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ETAPA A 22-A A DIVIZIEI A LA FOTBAL

UNIVERSITATEA CRAIOVA, DIN NOU LIDERĂ
• Dinamo urcă, celelalte fruntașe pierd puncte I • „U“ Cluj-Napoca obține o vic
torie surprinzătoare • C. S. Tîrgoviște — „punct mort* în cursă... • „Lanterna* 

luptă în continuare

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

GS. Tîrgoviște - Jiul Petroșani 2-2 (2-2) 1. UNIV. CRAIOVA 22 12 5 5 46-20 29
„Poli* Timișoara - Politehnica lași 1-0 (1-0) 2. Steaua 22 11 7 4 47-24 29
F.G Baia Mare - Olimpia Satu Mare 2-1 (0-1) 1 Dinamo 22 11 5 6 38-24 27
F.C. OH - Steaua 1-0 (1-0) 4. F. G Baia Mare 22 12 2 8 37-29 26
A.SJL Tg. Mureș - „U* Cluj-Napoca 2-3 (1-3) 5. F. G Argeș 22 11 4 7 33-25 26
Dinamo — F.G Argeș 3-2 (2-0) 6. Jiul 22 10 4 8 19-25 24
S.G Bacău — Gloria Buzău 1-1 (0-0) 7. Sportul studențesc 22 10 3 9 23-20 23
Univ. Gatova — Sportul studențesc 0-0 8. Chimia Rm. V. 22 10 3 9 29-27 23
F.GM. Galați - Chimia Rm. Vilcea 3-2 (1-0) 9. S.G Bacău 22 7 9 6 29-32 23

10. F.GM. Galați 22 8 7 7 34-40 23
ETAPA VIITOARE (16 martie) 11. A.S.A. Tg. Mureș 22 9 4 9 26-30 22

12. „Poli" Timișoara 22 9 2 11 29-30 20
Sportul studențesc — „Poli* Timișoara (1-2) 13. F. G OH 22 8 3 11 28-36 19
Jiul Petroșani — S.C. Bacău (0-1) 14. C.S. Tîrgoviște 22 7 5 10 24-35 19
F.C.M. Galați - F.C. Olt (0-1) 15. „U* Cluj-Napoca 22 8 2 12 24-29 18
Politehnica lași - Univ. Craiova (0-2) 16. Politehnica lași 22 8 2 12 25-31 18
Chimia Rm. Vilcea — F.C. Baia Mare (0-1) 17. Olimpia Satu Mare 22 4 7 11 30-36 15
Olimpia Satu Mare— A.S.A. Tg. Mureș (2-2) 18. Gloria Buzău 22 4 4 14 16-34 12
Dinamo — Steaua (1-1) CitițiF.C. Argeș — Gloria Buzău (1-2) cronicile
„U“ Cluj-Napoca - C.S. Tîrgoviște (0-2) în pag. a—3.

în derbyul etapei Diviziei A la baschet

RAPID ȘI I.C.E.D. LA EGALITATE
Meciurile de bas

chet masculin des
fășurate, marți și 
miercuri, în cadrul 
etapei a 18-a a Di
viziei A s-au în
cheiat cu urmă
toarele rezultate :

RAPID — I.C.E.D.
1—1 : 84—77 (45— 
43) și 84—86 (51— 
43). Ne vom refe
ri mai întîi la în- 
tîlnirea de ieri, 
care a oferit un 
spectacol sportiv 
plăcut, completat 
cu o captivantă e- 
voluțle a scorului. 
Rapidiștii, practi- 
canți ai unui joc 
mal organizat, au 
dominat majorita
tea timpului și dă
deau impresia că 
vor cîștiga, maieu 
seamă că din for
mația adversă e- 
rau eliminați Gră- 
dișteanu (5 faul
turi, ultimul fiind... 
tehnic) șl Molnar 
(eliminat pentru a- 
tltudine ireveren
țioasă față de ar
bitri). Dar, tocmai 
părăsirea terenului 
de către cei doi 
indisciplinați a mo

bilizat și a ordo
nat jocul echipei I.C.E.D., care, 
treptat, a redus din handicap, 
ajungînd să conducă. Intr-un 
final palpitant, s-a ajuns la 
84—84, iar pe fluierul final al 
arbitrilor Voicu a înscris (în 
timpul regulamentar) coșul vic
toriei pentru IC.E.D. Cu o zi 
înainte, într-o întrecere presă-

Bulancea a 
unul dintre

fost și in meciurile cu I.C.E.D. 
cei mai buni jucători ai Rapi

dului.
rată cu neregularități și pro
teste, feroviarii au cîștigat 
pentru că Ia un moment dat 
i-au lăsat pe arbitri să-și facă 
datoria (ceea ce nu au făcut 
adversarii lor) și și-au văzut 
de joc ; drept urmare, ei s-au

(Continuare in pag a 4-a)

Augustin preia... detenta lui Dudu Georgescu și deschide scorul 
in partida cu F.C. Argeș

Foto : Dragoș NEAGU

GOLGETERII

PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ PERMANENTĂ A SPORTIVILOR
In competiții

12 GOLURI : Cirțu — 1 din 
11 m și Cămătaru — 2 din 11 m 
(Univ. Craiova).

11 GOLURI : M. Răducanu 
(Steaua) — 1 din 11 m.

10 GOLURI : Terheș (F. G 
Baia Mare).

9 GOLURI : Gîngu și Savu —

Ieri, la Izmit, in preliminariile Turneului de juniori U. E. F. A.

ROMÂNIA —TURCIA 1-0
O victorie frumoasă ce se cere confirmată in partida retur

IZMIT, 12 (prin telefon). 
Miercuri, după-amiază, stadio
nul Inonti din localitate, în 
prezența a 5 000 de spectatori, 
a găzduit prima manșă a du
blei intîlniri dintre echipele de 
juniori ale României și Tur
ciei din cadrul preliminariilor 
Turneului U.E.F.A. La capă
tul unei evoluții bune, repre
zentativa noastră a obținut o 
prețioasă victorie : 1—0 (0—0), 
rezultat care-i conferă o mare 
opțiune pentru calificarea la 
turneul final U.E.F.A. După un 
început timid, reținut, debut 
dominat de elanul ofensiv al 
gazdelor, juniorii noștri devin 
din ce in ce mai siguri pe ei, 
ies in atac și, treptat-treptat, 
trec la cîrma jocului, mane- 
vrînd mai mult pe partea 
stingă (D. Zamfir nefiind re
făcut complet), acolo unde a 
acționat cu abilitate Gabor — 
de departe cel mai bun jucă
tor de pe teren —, echipa 
noastră construind numeroase 
faze care au creat de fie

4 din 11 m (Chimia Rm. Vilcea), 
Augustin (Dinamo), Cîmpeanu 
(„U“ Cluj-Napoca) — 1 din 11 
m. Radu II (F. C. Argeș) — 
2 din 11 m.

8 GOLURI : Iordănescu
(Steaua), M. Sandu (Sportul 
studențesc), Anghel („Poli” Ti
mișoara).

care dată panică în careul ad
vers. în minutul 12 notăm pri
ma mare ocazie : centrează
Gabor, insă Bolba — din colțul 
careului mic — șutează slab, 
exact în brațele portarului. 
Formația Turciei încearcă la 
rîndul ei, cîteva replici ofen
sive, care sînt însă rezolvate 
cu succes de fundașii noștri, 
în minutul 19, la o lovitură 
de colț, Matei — venit în 
atac — expediază de la mar
ginea careului o „bombă", blo
cată cu dificultate de Alper. 
Nu trec decît două minute și 
din nou Gabor este autorul u- 
neî bune centrări, dar același 
Bolba ratează, șutind slab spre 
poarta goală și dîndu-i posi
bilitate fundașului Erkan să 
degajeze, în extremis, în cor
ner. Pînă la sfîrșitul primei 
reprize, pe fondul unui joc 
echilibrat, mai înregistrăm o 
singură fază periculoasă, în 
minutul 38, cînd „capul" lui 
Ismail este reținut sigur de 
Alexa.

ASIGURĂ LUCIDITATEA ACȚIUNILOR
în cazul majorității loturi

lor reprezentative, este nevoie 
să se treacă deîndată la apli
carea efectivă a cunoștințelor 
psihologiei sportive în scopul 
rezolvării practice a aspectelor 
subiective legate direct de per
formanță. Pentru că sînt des
tui sportivii care își pierd lu
ciditatea în .timpul jocului, al 
concursului, nu pot acționa 
exact așa cum ar fi vrut sau 
cum se cere și aceasta îi duce 
Ia un comportament cvasihao- 
tic în raport cu gestul motric 
ce urmează *să-I efectueze. Nu 
de puține ori am trăit clipe 
grele alături de unii sportivi 
care ratau în situații clare, 
cînd punctele parcă erau gata 
făcute, sau în fazele fixe de la 
7 metri (handbal) ori 11 metri 
(fotbal), în momente uneori de
cisive pentru desfășurarea mai 
departe a meciului sau con
cursului.

Situațiile de acest gen. sau 
de altă factură, au fost co-

Primele minute de la re
luare au aparținut juniorilor 
turci, care au trecut în două 
rînduri — minutele 42 și 44 
— pe lîngă deschiderea scoru
lui. Depășind repede și bine 
această perioadă dificilă, echipa 
noastră calmează jocul, com
bină mai eficient la mijlocul 
terenului, inițiind contraatacuri 
tăioase. La o asemenea acțiune 
în minutul 49. Gabor este o- 
prit prin fault la marginea ca
reului, lateral, la 10 m de li
nia de fund. Lovitura liberă 
este executată impecabil de 
GABOR, care trimite balonul 
in colțul lung. Ia vinclu, efor
turile luî Alper și Musdat de 
a evita golul fiind zadarnice : 
România conduce cu 1—0. A- 
cest gol a dat o și mai mare 
încredere juniorilor noștri, care 
evoluează în continuare dezin
volt, dar în același timp am-

Adrian VASILESCU

(Continuare in pag. a 4-a) 

mentate la timpul lor. așa In
cit nu ne mai oprim asupra 
lor. Important este că factorul 
psihic a fost implicat în aces
te cazuri, iar capacitatea psi
hică și disponibilitățile păstră
rii lucidității în aceste momen
te nu s-au ridicat la nivelul 
exigențelor. Păstrarea lucidită
ții în momentele importante

In vederea concursurilor de amploare ale apropiatului sezon

SĂRITORII DE LA TRAMBULINĂ 
SE STRĂDUIESC SĂ ATINGĂ
NIVELUL COMPETITIV INTERNATIONAL

Dezvoltarea detentei constituie 
un important obiectiv și pen

tru Felicia Cîrstea.
Foto : N. DRAGOȘ 

ale întrecerii este efectul unei 
munci continue de educare șl 
instruire a sportivului. efec
tuată în cadrul pregătirii și a- 
sistenței psihologice.

MARIN NICULESCU 
psiholog

(Continuare în pag. 2-3)

Concursurile de verificare, 
desfășurate recent, vestesc a- 
p ropier ea sezonului competițio- 
nal la sărituri în apă, motiv 
care ne-a determinat să soli
cităm antrenorului federal, 
prof. Ion Ilieș, date și opinii 
în legătură cu viitoarele con
cursuri și cu pregătirile frun
tașilor acestei ramuri a nata- 
țiel.

— Vă rugăm, pentru început, 
să faceți o „trecere în revis
tă" a principalelor competiții 
ale anului 1980 la care vor lua 
parte sportivii români...

— Bineînțeles, nu pot începe 
decît cu Jocurile Olimpice de 
la Moscova. Ruxandra Hociotă 
și Alexandru Bagiu se antre
nează intens și cu conștiin
ciozitate, dar participarea lor 
este condiționată de o bună 
evoluție la concursurile inter
naționale care vor avea îoe 
luna aceasta la Rostock și la 
Minsk, unde — în mod nor
mai — va lua parte elita eu
ropeană a acestui sport, pre
cum și săritori cunoscufi din 
Canada, Mexic și S.U.A. Cele
lalte concursuri : campionatul 
european pentru juniori (în 
luna august. în Suedia), „Con
cursul Prietenia” (august —

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)



PREGĂTIREA PSIHOLOGICA PERMANENTA A SPORTIVILOR
ASIGURA LUCIDITATEA ACȚIUNILOR In competiții

(Urmare din pag. 1)

Pregătirea psihologică, căreia 
îi revine, ca scop final, struc
turarea și dezvoltarea capaci
tății psihice a sportivilor, nu 
poate fi concepută și realizată 
decit în cadrul și concomitent 
cu procesul de antrenament, 
odată cu însușirea tehnicii, 
tacticii, cu efectuarea volume
lor și intensităților corespunză
toare diferitelor tipuri de efort.

Ea se efectuează permanent 
(în timp), iar efectele sale sînt 
In general tardive în raport cu 
acțiunea propriu-zisă de asis
tență psihologică. Din obser
vațiile făcute în teren, sporti
vii care reușesc să-și păstreze 
nealterată luciditatea (cîmpul 
conștiinței) în situații de stress 
fizic și psihic posedă unele ca
racteristici psihice cum ar fi :

— atitudine pozitivă față de 
muncă, față de efortul plani
ficat ;

— motivație structurată ra
portată la efortul specific ;

— personalitate sănătoasă și 
echilibrată ;

—- încărcătură combativă su
ficientă, ca expresie a unei vo
ințe energice :

— rezistentă Ia frustrări ;
— stabilitate emoțională ;
— autocunoaștere (fără a

subaprecia sau supraaprecia) 1
— autocontrol optim etc.
Considerăm ca o reușită, din 

punct de vedere psihologic, a 
sportivilor noștri la concursuri

te

De azi, In sala Grivița Roșie

ZONA Pf CAPITALĂ
A CAMPIONATULUI NAȚIONAL

DL BOX SENIORI
Incepînd de azi. în sala clu

bului Grivița Roșie vor avea 
zonă a cam- 
de box se- 
vor fi pre- 
pugiliști din 
secțiile din

Ioc galele fazei de 
pionatului național 
niori. La întreceri 
zenți peste 200 de 
toate cluburile șl __ .__ ____
Capitală. Reuniunile se țin zil
nic, de la orele 18, iar finalele 
duminică de la ora 10.

importante (J.O., C.E.) îndepli
nirea 
manță 
ceasta 
totală.
citații . __  _ .
adaptativ „să dea cit poate" Ia 
o dată (aceea a concursului) 
dinainte stabilită.

tn cazul multor sportivi frun
tași o astfel de „reușită psiho
logică" (păstrarea lucidității) 
înseamnă medalii olimpice. 
Practic au fost făcute încer
cări, unele cu rezultate pozi
tive. tn cazul unor sportivi 
fruntași — Ileana Silai, Die 
Floroiu, Maricîca Puică. Fița 
Lovin și alții — In vederea 
structurării unei rezistențe psi
hice corespunzătoare condiții
lor actuale ale întrecerilor. în 
această direcție, s-a elaborat o 
strategie de abordare specifică 
pentru fiecare sportiv, cores
punzătoare caracteristicilor psi
hice. Această strategie cuprin
de mai multe aspecte, dintre 
care redăm clteva :

— important este să reținem 
ci majoritatea antrenamentelor, 
indiferent dacă vizează dezvol
tarea calităților fizice (forță, 
viteză etc.) duc și Ia dezvolta
rea rezistenței psihice, cu con
diția să urmărim 
acesteia ;
“ — este 
calitățile 
condițiile 
în care se manifestă neajun
suri ta pian organizatoric me
todic etc. Greșelile care apar 
în dirijarea antrenamentului se 
răsfrîng și asupra rezistenței 
psihice ;

— devenind apanajul hicid;- 
tății în 
zistența 
volta tă
tend 
special 
vederea 
perseverenței etc.

Tn cazul sportivilor 
roia. Măriri ca Puică, 
vin. au fost efectuate 
noadă lungă de timp 
mente in pantă. în teren va
riat. care vizau ta special fac
torul psihologic. Sportivii res
pectivi au fost obișnujți eu o-

obiectivului de perfor- 
propus, planificat. A- 

presupune o valorificare 
prin intermediul capa- 
psihice. a potențialului

sîrn clciarea

„CUPA VOINȚA"
înaintea primei competiții 

Internaționale a sezonului, 
„Cupa F.R.C.", programată să 
se desfășoare pe șoselele din 
împrejurimile municipiului 
Constanța (22—30 martie) «tm- 
bătă și duminică va avea loc 
în Capitală un concurs în or
ganizarea Clubului sportiv 
Voința. Tinerii competitori își 
vor măsura forțele pe par-

CAMPIONII DE PATINAJ
înaintea concursului internațio

nal de patinaj artistic, programat 
pe patinoarul artificial acoperit 
din Galați (22—23 martie), a avut 
loc la București un concurs de 
verificare a patinatorilor șî pati
natoarelor. prilej cu care au fost

IN ATENpA CUMPĂRĂ
TORILOR DE AUTO

TURISME DACIA 1300
Magazinele IDMS livrează 

ta devans autoturisme 
DACIA 1300, după cum ur
mează :

• Mag. Timișoara livrea
ză celor programați pînă la 
15 mai 1980.
• Mag. Bacău livrează 

celor programați piuă La 
15 iunie 1930.
• Mag. Brașov livrează 

eelor programați dioA la 
15 Iulie 1980.
• Mag. București, Pi

tești, Iași și Baia Mare ce
lor programați ptnă la îl 
august 1980.

• Mag. Reșița livrează 
celor programați ptnă la 
30 sept. 1980.
• Mag, Cluj-Napoca li

vrează celor programați 
ptnă la 15 oct. 1980.

Aceste devansuri operează 
pînă la 31 martie 1980. cînd 
iși Încetează valabilitatea. 
Vlnzările zilnice se vor 
efectua tn uncție de sto
cul de autoturisme exis
tent la magazin tn ziua 
respectivă și capacitatea de 
vtnzare a fiecărui magazin.

greu 
psihice 
unor

tă dezvoltăm 
tperifire ta 

antrenamente

situații de concurs, re- 
ps:"h"-că poate fi dez- 
numai dacă se afec- 

timp în antrenamente 
elaborate, ei n dl te, tn

dezvoltării voinței.

me F!o- 
F:-tâ Lc- 
pe o pe- 
astrena-

boseala. dacă putem spune așa, 
„au învățat cum să obosească", 
nu oricum, ci cît mai „tirziu", 
cu posibilități să-și amine *en- 
zația subiectivă de oboseală 
(care se instalează de obicei 
înainte de epu’.jarea tuturor 
resurselor).

Asemenea sportivi sînt fa
miliarizați cu ideea că obosea
la este un mijloc de progres. 
Ei afectează un timp special 
pentru eliminarea" oboselii, ta 
așa fel îneît următorul antre
nament să-i găsească cu forțele 
refăcute (antrenamentele devin 
un supliciu dacă se succed pe 
un fond de oboseală și o refa
cere _n completă),
este o plăcere In 
organismul este 
devine un calvar 
mul este epuizat.

în programul planificat s-au 
introdus antrenamente care 
depășeau cu mult durata con
cursului. timp în care sportivii 
reușeau să mențină aceeași in
tensitate a lucrului datorită 
uzxir no", eforturi de voință, 
suplimentare. Ei au fost tavă- 
t>ti într-o anumită măsură 
să-si stăplneescă. să-și contro
leze trăirile interioare. Lj s-a 
creat o atitudine pozitivă față 
de muncă : să dorească efortul, 
să-l efectueze conștiincios, să 
aibă posibilități să-și pună în 
funcție mecanismele volitive, 
eontinuind efortul după ee li
mita fiziologică a fost atinsă. 
Este știut că ta extremitatea 
per Cziol-oglcă se structurează 
•eUonea psihologică (un om e- 
pu?zat fizicește continuă totuși 
el-: '. -. t. : 1 er.ergle; psi
hicei

Astfel, luciditatea sportivilor 
te concursuri este educată, e- 
dată cu procesul de pregătire 
(-■upraînvătare" — Mibai Epu
rau). ta codrul asistenței psl- 
bolcgice. care este an proces 
laborios si serios, ee necesită 
timp. TIMP special afectat de 
sportiv, antrenor, psiholog, și 
trebuie abordat numai ta acest 
sens, fiindcă altfel nu dă re
zultate.

Refacerea 
cazul In care 
solicitat, dar 
cînd organis

SĂRITORII DE

REGULAMENTUL! SAPTAMINA DE

Gh<

APLAUZE PENTRU
UNIVERSITATEA CRAIOVA - SPORTL 

Stadion Central; teren bun; timp excelent < 
motiv 30 000. Șuturi la poarta; 14—15 (pe poarl 

UNIVERSITATEA: Boldicl 6 - Purima 7, THibc 
nu 7 — Țicleanu 7, Donose 6, Beldecnu 6 (r 
(min. 46 Crișcn 6), Câmataru 6, Irimescu 7.

SPORTUL STUDENȚESC: Moraru 8 - Tonâse 
Munteanu II 7 — Munteanu I 7, lorgufescu 
M. Sandu 6, Chiho ia 6 (min. 64 Stroe 6).

A arbitrat: M. Salomir 8; la linie: M. Adan 
Napoca).

Cartonașe galbene: ȘTEFĂNESCU.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 3-2 0-C).

... ■—■■■
CRAIOVA, 12 (prin telefon).
Stimulate de prezența unui 

public foarte numeros și cu 
gîndul Ia șefia clasamentului, 
gazdele au abordat întîlnirea 
cu un plus de vigoare în atac 
și cu ceva mai multă prudență 
tn apărare. La riadul său, 
Sportul studențesc, o echipă 
caracterizată printr-o bună ori
entare tactică, sobrietate și an
gajament, a încercat să-și im
pună jocul obișnuit de metro
nom, 
meci 
nant, 
veană a fost 
stopată pe parcursul întregului 
meci de apărarea studenților

In conflict cu

Ca și In anii trecuți, pati
natorii de viteză, de toate ca
tegoriile, au realizat și în ac
tualul sezon numeroase recor
duri republicane la diferite 
probe. Dornici de afirmare, 
juniorii și-au îmbunătățit con
siderabil performanțele, iar cei 
mal mici vitezlștl, copiii, ne-au 
obișnuit cu rezultate superioa
re la aproape flecare reuniune.

Bilanțul ar fi fost pozitiv 
pentru toată lumea, dacă une
le dintre recordurile copiilor 
n-ar fi Intrat In flagrant con
flict cu... regulamentul de con
curs în vigoare. Să concre
tizăm. Conform prevederilor 
regulamentare, midi patinatori 
au ca probe oficiale 500 și 1000 
m (băieți și fete copil U) și 
500, 1000 și 1500 m (băieți și 
fete copil I) program com-

petițional stabilit de specia
liștii federației. Mai mult, tn 
paragraful 4 al actualului re
gulament scrie taagru pe alb 
că patinatorii copil care și-au
cucerit dreptul de participare 
tat întrecerile juniorilor nu vor 
alerga distanțele de 3000 și 
5000 m, considerate extrem de 
dure pentru virsta lor. Dar tn 
pofida acestei prevederi, unii 
antrenori, ta goană după suc
cese ușoare, și-au înscris 
elevii și la probele mențio
nate, iar juriul de arbitri a 
omologat cele mal bune re
zultate ca recorduri repuMl- 
eane. la care l-au mai adăugat 
pe cel de poliatlon (4 dis
tanțe), deși copiii H au doar 
două, iar cet din prima cate
gorie trei probe oficiale.

Să fim bine înțeleși: nu stn- 
tem împotriva unul test al 
mieilor patinatori care au ca
pacitatea de a evolua alături 
de juniori sau chiar seniori. 
Considerăm însă reprobabilă 
atitudinea acelora care au con
siderat ea recorduri rezultatele 
obținute de copii în probe in
terzise de regulament, ceea ce 
denotă câ atit antrenorii, cit 
șl arbitrii vizați au înlocuit 
■copul unui test ta procesul 
de formare a vtitortlor perfor
meri cu altul nesemnificativ 
aceia al satisfacerii interese- 

. ier mărunte, personale. Ceea 
ee na poate fl decit regretabil.

Troian IOAN1ȚESCU

LA TRAMBULINA

LA CICLISM
cursul a două etape. Etapa

ARTISTIC Al CAPITALEI
decernate titlurile de campioni 
juniori și seniori ai Capitalei 
patinaj artistic. Iată____~ '__
acestui concurs : Juniori H — L 
C. Doiu (Triumf BueureșfiJ. LC. 
Popa (Triumf București) : juaioa- 
re n — 1. Dana Eefterescu 
(Triumf București). î. Carmen lo- 
neseu (Triumf București). 3 Laura 
Glăvan (Triumf București) : se
niori — LV. Adrian ■C.S.V 
IEFS). 5. L Ghica rC-S.Ș. Z) 3. 
AL Angh-J (C.S.Ș.Z) ; senioare : L 
Gabrieta Volea (C.S.U. — m~c.
2 Tereza Nenea (C.S.U. — IEFS'. 
3. Dana Râdulescu (Triumf Bucu
rești).

de 
la 

rezultatei*

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PBONO- 
EXPRES DIN lî MAR TIE 1980

EXTRAGEREA I : 29 8 17 a
13 20 ;

EXTRAGEREA a n~a> 44 32
14 4 1 10.

Fond total de . _ 
820.866 lei din care 109.379 
report la categoria 1.

ONE JOACA ASTĂZI, 
M1INE POATE CIȘTIGA I

Ca de obicei în ultima vreme, 
autoturismele „Dacia 1300“ 
situat în fruntea câștigurilor 
recenta tragere Loto din 29 
bruarie 1380, cînd această bru
moasă satisfacție a revenit par
ticipări ții or Vasile Tintaș 
grești—Oaș), Silviu Medrea (Plopi, 
jud. Hunedoara) șl Ladislau Turak 
(Timișoara), la categoria I, pe

cîștigurl : 
lei

s-au 
șl la

*e- 
tru-

(Ne-

Divizia A, etapa

Cinci puncte in dreptul echipelog 
rile disputate ieri in Divizia A.I 
rioară. Dar, spre deosebire de I 

astă dată performerele sint, in genet 
din „zona lanternei", care nu se ira 
retrogradării. Cazul ocupantei ultirr.J 
(egala lui S.C. Bacău datorită unui J 
din lovitură de colț !) și, mai ales, «1 
autoarea unei surprinzătoare victorii! 

Și fiindcă vorbim de isprăvile forrl 
sate, inaintea etapei de ieri, in ieraa 
toare, un loc aparte In comentariul dl 
F. C. Olt, învingătoare la limită, dar..| 
na fostului lider al clasamentului, dl 
lipsit internaționalii Dumitru, Iordăni 
Răducanu ș.a. Ce anume a pus in b<| 
ca s-o încline in dreptul ei in aceal 
partidă pentru ea ? Ceva care a cintl 
greu decit plusul de tehnicitate aflat! 
care in limbaj fotbalistic se numești 
xemplar. Un atu prețios care, în acel 
lipsește tare mult echipei bucureștene. I 

Impetuosul asalt dat de formațiile I 
cum fără carte de vizită (a se vedea.l 
daniile fotbaliștilor din Satu Mare, ra 
in ultima jumătate de oră, ca și si 
Craiova, de Sportul studențesc), a J 
asupra zonei superioare a clasamesa 
cerea pentru titlu, perîtru un Ioc p«3 
ropene. Beneficiara micului taifun c3 
a fost, de bună seamă, Dinamo Bucul 
drept de apel, in pofida scorului Timid 
cu F.C. Argeș. După meci, sportiv. așJ 
Z-a felicitat la vestiare pe 
minică, căpitanul dinamoviștilor — vq 
inaintea derby-ului dintotdeauna aZ ■ | 
dar atit de actual azi. Cine va rfșiipa 
valoroși internaționali 1 Si sperăm, cd 
balul...

bfleîe achitate sută la sută. Tra
gerea de mline. 14 martie 1330. vă 
poate aduce și dv. clștiguri ase
mănătoare. binetr-țeles cu con
diția de a juca...

PRONOSTICURI.-
Pentru participanțil la atracti

vul concurs Pronosport de du
minică 18 martie 1330, oferim ea 
■ursă suplimentară de inspirație 
pronosticurile antrenorului echipei 
P.C. Bihor, Emerich Jenei : 
Dinamo — steaua 1
Sportul — „Poli" Tim. 
Jiul — S.C. Bacău 
F.C.M. Galați — F.C. Olt 
Podit. Iași — Univ. Craiova 
Chimia — F.C. Bala Mare 
Olimpia — A.S.A, Tg. Mureș 
F.C. Argeș — Gloria

LX.2 
1 
1 
1 

X 
LX 

I LX 
1 

„U“ CTuj-N. — C.S. Tlrgoviște 1 
F.C. Const. — F.C.M. Brașov 
Dacia — Corvlnul
C.F.R. Cluj-N. — F.C. Bihor 
Unirea Alba Tulia — U.T.A.

1,X
1

X,2 
X

prin introducerea onor sări
turi eu coeficient de dificul
tate ridicat, ijungind chiar 
ptnă H 23 (Luiza Nicolaescu, 
Isabela Bercaru, Cornel Pop și 
Valentin Urse). Baza pregătirii 
a fost realizată insă tn secțiile 
duhurilor și ale asociațiilor 
sportive, unde s-an evidențiat 
antrenorii Nicolae Sparios, E- 
lena Timar (C.S.Ș. Triumf 
București), Viorica Kelemen 
(Crisul Oradea), Tiberiu Laszlo 
iC.SAI CluJ-Napoea), despre 
care pot afirma că au lucrat 
eu devii lor mai conștiincios 
ea orieind.

— In ce constă progresul să
ritorilor 7

— Concursurile de verificare 
găzduite nu de mult - de ba- 
zinul Olimpia din Sibiu au 
reliefat — pe lingă însușirea 
de către sportivi a unor exer
ciții mai dificile (și mai bine 
notate de regulament) — îm
bunătățirea propriu-zisă a sal
turilor : o detentă mai mare, 
care sporește amplitudinea în
tregii sărituri, determinind mai 
multă eleganță, siguranță și 
intrări corecte. Dintre cei evi- 
dențiațj i* aceste concursuri 
Ii voi aminti pe Ruxandra Ho- 
ciotă, Luiza Nicolaescu, Felicia 
Cinstea, Isabela Bercaru, Ale
xandru Bagiu, Cornel Pop șî 
Valentin Urse. Din păcate, 
trebuie să amintesc și de unii 
sportivi care, neantrenîndu-se 
cit este necesar, nu confirmă 
speranțele șî bat pasul pe loc 
sau sint chiar in declin, cum 
este cazul Elenei Cinsti că, Da
nielei Cojanu, al lui Carmen 
Bădescu și Tiberiu Barabas, 
ultimul fiind un mare talent, 
insuficient impulsionat.

— Ce ne puteți spune des
pre eea mai tînără generație 
de performeri, copiii 7

— In perspectiva Jocurilor 
Olimpice din anul... 1988. ii 
voi semnala pe Adrian Cher- 
ciu. Ileana Pîrjol (C.S.Ș. 
Triumf), Luana Pătac (C.S.M. 
CIuj-Napoca), Nicolae Lepăduș, 
Ion Petrache (Lie. 2 Bucu
rești). Cristina Szakacs (Cri- 
șul) Arina Manta (C.S.Ș. Si
biu). săritori taleniați, unii 
dintre ei — Cherciu șî Pîrjol, 

• de exemplu — executînd de la 
platforma de 10 m sărituri cu 
coeficient 2,7, la virsta de... 
11 ani! Privim, deci, cu opti
mism spre viitor.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A rezultat de aici im 
în general plăcut, antre- 
în care ofensiva craio- 

cu regularitate

bucure] 
în in‘.J 
diții. ti 
prima I 
dintre 
erai 88' J 
ționatel 
cînd șȚ 
patul J 
a trec-J 
laterala 
cînd lo 
a lui u 
eu mari 
ta cord

UN MARE
TTRGOVIȘTE, 12 (prin tele

fon).
Toată știința în defensivă și 

toată abnegația Jiului ar fi 
fast probabil zadarnice, dacă 
în min. 85, la faultarea în ca
reu a lui Stăncescu, penaltyul 
acordat ar fi fost transformat. 
Dar Greaca, executantul, ju
cător cu tehnică recunoscută, 
inhibat de răspundere, a tras 
foarte slab și Cavai a prins 
prin plonjon.

Pină In acest moment deci
siv, irosit de tîrgovișteni, sco
rul se oprise la 2—2, apărat 
cu dîrzenie de oaspeți, după 
ce-1 aduseseră aici printr-o in
teresantă cursă de urmărire 
(deopotrivă și de barele porții 
lor ia șuturile lui Kallo și 
Greaca din min. 32 și, respec
tiv, 79) In min. 7, GREACA 
a marcat din apropiere, Ia o 
centrare a Iui Fl. Grigore. In 
min. 28 se repetă faza, dar la 
poarta cealaltă, în „rof* fiind

StadioJ 
13 000. I 
(min. 401 
7-2.

05. r
Constant!
Ortaore d

JIUL ; |
Verga «J 
8 (mirt. 8

A orbii 
k>?î).

de data 
SALAJA 
beneficia 
Greaca, 
ficil, da 
zlu SAl] 
pul. prii 
ner. la 
pasiv.

După 
cu cinci 
cași și <

I VICTORIE LA LIMITĂ, DUPĂ UN
I TIMIȘOARA, 12 (prin telefon)

Un înfocat suporter timișo-

I1— o ' 
pei

I
I
I
I

rean pronostica în acest meci 
victorie confortabilă a echi- 
i locale. Argumente : în 

toamnă, la Iași, timișorenii au 
condus în două rînduri, iar în 
etapa trecută echipa lui Dem- 
brovschi s-a jucat cam în voie 
cu F. C. Bala Mare. Dar alb- 
violeții, într-un joc de mare 
luptă, însă fără virtuți tehnice, 
s-au căznit enorm pentru a 
depăși un adversar lipsit de 
patru titulari, deși și-au creat 
multe ocazii, încă din startul 
partidei : min. 7 — Nedelcu n 
a trimis violent, din voleu,

în bară 
Nedelcu 
tat de 
37 — r 
o centra 
nătos, a 
babil — 
în min.
Ion '-Jon 
bunel?!?" 
pe drea 
cu capu 
scurtă 
parabil : 
primei 
al gări 
de a * 
pată, a



CAMPIONII, DEPĂȘIȚI, EVITA K.O.-ul
DINAMO - F.C. ARGEȘ 3-2 (2-0)

Stadion Dinamo; teren moate; timp închis; spectatori — aproximativ 
16 000. Au marcat: AUGUSTIN (min. 33 >i 71), D. GEORGESCU (min. 37. 
din 11 m), respectiv BARBULESCU (min. 52 și 82. ambele din 11 m). 
Șuturi la poarta: 20-10 (pe poartâ: 10-5). Comere: 4-1.

DINAMO; Eftimescu 7 — Cheran 7, G. Sandu 7, Dinu #+» Stănescu 6 
— Augustin 8-|-, Mulțescu 7, Custov 7 — Țâlnar 7, 47. Georgescu 7, lorda
che 7 (min. 84 Apostol).

F.C. ARGEȘ; Cristian 7 — M. Zamfir 6 (min. 75 Moicearw , Cîrsteo 6, 
Stanca 6, Ivan 6 — Bârbulescu 6, Chivescu 6, lovânescu 6 — D. Nicolae 8, 
Raiea 5 (min. 50 latan 6). Dobrin 6.

A arbitrat: G. Jucan (Mediaș) 8; ta linte: I. Rus (Tg. Mureș) și M. Lu- 
doșan (Sibiu).

Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 1-0 (0-0).
• -r .............................-ir’ .. ...............

Mult așteptatul derby, disputat 
pe terenul pe care mai stăruia 
amintirea victoriei piteștene in 
finalul campionatului trecut, E-a 
Încheiat cu victoria incontesta
bilă a dinamoviștilor. la un scor 
limită, care nu reflectă supe
rioritatea gazdelor în acest joc 
de bună valoare tehnică. în pri
mele 45 de minute nu a existat 
practic decît o singură echipă 
pe teren, dovadă șl raportul șu
turilor la poartă din această pe
rioadă : 14—1 (6—0). în această 
parte a jocului, Dinamo se jucat 
bine, reușind să anihileze, prin 
marcaj sever, virfurile pîteste-
ne (Cheran la Dobrin. G. Sandu 
la Raiea, Stănescu la D. Nicolae). 
să manevreze cu mult mai multă 
suplețe îa mijlocul terenului, 
unde finețea lui Mulțescu s-a îm
binat cu forța de pătrundere a 
Iul Augustin și cu travaliul lui 
Custov, mereu în joc în primele 
45 de minute, dar foarte puțin 
inspirat în șutul la poartă. în 
sfîrșit, în atac s-a remarcat ver
va insistentă a lui Tălnar si o 
frumoasă prestanță tehnică din 
partea lui Iordache. Dacă Dudu 
Georgescu ar fl fost la plafonul 
lui, probabil că ’* 
reu împinși la 
fl putut realiza 
tă repriză. Ei. 
cat decît două
TIN — min. 33 
lovitură liberă a lui Mulțescu, a- 
eordată tn urma unei obstruc-

ții a lui Bărbulescu, și D. GEOR
GESCU, din penalty — min. 3" 
— acordat la un fault asupra lui 
Țălnar). Dinamovlștil au ratat 
cel puțin alte 4 goluri (min. 7 
Custov, min. 29 D. Georgescu, 
din poziție excelentă, marea o- 
cazie a lui Augustin — min. 35. 
la o pătrundere irezistibilă. si 
min. 41, Tălnăr, de la numai 3 
m).

După pauză, dtoamovistll se a- 
runcă din nou In atac, măresc 
tempoul, dar vine minutul 52, 
ctad D. Nicolae, bine lansat de 
Dobrin, este .jtrtns" tn careu

și arbitrul Jucau acordă 11 me
tri, _ manifestind gradul de se
veritate pe eare și l-a asumat și 
La prima lovitură. Execută BĂS- 
BULESCU șl reduce scorul. 
Urmează sfertul de oră al Ar
geșului, un sfert de oră care ne-a 
făcut să regretăm că echipa pi- 
teșteană s-a cam specializat £n 
cedarea inițiativei. eonfirmînd 
parcă ieri că derbyul verii tre
cute a fost decis de forma ex
cepțională a lui Dobrin. Acest 
sfert de oră se încheie cu go
lul lui AUGUSTIN (min. 71) caz»’ 
expediază o „bombă". introdu- 
cînd in plasă o minge respinsă 
tn prealabil de două ari. In fi
nal. după două ocazii ratate de 
Iovănescu. D. Nicolae sprintea- 
ză derutant, tl păcălește pe Stă- 
nescu și obține al doilea penalty 
(min. 82), pe care îl transformă 
același BARBULESCU. — - - 
sHrsit. Dinamo domină, 
ricolul contraatacurilor 
Nicolae. singura armă a 
nllor in meciul de ieri, 
nuă să anime tribunele.______
plaudă victoria, dar regretă sco
rnii strtns.

Pînă la 
dar pe- 
lui D. 
campio- 

conti- 
care a-

loan CHIRILA

PATRU FUNDAȘI DE... PAIE
A.S.A. TG. MUREȘ - „U“ CLUJ-NAPOCA 2-3 (1-3)

1,23 Au9ustZ.:.,l5'en bun : •‘"’P f^mc, ; spectatori - aproximoti» 
10 000. Au marcat: FANICI (min. 12), BATACLIU (min. 14) CÎMPEANU 
9^3? Comere^ i 1 BlT^ ' ^nlin' 5u,uri poartă: 14-10 (pe poartâ s
Vo^d*-1 ’^“*1 Li. KxSr**a± »• «
Varadl 6) Ispir 5. Goli 6 - Botn'lt i. Bălă” 6. Bozeșon 7 - Bi™n’l 7. 
ramei o, Hajnal 6.
M»y*7 CpU,jjuP^CA «LâzS;ean“ « - L- Mihai? (min. 80 Bogiu). Dobrou 8. 
R^cuWn'. JlRădaVă «. ? " B°C° «•

V AT^,r”’(Hu:neL'e)‘.re5CU ’ ‘ 10 Nî“‘°“ d'n Bra?°''5 “

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (0-0).
® ■■■BBSMacaanaggmtaMg»—«ai i. - .IL,,, ...... ............. ...

TG. MUREȘ, 12 (prin telefon)
Studenții clujeni conduceau cu 

3—1 la pauză I — un scor pe ca
re puțini n puteau prevedea dar 
care, după desfășurarea jocului 
în primele 45 de minute, putea ti 
și mal consistent în favoarea 
oaspeților. Realitatea este că li
nia defensivă a formației mu
reșene a avut o evoluție foarte 
slabă, fiecare acțiune declanșată 
de studenți tasemnînd un real 
pericol pentru poarta apărată de

LUI
—o 
□proxl-

dinamoviștli. me- 
atac de Dinu, ar 
k.o.-ul tn aceas- 
tnsă. n-au mar- 
goluri (AUGUS-

— cu capul, la a

PETRE PETRE>■■■
Petre, realizat pe terenul din 
Slatina. In poarta echipei 
Steaua. După pauză, Universi
tatea intră și mai hotărîtă să 
marcheze și chiar tn min. 46 
șutul lui Donose scutură bara. 
Atacurile la poarta lui Moraru 
se Întețesc, dar nereușitele o ■ 
fensive ale jucătorilor craio- 
veni îi fac pe aceștia nervoși 
și jocul pierde din acurateța 
și sportivitate. în min. 69. gaz
dele sînt din nou la un pas 
de gol. dar acțiunea foarte 
frumoasă a lui Bălăci se în
cheie cu o... suită de ratări și 
Sportul studențesc scapă iar 
cu fața curată. în minutul 77 
o nouă bară craioveană la 
șutul din corner al lui Bălăci 
și iarăși o seria de atacuri 
craiovene. Iia unul dintre ele 
gazdele înscriu prin Irimescu, 
In min. 88, dar golul este a- 
nulat la semnalizarea tușieru- 
lui M. Adam pentru o poziție 

. de ofsaid. Așa că, pînă la ur-
^^Ji^Pmă, noroc cu golul lui Petre

Petre...
’etre

gurea-
2rțu 6

i Cluj.

xactă 
con

st In 
două 
cuiul
11 20. 
i ca- 
riații, 
bara 
îl 34. 
25 m 
Jinsă 
raru

Mihai IONESCU

IERDUT
- JIUL PETROȘANI 2-2 (2-2) 
n ; timp favorabil ; spectatori — 
(min. 7). ; .... 22 „

poartă : 23-7 (pe poartă : 7—3).

ta 7) — Gheorghe 5, Alexandru 7, 
ru 6, Isaia 5 (min. 80 Stâncescu)

7, Bă din 7, Rusu 7, Miculescu 7 —__ ,____ ,
seu 7 (min. 87 Vinătoru), Stoica 7, Sălăjan

la Hale ; V. lanul ți M. Stănescu (toți din

CU, BUCURESCU. 
Tuniori : 4-2 (1-2).

---------- . ___----------- aproximativ
SALAJAN (min. 28 șl 43), SA VA 

. Comere :

Ene 6. 
Fl.

Gupihi 8,

»i ■VA, 
lui 
di- 

tir- 
ca- 

cor- 
ma»

imp 
jl<v 
eri <

tabili (Bucurescu și Sălăjan, 
înlocuiți și ei în final cu apă
rători), renunță la contraatacu
rile sale percutante, se bari
cadează în propriul teren și 
menține rezultatul, făcînd mar
caj aprig, dublîndu-se prompt 
și... trăgînd de timp (fără ca 
arbitrul, altminteri fără re
proș, să acorde prelungirile de 
rigoare).

Ion CUPEN

\RI
îlași 
ra- 

nin. 
îrat 
să- 
aro- 
ibla 

do 
^ri

de 
nite 
tare 
im- 
tica 
itat 
lor 

ru- 
fă-

DĂRUIRE
SLATINA, 12 (prin telefon).
Partidă aspră, de mare lup

tă, desfășurată tntr-un tempo 
susținut din primul și pînă tn 
ultimul minut de joc. Bucu- 
reștenii ratează prima mare o- 
cazie prin Ad. Ionescu 
8). după care F.C. Olt 
stăpînire pe joc, construiește 
atac după atac, dar Steaua se 
apără ferm, decis. Iordache 
este obligat, de două ori (min. 
11 și 15), să respingă cu pi
ciorul, iar Sameș (min. 21) 
reușește să-1 deposedeze in ul
timă instanță pe lamandi, a- 
juns Intr-o excelentă poziție 
de gol. Dominarea gazdelor 
este punctată, în continuare, 
de alte două bune ocazii de 
gol irosite de Ciobanu (min. 
26 — șut frumos pe diagonala 
careului) și lamandi (min. 30 
— reluare milimetrică pe lin
gă bara porții lui Iordache). 
în min. 40 ca o consecință fi
rească a superiorității sale te
ritoriale, F.C. Olt deschide 
scorul : după o acțiune colec
tivă, declanșată pe aripa stin
gă. balonul ajunge în mijlocul

(min. 
pune

ȘI PUTERE DE LUPTA
F.C. OLT - STEAUA 1-0 (1-0)

Stadion „1 Mai“ ; teren — ușor alunecos ; timp frumos ; spectatori — 
aproximativ 15 000. A marcat : PETRE PETRE (min. 40). Șuturi la poartâ : 
16-10 (pe poartâ : 9-4). Cornere : 3—4.

F.C. OLT : Nedea 8 - Licâ 8, Martinescu 7, Ciocioanâ 7, A. Mincu 6 — 
Badea 8, P. Petre 8, Șoarece 6 — Gobanu 5 (min. 86 G Mincu), lamandi 
5 (min. 64 Prepelița 5), Pițurcâ 6.

SltAUA • Iordache 8 — Anghelini 6, Fl. Marin 8» Sameș 7, Nițu 6 (min. 
67 I. Gheorghe 6) — Dumitru 7, Stoica 5 (min. 57 Aelenei 5), Zahhj 5 — 
M. Râducanu 6, Ad. Ionescu 6, lordânescu 5.

A arbitrat: O. Anderco (Satu Mare) 8; la linie: V. Catanâ (Cărei) și S. 
Drâgulici (Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : MARTINESCU, ZAHIU.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 0-4 (0-1).

• ■ ......... ■■ !■■■■ ................................ . ■

careului formației bucureștene, 
la PETRE PETRE, care bine 
infiltrat, 11 expediază pe lingă 
Iordache în plasă : 1—0.

Repriza secundă, mult mai 
spectaculoasă decît prima. a 
fost presărată cu numeroase 
faze de poartă. Acestea nu 
s-au încheiat însă cu goluri 
deoarce : 1. cei doi portari,
Nedea și Iordache, s-au opus 
inspirat unor șuturi-gol. 2. im
precizia în șut a jucătorilor ce
lor două echipe a fost eviden
tă : Badea (min. 55 și 56), FI. 
Marin (min. 68), Iordănescu

(min. 69), Zahiu (min. 71), Ad. 
Ionescu (min. 75), Pițurcă 
(min. 76). Petre Petre (min. 
87) au ratat marile ocazii ale 
acestei partide. Așa se face că 
tabela de marcaj nu s-a mai 
schimbat, consfințind o victo
rie pe deplin meritată a for-' 
mației gazdă.

Laurențiu DUMITRESCU

Tapaszto. Chiar în min. 2 primul 
atac inițiat de clujeni se putea 

-----  scorului, 
—o_--- la 6 m,'

n-ar fi trimis balonul pe lingă
poartă. Oaspeții controlează cil
dezinvoltură jocul, mizînd totul 
pe cartea atacului, simțind că au 
în față patru fundași de... paie.' 
In min. 12, insă. Both U Ia o 
acțiune pe cont propriu, își în
cheie cursa cu o centrare pe jos și 
FANICI reia în plasă, pe lingă 
Lăzăreanu. Replica clujenilor es
te pe cit de rapidă, pe atît de 
prompță. Ll _ ‘__ L_2.____ZI_
Cîmpeanu ratează o situație rari
simă, dar in min. 14, BATACLIU 
restabilește egalitatea pe tabelă,' 
reluînd din voleu balonul centrat 
în urma unui corner de Suciu. 
In min. 20 CÎMPEANU pătrunde 
pe partea stingă, îl driblează pe 
Unchiaș. mimează centrarea și 
trimite în poartă, dinte-un unghi 
închis. Este 2—1 pentru oaspeți 
șl sarabanda clujeană continuă. 
Tapaszto salvează în minutele 28 
și 37 dhC fața lui Boca și, res- 
pectiv, Florescu, dar el nu se 
mai poate opune golului trei 
(min. 33), înscris de CÎMPEANU.’ 

După pauză, pentru o mai mare 
siguranță a apărării, Boloni este 
trecut libero. Jocul se echilibrea
ză și mureșenii aleargă după e-' 
galare. După ce Lăzăreanu se re
marcă în minutele 58 și 62 la șu
turile Iui Biro I și FanlcL el nu 
se poate opune (min. 68) la lovi
tura eu capul a Iui BIRO I, din 
apropiere, eare reduce din han
dicap. Tot Biro I trimite în min.' 
74 un sut puternic, dar mingea 
întilnește ..transversala". Iar ulti
ma speranță a gazdelor este Iro
sită în min. 85, de Fanici.

solda cu deschiderea 
dacă FI. Pop, singur

în minutul următor

Gheorghe NERTEA

ECLIPSA GAZDELOR A DURAT 0 ORA
F.C. BAIA MARE - OLIMPIA SATU MARE 2-1 (0-1)

EGALARE DIRECT DIN CORNER!
S.G BACAU - GLORIA BUZĂU 1-1 (0-0)

Stadion „23 August"; teren moale; timp friguros; spectatori — aproxi
mativ 10 000. Au marcat: CARPUCI (min. 83). respectiv DOBRE (min. 86). 
Șuturi la poartă; 16-4 (pe poartă: 7-1). Cornere: 11-2.

BACĂU: Ursache — Andrieș 7, Solomon II 7, Lunca 7, Ellsel 
' 6, Vamanu 4 (min. 72 Moldovan), Șoșu

Petroche 7. hrana 7, Tulpan 6 — Nicolae 
(min. 60 Marin 5), Ghlzdeonu 5. Dobre 
linie: D. Munteonu (ambii din Bir Iad)

S.C. I . ..
(min. 62 Șoiman 5) — Cârpaci
— Chitaru 5, Botez 5, Antohi 5.

GLORIA: Tânose 6 — Vlad 6,
Toma 5, Mircea 4 — Stonclu 4 

A arbitrat: N. Rainea 9; Io 
M. Ferii uc (Suceava).

Cartonașe galbene: BOTEZ, MARIN.
Trofeul Petschovschi: 10. La Juniori: 3-0 (2-C).

— ——————
BACĂU, 12 (prin telefon).
Așadar, o mare surpriză. Bu- 

zoienii, fără Stan, Negoiescu, 
Radu, Petreanu și Simion, plea
că de la Bacău cu un punct, la 
patru zile după ce localnicii 
realizaseră un joc bun și o 
victorie confortabilă cu F. C. 
Olt Dar azi (n.r. ieri), S. C. 
Bacău a fost de nerecu
noscut, Îndeosebi mijlocașii și 
atacanții, pentru că apărătorilor 
nu li se poate imputa decît 
naivitatea din min. 86, cînd 
DOBRE a înscris direct din lo
vitură de colț. Dar cel mai vi
novat este, desigur, portarul 
Ursache. în general, meciul a 
fost echilibrat. Cu excepția pri
melor 10—15 minute, cînd local
nicii au dominat, cele două 
formații au jucat în spațiul din
tre cele două careuri de 16 m, 
Gloria, pentru unii „victimă si
gură", practicînd un joc bine 
organizat, aerisit. Calitatea 
partidei, mediocră, chiar slabă, 
supărătoare fiind ritmul lent, 
numeroasele greșeli individua
le și imprecizia șuturilor spre 
poartă ale băcăuanilor. Aceștia 
au avut cîteva ocazii, dar le-au

POLITEHNICA TIMIȘOARA - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (1-0) 
mâruntâ; 

Șuturi
Stadion „1 Moi“; teren bun; timp înorat, friguros, ploaie 

spectatori — aproximativ 8 000. A marcat: ANGHEL (min. 44). 
poartâ: 21-3 (pe poartâ: 10-1). Cornere: 8-1.

POLITEHNICA TIMIȘOARA: Suciu 7 - Nadu 6, Pâltinișan 7, 
Bama 7 — Dembrovschi 6, Manea 7, T. Nicolae 7 — Anghel 7 
Nuca), Nedelcu II 7, Cotec 6.

POLITEHNICA IAȘI: Bucu 7 — Munteanu 6, Anton 6, Ursu 7, Ciocirlan 
— Enache 5 (min. 67 D. Ionescu 6), Coraș 7, Popescu 6 — Dâailâ 
Cloaca 7, Cernescu 5 (min. 79 Nemțeanu).

A arbitrat: O Ștreng 8; la linie: O. Ujheiyi (ambri din Oradea) 
V. Topan (Ciuj-Napoca).

Trofeul “ * * -....................... - - -

Vișan 
(min.

Ia

7.
84

Petschovschi: 9. La juniori: 1-0 (1-0).

cut în
Înainte, 
culoasă 
semnat-o în min. 17, cînd Vi
șan i-a „suflat" mingea de gol 
lui Cioacă.

In repriza a doua, ocaziile 
gazdelor au fost și mai nu
meroase, în ciuda unui joc mai

chip salvator... pasul 
Singura acțiune peri- 
a ieșenilor am con-

7
4

6. 
«.

ratat cu seninătate (Vamanu, 
Soșu, Botez, Șoiman), Iar în 
min. 75 Petrache a respins 
din fața porții goale. S. C. Ba
cău a deschis scorul în min. 
83, în urma unei lovituri indi
recte, după executarea căreia 
s-a produs învălmășeală in fa
ța porții lui Tănase : de la 6 
m, Șoiman a trimis în „trans
versală- și CARPUCI a înscris 
cu capul, din apropiere. în min. 
88, surpriza putea fi și mai 
mare, dar Nicolae, singur la 6 
m, s-a încurcat în... balon și 
Ursache a blocat. Ca „tacimul" 
să Ce complet, în min. 89 Șoi
man, Șoșu și Cărpuci au dat 
eu... piciorul unei noi situații 
de a obține victoria. Dar rezul
tatul de 1—1 este echitabil.

Constantin ALEXE

7
6,

li

ordonat și cșva mai ofensiv 
(dar fără finalitate) al ieșeni
lor. Marile ratări ale timișore
nilor : min. 67 — Manea, min 
80 — Ncdelcu II (din nou șut 
în bară), min. 81 și 83 — An- 
ghel și min. 89 — Cotec.

Stelîan TRANDAFIRESCU

Stadion „23 August" ; timp frumos ; teren bun ; spectatori - cproximotlv 
12 000. * -------- ' ’ ’• ....... .......................... ■ . ................ ~ '
țuturi

r.c.
Radu 
jkj! 8, _ _ _ __

OLIMPIA Pusztai 8 
Hațeganu, Sabou, ’ Balogh 6 ________ . ..

A arbitrat : FL Cenea (Caracal) 9 ; la linie :
și Emil Pâunescu (Craiova). 

Cartonașe galbene : PUSZTAI, SABOU. 
Cartonașe roșii : HAȚEGANU, SABOU. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-2 (2-0).

Au marcat : STATE (min. 6), ROZNAI (min. 62), BĂLAN (mia. 77)1 
la poartă : 21—6 (pe poartă : 10-4). Cornere : 14-2.
BAIA MARE: Aricîu 6 — Borz 6, Condruc 8, Sabău 7.. Koller 
Famfil 7, Bălan 7 — Sepi 5 (min. 56 Ciohan I 6), Terheș 8, 
Mureșon 5 (min. 56 Buzgău 5).

Pintea 6, Kalzer 7, Matei 7, Bathorl II 
Demarcelc 6. Mihuț 7, State 7. 
“ .... Dînulescu (București)

5 -
Roz-

6 =

•—

BAIA MARE, 12 (prin te
lefon).

Cu toate că cele două echipe 
atlt de apropiate, ca distanță 
kilometrică, erau foarte depăr
tate în clasament, conducătorii 
clubului tocai se arătau foarte 
drcumspecți înaintea meciului, 
pentru că și rivalitatea sportivă 
dintre cele două formații a fă
cut ca întotdeauna jocurile lor 
directe să fie foarte disputate. 
Așa s-a intîmplat și de data a- 
ceasta. împotriva așteptărilor, 
oaspeții sînt cei care deschid sco
rul : în min. 6, Mihuț și State 
combină foarte bine, trec foarte 
ușor de Borz și Condruc și 
STATE deschide scorul. Sătmă
renii se vor afla In avantaj pe 
tabela de marcaj pină în min. 
62. Cu toate că pină atunci jo
cul s-a disputat mai mult în 
terenul lor, „morișca” băimărea- 
nă n-a dat rezultate în fața 
unei apărări bine grupate, în 
care trio-ul Pusztai — Kaizer

— Matei a făcut uneori mi
nuni. Toate eforturile lui Roznai; 
Terheș sau Bălan au fost în 

în min. 27 
Olimpia este foarte aproape de 
majorarea scorului : Mihuț sca
pă cu mingea la picior, fugind 
din terenul său (deci n-a fost 
ofsaid, după cum au reclamat 
unii spectatori) și șutează, dar 
batonul, se duce de puțin pe 
lingă poartă. în min. 62, gaz
dele reușesc egaiarea prin ROZ
NAI, la prima greșeală a apă
rării Olimpiei. Descumpănită,' 
în min. 77 Olimpia primește al 
doilea gol, înscris de BABAN.’ 
In continuare, sătmărenii devin 
foarte nervoși și, în min. 86 și 
88, Hațeganu și Sabou (ulti
mul primind Inițial cartonaș 
galben) sînt eliminați.

F. C. Baia Mare obține astfel 
o victorie dificilă, dar își con
tinuă cursa pentru un loc pe 
podiumul clasamentului.

Mircea TUDORAN

van. Mai mult,

DUPĂ 3.0, FINAL CU
F.C.M. GALAȚI - CHIMIA RM. VILCEA 3-2 (1-0)

Stadion „Dunârea” ; teren bun ; timp friguros, vînt ; spectatori 
motiv 22 000. Au marcat: M. OLTEANU (min. 23), CIN CA (min. 
togol), CRAMER (min. 78), respectiv SAVU (min. 80 și 89). 
poartâ ; 20-11 (pe poartâ : 14—4). Comere : 6-6.

F.C.M. GALAȚI : Oanâ 7 *“ ‘ “ ---- - - - -
Țolea 7 — Băjenaru 7, 
Cramer 7, Orac 6.

CHIMIA : Constantin 
G. Stan 6, Glean 7,

A arbitrat : I. Igna 
Timișoara).

Trofeul Petschovschi :
•

GALAȚI, 12 (prin telefon).
Un meci care a prezentat 

dificultăți în prima repriză 
pentru gazde, dar care părea 
jucat în min. 79. cînd gălățenii 
ajunseseră la 3—0, s-a compli
cat pe ultimii metri, datorită 
iureșului din final al vîlcenilor. 
autori ai unei replici, susținute.

In prima parte. F.C.M. a 
căutat să rezolve rapid 
turile și a lansat linia.de 
cu multe mingi lungi, dar 
peții au reușit să stopeze 
joritatea acțiunilor și să 
mească un singur gol (min. 23),

EMO ȚII
— aproxk
49 - au- 
Șuturi la

2 7 — Vtad 6, M. Olteanu 8, Constantinescu 7, 
Burtea 6, Balaban 7 — Majaru 7 (min. 65 Moțoc6),

7 — Cincă 6, Basno 7, Iordan 6, Bădilâ 6 
Savu 8 — Teleșpan 7, Gîngu 6, Carabageac 7.
9 ; la linie : A. Forwirth și P. Amâutu (toți

10. La juniori : 3-0 (1-0).

con--, 
atac 
oas- 
ma- 
pri-

din

cînd, la o lovitură liberă exe
cutată de Majaru, OLTEANU 
a trimis balonul cu capul 
plasă 1—0. Ocazia cea 
mare a reprizei o vor 
Insă oaspeții (min. 25). 
Carabageac, ajuns singur 
fața porții goale, a trimis ba
lonul pe lingă bară. Ofensivă 
puternică gălățeană în finalul 
actului întîi. dar vîlcenj scapă 
cu fața curată (min. 39 Cra
mer. min 42 Orac — ocazii 
bune de gol).

în repriza secundă, gazdele 
desfășoară rapide atacuri po
ziționale. care descumpănesc

în 
mai 

avea 
cînd 

în

vizibil apărarea vîlceană și, _ln 
min. 49, Marin Olteanu trimite 
cu capul spre poartă, iar CIN- 
CA prelungește in... autogol ; 1
2— 0. Continuă dominarea e- 
levilor lui Teașcă (min. 60, 63, 
64, intervenții salutare ale por
tarului Constantin) și ea se va 
solda cu un nou gol în min. 
79, cînd, după o acțiund a lui 
Motoc, CRAMER reia din în
toarcere, balonul sub bară S
3— 0. Vin acum acele minute de 
forcing vîlcean și _ SAVU, în 
excelentă dispoziție de șut, 
marchează de două ori: min. 
80 la o lovitură liberă indi
rectă, primind balonul de la 
G. Stan (3—1) și în min. 89, 
cînd a reluat din voleu min
gea „sosită" din centrarea lui 
Carabageac : 3—2. Un final cu 
emoții, după perioade în care 
se profila rezultatul meciului 
din ,.Cupă“. de la Ploiești 
(cîștigat de gălățeni cu 4—0). 
Numai că acum Chimia a dat 
o cu totul altă replică, iar gă- 
lățenii au avut perioade de că
dere.

Eftimie IONESCU

linia.de


CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI ALPIN Turneul internațional fie șah din Capitala

DANIELA UNCBOP SI ION CAVASI 
ÎNVINGĂTORI LA SLALOM SPECIAL

POIANA BRAȘOV, 12 (prin 
telefon). Proba de slalom spe
cial din cadrul campionatului 
național de sen'.ori, probe al
pine. găzduită de pîrtia de_ sub 
Teleferic, a fost așteptată cu 
interes deosebit nu numai pen
tru că ea avea să stabilească 
prima ierarhie valorică a 
schiorilor noștri pe anul 1980. 
De astă dată mai mulți schiori 
porneau în cursă cu șanse rea
le la titlu, printre ei fiind Ca
vași, Manta, Năstase.

Traseul primei manșe, mon
tat cursiv, rapid, tehnic, de că
tre Virgil Brenci, nu a ridicat 
concurenților probleme deose
bite. Și, totuși, surpriza nu a 
lipsit. Ea s-a numit... Alexan
dru Manta, care, acuzînd o 
inexactitate tehnică în ultima 
porțiune a cursei, a abandonat. 

Ieri, in etapa a lî-a a „Cupei României" la volei (m)

DUPĂ STEAUA, Șl DINAMO PIERDE IA TUICEA...

Dintre ceilalți doi favoriți, 
Cavași a plecat primul și, fără 
să forțeze foarte tare, a reu
șit o coborîre în 1:01,09, timp 
care s-a dovedit cel mai bun 
pînă la evoluția redutabilului 
său adversar Alin Năstase. 
Acesta l-a devansat cu 6 su
timi de secundă. Pe locul trei, 
Csaba Portik la 6 zecimi de 
Cavași.

Desfășurarea manșei a doua 
a adus cu sine rocada primilor 
doi clasați. Cu opt zecimi de 
secundă mai bun decît Năstase, 
Cavași a demonstrat că tactica 
Cea mai potrivită într-o cursă 
de slalom rămîne parcurgerea 
fermă și sigură a primei 
manșe, urmată — în funcție de 
timpii adversarilor — de ac
celerarea pînă spre limitele 
riscului în manșa a doua.

Cu alți actori, lucrurile s-au 
petrecut la fel și în cursa fe
telor. După ce în prima manșă 
Erica Codrescu a înregistrat 
cel mai bun timp, ea n-a mai 
rezistat atacului ferm din 
manșa a doua al principalei 
favorite. Daniela Uncrop, fiind 
întrecută însă și de Mariana 
Axinte.

REZULTATE TEHNICE : sla
lom special, seniori : 1. Ion
Cavași (Dinamo) 2:09,18 — cam
pion național, 2. Alin Năstase 
(CSU Pitești) 2:09,93, 3. Csaba 
Portik (Dinamo) 2:10,40. 4. Dan 
Frățilă (Dinamo) 2:11,00. 5. Ca- 
roly Adorjan (A.S.A.) 2:11.51. 
6. Vili Podaru (Dinamo) 
2:12:20 ; senioare : 1. Daniela
Uncrop (Dinamo) 1:50,78 —
campioană națională, 2. Maria
na Axinte (Lie. Predeal) 
1:51,50, 3. Erica Codrescu (Di
namo) 1:51,96, t. Carmen Coz- 
ma (Miercurea Ciuc) 1:52,43, 
5. Maria Balasz (M. Ciuc) 
154,79, 6, Juja Raț (CSU Pi
tești) 156,41.

Radu TIMOFTE

LIDERUL SE
Runda a 8-a, cu care Tur

neul internațional de șah al 
României a intrat în cea de 
a doua jumătate, a purtat — 
ca și cele anterioare — un ca
racter interesant, de mare 
luptă. Fostul campion al 
U.R.S.S., unul dintre cei mai 
puternici mari maeștri sovie
tici, Beleavski și-a demonstrat 
din nou înalta clasă, obținînd 
a 6-a victorie în turneu, în 
fața tinărului nostru reprezen
tant Foișor, după o veritabilă 
partidă-școală. Este drept că 
șahistui român a opus o re
zistență îndîrjită, dar nu a 
putut salva un final de regi 
și pioni în care calculul ad
versarului său a fost, fără în
doială, mai exact. întîlnirea 
Stoica — Ciocâltca a fost. în- 
tr-un fel, o continuare a re
centului lor meci pentru titlul 
de campion național, încheiat, 
după cum se știe, la egalitate, 
Ciocâltea beneficiind de clau
za regulamentară a unui punc
taj al coeficienților S.B. supe
rior. Stoica și-a luat o fru
moasă (dar... platonică) revan
șă, cfștigînd partida. S-a jucat

DISTANȚEAZĂ
(ca și în ultima lor întîlnire) 
o „Spaniolă”, in care Ciocâi- 
tea, cu negrele, a făcut un sa
crificiu teoretic de figură, obți
nînd un foarte puternic atac. 
Este greu de spus dacă Stoica 
a răsturnat la tablă varianta, 
sau Ciocâltea — în mare criză 
de timp — nu a găsit conti
nuările cele mai bune. O vor 
arăta analizele... Remize s-au 
înregistrat in partidele Ghindă 
— Șubă, Spiridonov — Grigorov, 
Prandstetter — Grunberg și 
Groszpeter — Chandler. tn 
cele două partide întrerupte, 
Ionescu are o poziție pierdută 
la Ghițescu iar Ștefanov la 
Kojder. După 8 runde, BE
LEAVSKI s-a desprins in 
fruntea clasamentului cu 7 
puncte. El este urmat de Șubă 
5,5 p, Ionescu 5 p (1), Prands
tetter 4 p (1), Chandler, Spi
ridonov 4 p, Ghițescu, Ștefa
nov, Grigorov 3,5 (1). Stoica, 
Ciocâltea, Ghindă 3,5 p etc.

Astăzi dimineață se reiau 
partidele întrerupte ; după-a- 
miază de la ora 15,30 are loc 
runda a IX-a.

Valeriy CHIOSE

Ieri s-a desfășurat etapa a 
17-a din cadrul întrecerii divi
zionarelor A masculine de vo
lei in „Cupa României**. Iată 
amănunte :

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— STEAUA 0—3 (—9, —10, —6). 
Bucureștenii și-au luat fevan- 
șa pentru înfrîngerea suferită 
de ei în tur, tot în trei seturi, 
în fața studenților. Steaua a 
prezentat un blocaj ireproșabil, 
precum și un atac variat, că
ruia localnicii nu i-au putut 
rezista. Doar începutul primu
lui set a fost mai echilibrat, 
în rest oaspeții conducînd de
tașat. S-au remarcat: întrea
ga echipă bucureșteană (care 
a avut sextetul de bază : Spî- 
nu, Ion. Țerbea. Ionescu, Iuhasz 
și Popescu) și timișorenii Bu- 
garschi, Czik și Vînătu. Arbi
tri : V. Arhire din Brașov și 
D. Dîaconescu din Oradea. (C. 
Crețu).

C.S.M. SUCEAVA — VIITO
RUL BACAU 3—0 (6, 8, 8). 
Victorie clară, meritată, a gaz-

ROMÂNIA - TURCIA 1-0
(Urmare din pag. I)

plifică insistența în atac a gaz
delor. Defensiva noastră se 
grupează însă bine, rezistîndcu 
brio dominării la care a fost 
supusă pînă în ultimele mi
nute. Arbitrul bulgar S. Lukov, 
ajutat bine la linie de A. Asal 
și N. Tankut (ambii din Tur
cia), a condus foarte bine ur
mătoarele formații : TURCIA : 
Alper — Yosuf, MUȘDAT, Er- 
kan, Serhat — Ismail, SÂBA- 
HATTIN, Kasim (min. 71 Hu- 
sein) — Mustafa, Giiven (min. 
58 KENAN), Zafer. ROMÂNIA: 
ALEXA — VISCREANU, Tă- 
tăran, MARINESCU. MATEI — 
Niță, FIȘIC, Hie — D. Zam
fir (min. 53 Boeru), Bolba, 
GABOR.

delor. Jocul nu s-a ridicat la 
o valoare tehnică deosebită, bă
căuanii comportîndu-se foarte 
slab. Cei mai buni: Pancu, 
Păștean, Lepădătescu (C.S.M.), 
Mereu și Roșioru (Viitorul). 
Arbitri: C, Gogoașă din Bucu
rești și D. Tur cu din Iași. (L 
Mîndrescu).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—3 
(—11, —4, 5, —4). Meci de lup
tă, dar cu multe greșeli în apă
rare. Remarcări : Covaciu (cel 
mai bun de pe teren), Bujilă 
(Tractorul), Cazacu (Petrolul). 
Arbitri : M. Rauch și D. Ră- 
dulescu, ambii din București. 
(I. Cornea).

DELTA TULCEA — DINA
MO 3—2 (—13, 4, —10, «, 11). 
După ce reușiseră să învingă 
pe Steaua, cu două etape mai 
înainte, voleibaliștii tulceni au 
cîștigat și în fața campionilor 
(bineînțeles, lipsiți de aportul 
jucătorilor selecționați în lot). 
Jocul a fost de nivel tehnic 
mediu, atît dinamoviștîi efi și 
tulcenii greșind multe preluări 
(43, respectiv 51). Delta a avut 
un blocaj mai exact. Eviden- 
țiați : Iancu, R. Enescu, Gavri- 
lă, Ivanov (Delta), Păușescu, 
Tutovan și Gizdavu (Dinamo). 
Arbitri : N. Georgescu din Plo
iești și D. Delcea din Galați. 
(P. Comșa).

SILVANIA ȘIMLEU SILVA- 
NIEI — EXPLORĂRI BAIA 
MARE 1—3 (—5, 8, —17, —10). 
Meci spectaculos, care a durat 
peste două ore și a fost cîști
gat pe merit de oaspeți. Gaz
dele au greșit mult la serviciu 
și preluare. Remarcați: Arbu
zov, Staicu, Ignișca, Paraschi- 
vescu (Explorări), Bădiță, Chiș, 
Băroiu și Răduță (Silvania). 
Arbitri : V. Chioreanu din 
Cluj-Napoca și Al. Ignat din 
Tg. Mureș. (M. Ștefan).

UNIVERSITATEA CRAIOVA— 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—2 (—14, 11, —12, 7, 9). Joc 
plăcut ca spectacol.

După C. E. de hochei la juniori (grupa B)

CAUZE [mai mari sau mai mici] CARE AU DETERMINAT
COMPORTAREA NESATISFACATOARE A ECHIPEI NOASTRE

Selecționata noastră de ju
niori s-a reîntors de la cam
pionatul european de hochei 
(grupa B), cum se spune, cu... 
mîinile goale. Adică, fără nici 
o medalie, deși în ultimii ani 
tinerii noștri hocheiști s-au nu
mărat mereu printre protago
niștii acestei Întreceri (anul tre
cut, la Miercurea Ciuc, au ocu
pat locul secund, iar tn 1971 și 
1974 ei au cîștigat chiar între
cerea). Explicația unei astfel 
de comportări are mai 
fațete, dintre care cea princi
pală este legată direct de fe
lul în care această echipă re
prezentativă pentru o întreagă 
generație de hocheiști a reușit 
să-și valorifice pregătirea șl 
calitățile.

în acest sens putem afirma 
că la Jesenice, unde au avut 
loc meciurile intre 4 și 8 mar
tie, tinerii jucători români, cu 
foarte puține excepții, s-au 
comportat la nivelul actual al 
puterii și capacității lor tehni- 
co-tactice. Dacă nu ar fi exis
tat acea primă repriză din... 
primul meci, cel cu Austria, 
cînd un portar neinspirat (Flin
ta) și un arbitraj părtinitor 
(italianul Gustavo Alajmo) au 
făcut ca în primele 20 de mi
nute scorul să fie de 6—3 (1) în 
avantajul adversarilor, poate că 
echipa noastră ar ti ajuns tn

multe

finala competiției. Din acel mo
ment însă, antrenorii au fost 
obligați să acționeze, în toate 
meciurile, numai cu două linii, 
renunțînd la folosirea liniei a 
treia (foarte tlnără, oa și res
tul echipei dealtfel...) ceea ce 
a făcut ca gradul de oboseală 
al celor mai buni 6—7 jucători 
ai echipei să crească serios. 
Din acest motiv, în partida fi
nală pentru locurile 3—4, cu 
Bulgaria (o formație mai ma
tură evident, cu jucători la li
mita superioară a vîrstei, foar
te puternici și masivi) randa
mentul acestor prime două li
nii să nu mai fie același ca în 
partidele anterioare cu Olanda 
si Franța. tn care au jucat 
bine, determinînd obținerea u- 
nor victorii frumoase.

Dincolo însă de aceste cauze 
— să zicem — de moment, care 
ar fi putu: fi evitate de colec
tivul de antrenori (M. Flamaro- 
pol, Al. Kalamar și R. Șerban), 
este cazul să spunem că ceea 
ce a influențat negativ această 
comportare a echipei noastre 
la C.E. de juniori este și situa
ția generală a juniorilor în ho
chei. Competițiile sînt puține, 
și, prin felul lor de desfășura
re, ele nu pot aduce tinerilor 
noștri jucători o mai mare ex
periență competițională, o ma
turizare, firește la nivelul vîrs-

DIVIZIA A LA BASCHET
(Urmare din vag. I)

desprins decisiv : de la 65—61 
(min. 29) la 74—61 (min. 33), 
cîștigînd pe merit în fața u- 
nor parteneri de Întrecere care 
rareori au acționat ca o echipă. 
Coșgeteri : Plămadă 24 +23,
Bulancea 14+24, Sipoș, 17+19, 
Vintilă 16+10. respectiv Gră- 
dișteanu 40+11, Voicu 6+23, 
Chlrcă 11+19, Rotaru 4+10. Ca 
lificative pentru arbitraje : ex
celent ieri, pentru cuplul A. 
Atanasescu — P. Pasere, care 
a stăpînit jocul și a manifes
tat promptitudine și intransi
gență față de protestele nejus
tificate ale jucătorilor și an
trenorilor (I.C.E.D.-ul și antre
norul acesteia. M. Cîmpeanu, 
s-au „remarcat" cu o perseve
rență regretabilă) ; bun pentru 
cuplul M. Aldea — I. Grigore 
care, marți, s-a străduit să 
ducă la bun sfirșit o misiune 
îngreuiată din prima clipă de 
atitudinea jucătorilor. (D, 
STANCULESCU).

POLITEHNICA C.S.Ș. UNI
REA IAȘI - DINAMO ORA
DEA 2—0 : 86—74 (46—31) și 
95—83 (53—41). Coșgeteri:
Moisescu 33+17, Măgurean 
20 + 20, Boișeanu 14+27, respec- 
tic Weber 24+14, Nagy 16+4, 
Szep 11132 (M. MACOVEI,
coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — C.S.U. SIBIU 2—0 :

98—94 (48—53) și 102—84 (54— 
49). Coșgeteri : Barna 26+29, 
Roman 24+26, Gellert 19+8, 
respectiv Chirilă 26+17, Takacs 
22+14. Martinescu 16+14. (M. 
RADU, coresp.).

FARUL CONSTANTA — 
POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI 2—0 : 85—67 (43—23) și 
101—81 (54—45). Coșgeteri :
Băiceanu 27+26, Mănăilă 8+22, 
Spins 14+11, respectiv Dăian 
24+14, Stratulat 19+18. (C. 
POPA, coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—2 : 70—86 (34— 
42) și 60—115 (24—60). Coșge
teri : Tecău 12+31, Benedek 
18+13, respectiv Uglai 10+31, 
Niculescu 20+20, Braboveanu 
18+12. (C. GRUIA, coresp.).

STEAUA — C.S.U. GALAȚI 
2—0 : 129—68 (59—27) și 123—47 
(54—24). Coșgeteri : Opșitaru 
17+32, Scarlai 16+20, Ermu- 
rache 14+18, Brănișteanu 13+ 
18, Căpușan 16+14, respectiv 
Corjos 12+10, Stratan 10+10,

Clasamentul. în care nu s-au 
produs modificări importante, 
se prezintă astfel : 1. DINAMO 
BUCUREȘTI 71 p, 2. Steaua 
71 p, 3, Farul 59 p, 4. „U“ 
Cluj-Napoca 54 p, 5. Rapid 
53 p, 6. Politehnica C.S.Ș. U- 
nirea Iași 53 p, 7. C.S.U. Bra
șov 52 p, 8. I.C.E.D. 49 p, 9. 
Dinamo Oradea 48 p, 10. C.S.U. 
Sibiu 48 p, 11. Politehnica 
C.S.Ș. 45 p, 12. C.S.U. Ga
lați 44 p.

SEZONUL SPORTIV DE IARNA CONTINUA
• ULTIMA PROBA FEMI

NINA DE SLALOM SPECIAL 
DIN CADRUL „CUPEI MON
DIALE** s-a desfășurat pe 
pîrtia de la Saalbach (Austria) 
și a fost cîștigată de schioara ita
liană Claudia Giordani — 1:30,24. 
urmată de Christa Kinshofer 
(R.F.G.) — 1:30,41 și de Hanni 
Wenzel (Liechtenstein) — 
1:30,56. în clasamentul final al 
„Cupei Mondiale** la slalom spe
cial, pe primul loc s-a situat 
Perrine Pelen (Franța), cu 120 
p, urmată de Hanni Wenzel — 
100 p și Annemarie 
Moser (Austria) — 83 
„CUPA MONDIALĂ** 
SCHI a programat pe 
de la Cortina d’Ampezzo o 
probă masculină de slalom u- 
riaș, cîștigată de campionul o- 
iimpic Ingemar Stenmark (Sue
dia), cel care terminase în
vingător și în cursa de slalom 
special disputată cu o zi in 
urmă. • CONCURSUL DE SĂ
RITURI CU SCHIURILE des
fășurat pe trambulina de 90 m 
de la Lahti (Finlanda) a reve
nit în mod surprinzător cana
dianului Steven Collins, cu 146 
p (cea mai bună săritură a sa
— 124 m). Campionul olimpic
de la Lake Placid, finlandezul 
Juoko Toermanen, s-a clasat pe 
locul secund, cu 131,7 p, urmat 
de austriacul Hubert Neuper 
(28,1 p). • CONCURSUL DE
PATINAJ VITEZA (sprinteri) 
DE LA INZELL s-a încheiat 
cu succesul norvegianului Terje 
Andersen — 156,560 p, urmat 
de olandezul Lieuwe de Boer
— 158,745 p. în ultima zi a 
competiției, Terje Andersen a 
terminat învingător în ambele 
probe : 500 m — 38,87 și 1 000

Proell-
P- • 

LA 
pîrtia

m — 1:18,36. • ÎN TURNEUL 
DE HOCHEI PE GHEAȚA DE 
LA LIUBLIANA, Elveția a în
trecut cu 4—2 (1—0, 2—0. 1—2) 
R. D. Germană. Alte rezultate: 
Danemarca — Ungaria 5—5 
(2—1, 3—3, 0—1) ; Austria — 
R. P. Chineză 7—5 (2—1, 3—3, 
2—1) ; Iugoslavia — Italia 4—4 
(2—2, 2—2, 0—0). în clasamen
tele celor două grupe prelimi
nare conduc echipele Iugosla
viei (grupa A) — 4 p șl, res
pectiv, Elveției (grupa B) — 
6 p.

tei lor. în plus. în fiecare din 
cele trei puternice centre ale 
hocheiului nostru (București, 
Miercurea Ciuc și Galați) exia- 
tă cite o foarte bună echipă da 
juniori, care neavînd adversari 
puternici, care să-i pună pro
bleme pe plan local, și aceste 
puține partide se desfășoară de 
regulă numai în sensul de atae 
al favoriților, ceea ce 
problemele defensive, 
importante în hocheiul 
să fie mult neglijate in pro
cesul de instruire al juniori
lor. Iată cauzele pentru care 
jocul bun, rapid și combinativ 
din atac, capitol la care a ex
celat echipa noastră, rămîne 
fără efect pe tabela de marcaj 
din cauza unor gafe incredibile 
de apărare. Lucrul acesta a fost 
constatat și cu prilejui unor 
meciuri de verificare, disputate 
pe teren propriu sau în depla
sare (cu Cehoslovacia, Bulga
ria, Ungaria etc), In care selec
ționata noastră a comis astfel 
de erori defensive. De aseme
nea, lipsa de concurență pe 
plan local generează și apari
ția unor greșeli în selecție, 
fapt care a dus ca aria de cu
prindere tn compunerea lotului 
reprezentativ de juniori să fi» 
redusă, iar unii dintre cei mSI 
buni tineri hocheiști să fie fără 
o talie și greutate corespunză
toare, ceea ce în hochei con
tează mult.

Credem că este necesar ca 
forul de specialitate să anali
zeze cu seriozitate activitatea 
competițională internă a junio
rilor, felul în care lucrează 
antrenorii retribuiți ai acestor 
echipe, impunînd eventual și 
unele norme de selecție, legate 
de gabarit și calități fizica. 
Poate că In felul acesta „re
colta** unei generații de tineri 
hocheiști va fi mai mare decît 
cea de acum, cînd în afară de 
portarul Birișiu, de atacanțil 
Ud rea, Dumitrache, Lămpi, Ju
mătate, Gerczuly și Neagu. nu 
se prea poate conta pe nimeni—

Călin ANTONESCU

face ca 
toarta 

modern.
jumori-

VIRGINIA RUZICI LA BOSTON
în primul tur al turneului 

feminin de tenis de la Boston, 
Virginia Ruzici a întîlnit-o pe 
Caroline Stoll (S.U.A.), în fața 
căreia a cîștigat în două seturi, 
cu 6—4, 6—3. Alte rezultate :

Mima Jausovec — Greer Ste
vens 6—2, 6—1 ; Kathy Jordan
— Ann Kiyomura 6—3, 6—4 ; 
Mary Piatek — Anne Smith 
6—4, 6—3 ; Roberta McCallum
— Barbara Jordan 6—4, 6—2.

TELEX • TELEX •
CICL1SM • După 6 etape, in 

cursa Paris — Nisa se 
lidar francezul Gilbert 
Lassalle, urmat la 2:43 
țlanul Stefan Mutter.

GIMNASTICĂ • La
Întâlnirea dintre echipele femini
ne ale Angliei și Ungariei s-a în
cheia* cu 185,95—183,25 p In fa
voarea oaspetelor. La individual 
compus, pe primul loc s-a cla
sat Almasi (Ungaria), cu 38,30 p.

HALTERE • La Podolsk. Iuri 
" ‘ ‘ (U.R.S.S.) a stabilit

mondiale la 
la „total" si

menține 
Ductos 

de elve-

Londra.

Sarkisian 
două noi recorduri 
cat. cocoș : 272,5 kg 
155 kg la „smuls"

HANDBAL ®*La 
meci retur pentru __ ___
„Cupei cupelor" (m), echipa spa
niolă Caflpisa Alicante a întrecut 
cu 28—25 (13—12) formația locală

Goteborg, tn 
semifinalele

TELEX • TELEX
Heim șl s-a calificat pentru fi
nala competiției.

POPICE • La Poznan, In dubla 
întîlnire amicală dintre selecțio
natele Poloniei șl Ungariei, vic
toria a revenit oaspeților : la 
masculin cu 5 182—4 738 p.d.. iar 
la feminin cu 2 374—2 265 p.d.

TENIS A In turneul de la 
Boblingen (R.F.G.), englezul Mark 
Cox l-a eliminat cu 6—4, 6—2 pa 
elvețianul Markus Gtlnthardt

VOLEI * ’ ” *
da) au luat 
neului final 
la feminin.
de Vasas ,_____,___ ..___ ___
meciul decisiv a învins cu 3—4 
formația U.S.C. Mtinster (R.F.G.). 
Competiția similară masculină a 
fost cîștigată de echipa Pantnl 
Modena.

La Voorburg (OLan- 
sfirșit întrecerile tur- 

.1! „Cupei cupelor" 
trofeul fiind cucerit 
(Budapesta), care ia
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