
VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ZAIR,

MOBUTU SESE SEKO
La Palatul Consiliului de 

Stat au continuat, marți. H 
martie, convorbirile oficiale în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și general de corp de armată 
Mobutu Șese Seko Kuku 
Ngbendu Wa Za Banga. pre
ședintele fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii Zair.

In aceeași atmosferă de cor
dialitate și prietenie, de Înțele
gere și stimă reciprocă, cei doi 
președinți au reluat dialogul in 
probleme privind dezvoltarea 
relațiilor româno-zaireze.

In acest cadru, a fost expri
mată holărirea comună de » 
se acționa in continuare pentru 
amplificarea și aprofundarea 
raporturilor dintre România șl 
Zair, pe plan politic, economie, 
tehnico-științific, cultural. S-au 
convenit, in acest sens, măsuri 
pentru extinderea cooperării 
economice, in domeniile indus
trial, minier, agricol și in alte 
sectoare de interes reciproc, 
pentru lărgirea schimburilor 
comerciale dintre cele donă 
țări.

A fost manifestată convinge
rea că intărirea conlucrării 
româno-zaireze, pe tărîm bila
teral și internațional, este în 
folosul și spre binele celor 
două țări și popoare, servește 
cauzei generale a destinderii, 
colaborării și păcii In lume.

’ *
După încheierea celei de a 

doua runde de convorbiri la 
nivel înalt româno-zaireze. 
președintele Republicii Zair, 
general de corp de armată 
Mobutu Șese Seko a făcut o 
vizită la întreprinderea „Se
mănătoarea" din Capitală — 
una din marile unități produ
cătoare de utilaje agricole din 
(ara noastră.

în fața unor machete și gra
fice, gazdele au prezentat 
înaltului oaspete evoluția în
treprinderii, precum și princi
palii indicatori economici, care 
atestă preocuparea permanentă 
pentru dezvoltarea șl diversifi
carea producției de mașini a- 
gricole în conformitate cu ce
rințele agriculturii noastre și 
cu exigențele unui export în 
continuă creștere.

în continuare, a fost prezen
tată familia de mașini-agricole 
realizate aici, între care au re
ținut atenția combinele de re
coltat porumb și păloase in 

mai multe variante, folosite la 
recoltarea a 34 de culturi.

Au fost vizitate in conti
nuare secțiile sculărie, prelu
crări mecanice, presaj, montaj 
și tratamente unde au fost 
evidențiate eforturile colecti
vului în direcția autodotăril cu 
mașini-unelte de înalt randa
ment.

Apreciind toate aceste reali
zări, oaspetele a consemnat în 
cartea de onoare a întreprin
derii impresiile deosebite lă
sate de această vizită, precum 
și mulțumirile pentru primirea 
călduroasă care i-a fost rezer
vată.

în încheierea vizitei. pre
ședintele Mobutu a adresat 
urări de noi succese colectivu
lui bucureștean.

*

In cursul dimineții de marți, 
general de corp de armată 
Mobutu Șese Seko Kuku 
Ngbendu Wi Za Banga, pre
ședintele fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii Zair, a de
pus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

După depunerea coroanei de 
flori, s-a păstrat un moment 
de reculegere. A fost vizitată 
apoi rotonda monumentului.

*

Marți după-amiază, președin
tele fondator al Mișcării Popu
lare a Revoluției, președintele 
Republicii Zair, general de corp 
de armată Mobutu Șese Seko 
Kuku Ngbendu W» Za Banga, 
împreună cu celelalte oflciaH- 
tăți zalreze, a plecat într-o vi
zită In județele Prahova și Bra
șov.

In județul Prahova, șeful sta
tului zalrez șl persoanele ofi
ciale care îl însoțesc au vizitat 
Combinatul petrochimic de la 
BrazL

După vizita Ia combinat, oas
peții și-au continuat călătoria 
spre Predeal.

La sosirea in Predeal, pre
ședintele zairez a fost salutat 
cu deosebită căldură de Gheor- 
ghe Dumitrache, prim-secretar 
al Comitetului județean Bra
șov al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, de 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.
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Dezvoltarea sportului românesc urmează ideea fundamentală

exprimată magistral de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

„MIȘCAREA NOASTRĂ SPORTIVĂ SĂ St TRANSFORME 
INTR-O PUTERNICĂ MIȘCARE Dt MASĂ CARE SĂ

CUPRINDĂ PRACTIC ÎNTREGUL TINERET AL PATRIEI»
Pășim mereu spre mai bine. 

„Cartea de aur" a faptelor de 
muncă este tot mai bogată. De 
ta un an la altul, de ia o zi 
la alta. pentru că flecare zl se 
Înscrie azi In viata țării cu 
noi și importante izbînzi pe 
calea progresului și civilizației. 
Poporul s-a angajat ferm pe 
drumul socialismului și comu
nismului, al bunăstării materi
ale și spirituale ' și este fermă 
opțiunea noastră tn a face to
tul pentru Împlinirea acestor 
Idealuri. Visele se transformă 
in realitate, cutezanța revolu
ționară a devenit o caracteris
tică a vieții noastre, așa ne 
Învață partidul, așa ne învață 
secretarul său general. Bene
ficiem de înțeleaptă conducere, 
profund științifică, a Partidu
lui Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Avem 
fericirea de a fi făuritorii 
României noi, pentru că avetn 
la cîrmă pe cel mai de seamă 
reprezentant al generației noas
tre. omul de un profund uma
nism, cu exerhplarul său spirit 
revoluționar, cel care și-a pus 
amprenta și a influențat în 
mod hotăritor dezvoltarea tu
turor domeniilor vieții noastre 
politice, economice și sociale.

Trăim cu adevărat anii cei 
mai fertili din istoria milenară 
a României. Se împlinesc 15 
ani de mari prefaceri, de reali
zări cu adevărat istorice, cu 
care se mîndrește întregul po
por, ani de cînd în fruntea 
partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului.

Pe aceste coordonate de lu
mină, in aceat context fericit, 
s-a înscris și activitatea de 
educație fizică și sport a ma
selor. care are’ în persoana 
secretarului general al partidu
lui, președintele țării, un per
manent îndrumător, un sfătui
tor, un prieten. Ne amintim 
cuvintele cuprinse în Mesajul

adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu participanților la 
Conferința pe tară a mișcării 
sportive din anul 1975 : „Se 
impune să se acționeze în mo
dul cel mal hotărit pentru cu
prinderea și antrenarea între
gului tineret, incepind cu co
piii, cu pionierii și elevii din 
școli, cu studenții, cu tinere
tul din întreprinderi și de la 
sate în practicarea exercițiilor 
fizice, a sportului și turismu
lui, pentru folosirea de forme 
simple, accesibile și atractive, 
în vederea dezvoltării unei ac
tivități sportive cu adevărat 
de masă, care să cuprindă cele 

mai largi categorii de cetățeni*.  
Sportul a devenit cu adevărat 
un bun al maselor devine o 
obișnuință cotidiană, un mijloc 
de fortificare a organismului 
și. deopotrivă, de petrecere u- 
tilă. reconfortantă, a timpului 
liber.

In acest ultim deceniu și ju
mătate. sportul de masă s-a 
înscris ferm pe coordonatele 
unei noi calități, trasate da 
tovarășul Nicolae Ceaușescu*  
care spunea în cuvîntul adre
sat sportivilor români meda- 
liați la Jocurile Olimpice de la 
Montreal : „Mișcarea noastră 
sporlivă să se transforme în
tr-o puternică mișcare da 
masă care să cuprindă -practic 
întregul tineret al patriei".

Iată, de pildă, Calendarul ac
tivităților de educație fizică și 
sport de masă din cadrul com
petiției sportive naționale ..Da- 
ciada" — organizată din iniția
tiva secretarului general al 
partidului — pe anul 1980. A- 
cesta cuprinde întreceri desfă
șurate pe o perioadă de nouă 
luni, din ianuarie, pînă în 
septembrie, cu etapă de iarnă 
și etapă de vară, la peste 20 
de ramuri de sport, cu etape 
de masă pe asociații, apoi pe 
comune, centre de comune, o- 
nașe și sectoarele din Capitală, 
pe județe și municipiul Bucu
rești. Unele vor avea și fina
le pe țară, unde se vor în
trece cei mai buni- dintre cei 
bunt

Constantin ALEXE

(Continuare in vag. 2-3)

Astăzi, la ora 11,

pc stadionul „23 August"

„NAȚIONALA ’80" - 
„TRICOLORII 70“ 

UN MECI DE FOTBAL 
FOARTE ATRACTIV 

In deschidere, la ora 15, 
TINERET A - TINEREI B
Astăzi, pe stadionul „23 Au

gust", se joacă derby-ul gene
rațiilor care va opune „Națio
nalei ’80“ pe „Tricolorii ’70". 
Meciul, care se joacă tn cadrul 
jubileului de 75 de ani de la 
înființarea primului club bucu-^ 
reștean de fotbal. Olimpia, și 
al celui de 50 de ani de la 
înființarea Federației române 
de fotbal, depășește, pe plan 
tehnic, cadrul festiv al unei 
întîlniri jubiliare. Actuala re
prezentativă iși propune un test 
cit mai complet, în timp ce „tri
colorii ’70“ vor arunca în lup
tă orgoliul lor de fotbaliști, for
mația „veterană" însumînd a- 
proape 500 de tricouri națio
nale.

în sprijinul acestei idei, să 
reținem . faptul că antrenorul 
Constantin Cernăianu va pre
zenta la start ,,ll“-le său de 
bază, care va avea următoarea 
alcătuire :

IORDACHE — TILIHOI, SA- 
MEȘ, ȘTEFĂNESCU, MUN- 
TEANU II — DINU, BOLONI, 
MULȚESCU — D. NICOLAE. 
M. SANDU. M. RĂDUCANU.

(Continuare tn pag. 2-JJ

,,Tricolorii ’"0“ în drum spre antrenamentul de ieri. De la 
stingă la dreapta : Râducanu, antrenorul Angelo Niculescu, Lu- 
cescu, Ivăncescu, antrenorul Nicușor, Tătara, Dembrovschi, R. 
Nunweiller. Foto : V. BAGEAC

DE MIINE, CAMPIONATELE NAȚIONALE ALE ÎNOTĂTORILOR,
PENTRU PRIMA OARA LA BRASOV, IN NOUL BAZIN DE 50 mT r

d'.n Brașov, aflat 
competiție oficială.

Presmieră brașoveană. Pentru 
prima oară, orașul de la poa
lele Tîmpei găzduiește întrece
rile celor mai buni înotători 
ai țării. Alegerea piscinei unde 
vom urmări timp de patru zile, 
de joi pînă duminică, campio
natele naționale ale seniorilor 
va surprinde poate pe iubitorii 
acestui sport, întrucît Brașovul 
nu prezintă la startul con
cursului' decit un singur înotător 
(!). Specialiștii Insă, avînd în 
vedere pregătirea înotătoarelor 
noastre pentru J.O. au 
pentru un bazin de 50 
nu unul de 25 m. unde 
obște sint programate 
întreceri), alegtndu-l tn

optat 
m (și 
tnde- 

aceste 
final

pe cel 
prima

Așadar, de mîine dimineață. 
185 de înotători din 19 secții 
reprezentlnd 12 județe ale ță
rii vor 
cele 29 
puse în 
joriitate, . . _ _ _____ _
(între 12 și 14 ani) și juniori, 
toți cu haremurile îndeplinite 
In săptămânile ce au precedat 
această competiție. Programul 
cuprinde 8 reuniuni cu serii 
tn fiecare dimineață și finalele 
acelorași Probe în cursul după- 
amiezii. Ca o noutate : după 
foarte mulți ani, programul 
campionatelor naționale de se-

începe disputa pentru 
de titluri de campioni 
joc. în marea lor ma- 
competitorii sint copii

Astăzi, In centrul atenției etapei a 17-a In Divizia A de rngby

0 NOUA EDIflE A
DERBY" DINAMO — STEAUA

„ETERNULUI

Un meci Dinamo — Steaua 
ține oricînd treaz interesul iu
bitorului de rugby, mai ales 
atunci cînd el poate limpezi 
sau. dimpotrivă, complica cursa 
pentru titlu și cînd are o pro
mițătoare ..uvertură" in parti
da juniorilor români cu cei 
polonezi (cuplajul de pe sta
dionul Olimpia incepind la ora 
14) ! Astăzi, Steaua intră in 
teren în postură de lideră au
toritară — cinci puncte avans 
— și de echipă neînvinsă de-a 
lungul a... trei anotimpuri și 
16 etape ; cu o Înaintare pe 
oare o jinduiesc mai toți an
trenorii.

Unele probleme are campioana 
tn ce privește liniile dinapoi.

niorl cuprinde și curse pe dis
tanța de 50 m la toate cele 
patru procedee, ca și ștafete de 
4X50 m.

La ora cînd apar aceste rân
duri totul este gata pentru pri
mul start, inclusiv instalația 
de cronometraj electronic. Cine 
vor fi prinfi campioni din a- 
cest an ? Desigur. întrecerile 
oferă mai multe puncte de 
atracție și nu ne îndoim că în 
disputa înotătorilor bucureșteni, 
reșițeni. orădeni și clujeni 
principalii favoriți, la unele

Adrian VASILIU 

(Continuare in pag. 2-3)

Alexandru fiind suspendat. Va 
apare pe postul lui, adesea de
terminant. de mijlocaș la des- . 
chidere, Codol, tinărul pe care 
numai un lanț de accidentări 
l-au împiedicat să confirme 
speranțele puse în el.

Ce gîndesc, la rîndu-le. ju
cătorii de la Dinamo ? Ei bine, 
din punctul lor de vedere, za
rurile nu au fost încă aruncate 
în acest campionat. Pentru a 
avea acoperire, ei știu că tre
buie să reușească o primăvară 
alcătuită numai din victorii. 
Primul pas serios l-au făcut 
la Petroșani. Iar astăzi vor 
să-1 facă pe cel mai impor
tant I

In teren, la fluierul arbitru
lui Paul Soare, se va alinia o 
întreagă pleiadă de internațio
nali. De o parte — Munteanu, 
Corneliu. Cioarec, Postolachi, 
M. Ionescu, Pintea, Achim (sau 
poate tinărul Rădulescu, aflat 
în plină tentativă de ieșire la 
rampă), Murariu, Suciu, _Fui- 
cu. Enache, 
De cealaltă. 
Stoica, Borș, Paraschiv, 
stantln, Aldea, alături de 
tori trecuți pe la alte 
naționale sau care bat 
tent la poarta acestora, 
mai de aceea, ne place 
credem că va fi un derby de 
mare spectacol.

Celelalte partide ale etapei : 
C.S.M. Sibiu — Farul. .,U“ 
Timișoara — Știința Petroșani, 
R.C. Grivița Roșie — Rapid 
(stadion Parcul copilului, ora 
11), C.F.R. Brașov — R.C. 
Sportul studențesc. Politehnica 
Iași — Vulcan. Rulmentul Bîr- 
lad — Știința CEMIN Baia 
Mare.

Zafiescu I. Țața. 
Nica, Daraban, 

Con- 
jucă- 
loturi 
insia- 
Toc- 

să

Geo RAEȚCHI



„MIȘCAREA NO ASTRA SPORTIVA SA SE TRANSFORME * comentarii ❖ comentarii * comen

• CÂȘTIGURILE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
16 MARTIE 1980. Categoria 1 
(13 rezultate) 1 variantă 25% 
— Autoturism Dacia 1 300 j ca
tegoria 2 (12 rezultate) 1 va
riantă 100% a 34.835 lei ți 29 
variante 25% a 8.709 lei j cate
goria 3 (11 rezultate) 217,50 va
riante a 1.982 lei. Report la 
categoria 1 : 169.493 lei. Auto
turismul Dacia 1300 de la ca

INTR-0 PUTERNICA MIȘCARE DE MASA“
(Urmare din pag. 1)

Ramurile de sport sînt și ele 
dintre cele mal diferite și mai 
accesibile copiilor, tineretului, 
oamenilor muncii de la orașe 
ți sate: săniuș. schi, patinaj, 
atletism, ciclism, gimnastică, 
fotbal. înot, oină, trîntă, tu
rism, sporturi tehnico-aplicati- 
ve (karting, modelism, parașu
tism. tir). Bucurîndu-se de 
condiții dintre cele mai bune 
etapa de iarnă, recent înche
iată, a înregistrat un real suc
ces. între acestea, ca să dăm 
doar cîteva exemple, s-au aflat 
„Cupa U.G.S.R.". Concursurile 
militare și Dinamoviada la 
sporturile de iarnă. Festivalul 
pionieresc pe gheață, ca și „Cu
pa Congresului al XI-lea al 
U.T.C.". ale cărei finale au 
fost găzduite de frumoasa sta
țiune Poiana Brașov. Numai 
aici s-au întrecut 800 de tina- 
Hști, cei mai buni din cei 
un milion de partic'.panți la 
fazele de masă, la sanie, bob 
•chi alpin, biatlon.

Odată cu venirea primăverii, 
vor urma întrecerile etapei de 
vară, vor ieși pe stadioane e- 
levii școlilor generale, vor lua 
startul muncitorii, studenții, 
tinerii de la sate, militarii. O 
paletă largă de activități o re
prezintă cupele pe ramuri de 
producție — construcții de ma
rini. Industria ușoară, pentru 
lucrătorii din agricultură și in

CAMPIONATE ® COMPETIȚII
„TURNEUL PRIMĂVERII- LA BOX

Iitmi au început ta saita Spor
turilor citn Tulcea întrecerile 
-Turneului Primăverii" la box. 
Sînt prezenți 101 pugdliști d±n 47 
cluburi țri asociații sportive din 
Întreaga țară. Dintre cele peste 
M de partide desfășurate ta pri- 
me&e două reuniuni 9 6-au ter- 
m&nat înainte de limită, ceea ce 
demonstrează că minți competi
tori nu au valoarea cerută de 
ttn asemenea turneu. De consem- 

și prima sur priză: campionuul 
baBcanlc Gh. Oțelea (Dacia Pi
tești) a fost întrecut la piuncte 
*e Șt. Din că (Steaua). în cea 
mart frumoasă partidă a zilei s-au 
fcktCnlt, In cadrul categoriei muș
ii, T. Ghtnea (București) șl M. 
Vlșan (Bocșa). După două reprl- 
K egale, în ultimul rund, ambii 
boxeri *u  făcut cunoștință cu

„U“ CLUJ-NAPOCA - FARUL, „CAP DE AFIȘ- 
AL ETAPEI DIVIZIE! A LA BASCHET

Echipele Universitatea Cluj-Na
poca și Farul Constanța, ocu
pante ale locurilor 4 șl, respec
tiv, 1 în clasamentul competiției, 
susțin, astăzi și mîine, în orașul 
de pe malul Someșului, derbyui 
etapei a 20-a a Diviziei A la 
basciiet masculin, într-o întîlntre 
tare poate oferi un spectacol 
sportiv atractiv. Valoarea unor 
tocători care compun cele două 
ioturi și tradiția meciurilor din
tre ,,U“ și Farul recomandă 
partida amintită.

Programul complet al etapei : 
Universitatea duj-Napoca (locul 
4 ta clasament) — Farul (3) —

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

probe vom înregistra noi re
corduri naționale. Mai impor
tant însă, în acest an olimpic, 
va fi noul test «1 celor tre; 
Înotătoare, care și-au cucerit 
pînă în prezent dreptul de par
ticipare la J.O. Carmen Buna-

DIVIZIA B DE TINERET LA VOLEI
Rezultate înregistrate în pen

ultima etapă a returului Diviziei 
B de tineret la volei : feminin : 
CS.Ș. Zimbrul Suceava — Vota- 
5 București 0—3, Braiconf Brăi-

— Ceahlăul P. Neamț 3—1. 
Prahova Ploiești — C.S.Ș. Med
gidia 3—0, C.S.M. Libertatea Si
biu — Dada Pitești 3—0, Chimia 
Rm. Vîlcea — Albatros Constan
ța fr—3, A.S.S.U. Craiova — Fla
căra roșie București 0—3, Metalo- 
tehnlca Tg. Mureș — Textila Cls- 
nădie 3—2, Corvin uJ Dada Deva 
— Universitatea CluJ-Napoca 
>—1 ; masculin : Politehnica Iași 
— Relonul Săvinești 3—1, Dinamo

VOINȚA CLUJ-NAPOCA 
A CISTIGAT „TROFEUL 

CEZAR DANCIU" LA POLO
Cea de a 5-a ediție a turneu

lui de polo dotat cu .Trofeul Ce
zar Danciu”, desfășurat la Cluj- 
Napoca, a revenit formației lo
cale Voința. Iată rezultatele înre
gistrate : Voința : 8—9 cu Liceul 
nr. 2 București, 15—7 eu Politeh
nica CIuj-Napooa șl 21—4 cu Mu
reșul Tg. Mureș ; Liceul nr. 2 : 
22—1 cu Mureșul șl 11—6 cu Po
litehnica ; Politehnica — Mureșul 
16—6. Clasament : L Voința 5 p ;
2. Liceul nr. 2 Buc. 5 p ; S. Po
litehnica 2 p ; 4. Mureșul l p. 
(AL RADU — coresp.). 

dustria alimentară, din Minis
terul economiei forestiere și 
materialelor de construcții. Se 
vor întrece minerii și ceferiș
tii, chimiștii și metalurgiștii, 
petroliștii și energetieienii. ti
pografii și poștașii. Sute de 
concursuri și milioane de par
ticipând, aflați mb genericul 
marii competiții naționale .,Da- 
ciada". Milioane de tineri se 
reîntâlnesc cu sportul în aerul 
curat al stadioanelor, pe cără
rile de munte, se împrietenesc 
cu această activitate, își întă
resc organismul.

Sportul de masă contribuie 
din ce în ce mai mult la for
marea unui tineret sănătos, bi
ne dezvoltat din punct de ve
dere fizic și psihic, se înscrie 
pe coordonatele unei noi cali
tăți. pornind de la necesitatea 
ca „activitatea de educație fi
zică și sport să fie și mai strîns 
legată de producție, să contri
buie la stimularea, și dezvol
tarea energiilor și capacități
lor creatoare ale oamenilor 
muncii. în munca concretă pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan din întreprinderi, să asi
gure participarea activă și ne
mijlocită a maselor largi de 
sportivi la înfăptuirea politicii 
generale de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, de edifi
care a noii orînduiri" — după 
cum se spune în Mesajul a- 
dreset de secretarul general al 
partidului mișcării noastre 
sportive.

podeaua. Vtșan îș! revine mal re
pede, șl cu o lovitură M bărbie 
0 face k.o. pe Ghinea. ALTE 
REZULTATE: muscă: I. Ștefă-
nescu (Muscelul) b.p. Al. Schio- 
pu (Steaua), L Bordaș (Arad) 
b.abJ A. Nazlf (Farul), 8. Miz- 
drescu (Giurgiu) b.p. G. Florea 
(Prahova), A. Sinea (Zalău) b.p.
I. Prună (Prahova); pană: L 
Neagu (Brăila) b.k.o.l Gh. Ar- 
ghir (Iași), V. Zbughin (Steaua) 
b.p. Z. Pricochle (Tulcea), S. 
Jusetm (Farul) bAb.l D. Enaehe 
(Medgidia), I. Guță (Brăila) b.p. 
D. Nicolae (Sltriu), P. Roșea (Ga
lați) b.p. L Orlșan (București); 
ușoară: M. Gtogojan (Galați)
b. ah. 1 L Apostol (București), 
V. Nițu (Steaua) b.p. V. Sîrbu 
(Bocșa). (Pomplliu COM ȘA — oo- 
resp.).

ta tur 70—85 șl 79—88, Steaua (2)
— I.C.E.D. (8) — 80—84 șl 108—88, 
Rapid (6) — Dinamo Oradea (10)
— 81—76 șl 75—«2, C.S.U. Galați 
(12) — Dinamo București (1) — 
54—98 șl 61—110, C.S.U. Brașov 
(5) — C.S.U. Sibiu (9) — 81—85 
șl 92—93, Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași (7) — Politehnica 
C.S.Ș. 2 București (11) — 64—63 
șl 66—78.

întâlnirile din Capitală au loc 
în gala Floreasca, In următoarea 
ordine : Rapid — Dinamo Ora
dea (miercuri la ora 16. joi la 
ora 1.30) șl Steaua — I.C.E.D. 
(17,39 țL respectiv, 11).

ÎNOTĂTORILOR
cin, Irinel Pănulescu și Maria
na Paraschiv vor avea La Bra
șov ca principal adversar — 
cronometruL Și cum antrenoa- 
rea lor Cristina Șoptereanu 
ne-a atenționat că în martie, 
elevele sale se vor afla tn pe
rioadă optimă pentru obținerea 
mor reale performanțe...

Brăila — LOJI. București 3—«, 
Steaua n — C.S.U. Galați 2—2, 
Electra București — Constructo
rul Brăila 2—0, Progresul Bucu
rești — PECO Ploiești 8—1, Elec- 
troputere Craiova — SARO Tîr- 
goviște 1—3, CLS.U. Unirea Ora
dea — „7 Noiembrie” Sibiu 2—2, 
Motorul Bala Mare — Eectromu- 
reș Tg. Mureș 3—2, Voința Alba 
lulla — Strungul Arad 3—0. „U” 
duj-Napoca — Voința Victoria 
Zalău 3—1, Marina Constanta — 
I.C.I.M. Brașov 0—3. Corespon
denți : N. Mateescu, Gh. Lazăr, 
L Mtndrescu, Gr. Rlzu, A. Cris- 
tea, L Ionescu, P. Giomolu, V. 
Pop o vi ci, C. AIbu, L Simlon, M. 
Macovei, M. Vlădoianu, E. 8u- 
ranyl, L Pocol, L Filip eseu.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

La linalclc campionatelor republicane de Judo
MUNCA TEMEINICĂ ȘI-A SPUS CUVÎNTUL

spadasini; nu sînt, 
ÎN PLINĂ PREGĂTIRE C

Spre deosebire de ediția an
terioară a finalelor republicane 
individuale de judo ale senio
rilor, la capătul cărora tricou
rile de campioni au revenit 
sportivilor din mai multe clu
buri sau asociații sportive, în
trecerile desfășurate la sfîrși- 
tul săptămînii trecute au fost 
dominate categoric numai de 
concurenții de la Dinamo Bra
șov, Dinamo București și Ni- 
tramonia Făgăraș. Dealtfel a- 
ceștia au și cucerit 7 din cele 
8 titluri de campioni : Daniel 
Radu. Mihai Cioc și Constan
tin Gotcă (Dinamo Brașov), Mi- 
haîaehe Toma și Marcel Nuțu 
(Dinamo București), Nicolae 
Vlad și Mircea Frățică (Nitra- 
monia). Tot dintre sportivii a- 
oestor secții au fost desemnați
— ți premiați cu cupe și diplo
me speciale — cei mai tehnici 
Analiști, D. Radu (în prima zi 
a competiției) și N. Vlad (în 
cea de a doua zi), Iar M. Cioc 
a primit cupa pentru cel mai 
tînăr .campion (19 ani). Adău
gind și faptul că alți 10 ju
doka de la cluburile respective 
s-au clasat pe locurile 2 sau 3
— slntem îndreptățiți să apre
ciem că într-adevăr în aceste 
secții se muncește intens. Este 
meritul antrenorilor Alexandru 
Vasilc (Dinamo Brașov), Sabin 
Lucea șl Iacob Codrea (Dinamo 
Buc.), ing. Gheorghe Gujbă 
(Nitramonia) și al sportivilor 
lor.

Frumoase comportări au a- 
vut și alți judoka : Gh. Dani 
(C. S. Oradea), M. Pascal ți 
C. Năftlcă (Politehnica Iași), 
N. Petre (Olimpia Buc.), G. 
Zburlea (Progresul Buc.), P. 
Moțiu (LE.F.S.), Șt Toma ți 
P. Drăgoi (Constructorul Alba 
IuMa), D. Mihai și E. Lăcă- 
tușu (A.S.A. Tg. Mureș).

Concursul international de lupte greco-romane de la Pitești
TINERI DEOSEBIT DE TÂLENTAȚI. DAR Șl... GOLURI

CARE TREBUIE SA DEA DE GlNDIT
La gfirșLtuâ săptămînii tre

cute, Sala sporturilor din Pi
tești a găzduit concursul in
ternațional de lupte greco-ro
mane rezervat juniorilor, unde 
alături de cei mai buni tineri 
luptători români au luat star^ 
tul concurenți din Bulgaria ți 
Uniunea Sovietică, țări ai că
ror sportivi se numără, de 
fiecare dată, printre protago
niștii marilor întreceri inter
naționale. Este adevărat că la 
unele categorii de greutate 
oaspeții n-eu avut reprezen
tanți (68 kg — nici unul, 82 
kg — un singur bulgar, +100 
kg — un singur bulgar), situ
ație care a facilitat succesul 
final al sportivilor noștri, dar 
au fost și categorii unde oas
peții au înscris cite doi con- 
ctlrenți (57 kg, 62 kg, 74 kg).

Așa stind lucrurile, victoriile 
reprezentanților noștri trebuie 
privite prin prisma dificultă
ților întâmpinate pentru a le 
obține, pentru că numai în con
fruntarea cu adversari puter
nici pot fi verificate forțele 
unor sportivi ce bat la porțile 
afirmării. Dintre cei șase lup
tători români clasați pe primul 
loc. se cuvine să-i remarcăm 
pe Marian Ștefan (48 kg), 
Gheorghe Șe-ban (52 kg) și 
Iile Matei (90 kg), ale căror 
victorii, în fața unor adversari 
dificili, pot fi apreciate ca va
loroase. Cea mai plăcută sur
priză a concursului a consti
tuit-o evoluția reșițeanului 
Gheorghe Șerban (antrenor I. 
Popescu), sportiv pregătit in 
afara lotului, care a dovedit o 
excelentă pregătire, un dezvol
tat simț al luptei, mult curaj 
și o deosebită dorință de a în
vinge. După ce. în primul tur, 
el 1-e învins prin tuș pe unul 
dintre favoriți, A. Doroftei. ju

tegoria 1, jucat 25% a revenit 
participantului GHEORGHE 
ROȘU din Cîmpulung, jud. Ar
geș, iar clștlgul de 34.835 lei 
de la categoria 2. a fost obți
nut de VICHENTE PESCARIU 
din Iași.
• DE 5 ori 50.000 lei ! După 

numeroasele autoturisme obținu
te la Loto tn acest an, dintre 
care șapte atribuite numai la tra
gerea obișnuită din 25 ianuarie.

Nu mică ne-a fost însă sur
prinderea văzînd cum unii fi- 
naliști pînă la aceste întreceri 
bine cotați evoluau lamentabil, 
fiind eliminați sau nevoiți să 
concureze în recalificări pen
tru un eventual loc 3. Loghin 
Lazăr (Rapid Arad), de mai 
multe ori campion al țării, se
lecționat de fiecare dată în lo
turile reprezentative, după ce 
a fost învins în serie, benefi
ciind, totuși, de șansa recali
ficărilor, nu s-a mai prezen
tat I întrebat de antrenorul său 
— apreciatul tehnician Mihai 
Botez — din ce motive n-a 
venit pe tatami, L. Lazăr i-a 
răspuns senin că tocmai atunci 
fusese... la o cafea 1 Un alt 
sportiv cunoscut, Deszo Udvari 
(I.E.F.S.), campion al catego
riei grea Ia ediția de anul tre
cut, a fost învins, de astă dată, 
de juniorul M. Cioc, rituîn- 
du-se, după recalificări, pe Jo
cul 3. îi mai rămînea, totuși, 
posibilitatea de a se reabilita, 
cit de cît, înscriindu-se la o- 
pen, unde s-au încumetat să 
evolueze ptnă ți mulți eoncu- 
rer.ți de la categoria mijlocie, 
tîtiuă rervenindu-i, cum se știe, 
chiar unuia dintre mijlocii, C. 
Gotcă. Dar Udvari n-a figu
rat pe foile de concurs ! Ioszef 
Pali (Constructorul M. Ciuc), 
nelipsit ți el din vederile se
lecționerilor de la loturile re
publicane pînă la începutul a- 
cestui an, a fost eliminat după 
primul meci susținut în seria 
sa la categoria mijlocie ți tot 
după primul în recalificări I

Lista unor judoka cu ase
menea comportări nu se încheie 
aicL Pentru tnoi insă a fost 
evident faptul că lipsa pregăti
rii și-a spus cuvintul fără a 
ține seama de palmaresul ve
detelor.

Costin CHIRI AC

niorul reșițaan i-a depășit pe 
bulgarul A. Sidov, Pe sovieticul 
S. Egorkin, iar tn final l-a în
vins detașat și pe EL Diaco- 
nescu. component al echipei de 
juniori, luptător cu mult mai 
multă experiență internaționa
lă, pregătit la lot.

Intr-un mare progres s-a 
prezentat și Marian Ștefan, 
sportivul provenit din Cîmpu- 
lung Muscel anunțîndu-se ca 
un real talent. Dealtfel, antre
norul Nicolae Pavel spunea că 
acest foarte dotat luptător poa
te ajunge un al doilea Bercea- 
nu. Pe aceeași linie, a bunelor 
evoluții, s-a comportat ți Iile 
Matei. El a învins doc adver 
sari valoroși, N. Grozev (Bul
garia) și V. Utenkov (UJLSJS.), 
dovedindu-se același sportiv 
tenace, bine pregătii ți greu 
de învins.

Deși a ocupat locul trei, Va- 
sile Tudor (62 kg) a dovedit 
calități care pot fi valorificate. 
El i-a depășit pe cei doi con
curent i sovietici și pe unul 
dintre cei doi din Bulgaria, dar 
emoția debutului în competiție 
l-a făcut să evolueze mai slab 
în primul tur, fapt oare a avui 
repercusiuni asupra clasamen
tului final. Promițător s-a com
portat ți rapidistul Dănuț 
Staudt (57 kg), clasat pe locul 
doi.

Competiția de la Pitești ne-a 
arătat insă că la cîteva cate
gorii (74 kg. 100 kg, 68 kg ți 
chiar +100 kg) lipsesc juniorii 
valoroți, cu perspective de pro
gres care, Intr-un viitor apro
piat, să poată aspira La pro
movarea în lotul reprezentativ 
al seniorilor. Un semnal pen
tru antrenori, o situație care 
trebuie să dea de gîndit clu
burilor cu secții de lupte, dar 
si federației de specialitate.

Mihai TRANCA

lată că la recenta tragere din 7 
martie s-a Înregistrat un nou suc
ces colectiv, și anume : CINCI 
CIȘTIGURI A CITE 50.000 lei fie
care, realizate la categoria I, pe 
bilete jucate 25%, de participanțll 
Gheorghe Mihăilescu din Jarlștea 
(județul Vrancea) șl loan Brădă- 
țan, Ionescu N. Florin, Gheorghe 
Eremia și Ionescu F. Nicolae. — 
toți din București. Așadar, o 
nouă dovadă a marilor avantaje 
oferite de tradiționalul sistem de 
joc Loto, o invitație atrăgătoare 
de a vă încerca șl dv. șansele la 
tragerea de vineri 21 martie 1980. 
Vă reamintim că ASTĂZI ți MB-

Spadasinii noștri nu ne-au 
convins la a doua lor confrun
tare Internațională a sezonului, 
cînd au evoluat pe teren pro
priu, în cadrul „Memorialului 
Mihail Savu". Din lotul olim
pic lărgit, doar, cinci selecțio- 
nabili (Ion și Mihai Popa, Cos- 
tica Bărăgan, Rudolf Szabo ți 
Liviu Angelescu) au ajuns prin
tre cei 16 calificați în faza eli
minărilor directe și recalifică
rilor, ca apoi doar unul (Ion 
Popa) să dobîndească dreptul 
de a evolua în finală. Este a- 
devărat că el a reușit. în cele 
din urmă, să cîștige turneul, 
dar această realizare poate ea, 
oare, compensa eșecul celor
lalți. ca ți eliminările prema
ture ale lui Ootavian Zidaru. 
Anton Pongracz ? Iar acciden
tarea lui Bărăgan (întindere 
musculară), care l-a și obligat 
la retragerea din concurs, sau 
crampele musculare acuzate de 
Ion Popa în timpul finalei pot 
fi considerate niște simple în
tâmplări nefericite? Noi credem 
că sînt consecințe imediate ale 
onor carențe de pregătire (in
clusiv de nerespectare a „an
trenamentului invizibil"). Și tot 
la acest capitol trebuie să in
cludem și faptul — pe deplin 
grăitor, după, părerea noastră 
— că spadasinul nostru nr. 1 
la această oră. Ion Popa, cîț- 
tigătornl ediției ’80 a memo
rialului, a început finala pe 
fondul unei oarecari prospe- 
țimî (cîștigînd primele trei 
asalturi), ca apoi să se '„stin
gă" treptat în ultimele două, 
fiind nevoit să se confrunte 
ulterior într-un baraj (pe care 
l-a cîștigat numai datorită o- 
rientării tactice de ultim mo
ment...). Unul dintre antrenorii 
lotului de spadă. Victor Teodo- 
rescu, spunea duminică că Ion 
Popa a și absentat o săptămînă 
de La pregătire, • invocînd un
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După campionatele naționale

„NOUL VAL/y (de antrenori și spe
REVITALIZAREA SCHIULUI NO
întrebarea principală după 

campionatele naționale de schi 
alpin ale seniorilor este dacă 
ediția 1980 a însemnat un salt 
calitativ față de cea prece
dentă 7 Deși demonstrația nu 
se bazează pe raportarea di
rectă la schiul internațional, 
există unele indicii datorită 
cărora se poate răspunde afir
mativ la întrebare.

Bunăoară, s-a constatat că 
un grup de performeri, mai nu
meros ca în anul precedent, 
tinde spre multilateralitate, 
prezentindu-se cu succes la 
starturile probelor de slalom, 
slalom uriaș și Ia coborîre. 
Faptul este în concordanță cu 
liniile de dezvoltare ale schiu
lui internațional, pentru că, 
iată, prin diferite măsuri de 
contracarare, F.I.S. a încercat 
să stăvilească tendința de spe
cializare în una sau unele din 
aceste probe (au fost organi
zate, spre exemplu, concursuri 
importante în care cîștigătorul 
se desemnează potrivit rezul
tatelor cumulate la slalom și 
La coboilre). Recentele campio
nate naționale au relevat un 
grup de sportivi cu asemenea 
veleități, alcătuit din AI. Manta, 
A. Năstase, C. Portik, D. Fră- 
țîlă, al căror lider, greu con
testabil, este I. Cavași. Noii so
siți, Portik și Frățilă, anunță 
prin multilateralitate și tine
rețe, salturi care să-i apropie 
de ceilalți componenți ai grupu
lui, fapt care va înăspri și mai 
mult concurența dintre ei, cu 
proxime urmări favorabile în 
aria performanței. Dintre ju
niorii care și-au făurit un 
nume în schiul nostru, Z. Ba- 
lăzs. Vili Podaru, D. Iliescu, 
R. Treutsch, N. Pestrea, D. 
Ghițoc manifestă la rîndul lor 
aceeași tendință, rezultatele lor 
plasîndu-1 însă, normal, în pla
nul secund al clasamentelor Ia 
seniori. La traducerea în prac
tică a acestei orientări a con
tribuit, fără îndoială, și noul
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NE sînt ULTIMELE ZILE DE 
PARTICIPARE ...

e TRAGEREA PRONOEXPRES 
de astăzi, 19 martie 1980, se te
levizează în direct, începînd de la 
ora 17,45.

• PENTRU PARTICIP ANȚII Ia 
concursul Pronosport de astăzi, 
anunțăm că, din cauza orelor 
tîrzii la care se termină meciuri
le, rezultatele vor fi publicate vi
neri 21 martie 1980.
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Deseori am avut prilejui să 
consemnăm aprecieri pozitive 
pe marginea arbitrajelor care 
se prestează în competițiile de 
volei, fapt care probează o 
bună pregătire din partea 
„cavalerilor fluierului", ei 
contribuind, astfel, la calita
tea jocului, la desfășurarea în 
condiții optime a meciurilor. 
ȘL de ce să nu recunoaștem, 
misiunea lor nu este, de fie
care dată, simplă. Dimpotri
vă, uneori el au de înfruntat 
„spiritele încinse*  din teren și 
din tribune. Iată, de ce, față 
de toți acești oamenL care 
iși sacrifică o parte din 
timpul liber acestei pasiuni 
avem toată considerația. Două __ 
recente exemple, reieșite din ~ 
scrisorile trimise pe adresa 
federației, vin să susțină eele 
afirmate mai înainte.

„Conducerea asociației spor
tive Calculatorul dorește să-^ 
exprime în modul cel mal sin
cer felicitările sale față de 
arbitrii loan Rus — Timișoara 
ți Emil Ududec — Suceava, 
care, în condiții destul de 
grele, an dai dovadă de o 
înaltă pregătire profesională 
ți corectitudine, atitudine ee 
dorim tâ fie prezentă întot
deauna pe terenurile de sport*  
(Pe marginea partidei dintre 
divizlonareie A Siivania 6. 
Sllvaniei ți Calculatorul Bucu
rești, în cadrul „Cupei Primă
verii').

„Asociația Constructorul A- 
rad mulțumește arbitrilor 
Cornel Gogoașe — București 
ți Gcza Gergely — Tg. Mu
reș, pentru modul cum au 
condus partida susținută de 
echipa noastră la Brașov, do
vedind, prin maniera de ar
bitraj, o deosebită corectitu
dine, chiar dacă la sflrșltul 
IntUniril rezultatul ne-a fost 
defavorabil*.  (Pe margtaea 
meciului G.LG.C.I- — Cons
tructorul din campionatul Di
viziei B — tineret).

Din păcate, însă, mai stat 
excepții. Șl nu ne referim la 
acele „zile rele" ale unui ar
bitru sau, în alte cazuri, la 
lipsa de experiență, cînd stat 
vizibile erori care nu influen
țează, totuși, rezultatul — ana
lizele efectuate ta cadrul co
legiului de arbitri de un Ju-

NOU

DAR

mala
IES

VECHI

IN DIVILIA B
riu“ sever șl nepărtinitor sînt, 
cu aceste ocazii, lecții aspre 
șl binevenite — ci, la aspecte 
mult mal grave, care pătea
ză albul Imaculat (să simbo
lizeze el, în volei, cinstea șl 
corectitudinea ?) al costumu
lui de arbitru. Iată două re
cente exemple :

„Pentru prezentarea in stare 
de ebrietate la jocul divizio
narelor B — tineret, dintre 
echipele Constructorul Arad șl 
GJ.G.C.L. Brașov din turul 
campionatului, arbitrul Ște
fan Bonea din Satu Mare a 
fost sancționat cu suspendare 
pe doi ani".

Un ziua de 20 
arbitrul Sorin 
București, aflat 
calitate 
C.S.Ș. Galați

ianuarie 1980, 
Cerbu din 

la Galați în 
neoficială, la JocuJ 

* / C.S.Ș. Brăila, 
și-a atribuit rolul de obser
vator federal, indneind în e- 
raare arbitru delegați și în- 
cercind, totodată, să creeze 
atmosferă favorabilă echipei 
brill en e. De asemenea, ana- 
iizînd prestația lui Sorin Cer
bo la meciul C.S.S. Călărași 
— C^.S. Brăila, disputat în 
ziua de T! ianuarie 1980, cole
giul central de arbitri x apre
ciat că a ceas U a fost părti
nitoare, tendențioasă, favorî- 
xind echipa din Brăila. Pen
tru abaterile menționate, ex
trem de grave (nn. — există 
as dosar voluminos), de la 
regulamentul arbitrilor de vo
lei, Cerbu Sorin a fost EX- 
CZ.US din corpul de arbitri*.

Sancțiunile sînt aspre, dar 
drepte. Și ele constituie, în 
cazul forului voleibalistic, do
rința fermă de a nu se tolera 
abaterile de orice feL Dar ele 
trebuie să constituie, totodată, 
motive de meditație pentru 
toți cavalerii fluierul ui ( nu nu
mai pentru cel din volei), ca
re au misiunea de a cere 
respectarea regulamentului de 
către echipele aflate în dispu
tă, dar și obligația de a fl el 
înșiși, înainte de toate, exem
ple de corectitudine și cinste. 
In fond, pe terenul de sport 
arbitrul are și o importantă 
sarcină educativă, ce nu tre
buie nicicum neglijată. Dim
potrivă.

Emanuel FÂNTÂNEANU

PROMOVATA

CU OBICEIURI
Mergtnd din 

torie, echipa 
popice Chimica Tîmăvenl 
cîștlgat mal întîi 
campionatului de ________
iar apoi și-a apărat șansele 
în barajul pentru un loc în 
Divizia A. reușind promovarea.

Conform Indicațiilor foru
lui de resort, conducerea sec
ției menționată a reamenajat 
arena, adudnd pistele la 
cote regulamentare, s-au 
procurat bile și popice cores
punzătoare, sala fiind 
logată pentru găzduirea 
durilor din primul 
Pină •- ------
locul 
odată 
natul __  ______  _
pă nou promovată a preluat 
șl obiceiuri mai vechi ale 
unor formații care s-au obiș
nuit să umble după rezultate 
obținute cu orice preț. Evo- 
luînd pe teren propriu și 
gustând din amărăciunea în
frângerii chiar în prima etapă 
popicarii din Târnă veni și
instructorul lor Iosif Grama 
(care este în același timp și 
jucător) au încercat în conti
nuare să suplinească caren
țele manifestate in pregătirea 
fizică și tehnică apelând ia 
ajutorul... seîndurilor de lan
sare, la „ulițe*  formate pe 
piste și greu de descoperit de 
către adversari, la dasticita-

F.C. M. BRAȘOV ȘI-A ONORAT POZIȚIA DE LIDER
De multă vreme n-a mal cu

noscut stadionul „1 Mai*  
Constanța o afluență atît 
mare de spectatori (în jur 
25 000) ca duminică dimineața, 
la meciul susținut de echipa lo
cală, F.C. Constanța, în compania 
liderului primei serii a Diviziei 
B, F.C.M. Brașov. Distanța mare 
de puncte care separa în clasa
ment cele două formații a făcut 
ca derbyul de pe malul mării 
să devină mai mult o confrun
tare avînd ca miză... orgoliul. 
De ambele părți, partida a fost 
abordată cu dorința de victorie, 
cu o mare doză de ambiție, atît 
constănțenii, cît și ____"
angajîndu-se tatr-un joc deosebit 
de aprig, uneori chiar aspru, ți
nut însă în mină de arbitrul ti
mișorean L Igna, care (foarte 
bine ajutat la linie de V. Damșa 
— Lugoj și E. Regep — Timișoa
ra) a condus excelent.

Cum era firesc, gazdele 
cat mai mult, îndeosebi 
priza secundă, dar au

din 
de 
de

brașovenii

au Ma
in re
făcut-o

F. C. BIHOR, CĂZUTA LA
T.C. Biber * dat, la Cluj-Na

poca, primul examen serios, pri
mul examen sever al actualului 
sezon eompetlțional. Și echipa 
pregătită de antrenorul E. Jenei 
NU L-A ABSOLVIT. Ea a fost 
învinsă fără drept de apel, în
vinsă la un scor neașteptat (1—4) 
deoarece: 1) a avut cei mai slabi 
jucători In veteranii Vidae șd 
Blgan, ambii fiind coautori la 
trei din eele patru goluri pri
mite, ambii eu intervenții aproa
pe hilare; 2) echipa, cu 
riența ei de fostă divizionară 
ou destule victorii la activ 
fia ța unor puternice formații 
primul eșalon, n-a știut cum 
contracareze elanul, ambiția 
puterea de luptă a - ---- 
MM tr.ttinlt. Acestea au fost prin
cipalele cauze care au generat o 
tairingere usturătoare, la tncepsi-

expe- 
’ A, 

in 
din 
să 

— Si adversa ru

UN MINUT DE ETICA

victorie în vic- 
masculină de 

a 
„zonele*  

calificare,

omo- 
me- 

eșalon. 
aici toate bune șl ia 
lor. Din păcate, însă, 
cu debutul în campio- 

divizionar, această echl-

tea covorului de cauciuc din 
lăcașul popicelor și la alte 
^măsuri»4 de natură să le 
mărească randamentul de la 
o etapă la alta. După ce au 
obținut 5 279 p d în etapa 
inaugurală, sextetul din Tîr- 
năvenl a înregistrat în al 
doilea meci din returul cam
pionatului un salt... cosmic, 
surcLasînd pe arena proprie 
eu 6 138—5 618 p d pe dubla 
campioană a țârii Aurul Baia 
Mare, rezultat care prin 
mens iun ea cifrelor ar 
zenta 
dial 1 
tățtie 
câtor 
torul ___ ___ _____ ,
rînd din 200 bile mixte ___
de popice, rezultate cu totul 
iezite din comun înregis-trfnd 
și alți colegi de echipă care 
au trecut cu ușurință granița 
eelor 1 000 p d. Numai că a- 
tunci cînd popicarii din Tîr- 
năveni joacă în deplasare, pe 
arene corespunzătoare, ei nu 
reușesc să se apropie de 
5 000 p d. Cu toată „speciali
zarea*  la... canale, formația 
Chimica a început să fie în
vinsă și acasă, aflîndu-se în 
prezent în zona retrogradării. 
Concluzia este limpede pen
tru conducerea asociației 
sportive respective. Dar mă
surile 7

Troian IOAN1ȚESCU

di- 
r'ep re- 

un superrecord mon- 
Cunosctnd particulari- 

arenel, instructorul ju- 
Ioslf Grama a fost au- 
recordulul zilei, dobo- 
- —---- ’ 1 083

Să intrăm direct în subiect. 
Ascultați povestea trăită de fun
dașul ieșean Narcis Ciocîrlan și 
spusă chiar de el : „Se știe că 
nu tint unul dintre apărătorii 
care se menajează. și... menajează 
adversarul. Numeroasele dispute 
pentru balon, unele purtate cu o 
forță deosebită, mi-au produs — 
in decursul a cinci ani — șapte 
entorse la genunchiul piciorului 
sting. Mă refăceam, cu chiu cu 
vai, reintram în antrenamente, 
în jocuri și — după un timp — 
genunchiul 
dncea 
gravă. 
—, ea 
lațiile _ 
mă consultau 
m-aș mai reface, fie și pentru 
calitatea de pieton, dar pentru 
cea de fotbalist ! Unul dintre ei, 
însă, dr. Paul Trosc, șeful sec
ției de chirurgie de la Spitalul de 
recuperare din Iași, mi-a dat cu
raj și asigurarea refacerii ge
nunchiului meu în care — repet 
— nici o articulație nu mai era 
întreagă. Așa a început, la 2Q 
martie 1979, lupta oamenilor in 
alb, a colegilor mei de echipă și 
a antrenorilor, lupta mea pentru 
reconstruirea — cred că ăsta este 
cuvântul — genunchiului. In acea 
zi am fost operat de o echipă 
condusă de admirabilul chirurg 
ieșean, echipă din care mai fă
ceau parte medicii L. Popescu și 
G. Herescu. Dificultatea și com
plexitatea operației au cerut me
dicilor multă măiestrie profesio
nală. Am rămas în spital — sub

men ceda iarăși. A 
entorsă a lost și cea mai 
Adăugată la precedentele 
a distrus complet articu- 

genunchiului. Medicii care 
nu garantau cd

ACTUALITĂȚI DIN TENISUL DE MASA
S La tradiționalul concurs in- 

temațtanial de tenis de masă 
pentru junioare „Cupa 8 marile44, 

organizat de federația bulgară, a 
participat și un tot de sportive 
românce, alcătuit din Beatrice 
Pop, Ma-rima Panțuru, Lorena 
Mihai șl Crinela Savia. Antreno
rul Emfl Băcioiu ne-a declarat 
că întrecerea, la care au fost 
prezente, de asemenea, junioare 
din RJ3. Germană, iugoslavia și 
țara gazdă, a fost deosebit de 
utilă îndeosebi junioarelor mici,

JUCAȚI DIN VREME NUMERELE 
PREFERATE I

In cadrul a 8 extrageri, cu un 
total de 44 de numere, sg atri
buie: e AUTOTURISME „Dacia 
1300- a CIȘTIGURI IN BANI de 
30.000, 15.000 lei etc. a EXCURSII 
io R.P. Chineză sau R.D, Ger
mană. ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor — sîmbâtâ 22 mar- 
He 1080. MAI MULTE BILETE - 
MAI MULTE ȘANSE DE FRU
MOASE SATISFACȚII I

Pop și Panțuru, la primul lor 
concurs de acest fel. In proba pe 
echipe, în care s-au dasat pe 
locul V din 8 formații partici
pante, Pop șl Panțuru au obținut 
o prețioasă victorie, cu 2, ia 
mai experimentatele sportive 
bulgare Ndkova și Staleva. E- 
chlpa Crinela Sava și Lorena 
Mihai au ocupat locul IUL, după 
Bulgaria I și Iugoslavia I. La 
gimplru, Orinda Sava a obținut 
locul secund. (2—3 in finala cu 
Nelkova), iar la dubi u Pop și 
Mihai — locul III • La Buzău 
s-a disputat zilele trecute con
cursul internațional amical dintre 
formațiile Voința Buzău (fete), 
Voința Satu Mare (băieți) și 
Selecționata Start din Polonia. Pe 
locul I la echipe fete s-a clasat 
Voința Buzău (Dorina Murea, Co
rina Dona, Adriana Rădulescu), 
iar la băieți Voința Satu Mare 
(Gabriel Măkoldi, Laszlo Fogd, 
Stefan Murvai). Da simplu fetea 
cîștigat Dorina Murea, iar la 
băieți polonezul Konopczinski.

I 
I
I
I
I
I
I
I

precipitat, fără claritatea necesa
ră. Calmul șl precizia le-au lip
sit, de asemenea, constănțenilor 
ta cele cfteva situații favorabile 
de gol pe care șl le-au creat 
(Peniu în prima repriză, Coren- 
dea — de două ori — după pau
ză), dar pe care le-au ratat.

De partea cealaltă, oaspeții 
(din rtndurile cărora s-au re
marcat mal ales Pescaru, Șulea 
șl Paraschiveseu) s-au apărat cu 
o rară șl remarcabilă dîrzenle. 
cu multă siguranță, lmpresslonînd 
— totodată — prin simplitatea și 
rapiditatea cu care reușeau să 
treacă din defensivă în ofensivă, 
prin precizia șl spectaculozita
tea combinațiilor, prin forța și 
periculozitatea contraatacurilor. 
Desigur, brașovenii au beneficiat 
și de oarecare șansă la înscrie
rea celor două goluri, la primul 
dintre ele mingea rlcoșînd dln- 
to-un adversar (în urma loviturii 
libere executate de Pescaru) la 
Paraschiveseu. iar la cel de-al 
doilea mingea centrată de Pa-

raschlvescu fiind deviată în pro
pria poartă de fundașul central 
constănțean Antonescu, care — 
în paranteză fie spus — a evo
luat cam slab. F.C.M. Brașov a 
lăsat, însă, în ansamblu, impre
sia unei echipe solide, excelent 
pregătite, care în acest campio
nat — dup.ă cum cu sportivitate 
au recunoscut conducătorii, an
trenorii și jucătorii clubului con- 
stănțean — S-A DOVEDIT EVI
DENT MAI BUNA decît rivala ei 
de pe litoral, conducind acum 
detașat seria și fiind la un pas 
de promovarea — pe deplin me
ritată — în prima divizie.

Pentru F.C. Constanța — căreia 
insuccesul de duminică’ i-a spul
berat orice speranță de promo
vare — important este ca încă 
de pe acum să treacă la o 
țliine energică de pregătire
sub toate aspectele — a noului 
campionat, fără de care speran
țele zecilor de mii de iubitori ai 
fotbalului de pe litoral ca echi
pa lor ' - -
primul 
se vor

ac-

favorită să fie readusă în 
eșalon valoric cu greu 
împlini.
Constantin FIRÂNSSCU

PRIMUL EXAMEN SEVER AL
tul unul sezon de care supor
terii lui F.C. Bihor îșj leagă îm
plinirea frumosului vis de reve
nire a favoritei lor în Divizia A.

Dar înfrtngerea nu poate fi 
explicată numai prin defecțiunile 
înregistrate în mecanismul aces
tei formații. Ele, defecțiunile, au 
fost... provocate șl de ced 11 Ju
cători care au alcătuit echipa în- 
tflnită, CT.R. Ctuj-Napoca, for
mație aflată într-o situație preca
ră în clasam enrol seriei. Au ju
cat în această formație cu ade
vărat 11 luptători, 11 jucători 
care au evoluat tot timpul conec
tați la o înaltă tensiune, dar fără 
să se abată vreun moment de 
La legile fair-play-ului. Remarca- 
bflă ' dăruirea tor, remarcabile 
strădaniile lui Țegean, H. Popes
cu șl Nagel, ultimii., mohicani 
din lotul fostei divizionare A, re-

„SESIUNII" DE PRIMĂVARĂ..
marcabil efortul antrenorului dr. 
C. Rădulescu de a construi o 
nouă echipă C.F.R., de a-i oferi 
o partitură tactică pe care s-o 
poată interpreta In mod cores
punzător. C.F.R. a jucat avîntat 
(foarte normal, din moment ce 
Berindei, Toth, Kilin, Pop. Mu- 
reșan, Radu, Albu. Oristălțan, 
Turca nu au mai mult de 20—21 
de ani), dar și glndit. surprin
zând „Bihorul44 prin citeva „sche
me*  bine învățate.

C.F.R. Cluj-Napoca — F.C. Bi
hor 4—1 sau, altfel spus, victoria 
dorinței de 
dorinței de 
acest 4—1 
salvat. Tot 
F.C. Bihor

supraviețuire In fața 
promovare. Dar, cu 

C.F.R. încă nu s-a 
așa cum, pierzînd, 

_ . ------ nu și-a irosit ultima
șansă, ultimul glonte... Mal ră- 
mîn de disputat alte 15 etape.

Laurențiu DUMITRESCU

POVESTEA UNUI GENUNCHI ZDROBIT
tupraveghere medicală — o lună 
și trei ihptămlnî. Primele 12 zile 
am fost fixat pe „cal-, acel pat 
cu suspensii și articulații in care, 
drept să vă spun, nu te simți 
tocmai comod. După ÎS zile de 
purtare a ghipsului, au urmat 
trei săptămini — primele — din 
importanta perioadă de recupe
rare. Apoi incă două săptămini 
de lucru la Policlinica pentru 
sportivi : efort intens pentru re
facerea musculaturii — puternic 
atrofiată — a piciorului operat. La 
două luni după operație plecam 
la Băile Felix unde sub îndru
marea dr. M. Neșu, fostul jucător 
de la „V și F.C. Bihor, am efec
tuat o binefăcătoare cură' de re
facere. Situația se îmbunătățea 
dar, credeți-mă, eu aș fi dorit ca 
progresul să fie mai rapid. Erau 
zile cind pierdeam speranța că 
voi mai putea juca. Dar lunga 
perioadă de refacere continua.. 
La începutul lut iulie am venit 
la București, la clubul Dinamo, 
unde am urmat un alt program 
de fortificare a musculaturii sub 
sfaturile priceputului antrenor 
AL Cosma. Ziua de 1 august a 
programat primul meu antrena
ment. Ca și in toate zilele, In 
toate etapele îndelungatei mele 
convalescențe și acum i-am sim
țit aproape pe coechipieri și an
trenori. Alternam ședințele de 
antrenament, pe stadion, cu cele 
de gimnastică medicală. Adeseori 
aveam plăcuta surpriză să-l văd 
apărtnd la sală sau la arenă pe 
doctorul Paul Trosc, care mă 
încuraja părintește. A fost o altă

perioadă grea, de 3 luni ; dure
rile erau destul de mari, obli- 
gindu-mă la întreruperi ale pro
gramului de refacere. A venii 
însă și ziua în care antrenorul 
L, Antohi mi-a spus : „Gata, în
cerci cum merge în meciul de 
cupă de la Călan !“ Și am jucat. 
Un meci întreg. Și prelungirile 1 
Genunchiul a ținut ! După un 
nou tratament la Felix, la înce
putul anului am intrat in pro
gramul normal de pregătire a lo
tului și joc din nou. Ce bucurie 
mai mare poate fi pentru un 
fotbalist amenințat să nu mai 
apară niciodată pe stadion ? De 
aceea cuvintele mele sînt prea 
sărace spre a exprima imensa 
recunoștință față de toți cei care 
m-au ajutat, cu prietenie, cu căl
dură, cu omenie să trec una din
tre cele mai grele încercări ale 
vieții mele".

Povestea adevărată a lui Narcis 
Ciocîrlan — asemănătoare cu cea 
a coechipierului său Mircea Ursu, 
și el salvat de dr. Paul Trosc — 
ne-a îndemnat să v-o prezentăm 
— fără înflorituri șl fraze savan
te — pentru a se vedea ce în
seamnă ajutorul celor dimprejur 
pentru a sublinia meritele pri- 
cepuților chirurgi ieșeni, dar și 
spre a elogia marea voință și 
îr credere a fotbalistului Ieșean, 
învingător în meciul nr. 1 al e- 
xistenței lui de pînă acum. A- 
FROAPE 12 LUNI DE LUPTA 
PENTRU VINDECAREA UNUI 
GENUNCHI ZDROBIT.

Eftimie IONESCU

NAȚIONALA ’80“-„TRICOLORII 70“
(Urmare din pag. 1)

a valorifica și mai 
care i le 
antreno- 
va alinia 
linie de 

Au- 
aceasta 

climatul

Pentru 
mult posibilitățile pe 
oferă jocul de astăzi, 
rul echipei naționale 
în repriza a doua o 
mijloc inedită (Țicleanu, 
gustin, lovănescu), 
schimbare subliniind 
de întrecere sportivă al parti
dei. deoarece, pe parcursul ce
lor două reprize, duelul celor 
două linii capătă un pronunțat 
caracter de baraj între expe
riență. pe de o parte, și tine
rețe — pe de alta.

In tabăra cealaltă, Angelo 
Niculescu vrea să alinieze în 
primul minut fosta lui echipă :

RĂDUCANU — SATMAREA- 
NU I, LUPESCU. ? MO
CANII — DEMBROVSCHI. DU
MITRU. NUNWEILLER VI — 
LUCF.SCU DUMITRACHE. DO
BRIN.

Semnul de întrebare 
dreptul unuia din stoperi 
explică prin faptul că cei 
antrenori n-au ajuns încă 
un acord în privința folosirii

din 
se 

doi 
la

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI» ȘTIRI • ȘTIRI
• ROMANIA — TURCIA, LA 

HUNEDOARA. Partida retur din 
cadrul preliminariilor U.E.F.A. 
dintre echipele de juniori ale 
României și Turciei va avea loc 
miercuri, 2 aprilie, la Hunedoara.

® Meciul de Divizia ,B META-

LUL — LUCEAFĂRUL, care tre
buia să se dispute în ziua de 
25 mal (dată care coincide cu 
desfășurarea turneului U.E.F.A.), 
a fost neprogramat pentru mîine, 
20 martie, la ora 15, pe stadio
nul Metalul.

kli Dinu. Angelo Nlculescu pro
pune utilizarea lui Dinu pe 
parcursul primei reprize în 
echipa ..tricolorilor ’70". Pe de 
altă parte, criteriul tehnic este 
predominant la echipa naționa
lă- Răspunsul îl vom avea as
tăzi. la ora 17.

Iubitorii fotbalului așteaptă 
un meci de spectacol. Unii se 
îndoiesc de capacitatea liniei 
de fund a „veteranilor", dar 
se pare că îndoiala este nejus- 
tificată. Echipa „’70“ are destu
le variante de schimb pentru 
jucătorii din această linie. 
Pescaru și Antonescu sint ju
cători activi, ca și Anca de
altfel. care a evoluat pe Wem
bley.

Oricum, meciul este deosebit 
de interesant.'Ta cazul în care 
Dinu va juca în selecționata 
’70 în primele 45 de minute, 
echipa „bătrînilor" va avea în 
formație trei nume cu adevă
rat sonore — Dobrin, Dumitru, 
Dinu — trei jucători deosebit 
de activi, toți trei lideri ai e- 
chipelor lor de club, care se 
află, toate, în primele patru 
locuri 
singur 
pentru 
ctîlpei ___

Va fi un 
ța ..vechii 
firească a 
nale care _ 
internațional 
duel va fi deosebit de intere
sant. Rezultatul confruntării 
tehnico-tactice, dincolo de ori-

ale clasamentului. Acest 
amănunt este suficient 
a proba potențialul e- 

.,de ieri".
meci între experien- 

gărzi" și vigoarea 
unei echipe națio- 

a și jucat un meci 
în 1980. Acest

ce pronostic, va putea influ
enta în bine perfecționarea ca
drului de joc al echipei națio
nale oare a 
în vederea 
dui această 
din Spania.

întâlnirea 
bucureșteanul 
care va arbitra, 
meciul său de 
internaționalii 
M. Constantinescu.

★După cum am anunțat, astăzi, 
la ora 15, pe stadionul „23 Au- 
gust“, lotul de tineret va disputa 
un meci de verificare în vede
rea apropiatei întîlniri interna
ționale cu selecționata olimpică 
a R.D. Germane (Karl Marx 
Stadt, 2 aprilie). Obiectivele 
concrete ale acestei acțiuni sînt, 
după cum ne spunea antrenorul 
Cornel Drăgușin. verificarea unor 
noi jucători, propuși în cadrul 
consfătuirilor cu antrenorii din 
eșaloanele „A« și ,,B“, însușirea 
ideii de joc și definitivarea lotu
lui restrîns cu care se va ataca 
sezonul 1980.

Din cei 31 de jucători convo- 
cațl. care vor efectua patru 
dințe de pregătire pînă la 
partidei, conducerea tehnică 
format două echipe care vor 
opuse, la fluierul arbitrului 
rol Jurja, ajutat la linie ’ 
cea M. Ionescu și Pavel

Iată componența lor : 
„GALBENII" î BOidici 

— Lică (Vlad), Io van, 
mon (Bumbescu), Kiss 
reșan, Geolgău, Bozeșan 
heș, Antohi, Irimescu.

„ALBAȘTRII44: Toma (Nițu) 
Bubela, Zare, Mărginean, 
Mincu (Dumitrașcu) —- FL Pop 
(Badea), Suciu, Coraș — Veri- 
geanu (M. Marian), Ral ea (Mă
rar), Ciobanu.

început pregătirile 
importantului start 
toamnă. Mundialui

va fi condusă 'da
N. Petri'ceanu, 
cu acest prilej; 
adio. La tușe :
D. Nicolae și

șe- 
ora 

a 
fl

Ca- .
de Mir- 
Peană.
(Is trate) 

C. Solo-
— Mu-
— Ter-

A.



LA CRAIOVA, DUMINICA, Turneul internațional de șah al României

AL XXV-lea CROS BALCANIC
competiții. De aceea si sîntem“-----;--- : ~ VOT

suc-

C. IONESCU - PRIMA „NOTĂ "!

Craiova, oraș în care atletis
mul, mai precis alergarea, se 
află acasă, a fost ales ca gazdă 
a întrecerilor unei competiții 
tradiționale — Crosul balcanic 
căruia, duminică. îi va fi ani
versată cea de a XXV-a edi
ție. Un jubileu pe care craio- 
venii, mari iubitori de sport, 
se pregătesc să-l sărbătorească 
așa cum se cuvine. In acest 
scop a fost constituită o comi
sie de organizare, care-1 are 
ca președinte de onoare pe 
tov. C'ostică Chițimia, prim 
secretar al comitetului munici
pal de partid, primarul orașu
lui, în fața căruia a stat o 
largă diversitate de probleme, 
de la amenajarea traseelor, în 
splendidul decor al Parcului 
poporului și pînă la, să zicem, 
popularizarea acestei frumoase

convinși că întrecerile se 
bucura de un binemeritat 
ces. pe toate planurile.

Duminică va fi pentru 
cincea oară cînd Crosul 
canic este organ zat în Româ
nia : în I960 si 1965 el a avut 
loc la București, in 1970 la 
Buftea si în 19'5 la băile Fe
lix, lîngă Oradea. La întreceri 
vor fi prezenti concurenți din 
toate țările balcanice : Albania 
— 9 alergători. Bulgaria — 16. 
Grecia — 18, Iugoslavia — 18 
și România — 24 (Turcia nu a 
anunțat încă numărul competi
torilor). Cele cinci curse 
programul întrecerilor se 
desfășura astfel : ora 10 
tivitatea de deschidere. 
10.30 junioare — 2000 m. 
10.50 juniori — 6000 m, 
11,20 tineret — 8000 m. ora 
senioare — 4000 m, seniori — 
12000 m. ora 13,20 Festivitatea 
de închidere.

Directorul concursului va E 
profesorul Aurel Dane*  (Cra
iova), ca judecător arbitru va 
funcționa Nicolaa Mihalache 
(Bacău) avîndu-i ca ajutoare 
pe Dumitru Dobrescu (Sibiu) și 
Tadeus Strzelbischi (Bucu
rești). acesta din urmă fost 
concurent la Crosul balcanic.

La ediția precedentă a com
petiției. desfășurată In marți» 
anul trecut la Pristina, în Iu-

a 
băl

din 
vor 

Fes-
ora 
or*  
ora 

11,50

V

PE GHEAȚA ȘI PE ZĂPADĂ
ho-

HOCHEIȘTII ELVEȚIENI 
ÎNVINGĂTORI

Turneul internațional de 
chei de la Ljubljana s-a înche
iat cu victoria selecționatei El
veției. urmată in clasamentul fi
nal de formațiile R.D. Germane, 
Iugoslaviei și Austriei. In ulti
mele meciuri s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate: R. D. Ger
mană — Austria 7—1 fl—0, 4—0. 
»—1); iugoslavia — Elveția 3 3 
«1—1, 0—0. 2—2).

FINISUL BIATLONIȘTILOR 
JUNIORI

Campionatul mondial de biat- 
kxn pentru juniori s-a încheiat 
la Sarajevo cu proba de ștafetă 
3X7.5 km, în care victoria a re
venit echipei R.F. Germania (Pi
chler, Grebncr și Angerer) cu 
timpul de lh 18:05,48. Pe locurile 
următoare s-au clasat formațiile 
U.R.S.S. — lh 18:35,77 șl Finlan
dei — lh f9:30,79.

ZBORURI
DE LA TRAMBULINA

Concursul internațional de să
rituri cu schiurile desfășurat U 
Holmenkollen a fost cîștigat de 
Armin Kogler (Austria), cu 236,5 
p (sărituri de 102.5 m șl 96,5 m), 
urmat de Jarl Puikkonen (Fin

landa) — 235,1 p și Hubert Neu- 
per (Austria) — 234,1 p. în cla
samentul. general al „CupdT Mon- 
diale“ continuă să conducă Neu- 
per — 203 p, urmat de Kogler —

143 p și polonezul Stanislaw Bo- 
bak — 129 p.

SLALOM IȘTI! 
LA ZAKOPANE.

Proba masculină de slalom u- 
riaș, desfășurată pe plrtta de ta 
Zakopane, a revenit schâoruM 
italian Tlziano Bieler, urma*  d, 
norvegianul KJeil W«doen. In ata
șamentul general al „Cupei Eu
ropei*,  conduc italienii Tizlaa» 
Bieler șl Siegfried Kerschbau- 
mer, cu cite 138 p, urmați de 
austriacul Helmut Gstredn — 
La p.

-Șl FONDIȘTH LA LAHTl
Proba de 15 km dta cadrul 

concursului internațional de schS 
fond de La Lahtl (Finlanda) a 
fost cîștlgată de sovieticul Alek
sandr Zavialov, cu timpul da 
48:3«,10. El a fost urmat de nor
vegianul Eriksen — 48:42,18. ta 
proba de 90 km victoria a reve
nit norvegianului Jan LLndvaU — 
ah 32:41, urmat de compatriotul 
său Oddvar Braa — 2h 34:11 șl 
finlandezul Juha Mieto — ta 
34:3B. La combinată nordică, pe 
primul loc s-a situat Uwe Dot- 
zauer (R.D. Germană), cu un to
tal de 430,69 p. Schioare finlaB»- 
deză Hillka Blthivuerl a clștlga*  
proba feminină de 10 km, fiind 
înregistrată cu 33:33,56. Pe locul 
doi s-a clasat coechipiera sa 
Helena Takalo — 39:48,65 iar Jo
cul trei a fost ocupat de Urina 
Suslova (U.K.S.S.) — 40:13,71.

sportivii noștri s-au 
primul loc în 8 d n

goslavia, 
aflat pe . 
cele 10 clasamente, individuale 
și pe echipe, care se întocmesc 
la Crosul balcanic : - •
Nicola și echipa de junioare, 
Gyorgy Marko și echipa de ju
niori. Maricica Puică șj echipa 
de senioare, Ilie Floroiu și e- 
chipa de seniori. Alergătorii 
români sînt hotărîți ca și de 
această dată comportarea lor să 
fie la înălțimea așteptărilor 
(K. VIL.)

Eugenia

★
Crosul de la Velenje a lost 

cîștigat. zilele trecute, de cam
pioana mondială Grete Waltz 
(Norvegia). Maricioa Puică a 
fost a 9-a iar Doina Beșliu a 
13-a. La San Vittore Olona, 
crosul a fost cîștigat de belgia
nul Schots. campionul nostru 
Hie Floroiu terminînd. destul 
de aproape, dar pe locul 3.

Deși învingătorul este mai 
demult cunoscut, Turneul in
ternational de șah al României 
nu și-a pierdut cu nimic din 
interes și, cu atît mai mult, 
din intensitate. Dovadă — run
da a 14-a, penultima, oare a 
purtat un caracter de luptă a- 
prigă și animată. Intr-una din 
partidele centrale ale serii. 
Ghindă (deși cu negrele) l-a 
examinat foarte sever pe tînă- 
rul său coleg de club de la U- 
niversitatea București, C. Io
nescu. Acesta s-a aflat, la un 
moment dat, într-o poziție cri
tică, dar pînă la urmă, printr-o 
apărare îndîrjită. a reușit să 
obțină rezultatul de egalitate, 
în acest fel, acumulînd 8 punc
te, C. Ionescu (fostul elev al 
lui Corvin Radovici) obține pri
ma sa notă de maestru inter
național Apreciindu-i forța 
de joc și, mai ales, eurajuL

sîntem convinși că și cea de a 
doua notă, care să-i confere 
titlul nu va întirzia prea mult.

Celelalte rezultate : Chandler
— Grigorov 1—0, Stoica
rrandstetter și Ghițcscu — Cio- 
câltea remize. Partidele Kojder
— Spiridonov, Groszpeter — 
Ștefanov, Beleavski — Șubă șl 
Foișor — Griinberg s-au în
trerupt. La reluarea întrerupte
lor din runda a 13-a, Ieri di
mineață, Beleavski a cîștigat 
la Grunberg, iar Ciocâltea a 
remizat cu Chandler.

înaintea ultimei runde (astăzi 
după-amlază) și a partidelor în
trerupte ..................................... ...
continuă 
SKI cu 
Subă 8,5 
Ghindă 
Prandstetter 7,5 
și Spiridonov 7 
p. (V. CH ).

(astăzi dimineața) 
să conducă BELEAV- 
11,5 p
P (1)
8

i» 
p,

(1), urmat de 
si 
îl

Ionescu
Chandler

p, Groszpeter 
p (1), Stoica 7

Sfop-cadru

NU SÎNT SIMPLI
„CAMPIONI 

DE REZERVĂ».
Dacă intr-adevăr Irina Rod

nina și Aleksandr Zalțev țșl 
traduc în fapt intenția de a 
pune capăt strălucitei lor ca
riere corn petițion ale, 
sovietică de patinaj 
va fi totuși bine reprezentată 
pe podiumul viitoarelor cam
pionate mondiale și europene 
în proba de perechi. Dovada 
s-a făcut la ultima ediție a 
..mondialelor4* desfășurată Ia 
Dortmund. Două cupluri din 
UJLS.S. au urcat trepida 
consacrării și amin două sînt 
„opera- aceluiași blnecunoa- 
out antrenor leningrădean 
care a dat primul impuls și 
fostei perechi campioane, Sta
nislav Juk. Este vorba, tai 
primul rînd, de Marina Cer
kasova și Serghei Șahrai, a- 
cum campioni ai lumii după 
ce au fost de două ori ai 
continentului. Apoi, actualii 
deținători al medaliilor de 
bronz, Marina Pestova — 
Stanislav LeonovlaL Două cu
pluri de tineri, patru patina
tori extrem de talentați și în 
constant progres.

Succesul Cerkasovel și al 
lui Șahrai nu trebuie neapă
rat pus tn conjunctură cu 
absențele de la ediția abia 
încheiată. E drept, în afară 
de prima pereche sovietică, 
au mal lipsit și foștii cam
pioni mondiali americanii Tai 
Babilonia și Roy Gardner, uf- 
tlmul reslmțindu-se încă după 
accidentul suferit la Lake 
Placid. Dar în ce privește

școala 
artistic

Marina Cerkasova fi Serghei 
dificilă execuție. Foto : A.P.N.

Excelenfii patinatori sovietici 
Șahrai, intr-o spectaculoasă fi

din 
au 

___,___   se 
teme. Programul prezentat la 
Dortmund, ca șl pe gheața 
olimpică unde au fost meda- 
llațl cu „argint", a sttrnlt ad
mirația publicului șl a spe
cialiștilor. 20 de elemente di
ferite, cu coeficient maxim 
de dificultate I O ținută e- 
xemplară In exerciții, suplețe 
șl deosebita plasticitate tn 
mișcările sincrone, 
săriturile cu două 
trei rotații. Este 
„mina" Iul Juk se 
valoarea arătată de 
pioni.

Iată-1 însuși pe .
mărturlslnd’U-șl crezul artistic 
șl sportiv : „l ucrez pentru
un conținut cit mal bogat ta 
exercițiul elevilor mei. Pen
tru combinații cu valoare 
reală, nu simple artificii teb-

comparațiUe cu aceștia 
urmi noii laureaU au 
neapărat motive de a

ca $1 tn 
șl chiar 

limpede, 
simte In 
noii cam-

an tremor,

DIVIZIA A 
DE HOCHEI NICI STEAUA N-A SCAPAT 
CU „FATA CURATĂ" LA MIERCUREA CIUC-.

Teri ia București, Miercurea 
Ciuc și Galați au avut Ioc jocu
rile etapei a 20-a a primei serii 
valorice din Divizia A la hochei 
Etapa a fost dominată de meci ol
der by dintre S. C. Miercurea 
Ciuc și Steaua. încheiat la ega
litate (4—4). Iată însă amănunte 
de la aceste jocuri.

S. C. .Miercurea Ciuc — Steaua 
4—4 (2—2, 1— 1, 1—1). Din nou 
record de spectatori, din nou joc 
frumos, clin nou fundașul E. An
tal se dovedește un atacant pro
ductiv. Rezultatul de egalitate 
este just, ambele echipe manl- 
festind o formă ' 
dele au condus 
numai la un gol 
reștenii egalînd 
7 minute înainte de final, 
marcat : E. Antal 3, 
S.C.M. Ciuc, Nistor, ______,
Prakab și Hăiăucă — Steaua. A 
condus N. Enache (Galați), aju
tat de M. Presneanu (București) 
și A. Balint (M. Clue). (V. PAȘ
CANII — coresp.).
• Dunărea Galați — Metalul 

Sf. Gheorghe 3—6 (2—4, 1—6, 0—2). 
Victorie prețioasă, dar meritată 
a oaspeților. Echipa locală a ju
cat slab, fără convingere, avind 
și doi portari lipsiți de inspirație. 
Au înscris : Marcu, Mocanu, Vi-

— Dunărea. Tudor, 2, Sza- 
Gherman, Vlad, Lucaci — 

Metalul. A arbitrat L. Encin 
(București), ajutat de Gh. Lupa 
(București) și G. Tasnadi (M. 
Ciuc). (T. SIRIOPOL — coresp.).
• Dinamo București — Metalul

Rădăuți 23—1 (9—1, 7—0, 7—4)).
Azi au loc meciurile retur ale 

acestor întîlniri.
REZULTATE MAI PUTIN 

SCONTATE ÎN SERIA SECUNDĂ
Cea de a doua etapă a ulti

mului tur din seria secundă » 
Diviziei A a programat trei par
tide interesante, în care 
Înregistrat rezultate mal 
scontate, fie ca proporții __
scorului, fie ca echipă Învingă-

deosebită. Gaz- 
tot timpul, dar 
diferență, bucu- 
ultima oară cu 

Au 
GaU — 
Oleuicl,

s-au 
puțin 

ale

toarc. Dar lată amănunte de la 
aceste întâlniri :

Avîntul Gheorgheni — Agrono
mia Cluj-Napoca 6—5 (1—5, 2—ft, 
3—0). Un joc foarte disputat, îa 
care lidera competiției a trebuit 
să facă mari eforturi pentru a 
cîștiga. Golul victoriei a fost 
înscris abia cu 30 de secunde 
înainte de final, după ce La ter
minarea primei reprize studenții 
conduceau cu un scor ce părea 
să-i pună la adăpost de surprize: 
5—1 ! Au marcat : Barabas 12, 
Antal, Kercso, Tamas, Gyorgy — 
Avîntul, Etos 2, Miklos, Lajos, 
GegS — Agronomia. A arbitrat 
I. Becze.

CI. sp. șc. Liceul Miercurea 
duc — Progresul Miercurea Cioc 
7—1 (3—1, 2—0, 2—0). Victorie
clară, surprinzătoare prin pro
porțiile scorului. Elevii au jucat 
mai grupat în apărare și foarte 
combinațiv în atac, mareînd ma
joritatea golurilor din pase fru
moase in fața porții. Au " * ’
Gergedy 2, Bartalis 2, 
Korpos, Kohn — Liceul, 
Progresul. A condus cu 
St. Chiriță (Suceava).

Sp. studențesc A.S.E. — 
Odorhed 6—4 (3—0, 0—4,
Meci foarte aspru, cu 
tate răsturnări de scor, 
reștenii conduceau cu 
min. 6, lăsînd impresia 
cîștiga ușor. La sfirșitui 
a doua reprize conduceau jucă
torii de la Tîrnava cu 4—3, tar 
cînd s-a auzit fluierul final vic
toria era de partea bucurește- 
nilor. Au marcat : Jinga 3, 
Constantinescu 3 — A.S.E., Mol
dovan 2, Ban și Szallai — Tîr
nava. A condus St. Enciu (Bucu
rești). (C. A.).

Programul de azi : ORA 11 î 
Tînuava Odorhei — Avîntul 
Gheorgheni ; ORA 13,30 : __
sp. șc. Liceul M. Ciuc — Agro
nomia Cluj-Napoca ; ORA 
A.S.E. Sp. studențesc 
sul M. ;
namo — Metalul Rădăuți (serial)

FI. SEGĂRCEANU Șl A. DlRZU 
LA TURNEE DE TENIS IN ITALIA 

în
pentru 
Davis- 
tinerii component! al selecțio
natei române au plecat în 
Italia, unde urmează să par
ticipe la tradiționalul circuit 
de primăvară, care 
turnee la Sassari 
șl 30 martie), 
martie * ____
(7—13 aprilie), Roma 
aprilie) și concursul

cadrul pregătirilor 
medul de „Gupa 

cu echipa Angtld.

prevede 
(între 24 

Cagliari (31 
6 aprilie), Napoli ------- (14_20 

. .---------------------- „mas
ters- la Palermo (21—27 apri
lie). Au făcut deplasarea 
Florin Segărceanu șl Andrei 
Dîrzu. Potrivit programului, 
ei vor H însoțiți de căpitanul- 
nejucător, antrenorul emerit 
Gheorghe Viziru.

înscris : 
Becze, 

Coci*  — 
scăpări

a.
IC :

Progre- 
Citic ; ORA 18,30 : Di-

nice. Ca să obții aceasta este 
nevoie, desigur, de sacrificii. 
Nu fac economie do ** 
de forțe. Și sini fericit 
găsesc sportivi care să 
urmeze fără șovăire, 
cum sînt Cerkasova șl 
rai..»*

Pentru proaspeții 
reați, tinerețea este o garan
ție în acest sens. Marina abia 
împlinește 16 ani, Serghed va 
avea 22 ‘
amîndoi moscovițt El 
înalt de 1,78 m șl cu 6« kg 
greutate.

timp, 
cînd 

mă

lau-

la toamnă. Sînt 
este

greutate. Ea are 1,59 m șl 
62 kg. Amîndol, încă pe băn
cile școlii. Serghei Șahrai 
termină al 4-lea an al Institu
tului de 
Moscova, 
elevă 
tacă 
tiv : 
virata preșcolară...

Radu VOIA

cultură fizică din 
Marina Cerkasova. 
clasa a opta. Șl 

amănunt semnlflca-
in

un
ambii patinează de la

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Detroit CM1- 

chigan), tanz^nlanul Suleiman 
Ny-ambul a cîștigat proba de o 
milă, cu timpul de 4:05,3. In pro
ba de 3 mile, Solomon Chebor a 
realizat timpul de 13:21, iar ia 
lungime Carl Lewis a sărit 8,04. 
Aruncarea greutății a fost câști
gată de Michel Carter eu 30.61 m. 
• Atletul Go Chou Sen (R.PJJ. 
Coreeană) a terminat învingător 
în maratonul desfășurat în îm- 
prej urimile Parisului, fiijid cro- 
nometrat pe 42,195 km cu 2h 10:32. 
L-au urmat vest-germanul Wer
ner Dorrenbach er — 2h 112:22 și 
olandezul Cornelius Vried — 2h 
13:30.

AUTO • ,, Raliul Portugaliei- 
(2 647 km), probă con tind pentru

In sporturile individuale, __ _ _______r_ r__  _______ , _____ _
rezultate cu totul ieșite din comun. In 1968, în condițiile tie altitu
dine ale orașului Mexico, un atlet extraordinar ca Bob Beamon ob
ține o senzațională săritură In lungime de 8,90 m, care stîrnește 
uimire. Performanțele — pentru o vreme, aparent — intangibile 
etalon și pun pe nedrept in inferioritate o seamă de sportivi 
tați, dotați, bine pregătiți care, deși aflați mereu la înalt 
nu reușesc sâ atingă culmea singulară a recordului de excepție.

De la asemenea considerente pleacă cei oare — fără a 
valoarea intrinsecă a rezultatului excepțional — caută cu sîrgti forță 
criterii mai juste pentru desemnarea liderilor. Două recente exemple 
ne stau la îndeminâ pentru a proba această tendință aproape fireas
că intr-o lume (cea a sportului) In oare Ierarhiile (întocmite la tot 
pasul) nu accepta (decît rareori) prețuirea unicatului.

Revista italiană ,,M mondo del nouto- stabilește un interesant tablou 
a| celor mai rapizi înotători din lume, ignorind recordul lumii șl 
hjind, dimpotrivă, oa temei cele mai bune 10 timpuri pe 100 m 
liber ale fiecărui candidat la onoarea pusă in joc. Astfel, în frun
tea listei ajunge Jim Montgomery (S.U.A.), cu un timp mediu de 
50,606, iar pe locul 7 primul european. Italianul Marcello Guarduccl 
(cu 51,454).

In aceeași manieră, revista rest-germană ..Leichtathletik" inserează 
an studiu plin de Interes, conchizînd că cel mai bun specialist din 
lume (din toate timpurile) la săritqra în lungime nu este pomenitul 
Bob Beamon, cu fantasticul său record, ci alt american, Ralph Bos
ton. In ajutorul afirmației se pubfică mediile calculate ba cele med 
bune 10 sărituri ale fiecăruia dintre potențialii aspiranți, reieșînd că 
in frunte se găsește Boston cu 8,344 m (media săriturilor), înaintea 
Iul Beamon (8,338 m) și a altul american, Arnie Robinson (8,325 m).

In acest fel, împotriva isprăvilor Intîmplătoare (oricît de răsu
nătoare ar fi), se naște aserțiunea, aproape axiomatică potrivit căreia 
numai valoarea confirmată e valoare adevărată I

Victor BANCIULESCU

anumite circumstanțe pot favoriza, uneori.

ti ev in 
taleo- 
nivel.

campionatul mondial de raliuri, 
s-a încheiat la Lisabona cu suc
cesul pilotului vest-german Wal
ter Rohrl („Flat Abarth1*),  ur
mat de finlandezul Markku Aicea 
șl francezul Guy Frequelin.

BOX • Campionul mondial 
la cat. ușoară (versiunea WBC), 
scoțianul Jim Watt șl-a apărat 
cu succes centima. In gala des
fășurată La Glasgow el l-a Învins 
prin k.o. (4) pe Charley Nash 
(irlanda de Nord).

FOTBAL O La Lagos au luat 
sfîrșit întrecerile din cadrul gra
pelor preliminare ale celei de-a 
12-a ediții a ,, Cupei Africii". Se
lecționatele Nigeriei, Republicii 
Arabe Egipt, Algeriei și Maro
cului s-au calificat pentru semi
finalele competiției. In ultimul 
med din preliminarii: Maroc — 
Ghana 1—0 (1—0) © La Bagdad, 
in preliminariile turneului olim
pic: Kuweit — Irak ir—0 (0—0).

ȘAH G Cea de-a 7^a partidă 
dintre Nana AleSiandria și Elena 
AhmUovskaia, care-șl dispută ia 
Kislovodsk unul dintre meciurile 
turneului candidatelor la titlul 
mondial feminin, s-a Încheiat re
miză. Scorul este favorabil cu 
41/»—21/, p Nanei Aleksandrla.

TENIS • Intr-una din primele 
partide ale turneului de la 
Frankfurt pe Main, americanul 
Butch Waits l-a învins pe 
Năsitase cu 7—6, 7—6. Alte
zultate: Gottfried — Lendl 
6—2; Dent — Palin 7—6. 
ft—4; Alexander — Frawley

6—3; Mottram — Catren 
J—«. a—4, 6—0. • Turneul de la 
BOblingen (R.F.G.) a fost ctștlr 
gat de cehoslovacul Tomas Smld, 
care l-a învins în finală cu 6—L 
4—3. 5—7, 1—8, 8—4 pe englezi 
Mark Cox. • In finala de la 
Alexandria. Patrick Domingue» 
— Zeliko Framulovici 6—I, 6—2.

TENIS DE MASA • La Paria,' 
to finala C.E. pentru echipe de 
juniori. Italia a întrecut cu 2—1 
Franța.
oitotoă, __ „____ _ ____
(Cehoslovacia), a fost cîștigată de 
reprezentativa Cehoslovaciei: 3—o 
ta finala cu Bulgaria • La Hel
sinki, ta „Cupa ligii europene*  
(grupa B), Finlanda — Nprvegia 
4—3. Finlanda a promovat tn pri
ma grupă valorică a competlțieL

7—8, 7—«.
Eli« 
re-

Cox.

Competiția similară to- 
dlsputată la Lltvkww


