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DUPĂ FINALELE DE MASĂ

ALE „DACIADEI DE IARNĂ
însemnări de la Vatra Dornei BUCURIA DE A ÎNVINGE !...

Al treilea (uraca (pe firupe valorice) la volei mascana

INVINGIND PE EXPLORĂRI BAIA MARE, 
STEAUA SE MENȚINE PE LOCUL II

Dealul Negru" din Vatra Dornei, o coborirc in

Foto : Șt PETRESCU-Vatra Dornei

Pe pirtia de pe „ 
proba de slalom a „Cupei U.G.S.R.

Zi geroasă dc sfîrșit de fe
bruarie, care nu lăsa să se în
trevadă intrarea în prima lună 
a primăverii. Vîntul rece care 
se strecura pe firul văii rîului 
Bistrița mărea, parcă, asprimea 
frigului. Cei a (lăți în poiana 
din apropierea comunei Dorna 
Arini suflau puternic în pumni 
să se încălzească.

Era încă devreme cînd ofi
cialii își făcuseră apariția. Și 
gazdele erau prezente: elevii 
din sat cu profesorii lor. Nu 
mult după aceea au apărut și 
concurenții: participanții la
campionatul de schi fond al 
copiilor. S-a trecut la cerulrea 
schiuri lor, la obișnuita încălzi

TELEORMĂNENII S-AU DOVEDIT CAPABILI SA ORGANIZEZE 
COMPETIȚII DE ANVERGURĂ!

® Județul Prahova pe locul I la șah, tenis de masă și fir in 
întrecerile copiilor © Specialiștii federațiilor - prezenți ia finale 

pentru a descoperi noi talente, viitori performeri
Duminică, după festivitatea 

de închidere a Întrecerilor din 
cadrul triplei finale de masă a 
„Daciadei albe" de la Alexan
dria (la șah, tenis de masă și 
tir) rezervată copiilor între 
11—14 ani, prof. Haralambie 
Ioncscu, prim-viccpreșcdinte al 
C.J.E.F.S. Teleorman își ma
nifesta satisfacția, în ‘ calitate 
de gazdă, pentru felul cum co
laboratorii săi, cadre didactice, 
antrenori și instructori sportivi 
au înțeles să răspundă solicită
rilor finaliștilor. Interlocutorul 
nostru ținea să remarce în 
mod deosebit aportul profeso
rilor de educație fizică din 
municipiul Alexandria, nu prea 
multi, dar oameni harnici și 
inimoși, care au activat neobo
sit în toate zilele finalelor, a- 
lături de comisia de organizare 
căutînd să rezolve operativ și 
eficient toate doleanțele concu- 
renților. N-a fost o muncă de
loc ușoară. Tocmai de aceea 
considerăm necesar să facem 
această subliniere. A fost tre
cut. cu acest prilej, u>n veritabil 
examen de maturitate în mun
ca organizatorică, poate cel mai 
dificil, pînă acum, pentru un 
județ care n-a mai avut pri
lejul de a face față unei com
petiții de o asemenea anvergu
ră.

înitr-un clasament (neoficial) 
al triplei finale de la Alexan
dria pe poziția întîi s-ar situa 
reprezentanții județului Praho
va (un campion al „Daciadei", 
la tenis de masă fete și două 
locuri ’ III la șah și tir fete), 
urmați de cei ai județului Dolj 

re dinaintea startului. Midi lo
calnici îi priveau curioși, dat 
șl cu vădit neastîmpăr.

în sfîrșit. a pornit primul 
sportiv. Apoi al doilea... al tre
ilea... al... Traseul se prezintă 
in condiții foarte bune. Sporti
vii îșl adună Torțele pentru a 
înregistra un timp cit mai bun. 
Adele cronometrelor aleargă pe 
cadran. Cel dintîi schior își fa
ce apariția. încă o zvicnire și 
trece linia de sosire. Este ime
diat înconjurat de pionierii din 
Dorna Arini. I se oferă un 
mărțișor și o... cană cu lapte 
fierbinte. Aceasta era surprizal 
Nu se știe a cui a fost ideea: 
a directorului școlii — Silvia

bă- 
dls- 
ju- 
ar

(locul I la tenis de masă 
ieți și locul III la aceeași 
ciplină, la fete). Finaliștil 
dețului gazdă. Teleorman 
ocupa poziția a treia, împreună 
cu cei din județul Brașov, în 
timp ce finaliștil din județele 
Bacău și Gorj ar încheia acest 
„clasament mic". Este neîndo
ielnic că toate județele amînti-

Marginalii la Campionatele europene

JUNIORII ROMANI AU UN ASCEE
' A.

La întoarcerea delegației de 
trăgători români care a parti
cipat la Campionatele europe
ne de tir redus de la Atena, 
am solicitat antrenorului fede
ral Virgil Atanasiu noi amă
nunte asupra întrecerilor. După 
cum se știe, țintașii noștri au 
„,_t j comportare excelentă, 

cîștigind două 
(la 
una

avut o
pistolarii juniori 
medalii de aur 
șl pe echipe) și 
(la individual).

— întrecerile

Individual 
de bronz

din__ capitala 
Greciei au fost deosebit de pu
ternice, in ciuda faptului că in 
acest prim an al noului ciclu 
olimpie federațiile naționale 
europene au trimis la această 
competiție trăgători tineri. Pen
tru a demonstra nivelul ridicai 
al probelor, iată, primii 40 de 
seniori au reușit, la pușcă, me
dii de 95 diabolouri, cifră foar

Cristescu, a primarului — I. 
Chiriță, a copiilor, cert este că, 
după dte am aflat, pregătirile 
au Început cu mult timp înain
te, pentru ca totul să fie cit 
mai bine. Multe dintre mărți- 
șoare au fost făcute chiar de 
elevi. Și cei 240 de schiori, co- 
legd ai lor din 27 de cluburi 
sportive școlare, din Predeal. 
Fundata, Gheorgheni. Bistrița, 
Sibiu ș.a., s-au bucurat nespus. 
Dar șl mai bucuroase au fost 
micile gazde cind Valentin Ca- 
cina a cucerit titlul de campion 
la copii I — 5 km. Doar este 
de la ei din sat; iar satisfac
ția că au ajutat — alături de 
profesorul O. Punțovschl, an
trenorul lui Valentin — la a- 
menajarea pârtiei a fost răsplă
tită și de această victorie.

Merita să-i vezi pe copiii a- 
ceștia din Dorna Arini! Merita 
să vezi strădaniile lor, pentru 
că organizarea unea finale na
ționale sub egida marii compe
tiții sportive „Daciada” a re
prezentat un eveniment, un 
punct de plecare spre materia
lizarea unei dorințe, aceea, ca 
și de aici, de la ei, să se ridi
ce campioni. Un prim pas — e 
drept, mic — a fost făcut... Un 
singur regret, al reporterului, 
că n-a întllnit pe nimeni de la 
Inspectoratul școlar județean. 
Dacă au putut veni alți repre
zentanți ai inspectoratelor din 
zone mult mai îndepărtate, nu 
se putea, oare, deplasa și ci
neva de la Suceava? Pentru 
că, respectiv, merita să-i vezi 
pe acești copil...

...Dealul Negru — locul de 
preferință al domenilor ama
tori de schi, precum și al oa-

Emonuel FĂNTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)

to s-au făcut remarcate prin- 
tr-o preocupare specială în di
recția bunel pregătiri a finaliș
tilor, ceea ce explică și pozi
țiile ocupate de reprezentanții 
lor Ia disputatele întreceri de 
la Alexandria. Au fost, însă, șl 
alte județe care au acordat ul
timului act al „Daciadei albe" 
atenția cuvenită acestei compe
tiții sportive naționale; lașul, 
de pildă, cu un campion la tir 
(băieți), Argeșul (locul I Ia șah

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

CARE TREBUIE
te ridicată! In acest context, 
mulți trăgători consacrați, cu 
titluri mondiale, europene și 
chiar olimpice în palmares, au 
cam pierdut pasul. Trăgătorul 
sovietic Melentiev, campion o- 
limpie și recordman mondial 
la pistol liber, spre exemplu, 
s-a clasat pe locul 40, cu 564 d. 
Tot la pistol, Potleck a „venit" 
pe locul 18, Skanaker pe 23, 
Faggion pe 35, iar lista poate 
continua.

— Juniorii români de la pis
tol 10 m au dominat net cate
goria. Recolta lor de medalii 
este bogată. E acesta un mare 
moment de satisfacție, dar și 
de trecere în revistă a obliga
țiilor federației, ale cluburilor 
vizavi de aceste talente...

Luni au continuat meciurile 
din al treilea turneu, pe grupe 
valorice, la voled masculin : la 
Craiova (pentru locurile 1—4) 
$1 la București (pentru locurile 
9—12), s-au desfășurat parti
dele din ziua a doua. In timp 
ce la Brașov (unde se dispută 
locurile 3—8), au avut loc me
ciurile din prima zi. — acest 
turneu începînd cu o zi mal 
tirziu decît celelalte două. Iată 
amănunte :

CRAIOVA, 2 (prin telefon). 
Cele două spectacole volelba- 
listice oferite duminică de e- 
chapele Dinamo și »U“ Craio
va în jocurile lor cu Explorări 
B. Mare și. respectiv, cu Stea
ua, meciuri de o rară frumu
sețe, au făcut ca și azi, în Sala 
sporturilor din localitate să fie 
prezent un public numeros, cane 
speră ca Ia sfirșitul campiona
tului (ultimul turneu, al pa
trulea, va ti la București), _U" 
Craiova să obțină „bronzul" ta 
ierarhia Diviziei A.

Prima partidă de astăzi. 
Steaua — Explorări B. Mare, a 
început cu dominarea steliștl- 
lor, care în primele minute de 
joc conduceau cu 7—0. Se pă
rea că vom asista la o victorie 
facilă a bucureștenilor. Dar 
meciul a scăzut din punct de 
vedere calitativ, abundînd ta 
.greșeli de ambele părți. An
trenorii A. Drăgan (Steaua) și

In vederea meciului de Cupa Davis de la Timișoara

A SOSIT ECHIPA DL TENIS A BRAZILIEI
Ultimele amănunte organizatorice

Ieri, după-amiază. a sosit in 
Capitală — în drum spre Ti
mișoara — echipa de tenia a 
Braziliei, care va intîlnl la fi
nele acestei săptămini. repre
zentativa României. Iată-1 pe 
oaspeții noștri : Thomas Koch, 
Carlos Kirmayr, Marcos Hoeevar 

Echipa de tenis a Braziliei, cu antrenorul ei, la primul antre
nament efectuat aseară in sala „23 August" din Capitală 

Foto : Ion MIHAICA
și Cassio Motta ; căpitan neiucă- 
tor Paulo Cleto; conducătorul 
delegației; Carlos Gabriel de 
Figueiredo, președintele Confe
derației braziliene de tenis.

Imediat după sosire, cu pri
lejul primului antrenament e- 
fectuat in sala ,.23 August" din 
București, antrenorul Paulo 
Cleto ne-a declarat : „Sintcm

M. Chezan (B. Mare) au făcut 
numeroase schimbări, dar gre
șelile au continuat. Cel mai 
disputat set, al doilea, a fost 
cîștlgat de Steaua la mare lup
tă. In setul al 3-lea, Steaua a 
condus cu 3—0, a fost egalată 
la S șl— a rămas aid. băamă- 
renii cîștigind. în ultimul set, 
scorul este favorabil cînd unei 
echipe, cînd alteia, dar de la 
7—7 Steaua se distanțează și 
ciștlgă partida : 3—1 (7, 14, —5, 
9). Remarcați : N. Pop (Steaua) 
și L Strauff (Explorări B. Ma
re). Arbitri : L Armeano șl 
Nlcolae Mugur (ambii din 
București).

în meciul al doilea. Diname 
a învins ușor „U“ Craiova 
cu 3—0 (4, 4, 6), la capătul unul 
med frumos, în care echipa 
lui W. Schreiber a evoluat ex
celent Arbitraj corect : A. Ig
nat (Tg. Mureș) — M. Marian 
(Oradea).

în clasament : 1. DINAMO
16 p, 2. Steaua 12 p. 3. Explo
rări 11 p, 4. „U« Craiova 9 Pl

Gh. DEDIU

BRAȘOV, 2 (prin telefon). Al 
treilea turneu al Diviziei A .la 
volei masculin pentru locurile 
5—8 a început azi, lu nd, in sala 
Tractorul.

(Continuare în pap. a 4-a) 

cu toții pentru prima oară in 
România și apreciem prezența 
intr-o țară prietenă. Dintre ju
cătorii noștri doar Motta a în- 
tilnit pînă acum pe unul din 
tenismanll români, adversarii 
de acum, pe Segărceanu. Știm 
că totdeauna departe de casă 

orice meci e foarte dificil. Am 
însă încredere în Kirmayr și 
Hocevar care vor juca probabil 
partidele de simplu". Delega
ția braziliană este însoțită de 
ziaristul Jose Braga jr., de la 
stația de radio „Globo" din 
Rio de Janeiro.

Prezentăm. în continuare, ci
titorilor noștri, in formă sinte
tică. ultimele noutăți privitoare 
la meciul de Cuo» n-vîo '-nra



DUPĂ FINALELE
DE MASĂ ALE 

„DACIADEI DE IARNĂ

Campionatul național

TELEORMĂNENII DOVEDIT CAPABILI
SĂ ORGANIZEZE COMPETIȚII DE ANVERGURĂ

(Urmare din pag. 1)

băieți), Vileea (primul loc la 
«ah fete), Suceava, Caraș-Seve- 
rin, Alba și Giurgiu (cu cite un 
loc II), Sălajul și Constanta (cu 
cite tui loc III). Apare deose
bit de încurajator că alături 
de judele cu tradiție in sport, 
lată că apar multe altele dor
nice să se afirme, să iasă din 
anonimat. „Daciada" le-a oferii 
cadrul necesar și nădăjduim 
eat— pîrtia odată deschisă dru
mul spre împliniri în activita
tea sportivă de masă, dar și de 
performantă, va fi mai lesne 
de străbătut.

Tn final’ll acestor adnotații

la tripla finală a „Daciadei al
be" de la Alexandria, dorim să 
subliniem grija manifestată de 
federațiile de specialitate (cele 
de șah, tenis de masă și tir) ai 
căror activiști și specialiști au 
urmărit întrecerile. O notă a- 
parte, în cazul Federației de 
tenis de masă, care a delegat 
la Alexandria nu mai puțin de 
5 arbitri de categorie republi
cană (Chiriță, Oros, Pagu, Du
mitrescu. Vreju) în dorința de 
a asigura finalei o desfășurare 
la nivelul marilor competiții 
și, desigur, în perspectiva de a 
descoperi din rîndul participan- 
tilor elemente capabile să pro
moveze în secțiile de perfor- 
man*ă ale unor cluburi.

Doi dintre campionii „Daciadei albe" de la Alexandria : trăgăto
rul Vasile Nicută (Iași) ți țahista Dana Toma (Vileea)

Foto : Vasile BAGEAC

ÎNSEMNĂRI de la vatra dornei
(Urmare din pag. 1)

menilor muncii veniți la odih
nă la Vatra Dornei — a de
venit, pentru două zile, punc
tul de adunare și întrecere al 
Analiștilor „Cupei U.G.S.R.". 
Fetele înscrise în competiția de 
fond sosesc una după alta. Do
rim să aflăm clasamentul. Pe 
primul loc, Nadia Terzi din 
Vatra Dornei. Am mai văzut-o, 
cînd era elevă, concurfnd la

„Cupa U.T.C.". „Acum este e- 
ducatoare Ia o grădiniță — ne 
spune I. Terzi, pictor decorator, 
tatăl el. Cum n-a putut să-i 
lase pe copii singuri, după ter
minarea programului a venit 
diroct la concurs". Mai tirzlu, 
I. Terzi era cel care, cu scris 
caligrafic, completa diplomele 
cîștigătorilor. O singură dată,
parcă, i-a tremurat mîna,
atonei cînd a soris-o pe cea a
fiicei sale. „Bucuria, bat-o
vina!"

ECHIPA STEAUA, LIDERA
IN DIVIZIA „A“ DE SPADĂ

de baschet feminin

LA CLUJ-NAPOCA 
S-A JUCAT

CU SALA PLINĂ!
Zilele trecute s-a încheiat la 

Cluj-Napoca penultimul turneu 
din cadrul campionatului natio
nal de baschet feminin, la care 
participă primele 6 formații. 
După cinci zile de întreceri, de 
eforturi și de rezultate-surpri- 
ză. cronicarul disputelor își 
permite cîteva constatări pe 
marginea celor petrecute în 
Sala sporturilor din orașul de 
pe Someș.

Prima și cea mai surprinză
toare, pe cit de plăcută, se re
feră la publicul spectator. Timp 
de 5 zile tribunele sălii au fost 
populate pînă la ultimul loc, 
iar în ziua derbyului „U“—Po
litehnica București, cîteva SU
TE de iubitori ai baschetului 
nu au mai putut beneficia de 
mirificul ..bilet în plus” soli
citat cu insistentă la ușile de 
intrare. Această prezentă ma
sivă de spectatori a contribuit- 
din plin la realizarea unor a- 
devărate spectacole baschetba- 
listice. în cursul cărora fiecare 
jucătoare s-a străduit să ofere 
— iar multe dintre ele au și 
reușit — adevărate mostre de 
virtuozitate, majoritatea meciu
rilor fiind aplaudate la scenă 
deschisă. Desigur, tribunele 
pline, încurajările adresate 
sportivelor, au contribuit din 
plin la crearea unei atmosfere 
de autentică dispută sportivă 
de valoare. Dar la atragerea 
acestui public numeros și entu
ziast un aport substantial a 
avut echipa studentelor din lo
calitate care, aflîndu-se In 
cursa pentru titlu, a realizat 
prestații deosebite, a luptat cu 
abnegație pentru culorile clu
bului — un merit aparte reve- 
nindu-i antrenorului Nicolae 
Martin. Clujencele și-au strins 
rândurile, au acumulat forte, 
au progresat și se află în frun
tea clasamentului cu cele mai 
mari șanse de a cuceri titlul 
de campioană, care n.u a mai 
poposit pe malul Someșului 
din anii 1953 și 1954, cînd Ști
ința Cluj cucerea de două ori 
consecutiv rivnitul trofeu. 
Acum, iată că Floarea Anca, 
Doina Mathe, Gheorghita Bolo
van, Viorica Jurcă, Măndica 
Ciubăncan, Virginia Popa, A- 
driana Mangu, Heidemarie 
Adăscăliței, Mariana Mcrca, Sl- 
Mle Lukas, Ioana Macavei si 
Elisabeta Czeghedi sînt foarte 
aproape de tel. uirmînd ca ul
timul turneu, de la Brașov, să 
permită decizia.

Dar, la reușita întrecerilor de 
la Cluj-Napoca au contribuit și 
celelalte echipe fruntașe ale 
baschetului nostru feminin, 
care au abordat fiecare partidă

Gheorghita Bolovan (,,U“) în
cadrată de Constanța Fotescu 
(11) și Mihaela Radu, care-i 
„scoate" mingea in această 
fază, a contribuit mult la vic
toria echipei sale in derbyul 

turneului clujean.
Foto :

Ioan LESPUC — Cluj-Napoca

cu aceeași atenție, nici una 
dintre ele nefiind sigură că va 
ciștiga în fata celeilalte. , De 
aici au rezultat meciuri extrem 
de frumoase, echilibrate, pline 
de neprevăzut. Politehnica 
București are lotul cel mai va
loros, cu cele mai multe jucă
toare selecționate in lotuil re
prezentativ. dar — ceea ce este 
foarte semnificativ — nu are, 
incă, o ECHIPĂ! Cauzele ră- 
mîn a fi stabilite de antreno
rul Grigore Costescu, de con
ducerea clubului, dar măsuri 
ferme trebuie să curme clima
tul de suficientă instalat prin
tre aceste baschetbaliste frun
tașe, care pierd meciuri atunci 
cînd te aștepți mai puțin. încet, 
dar sigur. Voința Brașov a pro
movat pe locul 3 al clasamen
tului. Antrenorul Gh. Roșu, cu 
un lot tînăr (doar Doina Ifti- 
mie-Grecea avind o experiență 
mai îndelungată), dar talentat, 
din care se desprind două va
lori indiscutabile: Magdalena
Pali și Camelia Solovăstru, a 
muncit mult, cu răbdare și, 
lată, rezultatele pasiunii și per
severentei se văd. Voința Bucu
rești se contura la un moment 
dat ca favorită a campionatu
lui, Dar, la accidentările mai 
vechi în lotul pregătit și îndru
mat de Marian Strungaru s-au 
adăugat. în ultimele etape, 
două dintre piesele de bază a'e 
echipei, Gabriele Strungaru și 
Liliana Slavei, ceea ce a di
minuat evident capacitatea for
mației.

Comerțul Tg. Mureș și Cri- 
șul Oradea au avut evoluții 
contradictorii, dar în ansamblu 
și ele au contribuit la reușita 
penultimuQui turneu.

Pau' IOVAN

De ien, la dispoziția Iubitorilor exercițiulu

UY MARE MAGAZIN PENTRl 
ARTICOLELOR DE SPORT
„Sport, turism, camping" — 

aceasta este firma noului ma
gazin inaugurat ieri dimineață, 
în prezența unor reprezentanți 
ai conducerii C.N.E.F.S., ai u- 
nor ministere și altor organe 
centrale. Situată pe Șoseaua 
Pantelimon. Blocul 53, noua u- 
nitate comercială constituie o 
premieră în materie, fiind sin
gura de acest fel din țară, re
zervată numai pentru desface
rea articolelor de sport și tu
rism. O altă noutate remarca
bilă : articole cu profil sportiv 
din cadrul I.D.M.S., I.C.R.M 
și I.C.R.T.I. sînt reunite pentru 
prima oară în cadrul aceluiași 
magazin. în fine, trebuie con
semnat și faptul că cele șase 
raioane, dispuse atît la parter, 
cit și la etaj, însumează o su
prafață de expunere considera
bilă (1800 m păitrați), cu o ga
mă impresionantă de produse.

încă din primele ceasuri de 
după deschidere, magazinul a 
cunoscut o deosebită afluență 
de cumpărători. I-au trecut 
pragul și au plecat cu brațele 
încărcate amatori de schi, te
nis, baschet, fotbal, handbal, 
dar și de pescuit sau drumeție 
(raioane excelent aprovizionate) 
sau părinți aflați în căutarea 
unor jocuri pentru copii, după 
cum foarte mulți vizitatori 
s-au oprit la raionul „Motove-

lo". Disc: 
numeroșii 
lancu, de 
trebarea 
mulțumit 
și a sol 
„Am răn 
de varieta 
te în vini 
de faptul 
aici un < 
de Ia trie 
de pildă, 
rugby, spo 
ticat". Cu: 
ția în priv 
tinate acti 
ță ? Ne 
I.D.M.S., i 
„Unii teh: 
sportive a 
dreptate, i 
In anumit 
Io, de exi 
ncavînd n 
propunem 
log cu dif 
tive, pe di 
nizorii, pe 
urmă treb 
mai mare 
producerea 
de articole

Noul și 
sportiv își 
niuare oast

Raionul cu articole pentru sporturi de iarnă 
bine aprovizionate. F<
--------- --- -

DE MIINE, ,,CONCURSUL I

TG. MUREȘ, 2 (prin telefon). 
Luni au continuat în sala I.M.F. 
tSin localitate întrecerile din ca
drul Diviziilor „A** și „B* de 
spaclă. Conform așteptărilor, 
multipOa campioană națională 
Steaua, care și furnizează lotu
lui reprezentativ cei mal multi 
trăgători, a încheiat prima etapă 
din Divizia ,,A“ neînvinsă. Tră
gătorii m-illilbari I. și M. Popa, O. 
Zidaru, R. Szabo, N. Bodoczl și 
C. Bărăgan au reușit să treacă 
de toți adversarii. Iată rezulta
tele înregistrate luni : Steaua — 
cu I.E.F.S. șl Farul 10—6 ; I.E.F.S.

— cu Electro putere 10—3 ; Elec- 
troputere — cu C-S.S.M. 10—6 ; 
AJS.U. Tg. Mureș — cu Farul 
10—3 șl cu C.S.S.M. 10—6.

Clasamentul după prima etapă 
a Diviziei „A* : i„ Steaua 10 p, 
X I.E.F.S. 8 p, 3. jEIectroputere 
Craiova 6 p, 4. AJS.U. Tg. Mureș 
4 p, 5. Farul Constanța 2 p, 6. 
C. S. Satu Mare 0 p.

în întrecerea eșalonului secund, 
după prima etapă conduce, de 
asemenea neînvinsă, tfnăra echi
pă de spadă a Clubului spor
tiv școlar Olimpia Craiova. (Ian 
PAUȘ — coresp.).

i

LA BRAȘOV, ULTIMUL ACT AL DIVIZIEI „A" 
DE BASCHET FEMININ

LA SCHI
în această săptămină, Poiana 

Brașov va găzdui o altă compe
tiție importantă rezervată schio
rilor alpini. Este vorba de „Con
cursul Prietenia** la care vor fi 
prezenți tineri sportivi din Bul
garia, Cehoslovacia, R.P.D. Co
reeană, Polonia, Ungaria, Uniu
ne» Sovietică și România, pe 
cunoscutele pîrtli din Postăvar, 
vor avea loc curse de coborîre, 
slalom uriaș și slalom special, 
în frumoasa noastră stațiune or
ganizatorii au pus la punct, pînă

ALPI
în cele mai 
problemele 
fășurare a '. 
ne, schiorii 
mente de 
car va av< 
nor... "ată 
programul c 
petiției : mi 
rîre non-stoj 
rfre ; vineri 
riaș, în do# 
ora 9,30 : e 
manșe.

© Ultimele întreceri ale ediției 
a 32-a a campionatului național 
de baschet feminin se desfășoa
ră, de mîine pînă duminică, în 
Sala sporturilor din Brașov. 
Spre deosebire de ultimele ediții 
ale competiției, cînd ciștigătoarea 
titlului era cunoscută cu cîteva 
etape înaintea finalului, de astă 
dată disputa este încă deschisă 
între primele două clasate : Uni
versitatea Cluj-Napoca și Politeh
nica C.S.Ș. 2 București. Acum, 
clujencele au un avans de două 
puncte, dar, pentru a-și realiza 
țelul, ele vor trebui să • aibă 
prestații bune nu numai în par
tida directă cu Politehnica, ci 
și in compania celorlalte for
mații — Voința Brașov, Voința 
București, Comerțul Llc. „Bo- 
llyai“ Tg. Mureș și Crișul Oradea 
— a căror capacitate de a ob
ține victorii în fața favoritelor a 
fost dovedită în repetate rîndurl. 
Reuniunile din Sala sporturiloT 
din Brașov vor începe zilnic de 
la ora 15,30 ; excepție va face 
ultima zi, cînd programul v>a în
cepe de la ora 9.

© Rezultate din divizia „B“ de 
tineret : masculin (etapa a 7-a a 
turului secund), seria I : Știința 
Mediaș — Volanul Satu Mare 
86—69 (40—43), Politehnica C.S.Ș
2 București — Comerțul Lie. 
„Boîyai“ Tg. Mureș 76—51 (43—29), 
Știința Jiul Petroșani — Acade
mia militară 67—59 (34—34) ; se
ria a H-a î Carpați București — 
Știința înv. Plodești 95—76 (37 -
36), Politehnica n C.S.Ș. Unirea 
Iași — Automatica București 
82—73 (42—28), C.S.U. Galați -
Marina Constanța 95—62 (46—34),
Electrica Fieni — C.S.Ș. Lumina 
Botoșani 143—66 (70—30), Auto
matica Alexandria — A.S.A. Ba
cău 75—73 (41—39) ; feminin (e-
tapa a 7-a — ultima — a turului 
secund), seria I î P.T.T. Bucu
rești — C.S.Ș. Lumina Botoșani 
63—53 (24—25),' C.S.Ș. Ploiești —
C.S.Ș. Rm. Vileea 40—61 (13—44),
Tehnoton Iași — Sănătatea I.P.G.

Ploiești 74—66 (32—45), Politehni
ca C.S.Ș. 2 București — CJF.R. 
Craiova 42—28 (26—12), Tehnoton
Iași — C.S.Ș. Lumina Botoșani 
85—86 (36—38, 75—75) — rezultatul 
acestui meci (disputat la 13 fe
bruarie) a apărut eronat ; seria 
a II-a î Voința Reghin — C.S.Ș. 
1 Oradea 75—83 (46—41), Metalul 
Salonta — Carpați C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe 56—63 (25—34). Cores
pondenți : M. Țacăl, N. Costache,
S. Băloi, N. Ștefan, T. Tudose,
T. SIrlopol, M. Avanu, FI. Du
mitru, O. Bălteanu, M. Macovei, 
L. Maior, I. Darvași.

FRUNTAȘII ÎN „CUPA PRAHOVA
SINAIA (prin telefon). Pe 

pîrtia dfn localitate, în condiții 
atmosferice și de concurs opti
me, s-au desfășurat întrecerile de 
sanie pentru „Cupa Prahova**, 
competiție rezervată juniorilor șl 
junioarelor. Ca de obicei în a- 
cest sezon, disputele băieților au 
fost dominate de sinăienl, iar cele 
ale fetelor de reprezentanții 
C.S.Ș. Petroșani.

Clasamente : băieți : 1. C. Ră- 
ducanu (C.S.O. Sinaia) 1:52,733 ;

2. D. Corn; 
1:52,839 ; 3. 
naia) 1:55,& 
Gheorghiță 
1:56,582 ; 2.
Vatra Dome 
Crețu (C.S.t- 
dublu : 1. 1 
ducanu 1:51, 
V. Făcăleț 
naia) 1:56,93- 
lord ache (C

Vasile F

SE CER EXPLICAȚIILE UNOR SI
Timp de o săptămină am 

publicat rezultatele înregistra
te la întrecerile pugilistice 
din cadrul „Turneului primă
verii “, disputate la Reșița și 
Tg. Jiu. După două zile de 
concurs, corespondentul nos
tru din Reșița ne relata o 
primă mare surpriză.: Daniel 
Radu (Steaua), vicedampionu) 
european, a fost eliminat din 
competiție I învingătorul său, 
un boxer fără „carte de vi
zită **, fostul piteștean Nicolae 
Nicolae, acum la S.C. Mus
celul...

La o nouă convorbire tele
fonică, același corespondent 
ne comunica o nouă „bom
bă/* : Tiberiu Cucu (Steaua), 
tînărul deosebit de talentat 
care a venit de la Iași și a 
cucerit titlul de campion al 
„penelor**, a pierdut prin k.o. 
în fața arădeanului Florian 
Barna (și acesta un sportiv 
de o valoare modestă).

Seria surprizelor a continuat 
și în reuniunea finală : cam

pionul greilor Ion Cernat 
(Steaua), a fost învins la 
puncte de gălățeanul Costică 
Chiracu, boxer trecut de cu- 
rind la această categorie de 
greutate.

La simpla enumerare a fl
ees tor meciuri încheiate cu 
rezultate neașteptate, frapea
ză repetiția numelui secției 
de box a clubului Steaua. 
Da, toți acești boxeri valoroși, 
eliminați în mod surprinzător 
din concursul de selecție pen
tru lotul național, aparțin a- 
celuiași club. Firește, boxul 
este un sport în care se mai 
produc surprize. Înfrângerea 
marilor boxeri a trezit în
totdeauna senzație în rîndul 
celor d n jurul ringului, sur
priza fiind una dintre atrac
țiile sportului cu mănuși. 
Dar, cînd toți marii sportivi 
învinși în mod neașteptat 
provin din aceeași secție se 
nasc, firesc, unele semne de 
întrebare. Surprizele au și ele 
o explicație... Care trebuie

cunoscută 
vorba despre 
țlile cu cele 
bUități din ț; 
amintim că îa 
a anului tr< 
slaba co mp or 
de la „Steau- 
tefle indi.vldua 
suficiente arg 
măm că mm 
a pugiliștilor 
cestui club n 
la nivelul ex 
Iui de perfor

Ne facem d 
sa acest SEM 
MA, cu conv 
rășii din con 
vor analiza t 
tea antrenori 
se (!) Ia num 
măsurile men 
velul valoric 
la cotele max 
tăților de ca
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anul dintre 
ori, Marin 
J.C. La în- 
dacă este 

ce a văzut 
răspunde : 

t surprins 
ialelor afla- 
4 cu seamă 
procura de 

complet, 
ge. E cazul, 
elor pentru 
! l-am prac- 
zintă eltua- 
'ialelor des- 
performan- 

directorul
Brebenel : 

i mișcării 
it, pe bună
i articolelor 
pentru po-

oua unitate 
specifice. Ne 
im un dia- 
ăoare spor- 

și cu fur- 
aceștia din 
manifeste o 
re
ii «
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e cele mai 
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s-a încheiat 
comentariile 
j—continuă

GINDIND, PRIN UNIVER
SITATEA CRAIOVA, LA 

„NAJIONALA" Șl LA 
COMPETITIVITATE

La Pitești, Univers(itatea Craio
va și-a propus, fără îndoială, să 
câștige cel puțin un punct în 
ideea de a rezolva, cu un ceas 
mai devreme, problema campio
natului ; cu gîndul și la Cupă, 
și, mai ales, ’ ” '
care îi revin 
reprezentative, 
desigur, acțiunea antrenorilor I. 
Oblemenco și C. Oțet pentru un 
joc închis, pentru ' * 
tru 
cos,

La marile obligații 
în sfera echipei 
Așa se explică,

„.beton44, pen- 
un fotbal foarte econo-mi- 

cu ochii pe cronome
tru și tabela de marcaj. Și tre
buie să recunoaștem — mai 
cu seamă în oondițlifle reușitei 
craiovene — că ne-a impresionat, 
în primul rînd, modul în care 
jucătorii olteni au respectat toi 
ceea ce le impunea ideea de joc, 
cu accent pe defensivă, oarecum 
improprie lor. Exemplele lui Bă
lăci și Cîrțu — care au renun
țat la „coloratură44, în folosul e- 
chipei — ca și cei al lui Cămă- 
taru, pe care nu o dată l-am 
văzut făcînd marcaj strict in ca
reul propriu, ni se par deosebit 
de edificatoare în această pri
vință. Și totuși... Să nu uităm
— să nu uite, ’ 
cătorii craioveni 
tru șuturi la poartă în 
minute 
titulari 
tre ei 
nii de 
șan și 
puțin.
a expediat primul șut la poarta 
lui Cristian de-abia în min. 30, 
șut care a însemnat și golul vic
toriei. Celelalte trei, lipsite prac
tic, de periculozitate, le-am con
semnat în cea de a doua re
priză. Cu un gol din patru șu
turi, s-ar putea zice că procen
tul de eficacitate este foarte 
bun... Dar de cîte ori, în fotbal, 
ai o astfel de șansă ? De aceea 
spunem că pentru a scăpa sigur de 
sub tutela hazardului o echipă 
ca Universitatea Craiova trebuie 
să conteze — totuși — pe o su
perioară frecvență ofensivă . și pe 
finalitatea unui cît mai mare nu
măr de acțiuni de atac. Numai 
așa va fi cu adevărat competi
tivă. Și formația antrenată de 
I. Oblemenco și C. Oțet are po
sibilitatea și datoria — m Inte
resul ei și al fotbalului nostru
— să devină și să se comporte 
ca o echipă competitivă. Așa cum 
sînt, de fapt, adevăratele perfor
mere.

mai bine zis., ju-
' că doar pa-

’ * 90 de
pentru o echipă cu șase
în „națională'4, doi din- 
eomponenți ai primei li
sta c (l-am numit pe Cri- 
Cămătaru) este mult prea 
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Mihai IONESCU
34-1 = MINUS 1 PUNCT

PE TEREN PROPRIU I
Partida de pe stadionul Steaua 

a olerit tuturor celor care au ur
mărit-o două mari surprize. Pri
ma dintre ele a fost comportarea 
foarte bună, superioară la toate 
capitolele, a echipei băcăuane. 
Dar nu mal dezvoltăm această 
Idee, subliniată și In cronica me
ciului. A doua surpriză, neplăcu
tă, a oferit-o cronicarului evolu
ția echipei Steaua. Am urmării 
pregătirile lotului militarilor în 
ultima vreme. Am văzut echipa 
juclnd și în cîteva meciuri de 
pregătire. Nimic, dar absolut ni
mic, nu lăsa să se întrevadă 
„sincopa* 
turului. M. 
Iordănescu, 
Zahiu s-au pregătit și au jucat 
așa cum trebuie, cum le-au cerut 
antrenorii, fără rabat efortului* 
Meciul cu S. C. Bacău a fost, 
însă, un examen pe care ei nu 
l-au trecut. Lăsînd la o parte re
plica viguroasă, primită, pur... 
fotbalistică, tocmai acești jucă
tori de bază au avut prestații 
minore. îndeosebi cei din linia de 
mijloc și Marcel Răducanu, cel 
mai... incomodat de vremea ne
prielnică. Stoica — Minea —• Ior
dănescu, plus fotbalistul nr. 1 al 
anului trecut s-au aflat — practic 
—la originea semieșecului înregis
trat, comportarea lor fiind cu 
mult sub aceea a cvartetului So- 
șu — Moldovan — Vamanu, plus 
Chitaru.

Steaua și-a dezamăgit suporte
rii în această primă partidă a re
turului. ȘTIM, însă, CUM S-A 
PREGĂTIT, motiv care ne face 
să credem că acest 1—1 din 
etapa a 18-a va rămîne, totuși, 
un accident... Ocazii de reabili
tare sînt. Mîine, în Cupă, sîmbă
tă, în derbyul de la Craiova.

Laurentiu DUMITRESCU

lăsa
din prima etapă a re- 

Răducanu, Jordache, 
T. Stoica, Sameș,

A.S.A. TG. MUREȘ 
LA RĂSCRUCE I

Faptul că A.S.A. se aflf
—3) in zona periculoasă a clasa
mentului nu este uțynarea unui 
accident, cum ar putea fi inter
pretată contraperformanța din 
meciul cu Corvinul, ci acumula
rea unui lung șir de „pași gre
șiți44 în viața clubului, mai ales 
în ultimii ani.

A.S.A. ajunsese, la un moment 
dat, în prim-planul fotbalului 
nostru. La baza ascensiunii sale 
se aflase cîndva puternicul cvar
tet Naghi — Mureșan — Hajnal
— Bdloni, care a trecut în plan
secund pină și jucătorii de va
loare ca Varodi sau Fazekas. 
Curînd, insă, mureșenii au În
ceput să PRODUCĂ tot mai pu
țin, mizind prea mult pe aporul 
Tîrnăvenilor. Odată cu d Apariția 
(vinovată) a lui Mureșan, A.S.A. 
și-a pierdut forța de șoc. Prin 
retragerea lui Naghi, \__ “
s-au simțit decapitați în planul 
ideilor. Toată povara avea să ca
dă astfel pe umerii lui B6- 
lâni și Hajnal, la care s-au ivit, 
însă, și semnele unei uzuri a- 
proape firești.

La deteriorarea echipei a con
tribuit și schimbarea antrenorilor. 
Stilul ciur al lui Zavoda, după 
„perioada Bone44, o perioadă de 
calm (exagerat, poate), a grăbit 
procesul de disoluție, accentuînd 
că „nu se poate face nimic*4, ceea 
ce n-a fost nici oportun (într-un 
moment de răscruce) și nici pe
dagogic. După plecarea lui Zavo
da s-a recurs la soluția Erddgh
— Czako, care nu a împlinit aș
teptările, deoarece noul cuplu 
este — se spune — la remorca 
„vedetelor44 echipei, fapt care nu 
poate contribui la depășirea unul 
moment realmente dificil.

Intre timp, criza de efectiv s-a 
adîncit Astăzi, Both n, care a 
fost pînă acum doi ani jucătorul 
nr. 13 al echipei, a ajuns anima- 
torul ei, fără ca valoarea lui să 
fi crescut Mai mult fostul inter
național Vigu, care a cedat altora 
mai tineri locul său de fundaș la 
Steaua, a ajuns ...conducătorul 
de joc al unei echipe care excela 
cîndva prin claritatea Ideilor. Dar 
aceste repere greu de contestat 
nu sînt izolate. Boldni însuși o- 
pereazâ undeva în fața stoperi
lor, iritat parcă de randamentul 
scăzut al echipei sale. Iar Haj
nal, despre care se spune mereu 
că mai păstrează doar 30 la sută 
din potențialul său fizic, continuă 
să fie omul de la care tribuna 
mai așteaptă, totuși, ceva, mai 
mult în virtutea inerției.

Nu este cazul să prelungim a- 
eeastă listă, care n-ar face decît 
să sublinieze ideea că A.S.A. maf 
păstrează doar 50 la sută din po
tențialul. echipei care Juca cîndva 
ta Cupa U.E.F.A. Mal Important 
este faptul că mureșenii nu au 
izbutit să-i consolideze In familia 
lor pe puținii tineri produși „prin 
partea locului*. Bozeșan a primit 
o dezlegare greu explicabilă, par
curg în d o Odisee care pare să 
înregistreze acum escala Timișoa
ra. Matefi, care nu a Inspirat, 
probabil, destulă încredere, a fost 
cedat prea ușor de noua condu
cere, pentru a ajunge în cele din 
urmă la Reșița, deși ar fi tre
buit să fie recuperat. In mod fi
resc, de la Steaua. în sfirșit, 
Biro, e mare speranță, „strălu
cește" printr-o viață nesportivă 
care lasă In umbră multe „glorii* 
în materie.

A.S.A. e într-un moment de 
răscruce. Clubul trebuie să ope
reze cu măsuri radicale, pînă nu 
e prea tîrzlu. Pentru că e greu 
să mai speri în soluția salvatoa
re a unui 7—0 în Ultima etapă, 
așa cum s-a întîmplat vara tre
cută...

mureșenii

loan CHIRILA

MULȚI NERVI DIN START I
După meci am stat de vorbă 

cu Petre Libardl, antrenorul echi
pei Jiul. Am despicat „firul în 
patru44 și l-am rugat să acorde 
note unor capitole din jocul ofe
rit de Jiul și Dinamo. Iată-de: 
fizic — 3 ; dăruire — 8 ; tehnic 
— Jiul 5, Dinamo 6 ; tactic (pe 
reprize) — Jiul 6—8, Dinamo 
7—7. Așadar, notele cele mai 
mari, la capitolele fizic șl dă
ruire. Da, la Petroșani, am asis
tat la o partidă de angajare de
plină, ceea ce constituie un ele
ment demn de remarcat. Din pă
cate, au fost șl multe faulturi, 
obstrucții, proteste (de o parte și 
de alta), greșeli ce au influențat 
nivelul tehnic : el fiind doar sa
tisfăcător. A fost șl terenul greu.

Dar, vrem șă scoatem în evi
dență o altă problemă : randa
mentul a doi jucători de bază 
din echipa gazdă a fost marcat, 
în mod vizibil, de starea de ner
vozitate Este vorba de Tr. Stoi
ca și Sălăjan (ultimul și căpitan

de echipă). aflăm doar
începutul sezonului și nu poate 
exista nici măcar scuza supra
solicitării, a oboselii psihice. De 
cîteva otri, Stoica a fost preocu
pat să faulteze și nu să-și depo
sedeze adversarul, iar Sălăjan, 
mereu dispus să protesteze. Și 
chiar mai mult, să lovească. Da, 
Speriatu (ca să dăm un exem
plu)) l-a atacat periculos (și por
tarul dinam ovist merita cartonaș 
galben !), însă Sălăjan a vrui 
să-1 pună la punct, să-l lovească. 
Șl, cum mai avea un cartonaș 
galben, el putea (și trebuia) să 
fie eliminat. Iată cum unii jucă
tori au făcut ca ................... .
greu de condus și 
greșească uneori, 
vorbim că unele 
citat o parte din

Acestea s-au întîmplat 
ciul Jiul — Dinamo. Da 
Progresul a jucat o repriză în 
zece oameni pentru că M. Iones- 
cu (după ce primise un cartonaș 
galben, protestînd la o decizie 
eronată a arbitrului) nu s-a stă- 
plnlt șl a repetat gestul degajării 
ostentative a balonului și a fost 
eliminat. Nu în număr mare, dar 
țl în etapa de debut au apărui 
cartonașele galbene (4 la meciul 
de la Galați, dintre care 3 pentru 
gazde î). Deci, semnalul de alar
mă trebuie tras, mai ales în ta
berele cu pricina.

Fotbaliști, reveniți la joc ! Ner
vii șl duritățile nu fac altceva 
decît să submineze calitatea jo
cului.

partida să fie 
arbitrul să mai 

Ca să 
gesturi 
public.

nu mai 
au in-

la me
sia tina,

Constantin ALEXE

CHIRIAȘUL...
S-A ÎNTORS ACASĂ

Victoria de sîmbătă a Sportului 
studențesc asupra Politehnicii 
Timișoara a coincis și cu debu
tul „alb-negrilor" în propriul 
fief, pe stadionul Politehnica, 
acolo unde, dealtfel, studenții 
bucureșteni îșl desfășoară antre
namentele de ani de zile. Este © 
măsură înțeleaptă, pentru că pe 
„Politehnica “ jucătorii Sportului 
studențesc au găsit acea atmo
sferă prielnică după care tînjeau 
de atita vreme. Stadionul, c©m- 
Slet reamenajat, dispune de două 

■ibune încăpătoare, are vestiar? 
și anexe sanitare recent refăcute 
3d o suprafață de Joc care se 
prezintă în bune condiții. în
tr-un cuvint, ambianța de pe a- 
cest stadion este într-adevăr îm
bietoare. Situat în imediata apro
piere a Complexului căminelor 
studențești „Semănătoarea44, sta
dionul „Politehnica44 atrage ca un 
magnet marea masă de suporteri 
iroveniți din rîndurile studenți- 

Așa se explică faptul că 
•" * .Poli44, In

P1 lor.
sîmbătă, la meciul cu _ 
duda timpului total neprielnic, 
ta tribunele stadionului din „Re
gie" au fost prezenți 7 000 de 
spectatori, o cifră care a depășit 
toate așteptările, amintindu-ne că, 
pînă acum, la meciurile Sportu
lui studențesc, disputate pe „Re
publicii" sau „Autobuzul*, ve
neau doar cîteva sute de oameni, 
plata chiriei depășind cu mult 
încasările.

Șl pentru a marca, cum se cu
vine, evenimentul, sîmbătă, în 
dimineața meciului cu Politehnica 
Timișoara, întreg activul clubului, 
în frunte cu președintele Mac 
Popescu șl vicepreședintele Eugen 
Banciu, împreună cu numeroși 
studențl, au înlăturat zăpada, 
contribuind astfel la desfășurarea 
în cele mal bune 
partidei.

Așadar, cum s-ar 
Sportul studențesc . 
o veche dorință, aceea de a juca 
la ea acasă, pe stadionul unde 
suporterii ei, mai vechi și mai 
noi, vor veni, de flecare dată, 
în număr mare, cu gîndul și do
rința de a fi alături de jucători, 
de a-1 încuraja în tentativa lor 
de menținere în Divizia „A*.

Gheorghe NERTEA

condițiuni a

spune, echipa 
șl-a Împlinit

BAROMETRUL" SELECȚWILILOR 
se comportă selecție na bi Iii 
în partidele Diviziei „A" — 
„barometru" al pregătirii și 
formei sportive.

Iată notele primite în pri
ma etapă a returului de se- 
lecționabili 
nica rilor 
Mai intîi,
intrat pe teren 
partidă oficială, 
glia :

Reluarea campionatului a 
însemnat, de fapt, și conti
nuarea pregătirilor pentru 
campania echipei naționale 
In vederea calificării la 
„Mundialul" spaniol. Acest 
sezon de primăvară ne va 
interesa. in primul rind, 
prin evoluția „tricolorilor" 
pe care o dorim la un ni
vel superior 
la Londra 
Pînă atunci,

în meciurile de 
și Budapesta, 
să vedem cum

din partea cro- 
ziarului nostru, 
„cei 11" care au 

in ultima 
cea cu Ari

!

Negrită 7

Crișan 7

lordache 7
Sameș 7 Ștefânescu 8

Ticleanu 7 Beldeanu 7
7Cămătarii

Munteanu II 7
lordânescu 6

M. Răducanu 5

Ceilalți componenți ai lo
tului au primit următoarele 
note : Moraru 7, Speria tu 5, 
Al. Nicolae 7, M. Zamfir 6 
Stoica 5, Bălăci 7, Țălnar 
8, Cîmpcanu II 8.

Prima constatare : startul 
destul de bun al majorității 
„tricolorilor", în prima li
nie aflîndu-se Ștefănescu, 
Țălnar și Cîmpcanu II, ul-

timii doi pornind cu 
tul în cursa lor spre 
rizare.

A doua constatare : cu 
două excepții — steliștii 
Iordănescu și M. Răducanu, 
notați cu 6 și, respectiv, 5 
— media de 6,81 a „11 "-lui 
din meciul cu
oarecum

drep- 
titula-

Anglia este 
încurajatoare.

TAlnar STEFANESCU C1MPEANU II

MIME, SFERTURILE DE FINALA ALE k,CUPEI ROMÂNIEI '
Pe patru stadioane neutre sînt programate, mîine, sferturile de 

finală ale „Cupei României44, competiție desfășurată sub egida ,,Da- 
dadeâ". Capul de afiș este deținut de meciul de la Rm. Vîlcea, dintre 
UNIVERSITATEA CRAIOVA și F. C. ARGEȘ, o reeditare a derbyului 
din prima etapă a returului. Celelalte trei meciuri se vor disputa la 
Brașov (STICLA ARIEȘUL TURDA — STEAUA), Pitești (POLITEH
NICA TIMIȘOARA — F. C. CONSTANȚA) și Tîrgoviște (S. C. BACAU 
— CHIMIA Rm. VÎLCEA).

Toate meciurile vor începe la ©ra 14.30.

ȘTIRI... MECIURI AMICALE
• MECIURI RESTANTE DIN

CAMPIONATUL DIVIZIEI „C" : 
ta seria a Xl-a : Minerul Paro- 
șenl — Unirea Alba Iulia T 
(0—0), Sticla Arieșul Turda 
Construcții Sibiu 2—0 (0—0) ;
seria I : Metalul Rădăuți — Ni- 
colixia Iași 1—0 (0—0).
• F.C. BIHOR ORADEA a susți

nut cel de-al doilea joc în tur
neul pe care l-a întreprins în 
Ungaria., la Szekesfehervar, cu 
Szondi S.E., echipă din campio
natul _____ '
(5—0). Au înscris pentru orădeni: 
Vergu (3), Lupău (2), Georgescu, 
Mureș an și Rozsa.
• ASTAZI, autobuzul - 

DINAMO. Astăzi, pe stadionul 
Autobuzul din Capitală, de la 
ora 15,30, bucureștende Autobu
zul și Dinamo se întîlnesc ta- 
tr-un joc cu caracter amical.

3—0

; ta

secund, cîștigînd cu 8—1

U.T. ARAD — F.C.M. REȘIȚA 
5—1 (4—0). Au marcat : Pura, 
Mușat, Coraș, Tisa, Vaczi — din 
11 m. respectiv Oancea. (N. 
STRAJAN -

METALUL
LUDUȘ 1—0 
în min, 42. 
resp.).

VIITORUL 
STRUCTORUL

m,_ respectiv
‘' - coresp.).

AIUD — MUREȘUL 
(1—0). A înscris Ilea, 
(I. CRĂCIUN — co-

VASLUI — CON
TAȘI 1—1 (0—0)

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NOI ȘI MARI ȘANSE LA 

PRONOEXPRES... Ați procurat 
bilete pentru tragerea obișnui
tă de miercuri 4 martie 1981 ? 
Numărul mare și valoarea ridi
cată a cîștigurilor obținute cu 
regularitate, precum și reportul 
substanțial de la categoria I 
constituie tot atîtea premise pen
tru noi, și mari succese la tra
gerea de mîine. Cu flecare va
riantă jucată vă sporiți șansele 
de a vă număra printre tot mai 
numeroșii cîștigători de AUTO
TURISME și MARI SUME DE

BANI. Nu uitați, însă, 
TAZI este ULTIMA ZI 
ticipare !

>\\\\\\VA\\\\\\\A\\Yk\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W
§ 5?

» AVANTAJE SPORITE PENTRU 
nVU . OBȚINEREA DE MARI CISTIGURI IA

tragerea extraordinară

PRONOEXPRES

Se pot realiza premii maxime și pe bilete achitate

ORICINE JOACĂ POATE CIȘTIGA :

@ Autoturisme „Dacia 1300" și „Skoda 120 L 

© Excursii in U.R.S.S. sau R.S. Cehoslovacă
© Mari sume de bani (variabile și fixe)

13 EXTRAGERI - 72 NUMERE I

Variantele de 25 lei participa la toate extra-gerle.
CONSULTAT! PROSPECTUL TRAGERII Șl JUCATI DIN 
NUMERELE PREFERATE I

25% !

VREME

că 
de

de

AS- 
par-

luni,ziarul
extragerea a 

tragerii extra- 
Mărțișorului a

® întrucît in 
2 martie 1981, 
IX-a din cadrul 
ordinare Loto a
apărut incompletă, o republi
căm în forma corectă, și anu
me : 34 21 78 42 56 15 37 45 
57 29.

• CÎȘTIGURILE TRA
GERII PRONOEXPRES DIN 
25 FEBRUARIE 1981. Cat. 1 : 
2 variante 25% (autoturisme 
Dacia 1300) ; cat. 2 : 1 va
riantă 100% a 15.100 lei și 
10 variante 25% a 3.775 lei ; 
cat. 3 : 28.25 a 1.871 lei ; cat. 
4 : 198 a 267 lei ; cat. 5 : 524,5 
a 101 lei ; cat. 6 : 
lei ; 
cat.
port 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la categoria 1, realizate pe 
bilete jucate 25%, au reve
nit participanților : ȘTEFAN 
PREDESCU din București și 
EVA FUlOp din Miercurea 
Ciuc.

cat. 7 : 424
8 : 6.614,25 a 
la categoria

13.415 a 40 
a 200 lei ; 
40 lei. Re-
1 : 400.812

Au marcat : Dumitriu, pentru 
oaspeți și Cănănău, pentru gaz
de. (M. FLOREA — coresp.).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA
— DELTA TULCEA 0—2 (0—1). 
Au înscris : Ingea și Rotaru -- 
din 11 
resp.).

Înfrățirea 
cluj-napoca 
rile aparțin lui
Popovici (din 11 m), 
Albu. (I. GHIȘA —

STRUNGUL --------
ȘUL SATU
Meciul dintre cele două fruntașe 
ale seriilor a Vlll-a și, respectiv, 
a IX-a — Divizia 
venit clar echipei 
golurile înscrise de 
dea, Bizău și Urs.
— coresp).

ELECTROZAHAR
TOPLIȚA

m. (N. COSTIN co-

ORADEA - C.F.R. 
3—1 (1—1). Golu- 
Heredea, Negrea, 

respectiv 
coresp.).

ARAD — SOME- 
MARE 5—0 (3—0).

,,C“ — a re- 
arădene prin 
Bran (2), Be
ți:. BlTRANA

TG. MUREȘ
0-2

MARGHITA -
LUI MIHAI 4—1

— MUREȘUL 
(0-2).

BIHOREANA 
UNIREA VALEA 
(3-0).

GLORIA BUZĂU — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 5—2 (2—2).

ROVA ROȘIORI — RAPID 
BUCUREȘTI 2—0 (1—0). Au mar
cat : Drăgan și C. Min cu.* (T. 
NEGULESCU — coresp.).

DACIA ORAȘTIE — RAPID 
ARAD 1—0 (1—0).

NITRAMONIA FÂGÂRAȘ — 
CARPATI MÎRȘA 0—3 (0—0).

-------- DROBETA TR. SEVE- 
CRAIOVA 1—0

TR.C.S.M.
RIN — C.F.R. 
(1-0).

GAZ METAN
TALURGISTUL
Au înscris : Ioniță, Stănilă, P. 
Sorin, Găvășan, respectiv Nagy. 
(M. ȚACAL — coresp.).

MEDIAȘ — ME- 
CUGIR 5—1 (1—0).

Stănilă,

PE MICUL ECRAN
MARȚI 3 MARTIE, ora 

18,25 handbal masculin .
Steaua — Honved 
pesta (repriza a
transmisie directă 
sala F1 or e ase a (c o m en ta-
tor Cristan Topescu).

MIERCURI 4 MARTIE 
ora 14,30 fotbal : Universi
tatea Craiova — F.C. Ar
geș în Cupa României, 
transmisiune directă de la 
Rm. Vîlcea (comentator 
Sorin Satmari) ; ora 18,25 
handbal masculin : Steaua 
— Selecționata Cubei (re
priza a II-a). transmisiu
ne directă de la sala Flo- 
reasca.

JOI 5 MARTIE, ora 18,25 
fotbal internaționali, rezu
matele mee:u.r!lor disputa
te miercuri în cupele eu- 

i n te r cluburi (co- 
Cristian Topes-

Buda-
H-a), 

de la

6 MARTIE, ora 
România — Bra-

ropene 
mentator 
cu).

VINERI
15 t en s :
zilia, în Cupa Davis, trans
misiune directă de la Ti
mișoara (comentator Sorin 
Satmari).

Agențiile Loto-Pronosport vă așteaptă pînă sîmbătă 7 
1981 inclusiv.

martie

S'*£ §5



in Campionatul Armatelor Prietene la handbal masculin JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE IARNĂ

STEAUA-SEL ARMATEI POLONIEI 25 23
Campioana țării noastre susține astăzi meciul cu Honved Budapesta

Cea de-a X-a ediție a Cam
pionatului Armatelor Prietene 
la handbal a început ieri după- 
amiază în sala Floreasca din 
Capitală, reunind la start 7 
formații (pină la ora actuală 
n-a sosit Selecționata armatei 
Cubei). Competiția a fost des
chisă prinfr-o frumoasă festivi
tate, echipele fiind salutate de 
general-lt. Gheorghe Lavric, 
președintele comitetului de or
ganizare.

Prima reuniune a oferit 
spectacole pasionante, de un 
dinamism cuceritor și de un 
înalt nivel tehnic. Este evident 
că în sala Floreasca evoluează, 
în aceste zile, o bună parte 
din elita, handbalului mondial.

Reprezentanta noastră, Stea
ua. a întrecut Ia mare luptă 
Selecționata armatei Poloniei 
cu 25—23 (11—14), la capătul 
unui meci care ne-a oferit 
două reprize total distincte. în 
prima, handbaliștii noștri au 
evoluat deslinat, neatenți în a- 
părare, cu greșeli de prindere 
în atac, cu pase la adversari 
și în aut. Tributul plătit a fost 
evident pe tabela de marcaj : 
4—9 în min. 17 și 7—13 în min. 
22 ! Partea a doua a întâlnirii 
a evidențiat valoarea reală a 
campioanei noastre. Iuțind jo
cul in atac Steaua și-a derutat 
adversarul și, apărîndu-se mo
bil, agresiv,’ i-a stopat elanul. 
Așa se face că in min. 37 sco
rul a devenit egal (15—15),^ iar 
în min. 50 formația pregătită 
de Cornel Oțclea și Otto Tel
man a trecut la conducere : 
19—18. Factorii obținerii victo
riei au fost, desigur, toți echi
pierii, dar balanța au înclinat-o 
decisiv Nicolae Munteanu — 
exceleit în momentele hotărâ
toare — și Cezar Drăgăniță —

In vervă deosebită, Cezar Drăgăniță înscrie un nou gol.
Foto : Ion MIHAICĂ

(Urmare din pag. 1)

piui cel mai elocvent — are ju
niori foarte buni, dar nu are... 
seniori. Așa se face că proble
ma noastră fundamentală pen
tru următoarea perioadă va fi, 
în privința probelor de pistol, 
păstrarea și consolidarea ascen
dentului valoric al juniorilor, 
mai ales după momentul trece
rii acestora la seniorat.

— Cum credeți că poate fi 
realizat acest deziderat, avînd 
în vedere că, în istoria tirului 
nostru au 
de situații, care
— s-au 
tinerilor 
suportat 
seniori?

— în 
rarea unei -----
competiționale. Pentru că, iată, 
să luăm numai exemplul ulti-

mai existat astfel 
din păcate 

soldat cu plafonarea 
talentati. care n-au 
șocul trecerii printre
orice caz, prin asigu- 

bune experiențe

AL TREILEA TURNEU
■ (Urmare din pag. I)

Primul joc, între Politehnica 
Timișoara și C.S.M. Delta Tul- 
cea, a fost antrenant, mai ales 
prin evoluția scorului și destul 
de echilibrat, dar cu multe 
greșeli la capitolul tehnic, am
bele formații avind lipsuri la 
-blocaj, dublaj, și chiar la ser
viciu. A cîștigat, in final, Po
litehnica. După dușul din pri
mul set, pe care l-au pierdut, 
deși conduseseră cu 10—3 și 
14—10, timișorenii și-au orga
nizat mai bine jocul, insistînd 
mai mult și mai decis, obți- 
nînd în final o victorie merita
tă : 3—1 (—14, 8. 8, 11). Au 
arbitrat : V. Arhire și O. Ma- 
nițiu (ambii din București).

Meciul dintre Tractorul Bra
șov și Silvania Șimleu Silva- 
niei a fost plăcut, cu faze 
spectaculoase, cîștigat pe merit 
de brașoveni, cu scorul de 3—1 
(5, 5. —12. 9). Arbitri : Gh.
Ionescu (Buc.) — C. Maniția 
(Brașov). în clasament: ...5. Po
li Timișoara 13 p. 6. Tractorul 
11 p. 7. C.S.M. Delta 9 p, 8. 
Silvania 9 p. (O. GRUIA — 
coresp.).

La BUCUREȘTI, înaintea în
ceperii meciurilor zilei a doua, 
multi iubitori ai voleiului au 
fost nevoiți să facă cale-în- 
toarsă de la sala Olimpia: un 
afiș anunța că nu mai sînt bi
lete. O sală arhiplină, cu tot 
„arsenalul" sonor (uneori, poa
te, prea strident) a asistat la

curajos, eficient. Au marcat : 
Drăgăniță 8, Stingă 7, Dumitru 
4, Marian 2, Stockl 2, Birtalan 
1, Croitoru 1 — pentru Steaua; 
Kuleczka 9, Dziuba 4, Klem- 
pel 3, Jarzynski 3, Smagacz 2, 
Ratajczak 1, Mioczynski 1 —
pentru Selecționata armatei 
Poloniei. Au arbitrat Cestimir 
Zlatki (Cehoslovacia) și Viktor 
Malik (U.R.S.S.).

într-un alt meci, aplaudat la 
scenă deschisă, Ț.S.K.A. Mosco
va a terminat 
24—24 (13—15)
Frankfurt pe Oder. Au mar
cat: Cikalaev 6, Juk 5, Fediu- 
kin 4, Vasiliev 3, Kidiaev 3, 
Baran 2, Losovik 1 — pentru 
Ț.S.K.A., respectiv Gruner 5, 
Musick 5, Schnell 5, Schmidt 
4, Nowak 4, Kuck 1. Au arbi-

și T. Cure-
desfășurat 

B : Dukla 
Sofia 22—22

trai P. Cîrligeanu 
lea (România).

în ultimal meci 
în cadrul grupei 
Praga — Ț.S.K.A. 
(12—11).

Programul de azi. Ora 16 : 
Ț.S.K.A. Moscova — Dukla 
Praga ; ora 17,30 : Steaua — 

• Honved Budapesta ; ora 19 : 
Vorwârts Frankfurt pe Oder — 
Ț.S.K.A. Sofia.

la 
cu

egalitate, 
Vorwârts

Hristache NAUM

MADRID, 2 (Agerpres) — La 
Jaca (Spania) au continuat în
trecerile Jocurilor Mondiale U- 
niversitare de iarnă. Proba fe
minină din cadrul concursului 
de patinaj artistic s-a încheiat 
cu victoria sportivei sovietice 
Natalia Strelkova, pe locurile 
următoare clasîndu-se coechipi
era sa Svetlana Franțuzova și 
Lorik Benton (SUA).

★
Turneul de hochei pe gheață

a programat la „Palatul Spor
turilor" alte două partide, în
cheiate cu următoarele rezulta
te: Canada — Coreea de Sud 
31—0 (16—0, 8—0, 7—0); Finlan
da — Japonia 4—1 (1—0, 3—0, 
0—1).

în clasament 
vinse, echipele 
Finlandei

SPORTIVI ROMÂNI
0 A luat sfârșit turneul in

ternațional de box pentru juni
ori care a avut loc la Sofia. 
Un succes notabil a repurtat 
pugilistul român Mircea Lazăr, 
care în finala categoriei cocoș 
l-a învins la puncte pe bulga
rul Adem Rasinov. De remar
cat că 
tămini 
două 
Acum 
minat 
competiție trofeul 
Polus", In Polonia.

în decurs de cîteva săp- 
Mircea Lazăr a cîștigat 
turnee internaționale, 

două săptămlni el a ter- 
învingător în tradiționala 

„Aleksandr

12 000 N PARTICIPANT!
STOCKHOLM, 2 (Agerpres). — 

Cea de-a 53-a ediție a tradițio
nalei curse internaționale de schi- 
fond „Vasaloppet", care se des
fășoară In flecare an Intre loca
litățile suedeze Saelen șl Mora, 
a fost clștigată de campionul 
suedez Sven-Aake Lundbaeck, 
cronometrat pe distanța de 85,806 
km cu 4h 29:32. în vlrstă de 32

MIINE: SFERTURILE 0E FINALĂ 1N CUPELE EUROPENE

conduc. 
Canadei 

cu cite 
urmate de Japonia 
cu câte 2 puncte și 
Sud — zero puncte.

neîn- 
sl

6 puncte, 
și Spania 
Coreea de

PESTE HOTARE
0 In cadrul concursului in

ternațional de lupte libere de 
la Bratislava, sportivul român 
Ștefan Goraș s-a clasat pe lo
cul doi la categoria 52 kg, fi
ind întrecut in finală de SavU 
nov (URSS).

Dintre ceilalți luptători ro
mâni s-au mai evidențiat Tra
ian Marinescu (62 kg) și Gheor- 
ghe Broșteanu (30 kg), situați 
pe locul trei la categoriile res
pective.

IA „MARATONUL SCHIULUI- I
de ani, 
termină 
oară in 
lui. P« 
patrloțil 
4h 31:32 și mgebjbrn Lundevall — 
4h 31:48 și francezul Jean Paul 
Plerrat — 4h 31:57. La startul în
trecerii au fost prezențl 12 000 de 
concurent!.

Sven-Aake Lundbaech 
Învingător pentru prima 
acest maraton al schiu- 
Iocurile următoare, com- 

săl Bengt Hassls —■

melor două concursuri impor
tante, Balcaniada și aceste 
campionate europene: Babii a 
crescut de Ia 561 d la Balcania
dă la 569 d la „europene", Dra- 
gomirescu, de la 567 d la 573 
d iar Popa, de la 549 d la 555 d. 
Aceste salturi vizibile se dato
rează acomodării prealabile cu 
atmosfera de concurs și conec
tării Ia condițiile stressante ale 
marilor întreceri. Cred că aces
tor trei tineri trebuie să li se 
adauge și alți performeri apro
piat! ca vîrstă și mă gîndesc 
în primul rînd Ia Iulian Neagu 
șl Constantin Tîrloiu. împre
ună, ei pot alcătui o generați® 
valoroasă de trăgători care, bi
ne antrenați, vor putea să vi
zeze locuri fruntașe în ierarhia 
internațională a probei de pis
tol liber, probă olimpică, defi
citară pină acum in tirul nos
tru.

Mîine se vor relua întrecerile 
pentru cupele europene (Începu
te anul trecut) cu etapa sfertu
rilor de finală. Prima manșă pro
gramează meciuri interesante, in 
toate ceile trei competiții, după 
cum urmează. In C.C.E. î Bayern 
Milnchen — Baulk Ostrava; Spar
tak Moscova — Real Madrid ; 
F. C. Liverpool — Ț.S.K.A. So
fia ; Intern azional e Milano — 
Șteaua Roșie Belgrad. In CUPA 
CUPELOR : West Ham United — 
Dinamo Tbilisi ; Fortuna DOssel-

dort — Benfica Lisabona ; Feye- 
noord Rotterdam — Slavia Sofia ; 
F. C. Carl Zeiss Jena — New
port County. Și, in fine, in CU
PA U.E.F.A. : Grasshoppers Zu
rich — F. C. Sochaux ; F. C. 
KSln — Standard Liege ; St. 
Etlenna — Ipswich Town (med 
arbitrat de o brigadă romanească 
avîndu-1 la centru pe N. Hainea)

C,

Fotbal AS». '

CAMPIONATE, CUPE

DE VOLEI MASCULIN
jocul foarte disputat, dintre 
Calculatorul I.I.R.U.C. și Rapid. 
După primele două seturi se 
părea că vom asista la o vio- 
torie lejeră, cu 3—0, pentru 
Calculatorul, dar o relaxare 
prematură a făcut ca această 
echipă să... dispară parcă din 
joc, în următoarele două seturi. 
La începutul setului decisiv, 
rapidiștii s-au instalat la câr
ma jocului. Dar elevii antreno
rului C. Chițigoi își string rân
durile, joacă din ce în ce mai 
bine, Iuhasz blochează totul la 
fileu. La 7—6 pentru Calcula
torul, Ion Cristian (R) are un 
gest nesportiv și echipa pierde 
un punct prețios, datorită car
tonașului roșu. De aici înainte 
Calculatorul punctează decis și 
se desprinde. Scor final : 3—2 
(5, 8, —11. —9. 7) pentru Cal
culatorul. S-au remarcat : Iu- 
hasz, Steriade (C). Popescu,_Bo- 
ceann (R). Arbitraj : M. 
stantinesen (Ploiești) —_ 
nele scăpări — 
(București).

în cel de al 
C.S.U. Galați a 
Bacău cu 3—2 (—14, 10. 0, —5, 
10). Scorul arată evoluția echi
pelor, în tentativa de salvare 
de la retrogradare. Studenții își 
păstrează șansele de salvare, 
ultimul turneu fiind la Galați. 
Arbitri : V. Dumitru — N. Gă- 
leșeanu (ambii din București), 
în clasament : ...9. Calculatorul 
14 p, 10. Rapid 12 p, 11. C.S.U. 
Galați 11 p (16:20). 12. Viitorul 
11 p (15:20).

CEHOSLOVACIA (et 17). Slo
van — Z.T.S. Kosice 2—0, Dukla 
Praga — Nltra 2—0, Inter — Lok. 
Kosice 2—0, Cheb — Trnava 3—5. 
Banska Bistrica — Preșov 1—9, 
Bohemians — Bmo 2—0. Banlk — 
Slavia 5—0, ---------- " ’
Sparta 0—0. 
Dukla Praga 
p ; 3. Banik

BULGARIA
Ț.S.K.A. 0—0 ; Slavia — 
3—2 ; Beroe — — Levskl 
2—0 ; Sliven — Pirin 4—(T; Bo
tev — Minior 3—0 ; AkademiJc — 
Marek 2—1 ; Cerne 
Spartak 2—0 ; Trakia 
motiv 4—0. Clasament :'
— 23 p ; 2. Trakia — 
Spartak — 20 p.

R. D. GERMANĂ 
Dresda — Jena 3—2 ; 
Hdlle 2—0 ; Dynamo 
Zwickau 2—0 ; Bohlen 
motive Leipzig 2—0 ; 
Vorwărts 1—0 ; F. C. 
Stadt
— Aue 2—2. Clasament 
namo Berlin — 23 p ; I
— 23 p. ; 3. Magdeburg

L
24

(et. 16) : Petrid —
Burgaa

More —
— Loko-

1. Ț.S.K.A.
20 p ; 3.

(et. 15) : 
Rlesa — 

Berlin — 
— Loko- 

Rostock — 
Karl Marx 

Magdeburg 1—1 ; Erfurt 
■ ---------- 'd 1. Dy-

2. Dresda 
: — 22 p.

R. F. GERMANIA (sferturile de 
finală ale „Cupei") : Kaiserslau-

șl A. Z. ’67 Alknuxar — S. 
Lokeren. Meciurile retur vor 
vea loc la 18 martie.

tern — MOnchengladbacb 3—1 ; 
Eintracht Frankfurt — Stuttgart 
2—1 ; Braunschweig — Hamburg 
4—J (după prelungiri) ; Hertha — 
Dttsseldorf 2—1.

(et. 18) : Nlș — 
Steaua Roșie —
0—0 : Zagreb — 

Velez — Vojvo- 
n Mar — Llublla- 
ir — Buducnost

Napredak 1—0 ;

Con
cn u- 

și V. Vrăjescu

doilea meci, 
învins Viitorul

Mihail VESA

Sloboda — Hajduk 1—1 ; Rijeka 
— O.F.K. Beograd 0—0. Clasa
ment : 1. Steaua Roșie — 24 p ț 
2. Radnikl — 24 p ; 3. Partizan — 
21 p.

UN GABIA (et. 21) : Vasas — 
Diosgyăr 2—1 ; Kaposvăr — Ta- 
tabănya 0—3 ; Debrecen — Hon- 
v6d 0—0 ; Gyor — Zalaegerszeg 
1—0 ; Bâkâscsaba — M.T.K. 1—0 ; 
Nyiregyhaza — DunaujvărosO—0; 
Csepefi — Peas 1—1 ; Ferencvăroe 
— Videoton 3—1; Volan — U] pești 
Dozsa 3—1 ! Clasament: 1. Ferenc- 
văros — 31 p; 2. Vasas — 30 p; 
3. Videoton — 30 p.
• Selecționata Poloniei a susți

nut un Joc de verificare in lo- 
calitatea Le Creusot în compa
nia formației Auxerre (din prt- 
ma divizie a campionatului fran
cez). Gazdele au obținut victoria 
cu 3—1 (3—0).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a Deon Hogan 

(S.U.A.) a stabilit la 
coin (Nebraska) cea mal____
performanță mondială pe teren 
acoperit la 440 y plat, cu 47,01 
(va-. 47,32 șl aparținea compa
triotului său Bert Cameron).

BOX 0 La Varșovia : Polonia 
— R. D. Germană 12—12.

HANDBAL A C.M. masculin 
(gr. B) s-a Încheiat cu victoria 
Poloniei : 23—16 (13—11) cu Ceho
slovacia In finala disputată la 
Paris. Rezultatele înregistrate In 
meciurile pentru clasament: locu
rile 3—4 ; Suedia — Danemarca 
23—21 ; locurile 5—6 : Elveția — 
Franța 21—18 ; locurile 7—3 : Is-

Lin- 
bună

UN JOC COSTISITOR
Este neîndoielnic faptul că tenisul a devenit in ultimii ani au 

sport foarte răspindit pe toate meridianele globului, printre oomeN 
de toate vîrstele. Explicațiile sînt multiple : dorința de ml scare In 
aer liber, învățarea relativ rapidă a mtnulrll rachetei, »l, 
ultimul rind, contribuția adusă de televiziune, care transmite 
In ce mai multe meciuri ale celebrilor campioni, angrenați 
rile competiții șl tumee Internaționale.

Una dintre țările unde „sportul alb* cunoștea la un_ . . _ ____ ....____ - moment
dat un ritm apreciabil de creștere numerică este R. F. Germania. 
Dacă in urmă cu două decenii federația vest-germană de speciali
tate avea în evidență circa 10 000 de jucători, ulterior numărul 
practicanților tenisului a crescut simțitor. Desigur, majoritatea joacă 
fără pretenții de a fi competitivi in tumee de valoare sau tn me
ciuri oficiale. „Avem jucători mu Iți, tenisul a ajuns in R.F.G. pe
locul al treilea in privința numărului jucătorilor legitimați, după fo4-
bal șl gimnastică" — scrie revista „Kidter-Sport Magazin" din NOm-
berg. Și totuși, de multi ani jucătorii vest-germanl nu s-au mal afir
mat în marile tumee. După ce, cu ani In urmă, federația de spe
cialitate oferise bure condiții materiale Jucătorilor, încet-încet, dato
rită recesiunii economice, inflației din țările occidentale (printre care 
șl R.F.G.) lucrurile s-au schimbat mult, numărul legitimațllor fiind
acum In scădere. Iar cluburile fixlnd prețuri exorbitante pentru
practicarea tenisului, terenurile au devenit, practic. Inabordabile pentru
cei cu lefuri mid sau medii. Cîteva exemple dtate de revista
„Kidter" stnt edificatoare. Taxa de înscriere — obligatorie pentru a 
deveni membru al unui club de tenis — este de 800 mărd vest-ger- 
mane, cotizația anuală este de 250 mărd. Iar costul folosirii tere-
nulul pentru o singură oră de joc variază între 25—30 mărci ! $1,' 
desigur, mingile necesare, rachetele, echipamentul presupun alte 
cheltuieli (de cel puțin 1 000 mârd pe an). Nu e ded de mirare 
că, în asemenea condiții, în R.F.G. — ca sl în alte țâri occidentale 
— numărul amatorilor de tenis a scăzut fi, după cum se estimează, 
va scădea în continuare, tenisul devenind un joc prea scump pentru 
marea masă a Iubitorilor acestui sport.

Ion OCHSENFELD

rael — Islanda 21—19 ; locuri!» 
9—19 : Bulgaria — Olanda 25—20 : 
locurile 11—12 : Austria — Noi>- 
vegia 22—17.

PATINAJ 0 La HIv eram (Nor
vegia) a luat sfîrșit C.M. (J.). La 
masculin victoria a revenit nor
vegianului Bjdm Nyland — 
170,398 p, urmat de Jean Pichetta 
(Canada) — 171,053 p șl Jorg Ma
dama® (R.D.G.) — 172,904 p. In 
competiția feminină, pe primul 
loc s-a situat sportiva americană 
Sarah Doctor — 179,523 p, se
condată de Elke Wlrsing (R.D.G.)
— 183,123 p.

SCHI a C.M. de sărituri, des
fășurat pe trambulina mare de 
la Oberstdorf, a fost cîștigat do 
finlandezul Jari Puikkonen (21 
de ani). In cursul calificărilor, 
Armin Kogler a stabilit un nou 
record mondial cu o săritură da 
18# m.

SCRIMA 0 Competiția mascu
lină de floretă de la Veneția, 
concurs oontlnd pentru „Cupa 
mondială", a fost clștigată da 
italianul Andrea Borelia care l-a 
Învins In finală cu 10—6 pa 
Aleksandr Romankov (U.R.S.S.), 
Pa locul 3 — Behr (R.F.G.), ur
mat de Gey, Flament (ambii 
Franța), Petru Kuki (Româ
nia), Smirnov, Fomenko (ambU 
UJFl.S.S.), Cervl șl Dai Zotto (am
bii Italia).

TENIS « Gene Mayer (S.U.A.) 
a cîștigat turneul de la Memphis 
(Tennesse) : 6—2, 6—4 cu Rosooa 
Tanner In finală 0 în finala tur- 
neudul de la Torino : Panatta — 
V. Amrltraj 7—6, 4—6, 7—5 s
Competiția feminină de la Seattla 
(S.U.A.) a fost clștigată de Syl
via Hanika (R.F.G.) care a În
vins-» In finală pe Barbara Potter 
0S.UA.) cu 6—2, 6—4.

TENIS DE MASA 0 La cam- 
pl«nate8e internaționale ale Po
lonie! au participat jucători din 
M țări. Iată cîștigătoril : echipe 
bărbați — Ungaria ; echipe fe
mei U.R.S.S” ; slîîiPlJi. mascul 
lin — TAnos Molnar (UrigăTla) ț 
simplu feminin — Valentina P6^ 
pova (U.R.S.S.) ; dublu masculin
— Kucliamskl, G-rubba ; dublu fe
mei — Popova, Antonian 
(U.R.S.S.) ! dublu mixt — Po
pova, Burn a ziar. (U.R.S.S.).
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