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UN MARE TURNEU DE PREGĂTIRE 
A GIMNASTELOR NOASTRE

• Nadia Comâncci așteptată cu mult interes peste
ZIAR AL CONSILIULUI NAflONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Ocean • Noi gimnaste debutează șl aspiră io consacrare
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START IANSAT ÎN „DACIADA« M VARĂ!
O Primele finale : JUDO, București, 13-15 MARTIE ® Mii de perfor
meri sau aspiranți la gloria sportivă vor participa la fazele premergă
toare finalelor la fotbal, haltere, handbal, lupte libere și greco-roma- 
ne, scrimă, șah și volei • Toate forțele, întreaga capacitate pentru 

buna organizare, pentru reușita acestei mari manifestări a sportului românesc

D/4CMD>4

Nu s-au stins încă ecourile 
entuziastelor întreceri ale per
formerilor „Daciadei albe" — 
dealtfel ele se vor prelungi fi
resc pînă la 12 martie, cînd la 
Bocșa și Păltiniș se încheie 
disputele la sărituri și schi 
fond — și, iată, „DACIADA" 
DE VARA se află la start ! 
Este vorba de un start lansat, 
preliminariile marii competi
ții naționale înceipînd încă din 
primele zile ale lui ’81. Firesc, 
dacă vreți, ținînd seama de 
amplitudinea acestei manifes
tări, menită să cuprindă în 
desfășurarea ei to.t ce are mal 
bun sportul românesc, de la 
copii și juniori pînă la seniori, 
să evidențieze talentele do 
marcă, viitorii olimpici ai Ro
mâniei, să ofere imensa sa-sce
nă pentru o răscolitoare și 
perpetuă întrecere.

Emanație a unui înalt gînd 
patriotic, „Daciada“ de vară, 
aflată acum la a Il-a ediție, 
are un scop major : acela de 
a fundamenta programul de 
dezvo’tare a activității de edu
cație fizică și sport din țara 

Festivalul celor mai tineri maeștri ai gheții, de pe patinoarul 
artificial „23 August" din Capitală (de unde vă oferim această su
gestivă imagine a proaspeților campioni ai „Daciadei" de iarnă, 
angajați, intr-o frumoasă demonstrație de virtuozitate pe patine), 
a încheiat un fructuos sezon hibernal, pus sub semnul competi
ției naționale polisportive „Daciada".

Foto : Ion MIHAlCA

Vincri. debut in Cupa Davis la Timișoara

ROMÂNIA - BRAZILIA

i

noastră și de a oferi condiții 
optime de evidențiere și pre
gătire a tinerilor performeri in 
vederea amplificării succeselor 
sportului românesc la Jocurile 
Olimpice. Iată de ce „Dacia- 
da“ — cea de vară, ca și cea 
de iarnă — mobilizează toate 
forțele mișcării noastre spor
tive. Pregătiri intense pretutin
deni, urmărind realizarea con
dițiilor optime de participare 
și obținere a celor mai ridi
cate performanțe, efervescență 
competițională in toate ramu
rile cuprinse în program, me
nită să reunească la start pe 
toți cei apți să izbîndească în 
sportul performanțelor. Reușita 
marii manifestări sportive na
ționale va fi asigurată îndeo
sebi de efortul comun și con
tinuu al tuturor factorilor cu 
implicații în dezvoltarea fizică 
armonioasă a tinerei generații, 
in asigurarea creșterii neconte
nite a competitivității sportului 
românesc.

Start lansat în ..Daciada" de 
vară, start bogat, atît în disci
pline sportive cit și în mani

i

festări. Primul dintre sporturi 
care-și programează finalele 
este judo-ul. După ce în fe
bruarie i-a chemat pe concu
rent! la etapa județeană, iar la 
începutul Iul martie i-a desem
nat — în etapa de zonă — pe 
veleitarii la titluri, între 13 și 
15 martie îi va invita la reu
niunea finală, găzduită de Ca
pitală. Astfel, acest sport, aflat 
în spectaculoasă ascensiune, se 
constituie în „deschizător de 
pîrtie"...

Un tur de orizont în densul 
program al „Daciadei” de va
ră ne relevă manifestări de 
amploare in luna martie. Chiar 
dacă nu sînt finale, așa cum 
este cazul la judo, prin ampli
tudinea lor competițiile primei 
luni a primăverii se bucură de 
un interes major. La fotbal, de 
pildă, juniorii I — la 8 mar
tie — și juniorii II — la 15 
martie — pornesc in returul 
campionatelor ce se desfășoară 
sub egida întrecerii naționale a

(Continuare in pag. 2-3)

• Aii plecarea
Lotul reprezentativ feminin 

de gimnastică al țării noastre 
pleacă astăzi Intr-un turneu in
ternațional de anvergură, care 
inaugurează de fapt activitatea 
competițională internațională 
pe 1981, an care programează, 
între altele. Jocurile Mondiale 
Universitare de la București, 
campionatele europene de la 
Madrid și campionatele mon
diale de la Ciudad de Meftico. 
Sub conducerea antrenorilor 
Bela și Marta Karoly, vor face 
deplasarea următoarele gimnas
te : Nadia Comăneci, Emiila 
Eberle, Rodi ca Dunca, Cristina 
Grigoraș, Dumitrița Turner, 
Melita Kuhn, Marilena Vlădă- 
rău, Lavinia Agache, Ecaterina 
Szabo, Mihaela Stănuleț, Dori
na Ungureanu și Dorină Cor- 
doș. După cum se vede, lotul 
de gimnastică sportivă este în
soțit, pentru prima oară, și de 
cea mai autorizată reprezen
tantă a gimnasticii ritmice mo
derne din țara noastră, campi
oană absolută Dorina Cordoș. 
Delegația este însoțită de Ni- 
colae Vieru, secretar responsa
bil al Federației române de 
gimnastică.

Gimnastele românce vor sus
ține concursuri demonstrative 
în Statele Unite ale Americii 
și în Venezuela, iar turneul în 
sine este o etapă de pregătire 
în vederea celor mai importan
te evenimente ale acestui an 
competiționai. Cu acest prilej 
vor fi lansate în arena inter
națională și verificate în con
diții de concurs noi gimnaste 
de perspectivă ale țării noas
tre, sportive care, cu siguran
ță, vor face parte in anii vii-

la New York

NADIA COMANECI

tori din rindurile echipei noas
tre reprezentative.

Primul concurs demonstrativ 
al echipei feminine de gimnas
tică a României este programat 
la 8 martie, la Madison Square 
Garden din New York, urmai 
de un altul, pe 9 martie, la 
Hardford. La 11 martie gim
nastele românce vor evolua la 
Cincinatti, iar la 12 martie la 
Indianapolis. în continuarea 
turneului sînt prevăzute con
cursuri demonstrative la De
troit (15 martie) și la Philadel
phia la 16 martie.

în perioada 18—25 martie e- 
chipa noastră feminină de gim
nastică se va afla în Venezue
la, fiind prevăzute concursuri 
demonstrative la Maracay (21 
martie) și Caracas (23 și 24 
martie).

Turneul și. îndeosebi, evo
luția multiplei campioane olim
pice și mondiale Nadia Co
măneci sînt așteptate cu mult 
interes peste Ocean.

„CUPA EUROPEI"
LA FLORETĂ FEMININ

Vineri se va disputa Ia Tori
no cea mai mare competiție 
continentală pe echipe a flore
tei feminine. „Cupa Europei", 
trofeu care a revenit de maî 
multe ori reprezentantelor scri
mei românești. La actuala edi
ție au făcut deplasarea floretis- 
tele Marcela Moldovan, Viorica 
Țurcan, Gabriela Betuker, Csila 
Ruparcsics, Elisabcta Guzganu, 
Rozalia Oros, însoțite de an
trenorul Ștefan Ilauklcr.

sau ELANUL TINEREȚII 
CONTRA RUTINEI COMPETITIONALE

Vineri, la Timișoara — pen
tru prima oară intr-un oraș 
provincial din țara noastră — 
echipa de tenis a României de
butează intr-o nouă ediție (cea 
de a 72-a) a Cupei Davis, în- 
tîlnind formația Braziliei în 
acest autentic campionat mon
dial pe echipe, cu o nouă 
structură, mai selectivă, care 
permite învinsului, în primul 
tur, să mai joace un meci pen
tru menținerea în categoria de 
elită a întrecerilor nezonale.

Pentru echipa noastră, acesta 
va fi cel de al 76-lea meci în 
istoria participărilor la Cupa 
Davis. O întîlnire cu o semni
ficație deosebită, ținînd seama 
de faptul că va fi prezentată 
o echipă extrem de tînără, cu 
o medie de vîrstă de 20 de anii 
Florin Segărceanu, campionul 
țării, abia împlinește această 
vîrstă la sfîrșitul lunii, iar An
drei Dîrzu are doar 21 de ani. 
De asemenea, jucătorii de re
zervă: I.iviu Mancaș (20) și 
Adrian Marcu (19). Acest apel 
la etatea competitorilor este 
necesar pentru a arăta că vom 
asista, probabil, la o aiprigă 
confruntare între tinerețea șl 
elanul jucătorilor români șl ex
periența, rutina competițională 
a adversarilor lor, care au: 

Thomaz Koch — 35 de ani, 
Carlos Kirmayr — 30, Marcos 
Ifocevar — 25 șl doar Cassio 
Motta — 21.

Ultima întîlnire dintre cele 
două formații (România — Bra
zilia 3—2, la Sao Paulo. în 
1971) are doar valoare docu
mentară, întrucît din echipierii 
de atunci nu mai este prezent 
dedt Koch (Hie Năstase fiind 
Încă sub efectul suspendării 
Comitetului de Cupa Davis). 
Iată de ce trebuie să luăm în 
considerare forța actuală a e- 
chipelor aflate la Timișoara. 
Segărceanu vine după o suită 
de turnee în Franța, unde a 
învins, printre alții, pe Proisy 
și Moretton (Franța), Hrebec 
(Cehoslovacia) și Fancutt (Aus
tralia), manifestind o formă 
bună și fiind capabil de rezul
tate excelente dacă se mobili
zează, dacă se concentrează e- 
xemplar. Dîrzu a avut unele 
dificultăți cu adaptarea la no
ua suprafață de joc, mai len
tă, dar este șl el în stare, bine 
dirijat, să se ridice la înălți
mea unei partide importante. 
De cealaltă parte a fileului se

Victor BÂNCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Astâzi, in sferturile de finală ale „Cupei României" la fotbal

ÎN CURSA PENTRU FINALĂ: CAMPIOANA, 
DEȚINĂTOAREA Șl RECORDMANA COMPETIȚIEI
La 96 de ore după startul în 

sezonul de primăvară, la patru 
zile, deci, după prima „rundă" 
a returului, astăzi, o interesan
tă etapă de Cupă, sferturile da 
finală, un fel de cursă contra- 
cronometru, acum, la deschide
rea stagiunii. „Miercurea Cu
pei" este dominată, fără doar 
șl poate, de reeditarea derbyu- 
lui de campionat Universitatea 
Craiova — F.C. Argeș, care va 
fi găzduit, astăzi, de Zăvoiul 
vîlcean și va fi televizat. Me
ciul acesta a polarizat intere
sul sferturilor si este așteptat 
atît pentru „revanșa argeșeană” 
cit și pentru „confirmarea cra- 
ioveană". DaT. cum despre der- 
byul etapei de Cupă în acest 
număr de ziar se publică și un 
reportaj din ambele tabere, să 
privim celelalte trei partide din 
această fază a popularei com
petiții. care se desfășoară în 
cadrul „Daciadei".

Un meai de Divizia „A", la 
Tirgoviște, acolo, unde... de la 
toamnă se așteaptă asemenea

PROGRAMUL MECIURILOR
Rm. Vilcea : UNIV. CRAIOVA - F.C. ARGEȘ

V. Topan - M. Salomir și M. Adam (toți din Cluj-Napoca)
meci televizat

Tirgoviște : SC. BACĂU - CHIMIA RM. VILCEA
O. Anderco (Satu Mare) — IM. iMordru fi WL Bâdulescu (ambii 

din Ploiești)

Pitești : „POLI" TIMIȘOARA - F.C. CONSTANȚA
V, lanul — M, Stânescu fi D, Amdt (toți din lași)

Brașov : STICLA ARIEȘUL TURDA - STEAUA
FI. Cerea (Caracal) — R. Petrescu și H. Nicolau (ambii din Srafov)

Toate partidele (rar începe la ora 14,30.

întîlniri. S.C. Bacău — Chimia 
Rm. Vîloca, disputa între au
toarea unei frumoase surprize, 
sîmbătă. la București, pe sta
dionul Steaua, și echipa care, 
deși a pierdut la Cluj-Napoca, 
a plăcut multor telespectatori 
prin jocul său ofensiv. Chimia 

axe gînduri mari, poate și în 
amintirea acelui triumf din 
1973, cînd a cucerit prețiosul 
trofeu.

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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MULTIPLUL CAMPION S-A ÎNTORS ACASA !
Tn acest an, Cicliștii juniori 

iși vor disputa finalele „Dacia- 
uei" pentru toate probele de 
șosea la cimpulung Muscel. 
Alegerea n-a tost intîmplătoa- 
re. Poate vă mai amintiți că 
anul trecut, orașul Cimpulung 
a apărut pentru prima oară 
tn clasamentele mai multor 
competiții, asociat unor nume 
necunoscute 
tor, situate 
rante ! La

dar, surprinză- 
pe poziții ono- 

____ _ ____ „Cupa Petrolul**, 
în alergarea juniorilor mici, 
victoria a revenit tînărului de 
15 ani. Crinel Suciu, în timp 
ce pe locul UI s-a situat cole
gul său, Marius Nicolescu 
Numele lui Marius l-am mai 
întilnit anul trecut pe o pozi
ție bună (4) și în clasamentul 
final al „Cupei orașelor*4, com
petiție în care s-au confruntat 
cei mai taientați reprezentanți 
ai tinerei generații de cicliști 
din întreaga țară.

Care a fost cauza 
așa. „peste noapte", 
cel. a unor rutieri 
pregătire l-a ajutat 
în umbră pe mulți dintre co
legii din orașe cu veche și 
recunoscută tradiție în acest 
sport ?

S-A ÎNTORS ACASA, LA 
CIMPULUNG, MULTIPLUL 
CAMPION AL TARII, GA
BRIEL MOICEANU !

„Dacă regret ceva este doar 
faptul că nu am revenit in 
Cimpulung de îndată ce am 
urcat bicicleta în pod, ne 
spunea Moiceanu. Pe aceste 
meleaguri există o „materie 
primă“ excelentă, vedeți dea
lurile astea ? Copiii le urcă 
zilnic La școală, spre casă, 
In joacă. Dar nu pe jos. Ci, 

bicicletă ! Toți mi se par

buni pentru a fi selecționați*.
...Secția de ciclism „Musce

lul" va mai produce — spe
răm — surprize. Pentru că 
Gabriel Moiceanu, Împreună 
cu un alt vechi susținător al 
ciclismului din oraș, Serglu 
Cblrilovicl, pregătește viitorii 
campioni ai țării cu migală 
și, mai ales, pasiune nestinsă.

Gh. ȘTEFANESCU

In modelism, la ora muncii In ateliere

77000 DE FĂURITORI DE AR

apariției, 
în Mus- 
a căror 
să pună

măsuri și se va 
cesta să fie im 
zultate cit mai

— Este îndeob 
practicarea mode 
pune, pe lingă 
specialitate, folo: 
game de mater: 
de la simpla b; 
la complicata ar 
lotare a mașini 
Știm că ați av 
că mai aveți - 
asigurarea bazei 
riale a modelism 
situația în acea

— Intr-adevăr 
primii pași in a 
structorii operea 
riale, dar se po 
prin grija facto 
butii există con 
activitate tot mr 
rezultate tot mai 
înlăturarea uni 
privind baza ma 
ția a luat măsu 
aprovizionării m. 
țiilor cu matei 
indigene : microi 
și 10 cmc, care 
zate de speciali: 
Bacău și Buci 
motoare electrici 
Argeș, microm 
rachetomodele la 
tiv tehnico-aplici 
va, placaj la Bir 
fabricate la Tg. 
special la 
secții vor fi
materiale specia 
ta performanță : 
toare, lemn de I 
Facem eforturi 
jini mai mult s< 
mentația teh-iicâ 
— planuri- lie n 
materiale de in 
depune toate 
tru ca anul aci 
tuie pentru mor 
însemnat pe dru 
și al calității.

Pentru modelism iarna este 
anotimpul creației, al muncii 
pline de migală, în ateliere și 
laboratoare, la realizarea mi
cilor aparate de zburat, a mo
delelor de nave sau de mașini 
cu care micii și mai marii con
structori se vor alinia in se
zonul estival la startul compe
tițiilor sportive. Zeci de mii 
de copii și tineri învață 
dezlege tainele tehnicii, se de
prind cu munca creatoare 
cele peste 314 secții afilia
te la această „școală a sportu
rilor aplicative4*. Care sînt pro
blemele ce preocupă în această 
perioadă federația de speciali
tate, organul însărcinat cu co
ordonarea și îndrumarea acti
vității de modelism ? Pentru 
a primi răspuns la această în
trebare. ne-am adresat tovară
șului Dumitru Cerchezeanu, se
cretar al F.R.Md.

— îndeplinind sarcinile din 
documentele de partid și indi
cațiile date de către C.N.E.F.S. 
cu privire Ia educarea tehnică 
multilaterală a tineretului prin 
disciplinele sporti vo-aplicative. 
ne preocupă în primul 
lărgirea bazei de masă a 
dclismului, cuprinderea 
număr cît mai mare de 
— încă de la vîrsta pionieriei. 
de tineri elevi și muncitori la 
practicarea acestui sport. Tn 
momentul de față peste 77 000 
de tineri sînt cuprinși în pre
gătire, dar numărul acestora 
va crește în 1981 cu cel puțin 
10 la sută, prin înființarea de 
noi secții și cercuri și printr-un 
mai bogat program de acțiuni 
de masă organizate sub gene
ricul competiției naționale 
„Daciada44. In colaborare cu 
C.C. al U.T.C. și C.N.O P., cu 
M.E.Î. și U.G.S.R. vom spri
jini organizarea de cît mai 
multe concursuri de masă lo
cale, demonstrații de modelism 
cu prilejul altor manifestări 
sportive, mai multe acțiuni 
pentru popularizarea aeromode-

6ă

memoriale 
și 9 fi- 

modelism. 
că activi- 
rnasă se

lismului și navomorlclismului, 
a rachetoaiodelismului și auto- 
modeitsmului Pe lingă
acestea, calendarul „Dacîadci" 
cuprinde, pe anul 1981, un nu
măr dc 25 dc con: ursuri inler- 
judefene și cupe 
devenite tradiționale 
nale republicane de 
Trebuie să spunem 
tatea model iști "3 de
bucură de mult sprijin in ca
drul Caselor pionierilor și șoi
milor patriei, ia Casele tehni
cii pentru tineret, in școli dar, 
din păcate, mai pulin in aso
ciațiile sportive — lirește, cu 
unele excepții.

— Ce ne puteți spune despre 
modelismul de performanță ?

— Avem multi tineri de
osebit de taientați. Există oa
meni care, pract'cînd modelis
mul. au dobmdit o inaltă pre
gătire tehnică și s-au afirmat 
în profesii dintre cele mai uti
le economiei și tării : piloți, 
constructori în aeronautică și 
marină, ingineri și tehnicieni. 
Multi dintre aceștia au rămas 
credincioși sportului care i-a 
propulsat în viată, îl practică 
și îl sprijină, realizînd perfor
manțe tot mai valoroase. Tn 
prezent există în tară 39 de 
secții de nivel republican pro
filate special pe aeromodclism, 
11 pe navomodelism, 6 pe ra- 
chetomodelism și 1 pe auto- 
modelism. Sportivii noștri de 
performanță vor participa anul 
acesta, în afară de cele 9 cam
pionate republicane, la campio
natele internaționale ale Româ
niei de micromodele, de navo- 
modelc și de automodele, la 
campionatul mondial de navo- 
modcle machete și Ia cea de 
a 4-a ediție a „Balcaniadei ae
ronautice". al cărei program 
cuprinde și întreceri de aero- 
modele și rachetomodele. Du
pă cum se poate remarca, este 
vorba de un program competi- 
tional încărcai și destul de 
greu. Federat'a noastră a luat

in

UNA!!

A PĂȘIT CU... DREPTUL!

4 NORME ÎNTREGI. REZULTATE?
NICI CIT PENTRU...

Clubul sportiv școlar nr. 2 
din București vrea să facă 
performanță. La fel și direc
torul lui, Nicolae Petrică, un 
inimos care se zbate mult, 
uneori fără folos, dar nu din 
vina iui. Și adesea, tentativa 
reușește : o dovedesc, în spe
cial, rezultatele gimnastelor și 
baschetballștilor, obținute în 
competiții naționale rezervate 
copiilor și juniorilor. _

Face însă notă discordantă 
secția de patinaj artistic. La 
campionatele naționale de co
pii speranțe și juniori din 
1980, catedra n-a putut culege 
decît un rătăcit loc 2. Numă
rul de sportivi înscriși în a- 
mintita competiție a fost re
dus, iar lucrurile au fost va
labile și în privința altor com
petiții. Mai mult. Ne-am fi 
«așteptat la inițiativa organiză
rii de către aceeași catedră a 
unor cupe proprii (după mo
delul, foarte la îndemînă, al 
C.S.Ș. Triumf), acțiuni care să 
completeze calendarul federa
ției, destul de sărac altfel 
Poate că nu exagerăm dacă 
afirmăm 
Invidiat 
artistic, 
tivitate , w 
își au explicația și în lipsa

că situația de ne- 
a patinajului nostru 
lipsa Iui de competi- 
pe plan internațional

de productivitate a activității 
specialiștilor de la C.S.Ș. nr. 2 

E posibil ca această inefici
entă să albă la origine unele 
motive obiective, deficiențe 
generale și cunoscute ale a- 
cestei discipline. Dar cauza 
principală se află în modali
tatea gieșită de a privi pro
pria muncă a acestui colectiv, 
în lipsa de responsabilitate 
față de meserie, într-o anu
mită comoditate, concretizată 
de pildă în grupe incomplete 
sau în menținerea, din acest 
motiv, în pregătire, a unor 
elemente care nu vor ajunge 
niciodată sportivi de mare 
performanță.

Și e păcat !
Pentru că în această catedră 

există nu mai puțin decît 4 
PROFESORI CU NORMA ÎN
TREAGA ! Șeful catedrei, Ni
colae Gliga, este profesor cu 
gradul I. Felicia Grozea se 
pregătește în vederea obținerii 
lui. Iar Elena Moiș șl Doina 
Bădic erau acum cîțlva ani 
nume cunoscute în patinajul 
nostru artistic. De la toți a- 
ceștia ne-am fi așteptat — 
nu-1 așa ? — la mal mult.

Anotimpul rece este p 
rioada cea mai propice 
specializării în tirul redus. 
Fotoreporterul nostru Dra- 
goș NEAGU a surprins, în 
sala poligonului Dinamo, 
pe tînărul antrenor Teodor 
Marian, la o lecție teore
tică adresată... tinerilor săi 
elevi, nou selecționați. Te
ma : componentele și mo
dul de folosire a unei ar
me cu aer comprimat. Pri
mul pas pe lungul drum 
al performanței în acest 
dificil — dar plăcut — 
sport al exactității, al pre
ciziei, al rezistenței psi
hice...

Radu TIMOFTE

La trialul organizat de F.R. 
Box pentru depistarea unor 
tineri taientați și bine do
tați pentru sportul de per
formanță s-au prezentat și 
patru juniori de la C.S.Ș. Că
lărași (antrenor Ion Butuc). 
Prezentând calități deosebite 
și excelent pregătiți, tinerii 
Ionel Ioniță (cocoș) șl Nico- 
lae Ru8u (ușoară) au Intrat 
în vederile selecționerilor, o- 
ferind temeinice motive de sa
tisfacție antrenorului lor care 
— nota bene — și-a început 
activitatea în această secție 
cu numai un an în urmă, 
atunci cînd a primit califica
rea de antrenor I Un început 
mai mult decît promițător...

I

START LANSAT IN „DACIABA“ OE VARĂ!
(Urmare din pag. I)

tuturor sporturilor și a tu
turor sportivilor ; In zilele de 
14 și 15 martie, halterofilii se
niori sînt angajați in etapa pe 
municipiu, la disputa lor ur
mînd să asiste și „schimbul de 
mîine", juniorii, care între 6 
și 8 martie, își dispută intîie- 
tatea în etapa județeană ; 40 
de echipe de seniori și 40 de 
senioare vor asigura nu numai 
o masivă participare, ci și un 
nivel calitativ superior festiva
lului handbalului care este — 
Intr-adevăr — etapa interjude
țeană (14—17 martie, la seniori;

5SZZSS2H3E5

ULTIMELE flNALE ALE 
„DACIABEI" DL IARNĂ
Ultimele finale ale „Dacia- 

dei“ de iarnă vor avea loc săp
tămîna viitoare 
pentru schiorii 
Borșa — pentru 
schiuri. Cei mai 
seniori în aceste 
gătesc intens in 
lelor la care speră să Înregis
treze performanțe cît mai bune. 
Schiorii fondiști, după ce au 
participat la concursuri peste 
hotare, vor fi prezenți la Pălti
niș pentru finalele „Daciadei", 
care se vor desfășura după 
următorul program : marți 10 
martie — 15 km (m) șl 10 
(f); miercuri 11 martie — 
teta 4x10 km (m) și 4x5 

joi 12 martie — 30 
și 5 km (f).

Săritorii se antrenează 
zor și vor participa la urmă
toarele concursuri pregătitoa- 
te pe trambulina de la Borșa: 
6 martie — „Cupa A.S.A."; 8 
martie — „Cupa Primăverii" ; 
10 martie — „Cupa Federației" 
șl apoi, la 12 martie, finalele 
«Daciadei".

la Păltiniș — 
fondiști și la 
săritorii pe 

buni sportivi 
ramuri se pre
vederea fina-

km

km

De joi, In

de

rînd 
mo- 
unul 
copii

Viori

Rugbyul reintră ih actualitate

DIVIZIONARELE „A“ SÎNT GATA DE I
Inoepînd de sîmbătă, din nou 

la rugby! Campionatul Diviziei 
„Au se reia cu partida Dinamo 
— Rapid, urmînd ca duminica 
să se dispute celelalte întîlniri 
din programul etapei a 14-a. 
Cele 14 competitoare și-au în
cheiat preparativele prin obiș
nuita testare a acumulărilor.

a reținut atenția acela de 
după-amiază. de la Stadio- 
tineretului. Și nu atît pen- 
că am putut ..cîntări" te-

Capitală

19—22 martie, la senioare), or
ganizată în 16 săli; etapele de 
zonă la lupte libere (7—8 mar
tie) și la greco-romane (28-29 
martie) vor însemna o trecere 
în revistă a forțelor actuale, 
dar — mai ales — a celor de 
viitor în discipline care și-au 
adus, de-a lungul anilor, o im
portantă contribuție la 
ficarea palmaresului 
al «portului românesc ;
(etapa I, la sabie, 6 
șahul (optimile — la seniori și 
senioare — pînă la 15 martie) 
și voleiul (fete și băieți, pînă 
la 15 martie, etapa județeană) 
completează tabloid întrecerilor 
din luna lui ..mărțișor**.

Această activitate non-etop, 
impusă de „Daciadă" sportului 
nostru, reprezintă un 
ajutor, o posibilitate 
pentru ; 
potențial 
tăți noi, 
jinim cu 
tre !

TURNEUL INTERNATIONAL
DE ȘAH AL ROMÂNIEI, EDIflA A 20-a

a potențialului actual în meciuri 
de verificare. Unele asemenea 
jocuri au avut loc zilele trecu
te, citeva mai sînt programate 
chiar și pentru astăzi. Dintre 
ele 
ieri 
nul 
tru
meinicia speranțelor Rapidului, 
de evadare din zona fierbinte 
a clasamentului, cît mai ales 
pentru faptul că replica i-a 
fost dată de juniorii bucureș- 
teni susceptibili de a fi selec
ționați în lotul national pentru 
apropiata ediție 1981 a compe
tiției continentale organizate de 
F.I.R.A. Rugbyul 
„atacă", pe toate 
noul sezon!

românesc 
fronturile,

a^npli- 
olimpic 
scrima 

martie).

imens 
de seamă 
întregului 
unei cali- 
S-o spri-

angrenarea 
în făurirea 
superioare.

[ toate puterile noas-

Activitatea șahistă continuă cu... 
motoarele în plin. Abia s-au în
cheiat pasionantul meci de baraj 
Șubă — Ghindă, pentru desem
narea campionului țării, open-uri- 
le de la Băile Herculane și Că- 
limăneși, se apropie de sfîrșlt 
„Festivalul șahului feminin" și 
concursul internațional organizat 
de asociația sportivă Electronica 
șl iată că iubitorii „sportului 
minții" sînt în așteptarea unui 
nou și important eveniment : 
Turneul Internațional al României, 
programat să Înceapă mline In 
Aula Facultății de farmacie din 
Capitală.

Tradiționala competiție, care a 
luat startul in 1949, se află acum 
la o ediție jubiliară ; a 20-a. De-a 
lungul celor peste trei decenii, 
printre participanții Ia turneele 
Internaționale ale României s-au 
numărat mulți dintre marii ju-

TURNEUL DECISIV AL CAMPIONATULUI
NATIONAL DE BASCHET FEMININ

Cele mai valoroase echipe de 
baschet feminin ale țării, parti
cipante la grupa 1—6 a Diviziei 
„A", Ișl dispută, de astăzi pînă 
duminică, în Sala sporturilor din 
Brașov, ultimul turneu al Între
cerii, la sfîrșitul căruia se va de
cerna titlul și vor fi premiate 
următoarele două clasate. Tur
neul are un caracter decisiv, de
oarece rezultatele care vor fi în
registrate pot produce modificări 
în clasament, tn fruntea căruia 
se află, acum, echipa Universi
tatea Cluj-Napoca (36 p), 'urmată 
de Politehnica G.S.Ș. .2 București 
(34 p). Voința Brașov (29 p), Vo
ința București (29 p), Crișul Ora
dea (26 p) și Comerțul Lie. .Bo
lyai" Tg. Mureș (26 p). Progra
mul reuniunii de astăzi : de Ia 
ora 15,30 : Politehnica — Crișul 
(în tururile precedente : 4—0), 
Voința București — Comerțul

(3—1), Voința Brașov
(0-4).

O In organizarea C. S. Voința 
Brașov, în Sala sporturilor din 
orașul de la poalele Ttmpel s-a 
desfășurat un turneu internațio
nal <le baschet feminin, Clasa
ment final : 1. Voința Brașov 6 
p, 2. Start Polonia 5 p, 3. voința 
București 3 p, 4. -Scl. 'Voința ti
neret 3 p. (C. GRUIA — co- 
resp.)^

® Ati fost stabilite orașele-gaz- 
dă ale turneelor turului al trei
lea al Diviziei „B“ de tineret : 
masculin : Craiova (seria I) și 
Alexandria (seria a H-a), Intre 
27 și 29 martie ; Tg. Mureș și Tlr- 
govlște, între 11 șl 19 aprilie : 
Cluj-Napoca si Constanța, între 
8 și 10 mai ; feminin : Ploiești și 
Sf. Gheorghe, între 26 șl 29 mar
tie : Lași și Deva, Intre 17 șl 19 
aprilie. —-----

,V

cători al lumii cum ar fi foștii 
campioni mondiali V. Smlslov, T. 
Petrosian, B. Spasski, Iar pe lis
ta învingătorilor au figurat marii 
maeștri V. Kordnol, M. Taimanov 
(de cîte două ori), L. Pachman, 
A. Toluș, L. Stein, L Averbach, 
N. Țeskovski, B. Parma, L. Al
buri, A. Beliavskl șl alții. De pa
tru ori turneul a fost clștigat de 
reprezentanții țării noastre ; I. 
Bălănel — în 1955, FL Gheorghiu 
— în 1967, V. Clocfiltea — în 1975 
șl Th. Ghițescu — în 1976.

Și actuala ediție se anunță pu
ternică șl Interesantă. In rlndul 
oaspeților de peste hotare se află 
Serghei Dolmatov (Elo 2545), unul 
dintre cel mal taientați maeștri 
internaționali din tînăra generație 
a jucătorilor sovietici, campionul 
Cehoslovaciei, Jan Ambroz (2496), 
marele maestru bulgar Liubcn 
Spassov (2460) și comptriotul său 
Velzislav Inkiov 
maestru ungur 
(2435) care, printre altele, a de
ținut recordul mondial de partide 
oarbe, campionul Franței, Aldo 
Haik (2405), Uwe EOnsch (2455), 
unul-dintre cel mal buni jucă
tori din R. D. Germană, Andrzej 
Adamski (2410), din echipa olim
pică a Poloniei.

Federația noastră a desemnat pe 
următorii jucători români partici
pant! la turneu : maeștrii Inter
naționali Valentin Stoica (2425), 
Theodor Ghițescu (2420) șl Volo- 
dea Vaisman (2402), maeștrii 
F.I.D.E. Constantin lonescu (2415) 
șl Ov’diu Foișor (2370), maeștrii 
Adrian Negulcscu (2420), Parlk 
Șlefanov (2330) și Sergiu GrOnberg 
(2340). Turneul numără, astfel, 2 
mari maeștri, 9 maeștri interna
ționali, 2 maeștri F.I.D.E. șl 3 
maeștri, avînd o medie Elo de 
2427 puncte, 
treapta a 8-a 
Sînt necesare 
pentru o notă 
național și 6 
notă de maestru F.I.D.E.

„U“ TIMISOARA - STIINTA 
CEMIN BAIA MARE 3-9 (3-0)
Jocul, disputat în cadrul Cupei 

F.R.R., a fost echilibrat pînă în 
minutul 68, cînd băimărenii au 
profitat de o greșeală a apărării 
timișorene și au marcat singura 
încercare a partidei, prin Moț. 
Au mai punctat Tîrnyancsev (l.p.) 
și V. Ion (transformare) pentru 
învingători, respectiv M. Panaite 
(l.p.). Arbitru : S. Manea, 
Sibiu. (C. CREȚU, coresp.).

memoria animate 
părăsit cu cîtva 
a fost inițiată 
cărei primă edit! 
săptămîna trecută 
pilului". Surprln2 
Dan“ a revenit 
Locomotiva Cluj 
nor Constantin I 
rul școlii fiind 
Mircea Rusu), c 
întrecut cu 10—0 
în celelalte întîl. 
bilirea clasament 
R. C. Gr^’lța Roș 
rel Via1 : — Ol 
Ind. 13 J.T.T. 
18—16.
• O altă între 

în organizarea C. 
gazdă a fost Sti
lul. în meciul d 
terminat la egal 
Triumf, dar s-a 
loc, avînd cel n 
de încercări îns, 
tiție. în jocul pen 
R. C. Sportul stu 
Triumf II 26—0. 
tașilor a fost făc 
Iul fost internai 
Fântâneanu și d 
merit Petre Cosn

S. din

(2445), marele 
Janus Flesch

care îl situează pe 
în scara F.I.D.E.

8 puncte (din 15) 
de maestru inter
pun cte pentru c

:fU.

CORNELIU SCARLAT
- REDIVIVUS ?

® Serile rugby 
ricul sub care 
București a Iniția 
nlfestări, a căror 
constitui întîlnirc 
sala clubului, de 
neretnlui, ora 17 
actuali și —de c 
component! ai e

Rubr
Considerat un slîlp (nu numai 

la propriu) al echipei naționale, 
Corneliu Scarlat nu a prea ju
cat, totuși, In

— Motivul ?
— Am avut 

cu sănătatea...
— Dar acum
— încerc să 

sesc „suflul", 
pilier este departe de a fi ter
minat, poate chiar dimpotrivă. 
Uitați-vă la Constantin Dinu, care 
la 35 de ani. a fost unul dintre 
cei mai buni „tricolori" 
Lansdowne Road, tn meciul 
neuitat cu Irlanda. Pot eu, tn 
cest caz, să mă mulțumesc 
doar 13 selecții ?

— Gs spui de R. C. Grivlța Ro
șie, echipa ta de club 7

— Putem mai mult decît a lă
sat să se vadă turul campiona
tului. Sper să arătăm că e așa 
tn noul sezon, dortm cu toțit să 
fim o echipă pe măsura tnaltei 
competențe a antrenorilor noștri, 
Viorel Moraru șl Radu Demlan. 
Cînd te pregătești așa cum am 
făcut-o noi In iarnă, adică tn 
mod exemplar, ai tot dreptul să 
crezi tn mal mult...

ultima toamnă.
probleme serioase

?
revin, să-mi regă-
La 28 de ani un

pe 
de 
a- 
cu

COMPETIȚII CU Șl PENTRU 
„SPERANȚE”

Profesorul Ion Dan a fost ini
țiatorul înființării echipelor din 
rețeaua M.T.Tc. a campionatului 
organizat sub această egidă. In

© Aflăm trista, 
din viată a vechi 
lui susținător al ) 
cu balonul ova’.

LOTOPF
CONFIRMĂRI Ș 
DE NOI Șl M-

Tragerile obișr 
firmă cu regula: 
acestui tradiționa 
La primele trei 
februarie (a pat 
omologată mîine 
buite, între altele 
TURISME „Daci; 
de participanții 
(Craiova), Mihelt 
radea), Lovin C 
Zvîncă Emil (Or 
sile (Turda), S 
Boban Cornel (B 
marcat că șase 
tigători au juca 
tate 250/o ! Trag 
martie 1981 oier 
de șanse asemăi
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SI O MARE DORINȚA DE» 9

La numai patru zile după 
confruntarea lor de la Pitești, 
din campionat Universitatea 
Craiova și F.C. Argeș se voi 
găsi din nou fată în față. azi. 
Ia Rm. Vilcea. pentru a-și mă
sura forțele, de astă-dată 
„sferturile" Cupei României. în 
perspectivă, o partidă „tare", 
un veritabil derby, care ar fi 
putut fi finala competiției k.o., 
programată. însă, printr-un ca
priciu al sorților, înaintea... 
semifinalelor. Un meci ce se 
anunță cel puțin la fel de dîrz 
ca cel de simbăta trecută, un 
meci în care craiovenii 
forța, fără îndoială, 
timp ce piteștenii, 
dorința revanșei, 
pentru a se apropia 
pas de cucerirea trofeului.

La Craiova — pe fondul unei 
atmosfere de firească satisfac
ție și optimism, după victoria 
de la Pitești — nimeni nu con
sideră (după dum am constatat, 
luni, la fata locului) meciul de 
la Rm. Vîlcea dinainte jucat. 
Se invocă cunoscuta lege ne
scrisă a fotbalului potrivit că
reia fiecare joc are istoria lui. 
Se tine seamă, în aprecierile 

• care se fac pe marginea viitoa
rei partide cu F.C. Argeș, de 
valoarea de necontestat a for- 
fnatiei lui FI. Halagian.

„Este cea dinții confruntare 
a noastră cu F.C. Argeș in 
Cuna României, ne spunea Die 
Balari. unul dintre cel mai

în

vor 
eventul. în 
animați de 
vor lupta 
cu încă un

vechi titulari ai echipei craio- 
vene. in pofida tinereții lui. 
Păstrăm, după părerea mea. 
prima șansă, judecind, bineîn
țeles, in raport și de beneficiu] 
moral creat de victoria in 
campionat, sîmbătă". Ceva mai 
circumspecți decît Bălăci, dar 
în esență de acord cu el. antre
norii I. Oblemenco si C. Oțet 
privesc meciul cu F.C. Argeș 
și în contextul marilor obligații 
ale echipei față de ea însăși, 
față de publicul craiovean. 
„După un succes in deplasare, 
remarca Ion Oblemenco. un 
altul pe teren neutru, într-un 
meci cu aceeași echipă, apare 
ca ceva de la sine înțeles. Ast
fel gindesc, în primul rînd, su
porterii. Și noi am vrea să fie 
tot așa de... simplu. Dar cum 
socoteala de acasă nu se prea 
potrivește întotdeauna cu cea 
din tîrg și pentru ca să evităm 
o eventuală surpriză neplăcută’ 
plecăm de la ideea că avem in 
fată un meci foarte greu, care 
nu poate fi cîștigat decît prin
tr-un efort colectiv maxim. 
Personal, cred că cine va în
vinge la Rm. Vilcea va intra 
in posesia trofeului". Antreno
rii I. Oblemenco și C. Oțel 
nu-și ascund deloc speranța că 
Universitatea va realiza acest 
lucru. Și pentru un plus de si
guranță. pregătirea, în aceste 
zile, eșalonată pe parcursul a 
patru ședințe de antrenament.

I
I
I
I

re ne-a 
urmă, 

îtiție a 
.'fășurat 
cui Co- 
ipa Ion 

C.S.S. 
(antre- 

directo- 
țlonalu) 
:lnală a 

Rapid, 
ru sta- 
mblnata ' 
d. „Au- 
-4. 
lnd.
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ÎN CURSA PENTRU FINALĂ
(Urmare din pag. 1)

care 
duela 
spre... 
a Di- 
malul

in cazul a- 
se dispută 
in caz de 
de minute

Să reamintim că. 
cestor partide care 
pe terenuri neutre, 
egalitate după 90 
jocul se prelungește cu două 
reprize a 15 minute. Dacă ega
litatea va persista și după 120 
de minute de joc, atunci se va 
apela la criteriul departajării 
prin loviturile de pedeapsă.

REVANȘA!»
a urmărit activizarea momen
tului de 
creșterea 
poartă și

în ceea 
sănătate a jucătorilor craioveni. 
ea este bună. Nu se anunță 
modificări în formația care a 
evoluat sîmbătă. respectîndu-se 
prihcipiul că echipa care a câș
tigat nu se schimbă.

în cealaltă tabără, la Pitești, 
am observat marți că persistă 
starea de amărăciune după în
frângerea pe teren propriu din 
prima etapă a returului. Exis
tă însă suficiente motive care, 
în timpul scurt rămas pînă la 
ora meciului de la Rm. Vîlcea, 
să aducă echipa antrenată de 
FI. Halagian și V. Dinuț într-o 
dispoziție de meci optimă. Care 
sînt aceste motive? FI. Hala
gian ni le-a prezentat pe punc
te: 1) Pofta de joc manifestată 
de F.C. Argeș în partida cu 
Universitatea Craiova; 2) spiri
tul ofensiv și puterea de an
gajament ale jucătorilor săi ; 3) 
apariția în formație a perechii 
titulare de fundași centrali. 
Stancu-Cîrstea, capabilă să res
tabilească complet echilibrul 
tactic al formației; 4) tradiția 
unor jocuri de calitate prestate 
pe stadionul din Zăvoiul vîl- 
cean. unde F.C. Argeș s-a aco
modat repede cu terenul și s-a 
împăcat bine cu publicul local.

De ambele părți, așadar, op
timism, speranțe în depășirea 
cu succes a etapei „sferturilor". 
Va cîstiga Universitatea Craio
va? Va cîștiga F.C. Argeș? 
Șanse are și una. și alta. La 
Rm. Vîlcea. terenul de joc se 
prezintă în condiții excelente, 
timpul e închis, dar nu e frig 
și se contează pe o mare aflu
ență de spectatori, printre care 
se vor găsi, cu certitudine, 
multi craioveni și multi piteș- 
teni. hotărîți să-și susțină e- 
chipa favorită.

atac, cu accent 
frecventei șuturilor 
a finalizării.
ce privește starea

Mihai IONESCU

pe 
la

de

Odată cu reluarea Diviziei 
i“. a reînceput și o altă 

întrecere — la fel de pasio
nantă — în care sînt angre
nați toți divizionarii „A“ și 
anume „Topul campionatu
lui", reflectare cit mai a- 
proape de adevăr a com
portării fiecărui Jucător în 
cele 18 etape disputate pînă 
în prezent. Alcătuit pe baza 
mediei notelor, după etapa 
a 18-a „Topul" are urmă
toarea componentă. în el 
figurînd jucătorii care au o 
medie de la 7,00 în sus șl 
care au la activ cel puțin 
jumătate din meciurile des
fășurate pînă acum:

Tegean 7,63 
ȘTEFĂNESCU 
TALNAR 7,44 
Lucescu 7,32;

Naghi 7,23;
7,22; Kallo 7.19;______
NEGRILA și I. Gabriel 
Dinu 7,10; IORDACHE 
Bulancca și Ciugarin 
Geolgău și Cavai 7,06; 
LACI și MORARU 
Bogdan și Dubinciue 7,00.

Din cei 21 de component! 
ai „Topului”. 8 sînt interna-

7,50

Lung 7,29;
CIMPEANU 
Ariciu 7,15; 

7,11; 
7,08; 
7,07; 
BA- 
7,03;

ționali ’ 7 ai lotului 
(trecuti 
unu al 
(trecut . _____ ___  ______
Dintre ceilalți selectionabili. 
Ia un nas sau doi de a in
tra în „Top“ se află Sameș 
și Speriatu 6,94 (de fapt di- 
namovistul a ieșit după 
Pa a 18-a. ca urmare a 
tei 5 orimite sîmbătă 
meciul de la Petroșani), 
mătaru 6.88 — din lotul 
și Klein 6.94. C. Solomon 
6.90 — din lotul de tineret.

Primii trei clasați la în
cheierea turului — Țcgcan, 
Ștefănescu și Tălnar — au 
pornit „umăr Ia umăr" (toți 
au fost notați cu 8). amin
tind o pasionantă luptă. în 
acest retur, pentru cel mai 
constant jucător al campio
natului.

„Cei 21" 
mătoarele 
Craiova — 
Corvinul 4., 
Cluj-Napoca. F.C. Argeș și 
Progresul Vulcan — cite 2, 
F.C.M. Brașov. Steaua. Jiul 
și Sportul studențesc — 
cite 1.

„A" 
cu majuscule) și 
lotului de tineret 

cu litere mai negre).

eta- 
no- 

în 
Câ- 
..A"

provin de la ur- 
echipe: Univ.
cu 5 jucători, 

Dinamo, „U“

LA SLATINA, ECHIPELE - IN ORDINE 
ARBITRII - I

vut loc 
mf, dar 
ineretu- 
teaua a 
—10, cu 

primul 
număr 

compe- 
ile 3—4: 
- C.S.Ș 
■a frun- 
enerabi- 
heorghe 
lorul e-

I
I
I
I

5 gene- 
Triumf 
de ma- 

ă“ o va 
ităzi (în 
onul ti
re foști. 
- viitori 
aționale. 
fata de 
îȚCHI

I
I
I

încetării 
evotatu- 

i jocului 
i£?pțe.

I
I

Meci de atracție și la Pitești, 
unde deținătoarea trofeului, 
„Poli" Timișoara, echipa 
a eliminat pe Celtic, va 
pentru păstrarea șansei 
finală cu liderul seriei I 
viziei „B“. echipa de pe 
mării. F.C. Constanta.

în sfîrșit, sub Timpa, cel mai 
puțin echilibrat meci al sfertu
rilor de finală: Steaua, record
mana Cupei, fată în fată cu 
„buturuga mică", ambițioasa 
formație din divizia 
Sticla-Arieșul Turda, 
care se poate mîndri
minarea divizionarelor 
Baia Mare și Sportul
țese. Și cine poate uita (mai
ales în Giulești!) de anul 1961, 
cînd formația turdeană câștiga
trofeul la București?!

ȘTIRI...
9

a treia, 
echipă 

cu eli- 
„A“ F.C. 
studen-

ȘTIRI...»

• DIVIZIA „A" IN MARTIE, 
LA ORA 15,30. Partidele etapelor 
Diviziei „A“ programate in luna 
martie vor începe la ora 15,30, 
avînd în deschidere, de la ora
13.30, jocurile echipelor de spe
ranțe.

e JOI, ȘEDINȚA comisiei de 
DISCIPLINA. Săptămînala ședin
ță a Comisiei de disciplină va 
avea loc joi, de la ora 17, în ca
drul ei discutîndu-se problemele 
ridicate de desfășurarea meciuri
lor etapei a 13-a a Diviziei .A”.

® MIINE, IN CAPITALA. Pe 
terenul Automecanlca (Triumf), 
Șos. Olteniței (tramvai 11, auto
buzele 44 și 244). va avea loc în- 
tilnirea amicală dintre Rapid 
București si Automecanlca Bucu
rești. Partida va începe la ora
15.30.

•4.

)SPORT INFORMEAZĂ
ECTIVE 
XESE !

mai mari... Agențiile Loto-Prono- 
sport vă mai stau la dispoziție 
NUMAI ASTĂZI ȘI MÎTNE pentru 
a vă încerca și dv. șansele.

>to con- 
vantajele Tragerea

de joc. 
din luna

de astăzi, 
vizează în

ază 
ost

a fi 
atri-

ora 16.40.

obișnuită Pronoexpres
4 martie 1981, se tele- 
direct începînd de la

> După evoluția Dună din meciul cu steaua

tieel1 llil"l(S[“: „FOTBALUL TRfBULE PRIVII
Șl DINCOLO DE REZULTAT"

Dialog cu Angelo Niculescu, 
după o frumoasă evoluție a e- 
chipei 
fi in 
„sfert” 
tentatei

— Ce 
Steaua ____
și acest 1—1 de pe Ghencea 1

— Nimic extraordinar. „Minjii", 
cum spuneți dumneavoastră, s-au 
maturizat, au înțeles ce vor an
trenorii, au luat jocul in serios, 
s-au consacrat acestei revanșe 
fără a face rabat pregătirii de 
ansamblu, și m-au ascultat cînd 
le-am spus, cu insistență, că 
FOTBALUL TREBUIE PRIVIT ȘI 
DINCOLO DE REZULTAT.

— Adică ?
— Destul de simplu. Le-am a- 

rătat că acel 4—0 nu reprezintă 
nici pe departe raportul de for
țe de pe teren și că la această 
contradicție au contribuit in pri
mul rînd el, printr-un soi de su
perficialitate de adolescenți in a- 
părare. Le-am mai spus că asta 
se poate tntimpla oricărei echi- 

~ ‘se tn- 
tn fața 

pentru 
pentru 

materia

sale în meciul cu Steaua 
ajunul unui interesant 

de Cupă în compania ta- 
echipe vîlcene.

se află între acel 0—4 cu 
la startul campionatului

S AUTO- 
obținute 

x Marin 
intin (O- 

(Galați), 
•ascu Va- 
icolae și 
) ; de re- 
icești cîș- 
iete achi- 

virîeri 6 
posibilități 
sau chiar

CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 1 

MARTIE 1981

Categoria 1 : (12 rezultate)
19,25 variante a 11.784 lei.

Categoria 2 :
313,50 variante a

Categoria 3 :
2.261,75 variante a 181 îei.

(11
868
(10

rezultate) 
lei.

rezultate)

pe, a.șa cum avea să i 
tîmple și lut Hamburg, 
lui Saint Etienne, meci 
care ne-am documentat, 
că e un caz tipic în 
asta.

— Considerați că acest 
Steaua reflectă raportul 
teren ?

— Am fost egali „în prima" și 
întrucîtva superiori în a doua, 
cînd am manevrat mai bine „pe 
lateral" și am venit la finalizare 
pe centru. Dacă Fîșic, Șoiman și 
Vamanu ar fi avut mai multă 
experiență și... cutezanță, am fi 
putut cîștiga. Spun cutezanță, 
pentru că au cedat în fața atacu
rilor prea dure ale lui Fl, Marin 
și Anghelini. In legătură cu asta 
aș vrea să spun că abținerea de 
la brutalități — idee emisă de 
F.R.F. — n-ar trebui să rămînă 
o vorbă goală.

— Cum explicați ascensiunea 
lentă, dar sigură, a echipei dv. 
după acel 0—4 '

— Printr-o mal bună și 
clară organizare a jocului, . 
consumarea energiei în folosul jo
cului șt nu pentru „numerele" 
personale. Cei cîțiva jucători ceva 
mai răsări fi de la noi — Vama
nu, Șoiman. C. Solomon, Șosu, 
Chitaru și Cărpuci — au înțeles 
că vor putea urca numai și nu
mai cu ajutorul echipei, muncind 
în consecință.

1—1 cu 
de pe

moi 
prin

— l-ați urmărit pe jucătorii de 
la Steaua ?

— Evident. Altfel nu aș putea 
face aprecieri asupra jucătorilor 
mei. Fotbalul nu e 100 de metri 
plat. In fotbal totul se leagă, to
tul depinde și de adversar,

— Ce ne puteți spune despre 
Internaționalii bucureșteni ?

— M-a surprins activitatea ex
trem de redusă a lui Marcel $1 
faptul că s-a lăsat dominat de 
„omul lui", Andrieș. iordănescu, 
de asemenea, nu a avut o zi 
prea bună, fiind anihilat de Mol
dovan. Sameș a jucat binișor, dar 
n-a avut prestanță. Stoica ■— bun, 
în ambele faze, dar fără stră
lucire. Iordache — foarte bun, 
sigur, și excelent la intercepție. 
Ca o observație gene
rală. echipa bucureș- 
teană s-a lăsat surprin
să de mărirea tempou- 
lui nostru la ieșirea 
din apărare în atac și 
la schimbarea, direcției 
de joc.

— Sînteți în ajunul meciului de 
Cupă. Știu că ați avut obiecții 
la programarea „sferturilor** 
miercuri, fiind împotriva unei 
frecvențe susținute chiar din 
start.

— Obiecția a fost de principiu. 
Pe vremea cind lucram la „na
țională* ajunsesem cu distinsul și 
regretatul meu coleg Vogi la con
cluzia că programul „naționalei* 
trebuie să numere invers șase e- 
tape de campionat de la data 
primului meci oficial. Noi ne 
prezentam cu șase etape de ro
daj. Astăzi s-au programat 9 e- 
tape și cinci acțiuni de lot, plus 
faptul că Steaua și Craiova sînt 
angrenate în Cupă.

— Ați văzut Chimia la TV ?
— Am văzut-o și mi-a plăcut 

mai mult decît „U" ! Echipa s-a 
desfășurat mai clar, a „apăsat" 
bine pe dreapta, prin Teleșpan 
șl Basno, a avut om de percuție 
pe centru, am observat și cor- 
nere bine studiate, ceea ce în
seamnă că Pigulea muncește și 
gîndește.

— Ce delimitare faceți între o- 
rientările metodice F.R.F. și ini
țiativa antrenorilor ?

— Reperele sînt necesare. Altfel
— din punct de vedere al lucru
lui detaliat — nimeni nu e inte
resat maf mult decît antrenorul 
în perfecționarea jocului echipei 
sale.

Săptămîna trecută, arbitrii 
divizionari „A” au discutat cu 
răspundere despre importan
tele lor probleme Înaintea re
luării campionatului. S-au ți
nut referate, cu destule exem
plificări practice, s-au dat 
teste • șl atltea altele. între 
punctele cele mal dezbătute 
au fost COLABORAREA arbi
trilor de centru cu tușierll șl 
vlce-versa, APLICAREA FER
MA a deciziilor, conform cu 
regulamentul de joc.

Acum după start, 
cont 
lor 
pel 
că, 1 
1U1 L 
examen al sezonului ; 
ceasta categorie, o mențiune 
In plus pentru brigăzile care 
au oficiat la meciuri destul 
de grele — la Pitești, Petro
șani, Tg. Mureș, București 
(jocul de pe stadionul Steaua). 
Șl, totuși a existat o notă 
discordantă, la întâlnirea de 
la Slatina Ce imputăm aces
tei brigăzi ? Mai ales inter
pretarea inexactă, după bunul 
plac, a poziției afară din joc. 
Este drept, tonul l-a dat, cu 
precădere, tușierul din Timi-

după start, ținînd 
: de aprecierea cronicari- 
prezenți la partidele eta- 
a 18-a, se poate spune 

în mare, cavalerii fluieru- 
au trecut cu bine primul 

în a-

șoara, A. Forwirlh, care * 
dezavantajat formația oaspete. 
N-am Înțeles Insă ■*' ~
bitrul de centru, 
Gh. Jucan, n-a 
este „încurcat" de ______  _
mintit, apltcînd mecanic sem
nalizările eronate venite de la 
tușe. Așa cum s-a Intîmplat 
In acea fază din min. 40, cînd 
bucureșteanul M. Ionescu — 
scăpat spre gol. printr-o tre
cere de balon — înainte — 
(„armă* contra pasului la of
said) — a fost oprit — absolut 
neregulamentar! — să continue 
faza. Indiferent unde s-ar ti 
aflat arbitrul Gh. Jucan el avea 
posibilitatea — și datoria! — 
s-o judece singur. Ca șl pe a- 
ceea, din finalul meciului, cînd 
Prepeliță a fost clar faultat 
tn careu și cînd infracțiunea 
se putea vedea de la o poș
tă. Să notăm că interpreta
rea „sui-generis" 
fel de faze n-a dus — spre 
lauda echipelor i:.
plicații în teren. Sperăm că 
cei In cauză (și colegiul ar
bitrilor I) vor trage conclu
ziile ce se Impun.

de ce ar- 
medieșanul 
sesizat că 
tușierul a-

a unor ast-
la com-

Stelian TRANDAF1RESCU

€u cc s-a întors Progresul de la Slatina ?

Pet,l! : „CU UN PUNCT MAU!
Șl CU... PICIOARELE PE PAMINT“

— Așadar, tovarășe Petre Mol- 
doveanu, 
calcule",

a trecut șl Iarna „de 
______ , în care Progresul-Vul
can, s-o spunem drept, nu prea 
stătea pe roze. A primit mai 
tot timpul o cotă minimă. Dar, 
ca la fotbal, unii spuneau că 
„Progresul cade“, alții că 
Progresul rămîne“. Ce spune 
Progresul 7 Vă întrebăm pentru 
că am observat prea multă dis
creție în tabăra sa, de parcă 
s-ar feri de ochii lumii. Și me
ciuri amicale ați jucat mai pu
ține.

— Lumea a vorbit și în lipsă 
de jocuri a calculat, pentru că 
în lumea fotbalului 
sînt mari, pentru că, 
de locul

1 că 
„nu,

DIALOGURI

loan CHIRiLA

pasiunile 
indiferent 

ocupat in clasament, e- 
echipa favorită rămtne 
lingă inimă. Discreta 
noastră apariție dina
intea returului a de
pins, poate, șl de o 
conjunctură. După Slă- 
ntc Moldova, am reve
nit in București, dar, 

din lipsă de terenuri, am 
cam stat. Intre 9 fi 19 fe
bruarie am fost in Bulga
ria și acolo, la Tolbuhin, prin 
4 jocuri, am recuperat ceea ce 
trebuia sd mai facem la capito
lul omogenizării tehnico-tactice. 
Și ne-am mai întors din acel 
turneu cu un plus de încredere 
tn forțele noastre. Chiar dacă ad
versarele au fost de Divizia „B" 
și ,,C“, un egal șl trei victorii 
înseamnă ceva. Echipa jucase 
bine, învinsese cu 1—0 formația 
din Tolbuhin care, peste trei zile, 
la Varna, termina la egalitate cu 
cunoscuta echipă suedeză F. C, 
Malmă.

— V-ați gîndit în mod deosebit 
la primul joc al returului 1

— Sigur că da. Logica e sim
plă. ~ ----- “ —‘
jocuri 
chipa 
putem 
spus : 
pinde 
luăm
Mare v.-------- .-----------
pe adversarii direcți, cu condi
ția sd ciștlgăm „acasă", cu Jiul, 
Dinamo și F. C. Argeș.

— Povestea cu meciurile de „a- 
casă”. cu Dinamo și Steaua, pen
tru o bucureșteană, are destulă... 
Imponderabilitate.

— Da, ne-am gîndit și la asta. 
Dacă pierdem meciurile cu Dina
mo și Steaua, „clasamentul ade-

Reveniți in țară cu trei 
pe gazon, am zis că e- 

este „tn mini" șt că ne 
ataca obiectivul. Ne-am 
de primele 6 etape de- 

soarta noastră. Adică, dacă 
puncte la Slatina, Baia 

și Galați ti ținem sub noi

vărului" ne aruncă la fund. Ca 
si „Sportul", slntem dezavanta
jați din acest punct de vedere. 
De aceea am zis și zicem : „a- 
fară" ne jucăm șansa.

— Șl la Slatina v-ați 
Cum a fost acolo ?

— Și bine și rău. Cu 
pregătire fizică, a fost . 
fi respectarea cu strictețe a sar
cinilor tactice. Avem doi atacanți 
mari și lăți, pentru că pe Ma
rțea a trebuit să-l retragem la 
mijloc... Ei, dar am început sd 
desconsplr ' 
te. Echipa . . .
deși forța ofensivă 11 scăzuse, o 
repriză tn -• -
pierzi, e ceva. Dacă arbitrul ar 
fi avut personalitate, fluiertnd 
ceea ce era limpede pentru toa
tă lumea și nu s-ar fi subordo
nat tușierului, poate ne întor
ceam victorioși, șt Oltul putea 
cîștiga. Nu-l vizez attt pe cen
tralul Jucan, cit, mai ales, pe 
tușierul Forwirth. Dacă jucam cu 
Timișoara fi nu ne-ar fi arbitrat 
așa...

— încercați să-l scuzați pe Ma
rian Ionescu ?

— Nu m-am gtndit la asta. Pa 
Ionescu 11 asemăn cu Balint, co
legul meu de la C.C.A. Piston, 
mereu înainte șl înapoi. Prezent 
In joc, bătăios, arțăgos. Pînă a- 
cum a luat cartonașe pentru 
faulturi, nu pentru gesturi. Dacă 
te va disciplina, va dștlga tn 
randament.

— După punctul de la Slatina, 
s-a schimbat ceva tn obiectivele 
echipei ?

— o, nu. 
rămas cu 
Noi avem 
ținerea în 
Udarea lotului. Am luat doi ju
cători de la „onoare" și dau re
zultate. Vom continua acțiunea...

— Ce fac „bătrinii" Progresului, 
Țevi, Marica. Apostol... ?

— Bătrinii sint primii peste tot. 
Bătrinii s„ ocupă și de aspec
tele disciplinare. Un colectiv for
mat din cinci ju-ători ti judecă 
pe cei ce mai calcă strimb și «v 
hotărtri. Nu trebuie să vi se pară 
curios. Pentru că disciplina l-a 
caracterizat întotdeauna pe con
silierul nostru Gh. Popescu, an
trenorul meu de la C.C.A. Nici 
aici nu abdică de la principiile 
sale de priceput și exigent teh
nician. cu care eu și colegul 
Eug Iordache colaborăm bine.

Constantin ALEXE

Jucat-o.
o bună 
posibilă

micile noastre secre- 
a fost stăpină pe ea,
10 jucători și să nu

Sîntem realiști. Am 
picioarele pe pămînt. 
două obiective : men- 
Divizia „A" și convo-



O nouă victorie a handbaliștilor noștri „Concursul Prietenia" ia schi alpin

STEAUA - HONVED BUDAPESTA 26-24
— Azi, în derbyul rundei a 3-a a Campionatului Armatelor Prietene,

LA START SPORTIVI
Șl SPORTIVE DIN T ȚĂRIDukla Praga

A X-a ediție a Campionatu
lui Armatelor Prietene la 
handbal a programat, marți 
duoă-amia: ă in sala Floreasca 
din Capitală, cea de a doua 
reuniune, oferind celor peste 
2 000 de spectatori, care au 
umplut pină la refuz tribunele, 
meciuri de mare angajament, 
palpitante, întilniri care au 
evidențiat din nou frumusețea 
acestui sport.

întrecînd pe Honved Buda
pesta, ciștigătoarea ediției de 
anul trecut a Campionatului 
Armatelor Prietene, Steaua și-a 
încheiat evoluția in grapă. Și-a 
încheiat-o cu o victorie chiar 
mai netă decît o arată scorul 
— Steaua — Honved Buda
pesta 26—24 (14—11). — cuce
rind primul loc în grapă și ca- 
lificîndu-se pentru turneul 
locurilor 1—4. A fost un meci 
dinamic, de tun nivel tehnic, 
o întilnire dominată autoritar 
de steliști (15—11 în min. 33, 
24—18 în min. 53), îndeosebi 
datorită jocului inteligent al 
coordonatorului Radu Voina șl 
productivității interilor Vasile 
Stingă și Marian Dumitru. Un 
aport considerabil l-au adus, de 
asemenea. portarul Nicolae 
Munteanu, Cezar Drăgăniță — 
în atac și Gabriel Kicsid — în 
apărare. Handbaliștii din Un
garia au opus o dirză și per
manentă rezistență, acționînd 
rapid și derutant în atac, as
pru — uneori poate chiar prea 
aspru — în defensivă. Dar de-

Turneele pe grupe valorice la volei masculin

UNIVERSITATEA CRAIOVA SURCLASEAZĂ 
PE EXPLORĂRI BAIA MARE!

La Craiova (locurile 1—4) și 
București (locurile 9—IZ) s-a în
cheiat întrecerea din cadrul celui 
de-al 3-lea turneu pe grupe va
lorice la volei masculin, în timp 
ce la Brașov (locurile 5—8) s-au 
desfășurat partidele etapei a 2-a. 
lată amănuntele:

GRUPA LOCURILOR 1-4
CT.AIOVA, 3 (prin telefon). In 

ultima zla competiției găzduită de 
sala Polivalentă din localitate, la 
cele două partide programate a 
asistat un public extrem de nu
meros, chiar mal numeros decît 
in zilele precedente, mulți alțl 
amatori de volei localnici nepu- 
tînd să mai găsească locuri în sa
lă. Această avalanșă de specta
tori se explică și prin faptul că 
echipa Universitatea Craiova ta- 
tîlnea de data aceasta pe Ex
plorări Baia Mare cu care con
curează pentru locul al 3-lea în 
clasamentul final. Speranțele stu
denților și ale susținătorilor Iar 
de a obține o nouă victorie s-au 
materializat peste așteptări, stu
denții cîștlgînd cu 3—0 (7, 6, 6,). 
Elevii antrenorului Radu Zamfi- 
rescu au jucat, ca și în meciul cu 
Steaua, cu mult aplomb, au gîn- 
dit mal bine organizarea acțiuni
lor, s-au concentrat la preluare 
și la apărarea din linia întîi, un
de s-au remarcat îndeosebi Daha 
și Cr. Popescu. Ca urmare, el 
au dominat cu autoritate întîl- 
nlrea, conducted la diferența 
lin iști tcare.

Au arbitrat foarte bine : I. Ar- 
meanu (Buc.) șl Al. Ignat (Tg. 
Mureș).

Ultima partidă a turneului de 
aici, Dinamo — Steaua, trebuia să 
fie un veritabil derby. Dar n-a 
fost pentru că Steaua a intra* 
în teren resemnată cu Infrînge- 
rea, în timp ce Einamo a jucat 
cu economie de efort, cîștigînd 
cu 3—0 (13, 10, 0). i

Jocul a marcat o netă de e-’ 
chilibru in primul set, un mo
ment bun al steliștîlor la începu
tul celui de al doilea (9—4) șl 
dominarea dinamovlstă ptaâ tn 
final. Remarcați : Tutovan, Oros 
(D). Pop (S). Bun arbitrajul : M. 
Marian (Oradea) — M. Nlcolaa 
(Buc.). In clasament t 1» Dinamo 
18 p, Steaua 13 p, 3. Explorări 
12 p, 4. Univ. Craiova 11 p.

Gh. DEDIU

ROMÂNIA - BRAZILIA, LA TENIS
(Urmare din pag. I)

vor afla, probabil, Kirmayr și 
Ilocevar, cu foarte bune rezul
tate în cursul lunii ’ noiembrie 
1980, cînd au învins: primul — 
pe Pecci. iar al doilea — pe 
Gerulaitis! Grăitoare sînt. fi
rește. șl pozițiile brazilienilor 
computerizate (Kirmayr și 
Kooh printre primii 60 în lu
me), dar acestea n-au valoare 
absolută, fiind în funcție si 
de frecventa participării la tur
neele internaționale. în conclu
zie. un meci deschis unui re
zultat strîns.

— Vorwârts Frankfurt pe Oder

Vasile Stingă va arunca peste blocajul advers și va marca un 
nou gol. (Fază din meciul Steaua — Honved Budapesta).

Foto : Dragoș NEAGU

cisivă a fost varietatea, pre
cum și fantezia acțiunilor 
handbaliștilor noștri Au mar
cat : Stingă 9. Dumitru 8, Dră
găniță 4, Voina 3, Virgil 1, Ma
rian 1 — pentru Steaua ; Ori 
9, Kovacs 6, Kenyeres 4, Illes 
2, Somogyi 1. Cseri 1, Nagy 1 
— pentru Honved Budapesta. 
Au arbitrat Cestimir Sladky 
(Cehoslovacia) și Victor Malik 
(U.R.S.S.).

Ț.S.K.A. Moscova a avut o 
prestație excelentă și a cîști- 
gat fără dificultăți pasionanta 
și spectaculoasa întilnire cu

GRUPA LOCURILOR 5-8
BRAȘOV, 3 (prin telefon). In 

cea de a doua zi a turneului e- 
chipelor de mijlocul clasamen
tului, în sala Tractorul am asis
tat la un cuplaj deosebit de in
teresam*. Debutul l-au făcut Po
litehnica Timișoara și Silvania 
Șimleu Silvaniel, tatr-o partidă 
extrem de animată, echilibrată. 
Scor final : 3—1 (—10, 13, 12, 9) 
pentru Silvania. Remarcați : Măș- 
cășan, Chiș, Tutelea (S), ‘Grădi
nara șl Bugarschi (P). Arbitri: 
M. vudescu șl V. Arhire (ambii 
din Brașov).

In cel de al doilea joc, Trac
torul Brașov și Delta Tulcea au 
furnizat o partidă frumoasă, de 
bun nivel tehnic și spectacular. 
Mal insistenți la fileu, cu un 
blocaj sigur și un dublaj atent, 
brașovenii au clștigat cu 3—0 
(8, 14, 12). Remarcați : Sterea,
Hînda, Pintea (T), Stanciu șl 
Ispas (D). Arbitri : O. Manlțiu 
(Brașov) — Gh. lonescu (Buc.).

în clasament: 5. Politehnica 
14 p, 6. Tractorul 13 p, 7. Silvania 
11 p, 8. Delta 10 p.

Turneul continuă astăzi.
Carol GRUIA, coresp.

GRUPA LOCURILOR 9-12
lin sala Olimpia din Capitală, 

din nou arhiplină, s-au mtîlnit 
ta primul joc din ultima zl a 
turneului al treilea la care par
ticipă echipele din subsolul cla
samentului (locurile 9—12) C.S.U. 
Galați șl Calculatorul IJ.R.U.C. 
București. Am asistat la o parti
dă modestă, cu puține faze spec
taculoase. Bucureștenii, lideri al 
grupei, au început bine, s-au 
distanța* (6—3), dar apoi au bă- 

jțu* pasul pe loc, lăsindu-se de- 
‘.JpășlțL In setul al doilea, C.S.U. 
j-B-a instalat șl mal ferm la 

cîrma jocului, a realiza* un a- 
vantaj copios (7—0) pe care, du
pă, cîteiva clipe de relaxare, l-a 
mărit, cîștiglnd setul șl mai clar. 
Cel de al treilea avea să fie șl 
ultimul, studenții lutad șl păs
trând mereu un avantaj de 5—8 
puncte. Bucureștenii au jucat fă
ră nerv, marcațl parcă de efor
tul din ajun sau, poate, mul
țumiți cu numărul punctelor acu
mulate plnă acum. Scor final : 
3—0 p, 4, 7) pentru C.S.U. ca- 
re-șl mărește astfel șansele de 
a rămtae în Divizia „A". Eviden- 
țiațl : Pustiu, Căescu, Sîrbu
(C.S.U.),' Șchlopescu șl Bulacu 
(Calculatorul). Arbitraj bun: V. 
Dumitru — V. Vrăjescu (ambii 
din București).

In cea de a doua partidă Ra
pid București a întrecut pe Vii
torul Bacău cu 3—1 (—14, 6, 12, 
9). După un duș rece (au pier
dut setul tatii, deși condusese
ră cu 8—1), giuleștenii s-au con
centrat șl și-au concretizat su
perioritatea prin frumoase com
binații realizate de Cr. Ion și 
finalizate de D. lonescu șl M. 
Popescu. De la învinși au juca* 
mal bine Păduraru șt Prodan. 
Arbitraj bun : N. Găleșanu din 
București șl M. Constantlnescu 
din Ploiești. In clasament : 9.
Calculatorul 15 p, 10. Rapid 14 p, 
11. C.S.U. 13 p, 12. Viitorul 12 p.

Sever NORAN

Dukla Praga : 30—26 (18—14).
Au marcat : Baran 7, Kidiaev
1, Cikalaev 6, Fcdiukin 4, Juk
2, Losovik 2, Vasiliev 1, Cemi- 
șev 1 — pentru Ț.S.K.A. și 
Bartck 7, Kotrc 6, Strcsto- 
vanski 5, Ilracha 4, Toman 2, 
Benda 1, Stika 1 — pentru 
Dukla. -Au arbitrat Peler Te- 
kauer (Ungaria) și Jaroslav 
Vojtila (Polonia).

în cel de al 3-lea meci, dis
putat între Vorwârts Frankfurt 
pe Oder și Ț.S.K.A. Sofia, vic
toria a revenit handbaliștilor 
din R.D. Germană cu scorul 
de 22—17 (9—10).

Astăzi se desfășcară urmă
toarele meciuri : ora 16 : Selec
ționata armatei Poloniei — 
Honved Budapesta ; ora 17,30 : 
Dukla Praga — Vorwârts 
Frankfurt pe Oder ; ora 19 : 
Ț.S.K.A. Sofia — Ț.S.K.A. 
Moscova. Steaua, care și-a în
cheiat evoluția în grupă, clasîn- 
du-se pe primul loc. are zi 
liberă astăzi.

Hristache NAUM

intr-un clasament ui ziarului llqiiițic

ROMÂNIA PE PRIMUL LOC 
ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI

PARIS, 3 (Agerpres). Ziarul 
parizian „L’Equipe" publică, pe 
baza rezultatelor înregistrate 
în Cupele europene masculine 
de volei, un clasament în care 
pe primul loc este situată 
România cu 23 puncte, urmată 
de U.R.S.S. — 20 puncte. Italia 
— 18 puncte. Cehoslovacia — 
13 puncte, Bulgaria — 12 punc
te, Franța — 1 puncte. Belgia, 
Iugoslavia și Ungaria —■ cu cite 
6 puncte etc.

în comentariu se scrie, prin
tre altele: „25 de țări sînt re
prezentate in acest clasament, 
care poate da o idee destul de 
exactă a valorii voleiului euro
pean actual. Surpriza vine, de
sigur, din partea României, care 
nu s-a mulțumit doar să devi
nă campioană a Europei cu Di
namo București, ci a ocupat și 
locul doi în „Cupa Cupelor",

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE IARNĂ
MADRID, 3 (Agerpres). — 

Proba masculină de slalom 
uriaș. din cadrul Jocurilor 
Mondiale Universitare din Spa
nia, disputată pe pirtia de la 
Candanchu, a fost ciștigată de 
Bohumir Zeman (Cehoslovacia) 
cronometrat In două manșe cu 
timpul de 2:34.43. Medalia de 
argint a revenit iugoslavului 
Tomas Cerkovnik — 2:35,10. în 
timp ce unul dintre favorițil 
concursului, bulgarul Petar Po- 
panghelov. a ocupat locul 3. cu 
2:35,48.

în proba feminină de schi 
fond — 10 km. victoria a re
venit concurentei Kveta Jerio- 
va (Cehoslovacia) — 28:03.13, 
urmată de compatrioata sa 
Blanca Paulu — 28:33,25 și so
vietica Liubov Sabolotskaia — 
29:05,25.

în cursa masculină de 30 km, 
— pe primul loc s-a situat bul
garul Ivan Lebanov — 
lh 19:18,28, urmat de schiorii 
sovietici Aleksandr Kozel — 
lh 19:39,81 șl Aleksandr Kutu- 
kin — lh 20:35,71.

Desfășurat Ia „Palatul Spor
turilor" din Jaca, turneul de

Schiorii participanți la actu
ala ediție a ..Concursului Prie
tenia" se află, de ieri, la Po
iana Brașov și se antrenează 
de zor. Cei mai vrednici au 
fost tinerii sportivi din dele
gația R.P.D. Coreene, care se 
află de mai multe zile în fran- 
moasa noastră stațiune, unde 
au repetat de nenumărate ori 
coborîrile pe pîrbiile de con
curs. Marți, pe pantele Postă
varului, schiorii alpini din cele 
7 țări participante s-au cunos
cut, au recunoscut împreună 
detaliile traseelor de întrecere 
și. spre satisfacția tuturor, au 
fost îneîntați de cele văzute

Reprezentanții noștri se află 
după o perioadă de pregătire 
intensă sub conducerea antre
norilor Mihai Sulică si Fran- 
cisc Boniș. Potrivit tradiției, ța
ra organizatoare are drept da 
participare cu cite 8 sportivi Ia 
fiecare probă. După finalele 
„Daciadei" de juniori. noii 
campionii naționali și laureați 
au fost selecționați și vor lua 
startul în ediția din acest an 
a „Concursului Prietenia", ală
turi de tinere speranțe ale 
schiului alpin din Bulgaria. Ce- 

cu Steaua București. Iată o Ca
pitală copleșită de succese".

Același ziar publică o decla
rație a președintelui Confede
rației europene de volei. Geor
ges Boudry, care a subliniat: 
„Meciul pentru locul îniîi in 
turneul de la Palma de Mallor
ca, disputat între Dinamo 
București ■ și Ț.S.K A. Moscova, 
a fost, probabil, cel mai mare 
meci la care ne-a fost dat să 
asistăm vreodată. A fost o par
tidă într-adevăr de antologie, 
cu schimburi prelungite de ba
loane, interminabile aproape, 
cu faze electrizante. Dinamo a 
prezentat o echipă excepționa
lă cu un jucător de atac — 
Tutovan, splendid în acest meci, 
și un ridicător — Oros, deo
sebit de inspirat în intervenți
ile sale".

hochei pe gheață s-a încheiat 
cu victoria — scontată — a se
lecționatei Canadei — 8 puncte, 
urmată, în dasamental final, 
de Finlanda — 6 puncte. Japo
nia — 4 puncte. Spania — 2 
puncte și Coreea de Sud — 
zero puncte.

în finala competiției, hoche- 
iștii canadieni au Învins cu 
scorul de 6—I (1—0, 2—1. 3—0) 
formația Finlandei, iar în par
tida pentru locul trei, reprezen
tativa Japoniei a Întrecut cu 
9—3 (5—0, 3—2, 1—1) echipa 
Spaniei.

CLASAMENTUL CELOR

DE TENIS
în clasamentul celor mai buni 

jucători de tenis de masă din 
lume, dat publicității de fede
rația internațională de specia
litate, pe primul loc se află 
japonezul Shomizu Ono, urmat 
de Guo Yue Hua, Shi Zliîhao, 
Wang Hui Yuan (toți trei din 

hoslovacia. Uniunea Sovietică 
S.a.. unde acest sport se 
bucură de frumoasă și trai
nică tradiție. Iată sportivii 
români care vor fi înscriși pe 
foile de concurs: Liliana Ichim,

LILIANA ICHIM

Delia Parate, Carmen Cozma, 
Anca Moraru, Juja Nagy, Irina 
Voiculescu, Adriana Macrea. 
Simona Costinaș, Eusebio Fu- 
lea. Ortvin Fruhn, Emilian Foc- 
șeneanu, Nicolae Parate, II ie 
Hosu, Ion Frățilă, Lajos Boyte.

Programul de desfășurare a 
curselor: miercuri — ooborîre 
non-stop; joi — coborîre; vi
neri — slalom uriaș; sîmbătă 
— slalom special.

• TELEX •
ATLETISM 0 Jamaicanca Mar

lene Ottey a realizat la Lincoln 
(Nebraska) 33,11 s. pe 300 yarzl
— cel mal bun rezultat mondial
• In crosul de la Milano au 
cîștigat spaniolul Jose Gonzales
— 33 :ll,0 pe 12 km și norve- 
gianca Ingrid Kristensen —12:18,0 
pe 4 km.

CICLISM © A 16-a ediție a tu
rului Cubei (12 etape) a revenit 
ciclistului cubanez Jorge Antonia 
Parez urmat de columbianul Pe
rez la 2:17,0. Campionul olimpic 
Serghei Suhurucenko a fost al 
16-lea, la 13;50,0 de cîștigător. Pe 
echipe Cuba a fost urmată de 
U.R.S.S. la 11:23 © Cursa orga
nizată de ziarul belgian „.Hei 
Volk", la Gand, a revenit La 
sprint olandezului Jan Raas în 
5.47:00,0 pe 224 km, înaintea fran
cezului Duclos-Lasalle și a bel
gianului Luc van den Brouckc.

FOTBAL ® A 34-a ediție a tur
neului de juniori de la Viareggio 
a fost cîștigată de formația A.S. 
Roma (2—0 in finala cu echipa 
engleză Ipswich Town). 9 Re
zultate din turneul de juniori de 
la Porto : Belgia -r Portugalia \ 
1—1, Danemarca — Franța 1—1, 
Belgir — Franța 2—1.

HANDBAL ft în meci tur pen
tru semifinala C.C.E. la handbal 
feminin, la Belgrad, echipele iugo
slave Radnicki și Osijek au reali
zat 10—10.

HOCHEI • Pregătindu-se pen
tru C.M. grupa „B“ de la Va) 
Gardena, echipa Poloniei a în
trecut cu 6—0 (2—0, 3—0, 1—0)
formația cehoslovacă Hradek Kra- 
lova, • Intr-unui din derbyurile 
campionatului unional, Ț.S.K.A. 
Moscova și Dinamo Moscova au 
terminat la egalitate : 3—3 (0—2,’ 
1—0, 2—1). Alte rezultate : Sokol 
Kiev — Himik Voskresensk 4—3 
(2—2, 1—0, 1—0) ; Traktor Ce-
liablnsk — Dinamo Minsk 7—3 
(1—0, 4—2, 2—1) ; Spartak Mosco
va — Dinamo Riga 3—1 (0—0,
1—0, 2—1).

în clasament, după 39 de etape, 
continuă să conducă T-S.K.A. 
Moscova — 69 puncte, urmată da 
Spartak Moscova — 64 puncte.

PATINAJ • Pe lacul Vesiarvl 
de lingă Lahti, concurs de „ma
raton" pe patine (200 km) cîști
gat de olandezul Ian Krujtof (44 
ani) In 6.53:25,0.

TENIS • în clasamentul „Ma< 
relul premiu-FILT* pe primele 
locuri sînt : Roscoe Tanner
(S.U.A.) 547 p, Yannick Noah
(Franța) 375 p, Jimmy Connors 
(S.U.A ) 280 p. Ivan Lendl (Ceho
slovacia) 279 p.

SCHI • Concursul internațional 
de sărituri de la trambulină de 
la Sapporo (Japonia) a fost cîș
tigat de schiorul norvegian Toon 
Kristiansen, cu 246,2 puncte (să
rituri de 111 m șl 104,5 m). Pa 
locurile următoare : Yataro Wa- 
tase — 241,8 puncte șl Chiharu 
NTshikata — 236,9 puncte.

MAI BUNI JUCĂTORI
DE MASĂ ‘

R. P. Chineză). Tibor Klampar 
(Ungaria), Stellan Bengtsson 
(Suedia) etc. La feminin, pri
mele trei locuri sînt ocupate de 
reprezentantele R. P. Chineze : 
Zhang Deying, Cao Yan Hua 
și Oi Baoxiang.


