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IOVARASUI UAE CEAUȘESCU 
ALES IN UNANIMITATE IN FORUL 

SUPREM LEGISLATIV AL ȚARII

SPORTIVII ȚĂRII AU OMAGIAT
ALEGERILE DE LA 9 MARTIE

Comisia Electorală Centrală informează că 
in Circumscripția nr. 1 „23 August* din Muni
cipiul București, unde a candidat pentru Marea 
Adunare Națională tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
toți alegătorii înscriși pe listele electorale s-au 
prezentat la secțiile de votare, neinregistrindu-se 
nici un vot împotrivă și nefiind nici un vot anu
lat. De asemenea, pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au votat toți cetățenii Republicii So
cialiste România aflați in afara granițelor țării 
in misiune permanentă sau temporară.

Toți cei 72 221 de alegători și-au dat votul 
pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România.

Expresie elocventă a sentimentelor de profundă 
prețuire de dragoste și recunoștință față de 
secretarul general al partidului, unanimitatea 
impresionantă a voturilor pune încă o dată in 
lumină unitatea de neclintit a poporului în ju
rul partidului, acordul deplin față de progra

mul de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism, față de strălucita politică internă și 
internațională, promovată cu consecvență și 
clarviziune de partidul și statul nostru, întru- 
chipind cele mai inălțătoare aspirații ale na
țiunii noastre socialiste.

Votul unanim acordat la 9 martie tovarășului 
Nicolae Ceaușescu evidențiază sentimentele de 
nețărmurit atașament și înalt respect pentru 
marele exemplu de gindire și acțiune revolu
ționară, patriotică a conducătorului partidului 
și statului nostru, convingerea profundă a tutu
ror cetățenilor țării că, prin alegerea celui mai 
iubit fiu al poporului nostru in forul suprem 
legislativ al țării, România socialistă va urca 
pe noi și mărețe culmi de progres și civiliza
ție, de prosperitate și fericire, înfăptuind nea
bătut istoricele hotăriri adoptate de Congresul 
al Xll-lea al Partidului Comunist Român.

COMUNICATUL
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE CU PRIVIRE LA REZULTATUL ALEGERILOR 

DE OEPUTATI IN MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Comisia Electorală Centrală, 
verificînd — în temeiul art. 94 
din Legea electorală — proce
sele verbale ale comisiilor elec
torale de circumscripție cu pri
vire la rezultatele alegerilor de 
deputați în Marea Adunare Na
țională din ziua de 9 martie 
1980, a constatat următoarele :

In listele de alegători au fost 
înscriși 15 631 351 cetățeni.

Din numărul total al alegă
torilor înscriși in liste s-au pre

zentat la vot 15 629 098 alegă
tori, adică 99,99 la sută.

Pentru candidați! Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste au votat 15 398 443 alegă
tori, adică 98,52 la sută din nu
mărul total al alegătorilor care 
au luat parte la vot.

Au votat contra 230 611 ale
gători, adică 1,48 la sută din 
numărul total al votanților.

Au fost declarate nule 44 
voturi.

In cele 369 circumscripții e

lectorale au fost depuse 598 
candidaturi, din care in 151 
circumscripții cite două candi
daturi, și în 39 circumscripții 
cite trei candidaturi.

In temeiul prevederilor Legii 
electorale, comisiile electorale 
au declarat aleși 369 deputați 
in Marea Adunare Națională.

La Comisia Electorală Cen
trală nu s-au depus contestații 
cu privire la operațiunile co
misiilor electorale de circum
scripție.

PRIN ENTUZIASTE ÎNTRECERI DE MASĂ
Omagiind ziua de 9 martie, mii de tineri și tinere au luat par

te, in aceste zile, ia numeroase competiții dedicate acestui însem
nat eveniment politic al țării. Dintre corespondențele sosite la 
redacție, am reținut :

BUCUREȘTI. Elevii sportivi
de la Casa de copii nr. 3 din 
sectorul 3 al Capitalei s-au 
intilnit cu colegii lor de la 
Casa de copii nr. 7. prilej cu 
care s-au organizat, in cinstea 
zilei de 9 martie, întreceri de 
tenis de masă, șah și fotbal, 
victoriile fiind împărțite. Pen
tru reușita acestei frumoase 
acțiuni un merit deosebit îl 
are profesoara de educație fi
zică Elena Parfenie, (G. Ștat- 
nic — coresp.). • Asociația 
sportivă „Construcția" a orga
nizat o atractivă competiție 
de lupte, rezervată copiilor și 
juniorilor, la finele căreia s-au 
evidențiat tinerii luptători de 
la C.S.Ș. Energia și asociația 
Construcția. (O. Guțu — cor- 
resp.) • în cadrul întreprin
derii I.R.E.M.O.A.S., asociația 
sportivă Urbis a inițiat o se
rie de acțiuni dotate cu „Cu
pa 9 Martie”. La lupte libere 
pentru juniori și copii, box, 
haltere și culturism, la start 
prezentîndu-se numeroși tineri 
din această unitate bucureștea- 
nă. • La clubul Steaua au 
avut loc cîteva manifestări 
dedicate zilei de 9 martie, 
în cadrul cărora au fost 
dezbătute probleme de interes 
major privind însemnătatea 
acestei zile.

CARANSEBEȘ. Peste 500 de 
tineri și tinere din localitate 
au luat parte la întrecerile 
„Cupei 9 Martie" desfășurate 
la tenis de masă și cros. 
După dispute strîhse pe locu
rile fruntașe s-au situat Elena 
Bratu (C.PL.). Ion Trulea 
(I.C.M.), Ioana Ardeleanu 
(I.T.A.). Coste) Flintă (Sănă
tatea). Anișoara Baniu (Șc. 
gen 8), Laurențiu Ghidan (Șc. 
gen. 1), Maria Lanovici, Ste- 
lian Dragomir, Maria Nedelcu 
(Lie. ind. 2). Nicolae Briceag 
(Lie. ind. 1). Ciștigătorilor 
le-au fost acordate frumoase 
diplome. (N. Magda — coresp.).

SLATINA. In întreg județul 
Olt. s-au desfășurat întreceri 
tn cadrul „Cupei 9 Martie", la 
care au participat numeroși 
tineri din Slatina, Caracal, Co
rabia. Balș. Drăgănești, ei dis- 
putîndu-și intîietatea la șah, 
tenis de masă, popice, volei 
etc. Printre cei mai buni s-au 
aflat Radu Orzață (Șc. gen. 5 
Slatina). Minodora Mihalache 
(Șc. gen. 7 Slatina), Eleonora 
Stoia, Ecaterina Bercescu (Lie. 
textil Slatina). Mihai Moise 
(într. de aluminiu), precum și 
asociațiile sportive Avîntul Ca
racal. Aluminiu și Dinamo 
Slatina. (C. Ghițescu—coresp.).

GIURGIU. în sala de sport 
a Liceului Ind. mecanic din 
Giurgiu. in organizarea 
C.M.E.F.S și a U.T.C., s-a 
desfășurat o întrecere de tenis 
de masă, dotată cu „Cupa 
9 Martie". Pe primele iocuri 
s-au situat Claudia Ilie. Mari- 
cica Pipilniu (Lie. „Titu Maio- 
rescu"), Ecaterina Bazavan 
(Lie. textil), G. Guinea, N. 
Teașcă (Lie construcții), T. 
Ghiță (Lie. marină), ei avînd 
□ comportare foarte bună pe 
parcursul întrecerii. (Tr. Bar- 
bălată — coresp.).

IAȘI. în toate asociațiile 
sportive din municipiul Iași au 
avut loc întreceri organizate în 
cinstea zilei de 9 martie. 
Competițiile inițiate de Voința, 
Terom. Țesătura. Tehnoton, 
Centrul teritorial de calcul au 
reunit numeroși tineri și ti
nere care s-au întrecut cu 
multă ambiție. (Al. Nour —• 
coresp.).

RM. VÎLCEA. Pionierii șl 
șoimii patriei din Rm. Vilcea 
au omagiat ziua de 9 martie 
participind la întreceri spor
tive de minifotbal, volei, cros, 
tenis de masă ș.a., eviden- 
țiindu-se micii sportivi de la 
Lie. pedagogic. Lie. V. Roaită, 
Șc. gen. 1. 2. 3, 5, 9. (P. Gior- 
noiu — coresp).

Echipa României in meciul cu Austria : Gheorghe Viziru (că
pitan nejucător), Florin Segărceanu, Ilie Năstase, Dumitru Hă- 

rădău și Andrei Dirzu

România din nou în fazele superioare

LA LOTUL DE LUPTE LIBERE- CLIMAT 
DE MUNCĂ, RĂSPUNDERE Șl DĂRUIRE

ale „Cupei Davis“

CUPLUL ILIE NĂSTASE - FLORIN SEGĂRCEANU, 
PUNTE ÎNTRE GENERAȚII DE TENISMANI

Tenisul românesc a făcut 
din nou dovada capacității 
sale virtuale, situînd echipă 
națională, și de această dată, 
în fazele superioare ale „Cu
pei Davis", acolo unde pre
zența sa este tradițională. A- 
cum, această reușită trebuie 
socotită cu at.it mai de preț, 
cu cit ea a fost obținută in 
condițiile cristalizării unei for

mații noi, in care alături de 
un maestru incontestabil a' 
jocului, ca Ilie Năstase. evo
luează un tîri&r tenisman, por
nit pe. căile consacrării, talen
tatul Florin Segărceanu. Acest 
bun cîștigat ne îngăduie să 
privim cu încredere perspec
tiva, dincolo chiar de sezonul 
în curs.

Firește, prezența luj Ilie

De cîteva zile, sala clubului 
Steaua este gazda primitoare 
a fruntașilor luptelor libere, 
component ai lotului olimpic, 
care își continuă aici inten
sele pregătiri pentru marele 
examen sportiv al acestui an. 
Nu trebuie să zăbovim prea 
mult în mijlocul lor pentru a 
ne da seama că antrenamen
tele au, acum, „altă față”, că 
efortul este dorit și căutat, 
nu... mimat, ca altădată, 
altfel, cronica pregătirilor 
fășurate în ultimele luni 
demonstrează cu destul 
multe repere obiective că

De- 
des- 

ne 
de 

aro

Năstase — a cărui super-clasă 
a fost admirată încă o dată 
în aceste zile la București — 
îndreptățește echipei noastre 
veleități de victorie, in fața 
unor adversari redutabili, cum

Radu VOIA 
Victor BÂNCIULESCU

(Continuare In pag. a l-a)

se
__  ___ un

MUNCA. RĂSPUN-

bițiile și speranțele intr-o re
venire de prestigiu în arena 
internațională, renăscute spec
taculos după ' finalele campio
natelor mondiale de anul tre
cut, de la San Diego ' (două 
medalii de bronz și un loc 5 
cu numai 3 participant I), 
sprijină țot mai mult pe_ 
climat de ...L.'., “.-LI
DERE și DĂRUIRE.

Ne face plăcere să aflăm că 
exemplele ................ ...
de participare conștientă, entu
ziastă la antrenamente sînt 

de conștiinciozitate.
(Continuare în pag. 2-3)

„Dispute" spectaculoase : Gigei Anghel — Aurel Șuteu (dreap
ta), Ion Ivanov — Tiberiu Seregely... Foto : Dragoș NEAGU

multe : Aurel Neagu, Vasile 
Pușcașu, Andrei Ianko, Aurel 
Șuteu, Gigei Anghel, Octavian 
Dușa. Gheorghe Fodore, Aurel 
Panaite. juniorul Traian Mari
nescu... Altădată, antrenorii 
lotului rosteau abia 3—4 numel

Tot la capitolul pregătirilor 
anterioare notăm și partici
parea la trei importante tur
nee internaționale, la Tbilisi

Dan GARLEȘTEANU



„Daciada" cucerește necontenit masele de copii COMPLEXE TURISTICE PENTRU TINERET, „BAZE
AM ÎNCEPUT CU EXERCIȚII DL ÎNVIORARE

Șl ACUM AVEM ELEVE ASPIRANTE LA LOTUL OLIMPIC! ii

Create 
crearea 
turistice 
B.T.T.

O duminică sportivă cu par
ticiparea tuturor elevilor, sub 
însemnele „Daciadei" !... Ni
meni nu știe exact care dintre 
„cravatele roșii cu tricolor" de 
la Școala generală nr. 64 din 
Sectorul 2 al Capitalei a făcut 
propunerea. De fapt nici nu 
are prea mare importanță. 
Cert este că în duminica soro
cită sportului, toată 
a fost prezentă.

Martor 
frumoasă 
ne-am dat seama cu — 
răbdare au așteptat copiii în
trecerile. Am înțeles, de fopt. 
că nici nu era vorba de o ini
țiativă izolată (fotografiile și 
rezultatele tehnice aflate la 
panourile asociației sportive 
țtau mărturie) dar de fiecare 
dată tind pionierii și școlarii 
de aici sînt chemați în între
ceri, cu predilecție la gimnas
tică, fotbal și lupte, cele mai 
Îndrăgite discipline la „64”. 
apelul găsește întotdeauna un 
larg ecou.

A mai apărut după aceea o 
propunere : ca la duminica 
sportivă a școlii să participe, 
ca invitați, și elevii... vecini, 
de la „71“. Toată lumea a fost 
de acord. întrecerile se anun
țau mai interesante, mai dis
putate ! Cum au și fost de
altfel...

Ne-au plăcut, înainte de toa
te, „reprizele" de gimnastică 
de înviorare, poate nu atît ca 
«curateță — în fond a fost 
vorba de o activitate strict de 
masă —, și mai mult ideea. 
Beoare clasă și-a prezentat re
prezentativa. care, în unele 
cazuri (a VI-a C și a IlI-a B), 
a coincis cu întregul efectiv 
de elevi, băieți și fete. Ne-a 
apărut limpede faptul că la 

gimnastica de Înviorare a 
t, cum se spune, în re

flexul elevilor ; exercițiile se 
cunosc, se practică cu multă 
convingere. O asemenea rea
litate explică alta, determi-' 
uantă într-un fel și concreti
zată în cuvintele prof. Bar
bara Dumitrescu, din colec
tivul catedrei de educație fi
zică : „Am început cu îevîio- 
ntrea și acum avem eleve 
care aspiră la lotul olimpic de 
gimnastică Adică elevele 
Claudia Dragomir și Mariana 
fiilișteanu, care &u și lucrat 
cu soții Karoly. Sigur, lotul 
olimpic nu Înseamnă neapărat 
J.O. de la Moscova, dar și 
Claudia, și Mariana știu că 
muncind, perseverind în pre-

ocular la 
acțiune

unitatea
această 

6t>ortivă. 
cită ne

,64”.
Repriza gimnastelor a fost cea mai reușită și aplaudată 

Foto : Vasile BAGEAC
gătire au toate șansele să 
„prindă” una dintre edițiile 
marii competiții. Și ca ele gîn- 
desc și muncesc și colegele 
lor care au evoluat în aceas
tă duminică sportivă, cu un 
Inedit exercițiu de acrobatică, 
elevele din clasele 
Note maxime pentru 
Crăciun (VI C) și 
clasei a Vl-a D.

Disputa propriu-zisă cu Școa
la generală nr. 71 s-a declan
șat în afara gimnasticii. la 
fotbal, de pildă, unde „64“ (cu 
trei spiriduși ca Pețrișor Sto- 
ian. Ion Pițigoî și Nieolae 
Victor) au cîștigat cu 3—1, a- 
pol la baschet fete, victoria re
venind, la o diferență de 
două coșuri (24—20), sportive
lor de la „71”, după aceea la 
șah (scor egal : pe locul I 
gazdele, băieții, prin. Gh. A- 
drian, dar fetele, vecinele, au 
restabilit echilibrul, prin Sori
na Dumitrescu...) și, in final, 
la cros — o întrecere dotată 
cu „Cupa mărțișorului” — do
minată de Caria Dumitru și 
Leontin Popescu, ambii apar- 
ținînd școlii organizatoare.

Meritelor copiilor, ambiției 
lor se cuvine să le asociem și -- 1---S, ----------- pjo 

școli.
fizî- 

(care 
com- 

cam- 
gim

V—VII. 
Monica 

colectivul

eforturile unităților de 
meri de la cele două 
profesoarelor de educație 
că Barbara Dumitrescu 
a avut de acoperit și un 
curs pe sector din cadrul 
pionatelor republicane de 
nastică al școlilor generale, 
echipa sa ocupînd locul I. Im-

BLAZAREA „VEDETELOR"
De mult nu-1 mai văzusem 

pe antrenorul secund al echi
pei Steaua, Octavian Crețu, a- 
tât de nervos și de nemulțu
mit, ca la meciul formației 
sale cu Sllvania Șimleu Silva- 
nlei. Steliștii au cîștigat, cu 
emoții, acest med pe teren 
propriu. Dar, pe antrenor nu-1 
nemulțumea atît scorul strîzls 
cu care elevii săi au cîștigat, 
d mal ales atitudinea unora 
dintre ei față de joc. Și, cre
dem noi, avea perfecta drep
tate. Nenumărate servicii gre
șite, sumedenie de preluări 
taiDr< 
mal vorbim 
bdajul care 
Inexistent, 
sele eare 
nețea ți varietatea ceruta 
de condiția sportivă a e- 
etafpleritar mlUtari, de tacon- 
aisbența atacului... Șl toate *- 
cestea la o echipă care, ta 
primăvara trecuta, era pe 
punctul de a dștiga Cupa earn- 
ptanSor ettropenl. Cu jucători 
ca P. Ionescu, A. Ion, Al. 
Jtshasz, I. Țerbea, toți plr-ă 
mal ieri component! al JottRu! 
reprezentativ, toți tineri, cu 
muiți ani de volei ta urmă, 
dar ți ta față. Dar toți 14- 
stad impresia unei condamna- 
bfie btazăii 1

De partea cealaltă a «leului, 
oaspeții, cu o echipă alcătuita 
din jucători cu experiență, 
dar mal puțin „curtați* dese- 
lecțtanerl, își vindeau scump 
ptelea. luptînd atft ta atac cît 
ți ta apărare cu multă dăruire

———

sumedenie de 
■eclse, ca că nu 

de du- 
: a fost 

de pa
riu av 

varietatea 
sportivă

și acurateța tehnică. Și dacă, 
în final, totuși șansa unui re- 
rultat pozitiv i-a ocolit, ei au 
plecat însă cu satisfacția că 
au făcut un joc reușit și cu 
aceea că Chlș s-a dovedit mal 
bun decît ridicătorii steliști,. 
că trăgătorii Mocuța și Bădiță 
au fost la rindul lor la înălți
me, iar Băroiu un apărătjor- 
acnobat excelent.

La sfârșitul jocului, vizibil 
afectat, O. Crețu îmi spunea : 
„Azi doar juniorul Antonescu 
mi-a arătat că vrea să joace. 
La numai “ . . - -17 ani, el dovedește 

reale calități, o lă
udabilă dorință de 
afirmare. $1 va re- 
nși, dacă va fi ta 
receptiv, discipU- 

pasioaat ea pină 
acum. Exemplul iui de dăruire 
ar trebui să-1 trezească din in
dolență ți pe cei mal virx- 
■kâ :*

Îmi aduc aminte că prin 
ana •56—« IuUu Szbcs făcea 
aotaeoamente „ta singe* ptaâ 
1 ae rupeau unghiile de astea 
exerciții de atac, tar ta ace
eași perioadă Emil dalei juna 
cu barxtaj ghiptsat pe mină. 
Această mentalitate, dăruirea 
totală față de echipă gL ta 
uUimă instanță, față de sport 
au stat la baza succeselor, rea
lizate de generația celor doi 
tateraaționall amintiți. Pentru 
că, se știe, numai pregătirea 
fizică, tehnică șl tactică nu 
rezolvă problema Învingătoru
lui totr-o Întrecere sportivă.

Gheorghc LAZAR, coresp.

Tragerea extraordinară Frono- 
expres de astăzi. U martie W80, 
se desfășoară tacepfnd de la ora 
M^O în sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. Stal- 
covici nr. 42 ; numerele dștigă- 
toare urmează a fi televizate șl 
radiodifuzate în cursul serii.

ASTAZI BILETELE - 
MIINE SUCCESELE I

Agențiile Loto-Pronosport vă 
tnal stau doar astăzi la dispoziție 
pentru a juca numerele prefe
rate la tragerea Pronoexpres de 
mltae, lâ martie 1SM. Reamintim 
eă pe variantele combinate $1 
combinațiile „eap de pod*. achi
tate sută la sută sau ta cotă de 
85 la sută, se pot obține suite de 
clștiguri la mal multe categorii.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MAI MULTE BILETE PROCURA
TE AST AZI — MAI MULTE PO
SIBILITĂȚI DE A VA NUMAKA 
MÎTNTS PRINTRE MARII ClȘTI- 
GATORI !

O NOUA TRAGERE
LOTO 2

A Început vtasarea biletelor 
pentru prima tragere Loto 1 din 
această tonă, ere va avea tac 
duminică. 1« martie a.c. Frumoa
sele satisfacții obținute de tot 
mal multi participant! la arest 
sistem de joc simplu șl avantajos 
constituie o bună invitație de a 
vă Încerca si dv. șansele. NUMAI 
CINE JOACA POATE CIȘTIGA 1

ț 
preună c'J 
Sevastița 
Ionescu și 
aparținind 
desigur, conducerii Școlii ge
nerale 64 (director — prof. 
M. Cuteanu, secretar de partid 
— înv. Antonina Iambor), în
totdeauna receptivă la Iniția
tivele sportive ale elevilor, 
gata totodată să sprijine activ 
copiii cu aptitudini In 
manță, care, dealtfel 
drumațî și activează 
burile sportive școlare 
prinsul Sectorului 2...

Tiberiu STAMA

fetele de la W58w). 
Cioroiu, Nicoleta 

Maria Georgescu, 
școlii invitate. Șl,

perfor- 
sînt în- 
tn du- 
dln cu

SPRE SPORT
pentru odihna și re
ținerilor, * Complexele 

pentru tineret ale
și-au dobîndit un fru

mos renume, o dovadă în acest 
sens fiind faptul că, indiferent 
de anotimp, ele sînt foarte so
licitate. Situate în zone de o 
frumusețe rară, uneori cu o ar
hitectură deosebită, modern 
mobilate, cu tot confortul — 
vilele și cabanele acestor com
plexe au devenit puncte de 
mare atracție pentru tineri. 
Vizitînd zilele trecute cîteva, 
ne-am dat seama că ele sînt, 
între altele, un mare sprijin a- 
cordat activității sportive, în 
general, mișcării în aer liber. 
Cei găzduiți aici au prilejul să 
facă, organizat, excursii, drume
ții, săniuș și 
anotimpurile 
juca — pe 
complexelor 
tenis, fotbal

Dar iată cîteva din cele con- 
sistate *

G BUȘTENI. Situată în stin
gă șoselei ce duce spre Bra
șov, chiar în centrul cunoscu
tei stațiuni, clădirea modemu
lui complex atrage privirile 
prin arhitectura sa deosebită, 
specifică stațiunilor de munte. 
Complexul dispune de 148 de 
locuri în camere elegante (cu 
cite două paturi), restaurant, 
discotecă și club. în acesta din 
urmă, tinerii pot juca șah și 
tenis de masă. Tot acolo se 
află, ca într-o expoziție, un 
rastel pe care sînt puse schiuri 
multicolore, iar «lături săniuțe 
— la dispoziția celor ce vor să 
practice sporturi de iarnă. în 
fața originalei clădiri, o supra
față mare, bitumlnlzată, pe 
care sînt terenuri de volei 
handbal, baschet Ș.a.

schi — iarna, iar în 
fără zăpadă pot 

bazele proprii ale 
— volei, handbal, 
ș.a.

SI MIȘCARE IN
9 9

• PlRÎUL RECE. Un com
plex turistic preluat de către 
B.T.T., de nerecunoscut de că
tre cei care... l-au cunoscut 
pînă nu demult. Circa trei 
sferturi din stațiunea cu 350 de 
locuri de cazare au fost com
plet renovate, modernizate. 
Vila „N. Bălcescu", de pildă, 
unită acum cu fosta cabană 
Pîrîul Rece, este elegantă, cu 
camere frumos mobilate, are 
discotecă, un restaurant cu 72 
de locuri iarna și încă 100, pe 
trei terase, pentru timpul căl
duros. La fel de bine se pre
zintă și celelalte vile — Bucegi, 
Unirea, Licurici, Viforul, Crivă
țul ș.a. „Importul înseamnă 
aici, după cmn ne spunea di
rectorul complexului, Liviu Ro- 
șală — în primul rînd o acti
vitate organizată. Multe dru
meții, excursii cu cele două 
microbuze pe care le avem 
spre locuri de interes turistic 
din județ, șah și tenis de masă 
la club, iar în aer liber tenis, 
handbal, volei pe cele trei te
renuri bituminizate existente. 
Adăugăm pentru sezonul rece 
săniușul și schiul pentru 
care avem și noi materiale su
ficiente pe care Ie punem la 
dispoziția tinerilor”.

• IZVORUL MUREȘULUI. 
Un complex mare — cu 28 de 
vile și 400 de locuri — așezat 
intr-un peisaj de basm la poa
lele Hașmașului Mare. Un 
complex frumos, dotat cu tot 
ceea ce este necesar, pe care 
cei care și-au petrecut aici o 
parte de vacanță nu-1 pot uita. 
Tinerii găsesc aici aer curat, un 
club, discotecă și, bineînțe
les, spații rezervate spor
tului. într-o sală se poate 
Juca șah și tenis de masă, pe te-

AER
renurile ri 
nizate, jenș 
iar pe uni aii 
rea în coma 
gură observi 
fotbal, stîld 
de baschet I 
vopsite, puși 
alta, dar să 
la... nivelul

• SACELl 
motelului 
rea în Braș] 
complex pen 
bană cu 50 d 
50 de căsuțJ 
timpul verii] 
pe „o gură d] 
unde vin, dd 
să-și petrea| 
bere. AcurJ 
nii, la dispo 
50 de „ban 
schiuri. în] 
excursii, ba 
plimbări cu 
„destul de a 
Punînd ini 
preajma can 
face sport ?•] 
interesant : 
precis în uj 
avut baiu. | 
unor baze d 
n-a avut cin 
N-am găsii] 
dere dispusa 
Și de fiecad 
banii1-*^i 
mărturisim, 
ani — ne re] 
„fonduri spe 
sit soluția a 
mă a unor 
Se va const] 
lescaun și n 
un teren de

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • CO
DIVIZIA A LA BASCHET (M) CONTINUĂ AZI Șl MIINE
Rezultatele meciurilor etapei a 

17-a a campionatului național de 
baschet masculin au complicat 15! 
mai mult disputa pentru ocupa
rea locului 4 ta clasament, deed 
pentru calificarea in turneul final 
al competiției (primele trei locuri 
nu -mai pot fi. cedate de Dinamo 
București, Steaua și Farul Con
stanța). Aceasta poziție este deți
nută acum de C.S.U. Brașov, dar 
la ea mai țintesc Universitatea 
Cluj-Napoca, Rapid șl Politehnica 
C.S.Ș. Unirea Iași și, după toate 
probabilitățile, situația va fi cla
rificată ae-abia în ultima etapă a 
Diviziei A.

IN DIVIZIA A DE RUGBY, AZI ETZ

Clasamentul la zi :
1. DINAMO BUC. 34 33 1 3520-2227 67
2. Steaua 34 33 1 3209-2264 67
3. Farul 34 21 13 2679-2618 55
4. C.S.U. Brașcv 34 16 18 2704-2804 50
S. „U- Cj.-Nap. 34 16 18 2637-2712 50
6. Rapid 34 16 18 2447-2611 50
7. „Poli- Unirea 34 15 19 2629-2872 49
t. I.C.E.D. 34 13 21 2615-2807 46
9. C.S.U. Sibiu 34 12 22 2546-2886 46

10. Dinamo Or. 34 12 22 2322-2720 46
11. „Poli- CSȘ 2 34 9 25 2403-2817 43
12. C.S.U. Galați 34 8 26 2535-2878 42

întrecerile campionatului națio
nal continuă prin meciurile etapei 
a 12-a care au loc astăzi șl inli
ne, după următorul program : 
Rapia — I.C.E.D. (ta tur 77—81 și 
32—83) — partida constituie der- 
by-uJ etapei, Steaua — C.S.U. Ga
lați (TOI—€3 șl 105—50), C.S.U. 
Brașov — Dinamo București (62— 
117 șl 75—131), Politehnica C.S.Ș. 
Utairea Iași — Dinamo Oradea 
(84—83 și 82-83). Universitatea 
duj-Napoca — C.S.U. Sibiu 069—74

91 66—62), Parul Constanța — Poli
tehnica (LS.Ș. X București (80—65 
șl 70-00).

întanirile din Capitală au loc ta 
sala Floreasca Cazi de la ana 16,30, 
mîine de la ora 8,30) în următoa
rea ordine : Steaua — C-S.U. Ga
lați, Rapid — LCLE.D.
• Echipele feminine calificate în 

etapa a H-a a „Cupei României- 
au susținut partidele palmului 
turneu, lată rezultatele : SERIA A 
(B-a jucat la Oradea) : Crișul O- 
radea : 71—70 cu Universitatea
Cfluj-Napoca, 95—36 cu Oarpațj 
Sf. Ghearghe, 86—45 cu Camfecțla 
C.S.Ș. Unirea Iași ; Universitatea:
95— 64 cu Confecția C.S.Ș. Unirea,
96— W cu Carpiați ; Confecția
C.S.Ș. Unirea : 66—40 cu Carpațl; 
SERIA B 0La Timișoara) : Univer
sitatea Timișoara : 78—76 cu Mo
bila Satu Mare, 60—43 cu Con- 
structoirul Arad, 64—91 ! cai Co
merțul lie. „Bolyai4* Tg. Mureș ; 
Comerțul Mc. „Bolyaia : 73—68 cu 
Mobila Satu Mare, 68—63 cu Con
structorul Arad ; Mobila Satu 
Mare : 67—54 cu Constructoruil ; 
SERIA C (la București) : Politeh
nica C.S.Ș. 2 București ; 96—63 cu 
Progresul București, 89—44 cu 
Voința București ; P.T.T. 5 68—58 
cu Voința, 69—93 cu Progresul ; 
SERLA D (la Brașov) : V oixtța
Brașov : 69—65 cu Rapid Bucu
rești, 69—€2 cu Olimpia Bucu
rești, 77—52 cu Sănătatea Ploiești; 
Olimpia București 63—60 cu Sănă
tatea Ploiești., 67—54 cu Rapid 
București ; Sănătatea : 74—60 cu 
Rapid. Corespondenți : I. Ghlșa, 
G. Crețu, D. Brănoiu șl P. Dumi
trescu.

După derby-ul Steaua — R.C. 
Grivița Hoție (disputat slmbăta), 
rugby-ul rărnlne ancorat în ac
tualitate prin Celeilalte meciuri 
ale etapei a XV-a a Diviziei A 
programate azi, cele mal multe 
dintre ele anticlpînd dispute e- 
chUibrate.

In Capitală, pe stadionul Steaua 
«le la ora 10), meciul Vulcan — 
Știința Petroșani (în tur : 9—18) 
constituie o bună ocazie pentru 
rugbyștil bucurețtenl de a se 
reabilita în fata numeroșilor lor 
suporteri. Nu va fl ușor deoare
ce adversarul, se știe, joacă ferm 
și în deplasare. Un pronostic a- 
pare, deci, Incert. La fel ca șl 
în meciul Rapid — Știința Cemin 
Bala Mare (6—19), programat pe 
stadionul Glulești, de la ora 15. 
Doar partida Dinamo — C.F.R. 
Brașov (36—0), de pe terenul Tei 
(ora 10,30), anunță un solist si
gur : echipa gazdă 1

In tară, cele mal echilibrate 
meciuri par să fie cele dintre 
„Poli* Iași — R.C. Sportul stu
dențesc (6—7) și C.SJH. Sibiu — 
„U“ Timișoara (3—13), în timp ce 
ta partida Farul Constanta — 
Rulmentul Btrlad (24—0), rugbyș- 
til tomitanl pornesc, din start, 
favorit!..

SE REIA ÎNTRECEREA ÎN DOUA 
SERII DIN DIVIZIA B

eșalonul secund își reia as- 
întrecerea. Va fl, de fapt, 

start— pe jumătate, doar

principalul n 
mlșoara, ec 
timiș prlmln 
Arad. Intere: 
pieri al U> 
se reîntilr.e! 
drept, tatr-c 
lae Duță an 
dă, iar Con 
pete. Derby 
tinărur QftV: 
Rădulescu. l 
C.F.B. Cluj- 
ză, ca favoi 
ria constant 
tlvă întll-—e 
tre T.C. Iu 
zlonară A. i 
nu mai vre 
candidata la 
tică..'.

Dincolo, b 
ne c ^nai 
nul d
să ș*
a tinereții.

CLIMAT
•(Urr

CAMELIA CHIRIAC CIȘTIGA „CUPA 8 MARTIE' 
LA TENIS

In scest an, „Cupa I Martie* 
ta tenis a revenit dlnamovlstel 
brașover.ce Camelia Chlriae, eare 
a tavlne ta finală, la capătul n- 
ad partide frumoase, pe MarSe- 
na Totoran (Dinamo) eu I—4, 
4—Ș, 8—1. Întrecerile disputate ta 
•ala „23 August*, pe o suprafață 
de ciment, au avantajat jucătoa
rele cu lovituri puternice ; așa se 
explică ji surprizele înregistrate. 
Favorita nr. 1, MarLena Hadglu 
(Cuprocn Baia Mare), a fost În
vinsă Jn turul 2 de Mariana Soca- 
du (U.T.A.) cu 3—8. 5 1, S—4. sa 
apoi tavingătoarea să piardă cate
goric în .sferturi* la junioara 
steâlstă Daniela Molse (antnenoa- 
ne Eleonora Dumitrescu) eu Ș—1,

Șl 
tăzl 
un _ _ ________ _ ____
două din cele patru Berii ale Di
viziei B programînd primele me
ciuri ale anului. Este vorba des
pre seria a doua șl a patra, ce
lelalte urmind să-șl oonsume eta
pele tacepînd din 23 martie.

Chiar din start, stat progra
mate partide care pot avea Im
plicații deosebite In ceea ce pri
vește lupta pentru șefie, care în
seamnă participarea la barajul 
pentru Divizia A. In seria a doua,

TURNEUL DE POLO 
DIN CAPITALA

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 5 MARTIE 1980
Categoria 1: 2 variante 25% 

— autoturisme „Dacia 1300“ ; 
categoria 2 : 1 variantă 100V» 
a 
a 
a 
a 
a 
a , _
200 Iei ; categoria 8 : 4.862,25 a 
40 Jet

REPORT CATEGORIA 1 
109.379 lei.

34.953 lei și 5 variante 25% 
8.738 lei ; categoria 3 : 24,50 
2.368 lei ; categoria 4 : 125,25 
463 lei ; categoria S : 369,50 
157 }ei; categoria 6: 10.234,75 
40 lei ; categoria 1: 311,25 a

UN
coresp.

La bazinul Floreasca din Ca
pitală a luat sfîrșit turneul cu 
caracter de selecție la care au 
participat trei formații alcătuite 
din jucătorii lotului olimpic și se
lecționata de juniori a țării. Iată 
ultimele rezultate : Lotul C — 
Sel. de juniori 3—3 ; Lotul A — 
Lotul B 5—4 ; Lotul A — Sel. de 
juniori 12—8 ; Lotul B — Lotul

A 
C

C 6—3. Clasament : 1. Lotul 
> P ; 2. Lotul B 8 p ; 3. Lotul 
4 p ; 4. Sel. de ' ‘ ‘ ‘

NOU SUCCES AL PILOTULUI 
ALEXANDRU PANDREA

Desfășurat
tocire bune , _ ______
ți CJ.EJ'.S. Prahova), campaona- 
tul național de bob 4 rezervat e- 
ehlpajeSoe de tineret a oferit pi
lotului Alexandru Pandrea din 
nou prilejul de a-șl manifesta 
forma sportivă remarcabilă deose
bita de-a lungul Întregului sezon, 
cucerind Jocul L Un partener de 
tattrecer-e redutabil l-a fost Ion 
Batista (Campion al țării la... sa
nie). riștlg&tor al manșelor I ți a 
m-a (în a n-a a comis o mică 
greșeală de pilotaj).

Oasament : 1. Voința Sinaia

ta ccmdțn organiza- 
(asigurate de F.R.B.S.

v.

juniori 3 p.

DE BOB

lancu — C. Neagu(Pandrea — _____ _______ _
— Fierea) 2:47,85 ; î. A.S. Armata
Brașov (Batista — Drâgol — Pep- 
tna — Cristudori 2:47,80 ; 3.
Carpațl Sinaia (Tuțutanu — Radu
— Petre — CSriig) 3:47,92 ; 4.
Bucegi Sinaia 2:30.04 ; S. Potarka 
Ctaoptna 2SO,38 : Ș. C.S.O. Slnata 
2:30.57.

Acest concurs a marcat tache- 
terea sezonului oompetițtanai to
tem. Activitatea pe ptatia dta 
sinaia continuă, insă, prin antre
namentele echipajelor de ttoeret
— bob șl sie lotului național de 
sanie. (V. FELDM.VN — coresp.).

(A. Neagu 
locul 3), & 
locul 3) și 
gu locui i

Să rever 
an trenam ei 
torțele și 1 
tivi 
susceptibili 
pentru lnt 
și ale car 
ambele pr 
in lunile 
gust). De 
punde 
teimic, 
Vascul 
Petre 
Lazăr, 
și eu

un 
f< 
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Coi 
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șl. design 
ca luptei i 
nia o for 
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vidza-Cet 
prilie), c 
limpice. 
țină reni 
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derabil I 
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— Gh.
57 kg — 
dușan 1 
ghel. A.



SECRETUL... ȘTIUT
DE TOATA LUMEA
A fost o •vreme cînd atle

tismul nostru era dominat de 
săritori. Perioada, destul de 
lungă, a început de pe la ju
mătatea anilor ’50, cu Ion Sci
ter și Iolanda Balaș, a con
tinuat cu Viorica Viscopoleanu 
și Șerban Ciochină și părea 
că s-a încheiat către jumăta
tea deceniului trecut, odată cu 
declinul lui Carol Corbu.

S-a spus, uneori pe bună 
dreptate, că probele de sări
turi corespund cel mai bine 
calităților native ale tineretului 
nostru. Se aduceau mai multe 
exemple, mal puțin celebre 
decît numele citate mai sus, 
dar nu lipsite de merite nota
bile, erau citate recordurile na
ționale, apropiate de cele mai 
bune performanțe înregistrata 
la nivel mondial.

Aceiași specialiști au susți
nut, în funcție de performan
țele momentului. înclinația că
tre probele de aruncări lungi, 
discul și sulița, stimulați de 
rezultatele obținute de Lia Ma
no li u, Maria D ia cones cu, Ml- 
haeLa Peneș. Argentina Menii 
și, mai recer.t, de Eva Zorgd- 
Raduiy.

A venit apoi o*perioadă In 
care, la sărituri, am pierdut 
contactul cu plutonul fruntaș

0 în probele masculine, și în 
cele feminine, și la înălțime, 
și La lungime sau tripQusalt. 
Cam în aceeași perioadă cen
trul de greutate al atletismu
lui românesc s^a mutat spre 
probele de semifond și fond. 
Obligați de performanțele ob
ținute de IMe Floroiu, Gheor- 
ghe Ghipu (Ha vremea respec
tivă...), neaua Sitai, Mariana 
Suman, Natalia Mărășeseu. 
Mariclca Puică, chiar Gheorghe 
Cefaai și Paul Copu, „specia
liștii** au descoperit noi înefli- 
națdi naturale ale tineretuflirf 
nostru, „talentul* pentru aler
gările de rezistență...

Spectaculoasa ascensiune din 
această iarnă a lui Adrian 
Proteasa l-ar putea determina 
pe acești teoreticieni să reda 
spirala considerațiilor ; de pe 
un „plan superior», adică de 
La 2,29 m...

Adevărul 
nostru este 
măsură, cu 
zice sau de 
vedește nu 
cu diferitele 
moment «au altul, CI GAMA 
LARGA DE SPORTURI IN 
CARE AM AVUT, DE-A LUN
GUL ANILOR, SUCCESE RE
MARCABILE. La baza lor au 
stat talentu-l, înzestrarea na
turală, aptitudinea, dar ele 
au fost construite prin MUN
CA, ambiție și dorință de a- 
firmare.

Acesta este și secretul 
spectaculosului „2,29“ care 
poate naște noi exegețt gata 
să descopere ceea ce este de 
mult cunoscut...

este că tineretul 
Înzestrat, tu egală 
toate calitățile, fl- 
altă natură. O do- 
numai atletismul, 
lui vtrfuri, kttr-un

Vladimir MORARU

IDERBY-UL DINU - BOBRIN Șl (mai ales)
I
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INTRE VESTIAR

FORMULA CONTURILOR EXACTE
două etape de 

consemnăm : 
spectaculos (și 
lui F.C.M. Ga-

După aceste 
primăvară, să

— Startul 
consistent) al 
lăți, care a înscris 4 goluri în
deplasare, obținînd 2 puncte 
mari, care au transformat mi
nusul din clasamentul adevă
rului într-un plus cu frumoase 
perspective.

— Apropierea dinamoviștilor 
de lider (în ciuda înfrîngerii 
nu prea scontate din partida 
cu Sportul studențesc).

— Interesantul duel prin co
respondență între Dobrin și 
Dinu.

Meciul Steaua — F.C.M. 
Galați a fost un meci 
al orgoliilor între cuplul 

Dumitru — Iordănescu, pe de 
o parte, și fostul k>r antrenor, 
C. Teașcă. Internaționalii au 
vrut să puncteze foarte rapid 
in acest duel, așa cum au 
reușit să o facă, cu ani în 
urmă, la Craiova, cînd Dumi
tru, singur, a învins Univer
sitatea olteană, condusă de 
Teașcă. De astă-dată, antreno
rul a fost cel care a punctat 
în duelul orgoliilor. Care să 
fie motivul ? Probabil faptul 
că echipa gălățeană, adică o 
formație fără ~ 
nescu, Bălăci 
reușit să se 
nei severe a 
marcajului, circulației dirijate 
și să se prezinte cu un po
tențial fizic mult superior li
derului, un potențial omogen, 
spre deosebire de cel al Ste
lei, în care oscilațiile fac din 
echipa bucureșteană un con
glomerat greu de strunit.

F.C.M. Galați, așa cum joacă 
astăzi, demonstrează că este o 
echipă care își evaluează bine 
capacitatea. Ea s-a organizat 
în apărare, fără complexe, și 
a punctat cu economie pe con
traatac, reușind două goluri 
spectaculoase, în care trece
rile s-au dovedit a fi delibe
rate, ceea ce înseamnă foarte 
mult Privind jocul aspru al 

conchidem că 
C.

ra- 
o-

Dumitru, Iordă- 
sau Beldeanu, a 
supună discipli- 
marcajului, de

ales psihic, pentru a-i înfrunta, 
așa cum stă bine unei echipe 
tinere, pe cei consacrați.

pl e parcursul unei singure 
>, care 

spre 
speranțele suporterilor săi, 
înfrîngerea în fața Spot- 
studențesc, urcă acum în

Pe parcursul unei s 
săptămîni, Dinamo, 
coborîse aproape 

zero 
după 
tului 
clasamentul intim al campiona
tului, revenind în lupta pen
tru titlu cu un spectaculos scor 
de forfait la Satu 
porterii de ieri ai 
gîndeau la forța 
Dinu — Mulțescu 
Georgescu. Se pare 
are și alte variante de creș
tere, care se numesc Iordachc, 
Stănescu, și nu numai ei.

n prima etapă, Dobrin a

Mare. Su- 
echipei se 
„coloanei" 
— Dudu 

că Dinamo

I* n prima etapă, Dobrin a 
luat 9 la Tîrgu Mureș. 

Acum, Dinu obține no
9 la Satu Mare. Iată 
duel interesant în per-

• Antrenorul loan 
Morărăscu, un tenace 
căutător de talente, 
a trăit sîmbătă clip?Doi 

for- 
evo- 

Spor- 
— Po- 

por- 
vîrful 
jucat 
Sper

ta 
un 
spectiva derbyului de miercuri. 
Atunci, s-a spus, simpli- 
ficînd desigur lucrurile, că 
rafinamentul Iul Dobrin a fost 
mai productiv decît înflăcăra
rea mult prea... tinerească a 
lui Dinu. Noua ediție a due
lului Dinu — Dobrin este aș
teptată cu nerăbdare, cu atît 
mai mult cu cit ea anticipează 
un duel la fel de pasionant 
în meciul de la 19 martie, pen
tru care „veteranii" se pregă
tesc cu insistență. După cum 
ați reținut, poate, Dobrin a 
mai obținut un 8, Dumitru și

• ’ ■ ■ printre
ai echi- 
și Radu 

trei din- 
ale Cor- 
sîmbătă.

Dembrovschi au fost 
cei mai buni oameni 
pelor lor, iar Lucescu 
Nunweiller au marcat 
tre cele patru goluri 
vinului în etapa de

Urmează zece zile frumoase. 
Le așteptăm, convinși că Fot
balul va avea numai de cîștigat.

de satisfacție.' 
dintre jucătorii 
mâți de el au 
luat în partida 
tul studențesc 
litehnica Lași : 
tarul Lazăr și 
Cioacă. „Au 
amin doi bine.
ca, in viitor, să aibă 
comportări și mai 
bunc“ — afirma, du
pă meci. I. Morărăs
cu. a Galeriile echi
pelor Sportul studen
țesc și Politehnica 
lași s-au... contrat 
des și nesportiv, sîm
bătă. pe Stadionul 
Republicii. La fie
care greșeală a lui 
Bucu, de exemplu, 
suporterii alb-negriior 
strigau : „Asta este 
Bucu Și pentru a 
nu rămlne datori, 
simpatizau ții ieșeni
lor au replicat ase
mănător la greșelile 
bucureștenilor.
țiorJnd și cu fluie
rături faulturile a- 
cestora. 9 în tabăra 
buzoiană o evoluție 
remarcabilă : Tulpan 
(25 de ani), deși fun
daș, a fost pe tot te
renul, a demonstrat o 
bună tehnică și o 
condiție fizică pe mă
sură. La un moment 
dat a și șutat puter
nic la poartă, Ta
pas to reținând in ex
tremis. a Spectatorii 
buzoieni, cunoscuți 
pentru sportivitatea 
lor, au început să-și 
©am piardă răbdarea, 
urmărind declinul 
Gloriei. Duminică, o 
parte dintre ed au în
cercat să dea vina 
pe arbitrul partidei, au 
huiduit mult (și cînd 
n-aveau motiv), vreo 
două sute așteptîn- 
du-1 la sfîrșitul meciu
lui pentru a-1 apos
trofa și „în particu
lar4*. • „M-a sur
prins, plăcut, faptul că 
ați jucat pe atac*, s-a 
adresat, după meci, 
Ion Barbu, pre
ședintele clubului 
F.C. Argeș, lui Ște-

fan Coidum, antre
norul Iul C.S. Tîr- 
goviște, care — pe 
cit de sincer pe atlt 
de... realist — a răs
puns cu o întrebare: 

rog, 
fi 

, ce

sanc-

„spune-mi, te 
dacă astăzi am 
jucat pe apărare, 
șansă am fi avut în 
fața Iui Dobrin, Doru 
Nicolae, Iovănescu 
și... ceilalți ? Ma
ratonul lui Dan O- 
logeanu. Fostul Jucă
tor divizionar A Dan 
Ologeanu a oficiat du
minică, la Bacău, ca 
ajutor al „centralului" 
Fr. Coloși. Arădeanul 
a reținut atenția pnn 
ținuta sa impecabilă șl 
o bună cunoaștere a 
regulamentului. în
dreptățind, astfel, spe
ranțele acelora care 
l-au acreditat în rîn
dul „cavalerilor fluie
rului" din „noul val". 
NI s-a părut insă des
tul de nepotrivită de
legarea -a dint r-un 
„colț al țării" la alt 
„colț". Astfel. Dan 
Oiogeanu (și au mal 
fost si alții, de-a lun
gul campionatului) a 
parcurs au mai puțin 
de 1800 de kilometri, 
deși s-ar fi putut 
evita o asemenea de
legare nerațională și 
neeco nomi coasă — 
din toate punctele de 
vedere. Ce părere are 
Colegiul central al 
arbitrilor î * „Ia 
să-l vedem și noi pe 
fostul golgeter al 
Diviziei B (n.n. Șoa
rece) ce poate" — 
și-au zis unii dintre 
spectatorii băcăuani, 
prezenți La meciul e- 
chlpei lor favorite cu 
F.C. Olt. Șl l-au văzut 
pe j ucătorul oaspete 
alergînd, zbătîndu-se 
fără să-și menajeze 
forțele, dar nu în acel 
post care l-a adus, la 
vremea respectivă, a- 
titea elogii îndreptă
țite : Șoarece a evo
luat, acum, ca mijlo
caș — noul său post, 
se zice. Deci, cînd alții 
se vaită și aleargă du-

pă atacanți veritabili, 
jucătorul de la F.C. 
Olt a fost ...îndepărtat 
de poartă, de careul 
unde tot timpul avea 
„apetit** de gol. Nu 
întîmplător, cineva din 
tabăra rcastei formații 
remarca: „In trei jo
curi (n.n două ami
cale și cel cu S. C. 
Bacău) am primit 
nouă goluri și am 
marcat doar două.,.*4
• La sfirșitul partidei 
S.C. Bacău — F.C. 
Olt, o notă acordată 
de arbitrul Fr. Coloși, 
trecută și în foaia de 
observare : „10 pentru 
exemplara sportivi
tate. Nici un reproș, 
nici un protest n-am 
auzit în teren. Este o 
plăcere să arbitrezi în 
astfel de împrejurări*7.
• Ștefan Covaci, pre
zent la Cluj-Napoca, 
la meciul celor două 
echipe universitare, 
remarca scăderea de 
„turație44 a echipei 
din Craiova. în care 
se aflau cîțiva dintre 
selecționabili. Să fie o 
eclipsă de moment ? • 
Arbitrul partidei „U“ 
Cluj-Napoca — Uni
versitatea Craiova. 
George Dragomir, era 
foarte îngrijorat înain
tea meciului, avînd în 
vedere miza acestuia. 
La sfirșitul partidei. 
Insă, toată lumea i-a 
spus că s-a achitat 
de sarcina sa cu suc- 
ces. și abia atunci s-a 
liniștit.... a Pe 
cursul meciului 
mia Rm. Vile ea 
Jiul un * ucă tor__
impus în mod deose
bit. Este vorba de 
Gîngu care, pe lingă 
marele travaliu depus, 
s-a remarcat și prin 
faptul că a fost sin
gurul jucător vilcean 
preocupat de șutul de 
la distanță. Dealtfel 
el a înscris golul al 
doilea al echipei sale 
printr-un splendid șut 
din afara careului care 
l-a surprins pe porta
rul oaspeților. Intere
sant este faptul că 
deși Gîngu s-a repro
filat ca fotbalist din 
... voleibalist, n-a co
mis nici un... henț !

...ȘI GAZON

oar- 
Chi-

s-a

RĂSPUNDERE Șl DĂRUIRE
cu, la 68 kg — L. Șandor și 
O. Dușa, la 74 kg — M. Pîrcă- 
labu și N. Petcu, la 82 kg — 
T. Seregely, V. Țigănaș, Gh. 
Fodore, la 90 kg — I-
Ivanov, A. Panaite și Gh.
Broșteanu, la 100 kg — V. Puș- 
eașu, la +100 kg — A. Ianko 
și K Panaite. Fără îndoială, 
experiența unora dintre acești 
luptători, rezultatele lor ante
rioare eîntăresc mult în ordi
nea... șanselor de titularizare, 
așa cum este cazul 
Ianko, Aurel Neagu 
Pușcașu. Dar, cum 
la fiecare categorie 
ția cellei de 100 kg) 
2—3 pretendenți la 
echipă. Și apoi, să 
că, dincolo de această 
moașă î
fecționarea măiestriei și creș
terea performanțelor, a luptei 
pentru primul loc al fiecărei 
categorii, foarte importante 
vor fi și rezultatele principale
lor competiții de pregătire și 
verificare ale perioadei ime
diat următoare (turneele din 
Bulgaria, R.F. Germania și Un
garia), precum și bilanțul cu 
care sportivii noștri vor în- 
cheia participarea la campio
natele continentale.

După cum se vede, drumul 
spre finalele olimpice de la 
Moscova continuă cu multe co
locvii la care nu va fi înde
ajuns să se participe ci, abso
lut necesar, să se facă dovada 
unor noi progrese, a creșterii 
valorice neîntrerupte pentru 
ca frumoasele ginduri și fapte 
ale acestui început de martie 
să-și afle împlinirea în zilele 
cînd, și la acest sport, se vor 
stabili Ierarhiile olimpice 
vor fi decernate titlurile 
medaliile...
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cu Andrei 
sau Vasile 

spuneam, 
(cu excep- 
există câte 
un loc în 
nu uităm 
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gălățenilor, să 
actuala formulă a lui 
Teașcă — marcaj, plecări 
pide, superiorități numerice 
portune, replieri instantanee 
este mult mai apropiată 
temperamentul antrenorului 
comparație cu formula cam 
poetic bazată pe „apărarea în 
linie" pe care „fanaticul" idei
lor tactice o imaginase cu a- 
proape două decenii ^în urmă. 
Dealtfel, această formulă nouă, 
a conturilor foarte exacte, se 
potrivește mult mai mult și 
cu principiul eforturilor mă
rite, cultivat de C. Teașcă în
totdeauna, dar care, în trecuț, 
plătea tribut... idealismului. 
Jocul gălățenilor pe stadionul 
Stelei a fost unul dintre cele 
mai consistente jocuri practi
cate de o echipă pînă ieri mică, 
dar care, în numai cîteva luni, 
s-a înarmat bine fizic și mai

ȘTIRI

de 
în

• Joi, la ora 10, în prezența 
delegaților echipelor calificate 
va avea loc, la sediul F. R. 
Fotbal, tragerea la sorți a 
sferturilor de finală ale „Cupei 
României".
• Pentru medul Dinamo — F.C. 

Argeș, programat mîine pe sta
dionul din Șoseaua Ștefan cel 
Mare, de la ora 15,30, biletele 
s-au pus în vînzare la casele o- 
bișnuite. în ziua meciului nu se 
vind bilete la casele stadionului.

I
I
I
I

loan CHIRILA

Pentru F. C. Olimpia Satu 
Mare, aflată într-o situație 
precară în clasament, meciul 
cu Dinamo a constituit o mare 
piatră de încercare în tenta
tiva ei de supraviețuire pe 
scena primei divizii. Fie și nu
mai un punct pierdut în a- 
ceastă confruntare însemna o 
nouă și primejdioasă dimi
nuare a șanselor de evitare a 
drumului spre Divizia B. Cum 
se mai întîmplă, din păcate, 
în fotbalul nostru, echipa a- 
flată într-o asemenea situație 
folosește toate mijloacele — 
mai ales dacă este în rol de 
gazdă — pentru a-și atinge 
scopul : cîștigarea celor două 
puncte. Spre lauda lor, insă, 
sătmărenii nu s-au abătut de 
la regulile fair-playului, nu au 
jucat — cum se spune — la 
intimidare, ci corect și spor
tiv (cu excepția regretabilă, 
desigur — a cîtorva intrări mai 
dure ale chiar căpitanului e- 
chipei, Bathori II), respectîn- 
du-și astfel partenerii de între
cere (care și ei s-au comportat 
foarte sportiv) și ușurînd mi
siunea arbitrului. Nici chiar 
cînd scorul luase proporții ju
cătorii echipei locale nu s-au 
lăsat pradă nervilor, nu au co
mis acte nesportive.

La rîndul ei, conducerea clu
bului sătmărean — care a luat

or- 
vi-
s-a

toate măsurile pentru buna 
ganizare a meciului —, deși 
zibil afectată de rezultat, 
manifestat cu demnitate după 
joc.

Aprecieri dintre cele mai 
frumoase merită și publicul 
sătmărean, la fel de demn 
și de sportiv în ținuta și ati
tudinea lui, care a avut tă
ria de a-i aplauda pe învin
gători și de a se reține — 
totodată — de la huiduirea sau 
împroșcarea cu fel de fel de 
invective a jucătorilor local
nici, cum din nefericire se mai 
întîmplă prin alte locuri.

Nota 10, deci, tuturor celor 
ce sîmbătă, la Satu Mare, au 
contribuit ca spiritul de spor
tivitate să domine atmosfera 
dinaintea, din timpul și de 
după acest meci de care au 
depins, poate, în mare mă
sură, șansele de răminere a 
echipei locale in prima divizie.

Constantin FIRANESCU

tARĂ ANGAJAMENT IN JOC,

NU MAI MERGE ’
Fără a diminua cu 

meritele gălățenilor, 
pronunțat în numărul 
de ieri, trebuie să 
azi, In aceste cîteva rinduri, și

comportării echipeiasupra
Steaua, in meciul de sîmbătă.

Și o vom face 
sublinia, înainte de orice, 
rența arătată de jucătorii for
mației din fruntea clasamen
tului în ceea ce privește AN
GAJAMENTUL IN JOC. Stea
ua a dominat teritorial, a avut 
ocazii de gol, dar azi 
balul modem (jocurile 
pele europene, din 
ne-au arătat-o ; și au 
verifica chiar steliștii) 
mai poate fără angajament 
ferm, fără participare activă 
la joc a tuturor componențelor 
echipei, fără concentrare asu
pra jocului din primul pînă în 
ultimul minut.

Or, sîmbătă, Steaua a avut 
de două ori conducerea dar... 
„s-a mulțumit- cu puțin", a 
crezut că un gol e de ajuns, că 
adversarii se vor înclina, re
semnați, numai pentru că-i au 
în față pe Dumitru, Iordănes
cu, Râducanu, Stoica, A. Io- 
nescu, Zahiu și ceilalți.

Steliștii s-au menajat avînd 
parcă pretenția să fie „mena
jați” și de adversari ! Ceea ce 
nu s-a întimplat cu inimoșii 
gălățeni și, probabil, nu se 
va întîmplă nici cu alți viitori 
adversari ai liderului, in
tr-un retur atît de aspru cum 
se anunță acesta...

pentru a
ca-

în fot- 
din cu- 

toamnă, 
putut-o 
nu se

Radu URZICEANU
nimic 

relevate 
nostru 

revenim
PRIND DRAG DE ATAC

Șl MUREȘENII...

In vederea partidei de miercuri cu echipa Turciei

JUNIORII NOȘTRI AU SOSIT IERI LA IZMIT
IZMIT, 10 (prin telefon). Ple

cat din București în cursul di
mineții, lotul de juniori al tării 
noastre a ajuns la amiază la Iz
mit, localitate care va găzdui 
miercuri după-amiază prima man
șă a dublei întîlniri România — 
Turcia, din cadrul preliminarul or 
Turneului U.E.F.A. La sosirea în 
această localitate pitorească, din 
apropierea Măria Marmara, dele
gația noastră s-a bucurat de o 
primire călduroasă din partea re
prezentanților Federației turce de 
fotbal $1 a ziariștilor care ne-a.u 
relatat despre Interesul stîmit 
aici de partida Ce va avea loc 
miercuri, ora 15 (14 ora Româ
niei) pe stadionul Atatilrk (SOOK) 
locuri).

La scurt timp după sosire, an
trenorii Ion Nunweiller și Glieor- 
ghe Cozma au șl supus lotul u- 
nul antrenament de acomodare 
care a depășit cu mult condiția

obișnuită după un asemenea 
drum. După antrenament, la re
întoarcerea către hotel, ara 
de vorbă cu 
tinerii fotbaliști, 
prezentând cîte 
ment al echipei, 
două goluri pe 
marcat în meciul 
de sîmbătă, cu Dacia 
mi-au dat un plus de încredere, 
pe care m-am străduit s-o trans
mit si celorlalți colegi. Ca toți 
jucătorii din compartimentul 
nostru, doresc ca atacul să fie 
intr-adevăr... prima linie !“ Nilă: 
„Noi, mijlocașii, vom face totul 
ca Intre cele două careuri jucă
torii români să aibă întotdeauna 
superioritatea numerică*. Tătăran: 
„Știu că noi, cei din defensivă, 
vom fi intens solicitați de ata- 
eanjii echipei gazdă, dar sînt si
gur eă vom primi la nevoie spri
jinul celor din față. La rindu-ne,

stat 
trei dintre 
fiecare re- 

un compari i-
Gabor: „Cele 
care le-am 
de verificare 

Pitești,

firește, ne vom tace astfel dato
ria, incit înaintarea să aibă si
guranță in fazele de atac si con
traatac..."

Un ultim antrenament este 
prevăzut pentru marți dimineața, 
(nr. — azi), după care urmează 
să fie definitivată formația care va 
începe jocul. Menționăm că au 
făcut deplasarea următorii jucă
tori : Alexa, Jager — portari, 
Viscreanu, Tătăran, Iliescu, Co- 
lesniuc, Marinescu, Kednic, Matei 
— fundași. Niță, Eftimie, Fișic, 
Hie, Moldovan — mijlocași. 
Zamfir, Bolba, Gabor, Boeru 
atacant!.

Lotul de 22 de jucători ai

D.

e- 
chipei turce (antrenori E. Kurab 
și Y. Kazim) a sosit la Izmit luni 
dimineață.

Timpul aici este rece și plouă 
de 3 zile.

Adrian VASILESCU

După jocul prestat duminică, 
se poate afirma că una dintre 
divizionarele A care au conti
nuat ofensiva pentru... ofensi
vă este A.S.A. Tg. Mureș. E- 
chipa fostului „tunar” Frâncisc 
Za vodă, cunoscută, s-o recu
noaștem, pentru grija cu care 
închidea jocul cînd se afla în 
deplasare, are, se pare... gin
duri noi. La Buzău — cînd a 
fost nevoie — s-a apărat pre
cis. după care a ieșit imediat 
la atac. Și nu s-a mulțumii să 
contraatace periculos, ci a ju
cat susținut, în timp pe atac. 
Așa a dominat cea de a doua 
parte a primei reprize, așa a 
jucat o mare parte din repriza 
a doua, cînd 
se afla doar 
care au dat 
rit ofensiv
Both II, Biro I și, în
Bozeșan și Ispir, 
tr-un ceas bun !

a și egalat, deși 
in 10 oameni. Cei 
viață acestui spi- 
au fost Biilonl, 

parte,
Să fie în-

)

Modesto FEUARINI



După o rundă animată In turneul international de șah CUPA PRIETENIA" LA SCHI-FOND
LIDERII AU RĂMAS ACEIAȘI
După o zi de odihnă, turneul 

internațional al României a 
oferit spectatorilor, în runda 
a Vl-a, o foarte frumoasă sea
ră șahistă, cu partide intere
sante si de mare luptă.' Liderii 
turneului au obținut noi victo
rii, și toți trei (parcă, prin si
metrie) cu atacuri spectaculoa
se, cascade de sacrificii și com
binații de mat. Astfel, Șubă 
l-a învins pe Kojder, Beleavski 
pe Groszpeter (ambii cu negre
le), iar revelația turneului, C. 
Ionescu (cu albele), pe celălalt 
debutant în competiție, și. co
legul său de generație, Foișor. 
Ciocâltea a riscat prea mult 
în fața prudentului și tenace
lui Prandstetter, a sacrificat 
doi pioni, dar adversarul său 
a respins Atacul, obținînd vic
toria. într-o poziție care se 
echilibrase, Griinberg a... uitat 
să se mai uite la ceas și a de
pășit timpul de gîndire la mu
tarea 35, în întîlnirea cu Ște
fanov. Ghițescu a realizat a 
6-a remiză consecutivă, de data 
aceasta în întîlnirea cu Spiri
donov (după numai 18 mutări), 
rezultat înregistrat și în întîl
nirea Stoica — Chandler, dar 
după o luptă lungă. în singura

LUMINATĂ DIN COMPtTIJIE!
La Buenos Aires, meciul de te

nis dintre echipele Argentinei și 
S.U.A. contlnd pentru finala zo
nei americane a „Cupei Davis* 
s-a încheiat cu scorul de 4—1 In 
favoarea gazdelor. După ce cu
plul John McEnroe — Peter Fle
ming a dispus cu 6—0, 6—1. 6—4 
de Ricardo Cano — Carlos Gat- 
tlker reduclnd scorul la 1—2 In 
ultimele două partide de simplu, 
argentinienii au terminat Învingă
tori : Guillermo Vilas — John 
McEnroe 6—2. 4—6. 6—3, 2—6, 6—4; 
Jose Luis Clerc — Brian Gottfried 
7—5, 6—4 (s-a jucat după sistemul 
cel mal bun din trei seturi). în 
prima zl, Vilas il Învinsese pe 
Gottfried cp 7—5. 6—4, 6—2.

în semi!i.•lalele lnter-zone, echi
pa Argentinei va intllnl selecțio
nata Australiei, care Conduce cu 
3—1 în meciul de la Brisbane, cu 
reprezentativa Noii Zeelande. 
Phil Dent l-a învins cu 6—4, 6—3, 
6—2 pe Chris Lewis.

Alte rezultate ; Franța 
landa 3—2 ; Spania 
mania Elveția

- Fin
s'. Cer
ii ng ari a
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DESPRE VOLEIUL Șl ARBITRII SĂI
LA JOCURILE OLIMPICE '80

Recent, la Budapesta, s-a desfășurat ședința Comisiei inter
naționale de arbitri a FJ.V.B., la care a luat parte și apre
ciatul „cavaler al fluierului’ din țara noastră, Constantin Ar- 
mășescu, unul dintre cel mai vechi membri ai acestei comisii 
a forului voleibalistic Internațional. în cadrul discuțiilor au fost 
abordate, cu precădere, probleme privind arbitrajul la Jocurile 
Olimpice din această vară. Dar sâ-i dăm cuvintul :

toare la acordarea ecusonului 
de arbitru internațional. Cu 
acest prilej, s-a hotărît ca, 
inceptnd din acest an, toți 
candidații sd prezinte și un 
certificat medical, cu precă
dere asupra sănătății psihice, 
vizuale șl auditive, de fapt, 
trei importante calități care 
trebuie sd le posede un ar
bitru, fn afara perfectei cu
noașteri a regulamentului. De 
asemenea. legat de această 
problemă, țările care vor or
ganiza cursuri cu candidații 
vor trebui, de acum încolo, 
sd asigure, printr-un turneu 
internațional, posibilitatea ca 
viitorii arbitri sd fluiere, cel 
puțin un meci, ca „principal". 

In sfîrșit, pentru a se asi
gura un mat mare echilibru 
de reprezentare in comisiile 
tehnice, avind in vedere dez
voltarea voleiului in 
continentele, s-a 
partea F.I.V.B., 
piadă vor avea 
gerl, chiar și 
membri care, in ___  __ ___
aleși pentru o perioadă de 4 
ani. Din comisie vor face 
parte, In viitor, de drept cei 
5 președinți ai comisiilor con
tinentale. plus șase alți mem
bri care vor fi aleși, dar fără 
ca si existe doi din aceeași 
țari. Se va evita, astfel, ca, 
spre exemplu, Europa sd aibd 
intr-o comisie 6—7 reprezen
tanți. tar alte continente nici- 
unul.

A fost o ședință cu o agen
dă încărcată, dar care a re
zolvat unele probleme de 
mare interes pentru voleiul 
Internațional".

atenție s-au 
candidaturile arbltrt- 
vor oficia la Olim- 
s-a definitivat lista, 
vedere faptul ci vor 
participe cite un ar- 
flecare echipă califi-

Olimpice din această vară. Dar
„tn cadrul ședinței s-au luat 

o serie de hotăriri importante, 
unele vlztnd arbitrajul la J.O., 
altele privind perspectiva, 
pentru a se contribui la creș
terea calitativă a voleiului 
mondial și prin mijloacele 
arbitrajului. Sd le iau, tnsd, 
pe rînd.

Cu deosebita 
analizat 
lor care 
piadă și 
avind tn 
trebui sd 
bitru de __  ____
cată — deci o țari poate avea 
doi cavaleri ai fluierului, daci 
are și formația masculini și 
cea feminini tn competiție, 
patru neutri șl patru din par
tea organizatorilor. In urma 
discuțiilor au fost delegați : 
M. Nicolau, I. Covaci (Româ
nia), Fachetin (Italia), Zver- 
jarschl (Polonia), Fopovici 
(Iugoslavia), Todorov (Bulga
ria). Sunada (Japonia), SÎay 
Maker (S.U.A.), Lange 
(K.D.G.) ș a. - din țările ca
lificate, Quentin (Franța). 
Szaly (Ungaria). Daulon (Ar
gentina). Aredondo (Mexic) — 
neutri. Muradov, Samedov, 
Stepanln, Cers (U.R.s.s.) —
din partea gazdelor. Așadar. 
33 de arbitri vor asigura buna 
desfășurare a jocurilor. Și. 
pentru ci am amintit de a- 
ceasta, să precizez ci s-a luat 
hotărtrea de a se introduce 
alcool-testul șl la arbitri, o- 
perațlune ce se va face cu o 
jumătate de oră înaintea par
tidei.

tn ceea ce privește r 
mele de perspectivă, ele au 
vizat, mai ales, cele refert- 

partidă întreruptă a serii, Ghin
dă are un pion în plus la Gri
gorov.

Astăzi dimineață se reiau în
treruptele, întîlnirea centrală 
constituind-o, firește, aceea din
tre ionescu și Beleavski, în 
care analiștii apreciază că re
prezentantul nostru ar avea 
sanse de remiză. După-amiază, 
de la ora 17,30 au loc parti
dele rundei a 7-a.

Clasamentul după VI runde 
este următorul: IONESCU, 
BELEAVSKI 4,5 p (1), Șubă 4 
p, Ștefanov. Prandstetter 3,5 p, 
Ghițescu, Ciocâltea, Spiridonov 
3 p etc.

Valeriu CHIOSE

CUPLUL NASTASE-SEGĂRCEANU, 
GENERAȚII 

tactic al lui Florin Segărceanu 
este, la ora actuală, complet 
Lovitura sa de serviciu, dar 
și returul, se cer încă amelio
rate. Numai siguranța in exe
cuții il va scuti pe viitor de 
pericolul pierderii avantajului 
acumulat în cursul ghemului, 
așa cum s-a întimplat de 12 
ori (!), în meciul cu Kary, 
cind i-ar fi trebuit mereu o 
singură minge pentru a punc
ta. Deși îndrăzneț în joc, cu 
apreciabile calități de voință, 
luj Segărceanu ii lipsesc încă 
experiența, maturitatea, capa
citatea de stăpinire. De aci 
decurge o anumită inegalitate 
in joc. execuții admirabile în- 
soțindu-se cu greșeli copilă- 
reștt Așa se explică șl tracul 
cu care a abordat unele mo
mente decisive ale partidei, ca 
la ar el 5—4 in al 4-lea' set, 
cind a ratat două mecibalurl.

Concluzia firească este că 
atît lui Florin Segărceanu, ctt 
și celorlalți membri ai lotului 
național (Dumitru Hărădău și 
Andrei Dirzu, acum pe banca 
rezervelor, dar și altora cu 
care i se poate lărgi cadrul), 
trebuie să li se asigure mij
loace de pregătire la înălțimea 
sarcinilor și aspirațiilor echi
pei țării. Numai un program 
competițional bogat poate ga
ranta acumularea de 
riență și rodajul necesar 
jucători care cu fiecare 
etapă întimpină opoziția 
adversari tot mai tari.

In mijlocul unui lot
pregătit crește și eficacitatea 
liderului echipei, Ilie Năstase. 
Ambiția sa de a bate toate 
recordurile de longevitate în 
„Cupa Davis“ sînt tn curs de 
realizare : el are acum 129 de 
prezențe, cu 102 victorii, ceea 
ce dă un averaj de aproape 
80 la sută 1 Vitalitatea, pofta 
sa de joc. dorința de a asi
gura succesul echipei au stîr- 
nit din nou admirația publi
cului nostru. Independent de 
rezultatele sale de moment, in 
turneele individuale tn care 
este angajat, vom aprecia în
totdeauna contribuția Iui Năs
tase la palmaresul echipei na
ționale, care acuna se află la 
cea de a 39-a victorie în com
petiția supremă a tenisului.

Sîntem conștienți că meciul 
viitor, cu Anglia, tn deplasare, 
pe teren cu iarbă, va 
examen greu, chiar 
greu, a cărui pregătire 
dusă la bun sfîrșit cu 
responsabilitatea. Oricît 
ar fi ridicată ștacheta valorică 
a acestei întîlniri, care trebuie 
să desemneze pe una din fi 
nalistele zonei europene. ne 
credem îndreptățiți să sperăm 
într-o performanță bună.

PUNTE INTRE
(Urmare din pag. 1)

au fost și cei austrieci. Im
portant este, însă, ca acest 
principal atu să găsească su
port tntr-un partener capabil 
să dea un randament superior, 
fie în meciurile de simplu, dar 
cu deosebire în cel de dublu. 
Florin Segărceanu s-a dove
dit un asemenea coechipier, 
contribuția sa la cîștigarea ce
lui de-al treilea punct fiind 
decisivă. întîlnirea cu Austria 
a fost cîștigată cu 3—2, dar 
n-a lipsit mult ca scorul să 
fie 4—1, tocmai datorită cali
tăților manifestate de tinărul 
nostru jucător nr. 2. Aceasta 
ne determină să credem că și 
în cazul prezenței lui Peter 
Feigl fn formația oaspete, vic
toria nu ne-ar fi scăpat.

Toți cei care nu se fndoiau 
de valoarea recunoscută a lui 
Năstase și-au ațintit privirile, 
cu multă curiozitate asupra 
debutului bucureștean în „Cu
pa Davis” al tinărului Segăr
ceanu. Acesta, deși învins fn 
partidele de simplu, a lăsat 
o impresie foarte bună. Com
bativ. ambițios, jucînd mo
dern. cu surprinzătoare resurse 
fizice (peste 4 ore de joc cu 
Hanș Kary !), noul echipier 
al naționalei a convins că este, 
intr-adevăr, cel mai indicat 
să-] secondeze pe primul nos. 
tru jucător. Ceea ce nu în
seamnă că arsenalul tehnico-

toate 
anunțat, din 
ci la Olim- 
loc noi ale- 

pentru acei 
1978, au fost

ștafetele u. R. S. s. și R. D
POIANA BRAȘOV, 10 (prin 

telefon). Duminică după-amiază 
o ninsoare abundentă s-a a- 
ibătut peste stațiunea de la 
poalele Postăvarului. Stratul de 
zăpadă se mărea văzînd cu o- 
chli, spre bucuria iubitorilor 
sporturilor de iarnă și spre 
îngrijorarea organizatorilor com
petiției internaționale de schi- 
fond pentru juniori „Cupa Prie
tenia". Dar, măsurile luate ur
gent au permis ca luni dimi
neața, la ora 9,30, cind a avut 
loc startul in ștafeta fetelor, 
traseul marcat cu grijă deose
bită se prezenta in excelente 
condiții de intrecere.

Palpitantă a fost lupta pen
tru întîietate în cursa băieților

expe- 
unor 
nouă 
unor
bina

fi un 
foarte 

se cere 
toată 

de sus

TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX
CampionateleATLETISM • .

mondiale de cros, desfășurate la 
Paris, au prilejuit victoria atle
tului american Craig Virgin, ca
re a parcurs, " ‘ ‘
fiind urmat 
(R.F.G.). la 
(Anglia) — 4 
(Belgia) — la 
tltlifl a fost cucerit pentru a treia 
oară consecutiv de sportiva nor
vegiană Crete Weitz — 4.550 icm 
în 15:05. Pe locurile următoare 
s-au situat atletele sovietice Irma 
Bondarciuk — la 44 sec. șl Elena 
Sipatova — la 47 sec. • La Los 
Angeles, americanul Greg Foster 
a stabilit cea mal bună perfor
manță mondială în proba de 110----- ....

11.909 km in 30:01, 
de H.J. Orthmann 
1 sec., Nick Rose 
sec. șl Leon Schots
10 sec. La feminin.

mg, cu 13.63. El a cîștigat 
cursa de 100 m plat, cu 10,15.

HOCIIEI G în turneul de 
Liubliana : R. D. Germană 
Danemarca 15—3 ; R. P. Chineză 
— Bulgaria 7—2 ; Iugoslavia — 
Austria 9—2 ; Elveția — Unga
ria 9—3.

NATAȚ1E e Desfășurat la Le
ningrad, 
U.ll.S.S.
Încheiat _ _ _____ ________
135—159 puncte în favoarea gaz
delor. Rezultate : 200 m fluture

la

meciul dintre echipele 
șl R. D. Germane i-a 
cu scorul general dc

Germane pe primele locuri
km. Echipele Uniuniipe 4X10

Sovietice și R. D. Germane au 
mers „cap la cap” pînă la ul
timul schimb. Pe traseu, Leo
nid Burmistrov și Frank Schro
der luptau cu ultimele picături 
de energie pentru a-și duce 
echipa spre locul întii. Se pă
rea că victoria va surîde tine
rilor schiori din R. D. Ger
mană, dar cu citeva sute de 
metri înainte de linia de so
sire Schroder șl-a rupt un băț 
și Burmistrov l-a depășit cu 
6 secunde, dueîndu-și echipa 
spre un frumos succes. Mo
destă, evoluția sportivilor noș
tri care s-au clasat abia pe 
locul 5.

Și in întrecerea fetelor cursa 
a fost la fel de strînsă. Au 
ciștigat insă schioarele din 
R. D. Germană, care și-au do
zat mai bine eforturile și au 
obținut o victorie meritată, la 
care o contribuție deosebită 
și-a adus talentata Heike Mi
serski.

REZULTATE TEHNICE, 4X10 
km, băieți : 1. U.R.S.S. (Vla
dimir Sahnov, Anatoli Roma
nov, Vladimir Smirnov, Leonid 
Burmistrov) 2 h 16:36; 2. R. D. 
Germană 2 h l 6:42; 3. Ceho
slovacia 2 h 19:02; 4. Polonia
2 h 26:41 ; 5. România (Gyula 
Kiss, Adrian Cioca, Ion Lun- 
gociu, Horia Oros) 2 h 27:06 ; 6. 
Bulgaria 
fete : 1.
mone 
Heike 
U R S S
59 :22 ; 4. Polonia 59:35 ; 5. Bul
garia 1 h 0 :24 ; 6. România
(Camelia Corfariu, Magdalena 
Hirlav. Emilia Raus) 1 h 03:29.

2 h 28 20 ; 3X5 km
R. D. Germană (Si- 

Butter. Utte Phillip, 
Miserski) 56:52 ; 2.
57:45 ; 3. Cehoslovacia

Campionate naționale în actualitate

sitoiA: „POLUL- INTERESULUI SE DEPLASEAZĂ
La fel ca în toate țările nor

dice, șl în Suedia campionatul se 
desfășoară pe parcursul aceluiași 
an, de primăvara pînâ toamna. 
Întrecerea pe 1979 a Ligii supe
rioare suedeze, denumită AUs- 
venska, a fost ediția cu nr. 84. 
prima avind loc în 1890. Pini In 
1925 campionatul s-a disputat sis
tem cupă, apoi după sistemul 
binecunoscut, cu adiționare de 
puncte. Din acest motiv. în 1925 
au avut loc două campionate, cîte 
unul după flecare sistem, cîști- 
gate — primul — de Brynăs 
Gavle, Iar al doilea de G.A.I.S. 
Gbteborg.

Revenind la ultima ediție, 
arătăm că ea s-a 
printr-un nivel calitativ destul de 
bun. In ciuda faptului că o serie 
de jucători de valoare activează 
ta străinătate, fotbalul suedez a 
demonstrat că e un adevărat re
zervor de talente, cel chemați să 
la locul celor plecați demonstrind 
o valoare bună. Dealtfel, după 
cum scrie publicația „F.I.F.A. 
News’, șl numărul spectatorilor 
a fost ta creștere fată de sezo
nul anterior, e drept, cu un pro
centaj destul de mic. doar 7 Ia 
sută. Astfel, ta 1979, la meciurile 
primei ligi, au asistat aproape 
1,4 milioane spectatori, media de 
meci fiind 7.654. I.F.K. Goteborg 
se află ta fruntea clasamentului 
biletelor vtadute. cu 327 005 pla
sate pentru 26 de meciuri, ta 
timp ce a doua echipă ca popu
laritate s-a dovedit I.F. Hammar- 
by din Stockholm. cu 261 780 
spectatori.

Caracteristica ultimei întreceri 
a fost randamentul mai scăzut al 
echipelor cu renume. Astfel, 
Malmo F.F., de 12 ori deținătoare 
a titlului, finalistă a C.C.E. ta 
1979. a ocupat doar locul 4 ; 
I.F.K. Norrkoptag, echipă cu un 
Istoric atît de frumos, de 11 ori 
campioană, s-a Clasat ta partea

. . să
caracterizat

— Fesenko 2:00,84 ; 100 m spate
— Kuznețov 57,36 (nou record al
U.R.S.S.) ; 200 m liber — Koplla- 
kov 1:50,82 ; feminin : 200 m spa
te — Cornelia Polit (R.D.G.) 
2:15.99 ; 100 m bras — Lina Ka- 
ciușlte 1:11.82 ; 200 m liber — 
Barbara Krause (R.D.G.) 2:01.71.

SCRIMA • Prima ediție la flo
retă (f) „Trofeul Risparmio” (ca
re înlocuiește „Cupa Martini**) s-a 
încheiat la Torino cu succesul 
scrlmerei vest-germane Ingrid L> 

4 v. Pe locurile urmâ- 
Gertrude Stefanek (Unga- 
4 v. Nail a GiUazova, Va- 
Sidorova. Elena Belova 

U.R.S.S.) — cite 2 v șl
Spaska (Polonia) 1 v.
• La Velden (Austria) a

v.sert — 
toare : 
ria) — 
lentina 
(toate 
Del fină

Șah
început meciul dintre marii maeștri 
Tigran Petrosian și Viktor Korcinoi 
din cadrul turneului candidaților 
la titlul mondial. Prima partidă, 
s-a întrerupt la mutarea a 11-a. 
O După disputarea a patru par
tide. in meciul dintre maestrele 
sovietice Nona Gaprlndașvili șl 
Nina Guricli. contînd pentru tur
neul candidatelor la titlul mon
dial feminin, scorul aste favora
bil cu 2’.-2—l’S p Nonei Gaprln
dașvili

EMILIA EBERLE, 
PE LOCUL DOI 

ÎN „CUPA AMERICII"
NEW YORK, 10 (Agerpres). 

— Peste 18 000 de spectatori 
au urmărit, la „Madison Square 
Garden“ din New York, Între
cerile tradiționalei competiții 
internaționale de gimnastică 
dotată cu „Cupa Americii". 
Printre protagonistele con
cursului feminin s-au numărat 
și sportivele românce Emilia 
Eberle și Dumitrița Turner, 
care au obținut cele mai mari 
note în probele de sol — 9,90 
și, respectiv, sărituri — 9,75. 
Emilia Eberle a ocupat locul 
doi la individual compus, fiind 
întrecută cu numai zece sutimi 
de gimnasta americană Tracee 
Talavera (în vîrstă de 13 ani), 
revelația concursului.

Iată clasamentul final : 1. 
Tracee Talavera (S.U.A.) —
39,10 p ; 2. Emilia Eberle
(România) — 39,00 p ; 3. Mar
cia Frederick (S.U.A.) 38,80 p ; 
4. Dumitrița Turner (România) 

Cerna 
PI 6.

Ger- 
Anita

— 38,75 p ; 5. Vera
(Cehoslovacia) — 38,35 
Franka Voight (R. D. 
mană) — 38,15 p ; 7. 
Sauerova (Cehoslovacia) — 37,80 
p ; 8. Erika Flanders (Unga
ria) 37,05 p.

La masculin, pe primul 
s-a situat gimnastul american 
Kurt Thomas — 58,85 p, urmat 
de coechipierul său Bart Con
ner — 58,40 p, Stoian Delcer 
(Bulgaria) — 57,45 p, Igor Verni 
(U.R.S.S.) — 57,40 p și Zoltan 
Magyar (Ungaria) 57,35 p.

a doua a Ierarhiei naționale, ca 
și Orgryie Goteborg (de 13 ori 
campioană), Djurgaarden sau Aae- 
vltaberg. Cit despre cunoscuta 
A.I.K. Stockholm, aceasta a re
trogradat I Titlul a revenit unei 
formații din provincie, mai puția 
cunoscuta Halmstad B.K., din o- 
rașul Halmstad, aflat pe malul 
strîmtorii Kattegat, care desparte 
Suedia de Danemarca. Ea repetă— 
astfel victoria din 1976. De fie
care dată a fost condusă la vic
torie de antrenorul englez Roy 
Hodgson. I.F.K. Goteborg s-a cla
sat a doua, în timp ce al treilea 
loc pe podium a revenit unei alte 
echipe „mici1*. I.F. Eifsborg (o 
caracteristică a acestor două clu
buri : în 1979 și-au sărbătorit, fle
care, trei sferturi de veac de la 
înființare). Se mal poate vorbi 
șl despre o deplasare a ..poltata? 
fotbalului suedez din estul 
unde se află marile orașe lr.dt^^^ 
triale (Stockholm. ' NorrkOptagr __ 
Malmo. Vâxjo) șl cunoscutele lor 
echipe, spre vestul țării.

Noile venite tn campionatul pa 
1980 (acum în preajma debutului) 
stat I.K. Brage din Borlănge (o- 
raș din centrul Suediei) si 
Mjâllby A.I.F. din Bleklnge. unul 
dintre cele mal mici districte, a- 
flat în sud-estul țării. I.K. Brage 
a mai jucat în prima ligă, dar a 
retrogradat în 1966. In timp ce 
Mjăllby îșl face Intrarea în rîn- 
dul echipelor de elită pentru pri
ma dată.

Mirceo TUDORAN

CAMPIONATE
UNGARIA (et. 19): Gyor — 

Honved 1—2 ; Dunaujvaros — 
Ujpesti Dozsa 1—1 ; Bâkâscsaba
— v.s.k. pecs 2—o; m.s.c. pecs
— M.T.K. 0—1 ; Szekesfehărvâr —
zalaegerszeg 1—0; Tatabănya — 
Ferencvâros 1—1; Clasament : 1.
Honved — 27 p ; 2. Vasas — 25 p; 
3. Ferencvaros — 23 p.

ELVEȚIA (et. 16) : Lugano — 
Lausanne 0—1 : Lucerna — Young 
Boys Bema 3—1 ; St. Gall — 
Neuchatel 3—0 *, Servette Geneva
— Basel 0—0 : Clasament : 1.
Grasshoppers — 22 p (un joc mal 
puțin) ; 2. Servette — 22 □ : 3. 
Basel — 22 p.

IUGOSLAVIA (et. 19) : Steaua 
Roșie — Banja Luka 2—0 ; Voj- 
vodina — Olimpia Liubliana 2—0; 
Hajduk — Tuzla 2—1: Vardar
Skoplie — Sarajevo 0—0 ; Rad- 
nickl — Partizan 1—0. Clasament: 
1. Sarajevo — 26 p : 2. Steaua 
Roșie — 25 p ; 3. Hajduk — 24 p.

R.D. GERMANA (et. 16): Dy
namo Dresda — Zwickau 3—1 : 
F.C. Magdeburg — Dynamo Ber
lin 0—1 ; Union — Halle 0—2 : 
F.C. Karl Marx Stadt - Carl 
Zeiss Jena 0—0 : Clasament : L 
Dynamo Dresda — 28 p : 2. Dy
namo Berlin — 26 o : 3. Chemie 
Halle - 23 p.

SPANIA (et. 24): Las Palmas „
— Atletico Madrid 4—2 : Athletic 
Bilbao — Sevilla 4—3 ; zaraeoza
— Real Socledad 0—2 ; C.F. Bar
celona — Gljon 0—0 : Real Ma
drid — Espanol .2—0. Clasament : 
1. Real Sociedad - 37 p : 2. Real 
Madrid — 37 p; 3. Gijon — 29 p.


