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ALEGERILE DE LA 9 MARTIE
ACT POLITIC DE IMPORTANȚA MAJORA
PENTRU PROSPERITATEA PATRIEI
Milioane de cetățeni ai patriei noastre se vor afla mîine 

în fața urnelor. Prin votul tor, acordat din inimă 
candidaților Frontului Democrației ți Unității Socia

liste, candidații întregului popor, ei iși vor manifesta de
plina satisfacție pentru marile cuceriri democratice, pentru 
transformările revoluționare înfăptuite sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Comunist Român ta cele trei decenii 
și jumătate de construcție socialistă a țării. De la acel act 
istoric, care avea să marcheze Începutul transformării 
României dintr-o țară înapoiată, cu o economie predomi
nant agrară, intr-o țară cu o industrie puternică, fa con
tinuă dezvoltare și cu o agricultură modernă, poporul 
nostru a mers din victorii în victorii pe drumul luminos al 
socialismului dînd o nouă înfățișare peisajului material și 
spiritual al patriei. Noua opțiune, pe care cetățenii Româ
niei socialiste — români, maghiari, germani șl de alte na
ționalități — sînt chemați să și-o manifeste prin votul lor, 
reprezintă adeziunea deplină la politica partidului, la Pro
gramul său de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism, la isto
ricele hotărîri ale Congresului al Xll-lea, prin care sini 
statuate mărețele obiective ale ridicării României pe noi 
culmi de progres, civilizație și cultură socialistă.

Votul care II vom da candidaților Frontului Democrației 
și Unității Socialiste poartă In el semnificația unității 
noastre de monolit in jurul partidului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dragostea și recunoș
tința noastră față de iubitul conducător al partidului șt 
statului care prin gindirea și faptele sale de strălucită clar
viziune revoluționară, conduce destinele patriei spre vi
itorul luminos comunist. Urmfad cu fermitate calea tra
ducerii în fapte a ideilor cutezătoare ale secretarului ge
neral al partidului privind aprofundarea și lărgirea demo
crației directe, de participare nemijlocită a tuturor oame
nilor muncii la conducerea treburilor publice și îmbinarea 
acesteia cu democrația reprezentativă, exprimată prin în
crederea acordată candidaților F.D.U.S. pentru farurile de 
decizie ale partidului și statului, cetățenii țării concreti
zează principiul fundamental al adevăratei democrații; 
guvernarea țării de către popor, prin popor, pentru popor.

Creat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, Fron
tul Democrației și Unității Socialiste Întruchipează, eloc
vent, forța unității ,jn cuget și ta simțiri* • tuturor fiilor 
patriei noastre — români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — care astăzi trăiesc și munceee laolaltă în ar
monie, liberi și egali fa drepturi, pentru propășirea patriei
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PRIMUL NOSTRU VOT,
CANDIDAȚILOR F. D. U. S

Mîine, 9 martie, mă voi afla 
intr-o postură inedită : pentru 
prima oară in riața mea sini 
chemată să-mi îndeplinesc în
datorirea cetățenească prevă
zută de Constituția Repu
blica noastre de a vota. Cele 
mai mari performanțe sportive 
pe care le-am înregistrat ta 
cariera mea au fost obținute ta 
ultimii 5 ani, deci, așa cum se 
spune, ai ultimei legislaturi. 
Titlurile 
ropene, 
pe care le-am cucerit in aceas
tă perioadă reprezintă un mo
dest omagiu pe care noi, gim
nastele, l-am adut partidului 
și statului nostru pentru con
dițiile minunate ce ne-au fost 
create, ca noi să putem 
bine și să ne pregătim 
rîmul sportului.

Voi vota din toată 
pentru candidații Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

NADIA COMANECI
Erou al Muncii Socialiste, 
triplă campioană olimpică

Trebuie si mărturisesc 
mă încearcă, de mai multă 
vreme, un sentiment de emo
ție. Ca atunci cind am pășit 
prima oară pragul școlii. Ca a-
tunci cind profesoara Mariana 
Lucescu a început să mă în
vețe litera >rA“ din anevoiosul 
alfabet al rugbyului. Ca atunci 
cind am intrat in marele co
lectiv al clasei muncitoare, in 
glorioasa citadelă de la Gri- 
vița Roșie. Acest sentiment de 
emoție este dublat de o deo
sebită mindrie : am devenit, 
iată, un cetățean cu drepturi 
depline.

Primul meu vot il voi acor
da candidaților Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
ca un prinos de recunoștință 
pentru tot ce s-a înfăptuit in 
țara noastră, mereu mai înflo
ritoare, pentru condițiile minu
nate create generației mele, de 
afirmare deplină in toate do
meniile.

ECHIPA ROMÂNIEI CONDUCE CU 2-1
ÎN MECIUL DE „CUPA DAVIS" CU AUSTRIA

A treia confruntare din se
ria celor cinci, în cadrul me
ciului pe care-1 susține cu 
echipa Austriei, a adus din 
nou echipa României în avan
taj. Scorul de 2—1. realizat 
ieri de formația noastră. Ii 
deschide poarta calificării în
spre semifinalele zonei europe
ne a „Cupei Davis". Mai e ne
voie de un singur punct pen
tru asigurarea victoriei finale, 
punct pe care desigur toată 
lumea îl așteaptă de la Ilie 
Năstase în ultima partidă de 
simplu a zilei, cu Robert Rei- 
ninger. Aceasta, fără a exclu
de șansa pe care o are — 
chiar în fața lui Hans Kary — 
tânărul Florin Segărceanu, în 
deschiderea reuniunii de azi

Victor BANCIULESCU
Radu VOIA

(Continuare in pag. a S-a)

Cuplul român — Ilie Năstase și Florin Segărceanu — în acțiune, 
in timpul partidei ciștigate ieri

Foto ; Dragoș NEAGU

Astăzi, a 21 a etapa a Diviziei A de fotbal

MOMENT FAVORABIL PENTRU 
STEAUA Șl F.C. ARGEȘ?, 

Universitatea Craiova, F. C. Baia Mare și Dinamo — in deplasare
PROGRAMUL MECIURILOR

Cluj-Napoca : „U“ - UNIV. CRAIOVA
Satu Mare : OLIMPIA - DINAMO
Pitești : F.C ARGEȘ . - C.S. T1RGOVIȘTE
Rm. Vilcea : CHIMIA - JIUL
București : STEAUA - F.C.M. GALAp

(stadionul Steaua)
Timișoara : POLITEHNICA - F.C. BAIA MARE

(meci televizat)
București : SPORTUL STUD. - POLITEHNICA IAȘI

(Stadionul Republicii)
Bacău : SPORT CLUB - F.C. OLT
Buzău : GLORIA - A.S.A. TG. MUREȘ

loots meciurile >or incepe la ora 15,30



Cîteva suie de pionieri bistrifeni

CĂLĂTORI ÎN ETER, PESTE MERIDIANELE 
SI PARALELELE PĂMÎNTULUI

Operatorul răsucește ușor buto
nul stației, în difuzor tl-ta-urile 
alfabetului Morse se întretaie, se 
Buprapun, dar iată că din noia
nul de semnale se distinge unul : 
„Către YO5KDP... Către YO5KDP. 
Vă recepționăm din Manua Chinei 
de Sud...44 Copiii tresar emoțio
nați. „Marea Chinei de Sud 7 Ex
traordinar !...“

Șl cum să nu fie ? Apelul kxr, 
indicativul YO5KDP al radioclub u- 
lul Casei pionierilor și șoimilor 
patriei din Bistrița, lansat tn eter 
ca un salut prietenesc către alți 
sportivi ca ei, de pe meridianele 
fi paralelele păm în tulul este cap
tat tocmai de stația unei expedi
ții științifice de pe un minuscul 
atol pierdut în marea Chinei. 
Creionul aleargă pe hîrtie, așter- 
nînd în jurnalul stației textul : 
„...salutări prietenești, dragi co
pii ! Așteptăm QSL-ul vostru...*

Șeful radioc'lubului, Teodor Vîr- 
ttc, are chipul înseninat de bucu
ria copiilor care vor trimite chiar 
azi noilor lor prieteni de departe 
o ilustrată, o imagine a ferme
cătoarelor meleaguri blstrițene — 
QSL-ul — și vor aștepta o alta 
pentru colecția Casei. „Un fapt 
divers tn viața noastră, o satis
facție, firește*, ne spune Teodor 
Vîrtic.

La radioelubul bistrițean cîteva 
sute de copii trăiesc zilnic aseme
nea satisfacții, pătrunzînd astfel, 
în lumea plină de taine și de far
mec a radiofoniei, făcîndu-și uce
nicia în știință și tehnică, nes pre 
activitatea lor „vorbește" eu mul
te amănunte jurnalul de zi. Pot 
fi citite, acolo, de pildă, fapte 
ca : „Elevul Mircea Crișan — 
YO5CDX — este declarat campion 
internațional al țării noastre, la 
pionieri, pe anul 1979, tn ultra
scurte. Felicitări, Crișane !* „Azi, 
15 octombrie, au început cursurile

de telegrafie pentru copiii din 
c Las ele I—IV*. „în concursul re
publican „Y03044 (30 de ani de
la crearea asociației radioamato
rilor români), echipa pionierilor 
din Bistrița a ocupat locul 2*. 
„Radioamatori cu care ne mîn- 
drim : Pavea Grâov, Ovidiu 
Szaba, Marian Radu..." Sînt în
semnări scurte, așternute cu grijă, 
alături de notările miilor, a zeci
lor de mii de legături radio rea
lizate cu radioamatori din în
treaga lume.

Ii urmărim pe mieii „meșteri 
mari*4 la lucru. în sala operatori
lor și în atelierul de construcții 
și încercăm un sentiment de ad
mirație pentru hărnicia și inteli
gența lor. „Avem mult de lucru 
— ne spune dascălul care-1 în
drumă, Teodor Vîrtic. Ne pregă
tim pentru „Cupa Prieteniei44 pe 
care o vom organiza în primă
vară. Este evenimentul cei mai 
de seamă și vrem să fim nu nu
mai gazde bune, ci șl cîștigători..." 
în primăvară se vor aniversa 30 
de ani de la deschiderea Casei 
pionierilor din Bistrița. Printre 
manifestările organizate cu acest 
prilej se va număra șl un con
curs de radiogonlometrie opera
tivă — ..vînătoare de vulpi44 — 
eu invitați din întreaga țară, a- 
tractivă expediție pe culmile îm
pădurite din jurul orașului de pc 
apa Bistriței ardelene. Pînă a- 
Umci...

Din sala operatorilor se aud 
ti-ta-urile repetate ale emițătoru
lui. Copiii, călători în eter peste 
meridianele și paralelele pămînitu- 
hii, lansează din nou căldurosul 
kw mesal : „Ape! generai ! Sîn- 
tem YO5KDP, pionierii radiociu- 
buhii Bistrița ! Salut prietenesc 
tuturor !

Viorel TONCEANU

Perspectivele tinerilor scrimeri romani pe planșele internaționale

OBIECTIVUL PERFORMANȚEI IMEDIATE 
SĂ NU-L ANULEZE PE CEL AL FORMĂRII!

Tradiționalul „Turneu Priete
nia-, dedicat anual tinerilor scri
meri din țări socialiste, a avut, 
la recenta ediție, desfășurată în 
orașul cehoslovac Gottwaldov, o 
semnificație aparte, prin înca
drarea lui în anul Jocurilor O- 
limpice. Fiind greu de crezut că 
mulți dintre tinerii competitori 
se află angajați în cursa de ti
tularizare pentru ediția moscovi
tă a J.O., se presupune că ma
joritatea acestora constituie eșa
lonul selecționabililor (mal bine 
zis al realelor speranțe) pentru 
viitorul ciclu olimpic.

Interesant de subliniat, prin a- 
ceastă prismă, devine deci mo
dul In care forurile de resort 
din țările care-și trimit, de obi
cei, tinerii scrimeri, fac selecția 
pentru această anuală trecere în 
revistă. în timp ce cele mai mul
te federații optează pentru Limita 
superioară de virstă (20 de ani), 
dorind să „fotografieze" valoa
rea momentului trecerii la o 
nouă categorie, eea a seniorilor, 
altele, printre care și federația 
noastră de specialitate, consideră 
competiția ca un util prilej de 
sondare a perspectivei, de scoa
tere la lumina performanței a u- 
nor foarte tineri scrimeri (unii 
chiar juniori mici, deci In virstă 
de 14—16 ani). Optică dictată și 
de o realitate obiectivă, dar șl 
de unele situații conjuncturale. 
In ceea ce privește scrima româ
nească este știut faptul că. din 
punct de vedere al numărului 
sportivilor legitimați, ea nu se 
află la nivelul celor din U.R.S.S.. 
Ungaria, Polonia, școli reputate 
pe plan mondial cu care concu
răm de trei decenii la medaliile 
marilor competiții Internationale 
șl câ. implicit, la noi baza de 
selecție este mal mică. La a- 
ceastă se adaugă — factor con

ETAPA DE IARNĂ A
In masivul Retezat a avut loc, 

timp de o săptămînă, etapa de 
iarnă a Alpiniadei republicane 
pentru tineret și femei. La Ca
bana Pietrele, în zona căreia s-au 
desfășurat o parte din acțiunile 
competiției, și-au dat întHnire 25 
de fete (6 echipe) și 62 de bă
ieți - (18 echipe) din principalele 
secții de alpinism din țară. De 
remarcat că, alături de vechi șî 
cunoscute secții de alpinism cum 
sînt A.S.A. Brașov, LT. București, 
Gri vița Roșie București, Universi
tatea București, Universitatea 
Brașov și altele, anul acesta și-au 
trimis reprezentanți și altele nod : 
Azomureș Tg- Mureș, Metalul 
Gh-eorgheni, Aurul Brad și 
P.T.T. Alba Iulia. în prima parte 
a etapei, concurenții au executat 
escalade pe pereții de stîncă în 
traseele de gradul m ..Creasta 
vulturilor44 și „25 octombrie*4. A 
doua acțiune a constat din efec
tuarea unui raliu alpin ecu bd-

ALPINIADEI PENTRU TINERET Șl FEMEI

junctural — faptul că în ultimii 
ani „noul val44 n-a mai adus în 
rada marii performanțe adevă- 
rați „marinari de cursă lungă44, 
capabili să facă față concurenței 
tot mai mari de pe planșele in
ternaționale, în această disciplină 
olimpică In care tineretul își 
spune tot mai accentuat cuvîn- 
tul.

Și iată că, în pofida rezultate
lor înregistrate la Gottwaldov 
(doar floreta fete și sabia au 
ajuns pe podium, prin echipele 
formate din E. Guzganu, G. Be- 
tuker, R. Orosz, O. -Hochdorfer, 
Cs. Euparcsics — locul 2, res
pectiv F. Păun eseu, A. C hi c uliță, 
V. Mocanu, L. Filip oi u, P. Ba
dea — locul 3, iar floretlsta Eli- 
sabeta Guzganu a fost finalistă 
— locul 6, celelalte echipe, de 
floretă băieți și de spadă, ocu- 
pînd locurile 4, în respectivele 
probe individuale neajungînd 
nici un reprezentant al nostru în 
finale), secretarul Federației ro
mâne de scrimă, Dionisxe Tep- 
șan, consideră că ediția ’80 a 
„Turneului Prietenia44 ne dă spe
ranțe. De ce ? „După o perioadă 
în care pierdusem contactai ca 
plutonul fruntaș al tinerei gene
rații (ceea ce s-a repercutat di
rect în procesul de împrospătare 
a loturilor reprezentative — nm.), 
am putut constata acum că, din 
punct de vedere valoric, sîntem 
iarăși foarte aproape de reputate 
școli de scrimă cum sint cele din 
Ungaria, Polonia, Uniunea So
vietică. Iată, ca fetele, a căi or 
medie de virstă — 17 ani, a fost 
cea mai scăzută dintre competi
toare, Elisabeta Guzganu fiind 
și cea mai tînără finalistă (15 
ani), putem să ne gindim chiar 
ca la ediția următoare să elști- 
găm proba pe echipe. Cîteva a- 
mănunte semnificative legate de 
floretă fete : am învins ca I—6 
echipa Ungariei (care a avut 
două finaliste in proba Individu
ală). iar Elisabeta Guiganu —, 
aflată la primul său mare con
curs — a Înfruntat în finală trei 
adversare de 20 de ani șl două

de 19 ani, victoriile ei fiind în fața 
primelor două clasate, Hazai 
(Ungaria) și Soboleva (U.R.S.S.). 
Ce a grevat, însă, comportarea 
tinerilor noștri reprezentanți 7 
Lipsa experienței obținute prin 
concursuri internaționale tari ca 
și slaba concurență pe plan in
tern la categoria lor de virstă. 
Rudolf Szabo, de pildă, care a 
avut realmente la Gottwaldov 
valoare de medaliat (in grupele 
preliminarii a cîștigat 9 din 10 
asalturi), a greșit tactic în eli
minările directe, giăbtndu-se, 
fiind lipsit de concentrare, pier- 
zînd asaltul decisiv, cu cubane
zul Ona, cu 9—10. Ca să nu mai 
vorbim de echipa floreliștiîor care 
debutează în sezon Ia Gottwaldov 
cu un neașteptat 1—9 cu R. D. 
Germană, cîștjgă apoi cu 9—o 
la Polonia, pentru ca, numai cî
teva zile mai tîrziu, Ia „inter
naționalele44 României să învin
gă o reprezentativă sovietică 
condusă de Ruziev, component 
al echipei campioane mondiale ! 
Efortul nostru va trebui, evi
dent, înzecit, dar atita timp cît 
puține secții de scrimă din țară 
vor contribui efectiv Ia lansarea 
tinerelor talente (în actualul lot 
s-au aflat selecționabili de la 
C. S. Satu Mare,* C. S. Șc. Satu 
Mare, Steaua, Progresul și Vii
torul din București, CI. sp. Șc. 
din Craiova și Slobozia, adică 7 
din 39 secții !) rezultatele nu 
vor fi cele așteptate44.

Adăugind la cele exprimate de 
secretarul forului de specialitate 
șl opinia noastră că se impune 
și o pregătire specifică a lotu
lui reprezentativ de tineret, în 
care OBIECTIVUL DE PERFOR
MANTA IMEDIATA SA NU-L 
ANULEZE PE CEL AL FOR
MARII CA MARI PERFORMERI 
(ba din contră, să-1 stimuleze !), 
ne propunem să dăm cuvîntul și 
reprezentanților secțiilor de scri
mă, celor care răspund de viito
rul acestei importante discipline 
olimpice în sportul românesc.

Paul SLAVESCU
vuac) nominalizat șl marcat îna
inte de concurs, care a cuprins 
principalele virfuri din masivul 
respectiv (Retezat, Bucura, Pe- 
leaga, Păpușa, Pietrele etc). Ul
tima întrecere a fost o probă de 
coborire dirijată pe schi, pe un 
traseu jalonat, cu părți de tre
cere obligatorii.

Deși unele acțiuni (Cum au

test escaladele fetelor) s-au exe
cutat in condiții de viscol și ger 
puternic (minus 22 de grade) ma
joritatea echipelor, atft de băieți 
cit și de fete, au primit punctaje 
bune, unele chiar maxime, cali- 
flcîndu-se pentru etapa de vară 
a comnetiției, care se va desfă
șura, in perioada 7—10 lube, în 
Cheile Bicazului.

ELEVI Șl ELEVE !

IN ATENȚIA CUMPĂRĂ
TORILOR DE AUTOTU

RISME DACIA 1300
Magazinele I.D.&LS. li

vrează în devans autotu
risme DACIA 1300 după 
cum urmează :
• Mag. Timișoara li

vrează celor programați 
pînă la 15 mai 1980.
• Mag. Bacău livrează 

celor programați pînă la 
31 mal 1980.
• Mag. Brașov livrează 

celor programați pînă la 
15 Iulie 1980.
• Mag. București, Pi

tești și iași livrează celor 
programați pînă La 15 au
gust 1980.
• Mag. Baia Mare li

vrează celor programați 
pînă la 31 august 1980.
• Mag. Reșița livrează 

celor programați pînă la 
15 sept. 1980.
• Mag. Cluj livrează ce

lor programați pînă la 
30 sept. 1930.

Aceste devansuri operea
ză pînă la 31 martie 1980, 
cînd își Încetează valabi
litatea. Vînzări’e zilnice se 
vor efectua în funcție de 
stocul de autoturisme e- 
xlstent ia magazin în ziua 
respectivă.

Pînă ia 20 martie a.c_ vi puteți 
înscrie ia seriile pentru vacanța 
primăverii la :
• hotel Bodoc (orașul Sf. 

Gheorghe) — camere de 2 paturi, 
baie și televizor.
• hotel Peștera (masivul Bucegi) 

camere de 2 paturi cu baie.
• hotei Debarcader (stațiunea 

Pucioasa) camere de 2 paturi cu 
duș.
• cabanele : Bolbod, Cheile 

Zănoagei, Babele, Caraiman, Peș
tera.

Durata seriilor — 6 zile.
Filialele de turism din str. Men

deleev nr. 14. bd. Republicii nr. 
68, Bd. 1848 nr. 4 Și Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35 sînt deschise rtrâ» 
între orele 8 și 20.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
La campionatele europene de sa
lă, Adrian Proteasa a cucerit 
medalia de bronz, trecînd peste 
ștacheta ridicată la 2,29 m :

în ce-1 privește comportarea, 
Concluzia e următoarea : 
Cind faci eforturi Îndelungi, 
„încet-încet... mai sus ajungi!* 
FRANCISC SZMEGA, BRAD.

„La ce Înălțime maximă față de 
sol se poate ridica un schior, 
In timpul zborului de Ia trambu
lină de cea mai mare categorie?44, 
înălțimea nu este chiar atit de 
mare cum, probabil, credeți dv. 
Nu sint In măsură să vă răspund 
cu precizie matematică, dar ea 
nu trece de 20 de metri. în 
schimb, ,,zborul" de pe o tram
bulină specială poate ajunge la 
170 metri !

însă „acoperire4*, la turneul fi
nal al C.M. din Argentina fotba
lul nostru fiind reprezentat nu
mai prin... arbitrul Nicolae Rai- 
nea. Aceasta a fost, dealtfel, și 
poanta cititorului din Sucevița. 
Ne-a plăcut, totuși, scrisoarea 
dv. Ca atare, așteptăm să ne 
scrieți din nou.

IOSIF ȘUTII, CLUJ-NAPOCA. 
întrebarea dv. poate că și-au pu
s-o și alțl cititori, de aceea mă 
grăbesc să clarific o problemă 
care mi se părea destul de... 
clară. Loviturile de Ia 11 metri 
care se execută într-un meci de 
cupă care n-a putut departaja

LOZUL 
MĂRȚIȘORULUI

In aceste zile, agențiile 
Loto-Pronosport și vînzăto- 
rîi volanțj continuă să vă 
ofere o surpriză plăcută : 
LOZUL MĂRȚIȘORULUI - 
un nou prilej de frumoase 
satisfacții, bineînțeles cu 
condiția de a juca... MAI 
MULTE LOZURI JUCATE 
- MAI MULTE ȘANSE DE 
A VA NUMĂRA PRINTRE 
MARII CÎȘTIGĂTORI I

GHEORGHE CRMOVEANU. Ex
celentul pugilist iugoslav Mate 
Par Iov a dovedit că boxerii ama
tori (dacă nu toți, măcar unii 
dintre ei) pot face față celor 
profesioniști, ba chiar să-1 în
treacă ! Dealtfel, el a fost, nu 
cu mult timp în urmă, campion 
mondial la categoria semigrea in 
boxul profesionist.

EMIL BALDIN, BAL$. Vă mul
țumesc pentru aprecieri. Mă 
bucură că v-a plăcut catrenul lui 
Stelian Cazacu, din Sucevița, pu
blicat în ziarul „Sportul" din 33 
februarie a.c. Răspunsul dv. n-are

eele două echipe n-au nici o 
gătură cu penalty-urile obișnuite. 
Dteci, dacă portarul respinge min
gea sau aceasta a lovit bara, lo
vitura se consideră ratată, nid 
un jucător neavînd dreptul de a 
o juca din nou și a încerca să 
fructifice pentru a doua oară 
șansa. La executarea loviturilor 
de la 11 metri obișnuite, dictate 
pentru infracțiuni în suprafața 
de pedeapsă, mingea respinsă de 
portar poate fi reluată de orica
re Jucător. INCLUSIV de acel 
care a executat lovitura de Ia 11 
metri. Dacă însă mingea, în a- 
ceeași situație, a lovit bara și 
a revenit în teren, dreptul de a 
o relua o au toți jucătorii, MAI 
PUTIN cel care a bătut penal- 
ty-ul. Ar însemna că joacă pen
tru a doua oară consecutiv min
gea, ceea ce regulamentul nu

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ORICINE JOACA POATE CÎȘ- 

TIGA 1 • Mai sînt cîteva zile 
pînă la tragerea extraordinară 
Pronoexpres de marți 11 martie 
a.c. — prilej de mari și nume
roase satisfacții. în cadrul a 13 
extrageri cu un total de 72 nu
mere, se atribuie AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ și „Skoda 120 L“, 
MARI CIȘTIGURI ÎN BANI de 
valori variabile și fixe, precum 
și EXCURSII ATRACTIVE PESTE 
HOTARE. Se participă pe bilete 
de 6, 15 și 25 lei varianta, cele 
de 25 lei avînd drept de cîștig la 
toate extragerile ! Cu variantele 
combinate și combinațiile „cap 
de pod44, achitate sută la sută 
sau în cotă de 25 la sută, se pot 
obține suite de cîștiguri la mal 
multe categorii. Consultați pros
pectul acestei avantajoase tregeri 
și jucați din vreme numerele 
preferate ! Agențiile Loto-Prono
sport vă așteaptă pînă huni 10 
martie a.c. ® Concursul Prono
sport de mîine, 9 martie 1980, 
cuprinde partide deosebit de a-

tractive din campionatele italiene 
de fotbal ale diviziilor A și B. 
Ca de obicei, probabil că nici 
de această dată nu vor lipsi sur
prizele, care aduc celor mal prl- 
cepuți participant! satisfacții din
tre cele mai frumoase. încercați 
și dv. să vă numărați printre 
marii cîștigători I AST AZI ESTE 
ULTIMA ZI pentru depunerea 
buletinelor.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 7 MAR
TIE 1980. Extragerea I : 73 57 56 
4 22 56 37 24 25 ; extragerea a 
D-a .-60 89 90 32 85 29 87 20 54. 
FOND TOTAL DE CÎȘTlGURI : 
943.975 lei din care 86.696 let RE
PORT LA CATEGORIA 1.
• CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN S MARTIE 
1980. Cat. 1 (12 rezultate) — 3 va
riante 100% a 16.274 Ici și 11 va
riante 25% a 4.068 lei ; cat. 2 (11 
rezultate) *— 68,25 variante a 
L1O5 lei ; cat. 3 (16 rezultate!) ■■ 
957,30 variante a 1US lei.

permite. E clar ? Dar și mai clar 
este să marchezi din primul șut î 
Ceea ce nu se întîmplă întotdea
una...

Ilustrații : N. CLAUDIU

ÎN ATENȚIA
CORESPONDENȚILOR 

NOȘTRI
Redacția ziarului nostru 

roagă pe toți corespondenții 
săi ca rezultatele de la com
petițiile oficiale care se vor 
disputa sîmbătă 8 martie să 
fie transmise, la telefoanele 
obișnuite, duminică dimi
neața, cu începere de la ora 
10.
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SIMBOLIC BUCHET
cu 

STIMEI
FLORILE DRAGOSTEI, 
SI PREȚUIRII NOASTRE 
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in fie-

1

Pe firul unei frumoase tradiții, sărbătorim azi, ca 
care an la 8 martie, Ziua internațională a femeii.

In această zi, gindurile fiecăruia se îndreaptă, in 
rind, spre ființa care i-a dat viață, spre acea „dulce 
— cum spune Mihai Eminescu — care reprezintă, in 
legătura fiecăruia dintre noi cu glia strămoșească, cu bunii 
și străbunii care au luptat cu eroism legendar pentru păs
trarea ființei naționale, pentru independență și libertate. In 
această zi de primăvară sufletească, ne gindim și la soția, 
surorile sau fiicele noastre, dăruindu-le tuturor, simbolic, 
un buchet in care am inmănunchiat florile recunoștinței, 
prețuirii, admirației și dragostei pentru impresionanta acti
vitate a femeilor, in întreprinderi sau pe ogoare, pe tărîmul 
științei și culturii, în vasta operă de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, la ridicarea patriei noastre 
pe noi culmi de progres și civilizație.

De la an la an rolul femeii în viața politico-socială a țării 
noastre a crescut, ca urmare a ințeleptei conduceri a Parti
dului Comunist Român. Unele dintre ele . ocupă posturi de 
înaltă răspundere in organele superioare de partid și de 
stat, in organele locale de conducere a treburilor obștești, 
altele sînt conducători ai unor instituții de cercetări, in 
invățămint, direbtori de întreprinderi economice. Numeroase 
femei sînt ingineri și pedagogi, medici sau tehnicieni cu 
înaltă calificare. Alături de masele de muncitoare în uzine 
sau pe ogoare, ele sînt prezențe pretutindeni în marea 
operă pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al 
XII-lea al partidului, pentru oțelul și plinea țării, pentru 
bunăstarea noastră, a tuturor.

In această zi sărbătorească, privirile femeilor din patria 
noastră se îndreaptă spre primul fiu al poporului nostru, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, președintele țării, conducătorul iubit și stimat, 
clarvizionarul revoluționar, care acordă femeii din țara noas
tră o înaltă prețuire, spre tovarășa ELENA CEAUȘESCU, 
model și simbol al femeii-mamă, al femeii luptătoare, al 
omului de știință ale cărui merite sînt astăzi recunoscute pe 
toate meridianele globului, exemplu viu pentru lupta revo
luționară a femeilor de pretutindeni.

In această zi, iubitorii sportului se gindesc cu mîndrie și 
dragoste la sportivele care ne-au reprezentat cu cinste in 
marile competiții internaționale. Medaliile obținute de Na
dia Comăneci, Emilia Eberle, Dumitrița Turner, Melita 
Ruhn și celelalte gimnaste, de Sanda Toma la canotaj, 
de Elena Andreescu la popice, de înotătoarele Carmen Bu- 
nadu și Irinel P emule seu, de scrimera Ecaterina Stahl 
și de colegele ei, victoriile Virginiei Ruzici și ale. altor 
sportive au făcut ca tricolorul nostru să se ridice pe cel 

le
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mai înalt catarg la marile concursuri internaționale, 
Jocurile Olimpice.

In această zi, lor, sportivelor, ca și tuturor femeilor din 
țara noastră le aducem un fierbinte omagiu, urindu-le noi 
și noi succese în producție și sport, pentru gloria patriei 
noastre socialiste, pentru făurirea unei lumi mai bune, pen
tru pace și înțelegere intre toate popoarele.,„ ......... ..  _. I

ÎN LUNA MARTIE, AGENDA 
MAI BOGATĂ Șl MAI

8

După cum s-a arătat și la 
ultima plenară a Consiliului 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport, acest an este ho- 
tărîtor pentru îndeplinirea Pro
gramului privind dezvoltarea 
activității de educație fizică 
și sport în perioada 1976—1980 
și pregătirea sportivilor români 
în vederea participării la Jocu
rile Olimpice din 1980, adoptat 
de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Traducerea în ^iață a unuia 
din principalele obiective — e- 
ducația fizică și sportul de 
masă — constituie, după cum 
o confirmă multitudinea acțiu
nilor din cadrul marii compe
tiții sportive naționale „Dacia- 
da” — ediția de iarnă, o preo
cupare deosebită a consiliilor 
municipale și județene pentru 
educație fizică și sport, a fac
torilor cu atribuții. Competițiile 
la nivelul asociațiilor sportive, 
mai numeroase ca în alți ani, 
au fost îmbinate cu cele pe 
localități și județe,' unele de o 
remarcabilă amploare, cum au 
fost cele de la Vatra Domel, 
Predeal, Poiana Brașov, din 
Semenic, de la Păltihiș-Sibiu. 
Cîmpulung Moldovenesc sau 
Sfintu Gheorghe, cu un puter
nic efect propagandistic pentru 
sporturile de iarnă.

Pentru luna martie, consiliile 
sportive județene, în strînsă 
conlucrare cu inspectoratele de

„DINAMOVIADA" DE SCHI, O REUȘITĂ A SPORTULUI DE MASĂ!
Pe pîrtia Goznuța (probele 

alpine) și in vecinătatea com
plexului turistic (fondul) din 
Semenic s-au desfășurat în
trecerile de schi din cadrul ce
lei de a 6-a ediții a finalelor 
.Dinamoviadei albe“, competi
ție înscrisă sub genericul „Da- 
ciadei“. O organizare ireproșa
bilă a compensat dificultățile 
pe care concurenții le-au avut 
de întîmpinat datorită condi
țiilor meteorologice (ceață care 
a îngreunat desfășurarea unor 
probe, în special a celor de 
„alpine”), solicitînd finaliștilor 
atît valorificarea cunoștințelor 
lor in domeniul schiului, cît și 

I
I

primul 
mamă“ 
esență, 

invățămint, cu organele jude
țene ale sindicatelor, pionieri
lor, Uniunii Tineretului Comu
nist și altele, au întocmit pro
grame bogate ale activității 
sportive de masă.

Din aceste programe reiese 
clar că s-a ținut seama de ca
racterul de tranziție iarnă- 
primăvară al lunii martie, ca 
și de faptul că, în funcție de 
configurația geografică, în u- 
nele județe se mențin condi
ții bune pentru practicarea 
sporturilor de iarnă, în timp 
ce în altele primăvara se face 
simțită mai repede, creînd po
sibilitatea trecerii la discipli
nele specifice sezonului cald. 
Așa se face că, spre exemplu, 
județe cum sînt Cluj, Covas- 
na, Bistrița-Năsăud, Harghita 
au prevăzut și în această lună 
festivaluri ale sporturilor de 
iarnă la schi alpin, fond și 
sanie, sau pe gheață.

Practicate cu aceeași plăcere 
iama, ca și vara, șahul, teni
sul de masă, popicele sînt in 
continuare ramurile sportive la 
care vor fi organizate nume
roase întreceri în toate jude
țele. Se adaugă gimnastica 
sportivă șl modernă, cu con
cursuri de selecție (ex. : Mu
reș) și Festivalul ansamblurilor 
școlare de gimnastică ritmică 
modernă (în toate județele).

în luna martie încep, după 
cum menționam, întreceri la 

iscusința și curajul. Sînt 
atuuri care au demonstrat o 
bună pregătire fizică și tehni
că a concurenților la Dinamo- 
viadă, la nivelul și importanța 
competiției.

Așa cum ținea să remarce și 
Ștefan Ghemeș, directorul 
concursului și delegat al Fede
rației române de schi-bob, 
„Dinamoviada din acest an a 
constituit o reușită, atît prin 
numărul mare de participanți, 
cît și prin nivelul competițio- 
nal bun al multor concurențî, 
de pildă al lui Dan Munteanu, 
schior cu veleități în perfor
manță. In totul, Dinamoviada

Candidați! F. D. U. S. și problemele

dezvoltării mișcării sportive

DEVA, LINARA CITADELA 
A GIMNASTICII NOASTRE FEMININE, 

ASPIRĂ LA NOI Șl DEPLINE AFIRMĂRI
Deva, frumosul oraș de la 

poalele Cetății, este azi capita
la gimnasticii românești. Mal 
exact, a gimnasticii feminine, 
care și-a afirmat cu tărie clasa 
internațională. Deva respiră azi 
aerul gimnasticii, luînd și din 
ceea ce se statornicise de ani 
și ani că este al fotbalului... Ne 
referim la popularitate, la in
teres, la spectatori...

De ce aceste mutații ? Pen
tru că azi, în reședința județului 
Hunedoara, gimnasticii și, în 
general, sparturilor de sală 11 
s-au asigurat condiții de prac
ticare dintre cele mai bune. De 
dimineața și pînă seara tîrziu 
sălile sînt pline. Nici nu e de 
mirare : la Deva, oraș a cărui 
populație s-a dublat in ultimii 
15 ani, există 17 000 de elevi. 
De Ia o echipă de fotbal și una 
de volei, cite existau în trecut, 
azi orașul se poate mîndri, nu
mai la copii, cu 79 de grupe, 
în care viitori performeri își 
fac ucenicia la atletism, gim
nastică, judo, lupte, canotaj, 
baschet, volei, fotbal șj tenis. 
Dacă în 1944 existau la Deva 
doar trei grupări sportive, azi 
numărul asociațiilor sportive a 
ajuns la 32.

Toate aceste amănunte, reve
latoare în ceea ce privește dez
voltarea activității sportive pe 
aceste meleaguri, le-am aflat 
de la tovarășul Aron Pîrva, se
cretar al Comitetului municipal 
Deva al P.C.R., totodată pre
ședintele Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport, 
propus candidat al Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste pentru Consiliul popular 
municipal Deva, în circumscrip
ția orășenească nr. 21.

Despre modul cum tovarășul 
Aron Pîrva a sprijinit și a 
contribuit nemijlocit la dezvol
tarea activității sportive în mu
nicipiu ne-a vorbit tovarășul 
Viorel Jlano, prim-viceprețe-

„DACIADET, 
VARIATĂ
sparturile specifice sezonului 
cald, in primul rind crosurile. 
Crosul 8 Martie, Crosul 9 Mar
tie, Crosul Mărțișorului, s-au 
și desfășurat, iar Crosul Pri
măverii, Crosul pionierilor și 
tineretului se desfășoară în 
toate județele, Frecvența cro
surilor va crește în partea a 
doua a lunii. încep campiona
te de minifotbal (ex. : Mureș), 
drumețiile și excursiile (ex. : 
Mehedinți, Hunedoara), acțiu- 
nilede orientare turistică (ex.: 
Buzău). Atletismul, îndeosebi 
cu concursurile școlare, intră 
șl el în drepturi (ex.: Covasna).

în luna în care sărbătorim 
Ziua femeii au loc numeroase 
întreceri rezervate sportului fe
minin : „Cupa Femina" la te
nis de masă, șah, volei (ex. : 
Alba, Arad), Zilele sporturilor 
de iarnă pentru femei (ex. • 
Bistrița-Năsăud) sînt numai 
două din numeroasele competi
ții de acest fel.

Tot în martie au loc fazele 
pe județe din cadrul „Cupei 
Congresului al XI-lea al U.T.C.*. 
Complexului aplicativ „pentru 
apărarea patriei” și Cupei în- 
vățămîntulul și culturii.

Așadar, „Daciada”continuă să 
aibă o agendă bogată și varia
tă în luna martie, cînd se pre
gătește și startul ediției de va
ră, care se va da duminică 
6 aprilie.

de schi a reușit să realizeze o 
excelentă popularizare a schiu
lui în rîndul tineretului”.

Consemnăm mai jos numele 
câștigătorilor. Individual. Sla
lom uriaș. Cadre peste 35 de 
ani : Gh. Șerbulea (Dinamo 
Ploiești) ; cadre pînă la 35 
de ani : Dumitru Lupu (Di
namo Pompierul D ; elevi și 
militari în termen : Dan Mun
teanu (Dinamo Pompierul I). 
Slalom special. Cadre peste 35 
de ani : Gh. David (Dinamo 
Brașov) ; cadre pînă la 35 de 
ani: Gh. Comșa (Dinamo Bra
șov) ; elevi și m.t. : Dan Tes- 

dintele C.J.E.F.S. Hunedoara : 
„Tovarășul Aron Pîrva a lu

crat mulți ani la Comitetul mu
nicipal U.T.C. Deva, calitate în 
care S-a ocupat și de activita
tea sportivă. De patru ani este 
președintele C.M.E.F.S. S-a 
preocupat, printre altele, de 
consolidarea centrelor de gim
nastică șl atletism din cadrul 
Clubului sportiv școlar Cetate, 
a avut satisfacția promovării e- 
chipei masculine de tenis Ci
mentul Deva în Divizia A, după 
cum speră ca voleibalistele de 
la Corvinul-Dacia să se numere 
din nou printre formațiile din 
„A". Pe scurt, nu este doar un 
președinte onorific, unul dintre 
cel care apar doar la ședințe, 
ci conduce în mod direct acti
vitatea sportivă".

Ne-a vorbit apoi, din nou, 
tovarășul Aron Pîrva despre 
domeniile spre care se îndreap
tă atenția C.M.E.F.S. privind 
activitatea sportivă din oraș :

„în ultimii ani în județul nos
tru și în capitala sa, Deva, miș
carea sportivă a crescut mult, 
îndeplinind indicațiile din ho- 
tăririle partidului privind dez
voltarea continuă a educației 
fizice și sportului, Comitetul ju
dețean de partid Hunedoara a 
acționai in direcția inten
sificării acestei activități, la 
sate și orașe. In muni
cipiul Deva s-a consolidat 
baza materială și s-au creat 
nuclee de performanță prin 
centre de copii șl juniori. 
S-au realizat cîteva obiective

DOI CANDIDAȚI — 
PENTRU DEIVOITAREA

Deși vizita noastră fusese 
anunțată pentru o dată anu
me, în acea zi a fost imposi
bil să-1 găsim liber pe to
varășul Andrei Fabian, secre
tar al Comitetului de partid 
al municipiului Miercurea 
Ciuc, președintele Consiliului 
municipal pentru educație fi
zică și spart, candidat pentru 
alegerile de la 9 martie. Era 
ba pe teren, ba în vreo șe
dință de lucru.

— Dacă vreți neapărat să-l 
găsiți, ne-a spus cineva, de ce 
nu mergeți diseară la Palatul 
de gheață î Astăzi este a doua 
zi a turneului de hochei „Cupa 
9 Martie" pentru juniori, iar 
tovarășul Fabian, mare iubitor 
al sportului, va fi acolo, cu 
siguranță.

I-am ascultat sfatul și, în 
seara zilei, am fost prezenți. la 
meciurile din „Cupa 9 Martie”. 
S.C. M. Ciuc domina copios 
echipa Dunărea din Galați. 
Pe tovarășul Fabian l-am gă
sit alături de președintele Co
mitetului județean ai sindica
telor, Alexandru Balaș. Discu
tau despre... ceea ce urmează 
să se mal realizeze în Miercu
rea Ciuc pe linia sporirii ba
zelor sportive.

— Sîntețl candidat pentru 
alegerile de deputați în Consi
liul popular municipal ? l-am 
întrebat noL

— Da. Pentru a treia oară, 
ne-a răspuns tovarășul Fabian. 
Lucrez la Miercurea Ciuc de 
cind s-a constituit județul. In 
două rinduri am fost și de
putat județean. Sint din Sîn- 
dominic, am lucrai la Gheor- 
gheni ca muncitor și de cind 
mă știu am iubit sportul. In 
cei 15 ani de cind sint aid, 
am avut cîteva mari satisfacții 
mai iuti] că am pus umărul 

laru (Dinamo Băneasa). Fond 
5 km. Cadre — Liviu Vilcan 
(Dinamo Băneasa) ; elevi și 
m.t.: G. Schneider (Dinamo 
Carpați). Ștafeta 3x5 km. elevi 
și m.t. : Dinamo Carpați. Echi
pe. Cadre ; Dinamo Brașov ; 
Elevi și m-t. : Dinamo Carpați.

Printre diplomele și cupele 
oferite celor care s-au distins, 
menționăm cele înmînate con
curenților Nicolae Suciu (Di
namo Carpați) la cadre și Dan 
Munteanu (Dinamo Pompierul 
I) la elevi și m.t., cei mai teh
nici dintre finaliști.

frumoase, ca, de pildă, sala 
olimpică de gimnastică, con
struită — parțial — prin mun
ca patriotică a oamenilor 
muncii din toate unitățile 
municipiului, apoi șapte săli 
de lucru (pentru fiecare 
aparat de gimnastică în parte), 
o bază complexă în Parcul Ti
neretului din cartieul Godju 
etc. în pădurea Bejan, din a- 
propierea orașului, ne-am pro
pus să amenajăm o bază de 
agrement. în planul nostru de 
perspectivă mai este prevăzută 
și crearea unei baze de nivel 
național pentru tenis de cîmp, 
spori cu frumoase tradiții în 
orașul nostru. Anii din urmă 
au arătat că se impune, cu tăria 
extinderea bazelor sportive sim
ple din cartiere. Vom căuta să 
impulsionăm cît mai mult a- 
menajarea acestora. Chiar șt 
pe teritoriul circumscripției nr. 
21, unde candidez, sînt locuri 
pe care se pot amenaja astfel 
de terenuri. Despre acele „nu
clee” pentru sportul de perfor
manță am mai discutat. Vreau 
să arăt că cele 79 de grupo 
de viitori performeri sînt con
duse de cadre cu o bună ca
lificare profesională : la De
va există azi 72 de pro
fesori de educație fizică sau 
antrenori, deci un potențial de 
oameni de specialitate foarte 
important, care este folosit din 
plin-,

Mircea TUDORAN

ACEEAȘI PREOCUPARE 
SPORTULUI HARGH1TTAN 

la realizarea Palatului de 
gheață. Activam, pe atunci, la 
U.T.C. Apoi, o altă satisfacție, 
cînd am realizat pista de 
gheață pentru patinaj viteză. 
Au urmat altele : cînd am i- 
naugurat terenurile de volei, 
baschet șl tenis de lingă pati
noar, cînd am construit tribu
na de la terenul de fotbal, 
cînd am realizat bazele spor
tive simple din cartierul Tu
dor. atît de îndrăgite de oa
menii muncii, de tineret și șco
lari...

— Ni s-a spus că iubiți spor
tul. Care dintre ramurile lui 
vă place mai mult ?

— Toate, fără deosebire, pen
tru că ele înseamnă mișcare, 
iar aceasta duce la întărirea 
sănătății oamenilor muncii. 
Asta am și spus-o la recenta 
intîlnire cu alegătorii. De 
aceea, în viitoarea legislatură, 
va trebui să acționăm cu toa
te forțele pentru ca sala de 
judo, pentru care ni s-au dat 
fonduri de la U.G.S.R., să fie 
gata și, totodată, să se ridice 
in municipiul nostru o sală de 
sport. Vrem să facem și un ba
zin acoperit...

— Preocuparea dv., după 
cite înțeleg, este să măriți 
zestrea sportivă a municipiu
lui.

— Da, pentru că avînd unde 
să facă sport, oamenii muncii 
vor face mișcare. Tocmai asta 
vorbeam cu tovarășul Alexan
dru Balaș, care este candidat 
pentru alegerile de deputați 
în Consiliul popular județean.

— Da, aceasta este și pă
rerea mea, a răspuns tovarășul 
Balaș. Așa am spus și cetățe
nilor veniți la întîlnirile pe 
care le-am avut. Toți și-aa 
manifestat dorința de a parti
cipa, prin muncă patriotică, la 
realizarea de baze sportive 
simple, ca în cartierul Tudor, 
cît și pentru celelalte obiec
tive sportive viitoare

Cîteva minute mai tîrziu, am 
discutat cu președintele 
C.J.E.F.S. Harghita, tovarășul 
Szigmond Bolog.

— Cei doi candidați au cola
borat strîns pentru ca sportul 
la noi să fie pe primul plan, 
nu numai în cadrul „Dacia- 
dei” de iarnă, ne-a spus acesta. 
Alegătorii ii cunosc, le-au vă
zut roadele muncii și, de a- 
ceea, eu cred că le vor da vo
tul lor cu convingerea că vor 
vota pentru propășirea spor
tului harghitean.

Sever NORAN
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1975-1980. O legislatură bogată in re
marcabile realizări in toate domeniile acti
vității economico-sociale, in înfăptuiri și 
succese de prestigiu obținute de poporul 
nostru, călăuzit de partid, in opera de edi
ficare o societății socialiste multilateral dez
voltate.

O legislatură care a însemnat și pentru 
mișcarea sportivă românească o treaptă su
perioară în dezvoltarea ei sub toate aspec
tele. In acești ani, în care întreaga viață 
socială a fost maroată de Imperativul noii 
calități, în care au fost elaborate importante 
documente de partid privind sportul — în 
primul rînd Programul de dezvoltare a acti
vității de educație fizică ți sport in perioada 
1976—1980, aprobat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. - au fost realizate 
atît în sportul de masă cit și în- cel de per
formanță succese deosebite. In acești ani, 
s-au făcut pași hotăriți în îndeplinirea obiec
tivelor puse de partid in fața organelor ți or-

ganîzațjilor sportive, a celor cu atribuții in 
acest domeniu. A crescut constant numărul 
oamenilor muncii de toate vîrstele angrenați 
in practicarea exercițiului fizic șl mișcării, 
sportul pentru toți a cunoscut noi dimensiuni 
prin organizarea, din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a marii competiții naționala 
„Daciada", o adevărată Olimpiadă a sportu
lui românesc. In acești ani, s-a înregistrat, 
de asemenea, o prestigioasă afirmare a re
prezentanților țării noastre în mările compe
tiții internaționale, tricolorul românesc flu- 
turînd de nenumărate ori pe cel mai înalt 
catarg la Jocurile Olimpice, campionate mon
diale, europene sau balcanice, la multe alte 
întreceri de amploare. ' .

O parte din aceste succese și performanțe 
sânt oglindite in rodnicul bilanț cu care spor
tul românesc se prezintă la marele eveniment 
din viața politică a țării, alegerile de la 
9 martie.

Organizată din inițiativa tovarășului

„DACIADA*, COMPETIȚIA MILIOAP 
Al EXERCIȚIILOR FIZICE $1 Al SP

i

370 DE MEDALII
în tabloul-bilanț cuprinzînd 

succesele sportivilor români 
în mari competiții internaționa
le figurează și 1071 de medalii 
de aur, argint și bronz. Din
tre acestea, doar 19 au fost 
cîștigate în marile întreceri 
(Jocuri Olimpice, campionate 
mondiale și europene etc.) di
nainte de 23 August 1944, 1052 
fiind cucerite în anii luminoși 
al regimului nostru. Mai mult 
chiar, o pondere deosebită c 
au anii 1975—1980, care coincid, 
pe plan general, cu cea 
mai rodnică perioadă, încărcată 
de adinei prefaceri, de însem
nate realizări în toate dome
niile de activitate, inclusiv în

ÎN ÎNTRECERILE
comparative ale totalului de 
medalii (aur, argint ți bronz) 
realizate în cele mai mari 
competiții ale sportului interna
țional, în trei etape distincte :

Cele 370 de medalii care 
le-au fost decernate reprezen
tanților României socialiste 
în intervalul 1975—1980 se re
partizează astfel: 1a Jocurile 
Olimpice : 4 de aur, 9 de ar
gint și 16 de bronz ; ta cam
pionatele mondiale : 24+33+49; 
ta campionatele europene 41 + ------- M _ .53 +64 și 
24+13+29.

In baza acestor 
primă, firește, o 
re globală foarte

Unlveniade :
cifre care ex- 
anume valoa- 
rldicată, este

înainte de 1945—19741975—1986
23 August 1944

19

0 Jocurile Olimpice 2 n 27
0 Campionate mondiale 8 241 186
0 Campionate europene * 322 158
0 Campionate mondiale

universitare 1 <8 79
682Total

cel al sportului. Sub directa 
conducere și îndrumare a parti
dului 
putut 
nouă, 
trăim, _ _______ _____
prim ordin, în ansamblul că
reia nenumărați tineri au atins, 
printr-o pregătire riguroasă, 
trepte înalte pe scara marilor 
valori ale sportului mondial.

Așadar, 1052 de medalii, din
tre care, în ultima legislatură, 
au fost cucerite peste 50 la sută 
din totalul medaliilor obținute 
în perioada anterioară ! Este un 
bilanț cu totul remarcabil al 
sportului românesc. Pentru a-1 
înțelege mai bine iată, în ta
belul alăturat, cîteva cifre

comuniștilor, sportul a 
deveni, în anii de viață 

luminoasă pe care-o 
o activitate socială de

de subliniat faptul că Româ
nia a ajuns printre primele na
țiuni sportive ale lumii. Ast
fel, in 1976, la a XXI-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de vară, 
de ta Montreal, țara noastră a 
fost clasificată a 5-a în clasa
mentul — neoficial — după to
talul medalii și a 6-a în cla
samentul întocmit in baza nu
mărului de puncte, poziții ono
rante, desigur, care mai înainte 
ți după aceea au fost com
pletate de alte și alte succese 
notabile. N-avem intenția să 
trecem în revistă toate aceste 
succese repurtate în ultimii ani, 
dar vom sublinia totuși, că, de 
pildă, strălucitul succes al 
gimnasticii românești In „Fo-

INTERNAȚIONALE 
rum“-ul montrealez a fost înto
vărășit și completat șl de 
al treilea titlu de campioa
nă continentală (consecutiv), al 
Nadiei Comăneci și mai a- 
les de strălucitei# birulnți 
din decembrie trecut, de la 
Forth Worth, unde reprezenta
tiva feminină a României a de
venit — pentru prima oară — 
campioană a lumii, ca, dealt
fel, și foarte tinerele Emilia 
Eberle și Dumitrița Turner.-

Schifista Sanda Toma, pro- 
bînd remarcabile calități, a iz
butit ca lntr-o scurtă perioadă 
de timp, de fapt la al cincilea 
concurs de simplu din cariera 
ei, să cîștige la Bled titlul de 
campioană mondială. Calaciștii 
Vasile Dîba și Ion Biriădeanu, 
luptătorii Ion Draica ți Ștefan 
Rusu, lnotătoarea Carmen Bu- 
nadu, boxerul Daniel Radu, 
tenismanele Virginia Ruzici și 
Florența Mihai, ți încă mulți, 
foarte mulți tineri sportivi 
■u repurtat in anii din urmă 
succese de prestigiu 
culorile patriei noastre 
Hste.

In momentul de față 
vii români se află în 
campanie de pregătire a evolu
ției lor la cea de a XXII-a O- 
limpiadă de vară, din iulie — 
august, de la Moscova. Sîntem 
convinși că ei vor face totul 
pentru a realiza și acum per
formanțe dintre cele mai bune, 
pentru gloria sportului româ
nesc !

Tînăra și, deopotrivă, matu
ra competiție de masă și de 
performanță a sportului româ
nesc, marea întrecere polispor
tivă „Daciada", împlinește în 
curind patru ani. Sînt de ne
uitat cuvintele rostite de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, la 
adunarea din 19 august 1976, 
prilejuită de festivitatea con
feririi unor înalte distinc
ții sportivilor români ca
re au reprezentat cu cins
te culorile țării la Jocurile 
Olimpice de la Montreal : „A- 
vem în vedere — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu — să 
angajăm în această activitate 
și mișcarea noastră sportivă, 
ca, alături de aceste competiții, 
să organizăm competiții spor
tive naționale, adevărate olim
piade — dacă le putem numi 
așa : vom căuta să găsim un 
nume însă românesc pentru 
ele. Aceste competiții să se des
fășoare la doi ani o dată, așa 
tncit să putem avea o bază 
largă de competiție națională, 
de promovare a celor mai buni 
sportivi. Și, într-adevăr, să 
angajăm întregul nostru tine
ret în aceste competiții I”.

Și astfel, din inițiativa secre
tarului general al partidu
lui. s-a născut „Daciada", cea 
mai mare întrecere de masă și

de performanță a sportului ro
mânesc, menită să contribuie 
la îndeplinirea unor sarcini de 
cea mai 
pe care 
credințat 
sportive : 
plan superior a tradițiilor valo
roase ale sportului românesc, 
dezvoltarea intensă și multila
terală a educației fizice șl a 
sportului de masă, atragerea 
Întregului tineret, a maselor 
largi de oameni ai muncii de 
la orașe și sate, in practicarea 
sistematică a exercițiilor fizi
ce, sportului și turismului, în 
vederea creșterii unor genera
ții sănătoase, bine dezvoltate 
fizic și intelectual, pregătite 
temeinic pentru muncă și apă
rarea patriei, corespunzător ce
rințelor actuale și de perspec
tivă ale societății noastre so
cialiste și, pe aceste baze, ridi
carea nivelului general al acti
vității sportive de performanță 
— depistarea și pregătirea ele
mentelor tinere înzestrate eu 
calități sportive și morale deo
sebite pentru obținerea unor re
zultate de nivel mondial, repre
zentarea cu demnitate a spor
tului românesc in competițiile 
internaționale, șl creșterea 
prestigiului țării noastre in 
lume.

Acțiune de mare rezonanță 
la nivelul întregii țări,

mare răspundere 
partidul le-a în- 
mișcării noastre 

dezvoltarea pe un

s-a bucurat] 
ecou în rind 
tivilor și i-J 
„Daciada'’ si 
lizare de pq 
lanțul pe d 
cării sportiv 
ea constituia 
loc de îndes 
lui de dczvl 
sportive de 
manță 
și pregătirea 
pentru Joeu 
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de Comitete 
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Iar acest 
devăr, impre 
roasele Insei 
la prima ed 
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amplă manif 
fășurată pe 
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de prezența 
Ceaușescu și 
Ceaușescu, 
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Rorr.&o VILARA

ALEGERILE DE
(Urmare din pan. 1)

comune — România socialistă.
Dindu-ne votul pentru can- 

didațil F.D.U.S., votăm pentru 
viitorul luminos al țării noas
tre, exprimîndu-ne deplina în
credere în politica partidufrui, 
hotărirea nestrămutată de a 
acționa cu consecvență, în 
toate compartimentele vieții 
economice și sociale, pentru a 
o transpune în fapt.

Votul de la 9 martie va re
prezenta, totodată, adeziunea 
cetățenilor țării la politica ex
ternă promovată de România 
socialistă, o politică ce se ca
racterizează prin înaltă princi
pialitate, prin dinamism ți 
spirit novator. în elaborarea 
și aplicarea căreia o contribu
ție esențială o are președin
tele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Grație a- 
cestei poilitici, țara noastră se 
bucură astăzi de admirația și 
prețuirea popoarelor din în
treaga lume. Spiritul militant 
In care sînt abordate de că
tre partidul și statul nostru 
marile probleme ale contem
poraneității, eforturile constan
te pentru făurirea unei lumi 
a dreptății și justiției, pentru

LA 9 MARTIE
statornicirea de noi relații in
terstatale au avut ți au un 
puternic ecou In întreaga 
lume.

Alegerile de ta 9 martie vor 
reprezenta o nouă dovadă a 
unității de gtadire ți acțiune 
* poporului Dostru, de ho- 
tărlre neabătută da * urma eu 
aceeași Încredere ți fermi
tate politica internă ți exter
nă promovată de partidul ți 
statul nostru.

Sportivii, antrenorii și teh
nicienii, întregul activ al miș
cării sportive — alături de 
toți ceilalți cetățeni ai patriei 
vor da votul lor candidațllor 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, cu conștiința că 
tai îndeplinesc cu cinste o Înda
torire cetățenească, patriotică, 
de înaltă răspundere, că vo
tează pentru oonfau înflo
rire < României socialiste pe 
toate planurile, pentru propă
șirea educației fizice ți spor
tului, activități de Interes na
țional. Votul lor va reprezenta, 
totodată, angajamentul ferm 
de a munci fără preget eu 
dăruire și abnegație, pentru a 
obține noi și noi succese, spre 
gloria sportivă a patriei noas
tre socialiste.

UN ACT DE

«t. «O**

PRIMUL NOSTRU VOT, CANDIDATELOR

0 OPȚIUNE, UN ANGAJAMENT
Ca oricare alt tânăr care se prezintă pentru prima oară în 

fața urnei de vot, deci care este chemat să-și spună primul 
cuvînt în problemele pe care le ridică viața obștei, încerc ine
dite emoții. Ca sportivă, care mă bucur de cele mai bune con
diții de pregătire, dar și ca cetățeană locuind Intr-unu] dintre 
cele mai frumoase cartiere orădene, Rogeriuș, îmi voi da vo
tul candidaților Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
socotind că prin această opține a mea îmi pot exprima satis
facția deplină pentru faptul că activitatea sportivă s-a bucurat 
ți se bucură de o atenție deosebită din partea deputaților, că 
tineretul nostru are Ja dispoziție baze sportive moderne, con
fortabile, unde să-și poată căli organismul sau să se afirme In 
activitatea de performanță, că vlăstarele țării, copiii, benefi
ciază de atrăgătoare și bine dotate spații și locuri de joacă, că 
oamenii muncii se pot odihni, recrea, destinde în pitorești 
locuri de agrement... Totodată, votul meu cel dintîi va Însemna 
ți un angajament de a mă pregăti mai bine și de a contribui 
astfel la dezvoltarea spartului de performanță orădean.

KATAUN BALINT 
voleibalistă la Olimpia Oradea

ȚELUL MEU-TITULAR IN LOTUL OLIMPIC
Aștept cu o vie emoție cUpa în care, pentru prima oară, mă 

voi afla în fața urnei de vot. Voi vota eu toată convingerea 
candidați! Frontului Democrației șl Unității Socialiste, încre
dințat că în acest fel îmi voi aduce ți eu contribuția ta con
solidarea orânduirii noastre socialiste, ta înflorirea scumpei 
mele patrii.

MU angajez. In calitate de sportiv, de ecrimer, să perseverez 
în eforturile pe care le tac de a ajunge un sabrer de elită ; 
nu numai aspirant ta un loc to lotul olimpic al României, ei 
chiar titular. Acest lucru este posibil, am create toate condi
țiile pentru o asemenea împlinire.

DANIEL COSTIN 
clubul sportiv Tractorul Brașov

Faptul că voi vota pentru prima oară — 
împlini vlrsta de 19 ani — îmi dă oarecare 
ca la debutul unui meci important Știu din 
lui meu, ca și din lecturile zilnice, ce însea: 
încercat, însă, să înțeleg singur ce reprezintă 
pentru mine, pentru viața mea. După clipele 
spline acum, cu convingere, că important nu r 
introducerii unul buletin lntr-o cutie de len 
este opțiunea pe care acest gest o exprimă. P< 
de duminică reprezintă un act de mulțumire 
pe care partidul și statul mi le-a creat, ca on 
și In cariera mea de tenisman. în același tir 
consider un act de chezășie pentru viitorul n 
tinerilor de virata mea.

FLORIN
campion de ter

ÎNCĂ O TREAPTĂ PE P
ÎNCĂ UN PAS SPRE MAREA CON

Împreună cu întregul nostru popor, duminici 
Este un moment deosebit de important pentr 
11 trăiesc pentru prima oară în viață.

Votul ce îl voi da, din toată tnima, candid 
Democrației ți Unității Socialiste reprezintă 
meu, în calitate de sportiv, de luptător de ; 
a-mi spori necontenit cunoștințele și de a rea 
mai bune. Anul trecut am obținut medalia. 6 
de juniori din Suedia ; acum, trecând ta serîftW 
să realizez și o nouă calitate, care să se refle; 
petiții, ceea ce, exprimat mai concret, vrea rf 
treaptă pe podiumul fruntașilor ți al consac

Clubul sportiv
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celor care practică gimnastica 
la locul de muncă (540 829), a 
preșcolarilor care au învățat 
să înoate (64112), să patineze 
(39 396) sau să schieze (16 743).

Dincolo de cifre însă, ni se 
pare important să subliniem 
faptul că „Daciada" a stimulat 
mai mult decît oricare altă 
competiție de masă organizată 
in trecut, inițiativa locală și 
preocuparea pentru continuita
tea și diversificarea întreceri
lor dc masă, urmărindu-se ast
fel în mod constant cuprinde
rea cit mai multor oameni ai 
muncii, tineri ș; vîrstnici, în 
întreceri sportive sau în acțiuni 
menite să stimuleze mișcarea. 
Atit vara cît si iarna, asocia
țiile sportive și cluburile or
ganizează un mare număr de 
Întreceri la disciplinele care 
se bucură de cea mai mare 
popularitate in zonele respec
tive, răspunzîndu-se astfel uneia 
din cerințele prevăzute în re
gulamentul „Daciadci".

Iar dacă în marile competiții 
sportive internaționale — Jocuri 
Olimpice, campionate mondiale 
șl europene sau campionate 
mondiale universitare — spor
tivii români au obținut în ul
timii ani prestigioase rezultate, 
aceasta este, fără îndoială, și o 
consecință a structurii organi
zatorice și orientărilor metodi
ce preconizate de regulamentul 
„Dacladei”, a sporirii conside
rabile a bazei de selecție pen
tru sportul de mare perfor
manță.

Iar îmbinarea sportului de 
masă cu cel de performanță, 
trăsătură de bază a „Dacia- 
dei“, reprezintă, lin ultimă In
stanță, calea sigură a afirmă
rii constante, la un nivel com
petitiv mondial, a spartului ro
mânesc.

Constantin MACOVEI
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Eveniment politic de însemnătate deosebită pentru destinele poporului nostru, ex
presie a adîncirii și perfecționării continue a democrației socialiste, alegerile constituie un 
minunat prilej pentru afirmarea înaltelor sentimente care animă întregul popor, a unității 
de nezdruncinat a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte na- 

Partidului Comunist Român, conducătorul nostru încercat pe calea 
a înaltei responsabilități civice a tuturor fiilor patriei, hotărîți să 

al României comunism.

ționalități — în jurul 
progresului și fericirii, 
asigure mersul neabătut

Vedere generală a uneia 
dintre construcțiile sporti
ve moderne ridicate tn ac
tuala legislatură', Palatul 
sporturilor și culturii din 
Capitală, care a găzduit nu
meroase ți importante com
petiții sportive interne ți 
internaționale. In perioada 
1975 — 1980, deci in numai 
5 ani, au fost construite tn 
țara noastră 12 săli poliva
lente, care oferă condiții op
time activității sportive M 
numeroase discipline, ații 
în ceea ce privește antre
namentele, cit ți desfășura
rea întrecerilor de masă și 
de performanță.

AN DE AN, 0 ZESTRE TOT MAI BOGATĂ 
DE BAZE SPORTIVE MODERNE

Considerate activități de in
teres național, educația fizică 
jl sportul din țara noastră au 
ca principală menire menține
rea și întărirea sănătății și pu
terii de muncă a populației, 
creșterea unor generații ti
nere multilateral dezvoltate 
fizic și psihic, ca și asigurarea 
petrecerii în mod plăcut și u- 
til a timpului liber.

Pentru a-și îndeplini în con
diții optime aceste obiective cu 
un profund caracter social, e- 
ducația fizică și sportul se 
bucură de un puternic sprijin
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® Voleibalista MARIA MATEI-DEJU, candidată a F. 0. U. S. pentru Consiliul popular municipal Galați
între cei mai destoi

nici cetățeni ai muni
cipiului Galați se află 
și o tinără sportivă, 
apreciată la locul de 
muncă — Șantierul na
val —, dar și pe tere
nul de sport, fapt pen
tru care se află prin
tre candidați! pentru 
Consiliul popular mu
nicipal. ' Cine este ? 
Doctorița Maria Matei- 
Deju, voleibalistă de 
performanță în echipa 
studențească. Cum este 
ea apreciată de cei 
care o cunosc ? Răs
punsurile sînt edifi
catoare :

Ion Bula (instruc
tor al Comitetului 
municipal de partid 
Galați) : „Maria Matei- 
Deju este un om de 
nădejde, un cadru sa
nitar bine pregătit, 
care s-a făcut prețuită 
de muncitorii Șantieru
lui naval, unde lucrea
ză. In același timp, vo
leibalista Maria Matei- 
Deju se distinge prin 
seriozitate in pregătire, 
fiind una dintre jucă
toarele de bază ale 
sextetului 
apreciată 
voleiului 
treaga 
justifică 
tre candidata F.D.U.S.*

Traian Vilsan (an
trenor al echipei C.S.U. 
Galați) : 
sobru, tenace, cu 
deosebită voință ți 
tere de muncă, 
trăsăturile care o 
tuează intre bunele 
leibaliste, fiind un mo
del pentru coechipiere. 
Totodată, am avut pri
lejul să mă conving, 
ea se bucură și de o

bază 
universitar, 

de iubitorii 
gălățean. In

sa activitate 
prezenta prin-

„Un caracter 
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buni reputație pro
fesională tn cadrul po
liclinicii 
naval".

Cristian 
(profesor, 
cartierului 
„Adoptată 
nostru, ea 
de trei ani tn Galați, 
tinâra doctoriță ți. ăe 
asemenea, foarte bună 
sportivă, s-a impus 
atenției și prin ac
tivitatea sa cctățe-

Arginteanu 
locuitor al 
Tiglina D : 
de orașul 

a venit doar

un om minunat, să se 
numere printre 
dații F.D.U.S. 
semnat mult, 
mindrie, pentru 
ți o mare responsabili
tate, care implică o 
muncă ți mai susținută, 
dar, așa cum o cunosc, 
va ști si răspundă pe 
deplin sarcinilor".

Așadar, tetă opinii 
ale unor oameni care 
o cunosc bine pe tlnă- 
ra doctoriță Maria Ma-

nească, prin dorința de 
a contribui cit mai 
mult la dezvoltarea și 
înfrumusețarea lui, de 
a contribui la ridicarea 
nivelului sportului de 
performanță gălățean. 
Faptul că se află prin
tre candidații circum
scripției municipale 32 
este o dovadă a încre
derii noastre în posibi
litățile ei, în puterea 
ei de muncă".

Alexandru Deju (in
giner la Centrala na
vală, arbitru de vo
lei) : „Pentru mine, 
propunerea ea Maria,

teî-Deju, componentă a 
echipei de volei C. S. U. 
Galați, vicecampioană 
națională, fostă compo
nentă a lotului repre
zentativ, acum candi
dată pentru consiliul 
popular municipal Ga
lați, in circumscripția 
electorali 32 Țiglina I. 
Aceasta demonstrează 
că sportiva Maria Ma
tei-Deju se remarcă 
nu numai în activitatea 
profesională, și sporti
vă, dar și în cea cetă
țenească, cu rezultate 
dintre cele mai butne.

„Este o mare cinste

— ne spunea Maria 
Matei-Deju, la încheie
rea In/tîlndrii cu ale
gătorii — dar ți un pu
ternic imbold pentru a 
face totul ți mai bine : 
la locul de muncă, 
printre harnicii munci
tori navaliști; pe tere
nul He sport, alături de 
colegele mele; in car
tierul unde locuiesc, 
împreună cu cetățenii 
Țiglinei. Mă preocupă 
mult amenajarea unor 
noi locuri de joacă 
pentru copii, nu numai 
la noi, ci tn tot orașul
— care se dezvoltă im
presionant — precum 
ți a unor zone de agre
ment pentru petrecerea 
cit mai plăcută a tim
pului liber. Circum
scripția in care sini 
candidată este foarte 
frumoasă, cuprinzind 
ți o parte din faleza 
Dunării. Aici s-ar 
putea planta mai mulți 
arbori, mai multe flori. 
Mai tint multe de fă- 
spt, dar există condi
ții deosebite pentru a 
ne realiza dorințele și 
in ceea ce privește 
dezvoltarea orașului 
nostru. Se cere doar 
spirit de inițiativă, pa-

punem 
tn tot 

să rea-
stune și... să 
multă dragoste 
ceea ce dorim 
lizăm“.

Desemnarea 
Matei-Deju printre can
didate F.D.U.S. demon
strează convingător că 
și tinerii sportivi 
angajați plenar 
marele efort al 
porului de a face 
România socialistă 
țară mai mîndră 
mai frumoasă.
Emanuel FANTÂNEANU
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moral și material. Pe măsura 
dezvoltării economiei, a creș
terii venitului național, mișca
rea noastră sportivă primește, 
pe bază de plan, mijloace fi
nanciare tot mai mari pentru 
sporirea bazei sale materiale.

Dacă înainte vreme numai 
câteva orașe din țară dispu
neau de baze sportive, 
îndeobște terenuri de fotbal cu 
o capacitate redusă și săli de 
dimensiuni mici (numai pen
tru antrenamente și, eventual, 
ceva jocuri), astăzi ne mîn- 
drim cu o zestre an de an mai 
bogată de baze sportive moder
ne. O statistică sumară ne a- 
rată că mișcarea sportivă româ
nească are astăzi 12 0S8 baze 
sportive diverse, dintre care 32 
de săli de sport, 19 bazine de 
înot acoperite și 22 descoperite, 
13 patinoare artificiale și 24 de 
stadioane eu peste 10 000 de 
locuri. Este vorba de con
strucții cu o linie arhitec
tonică modernă, în care utilul, 
funcționalul se îmbină cu fru
mosul, spre bucuria și mîndria 
tineretului sportiv, a iubitorilor 
sportului.

Ca toate celelalte realizări 
economico-sociale, edilitare etc. 
rețeaua noilor construcții spor
tive este repartizată în mod ar
monios pe harta țării, asigurind 
condiții de practicare și de 
dezvoltare a activității sportive 
de masă și de performanță u- 
nui număr tot mai mare de lo
calități. Astfel, numai, in cei 5 
ani ai actualei legislaturi au 
fost construite săli polivalente 
la Brașov, Tg. Jiu, Deva, Tg. 
Mureș, Focșani, Alexandria, 
Zalău, Tirgoviște, Arad, Craio
va, Tulcea, Vaslui, Oradea, 
Brăila șl Reșița. De patinoare 
artificiale dispun astăzi și o- 
rașele Floiești, Suceava, Bu-

zău, Reșița și Hunedoara. Foc
șanii și Timișoara se mîndresc 
cu poligoane de tir moderne, 
iar Sibiul și Brașovul cu bazine 
acoperite de înot. La Satu 
Mare s-a construit o sală de 
scrimă, la Cluj-Napoca una de 
tenis de masă, ' Z . __
de gimnastică. în Capitală au 
fost construite 
nis, un bazin olimpic desco
perit, un bac de antrenament 
pentru sporturi nautice și o ' 
pistă de recortan. S-a mărit 
capacitatea tribunelor și a 
fost modernizat stadionul din 
Rm. Vîlcea, la Timișoara — 
prin refacerea unei construcții 
— au apărut un bazin de înot, 
o sală de gimnastică și una de 

. atletism. La Sinaia avem astăzi 
o pîrtie de bob betonată, iar 
Institutul pentru educație fi
zică și sport a fost dotat cu 
grupul de săli de box, lupte și 
haltere.

în următorul cincinal, așa 
cum s-a hotărît la Congresul 
al XII-lea al partidului, se vor 
construi noi săli de sport, pati
noare artificiale, bazine de 
înot, piste și săli acoperite 
pentru atletism, poligoane de 
tir și altele, repartizate cu 
prioritate în județele care dis
pun de capacități^ reduse în a- 
cest domeniu : Bistrița-Nă- 
săud, Ialomița, Botoșani, Olt, 
Mehedinți, Alba, Suceava, 
Neamț, Ilfov, Satu Mare, Ba
cău, Hunedoara, Sibiu, Har
ghita.

Iată, așadar, eforturi impor
tante — vrednice de toată re
cunoștința noastră — făcute 
cu generozitate în cadrul 
grandioasei opere de ridicarea 
României pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Mircea COSTEA

PROFESORUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ/

PRINTRE FRUNTAȘII COMUNEI
Din anul 1963, Marin Olaru 

funcționează ca profesor de 
educație fizică în comuna sa 
natală Recea — Argeș. Pînă 
la venirea lui în comună, pu
țin se vorbea de sport. Numai 
in câțiva ani a reușit să creeze 
o frumoasă bază de masă a 
sportului, în așa fel că a deve
nit o comună model în județul 
Argeș. Activitatea sportivă din 
Recea este binecunoscută pe 
plan județean, prin prezența 
Ia toate acțiunile de masă șl 
chiar prin cucerirea unor 
locuri fruntașe. Aici se organi
zează cu regularitate duminici 
cultural-sportive cu participarea 
și a altor invitați din comune
le învecinate. La Recea au

avut loc numeroase schimburi 
de experiență cu președinții 
asociațiilor sportive din inai 
multe județe ale țării, pentru 
generalizarea experienței pozi
tive a sportivilor din comună.

Prof. Marin Olaru prin exem
plul său personal din activitatea 
sportivă și din alte activități 
ale obștei comunei și-a atras 
simpatia și stima concetățeni
lor.

Pentru meritele sale la ni
velul comunei, de multe ori 
el a fost ales deputat comunal, 
iar în prezent se află, din nou, 
P3 lista candidaților pentru a- 
legerile de la 9 martie.

Bic FEȚEANU, coresp.



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
IN „CUPA TELEFERIC- LA

LA A.S.A. BRAȘOVSCHIORII DE

POIANA BRAȘOV, 7 (prin tele
fon). întrecerile din cea de a 
patra ediție a „Cupei Teleferic* 
la schi alpin au debutat joi cu 
proba de slalom uriaș, în două 
manșe pentru seniori și o manșă 
pentru senioare. Pe Salin ar, cu 
plecarea de la „Zidul mare" șl 
cu sosirea lingă telecabină, au 
fost marcate 74 de porți, pe o 
lungime de 1 200 de metri. Ză
pada abundentă și pîrtia foarte 
bună, amenajată cu eforturi deo
sebite de organizatori — pentru 
care merită felicitări — au con
stituit tot atâtea premise favora
bile pentru un concurs intere
sant, atractiv, spectaculos. Că a 
fost așa, ne-o demonstrează * 
interesul publicului (care a fost 
informat despre această acțiune 
prin numeroase afișe, unele pla
sate chiar la Sinaia, Bușteni sau 
Predeal !), prezent de-a lungul 
traseului care a aplaudat cu căl
dură pe competitori.

Tn prima manșă, reprezentanța 
A.S.A. Brașov, Caroli Adorjan șl 
Alexandru Manta s-au aruncat 
pur și simplu pe „Zidul mare", 
coborînd vertiginos pe porțiunile 
dificile ale pîrtiel, S-au instalat 
în fruntea clasamentului, fiind 
urmați de Năstase, Petre, Dinu 
și alții. în manșa a doua, Manta 
a înregistrat cel mai bun timp, 
dar, cu toate acestea, nu i-a pu
tut anula avantajul din prima 
manșă a lui Adorjan, care a cu
cerit astfel primul loc.

La fete, care au parcurs manșa 
a doua a băieților, eleva Liceului 
din Predeal, Mariana Axinte, a 
evoluat bine și a cucerit o fru
moasă victorie, fiind urmată ta 
clasament de Maria Balasz șl E- 
lisabeta Stroie.

Vineri dimineața, pe o vreme 
splendidă, s-a desfășurat, pe plr- 
•tia de sub telegondolă, slalomul 
special. La start au fost prezenți 
și sportivii de la Dinamo Bra
șov, sosiți în ajun de la „Dina- 
moviada" desfășurată în Uniunea 
Sovietică după evoluții notabile. 
Disputa băieților a fost cu atît 
mai interesantă și 
firii de prevăzut 
Alexandru Manta 
viteză traseul și,

era foarte di- 
învingătoruL 

a parcurs ta 
deși a avut o

PROBE ALPINE
PE PRIMELE LOCURI

ezitare cu cîteva porți 
sosirii, a înregistrat cel 
timp. în imediata lui apropiere 
se aflau Alin Năstase, loan Ca- 
vași, Csaba Portik, ’ Vili Podani, 
Gheorghe Vulpe. * 
doua, " ”
reze 
greșit 
făcut 
tă, a ______  _____ ,
o aplaudată victorie. Alin Năstase 
a fost cel care a avut cel mai 
bun timp în această manșă, dar 
a trebuit să se,mulțumească doar 
cu locul secund. Pe locul 3, im
petuosul Dan Frățilă. La fete, dl- 
namovistele Daniela Uncrop șl 
Erika Codrescu se aflau în frun
te, la diferențe apreciabile de 
următoarele clasate și era greu 
de presupus că vor rata victoria. 
Totuși ele au 
în manșa a 
le-a devansat 
cupat primul

REZULTATE TEHNICE 
lom uriaș, seniori : L C. Ador- 
jan (A.S.A.) 4:12,23, 2. Al. Manta 
(A.S.A.) 4:12,71, 3. A Năstase
(C.S.U. Pitești) 4:14,98 ; senioare : 
1. Mariana Axinte (Lie. Predeal)

Maria Balasz (Miercu-
Elisabeta

în manșa a 
~Cavași, dornic să recupe- 
diferența a forțat, dar a 
și a abandonat. Manta a 

din nou o cursă inteligen- 
coborît cursiv și a obținut

greșit inadmisibil . 
doua, Csila Petre» 
substanțial și a o- 
loc I

2:24,45, 2.
rea Ciuc) 2:26,37,
Stroie (Teleferic) 2:26,41 ; slalom 
special, seniori : 1. A. Manta
2:05,81, 2. A. Năstase 2:06,17, 3. 
D. Frățilă (Dinamo) 2:07,53 ; se- 
nioaiKi : 1. Csdla Petres (M. Ciuc) 
2:25,40, 2. Erika Codrescu (Dina
mo) 2:25,71, 3. Doina Frățfiă (Te
leferic) 2:31,80.

Sîmbătă, pe pîrtia Lupului, va 
avea loc 
oobortre.

3.

1.

SCORURI MARI IN DIVIZIA A LA HOCHEI

înaintea 
mai bun

întâlnirea Dinamo — Metalul 
Sf. Gheorghe a început cu o sur
priză : în poarta campionilor a 
apărut un jucător de cîmp, ata
cantul Petreș, care a îmbrăcat, 
aseară, pentru prima oară, un 
echipament de portar I S-a ajuns 
la această situație pentru că, 
după suspendarea lui Huțan, cel 
de-al doilea portar dinamovjst, 
Stoiculescu (care joi apărase) a 
părăsit fără explicații echipa 1 
Cum Dinamo câștigase atunci 
destul de greu (8—4) era de aș
teptat ca — în noile condiții — 
meciul să fie deosebit de inte
resant. Dlnamoviștii însă, pre
ocupați să-și țină adversarii cit 
mai departe de poarta lui Pe
treș, au făcut eforturi neobișnuft 
de mari, au efectuat un continuu 
.pressing" în treimea adversă, 
s-au apărat supranumeric șl au 
cîștigat mult mai net decît în jo
cul anterior : 15—1 (4—0, 4—0,
7—1) ! ! O partidă excelentă a 
făcut căpitanul echipei naționale^ 
Doru Tureanu, care a jucat fun
daș; linia întâi a echipei sale 
avînd astfel o nouă alcătuire : 
Costea, Herghelegiu, Axinte. Tu
reanu a avut acțiuni mult gus
tate de public, a marcat 3 goluri 
șl a pasat decisiv la numeroase 
altele. Celelalte goluri ale învin
gătorilor : Axinte (3), Solyom
(9, Pisare, Moroșan, Tăke, Coe- 
tea, Malihin, Nuțescu și Zoltan

NaghL și pentru ca originalita
tea acestui meci să crească, uni
cul gol al învinșilor a fost mar
cat intr-un moment când ei se 
aflau ...în inferioritate numerică, 
de către Dumitru.

Pentru □ altercație în repriza 
sedundă, Bandaș (Dinamo) șl 
Csata (Metalul) au primit pena
litate de meci, fiind trimiși la 
vestiar. A condus ...................
Enciu (la linii R. i 
Becze).

i arbitrul St. 
Cristescu și L

Radu URZICEANU

Ciuc, Sport 
joc, a avut la

• La Miercurea
Club, în vervă de _ _
discreție meciul cu Metalul Ră
dăuți î 23—0 (6—0, 8—0, 9—0). Au 
marcat : E. Antal (5)
(4), Peter (3), / ’ ,
briell, Demeter (cite 2). 
Todor, Szenteș. Arbitri : FI. 
bemu (A. Balint, L. Petraș). 
pașcanu, coresp.)

Antal (5), Bartalis 
, Andre, Gall, Ga- 

Csiszex^ 
“ Gt>- 

(V.

di>-• La Galați, meci cu multe 
ritățl, în care Steaua s-a impun 
în fața echipei locale Dunărea, 
mai ales în repriza ultimă. Scor : 
10—1 (3—0» 2—1, 5—0) pentru oas
peți. Au marcat : Olenici (3), 
Chiriță (2), Kemenesi, Justinian, 
Ioni ță, Cazacu, N is toc, respectiv 
Vișan. Arbitri : L. Enclu (St. 
Chiriță, M. Enache). (T. SIRIO 
POL» coresp.).

MECIURI SPECTACULOASE IN SEMIFINALELE 
Șl FINALELE „TURNEULUI PRIMĂVERII" LA BOX

spectaculoasa probă d«

Paul IOVAN

Alexandru Manta,
A. S. A. Brașov, a ciștigat cupa 
decernată in cadrul competiției 
organizate de asociația sportivi 
Teleferic Brașov...

REZULTATELE DIVIZIEI A DE BASCHET
de baschet măscuite 

Ieri, în cadrul etapei
Jocurile

desfășurate------ —
a 17-a a Diviziei A, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate :

Dinamo București — ..Poli"
C.S.Ș. Unirea iași l<10—63 (50—M).

„Poli" C.S.Ș. 2 București — 
Steaua 59—97 (26—51).

Dinamo Oradea — „U" Cluj-Na
poca 62—54 (32—23).

C.S.U. Galați — Rapid 74—«
(41—fi).

CLS.U. Sibiu — Farul Constanța 
72—77 (35—39).

Astăzi au loc întitotrfle retur, 
în Capitală, ele se dispută după 
următorul program : sala Con
strucția, de la ora 9 : Politehnica 
C.S.Ș. 2 — Steaua, I.C.LD. — 
C.S.U. Brașov ; sala Dinamo, <>• 
la ora 9,30 : Dinamo București — 
Politehnica C.S.Ș. Unirea lași.

REZULTATE REMARCABILE IN CAMPIONATUL
ATLEȚILOR JUNIORI

întrecerile finalelor Campiona
telor de sală ale juniorilor maxi, 
găzduite de suprafața acoperită 
din parcul „23 August" a oferit, 
cum era de așteptat, un specta
col atractiv și de bună calitate. 
51 de data aceasta, capul de a- 
fiș al reuniunii de vineri l-a 
deținut întrecerea săritorilor în 
înălțime, încheiată cu rezul
tate bune, la capătul unul 
lung baraj. Bucureștenii Constan
tin Militaru și Eugen Popescu 
s-au aflat, la încheierea con
cursului, intr-o situație de ega
litate, cu sărituri reușite din pri
ma încercare la 2,04, 2,10 și 244 
m, pentru desemnarea campionu
lui fiind necesar un concura 
de baraj. După încercări nereu
șite la 2,18 șl 2,16, ambii au tre
cut 2,14 m, pentru ca apoi, din

- - - ------ să-*
cuvto- 
Traiau 
același 
m!

Arbitrli concursului au avui 
prilejui să înregistreze si nod 
recorduri republicane pentru ju
nioarele de categoria a doua. 
Este vorba de cele 3 performan
țe ale Alinei Grecu, la 60 mg. (de 
2 ori 8,5 s și o dată 8,4 6) și Ga
briele! Coteț (5,94 m, la lungime, 
rec. egalat).

nou la 2,16 m, Militaru 
adjudece victoria. Cu alte 
te, elevul antrenorului 
Nicolau a sărit Ieri, în 
concurs, de două ori, 2,16

Iată rezultatele înregistrate : 
băieți : 60 m — Dan Endrijevschl 
(CSȘ 4 Buc.) 6,8, C. Hăpăianu 
(CSȘ 4 Buc*.) 6,8, C. Dediu (Lu
ceafărul Brașov) 6,8, R. Ababel 
(CSȘ Bacău) 6,8 ; prăjină — Riz
van St in eseu (Lie. 2 Buc.) 4,60, 
D. Ștefan (CSSA C. Lung) 4,50, C. 
Grosu (CSM Iași) ----- ---------------
— Marian Nenciu____ _ ____
Î5J7, D. Zaharia (CSSA C-lung) 
15,09, S. Hoștiuc — *
14,97 ; înălțime — Constantin 
Mtâitaru (Viitorul) 2.16, E. Popes
cu (Lie. 2 Buc.) 2,16, S. Matei 
(Lie. 2 Buc.) 2,10 : fete : 60 m^.
— Alina Green (Lie. 2 Buc.)

M. Vlăsceatnu (CSSA C-lung) 1,4. 
R. Rainea (CSSA C.-lun«) 4.4, 
A. B&doala (CSSA C.-lung) 1,1, 
lungime — Gabriela Cotet (CSȘ 
Focșani) 5,94, M. Ucu (Cetate De
va) 5,82, M. Deaxxmu (CSȘ 4 
Buc.) 5,80 ; greutate — Sorta 
Comimiceanu (CSSA C-lung) 
14,89, S. Sipunarn (CSȘ Tg. Jiu) 
13,05, U IsaC (CSȘ 4 Buc.) 13,94. 
(R,----VIL.)

GALAȚI, 7 (prin telefon). După 
ea joi seara s-au disputat parti
dele semifinale din cadrul „Tur
neului primăverii", interesul cres
când al întrecerilor de box făcînd 
ca Sala sporturilor din localitate 
să fie din nou luată cu asalt de 
un numeros public, vineri seara, 
s -au consumat ultim ele în t Uniri ț 
ale competiției.

încă în reuniunea semifinalelor 
au avut loc cite va meciuri foarte 
disputate și spectaculoase, care 
l-au îneîntat pe cei prezenți. La 
cat semimuscă, brăileanul Van- 
ghele Bacs, cel care îl învins ese 
cu două săptănrîni în urmă, fără 
drept de apel, pe componentul 
lotului olimpic Ion Boboc, a în
tâmpinat o neașteptat de dîrză 
rezistență din partea rapidistulul 
Radu Nedelcu. In final, datorită 
unul avantaj, minim, Bacs a cîș
tigat la puncte. întâlnirea „semiu- 
șorilor" Viorel Ioana (C.S. Mus
celul) și Ștefan Ștefana (Motorul 
Arad) a fost foarte atractivă șl 
echilibrată în primele două rtn- 
duri. Ou un finiș mal bun, Ioana 
a primit decizia.

Neașteptat de greu s-a impus 
Nicolae Costin (B.C. Galați) ta 
fața „semimijlociului" clujean 
Teodor Roșu. După ce a cîștigat 
două reprize, Costân a dat vădite 
semne de oboseală, în ultima 
rundă, și a lipsit puțin ca Roșu 
să întoarcă soarta partidei în fa
voarea sa. In schimb, mereu tâ
nărul său coleg de club, mijlociul 
Sandu Tîrîlă l-a învins categoric 
(tab. pe Vasile Bizău (Met Tte- 
goviște^, după ce l-a trimis și de 
două ori la podea. Celelalte

zultate ale semifânaâelcxr, în ordi
nea categoriilor : V. Voicilă (C.S. 
Muscelul) b.p. M. Constantă» 
(Met. Tîrgoviște), D. V o In eseu 
(C.F.R. Timișoara) b.p. N. Mlțat 
(C.SJJ. Drobeta Tr. Severin), D, 
Cipere (C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin) b.p. V. Stancu (Rapid), M. 
Stoenescu (B.C. Galați) b.p. M. 
Fulger <C.S. Muscelul), M. TeofW 
(Voința Buc.) b.ab.3 D. Sptnu 
(Farul), M. Popa (Rapid) b.p. A. 
izmaU (Farul), F. Ciocoiu (Litx>- 
ral) b.p. I. Potoceanu (Met. 
Bocșa), N. Grigore (Farul) b.abj 
Șt. Kalay (Voința Cluj-Napoca).

Rezultatele finalelor : V. Voiclll 
b.p. V. Băeș, D. Cipere b.p. D. 
Voineiscu, V. Ioana b.p. N. Sto- 
enescu, N. Costdn b.p. M. TeofH, 
S. TîrflA b.ab.2 M. Popa, N. Grt- 
gore b.p. F. Ciocoiu.

Petre HENȚ

D.

r

DIVIZIA A LA POPICE
In etapa a treia a returului 

campionatului divizionar de po
pice, desfășurată joi, s-au înre
gistrat următoarele rezultate :

C.

4,W; triplu salt 
(CSȘ 1 Galați)

(CSȘ Steaua)

M,

re-

PATINATORII DIN PROVINCIE DOMINĂ NET
CAMPIONATELE DE PATINAJ PENTRU COPII

PLOIEȘTI, 7 (prin telefon). 
Patinoarul artificial din localitate 
găzduiește, începînd de miercuri, 
două importante manifestări ale 
patinajului ~ *
concursul 
speranțelor 
iar a doua 
nai pentru 
fășurare).

După cum se știe, patinoarul 
artificial din Ploiești nu este încă 
acoperit ; totuși, timpul prilenie 
de pînă acum, ca și buna orga
nizare asigurată de forurile loca
le au permis ca întrecerile să 
se desfășoare în condiții bune. 
Spectatorii au avut ocazia să ur
mărească evoluțiile satisfăcătoare 
ale cîtorva tineri patinatori, 
despre al căror evident talent au 
ținut să ne vorbească, în termeni 
elogioși, și unii dintre arbitrii cu 
vechi state de serviciu. Ne refe
rim, de pildă, la arbitra interna
țională Ecaterina Pusztai, care a 
rămas plăcut surprinsă de modul 
în care s-au prezentat pe gheață 
cîștigătorii concursului republicai* 
al speranțelor : Marian Prisecaru 
de la C.S.Ș. Galați și 
Marton, reprezentanta 
Cluj-Napoca.

Dealtfel, în această primă par
te a disputelor, sportivii din pro-

artistic. Prima — 
republican rezervat 
(care s-a*și încheiat), 
— campionatul națio- 
copii (în curs de des-

eo 
re-

vinele au fost net superiori 
legilor lor din București. Ne 
ferim în mod special la întrecerea 
fetelor, unde premiantele, în to
talitate, provin din Cluj-Napoca 
și din Miercurea Ciuc. La băieți, 
s-a mai observat un lucru. în 
rîndurile celor numai șase 
part ici pan ți la concurs, nu
aflat nici măcar un singur re
prezentant al Bucureștiului, deși 
în Capitală există nu mai puțin 
de trei cluburi cu secții de pa
tinaj artistic și 11 antrenori 1

Tovarășul Anghel Lupea, pre
ședintele comisiei de patinaj a 
municipiului București, întrebat 
de noi cum se explică această si
tuație Incredibilă, ne-a răspuns : 
„Desigur, sînt și greutăți deter
minate de orele nepotrivite rezer
vate pentru pregătirea 
a micilor sportivi, dar, 
rcrea mea, alta este 
principală a acestui 
dezinteresul manifestat __ __
mai mulți dintre antrenorii bucu- 
reșteni față de propria lor acti
vitate".

pe gheață 
după pă- 
explicația 
fenomen : 

de cel

Grete
C.S.M.

AZI, DERBY IN CAMPIONATUL DE RUGBY: 
STEAUA (locul 1) - GRIVIȚA ROȘIE (locul 2)

Astăzi după-amiază (ora 15), ta 
Parcul copilului, se Întâlnesc — 
In cadrul meciului inaugurai ai 
etapei a doua a returului — h>- 
tr-ua pasionant și tradițional 
derby al rugbyului bucureștea® : 
Steaua șl R.C. Grivița Roșie. Cu 
alte cuvinte, ocupantele locurilor 
1 și 2 ale actualului clasament 
în tur, victoria a surîs culorilor 
militare (25—3), dar scorul sever 
— să ne amintim — nu reflec
ta întru totul situațiile din teren, 
partida aflîndu-se în multe mo
mente sub semnul echilibrului. 
Ce va fi după-amiază î Desigur, 
o întâlnire pasionantă, ca în atâ
tea alte dăți, in care, sperăm, 
protagonistele se vor strădui să 
ne ofere un frumos spectacol 
rugbystic, prima șansă rămînted 
însă tot de partea XV-hd dta 
Ghencea. Iată și formațiile pro
babile, comunicate de conducerile 
tehnice.

STEAUA : Țața (Codoi) — 
Fuicu, Enache, Zafiescu, Roșu — 
Alexandru, Sucdu — Murariu, M. 
Ion eseu, Achim (Rădulescu) — 
Postolachi, Pintea — Cornelia, 
Munteanu, Cioarec (Pojar).

GRIVIȚA ROȘIE : Simion — 
Fălcușanu, Bidirel, Rădoi, Țuică 
CtituOarul AI. Marin este acciden-

t&t) — Podires cu, Bărgăunaș 
Iordacha, Șt. Eugen, Voicu — P. 
Busse Marian, Stroe — Dinu, Pa- 
sacha, Scarlat.

Arbitru : Dragoș Grig ores cu.
CLASAMENT : 1. Steaua 41 p ; 

2. R.C. Grivița Roșie 38 p ; 3. Fa
nai Constanța 36 p ; 4. Dinamo 
3* p ; 5. Știința Cemin Baia Mare 
33 p ; t. Știința Petroșani 31 p ; 
î. Universitatea Timișoara 36 p

TURNEUL DE POLO
DIN CAPITALA

2522]

Rezultate : FETE : 1. Greta
Marton (C.S.M. Cluj-Napoca) 
5—59,61 p ; 2. Gabriela Biro 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 10—53,05 
p ; 3. luliana Jasko (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 17—45,84 p ; BAlETI : 1. 
M. Prisecaru (C.S.Ș. Galați) 5— 
57,44 p ; 2. U. Hoffmann (C.S.Ș. 
Timișoara) 10—43,54 ; 3. V. Rîșcă 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 15—39,19.

Gheorghe ȘTEFANESCU

La bazinul Floreasca din Capi
tală este în curs de desfășurare 
un turneu de polo cu caracter de 
selecție, La care participă trei for
mații alcătuite din lotul olimpic 
și selecționata de juniori, iată 
primele rezultate : Lotul B — Se
lecționata de juniori 7—5 ; Lotul 
A — Lotul C 2—5 ; Lotul B — Lo
tul c 8—3 ; Lotul A — Selecțio
nata de juniori 6—6 ; Selecționata 
de juniori — Lotul C 7—7 ; Lo
tul A — Lotul B 5—3 ; Selecțio
nata de juniori — Lotul B 2—6 1 
Lotul a — Lotul C 5—2. întrece
rile continuă.

FEMININ : Voința Constanța — 
Olimpia București 2^0—2346 (1—5)» 
Textila Timișoara — Voința Ti
mișoara 2272—2306 (5—1), Voința
Cluj-Napoca — Voința Tg. Mureș 
Z282—2â06 (iVr-^Vî), Record dul- 
Napoca — Constructorul G harta
2265—2067 (2—4), Laromet Bucup 
reștt — Gloria București 236^— 
2322 (3—3), Petrolul Băiooi —
Voința București 2335—2314 (3—3), 
Voința Galați — Rapid București 
2166—2288 “ ' 
Brașov — Electromureș 
2105—2330 (4—Z).

(6—0), Hidromecanica
Tg. Mureș

Constanța 
4740—4636 
C. Târzii 
4723—4586

MASCULIN : C.F.R.
— Petrolul Teleajen 
(2—4), industria slrmei
— Chimica TSrnăveni 
(S—0), Petrolul Bălool Cîmpina. —
Gloria București 4837—5077 (2—4),' 
Hlectromureș Tg. Mureș — Voința 
Cluj-Napoca 5315—5087 (5—1), Jiul 
Petrfia — C.F.R. Timișoar» 
5096—4982 (5%—»/,), Metalul Hune
doara — Progresul Oradea 5250— 
4934 (5—1). Rulmentul Brașov — 
Voința București 5927—4892 (3—3), 
Constructorul Galați — Rafinorul 
Ploiești 4336—4379 f4—2).

C.F.R.

BOGAT CALENDAR INTERNAȚIONAL 
PENTRU TINERII NOȘTRJ TENISMANi

„Cupa Davis ■ nu este singura, 
mare competiție internațională 
care polarizează atenția lumii te
nisului. Să amintim în primul 
rind „replica feminină" care este 
„Cupa Federației" — un fel Je 
campionat mondial feminin a că
rui ediție, anul acesta, se va 
desfășura în Berlinul Occidental, 
între 19 și 25 mai, cu participarea 
a 34 de echipe naționale. Aflu
ență și mai mare (40 de echipe) 
se înregistrează la competiția ca
re poate fi considerată ca un 
campionat mondial de tineret 
(fiind admiși jucătorii de 20 de 
ani) șl care este dotată cu „Cupa 
Galea“. Anul acesta, tânăra echi
pă a României va juca direct în 
zona semifinală din orașul fran
cez Royan (12—17 iulie), întâlnind 
întîi învingătoarea unei zone 
preliminare (care poate fi Cana
da, Japonia, Mexic sau Danemar
ca), apoi echipa Chile și, dacă 
victoriile continuă, în finala zo
nei, cîștigătoarea dintre Franța 
șl premianta altei zone prelimi
nare (Olanda, Cipru, Maroc sau 
Elveția). Ca de obicei, faza fi
nală a „Cupei Galea- — la Vi
chy (22—27 iulie).

La fel de bogat este calendarul 
internațional rezervat juniorilor, 
care anul acesta la un caracter 
tot mai oficial. De pildă, fosta

„Cupa Sofia" devine campionatul 
european pentru echipe de ju
nioare (născute în 1962). Tragerea 
la sorți a celor 17 participante a 
trimis echipa României în zona 
de la Sopot, pe malul Mării Bal
tice (8—10 august), unde va juca 
primul meci cu formația U.R.S.SL, 
pe un tablou pe care mai figu
rează echipele Suediei și Polo
niei. Invingătoarea grupei merge 
la faza finală de la San Sebas
tian (15—17 august).

Campionatul european pentru 
echipe de cădeți (născuți în 1964),' 
dotat cu 
cunoaște 
Formația 
zona de 
va juca „____  __
Franța în semifinala grupei, câști
gătoarea urmînd să întîlnească 
în finală fie Italia, fie Iugoslavia 
sau Egiptul. Faza finală — Ia Le 
Touquet (Franța), la 24—26 Iu
lie.

Pentru aceeași categorie de vîr- 
stă, campionatul european de 
cad etc (cu 19 echipe) prevede o 
zonă la Atena (18—20 iulie), un
de echipa României va juca cu 
învingătoarea dintre Ungaria și 
Israel, iar apoi în finală cu Iu
goslavia sau Grecia. Faza finală 
La Leysin (Elveția), la 24—2S 
iulie.

„Cupa Jean Borotra", 
20 de echipe la start. 
României face parte din 
la Pistoia (Italia), unde 
(între 18 și 20 iulie) cu



F. C. ARGEȘ Șl F. C. M. GALAȚI AU DAT TONUL ! 
CINE LE URMEAZĂ ?

O nouă etapă (a 21-a) este 
programată, astăzi, in campio
natul Diviziei A. Cu excepția 
Spartului studențesc și Chimiei 
Rm. Vîlcea care, ca si dumini
că, vor evolua acasă din nou, 
toate celelalte echipe se meta
morfozează subit, fostele gazde 
devenind oaspete și... invers. 
Referindu-ne, pentru început, 
la grupul fruntașelor, schimba
rea de roluri avantajează acum 
pe Steaua și F. C. Argeș, am
bele avind de jucat pe propriul 
teren, cu F.C.M. Galați și, res
pectiv, C.S. Tîrgoviște. Firește, 
atît actualul lider al clasamen
tului, cit și deținătoarea titlu
lui de campioană pornesc favo
rite, in timp ce Universitatea 
Craiova, F.C. Baia Mare și Di
namo vor trebui să lupte din 
treu, tn condiții de deplasare, 
pentru a ieși cu fața curată 
din disputele lor cu .,U“ Cluj- 
Napoca, Politehnica Timișoara 
ți — respectiv — Olimpia Satu 
Mare, trei formații aflate ta 
tona retrogradării, deci avide 
de puncte.

în afara acestui pasionant 
duel „Nord”-„Sud44, care pola-

vizează atenția iubitorului de 
fotbal, etapa de astăzi mai 
programează (cel puțin) o par
tidă atractivă, aceea dintre 
Chimia Rm. Vîlcea și Jiul, 
două echipe situate in prima 
jumătate a ierarhiei celor 18 
competitoare. In rest, jocuri 
ceva mai puțin „încinse", cu 
implicații mai mici, in viitorul 
apropiat, pentru configurația 
clasamentului la cei doi „poli" 
ai săi. Acestea sint : Sportul 
studențesc — Politehnica Iași. 
S. C. Bacău — F. C. Olt și 
Gloria Buzău — A.S.A. Tg. 
Mureș.

Importante fiind, așadar — 
la acest eșalon 
puse in ~ _
chipd in parte (intrucit, cum se 
vede. 5 
la titlu.
vor să audă de retrogradare). 
tot atît de important, 
este MODUL în care 
narele A vor lupta 
puncte. Faptul ei nu 
parte decit >n etapa
F. C. Argeș și F. C. M. Galați 
ou obținut puncte afară, gra
ție unui joc complet — pru
dență in faza de apărare, dar

punctele
joc pentru fiecare t-

dintre ele nu renunță 
iar alte 7—8 nici nu

socotim, 
divizio- 
pentru 

mei de- 
trecută,

mai ales REPLICĂ HOTĂR1TĂ 
■ IN MOMENTUL DE POSESIE 

A MINGII — constituie, o dată 
in plus, o invitafie la un ase
menea fotbal pentru toate echi
pele vizitatoare ; singura ma
nieră în stare să aducă — cu o 
mai mare frecvență, nu întîm- 
plător — divizionarelor A 
punctele dorite, singura în mă
sură să ridice, implicit, ștache
ta de calitate a primului eșalon 
la nivelul international.

Nutrim deci speranța că ceea 
ce, duminică, la reluarea între
cerii, a fost POZITIV va fi 
preluat de tot mai multe for
mații. In asa fel incit jocul 
bine organizat, purtind am
prenta personalității antrenoru
lui și a jucătorului, să devină 
o regulă. Cu roade certe la 
toamnă cind „bobocii" se vor 
număra nu numai pentru for
mațiile de club, reprezentantele 
fotbalului românesc tn cupele 
europene, ei și pentru prima 
echipă a țării, alcătuită, tn ul
timă analiză, din jucători ro
dați in campionatul Diviziei A.

G. NICOLAESCU

înaintea etapei a 21-a a Diviziei A

TELEGRAFIC, DIN CELE 18 TABERE
• „U“ CLUJ-NAPOCA preco

nizează folosirea aceluiași ^11“ 
pe care l-a aliniat șl tn etapa 
precedentă. UNIVERSITATEA 
CRAIOVA a plecat fără Bălăci, 
In continuare indisponibil. AR
BITRI: G. Dmagomir — M. Oruțes- 
cu (ambii din București), Gh. 
Ispas (Constanța).
• OLIMPIA SATU MARE BU-1 

poate utiliza pe Kalzer (suspen
dat) șl Bolba (aflat la lotul de

juniori). DINAMO folosește for
mația din etapa trecută. ARBI
TRI : V. Tătar (Hunedoara) — M. 
Ivănceseu, C. Braun (ambii din 
Brașov).
• F.C. ARGEȘ nu poate conta 

pe Radu n, tn continuare acci
dentat. C.S. TÎRGOVIȘTE fi va în - 
locul pe Pltaru (suspendat) cu 
noua achiziție, Constantin. AR
BITRI : S. Drăgulici — T. Mol- 
sescu (ambii, Drobeta Tr. Seve
rin), M. Adam (Cluj-Napoca).

AZI ÎNCEPE returul diviziei B

SĂ NU AȘTEPTĂM LUNA... SEPTEMBRIE
De vorbă cu antrenorul C. Cernăianu

Sigur că pînă in septembrie, data 
primului meci al preliminariilor (cu 
Norvegia în deplasare) mai e destulă 
vreme, dar poate că tocmai de aceea 
este oportună această discuție cu 
ontrenorul C. Cernăianu. (De cele 
moi multe ori, în preajma intilnirilor 
importante discuția nu poate angaja 
probleme cheie, deoarece se are in 
vedere apropierea jocului, cu Impll- 
oațiile de rigoare).

In discuția pe core am purtat-o 
ou ieșit la iveală :

1. Turneul de iarnă, încheiat 
meciul de la Neapole. a subliniat 
plus de pregătire și randament

eu 
un 

r. _________ In
defensivă. La obiecția noastră legată 
d« faptul că în cadrul unei echipe 
nu se poete vorbi separat despre o- 
•ensivâ și defensivă, ele condiționin- 
du-se, ojutindu-$e sau anulîndu-$e, 
antrenorul Cernăianu a remarcat fap- 

a ruperii 
atac este 
Jocul de la

Astăzi se reia întrecerea șl In 
eele trei Berii ale eșalonului se
cund. Returul acestei populare 
competiții a fotbalului nostru 
trebuie să aducă o serie de im
portante Împliniri, trebuie ■& du
că la atingerea unor obiectiv» 
esențiale pe planul creșterii ca
litative a fotbalului. Așa cum s-S 
«Xblinlat ta recenta eansfătuirt 
eu conducătorii șl antrenorii di
vizionari B, a doua Întrecere de 
regularitate nu s-a situat la ni
velul cerințelor, al posibilităților, 
al condițiilor existente. în pri
mul rind sub raportul pregătirii 
și, mal departe, al exprimării ta 
Joc a acestei pregătiri, marea 
majoritate a concurentelor eșa
lonului secund s-a prezentat la 
«m randament scăzut, nejustlfi- 
etad, ta multe partide, prezența 
ta Divizia B. Șl pe planul com
portării disciplinare există tacă 
multe deficiențe, se înregistrează 
abateri de la conduita sportivă 
ta teren ca și ta direcția respec
tării unei vieții sportive, lege a 
•portului de performanță. Multe 
dintre conducerile cluburilor și 
asociațiilor manifestă o inadmi
sibilă tolerantă față de actele 
de Indisciplină, după cum nvulți 
dintre arbitri tratează eu indul
gență, Împotriva spiritului 
prevederilor regulamentului, _ 
călcările regulilor jocului. In fi
ne, dar nu ca cea din urmă din
tre lipsuri, eșalonul secund a a- 
dus prea puțin ta Importanta ac
țiune de primenire a loturilor eu 
elemente tinere și de valoare, tn 
eluda unei obligații prevăzută de 
regulamentul competiției (utiliza
rea obligatorie a unui junior .

Iată numai cîteva dintre prin- 
«lpalele deziderate "
sezon din Divizia B a căror tm- 
pttaire o așteptăm pe parcursul 
desfășurării competiției, ca prin
cipal scop al existenței sale.

51 
ÎH-

ale noului

V& prezentăm alăturat clasa
mentele celor trei serji ale Divl- 
rkel B la încheierea turului ; de 
fiapt punctele de plecare la re
luarea întrecerii :

SERIA I
L F.GM. BRAȘOV 17 14 3 0 40- 7 31
2. F.C. Constanța 17 12 1 4 39-15 25
3. Unirea Focșani 17 9 2 5 35-16 20
4. C.S.M. Suceava 17 8 3 6 21-13 19
1. C.S. Botoșani 17 9 1 7 26-19 19

Delta Tulcea 17 8 3 6 27-21 19
7. VMt. Vaslui 17 8 5 6 27-20 17
8. I.QLM. Brașov 17 5 i 6 27-25 16
9. Prog. Brăila 17 7 2 8 25-26 16

10. F.C. Brâlla 17 6 3 8 24-29 15
11. Muscelul C-lung 17 6 3 8 21-30 15
12. Minerul G. H. 17 6 3 8 15-33 15
13. Tractorul Bv. 17 5 4 8 19-24 14
14. Nitramonia Fag. 17 6 2 9 16-25 14
15. VrH. Gheorgheni 17 5 4 8 16-30 14
M. Cimentul Med. 17 6 1 10 21-33 13
17. Energia 17 5 3 9 15-29 13
18. Portul C-ța 17 5 1 11 12-31 11

SERIA A Il-a
1. RAPID BUC. 17 11 2 4 31-15 24
2. Prog. Vuloan 17 9 4 4 21-17 22
X Metalul Buc. 17 10 1 6 29-18 21
4. Poiana Cîmpina 17 10 0 7 26-21 20
5. Petrolul PI. 17 9 1 7 26-19 19
«. Gaz metan 17 7 4 6 28-27 18
7. Autobuzul Buc. 17 6 5 6 31-22 17
8. Șoimii Sibiu 17 7 3 7 15-21 17
9. Mecanică fină 17 6 4 7 19-15 16

10. Pandurii Tg. Jiu 17 7 2 8 21-30 16
11. Chimica Tîm. 17 6 3 8 24-21 15
12. Met. Plopeni 17 6 3 8 22-21 15
13. Rulmentul Alex. 17 6 3 8 16-17 15
14. Flacăra Moreni 17 6 3 8 23-28 15
15. Energia Slatina 17 5 5 7 16-24 16
15. Carpați Mîrșa 17 7 1 9 17-31 13
17. Chrmia Tr. Măg. 17 6 2 9 22-28 14
18. F.C.M. Giurgiu 17 5 2 10 15-29 12

SERIA A Ill-a
1. F.C. BIHOR 17 11 3 3 31-12 25
2. Corvinul 17 11 2 4 39-15 24
3. U.T.A. 17 10 2 5 30-17 22
4. Gloria Bistrița 17 10 1 6 41-17 21
5. Aurul Brad 17 7 5 5 29-15 19
6. F.C.M. Reșița 17 7 3 7 26-20 17
7. Minerul Anina 17 8 1 8 24-27 17
8. Dacia Orăștie 17 7 3 7 21-24 17
9. Infr. Oradea 17 7 1 9 18-19 15

10. Strungul Arad 17 7 1. 9 21-29 15
M. Minerul M. N. 17 7 1 9 17-27 15
12. U.M. Timișoara 17 7 1 9 11-27 15
13. Unirea Alba 1. 17 7 1 9 16-32 15
14. Minerul Cavnic 17 5 4 8 23-28 14
15. Ind. sîrmei C.T. 17 7 0 10 26-34 14
16. C.F.R. Cj.-Nap. 17 6 2 9 19-26 14
17. Metalurgistul 17 6 2 9 19-32 14
18. Someșul S. M. 17 6 1 10 19-31 13

0 CHIMIA RM. VÎLCEA 
are indisponibilități și va 
formația standard ; JIUL 
două semne de întrebare : 
Stoica și Miculescu, ambii 
dentați. ARBITRI : R. Sttacan — 
M. Constanttnescu (ambii din 
București), O. Stremg (Oradea).
• STEAUA. întreg Iotul valid ; 

probabilă reintrarea Iul locdă- 
nescu. F.C.M. GALAȚI are tot 
lotul apt de joc. ARBITRI : M. 
Moraru — Fl. Popescu (ambii din 
Ploiești), FI. Cenea (Caracal).
• „POLI“ TIMIȘOARA TlU-1 

poate alinia pe Volaru șl Roșea, 
nerefăcuțl. F. C. BAIA MARE : 
formația standard. ARBITRI : I. 
Rus — F. Kerekeș (ambii din Tg. 
Mureș), Al. Mustățea (Pitești).
• SPORTUL STUDENȚESC Va

juca fără Moraru, suspendat o 
etapă. Va apăra Lazăr. POLI
TEHNICA IAȘI nu are indisponi
bilități in lot. ARBITRI : Cr.
Teodoreseu — I. Tănase (ambii 
din Tîrgoviște), M. Fedluc (Su
ceava) .
• SPORT CLUB BACAU. D*S- 

ereție totală ta privința „ll*-lui 
de azL F. C. OLT nu anunță 
modificări sau indisponibilități. 
ARBITRI : Fr. Coloși — Gh. 
Manta (ambii din București), D. 
Ologeanu (Arad).
• GLORIA BUZĂU ne comunică 

reintrarea Iul Ghlzdeanu. A.S.A. 
TG. MUREȘ a plecat spre Buzău 
ta formație completă. ARBITRI : 
C. Jurja — C. Ionescu (ambii din- - - - ■ (safe

F.C.M.

Bucunești), C. 
Mare).

Szilaghl

nu 
alinia 

are 
Tr. 

aed-

CLASAMENTUL

1. STEAUA 20 11 6 3 45-21 28
2. Univ. Craiova 20 12 3 5 46-20 27
3. F.C. Bala M. 20 11 2 7 35-26 24
4. F.C. Argeș 20 10 4 6 29-22 24
S. Dinamo 20 9 5 6 32-22 23
6. Jiul 20 10 3 7 17-21 23
7. Chimia Rm. V. 20 9 3 8 25-24 21
8. A.S.A. Tg. M. 20 9 3 8 23-26 21
9. Sportul stud. 20 9 2 9 21-20 20

10. S.C. Bacău 20 6 8 6 25-30 20
îl. F.C.M. Galați 20 7 6 7 29-36 20
12. Polit. lași 20 8 2 10 25-28 18
13. C.S. Tîrgoviște 20 7 4 9 22-31 18
14. F.G Olt . 20 7 3 10 26-33 17
15. „Poli" Tim. 20 7 2 11 26-30 16
16. „U44 Cluj-Nap. 20 7 1 12 21-27 15
17. Olhnpia S. M. 20 4 7 9 19-31 15
It. Gloria Buzău 20 4 2 14 14-32 10

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI
SERIA I : F.C.M. Brașov — C.S. Botoșani ; A. Ioniță (București), 

Minerul Gura Humorului — F. C. Constanța : M. Buzea (București), 
Fortul Constanța — Delta Tulcea : C. Mimteanu (Galați) — se dis
pută la Babadag, terenul echipei Portul fiind suspendat, C.S.M. Su
ceava — Viitorul Gheorgheni : P. Balaș (București), Viitorul Vaslui 
— I.C.I.M. Brașov : C. Blaj (București), Nitramonia Făgăraș — Uni
rea Focșani : D. Nicolae (București), Progresul Brăila — Cimentul 
Medgidia : Radu Șerban (Craiova), Muscelul Câmpulung — F. C. Bră
ila : I. Buciuma»! (Timișoara), Tractorul Brașov — Energia 
Gheorghiu-Dej : V. Navroschi (București).

SERIA A n-a : Chimica Tîmăveni — .Chimia Tr. Măgurele : 
Feldman (Baia Mare), Luceafărul București — Petrolul Ploiești 
amînat, Șoimii Sibiu — Rapid București : R. Petrescu (Brașov), Pro
gresul Vulcan București — Flacăra Moreni : M. Salomir (Cluj-Na- 
poca), Metalul Plc-peni — Autobuzul București : Al. Comăn^cu (Ba
cău), Metalul București — Carpați Mîrșa : D. Arndt (lași). Poiana 
Cîmpina — Mecanică fină București : V. CSocOteu (Craiova), Energia 
Slatina — F.C.M. Giurgiu : A. Stocker (Petroșani), Rulmentul Ale- 
xandria .— Pandurii Tg. Jiu : L Mărgescu (Pitești).

SERIA A ni-a : md. sîrmei C. Turzii — Strungul Arad : F. Tăbîrcă 
(Rm. Vîlcea), Minerul Cavnic — înfrățirea Oradea : M. Ludoșan (Sl- 

“ Cluj-Napoca : C. Ghiță (Brașov),
D. Diminescu (P. Neamț), Metalur-

Gh.

E.

biu), U.M. Timișoara — C.FJR.
Gloria Bistrița — Aurul Brad : ______________x_. _______ T,,_______
gistul Cugir — F.C.M. Reșița : C. Dinul eseu (București), Minerul Anina
— Unirea Alba Tulia : A. Szilaghi (Tg. Mureș), Corvinul Hunedoara
— Someșul Satu Mare : L Dinu (Alexandria), F. C. Bihor Oradea — 
Minerul Moldova Nouă : A. Deleanu (București), U. T. Arad — Da
da Oră știe : A. Avramescu (Ploiești).

Toate partidele vor începe Ia ora 15,30.

tul că impresia negativă 
Jocului intre apărare și 
caracteristică doar pentru 
Neapole.

2. Antrenorul Cernăianu 
opoi problema liniei de 
oare unii cronicari o acuză In pri
mul rind, considerind că aici se află 
de fapt oauza sterilității jocului in 
atac. El ne-a declarat : „Sigur că 
aș fi dorit să am o linie de mijloc 
rapidă și, pe lingă aceasta, formată 
din jucători capabili să joace ambele 
faze. In condițiile lotului nostru, o 
asemenea linie nu exista. De aceea. 
Intre o linie rapidă și confuză și o 
linie maj lentă, dar mai ordonata, ne 
orientâm*~deocamdatâ spre această a 
doua variantă. In aceste condiții, vom 
prezenta publicului, in meciul de la 
19 martie, o linie cu Dinu — Mulțescu 
— Boloni — Bălăci, cu specificația că 
Bălăci va trebui să joace intr-o zonă 
precisă, pentru a nu monopoliza 
mlngiile, așa cum obișnuiește in ul
timul timp. Pe parcursul jocului, vom 
încerca și luțirea liniei de mijloc, 
prin includerea lui Țicleanu și Iovă* 
ne seu. Aici, la mijlocul terenului, se 
dă bătălia care poate echilibra jo
cul unei echipe. Experiența echipei 
din 1970 s-a concretizat printr-o linie 
de 4, Dembrovschi — Dumitru — Nun- 
weiller — Lucescu, care, deși nu a 
fost o linie de viteza, a manevrat cu 
tehnicitate, asigurînd echilibrul echi
pei".

a abordot 
mijloc, pe

3. In privințe atacului, s-a renunțat 
la Câmătoru și o fost preferat 
Sandu. Făcînd observația câ 
Sandu este un jucător care a 
fost încercat în repetate rînduri. 
nâianu s-a referit la forma lui 
șebită din ultima vreme, l-am 
ideea că M. Sandu e un jucător de 
explozii Izolate, idee prea puțin com
patibilă cu o linie de mijlocași mai 
lentă și moi ordonată, dor antrenorul 
o Invocat absența aitor jucători de 
valoare, afirmînd în cele din urmă 
că o eventuală dispariție a lui M. 
Sandu ar putea fi soluționată prin 
deplasarea lui Bolaci în virful liniei 
de atac, cu modificările de rigoare 
In ansamblul echipei.

4. C. Cernăianu a arătat opoi că 
D. Nicolae o fost excelent pe par
cursul întregului turneu, dor că do
rința de a face prea mult în meciul 
cu Italia a provocat o reacție inversă. 
El a menționat evoluția slabă a Iui 
Terheș. Pe de altă porte a fost sub
liniată ascensiunea tui Țicleanu, dar 
oare — observăm noi — n-a primit o 
oonfirmare practică, deoarece tî norul 
mijlocaș craioveon a jucat foarte pu
țin.

5. Antrenorul echipei naționale, ac- 
ceptind dificultățile echipei pe plan 
ofensiv, a făcut legătura cu timidita
tea ofensivă a echipelor noastre do 
dub fruntașe, care renunță la orice 
idee ofensivă, în deplasare, chiar și 
pe terenurile in care sint favorite. 
„In aceste condiții — a spus Cernă
ianu — e greu să inviți la afac, mai

* . .................... i să
Io

M. 
M. 

mai 
Cer- 
deo- 
epus

■«.■IM — e yicu au inviți iu UIUC, I
ales la Neapole, jucători obișnuiți 
stea la cutie la Petroșani sau 
Satu Mare".

★
Așadar, turneul sud-american o 

dus prea puține limpeziri. Turneul
a- 

. . a
marcat superioritatea neta a apărării, 
ceea ce e mai curînd un defect în 
Judecarea de ansamblu a echipei. 
S-a renunțat la Cdmâtaru, marele fa
vorit al tehnicienilor. Se oscilează 
Intre o linie de mijloc lucidă și len
tă, pe de o parte, și o linie mai vi
guroasă, care reprezintă deocamdată 
doar un Ideal. E nevoie, credem, de 
adoptarea unui punct de vedere oare 
să fie respectat pe o perioadă mai 
lungă șl care să nu fie ki discreția 
meciului care urmează.

loan CHIRILA

Apropo de... lipsa virfurilor

STIMULAT! GOLGETER111
Lipsesc vîrfurlle de atac 1 

Foarte adevărat...
Se marchează puține golurll 

SI asta-i adevărat, tocmai 
pentru că a doua judecată 
este determinată cauzal de 
prima, dar și de faptul că 
mulțl antrenori au ajuns aâ 
Inverseze termenii unei vechi 
șl înțelepte axiome a fotba
lului : cea mai bună apărare 
este atacul. Acum, copiind 
modele de prin alte părți, a 
ajuns la ordinea zilei ta con
cepția celor mal multi dintre 
tehnicienii noștri o altă axio
mă, axioma iul „să facem șl 
pe dracu-n patru ea să du 
primim gol“. Iar atacul ră- 
mtae la latitudinea Iul „ee-o 
leșl“. Și de ani de zile nu iese 
nimic... Și de ani de zile cîș- 
tigă numai cei care știu să 
atace, sau chiar dacă nu știu, 
o fac ta dorința de a marea 
și a Învinge. Steaua a ctști- 
gat campionatul atacînd. 
Steaua se află In fruntea cla
samentului actual atacînd, U- 
nlversitatea o secundează tot 
pentru că se află mereru ta .0- 
fensivă. F. C. Argeș cu Bo
brin tn echipă nici nu poate 
Juca altfel. F. C. Baia Mare 
s-a plasat, la venirea din 
„B", m grupul fruntaș tot ea 
urmare a interpretării tmel 
partituri ofensive...

Iată exemple semnificative 
pentru antrenorii care conti
nuă să creadă că vor GĂSI 
■au FORMA vîrfuri obligîn- 
du-și echipele să se apere.

Acesta este '
problemei. Un .. _
la al STIMEI ȘI RESPECTU
LUI general pentru jucătorii 
din prima linie, al RECOM
PENSĂRII ȘI STIMULĂRII 
eforturilor lor. Cu ani în ur
mă, forul de specialitate pre
mia, într-un cadru festiv, pe 
golgeterul Diviziei * 
o vreme această 
devenit din ce în 
rtgnifiantă.

un aspect sU 
altul ar fi ace-

A. De la 
premiere a 
ce mai tn- 
mult, încă 
mai efica-

________ Mai 
n-am auzit ca ccl 
ce jucător al diviziei de Ju
niori sau al campionatului 
republican să primească vre
un premiu pentru că EL A 
FOST PRIMUL, cel mai bun 
dintre toți atacanții din a- 
eeste competiții ! ? !

Nu-1 vorba oare tot de a- 
©eeași optică de a privi lu
crurile ? Ei, antrenorii, con
tinuă să se văicărească că nu 
au vîrfuri. Dar ce fac pentru 
a le avea ? Ce se face pe în
treaga filieră a fotbalului, de 
la federație — prin cluburi, 
ea Vferigâ principală și antre
norii lor — pînă la eșalonul 
copii și juniori 7 Mai nimic. 
(LJD.)

JUNIORII TRICOLORI, GATA

Lotul național de juniori se a- 
Câ în fața unui obiectiv major : 
calificarea la Turneul final 
U.EJF.A. După daci tentative e- 
șuate (în 1974 a fost ultima par
ticipare la un turneu final), ac
tuala selecționată va face — la 
rândul ei — o nouă încercare de 
a ajunge In faza finală a aces
tei tradiționale competiții conti
nentale. Pentru a se califica la 
Turneul final U.E.F.A., care va a- 
vea loc anul acesta, în luna mai, 
In R. D. Germană, reprezentativa 
noastră va întâlni în preliminarii. 
Intr-o dublă manșă (tur-retur), 
la 12 martie și 2 aprilie, echipa 
Turciei. în vederea acestor Im
portante meciuri, Juniorii noștri 
au urmat un program centralizat 
de pregătire, punctat cu cîteva 
partide de verificare, care s-au 
dovedit a fi extrem de utile, 
teste care au cristalizat o formu
lă de echipă. La startul pregăti
rilor, antrenorii actualei selecțio
nate, Ion Nunweiller și Gheorghe 
Cozma, au avut la dispoziție și 
contează și în prezent pe urmă
torii jucători (în paranteză am 
trecut clubul de unde provin și 
o scurtă caracterizare făcută de 
antrenorul I. Nunweiller) : 
(Lie. nr. 2 iași — reflexe 
forță, tehnică bună), 
(C.I.L. Sighet — tehnică 
dar acționează numai pe
porții) — portari ; Viscreanu (S.C.

Alexa 
bune, 
Jager 
bună, 
linia

înaintea nlecăril spre Izilt
Bacău — tehnică destul de bună, 
viteză, orientare bună In teren), 
TăUran (F. C. Baia Mare — pu
tere de luptă, Joc bun de cap, 
deficitar însă la construcție). Ili
escu (Autobuzul București — for- 

orientare bună în teren, mo
bilitate scăzută), Colesniuc (Cor
vinul Hunedoara — joc atletic, 
joc bun cu capul, deficitar la 
viteză și mobilitate), Marinescu 
(Progresul-Vulcan București — 
voință deosebită, joc mal mult 
destructiv), Rednic (Corvinul Hu
nedoara — tehnică bună, rezolvă 
bine ambele faze), Matei (Uni
versitatea Craiova — viteză apre
ciabilă, profilat din extremă, bun 
la acroșaj) — fundași ; Niță (Me
talul București — jucător de tra
valiu, deficitar la marcaj), Efti- 
mie (ROVA Roșiori — preocupat 
mai mult de faza de atac, cu 
eficiente acțiuni individuale, de
ficitar Ia marcaj), Fîșic (tehnică 
bună, travaliu deosebit, rezolvări 
oportune în atac, deficitar la 
marcaj), Iile (A.S.A. Tg. Mureș
— jucător cu experiență, partici
pare eficientă în atac). Moldo
van (Industria sîrmei C. Turzii
— marcaj bun, tehnică accepta
bilă, lipsă de forță) — mijlocași;
D. Zamfir (Dinamo — calități
deosebite, personalitate, participa
re scăzută la faza de apărare),
Bolba (Olimpia Satu Mare — for
ță, travaliu, tehnică bună, simț

DE START...
al porții), Gabor (Corvinul Hune*' 
doara — tehnică deosebită, acți
unii individuale eficiente, defi
citar la faza de apărare), Boeru 
(Nitramonia Făgăraș — gabarit, 
tehnică bună, deficitar la forță 
și viteză).

In cadrul acestui lot — din ca
re, după cum se observă, se poa
te alcătui un „11“ destul de pu
ternic, în care experiența lui 
Dorel Zamfir, Bolba, Fîșic, Itie, 
Gabor reprezintă un mare atu 
— domnește o atmosferă optimă 
de lucru, fiecare component fi
ind conștiincios în pregătire, dar 
mai ales receptiv la indicațiile 
antrenorilor I. Nunweiller și Gh. 
Cozma, care s-au străduit și în 
prezent au dat contur unei idei 
proprii de joc echipei. întreg lo
tul este animat de ambiția de 
a face totul pentru a realiza o- 
biectivul pe care și l-a propus — 
obținerea unei calificări atît de 
mult dorite și atît de mult timp 
așteptate.

Adrian VASILESCU
Astăzi, la Pitești, selecționata 

U.E.F.A. ’80 va susține- un ultim 
test — cu divizionara C Dacia — 
înaintea plecării spre Izmit (pre
văzută pentru luni dimineața).
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Turneul internațional de șah C. E. de hochei pentru juniori înaintea jocurilor finale în „Cupa Europei44

C. IONESCU REVELAȚIA SERII!
După „acalmia” din runda a 

3-a, reuniunea a patra a Tur
neului internațional de șah al 
României a purtat din nou un 
caracter viu, disputat. Liderul 
serii a fost, fără îndoială, tînă
rul debutant în competiție Con
stantin Ionescu, învingător în 
fața maestrului internațional 
ungur Groszpeter. într-o Des
chidere engleză, Ionescu a ob
ținut avantaj în jocul de mij
loc, a cîștigat două figuri ușoa
re pentru turn, realizîndu-și cu 
o mare precizie avantajul. în 
cea de a doua partidă decisă 
a serii, marele maestru român 
Șubă l-a învins pe Grigorov. 
S-a jucat, de asemenea, o „En
gleză", dar prin intervertire de 
mutări s-a ajuns într-o varian
tă a Apărării siciliene aprecia
tă ca inferioară pentru negru 
in tratatele de teorie. Grigorov 
a sacrificat doi pioni, încercînd 
să egaleze poziția, dar fără re
zultat, Șubă obținând victoria. 

’O luptă aspră s-a dat în par
tida Ștefanov — Ciocâltea. In
tr-o deschidere Pirc-Ufimțev, 
tînărul și ambițiosul Ștefanov 
a atacat cu vehemență, a sacri
ficat material, dar marele maes
tru s-a apărat eu mutări unice 
reușind să simplifice poziția 
și să obțină remiza. Stoica 
a oprit seria de trei victorii a 
marelui maestru sovietic Be- 
leavski, care — într-o poziție 
ușor inferioară — a trebuit să 
se apere cu exactitate pentru 
obținerea egalității. De mare

luptă a fost și partida Ghindă 
— Ghițescu. O „Spaniolă" în 
care albul a clștigat un pion 
în deschidere, dar contrașansele 
de atac ale negrului au fost 
suficiente pentru obținerea re 
mizei. Același rezultat, In par* 
tida Prandstetter — C 
Foișor (cu negrele) a 
mici 
rele 
le-a 
nînd

în —__
runde, conduce BELEAVSKI cu
3.5 p urmat de Ionescu 2,5 p 
(1), Ciocâltea, Șubă și Ștefanov
2.5 p, Ghițescu, Prandstetter și 
Spiridonov 2 p. Astăzi, de la 
ora 9, 
rupte, 
de la 
runda 
beri.

Chandler, 
comis 

inexactități, pe care ma- 
maestru bulgar Spiridonov 
sancționat prompt, obțl- 
victoria.
clasament, după patru

se reiau partidele între- 
urmând ca după-amiază, 
ora 15,30, să aibă loc 

a 5-a. Mîine este zi 11- 
(V. CH.)

ECHIPA ROMÂNIEI (5-4 cu Franța)
JOACĂ PENTRU LOCUL 3

JESENICE 7 (prin telefon). In 
penultima zi a Campionatului eu
ropean de hochei pentru juniori 
— grupa B s-au disputat — 
tide decisive pentru 
configurației seriilor și, 
pentru asigurarea unui 
a altuia în meciurile 
stabili ierarhia finală. 
României a întâlnit 
Franței, pe care a învins-o cu 
5—4 (1—2, 3—0, 1—2). Ea a început 
slab partida, fiind condusă cu 
1—0 în min. 11 (a marcat Botteri) 
și cu 2—0 în min. 15 (Domoulin), 
regăsindu-se abia în ultimele mo
mente ale reprizei, cînd Gerczul 
reduce handicapul. După prima 
pauză, formația noastră 
prestație mai bună, Udrea 
24), D unii trac he (min. 30) 
Neagu (min. 31) întoreînd 
z uita tul. Golul lui Gerczui, 
minutul 2 al reprizei a 
duce Insă, la slăbirea 
de Către tinerii hocheiști români,

t par- 
stabilirea 
implicit. 

Iod 
ce

Echipa 
selecționata

sau 
vor

are o
(min.

51 
re- 
din 

treia, 
ritmului

ceea ce permite adversarilor să 
forțeze și sâ puncteze de două 
ori : Chaix (anin. 53) șl Merciano 
(min. 55). O notă specială 
cuvine portarului Birișiu, 
a avut multe intervenții 
boare.

In urma acestui rezultat, 
mafia României a ocupat 
doi in serie și va intîlnl mîine 
(n.r. azi) în jocul pentru locurile 
3—4 reprezentativa Bulgariei, care 
a lăsat o frumoasă impresie în 
partida câștigată asupra Italiei, 
cu 4—2 (1—8, 2—2. 1—0). Finala 
campionatului se va disputa In
tre echipele Iugoslaviei șl Aus
triei, care au întrecut Ungaria 
Cu 7—5 (2—0, 4—3, 1—2) șl, res
pectiv, Olanda, cu 6—1 (4—0,
1—6, 1—1), învinsele lor jucînd
pentru locul 7. Poziția a cincea 
va ti decisă de întâlnirea Fran
ța — Italia.

Călin ANTONESCU

se 
care 

salva

for- 
locul

FLORETISTELE

DE LA STEAUA

LOCUL 3

ROMÂNIA - AUSTRIA lN
(Urmare din pag. 1)

(de la ora 15), dm sala Flo- 
reaaca.
NASTASE, SEGĂRCEANU - 
KARY, REIN INGER 8-6, 6-4,

6-3

Numai timp de 10 ghemuri a 
piutâfc o umbră de îndoială a~

DESPRE CEL MAI TARE CONCURS
DE SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME!

Antrenorul emerit Ion Sb- 
ter a însoțit delegația atle- 
ților români la cea de a Xl-a 
ediție a campionatelor euro
pene de sală, desfășurate re
cent la Sindelfingen, în RJ. 
Germania. In legătură cu des
fășurarea întrecerilor, repu
tatul nostru specialist ne-a 
relatat :

„Concurenți din 26 de țări 
au luat parte la întrecerile 
indoor ale anualelor campio
nate continentale, desfășurate 
în condiții organizatorice foar
te bune. Revăzînd foUe de 
rezultate ale concursurilor ți 
punîndu-le de acord cu im
presiile mele, vă pot spune 
că la Sindelfingen au existat 
o serie de probe de slab ni
vel tehnic și spectacular, în
tre care 1 500 m la femei, a- 
runcarea greutății la bărbați 
și la femei ș.a., dar și altele 
foarte bune și de un nivel 
ridicat. între acestea din ur
mă, pe primul loc, săritura 
în înălțime.

La Sindelfingen am asistat 
la cel mai tare concurs de 
săritură în înălțime din is
toria mondială a acestei pro
be, care s-a bucurat acum de 
participarea a 25 de atleți. 
Niciodată pînă duminică n-a 
mai existat vreun alt concurs 
la care al 8-lea clasat să fi 
fost notat cu rezultatul de 
2,26 m (!), care, in treacăt 
fie spus, este superior cu 1 
centimetru recordului olimpic 
al polonezului Wszola. Acum, 
în clasamentul probei, au e-

xistai : 
I X ■ 
l 2 L . 
9i 1 X 2,05 m.

Stnt bucuros că în acest con
curs o evoluție bună a avui 
elevul meu Adrian Proteasa, 
despre care afirm categoric 
că este pentru prima oară 
cind a concurat la adevărata 
lui valoare ! Adrian a început 
concursul foarte emoționat ți 
la 2,10 m, înălțimea inițială, 
a avut nevoie de trei încer
cări pentru a reuși, avind 
parcă picioarele de lut i Și-a 
revenit însă rapid yi 
m a trecut zimbind, la 
tentativă. La 2,23 m și 
m a trecut din prima, 
m din a doua, acolo unde 
Jacek Wszola izbutise însă 
din prima. Proteasa a încer
cai mal apoi și la 2,31 m <1 
a avut tentative aproape de 
reușită, ceea ce mă face sa 
fiu convins că o asemenea 
înălțime îi stă în posibilității 
întrecerea săritorilor în înăl
țime a durat exact 5 ore ți 
un sfert, ceea ce a însemnat 
pentru toți un foarte serios 
examen de rezistență fizică yi 
nervoasă. Mă bucur sincer 
că Adrian Proteasa l-a ab
solvit cu bine. Dar apropo de 
acesta, știți ce reacție a avut 
după nereușitele la 2,31 m ? 
Ei bine, a suferit sincer ți 
mi-a spus : „am pierdut con
cursul Uitase că, de fapt, 
2,29 m U propulsase printre 
săritorii de seamă ai lumii...*

: 1 săritor da 2,31 m.
2^9 sn, 5 X 2,29 m,
2,23 m, 9 X 2,19 m,
2,15 m, 3 X 2,10 m

ta 2,19 
a doua 
la 2,39 
la 2,29

• CAMPIONUL OLIMPIC DE LA MONT
REAL, JACEK WSZOLA, a declarat după 
C.E. indoor de atletism de la Siad elfingen : 
„îmi trebuia o asemenea confruntare dură, 
cu principalii mei adversari, înaintea J.O„ 
căci pentru mine Jocurile Olimpice fiiseamnă 
mai mult decît un record mondial. Cit des
pre proba de înălțime de la Moscova, fără 
a viza 2,35 m nu te poți gîndi la o meda
lie...“ Spre surpriza campionului olimpic de 
acum patru ani, ca și a celorlalți cunosouți 
candidați la podium, în elita probei și-a 
făcut acum apariția tînărul record
man al țării noastre, Adrian Proteasa, 
întrecut la Sindelfingen de campionul olim
pic doar prin prioritatea încercării reușite 
la 2.29 0 O RECENTA EMISIUNE A ’TE
LEVIZIUNII FRANCEZE a fost dedicată u- 
nei relații insolite : femeia-rugby, la care 
au participat soții ale jucătorilor șl supor
terilor balonului oval (sport cu mare priză 
în Franța), spectatoare, telespectatoare și... 
practicante. Nici o antrenoare, însă. Și 
ne-am reamintit d e „madame le profess cur 
de rugby" cum a denumit-o „Mirolr de 
rugby" pe „singura femeia antrenor din 
lume", românca Mariana Lucescu. ® SE 
RETRAGE ERIC HEIDEN ? După C.M. de 
patinaj viteză de I4 Heerenveea, unde re
cordmanul absolut al J.O. de la Lake Pla-

// 
supra rezultatului acestei par
tide de dublu. Cită vreme cu
plul austriac — pe temeiul 
unui break timpuriu — s^a a- 
flat la conducerea setului de 
debut, exploatînd tracul 
Florin Segărceanu (parcă 
continuarea jocului de simplu 
de joi). Din fericire, poate și 
sub impulsul optimismului con
tagios al lui Ilie Năstase — 
din nou în mare vervă — tî
nărul său coechipier a început 
să joace dim ce în ce mai bine, 
mai aproape de valoarea cu 
care este creditat, finaliztnd 
numeroase schimburi de mingi 
rapide la fileu și apoi servind 
mai bine. Nici setbailul de care 
au beneficiat (la 5—4) nu le-a 
îngăduit austriecilor să-și con
cretizeze un avantaj pe muchi* 
de cuțit Contracarat cu efi
cacitate. Kary își pierde de 
două ori serviciul în finalul 
primului set permițînd echi
pei noastre să încheie cu suc
ces prelungirile : 8—6.

Fără îndoială. Ilie Năstase a 
dominat lotul tenismanilor 
prezenți pe teren la acest joc 
de dublu. Serviciile sale ful
minante (nu mai puțin de 11 
ași !), obișnuita sa putere de 
anticipație, inspirația Întot
deauna promptă și surprinză
toarele sale schimbări de di
recție în lovituri — iată tot 
atâtea atuuri care au relansat 
echipa și au făcut deliciul 
spectatorilor. Cu cit ne apro
piam de finalul meciului, 
Florin Segărceanu se ridica 
tot mai des la nivelul maestru
lui său. ajungând chiar să-și 
valorifice integral serviciile.

CUPA DAVIS"

lui
în

Setul doi a evoluat aparent 
sub semnul echilibrului, Kary 
salvîndu-se de un nou break 
la al 8-lea ghem, pentru ca 
apoi coechipierul său, Reinin- 
ger, să-și piardă serviciul, per 
mițind lui Năstase cîteva 
splendidele sale execuții 
virtuozitate : 
moment, jucătorii 
și-au diminuat elanul 
n-a mai reușit să 
mingile sale plasate, 
ninger a slăbit vădit 
serviciilor, întârziind 
leuri

La prima rupere de ritm în 
setul al treilea (2—0 pentru 
echipa României) partida era 
practic decisă. Năstase șl Se
gărceanu și-au apărat mult 
mai ușor zestrea acumulată, 
forțînd cadența punctelor cu 
mijloace tehnice de toată fru
musețea. Cu o nouă serie de 
ași, Năstase a majorat scorul 
la 4—1 și tot el a semnat fi
nalul partidei : 6—3.

Victoria cu 3—0, după o oră 
și 35 de minute de joc, este 
fără drept de apel. Noua pro
bă de maturitate a proaspătu
lui dublu românesc ne întăreș
te convingerea în posibilitatea 
unor succese viitoare. Pe oare 
le așteptăm

Poate că 
Năstase, la 
i-a strîns . ___
lui Florin Segărceanu, îl va fi 
insuflat partenerului său toa
tă încrederea de care are ne
voie și atunci cind se află sin
gur in fața fileului...

TORINO, 7 (prin telefon). La 
Palazzetto dello Sport a înce
put vineri dimineața Cupa Eu
ropei la care participă echipei* 
feminine de floretă campiban» 
naționale. Campioana Româ
niei, Steaua (alcătuită din flo- 
retistele E. Stahl, M. Moldovan, 
V. Turcan, A. Dan, A. Drago- 
mir), câștigătoarea ediției pre
cedente, a făcut parte din gr. L 
alături de S. C. Linz, St. Pani 
Londra. Celelalte grupe : a
II- a — AJS.Z. Varșovia, S. C. 
Roma, Zaalviser Olanda ; gr. a
III- a — Dinamo Minsk, P.U.C. 
Paris, Vendos Noves Portugalia, 
S. C. Torino ; gr. a IV-a — 
M. T. K. Budapesta, S. G. 
Bonn, Fort Worth Texas.

Cîștigînd ușor partidele din 
grupă (13—3 cu Linz și 9—1 cu 
St. Paul), Steaua a tras apoi 

* C.
cu
d*

TURNEUL CANDIDATELOR

PENTRU TITLUL

MONDIAL DE ȘAD
MOSCOVA, 7 

La Kislovodsk 
meciul dintre maestrele sovie
tice Nana Aleksandria și Elena 
Ahmîlovskaia, contînd pentru 
turneul candidatelor la 
mondial de șah. După 
tarea a patru partide 
este favorabil cu l‘/2—*/3 
partide întrerupte) Nanei 
sandria.

Cea de-a patra partidă s-a 
încheiat remiză, la mutarea a 
27-a.

(Agerpres). — 
se desfășoară

titlul 
dispu- 
scorul 
(două 
Alek-

cid (5 medalii de aur) a suferit un neaș
teptat eșec, Eric Hedden a declarat : „Mă 
voi consacra acum studiilor (la Oslo, unde 
se pregătește pentru a deveni medic orto
ped — n.n.) și îmi va lipsi timpul necesar 
pentru antrenamente la înalt nivel. De 
aceea, pînă la anul voi participa doar La 
competiții fără mari pretenții, iar la CJVI. 
1981 vai fi doar spectator". Să fie o sim
plă afirmație făcută la supărare ?

VID R1GERT, CEL MAI BUN HALTEROFIL 
AL DECENIULUI 8, aceasta 
specialiștilor care-1 consideră 
Iul sovietic un atlet de rasă, 
la 12 martie va împlini 33 de 
lit între 16 noiembrie 1S70 și
1979 nu mal puțin de 63 de recorduri mon
diale, efl evolufnd ta limitele a trei catego
rii : 82,5 kg (4 recorduri), 80 kg (50 recor-

este opinia 
pe halterofi-
Rigert, care 

ani, a stabi- 
23 noiembrie

din 
de 

6—4. Din acest 
austrieci 

: Kary
dirijeze 

iar Rei- 
în forța 

la vo-

chiar astăzi ! 
atunci cind Ilie 
sfîrșitul meciului, 

mina, încurajator,

in eliminare directă cu S. 
Roma, pe care a întrecut-o 
9—6, prin victoriile obținute 
Dan (3), Moldovan, Stahl 
Țurcan (cite 2), calificîndu-se, 
astfel, în semifinale, alături de 
Dinamo Minsk, M.T.K. Buda
pesta și A.S.Z. Varșovia. In- 
tîlnind echipa sovietică, forma
ția noastră a fost handicapată 
de accidentarea Aurorei Dan, 
pierzind cu 9—5. Pentru Steaua 
au punctat : Țurcan (3), Moldo
van și Stahl (cite 1 v), iar pen
tru învingătoare Sidorova (3), 
Nikonova, Belova și Țagareva 
(cite 2 v). în cealaltă semifi
nală, M.T.K. — A.S.Z. 9—5, la 
ora convorbirii telefonice di»- 
putîndu-se finala Cupei Euro
pei între Dinamo Minsk șl 
M.T.K. Budapesta. Campioana 
României a ocupat locul 3, ob- 
ținînd medaliile de bronz.

în „Cupa Davis“

ECHIPA AUSTRALIEI
ESTE CONDUSA...
Rezultate din cadrul „Cupei 

Davis” : Zurich : Elveția—Un
garia 1—1 ; Brisbane : Austra
li» — Noua Zeelandă 0—11 
Buenos Aires : Argentina — 
S.U^A. 1—0 ; Valencia : Spania — 
R. F. Germania 1—1.

MECIURI INTERNATIONALE DE FOTBAL
La Singapore, in meci con

tînd pentru turneul preolimpic 
(zona asiatică), selecționata 
B. P. Chineze a învins cu 7—0 
(2—0) formația statului Sri 
Lanka. In clasamentul turneu
lui conduc echipele R. P. Chi
neze și Singapore, cu cite S p. 
din 4 jocuri.

La Bagdad s-a disputat cel 
de-al doilea meci amical din
tre reprezentativa Irakului și o 
selecționată a Poloniei. Victo
ria a revenit gazdelor cu 1—0 
(0—0). Primul joc se Încheiase 
la egalitate : 1—1.

Turneul internațional pentru 
echipe de tineret de la Tașkent 
a fost cîștigat de selecționata 
U.R.S.S., care a Învins în fi
nală cu 1—0 (0—0) formația

CehoslovacieL In partida pen
tru locul trei, reprezentativa 
Ungariei a întrecut cu 2—1 
(1—0) echipa Poloniei.

TELEX • TELEX

duri) șl 100 kg (9 recorduri). a UN 
TRANSFER SENZAȚIONAL ; David Johns
ton (31 ani, 1,74 m 67 kg), una din noile 
vedete ale rugbyului scoțian (student ta 
drept la Edinburg), un centru ta ascensiu
ne, mânuiește balonul oval doar de doi ani, 
la Watsoniaas Edinburg, înainte ei evolu- 
înd sub culorile clubului profesionist 
Hearts, la... fotbal. Ane — firesc — o re
marcabilă lovitură de picior. Probabil că 
s-a transferat de La fotbal la rugby pentru 
că trăgea numai peste poartă.... © AN
CHETA CONFRAȚILOR CEHOSLOVACI DE 
LA „SPORT BRATISLAVA" pe luna fe
bruarie a desemnat, firesc, pe primele locuri 
ale sportivilor din țările socialiste pe meda- 
liații prestigioși ai J.O. de iarnă : Nikolai 
Zimiatov (U.R.S.S.), Ulrich Wehling (R.D.G.) 
și Irina Rodnina — Aleksandr Zaițev 
(U.R.S.S.) • ȘI MALARIA A FOST ÎNVINSA! 
Filbert Bayi, fostul recordman mondial la 
1 500 m (3:32,2 în 1974), este autorul unul 
senzațional come-back, câștigând în acest 
s-ezon cîteva mari concursuri, în sală șd ta 
aer liber. „Prepar un mare sezon olimpic*, 
a declarat Bayl, care își ia astfel o remar
cabilă revanșă asupra bolii, atletul tanza- 
nian revenind după o lungă criză de ma
larie, cind mulți H considerau terminat.

Paul SLAVESCU

BASCHET a La Belgrad, la 
med tur pentru semifinalei* 
C.C.E. (T), Mlnlor Pernlk a învta* 
cu 91—76 pe Steaua Roșie • la 
turneul final al C.C.E. (an), Mac- 
cabl Tel Aviv a dispus de Rea4 
Madrid cu 110—100.

box. a Pregătindu-se pentru 
J.O. de la Moscova, echipele Fin
landei și Poloniei aiu susținut un 
meci amical la Helsinki. PugillștU 
polonezi au clștigat cu 6—4. La 
cat. mijlocie, finlandezul Uusivirta 
l-a învins la puncte pe cunoscu
tul campion polonez Rybicki.

natație • In cadrul campio
natelor de înot ale Olandei desfă
șurate la Tilburg in bazin de 
25 m, Monique Bosga a clștiga» 
proba de 100 m spate in 1:03,66.

PATINAJ a Desfășurat la InzeH 
concursul feminin pentru trofeul 
„Patina de aur" s-a încheiat cu 
victoria sportivei americane Both 
Hedden — 160,690 p, urmată de 
compatrioata sa Leah Miiller — 
171,570 p și Silvia Brunner (Elve
ția) 172,330 p. Pe 500 m a ctști- 
gat Miiller cu 41,21, iar pe 1 000 m 
pe primul loc s-a situat Heldee 
cu 1:24,80.

ȘAH • După 13 runde In cam
pionatul masculin al Iugoslaviei 
conduce Nikolicl cu IO1/, p. urma» 
de Bukicl. Martlnoviiel și Mari*- 
novici cu cite 9 p.

TENIS _» In optimile de finaM 
de la Washington : Lendl — Maș
tera 6—2, 6—7, 7—5, Dibbs — Lut» 
6—4, 6—4 ® în turneul feminin 
de la Dallas (Texas) Kathy Jor
dan — Sylvia Hanika 6—3, 6—1 ; 
Wendy Turn bull — Yvonne Ver- 
maak 6—4, 6—1 ; Martina Navra
tilova — Mima Jausovec 6—3, 6—2; 
Pam Shriver — Greer Stevens 
1—6, 6—1, 6—3. e In turneul de 
la Cairo : Franulovlcl — Marten 
(R.F.G.) 7—6, 6—0 ; Barazzuttl — 
Hrebec 6—2, 6—2.


