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Un aspect de pe străzile municipiului Miercurea Ciuc, de la defilarea concuren- 
ților, in cadrul festivității de deschidere a finalelor „Daciadei albe" 

Foto : Dragoș NEAGU

La Miercurea Ciuc

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
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FESTIVITĂȚILE DE DESCHIDERE -
IMPRESIONANTE TABLOURI VII

ALE DRAGOSTEI DE VIAȚĂ Șl SPORT
Reprezentând o nouă și grăitoare dovadă a grijii partidului și statului nostru 

pentru crearea celor mai eficiente mijloace de afirmare a tineretului și in 
sport, „Daciada albă" a cunoscut la acest sfîrșit de săptăminâ unul din mo

mentele sale de apogeu. In diferite localități montane, oamefti ai sportului au 
pregătit cu grijă finalele unor întreceri, organizind emoționante festivități care — 
și ele - au mărit bucuria participanților, fie ei performeri, fie fruntași ai sportului 
da masă, veniți din toate colțurile țării. Au fost "festivități impresionante, la care tinerii 
concurenți au participat cu entuziasm, cu dragoste față de marea competiție sportivă 
națională datorită căreia iși intăresc sănătatea și iși pun in valoare aptitudinile sportive.

Precedate de numeroase competiții de selecție, răscolitoare prin frumusețea 
lor, prin bogăția starturilor și prin dirzenia competitorilor, finalele scot in evidență 
marele număr de talente pe care mișcarea noastră sportivă le are din abundență. 
Numeroșii tehnicieni care au asistat la dispute au selecționat elemente de pers
pectivă, viitori participant potențiali la Olimpiadele albe. Astfel, alături de entuzias
mul și bucuria produse de desfășurarea finalelor, competiția se constituie intr-un 
moment de referință al sporturilor sezonului hibernal, dovedind că și aceste dis
cipline se află intre preferințele tineretului nostru, că și ele iși pot aduce o con
tribuție majoră la călirea tinerei generații și la întărirea forței generale a sportului 
de performanță.

La Vatra Dornei

MII DE SPECTATORI PREZENJI
PITORESCUL INEDIT

AL „DACIADEI ALBE u

LA 0 EMOȚIONANTA INAUGURARE
Azi, întrecerile de sanie pe marca scenă sportivă de sub Dealul Negru

Ore de virS in
color care urmează să-și desemneze cam
pionii luni și marți în dispute sportive 
care se anunță deosebit de interesante.

La festivități au participat tovarășii 
Mihai Clim, secretar al Comitetului ju
dețean Suceava al P.C.R., și Nicolae 
Dragason, secretar al C.N.E.F.S. Finaliș- 
tii au fost salutați de către loan Tirnl- 
ceriu, primarul orașului 
președintele comisiei de 
acestor întreceri.

Competiția aflată la cea 
ție se anunță realmente 
disputată. Gigei Casin, campion al 
mei ediții din 1979 (desfășurată la M. 
Ciuc), acum component al lotului națio
nal de juniori la sanie și căruia i s-a 
încredințat misiunea de a aprinde fla
căra „Daciadei", consideră că „după cele 
văzute la primele antrenamente de aco
modare, recordurile anului precedent vor 
fi cu siguranță corectate". Afirmația pare 
să aibă acoperire integrală deoarece ma-

VATRA DORNEI, 15 (prin telefon). 
Festivitatea de deschidere a finalelor ce
lei de a doua ediții a Daciadei de iarnă 
la sanie — categoria 11—14 ani (pio
nieri) — s-a bucurat de cele mai fru
moase auspicii. Un strat masiv de ză
padă, de aproximativ jumătate de metru 
(urmare a ninsorii din ultimele zile) a 
acoperit compact întreaga stațiune și 
bineînțeles pîrtia de sanie de sub Dea
lul Negru, locul de desfășurare a între
cerilor în apropierea căreia, la festivita
tea de inaugurare, s-au aflat mii de 
spectatori, localnici din stațiune, compo
nent» loturilor naționale de sanie (se
niori și juniori), schiorii care vor lua 
parte la finalele Dinamoviadei, elevii 
„Liceului Militar Ștefan cel Mare" din 
Cîmpulung Moldovenesc — care dealtfel 
au făcut și o frumoasă demonstrație de 
schi — studenții secțiilor de educație fi
zică din Iași și Suceava, precum și oa
meni ai muncii veniți la odihnă sau tra
tament în această „oază sănătate" din 
frumoasa Bucovină.

Toți au ținut să încurajeze pe teme
rarii purtători ai cravatelor roșii cu tri-

,mieul
cretar al Comitetului județean Har
ghita al P.C.R.

Sigur că se pot scrie multe despre 
suflul de tinerețe care a încălzit în
trecerile din cadrul „micului Sapporo" 
de pe valea Oltului superior, dar 
vom fi nevoiți să comprimăm totul 
în citeva însemnări, 
fia momentelor ar fi

...Citeva minute cu 
bei de schi 1 500 m. 
cia Rogoz. Un nod 
45 kg, cindva talia 
Comăneci), apriga maramureșancă va 
împlini 15 ani la 1 martie și, pe lingă 
schi (sportul pe care îl iubește mama 
ei, infirmieră la Baia Mare), practică 
orientarea turistici și atletismul, „pen
tru că așa vrea tata" (șofer in ace
lași oraș). Lucia Rogoz e convinsă 
că mica ei victorie ii va ajuta un 
pic pe băiefii lui Mateianu „să urce 
in trepte", ca la schiuri.

...Blaziu Buzaș, pri
marul din Miercurea 
Ciuc, privește atent, 
cu ochi de gospodw, 
pregătirile care se fac 
pentru Carnavalul co
piilor. 11 bucură for
fota multicoloră a 
„vulpilor", ,a ursuleți
lor și a tuturor pă
pușilor vii. Blaziu 
Buzaș e un vechi in

ST'

MIERCUREA CIUC, 15 (prin telefon).
Miercurea Ciuc a trăit simbătă după- 

amiază atmosfera marilor reuniuni 
sportive. Defilarea participanților la 
finalele „Daciadei albe" a fost un 
adevărat curent cald pe străzile noi 
ale vechiului oraș, cuprinse de exube
ranța tinereții sportive in marș.

Peste o mie de sportivi, majoritatea 
foarte tineri, după ce 
străzile orașului, au ajuns în 
Palatului 
din Ciuc 
apropiere 
de oțel.

„Daciada albă", parcă geloasă puțin 
pe fastul uverturilor de la Chamonix 
sau de la Lake Placid, a aprins și ea 
o flacără festivă, 
doi hocheiști, al 
amintește de cel 
colae Grigorescu. 
plină de culoare, 
zele locatarilor care au ieșit în bal
conul elegantului hotel „Bradul", din 
vlrful căruia se poate cuprinde „harta 
complexului sportiv", care va fi cu- 
rind, cum spun localnicii, nucleul 
„micului Sapporo" de miine, in care 
vor intra și trambulina de la Valea 
Strimbă, și pistele de schi de la Iz
vorul Mureșului, și noul patinoar ar
tificial de la Gheorgheni, „care va 
fi gata pînă in toamnă".

La festivitatea de deschidere, 
au fost prezenți prim-vicepreședintele 
C.N.E.F.S., general locotenent Marin 
Dragnea, și președintele Comitetului 
de organizare, Ovidiu Munteami, se-
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au străbătut 
fata 

de cristal, cum le place celor 
să spună, și in imediata 

a statuii celor doi hocheiști

in apropierea celor 
căror pas avintat 
al ostașului lui Ni- 

Uvertura a fost 
atrăgind și aplau-

loan CHIRILA

Vatra
organizare

Dornei,
a

pentru că selec- 
nedreaptă. Deci... 
cîștigătoarea pro-
Se numește Lu

de fată (1,55 m, 
micufei Nadia

(Continuare Sn pag. 4—5)

în cuprinsul ziarului
Performanțe de valoare mondială in concursul repu
blican de sală al atleților noștri : VALl IONESCU - 
6,75 m la săritura în lungime, la un centimetru de re
cordul mondial pe teren acoperit; JOHANN 
SCHROMM - 6,60 la 60 m, o mare promisiune a 
sprintului nostru.

® in derbyul campionatului masculin de volei : DINAMO 
- STEAUA 3-0.

© RULMENTUL BRAȘOV și TEROM IAȘI in finala „Cupei 
României" la handbal feminin.
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de a doua 
deosebit

edi- 
de 

pri-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)

du plecarea in cursa de fond a băieților la Izvoru Mureșului
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RULMENTUL BRAȘOV Șl TEROM IAȘI IN FINALA 
„CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ

Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat. în sălile din Vaslui si 
Bistrița, turneele semifinale ale 
celei de a IV-a ediții a „Cupei 
României" la handbal feminin. 
La capătul unor întreceri dîrze, 
animate, care au oferit miilor 
de spectatori faze dinamice, 
s-au calificat în finală RUL
MENTUL BRAȘOV și TEROM 
IAȘI. Pentru ultima treantă a 
podiumului vor juca ȘTIINȚA 
BACAU — actuala deținătoare 
a trofeului — și divizionara „B“ 
VULTURUL PLOIEȘTI.

Iată succinte relatări de la 
cele două turnee.

VASLUI, 15 (prin telefon). 
„Zestrea" de două puncte pe 
care a adus-o cu ea la Vaslui 
formația Rulmentul Brașov s-a 
dovedit hotărîtoare în balanța 
calificării în finala „Cupei 
României". Este drept, handba
listele pregătite de prof. Rcmus 
Drăgănescu au trecut prin mari 
emoții în confruntarea cu Pro
gresul București, dar printr-un 
joc superior în finalul meciu
lui ele au reușit să obțină vic
toria si. firesc, dreptul de a 
juca în finală. Rezultatele me
ciurilor (primele două s-au des
fășurat sîmbătă, următoarele 
duminică) :

ȘTIINȚA BACAU — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 17—11 
(12—9). Au înscris : Gaal 6, 
Leonte 4. Răducu 2. R. Florea 2. 
Lupșor 2, M. Florea 1 —pen
tru Știința Bacău, Popa 7. Sa- 
su 3. Manolescu "f,- Carama- 
lău 1 și Mamiaca 1 — pentru 
Progresul București. Au arbi
trat bine : I. Manoliu si Șt. Oc- 
neann (Sibiu).

RULMENTUL BRASOV — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 23— 
18 (14—7). Au marcat : Drăgu- 
se! 8. R. Marian 5. Marcov 3, 
Pătrat 2 Oancoa 2, Neică 1. 
Tache 1 si Furtună 1 — pen-

DINAMO ÎINTEȘJTE TITLUL
DE CAMPIOANĂ EA RUGBY,

DAR GÎNDURILE SALE... MERG MAI DEPARTE!
Doar două duminici vor mai 

fi fără rugby de „A", de la 8 
martie reînnodindu-se firul 
campionatului. Cea dinții lună 
a primăverii calendaristice pro
gramează nu mai puțin de șase 
etape, deci și două „interme- 
diare". După cum bine se știe, 
lupta pentru titlu va Însemna, 
In principal, duelul Steaua — 
Dinamo. Aceste echipe consti
tuie, totodată, marile rezervoa
re ale loturilor naționale, cei 
mai multi dintre componenții 
lor fiind candidați la tricourile 
diferitelor reprezentative ale tă
rii și pentru noul sezon. Dealt
fel, cînd antrenorul Theodor Ra
dulescu i-a reunit. în numele 
conducerii tehnice a F.R.R., pe 
posibilii internaționali. ne-a 
fost mult mal simplu să-i nu
mărăm pe jucătorii... nereținuți 
în obiectivul selecționerilor. La 
această oră. cele două ..mari" 
din rugbyul românesc se află
— ca toate celelalte divizionare
— în faza acumulărilor decisi
ve. Așa le-a găsit reporterul, 
pregătirile și gîndurile pentru 
retur fiind prezentate in ordi
nea clasamentului. Prin urma
re, pentru astăzi. DINAMO.

Liderul de toamnă — cum 
este numită prin tradiție echipa 
instalată după tur în frunte, 
deși campionatul s-a Întrerupt 
în prima lună de... iarnă — a 
Început să prepare sezonul cu 
mare grabă : nici nu începuse 
bine noul an si dinamovistii se 
șî reîntâlneau la baza sportivă 
din Șos. Ștefan cel Mare. Ne
răbdarea era motivată de pers
pectiva unul turneu în Franța, 
plănuit pentru finele lui ianua
rie și Începutul lui februarie. 
Timpul nefavorabil a determi
nat insă amînarea proiectului, 
antrenorul Ion Țutuianu refă- 
cind, se înțelege, programul. In 
care a figurat printre altele, 
obișnuitul stagiu montan. Nimic 
spectaculos vizavi de perioada 
preparativelor. .„Spectaculoasă 
va fl. in schimb, evoluția echi
pei intr-un sezon de care ne 
legăm mari speranțe, adăuga 
tehnicianul Încă ttnăr, adversar 
mai Ieri, in margini, al cele
brului Dauga. Cred că vom cts- 
tiga campionatul, trebuie să-1 
cîștigăm, de vreme ee avem 

Sportul

tru Rulmentul Brașov. Grigo- 
raș 7, Serediuc 3, Simion 3, 
Olteanu 2. V. Constantinescu 1. 
Vasile 1, Nuțu 1 — pentru Con
fecția București.

ȘTIINȚA BACAU — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 30—12 
(13—5). Realizatoare : Lupșor 7, 
Leonte 7. Gaal 6, R. Florea 3, 
Hrișcu 2, Gaitan 2, M. Florea 1. 
Marian 1, Tărok 1 — pentru 
Știința Bacău, Serediuc 6, Si
mion 4. Crișu 1, Olteanu 1 — 
pentru Confecția București.

RULMENTUL BRAȘOV — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 14— 
13 (9—8). Veritabil derby, me
dul a pus probleme celor doi 
arbitri, care au dictat eliminări 
însumînd nu mai puțin de 20 
de minute ! Au inscris : Drăgu- 
șel 4. Marcov 3. Marian 3. Cons
tantin 2( Pătraț 1. Oancea 1 
— pentru Rulmentul Brașov. 
Sasu 6. Popa 3, Ionescu 2, 
Manolescu 1. Peța 1 — oentru 
Progresul București. Corect și 
autoritar arbitrajul cuplului Ro
meo Iamandi — Traian Ene 
(Buzău).

Clasamentul final al acestei 
grupe semifinale arată astfel :
1. RUL. BV. 3 3 0 0 53—46 6
2. Știința Bc. 3 2 0 1 62—42 4
3. Prozr. Buc. 3 1 0 2 48—49 2
4. Conf. Buc. 3 0 0 3 48—74 0

Ion GAVRILESCU

BISTRIȚA, 15 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat în Sala sporturilor din 
localitate. în mijlocul unui in
teres care atestă polisportivita- 
tea publicului bistritean si in
tr-o organizare care face cinste 
gazdelor, turneul semifinal al 
„Cupei României" la handbal 
feminin. Deși finalmente n-a 
rezistat și ultimului asalt, ră- 
mînîndu-i doar satisfacția de a 
juca pentru medalia de bronz di
vizionara „B“ Vulturul Ploiești

XV-le cel mai omogen, cel mai 
echilibrat. O linia I puternică; 
trei prinzători redutabili per
manent în teren (Iordan cons
tituind oricând o soluție de a 
suplini eventuala absență a lui 
Dărăban, Caragea sau Borș) ; o 
linie a treia bătăioasă, cu o 
marc rază de acțiune ; cureaua 
de transmisie cuprinzind pe În
suși căpitanul naționalei, Paras- 
chiv, care va face acum pere
che cu tinărul de real talent 
Podărăscu sau. Ia nevoie, cu 
rutinatul Nica ; în fine, com
partimentul de atac completea
ză în mod fericit mecanismul 
echipei, pe care-1 doresc tot 
mai bine pus la punct. Obiectiv 
realizabil, optimismul meu ba- 
zindu-se pe seriozitatea in pre
gătire a tuturor, de Ia vetera
nii Baciu — acesta face mîine, 
poimîîne 40 de ani dar aleargă 
ca unul de 18, Nica, Dărăban 
— ambițios și tare ca fierul, 
Roman. Caraiman pînă la cei 
mai tineri — Gh. Ion, Chirigiu, 
Caragea, FL Ionescu".

în ton cu antrenorul vorbește 
oricare dintre jucători. Nir tre
buie să se Înțeleagă Insă cum
va că In această atmosferă se
nină. in care optimismul e tră
sătura caracteristică, nu se mai 
află destul loc șl pentru... anu
mite griji. „Știm prea bine 
cum se mobilizează fiecare e- 
chlpă cind joacă cu liderul ; 
cine nu vrea să-i facă clipe 
grele, să scoată un rezultat cit 
mai bun", spunea Marian Al
de», titularul reprezentativei. 
Un alt internațional. Enciu 
Stoica, ține să-1 completeze : 
„Orice meci e greu, se Înțe
lege. și totul depinde de serio
zitatea cu cade vom ști să ne 
tratăm flecare adversar".

Intențiile rugbyștfflor de la 
Dinamo nu se opresc la viito
rul imediat, la dorința — În
temeiată pe valoare individuală 
și de ansamblu — de a cuceri 
un titlu de campioană după 
care ei aleargă de 12 ani. cu
vintele lui Pompilie Borș și 
Mihal Marghescu sîntetizlnd. in 
fapt, o stere de spirit : „Nă
dăjduim să cucerim titlul de 
campioană ; totodată, șl mai 
mulțf dintre noi să fim titulari 
ai loturilor reprezentative, de
monstrând astfel eă marele elub 
bucureștean are o echipă de 
rugby pe măsură*.

Geo RAETCHI 

a lăsat o bună impresie, pers
pectivele ei fiind asigurate de o 
serie de sportive talentate, har
nice în pregătire. TEROM Iași, 
o formație solidă, cu o apărare 
greu de depășit, și-a cucerit pe 
merit dreptul de a evolua in 
finală. Iată. în „oglindă", me
ciurile disputate sîmbătă si du
minică :

TEROM IAȘI — CONSTRUC
TORUL BAIA MARE 13—13 
(12—4). Marcatoare : Răducu 4. 
Carban 2, Ionașcu 2. Avădanei 
2, Humelnicu 2 și Discă 1 — 
pentru TEROM Iași, Bosl-Igo- 
rov 6, lliuț 5, Tușnea 1. Caza- 
cu 1 — pentru Constructorul 
Baia Mare.

VULTURUL PLOIEȘTI — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
15—14 (8—6). Au înscris : Vi- 
șan 5, Pencea 4, Cîrtoage 3, Că
lin 2, Cișmara 1, respectiv Di- 
mofte 5, Frîncu 4, Negru 3, 
Bucăneală 2. Au arbitrat bine 
bucureștenii Th. Curelea și I. 
Păuqescu.

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA — CONSTRUCTORUL BA
IA MARE 25—23 (11—11). Au 
marcat : Dimofte 13. Frîncu 8, 
Bucăneală 2 și Negru 2. respec
tiv Bosi-Igorov 11, Cazacu 4, 
Feher 4, Tușnea 2 șl lliuț 2. 
Au arbitrat bine R. Antochi și
H. Boschner (Brașov).

TEROM IAȘI — VULTURUL 
PLOIEȘTI 21—13 (10—6). Rea
lizatoare : Avădanei 9, Carban 
4. Răducu 2, Humelnicu 2. Io
nașcu 1, Discă 1. Spiridon 1. 
Domnescu 1 pentru TEROM, 
Vișan 5, Cîrtoage 2. Curcă 2. 
Cișmaru 2, Apostol 1 și Filof- 
teia 1 — pentru Vulturul.

Clasamentul final al acestei 
grupe semifinale arată astfel :
I. TEROM IȘ 3 2 1 0 52—43 5
2. Vulturul PI 3 2 0 1 47—50 4
3. Hidro. Cta 3 1 0 2 56—56 2
4. Con. B. M. 3 0 1 2 51—57 1

Ion TOMA — coresp.

In urma desfășurării întrece
rilor acestei grupe semifinale 
s-au calificat pentru finalele de 
duminică 22 februarie echipele: 

Pentru finala locurilor 1—2 : 
RULMENTUL BRAȘOV —TE
ROM IAȘI

Pentru finala locurilor 3—4 : 
Știința Bacău — Vulturul Plo
iești

Pentru finala locurilor 5—6 : 
Progr. București — H'dro C-ța.

Pentru finala locurilor 7—8 : 
Confecția Buc. — Constr. B.M.

GLORIA BUCUREȘTI Șl AURUL BAIA MARE CONTINUA SA FIE NEÎNVINSE
Sîmbătă și duminică, formațiile participante în campionatul 

Diviziei „A" de popice au luat startul lin prima etapă a re
turului competiției. Jocurile etapei inaugurale a noului sezon 
competițional au fost Interesante, încheiate, în majoritatea ca
zurilor, cu victorii ale favoritelor. Echipele masculine Gloria 
București, campioana țării și Aurul Baia Mare continuă să 
fie singurele divizionare neînvinse după 10 etape. A avut loc, 
ca niciodată pînă acum în campionat, și un forfait din motive... 
organizatorice !

Dar iată rezultatele etapei :

FEMININ. • GLORIA BUCU
REȘTI — CARPAȚI SINAIA 
2 385 — 2 163 pd(scor individual 
5—1). Formația bucureșteană, în 
care joacă campioana mondia
lă Margareta Cătineanu — cea 
mai precisă jucătoare a reuniu
nii cu 424 pd — n-a avut... 
probleme. Cinci dintre concu
rentele Gloriei au obținut vic
torii categorice in meciurile di
recte cu adversarele lor, doar 
junioara Ana Ene a pierdut la 
Sonia Ștefănică cu 394—406 — 
fiind singura sportivă din echi
pa oaspete care a depășit gra
nița celor 400 p d. Foarte bine 
a mai jucat de la învingătoare 
și Ana Petrescu — 409. O. GU- 
ȚU — coresp. • METROM 
BRAȘOV — VOINȚA GALAȚI 
2 441 — 2 319 (4—2). Fruntașa 
seriei Sud, Voința, a fost în
vinsă categoric de către Me
troul, care a avut o formație 
omogenă, cinci dintre jucătoa
re cu rezultate de peste 400 
p d, dintre care amintim pe 
Margareta Bodean — 415 și 
Maria Bleandă — 411. Cea 
mai eficace jucătoare a fost 
însă gălățeanca Angela Cara
gea cu 423 p d G. LORAC — 
coresp. • PETROLUL BAICOI
— LAROMET BUCUREȘTI 2 340
— 2 397 (1—5). Joc Cîștigat pe 
merit de către bucureștence, 
care au avut în Elena Tranda
fir și Bălașa Tânase (420, res
pectiv, 414) cele mai bune ju
cătoare. De la gazde s-a remar
cat, în mod deosebit. Elena Ilie 
cu 433 pi I. BRÂNZEA — 
ooresp. • VOINȚA TIMIȘOARA

Cei 3 piloti ai „Daciei" care au obținut locul I pe echipe : 
Balint, Olteanu, Vasile »

Foto : Mihai NIEDEL

L BALINT-C. ZĂRNESCU (Dacia Pitești)
ÎNVINGĂTORI ÎN

Județul Brașov a găzduit, ca 
de obicei in ultimii ani, „Raliul 
zăpezii” — prima etapă a cam
pionatului republican de raliuri 
— competiție care a marcat 
deschiderea oficială a sezonului 
de automobilism. A fost un a- 
devărat raliu al zăpezii (s-a 
mers, spre deosebire de unele 
din edițiile trecute, inclusiv în 
Brașov, numai pe zăpadă), difi
cil, care, a solicitat la maximum 
atît pe alergători cit și pe... or
ganizatori. Pe aceștia din urmă 
datorită. în spetial. faptului că 
în preziua concursului în zonă 
a nins foarte mult și numai cu 
eforturi deosebite, pline de bu
năvoință ale gazdelor (de 
fapt ITA Brașov și Filiala ACR 
Brașov) traseul. pe anumite 
porțiuni — Pirîul Rece, Poiana 
Brașov, Pietrele lui Solomon — 
a fost făcut practicabil, permi- 
țînd desfășurarea întrecerii. A 
fost un raliu dur, în care con- 
curenții au avut de străbătut 
în condițiile cerute de graficul 
orar, zone pline de zăpadă afi
nată sau de gheată care i-a so
licitat la maximum.

Nu-i întâmplător. de aceea 
faptul că pe primele locuri ale 
clasamentelor apar tocmai pi- 
loți încercați, cu experiență, 
„nume" în acest sport: Ludo
vic Balint, Ilie Olteanu, E. Io- 
nescu-Cristea. Meritorie, in 
acest sens, comportarea mal 
tinerilor Șt. Vasile, I. Matei 
și N. Balea. în ciuda traseului 
dificil (Brașov — Rîșnov — 
Predeal — Dîmbul Morii — Po
iana Brașov — Valea Cetății — 
Brașov), concursul s-a desfășu
rat foarte bine, dar nu și fără... 
abandonuri, in această catego-

In Divizia „A" de popice

— CONSTRUCTORUL GHERLA 
2 327 — 2 213 (3—3). Joc de 
nivel tehnic mediocru, cu pu
ține rezultate valoroase. Prin
cipalele realizatoare : Elena 
Steanță — 412, Elena Drago- 
mir — 401 și. respectiv, Elena 
Raț — 388. ȘT. MARTON — 
coresp. • CJS.M. REȘIȚA — 
VOINȚA CRAIOVA 2 417 — 
2 333 (4—2). 0 U.T. ARAD — 
HIDROMECANICA BRAȘOV 
2 325 — 2 233 (4—2).

Un caz inedit s-a înregistrat 
in campionatul feminin, la 
București, pe arena Giulești, 
unde urma să joace Cetatea 
Giurgiu (care și in retur își 
susține meciurile de... acasă, pe 
Giulești) cu Voința București. 
Echipa giurgiuveană, ca și ad
versara ei s-au prezentat la 
ora prevăzută în program, dar 
spre stupefacția arbitrilor și 
a celor cîțiva spectatori, echi
pele n-aveau cu ce juca, pen
tru că nu existau popice la 
arenă ( ! ? ). Clubul Rapid, care 
închiriază sala echipei Cetatea 
nu a asigurat și popicele ne
cesare jocului (erau ținute sub 
lacăt), iar jucătoarele din Giur
giu n-au mai adus în sacoșe 
popice, ca în toamnă, cînd 
arena le era închiriată cu... ma
terialul clientului! F.R.P. o să 
decidă asupra rezultatului sail 
rejucării partidei. Dar oricum, 
neglijența rămine și cineva tre
buie să suporte cheltuielile de 
deplasare ale giurgiuvencelor ! 
(T. R ).

„RALIUL ZĂPEZII"
rie situîndu-se circa jumătate 
din echipajele plecate. Din 67 
prezente la start, doar 38 de 
echipaje au revenit. în timpul 
regulamentar, la locui de ple
care, aflat in fața Universității 
brașovene.

Dar iată și clasamentele „Ra
liului zăpezii" care a primit 
„coeficientul 3“ de dificultate, 
greu de atins de un alt raliu 
ce se va mai desfășura — anul 
acesta — în țara noastră: clasa 
1300, gr. I. — 1. E. Ionescu — 
T. Bucătaru (Unirea tricolor 
București), 2. I. Matei — Gh. 
GLiga (Cetate Deva). 3. F. Han- 
gu — M. Runcan (C.S.U. Bra
șov) ; cl. 1300. gr. a Il-a. 1. I. 
Olteanu — P. Vezeanu (I. A. 
Dacia Pitești), 2. N. Balea —
I. Dicoi (Autotransport Brașov),
3. M. Zaharia — L. Popa (Ni- 
colina Iași); cl. 1300, gr. a 5-a, 
1. L. Balint — C. Zărnescu 
(I.A. Dacia), 2. Șt. Vasile — M. 
Panaite (I. A. Dacia), 3. Gh. 
Mărgeanu — I. Stoff (Motorul 
Baia Mare). Clasament general- 
1. L. Balint — C. Zărnescu, 2. 
I. Olteanu — P. Vezeanu, 3. 
Șt. Vasile — M. Panaite. 4. N. 
Balea — I. Dieoi; echipe: L 
I. A. Dacia Pitești, 2. ITA Bra
șov, 3. C.S. Nicolina Iași. 4. 
A.S. Motorul Baia Mare, 5. 
Autotransport. Satu Mare.

Remarcabilă comportarea e- 
chipajelor reprezentind I.A. 
Dacia Pitești, cu mașini pregă
tite in compartimentul special 
pentru competiții al întreprin
derii.

Modesto FERRARINI

MASCULIN. • RULMENTUL 
BRAȘOV — CHIMPEX CON
STANȚA 4 925 — 4 839 (3—3). 
Partidă viu disputată, mai ales 
spre final, cînd oaspeții condu
ceau cu 5 „bețe", dar evoluția 
foarte bună a lui I. Tismănar
— 912 p d (cu nici o bilă în
gol) a tranșat scorul în favoa
rea Rulmentului. De la con- 
stănțeni cel mai bun jucător a 
fost Gh. Silvestru cu 874 p d. 
C. GRUIA — coresp. © RAFI
NORUL PLOIEȘTI — GLORIA 
BUCUREȘTI 5 163 — 5 242
(2—4). Lidera seriei Sud a cîș- 
tigat destul de ușor la Ploiești 
și continuă să fie neînvinsă. 
Gloria, a avut în juniorii An
drei și Vasile concurenții cu 
cea mai mare precizie de joc, 
obținînd rezultate de peste 880. 
Cel mai bun însă a fost bucu- 
reșteanul Boțogan — 921. De 
la gazde s-a remarcat ' doar 
Șuta cu 893. I. TANASESCU — 
coresp. • C.F.R. CONSTANȚA
— VOINȚA BUCUREȘTI 4 807
— 4 754 (2—4). © AURUL BAIA
MARE — VOINȚA TG. MU
REȘ 5 084 — 4 727 (4—2). Vete
ranul echipei băimărene, Gh. 
Vuță, a fost principalul per
former al meciului cu 917 p d. 
Bine a jucat și juniorul Șt. 
Boariu — 875. De la mureșeni 
s-a impus doar A. Bene cu 847. 
L. CHIRA — coresp. 0 PRO
GRESUL ORADEA — META
LUL HUNEDOARA 5 011 —
4 845 (5—1). în cel mai aștep
tat meci al partidei, I. Băiaș 
(M) a fost întrecut cu 1198—848 
de către orădeanul I. Lăng. 
Unica victorie a oaspeților a 
fost realizată de M. Torok (865 
p d). I. GHIȘA — coresp. 0 
FLACARA BRAȘOV — OLIM
PIA BUCUREȘTI 4 884 — 4 954 
(3—3). 0 CARPAȚI SINAIA — 
CONSTRUCTORUL GALATI
5 033 — 4914 (4—2). 0 TEH- 
NOUTILAJ-ODOBIIEI — VIC
TORIA CUBAN TIMIȘOARA 
4 962 — 4 814 (4—2).



a geruit. Cu două 
a cîrpit cojocul deDuminică, in Capitală, 

zile înainte, iarna și-i 
zăpadă, oferind copiilor posibilitatea de 

a zburda cu săniuțele. Dar, pentru că pe tere
nurile de sport zăpada a fost înlăturată, iar 
soarele și-a arătat încă de dimineață chipul, 
„Daciada bucureșteană" s-a desfășurat in unele 
iccuri ca intr-o zi de primăvară. încă de la pri
mele ore ale dimineții, am văzut tineri pornind 
cu săniile spre Parcul Tineretului. Pe mulți alții 
i-am întilnit insă la bazele sportive ale orașului.

Au fost organizate „duminici sportive", la care 
au participat mii de tineri, de oameni ai mun
cii. In Sectorul 4 și la Școala generală nr. 94, 
atletismul a ținut capul de afiș. Tot duminică 
s-au desfășurat primele crosuri școlare, deși pri
măvara este încă departe, iar in Sectorul 5 s-au 
desfășurat concursuri de tir rezervate pionieri
lor. Un alt sport, tenisul de masă, a fost pre
zent aproape

anici de virf
in toate competițiile acestei dumi- 
„Daciadei bucureștene”.
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ACESTEI ZILE
un. „Spira Harel“

excelentă @ Sectorul
voinic in sport G
agricol Ilfov — la prima apariție

gazda
in sport

La frumoasa bază
Voinicelul, din Sectorul 3 
Capitalei, copiii luaseră

sportivă
al 

CdUildici, -v. CU
asalt terenurile ! Pe la ora 9 
veniseră zgribuliți, cu obrajii 
vineți de frig. Peste o Oră însă 
— transpiraseră. Pe terenul de 
minifotbal jucau „galbenii" — 
cu bandă tricoloră pe tricouri, 
în amintirea performanței din 
1978, cînd 
din Titan) 
campioană 
altor școli, 
lore și, de 
triții". Cei

89 
de

școala lor (nr. 
cîștigase titlul

— cu reprezentanții 
în tricouri multico- 
aceea, numiți „pes- 

de la 112 și 88 erau 
pregătiți să ia startul in „șta
feta aplicativă" și în „circuitul 
îndcmînării". Intrebîndu-i pe 
cej de la școala generală 95 — 
care se pregăteau să invadeze 
terenul mare de fotbal — care 
este cel mai bun, ne-au răs-

„CU TOTI
LA DACIADĂ!"

„Spectacolul de ora 12“, cînd 
„schimbul de dimineață" iese 
grăbit și zburdalnic pe poarta 
școlii este încintător ! Și nu pu
țini sînt cei care, furați de 
candoarea și frumusețea scenei, 
se trezesc alături cu micul „căr
turar" pe care il așteaptă : 
„După mine te uitai, bunițo ?“. 
„După tine și după alți feți 
frumoși"... La Școala generală 
nr. 152 din Capitală e la fel. 
Cu un plus, poate, in ținută, 
in felul mindru de a păși. E 
unul din rosturile „Daciadei" 
de a crește astfel de 
mlădioși și rezlstenți in 
anotimpurile vieții. Iar școala 
amintită a înțeles acest lucru, 
a atras și îndemnat elevii la 
exercițiul fizic, la sport.

Practic, la „152", toată lumea 
e antrenată într-o întrecere 
sportivă. S-a încheiat o ediție a 
„Daciadei", începe alta ! E per
manentă. Și se învață bine,- 
iar cei mai buni la sport (Ani- 
șoara Dicea, Mădălina Braniște, 
Cleopatra Constantinescu, Ca
melia Tecuceanu și alte gim
naste din echipa reprezentativă 
a școlii) sînt cei mai buni și 
la carte (toate elevele mențio
nate sînt premiante), 
desigur, 
felurite 
gate de 
nr. 152. 
nis de 
șah, cros, 
tică etc. Dar marea izbîndă o 
constituie atragerea tuturor ele
vilor la întrecerile „Daciadei".

La început, „Cu toți la Da- 
ciadă" a fost un îndemn, o 
chemare. Acum, „Cu toți la 
Daciadă" e un spectacol spor
tiv laureat pe Sectorul 1. El 
este prezentat de ansamblul de 
gimnastică al Școlii generale nr. 
152 și exprimă dragostea, inte
resul pentru marea competiție a 
tuturor, rezumă activitatea spor
tivă a elevilor din această uni
tate de invățămînt. „Cu toți la 
Daciadă" este un „spectacol" de 
fiecare zi la școala pe care o 
conduce directoarea Letiția Tă- 
năsescu. „Cu toți la Daciadă" e 
un program, un grafic, o ambi
ție și o pasiune a dascălilor de 
sport de la Școala generală nr. 
152. A profesoarelor de educa
ție fizică Ana-Maria Vrînceanu 
și Mihaela Chiriac. „Cu toți la 
Daciadă" e competență, e răs
pundere, e dragoste pentru fru
mos, e grijă 
care-i iubim, 
așteptăm cu 
școlii.

tineri, 
toate

Există, 
și o vitrină sportivă cu 
diplome și cupe cîști- 
sportivii școlii generale 
La handbal, volei, te- 

masă, baschet, fotbal, 
schi, sanie, gimnas-

față de cei pe 
de cei pe care-i 
drag in pragul

Vasile TOFAN

sîn-puns în cor. „La noi toți 
tem... cei mai buni".

Vinzoleala de la început 
potolit. Sute de școlari luau 
startul la concursul aplicativ, 
se juca baschet, minifotbal, te
nis de cîmp, iar cei de la șco
lile 21 și 24 își disputau întîie- 
tatea la... trasul frînghiei, sub 
supravegherea prof. Stelian Ne- 
goiță. Un mare grup de elevi 
de la școala din Voluntari ve
niseră pe jos. • Am făcut 
ceva sport bătînd atita drum, 
ne-au spus ei, dar asta a fost 
doar „încălzirea". Acum să ve
dem ce facem la concursuri.

Privind „Voinicelul" de sus, 
de ia etajul cel mai înalt al 
unui bloc, reporterul avea ima
ginea unui furnicar : sute de 
copii, ca niște furnici, se miș
cau care încotro, printre insu
lele de zăpadă.

Peste puțin timp am poposit 
la Liceul „Spiru Haret", unde 
iși dăduseră întîlnire reprezen
tanții multor licee din sectorul 
2. Sala de sport era supraaglo
merată. Se desfășura un mare 
turneu de baschet, în timp ce 
două mari săli de curs fuseseră 
transformate în săli de șah. 
• Renumit pentru dragostea 
sa de sport, Liceul „Spiru Ha- 
ret“ organizează săptămînal a- 
semenea duminici sportive, ne 
spunea tovarășul Paul Novac, 
secretar al C.M.B.E.F.S. Bucu
rești.

s-a

bucureșteanăDar „Daciada 
n-a cuprins numai Capitala, ci 
și așezările învecinate, 
Sectorul agricol Ilfov. In 
muna Pantelimon am 
la concursurile din cadrul 
pei tinărului agricultor", 
de tineri din Dobroiești, 
deni și Brănești așteptau 
preună cu gazdele să se 
startul la orientarea turistică, 
pe traseele din pădurea de lin
gă lac. Pe strada ce pornea din 
fața consiliului popular, unde 
cîteva „patrule școlare de cir
culație" interziseseră accesul 
mașinilor, se desfășura un 
cros ; in sala de sport a școlii 
am asistat la un concurs de 
lupte și trîntă, iar într-o sală 
de clasă — la un concurs de 
șah. • Dorim să promovăm 
„Cupa tinărului agricultor", ne 
spunea tovarășul Vaier Sibi- 
ceanu, președintele Consiliului 
comunal pentru educație fizică 
și sport Pantelimon, astfel ca 
ea să devină competiția de 
frunte a Sectorului agricol 
Ilfov.

...Era ora prinzului cînd am 
plecat din comuna Pantelimon. 
Soarele dezmorțise gheața și 
Încerca să topească zăpada, în 
vreme ce „Daciada bucureșiea- 
nă“ continua să pulseze pe 
toate terenurile de sport, ofe
rind cu dărnicie sănătate și vi
goare.

din 
co- 

asistat 
„Cu
sute 

Fun- 
îm- 
dea

i,

l.M.M.R.
MIHAICA

Aspect surprins la simultanul de șah care a avut 
Grivița Roșie Foto : I.

Sever NORAN

La „Voinicelul" s-a mai găsit duminică zăpadă pentru un con
curs cu săniuțele... Foto : Costin CHIRIAC

<4F/?ZI DORNE!

MII
(Urmare din pag. 1)

rea majoritate a concurenților 
sînt bine pregătiți. Zăpada abun
dentă căzută în întreaga țară 
a favorizat desfășurarea antre
namentelor la parametri foarte 
apropiați de cei pe care îi oferă 
stațiunea gazdă a finalelor. Este 
un element de referință subli
niat de mulți dintre aspiranții 
la locurile de pe podium, 
primul rînd de cei din județul 
Suceava, ambii din Vatra Dor- 
nei — Camelia Țabrea, elevă 
în clasa a VIII-a a Școlii gene
rale nr. 2 și Gheorghe Cordu- 
neanu, elev în clasa a VIII-a 
a Școlii generale nr. 4 — par
ticipant pentru prima dată la 
marea competiție. Dorința lor 
este de a depăși performanța 
sucevencei Crina Cașu din Dor
na Arini, situată anul trecut pe 
locul II. Ar urma deci un loc 
I. Dealtfel, o asemenea perfor-

SPECTATORI PREZENTIJ
fost obținută 
pionierul Sorin 

din

a 
de

di
In

MUNCITORII GRIVIȚEI ROȘII
Șl FAMILIILE LOR, ÎN ÎNTRECERI

Duminică însorită de februa
rie. Muncitorii Griviței Roșii 
și familiile lor — și asemenea 
ior și cei de la Tehnometal si 
de la Timpuri Noi, și de la 
Constructorul-Feroviar, și ele
vii de la scoli generale si licee 
— și-au îndreptat pașii spre a- 
renele sportive ale Sectorului 
1, acolo unde au fost organi
zate întrecerile marii competi
ții naționale a „Daciadei", pri
lej cu care ei au omagiat și 
ziua de 16 Februarie, zi însem
nată cu majuscule în istoria 
mișcării noastre muncitorești.

Fără îndoială, punctul central 
l-a constituit marele simultan 
de șah, găzduit de sala cantinei 
l.M.M.R. Grivița Roșie. Au ve
nit tineri și vîrstnici. pasionați 
ai jocului pe tabla cu 64 de pă
trățele. In fața celor peste 300 
de participanti, maeștri cunos- 
cuți ai eșicherului : Lia Bog
dan, Sergiu Grunberg, Octavian 
Pușcaș, Traian 
Partidele au fost, cel mai ade
sea, viu disputate, iar unii din
tre concurent! și-au înscris în 
palmares victorii care, desigur, 
nu vor fi ușor uitate. Pentru 
că. cu siguranță, elevii Niculae 
Rădoi (Lie. I. L. Caragiale)... 
Ghcorgliîță Cristca (Lie. ind. 
22) sau Laurențiu Rai (Lie. „I. 
Neculce") vor nota la loc de 
cinste asemenea succese. Cum 
și remizele realizate de pen
sionarul gri-vitean Metodic 
Ciornei, de Costel Rusu de la 
Tehnometal, sau de eleva Ni- 
coleta Dinescu de la Șc. gen. 
12 se înscriu printre rezulta
tele valoroase. Nicoleta. care va 
reprezenta Capitala la finala 
pe tară a „Daciadei", ne spu
nea că „această partidă a fost 
binevenită, pentru că la finală 
vor fi adversari foarte puter
nici și trebuie să te pregătești

Sianciu s.a.

pentru a urca pecit mai bine 
podium".

De la șah.
cros. La baza
și șoimilor patriei „Cireșarii", 
elevi și eleve s-au aliniat, pe
rînd. la startul crosului. Poate
că și „soarele cu dinți" i-a în
demnat să alerge mai repede, 
poate și dorința de a-și adju
deca diploma pe care însemnul 
„Daciadei" este la loc de cins
te. Cert este că a fost o dis
pută frumoasă, iar la capătul ei 
Marilena Lazăr (Șc. gen. 162). 
Gh. Brad (Șc. gen. 182). Da
niela Sekel (Șc. gen. 184) și 
V. Ștcfănuț (Șc. gen. 179) au 
primit cartonașul cu „nr. 1“ și 
sînt foarte bucuroși. La poli
gonul de la „Tineretului" li
niștea este ruptă de pocnetele 
seci ale armelor. Reprezentanții 
liceului ind. Grivița Roșie — 
Ținea Parfenie si Ion Molea — 
sînt cei mai preciși : la sala 
liceului „I. Neculce", finală 
strînsă între baschetbalistli de 
la „Caragiale" și „Bălcescu" 
ciștigată pe muchie de cuțit de 
primii (44—41) ; la arenele 
„Timpuri Noi" și „Construetorul- 
Feroviar", bilele alunecă una 
după alta, echipele gazdă fiind, 
în cele din urmă. în frunte t 
la Șc. gen. 5 — volei, la Casa 
pionierilor a sectorului — tir. 
la.... adică la fiecare teren sau 
sală un program încărcat si 
deosebit de atractiv. „întrece
rile -Daciadei» — ne-a spus I. 
Pândele, prim-vicepreșed'inte al 
C.E.F.S. al Sectorului 1 — a- 
irag numeroși participanti, iar 
cele de azi, organizate în co
laborare cu totî factorii, se în
scriu in programul nostru de a 
avea o activitate continuă, larg 
deschisă tuturor categoriilor de 
participanti".

în aer liber. U 
lor, a pionierilor

Emanuel FANTANEANU

anul 
Can- 
Vatra

0 EMOȚIONANTA INAUGURARE
manță 
trecut 
ton, de asemenea 
Dornci. Aspirații asemănătoare 
au, firesc, și ceilalți finaliști. 
Alin Lazăr, de pildă, elev în 
clasa a Vil-a a Școlii generale 
din comuna Vîrfurile 
nu concepe să nu se afle prin
tre medaliați. Aceeași dorință 
am citit-o și pe fețele lui Lu
cian Tudose din comuna Hota
rele, județul Giurgiu. 
Popescu 
sulul — 
Oancea 
Argeș.

Fetele
fel de optimiste și foarte am
bițioase. Am amintit, la început, 
pe Camelia Tabrea, această 
dîrză pionieră din Țara de Sus 
a Moldovei care se întrece chiar 
și cu băieții. Lîngă ea, aspiran
te la locuri fruntașe promit să 
fie și pionierele Adriana Mo- 
holea din comuna Mințiul Gher-

Arad

Manuel 
din comuna Valea Ur- 
Mehedinți și Gabriel 

din Valea lașului. —

sînt, la rîndu-le, la

— Cluj, Marinela Mădirjăc 
Roman — Neamț și Rodica

lei 
din
Plrje din Băbenii Sălajului. An
trenamentele de acomodare (care 
au continuat după festivitatea 
de deschidere a finalelor și se 
vor încheia luni dimineață în 
ajunul startului primei man
șe) confirmă șansele concuren
ților și concurentelor de mat 
sus. Sînt realmente printre cei 
care dovedesc nu numai pregă
tire excelentă dar și o 
ambiție și stăpînire de 
elemente decisive în lupta cu 
virajele (nu mai puțin de 16 1), 
pe un traseu de 400 de metri.- 
Pîrtia de sanie de sub Dealul 
Negru nu e deloc ușoară. Gri
julii însă, organizatorii, mem
brii comisiei centrale a Dacia- 
dei de iarnă, caută s-o... în
dulcească tapetînd-o, taluzînd-o 
cu zăpadă proaspătă O măsură 
menită să preîntimpine orice 
neprevăzut și să asigure con
diții optime de concurs tuturor

mare 
sine,

finaliștilor. Care, fără îndoială, 
nu se vor limita doar la ob
ținerea titlului de campion al 
„Daciadei" ci vor să mai facă un 
pas spre calitate, promovînd în 
loturile naționale. în fond, o 
aspirație legitimă, un obiectiv 
al marii noastre competiții spor
tive naționale : trecerea de la 
activitatea sportivă de masă la 
cea de performanță. Cîți vor 
reuși ? Răspunsul îl vom afla 
aici, pe. marea scenă sportivă 
de sub Dealul Negru, poate 
chiar luni după-amiază, după 
prima manșă (cînd o lansare 
intr-un timp de excepție ar fi 
în măsură să anticipeze cîști- 
gătorul...) și, oricum, marți la 
prînz la capătul manșei a 
doua.
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FINALELE „DACIADEI ALBE-O NOUA CONFIRMĂRI
Calendarul competițiilor naționale, in multe dintre 

ramurile de sport ale anotimpului zăpezii și al gheții, 
a programat, Ia sfirșitul săptâminii, numeroase între
ceri pentru cucerirea titlurilor de campioni ai „Da
ciadei albe" și ai țării, reprezentînd un moment de 
vîrf al activității sportive interne din acest an. între
cerile, desfășurate în prezența unui număr impresio
nant de spectatori, iubitori ai activității sportive 

din mai multe centre ale țării, au reunit la finalele acestei a doua ediții a marii 
competiții sportive naționale „Daciada" cele mai bune elemente, tineri talentați 
și dotați pentru marea performanță, care și-au disputat cu ardoare titlurile puse 
în joc. A fost o adevărată revărsare de energie și de entuziasm care a făcut 
din aceste f'-ale o larg cuprinzătoare sărbătoare a sportului românesc.

La sfirșitul sâptâmînii trecute, la Valea Strimbă și la Izvoru Mureșului, 
la Miercurea Ciuc și la Păltinișul Sibiului, la Vatra Domei și chiar la 
Sinaia, pe „Furnica", au fost văzuți in concurs sportivi consacrați, alți tineri cu 
mari posibilități, dar și mulți, foarte mulți tineri aflați abia Ia inceput de drum 
în aria performanței sportive, pentru care au dovedit insă certe aptitudini și 
înclinații. De la ei se așteaptă, în viitorul apropiat, ca, printr-o pregătire te
meinică și minuțioasă, să completeze, in număr cit mai mare, efectivele actuale 
de sportivi fruntași ai săriturilor de la trambulină, ai schiului de fond și alpin, 
ai hocheiului și patinajului de viteză, ai săniei și bobului. Ar fi, indiscutabil, 
un cîștig important pentru sportul nostru, care va marca - nădăjduim - nu peste 
multă vreme, un spor de calitate în aceste discipline care, să nu uităm, figu
rează in corpore pe programul întrecerilor olimpice ale Jocurilor din 1984 de la 
Sarajevo I...

IZVORU MUREȘULUI MIERCUREA CIUC

ai acestui 
Competiția 

în 
Și

In viteză printre porți, pe „drumul 
măiestria sportivă

PITORESCUL INEDIT AL „DACIADE1 ALBE"
(Urmare din pag. 1)

NU NUMAI El

IZVORU MUREȘULUI, 15 
(prin telefon). La 20—30 m de 
pîrtia fondiștilor, pe o splendi
dă coamă de munte, aproape 
100 de tineri din cei 300 pre-

zenți aici, au luat 
parte la întreceri
le de schi-alpin 
dotate cu „Cupa 
U.T.C.". O compe
tiție desfășurată 
sub egida ..Dacia
dei", adresată spor
tivilor nelegiti
mați, dar pe par
cursul căreia între
cerile ne-au de
monstrat că unii 
dintre participanți 
erau prieteni mai 
vechi 
sport 
s-a desfășurat 
două manșe 
ne-a dezvăluit des
tui tineri cu cali
tăți frumoase, mai 
ales cei din cate
goria 14—19 ani,
dar cu greu putem 
crede că tainele 
schiului le-au des
cifrat sub suprave- 
gerea... mamei sau 
a tăticului. Sjmbă- 
tă, o „poartă" nu 
prea inspirat pla
sată a scos din în
trecere (o întrecere 
de masă. în care 
importantă e par
ticiparea și nu câș
tigarea) mai 
de 20 '
renți, 
Și pe 
tanții 
trecuți 
voriți. 
Prea
unor

bine 
de concu- 
printre care 

reprezen- 
Brașovului, 

printre fa- 
Prea mulți 
multe re- 

concurenți 
compe-

eliminați !
grete ale
tineri 1 In general, 
tiția a fost atractivă și păcat 
că nu s-a bucurat de o parti-

cipare mal numeroasă a spec
tatorilor. Sîmbătă, liderii celor 
patru 
Dinu 
tulul 
Dinu, 
brașovencele Anda Călinescu și 
Emilia Potîrniche. Anda, la a 
categorie de vîrstă mai mică, 
a înregistrat un timp mai bun 
decît al Emiliei : 37,0 s 
s. Duminică, din cei 
sportivi, trei au reușit 
mențină locurile. Doar 
Buta n-a putut rezista 
Iui lui Iacob Cîmpean, 
cooperator în vîrstă de 
ani din comuna Cojocna — 
Qluj, și a lui Dan Gligor, din 
Alba (care avea să fie depar
tajat, în final, de învingător 
doar de o zecime : 66,8 s — 
66,9 s), mulțumindu-se cu locul 
3. Interesant, în clasamentul 
primilor șase la această probă 
alpină, „apanajul" județelor cu 
profil muntos și tradiție (Bra
șov, Prahova, Harghita), au 
reușit să puncteze și județele 
Mureș, Alba, Neamț, Cluj, Ar
geș etc. Semn bun că 
schiul alpin a pătruns 
multe locuri.

CLASAMENTE : cat.
ani : fete — 1. Anda Călinescu 
(Brașov), 2. Mihaela 
(Cluj), 3. Rozei Simonis 
biu), băieți — 1. Mihai 
(Prahova), 2. Marian 
(Hunedoara), 3. Marinei Tusan 
(Suceava) ; 
fete — 1.
(Brașov), 2. 
ghita), 3.
(Suceava), băieți 
Cîmpean (Cluj), 
(Alba), 3. Radu

' va) ; pe județe : 
Cluj, 3. Suceava.

clasamente erau Mihai 
(Prahova) — băiatul fos- 
campion național Petre 
Radu Buta (Suceava) și

— 39,6 
patru 
să-și 

Radu 
asaltu- 
tînărul 
26 de

la noi 
în mai

14—19

Oprea 
(Si- 

Dinu 
Nicoară

cat. peste 19 ani : 
Emilia Potîrniche 
Marta Vizoli (Har- 
Gabriela Popescu 

— 1. Iacob
2. Dan Gligor 
Buta (Sucea- 
1. Brașov, 2.

bitor al sportului. Argumente ? 
Fiica, Magdalena, fostă cam
pioană de viteză și feciorul. 
Csaba, hocheist. Deci, nu doar 
pe hîrtie, cum se mai întîmplă 
uneori...

...Sîmbătă de dimineață, ter
mometrul arăta minus 11 grade, 
Inveselindu-i pe „fanaticii" pa
tinajului viteză, care priviseră 
neputincioși, timp de trei zile, 
stratul de apă care se infiltra 
in inelul de gheață. Fără 
aștepte 
antrenorii și patinatorii 
apucat să Instruiască 
cam aburită a pistei.

Un gest colectiv, 
care seamănă cu ceea 
și ar trebui să fie mereu Da
ciada...

...Un palpitant joc de hochei 
între Galați și Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din Săcele, 
reprezentînd județul Brasov. 
O adevărată „luptă de cocoși", 
pentru că pe gheață zburdă co
pii născuți in 68, 67 sau, cel 
mult, in 66. Surprinde plăcut 
nu tehnica celor din Săcele, 
ci echipamentul lor elegant, de 
culoarea peruzelei. Antrenorul 
echipei, Mihai Kulik, explică : 
„N-am prea avut gheață la 
Brașov. Am patinat de cîteva 
ori la Noua, am fost o dată în 
Poiană. Abia învățăm. Am reu
șit să-i chemăm în schimb de 
experiență pe copiii de la 
Hradec Kralove. La început am 
pierdut cu 24—1, dar peste cî
teva zile am ajuns la 6—8. îmi 
pare bine că vă place echipa
mentul. L-am cumpărat din 
banii noștri. Am strîns cu bă
ieții 110 tone de fier vechi și 
am primit 30 de bani pe kilo
gram, adică 33 000 de lei. Mare 
a fost bucuria copiilor cînd am 
găsit căștile astea albastre aici, 
la Miercurea. Le-am cumpărat 
imediat, cu 124 de lei bucata".

Și aceasta este Daciada .„

să 
prea mult, profesorii, 

s-au 
oglinda

spontan, 
ce este

...Moment festiv. Au apărut 
pe gheață 140 de hocheiști, in
tre 10 și 17 ani. Cite 20 de 
fiecare grupă de vîrstă, in 
echipament de culori diferite. 
Pe piept, „Lyceum". Sint elevii 
din Miercurea. Cei 140 se des
fășoară intr-o geometrie 
riabilă 
trădînd un mare efori de în
chegare. Adevărate cozi de păun 
mătură gheața patinoarului. In 
final, cele 140 de trupuri scriu 
DACIADA. O foarte frumoasă 
pictură pe sticlă.

Tot Daciadă...
...Cea mai aplaudată demon

strație a serii, „meciul de 16 
minute" intre „copiii din Ciu
mani", un fel de miracol al

va-
mereu mai aplaudată,

Din festivitatea de la Miercu
rea Ciuc n-a lipsit nici aprin
derea flăcării, evocatoare a ce

remoniei olimpice simi lare

hocheiului 
Miercurea 
.feciorii sătenilor".

Finalele la schi-fond - sport de masă

PAȘI SPRE SPORT, ACOLO UNDE

SE DESPARTE MUREȘUL DE OLT
IZVORU MUREȘULUI, 15 

(prin telefon). O stațiune mai 
puțin cunoscută, dar de o fru
musețe rară. Am văzut și Va
lea Prahovei, și Valea Oltu
lui, și Vatra Dornei, și Stîna 
de Vale din Bihor și... atîtea 
din frumoasele noastre stați
uni. Ei bine, aici, unde Mu
reșul și Oltul sînt forțate de o 
coamă muntoasă să se despartă, - - - .
un 
Bit 
tr-o
20 de minute de urcuș liniș
tit te poartă în locuri de un
de privirea se scaldă în fru
museți. Frumuseți pe care 
această iarnă le-a amplificat 
cu fulgi mari de nea, nestîn- 
jeniți de vreun 
vînt, cu stratul 
proaspătă, care te 
diferent- de vîrstă, 
togolești prin ea.

In acest cadru feeric, peste 
300 de tineri (printre ei și 
câțiva mai „răsări ți“, dar pe 
care îi considerăm tot tineri, 
prin vigoarea și entuziasmul 
lor) au venit din toate col
țurile țării să se întreacă în 
finalele noii ediții de iarnă 
a „Daciadei", la schi-fond, 
pentru sportul de masă. „Da- 
ciada“ a adus aici la Izvoru 
Mureșului, cum spuneam,

este o zonă demnă 
penel iscusit. Am 
Izvorul Mureșului 
splendidă mantie

de... 
gă- 
în- 

albă,

firicel de 
de zăpadă 
îmbie, in
să te ros-

care să se 
pline de

peste 300 de tineri 
avînte pe pantele 
nea, să-și demonstreze și forțe
le, și talentul, și dîrzenia, și 
îndemânarea. „Și ce rod poa
te fi mai bogat dccît acela 
că «Daciada albă» ’81, de 
pildă — cum spunea secreta
rul federației române de schi, 
M. Dragomirescu — a pro
movat în loturile republicane 
de schi-fond trei fete din trei 
locuri ale țării unde, poate, 
cu greu selecționerii le-ar fi 
putut vedea concurînd". E 
vorba de Lucia Rogoz, din 
Maramureș, de Rodi ca Lutea, 
din Fundata Brașov, și Mar
cela Negrea, din Albac, să 
reținem, eleve de 16—17 ani 1 
Și, poate n-ar trebui trecuți 
cu vederea nici Florin Pelin 

. (Brașov), nici Marin Cotfas, 
din Harghita, și nici Vasile 
Costea tot din Albac (de 
fapt, Albacul a fost o ade
vărată selecționată care se 
confunda cu reprezentativa 
județului Alba), cei care au 
dominat,proba de fond a ca
tegoriei 14—19 ani. Lucia Ro
goz e o „mînă“ de fată, cu o 
inimă, de voinic, care pleacă 
de pe coama dintre Mureș și 
Olt, după prima ei participa
re la un asemenea concurs, 
cu laurii învingătoarei. Dar 
ca ea mai sînt multe fete;

„Daciadei". Aspect de
Pirtiile înzăpezite sînt bine populate de participanta la întrecerile 

' la Izvoru Mureșului

® I - ■•• 'o®**'

nostru, și cei din 
Ciuc. Ciștigă cu 1—0 

„jccwrn niiur', care au o 
viteză de desen animat ți sea
mănă, aproape toți, cu frații 
Szabo. Antrenorul copiilor din 
Ciumani. fostul hocheist A. 
Kercso, ne dezvăluie secretul : 
„La ora 5.45, înaintea zorilor, 
am zilnic 65 de copii pe gheață 
pe care tot noi o facem". 
(Dar despre Ciumani, intr-un 
reportaj separat, altădată). Deo
camdată, să consemnăm că și

aacesta e un mod serios de 
privi Daciada.

...Derby-ul serii, Harghita 
București. Joacă cei mari, ju
niorii I, combinați cu destui ju
niori II. (Sorin Ciobotaru, fost 
internațional, astăzi antrenor la 
Galați : „Să nu vă mire, dar 
juniorii II sînt, în ultima vre-

iar ca Florin Pelin, care se 
pregătește să împlinească 14 
ani, mulți băieți. Elena Ciu- 
velea, care, probabil, ar fi 
fost cîștigătoarea cursei la 
categoria 14—19 ani, a ple
cat cu șiroaie de lacrimi pe 
obraji pentru că o iregulari
tate, un ajutor neavenit (tre
nă), de care n-ar fi avut ne
voie, a eliminat-o din con
curs, așa cum Nicoleta Bălă- 
nescu, elevă a clasei a X-a 
a Liceului „N. Bălcescu" din 
Brăila, a abandonat la 2 m 
după plecare, pentru că nu 
avea echipament adecvat 
concursului. Cam la fel era 
să se întîmple și cu elevul 
constănțean Tcofil Manole, 
dar, în ultimele secunde, el 
a luat startul pentru că un 
prieten necunoscut, N. Bruc
kner, asistentul medical din 
comuna ieșană Tutora, i-a

împrumutat bocancii de schi. 
Dealtfel, au mai fost și unele 
prezențe neregulameintare.

CLASAMENTELE: cat. 14— 
19 ani : fete — 1. Lucia Ro
goz (Maramureș) — campi
oană a „Daciadei", 2. Ileana 
Olteanu (Mureș), 3. Marcela 
Negrea (Alba), băieți — 1. 
Florin Pelin (Brașov) — cam
pion al „Daciadei", 2. Marin 
Cotfas (Harghita), 3. Vasile 
Costea (Alba) ; cat. peste 19 
ani: fete — 1. Sofia Costea 
(Alba) — campioană a „Da
ciadei", 2. Ilina Gego (Har
ghita), 3. Nadia Terzi (Sucea
va), băieți — 1. Dorin Bîță 
(Brașov) — campion al „Da
ciadei", 2. Casian Preșa (Al
ba), 3. Alexandru Moraru 
(Vaslui) ; pe județe : 1. Bra
șov 20 p, 2. Alba 20 p, 3. 
Maramureș 13 p.

Constantin ALEXE

me, mai l 
Și parcă 
spusele li 
Il-a a ce. 
mată nur 
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Pe buzele 
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(București 
Steaua, ca 
Marcel Ră 
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o formă a 

...Dumin, 
sănătății f 
dealului 
767 de in 
startului i 
participant 
Cel mai p 
cot la cot 
nu poate 
au împreui 
loc, Petri 
din Toplița 
fas din A 
plar. Pe 3 
muncitor c 

Cintă cu 
Regimentul 
Munte. Si, 
ra pionierii 
piuri cu fir

...„Cum 1
— Bogdat
— Ești 

grav
— Slnt sc
Și copilul 

treptele p. 
din pantalo 
bili de schic

...Ora dor 
paji prin J 
doarme som 
zgomot de t. 
zgomot. Ni 
pista de vit 
sează lent, 
așterne pe 
țuroasă. „Tr 
mește Miha 
tic" al patin 
Cluj-Napoca 
de oră îl vi 
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Mai ales i 
buie să fie 1

SELECȚIONATELE HARGHITA Șl 
AU CONFIRMAT IN

(prin

DERBYUL
MIERCUREA CIUC, 15 

telefon). Pe „scena" de gheață 
a patinoarului artificial din lo
calitate au continuat întrecerile 
preliminare ale turneului final 
al „Daciadei" la hochei, rezer
vat echipelor de juniori.

Așteptat cu viu interes, der- 
byul turneului preliminar a a- 
dus, sîmbătă seara, față în fa
ță, Selecționata județului Har
ghita și cea a Municipiului 
București. încă de la primul 
angajament, cele două formații 
au inițiat acțiuni ofensive, care 
au alternat cu repeziciune de 
la o poartă la alta. Treptat, 
treptat, însă, localnicii — sus
ținuți frenetic de numeroșii 
lor suporteri — au pus stăpî- 
nire pe joc. Ei au reușit să 
deschidă scorul și să conducă 
Ia prima pauză cu 3—1. Avind 
în V. Grămadă un inspirat co
ordonator, bucureștenii echili
brează meciul în repriza a 
doua, reușind să egaleze. In 
ultima parte a jocului, cu un

plus de su 
elevii antren, 
impun și sel 
cîștigă cu 6—

Un alt me< 
timp de dou; 
cel dintre S 
țelor Harghit 
iat cu victori 
6—0 (2—0, 2- 
cate, începînd 
a degenerat, • 
ții ambelor f« 

Celelalte re 
nata județului 
2 Dinamo B 
de concurs) i 
0—5) ; Selecți 
Selecționata E 
2—1, 2—1) ; S 
na — Selecție 
(0—1, 2—0, 1- 
mei etape coi 
ment Sielecț 
Harghita cu 8 
a Municipiulu 
6 P.

Trai



Strlmbă, săritorii de la trambulină au demonstrat tehnică și curaj.

PALTINI. •-*as

RĂSAR IZVOARE DE LUMINĂ, 
_ ___ ' SPORTIVIICÎND TREC

PĂLTINIȘ, 15 (prin telefon).
Din Sibiul prăfuit cu zăpadă, 
drumul duce intr-o lume de 
basm. Dincolo de stejarii Dum- 
bravei se aștern postate de nea, 
înspre leagănul lui Goga, în
spre Rășinarii bogățiilor folclo
rice. Promoroacă la geamuri și 
căciuli albe peste acoperișurile 
de țiglă. De cum atacăm poale
le muntelui Cindrelul, dealuri 
și poieni se ascund sub plapu
ma de omăt îmbietoare la să- 
niuș și schi. Mult după Curmă
tura Stezii, la 35 km de oraș, 
încep să se vadă splendidele 
coline și pajiști, acum, firește 
imaculate, ale Păltinișului, sta
țiune climatică aflată la cea 
mai mare altitudine din tară : 
1450 m.

Păltinișul întrunește astăzi 
toate condițiile si toate opțiuni-

ÎNTRECERI

„DACIADEI"...
Ze. La podoaba albă a naturii 
— atît de impresionantă in 
straiele brazilor — «-a adăugat 
duminică un soare strălucitor 
care explică, in parte, exodul 
populației orașului spre munte. 
Tradiționala promenadă prin 
centru a pălit în fața atracției 
sportului hibernal. Peste 60 de 
autocare au dus oamenii spre 
locul de desfășurare a finalelor 
„Daciadei". Sute de autoturis
me au căutat in ziua aceasta 
nu numai plăcerea sfirșitului 
de săptămină in aer ozonat. ci 
și marea sărbătoare a sportu
lui românesc care a concentrat 
aici, la Păltiniș, peste 200 de 
sportivi din toată țara. Am 
văzut la start flăcăi și podane 
din Prundu Birgăului și din 
Fundu Moldovei, din Toplița și 
Zărnești, de la Reșița și din

PALPITANTE ÎN PRIMA ZI DE CONCURS
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VALEA STRiMBA

„Icarii zăpezii" in intrecere

PROBE SPECTACULOASE, DISPUTATE CU DlRZENIE

JREȘTI

SI ÎNCHEIATE CUJ
VALEA STR1MBÂ, 15 (prin te

lefon). Duminică la amitază, in 
preajma trambulinei de sărituri 
de Ia Valea Strîmbă, sute de ce
tățeni, constructori ai acestei 
reușite instalații sportive, precum 
și mii de spectatori veniți din 
satele și comunele megieșe, ca 
și din orașul Gheorgheni, au a- 
sistat, plăcut impresionați, la 
ultima secvență — festivitatea 
de premiere . a laureaților — a 
frumoaselor dispute ale finalelor 
,,Daciadei“ și campionatelor ță
rii la combinata nordică și la 
sărituri speciale cu schiurile.

După săriturile dfh cadrul com
binatei nordice, care au deschis 
suita concursurilor de la Valea 
Strîmbă, sîmbătă dimineață, „ti
nerii Icari“ și-au măsurat for
țele în proba de fond, pe © bu
clă de 5 kilometri. Și așa cum 
era de așteptat, lupta pentru in- 
tîietate a continuat de astă dată 
și mai acerb, finalul alergărilor 
desemnând cu totul alțl cîștigă- 
tori decit cei proclamați în pro
ba de sărituri, configurația cla
samentului general după două 
probe, aducînd pe prima treaptă 
a podiumului de premiere nume 
noi : Olimpiu Radu — la juniori 
mari, Cocul 4 la sărituri și locul 
1 la fond) și Gabor Nagy — la 
juniori mici (locul 2 atît la să
rituri cît și la fond), ambii de 
la C.S.Ș. Brașovia — antrenori 
fiindu-le A. Munteanu și C. De
șii eanu.

Este cazul să facem cunoscută 
victoria in proba de fond, la 
combinata nordică, a unui re
prezentant al satului gazdă, Va
lea Strîmbă. Este vorba de 
Laszlo Banyasz, un tînăr schior 
de 15 ani (antrenor : S. Ghiulai), 
pe cît de talentat, pe atît de dîrz. 
Dacă tînărul sătean ar fi avut 
© săntură mai bună în prima zi 
de întrecere, care să-1 fl adus 
un alt loc decît al 6-lea, desigur 
că victoria finală în clasamentul 
combinatei nordice l-ar fi apar
ținut...

(unele) SURPRIZE
Ultima zi de concurs, săriturile 

speciale, s-a încheiat cu o sur
priză. La seniori, primul loc a 
revenit multiplului campion de 
sărituri Gheorghe Gerea (Dinamo 
Brașov), sportiv care anul trecut 
își încheiase, de fapt, socotelile 
ca sportiv de performanță. Dar 
iată că Gerea a reintrat în între
cere, reușind să-1 întreacă 
pe principalul său rival, 
Ion Cimpoieșu, reprezentant 
al A.S.A. Brașov. Surpriza a 
fost cu atît mai mare, cu cît în 
urmă cu o săptămină, Cimpoieșu 
reușise să cîștige concursul de 
sărituri speciale organizat pe a- 
ceeași trambulină, cu sărituri de 
70 și 72 m, aproape maximumul ce 
se poate reuși pe această tram
bulină...' La aceeași categorie, 
menționăm intrarea în clasamen
tul seniorilor a unul junior, ZoI- 
tan Benedek, de la Voința Odor- 
hei, un băiat curajos, talentat, 
care a obținut două sărituri de 
cite 50 m. La celelalte categorii, 
victoria a surîs Iul Ion Run- 
ceanu, la juniori mici și Iul Zol- 
tan Benedek. la juniori mari.

CLASAMENTE : combinata nor
dică, juniori I : 1. O. Radu
(C.S.Ș. Brașovia) 363.5 p, 2. O. 
Munteanu (Viitorul Brașov) 319,4 
p, 3. S. Burețea (Viitorul Brașov)
314.6 p ; juniori n ; 1. G. Nagy 
(Brașovia) 402,0 p, 2. I. Runceanu 
(C.S.Ș. Rîșnov) 394,7 p, 3. L. 
Banyasz (Valea Strîmbă) 382,5 p; 
sărituri speciale : juniori I : 1. I. 
Runceanu 96,1 p, 2 G. Nagy 
91,5 p, 3. W. Gros (Brașovia) 
67,9 p ; juniori II : 1. z. Bene
dek 153,6 p, 2. S. Burețea 110,4 p, 
3. O. Munteanu (Viitorul) 105,6 p; 
seniori : 1. Gh. Gerea (Dinamo)
201.6 p, 2. L Cimpoieșu (A.S.A. 
Brașov) 173,1 p, 3. Z. Benedek 
(Voința Odorhei) 153,6 p.

Gh. ȘTEFĂNESCU

IA SCHI-EOND JUNIORI
PALTINIȘ, 15 (prin telefon). 

Seria marilor competiții ale 
„Daciadei" de iarnă continuă. 
In frumoasa stațiune din mun
ții Cibinului au început dumi
nică finalele pe țară ale schio
rilor fondiști juniori. într-o 
ambianță sărbătorească,- pe o 
vreme splendidă și într-o orga
nizare fără reproș s-au dispu
tat primele curse. Pe pîrtiile 
din grădina Oncești, pe trasee 
marcate în zone pitorești și pe 
o zăpadă abundentă, îngheța
tă s-a dat startul în prima pro
bă pe distanța de 5 km pentru 
junioare mari. Au fost pre
zente cele mai bune schioare 
de la această categorie de vîr- 
stă, unele dintre ele compo
nente ale lotului național.

Dealtfel, lupta pentru întîie- 
tate s-a dat între Piroșka Abos, 
Emilia Raus, Cornelia Corfariu, 
Elena Urs-Oncioiu. Imediat du
pă plecare, Emilia Raus a im
primat un ritm susținut și la 
aproximativ doi kilometri avea 
un avantaj de 18 secunde asu
pra principalelor ei adversare. 
Pe porțiunile de urcuș de la 
începutul traseului au mers 
mai slab Cornelia Corfariu si 
Elena Urs-Oncioiu. Piroșka A- 
bos a făcut însă o cursă inteli
gentă, s-a „menajat" pe prima 
parte și cu un finiș extraordi
nar a reușit s-o depășească pe 
Raus cu 13 secunde ! Succesul 
ei este absolut meritat și arată
— așa cum ne spunea antre
norul ei, prof. Ștefan Borbat
— că pîrtiile din Păltiniș îi 
convin cel mai bine, „Piri" cu
cerind aicî, în ultimii 3—4 ani, 
titlurile de campioană la copii, 
junioare mici, junioare mari și
— de reținut — la senioare, 
cînd încă era junioară mică !

Titlul de campioană a „Da
ciadei" și a țării cucerit dumi
nică completează astfel un mă
nunchi de frumoase perfor
manțe pentru care ea și antre
norul său merită sincere feli
citări.

întrecerea juniorilor mici s-a 
soldat cu o mare surpriză ! E- 
levul antrenorului Ion Dudu

s-a lăsat impresionat de rezul
tatele anterioare ale favoriților 
(Laszlo Gyorgy sau Adrian Cio- 
ca) și dozîndu-și foarte bine e- 
fortul a cucerit prima sa vic
torie de prestigiu. Așa cum 
ne-a declarat Dumitru Mun
teanu, el speră să nu fie ul
tima, deoarece, iată, se simte 
foarte bine în postura de în
vingător !

Ștafeta de 3x3 km junioare 
mici a fost cîștigată de spor
tivele de la Brașovia, foarte 
bine pregătite de antrenorul 
Nicolae Sumcdrea. Ele au în
vins clar și doar lupta pentru 
poziția a doua a fost mai in
teresantă; echipa C.S.Ș. Toplița 
a avut în ultmiul schimb pe 
Magdalena Hirlav, care, deși 
pornită în poziția a 9-a, a re
făcut spectaculos, întrecînd, pe 
ultimii metri, pe adversara sa 
de la Dinamo Fundata.

Rezultate tehnice : 5 km, ju
nioare I : 1. P. Abos (Voința 
M. Ciuc) 20:51 ; 2. E. Raus
(Lie. Predeal) 21:04 ; 3. Mimi- 
șor Pâtea (Dinamo Brașov) 
21:17; 4. E. Urs (Tractorul Bra
șov) 22:06 ; 5. C. Corfariu
(C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 22:20; 6. 
Brigitte Truetsch (Tract.) 22:26; 
10 km, juniori II: 1. D. Mun
teanu (Lie. Predeal) 36:37 ; 2. 
B. Ferenczi (C.S.Ș. Gheorgheni) 
36:59 ; 3. L. Gyorgy (C.S.Ș. 
Gheorgheni) 37:30 ; 4. A. Csala 
(C.S.Ș. Gheorgheni) 37:41 ; 5.
I. Negrea (St. roșu) ți I. Le- 
styan (C.S.Ș. M. Ciuc) 37:50 ; 
3X3 km junioare n : 1. Brașo
via (L. Rele, L. Pomană, A. 
Rîșnoveanu) 42:18 ; 2. C.S.Ș. 
Toplița 44:10 ; 3. Dinamo Fun
data 44:11.

Paul IOVAN

Dorna 'Arini, din Mărginimea 
Sibiului și de la Petroșani.

La pădurea naturală de co
nifere s-a adăugat, în această 
zi, pădurea de schiuri româ
nești, de la Reghin, pe care cu 
mindrie le purtau iubitorii de 
sport, fie că se cheamă „To
paz", „Național", „Combi" sau 
altfel. Pe terasa Casei turiștilor 
(amintind de primii schiori care 
au fondat aici clubul lor, la 
sfirșitul secolului trecut) s-au 
aliniat concurenți din zece ju
dețe pentru o impresionantă 
festivitate de deschidere. Tre
buia să vezi și să simți mindria 
micuților schiori Bogdan Oan- 
cea, Renale Fuchs și Alina Oan- 
cea cind li s-a încredințat cin
stea de a ridica, in sunetele 
imnului, drapelul țării. De cea
laltă parte, alți trei copilași din 
Sibiu: Andrei Tutelea. Bernd 
Schuller și Anca Neferu înso
țind inălțarea drapelului „Da
ciadei" cu refrenul marșului: 
„Răsar izvoare de lumină, cind 
trec sportivii Daciadei, se um
ple cerul de senin cind trec 
sportivii Daciadei". Clubul 
sportiv școlar sibian „Șoimii" 
crește nu numai viitori perfor
meri, ci și tineri patrioti.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Iov. Radu Gheorghe, 
președintele C.J.E.F.S. Sibiu, 
șeful secției de propagandă a 
Comitetului județean de partid. 
După înflăcărată chemare _ la 
continua dezvoltare a mișcării 
sportive din tara noastră, ala
iul concurenților și masa de 
spectatori s-au îndreptat către 
Grădina Oncești, unde un reu
șit program de demonstrații 
sportive și jocuri distractive a 
captat atenția, dar a și făcut 
o propagandă indirectă schiului. 
Adevărul este că pe aceste me
leaguri — unde se schiază de 
aproape 100 de ani — nu e ne
voie decit de organizarea efor
tului comun. Cu multă plăcere 
am văzut, de pildă, urcind spre 
locurile de concurs colective 
muncitorești de la întreprinde
rile „Independența" sau „Ba
lanța". Mai mult, cei de la 
I.P.A. au avut buna idee de a 
dota pe fiecare membru al gru
pului de excursioniști cu em
bleme prinse la pulover care 
manifestau nu numai umor ci 
și o comunitate de gindire in 
dragostea pentru sport.

Pe platourile de sus, dincolo 
de virful Oncești, spre Valea 
Dăncsii și Virful Bătrina s-au 
avîntat în cursă candidații la 
titlurile de campioni ai „Daci
adei". Printre ei și o fată a lo
cului, campioana de junioare 
Cornelia Corfariu din Sibiu. De 
va fi izbindit sau nu. vor spu
ne rezultatele. Pentru noi, ori
cum in această sărbătorească 
zi, toată lumea a avut ceva de 
câștigat!

Victor BANCIULESCU

SINAIA

START ÎN SERIA
MARILOR CONCURSURI DE BOB
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iANIJESCU

LA MIERCUREA CIUC A iNCEPUT
CONCURSUL DE
Aminate două zile, din cau

za condițiilor meteorologice 
neprielnice (pista naturală de 
la Miercurea Ciuc a fost de
teriorată de valul de căldură 
care s-a abătut pe aceste 
Jocuri), finalele „Daciadei" la 
patinaj viteză, rezervate se
niorilor, au început duminică, 
spre seară, cu prima din cele 
patru probe — 500 m fete și 
băieți. Temperatura a cobo- 
rît acum la -6, -7 grade, iar 
inelul de .gheață are un coe
ficient de*  alunecare cores
punzător, grație eforturilor 
comune depuse de antrenori 
și arbitri, în frunte cu antre
norii clujeni Horia și Mihai 
Timiș, care au muncit în per
manență la amenajarea pistei.

PATINAJ VITEZĂ
Printre favoriții primei pro

be din program' se anunță 
înainte de start sprinterul 
Dezideriu Jenei (I.E.F.S. 
București), Ion Opincariu 
(Tractorul Brașov) și Teodor 
Faraoneanu (I.E.F.S. Bucu
rești), iar la fete candidează 
la primul loc studenta bucu- 
reșteană Agneș Rusz și lo
calnica Eva Sandor. La ora 
cînd transmitem aceste rân
duri abia s-a dat startul în 
prima cursă.
——:------------------- 1

Brașoveanul Ion Opinca
riu, unul dintre favoriții . 
probei de 500 m.

SINAIA*,  15 (prin telefon). — 
La baza jgheabului de gheață 
de pe muntele Furnica, de la 
Sinaia, lingă cabana „sosirii", 
pe platoul împodobit pentru 
sărbătoare, s-au adunat, dumi
nică spre prînz, fruntașii curse
lor de bob, antrenorii lor, dife
riți oficiali, pentru a marca, 
In cadrul unei frumoase festi
vități, deschiderea oficială a 
competițiilor de bob din ca
drul celei de a doua ediții a 
„Daciadei albe". întrecerile 
pentru desemnarea campionilor 
„Daciadei" și ai țării vor în
cepe însă marți, cu desfășura
rea probei de bob 2 persoane, 
după care, peste cîteva zile, 
vor fi desemnați cîștigătorii la 
bob 4 persoane și, în conti
nuare, cei de la categoria ti
neret, la ambele probe, și cam
pionii Ia sanie juniori.

în decorul splendid de la 
Sinaia, duminică, în prezența 
unui numeros public, Alexan
dru Brucner — secretar al 
C.J.E.F.S. Prahova — a prezentat 
raportul sportivilor. A fost in
tonat Imnul de stat al Româ
niei socialiste și a fost înălțat 
steagul țării noastre, după care 
au răsunt acordurile imnului 
„Daciadei" și pe catarg a fost 
ridicat steagul alb al acestei

competiții naționale, cea mai 
mare a sportului nostru. A fost 
aprinsă simbolica flacără a 
„Daciadei" care va arde aici, 
intre brazii ninși, pînă la 1 
martie, cînd va avea loc festi
vitatea de închidere a „Dacia
dei" la bob.

A luat cuvintul, in conti
nuare, tovarășul Gheorghe Bo- 
șovei — prim-vicepreședinte al 
Consiliului Județean Prahova 
pentru Educație Fizică și Sport — 
care, după ce a subliniat rolul 
și importanța deosebită a aces
tei competiții polisportive, un 
autentic festiva) de energie și 
sănătate la scara întregii țări, 
izvor de talente pentru activi
tatea de performanță pentru 
mai multe discipline, în cazul 
de față pentru bob și sanie, a 
declarat deschise întrecerile și 
a urat deplin succes competi
torilor.

Ziua de luni va fi folosită 
pentru noi coborîri de antrena
ment, pentru toate cele 14 echi
paje înscrise pe lista de start, 
urmînd ca marți să aibă loc 
primele 2 manșe ale întrecerii, 
iar miercuri celelalte 2 manșe, 
la capătul cărora vom cunoaște 
echipajul campion al ..Dacia
dei" și al țării la bobul de 3 
persoane.



Concursul republican de sală al alleților seniori

VĂII IONESCU, 6,75 m LA SĂRITURA ÎN LUNGIME, 
IA UN CENTIMETRU DE RECORDUL MONDIAL INDOOR!

„Cupa 16 Februarie", la tir redus

Chiar dacă denumirea celui 
mai important concurs pe teren 
acoperit ai atletilor s-a schim
bat. obișnuitele campionate na
ționale devenind un simplu 
..concurs republican", am re
trăit sîmbătă după-amiază at
mosfera unei competiții impor
tante, a unui concurs mare, că
ruia sala ..23 August" din Bucu
rești ii ducea de mult dorul. 
Desigur, un concurs este im
portant prin titulatură, dar este 
marc prin performantele pe 
care le produce. Or. citeva din 
rezultatele înregistrate sîmbă
tă după-amiază (în special) și 
duminică dimineața au o va
loare deosebită, puțind fi com
parate cu cele mai bune pres
tații mondiale in probele res
pective.

Sc distinge, desigur, în primul 
riad performanta de 6,75 m 
reușită de Vali Ionescu la sări
tura în lungime, cifră superioa
ră cu 8 cm recordului national 
de sală stabilit de aceeași atletă 
la mijlocul lui ianuarie și infe
rioară cu numai un centimetru 
celui mai bun rezultat mondial 
indoor (Angela Voigt 6,76 m 
în 1976). Acest 6,75 m repre
zintă, in valoare absolută. a 
doua performantă românească 
din toate timpurile — după re
cordul în aer liber al Vioricăi 
Viscopoleanu. 6,82 m — si, tot
odată, cea mai lungă săritură 
izbutită (nu numai dc o atletă 
româncă !) intr-un concurs des
fășurat in tara noastră. De re
marcat că in afara acestei să
rituri — la prima încercare — 
Vali Ionescu a mai reușit și 
un 6.71 m (la ultima tentativă).

■ Eleva lui Mihai Zaharia este în 
mare progres, felul în care a 
concurat sîmbătă. ca și1 în cele
lalte întreceri din această iar
nă (6.67 m. 6.66 m) obligîndu-ne 
să o așezăm între fruntașele 
mondiale ale specialității. Sezo
nul în aer lioer o va duce, 
credem, dincolo de 6,82 m : 
mai mult, avem toate motivele 
să sperăm câ atletei rapidiste îl 
este accesibilă și granița de 
7 metri... De remarcat, în ace
eași probă, și rezultatul Ani- 
șoarei Cușmir — 6,50 m. cel 
mai bun rezultat în sală (și al 
doilea din carieră) al acestei 
atlete cu un potential deosebit, 
pe care îmbunătățirile tehnicii 
o pot aduce la nivelul lui Vali 
Ionescu.

Un record foarte valoros a 
mai realizat si un alt atlet de 
la Rapid (și tot elev al lui M. 
Zaharia). Johann Schromm, în
vingător la 60 m cu 6,60. per
formantă înregistrată cu crono
metraj electronic (vechiul re
cord 6,71). Dacă ne-am păcălit 
— sau am fost păcăliți — de- 
atitea ori cu rezultatele sprin
terilor noștri cronometrați 
manual, rezultate neconfir
mate apoi de întilnirile di
recte sau de cronometrul elec
tronic. iată acum o performan
tă autentică, exactă care il 
aduce brusc pe noul lider al 
sprintului nostru la o valoare 
nesperat de bună. Ce înseam
nă 6.60? Este suficient să spu
nem că anul trecut, la Sin
delfingen. polonezul Marian

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZUt.TA.IELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 FEBRUA

RIE 1981

I. Bologna — Perugia 1
II. Brescia Roma 2

III. Cagliari — inter X
IV. Como — Juventus 2
V. Fiorentina — Avelino 1

VI. Napoli — Ascoii ANULAT
VIL Torino — Catanzaro 1

VIU. Udinese — Pistoiese 1
IX. Atalanta —' Palermo’ X
X. Lecce — Bari 2

XI Pescara — Genoa 1
nil Rimini — Spal 1

XIII. Sampdoria — Cesena X

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
1.063.970 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA SPECIALA 

..PRONOEXPRES" DIN 15 
FEBRUARIE 1981

FAZA I: extragerea I: 6 19
4.»  8 15 14; extragerea a II-a: 
25 32 20 28 33 13 FAZA A II-a: 
extragerea a Ill-a: 41 27 36 12 
26: extragerea a IV-a: 23 3 40
4 35 FAZA A III-a: extragerea 
a V-a: 21 30 12 33 13 22 39 44; 
extragerea a Vl-a: 40 32 18 9 42
5 6 45. FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TIGURI: 2.165.185 lei.

Woronin cîștiga titlul continen
tal in 6,62. iar pină acum, in 
acest sezon, in Europa nu s-a 
alergat mai repede ! Și. admi- 
tînd că si ceasul electronic poa
te greși (...). rămîne impresia 
vizuală, rămîn cei doi metri cu

Vali Ionescu in zbor spre... cea 
mai lungă săritură măsurată 
vreodată la un concurs in țara 

noastră : 6,75 m
Foto : Costin CHIRIAC

care a cîștigat Schromm. dife
rență uriașă pentru această dis
tantă !

Un nou record de seniori a 
realizat și studentul constăntean 
Ion Oltean (60 mg — 7,6) din 
ce în ce mai bun de la un 
concurs la altul. Din păcate, 
duminică cronometrul electronic 
a lipsit (!?!) și nu putem cu
noaște timpul exact al record
manului. care este, oricum mai 
bun decît cel reușit duminica 

Turneele pe grupe valorice la volei masculin

IN DERBYUL DINAMO-STEAUA (3-0), 
PE PLAN PSIHIC, BALANȚA VICTORIEI

ERA DINAINTE ÎNCLINATĂ...

trecută (7.97). probabil în jur 
de 7.85. Probabil.

Acestea au fost momentele 
de virf ale unui concurs inte
resant. care ne-a arătat că atle
tismul nostru are. totuși, re
surse Privind listele de rezul
tate găsim insă și multe, prea 
multe cifre care nu spun mai 
nimic...

Rezultate tehnice : FEMEI : 
60 m : Anișoara Cușmir (C.S.Ș. 
Brăila) 7,3, Doina Budirincă 
(Rapid) 7,4. Doina Ciolan 
(Steaua) 7,5 ; 60 mg : Coculeana 
Bucătaru (Știința Constanta) 
8,4 (8,57 electronic) Ilbna Du- 
mitrașcu (Rapid) 8,6. Corina Ti- 
frea (C.A.U.) 8,6 ; lungime :
Vali Ionescu (Rapid) 6,75 m — 
record. Anișoara Cușmir 6,50 m, 
Gina Panait-Ghioroaie (Steaua) 
6.04 m. înălțime : Niculina Va- 
sile (Dinamo) 1,80 m, Cornelia 
Popa (Dinamo) 1,80 m, Monica 
Matei (Liceul 2 București) 1,75 
m ; greutate : Mihaela Loghin 
(C.A.U.) 18,10 m, Mioara Boroș 
(Dinamo) 17,32 m, Mariana Io
nescu (C.S M. Craiova) 16,71 m, 
BĂRBAȚI : 60 m : Johann
Schromm (Rapid) 6,4 (6,60 elec
tronic — record). Constantin 
Ivan (Universitatea Cluj-Napo- 
ca) 6,6. Emilian Georgescu (U- 
nirea Focșani) 6,7 ; 60 mg : Ion 
Oltean (Știința Constanta) 7,6 
— record, Pal Palffy (Universi
tatea Clu.i-Napoca) 7,9, Aure
lian Tarbă (Știinta Constanta) 
8,0 ; lungime : Tudorel Vasile 
(Dinamo) 7,63 m, Liviu Focșe- 
neanu (Dinamo) 7,53 m. Petru 
Cioarcă (Politehnica Timișoara) 
7,38 m ; înălțime : Sorin Matei 
(Liceul 2 București) 2,10 m, 
Daniel Albu (Steaua) 2,10 m. 
Liviu Maftei (C.S.U. Iași) 2.05 
m : triplusalt : Bedros Bcdro- 
sian (Dinamo) 16,48 m, Hara- 
lambie Trușculescu (Dinamo) 
16,06 m. Mircea Mihail (Steaua) 
15,92 m ; prăjină : Nichifor Li- 
gor (Steaua) 4,90 m. Adrian 
Dioancă (Politehnica Timișoara) 
4,70 m, Răzvan Stănescu (Liceul 
2 București) 4,40 m ; greutate : 
Sorin Tirichită (Steaua) 17,51 m, 
Viorel Savu (Dinamo) 16,60 m. 
Ion Stroie (Steaua) 15,88 m.

VI. MORARU

Oros, Dumănoiu (Păușescu), 
Vrîncuț, Enescu, Iutovan, Gîr- 
leanu, a scos din mină, rînd 
pe rînd, pe trăgătorii cei mai 
periculoși ai Stelei : Pop, Ma- 
cavei, Chifu, Mina șau Țerbea. 
Așa se explică și faptul că, la 
un moment dat. cel mai sigur 
finalizator stelist devenise ri
dicătorul Ionescu, iar Pop pre
fera să atace mai degrabă din 
linia a doua ! Steaua a început 
partida cu teamă și a cedat 
ușor două puncte, dar apoi avea 
să fie beneficiara... nesiguran
ței dinamoviștilor la preluare 
(ceea ce ducea la atacuri de
fectuoase din poziții dificile) 
și... 8—2. 9—3 pentru Steaua ! 
A fost de-ajuns însă ca Di
namo să se concentreze la 
execuții (preluare, serviciu) și 
să sporească vigilența la blo
caj (cu Gîrleanu solist) pentru 
ca adversara să îngenunche. 
Abia în setul al treilea, cel mai 
echilibrat, steliștii și-au mai 
revenit, conducînd in două rin- 
duri (7—4... 9—11... 13—11), dar 
jocul lor nu vădea încredere in 
forțele proprii. în schimb, Oros, 
Vrîncuț, Tutovan (cei mai buni 
la învingători) și ceilalți sim
țeau că n-au cum pierde. Ba
lanța victoriei era înclinată di
nainte pe plan psihic. Arbitrii 
V. Dumitru din București și 
Dan Dobrescu din Ploiești au 
condus corect.

Duminică, voleibaliștii dina- 
mpviști au întilnit pe cei de la 
Explorări Baia Mare. Scor: 3—1 
(3, 7, —12, 6) pentru campioni. 
Replica totuși modestă a băi- 
mărenilor, de la care s-a re
marcat numai Mihalca. De la 
Dinamo s-au evidențiat: Oros, 
Dumănoiu. Vrîncuț. Enescu, 
Tutovan. Fără probleme arbi
trajul: C. Mușat (Constanța) — 
V. Dumitru (București).

SORIN BABII: 573 p
NOU RECORD

La poligonul acoperit Dinamo 
din Capitală s-au încheiat, 
sîmbătă. întrecerile „Cupei 16 
Februarie" pentru arme cu aer 
comprimat, competiție cu ca
racter de selecție pentru alcă
tuirea lotului de trăgători ce 
vor participa. între 24 și 28 fe
bruarie. la campionatele euro
pene de tir redus de la Atena.

De-a lungul celor 2 zile de 
concurs, desfășurat după o for
mulă nouă, ce a supus pe spor
tivi la eforturi mai mari decît 
in mod obișnuit, au ieșit ir e- 
videntă valoarea și forma tră
gătorilor juniori de pistol de la 
10 m. Sorin Babii, Mihai Dra- 
gomirescu si Vasile Popa au 
tras. în general, bine. între ei 
s-a dat, dealtfel, lupta pentru 
supremația categoriei. Babii. a 
reușit chiar. în ultima zi de în
treceri. să stabilească un nou 
Si valoros record national, cu 
573 p (v.r. îi aparținea, cu 571 
p, și fusese egalat vineri. de 
către Mihai Dragomirescu). Bi
roul F.R. Tir a hotărît ca echi
pa de trăgători iunipri la pis
tol să facă parte din delegația 
pentru Atena, alături de Ana 
Ciobanu, care a cîștigat ultima 
întrecere, cea finală la pistol

NADIA BECHERESCU 
CiȘTIGATORII „CUPEI 16
La capătul a șapte zile de În

treceri, competiția de tenis do
tată cu „Cupa 16 Februarie* * 
și-a desemnat cîștigătorii. în con
cursul seniorilor A. Leonte 
(Steaua) l-a învins pe T. Marcu 
(Dinamo Brașov), după o par
tidă foarte strînsă, cu scorul de 
G—4, 7—6. Jocul a fost de un 
bun nivel tehnic, dar cu prea 
multe execuții de pe fundul te
renului, Rarele incursiuni la fileu 
au fost dealtfel și cele mai spec
taculoase și gustate de public. 
La fete, Nadia Becherescu s-a 
calificat în finală datorită fap
tului că Florența Mihal (bolnavă) 
s-a retras din concurs. Cealaltă 
finalistă. Luminița Sălăjan (Po
litehnica Cluj-Napoca), a în
vins-o pe experimentata Mariana 
Hadgiu (Cuprom Baia Mare), în 
semifinală cu 6—3, 6—7, 6—4. în 
partida pentru cucerirea trofeu-

Sîmbătă, în sala Floreasca, la 
începerea derbyului voleibalis- 
tic Dinamo — Steaua, din cel 
de al doilea turneu pentru lo
curile 1—4 în campionatul mas
culin, un spectator neutru ne 
spunea: „n-o să mai fie ca la 
Baia Mare" (unde dinamoviș- 
tii și-au surclasat adversarii în 
mai puțin de 50 de minute). 
Remarca avea să se adevereas
că, într-un fel... La sfîrșitul 
meciului, un apropiat al echi
pei campioane își freca satis
făcut mîinile, conchizînd: „s-a 
terminat — mai devreme — și 
acest campionat". Și poate că 
are dreptate, deși mai au ră
mas de disputat două turnee în
care Dinamo — care a făcut 
un nou pas spre titlu — va 
mai întîlni de două ori pe 
tradiționala sa rivală. Teoretic, 
Steaua nu și-a pierdut încă șan
sele...

Intîlnirea de sîmbătă a frun
tașelor n-a mal fost, intr-ade
văr, ca cea de la Baia Mare, 
din primul turneu. Pentru că 
echipa lui Aurel Drăgan a lup
tat mai mult și chiar a avut 
in trei perioade inițiativa. Pen
tru 'că durata celor trei. seturi 
s-a dublat. Dar Dinamo — în
vingătoare cu 3—0 (11, 4, 13) în 
95 de minute — a făcut din 
nou dovada că este o echipă de 
valori, cu conștiința valorii. Or, 
adversarele sale, inclusiv Steaua, 
sînt apăsate de acest adevăr și 
în fața campioanei nu reușesc 
să se exprime la nivelul posi
bilităților reale. La cele mai 
mici clătinări, ele intră în pa
nică și nu-și mai revin. Se 
tem să riște combinații rapide 
de atac, singura cale de depă
șire a unui sextet robust, cu 
plasament și tehnică foarte bu
ne la blocaj. Prin această armă 
redutabilă echipa lui Wili 
Schreiber, în sextetul obișnuit :

S. IONESCU — coresp.

Un atac reușit de Vrîncuț, dublat de Dumănoiu (3) și Oros (7), 
in fața unui blocaj stelist in derută. (Fază din meciul Dinamo — 
Steaua) Foto : I. MIHĂICĂ

Steaua a realizat și ea vic
toria in meciul cu Universita
tea Craiova, dar nu fără difi
cultăți. înfringerea de sîmbătă 
în fața dinamoviștilor nu a 
rămas fără efect și pe planul 
angajamentului in joc. Scor: 
3_1 (io. —7, 6, 12) pentru 
Steaua, de la care s-au remar
cat: Ionescu (cel mai bun de 
pe teren). Pop. Săniuță și Ter- 
bea, iar de la studenti — Sto
ian și Popescu. Arbitraj bun: 
D. Dobrescu (Ploiești) și_I. Ni- 
culescu (București). Astăzi. în 
sala Giulești, de la ora 17, au 
loc meciurile: Dinamo — Unlv. 
Craiova și Steaua — Explorări.

Aurelian BREBEANU 
Mihail VESA

★
ZALĂU 15 (prin telefon). în 

Sala sporturilor din localitate a 
început turneul al doilea al 
grupei valorice (locurile 5—8). 
în primul meci Politehnica Ti
mișoara a întrecut cu 3—0 (4, 
9, 5) pe C.S.M. Delta Tulcea. 
Superioritate netă a studenți
lor timișoreni la toate capito
lele. Cei mai buni : Mocuța,
Grădinaru și Bugarsehi (Poli
tehnica). Au arbitrat Ion Pintea 
(Baia Mare) și Ion Armeanu 
(București). în partida a doua. 
Silvania Șimleu Silvaniei a 
cîștigat în fata Tractorului Bra
șov, după un meci viu dispu
tat. cu scorul de 3—2 (-8. 10,

LA PISTOL 10 M, 
DE JUNIORI

senioare, in fata Anișoarei Ma
tei, principala sa adversară.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
10 ni, seniori : 1. M. Dumitres
cu 1732 p. 2. F. Minișan 1732 p. 
3. E. Antonescu (toți de la Di
namo) 1718 p ; senioare : 1. Du
mitra Matei (Dinamo) 1141 p,
2. EVa Ionescu (C.S.U. Brașov) 
1132 p, 3. Romanita Petrescu 
(Olimpia) 1117 p; juniori: 1. I. 
Joldea (C.F.R. Arad) 1696 p. 2, 
D. Stoian (Olimpia) 1683 p. 3. 
V. Dinu (I.E.F.S.) 1679 p ; ju
nioare : 1. Daniela Toader (fi
nirea Focșani) 1116 p, 2. Roxana 
Lămășanu (Olimpia) 1094 p. 3. 
Aurora Barbur (C.S. Baia Mare) 
1093 p ; pistol, seniori : 1. L. 
Stan (Steaua) 1717 p. 2. D. Pa
vel (Letea Bacău) 1705 p. 3. M. 
Tfușcă (Steaua) 1702 p ; seni
oare : 1. Anișoara Matei (Di
namo) 1144 p, 2. Ana Ciobanu 
(Dinamo) 1140 p, 3. Elena Ghi- 
oroaie (Steaua) 1132 p : juniori: 
1. S. Babii (U. T. Arad). 2. M. 
Dragomirescu (Steaua) 1691 p : 
8. V. Popa (C.S.U. Brașov) 
1689 p ; junioare : 1. Elisabeta 
Bădiceanu (Steaua) 1101 p 2. 
Elena Macovei (Dinamo) 1068 p.
3. Mioara Pop (Olimpia) 996 p.

Radu TIMOFTE
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Șl ANDREI LEONTE 
FEBRUARIE * LA TENIS

lui, după o dispută interesantă 
doar ca evoluție a scorului, a 
învins Nadia Becherescu (Elec
trica Timișoara) cu 6—7, 6—3,
6—1. De remarcat că șl primul 
concurs al anului a fost ciștigat 
tot de ea. Dublu senioare : Na
dia Becherescu, Camelia Chiriac 
— Adriana Karaiosiloglu, Dana 
Beleuță 6—0, 6—3. La juniori, 
O. Biclușcă (Șc. sp. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) l-a învins pe FI. Chlru 
(Steaua) cu 6—1, 6—2. Junioare : 
VaslUca Ivan (Steaua) — Geor- 
geta Onel (Progresul) 7—6, 6—3. 
Dublu, juniori : O. Biclușcă, FL 
Chlru — FI. Niculae, A. Fătu 
(ambii Politehnica Buc.) 6—1,
7—6.

Incepind 
Steaua se 
masculină 
Steaua".

de astăzi, în sala 
dispută competiția 

dotată cu „Cupa

7, -7, 12). S-au evidențiat Tu- 
telea, Băroiu și Măscășan (S), 
Stere (T). Au arbitrat Ladislau 
Griin (Tg. Mureș) și Vasile 
Szakacs (Baia Mare). (Ion DO- 
MUȚA — coresp.).

★
BACĂU, 15 (prin telefon). 

Turneul al doilea al echipelor 
din zona retrogradării a debu
tat, în Sala sporturilor din lo
calitate, cu două surprize : Vii
torul Bacău și Rapid București 
au părăsit terenul învinse. 
C.S.U. GALATI — RAPID 3—2 
(13, 14, -8, -8, 6). Nu trecuse
ră decît 10 minute, Rapid con
ducea cu 13—2 și se prevedea 
că va obține o victorie ușoară. 
Cu acest lucru nu au fost însă 
de acord jucătorii gălățeni. 
care, cu o revenire puternică, 
au cîștigat primul set și, in 
final, partida. Rerharcați : Sîf- 
bu, Căiescu și Rădulescu 
(C.S.U.), Cristian (Rapid).

VIITORUL BACĂU — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 1—3 
(-11, -10, 6, -5). Spectatorii bă
căuani au părăsit sala mihniți 
și aveau pentru ce. Localnicii, 
care porneau favoriți, au pără
sit terenul învinși și aceasta 
datorită unui joc sub orice cri
tică I Victoria Calculatorului 
este pe deplin meritată. Evi- 
dențiați : Șchiopescu și Ioniță 
(Calcu’atorul). (Hie IANCU — 
coresp.).



M. Răducanu, in mare vervă ieri, surprins intr-unui din sla
lomurile lui fără replică pentru adversari Foto : Virgil ONESA

La capătul unui meci frumos

S1IAUA A ÎNVINS LEGIA VARȘOVIA CU 3-0 (1-0)

CiȘTIGUL PRINCIPAL: NOI JUCĂTORI 

CARE AU CONFIRMAT TITULARIZAREA

Intr-un timp foarte scurt, 
conducerea clubului Steaua a 
făcut serioase eforturi pentru 
a asigura un adecvat cadru de 
desfășurare acestei atractive 
partide internaționale. Terenul 
central s-a prezentat ca la un 
meci oficial, iar tribunele — în 
proporție de 70 la sută — au 
fast curățate de zăpadă. Aceas
ta a fost o primă surpriză plă
cută. A doua a constituit-o nu
mărul mare de spectatori pre- 
zenți la meci : circa 20 000 ! Ei 
au avut prilejul să urmărească 
o partidă deosebit de atractivă, 
cu multe faze la cele două 
porți, desfășurată pe coordona
tele unui fair-play exemplar.

Steaua a început mai bine 
ți, în min. 13, a reușit să des
chidă scorul. Marcel Răducanu
— fotbalistul nr. 1 al anului 
1980 și „vioara primă" a acestei 
întîlniri amicale — a pătruns 
perpendicular pe poarta lui 
Sobieski, dar, la aproximativ 
10—11 m a fost faultat de To- 
polski. IORDĂNESCU a exe
cutat impecabil penalty-ul a- 
cordat. Kusto (min. 22). A- 
damczyk (min. 30) și M. Rădu- 
canu (min. 33) au irosit apoi 
ocaziile primei părți a jocului. 
La șase minute de la reluare, 
M. RADUCANU a transformat 
magistral o lovitură liberă din 
marginea careului, dar dintr-un 
unghi greu, la un metru die li
nia de fund ! După acest gol 
mult aplaudat, Legia a avansat 
cu toate liniile, a obținut cîteva 
cornere și lovituri libere, Baran 
s-a aflat singur, la 5 m în fa
ta doar cu Iordache, însă n-a 
reușit să înscrie. Tot contra
atacurile bucureștenilor s-au 
dovedit a fi mai periculoase. Și 
la unul dintre ele, oprit prin 
fault, în min. 84. M. Răducanu 
a exiecutat inspirat pînă la

F.C. BIHOR Â CÎSTIGAT 
TURNEUL INTERNATIONAL 

DE EÂ ORADEA
ORADEA, 15 (prin telefon), 

Sîmbătă și duminică, la Oradea, 
6-a disputat un interesant turneu 
Internațional, cu participarea for
mațiilor ungare Videoton (liderul 
primei divizii) și Tatabanya, ală
turi de divizionarele noastre 
F.C. Baia Mare și F.C. Bihor, ul
tima, organizatoarea turneului, 
în prima zi, s-au întîlnit F.C. 
Baia Mare și Videoton, victorta 
revenind echipei antrenate de 
V. Mateianu cu 4--2 (2—0). Auto
rii golurilor : Sabău (min. 31), 
Dragomirescu (min. 41), Sepi 
(min. 50 și 53), respectiv Burcsa 
(min. 60 și 75). In al doilea meci, 
desfășurat 6îmbătă, F.C. Bihor a 
dispus cu 1—0 (0—0) de Tata-
banya, prin golul realizat de Mu
reșan, în min. 55, din penalty. 
Același jucător a ratat, în min. 
66 o altă lovitură de pedeapsă.

Duminică dimineață, în meciul 
pentru locurile 3—4. s-au întîlnit 
cele două echipe ungare. După 
90 de minute de joc, scorul a 
fost 2—2, prin golurile marcate 
de Burcsa (min. 33) și Mayer 
(min. 58) pentru Videoton, res
pectiv Hermann (min. 60) și Ko
vacs (min. 85). La penaltyuri a 
ciștigat Videoton, cu scorul ge
neral de 6—5. Finala a opus 
echipele F.C. Bihor și F.C. Baia 
Mare. Victoria a revenit divizio
narei ,,B“ cu scorul de 1—0 (0—0) 
prin golul realizat de C. Geor
gescu (min. 69). Au evoluat ur
mătoarele echipe : F. C. BIHOR • 
Albu — Pop, Zare, Roja, Kabai 
— Naom (min. 85 Vergu), Dlanu 
(min. 60 Kiș), Mureșan — Lupău, 
Kun, C. Georgescu ; F.C. BAIA 
MARE : Windt — Borz, Condruc 
(min. 46 Molnar), Sabău., Koller 
(min. 73 Ciohan I) — P. Radu, 
Bălan, Sepi (min. 75 Lascău) — 
Dragomirescu, Buzgău, Deac 
(min. 83 Lenghel).

Ilie GIIIȘA — coresp.

ZAHIU, care, din careu, a re
luat plasat, cu capul, marcînd 
ultimul gol al meciului.

Arbitrul R. Stîncan, ajutat la 
linie de Dumitru Nicolae și 
Mircea M. Ionescu, a condus 
bine formațiile :

STEAUA : Iordache (min. 85 
Toma) — Rotar (min. 80 Nl- 
țu), Agiu (min. 46 FI. Marin), 
Sameș, Anghelini — Stoica, Za- 
hiu, Iordănescu (min. 46 Isaia) 
— M. Răducanu, A. Ionescu 
(min. 75 Bolba), Jurcă (min. 60 
Cemescu).

LEGIA : Sobieski — To- 
polski, Tumlnski, Majewski, 
Sobczynski — Lason, Milosze- 
wicz, Sikorsk — Kusto, Baran, 
Adamczyk.

Laurențiu DUMITRESCU

DIVIZIONARELE „A
UNIVERSITATEA CRA

IOVA — DOUA VICTORII ÎN 
LIBAN. Aflată în turneu în 
Liban, echipa Universitatea 
Craiova a susținut primele 
două jocuri, ambele încheiate 
cu victorii. în primul meci, 
craiovenii au ciștigat cu 2—1 
(1—1) Intilnirea cu formația 
Salam Zgborta, care activează 
în prima divizie. Golurile stu
denților au fost marcate de 
Cimătaru (min. 27) și Bălăci 
(min. 63). în meciul următor, 
Universitatea a avut ea adver
sară o combinată a echipelor 
din liga I. Craiovenii au cfști- 
gat cu 3—1 (1—1). Autorii go
lurilor : Cimătaru (min. 40 șl 
46) și Cirțu (min. 83).

TURNEUL ECHIPEI F.C, 
ARGEȘ IN GRECIA. A reve
nit din Grecia echipa F.C. Ar
geș care a susținut un turneu 
de trei jocuri, Încheiate cu ur
mătoarele rezultate : 1—0 cu
Pireu (Divizia B), autorul golu
lui fiind Moiceanu ; 4—1 cu o 
altă divizionară B, Halghida. 
Au marcat pentru argeșeni Ra
du II — 2, Moiceanu și Bărbu- 
iescu. în ultimul meci F.C. Ar
geș a evoluat in insula Creta, 
în compania unei selecționate 
care a cuprins șl pe vechii inter
naționali Domazos și Papaioanu. 
Scor 6—1. Cele 6 puncte au fost 
marcate de Toma, Nica și 
Kallo (cite două goluri).

ECHIPA U.T.A., AFLATA 
IN TURNEU ÎN AUSTRIA, a 
susținut o nouă tntîlnire, avînd 
ca adversară formația Neufeld, 
de care a dispus la scor : 9—0 
(4-0) I

CORVINUL HUNEDOARA - 
F.C.M. BRAȘOV 2—0 (2—0).
Sîmbătă, pe terenul III al sta
dionului Corvinul, echipa gazdă 
a ciștigat partida, prin golu
rile marcate de Nicșa (min. 20) 
și Oncu (min. 26). CORVINUL: 
I. Gabriel — Lăcătuș, Andone, 
Gălan, Bogdan — Petcu, Coles- 
niuc, Oncu — Nicșa, Dumi- 
mitrache, Văetuș. (Au mai e- 
voluat : Lucescu, Dumitriu IV, 
Ghiță) ; F.C.M. BRAȘOV : Po
pa — Dărăban, Panache, Naghi, 
Manciu — Luca, Chioreanu, 
Bucur — Marinescu, Paraschi- 
vescu, Hanu. (Au mai • jucat 
Clipa și Furnică). (I. Vlad-co- 
resp.).

F.C.M. GALAJI — DELTA 
TULCEA 1—0 (1—0). Un meci 
urmărit de aproximativ 9.000 de 
spectatori, în care gazdele au 
marcat o singură dată, prin 
R. Dan în min. 25. Gălățenii 
au utilizat următorii jucători : 
Oană — Moțoc, Anghelina, 
Stoica, Comșa — Balaban (An- 
tipa), Burcea (Zlate), R. Dan 
(Avanu) — Rusu II, Rusu I, 
Orac. (T. Siriopol-coresp.).

JIUL — MINERUL LUPEN1 
3—0 (3—0). Divizionara „A" a

Ieri după-amiază. din avio
nul sosit de la Paris au coborît 
fotbaliștii lotului de tineret al 
României. încheind astfel un 
zbor lung început cu 24 de ore 
înainte, din Columbia. Ei se 
întorceau dintr-un fructuos tur
neu sud-american, desfășurat 
pe distanta a 21 de zile.

— Să facem un inventar al 
rezultatelor, l-am interpelat pe 
antrenorul principal. Cornel 
Drăgușin.

— în ordine cronologică : 
4—3 cu Tucuman, 2—1 cu Ve
lez, 5—2 cu Central Nord Salta, 
toate în Argentina. 1—1 cu na
ționala Boliviei, 2—1. in tur
neul din Columbia, cu Depor- 
tivo Perierra și 0—1 în finala 
acestui turneu, la care a mai 
participat și America Caii. în 
compania lui Deportivo Caii. 
După cum se vede, o suită de 
rezultate bune, care ar fi putut 
fi întregită de un rezultat pe 
măsură și în ultimul meci dacă 
tnaintașii noștri nu ar fi ratat 
vreo sase ocazii mari de goi 
iar arbitrul local ar fi fost pe 
deplin obiectiv.

— Care a fost formula de e- 
chipă creditată ?

— Alexa — Vlad. Solomon 
(Pană). Iovan. Rednic — Mure- 
șan, Suciu (Minea). Klein — 
Șoiman, Terheș. Gabor. Un ran
dament superior au dat Alexa. 
Mureșan, Șoiman și Minea. 
exact jucătorii nou introduși in 
,.ll“-le de bază, absenți în me
ciul cu Anglia, de la Ploiești. 
Ceea ce Înseamnă, că noile a-

*, „B“ Șl ,,C“
avut o primă repriză foarte 
bună, punctlnd prin Giuchici 
(min. 15 și 17) și Stoichiță 
(min. 28). Jiul a folosit urmă
toarea echipă : Drăgușan — P. 
Grigore, Rusu I, Vasiliu, Micu- 
lescu — Giuchici, Stoica, 
Schmidt — Mușat, Sălăjan, 
Stoichiță. (Au mai jucat: Bedo, 
Rusu II, Vinătoru, Popa, Șu- 
mulanschi, Lasconi, Barbu). (I. 
Zamora-coresp).

CHIMIA RM. VILCEA - 
C.S. TIRGOVIȘTE 3—2 (2—1). 
O atractivă partidă, pe un te
ren bun, in fața a 4.000 de 
spectatori. Un amical cu un 
„incandescent" final de repriză: 
oaspeții deschid scorul prin 
Greaca in min. 40, gazdele e- 
galează prin Cheran, peste un 
minut, și preiau conducerea în 
min. 43, prin golul lui Teleș- 
pan. După pauză, vîlcenii se 
distanțează prin penalty-ul 
transformat de Savu, iar Do- 
brin reduce din handicap in 
min. 77. Au evoluat următoare
le formații: CHIMIA: Constan
tin — Basno, Cheran, Iordan, 
Lepădatu — Savu, G. Stan, 
Gingu — Teleșpan, Preda, Ci- 
lean. (Au mai jucat după pau
ză : Alexandru, Stanca, Cincă, 
Gh. Georgescu, Carabageac) ; 
C.S. TÎRGOVIȘTE : Voinea — 
Constantin, Ene, Dumitrescu, 
Pitaru — Gheorghe, Eftimie, 
Economu — Verigeanu, Dobrin, 
Greaca. (Au mai evoluat : 
Margelatu, Alexandru, Savă, 
Filipescu, Petrescu). (S. Gior- 
noiu-coresp.).

UNIREA FOCȘANI — SPORT 
CLUB BACAU 1—1 (0—0). Au 
marcat : Vamanu (min. 46)
pentru oaspeți, respectiv Gălan 
(min. 70), ambele din 11 m. 
Elisei (min. 33) și Șoșu (min. 
68) au fost eliminați din joc, 
primul pentru lovirea adversa
rului, cel de al doilea pentru 
injurii. Au jucat următoarele 
formații : UNIREA : Gheorghiu
— Ivana, Gălan, Zaiț, Gheor
ghe — Argăseală, Pastia, Ghica
— Rusu, Manolache, Sima ;
SPORT CLUB : Ursachi — An- 
drleș, Cărpuci, Lunca, Elisei — 
I. Solomon, Vamanu, Șoșu — 
Panaite, Fîșic, Chitaru. Au mai 
jucat: Paraschiv, Stăncioiu, An- 
ghel, Chioveanu (Unirea), Ior- 
gulescu, Viscreanu, Moldovan, 
Botez, Antohi (Sjjort club). (I. 
Manoliu-coresp.). ~ ,

ROVA ROȘIORI — RAPID 
BUCUREȘTI 1—1 (0—0). Peste 
3.000 de spectatori au urmărit 
un meci frumos, mai ales în 
repriza secundă. Scorul a fost 
deschis de echipa gazdă, în 
min. 60, prin Buracu, iar rapi- 
diștii au egalat prin Grosu, in 
min. 78. (T. Negulescu-coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — 
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 
1—0 (1—0). Tinerii jucători de 

chiziții au corespuns vederilor 
noastre si încrederii pe care 
le-am acordat-o. As mai re
marca pe căpitanul echipei. 
Costel Solomon, ca întotdeau
na. serios în joc și constant. 
De asemenea Pe Terheș si 
Klein.

— Nu apare pe lista eviden- 
tiaților Geolgău. cel care s-a 
distins in mod special, in a- 
minlitul meci cu Anglia.

— Geolgău a jucat bine în 
primul meci și a dat o pasă 
decisivă de gol, dar a făcut a- 
poi o entorsă. N-a putut fi re
cuperat decît spre sfîrsitul tur
neului. fiind introdus după 
pauză în ultimul meci.

— Vă mai cerem și un alt 
bilanț decît acela cifric, al a- 
cestui turneu de peste Ocean.

— Echipa noastră și-a îmbo
gățit. în condiții de deplasare, 
experiența de joc în compania 
unor adversari de valoare. Ea 
și-a promts să abordeze parti
dele într-un autentic spirit o- 
fensiv și să uzeze de arma 
presingului. Și a reușit. Dacă 
mă gîndesc bine, presingul ne
cruțător pe care l-am aplicat a 
fost atuul nostru cu care am 
dat peste cap parteneri cu pre
cădere tehnici, plini de aplomb. 
Omogenizarea morală a fost un 
alt cîștig al formației noastre, 
ca și plusul de rutină cîstigat 
deoarece tinerii jucători au a- 
vut ocazia să vadă, pe viu. an
trenamentele șl meciurile unor 
component! ai echipei campioa
ne mondiale, cum ar fi Pas- 
sarela sau Ortiz. Nu în ultimul

EFECTUEAZĂ „REPETIȚII GENERALE
la Luceafărul au opus o fru
moasă rezistență metalurgiști- 
lor, care au marcat unicul gol 
prin Lungu, in min. 20. (O.
Guțu-coresp.). ,

OLTUL SF. GHEORGHE - 
TRACTORUL BRAȘOV 2—2 
(2—2). Gazdele au punctat de 
două ori consecutiv, prin Si- 
klodi (min. 11) și Adorjan (min. 
16), dar brașovenii au avut și 
ei o „serie" asemănătoare, reu
șind egalarea prin golurile în
scrise de Manta (min. 25) și 
Marcăș (min. 40). (Gh. Briotă 
coresp.).

ELECTRO SF. GHEORGHE 
— STICLA ARIEȘUL TURDA 
0—4 (0—2). Divizionara „C“, ca
lificată în sferturile de finală 
ale „Cupei României", a de
pășit cu destulă ușurință parte
nerul din campionatul jude
țean. Marcatorii : Pașea (min. 
10), Sipoș (min. 35), Horvath 
(min. 75) și Podaru (min. 80). 
(B. Gheorghe-coresp).

DUNĂREA CALARAȘI — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
0—0. Liderul seriei a IV-a a 
Diviziei ,,C“ n-a putut depăși 
mai experimentata formație 
bucureșteană. (N. Constantines- 
cu-coresp.).

U.M. TIMIȘOARA — MINE
RUL MOLDOVA NOUA 4—1 
(3—1). Au marcat : Secăcean, 
Lața, Leman, Covalcic, respec
tiv Munteanu. (L. Marton-co- 
resp.).

F.C.M. PROGRESUL BRĂI
LA — GLORIA BUZĂU 0—1 
(0—0). Buzoienii au ciștigat in
tilnirea prin punctul înscris de 
Dumitrache în min. 77. (D.
Cristache-coresp.).

RECOLTA SALONTA — 
SALGOTARJAN 1—3 (0—0).
Echipa ungară a ciștigat prin 
golurile marcate de Kajdi (de 
două ori) și Cseki. Pentru gaz
de a înscris Ateșan. (Fr. Dar- 
vasi-coresp.).

UNIREA DEJ — DOROGI 
BANYASZ (UNGARIA) 1—3 
(0—0). Marcatori : Siiagni (pen
tru gazde) în min. 82, respectiv 
Caravei (autogol) în min. 55, 
Lakzo în min. 53 și Marosvoly 
In min. 80. (D. Vătau-coresp.).

MINERUL ANINA — MI
NERUL ORA VIȚA 5—2 (2—1). 
Pentru gazde au înscris : Ghe- 
liger (2), Damian, Drăgăniță și 
Pavel, pentru oaspeți — Cu
tiei și Iovan. (M. Chiper-co- 
resp.).

UNIREA ALBA IULIA — 
AURUL BRAD 1—3 (0—1).
Oaspeții au deschis scorul, în 
min. 14, prin Petrișor. Localni
cii au egalat în min. 55 prin 
Debîu, dar același Petrișor 
punctează în min. 78, iar Ci'on- 
tor stabilește scorul final în 
min. 78. (I. Filipescu-coresp.). 

rînd. prețios a fost si prilejul 
de a juca și ne pregăti pe te
renuri de iarbă, în condiții cli
materice adecvate.

Alte declarații culese între 
sala de așteptare a aeroportului 
Otopeni și autobuzul care-i du
cea pe fotbaliști în Capitală.

Viorel Kraus, antrenor se
cund : ..Se mai ratează neper- 
mis de mult la lotul nostru de 
tineret. După un meci. Terheș 
a plins la cabină, neputînd su
porta gîndul că a ratat de Ia 
numai trei metri". Dr. FI. Bră- 
tilă, medicul lotului : „Cu ex
cepția lui Geolgău nu am avut 
probleme. în ciuda faptului că 
s-au schimbat fuse orare, alti
tudini și s-a sărit dintr-un a- 
vion intr-altul. Capacitatea de 
efort a lotului s-a dovedit ex
celentă". C. Solomon, căpitanul 
echipei : „Cel mai mare pro
gres l-a înregistrat portarul 
Alexa. El a apărat senzațional, 
în cîmp. Mureșan s-a dovedit 
un dispecer laborios, tehnic, lu
cid. Coechipierul meu de la Ba
cău. Șoiman. a surprins pe toti. 
colegi de echipă si adversari, 
printr-o mare viteză cu min
gea la picior, prin apetitul pen
tru finalizare".

La coborîrea din autobuz, 
fotbaliștii de la „tineret" s-au 
dispersat, luînd fiecare dru
mul clubului său. nu înainte de 
a-și promite că sg vor 
pregăti foarte bine pentru a 
confirma cîștigul din turneu în 
jocurile oficiale.

Ion CUPEN

STRUNGUL ARAD — SAL
GOTARJAN (UNGARIA) 1—1 
(0—0). In meciul disputat ieri 
oaspeții au deschis scorul în 
min. 60, prin Szekula, iar ară- 
danil au reușit egalarea in 
min. 82, prin Gașpar. (N. Stră- 
jan-coresp).

„CUPA SILVIU PLOEȘ- 
TEANU". Joi s-a disputat fi
nala între echipele F.C.M. Bra
șov și Tractorul, meci ciștigat 
după prelungiri de divizionara 
„A" cu 2—1. Scorul a fost des
chis de Oaneea, de la Trac
torul, în min. 9 ; Clipa a ega
lat în min. 40, din penalty, iar 
Manciu a înscris golul victoriei 
în min. 100. (C. Gruia-co-
resp.). I.C.I.M. BRAȘOV — 
NITRAMONIA FAGARAȘ 2—0 
(2—0). Partida pentru locul 3, 
în cadrul aceleiași competiții, 
s-a disputat între I.C.I.M. Bra
șov și Nitramonia Făgăraș. Lo
calnicii au ciștigat prin golu
rile marcate de Bălan (min. 23 
și 29). (P. Dumitrescu-coresp.).

„CUPA 16 FEBRUARIE" 
desfășurată la Timișoara a fost 
cîștigată de divizionara „A" 
Politehnica, învingătoare, în fi
nala disputată duminică în 
compania echipei C.F.R. Timi
șoara cu scorul de 4—0 (0—0). 
Au marcat : Manea (min. 47), 
Roșea (min. 62 — din 11 m) și 
Viătănescu (min. 75 șl 88). în
vingătorii au aliniat formația : 
Suciu (Hodasz) — Nadu, Pălti- 
nișan, Manea, Vișan (Șunda) — 
T. Nicolae (Fodor), Dembrov- 
schi (Șerbănoiu), Roșea — Nu
că, Cotec (Murar), Palca (VI ă- 
tănescu). Pentru locurile 3—4 
s-au întîlnit Olimpia Satu 
Mare și C.S.M. Suceava, victo
ria revenind primei echipe cu 
scorul de 1—0 (1—0) prin go’ul 
realizat de Măceran (min. 31). 
în partidele din prima zi a 
competiției, sîmbătă, s-au în
registrat rezultatele : C.F.R. — 
C.S.M. Suceava 2—1 (1—0). Au 
înscris : Sloișin (min. 17 și 58) 
pentru C.F.R., respectiv Pe
trescu I (min. 49) ; Politehnica 
Timișoara — Olimpia Satu 
Mare 5—1 (3—0). Pentru „Poli" 
au marcat Palea (min. 3, 21,
75), Anghel (min. 29) și Dem- 
brovschi (min. 51) ; pentru O- 
limpia a înscris Iliescu (min. 
77). (C. Crețu-coresp.).

• In vederea alcătuirii unei 
echipe de fotbal-juniori a 
Sectorului 1, C.E.F.S. șl A.S. 
Cireșarii organizează zilnic 
de la ora 14, la baza sportivă 
a pionierilor și școlarilor „Ci
reșarii*.  o acțiune de selec
ție, la care sînt chemați să 
participe elevi născuți în 1971.



Dr. Primo Nebiolo, președintele F. I. S. U.:

UNIVERSIADA DE LA BUCUREȘTI, CONTRIBUȚIE MAJORĂ
LA CAUZA ÎNȚELEGERII INTERNAȚIONALEIt

A IV-a ediție a „Trofeului Car pa fi" la bob

ECHIPAJELE R.D.G. AU
România III (I. Datista

Interviu, in exclusivitate. pentru ziarul „sportul*'

Odată declanșate pregătirile 
tn vederea organizării celei de 
a Xl-a ediții a Jocurilor Mon
diale Universitare de vară, pe 
care o va găzdui capitala tării 
noastre, ne-am adresat preșe
dintelui Federației internațio
nale a sportului universitar 
(F.I.S.U.), dr. Primo Nebiolo, 
solicitîndu-i un interviu pe a- 
ceastă temă. Personalitate mar
cantă a mișcării sportive mon
diale și olimpice, domnia sa 
este totodată și vicepreședintele 
Federației internaționale de at
letism. Dr. Primo Nebiolo ne-a 
răspuns cu amabilitate la între
bările puse și iată, mai jos. 
textul pe care l-am recepționat 
prin telex de la sediul înaltului 
for sportiv universitar.

— Cum se încadrează Univer
siada de la București in con
textul general al sezonului spor
tiv international 1981 ?

— Jocurile Mondiale Univer- 
versitare de vară, a căror a 
XI-a ediție va fi sărbătorită la 
București, joacă un rol preg
nant in cadrul calendarului 
sportiv international 1981. Este 
vorba de lin an foarte impor
tant pentru sport, cu o serie 
întreagă de mari manifestări 
angrenind disciplinele de bază. 
Atletismul, în mod special, este 
angajat Pe mai multe planuri, 
în primul rînd prin disputarea 
i,Cupei Mondiale", care 
vea Ioc la Roma intre 
septembrie, iar apoi cu 
Europei" ale cărei finale 
desfășura la Zagreb. In 
unui program atit de 
Universiada de la București își 
păstrează funcția sa principală, 
care este aceea de a se consti-

va a-
4 și 6 
„Cupa 
se vor 
cadrul 
intens,

tui într-o mare sărbătoare a ti
neretului. făcind ca in jurul 
întrecerilor sportive, de obicei 
deosebit de prestigioase, să se 
realizeze o intilnire a unor ci
vilizații, medii și culturi dife
rite, ceea ce reprezintă premisa 
esențială a acestor Jocuri.

— Ce acțiuni . a întreprins 
F.I.S.U. pentru a asigura o par
ticipare largă și de calitate a 
asociațiilor sportive studențești 
afiliate 7

— Federația internațională a 
sportului universitar a tradus în 
realitate, încă de mai multă 
vreme, o serie de inițiative me
nite să garanteze o reușită com
pletă pe planul participărilor 
Ia Universiadă. însăși pe baza 
experiențelor anterioare, consi
der că Bucureștiul va asigura 
în acest sens un mare succes, 
nu numai datorită prestigiului 
său pe tărîm sportiv, pe care-1 
cunoaștem ca foarte puternic, 
ci și pentru faptul că se reco
mandă ca centrul unei civiliza
ții cu valențe deosebite si înal
te realizări. Pentru mine, ca 
italian, aceasta va constitui o 
satisfacție majoră, dat fiind că 
legăturile care unesc din vre
muri străvechi România si Ita
lia sînt multiple.

— Cum apreciat! contribuția 
sportului universitar din Româ
nia la succesul Universiadelor?

— România are excelente 
tradiții în sport, si in special 
pe tărimul sportului universitar, 
în timpul trecutelor ediții ale 
Universiadelor, această tară și-a 
dat totdeauna o contribuție re
marcabilă, pe planul participă
rii, organizării și " 
care reprezintă. în 
Iuție umană, baza 
tală de acțiune, tn 
vechi conducător al 
niversitare internaționale, 
dori să subliniez de asemenea 
spiritul amical, frățesc, care a 
animat totdeauna, în toate ma
nifestările, pe reprezentanții 
României, față de toți ceilalți 
parteneri, fără a face discrimi
nări politice sau de rasă, ceea 
ce reprezintă in fapt adevărata 
forță a acestor intîlniri ale ti- 
retului.

— Care este aportul mișcării 
sportive studențești mondiale

la promovarea înțelegerii între 
tinerii din lumea întreagă si a 
spiritului olimpic ?

— Consider că această con
tribuție dată de-a lungul anilor 
de către mișcarea sportivă uni
versitară internațională, în di
recția dezvoltării unei apropieri 
între tineri și a spiritului olim
pic, s-a dovedit cu adevărat 
remarcabilă. Spontaneitatea în- 
tilnirilor, caracterul pozitiv al 
inițiativelor și al manifestări
lor, absenta unui protocol prea 
oficial sau rigid, universalita
tea participărilor, iată tot ati- 
tea elemente care caracterizează 
organizația noastră în diferitele 
sale ipostaze. Jocurile universi
tare nu doresc să devină o al
ternativă a vreunei alte insti
tuții. Ele doresc să fie, ca tot
deauna, o intilnire deschisă, se
nină. loială, a tinerilor, a unor 
prieteni, care sTnt convinși de 
a putea să-și aducă o contri
buție majoră Ia cauza înțelege
rii internaționale. Și tocmai 
acestea sînt urările ce doresc 
să Ie adresez Universiadei de 
la București, pe care lumea 
sportului o așteaptă cu atîta 
nerăbdare.

SINAIA, 15 (prin telefon).
Zicala „După ploaie vreme bu
nă" s-a tradus aici, pe pîrtia de 
bob de pe Muntele Furnica, 
printr-o vreme ideală (după 
zile de ploaie, lapoviță și nin
soare) pentru disputarea între
cerilor bolizilor pe patine : ger 
strașnic și cer senin I Drept 
consecință, cei 1 500 m ai pistei 
au devenit im traseu înghețat 
tun, ceea ce i-a determinat pe 
organizatorii ediției a 4-a a 
concursului internațional „Tro
feul Carpați" să rezerve ziua 
d'e sîmbătă acomodării partici- 
panților cu noua stare a pîrti- 
ei (cu o zi înainte ninsese).

Duminică, în ziua competiției 
(care s-a redus la două man
șe), condițiile atmosferice au 
fost ideale pentru concurenți 
(cer senin, temperatura minus 
14 grade), dar mai dificile pen
tru numeroșii spectatori care 
au avut d'e suportat și un vint 
tăios.

Cit privește disputa propriu- 
zisă, așa cum era de așteptat, 
și cum se petrece de mai mulți 
ani în bobul internațional, ea 
a fost dominată de echipajele 
din R.D. Germană, clasate pe 
primele două locuri. Acestea au 
fost urmate de echipajul unei 
alte țări cu pîrtii înghețate ar
tificial — R.F. Germania și

r

PE GHEATA SI PE ZAPADA
a a

DOMINAT ÎNTRECERILE
Oii. Peptea), pe locul 4

apoi de cel al României pilotat 
de Ion Batista (coechipier : 
Gheorghe Peptea). Aflat în 
primul său sezon de practicare 
a bobului (pînă în 1980 a fost 
sănier), Batista a avut o evo
luție bună, clasîndu-se pe locul 
4, la numai 5 sutimi de secun
dă de locul 3, după coborîri 
precise, cărora le-a lipsit, însă, 
ceva mai multă experiență 
competițională, decisivă în pro
blemele de finețe în atacarea 
virajelor.

Celelalte echipaje românești 
au avut evoluții mai modeste.

Rezultate : 1. R.D.G. II (M. 
Triibner — H. Gerlach) 2:13,98; 
2. R.D.G. I (G. Grimme — T. 
Forch) 2:14,49 ; 3. R.F.G. I
(F. Gunther — E. Werth) 
2:14,63 ; 4. România III (I. Ba
tista — Gh. Peptea) 2:14,68 ; 
5—6. Italia II (R. Bernmaister
— A Wolf) și Italia I (M. Me- 
nardi — G. Lampadulla) 
2:14,88 ; 7. Italia IV (A. Gedino
— C. Bernardi) 2:14,97 ; 8. Ita
lia III (A. Zambelli — L. Lo- 
cati) 2:15,11 ; 9. România VI 
(Al. Pandrea — Al. Mitro
fan) 2:15,27 ; 10. Italia V 
(P. Bertazzo — G. Mi- 
lanni) 2:15,88 ; 11. România I 
(I. Duminicel — D. Francu) 
2:16,15 ; ... 13. România IV (D. 
Degan — C. Petrariu) 2:16,46 ; 
... 17. România II (Gh. Lixan- 
dru — C. Obreja) 2:17,65 ; ... 2L 
România V (V. Tuțuianu — D. 
Delcă) 2:18,67).

ideilor, idei 
orice evo- 
fundamen- 
calitate de 
mișcării u- 

as

TINERI BOXERI ROMANI VICTORIOȘI IN POLONIA
polonezul Andrzej Liaskowski. 
A doua victorie românească în 
semifinale a obținut-o, în li
mitele categoriei semimuscă, 
Ionel Tănasă, învingător prin 
k.o. tehnic, în prima repriză, în 
fața lui Johann Poetsch (R.D.G.).

VARȘOVIA, 15 (Agerpres) —
Tn semifinalele turneului inter
național de box pentru juniori 
de la Gnezno (Polonia), tînă- 
rul sportiv român Petre Cră- 

î ciunescu (semimijlocie) l-a în- 
I vins la puncte (decizie 5—0) pe

AU ÎNCEPUT turneele finale ale 
CUPELOR EUROPENE

BRUXELLES (Agerpres). - 
Tn prima zi a turneului fi
nal din cadrul „Cupei cupelor" 
Ia volei feminin au fost înre-

NANA ALEKSANDRIA
A CiSIlGAI TURNEUL 

CANDIDATELOR

LA VOLEI FEMININ
gistrate următoarele rezultate: 
Ț.S.K.A. Sofia — Ravenna (Ita
lia) 3—0; Vasas Budapesta — 
Spartak Leningrad 3—2. La 
Shaan (Liechtenstein) în tur
neul final „C.C.E", Traktor 
Schwerin (R.D. Germană) — 
Slavia Bratislava 3—2; Uralos- 
ka Sverdlovsk — Levski 
Spartak Sofia 3—1.

MOSCOVA, 15 (Agcrpres) — 
Meciul dintre Nana Aleksan- 
dria și Nana Ioseliani, con- 
tînd ca finală a turneului can
didatelor la titlul mondial fe
minin de șah, s-a încheiat la 
Tbilisi cu scorul de 6V2—2‘/r p 
în favoarea Nanei Aleksandria. 
Nana Aleksandria urmează să 
o întîlnească pe deținătoarea 
titlului mondial, Maia Cibur- 
danidze.

305 ATLEȚI
LA C.E. „INDOOR‘‘

PARIS, 15 (Agerpres) — La 
campionatele europene de at
letism pe teren acoperit, ce se 
vor desfășura în zilele de 21 și 
22 februarie în orașul francez 
Grenoble, vor 
sportivi (194 bărbați și ill fe
mei) din 23 de țări.

participa 305

Celebrul schior Ingemar Stenmark (Suedia) luind startul intr-o 
probă de coborire, la Kitzbuhel Foto : VOTA VA Viena

Dumitru STĂNCULESCU |

Fotbal
I‘meridiane

ARGENTINA (TINERET) - UNGARIA

1-1

Ia continuarea tumeukw de pregă
tire pe care-l efectuează in Argen
tina, primo reprezentativă a Unga
riei a irrtîbnit la Mar del Plata se
lecționata argentinianâ de tineret, 
Partida s-a terminat ia egalitate, 
1—1, punctul echipei ungare fiind 
marcat de Nyikrsi.

BRAZILIA - ECUADOR 6-0 I

„MONDIALELE" 
PATINATORILOR DE VITEZA

După prima zi a campiona
telor mondiale masculine de 
patinaj viteză, care se desfă
șoară pe stadionul „Bislet" din 
Oslo, conduce norvegianul Kay 
Arne Stenshjemmet — 82,471 p 
urmat de Van Der Duim (Olan
da) — 83,207 p. Proba de 500 m 
a fost cîștigată de Stenshjem
met, cu timpul de 38,72, iar 
in proba de 5000 m, pe primul 
loc s-a situat olandezul Piet 
Kleine — 7:16,17.

Aare (Suedia) a fost cîștigată 
de suedezul Ingemar Stenmark, 
cronometrat în două manșe cu 
timpul de 
Aleksandr 
2:42,43 și
— 2:42,84.

La Quito, în prezența a 20 000 de 
spectatori, in meci amical de fot
bal, selecționata Braziliei a surcla
sat cu 6-0 (3-0) reprezentativa
Ecuadorului. Au marcat Socrates (2), 
Reinaldo (2), Zico și Landeta (auto
gol).

C.M. DE SCH| -
NORDICE PENTRU

PROBE 
JUNIORI

Germania)

2:40,96. L-au urmat
Jirov (U.R.S.S.) —

Mahre (S.U.A.)

CAMPIONATE, CUPE

Phil

C M. DE BIATLON

mondiale deCampionatele 
biatlon au programat la Lahti 
(Finlanda) proba de 10 km, în 
care victoria a revenit lui 
Frank Ullrich (R.D. Germană) 
— 33:08,57, urmat de Erkki An- 
tila (Finlanda) — 33:10,16 și
Yvon Mouget (Franța)—33:13,51.

SĂRITORII LA SAPPORO
La Schonach (R.F. 

în cadrul campionatelor mon
diale de schi pentru juniori, 
proba de 15 km a fost cîști
gată de suedezul Ears Goeran 
cu timpul de 46:06,23. Proba de 
sărituri de la trambulină con- 
tînd pentru combinata nordică 
a revenit vest-germanului Tho
mas Fleig cu 209,1 puncte.

O NOUA VICTORIE 
A LUI STENMARK

Proba masculină de slalom 
uriaș disputată pe pîrtia de la

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a Proba masculină 

de sărituri în înălțime din Ber
linul Occidental a fost cîștigată 
de polonezul Jacek Wszola, cu 
2,23 m. • La Toronto, america
nul Renaldo Nehemiah a realizat, 
în proba de 50 yarzl garduri 
(45,72 m), cea mai bună perfor
manță mondială, 5,98. Nehemiah 
este primul atlet din lume care 
coboară sub 6 se®. în această 
probă.

AUTO a După 11 probe spe
ciale, în „Raliul Suediei", con
duce finlandezul Hannu Mikkola 
(..Audi Quatro").

BOX • Panamezul Eusebio Pe
draza șl-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria pană 
(versiunea WBA), învingînd prin 
K.O., in repriza a 13-a pe Pa
trick Ford (Guyana).

CICLISM • tn „Turul medite- 
raneean", după patru etape con
duce elvețianul Mutter. France
zul Bernard Hinault se află pe 
locul 4 la 11,20.

HANDBAL • La Winterthur, 
în med amical (m) : Elveția — 
Ungaria 17—16 (10—8).

TENIS • în finala turneului de 
la Caii (Columbia), Victor Peed
1- a învins cu 4—6, 6—3, 7—5 pe
Adriano Panatta. In semifinale : 
Peccl — Năstase 7—5, 6—2. La
dublu, perechea Peccl, Gonzales 
a întrecut cu 7—6, 6—4 cu
plul Năstase, Panatta. • tn „Cupa 
Davls" (după prima zi) ; la Bo
gota : Columbia — Venezuela
2— 0 ; la Stantiago de Chile : 
Chile — Uruguay 2—0 ; la Ja
karta : Indonezia — Pakistan 
1—0 ; la Bangkok : India —

Thailanda 2—0. • Finala turneu
lui de la Lyon va opune pa 
francezul Patrick Dominguez ce
hoslovacului Stanislas Blmer. 
tn semifinale, Dominguez l-a în
vins cu 6—1, 6—2 pe vest-germa- 
nul Maurer, tn timp ce Birner 
l-a eliminat cu 3—6. 6—4. 6—2
pe francezul Leconte.

TENIS DE MASA @ In „Cupa 
ligii europene" echipa Iugoslaviei 
a învins cu 5—2 selecționata 
Franței, tntr-un med desfășurat 
la Varazdin. După desfășurarea 
meciurilor. în clasament, pe pri
mul loc se află Anglia. Etapa 
viitoare programează, la 22 mar
tie, următoarele întîlnlri : Anglia 
— Ungaria, Franța — Suedia, 
Cehoslovacia — R. F. Germania 
și Iugoslavia — U.R.S.S.

Concursul de sărituri cu 
schiurile desfășurat pe trambu
lina de la Sapporo (90 m) a 
revenit norvegianului Per Ber- 
gerud cu 259 p (cea mai lungă 
săritură a sa a măsurat 112 m). 
Cel de-al doilea concurs a re
venit austriacului Armin Kog- 
ier, cu 259,3 p și sărituri de 
111 m și 108 m.

TURNEUL DE HOCHEI
In cadrul turneului interna

tional de la Budapesta, echipa 
noastră (care vineri cîștigase 
cu 6—3. în fata Iugoslaviei) a 
susținut sîmbătă cei de-al doi
lea joc. întîlnind reprezentativa 
Bulgariei. în mod surprinzător, 
hocheiștii noștri au pierdut a- 
cest meci (în care porneau net 
favoriti) cu 2—5 (1—2. 0—2,
1— 1). ‘Golurile echipei bulgare 
au fost înscrise de Petrov. Bâ- 
civarov, Ivanov, Simov, Todo
rov iar cele ale echipei româ
ne de Tureanu și Huțanu.

în cel de-al doilea joc de 
sîmbătă. Ungaria a întrecut Iu
goslavia cu 6—2 (1—0. 3—0.
2— 2).

Duminică seara. 3 000 de 
spectatori au urmărit meciul

ITALIA (et. 17). Bologna — Peru
gia 4-0 ; Brescia — Roma 1—2, Cag
liari — Inter 1—1 ; Como — Juventus
1— 2 ; Fiorentina — Avellino 2—1 i 
Torino — Catanzaro 2-0 ; Udinese
— Pistoiese 1—0. Meciul Napoli - 
Ascoli nu s-a Jucat. In clasament 
conduce Roma cu 23 p. urmată de 
Inter 22 p și Juventus 21 p.

ANGLIA. S-au disputat numai pa
tru partide. Liverpool a fost țintrtâ 
în șah, pe teren propriu, terminînd 
nedecis, 2—2, cu Birmingham, Stoke 
a învins, în deplasare, cu 3-1 pe 
Leeds, Sunderland a întrecut cu 1—0 
pe Leicester, iar W.B. Albion, jucînd 
in deplasare, a cîștigat, cu 2—0, la 
Norwich.

Rezultate din Cupa Angliei : WoL 
verhampton — Wrexham 3—1 ; Tots 
tenham — Coventry 3—1 ; Newcastle
— Exeter 1—1 ; Nottingham — Bristol
2- 1.

IN „CUPA SCOȚIEI- Celtic a învins 
cu 3—0 pe Stirling Albion, Morton 
a cîștigat cu 1—0 la Aberdeen, tar 
Rangers a făcut joc egal, 3—3, cu 
St Johnstone.

OE LA BUDAPESTA
dintre echipele României si 
Ungariei. De data aceasta, ho- 
cheistii noștri au jucat mai 
bine decît in meciul cu Bulga
ria, au dominat — în special in 
primele două reprize — si au 
repurtat o meritată victorie cu 
4—2 (2—1. 1—0. 1—1). Golurile 
echipei române au fost marcate 
de Pisăru (min. 3). Cazacu 
(min. 9). Tureanu (min. 28) si 
Gali (min. 41) în timp ce pen
tru gazde au înscris Buzas 
(min. 14) si Fodor (min. 50). 
Cei mai buni din echipa Ro
mâniei în acest meci au fost 
Tureanu. E. Antal și Costea.

Au condus arbitrii D. Gio- 
chici (Iugoslavia) — la centru. 
M. Alemantev (Bulgaria) si V. 
Zsitva (Ungaria) — Ia linii.
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