optimă pentru cele două

meciuri. Cu 
Mircea Ștef 
pa noastră 
mari obiect: 
pei Românit 
zarea prin 
Fără îndoia 
campionilor 
cronologic - 
țel...

Zilele tre 
examene 
handbalului 
Seriozitatea 
gătirilor at< 
a le absolvi 
succes dep!
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I :

P.

25% a 17.500 lei ; 
a 21.936 lei sau, ' 
excursie de un loc
— Finlanda, sau R.
— Grecia, sau R.

, uai. 5 : 629 a 471 lei ;
923,75 a 321 lei ; cat. 7 : 

.......... faza a în-a :
variantă 25% a

2 variante

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
TRAORDINARE LOTO A MĂR

ȚIȘORULUI DIN 2 MARTIE

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

S : 
T : 488,50 
U : 936 a 
100 lei. 
1300“ sau, 

șl dl- 
tn

reve-

P. 
P.

și 2 
cat. 

la ale- 
în 
P. 
P.

la alegere, 
în U.R.S.S.

P. Bulgaria 
Polonă și 

; cat. 3 : 
4 : 252,25 a

ATULUI NAJIONAl

verificare, lntr-un concurs de 
amploare, a celor mai valoroși 
jucători și jucătoare de tenis de 
masă din tară, din rîndul că
rora se vor selecționa echipele 
reprezentative pentru apropia
tele campionate mondiale de la 
Phenian.

Printre favoriții acestei edi
ții a campionatelor naționale se 
numără, fără îndoială : Maria 
Alexandru, Eva Ferenczi, Liana 
Mihuț. precum și Șerban Do- 
boși. Teodor Gheorghe, frații 
Bohm, Simion Crișan, Cristinel 
Romanescu și alții.

Oricum, duminică seara vom 
cunoaște numele noilor cam
pioni naționali la tenis de masă 
pe anul 1979.

prestat de R. Timoc și V. Bur- 
dea (ambii din Cluj-Napoca). 
(Ilie GHIȘA — coresp.).

VOINȚA CLUJ-NAPOCA —C.N. 
A.S.E. BUCUREȘTI 8—4 (3—1,
1—2, 1—1, 3—0). în min. 10, gaz
dele conduceau cu 4—1, după ca
re nu au mai privit jocul cu se
riozitate, perm ițind oaspeților să 
egaleze (min. 16). De ai că, cluje
nii au evoluat din nou la valoa
rea lor, des prinzi ndu-se In ulti
ma repriză. Au înscris : CI. Rusu 
6, Gyarfas 1, I. Pop 1. respectiv 
Tăurici 3 (toate din lovituri de 
La 4 m), Lorincz 1. (M. RADU — 
coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 3—5 (1—0,
1—2, 2—0, 4—3). După două re
prize echilibrate și după două 
ratări de la 4 m ale jucătorilor 
A. Ionescu și I. Gheorghe de la 
Progresul, rapidiștii au dominat 
dar, permitfndu-și să ruleze în
tregul lot pentru verificarea po
tențialului în vederea derbyuiui 
de duminică, cu Dinamo. Au în
scris : Arsene 2, Teodor 1, I. 
Slăvei 3, Pleșa 1, Băjenaru 1, 
respectiv Munte an u, I. Gheorghe, 
Teodorescu, A. Ionescu si Flo- 
rincescu cite un gol. (Dumitru 
VATAU — coresp.).

TURNEUL FINAL AL 
C.N. (m), PRILEJ DE 

POPULARIZARE A 
BASCHETULUI LA TG. JIU

Ultimul „act" al campionatu
lui național de baschet mascu
lin — turneul final — se desfă
șoară, de astăzi pînă duminică, 
în Sala sporturilor din Tg. Jiu, 
cu participarea primelor clasate 
la încheierea returului competi
ției — Dinamo, Steaua, I.C.E.D. 
— precum și a Selecționatei de 
tineret a țării (ca Invitată). E- 
chipa Farul, dasată pe locul 3 
după 22 de etape, nu va lua 
parte, deoarece nu îndeplinește 
obligația regulamentară de a a- 
vea 3 jucători de 2 m. Turneul 
prilejuiește popularizarea bas
chetului în rîndul tineretului gor- 
jan și, în acest sens, sîntem 
convinși că fruntașii acestui 
sport se vor strădui să realizeze 
spectacole sportive frumoase, de

<*calitate.
Programul turneului : vineri,

de la ora 17 : steaua — Sd. ti
neret, Dinamo — I.C.E.D. ; sîm- 
bătă, de la ora 17 : Dinamo — 
Sd. tineret, Steaua — I.C.E.D. ; 
duminică, de la ora 9,30 î LC.E.D. 
— Sel. tineret ; Dinamo 
Steaua.

FAZA I : categoria A : 1 va
riantă 100% (autoturism Dacia 
1300 sau la alegere, Skoda 120 L 
și diferența în obiecte existente 
in magazinele comerciale) 
variante '
B : 7,75 
gere, o 
U.R.S.S.
Bulgaria _____ ,___ ___
Polonă șl diferența în numerar ; 
cat. C : 36,75 a 4.626 lei ; cat. D :
160.50 a 1.059 lei ; cat. E : 423,25 
a 402 lei ; cat. F : 921,25 a 185 
lei ; cat. G : 4.448,50 a 100 lei. 
FAZA a H-a : categoria 1 ; 1 va
riantă 100% (autoturism Dacia 
1300 sau, la alegere, Skoda 120 L 
și diferența in obiecte existente 
în magazinele comerciale) șl 4 
variante 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 
0,75 a 30.403 lei sau, 
o excursie de un loc
— Finlanda, sau R.
— Grecia, sau R. P.
diferența în numerar 
40,75 a 7.274 lei ; cat. 
1.175 lei ; cat. 5 : — 
cat. 6 : I___  _ _
5.170.50 a 100 lei.
categoria H : 1 ■ 
17.500 lei : cat. _ . _ _______
100% a 10.000 lei sau, la alegere, 
o excursie de un loc în U.R.S.S.
— Finlanda, sau R. P. Bulgaria
— Grecia, sau R. P. Polonă șl
diferența în numerar și 7 va
riante 25% a 2.500 lei ; cat. j : 
15,25 a 2 ooo lei ; cat. K : 106 a
800 lei ; cat. L : 220,25 a 400 lei ;
cat. M : 373 a 200 iei ; cat. N :
1.397 a 100 lei. FAZA a IV-a :

I

PROBLEMELE CELOR DOUĂ LOTURI
(ft + OLIMPIC)

TREBUIE ȘI POT FI REZOLVATE
De multă vreme nu i-am 

mai văzut pe cei mai buni fot
baliști ai noștri (reuniți în cele 
două loturi reprezentative, A și 
olimpic) participînd cu atîta 
SERIOZITATE, atît de ANGA- 
JANT, la un meci-test cum a 
fost cel de miercuri. Cei apro
ximativ 10 000 de spectatori 
prezenți în tribunele Stadionu
lui Republicii, soarele călduț 
de primăvară autentică, au cre
at o ambianță plăcută, stimulînd 
și mai mult energiile selecțio- 
nabililor și așa dornici să dea 
tot ce pot

într-adevăr, pentru ca scopul 
acestui meci să fie realmente 
atins, pentru ca verificarea lor 
— în vederea apropiatelor in- 
tîlniri internaționale oficiale — 
SA FIE CÎT MAI UTILA, ma
rea majoritate a jucătorilor 
convocați au dat cu totul 
uitării... apropiata etapă de 
campionat, constituindu-se, trup 
și suflet, în reprezentanți ai 
„clubului naționalei". Sub pri
virile uimite ale lui Valentin 
Stănescu, fost și el, nu de mult, 
antrenor de lot, Cămătaru s-a 
angajat, în prima repriză, cu 
toată forța într-un duel cu ște- 
fănescu, la fel și Purima, în
tr-o luptă acerbă pentru balon 
cu Tilihoi, toate acestea în po
fida faptului că pe fotbaliștii 
Universității Craiova îi aș
tepta, peste numai 3 zile, un 
meci greu, afară, cu Â.S.A. 
Tg. Mureș. UN ANGAJAMENT 
FIZIC TOTAL. IN CONDIȚI
ILE UNEI DEPLINE SPORTI
VITĂȚI 1

In afara acestei prime apre
cieri, concludentă în ceea ce 
privește gradul ridi< at de dă
ruire în joc al fiecăruia din
tre selecționabili, pe fondul u- 
nei bune pregătiri la acest fac
tor, s-a impus atenției și o ob
servație de ansamblu. Și anu
me aceea că, în momentul _ de 
față, lotul olimpic se prezintă 
mai închegat, mai omogen de- 
cît lotul A. Plusul de coerență 
cu care el a acționat în teren 
în ambele faze fundamentale 
ale jocului nu trebuie, neapă
rat, căutat în numărul jucăto
rilor (6) proveniți de la ace
eași echipă, F.C. Argeș (întru- 
cît ți în formația cealaltă, a 
lotului A, au fost 5 jucători ai 
Universității Craiova), ci în ca
litatea prestației lor. Pe an
samblul celor două reprize, o- 
limpicii s-au grupat cu mai 
multă oportunitate în defen
sivă, au creat mai spontan ți 
mai eficient „nuclee ofensive" 
în jurul purtătorului de balon, 
întrucît relațiile de colaborare 
ale jucătorilor lui Halagian se 
stabilesc în funcție de profilul 
acestora, de calitățile lor și 
chiar de defectele lor ; fapt vi
zibil, îndeosebi, în faza de atac, 
în care mijlocașii Iovănescu și 
Bărbulescu au exprimări tehnl- 
co-tactice potrivite pentru Doru 
Nicolae și Radu n, cu care se 
intuiesc, se simt, se sincroni
zează.

Mai puțin bine stau lucrurile, 
la acest capitol, al închegării 
formulei de echipă, la lotul A. 
Ca și în alte confruntări-teste, 
cum au fost și cele din Bulgaria,

categoria O : 1 variantă 
(autoturism Dacia 1300 sau, 
alegere. Skoda 120 L și diferența 
în obiecte existente în magazi
nele comerciale) șl 4 variante 
25% a 17.500 lei ; cat. P : 3 va
riante 100% a 35.157 lei sau, la 
alegere, o excursie de un loc In 
U.R.S.S. — Finlanda, sau R. 
Bulgaria — Grecia, sau R. _. 
Polonă șl diferența în numerar 
șl 18 variante 25% a 8.789 lei ; 
cat. R : 35.75 a 7.376 lei ; cat. ~
218.50 a 1.207 lei ; cat. ~ 
variante a 540 lei ; cat.
282 lei ; cat. z : 4.521 a

Autoturismele „Dacia w 
la alegere, ,.Skoda 120 L‘ 
ferența în obiecte existente 
magazinele comerciale, au 
nit următorilor participanți : 
TEJA FLOAREA din București 
(la categoria 1), ONOFREI CON
STANTIN din Tulcea (la catego
ria A) și DOBRE T. CORNELIU 
din comuna Blejoi, județul Pra
hova (la categoria O).
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 9 MARTIE 1979
Categoria 1 : 1 variantă 100% 

(autoturism Dacia 1300) și 1 va
riantă 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 
2 variante 100% a 20.507 lei și 11 
variante 25% a 5.127 lei ; cat. 3 :
34.50 a 2.824 lei ; cat. 4 : 37 a 
2.633 lei ; cat. 5 : 208,50 a 467 lei ; 
cat. 6 : 383 a 254 lei ; cat. X :
2.430.50 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 74.852 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300" de 
la categoria 1, realizat pe un bi
let Jucat 100%, a revenit partici
pantei MARIOARA MARGI- 
NEANU din București.

FRUCTELE El
caracterul eterogen al modului 
de a acționa în teren al „11“- 
lui reprezentativ a provenit, cu 
precădere, din alcătuirea ne- 
insplrată .a liniei mediane, un; 
de Bălăci (în vervă de joc și 
manevrînd abil pe spații res- 
trînse) nu s-a asociat, mai 
deloc, cu Romilă și Boloni. Ul
timii doi, foarte utili echipei 
cînd ideea majoră este acea a 
contraatacului (să ne amintim 
de meciul de la Zagreb, în pre
liminariile C.M.), au mai pu
ține virtuți în jocul cu tentă 
combinativă, cum, desigur, sînt, 
în genere, cele disputate de o 
echipă pe propriul teren, deci 
ți cel cu Spania.

Conștient de acest adevăt, 
după testul de miercuri, C. Cer- 
năianu, unul dintre tehnicienii 
responsabili ai lotului A, anti
cipa pentru meciul cu Grecia 
o linie de mijloc care să-i in
cludă, din nou, pe Dumitru și 
Iordănescu (miercuri indisponi
bili), dispuși, sperăm, să-și a- 
sume și ei sarcini duble. Pe 
amîndoi îi vom revedea deci 
la 21 martie (alături de Bă
lăci ? de Rădulescu ?) cînd vor 
fi permise și alte încercări pri
vind liniile fundașilor și îna
intașilor. Timpul pierdut 
în materie de omogenizare 
poate fi recuperat acum nu
mai printr-o gîndire comună, 
atentă și competentă, a tuturor 
celor care alcătuiesc colectiv ul 
de tehnicieni, în frunte cu res
ponsabilul lor. Ștefan Covaci.

Problemele celor două loturi 
(A + olimpic) trebuie și pot S 
rezolvate.

Gheorghe NICOLAESCU

f

Dupâ jocul cu selecționata

pentru 
spec- 

ideea confruntârii- 
,olimpici" nu

Deși seducătoare 
peluză, pentru unii 
tatori, 
test lotul A — 
a fost aceea de a se demon
stra. în vreun fel, care e- 
chipă este mai bună. »,Noi 
sîntem mai tari, voi sinteti 
mai slabi..." Nu. un aseme
nea concurs nu avea rost cu 
numai 20 de zile înaintea 
partidei cu Spania, în Cam
pionatul european. Se știe 
cum s-a format lotul A. Cu 
jucători (buni) care 
dreptul să evolueze 
liminariile olimpi
ce (Bălăci, Romilă, 
Iordănescu, 
Sameș etc.) 
oarece au 
liminariile 
mondial —, și cu alți 
rfțiva jucători de valoa
re ne cuprinși în lotul 
limpic. care la rîndul lui 
s-a format adunîndu-se cei 
mai buni fotbaliști cu drept 
de joc — J.O. (deci care nu 
au figurat în preliminariile 
C.M.).

Spre deosebire de lotul 
olimpic, care nu prea Doa- 
te deci lua jucători de la lo
tul A. acesta din urmă poa
te ..împrumuta" jucători 
(1—2—3) de la „olimpici". 
Meciul-test de miercuri di
mineață avea (sau trebuia 
să aibă) între scopurile 
sale identificarea unor bă
ieți în formă de la lotul o- 
limpic. mai în formă decît 
unii omologi ai lor de la 
lotul A. Sigur că nu vrem 
sâ ne substituim antrenori
lor în munca lor d<* alcătui
re a formațiilor, dar s-a

atîtea ori. cu
nu vă

nu au 
în pre-

Boloni,
— de

jucat 
campionatului
?> 

de

repetat de 
toată îndreptățirea : 
arătati viteji după război, 
expuneți-vă punctele de ve
dere înainte. în această or
dine de idei, trebuie să 
spunem că în ultima vreme 
mijlocașii pitesteni Bărbu- 
lescu și Iovănescu se arată 
(din nou) demni de luat în 
seamă pentru lotul A. așa 
cum. 
fului 
si cu 
taru, 
cită

în pre-

o-

de pildă, varianta vîr- 
de atac central Dare 
Radu II. si cu Cămă
și cu Stan mai feri- 
decît cea cu Dudu 

Georgescu, care es
te încă departe de 
ceea ce a fost îna
inte și de 

are nevoie echipa 
reprezentativă.

Socotim că acest 
trebuie să fie privit ca o 
confruntare a orgoliilor — 

muncit mai bine, 
slab" —. ci ca o 
în fata căreia nu 
să ne mințim sin-

ceea ce 
noastră

test nu

..noi am 
voi mai 
oglindă, 
are rost 
guri, si mai ales ca un mij
loc. ca o cale de a întări 
(cu idei, cu iucători) ambele 
echipe ale României !

E în ioc același prestigiu, 
al sportului românesc, să nu 
ne „șifonăm" deci în fața u- 
nor evidențe mai puțin plă
cute sau chiar neplăcute, să 
construim formațiile cele mai 
motivate (orin valoare, for
mă. angajament etc.), să a- 
nalizăm si să socotim de 
două ori. temeinic, pentru a 
nu regreta, zadarnic, mai 
tfrziu.

al
Marius POPESCU

similară a D. D. Germane

ECHIPA DE TINERET,
MAI «AGRESIVĂ» J MAI... EUROPEANĂu

ARBITRII ETAPEI
A 21-a A DIVIZIEI A

„Momentul-Cîmpina" al re
prezentativei noastre de tine
ret s-a încheiat, cum se știe, 
cu o victorie de palmares în 
fața atleticei formații simi
lare a R. D. Germane. E- 
vident, la terminarea meciu
lui, jucătorii și tehnicienii 
echipei erau satlsfăcuți de reu
șita lor. Antrenorul Viorel 
Mateianu ținea chiar să pre
cizeze,. la cabine, că „deși a 
fost vorba de o întâlnire ami
cală tinăra noastră reprezenta
tivă avea neapăratei nevoie de 
această victorie itmai și nu
mai pentru a convinge că 
„noua haină**, pe care încercăm 
s-o croim echipei, a intrat în 
faza finisărilor**.

— Este o concluzie, am re
plicat noi. Poți fi insă mai 
concret în a explica care sînt 
acele repere furnizate de acest 
penultim test înaintea jocului 
de la Izmir ?

— Mai întîi, e de reținut că 
am ajuns la acel stadiu de fi
xare a unui lot de 17 jucători 
din cei 22 cu care am plecat 
la drum, nu demult. Numai 
dacă se vor ivi unele acciden
tări în meciurile de campionat 
atunci vom apela la mutațiile 
obligatorii.

— Despre organizarea jocu
lui ce se poate spune ?

— Este deosebit de încuraja
tor că într-un timp relativ 
scurt problemele sînt ca și 
fixate în compartimentul apă
rării, unde vom putea conta

atît pe Condruc, <4t și pe Mu- 
reșan — absenți de la Cîmpina, 
din cauza unor accidentări. 
Dar cel mai mare cîștig este 
acela că jucătorii au dovedit 
capacitate de efort pentru un 
angajament total, cum zicem 
noi î că au înțeles să fie „a- 
gresivi", mai „europeni". Mă re
fer la aplicarea acelui presing 
permanent în terenul adversa
rului, armă proprie tinereții. 
Mai ales în repriza a doua, a- 
cest procedeu s-a concretizat 
prin multe, foarte multe recu
perări de baloane în jumătatea 
de teren a partenerului, ceea 
ce ne-a menținut inițiativa în 
joc, iar planurile adversarului 
au fost mereu dejucate.

— Și, totuși, mai sînt multe 
de făcut...

— Nu sînt încă mulțumit de 
modul cum elaborăm la mijlo
cul terenului, s-a făcut abuz 
de preluări, care au dus la scă
derea dinamicii jocului, nu se 
alege încă momentul pasei de
cisive. Dar, cu receptivitatea 
de care au dat dovadă pînă 
acum, cu răbdarea necesară, 
vom putea ajunge la acele au
tomatizări care să exprime în 
jocul tinerei reprezentative 
ideea modernă pe care am pre
conizat-o. Sînt semne bune. 
Săptămîna viitoare, cînd vom 
face „repetiția generală" cu 
formația bulgară Botev Vrața, 
sper să putem ajunge la indici 
calitativi mai buni.

STEAUA — U.T.A. : N. Raab 
(C. Turzii) — FI. Cenea (Cara
cal) șl I. Zaharia (Drobeta Tr. 
Severin).

C.S. TlRGOVIȘTE — S.C. BA
CĂU : V. Ciocilteu — D. Preo- 
țescu (ambii din Craiova) șl Gh. 
Ispas (Constanța).

CHIMIA RM. VÎLCEA — JIUL: 
N. Petriceanu — C. Jurja și I. 
Urdea (toți din București).

SPORTUL STUDENȚESC — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA :
L Chilibar — V. Mărgescu (am
bii din Pitești) și M. Moraru 
(Ploiești).

CORVINUL HUNEDOARA — 
OLIMPIA SATU MARE : T. Bl- 
lanovici — I. Onlga (ambii din 
lași) șl M. Fediuc (Suceava).

POLITEHNICA IAȘI — F. C. 
BIHOR : V. Roșu — G. Drago- 
mlr și I. Pop (toți din Bucu- 
rești.)

F.C.* BAIA MARE - F. C. AR
GEȘ : I. Igna — F. Logofătu 
(ambii din Arad) și Gh. Jucau 
(Medias).

GLORIA BUZĂU — DINAMO : 
I. Rus — A. Silaghl (ambii din 
Tg. Mureș) și O. Streng (Ora
dea).

A.S.A. TG. MUREȘ — UNI
VERSITATEA CRAIOVA ! Fr. Co
loși — N. Georgescu (ambii din 
București) și E. Poka (Deva).

REPROGRAMAREA UNOR ETAPE
ALE CAMPIONATULUI DE JUNIORI

Stelian TRANDAFIRESCU

Etapele Intermediare ale cam
pionatului republican de juniori, 
programate în vacanța de pri
măvară a elevilor, nu se vor mai 
disputa la datele anunțate ini
țial. Astfel, etapa de la 4 apri
lie (dată la care se va desfășura 
meciul România — Spania) se va 
disputa o zi mai târziu (5 
aprilie). Etapa din 11 aprilie a 
fost reprogram ată la 12 aprilie 
pentru a nu se suprapune etapei 
din Divizia A.

EXPLICAȚII LA UN 0-3 Șl LA... DISPARIȚIA UNUI „LUCEAFĂR" I
Țț eprezentativa de juniori se

află, în prezent la Snagov, 
unde își continuă pregătirile în 
vederea apropiatelor intiiniri ofi- 
dale cu selecționatele Ungariei 
și Uniunii Sovietice din cadrul 
preliminariilor Turneului U.E.F.A. 
La sfirșitul săptămînii trecute, 
ea a susținut două partide ami
cale în Republica Democrată 
Germană. ,.In primul meci — ne 
spunea Robert Cosmoc — echipa 
a jucat la adevărata ei valoare 
și a învins cu 1—0 o selecționată 
a țării gazdă. Scorul putea fi 
mai mare, dar s-a ratat mult. 
In al doilea meci, însă, în care 
am fost învinși cu 3—0 de repre
zentativa primă de juniori a Re
publicii Democrate Germane, s-a 
jucat slab, fără forță, fără vi
goare. Ne-am convins că jucăto
rii noștri nu pot evolua la un 
grad superior în două meciuri 
apropiate în timp. Doar portarii 
Pavel și Nițu și într-o oarecare 
măsură Mărginean și Dorel Zam-

a ' - >
fir s-au remarcat in ambele me
ciuri".

Luni, Iotul juniorilor „tricolori" 
va pleca in Bulgaria pentru a 
susține o partidă (devenită tra
dițională) cu echipa similară a 
acestei țări Acest meci — un ul
tim test edil 
rului cu Ungaria, de la 

programat 
martie, la

tie — este
dispute la 20

jr

(dev 
cu echipa s

‘ cest meci 
ator înaintea retu- 

29 mar
să se 

Sofia.

mai ali-Ț uceafărul I nu s-a
Juniat la startul returului cam- 

a 
la 
e- 
C 

a-

plonatulul Diviziei C, seria 
V-a. Explicația ? S-a afirmat 
timpul potrivit că înscrierea 
chipelor Luceafărul în Divizia 
a avut drept scop angajarea 
cestora într-o competiție de re
gularitate, care să-i AJUTE pe 
tinerii lor jucători să CREASCĂ 
într-un ritm accelerat, pînă la 
cotele valoiice care să le per
mită să abordeze cu succes pre
liminariile Turneului U.E.F.A. 
Adevărul este că ACEST SCOP 
N-A FOST ATINS. La o parte

din juniorii veniți la Luceafărul 
s-a renunțat pe parcurs, ei nea- 
vind valoarea necesară. Nu pu
țini sînt cei care au... dezertat, 
fugind acasă, la cluburile lor, 
motiv pentru care au fost des
tul de aspru sancționați. Mulți 
dintre jucătorii celor două echipe 
proveneau de la formații frun
tașe ale Diviziei B (!) și Diviziei 
naționale de juniori și n-au gă
sit (firește) la „C“ cadrul adec
vat unei dezvoltări rapide. în 
sfîrșit, cum cei mai buni jucă
tori ai Luceafărului fac parte și 
din echipa națională, angajată 
acum în multe meciuri interna
ționale, s-a decis ca în Divizia 
C să rămînă numai o echipă a 
centrului național de juniori.

Cauzele care au dus la... dis
pariția unei echipe Luceafărul 
din competiția la care a partici
pat în toamnă sînt, așadar, mul
tiple și fiecare dintre ele poate 
constitui un subiect aparte. Din 
păcate...

Lcturențiu DUMITRESCU



Turneul internațional de șah

SASE PARTIDE ÎNTRERUPTE 
ÎN RUNDA

Reuniunea de joi dimineața, 
consacrată reluării partidelor 
întrerupte, a fost mult mai pu
țin agitată decît se aștepta. 
După teribila lor „luptă de co
coși" din runda de marți (ră
masă neterminată într-o pozi
ție pe muchie de cuțit), marii 
maeștri Bellon și Șubă n-au 
mai avut curajul să pună... 
destinul la încercare și au con
venit, fără joc, asupra remizei. 
Același rezultat a fost înregis
trat, după numai cîteva mu
tări, în partidele Kogulj — 
Bellon, Foișor — Uhlmann și 
Uhlmann — Ghițescu, părțile a- 
flate în inferioritate găsind la 
analiza de acasă cele mai bune 
continuări de apărare. Peev a 
pierdut la Kogulj. Miercuri s-a 
jucat partida amînată din pri
ma rundă Negulescu — Bellon, 
încheiată cu victoria marelui 
maestru spaniol.

Aseară a avut loc runda a 
9-a, desfășurată sub semnul a- 
celeiași lupte acerbe căre ca
racterizează actuala ediție a 
tradiționalului turneu bucureș- 
tean. Primul rezultat a fost 
consemnat de-abia după patru 
ore și jumătate de joc în par
tida Ghițescu — Taimanov: 
remiză la mutarea 31. Ciocâltea 
a condus din nou un atac „de 
tinerețe" contra lui Bielczyk, 
cîștigînd dama la mutarea 40 
și, bineînțeles, partida. Cele- 

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

abandon, iar Dumitru Micu a 
ridicat tribunele în picioare tri- 
mițîndu-1 la podea în rundul doi 
pe puternicul boxer sovietic 
Leonid Zadorojnii. Valentin Si- 
laghi s-a impus greu în fața 
„mijlociului" Manfred Jasmann 
(R.F.G.), iar Sandu Tîrîlă, deși 
a luptat exemplar cu campio
nul mondial Jose Gomez (Cuba), 
a fost întrecut la puncte.

Lipsit de vitalitatea care-1 
caracterizează și de viteză de 
execuție în seriile de lovituri. 
Alexandru Turei a luptat cu 
multă voință în partida cu cu
banezul Omar Santiesteban, dar 
numai dorința de victorie nu 
i-a fost .suficientă- Adversarul 
său a lovit mai mult și mai 
clar în momentele cheie ale 
disputei convingîndu-i pe pa
tru dintre cei cinci judecători 
să-i atribuie victoria. Celălalt 
semifinalist român al categoriei 
semimuscă, Ion Boboc s-a ca-

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Detroit (Mi

chigan), atletul kenyan Michael 
Musyokl a terminat învingător 
în proba de trei mile, cu tim
pul de 13:21,6. Proba de săritură 
in lungime a revenit lui Larra 
Myricks (S.U.A.) cu 7,89 m.

AUTOMOBILISM 9 A 13-a edi
ție a „Cursei de 6 ore" de la 
Dakar s-a încheiat cu victoria 
echipajului Labranche (Franța)
— Jahn (R. F. Germania) pe o 
mașină Porsche, care a parcurs 
831 km cu. o medie orară de 
138,320 km

FOTBAL • în preliminariile 
turneului U.E.F.A. : Franța — 
Spania 3—0 (3-0). Fotbaliștii 
francezi s-au calificat pentru 
turneul final 9 Echipa olimpică 
a Mexicului, care efectuează un 
stagiu de pregătire în Polonia, a 
evoluat la Poznan în compania 
selecționatei de juniori a țării 
gazdă. Oaspeții au cîștigat cu 
3—2 (2—2) • în meci tur pentru 
„Cupa balcanică" interciuburl : 
Rijeka — Partizan Tirana 3—0 
(2—0) • In sferturile de finală 
ale Cupei Angliei (rejucare) : 
Manchester United — Tottenham 
Hotspur 2—0. Pentru semifinalele 
competiției s-a calificat și Wol
verhampton (3—1 cu Shrews
bury).

HOCHEI • înaintea ultimelor 
două etape în campionatul 
U.R.S.S. conduce T.S.K.A. Mos
cova (virtuală campioană) — 
71 p, urmată de Dinamo Mos
cova — 58 p și Spartak Moscova
— 52 p.

NATAȚIE • Rezultate din con
cursul de la Budapesta : mascu
lin, 400 m liber : Mace (Cehoslo
vacia) 4:01,50 ; 200 m spate : Ve- 
raszto (Ungaria) 2:06,86 ; femi
nin, 100 m spate : Fodor (Unga
ria) 1:06,69 ; 200 m fluture : Iile 

• (R. D. Germană) 2:23.39 ; 800 m: 
Schutt (R D G.) 8:52,66.

TENIS • în optimile de finală 
la Washington : Gottfried — 
Pfister 6—4, 6—7, 6—4 9 în tur
neul feminin de la Boston : 
Diane Fromholz — Betty Stove 
6—3, 6—1 Chris Evert — Kathy 
Teacher 6—3. 6—0.

A NOUA!
lalte șase întîlniri ale rundei 
s-au întrerupt (Șubă — Peev, 
Lanc — Foișor, Biriescu — 
Uhlmann, Stoica — Negulescu, 
Kogulj — Barczay și Haik — 
Bellon) urmînd să fie reluate 
sîmbătă dimineața.

In clasament conduce Taima
nov cu 6 p, urmat de Șubă 
5*/2 P (1), Ciocâltea 5*/2 p. Bel
lon 5 p (1), Ghițescu 5 p etc.

Astăzi,, la ora 16 în Aula 
B.C.U., are loc runda a X-a, 
care programează, printre al
tele, partidele Uhlmann — 
Taimanov și Bellon — Gbițes- 
cu.

Valeriu CHIOSE

ROMÂNIA - BELGIA
(Urmare din pag. 1)

Stevaux. Ca urmare, arbitrul 
principal al întîlnirii, italianul 
Carlo Martini, a introdus In 
urnă aceste patru nume de ju
cători, după care ele au fost 
extrase, stabilindu-se astfel 
succesiunea jocurilor. Vineri 
(n.r. azi), în partida inaugurală 
Traian Marcu întîlnește pe 
Thierry Stevaux. Al doilea 
meci opune pe Ilie Năstase lui 
Bernard Boileau. în ultima zi, 
duminică, se joacă următoarele 
partide : Marcu — Boileau ți 
Năstase — Stevaux.

------------------- REZULTATE TEHNICE -------------------
Semimuscă : O. Santiesteban (Cuba) b.p. (4—1) AL Turei. Ion 

Boboc c. neprez. Șt. Genei (RJ. Germania) ; cocoț : H. Lazaro 
(Cuba) b.p. (3—2) F. Ibraim, T. Dinu b.p. (4—1) G. Ogamislan 
(U.R.S.S.) ; semiușoară : L Prohorov (UJLS.S.) b.p. (S—0) FI. 
Stan, Fi. Livadaru b.p. (5—0) D. Bie ; semimijlocie : C. Hoduț 
b.ab. 2 A. Al dam a (Cuba), L Budușan b.ab. 1 J. Alms » (R.D. 
Germană) ; mijlocie : V. Silaghi b.-p. (3—î) M Jassman (R.F.G.), 

P. Gomez (Cuba) b.p. (5—0) S. Tîrîlă ; grea: V. Vrlnceanu b.abj.
H. Rainer (R.F.G.), D. Micu b.p. (3—2) L. Zadorojnii (U.R.S.S.).

lificat în finală prin neprezen- 
tarea lui Ștefan Gertel (R. F. 
Germania), oprit de medic să 
boxeze.

Mult mai aproape de. victorie 
a fost „cocosul" Faredim Ibra
im in întîlnirea cu cubanezul 
Hector Lazaro, un boxer ne
obișnuit de înalt pentru aceas
tă categorie și cu o alonjă im
presionantă. Deprins să boxe
ze mai mult în defensivă, în 
condițiile unui astfel de meci, 
Ibraim a fost obligat să atace 
— stil de luptă ce nu-i este 
prea la îndemînă. După cîteva 
reușite, el a fost „contrat" de 
cubanez si obligat să asculte 
numărătoarea arbitrului. Din 
nou în situație de k.d- repre
zentantul nostru a terminat în 
dificultate prima repriză. în 
rundul secund, lupta a fost 
egală. Către sfîrșitul partidei 
cubanezul, cu -resursele dimi
nuate, a suportat un asalt sus
ținut al românului, dar insufi
cient de convingător. Lazaro a 
primit decizia la limită (3—2). 
Deși n-a satisfăcut total. Teo
dor Dinu a boxat foarte eco
nomicos în . confruntarea cu 
Grecek Ogam’sîan (U.R.S-S.), 
n-a riscat nimic și a punctat

• STEAUA, CAMPIOANA FLORE- 
TISTELOR, este o prezență intrată în 
istoria celei mai prestigioase competiții 
continentale. „Cupa Europei", în vitrina 
clubului militar bucurestean aflîndu-se 
(definitiv) cel de al doilea trofeu pus în 
joc în anul 1971 (primul revenindu-i e- 
chipei Dinamo Moscova), ca urmare a 
celor trei victorii consecutive obținute în 
anii 1971, 1972. 1973. O coincidență grăi
toare: acum aproape un deceniu, cînd 
Steaua își înscria prima dată numele prin
tre învingătoarele „Cupei", cea care a 
punctat victoria în ultimul asalt, deci
siv, din partida cu Dinamo Moscova, 
era Ecaterina Stahl, aceeași care acum 
a fost pivotul echipei în finala cu A.S.Z. 
Varșovia ; Ecaterina Stahl, un punct de 
referință si echilibru, model de dîrzenie. 
voință si dăruire în floreta românească. 
• FINIȘ TARDIV AL LUI STEN- 
MARK, care cîștigă al „n“-lea slalom 
uriaș din acest sezon, la Heavenley Va- 
ley („Valea Cerească"), fără a ajunge 
însă într-al... nouălea cer, căci indife
rent de rezultatele ultimului concurs, 
programat la Furano (Japonia), a 13-a 
ediție a „Cupei mondiale" nu-i mai poa
te reveni, virtual cîstigător fiind elveția
nul Peter Luescher, care conduce autori
tar în clasamentul general. cu 185 p. 
înaintea americanului Phi] Mahre (155 p) 
si a celebrului schior suedez. învingăto

FLORETIȘTII DE LA STEAUA 
LA PARIS

în cursul dimineții de ioi a 
părăsit Bucurestiul. pe calea 
aerului. îndreptîndu-se spre Pa
ris, echipa masculină de floretă 
a clubului Steaua, campioana 
României. Floretiștii militari 
(din rîndul cărora au făcut de
plasarea. printre alții. Mihai 
Țiu, Tudor Petrus si Florin 
Nicolae) vor evolua vineri în 
capitala Franței în „Cupa cam
pionilor europeni".

în continuare, sîmbătă si du
minică. scrimerii bucuresteni 
vor fi prezenti la startul tradi
ționalei competiții rezervată 
floretiștilor. „Cupa Adrien 
Romei".

ÎN ,,CUPA DAVIS"
Pentru sîmbătă, cînd este 

programat jocul de dublu, cele 
două formații vor fi anunțate 
— așa cum prevede regulamen
tul — doar cu o jumătate de 
oră înaintea începerii. După 
cum se știe, în afara jucători
lor nominalizați pentru simplu, 
echipa României mai dispune 
de Dumitru Hârădău și Andrei 
Dirzu. La belgieni, pe listă 
sînt înscriși de asemenea Pa
trick Hombergen și Alain Bou
cher. Toate partidele se dispu
tă după sistemul „cel mai bun 
din cinci seturi" 

destul de clar cu brațul din 
față, acumulînd punctele nece
sare victoriei.

întrecerile „semiușorilor" s-au 
încheiat cu o surpriză : cam
pionul categoriei, Dragomir Ilie, 
a fost întrecut de o manieră 
categorică de Florian Livadaru. 
Stelistul, foarte bine pregătit 
fizic, l-a dominat cu serii de 
lovituri silindu-1 pe Ilie să as
culte numărătoarea arbitrului 
la sfîrșitul rundurilor II și III. 
în cealaltă semilinală a cate
goriei. tînărul Florin Stan a 
fost învins la puncte de Iuri 
Prohorov (U.R.S.S.).

După o primă repriză echi
librată. în meciul „semimijlo- 
ciilor" Cornel Hoduț și Andres 
Aldama (Cuba), în rundul doi, 
în urma unui clinei Aldama 
s-a rănit si a fost oprit de me
die să continue lupta. Tot îna
inte de limită a cîștigat și cel 
de al doilea sportiv român pre
zent în semifinale, Ion Budu
șan. Cu serii prelungite de lo
vituri, el l-a obligat pe Jurgen 
Alms (R. D. Germană) să aban
doneze în repriza secundă, Bu
dușan anunțîndu-se ca un prin
cipal pretendent la „Centura" 
categoriei.

rul, în vîrstă de 22 ani. originar din 
Romanshorn, este primul schior elvețian 
care cucerește acest prestigios trofeu. • 
ÎN TIMP CE LA LAKE PLACID con
cursul preolimpic s-a disputat pe un frig 
neobișnuit (—38 grade), organizatorii 
Olimpiadei albe din 1989 temîndu-se să 
mai consulte meteorologii pentru ce va

fi în iarna viitoare, poloistii italieni, 
campioni mondiali, au evoluat la anti
pozi. în compania reprezentativei Aus
traliei (3—5 la Sydney, 5—5 la Perth !). 
Vine sezonul cald... • APROPO DE 
ITALIENI : după ce „squadra azzurra" 
și-a dovedit vivacitatea si dispoziția o- 
fensivă, învingînd cu 3—0 „portocala" de 
argint, vicecampioana mondială,. Olanda 
(partidă arbitrată de Nicolae Kainea), în 
recenta etapă din campionat s-au înscris 
doar 7 goluri. Umbra sistemului catena- 
ccio al lui don H. H. n-a dispărut. încă, 
chiar dacă Bearzot deschide mal larg fe
restrele. • BRIAN CLOUGH, ANTRE
NORUL LUI NOTTINGHAM FOREST.

campioana Angliei, a avertizat suporterii 
echipei inaintea partidei retur (21 mar
tie) din sferturile de finală ale C.C.E... cu 
Grasshoppers: „Nici.vorbă de transmisie 
radiofonică a meciului de la Ziirich ! 
Locuitorii din Nottingham să nu-și în
chipuie că vor putea urmări meciul stînd 
acasă, în fotolii, și că pot afla totul des
pre meciurile noastre fără să se depla
seze cu noi !“ Antrenorul englez mizează 
pe faptul că suporterii n-au uitat încă 
că deși echipa favorită a cîștigat acasă 
cu 4—1, elvețianul Sulzer a deschis sco
rul, la pauză a fost doar 1—1. iar ulti
mele două goluri au rotunjit victoria 
abia în min. 88 si 89... • TEOFILO 
CUBILLAS S-A RĂZGÎNDIT. Vedeta 
peruană a ultimilor ani. inclusiv la ul
tima ediție a C.M. din Argentina, după 
ce inițial refuzase oferta de a evolua în 
S.U.A.. este actualmente în tratative la 
Washington, cu echipa „Diplomats", cea 
care l-a legitimat recent si pe Passare- 
11a, căpitanul campioanei Înmii, echipa 
Argentinei. • ÎN OCTOMBRIE. HALTE
ROFILII nu se vor mai întîlni în Mexic, 
pentru ediția ’79 a C.M.. federația mexi
cană retrăgîndu-si candidatura, asa îneît 
ei vor evolua, după toate probabilitățile, 
la Salonic, federația internațională reu
șind să „arunce ancora" în acest mare 
port grecesc.

Paul SLĂVESCU

CAMPIONATELE MONDIALE
VIENA, 15 (Agerpres). Prima 

medalie de aur din cadrul C.M. 
de patinaj artistic a fost cu
cerită de Tai Babilonia-Randy 
Gardner (S.U.A.) în proba de 
perechi, cu 144,54 p. Pe locu
rile următoare, Marina Cerka- 
sova — Serghei Șahrai (U.R.S.S.) 
cu 142,22 p și Sabine Baesz- 
Tassilo Thierbach (R.D.G.) cu 
137,74 p. în proba individuală 
masculină, după executarea 
„programului scurt", pe primul

NANA ALEKSANDRIA - LIDERĂ 
In turneul de șah de la belgrad

BELGRAD, 15 (Agerpres). — 
După 9 runde și disputarea par
tidelor întrerupte, în turneul 
internațional feminin de la Bel
grad se menține lideră Nana 
Aleksandria (U.R.S.S.) cu 7*/2 p, 
urmată de Maia Ciburdanidze

JOOP ZOETEMELK A ClȘTIOAT 
CURSA PARIS - NISA

A 29-a ediție a cursei ci
cliste internaționale Paris — 
Nisa s-a încheiat cu victoria 
rutierului olandez Joop Zoe- 
temelk, urmat de Sven Nilsson 
(Suedia) la 1 :44 și Gerrie 
Knetemann (Olanda) la 1 :47. 
Primul clasat dintre cicliștii 
francezi a fost Bernard Hi
nault, care a ocupat locul 6, 
la 3 :36 de lider.

In meciul de iotDal de la Bratislava

APĂRAREA SPANIOLA NOTATA CU PLUS,
ATACUL CU MINUS I Corespondentă specială

La Bratislava s-au întîlnit 
într-un meci de verificare re
prezentativele Cehoslovaciei și 
Spaniei, care se pregătesc pen
tru viitoarele confruntări în 
campionatul european de fot
bal. Desigur, pe cititorii ro
mâni îi interesează în primul 
rînd felul în care au evoluat 
elevii lui Kubala, care la 4 
aprilie vor juca cu selecționata 
României. Ce s-ar putea spune 
despre jocul spaniolilor, care, 
după cum se știe, au pierdut 
acest meci-test cu 1—0 ? Cel 
mai util mi se pare a vă re
lata declarația lui Ladislao 
Kubala: „Am venit la Bratislava 
pentru a ne verifica în mod 
deosebit apărarea, felul cum 
putem conta pe contraatacuri, 
pentru că — de ce să nu o 
spunem deschis — și în parti
da cu România vom aplica un 
sistem identic. Păcat însă că 
din anumite motive nu am pu
tut deplasa cu această ocazia 
cea mai bună formație, lipsin- 
du-ne oameni de bază, ca Mi
guel Angel, Juanito, Quini ți 
Camacho".

Spaniolii au aplicat o așeza
re clasică de apărare 1—4—4— 
2. Iat-o: Arconada (Urruti) — 
Marcellino, Alesanco, Migueli 
(Felipe), Cundi — San Jose, 
Villar, Del Bosque (Alonso).

DE PAUNAJ ARTISTIC
loc a trecut Vladimir Kovalev 
(U.R.S.S.) — 83,60 p, urmat de 
Jan Hoffmann (R.D.G.) — 82 p 
și Charles Trickner (S.U.A.) — 
79,88 p.

în proba de dansuri, după 
exercițiile impuse, conduce pe
rechea Natalia Liniciuk-Ghe- 
nadi Karponosov (U.R.S.S.) cu 
40,76 p, secondată de Kristina 
Regoczy-Andras Sallay (Unga
ria) — 39,64 p.

(U.R.S.S.) — 6*/2 P, Suzana Ve- 
roczy (Ungaria) și Tereza Stad
ler (Iugoslavia) — cîte 5 p. Maes- 
tra româncă Gertrude Baum- 
stark ocupă locul 8 cu 3’/2 p.

Rezultate înregistrate în par
tidele întrerupte : Konarkowska
— Matici 1—0, Boskovici — 
Konarkowska 1—0, Aleksandria
— Ciburdanidze remiză.

„CUPA MONDIALĂ" LA CĂLĂRIE
Marele premiu al orașului o-' 

landez Den Boseh, probă con- 
tînd pentru „Cupa mondială" la 
călărie, a revenit englezului Da
vid Broome (Phllco), care a În
cheiat parcursul cu 9 p penali
zare. în clasamentul general al 
„Cupei mondiale" continuă să 
conducă E. Schockenmoehle 
(R.F.G.) CU 26 p.

Asensi — Dani (Ufarte), San- 
tillana (Moran). După cum se 
vede, după pauză au intrat doi 
jucători „mai puțin rodați", 
Urruti și Moran. Cursul jocu
lui s-a desfășurat într-un sin
gur sens, spre poarta iberici
lor, dar apărarea lor a fost la 
înălțime. După ce Ondrus a 
ratat un penalty (a tras în ba
ră), acordat de arbitrul ungur 
Padar (fault comis de Villar), 
singurul gol a venit abia în 
min. 86, în urma unei acțiuni 
individuale a lui Masny 1 In 
prima repriză Arconada a apă
rat excelent, Santillana și Dani 
au ratat cîte o ocazie — sin
gurele mari șanse — pe con
traatac, iar în ansamblu A- 
sensi a fost un coordonator ex
celent, alături de Migueli, Mar
cellino și tînărul Cundi.

STANISLAV HLAVACEK 
„Sport“-Bratislava

a IERI, LA TAȘKENT, In prelimina- 
riile Turneului U.E.F.A. pentru ju
niori, reprezentativa Uniunii Sovie
tice a întrecut. formația Ungariei 
cu 4—0 (3—0). Reamintim câ cele
două echipe fac parte, împreună cu 
selecționata României, din grupa a 
Xll-a.

Următorul meci : Ungaria — Ro
mânia, la 29 martie.
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