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Miercuri, 26 martie, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C. C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat rezultatele alegerilor 
de deputați in Marea Adunare 
Națională și consiliile populare, 
precum și unele probleme or
ganizatorice privind constitui
rea Marii Adunări Naționale, 
a Consiliului de Stat și a gu
vernului și a adoptat hotărîri 
in acest sens, stabilind ca ele 
să fie supuse aprobării plena
rei C. C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, de asemenea, raportul 
privind evoluția prețurilor și 
tarifelor în anul 1979. Anul tre
cut indicele preturilor cu amă
nuntul și al tarifelor a fost față 
de 1975 de 5,1 la sută, ceea ce 
a permis realizarea prevede
rilor de creștere a puterii 
de cumpărare și a nive
lului de trai al populației. In 
comerțul de stat, prețurile au 
crescut cu 4,4—5 la sută, față 
de 6 la sută cit se stabilise pen
tru întregul cincinal. In ce pri
vește serviciile, creșterile de 
prețuri au Înregistrat, față de 
anul 1975, un procent de circa 
14 la sută. După cum se știe, 
pentru a nu se influența creș
terea planificată a retribuției 
și pensiei reale, au fost intro
duse compensații bănești pen
tru personalul muncitor și pen
sionari. In anul 1979 prețurile 
de producție și de livrare in 
industrie au reprezentat, față de 
1975, 97,5 la sută, respectiv 95,1 
la sută. In ansamblu, datorită 
dinamismului dezvoltării econo
miei naționale și politicii eco
nomice a partidului, s-au asigu
rat stabilitatea prețurilor, o cir
culație bănească sănătoasă, ridi
carea continuă a nivelului de 
trai al poporului.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri care să asigure 
și în viitor evoluția prețurilor 
în limitele planificate, astfel ca 
succesele obținute in dezvolta
rea economiei naționale să de
termine în continuare creșterea 
nivelului de trai al întregului 
popor. S-a cerut ministerelor, 
celorlalte organe centrale, în
treprinderilor, consiliilor popu
lare să acționeze cu toată fer
mitatea pentru reducerea chel
tuielilor de producție. îndeosebi 
a celor materiale și de energie 
— calea sigură a sporirii efi
cienței economice și ieftinirii 
produselor. Au fost fixate, de 
asemenea, sarcini privind pro

ducerea și livrarea Ia fondul 
pieții a bunurilor de consum in 
volumul și structura solicitate 
de populație, Ia o calitate cit 
mai înaltă, precum și dezvolta
rea și îmbunătățirea serviciilor 
prestate. S-a stabilit să se exer
cite un control tot mai riguros 
asupra modului de stabilire și 
aplicare a prețurilor în eco
nomie. Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat ministerelor, ce
lorlalte organizații centrale de 
stat să asigure o mai bună co
relare între cheltuielile de pro
ducție și prețuri, stabilindu-se 
un raport cit mai just, științi
fic determinat, în întreaga eco
nomie, menit să stimuleze efor
turile pentru o nouă calitate, 
sporirea rentabilității, creșterea 
productivității muncii, valorifi
carea superioară a tuturor re
surselor, in vederea înfăptuirii 
consecvente a politicii partidu
lui de ridicare a nivelului de 
trai al întregului popor.

*

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizita 
oficială pe care a efectuat-o in 
țara noastră, in perioada 17—23 
martie 1980, general de corp de 
armată Mobutu Șese SekoKuku 
Ngbendu Wa Za Banga, pre
ședinte fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii Zair.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat deplina aprobare 
față de rezultatele pozitive ale 
noului dialog româno-zairez la 
nivel înalt, care se înscrie ca 
un moment de seamă în evo
luția ascendentă și rodnică a 
relațiilor dintre cele două țări 
și popoare.

Comitetul Politie Executiv a 
aprobat in unanimitate docu
mentele, înțelegerile și conclu
ziile la care s-a ajuns cu pri
lejul vizitei, al convorbirilor 
dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mobutu Șese Seko 
șl a stabilit măsurile necesare 
pentru înfăptuirea, in bune 
condiții, a obiectivelor de cola
borare și cooperare prevăzute, 
pentru amplificarea continuă a 
relațiilor româno-zaireze, co
respunzător aspirațiilor celor 
două popoare și sentimentelor 
de prietenie și solidaritate care' 
le unesc.

★

Comitetul Politic Executiv a 
rezolvat, de asemenea, proble
me curente ale activității de 
partid și de stat.
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Ieri, in -Divizia A de fotbal

CRAIOVENII AU FORȚAT REMIZA, REDEVENIND LIDERI
• F.C. Baia Mare, victorie netă în dauna fostului lider ! G Campionii n-au rezistat 
la Satu Mare ® S.C. Bacău continuă inexplicabilele „duțuri scoțiene" ® A.S.A. Tg.

Mureș, prima victorie în... 1980 I O F.C. Olt, 4 puncte în 4 zile 
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

F. G OR - „Poli* Timișoara 3-1 (3-0)
„U* Cluj-Napoca — Jiul Petroșani 4-0 (2-0)
F. G Baia Mare — Steaua 4-2 (1-0)
S. G Bacău - G S. Tîrgoviște 0-0
Dinamo — Univ. Craiova 2-2 (2-1)
A.S.A. Tg. Mureș - F.GM. Galați 5—2 (2-0)
Olimpia Satu Mare - F. G Argeș 2-0 (0-0)
Politehnica lași - Chimia Rm. Vîkea 2-0 (2-0)
Sportul studențesc — Gloria Buzău 4-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (6 aprilie)
Gloria Buzău - F.C. Baia Mare (0-2)
„Poli* Timișoara — Dinamo (1-1)
F.GM. Galați - Jiul Petroșani (0-3)
F. Q Argeș - F. G Olt (0-1)
S. C Bacău - Olimpia Satu Mare (2-2)
Steaua - Sportul studențesc (2-D
Univ. Craiova — A-S-A. Tg. Mureș d-2)
Chimia Rm. Vilcea — „U“ Cluj-Napoca (2-1)
Politehnica lași — Q S. Tîrgoviște (1-D

1. UNIV. CRAIOVA 25 13 6 6 51-24 32
2. Steaua 25 12 8 5 55-30 32
3. Dinamo 25 11 8 6 41-27 30
4. F. C Argeș 25 13 4 8 41-29 30
5. F. G Bala Mare 25 13 3 9 43-35 29
6. Sportul stud. 25 11 4 10 27-22 26
7. S. G Bacău 25 8 10 7 31-35 26
8. A.S.A. Tg. Mureș 25 10 5 10 31-33 25
9. F.GM. Galați 25 9 7 9 38-48 25

10. Jiul 25 10 5 10 20-32 25
11. Politehnica iași 25 11 2 12 30-31 24
12'. Chimia Rm. Vîkea 25 10 4 11 32-37 24
13. „Poli* Timișoara 25 10 3 12 32-33 23
14. F. C. OR 25 10 3 12 33-38 23
15. „U* Ciuj-Napoca 25 10 2 13 31-31 22
16. C. S. Tirgoviște 25 8 6 11 27-39 22
17. Olimpia Satu Mare 25 6 8 11 24-37 20
18. Gloria Buzău 25 4 4 17 13-45 12

GOLGETERII
16 GOLURI : M, Răducanu 

(Steaua) — 1 din 11 m.

14 GOLURI : Cîmpeanu („U* 
Cluj-Napoca) — 1 din 11 m.

12 GOLURI : Tcrheș (F. C. 
Baia Mare), Clrțu — 1 din 11 
m șl Cămătaru — 2 din 11 m 
(Univ. Craiova).

10 GOLURI : Gingu (Chimia 
Rm. Vîlcea), Augustin (Dina
mo), Costea (Politehnica Iași) 
— 2 din 11 m.

9 GOLURI : Anghel („Poli* 
Timișoara), M. Sandu (Sp. stu
dențesc), Radu II (F. C. Ar
geș) — 2 din 11 m, Savu (Chi
mia Rm. Vil cea).

Citiți cronicile meciurilor eta
pei de i,eri în paginile 2—3

Dudu Georgescu reia spectaculos, cu capul, excelenta centrare a . 
lui Țălnar ;> Dinamo ia conducerea qu 2—1

Foto : Dragoș NEAGU

în vederea meciului de la Belgrad

Ieri, In etapa a 19-a la rugby LOTUL DE FOTBAL S-A REUNIT ASEARĂ
FARUL CIȘTIGA LA BUCUREȘTI, DINAMO LA BAIA MARE

că au depus un apreciabil tra
valiu — răminînd zadarnică. 
Succesul oaspeților este cu a- 
tît mai evident cu cit 
concretizat prin trei 
(Bogheanu, min. 18 
fază începută de Lungu și dusă 
mai departe bine de Bucos | 
Lungu, min. 37, la o cursă de 
40 metri Motrescu ; min. 75, 
Motrescu, intrare înșelătoare 
pentru Chiciu). Bucos le-a 
transformat pe toate, reușind 
în plus o lovitură de pedeapsă 
în min. 32. Singurele puncte 
ale bucureștenilor au fost rea
lizate de Cojocaru (l.p. în min. 
69). Arbitrul A. Briceag a con
dus mulțumitor echipele : R.C.

»
astăzi, campionatul 
ia pauză pină la 20

de 
a-

disputîndu-se meciul I-

De 
rugby , . ___________ __
prilie, în a doua duminică din 
aprilie 
talia — România. Ieri s-a ju
cat etapa a 19-a. Amănunte:

K. C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — FARUL 3—21 (0—15). 
Partida din „Tei“ a debutat 
cu dreptul. Farul domina, Spor
tul rezista. Echilibrul de forțe 
s-a dovedit însă destul de re
pede o iluzie, constănțenii fi
ind. fără doar și poate, mai 
buni cu o clasă. Cu un lot și 
așa subțire, universitarii s-au 
văzut nevoiți să suporte han
dicapul absenței unor piese de 
bază, toată truda lor — pentru

„Cazul Noise" și alte cazuri similare o dovedesc:

W DE TALENTE DUCE LIPSĂ 
SCHIUL DE FOND,

CI DE UN STIL DE MUNCĂ RAȚIONAL!
Campionatele naționale de 

schi-fond ale seniorilor au de
monstrat unele lucruri bune. 
A fost reconfirmat, de pildă, 
saltul valoric făcut de juni
oarele Elena Lagusis. Iuliana 
Popoiu (Tractorul Brașov) și 
Emilia Raus (Liceul Predeal), 
pregătite in cadrul lotului na
țional de către Ion și Nicolae 
Dudu. Ele nu mai au la a- 
ceastă oră adversare pe măsură 
în categoria senioarelor, ele 
domină orice concurs intern 
fără drept de apel. în momen
tul de față, aceste sportive ti

el s-a 
eseuri 
la o 

nere se află in întrecere nu
mai cu ele însele și intre 
ele. Deci, din păcate, in
tr-un cadru destul de restrâns. 
A sosit momentul ca, dominind 
clar schiul intern de fond, ju
nioarele amintite să inceapă să 
cîștige și concursuri internațio
nale cu ' participare valoroasă, 
organizate în țară. Proxima 
ocazie : Campionatele balcanice 
găzduite, chiar săptămîna vi-

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag. 2-3) 

SPORTUL STUDENȚESC: Chi- 
ciu — Cojocaru, C. Hariton, 
Leșanu, Ilie — Nicolescu, Bar
ba — AL Atanasiu, Galanda,

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

„TEAMA DE 
POATE FI ȘI

A ÎNVINGE" 
EA ÎNVINSĂ!

în registrul „momentelor 
psihologice" ale întrecerii spor
tive intră și așa-numita „tea
mă de a cîștiga". Un aseme
nea moment pare aproape pa
radoxal pentru sportivul care 
nu are altă țintă decît aceea 
de a birui în concurs. Și, to
tuși, această frică — nu atît 
de victorie, cit de valul de e- 
moție pe care bucuria succe
sului îl provoacă — există. 
Senzația, aproape incredibilă 
în absurditatea el, este com
parabilă cu frisoanele care-1 
apucă, în plină zi de vară, pe 
înotătorul care se pregătește să 
plonjeze în apă. de teama tem
peraturii necunoscute !

Firește că asemenea emoții 
sînt caracteristice cu precă
dere sportivilor tineri, neexpe

Aseară s-a reunit, în Capitală, lotul reprezentativ de fotbal, în 
vederea meciului cu Iugoslavia. Antrenorul C. Cernăianu ne-a 
comunicat componența lui :

Portari : Iordache, Cristian
Fundași : Tilihoi, Sameș, Ștefănescu, Nicolae, Munteanu II, SLă- 

nescu (Dinamo)
Mijlocași : Dinu, Țicleanu, Bbloni, Mulțescu, Augustin
înaintași : M. Răducanu, M. Sandu. Dobrin, Bălăci, D. Nicolae 
în cursul zilei de astăzi, lotul va face un antrenament. Mîine 

sînt prevăzute două antrenamente. Plecarea spre Belgrad va avea 
loc sîmbătă dimineața. Meciul de duminică va începe la ora 
14,30 (ora României).

rimentați, care, pe măsură ce 
se apropie de finalul unei 
competiții, cu presentimentul 
victoriei, se înfricoșează de o 
atare posibilitate. Psihologii au 
explicații clare pentru stări de 
acest fel. Ei spun că la spor
tivii fără maturitate, emoțiile 
pot influența negativ capa
citatea de concentrare, tulbu- 
rind comportamentul motor 
propriu-zis.

Primul exemplu care ne vine 
în minte este cel al luptătoru
lui Ion Enache, foarte tînăr 
concurent la campionatele mon
diale de la Minsk (1975). La 
lupte greco-romane, în cadrul 
categoriei 82 kg, el s-a califi
cat pină la meciul final pe 
care trebuia să-l susțină cu 
vicecampionul olimpic din 1972, 

sovieticul Anatoli Nazarenko, 
un sportiv matur, rutinat. După 
o primă repriză in care, prin 
spirit ofensiv, luase un avans 
de 6—0 puncte, obligînd arbi
trii să dea și un avertisment 
adversarului pentru pasivi
tate, Enache abordează la 
fel de curajos repriza secundă, 
ajunge să conducă cu 7—0, 
dar... impresionat de posibila 
victorie, neașteptată și senza
țională, pe lingă faptul că 
îi aducea și titlul de campion 
mondial, sportivul nostru — 
parcă speriat de perspectivă 
— pornește nepregătit la un

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag, 2-3)



Campionatul internațional de micromodele al României, „Indoor '80" In „Cupa F. R. Ciclism"

SPORTIVII NOȘTRI LA 9 SECUNDE 
DE FOȘTII CAMPIONI MONDIALI

DIN NOU, 0 ETAPĂ FOARTE RAPIDĂ
Azi o etapă contratimp individual, 20 km

SLANIC-PRAHOVA, 26 (prin 
telefon). Timp de trei zile, 
galeria de la orizontul I a 
fostei saline din localitate — 
Un impresionant „palat de 
cristal”, la mai mult de 100 m 
în subteran — a găzduit, așa 
cum o face de multi ani, tradi
ționalele întreceri ale Campio
natului international de micro
modele al României, „indoor 
*80“.

Competiția a fost așteptată 
cu un deosebit interes de iubi
torii acestei discipline. Pe de 
O parte, pentru că evenimentul 
a coincis cu aniversarea a S0 
de ani de la debutul micromo- 
dclismului în țara noastră ți 
Urma să se demonstreze, cu 
acest prilej, progresele reali
zate in cele trei decenii, iar pe 
de altă parte, datorită faptului 
că la start au fost prezenți — 
alături de sportivii noștri frun
tași — reprezentanți de elită 
din țări în care micromodelis- 
mul se bucură de o mare popu
laritate : Polonia, Ungaria șl 
Cehoslovacia. De reținut că 
echipa poloneză a deținut ti
tlul de campioană mondială (în 
frunte cu Ryszard Czechowski 
— campion mondial și Edward 
Ciapala — cel mai bun sportiv 
polonez al anului 1979), iar re
prezentativa Ungariei (cu An
dras Ree) se numără și ea 
printre cele mai bune din lume. 
Toți -participanțli efectuau acum 
un valoros test pentru campio
natul mondial din acest an.

In aceste condiții, întrecerea 
a fost deosebit de strînsă încă 
de la prima lansare (potrivit 
regulamentului F.A.I. se fac 6 
lansări, dintre care două con
tează în calcul, cumulate). 
Prima noastră echipă a fost 
formată din Aurel Popa — 
campion republican pe acest

NU DE TALENTE DUCE LIPSĂ SCHIUL DE FOND
(Urmare din pag 1)

itoare, de Poiana Brașov, în 
condiții, așadar, familiare. Cel 
puțin din acest punct de ve
dere, Balcaniada' va' constitui 
pentru junioarele noastre un 
test de maturitate sportivă pe 
care așteptăm să-l promo
veze cu „foarte bine”. Numai 
astfel li se va deschide o poar
tă spre afirmarea Internațio
nală.

Cu totul altfel trebuie ana
lizate probele masculine. Cam
pionatele naționale de fond 
au fost net dominate de către 
Ion Moise (antrenor : C. Ena- 
che), care a cîștigat două titluri 
Individuale (15 și 30 kilometri) 
și unul în cadrul ștafetei 
A.S.A. Dacă Ion Moise rămîne 
cel mai bun schior fondist 
român, este el, oare, și o va
loare autentică ? Greu de spus 
și un prim răspuns ni-1 va o- 
feri tot concursul balcanic. 
Ceea ce este cert e faptul că 
Moise a început antrenamen
tele pentru acest sezon com- 
petițional abia în... decembrie, 
că el n-a efectuat nici un fel 
de pregătire pe uscat, în vara 
trecută, că a cochetat cu fot
balul (jucînd în campionatul 
județean), care înseamnă, e a- 
devărat, un antrehament com- 
plepientar pentru schi, dar nici
decum o pregătire științifică 
adecvată. Credem că Ion Moise 
a dominat campionatele recent 
disputate grație unui talent ie
șit din comun.

Ce s-ar fi întîmplat cu acest 
sportiv, care are atîtea calități, 
dacă specialiștii noștri în schi 
fond nu l-ar fi scăpat, la vre
mea potrivită, din mînă, șl ar 
fi muncit cu el în mod orga
nizat, cu simț de răspundere 7

an, Nicolae Bezman și Aurel 
Moraru. Polonia și România au 
prezentat și cîte o echipă se
cundă. A fost evident că mo
delele sportivilor noștri sint 
superioare în ce privește con
cepția și execuția, dar oaspeții 
(și îndeosebi polonezii) dispu
neau de un cauciuc mai bun 
pentru motoare.

Cele mai bune lansări în 
primul start au fost realizate 
de Kujava (Polonia II) — 37:46 
și A. Moraru — 33:18. în star
tul al doilea. Ciapala a ridicat 
„ștacheta” la 38:40, dar echipa 
noastră — mai omogenă — a 
preluat conducerea. Lansarea a 
treia i-a menținut în frunte 
pe sportivii noștri (Popa — 
36:20, Bezman — 34:31), urmă
toarele două au fost însă do
minate de... emoțiile sportivilor 
noștri că li vor ajunge polone
zii, lucru care s-a și întîmplat. 
în startul VI, hotărîtor. cind 
aceștia au trecut pe primul loc, 
la o diferență de numai 9 sec. 
față de echipa noastră. „Mo
toarele” și-au spus cuvîntuL..

Dacă amintim că sportivii 
noștri — ca și unii dintre oas
peți, dealtfel — și-au depășit 
acum propriile recorduri, avem 
Imaginea nivelului foarte ridi
cat al întrecerilor.

Organizarea și asistența teh
nică asigurate de F.RMd. au 
fost excelente.

Rezultate tehnice — Indivi
dual : 1. E. Ciapala (Polonia I) 
75:45, 2. S. Kujava (Polonia II) 
74:12, 3. N. Bezman (România 
I) 71:33, 4. A. Popa (România 
I) 71:16, 5. S. Stanislav (Polo
nia I) 70:05 ; echipe : 1. Polo
nia I 212:28, 2. România I
212:19, 3. Polonia H 198:04, 4. 
Ungaria 196:00, 5. Cehoslova
cia 195:19. 6. România n 189:08.

Viorel TONCEANU

Schiul de fond ar fi avut, cu 
siguranță, un mare campion !

„Cazul Moise” nu este, însă, 
singular în schiul românesc de 
fond. Au fost și alte cazuri de 
talente pierdute (din diferite 
motive) pentru această disci
plină, care se zbate, cel puțin 
pentru moment, în anonimat. 
Putem spune că nu de ele
mente talentate a dus și duce 
lipsă schiul de fond, ci de spe
cialiști care să valorifice ele
mentele de excepție afirmate 
pînă la un moment dat. Pentru 
că, iată, acum cîțiva ani, apă
ruseră, cu calități înnăscute 
pentru alergarea pe schiuri, 
un Francisc Foriko, iar mai 
apoi un Vasile Băjenariu. Prin 
hotărîri cel puțin bizare și fără 
ca cineva să documenteze ști
ințific, amănunțit, dacă 
schimbarea este bună, cei 
doi au fost trecuți în tabăra 
biatloniștilor. Și, din fon- 
diști de viitor au ajuns biatlo- 
niști de duzină, pentru că la 
trageri ei continuă să se si
tueze sub limita mediocri
tății. Se pare că așa stau 
lucrurile și cu Ion Cimpoia, 
mai tînăr și mai talentat : ni
meni n-a învățat nimic din ca
zurile Foriko și Băjenariu 1

Capitolul fondiștilor pier- 
duți pentru... schiul de fond 
riscă să se îmbogățească. Oricît 
de curios li s-ar părea unora, 
Ion Lungociu, anul trecut cam
pion la juniori șl seniori, în
cheie sezonul actual fără un 
titlu nici la juniori, nici la se
niori. De ce 7 Pentru că acest 
„copil teribil” al schiului de 
fond românesc a fost atit de 
solicitat incit, in ultima vreme, 
el s-a aflat la un pas de o uzu
ră prematură. El a luat zeci 
de starturi interne și interna-

UN NOU PRILEJ DE SATISFACȚII!
In cadrul a trei extrageri 

de cîte patru numere, tota- 
lizind 12 numere din 75, se 
pot obține :
• AUTOTURISME „Dacia 

1300“
• importante sume 

DE BANI de valori varia
bile și fixe.

Se atribuie cițtiguri și 
variantelor cu numai două 
numere la o extragere I

PROCURAȚI DIN VREME 
BILETE CU NUMERELE 
PREFERATE I

Agențiile Loto-Pronosport 
vă așteaptă pînă simbâtă 
29 martie;

CONSTANȚA, 26 (prin tele
fon). Miercuri, în cadrul e- 
tapei a IV-a a competiției in
ternaționale dotată cu „Cupa 
F. R. Ciclism”, cei peste 100 de 
alergători, reprezentînd Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, Uniu
nea Sovietică și România, au 
realizat un rapid „Tur al Li
toralului”, acoperind 98 km cu 
o medie orară de 43.114 km. 
Cursa, foarte animată, deose
bit de interesantă (din păcate, 
alergătorii noștri s-au văzut 
din nou foarte puțin) a avut 
ca principală fază detașarea u- 
nui grup de 10 cicliști chiar la 
km 12 al etapei. Acestora li 
s-au mai alăturat pe parcurs 
alțl 5—6 rutieri. Mircea Romaș- 
canu, prezent și el printre 
fruntași, a fost angrenat — în 
stațiunea Olimp — lntr-o bus
culadă și n-a mai putut să-și 
ajungă colegii de evadare. In 
acest fel, între primii 15 clasați 
al etapei se află doar brâiiea- 
nul Marian Mărginean... Sprin
tul final, disputat în Constanța 
a fost de' o mare frumusețe, a- 
testînd și' el Înalta valoare a 
acestei competiții internaționa

ÎNCEPE sezonul competițional de dirt-track
După pregătiri intense efec

tuate în cadrul secțiilor, aler
gătorii de toate categoriile se 
vor prezenta azi și mîine, la 
Arad, la trialul pentru îndepli
nirea normelor necesare parti
cipării la diversele competiții 
de dirt-track ale actualului se
zon. Pe pista stadionului Rapid 
din Arad se vor reuni seniori 
și tineri motocicliști din Bucu
rești, Brăila, Sibiu și Arad, tar 
după testele respective, aceștia 

țiocale, cînd trebuie și cind 
nu : un mucalit afirma, in Po
iană, că dacă s-ar organiza un 
concurs de sărit din vîrful 
unui brad, tot Lungociu ar fi 
înscris primul !

Și dacă nu de talente duce 
lipsă schiul nostru de fond, a- 
tunci concluzia factorilor de 
răspundere din federație, clu
buri șl secții, adică a specia
liștilor, trebuie să fie una sin
gură : necesitatea de a se 
înlătura lipsurije, slăbiciunile 
din propriul stil de muncă 1

„TEAMA DE
POATE FI Șl

(Urmare din pag. 1)

nou atac, este contrat, fixat 
în pod și făcut tuș !

Alt exemplu, de la campio
natele europene de tir cu ar
me cu glonț, de la Lvov (1979). 
în proba de pistol viteză, tînă- 
rul nostru candidat, Grațian 
Calotă pornește excelent con
cursul, obține în prima zi 299 
p, iar prin rezultatele zilei a 
doua se vede intrat intr-un ba
raj în 6 pentru medalia de ar
gint, deci pentru titlul de vi- 
cecampion continentaL în fața 
marii performanțe posibile, iși 
pierde insă siguranța, îl cople
șește emoția și... lasă locul 2 
colegului său Stan Marin. Mai 
'are ocazia să tragă un nou 
baraj pentru medalia de bronz, 
dar — desconcentrat — ratează 
și această posibilitate, In fa
voarea finlandezului Heikki
nen !

„Știința finalurilor” — fără 
îndoială o chestiune de matu
ritate — poate fi excelent de
monstrată și prin cazul tînăru- 
lui tenisman Florin Segărcea
nu, a cărui evoluție în meciul 
de „Cupa Davis” România — 
Austria a fost marcată, pe 
alocuri, evident de incapacita
tea de a fructifica momentele 
de avantaj — și în special cele 
foarte importante, din fina- 
lurile de ghem, set sau chiar 
meci. In partida cu Robert 
Reininger el a pierdut 7 ghe
muri în care conducea cu sco
ruri variind între 40—0 și 
40—30. In partida-maraton cu 
Hans Kary, el a ratat victoria 
în 16 ghemuri similare, cărora 
trebuie să le adăugăm și cele 
două mecibaluri ratate ! La un 
jucător capabil să țină piept 
unui adversar experimentat 
timp de 64 ghemuri nu poate 
fi vorba de absența combați- 

le care deschide... pirtia sezo
nului olimpic.

Iată clasamentul zilei : 1.
Serghei Pribil (U.R.S.S.) a par
curs 98 km in 2 hl5:45 (medie 
orară : 43,114 km) ; 2. Milan 
Jurko (Cehoslovacia) ; 3. Niko
lai Gomeniuk (U.R.S.S.) — a- 
celași timp cu învingătorul ; 4. 
Alexandr Konstandinov (Ceho
slovacia) la 5 s ; 5. Mihail Ta- 
nev (Bulgari-' la 7 s ; 6. Ser
ghei Kadațki (U.R.S.S.) ; 7.
Janos Sipos (Ungaria) ; 8. Ka
rel Randak (Cehoslovacia) ; 9. 
Andrei Serediuk (Polonia) ; 10. 
J. H. Meisch (R.D.G.) ; 11.
Oleg Leadov (U.R.S.S.) ; 12.
Michael Klasa (Cehoslovacia) ; 
13. Marian Mărginean (C. S. 
Brăila) — același timp ; 14. 
Berndt Drogan (R.D.G.) la 10 s ; 
15. Ivan Vasiliev (Bulgaria) la 
14 s ; plutonul doi a fost cro
nometrat cu timpul de 2h.l7:50.

„Cupa F. R. Ciclism”, aflată 
la a 23-a ediție, continuă joi cu 
o etapă deosebit de interesantă 
pentru estimarea pregătirii 
rutierilor : 20 km contratimp
Individual, pe șoseaua Constan
ța — Basarabi.

C. POPA — coresp.

lși vor disputa tntîietatea în 
prima etapă a „Cupei F.R.M.”, 
programată duminică pe același 
stadion.

în deschiderea cursei senio
rilor, se vor desfășura primele 
întreceri ale „Cupei tineretu
lui”.

Cluj-Napoca:

„CUPA PRIMĂVERII"
IA TIR

O serie de rezultate bune a 
caracterizat concursul de tir 
desfășurat la Cluj-Napoca și 
dotat cu „Cupa primăverii”. 
Daniela Toader (Unirea Foc
șani) a cîștigat întrecerea ju
niorilor la pușcă 10 m, cu 376 
p, iar Maria Lakatoș pe cea 
de pușcă standard 3 X 20 f 
senioare cu 568 p și 60 f.c. cu 
592 p. Semnalăm TOTALUL 
DEZINTERES cu care C.J.E.F.S. 
Cluj a tratat această competi
ție, altfel reușită. (C. FO- 
POVICI — coresp.).

A ÎNVINGE»’ 
EA ÎNVINSĂ!
vității, a rezistenței. Dar cifre
le scot la iveală o anume ti
miditate, o „teamă de momen
tul succesului”, caracteristică 
celor care nu-și pot stăpîni e- 
moțiile. Nu încape îndoială că 
la Florin Segărceanu, vîrsta (18 
ani) șl lipsa de experiență ex
plică situația. Odată cu matu
rizarea, el va gîndi înainte 
de a acționa, nu va urma doar 
instinctul, va acționa conform 
cerințelor tacticii și strategiei 
jocului. Firește că pînă atunci 
el mai este nevoit să parcurgă 
o anumită cale, care trece și 
prin arsenalul tehnic și prin 
experiența care se acumulează 
in cursul turneelor importante, 
gradate ca valoare. Abia atunci, 
sîntem siguri, Segărceanu nu 
va mai pierde din mînă avan
suri hotărîtoare pentru soarta 
unui meci I

In dinamica afectivității exis
tă destule elemente de însușit, 
potrivit temperamentului fie
cărui sportiv în parte. Celor 
lipsiți, la un moment dat. de 
„curajul de a învinge”, li se 
prescrie îndeobște o bună 
cură de „călire”, menită să a- 
sigure : stabilitatea atenției, 
rapiditatea în gîndire, capaci
tatea de a surmonta emoțiile 
negative, inițiativa în acțiune, 
stăpînirea de sine etc.

Arta antrenorului este toc
mai aceea de a decela slăbiciu
nile elevului, de a le analiza 
după încheierea întrecerii și 
a pigmenta programul viitor de 
antrenamente și cu compo
nente psihice, orientate spre 
obținerea unor indici superiori 
în educarea trăsăturilor înși
rate mai sus. „Teama de vic
torie” nu este o boală, ci o sta
re pasageră, dar care trebuie 
combătută din vreme, pentru 
ca ea să nu se instaleze ca o 
obișnuință...

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

Divizia A, etapa
CONTRIBUȚIA ANTRÎ

»
Etapa a 25-a a fost dominată de j< 

frunte. Și partea leului a revenit de 
adică celui mai tînăr dintre antrenori, 
dat' de un stadion întreg și, desigur, 
spectatorilor.

De ce Mateianu ?
Dați-ne voie să răspundem indirect. 

Ieri, dacă priveam echipele din „gruj 
statăm că patru dintre ele fumizeaz 
(vezi prima pagină) nu mai puțin 
cei 18 ai lotului, după cum urmează 
Ștefănescu, Țicleanu, Bălăci ; Dinamo 
Mulțescu, Augustin ; Steaua — Iorda 
ducanu ; F. C. Argeș — Cristian, D 
Pe de altă parte, Mateianu nu are nici

Ce anume face ca această echipă 
opună — ba nu ! — nu acesta este te 
face, deci, ca această echipă SA DO 
SA ÎNCOLȚEASCĂ formații cu inter 
in ale căror dulapuri tricourile națion 
punsul este simplu : existența unei 
ianu o definește cu o doză de umor 
tot posibilul ca să mă apăr în careul 
se explică atacurile fără respiro asupr 
atacuri care nu fac decit să repete 
dintr-un celebru meci cu F. C. Argeș 
namo (2—0), sau cu Craiova (3—3).

Veți spune desigur că Baia Ma^~ 
manțe. De acord. Dar asta nu are ni 
sistența cu care Mateianu rămine j 
crez este cu adevărat admirabilă. Și 
nu face decit să așeze in fața jucă 
șase" un coeficient care reprezintă < 
TRENORULU1 și care face ca Țșesar-. 
in „opt ari", chiar dacă ei se cheamă 
han 1 sau II.

Veți spune iarăși că „șesarii" au r 
la lot (Terheș, Sabău, Koller). Iarăși c 
odată veniți la lot, ei au devenit „cir, 
vinte, au trecut de la schimbătorul < 
mînă. cu consecințele de rigoare

...Acum doi ani și ceva, stăteam de 
la București. Spunea, printre altele : 
are trei treimi. Cel mal urit e să joci 
la mijlocul terenului iei de pomană bs 
Iul mare se joacă în treimea adversă 
toarce-o...

I FINAL MUREf
TG. MUREȘ, 26 (prin telefon)
Pentru un neutru, evoluția sco

rului a fost captivantă, iar ritmul 
de joc imprimat de ambele com
batante, numeroasele faze de 
poartă, dar mai ales angajamen
tul disputei, au ridicat în mod 
deosebit nivelul spectacular. Pri
mele emoții pentru gazde apar 
chiar în min. 2, cînd Balaban iro
sește o bună ocazie, la o neînțe
legere între Onuțan și Tapaszto. 
Gazdele forțează deschiderea sco
rului, însă se precipită în preaj
ma finalizării, neputînd depăși 
marcajul om la om — pe tot te
renul — al gălățenilor, care, de 
fiecare dată cînd au avut prilejul, 
au contraatacat destul de pericu
los, în special prin Orac (min. 33 
și 35). Totuși, în min. 16 și 39, 
HAJNAL izbutește să se desco
torosească de umbra sa, Bejena- 
ru, și să înscrie două goluri care,

Stadion
10 000. As 
BIRO I ( 
(min. 54).

ASA. - 
Onuțan 6 
Hajnal 8. 
- F.C.M. : 
— Moțoc

A arb;tr 
București;.

Cartonaș
Trofeul 1 

c 
la prima 
to are. Ao 
o o are car 
delor (in 
fensivă) 
prompt o; 
mal 2 m 
52

AAUNTEANU II, CA LA
SPORTUL STUDENȚESC - GLORIA BL

Stadion Autobuzul ; teren moale ; timp rece, in< 
motiv 500. Au marcat : MUNTEANU II (min. 32 și 
și M. SANDU (min. 75). Șuturi la poartâ : 22—3 
nere : 11-3.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 - Tânâsescu 
Munteanu II 9 — lorgulescu 7, O. Ion eseu 7, Câț< 
63 Stroe 7), M. Sandu 8, Chihaia 7 (min. 46 Muntea

GLORIA : Tânase 7 — Vlad 6, Petrache 5, hrana 
(min. 69 Râchițeanu 5), Toma 6 (min. 75 Dina 5) 
Ghlzdeanu 6, Dobre 6.

A arbitrat : V. Ciccilteu 8 ; la linie : Alex. 16- 
V. Topan (Cluj-Napoca).

Trofeul Petschcvscni : 8. La Juniori : 0-0.

• .... . . ...................... .

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

I
I
I
1

Aspect dezolant pe stadionul 
Autobuzul, cu tribune aproape 
goale, ca și «Aud ar fi fost vorba 
de un med oarecare de antre
nament. Șl totuși, chiar în a- 
ceste condiții meciul a fost dis
putat și plăcut, principalul me
rit revenind, indiscutabil, forma
ției gazdă care, în ansamblu, a 
făcut un joc bun, depășind un 
adversar incomod, multă vreme 
ambițios, dar cu prea puține va
lori Individuale și, mai ales, des
tul de confuz în modul de acțiu
ne colectivă. Remarcabilă în a- 
ceastă partidă a fost prestația 
fundașului bucureștean MUN
TEANU TI care simțindu-se în 
largul său, pe terenul f-ostel sale 
echipe. Autobuzul, a constituit un 
veritabil motor al echipei sale, 
adudndu-și un considerabil a- 
port atît în rezolvarea fazelor 
de apărare, cît mai ales în fina
lizarea celor de atac. El este 
dealtfel șl autorul primelor 
două goluri ale Sportului studen
țesc, primul în min. 32, cînd a

șutat viol 
mare, trir 
fără ca T 
să mai p< 
doilea, în 
tr-o frum 
tot de la 
m). In 
reșteni au 
prin MAT 
scris la c 
dividuale 
In min.
M. SAND 
fază de a 
los. Și sc 
jorat pîn 
dar gazde 
zultait, nu 
țînd adve 
mai des 
raru, pe < 
dteva ort 
totuși, go 
după risl 
credem ei

LOTO-PROM0
PRONOSTICURI...

In sprijinul particip an [ilor . la 
atractivul concurs Pronosport de 
duminică 30 martie 1980, redăm 
pronosticurile unuia dintre cei 
mai consecvenți și documentați 
Iubitori ai acestui sistem de joc, 
ștefan Dumitru din București : 
1. Ascoli — Roma X ; 2. Bologna 
— Pescara 1; 3. Cagliari — Ju

ventus x
1 ; 5. Da;
8. Napoli
Perugia -
Torino —
Metalul 1
— Progre 
Sibiu — 
vinul — 
VALT. —
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DERBY CU SCÎNTEI
DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-2 (2-1)

Stadion Dinamo ; teren moale ; timp rece : spectatori — oproxlmotrv 
15 000. Au marcat : DUDU GEORGESCU (min. 8 și 45), respectiv DONOSE 
(mln. 32 și 70 — din 11 m). Șuturi la poartă : 12—13 (pe poartă : 4-4). 
Comere : 5-4.

DINAMO : Eftimescu 7 — Mărginean 4, G. Sandu 7, Dinu 7, Stânescu 7 
— Augustin 8, Mulțescu 4. Custov 4 — Țâlnar 7, Dudu Georgescu 8, Iordache 
7 (min. 83 Dragnea).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Lung 5 (min. 44 Boldici 8) - Purlmo 4 Tilihoi 
7, Ștefânescu 8, Ung uree nu 4 — Țicleanu 4, Oonose 9, Bălăci 8 — Geolgou 
5. Câmâtaru 7, Irimescu 7 (min. 40 Beldeonu.4).

A arbitrat : loan Rus (Tg. Mureș) 9 ; la linie : T. Balanovid (lași) șl O. 
Ștreng (Oradea).

Cartonoșe galbene : AUGUSTIN, CUSTOV, MĂRGINEAN, DONOSE. PU- 
RIMA, TILIHOI.

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1—1 (0-0).
• -------- ■

...Angajat tăios, ca un auten
tic derby britanic (ceea ce a 
plăcut), meciul a depășit pînă 
la urmă in încrincenare și as 
prime pînă și cota obișnuită de 
șocuri 
51 de 
nilor. 
(ceea 
acestea, partida 
minutul 1 pină în minutul 90 
—- a pasionat tribunele prin ca
racterul său deschis, prin jocul 
eminamente ofensiv al ambelor 
combatante, prin faptul că ta
bela de marcaj a fost amenin
țată pină în ultimele secunde 
ale întîlnirii. Prima repriză ne-a 
oferit dominarea teritorială a 
oaspeților, „furia olteană* — 
este adevărat, o furie oarbă 
adeseori — fiind pe alocuri de 
nestăvilit. Pe fondul forcingului 
craiovean, dinamoviștii 
contrat 
In plus 
ceea ce 
tajul de 
deloc au avut un 
nător : min, 8— cursă Iordache, 
centrare perfectă, „cap* DUDU 
GEORGESCU în fața unei apă
rări spectatoare : 1—0 ; min. 45 
— pasă (de aur) a lui Augus
tin spre jălnar, centrare ideală 
șl „maurul", DUDU GEORGES
CU, își face din nou datoria, 
executîndu-1 rece pe un Lung 
aflat undeva prin aer.» 2—L

a echipelor englezești — 
faulturi, 33 ale cralove- 
18 ale di namoviștilor 

ce nu a plăcut). Cu toate 
încinsă din

Intre aceste două reușite dina- 
moviste se înscrie cursa uimi
toare a craioveanului DONOSE 
care reușește in min. 32 o cas
cadă de 5 (cinci !) driblinguri 
consecutive — e contrat de fie
care dată, se clatină, e la un 
pas de a cădea, dar se redre
sează, surprinzător, după fie
care atac — pe care le incheie 
cu un șut care nu-1 iartă pe 
Eftimescu : 1—L Cum spuneam 
Insă, pauza a consfințit «vic
toria la puncte* (2—1) a lucidi
tății dinamoviste asupra frene
ziei dezlănțuite — dar și ne
controlate — a oaspeților.

Mai aspră decit în repriza in- 
tii, lupta din partea a doua a 
meciului ii prilejuiește arbitru
lui Rus acordarea a 6 bineme
ritate cartonașe galbene (la un 
moment dat, fiecare atac la om 
însemna un fault .') și a unui 
penalty evident Ia faultul lui 
Mărginean asupra lui Ungu- 
reanu. Slin. 76. execută DO
NOSE imparabil : 2—2. Mai
rămin 14 minute de foc. Dina
mo acuză șocul și_ lovitura
soartei (faultul lui Mărginean 
a fost cu totul gratuit, la o fa
ză fără mare pericol de poar
tă). Dinamo nu vrea sâ accep
te nefericita repetiție a piesei 
din meciul cu Steaua — cînd 
după ce a avut partida în mină 
a fost la un pas de a o pierde 
—, forțează, atacă la despe
rare, dar și craiovenii se apă
ră și luptă la desperare. Așa se 
face că scorul râmine 2—2, 
EGAL ECHITABIL DUPĂ 
PINIA NOASTRĂ, golul 
Augustin din mm. 88 fiind 
drept anulat de arbitrul 
centru la semnalarea corectă 
(ofsaid) a tușierului O. Streng.

Marius POPESCU

UN 
O 
lui
P« 
de

CIMPEANU, IN CONTINUARE, IN VERVĂ

FESTIVAL BAIMAREAN
F. C. BAIA MARE - STEAUA 4-2 (1-0)

Stodton ,,23 August ; teren moale ; timp frumos : spectatori — anrnvinwt 
NA.: "”r“'! TLRHE5. 25 »' «ADU («in. M)™i
ftAl (min. 73), respecți» M. RÂDUCANU (min. 71) ,i A. IONESCU (min. 
75). Șuturi la ăoadi : 21-5 (pe poartâ: 13-3). Cornere: 8-4
Pe 5 » F,°"k.<,-/Bor2 7. Condruc 8. Sobâu 3, Molnor 7 -
P. Radu 8, Balon 8 — Sept 7 (min. 73 Ciohon I 4), Terheț 9. Roznai 7.
Murețon 7 (min. 43 Buzgău 4).

STEAUA : lordoct.e 7 - Andreicuțl 4. Fl. Morin 4, Someș 5 (min. 42
Agiu 4). Nițu 4 - Aelenei 4, Dumitru 4 (min. 44 Vlou 7), Stoica 7 - Za-
hiu 6, A. lonescu 6, M. Râducanu 7.
.A “rbjtrot : S. Drăgulici (Drobeto Tr. Severin) 9 : Io linie : V. Ionul (losi) 

și Gh. Jucan (Mediaș).
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 2-0 (0—0).

metodic, 
în faza 
le-a. ți 
la pauză.

____ ._ au 
cu o lumină 

construcției, 
adus avan- 
Golurile gaz- 
desen asemă-

TROMBA“7,
UREȘ - F.C.M. GALAȚI 5-2 (2-0)

teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
NAL (min. 14 ,1 39), L. .MUNTEANU (min. 74), 

ICI (min. 89), respectiv RUSU (min. 52) țl VLAD 
rtâ : 21—9 (pe poartâ : 12—5). Cornere : 14—5.
Gllgore 4, Unchiaș 6 (min. 53 Bozeșan 4), Ispir 
islaru 4 (min. 36 Fa ni ci 7), Boloni 8+ — Biro I

7,
7.

Vlad 6, Bejenaru 4, I. Constantin eseu 6, Țolea 
min. 77 Hanu), Balaban 6 — Popescu 5, Rusu

la linie :

3
4.

G. Drcgomir și M. Stan (toți din

AN țl GLIGORE. 
Ln juniori : 3-0 (1—0).

au hotărî- 
creat însă 
jocul gaz- 
r din de- 

profltat 
nd In nu- 
eze 'min. 
i -WSHrare

a Iui Orac și min. 54 — „cap" 
VLAD la o lovitură liberă, exe
cutată tot de Orac), aducînd un 
întreg stadion într-o stare de ex
taz în... agonie. Echipa locală este 
aproape groggy. Aici intervine 
momentul decisiv al partMei, cînd 
gălățenii, în loc să forțeze, se re
trag în defensivă, dînd astfel pri
lej gazdelor să construiască ata
curi în valuri. Dominarea lor ac
centuată își va găsi — logic — 
rezultatul dorit, trei goluri în- 
tr-un final dezlănțuit : min. 74 — 
„cap- MUNTEANU, min. W re
luare BIRO I și min. 88 „cap" 
FANICI.

Adrian VASILESCU

„U* CLUJ NAPOCA - JIUL PETROȘANI 4-0 (2-0)

Stadion Municipal : timp Iroino, : teron bun ; spectatori - aproximetiv 
10 000. Aa narate : RÂDUȚA (min. 7), BATACLIU (min. 25). CIMPEANU 
(mjn. 50 șl 84). Șuturi la poartâ : 13-4 (pe poartâ : 9—1). Camere :

_ „u* t Lâzâreonu 4 - L. Mibol (mte. 14 Bagiu 8), Dobrâu 7 Ciocan 7, 
* »* Răduțâ 7 (min. 62 Ftorescu 7),PoroțcM 8 - Mânu 4, Boon 7. Soeiu 7 

Cmpeanu 9, Bătucita 7.
JIUL : Caval 5 - P. Grigora 5 (min. 

Mkulescu 5 (min. 44 Beds 4) — Varga 
meu 4, Sâlâjan 4, Mușat 4.

A orbitrat : N. Rainea 9 (Btrlod) ; la 
R. Petre*cu (Brașov).

Cartonașe galbene : CA VAI, STOICA 
Trofeul PetschovKtil i 9. La Juniori i

CLUJ-NAPOCA, 26 prin tele
fon).
Jiul pare o echipă afectată de 

o profundă criză internă. Sus
pendarea lud Ciupltu, se paze cu 
rezonanțe morale, lasă urme, 
una din implicații fiind deregla
rea sistemului defensiv. Aliată In 
deplasare, echipa nu știe Încă să 
evite atacurile adverse netnchi- 
ztnd din timp culoarele de acces. 
Și bineînțeles că „U“ Cluj-Napo- 
ca, avidă de puncte, a exploatat 
prompt situația creată.

Studenții au deschis scorul prin 
RADUȚA (miri. 7) La o mare În
ghesuială tn careul lui Caval, 
după ce cu 3 minute înainte, 
Rusu expediase, de la K m, min
gea in bara porții lui Lăzăreanu, 
la o lovitură liberă. Dar isprava 
lui Rusu, părind un avertisment 
serios, a rămas pînă la urmă sin
gura realizare In atac a echipei 
JIUL Căci gazdele au jucat cu 
mare hotărtre, intr-un total spirit 
ofensiv, reușind, pe măsură ce 
scorul se rotunjea în favoarea 
lor șl faze de mare dezinvoltură 
șl ingeniozitate, la originea că
rora, de obicei, s-a aflat Ctm- 
peanu, tn continuare eu cert 
randament pe noul post („vtrf*), 
tn care a fost plasat de antreno
rul Stalcu. Celelalte goluri, jus
tificate perfect de profilul jocu
lui, au fost Înscrise de BATA- 
CL.IU (min. 25), cu capul, la cen
trarea Iul Baca, șl CÎMPBANU 
(min. 54 șl 34), ultimele două a- 
nunțate, parcă, de ..barele" Iul 
Răduță șl Suciu.

Ion CUPEN

„FIGURANȚII" DIN OFENSIVA BĂCĂUANĂ
S. G BACĂU - G S. T1RGOVIȘTE 0-0

34
4.

Lasconi 6), Rusu 5, Bădin 6, 
Stoichițâ 6, Stoioa 7 — Bucu-

Uni» : D. Ologeonu (Arad)

4-1 (2-0).

BAIA MARE, 26 (pris telefon)
Din start băimărenii atacă 

poarta curajos apărată de Ior- 
dache. Activ sprijiniți de mij
locași și, prin rotație, de Con
druc și Sabău elevii lui V. Ma- 
teianu acționează variat șl 
surprinzător. obligind defen
siva bucureșteană Ia mari efor
turi spre a stăvili șarjele in 
serie ale adversarului. Fazele 
cele mai fierbinți le înregistrăm 
In min. 4 (lovitură liberă Con
druc, boxează Iordache, Mu- 
reșan reia pe lingă poartă), 
min. 6 (reluare Roznai peste 
bară), min. 15 (lovitură liberă 
Condruc, Iordache respinge In 
corner), min. 19 (șut P. Radu, 
de la 17 m, peste bară). In 
min. 25, gazdele deschid scorul: 
Sepi, care ii mai depășise pe 
Nițu, trece și acum în dribling 
de el, centrează pe jos și TER
HEȘ trimite in plasă de la a- 
proximativ 8 m. Steaua, rgult 
preocupată de apărare, a În
cercat lansarea vîrfurilor M. 
Râducanu și A. lonescu, dar 
n-a reușit, in această parte, 
vreun atac de mare periculozi
tate. De notat, totuși, „țîșnlrl- 
le“ din min. 18 (M. Râducanu) 
și min. 39 (A. lonescu) blocate 
însă de apărătorii băimăreni.

Actul doi, generos tn goluri 
și in faze de poartă va vedea.

la un moment dat, pe băimă- 
reni dezlănțuiți și ajungînd. în 
17 minute după startul repri
zei, să conducă cu 3—0 (au în
scris P. RADU, min. 56, la a 
greșeală a lui Sameș ; iar 
TERHEȘ, min. 62, a mărit a- 
vantajul printr-un șut puternic, 
spectaculos). Bucureștenii fă
ceau față cu mare dificultate 
cascadei de atacuri băimărene. 
Rămași fără Dumitru și apoi 
fără Sameș. ei păreau sortiți 
unui scor sever. Dar n-a fost 
așa. Profitînd de fiecare ine
xactitate a gazdelor, ei s-au 
apropiat de poarta lui Frank și, 
în min. 71, M. RÂDUCANU 
trece de Condruc și marchează: 
3—1. Foarte repede (min. 73), 
gazdele vor replica, ROZNAI 
punctînd o cursivă acțiune in 
care l-a avut principal colabo
rator pe Terheș. Jocul specta
culos și cursiv, sportiv în ge
neral, va mai oferi încă un 
gol, cel de-al șaselea, realizat 
de A. IONESCU (min. 75). ca
re a șutat cu precizie la • 
simplă, dar eficientă „contră*. 
Victorie meritată a galben-ne
grilor, aflați într-o excelentă 
dispoziție de joc și cultivind, 
chiar pină la imprudență, spi
ritul ofensiv.

Eftimie IONESCU

DEUS PLUSUL DE VIGOARE
F. G OLT - POLITEHNICA TIMIȘOARA 3-1 (3-0)

Stadion „1 Mai* ; teren moale, foarte alunecos ; timp rece ; spectatori — 
aproximativ 7 000. Au marcat: PREPELIȚA (min. 17 ți 37), CIOBANU (min. 
43), respectiv LICÂ (autogol — min. 77). Șuturi la poartă : 14—5 (pe
poartâ : 8—4). Cornere : 10—5.

F.C. OLT : Nedeo 7 (min. 
nescu 7, A. Mincu 7 — Badea 
— Prepeliță 8, Șoarece 7, Pițurcâ 4.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Suciu 4 — Nadu 4, Păhinîșan 5 (min. 
Șunda 4), Vi șan 6, Borna 4 — Rașca 4, Dembrovschi 4, T. Nicolae 7 
Anghel 4, Nedelcu 6 (min. 70 Cotec 4), Nucâ 4.

A arbitrat : G Ghiță 8 ; Io linte : Gh. lonescu (ambK din Brașov) 
Ion Pop (București).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 2—3 (1—2).

83 Anghel) — Licâ 8, Ciocioanâ*’ 7, Martî-
7, P. Petre 7, Cîobanu 6 (min. 60 lamandi 6)

» .....
SLATINA, 26 (prin tdefon)

Două reprize cu aspect total 
diferit. In prima, gazdele, adap- 
tîndu-se mult mai bine la tere
nul greoi și deosebit de alune
cos, au avut aproape continuu 
inițiativa și au reușit să înge
nuncheze de trei otri o apărare 
insuficient de mobilă. F. C. Olt 
a deschis scorul In min 17, cînd, 
tn urma unei lovituri libere exe-

RENASC SPERANȚELE
MARE, 26 (prin tele- 
pauză n-a lost dedt 
că formația din Satu

Jl

cutate de A. Mincu, o dublă ezi
tare a fundaților centrali timișo
reni. urmată de una a portarului, 
l-au permis lui PREPELIȚA să 
fructifice de la ctțlva metri. în 
minutul 22, singura ocazie de gol 
clară a oaspeților din această re
priză este ratată de Nedelcu, care 
reia cu capul, dar portarul gaz
delor reține. în min. 27 după o 
combinație eu Șoarece, PREPE-

LITA (foarte insistent în prima 
parte a jocului) marchează pla
sat, de Ia cca. 10 metri, tn fina
lul reprizei (min. 43), Șoarece 
centrează de pe aripa stingă și 
CIOBANU majorează scorul, re- 
luind cu capul in poarta părăsită 
de Suciu.

în repriza secundă, avînd vie-' 
toria practic asigurată, gazdele 
insistă mai puțin în atac și Po
litehnica se vede mal mult în 
joc. In min. 53, oaspeții ratează 
la o greșeală a lui Ciocioană, 
dar în min. 77 el reușesc să re
ducă handicapul, cînd, în urma 
unei acțiuni a lui T. Nicolae, 
balonul centrat de timișorean es
te introdus în propria-i poartă de 
LICA. Alarmate de acest gol, 
gazdele își string rîndurile și fi
nalul partidei le aparține. Mai 
miilt chiar, în min. 82 Prepeliță 
a trecut pe lîngă o mare șansă 
de a reface diferența din prima 
repriză. Victorie pe deplin meri
tată a jucătorilor de la F. C. Olt, 
care au 
partidei 
goare.

dovedit pe ansamblul 
un mare plus de vi

Radu URZICEANU

OLIMPIA SATU MARE - F. C. ARGEȘ 2-0 (0-0)

careului 
In plasă, 
mascat — 

; cel de al 
lizat prin- 
tehnică si 
ximativ 25 
ții bucu- 

la 3—0, 
care a tn- 
tiuni In- 

musețea. 
Iul lui 
excelentă 
spectacu- 

tut ti ma- 
partidel, 

te de re- 
, permi

să apară 
lui Mc- 

nța!t-o de 
tă înscrie, 
pe care, 

făcută.

Stadion ,23 August* ; teren bun, ușor moale ; timp bun ; spectatori — 
aproximativ 10 000. Șuturi la poartâ : 24-14 (pe poarta : 9-5). Camere: 13-1.

S.C. BACĂU : Mangeac 7 — Andrieș 7, Catargiu 7, C. Solomon 6, Elisei 7 
4 (mir. 46 Soju 7), Vamanu 4 — Chitaru 4, 
Antohl 5.
8 - "
Kallo

S.C. BACĂU : Mangeac
— Cârpaci 6, I. Solomon 
Botez 4 (min. 78 Șoiman),

C.S. TiRGOVIȘTE : Mia 
stan tin 6 — Filipescu 6. ____
Greaca 6 (min. 89 Niculescu).

A arbitrat : Al. Mustățea 9 ;
M. Moraru (Ploiești). 

Cartonașe galbene : CĂ?PUCI, 
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1—0 (0-0).

Ghewphe 6. Ene 8, Dumitrescu 8, L Con-
6. Isaic 7 — FI. Grigor* 4, Morlnescu 7,

la Hni» : E. lonescu (ambR din Pitești) fi 

ElISEt șl F1LIPESCU.

BACĂU, 26 (prin telefon)
Formația moldoveana avea să 

rateze locul frumos pe care „tri
bunele* 1-1 solicitau, și aceasta 
In primul rind datorită lui Botez, 
Chitaru și Vamanu care aproape 
că au devenit fundași... tîrgo- 
viștenl. respir.glnd goluri pe care 
toată lumea le și vedea. Așa s-a 
tntfmplat în minutul 1 (ocazie 
Botez care s-a întors de la 8 m, 
singur In fața portarului), așa 
s-a întîmplat în min. 25 tind 
Chitaru a sărit... înaintea balo
nului care venea din centrare în 
fața porții, așa s-a mal tnttmpSat 
șl . în min 38 șl 42 ctnd Vamanu

ORMEAZÂ
Avellinc 

o 1, X ;
X, 2 ; 7.

U X ; 8.
9. Rapid — 

Autobuzul
11. Șoimii

12. Oor-
1
L

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 

MARTIE 1980
I ; 27 37 24 29 14

NUMERELE
TRAGEREA

DIN 26
Extragerea

34 ; Extragerea a Il-a : 26 30 8 
28 35 20

FOND TOTAL DE CÎȘTI-
GURI : 1.039.281 lei din care 
56.579 lei REPORT LA CATE
GORIA 1.

și Botez au dat pe Ungă minge, 
cu piciorul sau cu capul. Iar pe 
acest Pond de dominare din pri
ma repriză, două contraatacuri 
dîmbovițene erau gata-gata să 
aducă o lovitură de teatru : dar 
capul lui Marinescu din min. <0 
și hifturile lui FI. Grtgore din 
min. 45 au ocolit de puțin golul.

Certați la pauză; pe bună drep
tate, de antrenori și public, ju
cătorii băcăuani vor începe mult 
mai decis repriza secundă. Dar 
aceleași mari ocazii irosite ta 
artiac de acești „figuiranți44. Botez, 
Chitaru șl Vamanu, care au reu
șit „printre" performanțele lor 
din careul mic să trimită la... 
8 m peste poartă, sau să trimită 
pe lîngă și peste bară centrări 
semnate eu ambiție de fundași 
pentru a aduce golul mult visat. 
S.C. Bacău a dominat repriza 
secundă fun merit revine șl kil 
Soșu care a împins mai mult 
ofensiva) dar n-a avut atacanți. 
C.S. Tîrgoviște s-a apărat exact 
și cu ambiție, avînd de două ori 
șl șansa unor contraatacuri tăioa
se, cea mai mare ocazie fiind 
stopată de portarul Mangeae în 
mtn. 61 cînd a leșdt la 25 m șl a 
respins cu piciorul acțiunea iul 
FL Grigore.

SATU
Scocul la 

I—o, pentru 
Mare n-a reușit să treacă de a- 
părarea adversă (cel mal bun 
fiind portarul Speriatul, Iar pl- 
teștenll n-au putut să Înscrie pen
tru că pasa lungă folosită cu 
predilecție. chiar atunci cînd 
pleca de la Dobrin. n-a mai avut 
precizia obișnuită, astfel că tra
valiul lui Doru Nicolae, în bună 
dispoziție de joc. nu s-a mate
rializat pe tabela de marcaj. 
Două mari ocazii ratate de Olim
pia tn această parte a jocului : 
In mln. 2S, cînd Mlhuț a șutat de 
la o m, dar Speriatu a scos ex
celent tn cădere ; si în min. 35. 
cînd tn urma unul atac prelungii 
al formației gazdă. Hațeganu, din 
bună poziție de șut, a expediat 
balonul tn fundașul Ivan, căzut 
la un metru de but. F.C. Argeș 
a avut un singur contraatac peri- 
euîoe. în min. 12, ctnd Doru Ni
colae a șutat neașteptat din afara 
careului măre. Feher nu s-a aș
teptat șl a scăpat balonul kt față.

Stadion „Olimpia" ; teren bun ; timp excelent ; spectatori — aproximativ 
10 000. Au marcat: HAȚEGANU (min. 47), HELVEI (min. 68). Șuturi la 
poartâ : 17—5 (pe poartâ : 9—2). Cornere : 8—7.

OLIMPIA : Feher 7 - Pinter 7, Kaizer 8, Pop 8, Bathori II 4 (pentru faul
turi) — Hațeganu 7, Murețan 8, Both I 6 — Demarcek 6 (min. 37 Helve! 6), 
Mihuț 7, State 6.

F. C. ARGEȘ : Speriatu 8 - M. Zamfir 6, Cîrsteo 6, Stanca 6. Ivan 6 — 
B&rbulescu 6, Chive seu 6, lovânescu 6 — Radu H 6, Dobrin 6 (min. 68 Rclea 
6), Doru Nicolae 8 (min. 62 Moiceonu 6).

A arbitrat : Gh. Retezan 7 ; Ia Rnie : A. Deleanu >i D. Petrescu (toff 
dm București).

Cartonașe galbene : PINTER.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (0-0).

n nu l-a mai putut a-dar Radu 
Junge.

Curînd 
dei, State ______
pe dreapta, II deschide pe Both I, 
un dribling prelungit și lui HA- 
ȚEGANU nu-1 rămîne decît să 
înscrie pe lingă Speriatu. In 
min. 65, o ratare incredibilă, Ha- 
țeganu si Helvei nereusind să în
scrie din careul mic, deși nu-1 
aveau în față decît pe portarul 
advers. HELVEI își răscumpără 
In parte greșeala peste trei mi-

după reluarea partl- 
recuperează un balon.

nute : ceea ce n-a reușit din 4 m 
a făcut-o de la 30 m, trîmîțînd 
mingea în poartă, cu un $ut sen
zațional» la semiînălțime.

Piteștenli au avut o singură o- 
cazie în această repriză, în min. 
52, cînd Doru Nicolae. după o 
cursă foarte frumoasă a fost oprit 
de ultimul apărător, portarul 
Feher. O victorie pe deplin meri
tată a sătmărenilor. ale căror 
speranțe renasc.

Paul SLAVESCU

Mircea M. IONESCU

SIMIONAȘ CREATOR, CORAȘ
POLITEHNICA IAȘI - CHIMIA RM. VILCEA 2-0 (2-0)

Stadion „23 August" ; teren foarte greu ; timp friguros ; spectatori — 
aproximativ 8 000. A marcat : CORAȘ (min. 5 și 27) Șuturi la poartâ : 
20—10 (pe poartâ : 10—6). Cornere : 14—7.

POLITEHNICA : Bucu 7 — Munteonu 7, Anton 7, Ursu 
Romilâ 6, Simionaș 9, Ccxaș 9 — Dănilâ 6, Cioaca 6 
5), Costea 6.

CHIMIA : Constantin 6 — Bazno 6, Cîrceag 6, Cilean 
Bâdilâ 5, Iordan 5, Cincâ 6 — Teleșpan 6, Carabageac

A arbitrat : C. ’ * “ .
goviște) și C. Szilaghi (Baia Mare).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-0 (2-0).

7, Ciocirlan 7 — 
(min. 64 Cernescu

7, Lepâdatu 6 — 
„8, Gîngu 7.

Teodorescu 9 ; k> linie : S. Necșulescu (cmbii din Tîr-

IAȘI,
Decar 

la Iași. _ __
însă mari eforturi pentru 
gaja terenul de zăpadă, 
foarte greu, care după o 
mâtate de oră de joc s-a 
format în proporție de 70—80 la 
sută într-o__ suprafață
să. Așa prezentîndu-se

REALIZATOR

26 (prin telefon)
de iarnă veritabilă. 
Organizatorii au

net, 
tăcut 

a de- 
teren 

ju- 
trans-

noroioa- 
oo-ndiții-

le, desigur că «1 fotbalul a avut 
de suferit. Dar pe parcursul celor 
90 de minute, au fost șl cîteva 
faze deosebit de Interesante. Iar 
prima dintre ele s-a derulat chiar 
£1 startul partidei. tn min. 5, 
cînd Costea a „Întors* o minge 
care zbura spre aut, și a șutat 
din unghi spre poarta lui Cons
tantin. Pe fază, CORAȘ a deviat 
ușor, deși era flancat de Bădilă,

deschizînd scorul. Golul a avut 
darul de a mobiliza la maximum 
energiile echipei gazdă, care, cu 
doi jucători în vervă — Simionaș 
(creator) si Coras (realizator) — 
a atacat în continuare susținut 
șl în min. 27, la un rapid „un-doi“ 
Intre cei doi mijlocași, CORAS 
a reluat direct sub transversală. 
Vîlcenii, 
și-au încercat si ei șansele 
poarta gazdelor, dar, de două ori, 
în min. 32 și 41, Gîngu, pus în 
bune poziții de șut de Carabageac, 
a șutat tare, obligîndu-1 pe Bucu 
să devieze în corner.

După pauză s-a jucat liniștit 
pînă la ultimul sfert de oră, cînd, 
brusc, fazele de gol s-au înmul
țit la cele două porți. A fost un 
sfert de oră plin, cu ocazii ra
risime ratate de Costea (min. 
75), Cincă (min. 77); Caraba
geac (min. 78 și 84) si Coras 
(min. 82).

Lou.-ențiu DUMITRESCU

fără să închidă jocul.
Ia



La Oradea, in meci de baschet feminin

ROMÂNIA - UNGARIA 81-68
ORADEA, 26 (prin telefon), 

întâlnirea amicală de baschet 
dintre selecționatele feminine 
ale României și Ungariei, des
fășurată, miercuri seară, în 
Sala sporturilor din localitate, 
a prilejuit o întrecere echili-

ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI 
LA TURNEUL DIN OLANDA

Astăzi începe la Zeist (Olan
da) un turneu internațional de 
polo la care participă primele 
reprezentative ale României, 
R. F. Germania, Olandei, Gre
ciei, Cehoslovaciei și Suediei.

brată, în cursul căreia echipa 
țării noastre a dominat mai 
mult, dur nu a izbutit să se 
detașeze decît în final, obți- 
nînd scorul de 81—68 (33—39). 
Răsturnările de scor și desele 

. faze spectaculoase au creat o 
dispută atractivă, urmărită cu 
viu interes de public.

Au înscris : Goian 17. Borș 
15, Roșianu 12, Balaș 8, Pali 
8, Filip 7, Chiralcu 6, T. Po
pescu 6, Bădinici 2 pentru 
România, respectiv Nemeth 18, 
Boksai 16, Belobark 12, Ver- 
tetics 8, Kovacs 4, Szabics 4, 
Gulyas 4, Medgyeszi 2.

Ilie GHIȘA — coresp.

VICTORII 
ALE PUGILIȘTILOR 
ROMÂNI ÎN FRANȚA

PARIS, 26 (Agerpres). — A 
doua reuniune din cadrul cam
pionatelor internaționale de 
box ale Franței a fost progra
mată în orașul Angouleme. La 
categoria ușoară boxerul român 
Sandu Leontin l-a învins prin 
abandon în repriza a 3-a pe 
Baraki (Israel), iar la catego
ria mijlocie mică Gheorghe Si- 
mion a cîștigat prin oprirea 
meciului pentru inferioritate 
(rep. a 3-a) în fața vest-ger- 
manului Kerscher. La cat 
grea, Teodor Pîrjol a fosț de
clarat învingător la puncte în 
partida cu polonezul Skoczek.

FLORI PENTRU MOSCOVA
Serviciul de arhitectură al 

municipalității din Moscova a 
definitivat proiectul de înfru
musețare a capitalei sovietice 
în timpul desfășurării Jocu
rilor Olimpice din acest an. 
Complexul de străzi și bule
varde care înconjoară cu un 
inel de verdeață zona centrală 
a marelui oraș va primi de 
la începutul anotimpului cald 
un număr de 250 000 de flori 
de diferite soiuri, cele mai

multe fiind lalelele de culoare 
galbenă și roșie. Ele vor fi 
sădite cu precădere de-a 
lungul arterelor de circulație 
care duc la -bazele sportive 
unde sînt programate întrece
rile. Se preconizează, de ase
menea, ca fiecare raion al 
Moscovei să aibă o culoare 
specifică pentru plantațiile 
florale, ceea ce va da o notă 
deosebit de atrăgătoare ora
șului-gazdă al Olimpiadei ’80..

INOVAȚII IN ARBITRAJ
O importantă inovație tehnică va veni îh ajutorul colective

lor de arbitraj la concursurile de scrimă din cadrul Olimpia
dei. Specialiștii sovietici au pus la punct un nou sistem elec

tric de semnalizare, care aprinde o lumină galbenă la tușele 
simultane. El a fost prezentat în timpul lucrărilor unui simpo
zion internațional al arbitrilor de scrimă, desfășurat recent la 
Tbilisi, primind un aviz unanim.

PENTRU „TIFOS!" DIN MILANO -
• Cea de a IX-a ediție a 

turneului internațional de polo 
dotat ou „Cupa Voința” s-a în
cheiat la Cluj-Napoca cu vic
toria echipei locale Voința. Iată 
rezultatele : Voința — Slavia 
Bratislava 8—6, Chemie Bitter
feld (RDG) 10—5, Politehnica 
13—3 ; Politehnica — Slavia 
5—3,. Chemie 7—7 ; Slavia — 
Chemie 13—9. Clasament : 1. 
.Voința 6 p ; 2. Politehnica 3 p ; 
3. Slavia Bratislava 2 p ; 4. 
Chemie Bitterfeld 1 p.

SCHIORUL AUSTRIAC HUBERT NEUPER

PRAGA, 26 (Agerpres). — 
Prima ediție a „Cupei Mondia
le" la sărituri cu schiurile de 
la trambulină a programat ul
timul concurs în localitatea 
cehoslovacă Strbske Pleso. Vic
toria a revenit lui Armin Ko-

lea aerului. Proiecte asemă
nătoare privesc organizarea 
unor rute directe intre Lenin
grad și alte importante cen
tre de pe continent, cum sînt 

. Bratislava, Luxemburg. Varna.
Orașul de pe Neva va fi ou 
siguranță
punct turistic, 
olimpică. Moscova.

cei mai solicitat 
după capitalagler (Austria) — 239,80 p (să

riturile sale au măsurat 102 și 
107,500 m), urmat 
Millonig (Austria) 
Hubert Neuper 
236,20 puncte.

în urma concursurilor des
fășurate, în clasamentul gene
ral, primul loc_ a fost ocupat 
de austriacul 
cu 238 
sesia 
locul 
Kogler 
urmat 
Bobak 
cîștigat Austria — 1024 p, ur
mată de Norvegia — 614 p șl 
Japonia — 314 p.

de Hans
— 237,90 p șl 
(Austria) —

Mulțd dintre „tifosl“ italieni 
care doresc să urmărească 
meciurile turneului olimpic de 
fotbal, găzduite la Leningrad, 
vor putea face direct călăto
ria cu avionul, pornind din 
Milano, Incepînd din luna a- 
prilie, compania aeriană so
vietică ,, Aeroflot- inaugurează 
o linie directă care leagă a- 
ceste două mari orașe pe ca-

MUZîCĂ OLIMPICĂ
Semnalul muzical al Olimpiadei ’80, care va preceda festivi

tățile de premiere, a fost, ca și numeroase alte momente de 
reper ale programului întrecerilor, omologat de către Comitetul 
de organizare a J.O. Melodia care urmează să fie înregistrată 
cu o execuție de fanfară este datorată cunoscutului compozi- _ . . .. — -------------* x—A— _ nume_

an v er
tor Evghenii Doga, din R.S.S. Moldovenească. Autor a 
roase partituri orchestrale pentru filme șl spectacole de 
gură, Doga a fost ciclist, trăgător șl Înotător.

PE SCENA „TEATRULUI MARE"
d Ja

DESPRE ANTRENAMENTUL PRIN CONCURS
Șl OBIECTIVUL OLIMPIC

Recent s-a consumat, la Paris, unui dintre cele mal impor
tante concursuri de scrimă ale acestui sezon olimpic, „Cupa 
Europei", care reunește cele mai bune echipe de club dta 
Europa, campioane naționale, precum șl trofeul ,,Adrien 
Romei", tradițional turneu individual de categoria A dta calen
darul Federației internaționale de Scrimă.
_ Prezent la această confruntare a scrimei internaționale ta <ta- 

Steaua, 
floretă, 
pentru

bia calitate de antrenor al echipei noastre campioane, 
și, totodată, al echipei reprezentative masculine de 
Eosif Zilahy s-a oprit asupra cîtorva aspecte definitorii 
actuala perioadă, în perspectiva Jocurilor Olimpice :

Despre tăria acestor două 
competiții — considerate pe 
bună dreptate importante veri
ficări în pregătirea Jocurilor 
Olimpice de la Moscova — vor
bește faptul că pe planșele de 
la Paris au evoluat reprezen
tanții primelor cinci țări clasate 
la ultima ediție a campionatelor 
mondiale de scrimă, de la Mel
bourne : U.R.S.S., Italia, R.F.G., 
Franța și Polonia, precum șl 
absolut toți finaliștii probelor 
individuale de la ultimele două 
ediții ale C.M. Printre aceștia, 
fostul și actualul deținător al 
titlului suprem, francezul Fla- 
ment, și sovieticul Romankov, 
vest-germanul Behr, italianul 
Dai Zotto, polonezul Godel, 
francezul Jolyot, românul Tiu. 
Consider că apropierea Jocuri
lor Olimpice a constituit impul
sul inițial ca actuala ediție a 
celor două trofee puse in joc să 
se ridice la un nivel superior 
față de anii precedenți, chiar 
dacă, tn linii generale, protago
niștii au fost aceiași.

intr-un asemenea context, pot 
aprecia ca bună performanța 
campioanei noastre. Steaua 
București, care a reușit să se 
claseze tn „Cupa Europei" pe 
un onorant loc 3—4 (ex aequo 
cu campioana Italiei, Carabi
nieri), în urma formațiilor Bu- 
revestnik Moscova și Tauber- 
bishofsheim (R.F.G.), șt tnain- 
tea unor reputate cvartete cum 
sînt A.Z.S. Varșovia și Melun

si fac(Franța). Trebuie insă 
o precizare, pe care o consider 
absolut necesară, in perspectiva 
imediată a pregătirilor noastre 
vlzlnd o bună reprezentare a 
floretei masculine românești la 
J.O. de la Moscova : toate echi
pele cu șanse de clasare pe po
dium au, pină la acestă ori, 
între 4 și 6 turnee mari interna
ționale. Numai astfel federațiile 
de scrimă din U.R.S.S., italia, 
R.F.G., Franța, Polonia, Unga
ria iși pot realiza obiectivul de 
plan olimpic care PREVEDE 
IN PREGĂTIRE PENTRU FIE
CARE SELECTION ABIL INTRE 
490 ȘI 450 DE ASALTURI IN
TR-UN AN, efectuate in con
diții de stress {concurs oficial 
puternic). Ceea ce înseamnă că 
nici un asemenea scrimer nu-și 
poate permite să „cadă" prea 
des din turul I...

Nu trebuie să uităm nici un 
moment că specificul scrimei 
de înalt nivel șt necesitatea 
progresului tinerilor trăgători 
(și noi avem In momentul de 
față 2—3 asemenea candidați 
pentru echipa națională) recla
mă contactul direct cu princi
palii adversari pe plan inter
național. lnlăturînd lipsurile pe 
care le-am constatat la acest 
prim mare examen al sezonu
lui. echipa reprezentativă mas
culină de floretă a României 
are șanse să aducă puncte la 
J.O., adică să revină tn primul 
eșalon al scrimei mondiale'.

(Urmare din vag. I)

Kovaci — Dumitrescu (min. 41 
Gheorghiu — Tănase), Ianc — 
S. Căinaru, Gîrjabu, D. Căi- 
naru ; FARUL : Holban — Bo- 
gheanu, C. Vasile (min. 18 Mo- 
trescu), Lungu, Vărzaru — Bu- 
cos, N. Dinu — Nache, Dumi
tru, FI. Constantin — Borșaru, 
Malancu — Mușat (min. 69 
Grosu), Grigore, D. Simion.

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — DINAMO 4—12 (0—12). 
Meci de bună factură, specta
colul plăcînd celor 1000 de 
spectatori băin.ăreni. Remarca
bilă sportivitatea ambelor echi
pe. Au marcat : I. Constantin 
(l.p. min. 3 și transformare), 
Stoica (încercare min. 9), Nica 
(drop min. 26) pentru oaspeți, 
respectiv Pascale (încercare 
min. 71). CV’. SASARANU, co
resp.).

STEAUA — RULMENTUL 
BIKLAD 65—3 (31—0). Nici o

Hubert Neuper 
p, care a intrat in po- 
„Cupei Mondiale*. Pe 
doi s-a clasat Armin 
(Austria) cu 220 p, 
de polonezul Stanislaw 
cu 130 p. Pe echipe a

în cadrul programelor cul
turale ale Olimpiadei ’S3, un 
roi important va reveni șl 
Teatrului Mare din Moscova. 
Binecunoscutul colectiv artis
tic din capitala U.R.S.S. ișd 
wa prehmgl stagiunea anului 
în curs, tochetad-o nu In ti

ale, cum era obișnuit.
13 august. Din repertoriul de 
aproape 50 de opere și balete 
prezentate in acest an vor fl 
selecționate cele mal repre
zentative, pentru a fl oferite 
publicului prezent la Jocurile 
Olimpice.

IUGOSLAVIA — ITALIA 5-2 (echipe olimpice)
MOSTAR, 26 (prin telefon). 

Stadionul din localitate a 
doborît astăzi recordul său de 
asistență (30 000 de spectatori), 
avînd satisfacția unui joc de 
bună factură și al unui succes 
net al „olimpicilor" iugoslavi 
în compania selecționatei simi
lare a Italiei, care a cuprins 
jucători din prima divizie. Jo
cul a fost deosebit de viguros, 
cu atacuri de ambele părți. E- 
roul meciului a fost Slișkovici, 
care este 
iată cum 
min. 15, 
centrare, 
cu capul : 
Slișkovici execută o 
de colț și același PRIMORAȚ 
reia în gol : 2—0 ; min. 32
înscrie BARESI, după o fru
moasă acțiune personală: 2—1; 
min. 34 — FANA interceptează 
o minge, pe greșeala lui Rojici, 
și are liber drumul spre poartă:
2— 2 ; min. 55 — Slișkovici exe
cută o lovitură liberă în zid și 
MIROCEVICI reia imparabil :
3— 2 ; min. 85,' același SLIȘKO- 
VICI se lansează într-o suită 
de driblinguri și înscrie nestin
gherit, de la 5 metri : 4—2; 
min. 86, ultimul gol, marcat de 
SLIȘKOVICI, la capătul unei 
acțiuni colective de toată fru
musețea : 5—2. Au jucat echi
pele : IUGOSLAVIA (ol.): Pan- 
telici — Zor, Vuiovici, Primo-

chiar din Mostar. Dar 
s-au marcat golurile : 
Slișkovici demarează, 
și PRIMORAȚ reia 

1—0 ; min. 20 —
lovitură

raț, Rojici, Vuin — Krsticevici, 
Mirocevici, Klincearski — ZI. 
Vuiovici, Slișkovici, RepcicL 
ITALIA (oL) : Galii — Oști, 
Taser, G. Baresi, Ferrario — F. 
Baresi, Fana, Sacchett; — Alto- 
belU. Beccalossi, Anchelotti.

Lotul iugoslav, căruia i se 
vor adăuga ne-olimpicii Sușici 
șl Petrovici (care va fi căpi
tanul formației în meciul cu 
România) este cantonat, înce- 
pînd de astăzi, la Novisad. în 
cursul 'zilei 
Iugoslaviei 
Belgrad, în

de sâmbătă, echipa 
se va deplasa la 
vederea meciului.
Duțan BUGARIN

ALTE MECIURI
• în preliminariile C.M. — e- 

diția 1682. La Ted Aviv: Israel — 
Irlanda de Nord 0—0 (gr. a Vl-a).

La Nicosia : Cipru — Irlanda 
î-3 (1—3) — gr. a n-a.
• &a C.E., la Glasgow, Scoția — 

Portugalia 4—1 (2—0).
• Aseară s-au desfășurat cî-

teva meciuri amicale inter țări. 
Iată rezultatele sosite pînă 
închiderea ediției : Ungaria 
Polonia 2—1 (2—1), Elveția
Cehoslovacia 2—0 (1—0). Spania
— Anglia 0—2 (0—1), Franța —
Olanda 0—-0.
• La Nicosia, în preliminariile

turneului ,.U.E.F.A.“,(juniori) Po
lonia — Cipru 1—0 (1—0). La A- 
berdeen în aceeași competiție : 
Scoția — Olanda 2—1 (1—1) (în

la

„CUPEI DE AUR“
Cu ocazia împlinirii a 50 de ani 

de la organizarea primed ediții ■ 
CAI., între 30 decembrie 1980 si li 
Ianuarie 1981 se vor desfășura ta 
mai multe orașe din Uruguay me
ciurile turneului pentru „CUPA DS 
AUR". Cele 6 echipe au fost Îm
părțite ta două grupe : GRUPA 
A : Uruguay, Olanda, Italia ; 
GRUPA B : Argentina, R. F. Ger
mania șl Brazilia. S-a stabilit ca 
echipele învingătoare din cele 
două grupe să se tatltaească ta 
finala turneului.

La acest turneu au fost invi-' 
tate să participe echipele care au 
cîștigat plnâ acum campionatul 
mondial. Anglia nu va participa 
din cauza calendarului Încărcat, 
fiind înlocuită de echipa Olandei, 
de două ori finalistă.

INTERNAȚIONALE
tur 1—2), Echipa O-landel s-a ca-' 
lificat dupâ loviturile de la 11 m.
• In med amical la Alkmaac 

(echipe de tineret) Olanda — 
Franța 3—2 (3—1.

TELEX

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE RUGBY
problemă pentru campioni, au
tori a nu mai puțin de 12 e- 
seuri. Autori : Zafiescu (4), Ro
șu (3), Țața (2), Fuicu, Enache 
și Rădulescu cite unul, acesta 
din urmă reușind și o trans
formare. Au mai punctat Ale
xandru (l.p. și 6 transformări), 
respectiv Dranga (l.p.). Arbi
trul P. Niculescu — mai me
reu departe de fază.

VULCAN — „U“ TIMIȘOA
RA 0—3 (0—0). Partida „mer
gea" spre un scor alb, justifi
cat de evoluția la fel de mo
destă a ambelor formații, cînd. 
In ultim'ul minut, Stelian Con
stantin a găsit ținta din drop, 
condamnînd — se pare — de
finitiv Vulcanul la retrograda
re. Un jucător s-a văzut mai 
mult: metalurgistul Săndoi. A

condus, în general bine, R. 
Chiriac. (G. R.).

POLITEHNICA IAȘI — R.C. 
GRIVIȚA ROȘIE 3—3 (0—0).
Terenul desfundat a solicitat 
serios protagonistele. Realiza
tori : Nistor și, respectiv, I. 
Simion, ambii din l.p. A arbi
trat Fl. Tudorache. (D. ON- 
CIUL, coresp.).

C. S. M. SIBIU — RAPID 
25—6 (8—0). După două preți
oase egaluri, sibienii au reușit 
o victorie fără dubii, prin în
cercările lui Feraru (2), Ioniță 
și Cocîrcă și cele 3 lovituri de 
pedeapsă transformate de 
Matache, Pentru feroviari a 
înscris Șișiu (l.p.) și Costache 
(drop). A arbitrat D. Grigores- 
cu. (S. BEU, coresp.).

C. F. R. BRAȘOV. — ȘTIIN
ȚA PETROȘANI 13—20 (3—12).

Deși au marcat primii la fie
care Început de repriză, lo
calnicii nu au putut trece de 
experimentata echipă din Valea 
Jiului. Au înscris Istrate (drop 
și transformare), Beraru și Po
pescu (încercări) pentru brașo
veni, respectiv Dragu (2), Șt. 
Constantin, Bonea și Gh. Dinu 

A condus Gh.încercări.

Sportul studențesc este 
un punct pentru trei

Bănceanu. (C. GRUIA, coresp.).
1. STEAUA 19 17 1 ! 690-101 54
2. Dinamo 19 16 0 3 432- 99 51
3. Farul 19 14 1 4 404-162 48
4. Grivița Roșie 19 13 2 4 216-110 47
5. Șt. Baia Mare 19 12 1 6 268-146 44
6. Șt. Petroșani 19 11 1 7 220-179 42
7. Pol it. lași 19 7 3 9 141-280 36
8. C.S.M. Sibiu 19 7 3 9 144-254 36
9. Univ. Tim. 19 8 0 11 172-165 35

10. Sp. stud. 19 5 2 12 196-241 30
11. Rulm. Bîrlad 19 5 1 13 84-345 30
12. Rapid 19 5 0 14 154-391 29
13. C.F.R. Brașov 19 2 2 15 72-536 25
14. Vulcan 19 2 1 16 91-329 24

Notă : R.C. 
penalizata cu 
suspendări.

GIMNASTICA 8 Federația fran-' 
ceză a alcătuit echipa care va 
participa la campionatele inter
naționale ale României, progra
mate în zilele de 18, 10 și 20 a- 
prilie la București. Stephane Lo
renzi, Laurent Barbieri, Patricia 
Peccard, Isabelle San gu. Lite ttd.
(Muriel Groux).

natatie • In localitatea Boer- 
lenge au luat sfîrșit campiona
tele de înot în bazin acoperit ale 
Suediei. Principalele rezultate : 
1O0 m spate (f) — Pense Ander
sen 1:05,36 ; 100 m fluture 
Ar ml Airaksinen 1:02,81.

SCHI • „Cupa Europei" 
venit italianului Siegfried 
schbaumer cu 152 p, urmat 
Tizlano Bieler (Ttalia)

ȘAH • Cea de-a 9-a partidă 
meciului dintre K ore i noi si 
trostan a fost cîștigată de 
cunoi la mutarea a 44-a. 
meciului este de 5,5—3,5 p în fa
voarea lui Ko-rcinod care s-a ca
lificat pentru semifinalele tur
neului candidaților la titlul mon
dial, urmând să întîlnească pe 
învingătorul meciului dintre 
Podugaevski și Tal. O La Alma 
A ta, în prima partidă. Polu
gaevski — Tai 1—0. Q După • 
runde, în turneul de la Bia- 
listok, conduce polonezul Pniszin- 
Skl CU 7 p. Volodea Varismain s© 
află pe locul 4 cu 4,5 (1).

TENIS 0 La Milano : McEnroe 
— me Năstase 6—1, 6-4 ; Patti
son — Gildemelster 3—6 6—4. 6—2; 
Vilas — Drysdale 6—7, 6—3. 6—4: 
Dibbs — Pinner 7—6 7—6 : Fle
ming — Grant 6—3. 6—4.

VOLEI • Selecționatele femi
nine ale U.R.S.S. și Cubei s-au 
întîlnit intr-un meci amical la 
Sverdlovsk. Gazdele au cîștigat 
cu 3—1.

(f)

a re- 
Ker- 

de 
146 p 

a 
Pe- 

Kor- 
Sctorul
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