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Agerpres, Iosif Dumitrașcu, 
transmite: Joi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, însoțit de ceilalți 
tovarăși din delegația Partidu
lui Comunist Român la lucrări
le celui de al XXVI-lea Con
gres al P.C.U.S., a făcut o vi
zită la Institutul de fizică a 
energiilor inalte din localitatea 
Protvino, raionul Serpuhovo, 
regiunea Moscova.

La sosire, oaspeții au fost 
intimpinați cu cordialitate de 
'membrii conducerii institutului.

A.A. Logunov, conducătorul 
științific al Institutului, vicepre
ședinte al Academiei de Științe 
a Uniunii Sovietice, rector al 
Universității de stat „M.V. Lo
monosov" din Moscova, și A.M. 
Petrosianț, președintele Comi
tetului de stat pentru energie 
nucleară, au prezentat activita
tea curentă și de perspectivă a 
celor 3 500 de lucrători ai Insti
tutului.

în acest context, s-a relevat 
colaborarea bună existentă în
tre oamenii de știință și fizicie
nii din România și Uniunea 
Sovietică.

In continuare, au fost vizitate 
secții ale ciclotronului și acce
leratorului.

La Palatul culturii din loca
litate, pavoazat cu drapelele 
de stat ale României șl Uniunii 
Sovietice, a fost organizat un 
miting al prieteniei româno-so- 
vietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat la intrarea in

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT

In ziua de 26 februarie a-c. au 
avut loc lucrările plenarei Con
siliului National pentru Educa
ție Fizică și Sport.

La plenară au participat 
membri ai C.N.E.F.S.. reprezen
tanți ai instituțiilor și organiza
țiilor cu atribuții în organizarea 
și desfășurarea mișcării sporti
ve. ai birourilor federațiilor 
sportive. antrenori. sportivi 

într-o atmosferă de puternic entuziasm, participant!! la 
plenară au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, printre altele, se spune :

„Plenara C.N.E.F.S. a analizat cu exigență, cu spirit cri
tic și autocritic, cu răspundere sporită activitatea sportivă 
șl a hotărît, în unanimitate, să îndeplinească pînă la capăt 
programul adoptat de dezvoltare a activității de educație 
fizică și sport pe perioada 1981—1985, să mobilizeze puter
nic întregul nostru tineret la practicarea cu regularitate a 
exercițiilor fizice și sportului, la participarea la etapele și 
finalele competiției naționale „Daciada", Ia pregătirea te
meinică, însuflețită, a sportivilor fruntași pentru abordarea 
cu succes a competițiilor sportive internaționale.

Puternic stimulați șî onorați de grija părintească pc care 
o purtați dezvoltării educației fizice și sportului în țara 
noastră, vă asigurăm că vom face totul pentru a realiza o 
nouă calitate a sportului românesc, de masă și de perfor
manță.

Sîntem mîndri de faptul că ați binevoit să acordați înal
tul Dumneavoastră patronaj Jocurilor Mondiale Universi
tare de Ia București și vom acționa cu toate forțele noastre 
pentru ca această competiție să contribuie la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării tineretului nostru cu tineretul din 
celelalte țări și să aducă noi succese de prestigiu sportului 
românesc.

Folosim acest prilej, mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru a vă exprima încă o dată ade
ziunea deplină a tuturor sportivilor și a activului mișcării 
noastre sportive la politica internă șl externă a partidului 
și statului nostru, promovată cu atîta strălucire de Dum
neavoastră, exemplu minunat de dăruire șl devotament în 
slujirea intereselor țării și poporului nostru cît și a mari
lor țeluri ale înțelegerii și păcii în lume".

fruntași, specialiști, activiști ob
ștești. ziariști.

Plenara a dezbătut și aprobat 
Programul de dezvoltare a acti
vității de educație r -ă și sport 
pe perioada 1981—1985.

Participanții la plenară au a- 
doptat măsurile privind organi
zarea finalelor pe țară ale edi
ției a doua, de vară, a competi
ției sportive naționale „Dacia- 
da“, pentru a transforma acest 
important eveniment în cea mai 
mare sărbătoare a sportului 
românesc.

A fost de asemenea analizat 
stadiul pregătirii sportivilor

MOSCOVA
sală eu ovații și aplauze pre
lungita.

După ee B.M. Bulîghin, se
cretarul Comitetului de partid, 
a adresat un cald salut to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
membrilor delegației P.C.R., au 
luat cuvintul L.D. Soloviev, di
rectorul Institutului, V.V. Țare- 
va, muncitoare, A.N. Tolsten- 
kov, secretar al Komsomolului 
din Institut Vorbitorii au sub
liniat bucuria șl satisfacția de 
a-1 avea ca oaspete pe secre
tând general al Partidului 
Comunist Român, exprimind, 
totodată, înalta gratitudine pen
tru vizită.

Primit cu aplauze prelungite, 
a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușespu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Conducerea Institutului a 
oferit o masă în cinstea se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
României, a delegației române, 
desfășurată într-o atmosferă 
caldă, tovărășească. S-a toastat 
cu acest prilej în sănătatea to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășului Leonid Ilici Brej- 
nev, pentru dezvoltarea pe mal 
departe a prieteniei și colabo
rării fructuoase dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
dintre România și U.R.S.S., 
dintre cele două popoare prie
tene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a semnat în cartea de onoare 
a institutului.

români pentru participarea la 
Jocurile Mondiale Universitare 
de vară din luna iulie de la 
București și au fost stabilite șl 
aprobate măsuri corespunzătoare.

Plenara a fost informată des
pre planul de pregătire a. e- 
chipelor reprezentative de fot
bal A și de tineret adoptat de 
plenara Comitetului federal din 
12 februarie 1981, în vederea 

obținerii calificării la turneul 
final ai Campionatului mondial 
de fotbal din anul 1982.

în cuvintul lor participan
ții la plenară și-au exprimat 
angajamentul ferm de a 
munci cu deplină responsabili
tate, pentru o calitate nouă In 
sportul de masă și de perfor
manță, în scopul obținerii unor 
rezultate care să se ridice la 
nivelul efortului creator al în
tregului nostru popor pentru 
îndeplinirea mărețelor obiectl-

(Continuare în pag. a 4-a)

FINALELE „DACIADEI" DE IARNA

Șl DORU CRISTIAN -
PRIMII CAMPIONI

LA PATINAJ ARTISTIC
Joi au continuat pe pati

noarul Floreasca din Capitală 
Întrecerile din cadrul finalelor 
„Daciadei" la patinaj artistic, 
în acordurile unor melodii, in 
mare parte inspirat alese, ju
niorii mici și-au disputat ulti
ma probă a concursului lor, 
programul liber ales, oferind 
numeroasei asistente prezente 
în justul mantinelelor momente 
de reală înaintare, prin dansu
rile pe gheață presărate cu ele
mente tehnice (sărituri, piruete) 
Unele dintre ele cu un ridicat 
grad de dificultate. Ne referim, 
in mod deosebit, la noii cam
pioni ai „Daciadei" din rîndu- 
rile juniorilor mici, la talentații 
Cristian Doru (C.S.Ș. Triumf 
București) șl Brigite Zsigmond 
(CJS.M. Cluj-Napoca).

Doru a reușit să-și apere 
eu succes titlul die campion cu
cerit anul trecut, la aceeași 
categorie de vîrstă, de data a- 
ceasta avîndu-1 ca principal 
adversar pe ambițiosul patina
tor Ștefan Lang de la C.S.M. 
Cluj-Napoca. în prima zi a în
trecerilor, Lang a fost mai bun 
la figuri obligatorii. în replică, 
în ziua a doua a competiției, 
Doru cu nu mai puțin de șase 
sărituri duble și cu o „triplă" 
— Salcov (ratată de puțin, la 
aterizare), la programul liber, 
a refăcut diferența de punctaj 
care îl separa de Lang și chiar 
mai mult, reușind astfel să 
cucerească mult invidiatul tri
cou de campion. Clasament fi
nal : 1. C. Doru 1.4 p, 2. Șt. 
Lang 2,8 p, 3. G. Popa (C.S.Ș. 
Triumf Buc.) 4,2 p.

în întrecerea fetelor de ace
eași categorie de vîrstă, lupta 
pentru ocuparea primelor trei 
locuri s-a dat în... familie. Fi
gurile obligatorii le-a cîștlgat 
Karin Schmidt de la C.S.M. 
Cluj-Napoca. Programul scurt 
și figurile libere au revenit Bri- 
gitei Zsigmond, reprezentantă 
a aBeluiași club, iar pe podiu
mul de premiere au urcat: 1. 
Brigite Zsigmond 2,6 p, 2. Kin- 
ga Szallassy' 5,4 p. 3. Karin 
Schmidt 6.4 p — toate de la 
C.S.M. Cluj-Napoca.

Joi au intrat în concurs și 
seniorii, precum și juniori 
mari, la figuri obligatorii. Iată 
primii clasați — seniori : 1. B. 
Krutl (C.S. Tractorul Brașov) 
0,6 p, 2. Fl. Gafencu (I.E.F.S. 
Buc.) 1,2 p, 3. Al. Anghel 
(C.S.Ș. 2 Buc.) 1.8 p. Senioare: 
1. Gabriela Voica (I.E.F.S. 
Buc.) 0,6 p, 2, Mariana Chițu

Gh. ȘTEFĂNESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Atacantul nostru Pisaru încheie o acțiune ofensivă la poarta 
echipei cehoslovace. Foto : Dragoș NEAGU

(In pag. a IV-a amănunte de la meciul de hochei dintre re
prezentativa noastră și formația cehoslovacă Zdar).

Secvență din pregătirile micilor șahiști vîlceni pentru finalele ce
lei de a Il-a ediții de iarnă a ,,Daciadei" de la Alexandria, tn 
„ferestrele" dintre antrenamente, un inedit simultan cu marele 
maestru internațional Victor Ciocâltea, care a fost, cu puțini 
vreme in urmă, oaspetele lor...

Foto : prof. C. RADULESCU — Rm. Vil cea

AZI, LA ALEXANDRIA, START ÎN FINALELE PE ȚARĂ LA ȘAH, TENIS
DE MASĂ Șl TIR PENTRU CEI MAI MICI SPORTIVI

Orașul Alexandria va fi de 
azi și pînă duminică gazda a 
nu mai puțin de trei finale pe 
țară ale „Daciadei", ediția a 
Il-a de iarnă : la ȘAH, TENIS 
DE MASĂ și TIR, categoriile 
11—14 ani.

în vederea deplinei reușite a 
acestor mult așteptate (și cum 
se anticipează) deosebit de dis
putate întreceri, Comisia cern- 
trală de organizare a ..Dacia
dei" precum și factorii locali 
au luat măsuri speciale legate 
de primirea participantilor — 
care au și sosit la Alexandria 
începînd de joi la prînz —, 
campionii tuturor județelor si 
ai municipiului București. Cîteva 
dintre căminele din localitate 
(aparținînd Liceului agro-indus- 
trial și grupurilor școlare elec
trotehnic și de construcții) în
deplinesc, în condiții ireproșa
bile. oficiul de gazde ale mi
cilor oaspeți sportivi.

întrecerile propriu-zise vor fi 
inaugurate azi dimineața, prece
date fiind de o paradă a par
ticipantilor pe străzile orașului 
și de festivitatea de deschidere. (Continuare in pag. 2-3)

ECHIPAJUL „BUCEGI" SINAIA,
CAMPION DE TINERET LA BOB 4
SINAIA, 26 (prin telefon). 

O vreme de excepție (cer se
nin și ger suficient pentru a 
menține gheata în stare bună) 
a tinut să-i însoțească pe bobe- 
rii care s-au întrecut joi. în 
ultimele două manșe ale fina
lelor „Daciadei" rezervate e- 
chipajelpr de tineret. Condițiile 
atmosferice și hărnicia lucrăto
rilor care se ocupă de întreți
nerea pîrtiei au permis celor 7 
echipaje de 4 persoane care 
si-au disputat titlul de campion 

care va avea loc in Sala spor
turilor. Tot acolo vor debuta 
si întrecerile la tenis de masă. 
La dispoziția finaliștilor se vor 
afla un număr de 6 mese de 
concurs precum și alte două 
pentru antrenament si acomo
dare.

Tot azi. după festivitatea da 
deschidere, vor demara si în
trecerile de sah și tir. Finallș- 
tii la șah vor fi prezenti în 
frumoasa Casă de cultură a 
orașului. Sistemul de desfășu
rare a finalelor, cel elvețian 
(toți participantii. pe un singur 
„tablou").

Viitorii campioni ai „Dacia
dei" de iarnă la tir se vor în
trece în sala de sport a Sco
lii generale nr. 3. amenajată 
special în acest scop. Vor fl 
utilizate arme tip pionier, iar 
concursul se va desfășura în 
patru manșe a cite 10 focuri.

Primii campioni vor fi cunos- 
cuțisîmbătă seara, cei de la sah 
și tir, iar cîștigătorii la tenis de 
masă, duminică dimineața (nu- 

al „Daciadei" și al tării să-si 
apere șansele.

După coborîrile de miercuri, 
tînărul pilot Cornel Pandrea 
(20 de ani, electrician în Si
naia. la O.J.T. Prahova) si e- 
chipierii săi conduceau cu un 
avans de aproape o secundă, 
destul de substantial, dacă ți
nem seama că traseul a măsu
rat numai 1 200 de metri și nu 
a prezentat dificultăți deosebi
te care, eventual să provoace 
surprize. Ele nu s-au produs, 
într-adevăr. și. după coborîri 
cursive, cronometrate în timpi 
buni, cvartetul C. Pandrea. M. 
Buti. C. Butucaru. I. Adam si-a 
menținut avansul, cucerind o- 
norantul titlu. Aflat în al doilea 
sezon ca mînuitor al fiselelor si 
în primul an ca pilot la bobul 
mare. Cornel Pandrea a făcut 
dovada unor reale calități pe 
care sperăm că și le va valo
rifica, bineînțeles, cu condiția 
acceptării rigorilor antrenamen
tului modern.

De fapt, situația în clasament 
a fost clarificată după manșa 
a 3-a, in care echioaiul A S. 
Armata Brașov (pilot Ion Ba
tista) a realizat cel mai bun 
timp, dar insuficient pentru a 
amenința poziția de lideri a 
boberilor de la „Bucegi" Sinaia, 
în final, după 4 manșe, clasa
mentul arăta identic cu cel de

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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DE IARNA PRIN „CIRCUITOI DUHNITOR 
ELEVII SUCEVENI AU ÎNDRĂGIT

SPOIHUitlll Oi IARNĂ
A SCHIORILOR JUNIORI

Azi (n.r. joi) pe pîrtiile 
Postăvarului au început finalele 
„Daciadei" la schi-alpin pentru 
juniori. Sînt prezenti cei mai 
buni tineri schiori ai tării, care 
Iși vor disputa titlurile la sla
lom special slalom uriaș și 
coborîre. Prima zi a fost rezer
vată cursei de coborîre, care 
B-a desfășurat pe pîrtia Lupu
lui. fetele pe o lungime de 
1400 m. iar băieții pe 1550 m.

„Proba adevărului" a supus 
pe competitori la mari eforturi, 
trecute cu bine de majoritatea 
concurentilor. Primii patru clar

ECHIPAJUL „BUCEGI“
CAMPION LA BOB 4

(Urmare din pag. 1)

după 3 manșe. în care, după 
boburile' .Buceși" și C.S.O. Si
naia. îl găsim pe proa'-ătul 
pilot Ladislau Pap (I.E.F.S.). 
debutant în acest in si clasat 
Înaintea unor boberi cotati cu 
performante mai bune.

Desigur, apariția unor piloti 
debutanti. care îi întrec ne cei 
mai experimentați. dovedește 
că bobul românesc nu duce 
lipsă de talente. Ele trebuie 
Insă depistate și apoi încurajate 
pentru a se afirma, asa cum 
s-a petrecut cu prilejul acestor 
finale ale ..Daciadei".

Clasamentul : 1. Bucegi Si
naia (C. Pandrea. Buti, Butu- 
earu. Adam) 3:34,18 — campion 
al „Daciadei" și al tării. 
2. C.S O Sinaia (Davidescu, Ită, 
Petrariu. Chițu) 3:35,01. 3.
I.E F.S. (Pap, Anghel. Velea. 
Leață) 3:35,12. 4. A.S.A. Bra
șov (pilot — I. Batista) 3:35.67. 
5. Carpați Sinaia (pilot — V. 
Tutuianu) 3:36,23. 6. Voința Si
naia (pilot — Alexandru Pan
drea) 3:36,76, 7. Poiana Cîmpi- 
na (pilot — M. Marianov) 
3:37,34.

sati la băieți au fost departa
jați de sutimi de secundă, lupta 
lor pentru întîietate fiind ex
trem de interesantă și 601dîn- 
du-se cu succesul. oarecum 
scontat, al talentatului sportiv 
brașovean Dragos Ghitoc, care 
confirmă astfel speranțele 
se pun în el pentru această di
ficilă probă a schiului de per
formantă. La fete a cîștigat tot 
o favorită, junioara Carmen 
Cozma din Miercurea Ciuc. 
REZULTATE : băieți : 1. Dra- 
goș Ghitoc 52:59, 2. Dan Iliescu 
(ambii Dinamo) 52:89. 3. Cătă
lin Fusulan (St. roșu) 52:91. 4.
Zsolt Balasz (C.S.S. Miercurea 
Ciuc) 52:99. 5. Marius Coiocaru 
(Lie. Predeal) 53:41. 6. 
Constantin (Dinamo)
fete : 1. Carmen Cozma (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc) 53:06, 2. Helga 
Heitz (Brașovia) 53:35. 3. Karin 
Kovacs (Brașovia) 53:97. 4. Eri
ca Codrescu (Dinamo) 54:09, 5. 
Liliana Ichim (C.S.Ș. Vatra 
Dornei) 54:14, 6. Irina Voicules- 
cu (Brașovia) 55:02.

Vineri are loc cursa de sla
lom uriaș pentru juniori iar 
sîmbătă — slalomul uriaș pen
tru junioare, duminică urmtnd 
să fie stabiliți campionii 
slalom special.

Viorel 
54:22 ;

la

PRIMII CAMPIONI
LA PATINAJ ARTISTIC

(Urmare din pag. 1)
(C.S. Tractorul Brașov) 1,2 p, 
3. Elena Ghiban (C. S. Trac
torul Brașov) 1,8 p. Junioare I î 
1. Viorica Nicu (I.E.F.S. Buc.) 
0,6 p, 2. Dana Elefterescu 
(C.S.Ș. Triumf Buc.) 1,2 p, 3. 
Maria Grusz (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc) 1.8 p.

Seniorii și juniorii mari 
disputa figurile libere azi, 
la ora 12. pe patinoarul 
August”.

vot
de

„23

DE MASĂ Șl TIR PENTRU CEI MAI MICI SPORTIVI
(Urmare din pag. 1)

mai probe de simplu, băieți si 
fete). Tot duminică dimineața 
va fi organizat un mare simul
tan cu participarea unor frun
tași ai eșichierului românesc : 
Elisabeta Polihroniade, Marina 
Pogorevici. Mihai Ghindă etc.

fap- 
con- 
mă-

In fine, să mai amintim 
tul că vineri seara după 
cursuri, finaliștii vor fi în 
sură să „consulte" o bogată dis
cotecă (cu „piese" pentru toate 
gusturile !), iar sîmbătă seara să 
ia parte Ia un festival artistic 
dedicat lor.

ETAPA DE ZONĂ
SELECȚIONATA DE HOCHEI

A JUDEȚULUI GALATI
LA JUDO-SENIORI
La Iași, Sibiu, Pitești, Timișoa

ra și București se vor desfășura, 
sîmbătă și duminică, întrecerile 
etapei de zonă a „Daciadei" la 
judo — seniori. Astăzi, concu- 
rențil prezențl la această etapă 
vor susține examenul de tehnici
tate. Sportivii clasați pe locurile 
1—2 la finalele republicane de 
anul trecut și cei din lotul re
prezentativ participă direct la 
finale (București, 13—15 martie).

>
26 (prin telefon). — 
pentru locurile 3—4 
finalelor pe țară ale 
la hochei, s-au tntîl- 

ale

PE
GALAȚI, 

în meciul 
din cadrul 
„Daciadei" __ ____ _ ______
nit echipele reprezentative __
județelor Galați și Covasna, vic
toria revenind primei formații cu 
scorul de 8—4 (1—1, 4—1, 3—2),
prin punctele marcate de Gh. 
Huțanu (2), Ene (2). Gherghl- 
șan, Brand abur, Dumitrache, Li
ga — Galați, Ungureanu (2), U- 
gron și Cscdd — Covasna. (Gh. 
Arsenie-coresp.).

LOCUL

O inițiativă, intr-un fel, de ex
cepție a Inspectoratului școlar al 
județului Suceava ; sc Întitulează 
„Circuitul Domelor" și iși pro
pune să atragă întreaga masă a 
copiilor și elevilor în practicarea 
sporturilor, cu precădere a celor 
de iarnă. Zăpada 
tombrie și pînă 
meleagurile Țării 
dovei, astîel că... 
a acestei acțiuni 
nul reușitei.

Ce vrea să însemne în 
practic „Circuitul Domelor" 7 O 
întrecere organizată la schi (fond 
șl probe alpine) și sanie cu par
ticiparea reprezentanților școlilor 
generale din localitățile cuprinse 
în zona riulul Dorna sau în veci
nătatea sa. Adică cele din Iaco
beni, Șarul Domei, Poiana Stam
pei, Poiana Negrii, Coșna, Dorna 
Arini, Dorna Candrenilor, Ciocă
nești, Vatra Dornei, Crucea, Broș- 
teni toate așezări sucevene PTe- 
cum și din Lunca live), comună 
d’n județul limitrof, Bistrlța-Nă- 
săud. Prin rotație, elevii și ca
drele didactice din localitățile sus- 
amint'te organizează concursuri și 
competiții la sporturile de lamă 
menționate la care Iau parte toți 
copiii din zona Domei. Vin cu su
tele, demonstrînd reale calități 
pentru schi și sanie (unii au șl 
fost selecționați In secțiile Clubu
lui sportiv școlar din Vatra Dor
nei). dar lucrul cel mal important

stăruie din oc- 
In aprilie pe 
de Sus a Mol- 
materia 

vine în
primă 
spriji-

mod

rt CUPA EUROPEI"
Bate la ușă „Cupa Europei** 

(6—8 martie) și floretistele primu
lui nostru eșalon au trecut,
miercuri, prin furcile caudine ale 
ultimului concurs de selecție
dinaintea disputei continentale.
Dar dincolo de caracterul său de 
trial ne-am convins de utilitatea 
acestei noi forme de întrecere 
inițiată de federația de speciali
tate, care men(ine la o cotă- 
Înaltă de interes procesul de pre
gătire, prin confruntări periodice, 
directe, în condiții de dificultate 
asemănătoare marilor competiții 
internaționale. Și care se sol
dează cu o ierarhizare obiectivă, 
th timp. Adică timpul și concur
sul se constituie în cel mai rea
list selecționer.

în urma competițiilor de pînă 
acum, unde principalele protago- 
nisțe au primit puncte (faza l a 
„Daciadei", concursul internațio
nal de la Leipzig și „internațio
nalele" României) s-a conturai 
lotul reprezentativ alcătuit din 
8 floretiste : Csila Ruparcsics
(C.S. Satu Mare, lideră autorita
ră nescontată, dar convingătoare 
prin promițătoarele sale evoluții,

Minis chior ul Ovidiu Carp din Dorna Candrenilor se apropie de 
sosire, sub privirile a sute de spectatori... Foto : Vasile BAGEAC

pe care l-au urmărit inițiatorii 
este acela de a asigura continui
tatea, permanența 
sportive de masă a 
studios de Ia sate, 
s-a și înfăptuit 1

Anul acesta, de pildă, circuitul 
l-au deschis elevii din comuna 
Crucea, care au organizat — in 
paralel — o competiție locală, 
„Trofeul Floarea de colț** ; au ur
mat cei din 
cu întrecerea 
șorul" (după 
montan cu _____ , _
1 639 m). Martori oculari la a- 
ceastă frumoasă întrecere spor
tiva sătească a elevilor suceveni, 
ne-am putut convinge de dimen
siunile ei (peste 300 de concu- 
renți) și mai ales de seriozitatea 
cu care este organizată. Directo
rul Școlii generale din Dorna 
Candrenilor, 
are merite 
acțiunii, la 
dactiee de 
cu prof.
Gheorghe Vasîluț, Georgeta Dra- 
gotă șl Tiberiu Nuțu. Am notat 
și numele cîtorva elevi care — 
în viziunea organizatorilor — ur
mează să fie promovați în sec
țiile de copii șl juniori ale uni
tăților de performantă din jude-

activității 
tineretului 

Lucru care

Dorna Candrenilor 
pentru „Cupa Ou- 
numele 
același nume,

masivului
de

din _____
prof. Mihai Carp, 

deosebite în reușita 
fel ca și cadrele di- 
specialltate, în frunte 

Mircea Pas car iu,

țul Suceava : Cristian Nedelea șl 
Mariana Rusu la sanie, Ovidiu 
Carp și Claudia Ivașcu (coborî
re), Pavel Candrea și " 
Boghian (fond), Septimiu 
cariu 
lom).

Un 
lipsit . _ . __ __ ___
școlilor respective și al consilii
lor populare, concurenții și-au 
putut procura echipament și în 
general ustensile adecvate, astfel 
că și gradul lor de pregătire și 
implicit rezultatele au fost cu 
mult superioare unei activități 
sportive obișnuite, de masă.

„Circuitul Domelor** continuă 
în această lună cu întrecerea or
ganizată de elevii din comuna 
Ciocănești („Cupa Suhardul**). 
apoi în luna martie de cei din 
Iacobeni, Poiana Stampei etc. Ca 
în fiecare an, Inspectoratul șco
lar al județului Suceava, prin 
prof. Gh. Moga, inspector meto
dist de specialitate, va oferi par- 
ticipanților și celor ce contribuie 
la reușita acțiunii premii în ma
teriale sportive.

în concluzie, o inițiativă rodni
că pusă în slujba sportului, a 
sănătății copiilor, elevilor. Cine 
dorește să o urmeze ?

Tiberîu STAMA

Carmen 
Pas- 

șl Mariana Doroftesei (sla-

detaliu care nu poate fi 
de interes : cu sprijinul

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I

BATE LA... UȘA FLORETISTELOR I

Prin a 
prevederi 
din cadrt 
logic și 
mea stra 
ferite zo 
Rarău 91 
Sinaia 5< 
Vf. Omu 
Babele 6 
Cuntu 68 
ring 65 
cm. Bilet 
60 cm. It 
șoara 49 
Stina de

dovedind o creștere valorică pe 
care o dorim confirmată și în 
concursurile de mare răspundere 
din acest an). Marcela Moldovan 
(C.S.S.M.), Viorica Țurcan (Fa
rul Constanța), Gabriela Be
tuker (C.S.S.M.), Aurora Dan 
(Dinamo), Rozalia Oros (C.S.S.M.), 
Elisabeta Guzganu (Steaua), Car
men Do can (Dinamo). O îngemă
nare a trăgătoarelor cu experien
ță internațională, care au mai 
evoluat sub culorile reprezenta
tivei, cu cele mai talentate din
tre tinerele floretiste apărute în 
ultimii ani (mai ales din recu
noscuta pepinieră sătmăreană).

Concursul de miercuri, din 
sala Floreasca din Capitală, n-a 
făcut decît să reconfirme des
prinderea acestui pluton de res
tul concurentelor. în cadrul a- 
cestuia. însă, concurența a fost 
ascuțită, pentru obținerea drep
tului de titularizare în cvintetul 
reprezentativ pe care-1 așteaptă, 
în viitorul apropiat, competiții 
de rezonanță. Așa îneît Marcela 
Moldovan și Aurora Dan (clasate 
înaintea acestei selecții pe locuri

neasigurătoare) au luptat fără 
menajamente, ajungînd în final 
pe primele locuri ale concursului 
(ambele cu cîte 13 victorii), doar 
barajul departajîndu-le (a cîștl- 
gat Moldovan cu 5—2, după ce, 
cu cîteva minute înainte, pier
duse cu 2—5 în asaltul din con
cursul de 16...) Pe locul 3, Elisa
beta Guzganu (învingătoare în 
fața sătmărencelor, cu excepția 
Gabrielei Betuker, dar pierzînd, 
surprinzător, la coechipiera sa 
Maria Stegărescu) într-o tresărire 
de orgoliu ca reprezentantă a e- 
chipei campioană națională. 
Steaua.

„Cupa Europei" bate la ușă, 
dar ca să fim sinceri, gîndul ni 
se îndreaptă și mai departe, Ia 
C.M. de tineret, din aprilie, și 
la cele mai mari întreceri ale 
anului, Campionatele mondiale și 
Universiada, din vară. Pentru că 
actualul Iot reprezentativ este de 
perspectivă și noi sperăm că vi
itorul apropiat va oferi scrimei 
românești puncte onorante de re
ferință.

Paul SLĂVESCU

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
CONCURS DE CULTU 

RISM IN CAPITALA

V ■

PRIMA EDIȚIE A CONCURSULUI DE AUTOMODELE
In sala _ .

„Emanoil Gojdu' 
avut loc la sfîrșitul ______
trecute întrecerile finale ale con
cursului republican de automo- 
dele echipate cu motoare elec
trice Și pilotate prin radlo-stațli 
La startul primei competiții de 
nivel național din această disci
plină tehnico-apUcativă aflată în 
plină afirmare s-au prezentat 40 
de constructori de mașini, prin
tre care mulți tineri. întrecerile 
au fost deosebit de atractive prin 
Ineditul lor șl au fost urmărite 
cu multă curiozitate de specta
tori, îndeosebi de copii. Ele au 
scos în evidență însă și faptul 
că noul sport tehnic, care este 
automodelismul, 
mal mult 
privește 
necesare, 
asigurată 
Utate cu

de sport a Liceului 
din Oradea au 

săptămînii

______ are nevoie de 
sprijin, îndeosebi în ce 
dotarea cu materialele 
Organizarea competiției, 
de federația de specla- 

____ ____sprijinul organelor lo
cale, a fost bună. Rezultate teh
nice : juniori — 1. loan Mîndru 
(Clubul sporturilor tehnico-apli- 
catîve București), 2. Robert

Evart („Vulturii" Bistrița), 3. A- 
drian Tuslea („Voința" Deva) ; 
seniori : 1. Finei Faur („Voința" 
Arad), 2. Gavril Șahi („Plastica" 
Oradea), 3. Ionuț '
(C.S.T.A. București), 
primele ■ - •
pate de 
C.S.T.A.
Bistrița
Arad, „Știința" Tg. Frumos 
„Plastica" Oradea la seniori

ROMÂNIA - UNGARIA 
LA HOCHEI

Al doilea joc amical dintre se
lecționatele de juniori ale Româ
niei șl Ungariei la hochei, dispu
tat joi după-amiază pe patinoa
rul artificial din Poiana Brașov, 
s-a încheiat cu victoria netă a 
sportivilor noștri cu 15—2 (8—0,
1—0, 6—2). Au marcat : Jumătate
CONCURS DE VERIFICARE

PENTRU UNIVERSIADĂ

trei locuri au 
„Știința* Tg. 
București și 
la juniori șl 

.Știința*

Bobocel 
Pe echipe, 

: fost ocu- 
Frumos, 

„Vulturii" 
„Voința* 

Șl

în organizarea clubului Rapid, 
duminică va avea loc la Bucu
rești (la Casa de cultură a sec
torului 6, cu începere de la ora 
11) un Interesant concurs de 
culturism. Vor participa cel mai 
buni sportivi din țară, în frunte 
cu campionii Gh. Humă (C.S.M. 
Sibiu), C. Bebeselea (Rapid), N. 
Giurgi (C.S. Baia Mare) ș.a.
15-2 (8-0, 1-0, 6-2) 

(JUNIORI)
(3), Buzas (2), Mutu 
resztes (2), Lămpi (2). 
Liga, Lakatos. Despta, 
Pești șl Rozsnyăr. A
foarte bine cuplul Gh. Tasnadl șl 
M. Dinu. (Carol GRUIA — co- 
resp.).
A LOTULUI DE SĂRITORI

Sîmbătă și duminică, la Tg. Mureș și Tîrgoviște

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL MASCULIN

După e perioadă mai Îndelun
gată de antrenamente efectuate 
tn vederea punerii la punct a 
programului pe care II vor pre
zenta la Universiadă, comp on en- 
tii lotului national studențesc de 
Sărituri In apă iau parte, astăzi 
si mîine, la un concurs organizat 
In scopul verificării stadiului de

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

(2), Ke- 
Benedek, 
respectiv • 
arbitrat

I

oregătire. După desfășurarea În
trecerilor, va ii definitivat lotul 
pentru Universiadă șl vor fi sta
bilite săriturile pentru care vor 
continua pregătirile tfi vederea 
marii întreceri

Concursul se dispută la bazinul 
„23 August" din Capitală, in am
bele zile Inceplnd de la ora 16,30.

I
I
I
I
I

Șapte din cele zece divizionare 
„A", cărora li s-a adăugat, sur
prinzător, dar pe deplin meritat, 
formația Constructorul C.S.U. O- 
radea. fruntașă într-una din se
riile eșalonului secund, iau parte 
sîmbătă și duminică la penulti
mul act al unei prestigioase 
competiții din calendarul nostru 
tntern,,. „Cupa României". Este 
vorba, deci, de semifinalele aces
tei întreceri, la capătul cărora 
vom cunoaște cele două forma
ții ce-și vor disputa,, la 11 mar
tie, în raia tul Sporturilor și Cul
turii din Capitală, finala „Cupei", 
precum șl ierarhia celorlalte e- 
chlpe aflate în prezent în compe
tiție.

Ne est© foarte greu să spunem 
acum care din cele două grupe 
semifinale se arată mai echili
brată, mai dificilă. în prima se-

rie semifinală, la Tg. Mureș, se 
întâlnesc formațiile Dinamo Bucu
rești, H.C. Minaur Baia Mare, 
Gloria Arad și Dinamo Brașov, 
tar la Tîrgoviște Steaua, Politeh
nica Timișoara, Știința Bacău și 
Constructorul C.S.U. Oradea. în 
fiecare serie semifinală se dispu
tă cîte două etape, programate 
sîmbătă după amiază (de la ora 
16,45) și duminică dimineață (de 
la ora 10) în sălile de sport din 
cele două centre. Interesant ni 
se pare de semnalat faptul că 
victoriile obținute în sferturile de 
finală contează și în etapa semi
finală, astfel că Dinamo Bucu
rești și H.C. Minaur Baia Mare 
— în prima serie, Steaua și Po
litehnica Timișoara — în cea de 
a IT-a, pornesc cu acest avans. 
Dar, iată cum arată clasamentele 
celor două serii înaintea partide
lor de sîmbătă și duminică.

Seria I
O 
o 
o 

o o
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PREFERATE
NUMAI ASTAZI Ș| MlINE SE MAI POT PROCURA BILETE CU 

NUMERELE------------------
Fiecare variantă jucată, o 

posibilitate de a cîștiga : 
® AUTOTURISME „Dacia 
1309** șl „Skoda 120 LM O 
EXCURSII ÎN U.R.S.S. sau 
CROAZIERE pe Marea Nea
gră • MARI SUME DE BANI, 
variabile și fixe.

12 EXTRAGERI CU UN TO
TAL DE 120 NUMERE 1

NOU ! Se pot obține AUTO
TURISME și pe bilete achi
tate în cotă de 25%. UN BI
LET LA ACEASTA AVAN
TAJOASA TRAGERE — O 
ȘANSA DE SUCCES PENTRU 
DV; UN CADOU DE TRA
DIȚIE, PLĂCUT ȘT UTIL, CU 
OCAZIA MĂRȚIȘORULUI J

28-18 2
22-20 2
20-22 O
18-28 O

1. Dinamo Buc.
2. H.C. Minaur
3. Gloria Arad
4. Dinamo Bv.

Seria
1. Steaua
2. Poli. Timiș.
3. Știința Bacău
4. Constr C.S.U.

Programul 
Mureș : H.C. 
Brașov și Gloria Arad — __
București (sîmbătă) ; Gloria — 
Dinamo Brașov șl H.C. Minaur 
— Dinamo București (duminică); 
la Tîrgoviște : Constr. C.S.U. 
Oradea — Politehnica Timișoara 
și Steaua — Știința Bacău (sîm
bătă) ; Constructorul — Știința 
și Steaua — Politehnica (dumi
nică).

1
1
1 i
1

n-a
1 1 o
110 
1 o o 

Or. 10 0 
meciurilor. 
Minaur —

a

1 
1 o

o 
o
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30-17 2 
20-19 2
19-20 0
17-30 0

La Tg. 
Dinamo 
Dinamo
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Reporterii

noștri,

prezenți la

antrenamentele

1
i <

echipelor

La Craiova, iubitorii fotbalului 
așteaptă deschiderea stagiunii de 
primăvară precum copiii căderea 
primei zăpezi. Șl, cum și de pe 
aceste meleaguri oltene zăpada 
s-a dus, fotbalul poate să înceapă, 
jucătorii lui Ion Oblemenco și 
Constantin Oțet fiind gata cu 
pregătirile.

...Sintem prezenți, înarmați cu 
creion și bloc-notes la antrena
mentele formației campioane. îi 
urmărim cu precădere pe compo- 
nenții naționalei, care, lipsind 
din localitate 24 de ore, pentru a 
răspunde unei scurte convocări 
la lotul reprezentativ, sînt dor
nici să se reintegreze rapid în 
ritmul normal ai pregătirilor și 
răspund cu sîrg Ia solicitările 
conducerii tehnice. Fiecare dintre 
ei își face, în plus, și porția de 
antrenament individualizat. De 
unul singur sau folosindu-se de 
parteneri apropiați postului. Pe 
latura dreaptă a terenului repetă 
de zor Crișan și Negrilă. Primul 
execută corn ere după com ere; 
iar cel de al doilea centrări din 
viteză. („Sînt zile, ne spun an
trenorii, cînd Negrilă urca, în vi
teză, pentru efectuarea centrării, 
din zona aripii drepte, de o sută 
de ori. Un singur exercițiu, spe
cific postului său, prin care lu
crează la doi factori deodată : 
tehnic și fizic").

Scăpînd de ,,necazurile** care, în 
toamnă, l-au ținut destule etape 
pe tușă, Beldeanu. acum complet 
însănătoșit, aleargă cu poftă. A-

SELEClîOmiLII CRAIOVENI ȚINTESC CALIFICAREA
LA C.M. Șl UN NOU TITLU NATIONAL

\-em pe ioc și motivația tehnicia
nului : „făcînd multe sprinturi 
pe fond de rezistență, Beldeanu 
iși recapătă viteza specifică unui 
jucător de mijlocul terenului".

Undeva în zona careului mic, 
de unul singur, apoi cu adversar, 
Costică ștefănescu respinge mingi 
înalte, lucrînd astfel pentru ame
liorarea detentei. La aceeași 
poartă, în dreapta tribunei întîi, 
Lung și Boldici resping „bom- 
bele“ expediate, din afara careu
lui, de Țicleanu. decis să-și asu
me, de aci înainte, răspunderea 

x șutului. „Țicleanu apare foarte 
bine în fazele de atac dar stă 
prost cu finalizarea , ne spune 
C. Oțet. Cauzele acestei lacune — 
insuficienta concentrare, dar mai 
ales neîncrederea în posibilitățile 
sale — căutăm să le înlăturăm 
prin zecile și sutele de șuturi pe 
care Țicleanu le execută, cu și 
fără adversar, sub supravegherea 
atentă a unui fost bombardier de 
temut, Ion Oblemenco".

Nu lipsesc din „program" nici 
jocurile cu temă. Extrem de in
structive și folositoare pentru 
Bălăci și Cămătaru, primul, fin 
tehnician cum îl știm, n-are pro
bleme în a transmite balonul 
fără preluare, în ciuda opoziției 
adversarului care forțează pressin- 
gul la Hie (singura problemă ră- 
mîne ea Bălăci să -rezolve același 
exercițiu și în timpul... jocului) ; 
Cămătaru, în schimb, este pus 
în situația să Se descurce pe 
spații restrînse cu aglomerare 
de jucători, așa cum vor fi în 
primăvară și careurile echipelor 
adverse, inclusiv acelea ale An
gliei și Ungariei.

Nu-1 omitem, desigur, de pe 
lista jucătorilor de lot, pe Geol- 
gău, cel care, cum afirmă și an
trenorii lui, datorită calităților 
cu care e înzestrat poate fi folo
sit în oricare din cele trei linii,

fundaș, mijlocaș, înajntaș. Deo
camdată, din cauza entorsei con
tractată în turneul din America 
de Sud, și care l-a ținut pe tușă 
circa două săptămîni, Geolgău, 
refăcut prin grija medicului 
Gerhardt Fakner, efectuează an
trenamente speciale de recupe
rare. El se află tot timpul în aten
ția noastră. Ca, dealtfel și Tili- 
hoi, și Ungureanu. „Ne Îngrijim 
de ei în așa fel îneît primii doi 
să revină la națională, iar Ungu- 
reanu să urce", ne spuneau an
trenorii pe deplin conștient! de 
obiectivele de performanță ale 
Universității Craiova : cîștigarea 
campionatului și a cupei, califi
carea într-o fază superioară a 
Cupei campionilor europeni, edi
ția 1981—82...

...Obiective de performanță înal
tă, care, pentru a putea fi duse 
la îndeplinire, necesită și condi
ții adecvate de pregătire. Există 
acestea ? Deocamdată, nu! Pen
tru că, iată, pe întreaga perioadă 
de pauză competițională, pe ga
zonul Centralului craiovean abia 
alaltăieri, miercuri, s-a* desfășu
rat... primul antrenament. în 
lipsa unui teren anexă corespun
zător. toate celelalte antrenamente 
au avut loc pe terenuri de zgură 
sau pe... tăpșanul de la Podari, 
o comună situată la 6 km de 
Craiova. Pentru deplasarea coti
diană la Podari, echipa a „bene
ficiat" de un autobuz, scos ad-hoc 
din circuitul I.T.C., demn, mai 
degrabă, de a fi expus Intr-un 
muzeu de omnibuze relicvă. Fiind 
vorba de o formație campioană 
cu atîți componenți ai primei re
prezentative, precum șl de o e- 
chipă-speranțe (aceea a tînărului 
și priceputului antrenor Silviu 
Stănescu) intervenția federației 
de specialitate se impune.

Gheorghe NICOLAESCU

| ...PLECÎND DE LA EXEMPLUL LUI ȘOȘU

In ajunul începerii returului

DIVIZIA .,A“ ÎN CIFRE Șl CLASAMENTE
---------------- ECHIPA CAMPIONATULUI ----------------

Alcătuită pe baza mediei notelor obținute de divizionari 
„A", echipa campionatului, înaintea etapei a 18-a, este 
următoarea :

Lung (7,18)
Negrilă (7,12) Naghi (7,31) Ștefănescu (7,47) Bogdan (7,07) 

Geolgău (7,06) Kallo (7,14) Țegean (7,60) 
fălnar (7,40) Cămătaru (6,88) Irimescu (6,77).

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
înaintea etapei a 18-a a Di

viziei „A“. clasamentul golge- 
terilor se prezintă astfel :

12 GOLURI : ȚEVI, FANICI 
(2 din 11 m) și RADU II (3 
din 11 m)

10 goluri : Petcu
9 goluri : Giuchici
7 goluri : Crișan și Cămătaru
6 goluri : Iordache, Vamanu, 

Preda, Sălăjan. Nedelcu. Văe- 
tuș, Coraș (1 din 11 m), Pițurcă 
(1 din 11 m) și Bălăci (3 din 
11 m).

5 goluri: Ignat. Mureșan, D. 
Georgescu, Augustin, gumu- 
lanschi, Romilă TI, Iamandi, 
Cîmpeanu II. Chioreanu și Du- 
mitrache,

lată care au fost fruntașii în
trecerii eficacității la sfîrșitul 
turului — din ultimele 7 ediții. 
Incepind cu 1973—74. cînd s-a 
trecut de la 16 la 18 echipei

1973— 74 : Bălan (Universitar- 
tea Craiova) 15 goluri

1974— 75 : D. Georgescu (Di
namo) 13

1975— 76 : D. Georgescu (Di
namo) 19

1976— 77 : D. Georgescu (Di
namo) 22

1977— 78 : D. Georgescu (Di
namo) 12

1978— 79 : Stan (Gloria Bu
zău) 11

1979— 80 : CAMATARU (Uni
versitatea Craiova) 11.

PREZENȚE... GOLGETERI ABSOLUȚI
La startul returului Diviziei 

„A“, clasamentele longevității 
sportive, reflectată prin nu
mărul de prezente în primul e- 
șalon, și al eficacității, întoc
mit prin adiționarea golurilor 
marcate, au următoarele con
figurații :

PREZENTE IN DIVIZIA „A“: 
DOBRIN 391 de meciuri, Vigu 
389, Dinu 384. Dembrovschi 375, 
Antonescu 355. Adam 354, Do- 
mide 342. Ivan II 335, Dumitru 
332, N. Răducanu 329. R. Cîm
peanu 328, Lereter 327, Lucescu 
326, Deleanu 325. Hajnal 323, 
Birău. Anca Si O. Ionescu 319.

Simionaș 317. I. Jenei și Vi- 
șan 315. Broșovschi 314, Pes- 
caru 310. M. Constantinescu 306. 
Ștefănescu 304. Ispir 303 Bă- 
din 301, N. Naghi 300 etc.

GOLGETERI ABSOLUȚI î D. 
GEORGESCU 195 de goluri. O- 
blemenco 170. Adam 160. Ozon 
157. Dumitrache 150, Gh. Con
stantin 149. M. Dridea 142. Ior- 
dăncscu 134. Dobay 130. Vaczi 
125, N. Naghi 118, Ene II 116, 
FI. Voinea 115. Bodola 114, 
Radu II 113, Dembrovschi 108, 
I. Ionescu 107. Dobrin 106. Bine 
I 103. Baratki si Broșovschi 
100 etc.

INFORMEAZA
Inul dintre 
tori ai Tea- 
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Cagliari — 
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noa X.
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ILa Bacău, săptămîna trecută a 
nins aproape în fiecare zi. Pe 
alocuri și-a „arătat colții" și vis- I colul. Și totuși, pe cele trei tere

nuri de antrenament ale stadio
nului „23 August" fotbalul a avut 
o activitate non stop. Incepînd I chiar de la luminatul zorilor — 
cu grupele de copii și juniori ale 
Sport club și ale Liceului de fot
bal —, continuînd cu seniorii tu- 

Ituror categoriilor competiționale 
din oraș și încheind, de fiecare 
dată, la limita întunericului, cu 
jucătorii divizionarei „A". Dealtfel, I aceștia din urmă s-au situat, cu 
reguTârifate — și e firesc să fie 
așa — în centrul atenției generale 
și la cota cea mai mare a efor- 

Iturilor în pregătire care, cifric re
prezentat, a însemnat, în peri
oada 16—22 februarie, 11 ședințe 
de antrenam en? (în care s-au in- 

Iclus și două jocuri de verificare 
și activitatea de refacere), tota- 
lizînd un număr de 18 ore și 20 
de minute (1 100 minute), în me- 

Idie 2 ore și 30 de minute pe zi.
Din punct de vedere al conținu
tului pregătirii s-a urmărit reali
zarea, în ansamblu, a unui echi- 

Ilibru între cei trei factori de băză 
ai jocului — fizic, tehnic, tactic 
— cu un plus de interes față de 
îmbunătățirea tehnicii, apreciată 

Ica fiind încă sub cerințele de ca
litate impuse de importanța com
petiției divizionare la nivelul pri
mului eșalon.

IDe fapt, problema creșterii gra
dului de tehnicitate a echipei o- 
cupă un loc prioritar în preocu
pările antrenorilor Angelo Nicu- 

Ilescu și Nicolae Vătafu. în aceas
tă idee, se înscrie și testul făcut 
cu ocazia vizitei noastre, săptă
mîna trecută, la Bacău. Un test 

Iîn care ne-am propus, cu acordul 
celor doi antrenori, să urmărim, 
pe parcursul unul joc, întreaga 
activitate a unui jucător pe care 

il-am considerat a fi — prin vo
lumul său obișnuit de muncă în 
teren și aportul genera] la reali

zările echipei — un element de 
referință, un veritabil etalon : 
mijlocașul ȘOȘU. Și iată ce am 
constatat, în aproximativ’ 60 de 
minute de joc efectiv. dintr-o 
partidă de verificare desfășurată 
„în familie" : Șoșu a alergat 27 
de minute și 24 de secunde (15 
în prima repriză ; 12,24 în cea 
de-a doua), parcurgînd un total 
de aproximativ 5 500 m (3 000 -4* 
2 500). Mijlocașul băcăuan a exe
cutat un numer de 29 de pase 
(17 + 12). dintre care 18 cu a- 
dresă și 11 (aproximativ 40 La 
sută !) greșite ; a realizat 5 de
posedări (4 1), iar de alte 4
ori n-a reușit recuperarea balo
nului în luptă directă cu adver
sarul ; a expediat 4 șuturi Ia 
poartă (1 4- 3) dintre care numai 
unul singur pe spațiul porții !

Și acum, cîteva succinte consi
derații. 1) Din punct de vedere 
cantitativ, activitatea lui Șoșu 
poate fi considerată ca bună. Cel 
5 500 de metri parcurși, în aler
gări de diferite tempouri, sînt 
dovada unei capacități fizice co
respunzătoare unui jucător care 
acționează asemenea unui piston 
la mijlocul terenului. Este, desi
gur, și consecința firească a acu
mulărilor dobîndite, în special în 
etapa pregătirii centralizate. 2) 
Mișcarea aproape continuă a lui 
Șoșu în cîmpul de joc i-a dat 
acestuia posibilitatea să fie me
reu prezen*, prin demarcări de 
sprijin. Ia construcția acțiunilor 
de atac ale echipei sale, prestația 
pe plan tactic fiind, astfel, no
tabila. 3) Execuțiile tehnice ale 
mijlocașului Soșu au lăsat însă 
de dorit prin numărul de pase 
greșite și cel al deposedărilor 
nereușite, ca și prin aportul său 
redus la finalizare, datorită im
preciziei șuturilor. Ceea ce a 
scos în evidență o serie de insu
ficiențe tehnice explicabile, oare
cum, și prin starea precară a 
terenului de joc Insuficiențe care 
însă nu pot rămîne ..netratate",

pentru a se evita cronicizarea 
lor.

Plecînd de la un astfel de e- 
xemplu, aparent izolat, care re
flectă, totuși, o situație proprie 
aproape întregii echipe antreno
rii A. Niculescu și N. Vătafu au 
tras concluzia logică potrivit că
reia pregătirea tehnică trebuie 
adusă la nivelul celorlalți factori 
al antrenamentului și încadrată 
în formula unei unități reprezen- 
tînd Însăși esența jocului. De 
aici șl măsurile vizînd o creștere 
a gradului de tehnicitate prin 
care antrenorii echipei Sport 
club speră că vor reuși să deia, 
în sezonul de primăvară, un plus 
de culoare și de calitate, de efi
ciență, în ultimă instanță, Jocu
lui echipei pe care o conduc.

Mihai IONESCU

Șl SPECTATORII SINT GATA DE START !
Odată cu reluarea campiona

tului Diviziei „A” se pune în 
mișcare și o altă întrecere, cea 
a spectatorilor, angajați într-o 
luptă pasionantă, atît pe plan 
cantitativ — cazul clasamentu
lui orașelor, cit și pe cel al ca
lității — „Trofeul Petschovsehi".

CLASAMENTUL ORAȘELOR, 
alcătuit pe baza mediei de 
spectatori, are următoarea con
figurație înaintea etapei a 18-a:
1. Craiova 23 200 spectatori
2. Brașov 21 000
3. Galati 15 500
4. Timișoara 14 700 ; 5. Cluj- 
Napoca 12 900 ; 6. Pitești 12 700; 
7. Rm. Vîlcea 12 500 ; 8. Baia 
Mare 12100 ; 9. Hunedoara

11 400 ; 10. București 11 300 ; ÎL 
Tg. Mureș 10 700 ; 12. Bacău 
10 500, 13 Iași 8 600 ; 14. Slatina 
8 300 ; 15. Petroșani 5 000.

„TROFEUL PETSCIIOVSCHI", 
decernat anual de ziarul nos
tru celui mai sportiv public, 
are la jumătatea întrecerii ur
mătoarea situație :
1. CLUJ-NAPOCA 9.88
2. Galati 9.77
3. Slatina 9,25
4. Iași 9,22 ; 5. București 9,14 ;
6. Rm. Vîlcea 9,12 ; 7. Tg. Mu
reș 9,11 ; 8—9. Bacău și Pitești 
9,00 ; 10. Timișoara 8,88 ; 11.
Craiova 8,75 ; 12. Brașov 8,66 ; 
13—14. Baia Mare și Petroșani 
8,50 ; 15. Hunedoara 8,25.

gupa eșecurile JUNIORII tricolori treduie sa accelereze 
de la Ishinbu!

o i/miI PREGĂTIRILE PENTRU MECIURILE CU UNGARIA..:

Ișnuită Loto 
trie 1981, se 
t începînd de

TRAGERII
RUARIE 1981. 
100% (autotu-

2 variante 
at. 2 : io va- 
lei ; cat. 3 : 

it. 4 : 36,75 a 
95 a 655 lei ; 
ei ; cat. X : 
.eport la cate- 
Autoturismul
categoria 1, 

jucat 100%, a 
ilui VASELE

După circa două săptămîni de 
pregătire fizică la Sîngeorz-Băi, 
lotul reprezentativ de juniori s-a 
deplasat, la sfîrșitul lunii ianua
rie, la Timișoara, unde a stal 
pînă la 12 februarie. In această 
zonă, cu clima ceva mai blîndă 
decît în alte părți, tinerii jucă
tori, antrenați acum de Mircea 
Rădulescu. au susținut șase jocuri 
amicale de omogenizare a unui 
„11“ capabil să se prezinte în 
bune condiții la startul prelimi
nariilor pentru Campionatul Eu
ropei. 3—0 și 6—0 cu Hebe Timi
șoara, 4—1 cu „Poli" (speranțe), 
3—4 cu C.F.R.. 1—2 cu „Poli"
(seniori) și 0—0 cu Unirea Sîn- 
nicolau Mare au fost rezultatele 
înregistrate. Echipa utilizată ? 
Popa (Gîrjoabă) — Roman, Ba
llot (Dușmanul, Preda, Curteanu 
— Sertov, Stoica (Udrică), Han- 
ghiuc — Hambaraș (Vuia), Nicul- 
cioiu, Czika. Iată și primele con
statări ale antrenorului lotului 
după cele șase meciuri : • Un 
plus de ambiție au etalat Roman, 
Balint, Sertov Niculcioiu ; e 
Udrică s-a clasat primul la toate 
testele efectuate, dar în jocuri e 
mai puțin disciplinat decît con
tracandidatul său Stoica ; ®
Hambaraș este înzestrat cu cali
tăți de excepție, el avînd o „ex

plozie" ieșită din comun pe spa
ții mici. * Prin cuplul de ata- 
canți Niculcioiu — Sertov, echipa 
a căpătat un plus de eficacitate. 
• S-a declanșat © frumoasă riva
litate între cel doi portari, Popa 
și Gîrjoabă a Balint este jucă
torul care poate fi utilizat la 
fel de bine ca „libero" sau ca 
mijlocaș, în funcție de adversar 
și locul unde se dispută meciul, 
in concluzie, lotul și-a îndeplinit 
obiectivul perioadei privind pre
gătirea fizică generală, reactua
lizarea deprinderilor tehnico-tac- 
tdee, stabilirea unui nucleu de 
14—15 jucători. „Am căutat și 
vom căuta în continuare — sub
linia antrenorul Mircea Rădulescu 
— să imprimăm echipei o disci
plină tactică fără de care nu se 
poate și o coeziune sufletească 
la fel de indispensabilă. Testele 
făcute și meciurile disputate 
ne-au demonstrat, însă, că nu 
sîntem puși !a punct cu pregăti
rea specifică".

Adevăr constatat și în turneul 
pe care lotul l-a efectuat în 
Turcia, unde a susținut două 
partide cu selecționata similară a 
acestei țări. Primul meci s-a ju
cat la 17 februarie, la Istanbul, 
celălalt, două zile mai tîrziu, la 
Tzmit, acolo unde echipa de a-

nul trecut a cîștigat cu 1—0 în 
preliminariile U.E.F.A. Ambele 
meciuri au fost pierdute cu 1—0. 
S-a jucat în condiții dificile, 
după o deplasare obositoare cu 
autobuzul, gazdele făcînd tot po
sibilul să se revanșeze după în- 
fringerlle din toamnă, de la Ale
xandria și Roșiori. „Imediat după 
ce juniorii turci au deschis sco
rul, ne-a spus antrenorul lotului, 
arbitrii ne-au eliminat de fiecare 
dată cîte un jucător ; Balint în 
primul meci (min. 50), Udrică în 
al doilea (min. 60). Afirm cu toată 
sinceritatea că eliminările au 
fost absolut gratuite. Gazdele 
șl-au luat, de fapt, măsuri de 
prevedere pentru a nu mai putea 
fi egalate ’ Tn ansamblu, însă, 
partidele au fost echilibrate".

Sigur că cele două eșecuri din 
Turcia nu pot fi considerate un... 
capăt de țară. în perspectiva 
meciurilor oficiale cu Ungaria 
(25 martie și 8 aprilie), ele tre
buie să constituie, însă, un 
SEMNAL DE ALARMA pentru 
efectuarea, în viitor, a unei 
pregătiri mai susținute, mai te
meinice, mai sigure, în vederea 
abordării lor cu șanse de iz- 
bîndă.

Laurențiu DUMITRESCU

I Stadionul Municipal din Tirgoviște găzduiește astăzi, de la ora
15, al doilea meci dintre selecționatele de juniori ale României 
și Poloniei. După cum se știe, in primul meci disputat miercuri 

Ipe stadionul Giulești, tinerii noștri tricolori au cîștigat cu 1—0 prin 
golul marcat de Cămuî. O fază din acest prim meci vă prezen
tăm în clișeul alăturat : Bolba — tricou de culoare deschisă — a 

■ sărit mai bine decît Matysik, dar a reluat pe lingă poarta lui
Gazynski. Foto : Ion MIHĂICA

• CONSTITUIREA COLEGIU
LUI DIVIZIONAR „A“. La sediul 
F.R.F, a avut loc ieri dimineață 
constituirea Colegiului divizionar 
„A", din care fac parte condu
cătorii echipelor din Divizia „A", 
organ consultativ al conducerii 
federației. Ca președinte a fost 
ales O. Diaconcscu, președintele 
secției de fotbal Dinamo Bucu
rești ; ca vicepreședinte — C. 
Costîncscu, pi’eședintele formației 
S.C. Bacău, iar ca secretar — I. 
Barbu, președintele echipei F.C. 
Argeș Pitești.
• ÎN TURNEUL de la Szekes-

fehervar, echipa F.C. Bihor (O- 
radea) a terminat la egalitate ; 
2—2 (1—0) cu formația Video
ton. Punctele fotbaliștilor români 
au fost înscrise de Georgescu și 
Lupău.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA—

ȘTIRI... ȘTIRI...
VICTORIA CRAIOVA 5—0 (0—0).
Autorii golurilor : Cămătaru
(min. 56 și 75), Irimescu (min. 
65, din 11 m. și 90) și Purima 
(min. 85). Universitatea a' folosit 
formația : Lung — Negrilă, Ște
fănescu, Tilihoi, Ungureanu — 
Beldeanu, Țicleanu, Bălăci — Cri
șan, Cămătaru, Cîrțu. Au mai 
jucat : Boldici, Ciupitu, Purima, 
Geolgău și Donose. (TH. COS- 
TIN — coresp.)
• GLORIA BISTRIȚA — C.F.R. 

CLUJ-NAPOCA 4—2 (3—2). Au
marcat : Georgescu (min. 22), 
Butuza (min. 42 și 55) și Ber- 
ceanu (min. 43). respectiv Be- 
rindei (mtn. 30 șl 37). (I. TOMA— 
coresp.)

0 GAZ METAN MEDIAȘ — 
ȘOIMII I.P.A. SIBIU 2—1 (0—1).
Au înscris : Ioniță și Bălan, de 
la localnici, și Istvan, de la oas
peți. (M. țacAl—coresp.)
• C.S. TIRGOVIȘTE — GLO

RIA BUZĂU 7—0 (4—0). Au mar
cat : Sava (min, 3), Margelatu 
(min. 17). Pitaru (min. 35 și 65), 
Economu (min. 41). Dobrin (min. 
47) și Toma (min. 82 — autogol). 
(M. AVANU-coresp.)
0 F.C.M. REȘIȚA — RAPID 

ARAD 1—0 (0—0). Unicul gol al 
meciului a fost marcat de Mărgi- 
ncanțu (min. 78). (D. GLĂVAN— 
coresp.)
• OLIMPIA SATU MARE —

OAȘUL NEGREȘTI 7—0 (3—0).
Autorii golurilor ‘ Horvath (2), 
Hațeganu (2), State (2) și Mure
șan. (Z. KOVACS—coresp.)



PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

(Urmare din vag. 1)

ve ale Congresului al XII-lea al 
partidului.

In cadrul dezbaterilor plenarei 
au luat cuvîntul : Mihai Grigo- 
raș, prim-vicepreședinte al Con
siliului județean pentru educație 
fizică și1 sport Bacău ; Ion Cor- 
neanu, antrenor emerit ; Cornel 
Oros. căpitanul echipei na
ționale de volei ; Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S. ; Nadia 
Comăneci, Erou al Muncii So
cialiste, campioană olimpică și 
mondială ; Ion Machedon, se
cretar al U.A.S.C.R. ; Anghel 
Iordănescu, component al e- 
chipei naționale de fotbal; Ba
logh Szigmond, prim-vicepreșe
dinte al C.J.E.F.S. Harghita ; 
Nico’ae Dragasem, secretar al 
C.N.E.F.S. ; Marius Popescu,

redactor șef adjunct la ziarul 
„Sportul" ; Nicolae Petriceanu, 
președintele clubului Dinamo ț 
Bujor Mera. pnm-vicepreședin- 
te al C.J.E.F.S. Bihor ; Ion Rin- 
deriu. prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Dolj ; Gheorghe Du- 
nărin.u. prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Mehedinți ; Gheor
ghe Giurcăneanu. secretar al 
F R. Canotaj ; Nicolae 
Stancu, prim-vicepreședinte al 
C.M.E.F.S. București ; general 
lt Marin Dragnea. prim-vice
președinte al C.N.E.F.S. ; Marin 
Iliescu, director în Ministerul 
Educației și Invățâmîntului; 
Emil Drăgănescu, ministrul tu
rismului și sportului.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

HOCHEIȘTII NOȘTRI VICTORIOȘI
IN ĂL DOILEA JOC CU ZDAR: 8-5

După egalul (2—2) de miercuri, 
hocheiștii noștri ne-au oferit a- 
seară, în întâlnirea cu formația 
cehoslovacă Zdar, atît satisfacția 
unei victorii cu 8—5 (4—2, 3—3,
1—0), cît șl pe aceea a unor mo
mente de joc bun, încurajatoare 
în perspectiva întrecerilor grupei 
B a Campionatului mondial, pînă 
la care au rămas doar 3 săptă- 
mîni. Fără a fi revenit la ni
velul 'care i-a adus, în prima 
parte a sezonului, acele * 
ir.oase victorii asupra R.D. Ger
mane șl Poloniei, echipa noastră 
(a cărei curbă descendentă a fost 
ușor de remarcat în ultimele 
săptămîni) a dat aseară semne 

reviriment. Ne referiim la pri
mele 10 
moment 
nostru), 
perioade 
rutinata 
minute în șir ... 
sa". Și aceasta, în primul 
datorită faptului că jucătorii noș
tri au revenit la jocul de pase, 
la construcția mai gîndită a ac
țiunilor, abandonînd acele atacuri 
individuale care se vor „năval
nice" (dar de cele mai multe ori 
eșuează) și care, în multe me
ciuri, au scăzut randamentul e- 
chipen.

Meciul de ieri s-a desfășurat în 
nota de superioritate a lotului 
român care a condus tot timpul. 
Zdar s-a apropiat de cîteva ori 
(la 3—2, 4—3 și 5—4. de unde se 
vede că meciul n-a fost deloc 
ușor), dar — pînă la urmă — 
plusul de inventivitate în atac al 
echipei noastre, mai ales atunci 
cînd evolua linia întîi, a înclinat 
balanța. Să mai notăm că lotul 
a jucat aseară fără portarul Gh. 
Huțan (indisponibilitate de lungă 
durată), Hălăucă și B. 
In ansamblu, o verificare 
pentru „tricolori", o 
treaptă urcată pe scara 
necesare la Val Gardena.

fru-

minute de. joc (la un 
dat, 3—0 pentru lotul 

ca și la destul de multe 
din repriza ultimă, cînd 
echipă oaspete a fost 

„ținută în treimea 
rînd
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In meciul pentru desemnarea

campionului de șah al țării

PARTIDA A 3-a
ÎNTRERUPTA

în sala Clubului central de șah 
a c-ontinuat ieri meciul pentru de
semnarea campionului de $ah al 
țării dintre marele maestru 
Mihai Șubă și maestrul interna
țional Mihai Ghindă. La. scorul 
de 1 Vs—Va în favoarea lui Ghindă 
(căruia îi era suficientă o jumă
tate de punct pentru a deveni 
campion), partida a 3-a a acestei 
dispute atît de agitate a fost aș
teptată cu un mare interes. S-a 
jucat aceeași variantă a Apărării 
Grunfeld, ca și în prima par
tidă, în care Șubă nu a reușit să 
obțină un avantaj suficient pen
tru victorie. De data această, 
marele maestru a întărit în mod 
considerabil jocul albului. Rămas 
hi urmă cu dezvoltarea, negrul a 
trebuit să cedeze o calitate, gă
sind, totuși, resurse tactice de a- 
părare foarte ingenioase. Partida 
s-a întrerupt cu avantaj mate
rial pentru Șubă, dar numai a- 
nalizâ de acasă, va arăta dacă el 
este suficient pentru victorie. în
tâlnirea se reia astăzi după-amia- 
ză, de la ora 17, în sala Clubului 
central de șah.

• ÎN TURNEUL „ELECTRO
NICA", după 6 runde, situația din 
clasament se menține, în conti
nuare, foarte strînsă. Conduc 
Urzică, Szmetan șl Antonov ' cu 
4 puncte, urmați de Reicher, Va- 
cev. Mără.șescu, Ungureanu 3’/2, 
Rajna, Erdeuș 3 etc. în turneul 
secundar : KalLai 5V2, Hegeduș 4 
(1), Dolmadjan, Miulescu, Orev 31/2.

* ..FESTIVALUL ȘAHULUI FE
MININ", organizat de Comisia 
municipală București, în cinstea 
zilei de 8 Martie. începe astăzi în 
sala „ Arhitectura".

STEAUA-0 PERFORMANTĂ EXCELENTĂ
ÎN VOLEIUL EUROPEAN

Voleiul nostru a reușit, de 
curind, două excepționale per
formanțe : una aparține dina- 
moviștilor — cîștigători ai „Cu
pei campionilor europeni” — 
iar cealaltă echipei Steaua, clar 
sată pe locul secund în turneul 
final al „Cupei cupelor", des
fășurat în orașul Arlon, din 
Belgia.

La sosirea steliștilor. am a- 
vut o convorbire cu tovarășul 
Vasile Pavel, antrenor federal, 
care i-a însoțit în acest turneu.

— In primul rW, ne-a spus 
dînsul, trebuie să subliniez ma
rea realizare a echipei Steaua, 
puterea de luptă, dăruirea, mo
dul în care s-au bătut steliștii 
pentru fiecare rezultat. Tre
buie să spun, de asemenea, că 
ei au avut adversari de mare 

la 
cu

SPORTIVI ROMÂNI ÎN

COMPETIȚII INTERNATIONALE

marcat : Tureanu (2), Coste a (2), 
Pisarii, Nister, E. Antal, Olenici, 
respectiv Pavlik, Huban, Travnik. 
Vscik, Vasicek.

Au arbitrat : M. Presneanu (la 
centru), R. Cristescu, Gh. Mu- 
reșan.

Săptămlna viitoare, echipa 
noastră pleacă în Italia pentru un 
turneu de 3 jocuri, din care 
două cu „squadra azzurra".

Radu URZICEANU

valoare, echipe bine puse 
punct, cu jucători înalț! și 
o foarte bună tehnică indivi
duală. In primul meci, Steaua 
a avut adversară pe Ț.S.K.A. 
Sofia, care are în formație trei 
dintre componentii naționalei 
Bulgariei care a cîștigat me
dalia de argint la J.O. : Petko 
Petkov. trăgătorul principal al 
reprezentativei, Stoian Goncev 
-* ridicătorul și Ivan Nikolov. 
Victorie cu 3—0 (12, 13, 11). Al 
doilea meci, „maraton*4 (a du
rat peste două ore), a fost cu 
Avtomobilist Leningrad, care 
are trei jucători din echipa 
cîștigătoare a titlului olimpie: 
Zaițev — ridicător, Ermilov și 
Dorohov. Meciul a fost deosebit 
de greu. Steaua a învins cu 
3—1 (16, —12, 14, 13) dar, așa 
cum se vede, seturile au fost

S-a încheiat al treilea turneu (pe grupe valorice) la volei feminin

NEÎNVINSE, VOLEIBALISTELE DE EA DINAMO,
-VIRTUAL CAMPIOANE

Aseară s-au încheiat jocurile 
din cadrul penultimului turneu al 
campionatului feminin al primei 
divizii de volei. La Constanța 
(locurile 1—4), București (locurile 
5—8) șl Craiova (locurile 9—12) 
partidele din ultima zi au fost, 
In general, disputate, dar marea 
majoritate a lor situîndu-se la un 
nivel tehnic nu prea ridicat.

GRUPA 1-4
CONSTANȚA, 26 (prin telefon). 

Programul ultimei zile a celui 
de-al treilea turneu al fruntașe
lor a fost deschis, în Sala spor
turilor, de derbyul Dinamo — 
Farul Constanța, meci care s-a 
bucurat de prezența unui public 
numeros, tribunele fiind arhipline 
și creând o atmosferă de mare 
derby. Din păcate, spectacolul pe 
care l-au oferit cele două echipe 
nu a satisfăcut și nu putea să 
satisfacă exigențele unui public 
căruia voleiul îi este de multă 
vreme familiar. în cele peste 
două ore de joc, care, în schimb, 
a purtat amprenta disputei a- 
prinse pentru victorie, comba
tantele au arătat o serie de de
ficiențe de tehnică individuală, 
comițînd numeroase greșeli atît 
la execuțiile de bază (serviciu, 
preluare), cît și la blocaj și în 
ceea ce privește organizarea apă
rării în linia a doua. Cele mai 
disputate au fost primul și ulti
mul set, în care echipa campioa
nă a obținut cîștig de cauză da
torită experienței sale competi- 
ționale mai bogate. Scor final : 
3—2 (18, —7, 7, —5, 12) pentru 
Dinamo, care este virtuală cam
pioană. Au arbitrat bine R. Far- 
muș din București și V. Arhire 
din Brașov.

în cea de-a doua partidă stu
dentele de la C.S.U. Galați au 
obținut o victorie netă în fața 
celor de la Știința Bacău ; 3—0 
(11, 6, 10). Elevele antrenorului
Traian Vîlsan au jucat la nivelul 
posibilităților lor maxime, nelă- 
sînd nici o șansă adversarelor. 
Arbitrii V. Ranghel și V. Chio- 
reanu din Cluj-Napoca au 
bine.
1. DINAMO 9 9 0
2. C.S.U. Galați 9 5 4
3. Farul Constanța- 9 4 5
4. Știința Bacău 9 0 9

Vladimir MORARII 
Cornel POPA

tiva, Ileana Tîrnovcan, Maria 
Ivanov și Elena Ilie combină fru
mos și eficace și restabilesc ega
litatea la seturi. In cel decisiv, 
Flacăra roșie revine impetuos, 
Georgeta Lungu, Daniela Drft- 
gliicl și Lucia Ettz punctînd cu 
precizie. Sextetul lor cîștigă de
tașat acest set și, astfel, meciul. 
Arbitraj corespunzător : Gr. Ne- 
delcu și V. Vrăjescu (ambii din 
București).

Și cea de-a doua partidă, Ma
ratex Baia Mare — Penicilina 
Iași, s-a desfășurat pe parcursul 
a 5 seturi. A cîștigat Maratex 
cu 3—2 (6, —9, 9, —9, 11). Parti
da s-a aflat sub semnul echili
brului, ieșencele demonstrînd 
multă putere de luptă, dar băl- 
mărencele un plus de gîndlre și 
calm în joc. S-au evidențiat Doi
na Săvoiu, Silvia Dobrovolschi și 
Margareta Crișan de la învingă
toare, Georgeta Popescu și Ga
briela Coman de la învinse. Au 
arbitrat I. Șușelescu (bine) și Z. 
Moldoveanu (cu ........
București.
5. Flacăra roșie
6. Penicilina
7. Rapid
8. Maratex

„smulse" după finaluri drama
tice. Ultimul adversar, Cervena 
Hvezda Bratislava este, de fapt, 
reprezentativa Cehoslovaciei, cu 
Halanda, Prelojnîi, Sirvon. Re- 
pak, Novotny, Zifra în for
mație...

— Cum s-a desfășurat „fi
nala", adică meciul cu C. H. 
Bratislava ?

— In această partidă nu a 
putut fi utilizat Cornel Chifu, 
omul care rezolva 70 la sută 
din problema „primirii". Cer
vena a luat primul set la 6, 
Steaua pe al doilea la 11, s-a 
mers apoi, „umăr la umăr", 
în setul trei, dar de la 10 ce
hoslovacii s-au desprins. Apoi, 
in cel de-al patrulea set, după 
ce a condus cu 9—6, Steaua a 
rămas la 9, în timp ce adver
sarii au egalat $1 au cîștigat ! 
S-a resimțit, la ai noștri, de
sigur, efortul din ajun.

— Cum s-au comportat ju
cătorii români ?

— Echipa noastră a intrat cu 
formația N. Pop, C. Chifu, S. 
Macavei, FI. Mina, Aurelian 
Ion și P. Ionescu, dar au mai 
jucat și Terbea, Geană si Să
niuță. Toți și-au făcut pe de
plin datoria și merită felici
tările noastre. Dintre ei i-aș 
remarca, totuși, pe Pop — con
stant foarte bun, Petrică Iones
cu. Sorin, Macavei și pe Ter
bea (foarte bun in jocurile in 
care a evoluat). Un cuvînt bun 
pentru Mina, acest tinăr care a 
jucat promițător, dar care mai 
are încă de învățat cite ceva 
din secretele voleiului. Felici
tările se cuvin șl antrenorilor 
Aurel, Drăgan și Octavian 
Crețu. care au condus eu com
petență echipa, cit și medicu
lui Eugen Pădurețu.

In încheiere, aș vrea să sub
liniez o coincidentă: Acum doi 
ani, în turneul final al „Cupei 
campionilor europeni" din Bel
gia, Steaua a întîlnit tot pe.„ 
Cervena Hvezda. Șl Încă o re
marcă : rezultatul de acum al 
steliștilor constituie, după pă
rerea specialiștilor prezenți în 
sala din Arlon și, potrivit zia
relor belgiene, o performantă 
de rezonantă.

Sever NORAN

HALTEROFILII DE LA STEAUA 
S-AU COMPORTAT BINE 

LA LVOV
Recent a avut loc la Lvov 

(U.R.S.S.) un concurs interna
țional de haltere, la care a par
ticipat șl echipa Steaua, Dintre 
sportivii români o frumoasă com
portare a avut-o Mircea 'Tuli la 
cat. pană. La „aruncat" ei a ri
dicat 147,5 kg, ocupind locul L 
la „smuls" a realizat 112,5 kg. 
Iar la totalul celor două stiluri 
s-a clasat pe locul III cu 260 kg. 
Gh. Dinu s-a Clasat primul la 
cat. semtmljlocie — stilul smuls 
cu 140. Rezultate bune au rea
lizat și Mihai Purdllă (330 kg) șl 
Vasile Groapă (335 kg) ambii la 
cat. semigrea șl Teodor Popa 
(350 kg) la cat. grea-ușoară.

CAMPIOANA MONDIALA, 
MARGARETA CATINEANU, A 
DOMINAT COMPETIȚIA „CUPA 

POLARA" LA POPICE
Un frumos succes românesc la 

tradiționala competiție interna
țională de popice „Cupa polară", 
care s-a desfășurat zilele trecute 
tn orașul suedez Finnspang. Cel 
trei popicari români prezenți la 
Întreceri au cîștigat două din 
cele trei probe : la individual fe
mei — prin Margareta Cătineanu, 
campioană mondială, șl pe echi
pe — prin Margareta Cătineanu 
(412 p d), luliu Bice (906) șl Ale
xandru Naszodl (851). Reprezen
tanții noștri, care au dominat 
competiția scandinavă, au stabi
lit șl un nou record al „Cupei 
polare" pe echipe cu totalul de 
2169 p d. Margareta Cătineanu a 
obținut primul loc cu 415 p d, 
fiind urmată In clasament de 
Marga Karlsson (Suedia) 405, p.d. 
șl Maria Stolta (Austria) 391 p.d. 
La individual bărbați a cîștigat 
H. Stumpf (R.F.G.) 901 p d, cel 
doi popicari români sltuindu-se 
pe locurile 4 — Al. Naszodi 871, 
p.d. respectiv 9 — 1. Bice 849 p.d.

IN VEDEREA MECIULUI DIN 
CUPA DAVIS

în vederea meciului de Cupa 
' Davis de la sfirșitul săptămînil 
viitoare (Timișoara, 6—8 martie) 
împotriva echipei Braziliei, te- 
nismanil români efectuează in
tense pregătiri în sala timișorea
nă Olimpia, care va găzdui parti
da. Tot aici, stmbătă, lotul nos
tru va juca o serie de meciuri 
de antrenament cu membri al 
lotului național ungar, printre 
care cunoscuțil Jucători SzBke, 
Benyik, Kiss și Csepal.

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE IARNĂ

în
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GRUPA 5-8

finalul turneului al treilea, 
desfășurat în sala Giulești din 
Capitală, lidera plutonului locuri
lor 5—8, Flacăra roșie București, 
a marcat o nouă victorie : 3—2 
(13, 6, —8, —3, 4), de data aceas
ta în fața echipei gazdă, Rapid 
București. A fost un meci frumos, 
viu disputat, aplaudat frenetic 
de o sală arhiplină. Jocul a în
ceput cu dominarea giuleștence- 
lor care au condus cu 11—2 în 
primul set, dar adversarele lor 
au pornit o frumoasă cursă de 
urmărire, reușind să cîștige setul 
pe... linia de sosire. în următo
rul, tot echipa lui S. Chiriță este 
cea care, după un început egal, 
se desprinde, își mărește avanta
jul și cîștigă detașat. Rapidistele, 
încurajate cu multă ardoare de 
suporterii lor, preiau apoi iniția-

1
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CRAIOVA. 26 (prin telefon). In 
ultima zi a celui de-al treilea 
turneu aii echipelor care luptă 
pentru evitarea retrogradării, 
,,U“ Cluj-Napoca a dispus, con
form așteptărilor, de Universita
tea București cu 3—1 (8, —13, 11, 
8), într-un joc modest, cu multe 
greșeli, în special la serviciu și 
în apărarea din linia a doua. Mai 
hotărîte în acțiuni studentele clu
jene s-au impus grație jocului 
ordonat de experimentata Marcela 
Pripiș și evoluției bune la fileu 
a Danei Nicolaescu și Simonei 
Boldor. De la învinse, aprecieri 
bune doar pentru Mirela ~ 
Arbitri A. Dinicu din 
rești și C. Pitaru din _____
Derbyul zilei, Universitatea Cra
iova — Chimpex Constanța, a dat 
loc unei dispute extrem de echi
librate, cu schimbări spectacu
loase de scor pe parcursul setu
rilor. Constănțencele au condus 
cu 11—1 în setul întîi dar 
fost egalate la 12. Ele au 
tigat totuși la limită setul, 
setul al doilea craiovencele 
cele care se detașează din ____
(8—2, 12—5) și vor fi la rîndul lor 
egalate la 13 și apoi la 14, în 
final tot constănțencele dovedin- 
du-se mal decise. în următoarele 
două seturi studentele joacă 
bine și reușesc să le cîștige 
detașat, egalînd situația. în 
tul decisiv, dominare netă a 
lovencelor, care cîștigă astfel ___
tida cu 3—2 (—13. —14, 8, 11,4). 
Remarcate ; Marilena Dubinciuc, 
Camelia Ursachle (U), Mariana 
Focșa, Emilia Mănăilă si Liliana 
Văduva (C). Arbitri : D. Do- 
brescu din Ploiești - - 
București.
9. Univ. Craiova

10. Chimpex
11. „U“ Cluj-Nap.
12. Univ. Buc.

Ștefan GURGUI — coreso.
Ultimul turneu, între 8 și 

martie, la București (1—4), Baia 
Mare (5—8) și Constanța (9—12).

MADRID, 26 (Agerpres). — La 
Jaca (Spania) au continuat între
cerile celei de-a 10-a ediții a 
Jocurilor Mondiale Universitare 
de iarnă. După desfășurarea exer
ciții lor impuse în competiția fe
minină de patinaj artistic la in
dividual pe primul loc se află 
Natalia Strelkova (U.R.S.S.). ur
mată de Lorik Benton (S.U.A.). 
în proba de dansuri conduce pe
rechea Natalia Karamișeva — 
Rostislav Sinitsin (U.R.S.S.),

în competiția de hochei pe 
gheață Japonia a învins cu 17—1 
echipa Coreei de Sud.

Concursul de schi-alpin a în
ceput pe pîrtia de la Formigal 
cu desfășurarea probelor . de 
coborîre.

în cursa feminină, pe o pîrtie 
în lungime de 2109 m, cu o di
ferență de nivel de 578 m, victo
ria a revenit sportivei sovietice 
Maria Iunusova cu timpul de 
1:50,48. Medaliile de argint și 
bronz au fost cucerite de Mad- 
dalena Silvestri (Italia) — 1:51,29 
șl, respectiv Na-dine Chevasus 
(Franța) 1:52.23.

Proba masculină s-a încheiat 
cu succesul schiorului sovietic 
Valeri Tigankov — 2:00,93, ur
mat de coechipierul său Serghej 
Ciadar — 2:01,48 și italianul Gio
vanni Becarri — 2:01,73.
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• Meciul dintre selecționata 
Italiei și o reprezentativă a Eu
ropei, -disputat la Roma, s-a 
îlicheiat cu victoria oaspeților 
cu 3—0 (1—0) prin punctele mar
cate de danezul Simonsen (min. 
33), iugoslavul Halilhodzici (min. 
56) și englezul Woodcock (min. 
79). Arbitrul austriac Linemayr a 
condus formațiile ITALIA : Zoff 
(Bordon) — Gentile (Barest), 
Collovati, S cir ea, Cabrlni, Ma
rini, Tardelli, Antognoni (Ance
lotti), Conti (Bagni), Graziani, 
Bettega (Altobelli). SELECȚIO
NATA EUROPEI : Arc on ad a 
(Schumacher), — Kaltz (Gerets), 
Krol, Pezzey, Stoikovici, Camacho 
(Zamora), Wilkins, Nehoda (Bot- 
teron), Halilhodzici, MOller, Si
monsen (Woodcock).
încasările de la acest med 

au fost vărsate fondurilor 
de ajutorare a sinistraților de pe 
urma seismului de la 23 noiem
brie anul trecut.
• Selecționata Poloniei a sus

ținut un meci amical la Cha- 
teaurox în compania formației 
franceze din localitate (din liga 
a doua) pe care a învins-o cu 
3—0 (2—0).
• La Liverpool, în meci amical 

între echipele de tineret ; Anglia 
— Irlanda 1—0 (1—0). A marcat 
Gary Shaw (min. 3).
• în preliminariile turneului de 

juniori U.E.F.A., la Lisabona : 
Franța — Portugalia 1—0 (1—0).

• TELEX •
BASCHET • în meci retur 

contînd pentru turneul final al 
C.C.E. (masculin) echipa olan
deză Nashua den Bosch a în
vins cu 97—&0 (47—38) pe Maccabi 
din Tel Aviv. • La Belgrad, în 
meci retur contînd pentru C.CJE. 
(feminin), Steaua Roșie Belgrad 
a învins cu 96—70 (49—39) echi
pa Accorsi Torino și s-a califi
cat pentru finala competiției. • 
în finala „Cupei Koraci" se vor 
întîlni echipele Juventud Bada- 
lona și Carrera Veneția • în 
meci retur desfășurat Iar' Mosco
va, echipa locală Spartak a în
vins cu 85—75 (44—33) pe Slavia 
din Praga, calificîndu-se în fi
nala „Cupei Liliana Ronchetti". 
In finală, Spartak Moscova va 
întîlni echipa Monting Zagreb 
care a învins cu 81—70 pe U.C. 
Clermont (Franța).

PATINAJ o A început con
cursul de patinaj viteză de la 
Inzell (R. F. Germania). Iată re
zultatele înregistrate în primele 
două probe feminine : 500 m : 
Alic Boors man (Olanda) — 41,80, 
1 500 m : Ria Visser (Olanda) — 
2:13,44.

SCHI © Cu prilejul unui con
curs desfășurat pe trambulina 
mare de la Oberstdorf (R. F. 
Germania), austriacul Armin Kog- 
ler a stabili un nou record mon
dial la sărituri cu schlurile, rea- 
lizînd performanța de 180 m. Ve
chiul record era de 176 m și a- 
parținea compatriotului 6ău Toni 
Innauer și lui Klaus Ostwald 
(R. D. Germană).

ȘAH. • Turneul de la Havana 
a fost cîștigat de cubanezul Jesus 
Nogueira care a totalizat 12ys p. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Jose Luis Vilela (Cuba) tot 
cu 12Vj p și Tihoscenko (U.R.S.S.) 
cu HVj p. • Campionatul Polo
niei s-a încheiat la Varșovia, dar 
campionul va fi cunoscut numai 
după meciul de baraj (6 partide) 
ce se va desfășura între Wlodzl- 
erz Szmid și Aleksandr Sznapik, 
clasați pe primul loc, la egali
tate, cu cîte 10 p din 15 posi
bile.

TENIS • Turneul de la 
Memphis a programat me
ciuri contînd pentru turul 
doi. Mayer — Riessen 6—2, 
6—3, Smid — Pfister 6—3. 
6—1. Waltke, care în primul tur 
l-a eliminat pe principalul fa
vorit McEnroe, l-a întrecut cu 
3—6, 6—2, 6—3 pe tînărul ameri
can în vîrstă de 15 ani Jimmy 
Brown.
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