
IA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUSESCU
IERI A ÎNCEPUT VIZITA OFICIALĂ
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZAIR

MOBUTU SESE SEKU
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni la a- 
roiază, a sosit în Capitală, în
tr-o vizită oficială, general de 
corp de armată Mobutu Șese 
Seko Kuku Ngbendu Wa Za 
Banga, președintele fondator al 
Mișcării Populare a Revoluției, 
președintele Republicii Zair.

La aeroportul Otopeni, în în- 
tîmpinarea înaltului oaspete a 
venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Au fost prezente, de 
asemenea, alte persoane oficiale.

La scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
adresează președintelui Mobutu 
Șese Seko un călduros bun so
sit în România. Cel doi șefi 
de stat își string îndelung mîi- 
nile, se îmbrățișează. Garda 
militară 
a prezentat onorul, 
intonate imnurile 
ale celor 
semn de salut 
salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko trec în 
revistă garda de onoare.

Numeroși cetățeni ai Capi
talei. precum și studenți zairezi 
care învață în țara noastră, a- 
flați pe aeroport, aplaudă cu 
căldură pe cei doi șefi de stat, 
aclamă cu entuziasm pentru 
prietenia româno-zaireză.

De Ia aeroport, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mobutu 
Șese Seko s-au îndreptat, în- 
tr-o mașină escortată de moto- 
cicliști, spre reședința rezerva
tă înalților oaspeți.

Pe arterele principale ale Ca
pitalei, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mobutu Șese 
Seko sîut salutați cu 
și cordialitate de mii 
tori care fluturau 
românești și zaireze.

Președinții Nicolae 
și Mobutu Șese Seko au răs
puns, din mașina deschisă, cu 
cordialitate manifestărilor 
prietenie ale mulțimii.

★
Președintele Mobutu 

Seko a făcut, luni după-amiază. 
o vizită protocolară președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

întrevederea dintre cei 
șefi de stat, care a avut loe

îmbrățișează.
aliniată pe aeroport 

Au fost 
de stat 

două țări, iar în 
s-au tras 21

entuziasm 
de locui- 
stegulețe

Ceaușescu

de

Șese

doi

la Palatul Republicii înaintea 
începerii convorbirilor oficiale, 
s-a desfășurat înir-o ambianță 
de cordialitate și prietenie, în 
spiritul bunelor relații statorni
cite între România și Zair, în
tre popoarele român și zairez.

★
La Palatul Consiliului de 

Stat au început luni, 17 mar
tie, convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și general de corp de armată 
Mobutu 
Ngbendu 
ședințele 
Populare 
ședințele

Cei doi 
niat că actuala întilnire — care 
are loc după vizitele reciproce 
Ia nivel înalt din 1970 și 1972 
— constituie un prilej pentru 
trecerea în revistă a relațiilor 
româno-zaireze, pentru a dis
cuta căile dezvoltării în con
tinuare a raporturilor bilate
rale. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mobutu Șese Seko 
au făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri în probleme 
actuale internaționale, reafir- 
mind dorința celor două țări 
de a conlucra pe arena mon
dială, de a contribui la conso
lidarea păcii și securității inter
naționale, la întărirea colabo
rării și înțelegerii între na
țiuni.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie, de stimă și înțe
legere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
oferit, luni, la Palatul Consi
liului de Stat, un dineu oficial 
în onoarea Excelenței Sale ge
neral de corp de armată Mobu
tu Șese Seko Kuku Ngbendu 
Wa Za Banga, președintele fon
dator al Mișcării Populare a 
Revoluției, președintele Repu
blicii Zair.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mobutu 
Seko au rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialita
te și prietenie.

Șese Seko Kuku 
Wa Za Banga, pre- 
fondator al' Mișcării 

a Revoluției, pre- 
Republîcii Zair.
șefi de stat au sublî-
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Duminică, la crosul „Cupa Congresului al Xl-lea al U. T. C.“

MUGURII PRIMĂ VERII SPORTIVE BUCUREȘTENE

Aspect de la crosul „Cupa Congresului al Xl-lea al U.T.C.“.
Aleargă tinerii din grupa 17—18 ani Foto : D. NEAGU

Duminică, la București, a 
fost frig, fulguia mărunt, ce
rul era întunecat, iar aleile din 
jurul stadionului „23 August”
— umede și alunecoase. Acest 
decor cenușiu, deloc potrivit cu 
primăvara calendaristică, n-a 
constituit însă un impediment 
pentru sutele . de uteciști din 
Sectorul 2 al Capitalei, a că
ror voioșie a dominat întrece
rile crosului „Cupa Congresu
lui al Xl-lea al U.T.C.”, din ca
drul marii competiții 
naționale „Daciada".

Cu o oră înainte de 
început să sosească 
grupuri de elevi, împreună cu 
profesorii lor de educație fizi
că. Au venit elevi de la Li
ceul „Mihai Viteazu", Liceul 
economic nr. 3, Liceul indu
strial „Spiru Haret" — în 
fruntea lor se afla președinta 
asociației sportive, eleva Lucia 
Andreescu —, de la cele două 
licee de pe platforma Pipera
— cel de electronică și cel in
dustrial, de la Liceele de me
canică fină și Liceul electro
aparataj, de la Liceul „George 
Coșbuc" și Liceul sanitar. Ve

In aș- 
pentru 
vizitat

neau în ordine, grupați, 
teptarea orei hotărîte 
start, sutele de elevi au 
„Muzeul sportului".

— Am văzut medaliile olim
pice cîștigate de Iolanda Balaș- 
Soter, de Viorica Viscopolea- 
nu, de Ivan Patzaichin și de 
ceilalți reprezentanți aj țării

noastre, spunea cu bucurie în 
glas Valerian Radu, de la Li
ceul electroaparataj. Numărul 
lor va crește, desigur, în acest 
an, cu medaliile ce vor fi ob
ținute la J.O. de la Moscova.

— Poate că mulți olimpici 
au început că voi, cu un cros 
pe care l-au cîștigat, le-a spus 
profesorul care îi însoțea.

Pe linia de start s-au grupat 
mai întîi fetele. Prima plecare 
s-a dat pentru cele de 15—16 
ani, iar a doua — pentru cele 
de 17—18 ani. S-a alergat în 
mare viteză, cu multă ambiție, 
fiecare concurentă dorind să 
ciștige și, prin aceasta, liceul 
ei să se situeze pe primul loc. 
Șansele au surîs reprezentan
telor Liceului de mecanică fi
nă : Niculina Niță a trecut pri
ma linia de sosire la catego
ria 15—16 ani, iar Viorica Con
stantin — la cealaltă categorie.

— Mă bucură în mod deose
bit această victorie, 
clarat Niculina 
mai mult, cu 
săptămină, voi

Niță, 
cit în 

primi

ne-a de- 
cu atît 
această 

carnetul

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

Mîine, fotbal pe stadionul „23 August

„NAȚIONALA ’80 ii

RĂDUCANU

Șese

start au 
grupuri,

sportive

Antrenament individualizat cu Ion Păun, unul din luptătorii cu 
mari șanse de titularizare in echipa olimpică a țării noastre 

Foto : Ion MIHĂICA

„TRICOLORII 70
in deschidere cei mai buni tineri fotbalist

TINERET A
® In lotul A a fost reintrodus Augustin ® „Tricolorii ’70“

TINERET B Ion CORNEANU

se reintilnesc astăzi

Mîine, pe stadionul „23 Au
gust", care speră să doboare 
recordul său de asistență 1979 
din meciul de cupă Rapid — 
Dinamo, se joacă cel mai a- 
tractiv cuplaj al sezonului. La 
ora 15 se întîlnesc selecționata 
de tineret A cu selecționata B. 
La -- - -
22 de jucători 
în cadrul 1.. 
meci dintre „Naționala ’’80’ 
„Tricolorii ’70’'.

în vederea jocului vedetă, 
antrenorul C. Cernă.ianu a defi
nitivat lotul „Naționalei ’80“ :

Portari ; Iordache, Cristian ; 
fundași ; Tilihoi. Sameș, Ște- 
fănescu, A. Nicolae. Munteanu 
II, Koller; mijlocași : Dinu, Io- 
vănescu. Mulțescu, Augustin, 
Țicleanu, Boloni; înaintași : M. 
Răducanu, M. Sandu, Bălăci,

ora 17 vor intra în arenă 
i internaționali, 

cadrul mult așteptatului 
Și

D. Nicolae (Negrilă este ac
cidentat).

Lotul ’80 s-a reunit în cursul 
zilei de ieri. Lotul ’70 se în
trunește astăzi, la ora 11, în 
componența anunțată, din care 
nu vor lipsi Dobrin, Dumitra- 
che, Dumitru. Radu Nunweil- 
ler, Lucescu, Dembrovschi, Ne- 
cula Răducanu și toți ceilalți.

„Cuplajul primăverii", care 
va prilejul trecerea în revistă 
a tot ce are mai bun fotbalul 
românesc la ora actuală anun
ță două meciuri de mare a- 
tracție, care vor cinsti, pe sta
dionul „23 August”, jubileul 
de 50 de ani al F.R.F. și pe cel 
de 75 ani de la înființarea 
mului club bucureștean de 
bal, Olimpia.

★
Și lotul de tineret s-a 

nit ieri, în vederea partidei de 
verificare, pe care, defalcat în 
echipele ,,A“ și „B”, o va dis
puta mîine, de ia ora 15, pe 
stadionul „23 August", în ' 
chiderea meciului jubiliar 
tre „tricolorii ’80“ și „70“. 
trencrii Cornel Drăgușin 
loan Voica au convocat urmă
torii jucători :

Portari ; Boldici, Istrate, To
ma (Metalul București) ; fun-

pri- 
fot-

reu-

des- 
din- 
An-

DUMITRACHE

DE UNUL SINGUR NU POȚI SA OBȚII
NICI MEDALII!“

V'

NICI TITLURI,

dași : Lică, C. Solomon, Bum- 
bescu. A Mincu, Vlad, Mărgi
nean, Kiss și Zare (F.C. Bihor), 
Bubei a (U.T.A.), Pană (Rul
mentul Alexandria), Dumitraș- 
cu (Metalul București), Iovan 
(F.C.M. Reșița); mijlocași : Mu- 
reșan. Bozeșan, Irimescu, FI. 
Pop, Suciu, Ciobanu, Badea, 
Klein (Corvinul) ; înaintași : 
Terheș, Antohi, Verigeanu, 
Geolgău, M. Marian, Ralea, 
Coraș, Murar (Aurul Brad).

Reîntîlnire cu antrenorul e- 
merit Ion Corneanu, ieri — 
acum... 40 de ani ! — un tînăr 
și ambițios debutant la „Vul
turii” din Lugoj, centru al a- 
tîtor frumoase și puternice tra
diții sportive muncitorești. — 
astăzi specialist de reputație 
mondială — vicepreședinte al 
F.I.L.A Subiect tentant și 
cum nu se poate mai potrivit 
pentru rubrica noastră, dedi
cată tehnicienilor din mișcarea 
sportivă, care, de vreme înde
lungată, au obținut succese cu 
totul remarcabile în activita
tea lor, contribuind, prin pregă
tirea. pasiunea și dăruirea lor, 
la triumful „tricolorilor” în a- 
rena olimpică, mondială și eu
ropeană. „Antrenorul care... a- 
duce titluri și medalii !“ —un 
posibil titlu pentru acest re
porta j-interviu, la care aveam 
să renunțăm, însă, chiar după 
primul răspuns - • ■ -
rului nostru...

— Vă propun 
largă : meritele 
Nu o fac dintr-un ____ ___
modestie, ci pentru că, într-a- 
devăr, așa stau lucrurile, 
ceasta-i realitatea, acesta-i a- 
devărul. La lupte, dar și la

al interlocuto-

o temă mai 
COLECTIVE, 

exces de

a-

celelalte discipline. De multă 
vreme marile performanțe nu 
mai pot fi realizate de unul 
singur. O medalie nu mai poa
te fi cîștigată doar prin talen
tul sportivului sau competența 
antrenorului, chiar dacă aceste 
calități se întîlnesc în modul 
cel mai fericit și durabil.

Maestrul este unul dintre a- 
cei oameni în sufletul cărora 
citești totul limpede, ca într-o 
carte mereu deschisă. îi înțele
gem gindurile și-1 invităm să 
ne spună 'cum și cui ar trebui 
împărțite 
de titluri 
luptătorii 
sfert de 
uităm...) 
antrenor 
al colectivului de 
care răspund de pregătirea lo
tului de greco-romane.

— Victoriile le obțin sporti
vii. Lor trebuie, înainte de 
toate, să le prețuim talentul, 
munca, eforturile de perfecțio
nare și autodepășire, privațiu-

meritele pentru salba 
și medalii cucerite de 

români în ultimul 
veac, de cînd (să nu 
Ion Corneanu este 
federal și coordonator 

tehnicieni

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2-3)



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE [
FAVORIȚII ÎNVINȘI ÎN „CUPA F.R.M.- LA MOTOCROS !
Prima etapă a „Cupei F.R.M.* 

la moto-cros, desfășurată dumini
că pe dealul de la marginea sa
tului Cîndești (jud. Buzău). în 
organizarea asociației sportive 
I.T.A. Buzău, ne-a prilejuit și 
primele constatări îmbucurătoare. 
In primul rînd, s-a observat o 
mai mare afluență de concurent) 
la clasele rezervate tinerilor mo- 
tocicliști. Apoi, traseul extrem de 
pretențios a supus pe alergători 
la un dificil examen., trecut cu 
bine de marea majoritate a spor
tivilor.

în cursa rezervată seniorilor, 
după o manșă în care principa
lii animatori au fost campionul 
țării Ernest Mulner, Mihai Banu. 
Ion Plugaru și Alexandru En- 
ceanu, în manșa a doua cei a- 
pro-ape 5000 de spectatori au a- 
sâstat la un1 deznodămînt neaștep
tat al întrecerii. Principalii fa
vorit!, piloții amintiți mai sus. 
au fost nevoiți, datorită unor 
simple neglijente în întreținerea 
mașinilor, să oprească pe rind. 
și, astfel, să ofere posibilitatea 
talentatului Franeisc Fodor să

câștige etapa I a acestei compe
tiții. în confruntarea tineretului, 
lupta pentru primul loc s-a dat 
între Alexandru Ilieș, Toma Du- 
lea și Irimia Tase, în cele din 
urmă, avînd cîștig de cauză pri
mul motocrosist. Mult gustată de 
public a fost si întrecerea juni
orilor I și II, care și-au disputau 
întâietatea după o formulă nouă, 
în două manșe, fiecare a cîte 15 
minute, plus două ture. Luînd 
startul în comun, cei mai mici 
concurenți au cucerit sufragiile 
spectatorilor, victoria revenind, în 
cursă directsr eu colegii lui mai 
mari, micuțului mureșean Florian 
Pop, în vîrstă de numai 13 ani. 
iată, dealtfel, învingătorii la cele 
patru clase care au figurat în 
program : seniori — F. Fodor
(Electro Sf. Gheorghe) ; tineret — 
Al. nieș (Tbrpedo Zămești) ; ju
niori I — Tr. Cîm-pan (Steagul 
roșu Brașov) ; juniori II — FI. 
Pop (I.R.A. Tg. Mureș).

TYTimffln.tr> va avea loc. la Sf. 
Gheorghe. etapa a n-a a „Cupei 
de iarnă** La motbcros.

PESTE 130 DE CONCURENT! LA INAUGURAREA
C1CLISM.FONDSEZONULUI DE

Concursul inaugural al sezonu
lui de cicflism-fond s-a desfășu
rat, sîmbătă și duminică, în or
ganizarea clubului sportiv Voința 
București, cu participarea unor 
sportivi fruntași din Brașov, Plo
iești, Plopeni, Tg. Mureș și, bine
înțeles, din Capitală. întrecerea a 
constat dintr-o cursă pe șosea și 
una pe circuit. în ambele zile, 
cerul a fost noros și temperatura 
scăzută ; totuși, Ia dispute au 
luat parte peste 130 de concu
renți, cei mai mulți — 61 — fi
ind ’ înregistrați la juniori II. Re
feritor La cursa pe șosea a senio
rilor, am notat — ca moment mad 
important — evadarea spectacu
loasă întreprinsă de Tr. Sîrbu și 
Val. Marin ; pe' linia de sosire 
a învins Sîrbu.

Clasamente : cursa pe șoseaua 
București — Alexandria, 'seniori 
(80 km) : 1. Tr. Sîrbu (Dinamo 
Buc.) 2.95:13 ; 1 V. Marin (Dina
mo Buc.) același timp ; 3. D.

Bonciu (Dinamo Buc.) 2.07:15 ; 4. 
T. Stoian (Olimpia), 5, Al. Bobei- 
că (Metalul Plopetni), 6. L Vintilă 
(Lotul național) toți același timp 
cu Bonciu ; juniori I (60 km) : 
1. M. Prună (C.S.Ș. Steauia) 
1.44:15 ; 2. S. Oprescu (Olimpia), 
3. FI. Sîrbu (Voința Ploiești) — 
același timp ; juniori n (30 km):
1. O. Mitran (Voința Buc.) 58:23 ;
2. C. Tarnaș (Tg. Mureș) 58:24 ;
3. C. Petcu (Olimpia) 58:26 ; cursa
pe circuit (strada Cîmpinri ; un 
tur a măsurat 1100 m) : începă
tori (5 ture) : 1. C. Zamfir (O- 
limpda) 11:27 ; juniori II (12 ture): 
1. O. Mitran (Voința Buc.) 27:50 ; 
juniori I (20 ture) : 1. L Bondar 
(C.S.Ș. 1 Buc.) 39:11 ; seniori (36 
ture) : 1. C. Nicolae (Dinamo) 
56:32 ; 2. I. Butaru (Dinamo), 3. 
T. Stoian (Olimpia) — același 
timp ; 4. A. Bobeică (Metalul Plo
peni) 56:42, 5. A. Antal (CIBC
Brașov) ; 6. L Cernea (Olimpia) 
— același timp cu Bobeică.

CONCURSUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR III 

A ÎNCHEIAT SEZONUL 
ATLETIC DE SALA

I
I

in
Dinamo 

cel al p

LA ZI. IN DIVIZIILE DE BASCHET
In seria secundă (Divizia A) la hochei 

MECIURI DE NIVEL SCĂZUT
• După jocurile etapei a 13-a, 

clasamentul Diviziei A la baschet 
masculin se prezintă astfel :

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dinamo
Steaua
Farul
„U“ Cj.-N. 
C.S.U. Bv. 
Rapid
„Poli* CSȘ

37
37
23
ÎS 
17
17

1
1

15
19
21
21

61
57
55
55

pondenți .* N. Ștefan, V. Po- 
povici, M. Radu, Șt. Nicolae.
• Clasamentele Diviziei B de 

tineret la fete, la încheierea turu
lui secund':

SERIA I

8.
9.

10.
n.

12.

33
38
38
38
38
38

Unirea Iași 
38 17 21 — 
38 ÎS 22 
38 14 24 
38 13 25 

CSS 2 BUC.
38 10 28

C.S.U. Gl. 38 8 38

LC.E.D. 
C.S.U. Sibiu 
Dinamo Or.
,,Poui'

2992-3219
2958-3117
2914-3268 52
2614-3050 51

55
53

SERIA A n-a

L C.S.Ș. Buc. 12 12 0 1206- 638 M
2. P.T.T. 12 9 3 960- 745 21
3. CSȘ 2 n BUC.

ia 7 5 768- 751 W
4. CSȘ Unirea Confecția lași

12 7 5 .1014- 973 10
5. CSS Lumina Botoșani

E2 3 9 735- 8C4 15
6. C.F.R. CV. 12 3 9 654- 965 15
7. Confecția CL 12 1 U 643-:1043 13

Meciurile etapei a 20-a vor avea 
loc miercuri și joi.
• Rezultate din Divizia B de 

tineret (masculin) : Carpați Bucu
rești — Jiul Petroșani 72—71 
(36—36), Chimia Craiova — Ști
ința învățământ Ploiești 91—73 
(35—34), „U“ n Cluj-Napoca —
C.S.Ș. Satu Mare 68—42 (29—22),
Automatica București — Rapid n 
București 80—63 (32—29). Cores

1. Comerțul Bc. Bolya) Tț. Mure,
10 9 1 834-426 lfi

2. Sănătatea înv. Ploiești
10 9 0 805-517 ÎS

3. CSȘ Mătasea Deva
10 4 6 088-783 14

4. Met. SaJonta 10 4 6 606-701 14
5. Voința Reghin 10 3 7 59A-659 13
6. Precizia Săcele 10 0 10 406-751 9

In Divizia A la rugby 
CLARIFICĂRILE - AMINATE. CEL PUȚIN 

O SAPTAMINA...
Fără îndoială, etapa a 16-a a 

Diviziei A la rugby a avut 
două performere : Dinamo si 
C.S.M. Sibiu, învingătoare în 
deplasare în două meciuri 
importante pentru cei doi 
poli ai clasamentului. După 
cum notabile sint victoriă Faru
lui asupra Griviței Roșii și reve
nirea Sportului studențesc. Re
zultatul de Ia Constanța a scos, 
de fapt, în mod practic, pe R.C. 
Grivița Roșie din cursa pentru 
titlu. în postură de mare favo
rită a întrecerii, Steaua — actua
la campioană — urmează să în
tâlnească chiar în această săptă- 
mînă pe Dinamo (miercuri) și 
Farul (duminică), adică tocmai 
echipele care o tatonează încă 
în lupta pentru supremație.

Disputata se anunță lupta pen
tru evitarea retrogradării. C.F.R. 
Brașov nu se mai împacă deloc 
cu poziția de deținătoare a .-lan
ternei* și-și pune mari speranțe 
în meciul de miercuri, pe care-1 
susține pe propriul teren cu 
R.C. Sportul studențesc. Vulcan 
și-a compromis în bună măsură 
șansele prin infrîngerea de du
minică, din Capitală, dar nu și 
le-a anulat total (trebuie să pre

cizăm că metalurgiștii nu și-au 
rezolvat nici acum problema te
renului »). Rapid și Rulmentul 
Bîrlad se vor lupta și ele, cu 
îndirjire, pentru puncte, pentru 
rămînerea în prima divizie.

Să sperăm că și în etapele de 
campionat care urmează fair- 
playuil va fi, în practică, carac
teristic rugbyului nostru. Federa
ția este decisă — și bine face I 
— să sancționeze sever orice în
călcare a regulamentului.

Dar iată clasamentul înaintea 
etapei a 17-a, de miercuri :

1. STEAUA M 15 1 0 597- 77 47
2. Farul 16 13 0 3 374- 40 42
3. Dinam-o 16 13 0 3 410- 80 42
4. Grivița R. 16 12 0 4 194-104 40
5. Șt. B. M. 16 11 1 4 215-128 39
6. Șt. Petr. 16 9 1 6 187-148 35
7. Polit. Iași 16 6 2 8 123-225 30
9. C.S.M. Sib. 16 6 1 8 116-245 29
9. „U« Tim. 16 6 0 10 150-155 28

10. Sp. stud. 16 5 1 10 181-201 26*)
11. Rapid 16 4 0 12 135-340 24
12. Rulm. Brl. 16 3 1 12 52-280 23
13. Vulcan 16 2 1 13 88-238 21
14. CJ.R. Bv. 16 2 1 13 50-461 21

In divizia a de popice.
In campionatul Diviziei A de 

popice s-a disputat etapa a 
XHI-a. Iată rezultatele :

FEMININ @ Voința București
— Laromet București 2396 — 2294
p d (scor individual 4—2). Der- 
byul Capitalei a revenit, pe me
rit, la un scor concludent, for
mației gazdă, care a jucat, în 
generai, mai bine si a fost mai 
omogenă. în prim-plan s-au aflat 
jucătoarele din Iot (dar numai 
de la Voința) care au realizat 
cifre de peste 400 : Elena An- 
dreescu 419 p d, Elena Pană 418 
p d și Maria Iosif-Nichifor 407. 
Cea de a patra componentă a 
lotului. Elisabeta. Badea, cu un 
„izolat* de numai 116 p a to
talizat 393 p d. De la Laromet au 
„mers* bine doar cele două ju
nioare : Rodica Pădurețu — care, 
cu 421 p d. a fost performera 
reuniunii — si Florica Lucan cu 
394. In rest, rezultate modeste, 
cel mai slab fiind al Silviei Rai- 
cău. componentă a lotul ui (7!), 
care a totalizat doar 349 p d, 
iar la ..izolate* a avut un rezul
tat sub orice critică — 95. Ra
portul bilelor ratate : Voința 9, 
Laromet 42 (prea multe pentru 
o echipă de talia fostei campi
oane a Europei !). (T. RABȘAN) 
• Voința Ploiești — Olimpia 
București 2457—2316 (5—1). Gaz
dele au dominai tot timpul dato
rită rezultatelor foarte bune ale 
Polixeniei Gavrilă — 433 si Mi
nele! Dan — 431. De la bucu-
reștence s-a remarcat doar Con
stanța Marincea — 419. (I. COR
NEA — coresp.) • C.S.M. Reșița
— Textila Timișoara 2289—2235 
(4—2). Joc frumos, în care prin
cipalele realizatoare au fost Ma
ria Stanca (R) și Mariana Ne- 
goiță (T) — ambele cu cîte 406

ECHIPELE BINE PREGĂTITE
p d. (D. PLAVIȚU — coresp.)
• Voința Galați — Gloria Bucu
rești 2374—2311 (4—2). Partidă e-
chilibrată, scorul devenind favo
rabil Voinței abia în final. Cele 
mai bune concurente au fost 
Elena Radu — 438 și. respectiv. 
Margareta Cătineanu — 424. (T.
SIRIOPOL — coresp.). • Voința 
Timisoara — Record Cluj-Napoca 
2302—2235 (5—1). • Electromureș
Tg. Mureș — Voința Oradea 
2559—2442 (5—1) • Hidromecanica 
Brașov — Voința Tg. Mureș 2426— 
2435 (3—3). Campioanele au jucat 
foarte bine, obținând o victorie 
pe deplin meritată. De la gazde 
s-au impus Mariana Constantin 
— 436 (cu nici o bilă în go4 din 
cele 100 de lovituri !), respectiv, 
Elisabeta Albert — 438. (C. GRU
IA — coresp.) • Voința Con
stanța — Petrolul Băicoi 2338— 
2352 (3—3) • Met rom Brașov —
Rapid București 2357—2293 (5—1).
• Constructorul Gherla — Voința
Cluj-Napoca 2367—2286 (4—2).

MASCULIN • Petrolul Băicoi- 
Cîmpina — Constructorii) Galați 
4898—5040 (2—4). Echipa PetroluJ
s-a prezentat foarte slab în a- 
ceastă părtidă, în special, cei doi 
juniori, Ionescu (745 p d', și 
O ane ea (799). De la gălâțeni s-a 
remarcat Tăbâdaru — 858 p d. 
(C. V1BJOGHIE — coresp.) • 
Gloria București — Rulmentul 
Brașov 4862—4845 (3—3). O întâl
nire deosebit de interesantă. în 
care campionul mondial Iosif 
Tismănar, care a jucat pe ulti
mul post al formației brașovene, 
a fost de departe cel mad precis 
jucător ai reuniunii, cu 904 p d. 
S-au mai evidențiat, de la Gloria, 
Cătineanu — 862 și Dumitrescu
849, iar de la Rulmentul, Vitov- 
SChi — 827. (D. BRANCH! —

Patinoarul artificial „23 August* 
din Capitală a găzduit, iert par
tidele primei etape din cel de-al 
cincilea tur (de fapt ultimul) al 
seriei secunde din Divizia A la 
hochei. Alcătuit ’ din trei jocuri, 
toate echilibrate, programul nu 
ne-a prilejuit 
mulțumitoare, 
nîndu-s-e La un 
tactic destul de 
teva amănunte :

AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA — 
PROGRESUL M. CIUC 4—4 (1—O, 
1—4, 2—0). Meci de mare luptă, 
încheiat cu un echitabil scor de 
egalitate, chiar dacă în finalul 
partidei studenții au ratat cîteva 
ocazii clare. Au înscris Etos (2), 
Albert, Boroș pentru studenți, 
respectiv Kedveș f2), Deaki. 61- 
teanu pentru Progresul. A arbi
trat FI. Gubemu (București).

C.SJS. LICEUL M. CIUC — 
TÎRNAVA ODORHEI 4—2 (1—9.
1—1, 2—1). La capătul unui joc
disputat, au marcat Baricz (2), 
Bejan, Satmari pentru învingători, 
respectiv Moldovan și Szallay. 
Arbitra : I. Becze (București).

AVÎNTUL GHEORGHENI — 
SPORTUL STUDENȚESC A.S.E. 
BUCUREȘTI 9—3 (2—1, 5—2, 2—0). 
Socotit un derby al acestei e- 
bape, meciul s-a încheiat cu vic
toria liderei. Marcatori : Borsos 
(2), Daniel (2). Barabaș L Bara- 
baș n, Kercso. Gyorgy, Antal

pentru Avîntul. respectiv Florian, 
Mihăcscu, Molnar. Arbitru St. 
Enciu (C.A.).

constatări prea 
întâlnirile menți- 

nivel tehnico- 
scăzut. Iată cî-

AZI Șl MIINE, O NOUA ETAPA 
IN PRIMA SERIE VALORICA

Astăzi șl mîine sie dispută o 
nouă etapă din cadrul primei se
rii valorice a Diviziei A la ho
chei. Programul este alcătuit, ca 
de obicei, din trei jocuri duble. 
BUCTJREȘTI : Dinamo — Metahil 
Rădăuți ; MIERCUREA CIUC : 
Sport Club — Steaua ; GALAȚI r. 
Dunărea — Metalul Sf. Gheorghe. 
Firește, dintre aceste trei con
fruntări cea mai importantă este 
cea de la Miercurea Ciuc, unde 
lidera clasamentului are o sarcină 
destul de grea în compania for
mației locale. Dar, Lată cum arată 
clasamentul 
jocuri :

înaintea acestor

*) Punct scăzut pentru 3 sus
pendări

1. Steaua L9 10 0 1 195- 40 38
2. Dinamo W 15 1 3 104- 54 33
3. S.C. M. Ciuc 19 12 1 6 174- 69 25
4. Met. Sf. Gh. 10 6 0 ÎS 87-157 12
5. Dunărea Gl. 19 4 0 15 71-121 8
6. Met. Rădăuți 10 1 0 18 34-284 2

ClȘTIGĂ Șl In deplasare
ooresp.) • C.F.R. Timișoara — 
Eieclromureș Tg. Mureș 5111:;—4974 
(4—Z). Cei mai preciși popteari 
au fost Popa — 884 șl, respectiv. 
Ho«u — 855. (ST. MABTON — 
ooresp.) 6 Jiul Petrila — Metalul 
Hunedoara 5039—4839 (4—2>. Jiul
a fost o ecSiipă mai omogenă, 
cîștigînd relativ ușor partida. Cei 
mai bună jucători au fost Miel ea 
— 859 și, respectiv, Băiaș — 876. 
(S. BALOT — coresp.) 0 Voința 
Tg. Mureș — Industria sirmei C. 
Turzii 4924—4S57 (6—0) O Rafino
rul Ploiești — Carpati Sinaia 
5204—4884 7Î—1> • Petrolul Te-
leajen Ploiești — Voința Bucu
rești 4817—5131 (0—«). Victorie la 
scor a oaspeților, care au avut 
în Petre Purge jucătorul nr. 1. 
cu 927 p d. (I. TANASESCU — 
ooresp.) • C.F.R. Constanța — 
Flacăra Brașov 4301—4574 (4—2).
• Voința Cluj-Napoca — Aurul 
Baia Mare 4826—3054 (1—5) • Chi
mica Tîrnăveni — Progresul Ora
dea 6028—5117 (5—1) ! !

★
Campionatul va fi reluat la 29 

martie, deoarece echipele națio
nale au în program, la sfîrșituJ 
acestei săptămîni, o dublă întâl
nire internațională cu selecționa
tele Iugoslaviei. Meciurile cu 
popicarii iugoslavi — care se vor 
desfășura în localitatea Krsko, 
lingă Zagreb, sîmbătă și dumi
nică — fac parte din programul 
pregătirilor pentru C.M. din lu
na mai, care vor avea loc la 
Mangalia Nord. Din loturile care 
se vor deplasa în Iugoslavia fac 
parte, printre alții, Iosif Tismă
nar, Alexandru 
Gheorghe Silvestru, Ilie 
respectiv Elena Andreescu, Elisa
beta Albert, Elena Pană și Ana 
Petrescu.

Cătineanu, 
Băiaș,

Programul de azi : ORA 11 : 
Avîntul Gheorgheni — Agronomia - 
Cluj-Napoca ; ORA K,38 : Progre
sul Miercurea Cine — CI. sp. șco
lar Liceul Miercurea Ciuc ; ORA 
16 : A.S.E. Sp. studențesc — Tîr- 
nava Odorhei ; ORA 18,30 : Dina
mo București — Metalul Rădăuți 
Gseria I).

Sezonul atletic pe teren acope
rit s-a încheiat odată cu desfășu
rarea, la Cluj-Napoca, a întrece
rilor concursului republican al ju
niorilor de categoria a IlI-a. La 
concurs au luat parte 234 de ti
neri atleți reprezentînd asociații 
și cluburi sportive din 29 de ju
dețe și municipiul București. Re
zultate tehnice : FETE 50 hi î Ga
briela Bradea (C.S.Ș. Oradea) 6,6, 
50 mg : Mariană Niță (Viitorul 
București) 7,7, lungime : Simona 
Roșu (C.S.Ș. Satu Mare) 5,20 m. 

' greutate : Marin ela Măgherușan
(C.S.Ș. Cetatea Deva) 11,00 m, 
înălțime: Carmen' Ivașcu (C.S.S.A. 
șc. ISO București) 1,67 m ; BĂ
IEȚI : 58 m : Gigei Ghiță (C.S.Ș. 
Slobozia) 6,0, Daniel Marcu 
(C.S.Ș. Ploiești) 6,0, 50 mg : Liviu 
Irimia (C.S.Ș. 1 Galați) 7,0 înăl
țime : Adrian Tone (C.S.S-A. șc. 
190 Buc.) 1,36 m, lungime : Ga
briel Bîră (C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 
6,30 m, prăjină : Valeriu Gheor
ghe (C.S.S.A, București) 3,00 m, 
greutate : Dumitru Frijain (C.S.Ș. 
Rădăuți) 1338 m.

Mircea RADU — coresp.
în organizarea clubului Rapid, 

duminică dimineața s-a desfășu
rat pe circutiul din str. Maior 
Coravu un concurs de maraton 
redus pe distanța de 25 km. Iată 

- primii clasați : 1. Moise ILatoș
(Rapid) 1.20:25,0, 2. Mircea Vicol 
(Steagul roșu Brașov) 1.20:26,0, S. 
Gheorghe Chiriiă (Steagul roșu) 
1.21:32,0, 4. Dumitru Nicolae (Ra
pid) 1.21:36,0, 5. Dorel Mititelu
(Gloria Buzău) 1.22:07,0, t. Ștefan 
Radu (Gloria Buzău) 1.23:17,0.
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„DE UNUL SINGUR NU POȚI SĂ OBȚII
I
I

NICI TITLURI,
(Urmare din pag. ti

nile pe care le acceptă 
convingerea că altfel nu 
poate ajunge la podiumul de 
premiere. Nu este, oare, drept 
să ne amintim acum de Fran- 
cisc Horvat. de Dumitru Pîrvu- 
lescu, 
larca, 
pescu. 
colae 
lungă 
noare 
ților de ieri ?... Nu este, 
locul să vorbim și despre cîți- 
va din marii performeri ai ac
tualei generații de luptători — 
Constantin Alexandru, Ion 
Draica. Nicu Gingă. Ștefan 
Rusu și alții ? Au fost, 
sint. talente de excepție, dar 
și pilduitoare exemple de sîr- 
guință, ambiție și muncă, mul
tă și adesea anevoioasă trudă 
pentru fiecare punct prin care 
ișî depășeau adversarii. Ce-am 
fi făcut, noi antrenorii. fără 
acești demni reprezentării al 
sportului românesc ?

încercăm să realizăm, totuși, 
prim-planul propus, dar vom 
mai avea încă multe nume de 
scris.

— Nici unul sau aproape nici 
unu] dintre acești sportivi n-au 
apărut peste noapte. De selec
ția. de pregătirea lor atentă 
s-au ocupat mulți antrenori din 
cluburi și asociații. Ne facem 
o plăcută datorie mulțumin- 
du-le pe această cale. Ci ți va 
dintre ei : Virgil Gherasim 
(Rădăuți) Constantin Ofițeres- 
eu (Constanța). Die Marinescu 
(Craiova), Dumitru Bârbulescu 
(Slatina), Emil Bălănescu (Pi- 
* Dumitru

CBucu-

din 
se

Ion Cernea, Valeria Bu
lon Baciu, Simion Po- 
Gheorghe Berceanu, Ni- 
Martinescu, dar cît do 
este această listă de o- 
a campionilor și Iaurea- 

oare,

sau

ei :

teșii), Marin Belușica. 
Cuc. Gheorghe Șuteu 
rești).

— Și, am... ajuns 
național...

— întotdeauna există un res
ponsabil, dar de fapt, fiecare

la Iotul

MUGURII PRIMĂVERII
(Urmare din pap. 1)

de membră a C.T.C. Cind a 
fost discutată cererea mea de 
primire am promis că voi 
munci să obțin rezultate tot 
mai bune. Și iată că și prin 
această victorie roi-ar-. ținu) 
promisiunea.

între timp, s-a dat startul la 
„grupa mică" a băieților (15-16 
ani), apoi la „grupa mare” (cei 
de 17—18 ani). Și, din nou, un 
titlu a revenit Liceului de me
canică fină, prin Ion Oprea. 
La categoria 15—16 ani a cîș- 
tigat însă Corneliu Popescu, de 
la Liceul ,,Mihai Viteazu", care 
a primit diploma în aplauzele 
colegilor săi, mîndri că liceul 
lor a obținut unul dintre cele 
pațru titluri.

NICI MEDALII!"
este

I
dintre colaboratorii Iui 
responsabil de tot ceea ce .se 
întîmplă, bine sau rău. de vic
torii sau de infrînge'ri. Am lu
crat ani de zile cn oameni pen
tru care sportul luptelor a în
semnat mai mult deeît un mij
loc de existență, antrenori care 
intrau in sală dimineața și 
munceau cu plăcere și pasiune 
pînă noaptea tîrziu. Mai de
mult — Francise Cocoș, Iacob 
Lovas, Valentin Bați, Ștefan 
Babin. Iosif Toszer, Zolțan 
Abrudan, în ultima vreme — 
Ion Cernea, Nicolae Pavel, Si
mion Popescu, Eugen Hupcă...

Am continuat sâ vorbim des
pre alți coautori — mulți din- ’ 
tre ei anonimi — ai palmare
sului atît de impresionant care 
a adus luptelor din țara noas
tră o binemeritată recunoaștere 
și prețuire internațională. îi 
știm din sălile de antrenament, 
de la competițiile care reunesc 
luptători de diferite vîrste și 
clasificări sportive. Sint mem
bri ai activului federal, acti
viști obștești, medici, arbitri, 
maseuri... Și am reținut că 
pînă și ultimul „pion" al aces
tui larg colectiv își are locul 
lui in prim-planul nostru.

e— Așa am înțeles să mun
cim. Așa am cucerit multe suc
cese. Așa ne pregătim, punînd 
umărul fiecare, după pricepe
rea și răspunderea sa, pentru 
ea la Jocurile Olimpice de la 
Moscova luptătorii noștri, cei 
de la greeo-romane. dar și cei 
de Ia libere, să fie la înălțimea 
așteptărilor, a cerințelor și 
condițiilor create.

— Poate că în finalul acestei 
convorbiri ne vorbiți și despre 
meritele antrenorului emerit 
Ion Comeanu. Cine stnteți și 
ce considerați că ați făcut pen
tru acest sport ?

— Sint un antrenor de lupte. 
M-am străduit, mă străduiesc...

Ne-au ajuns și am Înțeles 
vorbele maestrului. Ale comu
nistului Ion Corneanu.

SPORTIVI BUCURISTIIIt
— A fost o întrecere fru

moasă, în ciuda vremii potriv
nice, ne-a declarat tovarășul 
Mihai Donciu, reprezentantul 
Comitetului wU.T.C. al Secto
rului 2. Sperăm că unii dintre 
câștigătorii de aici vor veni jn 
primele rînduri la finala pe 
municipiu a „Cupei Congresu
lui^ al XI-lea al U.T.C.”.

la București,Duminică,uummica, la București, a 
fost frig, fulguia mărunt. Dar 
în ciuda zilei de iarnă, mugu
rii... „primăverii sportive bucu- 
reștene" s-au deschis prin cro
sul uteciștilor. S-au deschis, 
prevestind noi și noi compe
tiții, în care unii dintre acești 
tineri vor face, poate, primii 
pași spre edițiile viitoare ale 
Jocurilor Olimpice.
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are conduc in clasamentul 
Brsitatea Craiova — nici un

șu.uriior și 
gol în ulti-
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naente. F.C. Argeș s-a 
cînd pe acest „podium’ _ 
in urma unei remarcabile eficacități 
înregistrate în jocul de Io Tg. Mureș.

In mod oarecum __ r _
clasamentul șuturilor la poartă, C-S. 
Tirgoviște și Chimia se apropie de 
trioul fruntaș. Din păcate, minusul 
de precizie face din aceste două e- 
chipe un tandem aparte.

La fel de surprinzătoare e poziție 
actuală a celor moi bune echipe de 
aîac din acest campionat (Steaua și 
Universitatea Craiova), care se află 
abia pe locurile 12 și 14 in clasa
mentul ,,ta poartă* și pe locurile 12 
și 13 tn clasamentul preciziei, cu nu
mai 21 de șuturi trase pe spațiu.' 
părții, era Lovea ii nereușind să mar
cheze în ultimele trei meciuri. Dace 
om intra in amănunte. cm constata 
că la aceste prime două echipe din 
clasament liniile de atac cu luat un 
start timid, lâsînd grija șutului Io 
(și pe) poartă jucătorilor din linie 
a doua. De reținut !

O mențiune specială pentru cele 
numai ’€ șuturi pe poarta trase de 
Sportul studențesc, una dintre cele 
mai productive echipe ole primăverii 
la capitolul punctelor.

★
Campionatul nostru ore nevoie, co 

de aer. de o mai more generozitate 
în atac, de un spirit ofensiv mai 
pregnant. Abuzul de „tactici specia
le* nu face decît să frineze poteri 
traiul echipelor noastre.

apropiat, ur
mai ales

surprinzător, in

„MODEI" ANGLI0 NKILESCU - CHEORGHE CONSTANTIN
Cine își închipuie că, acolo, în 

culisele derby ului Dinamo — 
Steaua domnea o atmosferă în
cordată. contractată, de tensiune, 
se înșeală. Ca unul care am pe
trecut multe asemenea „jumătăți 
de oră“ dinaintea acestui tradi
țional derby în intimitatea comba
tantelor, pot spune, cu mina pe 
inimă, că duminică, în vestiarele 
poedionului din șoseaua Ștefan 
cel Mare, am trăit cel mai senin 
și mai destins „preambul" al as
prei întreceri ce urma să înceapă.

Nu pot da o explicație totală 
acestei realități. Nici n-am pre
tenția că aș reuși să o găsesc. 
Cred însă că unul dintre izvoa
rele acestei frumoase stări de 
ppirit care anima și pe gazde, 
șj pe oaspeți, era atitudinea (de- 
curgînd din însăși structura lor 
sufletească! antrenorilor Angelo 
Niculescu și Gheorghe Constantin. 
Am petrecut cea mai mare parte 
a minutelor de la vestiare în 
compania lor. Și unul, și altul 
mi-au apărut perfect calmi li
niștiți. nedezvăluind nimic 
ceea ce (probabil) trăiau, 
că atitudinea

cătorflor pe dare îi conduceau o 
stare de start bună, în orice caz 
mai puțin paralizantă, mai puțin 
chinuitoare ca de obicei. Și dacă, 
în teren, derbyuJ a reprezentat 
(cu foarte ’puține excepții) o 
transpunere a atmosferei de la 
vestiare, eu, unul, atribui această 
virtute a întîlnirii tocmai modu
lui cum cei doi valoroși antre
nori au întîmpinat, ei înșiși, gre
ul examen aJ lor și al echipelor 
lor.

I* loon CHIRILA

RATAT AE TREIEEA PRILEJ..
:u-

pro-

ticat un fotbal „bătrânesc", cu ac
țiuni desfășurate cu... încetinito
rul. Dar să dăm Cezarului ce este 
al 
au
ție rar întâlnită, fiecare 
avind nebănuite resurse 
gie, ceea ce le-a permis să im-

Cezarului. Jucătorii 
abordat întâlnirea cu
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o ambi- 
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Eftimie IONESCU
P.S. Printre puținele momente 

de excepție de la spiritul. de 
sportivitate, de care pomeneam, 
a fost acea intrare foarte dură 
a lui D. Zamfir la T. Stoica ; la 
puține momente după acest epi
sod, în timp ce jocul era oprit. 
T. Stoica s-a îndreptat spre D. 
Zamfir pentru a se răfui cu el. 
A intervenit însă, salutar, căpi
tanul steliștilor. Dumitru. O prin- 
du-1 să comită un gest nesportiv 
pe coechipierul său. Dumitru i-a 
salvat, poate, cariera sportivă. El 
are dreptul la toată recunoștința 
acestui dotat (dar impulsiv) jucă
tor care este T. Stoica.

ARGEȘ ȘL. TEORIA DESCHIDERII OR
meciul cu Gloria

Ba- 
pî- 
în- 

ntn- 
i aiul

Se apropia
Buzău. La Pitești se luaseră mă
suri, se discutase ca jocul cu 
ultima clasată să nu fie tratat... 
de sus, cu superficialitate, sd se 
evite, pe cit posibil, o neplăcută 
surpriză. Gîndurile celor de la 
F.C. Argeș se întorceau, totuși, 
spre jocul cu Dinamo. Regretele 
cele mai mari — mărturisite și 
de I. Barbu, președintele clubu
lui, și de antrenorul FL Halagian, 
și de unii fotbaliști — erau legate 
de evoluția slabă a echipei în 
prima repriză. Fapt lăudabil că 
lucrurile erau analizate cu un 
asemenea spirit de exigență. A 
urmat însă jocul cu Gloria Buzău. 
Diferența de valoare dintre cele 
două echipe a apărut din pri
mele minute. F.C. Argeș a do
minat, s-a aflat mult timp tn 
preajma careului advers. O de-

\ ETAPA SA tNC HE I AT
\ COMENT ARIILE CONTINUĂ

monstrau, la pauză, și raportul 
șuturilor (10—4) și al cornerelor 
(6—0). Și, totuși, timp de o oră, 
F.C. Argeș nu s-a putut desprin
de pe tabela de marcaj. De ce ? 
Pentru că evoluția ei, in ciuda 
experienței majorității jucători
lor, a fost marcată de : 1) im
posibilitatea unora de a se des
prinde de marcajul strict al ad
versarului (D. Nicolae, Ralea, Do- 
brin) ; 2) concentrarea acțiunilor 
de atac în zona centrală ; 3) im
precizia șuturilor la 
poziții bune (Ralea, 
și Iovănescu au ratat 
celente).

A ’ venit însă golul
Argeș, descătușată parcă de com
plexul că nu poate înscrie, a de
venit alta, de fapt ea... însăși. Cu 
Dinamo, să ne amintim, piteștenii 
au început să joace după ce au 
înscris primul gol ; cu Gloria, 
din minutul 60. Iată un subiect 
de meditație. De ce aceste două 
starturi atît de tîrzii ? Să fi uitat 
campioana „teoria deschiderilor"? 
— ca să folosim un termen șa- 
hist.

poartă, din 
D. Nicolae 
situații ex-

doi șl F.C.

Constantin ALEXE

Tfl-
om-

prime jocului un ritm alert, să 
cîștige aproape toate atacurile, să 
fie mereu primii la minge. în 
plus, ei au adoptat o tactică ex
celentă, acționînd grupat în apă- 

o

FIDELITATE NEDEZMINȚITĂ PENTRU OFENSIVĂ

rare, ieșind din dispozitiv cu 
înlănțuire de pase, găsind cu. 
portunitate momentul decisiv 
declanșării contraatacului.

Gheorghe NERTEA
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A RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
0 O etapă cu multe scoruri mari și puține rezultaie de ega
litate • Lidera seriei „bucureetene". Dunărea Călăraș i - 
visă la scor ; pe prunul Ioc a trecut echipa Sirena • Minei i- 
Lupeni a detronat pe Dierna Orșova din frunte# ser:<d » 
Vil-a • Armătura Zalău a cîștigat cu 4—0 derbyul seriei a 
IX-a e C.F-R. Timișoara și Minerul Deva în cursă peni 

șefia seriei a VIII-a.

SEBIA I SERIA A VH-a
' Zimbrul Suceava — Celuloza 
P. Neamț 2—S (1—0), Danubiana 
Roman — Foresta Fălticeni 1—3 
(0—1), Metalul Bctjșani — A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 1—0 
(0—0), Ceahlăul P. Neamț — 
Metalul Rădăuți 5—1 (3—0). Dor
na Vatra Dornei — Cetatea Tg. 
Neamț 2—0 (2—0), Cristalul Do- 
rohoi — Laminorul Roman 2—0 
(0—0), Cimentul Bicaz — Șiretul 
Bucecea 3—2 (3—0). Avîntul
Frasin — I.M. Piatra Neamț 8—1 
(3-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XVI-a : 1. CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 24 p (34—U),
2. Avîntul Frasin 21 p (36—12).
3. Foresta Fălticeni 21 p (26—10) 
...pe ultimele : 15. Metalul ' Ră
dăuți 13 p (20—27), 16. Danubia
na Roman 9 p (18—37).

SERIA A II-a

Constructorul Vaslui — Ni co
lina iași 0—3 (0—0), Letea Ba
cău — Luceafărul Adjud 4—0 
(3—0), Minerul Comănești — 
Textila Buh uși 8—1 (4—1), Con
structorul Iași — C.F.R. Paș
cani 6—1 (1—1), Rulmentul Bîr-
lad — Petrolul Moinești 2—1 
(1—0), Hușana Huși — Partiza
nul Bacău 5—3 (3—0), DEMAR
Mârășești — Relonul Săvmești- 
Roznov 1—1 (6—1), C.S.M. Bor- 
zești — A.S.A. Iași 7—0 (6—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
BORZEȘTI 26 p (34—6), 2. Con
structorul Iași 22 p (41—16), 3. 
Minerul Comănești 20 p (26—14),
4. Letea Bacău 20 p (30—18)... pe 
ultimele : 15. Petrolul Moinești 
9 p (10—23), 16. A.S.A. Iași 3 p 
(6-46).

SERIA A ni-a

Electroputere Craiova — Dierna 
Orșova 2—0 (1—0), Viitorul Dră- 
gășani — Constructorul T.C. Ind. 
Craiova 1—0 (1—0), Lotru Brezoi
— Unirea Drobeta Tr. Severin
4—1 (3—0), Metalurgistul Sadu — 
Gloria Strehaia 2—0 (1—0), Mine- 
rul Motru — Metalul Rovinari 
3—0 (2—0), Progresul Băilești —
Minerul Lupeni 0—1 (0—0),' 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Chimistul Rm. Vflcea 4—0 (1—0), 
C.F.R. Craiova — Dunărea Ca
lafat 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL LUPENI 22 p (36—21), 2.
Minerul Motru 21 p (48—16), 3. 
Dierna Orșova 20 p (31—18), 4.’
Electroputere Craiova 20 p (24— 
17)... pe ultimele : 15. Metalul 
Rovinari 10 p (16—22), 16. Gloria 
Strehaia 9 p (14—40).

SERIA A Vin-a

Vulturii textila Lugoj — Ex
plorări Deva 1—0 (0—0), CJ.R. 
Simeria — Electromotor Timișoa
ra 1—0 (1—0), Metalul oțelu Roșu
— Metalul Bocșa 3—0 (1—0). Ști
ința Petroșani — Minerul Ora- 
vița 2—2 (2—1), Laminorul Nă
drag — Gloria Reșița 2—0 (1—0)7 
Victoria Călan — C.P.L. Ca
ransebeș 1—0 (6—0), C.F.R. Timi
șoara — Minerul Vulcan 3—0 
(1—0), Minerul Deva — Minerul 
Ghelar 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R.’
TIMIȘOARA 24 p (28—1Q>, 2. Mi
nerul Deva 22 p (36—12), 3. Vul
turii Lugoj 20 p (25—16) .z pe 
ultimele : 14. Explorări Deva 
14 p (20—29), 15. Metalul Bocșa 
14 p (19—33), 16. Știința Petro
șani 8 p (21—36).

SERIA A IX-a
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formații de locul 16, chiar 
esa s-a depășit pe sine.

Dar să ilustrăm, succint, 
urile învingătorilor, „la toți 
borii", în raport cu prestația 
teneriior lor.

Fizie : ieșenii au făcut pressing 
& au alergat mai mult, au termi
nat în forță, pecetluind scorul ta 
finalul meciului (min. 55).

Tehnic : pe un teren greu, o 
tehnicitate medie acceptabilă nu 
a fost depășită decît de „virfu- 
rile" din tabăra gazdelor : Qocîr- 
Lan, Dănilă, Costea.

Tactic : ieșenii au exploatat
prompt „îndrăzneala" craiovenilor 
de a nu juca cu petru oameni la 
mijlocul terenului (formulă de 
care se temeau, aveau să mărtu
risească la sfirșitul partidei). Pe 
culoarul unde absenta Irimescu 
(eventual Donose), împins In față, 
s-au constnjjft, astfel, cele mai 
incisive atacfrri ieșene, aportul tai 
Dănilă fiind preponderent.

Moral : studenții din Copou au 
putut surmonta handicapul unei 
tradiții nefavorabile (de 8 sezoa
ne nu reușiseră' să se impună în 
meci direct) ; jucătorii „proble
mă" (docîrlan. cu un bandaj e- 
norm la piciorul sting, inactiv un 
an și jumătate ; Dănilă, eternă 
rezervă, în ultimii ani) s-au mo
bilizat exemplar, fiind cei mai 
buni de pe teren. La Universita
tea, în schimb, pînă și „liderii" 
Ștefan eseu și Bălăci s-au com
plăcut la cota mediocrității.

Erau, duminică, în tribunele 
stadionului din Rm. Vflcea, mulți 
spectatori care — din momentul 
în oare Chimia conducea cu 2—0, 
după aproximativ o jumătate de 
oră — încercau să minimalizeze 
meritele fotbalistice ale echipei 
oaspete, ironizînd opțiunea aces
teia pentru un anumit plan ' 
tic, aplicat, ca întotdeauna, 
todic și disciplinat. Deliberat 
nu, se trecea cu vederea 
F.C. Baia Mare, respingând 
start soluția ________
preț și antijocul, acționa deschis, 
cu accent pe Construcție, jucind, 
de fapt, fotbal. Iar această ,.în
căpățânare" a formației antrenată 
de V, Mateianu și Tr. Ivănescu 
de a nu trăda atacul, susținută 
și de un moral bun. de moralul 
pe care îl inspiră ideea ofensivei 
organizate, a făcut ca situația din 
teren să se modifice In favoarea 
celor îndrăzneți, 
joci. Așa s-a 
pauză, scorul să

fondul unei dominări băimărene 
pe 

a
manifestat aproape 

durată a reprizei

Ion CUFEN

tac- 
me- 
sau 
că 

_ din 
apărării cu orice

a acelor cura- 
ajuns ca, după 
devină egal, pe

care s-a 
întreaga 
doua.

O place 
joc al echipei din Baia Mare, 
cert este că el aduce, de mai 
multă vreme, un suflu nou în 
fotbalul nostru, maramureșenii 
încercînd să reconsidere — chiar 
și cu mijloace mai puțin savante 
— ideea ofensivei, ideea de bază 
a jocului. Mărturie sînt, de fie
care dată, casetele tehnice ale 
meciurilor care arată că realiză
rile formației băimărene, în de
plasare, întrec, de regulă, pe cele 
ale gazdelor. Să le mai reamin
tim, deocamdată, pe cele din 
meciul cu Chimia : 13—13, rapor
tul șuturilor la poartă ; 9—6, șu
turi pe spațiul porții ; 8—3, cor- 
nere pentru F.C. Baia Mare ! 
Aceasta, ca răspuns la alte, e- 
ventuale, zîmbete ironice...

sau nu unora stilul 
Baia

F.C.

de

Mihai IONESCU

IN «AȘTEPTAT CONTRACANDIDAT PENTRU
ClRfU $1 CĂMĂTARU.

„U“ Cluj-Napoca a avut, în re- 
. priza secundă a partidei cu C.S. 

Tîrgoviște, una dintre cele mai 
bune evoluții ale sale din actua
lul campionat. în aceste 45 de 
minute, tîrgoviștenii nu l-au mai 
jucat, ca în prima repriză, pe 
FI. Grigore, dim±nuîndu-și, în a- 
cest fel, forța de șoc. A fost una 
dintre cauzele care au favorizat 
jocul eminamente ofensiv al gaz
delor, ofensivă condusă de cel 
mai dotat jucător al „șepcilor ro
șii", Sep timiu Cîmpeanu. încă de 
la începutul sezonului, antrenorul 
Gheorghe Staicu s-a hotărît să-l 
„împingă" în centrul liniei de a- 
tac a echipei, gin din d că purtă
torul tricoului cu nr. 10 se va 
descurca mult mai bine decît alții 
pe spațiile mici. Și în£r-adevăr,

evoluția lui Cîmpeanu H în par
tidele cu A.S.A. Tg. Mureș (au
tor a două goluri) și C.S. Tîrgo
viște (lautorul tuturor celor trei 
goluri) a demonstrat viabilitatea 
„ mutării “. Pierzînd un mijlocaș, 
„U“ a cîștigat un vîrf sprinten, 
deosebit de insistent, bun finali- 
zator. Marcînd cinci goluri în ul
timele două etape, Septimiu Cîm
peanu și-a depus candidatura 
pentru titlul de golgeter. Deo
camdată, el i-a egalat pe craio- 
venii Cîrțu și Cămătaru în clasa
mentul celor mai eficace jucători 
ai campionatului. Clujeanul a în
ceput tare sezonul. Rămîne de 
văzut care va fi replica celor doi 
craioveni.

Laurențiu DUMITRESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES 
DIN 12 MARTIE 198®

Categoria 1 : 2 variante 25% 
autoturisme „Dacia 1300“ ; ca
tegoria 2 : 6 variante 25% a
11.009 lei ; categoria 3 : 13,75 a 
4.804 lei ; categoria 4 : 70,75 a 
934 lei ; categoria 5 : 155.25 a 
425 Iei ; categoria 6 : 5.851,50 a 
40 lei ; categoria 7 : 156.25 a 
200 Iei ; categoria 8 : 2.900,25 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 :
35.430 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la categoria 1, jucate 25%,

au fost obținute de : GHEOR- 
GHE CIN AR din localitatea 
Bozovici, jud. Caraș-Severin și 
ION BOTACA din Comarnic, 
jud. Prahova.

AȚI DEPUS BULETINELE t

După cum s-a mal anunțat, 
mime va avea loc un interesant 
concurs Pronosport axat pe me
ciurile retur din sferturile de fi
nală ale cupelor europene de 
fotbal intercluburt Agențiile 
Loto-Pronosport vă mai stau la 
dispoziție doar astăzi pentru a 
vă încerca și dv. șansele !

MARI SUCCESE 
LA PRONOEXPRES !

Luna Mărțișorului confirmă o 
dată în plus avantajele atracti

vului sistem de joc Pronoexpres. 
La prima tragere obișnuită, * cea 
din 5 martie, marii cîștigători 
au fost Ion T. Marcu din comu
na Măgura, Județul Bacău, și 
Ion Bunoiu din Tîrgoviște, cu 
cite un autoturism „Dacia 1300“ 
(la categoria I, pe bilete jucate 
25%)» precum și Constantin Co- 
janu din București cu stima de 
34.953 lei (la categoria a H-a, pe 
un bilet achitat 100%). O săptă
mână mai tîrziu, la tragerea din 
12 martie, alți participant au 
avut frumoase satisfacții, după 
cum se poate vedea din omolo
garea cîștigurilor, publicată în 
această rubrică.

Cine vor fi marii câștigători la 
tragerea de mîine, 19 martie 
I960 ? Fără Îndoială, ei se află 
printre cei care și-au procurat 
deja biletele^ sau și le procură 
astăzi, în ultima zi de partici
pare...

Victoria Tecuci — Ancora Ga
lați 4—0 (3—0), Chimia Brazi — 
Foresta Gugești 6—0 (2—0), Car- 
pați Nehoiu — Prahova Ploiești 
0—0, Oțelul Galați — Petrolul 
Băicoi 2—1 (0—0), Caraimanul
Bușteni — Dinamo CPL Focșani 
2—0 (0—0), Chimia Buzău — Car- 
pați Sinaia 3—1 (2—1), Petrolul 
Berea — F.N.C. Săhăteni 4—1 
(3—0), Olimpia Rm. Sărat — 
C.S.U. Galați 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. C.S.U.
Galați 24 p (33—11), 2. Prahova
Ploiești 21 p (26—15), 3. Oțelul
Galați 20 p (23—24) ... pe ulti
mele : 15. Petrolul Băicoi 8 p 
(17—29), 16. Chimia Buzău 8 p 
(17—44).

SERLĂ A IV-a

Marina Mangalia — Ș.N. Brăila 
1—2 (1—1), I.M.U. Medgidia — 
Chimia Brăila 3—1 (1—0), Grani
tul Babadag — Chimpex Con
stanța 0—0, Pescărușul Tul cea — 
Amonil Slobozia 2—1 (1—1), Șoi
mii Cernavodă — Rapid Fetești 
1—1 (1—0), Electrica Constanța
— Unirea Eforie 4—0 (2—0), Vo
ința Constanța — Victoria Țăn- 
dărei 1—0 (1—Q), Dacia Unirea 
Brăila — Progresul Isaccea 1—1 
(•-1).

Pe primele locuri : 1. IJW.U. 
MEDGIDIA 24 p (33—10), 2. Pes
cărușul Tulcea 20 p (36—18), 3. 
Amonil Slobozia 19 p (43—23), 4. 
Șoimii Cernavodă 19 p (28—14).„ 
pe ultimele : 15. Unirea Eforie 
9 p (14—34), 16. Granitul Ba
badag 7 p (8—35).

SERIA A V-a

Voința București — Viitorul
Chirnogi 2—0 (2—0), Viscoza
București — Flacăra roșie Bucu
rești 1—0 (1—0), Tehnometal
București — FEROM Urziceni
1—1 (1—1), Electronica București
— Abatorul București 6—0 (2—0),
Automatica București — Dunărea 
Călărași 4—0 (2—0), T.M. Bucu
rești — Danubiana București
6-2 (0—0), Ș.N. Oltenița —
Automecaniea București 0—0, 
Sirena București — I.C.S.I.M. 
București 1—0 (0—0), Luceafărul 
București nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. SIRENA 
23 p (29—12), 2. Dunărea Călărași 
22 p (26—16), 3. Electronica 21 p 
(24—12)... pe ultimele : 14. Viito
rul Chirnogi 11 p (12—23), 15.
FEROM Urziceni 11 p (16—33), 
16. Viscoza 10 p (16—29).

SERIA A VI-a

Progresul Corabia — Construc
torul Pitești 2—1 (1—0), LO.B.
Balș — I.P.C. Slatina 1—0 (1—0), 
Petrolul Videle — Recolta Stoi- 
cănești l—o (0—0), Sportul mun
citoresc Caracal — Cimentul 
Fieni 2—1 (0—0), Metalul Mija — 
Petrolul Tîrgoviște 6—0 (3—0),
Petrolul Bolintin — Progresul 
Pucioasa 6—2 (6—2), ROVA Ro
șiori — Electronistul Curtea de 
Argeș 4—1 (2—0), Dacia Pitești
— Dinamo Zimnicea 2—0 (1—0).

Pe primele locuri ; 1. ROVA 
ROȘIORI 24 p (32—12), 2. Dacia 
Pitești 21 p (34—18), 3. Progresul 
Pucioasa 20 p (27—13), 4. Metalul 
Mija 20 p (30—17)... pe ultimele:
14. Petrolul Bolintin 12 p (19—33),
15. Petrolul Tîrgoviște 12 p 
(18—38), 16. Constructorul Pitești 
8 p (16—34).

Victoria Ineu — C.F.R. Arad 
2—1 (1—0), Bihoreana Marghita 
— Unirea Oradea 4—C (2—0), 
Unirea Tomnatic — Victoria 
Elcond Zalău 4—2 (1—0), Trico
lorul Beiuș — Recolta Salonta
1— 0 (0—0). Minerul Suncuiuș —
Unirea Dej 1—0 (0—0), Armătura 
Zalău — Construcții Electro- 
metal Cluj-Napoca 4—0 (1—0)7
Voința Oradea — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 1—0 (6—0), Rapid 
Arad — Unirea Sînnicolau Mare
2— 0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCȚII CLUJ-NAPOCA 22 p 
(24—14), 2. Armătura Zalău 21 p 
(25—12), 3. Unirea Tomnatic 20 p 
(31—15), 4. Bihoreana Marghita 
20 p (31—16)... pe ultimele : 15.
Minerul Suncuiuș 10 p (14—30), 
16. Unirea Oradea 9 p (12—24).

SERIA A X-ă

C.I.D. Sighet — Hebe Sîngeorz 
Băi 7—0 (4—0), Minerul Baia 
Sprie — Metalul Cărei 2—1 
(1—0), Foresta Bistrița — Sima- 
red Baia Mare 2—0 (1—0). Mine
rul Băiuț — Bradul Vișeu 0—0,' 
CUPROM Baia Mare — Minerul 
Rodna 2—0 (2—0), Oașul Ne
grești — Minerul Ilba-Seinl 2—1 
(1—0), Victoria Cărei — LăpușuB 
Tg. Lăpuș 3—0 (1—0), Silviculto
rul Maieru — Minerul Bă ița 1—0 
(6-0).

Pe primele locuri : 1. VICTO-'
RIA CĂREI 27 p (31—9), 2. Mine-: 
rul Baia Sprie 23 p (40—19), 3. 
C.I.L. Sighet 21 p (44—17)... pe 
ultimele : 15. CUPROM Baia 
Mare 12 p (28—29), 16. Hebe 
Sîngeorz Băi 11 p (13—30).

SERIA A XI-a

Sticla-Arieșul Turda *— I.P.A7 
Sibiu 2—0 (0—0), Metalul Copșa 
Mică — Faianța Sighișoara 3—1 
(0—0), C.I.L. Blaj — Vitrometan 
Mediaș 3—0 (6-0), Sticla Tirnă-î 
veni — Avîntul Reghin 3—0 
(2—0), Oțelul Reghin — C.PJnJ 
Sebeș 2—2 (2—0), Automecaniea 
Mediaș — Metalul Aiud 2-0 
(1—0), Metalul Sighișoara —• 
IMIX Agnita 3—0 (1—0), Con-^'
strucții Sibiu — Mureșul Luduș 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri 2 1. META--
LUL AIUD 24 p (38—12), 27
Sticla Turda 21 p (36—11), 3. Me-j: 
talul Copșa Mică 21 p (29—11), 47; 
Metalul Sighișoara 21 p (29—13)^7; 
pe ultimele: 15. Construcții Sibiu; 
U p (17—36), 16. Faianța Sighi
șoara 4 p (11—40).

SERIA A XH-a

Tractorul Miercurea duc 
Carpați Brașov 0—0, Minerul Bă-2 
lan — Progresul Odorhei 0—07 ■ 
Măgura Codi ea — Carpați Co* 
vasna 3—0 (1—0), Utilajul Făgă^j 
raș — Torpedo Zămești 1—C 
(1—0), Metalul Tg. Secuiesc -* 
Precizia Săcele 2—1 (1—0), C.S.UJ 
Brașov — Mureșul Toplița 2—3 
(2—2), Oltul Sf. Gheoa^he -* 
Minerul Baraolt 1—0 (1—0), Me- 
trom Brașov — Chimia Or. Vic
toria 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. OLTUL’ 
SF. GHEORGHE 25 p (29—11), 2.' 
Utilajul Făgăraș 22 p (22—9), 3.’ 
Progresul Odorhei 21 p (28—5)..7’ 
pe ultimele : 15. C.S.U. Brașov 
9 p (15—28), 16. Carpați Covasna 
7 p (5—42). i

Rezultatele ne-au fost trans mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile respective.



LUPU St DA PENTRU... LOCUL DOI
Desprins decisiv în fruntea 

clasamentului, marele maestru 
sovietic Beleavski este virtua
lul cîștigător al celui de-al 19' 
lea Turneu internațional de șah 
al României. Lupta se dă, așa
dar, pentru locul doi, la care 
concurează șase jucători.

Ieri dimineață, în partidele 
întrerupte, s-au înregistrat nu
mai victorii. Groszpeter a cîș— 
tigat la Griinberg și la Grigo
rov, Șubă la Ionescu, iar Spi
ridonov la Ștefanov.

Foarte animată a fost și run
da a 13-a, în care mezinul tur
neului, C. Ionescu, l-a învins 
pe Ștefanov, mai avînd nevoie 
doar de o jumătate de punct

BUCUREȘTI (școlari)
A ÎNTRECUT

POLONIA (juniori)

pentru a obține . o notă de 
maestru international. Foișor 
l-a întrecut cu negrele, într-o 
partidă de combinații,^ pe 
Grigorov, în timp ce G hit eseu 
a furnizat surpriza rundei, pier- 
zînd, cu albele, La Kojder. Re
mize, în întîlnirile Șubă — 
Groszpeter, Ghindă — Stoica și 
Prandstetter — Spiridonov. Do
uă partide s-au întrerupt: 
Beleavski are o poziție supe
rioară la Griinberg, 
câltea la Chandler.

In clasament, după 
continuă să conducă 
VSKI cu 10,5 (1) 
Șubă 8,5, Ionescu 
7,5, Groszpeter, 
și Spiridonov 7, 
Chandler 6 (1), 
Ciocâltea 5,5 (1),
Grigorov 5, Kojder 
berg 4 (1), Ștefanov

Astăzi dimineață 
partidele întrerupte,

iar Cio-

13 runde, 
BELEA- 

urmat de 
Ghindă

CU 16-12 LA RUGBY
Ieri, la Stadionul Tineretului, 

pe un timp semănînd. în fine, 
a primăvară, o selecționată 
școlară a Bucureștiului a dat 
replica reprezentativei de ju
niori a Poloniei, aflată la al 
doilea joc în Capitală. Oaspe
ții au început „tare" partida, 
deosebitele lor calități fizice 
avînd ciștig de cauză : 6—0 în 
min. 7 (Ambroj — eseu, trans
format de excelentul Nowak) 
și 12—0 în min. 16 (Swieto- 
chowski — eseu, de asemenea 
transformat de Nowak). Trep
tat însă, școlarii au echilibrat 
disputa. Cămară reușind două 
frumoase încercări (min. 27 și 
38). dintre care una transfor
mată de Dugaia: 42—10, Ia
pauză. în favoarea echipei po
loneze.

In repriza secundă, meciul 
păstrează aceeași notă din dîr- 
zenie. fără a se ridica la un 
nivel țehnic sau spectacular 
mulțumitor. Pe lista marcato
rilor, aceiași jucători români, 
în min. 57. Dar cea mai bună 
impresie au lăsat-o Dinescu și, 
îndeosebi, David. Rezultat fi
nal : 16—12 pentru selecționata 
bucureșteană. care a evoluat în 
componența : Dugaia — Mazîlu 
(Voinov; Dănălache). Năstasă, 
Stoica, Cămară — Manolache 
(Bîrlădeanu). Mărgineanu — 
David. L. Constantin. Dinu — 
Pintea (Frăsineanu), Dinescu 
— Rațiu, Ariașu, Marcu. A ar
bitrat Gh. Huștiu. Miercuri, 
România — Polonia (echipe de 
juniori), pe stadionul Olimpia, 
de la ora 14, în deschidere la 
derbyul Dinamo — Steaua.

Geo RAEȚCHI

PE LOCUL I LA TURNEUL DE LA OSTRAVA
C. Alexandru, M. Doțilfi. șt. Rusu și Oii. Ciobotaru
s-au clasat pc locul secund la turneul de la Tbilisi

ATLETISM A Crosul de la San 
Vittore Olona (Italia) s-a încheiat 
cu victoria belgianului Leon 
Schots — 9,500 km în 31:16,1. La 
feminin, pe un traseu de 4,700 km, 
a cîștigat campioana norvegiană 
Grele Waltz, cu 17:30,9.

P, ’ 
Ș« Prandstetter 
Stoica 6,5, 

Ghițescu 6, 
Foișor 55, 
4,5, Grun- 
4 P.

se reiau 
t_______ ______ . . urmînd ca
după-amiază, de la ora 15,30, în 
aula Facultății de farmacie, să 
aibă loc runda a 14-a, din care 
se detașează partidele Ionescu 
— Ghindă și Beleavski — Șubă.

La sfîrșitul săptămînii trecu
te. cei mai buni luptători ai 
țării de la stilul greco-romane 
au fost angrenați în întreceri 
internaționale. Prima garnitură 
națională, compusă din C. Ale
xandru, N. Gingă, M. Boțilă, 
I. Păun, Și. Rusu, Gh. Ciobo
taru. I. Draica, P. Di<Xi, V. 
Andrei, V. Dolipschi și R. Co- 
dreanu, a luat startul la tur
neu] internațional organizat de 
federația din U.R.S.S., la 
Tbilisi. într-o întrecere foarte 
grea, în care au fost prezenți 
cite 4—5 sportivi sovietici la 
fiecare categorie, reprezentan
ții țării noastre n-au reușit să 
se impună. Totuși, patru din-

tre sportivii români s-au cla
sat pe locul doi la categoriile 
lor : C. Alexandru (48 kg), M. 
Boțilă (57 kg), Șt. Rusu (68 
kg) și Gh. Ciobotaru (74 kg).

în schimb, la concursul in
ternațional de la Ostrava (Ce
hoslovacia) — firește, un tur
neu de o mai mică dificultate —, 
dintre cei cinci luptători ro
mâni care au participat la în
treceri, patru s-au clasat pe 
locuri fnmtașe. Ștefan Negri- 
șan (68 kg), Gheorghe Minea 
(74 kg) și Ivan Savin (100 kg) 
au devenit cîștigători ai con
cursului, iar Ion Enache (82 
kg) s-a clasat pe locul secund.

BOX • A lucvt sfirșit turneul 
de box de la Kiev. La cat. semi
grea a fost declarat învingător 
Valeri Gordeev (U.R.S.S.), care in 
finală urma să-l în tîln cască p« 
Constantin Florea. Pugilistul ro
mân, accidentat, 
medic să boxeze.

a fost oprit de

La Budapesta, 
stabilit un nou

NATAȚIE • 
Sandor Vladar a 
record european în proba mascu
lină de 200 m spate — 2:01,78. 
Vechiul record 2:01,87 aparținea 
din 1973, lui Roland Matthes 
(R.D.G.). tn proba feminină de 
200 m bras, cîștigată de Sylvia 
Rinka (R.D.G.) — 2:40,35, înotă- 
toarea româncă Brigitte Prass s-a 
clasat pe locul trei cu 2:45,25. Kor- 
nella Polit (R.D.G.) a 
100 m spate — 1:04,98 
spate — 2:17,36.

cîștigat la
și 200 m

Valeriu CHIOSE

LAUREAȚII „CUPEI MONDIALE" LA SCHI
Andreas Wcnzcl înaintea
„Cupa Mondială” la schi 

masculin a fost cucerită la ac
tuala ediție de Andreas Wen
zel (Liechtenstein), cu un to-

VICTORII ALE TENISMANILOR ROMANI IN INDIA
MADRAS. 17 (prin telex). 

Tinerii tenismani români aflați 
in turneu în India au repurtat 
un frumos succes. Jucind în 
cadrul concursului de la Vi
jayawada, ei au cîștigat pro
bele de simplu și de dublu băr
bați. In finala probei de sim
plu. Octavian Vilcioiu l-a In-

ÎNTRECERILE

BIATLONIȘTILOR

JUNIORI
BELGRAD, 17 (Agerpres).

Campionatele mondiale de bia- 
tlon pentru juniori au conti
nuat la Sarajevo cu proba in
dividuală de 10 km. In care 
victoria a revenit lui Bernd 
Hellmich (R.D. Germană) — 
35:39,14. urmat de compatriotul 
său Mathias Jacob — 36:17,42 
și suedezul Sven Fahlen — 
37:27,86. Sportivul vest-german 
Peter Angerer, care cîștigase 
proba de 15 km. s-a situat 
pe locul paFru, cu timpul 
37:38,42.

Romei" a 
oară con-

vins cu 1—6, 6—2. 6—3 pe In- 
dianul Nandan Bal (cîștigătorul 
„Masters“-ului de la Calcutta 
și finalist al Universiadei de 
la Mexico), iar în finala probei 
de dublu perechea Liviu Man- 
caș — Laurențiu Bucur a În
trecut cu 6—7, 6—2, 6—4 cu
plul indian Raghuran — Pri- 
yadarshi. Anterior, în turneul 
..Masters" de la Calcutta, Lau
rențiu Bucur ajunsese pînă în 
sferturi de finală, iar pere
chea Bucur — Mancaș, în 
semifinală.

Iui Ingcmar strum arh
tal de 204 puncte, urmat în 
clasamentul general de Inge- 
mar Stenmark (Suedia) — 200 
p, Phil Mahre (S.U.A.) — 132 
p ji Bojan Krizaj (Iugoslavia) 
— 131 p. Cum la feminin vic
toria a revenit lui Hanni Wen
zel, sora lui Andreas, pentru 
prima oară în istoria schiului 
alpin mult rivnitul trofeu a 
fost cîștigat de membrii acele
iași familii.

în clasamentul final pe echi
pe (masculin plus feminin), 
primul loc a fost ocupat de 
Austria — 1 294 p, urmată de 
Elveția — 929 p, S.U.A. — 728 
p, Liechtenstein. Italia — cite 
621 p etc. Cele două probe de 
slalom paralel disputate 
Saalbach (Austria), care 
marcat încheierea competiției, 
au fost cîștigate de sportivii 
austrieci Annemarie Proll-Mo- 
ser și Anton Steiner.

SCRIMA e „Trofeul 
revenit pentru a doua 
s ecu tiv scrimerului sovietic Smir
nov (5 v), care a cîștigat La Zich 
(Polonia) cu 5—2, Reichert 
(R.F.G.) 5—0, Harter (R.D.G.)
5—3, Demeny (Ungaria) 5—1, Pie- 
truszka (Franța) 5—0 • La Hano- 
vra, trofeul „Sabia de aur“ a fost 
cîștigat de sovieticul Viktor Si- 
diak. Pe locurile următoare s-au 
clasat Maffei (Italia), Bierkow : • 
(Polonia) și Nazlîmov (U.R.S.S.).

ȘAH a La Bad Lauterberg 
(R.F.G.) a început meciul dintre 
Andras Adorjan și Robert Hubner 
din cadrul turneului pretendenți- 
lor la titlul mondial. Prima par
tidă. s-a încheiat remiză. A A 7-a ;
partidă dintre Nona GaprirrdașviU * 
și Nina Gurieli a fost cîștigată de 
Nina Gurieli. Scorul este favora
bil cu 4—3 Nonei Gaprindașvili.

la 
au

temis a 
enthardt a 
turneul
6—4 în _____ _  ____  __ .__ ___
dublu : Stan Smith, Vijay Amri- 
tnaj
cher 6—3, 6—2. 0 In finala tur
neului feminin de La Boston, Tra
cy Austin a învins-o cu 6—2, 6—1 
pe Virginia Wade.

Elvețianul Heinz Gu- 
terminat învingător în 

la Rotterdam : 6—3,de
finala cu Gene Mayer. La

Bill Scanlon, Brian Tea-

MIINE VOR FI CUNOSCUTE SEMIFINALISTELE
ÎN CUPELE EUROPENE

Miercuri se vor cunoaște semi- 
finalistele cupelor europene, 
după ce se va fi consumat 
șa a doua a meciurilor din 
turtle de finală.

Deși, în mare parte, în 
rile tur au fost 
pele cu șanse 
totuși, unele întîlniri vor suscita 
un mare interes. Se pune desi
gur întrebarea dacă Nottingham 
Forest va fi eliminată de Dyna-

man- 
sfer-

jocu- 
echl-

mo Berlin, după ce echipa din 
R.D. Germană a învins pe de
ținătoarea trofeului, cu 1—0, la 
Nottingham... sîmbătă — în fi
nala Cupei ligii engleze — Forest 
a fost din nou învinsă (0—1 
Wolverhampton), în 
Dynamo " *'
10—0 de Chemie Leipzig in cam
pionatul - -
complet _ _____
— Celtic Glasgow

Ajax Amsterdam — Racing 
Strasbourg (0—0), Dynamo Ber- • 
lin — Nottingham Forest (1—O), 
Hajduk Split — Hamburger S.V. 
(0-1).

cu 
ce 
cu

conturate 
de calificare,

.. - timp 
Berlin a dispus

în CUPA CUPELOR, se pare 
că toate formațiile gazdă (cu ex
cepția echipei I.F.K. Gotteborg) 
vor obține calificarea, prin pris
ma rezultatelor din prima man
șă : Juventus Torino — Rijeka 
(în tur 0—0), F.C. Nantes — Di
namo Moscova (2—0), F.C. Va
lencia — C.F. Barcelona (1—0). 
I.F.K. Gotteborg — Arsenal .Lon
dra (1—5).

DESPRE PROBABIEEEE BARAJE OLIMPICE
LA PISTOL VITEZA

Dintre toți trăgătorii noștri, specialiști ir» armele cu glonț 
cei mai „grăbiți** în a participa la un concurs internațional 
foarte tare au fost cei de la clubul Steaua. Pe modemul poli
gon din Lvov (U.R.S.S.), cîțiva dintre țintașii noștri care as
piră la titularizare în loturile olimpice s-au întrecut cu trăgă
tori militari de mare valoare din Uniunea Sovietică, Bulgaria 
și Ungaria, mulți viitori parteneri de întrecere pe standurile 

. - ' "i, antrenorul coordonator al
ne-a oferit cîteva amănunte

olimpice. La întoarcerea în țară, 
secției militare. Teodor Coldea, i 
despre acest concurs :

„Poligonul de tir din Lvov 
asigură un sezon competițio- 
nai de antrenamente non
stop, el cuprinzînd spații aco
perite pentru desfășurarea tu
turor probelor olimpice de 
glonț : pistol viteză și liber, 
pușcă, mistreț alergător. In 
aceste săli pot evolua conco
mitent pînă la 100 de compe
titori. întrecerile propriu-zise 
au fost de un nivel ridicat. 
Întrecerea de pușcă liberă 
pentru bărbați a fost adjude
cată de... Anka Pelova, cu 
punctajul maxim : 600 p. Cu 
aceasta, tirul bulgar a mai 
demonstrat o dată marile dts- 
ponibilități de care dispune 
mai ales tn privința pușcașe- 
lor. Cititorii amintesc, de
altfel, că recordul mondial al 
probei de pușcă liberă 3X40 
f aparține, cu 1172 p. tot unei 
femei, și tot din Bulgaria : 
Nonka Matova. Întrecerea de 
pușcă liberă 60 f.c. ne-a de
monstrat, încă o dată, că ti
rul modern nu admite nici 
cea mal mică eroare : iată, 
Florin Cristofor și Romulus 
Nicolescu au reușit, fiecare, 
597 p, cifre foarte ridicate,

dar nu s-au clasat decit mo
dest, după locul 10... cea mal 
Interesanta întrecere, plină de 
învățăminte, a fost, insă, pro
ba de pistol viteză. După pri
ma manșă, 11 trăgători se ri
dicaseră la 297 p sau mal 
mult I Printre aceștia s-au 
numărat sovieticii Torșin, E- 
grișin, Zubkov, Kuzmin, Te
rentiev, cu tofii posibili ad
versari tn concursul olimpic. 
Tot ' 
s-au 
Stan 
Ion, 
rut
care __ ... ___  ____ _______
tor al lui Ion tn barajul pen
tru locul 3. Personal, stnt 
mulțumit de randamentul fi 
rezultatele celor doi elevi ai 
mei. tn plus, amtndoi au făcui 
o pregătire excelentă 
punct de vedere psihic, 
trudi au avui ’ 
Si unor baraje 
prelungite mult 
Dealtfel, stnt 
medaliile la J.O. vor fi decer
nate numai dună dispu’a-c- 
barajelor. Vom face deci pre
gătiri ,tn consecință'.

în acest pluton fru 
mai aflat doi români, 
(ciștigător cu 597 p) |i 

locul 4, precum și ungu- 
Orban, un ttnăr despre 
se va mai auzi, învingă-

din 
______ în

de făcut față 
foarte dure, 

după amiază, 
convins că

A 12-a EDIȚIE A
Cele mal bune opt echipe de 

pe continentul negru se află In 
plină întrecere la Lagos, in Ni
geria, unde se dispută cea de-a 
12-a ediție a „Cupei Africii®, care 
acum a căpătat denumirea sim
bolică de „Cupa Unității Arricii*. 
Această mare competiție sportivă 
este considerată cea mai presti
gioasă de pe continentul afri
can, fiind intrată deja în tradiție. 
Inaugurată in anul 1957, la 
Khartum, capitala Sudanului, Cu
pa a revenit de cele mai multe 
ori reprezentativei Ghanei (tn 
anii 1963. 1965 și 1978), de două 
ori Egiptului (1957. 1959) și Zai
rului (1968. ------ “ -----
înscriind u-și 
(1969). Congo _ .
și Etiopia (1981).

Competiția este deschisă tutu
ror celor 42 de țări afiliate la 
Confederația africană, faza fina
lă reunind cele mai bune opt 
echipe calificate. La ediția actua
lă, echipele au fost împărțite In 
două grupe : Nigeria — țara or
ganizatoare —, Tanzania. Coasta 
de Fildeș și Egiptul (grupa A). 
Ghana — cîstigătoarea ediției pre
cedente, desfășurată la Accra în 
1978 —, Guineea, Algeria și Ma
roc (grupa B). Ca o surpriză a 
fost considerată eliminarea tn 
faza anterioară a echipei Zâmbi ei 
(prezentă în turneul final la ul
timele patru ediții), aceasta pier- 
zînd în fața Tanzaniei, debutantă 
acum în turneul final al Cupei 
Și iată că medul egal reușit în 
compania formației Coastei de 
Fildeș (1—1) o arată a nu fi de 
fel intimidată. Iar reprezentativa 
țării gazdă și-a valorificat 
deplin avantajul terenului 
priu învingind cu 
Egiptului, cea care 
dul participării (5) 
a „Cupei Africii®.

Bucurîndu-se de 
de un mare succes__ ._______
(la meciurile sus-amintite, dispu
tate săptămîna trecută la Lagos, 
au asistat în jur de 100 000 de 
spectatori), cea mal reprezenta
tivă competiție de fotbal de pe 
continentul african are la actuala 
ediție — după cum subliniază 
specialiștii — drept favorite echi
pele Ghanei, Guineei, Egiptului

1974). cite o dată 
•numele Sudanul 
(1972). Maroc (1976)

pe 
pro- 

1—0 formația 
deține recor- 

la faza finală

fiecare dată 
de public

țării 1 lată programul 
al C.C.E. : Real Madrid

(în tur 0—217

„CUPEI AFRICII"
și Nigeriei. Dar pînă a cunoaște 
pe ultima deținătoare a presti
giosului trofeu, să vă oferim
tabloul finalelor competiției :
1957 — Khartum ; Egipt — Etio
pia 4—2 ; 1959 — Cairo : Egipt — 
Sudan 2—1 ; 1961 — Addis *’ ’ 
Etiopia — Egipt 4—2 ;
Accra : Ghana — Sudan 
1965 — Tunis : Ghana — 
3—2 ; 1968 — Addis Abeba 
— Ghana 1—0 ; 1969 — Khartum: 
Sudan — Ghana 1—0 : 1972 —
Yaounde : Congo — Mali 3—2 ; 
1974 — Cairo : Zair — Zambia
2—0 ; 1976 — Addis Abeba ; Ma
roc — Nigeria 2—1 ; 1978 — Ac
cra : Ghana — Uganda 2—0.

Abeba: 
1953 — 

3—0 ; 
Tunisia 

Zair

în CUPA U.E.F.A. sînt favorite 
pentru obținerea calificării for
mațiile învingătoare în tur. Zbro- 
jovka Brno — Eintracht Frank
furt (1—4), Lokomotiv Sofia — 
V.f.B. Stuttgart (1—3), Borussia 
iMonchengladbach — St. Etienne 
(4—1) — meci arbitrat de o 'bri
gadă românească (Rain ea —
Pop, Igna). In meciul cel 
echilibrat, Bayern Miinchen 
nește pe teren propriu pe 
Kaiserslautern (în tur 
după ce sîmbătă în 
s-au întîlnit din nou la Kai
serslautern, partida încheindu-se 
cu același scor I

mal 
întîl- 
F.C. 

1-1), 
campionat 

la

CAMPIONATE, CUPE
Sarajevo 2—0 : Celik - Partizan Bel
grad 1—1 ; Zelezniciar — Vojvodina 
Novi Sad 3—0. Clasament : 1 Steaua 
Roșie — 29 p : 2. Sarajevo — 27 p ; . ...... — D

UNGARIA (et. 20-a) : Ferencvaros 
- Salgotarjan 1-0 ; Ujpestl Dozsa - 
Gydr 2—1 ; Videoton — Va sas 1-0; 
Zalaegerszeg — M.T.K. 1—1 ; "
Peci 
Bekescsa ba 5—3. 
ved - 29 p ; 2.
3. Vasas - 25 p.

V.S.K.
DiosgySr 1—1 ; Honved - 

Clasament : 1. Hon- 
Ferencvaros — 27 p;

PORTUGALIA, I 
nală ale „Cupei1 
toarea trofeului, 
(0-1) de Maritimo. 
(16 aprilie), s-au 
Maritimo, “ *

sferturile de fi- 
Boavista, dețină- 
a fost eliminată 
Pentru semifinale 
calificat Benfica, 

F.C. Porto și Varzim.

•n

ANGLIA, In semifinalele Cupei 
(tur), la 12 aprilie : Arsenal - Liver
pool și West Ham - Everton După 
cum se știe finala „Cupei ligii'* 
gleze a 
hampton.

fost
.. . ~ en-

cîștigată de Wolver-

17) : Grasshoppers
Basel 4—1 ; Lausanne 

1—3 ; Neuchote! — F.C.

3. Radnicki - 26
BULGARIA (et. 18) : Ț.S.K’A. Sofia

— Spartak 2-0 ; Cerno More Varna
— Slavia Sofia 0—2 ; Sliven — Levski 
Spartak 0—0 ; Lokomotiv Sofia — 
Botev Vrața 4—2. 
Ț.S.K.A. - 29 p ;
3. Beroe — 22 p.

Sliven
Lokomotiv

Clasament : 1.
2. Slavia - 26 p :

ELVEȚIA 
Zurich — I
— Lucerna
Zurich 2-3 ; S.T. Gali — Servette Ge
neva 1—1 ; Young Boys Berna — Sion 

Grasshoppers — 
0uțin) ; 2. F.C.

Servette - 23 p.

(et. 
F.C.

0-3. Clasament : 1.
24 p (un Joc mal 
Zurich - 24 p ; 3.

IUGOSLAVIA (et.
Buducnost 2-0 ; Steaua Roșie — 
limpia Liublia.na 2—1 ; Napredak

21) : Rijeka —
O

R.D. GERMANA 
Berlin — Chemie 
Lokomotive Leipzig 
2-0 ; Chemie Halle 
da 0—1 ; Jena — 1 
wârts Frankfurt pe Oder — F.C Mag
deburg 0—0. Clasament : 1. Dynamo 
Dresda - 30 p ; 2. Dynamo Berlin — 
23 p ; 3. Chemie Halle - 23 o

(et. 17) : Dynamo 
Leipzig 10—0 (111) ; 
’ j — Wismut Aue

- Dynamo Dres- 
Riesa 2—0 ; Vor-

SPANIA (et. 25) : Atletico Madrid 
— Athletic Bilbao 0—1 ;
Valencia 2—1 ; Burgos - C.F 
Iona 0—0 ; Gijon — Almeria 
Hercules Alicante 
Real Sociedad 
Salamanca

Sevilla — 
Barce- 
1-0 î 

Zaragoza 3—1 ;
Betis Sevilla 0-0

Real Madrid 1—1. Cla
sament : 1. Real Sociedad - 38 p : 
2. Real Madrid — 38 p ; 3. Gijon — 
31 p.


