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PUTERNIC IMPULS PENTRU 
RIDICAREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI 

PE 0 TREAPTĂ SUPERIOARĂ
noiembrie 1973, cea de a doua ediție 
naționale „Daciada*,

2

PROLETARI DIN TOATB ȚĂRILE, UNIȚI-»* »

AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Debutînd la 5 

marii competiții 
organizată din inițiativa secretarului general al partidului, 
tovarășul N1COLAE CEAUȘESCU, a constituit încă o dată, 
un viguros prilej de afirmare a unor generoase idei privind 
integrarea mai pregnantă a activității de educație fizică și 
sport in viața socială a orinduirS noastre socialiste .

O scurtă privire retrospectivă asupra fazei de iarnă a 
„Daciadei* arată că in această perioadă întreaga activitate 
s-a situat la un nivel superior ediției anterioare, ca urmare 
a măsurilor luate de C.N.E.F.S. și de celelalte organe cu a- 
tribuții, fapt care a determinat o muncă mai plină de con
ținut la nivelul unităților de bază, o participare mai activă 
și mai numeroasă din partea tuturor categoriilor de cetă
țeni. Inițiativele locale și centrale au găsit un amplu cimp 
de afirmare, bucurindu-se de o largă audiență, ceea ce a 
făcut ca „Daciada* să nu se limiteze doar la o activitate 
competițională, ci să inglobeze ți acțiuni menite să contri
buie la promovarea ideii de practicare a exercițiilor fizice 
și sportului. Pionierii, tinerii din școli, din întreprinderi și in
stituții, de la sate, studenții, militarii s-au aflat nu numai in 
dispută pentru un loc fruntaș în cadrul concursurilor „Da
ciadei", dar au fost angrenați și în alte manifestări cu ca
racter sportiv.

Comisia centrală de organizare a competiției sportive na
ționale „Daciada* a stabilit ca etapa de vară a celei de a 
doua ediții să inceapă la 25 martie. Este necesar ca in sâp-

a
ampla manifestare f
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(Continuare !«■ pag 2—3) I
Astă-seară, in sala Floreasca, de la ora 18
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„Centura de aur" la box înaintea finalelor de miine

• G. Donlcl l-a depășit clar pe 
L Șarapor (U.R.S.S.) • Din 

non față la față, S. Coțot — 
C. Hajnal • Io ultimul act:
15 pugiliștl români, 6 cubanezi, 
2 sovietici și unul vest-german

STEAUA,
MARELE DERBY LA VOLEI
© Ciștigătoarea „Cupei cupelor* întîlnește vicecam- 
pioana cluburilor europene • Efective complete ți 
optimism în ambele tabere • Va triumfa 5-f-1 sau 4-ț-2 ?

Interesul deosebit de care șe 
bucură cea de a VlII-a ediție 
a turneului internațional de 
box «Centura de aur* a făcut 
ca la cea de a doua reuniune 
semifinală, disputată aseară, tri
bunele Palatului sporturilor si 
culturii să fie arhipline. Cele 
11 partide. încheiate cu multe 
victorii românești, i-au satis
făcut pe cei prezenti prin ni
vel calitativ si spectaculozi
tate.

Cei doi vechi rivali, ușorii 
Simion Cuțov si Carol HaJnaL 
în urma succeselor obținute 
aseară, ne vor oferi o finală 
românească la această catego
rie, care se anunță 
Marian Stamatescu, 
realizat o victorie

pasionantă. 
cel care a 
surprinză-

Cînd afișul voleibalistic con
ține un meci Dinamo — Steaua 
in campionatul masculin, toa
te celelalte întîlniri trec în 
umbră, indiferent de implica
țiile lor asupra clasamentelor 
finale. Este si cazul acestui 
sfîrsit de săptămînă. cînd 8 
din cele 12 partide au o im
portantă deosebită, atît în par
tea superioară, cît si în subso
lul ierarhiilor ediției 1978—1979 
a, campionatelor Primei diviziL 
în această aglomerare de par
tide importante. Dinamo — 
Steaua rămîne. fără dubiu, 
„derbyul derby urilor*.

Ciștigătoarea ..Cupei cupe
lor*. echloa dinamovistă. pre
gătită de George Eremia si 
Wiliam Schreiber, în fata vi- 
cecampioanei europene a clu
burilor. Steaua, antrenată de 
Aurel Drăgan si Octavian 
Crețu! Astăzi, de la ora 18, 
sala Floreasca va fi. cu sigu
ranță. arhiplină. Numeroșii iu
bitori ai voleiului din Capitală 
(si nu putini din provincie) nu 
vor scăpa, firește, acest derby

Aurelian BREBEANU

(Continuare In vag 2—3)

semimuscâ : 
muscâ :

1. 
J.

cocoș : H.
panâ : T.
semiușoarfi : 1.
ușoarâ : S.
semimljlocle : C.
mijlocie micâ : s.
mijlocie : V.
semigrea : c.
grea î V.
supergrea : T.

Arbitrul îl trimite pe Titi Cercel spre colțul opus și va începe 
să-l numere pentru a patra oară pe Klaus Dieter Ott, după care 
pa dicta abandonul boxerului vest-german.

Foto : Vasile BAGEAO

pionului, care a folosit exce
lent loviturile directe si eschi
vele derutante, l-au ajutat să 
repurteze o clară victorie Ia 
puncte.

Trimitlndu-l la podea în pri-

PROGRAMUL FINALELOR
BOBOC (România) 
HERNANDEZ (Cuba) 
LAZARO (Cuba) 

CERCEL (România) 
PROHOROV (U.R.S.S.) 
CUȚOV (România) 
HODUȚ (România) 
DELEAEV (U.R.S.S.) 
SILAGHI (România) 
CHIRACU (România) 
VRINCEANU (România) 
STEVENSON (Cuba)

toare în fața cubanezului A- 
guillar, n-a putut să-i țină 
piept si lui Simion Cutov. a- 
flat Intr-o bună formă spor
tivă. Tehnica superioară a cam-

A început campionatul mondial de hochei (grupa B)

PARTIDE ECHILIBRATE, SPECTACULOASE 
SI SURPRIZE IN PRIMA ZI

Echipa Pomânici, in meciul de debut. 11 cn Austria

DE MÎINE, ORA 10
-O. SANTIESTEBAN (Cuba)
— D. RADU (România)
— T. DINU (România) 
-J. SOLLET (Cuba)
-FI. LIVADARU (România) 
-C. HAJNAL (România) 
-I. BUDUȘAN (România) 
-M. SIRBA (România) 
-J. GOMEZ (Cuba)
— G. DONICI (România)

— D. MICU (România) 
-P. HUSSING (R.F.G.)

repriză pe • algerianul D|i- 
Kahou, în urma unor re-

ma 
lali 
petate crosee de stînga. Carol 
Hajnal si-a asigurat avantajul 
necesar verdictului si l-a păs
trat pînă la gongul final.

Un remarcabil succes a rea
lizat campionul „penelor", Titi 
Cercel, în compania puternicu
lui boxer vest-german Klaus 
Dieter Ott. Mai scund, deci 
dezavantajat în lupta de la dis
tanță, românul a aplicat tactica 
cea mai indicată, atacînd cu se-

rii rapide de lovituri în lupta 
de aproape și semidistanță. Ast
fel, valorificîndu-și din plin 
forța de lovire, fostul elev al 
lui Ion Monea și-a trimis ad
versarul de patru ori la podea, 
cu croșee la corp, obținînd vic
toria prin abandon în repriza a 
treia.

Celălalt semifinalist român 
prezent în această fază a în
trecerii. Ion Lunga, n-a putut 
să-i reziste cubanezului Jesus 
Sollet, boxer cu o mare forță 
de lovire și cu o alonjă deose
bită- Trimis la podea în primul 
rund, el a fost oprit să mal 
continue lupta, de către arbi
trul din ring.

Campionul european de ju
niori al categoriei muscă la 
ediția de Ia Dublin, Daniel Ra
du, și-a demonstrat din non 
talentul. în partida cu camoionul 
seniorilor români, Gheorghe Go- 
vici, el s-a deplasat mult, n-a 
acceptat lupta de uzură propu
să de Govici. lovind cu serii 
scurte și rapide și evitînd spec
taculos directele adversarului. 
Meciul a fost plăcut, ambii

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi, in etapa a 21-a a Diviziei A de fotbal

GALAȚI, 16 (prin telefon). 
tntr-o atmosferă de mare săr
bătoare sportivă, in fata unui 
public generos si entuziast, ca
re a umplut pînă la refuz fru-

PBOGBAMUL DE ASTAZI.- 
ora 10,30 : X P. Chineză — 

Elveția.
ora

B. D.
ora 

gla 
ora 

ria

13,30 : Danemarca 
Germană. 
17,00 : Olanda N’orve-

20,00 : Austria Ung*-
...ȘI DE M11NE

10,30 : Japonia — K. P.ora , _
Chineză

ora 17,00 : România 
nemarca

CLASAMENTE 
SERIA I

Da-

1. Norvegia 110 0 5- 1 2
2. Olanda 110 0 4-5 2
3. IL P. Chinezâ 0 0 0 0 5- 0 0
4. Japonia 10 0 1 5—4 0
5. Elveția 10 0 1 1-5 0

SERIA A ll-a
1. R.D Germa nâ 110 0 10- 2 2

2—3. România 10 10 7- 7 1
2—3. Austria 10 10 7- 7 1

4. Danemarca 0 0 0 0 0-0 0
5. Ungaria 10 0 1 2-10 0

moșul patinoar artificial aco
perit din localitate, vineri a în
ceput. aici, cea de a 23-a edi
ție a campionatului mondial 
de hochei pentru echipele din 
grupa B. Sint in ioc nu numai 
ambiții dar si recompense mart. 
Ciștigătoarea întrecerii va pro
mova in eșalonul de elită al 
hocheiului mondial, iar prime-

Portarul japonez Misaica lămurește o situație dificilă. Fază din 
meciul Olanda — Japonia (6—5). Telefoto : AGERPRES

le patru clasate in turneul de 
la Galati se califici in turneul 
olimpic de la Labe Placid, din 
1980.

La ora 19,30 a avut loc fes
tivitatea de deschidere. Cele 10 
echipe participante au fost căl
duros salutate de tovarășul 
Mișu Dobrotă. vicepreședinte al 
Consiliului popular județean 
Galati, președintele Comisiei 
de organizare a campionatului, 
după care dl. Walter Wasser- 
vogel. delegatul I.I.H.F.. secre
tar al ligii internaționale de 
hochei, a declarat deschise în
trecerile.

Prima zi a competiției s-a 
caracterizat prin meciuri de

mare luptă, foarte echilibrate 
Si spectaculoase, de la care vd 
oferim unele amănunte.

ROMÂNIA - AUSTRIA 
7-7 (3-1, 1-3, 3-3)

Partida vedetă a primei 
reuniuni s-a încheiat cu un re
zultat puțin scontat. Formația 
Austriei a constituit un adver
sar extrem de dificil pentru 
echipa noastră, care a ratat

Cronici și comentarii de Radu 
URZ1CEANU. Călin ANTONES
CU, Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

BAIA MARE, TG. MUREȘ
Șl BUZÂUL LA... RAMPĂ!

• La Baia Mare, adevăratul test al „olimpicilor* Iui 
Halagian © La Tg. Mureș, in duelul Boloni—Bălăci, 
orice punct e decisiv • La Rm. Vîlcea, un meci de 
rutină ? • In derby-ul studențesc, Dembrovschi fără ... 
Radulescu : X © La Hunedoara, două echipe cu „datorie 
de oxigen* • La lași, destui „curajoși" cu 2 pe buletine, 
in căutarea surprizei © La Buzău, Gloria, cu gîndul la 
meciul cu Steaua • La Tîrgoviște, între „luptătorii" lui 
Proca și „floretiștii* lui Traian lonescu • Pe Ghencea, 
U.T.A. visează un punct, iar Steaua — un scor...

(Citiți în paginile 2—3, vești de la cele 18 divizionare A)

PROGRAMUL MECIURILOR

Baia Mare : FOTBAL CLUB - F.C. ARGEȘ
(Meci televizat)

Tg. Mureș : A.S.A. - UNIVERSITATEA CRAIOVA
Buzău : GLORIA - DINAMO
Tirgoviște : CLUBUL SPORTIV - S.C. BACAU
Rm. Vîlcea : CHIMIA - JIUL
Hunedoara : CORVINUL - F.C. OLIMPIA
lași : POLITEHNICA - F.C. BIHOR
București : SPORTUL STUD. - POLITEHNICA TIMIȘOARA

(Stadionul Republicii, ora 14)
București : STEAUA - U.T.A.

(Stadionul Steaua)
Meciurile încep la ora 14



^Turneul internațional de șah CAMPIONATE • COMPETIȚII
FINIȘUL SE ANUNȚA FIERBINTE

Runda a 10-a promitea să fie Negulescu a cedat întrerupta

DERBYUL TRADITIONAL 
LA POLO: DINAMO - 

RAPID

B1ATLONIȘTII GHEORGHE GIRNIJA ȘI ION CiMPOIA 
CAMPIONI IN PROBA DE 10 km

mai calmă, dar după ce în pa
tru partide a fost consemnată 
remiza, lupta s-a încins la cele
lalte table.

Uhlmann cu Taimanov, Cio- 
câltea cu Negulescu, Stoica cu 
Foișor și Bielczyk cu Rogulj au 
convenit asupra egalității fără 
prea multe peripeții.

Foarte inventiv a jucat tînă- 
rul campion francez Haîk. El a 
tăcut un sacrificiu de damă la 
mutarea a 11-a, dar Peev n-a 
putut să-1 accepte fiindcă era 
mat. Șahistul bulgar a pierdut 
doi pioni și, în cele din urmă, 
partida.

Mari complicații au survenit 
Jn întilnirile Bellon — Ghițescu, 
Barczay — Șubă și Biriescu — 
Lane, toate întrerupte în poziții 
greu de apreciat.

din runda a 9-a cu Stoica, iar 
Rogulj și Barczay au împărțit 
punctul.

In clasament conduce Taima
nov 6*/2 p., urmat de Ciocâltea 
6 p., Șubă 5'h p (2), Stoica 5*/j 
p., Bellon 5 p. (2), Ghițescu și 
Uhlmann 5 p. (1), Rogulj 5 p.etc.

Astăzi dimineață se reiau 
partidele întrerupte, iar după 
amiază, de la ora 16. în Aula 
B.C.U., are loc runda a 11-a 
care programează, printre alte
le partida derby Taimanov — 
Bellon.

începînd cu runda a 12-a, de 
duminică, turneul se va disputa 
In Aula Facultății de farmacie 
(fostă I.P.G.G.) din strada Tra
ian Vuia.

Voleriu CHIOSE

MICROMODELELE
Azi șl mline. la Slănlc-Prahova, 

tntr-una din uriașele ,.săll“ ale 
vechil saline, au loc întrecerile 
finale ale campionatului republl-

iN CONCURS
can de micromodele. Participă 
cei mai buni constructori de 
micromodele din țară, cîștigători 
ai etapelor Județene.

După „șocurile" primelor etape 
(Rapid învinsă de Crișul. Dinamo 
de Voința). feroviarii și dinamo- 
viștii au ajuns totuși in fruntea 
clasamentului Diviziei A la polo, 
este drept, insă, departajați de 
orădeni și de clujeni doar prin 
golaveraj în aceste condiții, se 
poate spune că Dinamo și Rapid 
au revenit direct în lupta pen
tru titlul de campioană și că 
meciul care va avea loc mline 
dimineață la bazinul Floreasca 
(ora 12) râm în e marele derby al 
poloului românesc, atît pentru 
că se întilnesc două dintre pro
tagonistele întrecerii, cît și pen
tru că din loturile respective fac 
parte numeroși component! ai 
reprezentativei țării. Deci, un 
bun prilej de verificare a aces
tora în condițiile unei întîlniri 
importante, de la care se așteap
tă o dispută dîrză, atractivă, pe 
măsura valorii jucătorilor ce al
cătuiesc cele două formații.

Celelalte jocuri ale etapei : Cri
șul Oradea — Voința CÎuj-Napoca 
șl C.N. A S.E. București 
greșul București

Clasamentul la
DINAMO
Rapid 
Crișul 
Voința 
Progresul 
C.N. A.S.E.

Pe Valea Rîșnoavel din apro
pierea Predealului au continuat 
campionatele naționale de biat- 
lon pentru seniori șl juniori cu 
proba scurtă, pe distanta, de 
1# km. Vremea călduroasă 
(+16 grade), dar cu un vlnt 
foarte puternic, a influențat 
oomportarea sportivilor, care au 
făcut multă risipă die energie 
pentru un loc cit mai onorabil 
în clasamentele finale ale curse
lor. La seniori, biatlonlstii dlna- 
movlști au dominat categoric În
trecerea pe 10 km, iar Gheoiglie 
Girnița, atent In poligon si cu o 
alergare eficace pe schiuri, sl-a 
trecut In bogatul palmares Încă 
un titlu de campion national. 
Disputa juniorilor a fost domi
nată de talentatul Ion Cimpoia 
(A.S.A.). care cu timpul înre
gistrat s-ar fi situat pe locul 4 
în cursa senlorUor. Dealtfel, el

l-a devansat pe următorul cla
sat cu peste 3 minute, lapt ce 
demonstrează calitățile acestui 
sportiv. REZUL1 ATE TEHNICE. 
10 km, seniori : 1. Gheorghe Gîr- 
nițâ (Dinamo) 41:14 (2 ture pe
nalizare) — campion national. 
2. Vasile Băjenariu (Dinamo) 
42:00 (4), 3. Francase Foriko (Di
namo) 42:51 (6). 4. Vladimir To- 
dașcă (Dinamo) 43:22 (5), 5.
Gheorghe Vcicu (A.S.A.) 44:11 (4). 
6. ion Pelin (St. roșu) 45:25 (3) ; 
10 km juniori r 1. Ion Cimpoia 
(A.S.A.) 43:05 (4) — campion
național. 2. Ion Stolan (Dinamo) 
46:03 (3), 3. Cornel Olteanu
(C.S.ș Râșnov) 47:57 (4). 4. Te
odor Ilieș (A.S.A.) 48:02 (3). 5.
Adrian ducă (St. roșu) 56:39 (9), 
6. Constantin Șerban (A.S.A.) 
58:38 (8).

Mihai BARA
SCHIORII DAN CRISTEA Șl NELIDA VELCIOV 

CAMPIONI LA COBORÎRE

s
O TI
Stadi 

mîine 
mare a 
clubulu 
tntîlnl 
ceze. i 
Saunlei 
Uzat o 
Ce va 
babilită 
©ol. în 
bună e 
tă oră. 
a unei 
bystlce 
ța forr 
interna 
Narbon 
grămez 
brăcat 
tlve a 
corn por 
Racing 
Aurlllac 
în echl 
aceștia

Pro-

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

zl :
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1

3
3
3
3
0 0 4
0 0 4

41-26 6
31-19 6
31-25 6
29-24 6
26-37 0
14-41 0

Campionatele naționale de înot

CARMEN BUNACIU, ÎNCĂ UN PAS SPRE VÎRFUL IERARHIEI:
2:13,94 la 200 m spate

Vineri dimineața au început la 
Poiana Brașov întrecerile schio
rilor alpini dotate cu „Cupa 
A.S.A. Brașov**. Prima probă din 
cadrul acestei competiții, cobo- 
rirea (la masculin și feminin) 
contează și ca finală a campio
natului național (cursă ce a fost 
aminată la vremea respectivă 
din cauza lipsei de zăpadă). Vi
neri Pîrtia Lupului s-a prezentat 
tn excelente condiții de concurs, 
cu o zăpadă bună, alunecoasă, 
ce a permis înregistrarea unor 
viteze apreciabile. întrecerea se
niorilor, desfășurată pe o pistă 
in lungime de 2875 m, cu o dife
rență de nivel de 750 m. a fost 
dominată de veteranul acestor 
dispute, dinam o vis tul Dan Cris
tea, care tinde să devină spe
cialist al acestei probe, deși pînă 
acum el s-a dovedit un îndră
gostit de slalom.

HUNEDOARA, 16 (Prin telefon). 
A doua reuniune finală a cam- 
Sionatelor naționale de înot în 

azin acoperit (25 m) a fost mai 
agitată decît cea precedentă. A- 
ceasta pentru că am văzut un 
record de certă valoare mondială 
la 200 m spate (Carmen Buna- 
ciu — 2:13,94). și un altul în cea 
mai rapidă probă a zilei : Zeno 
Oprițescu, de două ori sub 53,0 
sec pe 100 m liber.

Multipla noastră campioană, în 
imposibilitate de a lua startul în 
finala cursei de 200 m spate pro
gramată duminică (ea a părăsit 
vineri seara Hunedoara, pentru 
a pleca la Minsk, unde va con
cura în cadrul competiției inter
naționale dotată cu ..Marele pre
miu al ziarului Komsomolskaia 
Pravda"), a făcut o tentativă de 
record. Ea a avut un start foarte 
bun — 64,83 pe prima sută — 
dar nu a încheiat parcursul în 
același ritm timpul final zsupe
rior vechiului record cu 49 de 
sutimi, dar neexprlmînd pe de-a 
Întregul realele posibilități de 
moment ale campioanei. După 
cursa solitară a lui Bunaciu, 
doctorița Ecaterina Flora ne spu
nea : „La sosire, Carmen a avut 
un puls de 162, fapt care ne do
vedește că a terminat proba cu 
suficiente resurse**.

Surpriza zilei a venit tocmai 
de unde ne așteptam mai puțin.

In seriile probei de 100 m liber, 
Zeno Oprițescu (25 de ani) a 
realizat 52,68 sec, iar după-amia- 
ză. in finala cîștigată clar, 52,89, 
înotînd de două ori sub vechiul 
record al lui Marian Slavic 
(52,90), care data din anul 1974. 
De relevat a doua victorie a 
Marianei Paraschiv în fața lui 
Irincl Pănulescu (care abia s-a 
refăcut după operația de apendi
cită din luna februarie), de a- 
ceastă dată în proba de 200 m 
mixt, pe care a încheiat-o cu un 
record personal (2:22,24). în fi
nala brasistelor (200 m) a cîști- 
gat Camelia Hoțescu (2:43,46), iar 
coechipiera sa Ligia Anastasescu, 
campioană la „sută", a sosit abia 
a patra.

Rezultate. 100 m liber (f) : 1.
Daniela Georgescu (Dinamo)
50,07 ; 2 Irin el Pănulescu (Pe
trolul) 60,80 ; 3. Carmen Alexe 
(C.S.Ș. Timișoara) 61,96 ; 100 m 
liber (m) : 1. Z. Oprițescu (Stea
ua) 52,89 (în serii, 52,68 — rec.) ;
2. M. Mandache (Petrolul) 53,84 ;
3. V. Buzatu (C.S.ș. Reșița) 
55,17 ; 200 m bras (f) : 1. Came
lia Hoțescu (Dinamo) 2:43,46 ; 2. 
Cristine Seddl (C.S.Ș. Timișoara) 
2:45,66 ; 3. Mioara Gerea (Lie. 4 
Galați) 2:45,77 ; 4. Ligia Anasta- 
sescu (Dinamo) 2:46?56 ; 200 m 
bras (m) : 1. A. Szabo (C.S.M. 
CÎuj-Napoca) 2:29,24 ; 2. I. Luca 
(Steaua) 2:30,14 ; 3. O. Cocenes-

cu (Lie. 2 București) 2:32,50 (rec. 
juniori) ; 200 m mixt (f) : 1. Ma
riana Paraschiv (Dinamo) 2:22,24; 
2. Irinel Pănulescu 2:24,48 ; 3. Mi- 
haela Costea (Dinamo) 2:26,64 ;
200 m mixt (m) : 1. Șt. Mitu 
(Lie. 4 Galați) 2:13,29 ; 2. A. Lin- 
teanu (Steaua) 2:15,84 ; 3. L. Sza- 
kadatl (Crișul) 2:16,81 ; în tenta
tiva de record, Carmen Bunaciu 
— 2:13,94 la 200 m spate — nou 
record (v r. 2:14,47). întrecerile 
continuă sîmbătă șl duminică.

Adrian VASILIU

DINAMO - STEAUA, LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)
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ETAPA DE VARA A „DACIADEI"
(Urmare din pag. 1) 8
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tămina care a mai rămas, centrul de greutate al muncii ac- 
și mai 

de 
fapt, trebuie să se desfășoare majoritatea acțiunilor din ca
drul „Daciadei". Pentru aceasta, se impune elaborarea unui 
program concret de activități zilnice, din care să nu fie omise 
preocupările pentru ca bazele sportive să devină gazde pri
mitoare pentru participanți, în care să se aibă in vedere 
angrenarea cetățenilor la realizarea unor terenuri sportive 
simple, menite să satisfacă nevoia de mișcare. Se impune, 
de asemenea, și o colaborare mai strinsă cu organizațiile co
merciale, pentru a se asigura o bună și ritmică aprovizio
nare cu materiale și echipament sportiv, răspunzîndu-se în 
acest fel solicitărilor oamenilor muncii. Se cere, in același 
timp, o intensificare a acțiunilor de popularizare, pentru a- 
tragerea unui număr cît mai mare de participanți la mani
festările înscrise sub genericul „Daciadei", scopul principal 
al acestei mari competiții.

La 25 martie se va da startul. De fapt, aceasta nu trebuie 
să constituie decit o continuare, pe plan superior, a tuturor 
inițiativelor valoroase. Va fi, cu siguranță, o zi marcată și 
prin acțiuni cu caracter festiv, dar, in primul rînd, această 
zi trebuie să insemne pentru fiecare asociație un nou prilej 
de revigorare a activității Este un fapt cunoscut, dar care a- 
cum trebuie subliniat, că „Daciada" nu are un caracter li
mitativ, ci, dimpotrivă, ea favorizează un larg evantai de ac
țiuni și forme specifice educației fizice, sportului și turis
mului.

Avind in vedere că anul acesta „Daciada" va avea faze 
numai pină la nivel de județ, se impune, mai mult ca ori- 
cînd, ca activitatea să aibă un caracter continuu, să cu
prindă toate categoriile, de la preșcolari la virstnici. „Da
ciada" trebuie să constituie, in același timp, o platformă de 
lansare a tinerelor talente, să ofere posibilitatea unei mai 
bune selecții pentru sportul de performanță, pentru a con
tribui astfel la îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor din 
Planul de dezvoltare a mișcării sportive.

Este, deci, vremea crosurilor, a acțiunilor în aer liber, este, 
deci, vremea sportului. La 25 martie incepe etapa de vară 
a „Daciadei". In fapt, sîntem siguri, o mai bună folosire a 
tuturor resurselor, astfel ca marea competiție națională „Da
ciada" să răspundă și mai bine generoaselor idei care au 
stat la baza inițierii acestei veritabile „olimpiade a spor
tului românesc" de masă și de performanță.

tivului mișcării noastre sportive să se deplaseze 
mult la nivelul unităților de bază, acolo unde,

&

g

$

5

$

$

5

de zile mari, care vine la scurt 
timn dună frumoasa afirmare 
a celor două echipe-fanion 
ale voleiului nostru masculin 
în cupele europene.

în ambele tabere, derbyul a 
fost pregătit cu cea mai mare 
atenție. Dinamo a făcut joi 
si ieri scurte antrenamente de 
acomodare cu ambianta sălii 
Floreasca, iucătorii săi mani- 
festînd o bună dispoziție de 
joc. Echipa va juca în sis
temul 5+1, cu sextetul de 
bază : OROS, DUMANOIU, 
PĂUȘESCU, ENESCU, TUTO- 
VAN, GlRLEANU. Rezerve 
sînt : Vrîncuț, Chiș, Căta- 
Chițiga, Băroiu, Mîțu și Gri- 
gore.

Echipa campioană. Steaua, 
a efectuat si ea ultimele an
trenamente în Floreasca cu în
tregul efectiv, în care, de ase
menea. nu sînt indisponibili
tăți. Va juca probabil, ca In 
ultimele meciuri. în sistemul 
4 + 2. Sextetul cu care va în
cepe nu este încă stabilit, dar 
se va axa probabil pe jucă
torii IONESCU. POP, CHIFU, 
A. ION, IUHASZ. MACAVEI, 
TERBEA, alături de care figu
rează în lot Manole, Duduciuc. 
Geană și Mina. Deci, și o con
fruntare între două sisteme de 
joc (care. însă, pe parcurs, 
pot fi modificate de ambele 
Părți).

înaintea derbyului. Steaua și 
Dinamo se află în fruntea cla
samentului. fiecare cu numai o 
înfrîngere la același scor : 1—3 
(Dinamo a pierdut în tur la 
Steaua, iar aceasta în retur la 
Explorări B. Mare). Meciul, 
din care televiziunea va trans
mite mîine (de la ora 16.20) se- 
lectiuni înregistrate, va fi con
dus de arbitrii internaționali 
Vasile Dumitru (București) și 
Valerian Arhire (Brașov).

Celelalte partide ale penul
timei- etape la masculin : Delta 
Tulcea (locul 6) — C.S.U. Ga
lati (11). Universitatea Craiova 
(10) — „U“ CÎuj-Napoca (12), 
Viitorul Bacău (9) — Tractorul 
Brașov (5), C.S.M. Suceava (7) 
— Explorări Baia Mare (3),Sil- 
vania Șimleu Silvaniei (8) — 
Politehnica Timișoara (4).

Tot duminică, ultima etapă 
la feminin : Farul (6) — Uni
versitatea Timișoara (5), Uni
versitatea Craiova (4) — Știin
ța Bacău (7), „U“ CÎuj-Napoca 
(12) — Maratex Baia Mare (11), 
Penicilina Iași (3) — C.S.M.
Libertatea Sibiu (10). Chimpex 
Constanta (8) — C.S.U. Galați 
(2), Dinamo (1) — Rapid (9).

O campioană neașteptată tn 
proba de coborîre a fetelor. Ele
vă a liceului din Predeal. Nelida 
Velciov s-a avîntat curajos pe 
pirtie (cu o lungime de 1870 m) 
și a avut surpriza ca timpul în
registrat de ea să nu mai poată 
fi depășit. REZULTATE TEHNI
CE, coborîre bărbați : 1. Dan
Cristea (Dinamo) 1:39,5 — cam
pion național ; 2. loan Cavași
(Dinamo) 1:41,8 ; 3. Alexandru
Manta (A.S.A.) 1:42,3 ; 4. Virgil
Brenci (A.S.A.) 1:42,7 ; 5. Dorin
Munteanu (A.S.A.) 1:42,9 ; 6. lom 
Bobiț (CSU Pitești) 1:43,3 ; cobn- 
rîre femei : i. Nelida Velciov, 
(L.P.) 53,5 — campioană naționa
lă ; 2. Aurelia Nițu “
tești) 53, 
(L.P.) 54
(Dinamo) 
Munteanu (A.S.A.) 54,4 _ __
Peters (C.S.S. M. Cluc) 57,5.

DUBLUL MARIA ALEXANDRU - TEODOR GHEORGHE 
DIN NOU CAMPION NATIONAL LA TENIS DE MASA
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TG. MUREȘ. 16 (prin telefon), 
în Sala sporturilor din localitate 
se desfășoară faza finală a cam
pionatului național individual de 
seniori (masculin și feminin) la 
tenis de masă.

în prima zi au fost Programate 
probele de dublu. S-a început 
cu cea de dublu-mixt, încheiată 
cu victoria cuplului Mâria Ale
xandru — Teodor Gheorghe, care 
cîștigase titlul șl anul trecut. 
Dar drumul celor doi experimen
tați sportivi spre titlul național 
din acest an nu a fost deloc 
ușor. în sferturile de finală, mult 
mai tinerii Crinela Sava — Si- 
mion Crișan le-au opus o puter
nică rezistență. într-un meci în
cheiat cu 3—2 (15, 7, —14, —16.
13). După o victorie ceva mai 
ușoară în semifinala disputată 
cu dublul Liana Mihuț — Șerban 
Doboși (3—1), campionii au tre
cut greu de Maria Păun — Cris- 
tinel Roman eseu într-o finală cu 
emoții : 3—2 (14. —9. —18, 10, 15).

întrecerea de dublu-mixt a 
fost pigmentată cu surprize : In
fringer ea dublului Magdalena 
Leszay — Iosif Bohm de către 
Lorena Mihai — Eugen Flores cu 
(3—0), precum șl cea a cuplului 
Eva Ferenczi — Zsolt Bohm de 
către Viorica Ivan — Sorin Cauri 
(3—2).

CLASAMENTUL : 1. Maria A- 
lexandru (Progresul București) 
— Teodor Gheorghe (Universita
tea Craiova) — campioni repu
blicani 1979 ; 2 Maria Păun — 
Cristinel Rom an eseu ; 3—4. Liana 
Mihuț — Șerban Doboși și Vio
rica Ivan — Sorin Cauri.

S-au încheiat șl întrecerile de 
dublu masculin și feminin. Noii 
campioni republicani sint : șer
ban Doboși (CSM CÎuj-Napoca) 
— Ștefan Moraru (Gloria Buzău; 
care au învins în finală cu 3—1 
(—13, 17, 15, 19) pe frații Iosif 
și Zsolt Bohm, precum și Liana 
Mihuț — Eva Ferenczi (C.S. A- 
rad), învingătoare cu 3—1 (—16
10, 20, 21) asupra dublului Maria 
Alexandru — Maria Păun,

Sîmbătă șl duminică se desfă
șoară probele de simplu.

Mircea COSTEA

MÎINE, MOTOCROS LA 
BRAȘOV

Mîine, în pitoreasca Vale a 
Răcădăului de lingă Brașov, va 
avea loc o importantă întrecere 
motociclistă, etapa a IV-a, ulti
ma, a „Cupei de iarnă** la mo- 
tocros. La concursul organizat 
de C.S. Steagul roșu Brașov se 
vor întrece cei mal buni alergă
tori, printre care-i amintim pe 
campionul tării, tînărul Ernest 
Miilner, Aurel lonescu și Eduard 
Laub. în pre gram figurează curse 
pentru juniori (d. pînă la 50 
cmc), tineret (ci. pînă îa 400 cmc) 
și seniori (ci. 250 cmc). 
Primul start se va da mîi
ne dimineață, la ora 9. înaintea 
ultimei confruntări, în clasamente 
conduc : T. Dulea (Steagul roșu 
Brașov) — la juniori, Fr. Fodor 
(Electro Sf Gheorghe) — la ti
neret șl E Miilner (Torpedo 
Zămești) — la seniori.
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SI M BÂTĂ
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de la ora 9 și de la 
14 : concurs organizat de Clu
bul sportiv școlar de atletism.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 15 : Rapid — P.T.T. 
(f.A) Politehnica — Voința 
București (f.A).

CICLISM. Strada Cimpinei, 
ora 14.30 : prima etapă a 
„Cupei Voința", alergare pe 
circuit.

FOTBAL. Stadionul Steaua, 
ora 14,15 : Steaua — U.T.A. 
(jun.). ora 16 : Steaua — 
U.T.A. (Div. A) ; stadionul 
Politehnica, ora 10 : Sportul 
studențesc — Politehnica Ti
mișoara (jun.). Stadionul Re
publicii, ora 14 : Sportul stu
dențesc — Politehnica Timi
șoara (Div. A).

RUGBY. Parcul copilului, 
ora 14 : R.C. Grivița Roșie — 
R. C. Sportul studențesc (Div. 
A).

SCRIMA. Sala Floreasca, 
de la ora 8 : „Memorialul in
ternațional de spadă „Mihai 
Savu" (proba individuală, în 
jurul orei 18, finala).

VOLEI Sala Floreasca, ora 
18 : Dinamo — Steaua (m.A); 
sala FI. roșie, de la ora 15.30: 
Calculatorul — C.P.B. (f.B), 
Sp-artac — Universitatea (f.B); 
sala Progresul, ora 18,30 : 
Progresul — Steaua n (m.B).

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust**, de la ora 9 : concurs 
organizat de Clubul sportiv 
școlar de atletism ; str. Ma
ior Coravu (în fața sălii de 
atletism), ora 10 : etapa a 
n-a a competiției de marș 
„Cupa primăverii".

BASCHET. Sala Floreasca,
de la ora 10 : Rapid — P.T.T. 
(f.A), Politehnica — Voința 

București (f.A).

BOX. Palatul sporturilor și 
culturii, de la ora 10 : fina
lele turneului internațional 
„Centura de aur".

CICLISM. Șoseaua București
— Alexandria, km 7, ora 9.30: 
start în etapa a n-a a „Cu
pei Voința".

FOTBAL. Stadionul Giulești, 
ora 11 : Rapid — Ș.N. Olteni
ța (Div. B) ; teren Autobuzul, 
ora 11 : Autobuzul — Chimia 
Brazi (Div. B) ; teren T.M.B. 
ora 11 : T.M.B. — Victoria 
Lehliu (Div. C) ; teren Elec
tronica, ora 11 : Electronica
— Mecanica fină (Div. C) ; 
complexul sportiv „23 Au
gust**, teren IV, ora 11 : Lu
ceafărul ii — Celuloza Călă
rași (Div. O : teren Automa
tica, ora li : Automatica — 
Automecanica (Div. c) ; te
ren Triumf, ora 11 : Vîscoza
— FI. roșie (Div. C) ; teren 
F.R.B., ora 11 : Sirena — U- 
nirea Tricolor (Div. O ; te
ren Laromet, ora 11 : Teh- 
nometal — I.C.S.I.M. (Div. 
O.

POLO. Bazinul Floreasca, 
ora 11 : C.N. A.S.E. — Pro
gresul (Div. A), ora 12 : Ra
pid - Dinamo (Div. A).
RUGBY. Stadionul Steaua, 

ora 11 : Steaua — Sel. arma
tei franceze (amical), ora
12.30 : Vulcan — Olimpia 
(Div. B) ; Stadionul tineretu
lui, teren IV, o-ra 11 : Aero
nautica — Dunărea Giurgiu 
(Div. B).

SCRIMA. Sala Floreasca, de 
la ora 8 : Memorialul interna
țional de spadă „Mihai Savu“ 
(proba pe echipe).

VOLEI. Sala Giulești, ora 
12 : C.F R. — Relonul Săvl- 
neștl (m.B) : sala Fi. roșie, 
ora 10 : I.T.B. — Prahova 
Ploiești (f.B) ; sala Dinamo, 
ora 9,30 : Dinamo — Rapid 
(f.A) ; sala Olimpia, ora
10.30 : Calculatorul — Rapid 
(m.B).
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5UB SEMNUL ECHILIBRULUI

care, desigur, vom auzi nu peste 
multă vreme.

Antrenori Petre Cosminescu 
șl Adrian Mateescu nu vor face, 
probabil, modificări in formația 
care a învins miercuri pe Di
namo : Durbac — Fuicu, Enache, 
Zafiescu I, Teleașă — Alexan
dru, Suciu — Murarlu, M. 10- 
nescu, Achlm — Postolachl, Plu
tea — Comeliu, Munteanu, Cloa- 
rec. Printre rezerve, rutlnațll 
R. Ionescu, Braga șl Țața, tine
rii Pojar, Codoi și Dima. Oaspe
ții, sosiți ieri tn Capitală, au 
anunțat următorul XV : Mauron 
— Rouzleres, Roche, Segoure, 
Bonal — Mathias, Roumieu — 
Rodrlguez, Decrae, Rest — Cec- 
cllon, Santos (cel mal înalt : 
194 cm) — Provenzal, Olasque, 
Laval.

Meciul va fi condus de 
cunoscutul arbitru englez 
Hughes. (G R.).

rugby, etapa a treia

blne- 
Peter

de— prima victorie din sezonul 
primăvară.

In seria a n-a (locurile 9—16), 
toate cele patru partide de mîine 
prezintă un deosebit echilibru, 
avantajul terenului fiind în prin
cipiu anulat de superioritatea 
tehnică a oaspeților. Așa. de e- 
xemplu, la Brașov, C.F.R.-ul din 
Jocaltiate se va înfrunta cu 
C.S.M. Sibiu, un team care de 
la an la an joacă mai bine și, 
deci, ar putea cîștiga. La Gura 
Humorului, Minerul nu are (to
tuși) prima șansă în fața XV-lui 
Universității din Timișoara, cu 
un lot evident superior. Meciu
rile Politehnica Cluj-Napoca — 
T.C.C.H. Midia-Năvodari șl Rul
mentul Bîrlad — Știința Cemin 
Baia Mare sînt șl de deschise 
oricărui rezu’tat.
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DE LA TG. JIU
unui public numeros. în prima 
partidă, Steaua a întrecut Se
lecționata de tineret a țării (par
ticipantă în afară de concurs, 
în locul formației Farul) cu sco
rul de L22—92 (54—39), la capătul 
unui meci spectaculos. Principali 
realizatori : Cernat 24, Tarău 26, 
Căpuș an 16 pentru Steaua. res
pectiv Copăcianu 22, Ermurache 
20, Băiceanu 19. In cealaltă. în- 
tîlnite, Dinamo a dispus de 
I.C.E.D, cu 120—81 (64—36), la ca
pătul unul joc pe care l-a do
minat cu autoritate. Principali 
realizatori r Georgescu 20, Nicu
lescu 18 pentru Din am o, respec
tiv Grădișteanu 20, Molnar

Turneul continuă sîmbătă, 
la ora 18. șl duminică, de 
ora 9.30. La ora 11 va avea 
tradiționalul derby Dinamo 
Steaua.

Manole BALOI—coresp.
PUNCT FINAL IN „CUPA 

PRIMĂVERII" LA 
PENTATLON MODERN
Cu proba de cros, desfășurată 

Ieri dimineață pe pista de at
letism a stadionului de pregătire 
de la .,23 August**, „Cupa pri
măverii" la pentatlon modem, 
concurs inaugural al activității 
oompetițlonale pe 1979, z-a Înche
iat. Așa cum se conturase încă 
de la mijlocul întrecerii. Dumi
tru Splrlea șl echipa Olimpia 
s-au impus net, tn urma unor 
evoluții remarcabile, și la ulti
mul start Dumitru Sptrlea a 
concurat bine, clasîndu-se al trei
lea la cros, cu 13:04,0 
Proba 
Wermescher, 
(12:41,3) 
Pe locul 
12:46,0 — 
versitatea 
pla 3 543
nr. 1 Buc
nale : individual -
Pop 5 206 Cozma
5 079. Răducanu 5 022, Nemețeanu 
4 900 ; pe echipe — Olimpia 
15 757, Unlv. Timișoara 15 065, 
Clubul sportiv șoolar nr. 1 Buc. 
9 729.

14. 
de 
la 

loc

1 213 p. 
a fost ciștlgată de Otto 

al cărui timp 
echivalează cu 1 282 p. 
doi, Mircea Iliescu cu 
1267. Pe echipe : Unl- 
Timișoara 3 561, Olim- 
dubul sportiv școlar 

2 940. Clasamente fi- 
Spirlea 5 541, 
5194. Halasz

SPORT INFORMEAZĂ
IACA ASTĂZI, MiINE POATE C1ȘTIGA 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA

NOEXPRES
XEXPRES

Au- 
Ikoda 
nerar 
bursii 
L p.

D. 
NTCA 
tectu- 
u un 
I-e de 
toate 
și în

clubului Progresul din București, 
str. dr Staicovici nr. 42 ; panoul 
cu numerele cîștlgătoare va il 
televizat în cursul serii.

Nu uitati : astăzi este 
zi 
la 
de

_ _____________ _____ ultima
Pentru depunerea buletinelor 
atractivul concurs Pronosport 
miine 13 martie 1979.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 16 

1979

entru

»ATE

lîlne, 
sala

MARTIE

I :
3

EXTRAGEREA
29 35 26 31 
EXTRAGEREA

«6 9 73 53 1 65
FOND TOTAL

994.322 LEI. din 
report la categoria 1.

a n-a :

63 24 74 25

12 19 28

I
11BULETINUL DE ȘTIRI** AL CELOR 18 DIVIZIONARE „A“

I Astăzi, în opt orașe ale țării, se dispută, în Divizia A, me
ciurile celei de a ll-a etape, a patra a returului. Un bun prilej 
(mai ales daci includem și „16"-imile Cupei) pentru formațiile 
primului eșalon, de a acționa, de astă-dată, cu „motoarele în 
plin", înlesnind astfel și sarcina selecționerilor loturilor repre
zentative, ai căror ochi sînt, firește, în primul rînd, ațintiți spre 
cele trei derbyuri: meciurile F.C. BAIA MARE — F.C. ARGEȘ, 
A.S.A. TG. MUREȘ — UNIVERSITATEA CRAIOVA și GLORIA 
BUZĂU — DINAMO. Pînă la startul „rundei" de care ne ocu
păm, iată obișnuitul tur de orizont la cele 18 divizionare A.

I
I
I
I
I
I
I

• F. C. BAIA MARE i-a re
cuperat pe Condruc și Mureșan, 
utilizîndu-i și joi, la Sighet, în 
amicalul cîștigat cu 3—2. Cu 
multe zile înaintea derbyului 
biletele sînt epuizate. • F. C. 
ARGEȘ (rodată miercuri la tes
tul dintre... olimpici și lo
tul A) a plecat spre Ba
ia Mare, joi, cu avionul, lăsîn- 
du-1 acasă doar pe Cîrstea, în 
continuare indisponibil.

I

I
I
I
I
I

o GLORIA BUZĂU și-a con
tinuat pregătirile _ cu tot efecti
vul, mai puțin Nicolae și Stan, 
care s-au aflat la lot Toți ju
cătorii sînt apți pentru partida 
de astăzi « Aceeași situație și 
la DINAMO. întregul lot este 
la dispoziția antrenorilor, in
clusiv Dinu, care își va face re
intrarea la Buzău. Nu va juca, 
însă, Sătmăreanu II, care a a- 
cumulat 3 cartonașe galbene. 
Miercuri, la Dinamo, cei care 
nu au fost la loturi, împreună 
cu cîțiva jucători de la Voința, 
au întîlnit selecționata de ju
niori U.E.F.A., pe care au în
vins-o cu 1—0.

I
I
I
I
I

• STEAUA anunță întreg e- 
fectivul apt de joc. Antrenorul 
Gh. Constantin a renunțat la 
obișnuitul joc-școală de la mij
locul săptămînii. In privința 
formației, ea va fi stabilită a- 
bia astăzi • U.T.A. întîmpină 
mari dificultăți în alcătuirea 
echipei. Schepp, Tisa, Gali și 
Leac sînt gripați, iar Cura este 
accidentat. Dealtfel, aceștia nu 
au jucat nici în amicalul de 
marți, de la Giurgiu, cu F.C.M., 
unde U.T.A. a pierdut cu... 
4—0 1

I
I

• SPORTUL STUDENȚESC: 
accidentați Rădulescu și Cățoi. 
Studenții au susținut joi un joc- 
țcoală cu echipa de juniori • 
La POLITEHNICA TIMIȘOARA

IO ETAPĂ CU MULTE MECIURI
„TARI“ IN DIVIZIA BI

I
I in schimb ceilalți doi, 

Scorniceștl si „U“ Cluj- 
au ca adversari. In de- 
două echipe care au 
fructifice la maximum 

l propriului teren :I
I
I

„Runda* eu nr. 20 a Diviziei B 
programează mai multe partide 
interesante Dacă liderul seriei 
L F.C.M. Galați, joacă pe teren 
propriu, * ......... “..............
Viitorul l 
Napoca, ;
plasare, 
știut să 
avantajul _________ ______
F.C AI. Giurgiu și, respectiv, Mi
nerul Moldova Nouă. Merită să 
mai amintim două partide din 
seria a n-a. intre echipe care 
țintesc șefia clasamentului : Pe
trolul Ploiești — Metalul Bucu
rești și Rulmentul Alexandria — 
Metalul Plopenl.

lată programul complet si ar
bitrii etapei :

I
I
I gul roșu Brașov : 

(Cluj-Napoca), 
Nitramonia Făgăraș : 
stantinescu 
Constanța — 
morului : FI. 
Muscelul Clmpulung 
Gheorghe : 
ța), C.S.M. 
Brăila : V.

I
I
I

SERIA I : I.C.I.M. Brasov — 
F.C. Constanța : C. Dinul eseu
(București), Beton-Ceahlăul P. 

Neamț — Viitorul Vaslui : 
L Puia (București), F.C. Brăila 
— Tractorul Brașov : C. Raica 
(București), Victoria Tecuci — 
Constructorul Iași : D. lord ache 
(București), Delta Tulcea — Stea- 

roșu Brașov : V. Topan
F.C.M. Galați —

V. Con- 
(București), Portul 
Minerul Gura Hu- 
Popescu (Ploiești), 

. *. _ Oltul Sf. 
E. Munteanu (Reși- 
Suceava — Progresul 
Popovici (Botoșani).

Il-a : Rapid Bucu-

i
I

SERIA A __ . ______
reștl — S.N. Oltenița : T. Andrei 
(Sibiu), Petrolul Ploiești — Me
talul București : O. Anderco 
(Satu Mare), Rulmentul Alexan
dria — Metalul piopeni : V. Tă
tar (Hunedoara), Electroputere

I CITE 6 ETAPE SUSPENDARE

I
PENTRU HAJEGANU SI C. IOHESCI

I c.

I
I

E Limin a ți din joc — pentru lo
virea adversarului — în etapa de 
duminica trecută, Hațeganu 
(F. C. Olimpia Satu Mare) si 
~ Ionescu (Politehnica Iași) au 
fost suspendați pe cite 6 etape. 
Hotărînd această sancțiune, Co
misia de disciplină a F.R.F. a 
a avut în vedere faptul că ambii 
jucători erau recidiviști, Hațe
ganu oomițind o abatere iden
tică doar cu trei zile înainte, iar 
C. Ionescu avînd înscrise 3 sanc
țiuni în carnetud său de legiti
mare. 

••w

vor lipsi, în 
thori I, Nucă 
ponibili.

continuare, Ba- 
și Volaru, indis-

RM. VlLCEA își• CHIMIA
pune mari speranțe într-un re
zultat favorabil la sfîrșitul 
partidei cu Jiul, deși nu va ju
ca Savu (întindere de liga
mente). Teleșpan și Basno sînt 
gripați. • JIUL se află de ieri 
la Rm. Vîlcea. Fără Mulțescu. 
El s-a aflat toată săptămîna la 
București, pentru tratarea unei 
întinderi musculare mai vechi.

CLASAMENTUL
L F.C. ARGEȘ 20 12 2 6 33-19 26
2. Steaua 20 10 4 6 35-22 24
X. Dinamo 20 9 6 5 25-14 24
4. C.S. T-viște 20 10 3 7 26-19 23
5. F.C. Baia M. 20 11 1 8 23-21 23
6. Univ. Craiova 20 7 8 5 24-14 22
7. S.C. Bacău 20 9 3 8 27-21 21
8. Sportul stud. 20 8 5 7 28-25 21
9. Jiul 20 9 3 8 26-28 21

10. Polit. Iași 20 8 4 8 21-22 20
ÎL Olimpia 9 2 9 19-26 20
12. Gloria Bz. 20 8 2 10 24-32 18
13. U.T. Arad 20 6 5 9 27-27 17
14. „Poli“ Tim. 20 7 3 10 19-24 17
15. Corvinul 20 7 3 10 24-29 17
16. A.SJL. Tg. M. 20 6 5 9 23-33 17
17. Chimia Rm. V. 20 5 5 10 20-37 15
18. F.C. Bihor 20 5 4 11 21-32 14

• C.S. TÎRGOVIȘTE îl are, 
în continuare, accidentat pe 
Sava. Programul de pregătire 
a decurs normal, „olimpicii" 
Coman și FI. Grigore integrîn- 
du-se și ei după partida de 
verificare de miercuri • S. C. 
BACĂU a plecat vineri dimi
neața, cu autocarul, la Tîrgo
viște, fără Mihu (gripat), Ursa- 
che și Elisei (accidentați); fo
losirea lui Florea este incertă.

Craiova — Progresul Vulcan 
București : I. Honing (Arad),
Dinamo slatina — C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin : I. Răileanu 
(Pitești), F.C.M. Giurgiu — Vi
itorul Scorniceștl : N. Bainea
(Bîrlad), Șoimii Sibiu — Chimia 
Tr. Măgurele : C. Braun (Bra
șov), Autobuzul București — 
Chimia Brazi : T. Podaru (Bră
ila), Gaz metan Mediaș — Po
iana clmpina : c. Munteanu (Ga
lați).

SERIA A IH-a : u.M. Timișoa
ra — Metalurgistul Cugir : C. Ig
nat (București), Dacia Orăștie — 
Victoria CăLan : A. Bădulescu
(Ploiești). C.I.L. Sighet — Mine
rul Cavnic : Mihai Cruțescu 
(București), C.F.R. Cluj-Napoca 
— Ind. sîrmei C. Turzii : G. Fo- 
dor (București), Aurul Brad — 
Mureșul Deva : FI. Pitiș (Ora
dea) , Chimica Tîmăveni — înfră
țirea Oradea : M. Dumea (Ro
man), F.C.M. Reșița — Minerul 

(Caracal) e 
Nouă — „U“ 

Bărbulcscu

.. F.C.M. Reșița 
Anina : Gh. Donciu 
Minerul Moldova 
Cluj-Napoca : _ _____
(București), Gloria Bistrița 
C.F.R. Timișoara : 
(București).

c.
D. Rădulescu

Pepiniera piteșteană nu se dezminte

A DEBUÎAT IONAȘCU. URMEAIĂ RAEEA...
Două NOUTĂȚI demne de re

marcat a oferit „runda** a 20-a 
a Diviziei naționale de juniori : 
1. Nereușind să Învingă, pe te
ren propriu, pe Sportul studen
țesc (1—1), Universitatea Craiova 
a cedat locul 1 tenace! sale 
urmăritoare, Sport CSlub Bacău. 
Schimbarea se produce după 11 
etape, perioadă tn care echipa 
pregătită de Silviu Stănescu s-a 
aflat neclintită pe postul de li
der I 2. încă un junior a reușit 
să ajungă pe prima scenă a Di
viziei A. Este vorba de Daniel 
lonascu. „Născut la 20 iulie 1960, 
are 1,82 m înălțime, o tehnicitate 
deosebită, detentă remarcabilă șl 
un bun joc de cap. A pășit în 
pepiniera noastră de la Pitești 
la vîrsta de 8 ani — ne spunea, 
cu două zile în urmă, prof. Mi
hai Ianovschi, cel care i-a îndru
mat pașii an de an. Este un 
jucător de mare perspectivă. Cu- 
noscîndu-1 foarte bine, sînt con
vins că va ajunge în scurt timp 
titularul echipei**. F.C. Argeș a

Z.

• CORVINUL are din nou 
probleme de lot: Merlă a acu
mulat trei cartonașe galbene, 
Economu se află în tratament 
la București, iar Georgescu 
este în continuare indisponibil. 
Cu toate acestea, optimismul 
domnește în tabăra hunedorea- 
nă. • OLIMPIA. Nici sătmărenii 
nu sînt lipsiți de griji: Hațe- 
ganu este suspendat, Mathe 
și Stețka sînt accidentați. Este 
posibil debutul atacantului Po- 
joni, de la echipa Metalul Că
rei, din campionatul județean.

• POLITEHNICA s-a înapo
iat imediat la Iași, după meciul 
din Cupa F.R.F. disputat la Tg. 
Mureș. Toți jucătorii sînt apți 
de joc. Din echipă va lipsi C. 
Ionescu, care a fost suspendat 
de Comisia de disciplină • F.C. 
BIHOR a plecat din Oradea, 
joi după-amiază, cu autocarul 
spre Iași. A rămas acasă Z. Na- 
ghi, care a acumulat trei car
tonașe galbene.

• A.S.A. TG. MUREȘ, după 
meciul susținut miercuri în 
„Cupa F.R.F." (1—0 cu Politeh
nica Iași), care a mai ridicat 
moralul echipei, a efectuat pro
gramul obișnuit de antrena
mente. Pentru meciul de as
tăzi este incertă _ folosirea lui 
Ispir, accidentat în partida de 
la București, cu Dinamo. • 
UNIVERSITATEA CRAIOVA a 
sosit de joi la Tg. Mureș, ve
nind de la Satu Mare, unde a 
evoluat în „Cupa F.R.F.**. Ju
cătorii craioveni din loturile 
reprezentative s-au alăturat și 
ei, în aceeași zi, coechipierilor. 
Nu sînt anunțate indisponibili
tăți.

ANGE10 NICULESCU: „JUCĂTORII DE CLASĂ
Cinci minute în compania lui 

Angelo Niculescu, cu regretul 
de a nu putea prelungi o ase
menea convorbire, care poartă 
întotdeauna amprenta sobrietă
ții și echilibrului. întrebarea de 
start e legată, firește, de Poli

tehnica Timișoara și de fadin fi
ul înregistrat în toamna trecu
tă, în perioada celor trei înfrîn- 
geri pe teren propriu. Angelo 
Niculescu explică sistematic :

— Au fost mai multe cauze : 
1. Accidentările numeroase ; 2. 
Starea de relaxare, generatoare 
de... superficialitate, după cam
pionatul anterior. încheiat bine; 
3. Incapacitatea echipei (ca po
tential) de a face fată .pe două 
fronturi". adică în „Cupa 
U.E.F.A." și in campionat ; 4. 
Crearea dominantei psihologice 
a „Cupei U.E.F.A.". cu conse
cințele de rigoare in campionat.

— S-ar părea că lucrurile 
s-au mai Hmnezit.

lansat în ultimii ani o întreagă 
pleiadă de veritabile talente : 
Cristian, M. Zamfir, Stancu, Băr- 
bulescu, ~ 
Turcu.
urma atacantul Ralea* 
nia Leonte ianovschi. coordona
torul centrului _piteștean._ îl aș
teptăm

Radu II. Speriatu, 
„Și după Ionașcu va 

subli-

și pe Ralea (L.D.).

1. S.C. BACĂU 20 12 5 3 27-20 29
2. „U“ Craiova 20 13 2 5 54-16 28
3. FC Corvinul 20 12 3 5 48-17 27
4. Sportul stud. 20 9 6 5 31-23 24
5. Steaua 20 10 4 6 24-19 24
6. „Poli“ Tim. 20 10 4 6 13-18 24
7. ASA Tg. M 20 9 5 6 49-26 23
8. U.T.A. 20 10 3 7 26-20 23
9. FC Olimpia 20 9 4 7 30-35 22

10. FC Baia M. 20 8 5 7 32-26 21
11. FC Bihor 20 9 2 9 29-23 20
12. FC Argeș 20 7 5 8 25-17 19
13. C.S. T-viște 20 9 1 10 28-32 19
14. Polit. Iași 20 6 4 10 28-42 16
15. Chim. Rm. V. 20 5 2 13 15-36 12
16. Jiul 20 4 4 12 16-37 12
17. Dinamo 20 2 5 13 14-38 9
18. Gloria Buzău 20 2 4 14 15-59 8

LA ZI, ÎIU 
„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI'*

Returul campionatului Divi
ziei A a pornit — sub rapor
tul rezultatelor — tumultuos. 
Două victorii în deplasare și 
un egal, în etapa de debut, o 
victorie și două egaluri, în ur
mătoarea. Acestea au dat o 
altă configurație „clasamentu
lui adevărului**, întocmit pe 
baza diferenței dintre puncte
le pierdute acasă și cele cîști- 
gate în deplasare. Iubitorii fot
balului au fost atrași de victo
ria Stelei la Satu Mare, apoi 
de succesul dinamoviștilor 
bucureșteni la Arad și mulți 
au și... decretat: campionatul 
se va decide între Steaua și 
Dinamo. Au omis-o însă pe 
F.C. Argeș, care, cu punctul de 
la Bacău, este lideră autoritară 
în clasamentul adevărului.

Deci, F.C. Argeș ț+ 6 punc
te) este lideră ; apoi Steaua și 
Dinamo (+4), după care urmea
ză, cu zestrea din toamnă 
(+3), C.S. Tîrgoviște și F. C. 
Baia Mare. Ce va urma ? Pînă 
atunci, iată clasamentul „la zi* 
(în paranteze este trecută dife
rența golaverajului general) î

1. F.C. ARGEȘ + 6 p (+14)
2. Steaua + 4 p (+13)
3. Dinamo + 4 p (+11)
4. C.S. Tîrgoviște + 3 p ('+ 7).
5. F.C. Baia Mare + 3 p (+ 2)
6. Univ. Craiova + 2 p (+10)
7. Sportul stud.
8. Poîit. Iași
9. Olimpia

10. Gloria Buzău

+ 1 P (+ 3) 
0 p (- 1). 
0 p (— 7) 
0 p (— 8)

11. S.C. Bacău — 1 p (+ 6)
12. Jiul — 1 P (— 2)
13. A.S.A. Tg. M. — 1 p (—10)
i+‘ u.t.ă..............  ............*
15—16. Poli. Tim.

Corvinul
17. Chimia Rm. V.

— 3 p ( 0)
— 3 p (— 5)
— 3 p (— 5)
— 3 p (—17)
— ă p (—în18. F.C. Bihor

NU AU VIRSTĂ"
— Cred că jucătorii și-au re

venit și au înțeles că fotbalul 
modem nu poate fi jucat cu 
schemele vechi. In acest sens, 
Anghel este un exemplu ; el a 
devenit, păstrind proporțiile, un 
jucător cu un profil variat. De
altfel. în fotbalul modern se 
impun tot mai mult jucătorii 
de inițiativă personală, care nu 
așteaptă totul de la grup. Un 
Kempes, un Bonhof, ca să iau 
doar două exemple recent ofe
rite, își pun amprenta și „mo
bilizează" grupul, care se miș
că nu după scheme, ci după 
mișcarea omului de inițiativă. 
In legătură cu aceasta, aș spu
ne că unele rezultate ale lui 
Mateianu au exploatai tocmai 
jocul pozițional al echipelor 
noastre. Riposta acestora din 
urmă, în sensul dinamizării, ar 
putea să ne apropie de fotbalul 
modern. Este limpede că astăzi 
nu mai centrează de pe dreapta 
doar jucătorul cu nr. 7. In a- 
ceastă situație pot sau ar tre
bui să ajungă mulți alți jucă
tori. Atesta e și motivul pen
tru care e bine să mai schim
băm cifrele și chiar termino
logia. Se vorbește despre vîr- 
ful de atac. Eu cred că noțiu
nea a dispărut. De la Mexico 
încoace se impune cuvintul a- 
tacant. Iar o echipă, cu cit are 
mai mulți jucători cu spirit de 
atac, este mai valoroasă

— Ce ne puteți spune în 
perspectiva sezonului inter
național ?

— Cred in continuare in ju
cătorii de valoare, chiar dacă nu 
sint în forma maximă. De acest 
lucru răspund tehnicienii. Pen
tru mine, jucătorul de clasă nu 
are virstă. Exemplul lui Dem- 
brovschi este suficient. „Bătri- 
nul“ Dembrovschi e șmult mai 
tînăr decit foarte tinărul Roșea. 
Sînt convins, de asemenea, că 
un Lucescu este oricum cu o 
clasă peste Voicilă. Spunind as
ta, nu mă opun promovărilor, 
dar pentru experimentări avem 
alte loturi. Intr-o cu totul altă 
situație este Cămătaru, un ju
cător pe care il apreciez pentru 
inițiativa de care vorbeam. Că
mătaru nu așteaptă să fie ju
cat, ci își caută mingile, uitînd 
de numărul pe care il poartă 
pe spate.

loan CHIRILĂ

ȘTIRI • ȘTIRI
• ARBITRUL BRAȘOVEAN 

CONSTANTIN GHIȚA a condus, 
miercurea trecută, partida de ju
niori dintre selecționatele Cipru
lui șl Iugoslaviei (0—3), din ca
drul preliminariilor Turneului 
U.E.F.A. Prestația sa a fost no
tată cu calificativul excelent de 
toate ziarele din insulă.



ȘAPTE TARI PARTICIPANTE LA MEMORIALUL9 ’

INTERNAȚIONAL DE SPADA „MIHAI SAVU
Competiția începe azi în sala de scrima Horească

După prima zi, in „Cupa Davis"

ROMÂNIA-BELGIA 2-0
Azi si mîine. sala de scrimă 

Floreasca din Capitală va fi 
gazda tradiționalului Memorial 
internațional de spadă „Mihai 
Savu“, dedicat unuia dintre 
primii trăgători români Ia J.O. 
(Amsterdam. 1928), de la naș
terea căruia anul acesta se îm
plinesc 100 de ani.

Ca de obicei, concursul se 
bucură de o largă participare, 
alături de cei mai buni spada
sini români (Ion Popa, Liviu 
Angelescu, Mihai Popa, Octa
vian Zidaru, Costică Bărăgan 
etc.) aflîndu-se trăgători din 
Uniunea Sovietică. Polonia, 
Ungaria, Cuba. R. D. Germană 
Si Bulgaria. Pe lingă caracte
rul său tradițional. întrecerea

retine atenția în mod deosebit 
deoarece reprezintă cel mai 
important test înaintea „Cupei 

a 
fi-

«
de

si 
la

campionilor europeni' 
„Cupei Heidenheim", 
nele lunii.

Competiția începe ; 
ora 8, cu întrecerea 
lă. Vop avea loc, mai întîi, trei 
tururi preliminare (cu serii a 
cîte 5 si 6 trăgători), apoi eli
minarea directă cu recalificări 
și o finală cu 6 scrimeri. Ul
timul act al întrecerii, 
rul orei 18.

A doua zi. duminică, 
cerea pe echipe. Alături 
le 6 formații oaspete vor lua 
parte si primele două repre
zentative ale tării noastre.

de laazi, 
individua-

tn ju-

Intre- 
de ce-

In „Cupa Europei11 îa floretă bărbați

STEAUA BUCUREȘTI,
1 V), Steaua a intrat în primele 
8 echipe (din 17 cîte au luat 
parte la întrecere).

în sferturi de finală, echipa 
noastră a întîlnit campioana 
Poloniei, A.Z.S. Varșovia, în 

căreia a pierdut cu 9—6, 
și Kuki au punctat de cîte 

trei ori).
La ora transmisiei telefonice 

nu se cunoșteau cele două fina
liste. Sîmbătâ încep întrecerile 
individuale pentru „Cupa 
Adrien Rommel".

s
PARIS, 16 (prin telefon). FIo- 

tetiștii de la Steaua au încheiat 
Actuala ediție a „Cupei Europei’ 
pe lpcul 5, departe de perfor
manța de anul trecut, cînd au 
Ajuns în finala competiției.

Invingînd în seria sa pe cam
pioana Spaniei, S. G. Barcelo
na, cu 9—2 (prin FI. Nicolae șl 
'P. Kuki cu cîte 3 v, M. Țiu ca 2 v 
și T. Petruș cu 1 v) și după 
aceea cu 9—4 formația Racing 
Club Paris (Țiu și Kuki cîte 3 

Nicolae 2 v și C. Niculescu

PE LOCUL 5

TRAGERE LA
DE TENIS

SORȚI ÎN C.M. 
DE MASĂ

BRUXELLES, 16 (prin tele
fon). Vineri după-amiază, în 
sala Tenis-CIubului local, a în- 

- ceput întîlnirea internațională 
de tenis Belgia — România con- 
tînd pentru turul III al zonei 
europene din „Cupa Davis". La 
ora 17 (ora locală), pe teren

IA PATINAJ ARTISTIC
VIENA, 16 (Agerpres). Titlul 

de campion mondial la patinaj 
artistic a fost cîștigat de spor
tivul sovietic Vladimir Kovalev, 
cu 185,80 p. Pe locurile urmă
toare — Robin Cousins (Anglia) 
— 185,18 p și Jan Hoffmann 
(R. D. Germană) — 185,10 p. în 
vîrstă de 26 de ani, V. Kovalev 
a fost campion al lumii în 1977 
la Tokio și medaliat cu argint 
la J.O. de iarnă din 1976.

La „dansuri’, continuă să 
conducă cuplul sovietic Natalia 
Liniciuk-Ghenadi Karponosov, 
cu 103,40 p.

în proba individuală femini
nă conduce Anett Poetzsch 
(R. D. Germană) — 44,16 p, ur
mată de Dagmar Lurz (R. F. 
Germania) — 42,92 p și Linda 
Fratianne (S.U.A.) — 42,80 p.

au ieșit arbitrul principal Carlo 
Martini (Italia) și competitorii 
primei partide de simplu, echi
pierii secunzi ai celor două for
mații : Traian Marcu și Therry 
Stevaux, deschizînd seria celor 
trei zile de întrecere. Cei 1200 
de spectatori, ocupînd toate 
locurile în tribune, au asistat 
la un joc disputat cu ardoare. 
După mai puțin de o oră, ju
cătorul român luase o bună op
țiune asupra victoriei, cu două 
seturi cîștigate la scoruri nete, 
Acomodîndu-se bine cu supra
fața de plastic a terenului, des
tul de rapidă, servind bine (5 
ași I) și cu inspirate rezolvări 
ale variatelor situații de joc, 
Marcu și-a dominat clar adver
sarul. Două breack-uri în setul 
prim și apoi altul în cel de-al 
doilea, nici un ghem pierdut la 
serviciu, îl distanțau cu autori
tate. în al treilea set, tînărul ju
cător belgian (21 ani) mai dă 
speranțe publicului său cu o 
puternică revenire, tocmai în 
momentul în care stîngaciul

nostru lua jocul puțin prea ușor. 
Dar acesta rămînea încă în 
cumpănă. Pentru prima oară 
Marcu pierde serviciul și este 
condus cu 2—0, apoi cu 4—1. Se 
regăsește însă la timp, recapătă 
puterea de concentrare și ega
lează la 4—4. Acum, Marcu 
este hotărît să-și valorifice șan
sa, pentru a încheia în trei se
turi. După o oră și trei sferturi 
de la prima minge, scorul par
tidei este fixat: Traian Marcu 
(România) — Therry Stevaux 
(Belgia) 6—2, 6—3, 7—5. Echipa 
României conduce cu 1—0.

în cea de a doua partidă, Ilie 
Năstase joacă al 115-lea meci al 
său în „Cupa Davis", înfruntînd 
pe Bernard Boileau (22 ani). 
După un meci foarte frumos, 
care a entuziasmat publicul 
Năstase — Boileau 6—3, 
6—2. Deci, după prima zi. 
pentru România. Sîmbătâ 
dispută meciul de dubiu, 
duminică ultimele două 
pluri.

G-4,
2—0 

se 
iar 

sim-

Radu VOIA

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

PHENIAN, 16 (Agerpres). — 
în cadrul i nei ședințe tehnice, 
la Phenian a avut Ioc trage
rea la sorti pentru stabilirea 
grupelor celui de-a 35-lea 
campionat mondial de tenis de 
masă, care va avea loc în ca
pitala R. P. D. Coreene, între 
26 aprilie si 7 mai. în compe
tiția pe echipe (masculin), se
lecționata României va juca în 
grupa A alături de formațiile 
R. P. Chineze, Ungariei, R. F. 
Germania, Iugoslaviei, Franței, 
Poloniei, S.U.A, si R. P. D. 
Coreene. în grupa B vor evo-

lua echipele Japoniei, Suediei, 
Cehoslovaciei, U.R.S.S., An
gliei, Coreei de sud. Austra
liei, Hong Kong sî Danemarcei.

Echipa feminină a României 
a fost repartizată în grupa A 
alături de selecționatele R. P. 
Chineze, Japoniei, Ungariei, 
Hong Kong, Suediei, Franței, 
Poloniei și Olandei. în grupa 
B vor juca Coreea 
R. P. D. Coreeană, 
Anglia, Cehoslovacia, 
Germania, Iugoslavia, 
si S.U.A.

Astăzi se încheie „Turneu! 
celor 5 națiuni" la rugby 

CINE VA CÎȘTIGA: 
ȚARA GALILOR, 

FRANȚA SAU ANGLIA?
Ne aflăm ta țața ultimului act 

al actualei ediții a „Turneului 
celor ; națiuni*, competiție de 
tradiție a rugbyulul european, a 
cărei primă rundă a avut loc ta 
1910. Astăzi, ta Cardiff și Paris 
se vor desfășura două partide 
de mare interes : Tara Galilor 
— Anglia, respectiv Franța — 
Scoția, care vor decide învingă
toare* dla acest an a unei În
treceri de un deosebit echilibru. 
(Irlanda, care șl-* terminat toate 
meciurile, au va Juca).

CLASAMENTUL
L ~ ------
2.
3. Franța
4. Anglia

BASCHET _ _____
turneul ttaal ai C.C.E. 
Un) : Bosnia Sarajevo 
so® Varese IM—K, Maccabi 
Aviv — Real Madrid loo—Tt. Ju- 
ventud Bad atac* — Olympiakoa 
Atena 61—TT.

FOTBAL • La Graz. ta preli
minariile turneului l'.K.F.A : 
Austria — Bulgaria 6—6 • La 
Gelsenkirchen (R.F.G.) : Schalke 
04 — reprezentativa Austriei 6—1 
(0—0) • Selecționata olimpică a 
Mexicului, aflată ta Polonia, a 
susținut un nou joc de verifi
care ta compania echipei de ju
niori a țării gazdă. Partida, dis
putată ta localitatea Leszno. s-a 
încheiat eu victoria tinerilor fot
balist! polonezi : 1—1 (1—0) • L* 
Atena : Panathlnaikos — Lllles- 
trOm (Norvegia) t—0 (1—0).

SCHI • Manuela Schweinber- 
ger (R.F.G.) a dștlgat proba de 
slalom uriaș de ta Avlemore

• Rezultate din 
(mascu- 
- Emer-

Td

(Scoția). Pe locul secund, aus
triaca Sonja Bandstaetier.

ȘAH • Rezultate din turneul 
feminin de la Belgrad : Gertrude 
Baum stark — Konarkowska 1—0, 
Ciburdanidze — Meje l—o. Par
tidele Stadler — Prokopovici șl 
PihalUd — Gas to viei s-au înche
iat remiză, iar partida Alexan
dria — Boskovlci s-a întrerupt, 
în clasament continuă să con
ducă Nana Aleksandria (U.R.S.S.) 
cu T*/i P • Turneul de la Mtln- 
chen s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru sovietic Boris 
Spasski (3l/i p din 15 posibile). 
Pe locurile următoare. Andersson 

1 și 
nu- 

coe- 
in- 

run- 
Ba-

(Suedta), Balașov (U.R.S.S.) 
Htlbner (R.F.G.). cu același 
măr de puncte, dar cu un 

. fictent „Sonneborn—Berger* 
ferlor. Rezultate din ultima i 
dă : Spasski — Htibner 1—0. 
lașov — Lieb 1—0. Andersson 
Olafsson */,—*/i p.

IN DISPUTA SARA SIMEONI-ROSEMARIE ACKERMANN
ANDREA MATAY?

Scoția

Tara Galilor 
Irlanda

de sad,
U.R.S.S.,

B. F.
Bulgaria

VA INTERVENI „SURPRIZA

s.

»»
(Urmare din pag. 1) REZULTATE TEHNICE

CENTURA DE AUR“

Muscâ : J. Hemander (Cuba) busb. 2 A Gberaisa (Algeria), D. Ra
du b-p. (4—1) O. Govici ; pană i T. Cereri b.ab. Ș K. D. Ott (R.F. 
Germania), J. Sollet (Cuba) b.ab. 1 L Lunga : ușoară : S. Cuțov b.p. 
(5—0) M. StamcteKu, G Hainal b.p. (4—1) D. Rahou (Algeria) ; 
mijlocie mică : S. Deleaev (U.R.S.S.) b.p. (5—0) I. Miron, M. Sîrba 
b.p. (5—O) M. Oahi ; semigrea : G Chlracu b.ab. 3 Al. Miroea, G. 
Daniel b.p. (5—0) I. Șarapov (U.R.S.S.) ; supergrea : P. Hus sing (R.F. 
Germania) b.p. £5—0) l. Boancâ.

combatanți arătind frumoase 
calități.

La categoria mijlocie mică, 
componentul lotului de tineret 
Marcel Sîrba a reușit să se ca
lifice în finală. Intr-un meci cu 
multe obstrucții, el l-a învins 
cu o decizie în unanimitate pe 
Marin Oatu. Ion Miron s-a com
portat slab în fața campionului 
european de juniori Șura De- 
leaev (U.R.S.S.), fiind depășit 
la puncte, după un meci în 
care n-a reușit să se apropie de 
un adversar cu brațe foarte 
lungi și destul de mobil.

Partidele semigreilor au fost 
deosebit de spectaculoase, cu 
răsturnări de situații, aplaudate 
îndelung de miile de spectatori. 
Georgică Donici a reușit o vic
torie prestigioasă (5—0) în fața 
lui Iuri Sarapov (U.R.S.S.), în
vingătorul, în preliminarii, al

LA BOX ÎNAINTEA FINALELOR

So- 
în 

do- 
re- 
cu-

campionului mondial Sixto 
ria. După o primă repriză 
care a boxat reținut, fiind 
minat de pugilistul sovietic, 
prezentantul nostru a pornit 
rajos la ofensivă și cu serii 
clare de lovituri l-a obligat pe 
bătăiosul Sarapov să bată în re
tragere. Cu un final impresio
nant, în care tribunele s-au ri
dicat în picioare, campionul se
migreilor noștri nu i-a lăsat 
nici o speranță lui Sarapov.

După ce a fost trimis la podea 
în. primul rund de Alexandru 
Mircea, gălățeanul Costică Chi- 
racu și-a pus în valoare plusul 
de experiență și forță a lovi
turilor, cîștigînd prin inferiori
tate evidentă în ultima repri
ză, după ce Mircea a fost nu
mărat de două ori.

Și astfel, după o săptămînă 
de întreceri, în rîndul celor 24 
de finaliști se află 15 reprezen
tanți ai țării noastre.

șapte ori peste 1,90 m șl, 
1,96 m. recordmană mon- 
lndoor. lată bilanțul din 
sezon al săritoarei ta taăl- 
Andrea Matay, campioană

diată 
acest 
Hme 
europeană de sală la VIena.

Pentru mulțl o apariție inedită 
ta lupta pentru supremația pro
bei, pentru specialiști o surpriză 
de „ultimă oră”, cine este, de 
fapt, atleta ungară Andrea Ma- 
tay ? O studentă (ta virstă de 
23 ani) la Facultatea de fizică șl 
matematică din Budapesta, năs
cută ta capitala țării vecine, ta
tăl său fiind Jurist, iar mama 
fostă Jucătoare internațională de 
baschet (de peste 100 de ori se
lecționată). Firească, deci. tacU-

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (grupa B)
(Urmare din pag. 1)

mult, deși s-a aflat la condu
cerea jocului, în special în pri
ma repriză. Cele 14 goluri (ci
fră record a zilei) au fost în
scrise de Z. Nagy, Tureanu (2), 
Cazacu, Gali, Axinte și Antal, 
respectiv Konig (3), Staribacher. 
Pock, Schneider și Cunningham. 
A arbitrat G. Grigoriev 
(U.R.S.S.), ajutat de V. Zsitva 
(Ungaria) și N. Toemen (Olan
da) Ia cele două linii.

R. D. GERMANA - UNGARIA 
10-2 (5-1, 3-1. 2-0)

Echipa învingătoare a fost tot 
timpul la cîrma jocului, dove- 
dindu-și clasa și anunțîndu-se 
ca una dintre cele mai puter
nice formații ale competiției. 
Ne-au impresionat în special 
patinajul rapid și decizia în 
fazele de finalizare. Echipa 
Ungariei, mai slab pregătită 
fizic, a plăcut prin sportivita
te, fiind — pîr.ă acum — sin-

gura formație cu nici un jucă
tor eliminat.

Au înscris : Peters. 2, Muller 
2, Simon, Scholz, Bielas, Pat- 
schinski, Proske și Siapke pen
tru R.D.G., respectiv Muhr si 
Pall.

Arbitri : A. Fischer (Norve
gia), 8. Tsukumoto (Japonia), 

Petersen (Danemarca).S.
NORVEGIA - ELVEȚIA 

5-1 (3-0, 1-1, 1—6)

Meciul de debut al acestei 
ediții a Campionatului mondial 
de hochei (grupa B) a consti
tuit și prima mare surpriză a 
întrecerii, nu atît prin victoria 
formației norvegiene, cit — 
mai ales — prin diferența ca
tegorică de scor. După cum 
pronosticau majoritatea specia
liștilor prezenți aici, a fost o 
partidă disputată, pe alocuri 
agitată, In care nordicii s-au 
impus prin jocul excelent pre-

stat în prima repriză. Formația 
norvegiană a evoluat mobil în 
apărare, foarte organizat, ini
țiind contraatacuri deosebit de 
periculoase. Elvețienii au do
minat a doua treime a meciu
lui, dar au ratat foarte mult. 
Finalul a aparținut echipei în
vingătoare, mult mai bine pre
gătită din punct de vedere fi
zic.

Au marcat : Andersen (min. 
4), Skaare (10 și 12), Set- 
bereng (25), Myhre (51)
pentru echipa Norvegiei,
respectiv Blaser (36).

Jocul a fost condus de B. 
Schweiger (R.D. Germană), la 
centru, ajutat de O. Barbu 
(România) și Wang ju-fu (R.P. 
Chineză), la cele două linii.

OLANDA - JAPONIA 6-5 
(2-2, 2-2, 2-1} I

Cea de a doua partidă 
.matineului"

a
hocheistic gălă-

țean a constituit, de asemenea, 
o surpriză, oferind — în ace
lași timp — un joc de mare 
tensiune, cu o evoluție palpi
tantă a scorului : 1—0, 1—2, 
2—2, 2—3, 3—3, 3—4, 4—4, 4—5, 
5—5, pentru ca în minutul 55 
olandezii să înscrie punctul 
unei victorii foarte prețioase și 
pe deplin meritate. Cu cîțiva 
jucători de origine canadiană 
în formație, echipa Olandei se 
anunță redutabilă la această 
ediție a campionatului

Au marcat: Janssen (min. 4), 
De Graanw (14). De Kloe (23), 
Van de Brock (25). Van Wieren 
(52) și De Heer (55) pentru for
mația Olandei. Kawamura (12). 
Vakabaiashi (13 și 54), Honma 
(22), M. Itoh (24) pentru aceea 
a Japoniei.

A condus la centru A. Kos
kinen (Finlanda), ajutat de 
H. Westreicher (Austria) și 
E. Frei (Elveția), la cele două 
linii.

nația spre sport, pe care a în
ceput să-1 practice din scoală, 
de la vîrsta de 11 ani. Crescind 
înaltă, ca mama ei, dar firavă. 
Andrea s-a îndreptat spre sări
tura în Înălțime. Stilul „fosbury- 
fl.op“ o avantajează și la 17 ani 
sărea deja 1.84 m, la 10 cm doar 
de recordul mondial de atunci, 
al bulgăroaicei Blagoeva. Spe
cialiștii vedeau în ea o serioasă 
pretendentă la recordul mondial 
de junioare deținut de Ulrike 
Mayfarth (1,92 m). In anul „eu
ropenelor* de la Roma (1574), o 
serioasă ruptură musculară îi 
stopează ascensiunea, dar pauza 
o ajută, în schimb, să treacă cu 
bine examenul de admitere la 
facultate. Studentă fiind, devine 
membră a clubului atletic al 
Politehnicii din Budapesta, antre
nată de reputatul tehnician Emos 
Pall (care a pregătit-o și pe 
Erika Rudof — 1.90 m). „Dar in 
primi doi ani — explică Andrea 
— mă plafonasem ia 1,89 m, im
posibil de trecut peste limba de 
1,90 m, *" ” ' ” ”
ram și 
și nu 1 
intens ] 
forței 
trecută
tren ament a fost respectat punct 
cu punct, începutul constînd în- 
tr-un raport schimbat între greu
tate și înălțime (de La 64 la 
58 kg față de 1,73 m). Se antre
nează de două ori pe zi. ajun- 
gtnd, printre altele, să ridice hal
tera de 170 kg în semi-flexiuni. 
Șl rezultatele au început să a- 
pară, titlul european de sală 
(cu o săritură de 1,92 m) fiind 
mal mult decît o simplă promi
siune.

Andrea Matay face parte acum 
dintr-un trio de mare valoare, 
alătur! de Sara Simeoni și Rose
marie Ackermann. „Pentru mine, 
a spus Andrea. Sara este cea 
mai bună, cea mai completă din
tre toate specialistele 
actuale ale probei", 
probabil, că ea n-are. 
namismul deținătoarei 
mondial în aer liber.

- p. sl. -

, o limită psihologică. E- 
foarte ocupată cu studiile 
mă puteam dedica unui 
proces de îmbunătățire a 
musculare44. Din toamna 
însă, programul de an-

mondiale 
gîndind, 

totuși, di
rect) rdului
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