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Miercuri, s-a desfășurat ia 
ca. în prezenta lui Juan An
tonio Samaranch, președintele 
Comitetului Internațional Olim
pic, ceremonia oficială de în
chidere a Jocurilor Mondiale 
Universitare de iarnă. în cadrul 
ceremoniei, reprezentantul Co
mitetului național de organi
zare a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de Vară de la Bucu
rești a preluat din partea Co
mitetului național de organizare 
a Universiadei de Iarnă drape
lul Federației Internaționala a 
Sportului Universitar. Cu acest 
prilej, președintele Federației 
Internaționale a Sportului Uni
versitar, dr. Primo Nebiolo, a 
adresat urări de deplin succes 
Universiadei de Vară care se 

va desfășura la București în 
perioada 19—30 iulie a.o., sub 
înaltul patronaj al președintelui 
Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, ex- 
primînd convingerea că această 
importantă competiție se va 
constitui într-o contribuție ma
joră la creșterea prestigiului 
sportului universitar, la întări
rea legăturilor de prietenie din
tre tinerii din întreaga lume.
Ultima întrecere din. cadrul 
Jocurilor Mondiale Universitare 
de iarnă de la Jaca (Spania) — 
proba feminină de slalom uriaș 
— a fost cîștigată de schioara 
franceză Perrine Pelen, una
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Sferlurile de finală ale „Cupei României" la fotbal

STICLA-ARIEȘUL TURDA, MAREA PERFORMERA 
DE IERI: ELIMINĂ PE STEAUA CU 6-511!

• Drumul spre semifinale a necesitat prelungiri in toate cele patru dispute © 
Craiovenii n-au putut fi stopați de piteșteni nici in Cupă • S.C. Bacău realizează 
scorul sferturilor © Deținătoarea trofeului, „Poli" Timișoara, il redescoperă pe... 
golgeterul Nedelcu • Portarul turdean Vlad a reușit, in fața lui lordănescu, ceea 
ce n-a izbutit goal-keeperul Angliei — Clemence I © Miercuri 20 mai, semifinalele

ALE „OACIADEI“ DE VARĂ
• Numeroase acțiuni și competiții cu caracter
local« Primele finale - la gimnastică și atletism

de iarnă va trage cortina
la începutul lui aprilie

UNIV. CRAIOVA
S.C. BACAU 
„POLI" TIMIȘOARA 
STICLA ARIEȘUL TURDA

F.C. ARGEȘ 
CHIMIA RM. VILCEA
F.C. CONSTANȚA 
STEAUA

2—1 (0-1, 1-1)
5- 1 (0-0, 1-1)
3-2 (2-1, 2-2)
6- 5 (la 11 m)

Citiți în pag. 2—S cronicile de la oele 4 partide.

* A

finale ale „Da-<• Principalele 
dadei" de iarnă (la sichi fond, 
sanie, tir și șah) s-au înche
iat. Cortina peste cea de-a 
U-a ediție a marii competiții 
polisportive naționale — etapa 
de iarnă — va cădea însă abia 
la începutul lunii aprilie, după 
desfășurarea uilltimei finale (la 
tenis de masă — categoria 
14—19 și peste 19 ani).

Dar Întrecerile 
n-au încetat nici 
nivelul asociațiilor 
Martie, prima lună 
vară, este puternic 
debutul in inlreocrile de masă 
ale „Daciadei" de vară. Inau
gurarea oficială a finalelor va 
ajvea loc în ziua de 2 mat

Prima dintre finale va avea 
loc la începutul lunii aprilie. 
Intrarea în scenă o va face 
gimnastica ritmică modernă. In 
vederea participării, județele 
Alba, Suceava, Tuloea, Buzău 
și altele se pregătesc intens- 
Cea de a doua — la atletism
— va avea loc odată cu dtes- 
chiderea oficială a finalei „Da- 
ciadeii" de vară, prin desfășu
rarea tradiționalei competiții 
„Crosul tineretului". De aceea, 
în calendarul competițiilor de 
masă din luna martie figurează 
zeci și zeci de crosuri, ce se 
vor desfășura pe asociații spor
tive. pe orașe și județe. Unele 
dintre ele sînt dedicate zilei 
de 8 Martie (Crosul
— București. Crosul
rului" — Dîmbovița, 
da tinerelor fete" — 
tele sînit tradiționale _  ___
tele respective (Crosul ,,Primă
verii" — Olt, Gorj) etc. Urmă
toarele mari finale ale „Daicia- 
dei" de vară vor avea loc spre

ii°

sfîrșitul lunii

„Daciadei" 
o clipă la 

sportive, 
de primă- 
marcat de

„Femina" 
..Mărțișo- 
..Volnția- 
Iașl). al
in jude-

mai : „Pentatlo
nul atletic școliar" (Oradea), 
minibaschet (București), orien
tare turistică (Arad). 
(Tg. Mureș), tir și 
(Arad).

„Luna lui mărțișor" este pre
sărată cu zeci și zeci de com- 
pettiții în care tineri și vîrst- 
nici. elevi sau oameni ai mun
cii. se întrec pentru a cîștiga 
un loc în delegația județului 
care va participa la finalele 
pe tară. Dar, in afară de a- 
ceste competiții pregătitoare, 
în luna martie sînt programa
te alte zeci de competiții jude
țene tradiționale : la Constan
ța va avea loc cea de-a IV-a 
ediție a sportului pionieresc, 
în județul Neamț „Cupa învă- 
țămîntului". în județul Bistrița- 
Năsăud — ..Daciada la hand
bal feminin", iar ieșenii vor 
organiza „Campionatele uni
versitare de orientare turistică".

popice 
karting

FLORIN SEGĂRCEANU SI ANDREI DlRZU iNTlLNESC 
PE CARLOS KIRMAYR SI MARCOS HOCEVAR IN „CUPA DAVIS"77

Azi, la Timișoara, are loc tragerea la sorți a partidelor
Astăzi, de Ia ora 12, Ia Casa 

tineretului din Timișoara va a-, 
vea loc tradiționala ceremonie 
a tragerii la sorți a partidelor 
meciului de „Cupa Davis" dintre 
echipele României și Braziliei. 
Procedura va fi condusă de ar
bitrul principal neutru Jacques 
Dorfmann (Franța).

Căpitanii nejucători vor pre
zenta formulele de echipă îna
inte de începerea tragerii la 
sorți. După toate probabilitățile, 
antrenorul emerit Alexe Bardan 
Va reține pentru partidele de 
simplu pe Florin Segărceanu și 
Andrei Dîrzu, în timp ce Paulo 
Cleto ii va prefera pe Carlos 
Alberto 
ce var. 
dublu, 
au timp

Kirmayr și Marcos Ho- 
Pentru formațiile de 
conducătorii echipelor 
să opteze pînă sîmbătă

înaintea 
ca perechii 
să-i fie opus 
Motta.

După cum 
Ia Timișoara 
meciul care 
sala Olimpia este în creștere. 
Organizatorii au făcut eforturi 
speciale pentru a onora intra
rea orașului de pe Bega în cir
cuitul marilor competiții alo 
tenisului intercontinental. Afi
șul și programul — frumos ti
părite Ia întreprinderea poli
grafică Banat — stau mărturie.

Potrivit programului competi
ției nezonale din cadrul „Cupei 
Davis", săptămîna aceasta. în 
primul tur, se mai întîlnesc — 
în ordinea tabloului : R.F. Ger
mania — Argentina, Anglia —

partidei. Este posibil 
Segărceanu—Dîrzu 
cuplul Kirmayr —

sîntem informați, 
interesul pentru 

începe vineri în

Italia,
Zeelandă,
Franța — Australia, Elveția — 
Cehoslovacia și S.U.A. — Mexic. 
Firește că pentru tenismanii 
noștri meciul cel mai important 
de pe tablou este cel dintre

Coreea de Sud — Noua 
Japonia — Suedia,

IARNA SPORTIVĂ
Zilele trecute s-au încheiat 

principalele 
ciadei“ de 
participanți 
campionii, 
frumoasele 
vor rămîne 
cută, în splendidul decor al 
brazilor îmbrăcați în nea, 
schiorii au beneficiat de con
diții optime, iar întrecerile 
lor au adus în prim-plan nu
meroase talente.

finale ale „Da- 
iarnă. Sportivii 

și-au desemnat 
dar pentru toți 
dispute de iarnă 
o amintire plă-

Florin Segărceanu 
Dîrzu ia unul din 

tren-amente in
Andrei 

ultimele an- 
aer liber

R.F. Germania și Argentina, 
intrucît — conform' noilor pre
vederi ale competiției — în tu
rul 2 vor juca învingătorii, dar 
și învinșii mai au drept la un 
joc (în cursul lunii septembrie) 
pentru desemnarea echipei care 
va rămîne in continuare In 
grupa de elită (nezonală) și a 
celei care retrogradează în gru
pa zonală.

Zi obișnuită pe Bega. Zi de 
iarnă, cu ceață rece, pătrunză
toare. Privind de jos, de la fi
rul apel, peste malurile taluza
te ale canalului, distingi căciuli 
și gulere ridicate. „Merg" gră
bite. aproape in pas alergător.

Numai jos, pe malurile Begăl, 
cei pe care ii intîlnim în aceas
tă zi obișnuită, copii și tineri, 
nu se grăbesc. Fac parte din 
„atelierele" de canotaj aie clu
bului sportiv Voința. Ne incintă 
ordinea în care apar. în echi
pamentul de rigoare (trenin
guri, căciulite din lină, mănuși), 
împreună cu bărcile lor — în 
speță, schifuri — și mai ales 
calmul, liniștea din jurul fie
cărui „atelier". Copiii, tinerii 
sint supravegheați de o tinără 
antrenoare. Se numește Doina 
Bărdaș. O femeie sobră, care 
vorbește foarte puțin, măsurîn- 
du-și atentă aproape fiecare 
goșt. Se îngrijește doar ca spor
tivii să folosească bine minute
le, orele de pregătire. Intervi
ne. corectează numai cînd e 
cazul.

Copiii și tinerii de la Voința 
folosesc, într-adevăr, cum tre
buie orele de antrenament. A 
plecat o grupă, a venit alta. To
tul decurge într-o perfectă or
dine, cu aceeași grijă pentru 
disciolina muncii. Doar ar.lre- 
noarea rămîne acoio, jos, pe 

Bega. pînă se lasă inserarea, 
cind ultimul schif intră în han
gar. Apoi, într-o mică încăpere 
a bazei nautice a clubului, face 
— preț cam de o oră — un fel 
de sinteză a zilei.

A doua zi acest program, 
aparent anost, plicticos. pen
tru un martor neavenit, conti
nuă. Dăm să înțelegem antre- 

Șl IARNA, SCHIFURILE 
PLUTESC ZI LUMINĂ PE BEGA...
noarei ceea ce gindim. Ne răs
punde Cu un zîmbet. Singurul 
zimbet într-o zi de muncă. 
„Vcniți mai des aici, pe Bega, 
și veți înțelege și altceva, ceea 
ce de fapt este cel mai impor
tant și anume că munca pe ca
nal, în schif, își are frumuseți
le ei. peste austeritate și mono
tonie..."

O asemenea replică ne-a su
gerat zîmbetul de-o clipă al an
trenoarei. Era cu totul justifi
cată, ne-am convins treptat, 
văzînd citi copii și tineri — elevi 
cu prioritate din unitățile de 

învățămînt din rețeaua școlilor 
UCECOM — asaltează canalul 
timișorean, această frumoasă 
bază nautică din vecinătatea 
gării centrale, prevăzută nu nu
mai cu hangar, ci și cu sală 
de forță, saună etc. Peste 60 de 
tineri sportivi.

Am studiat pe îndelete fișele 
care exprimă pasiunea și, în 

cazul unora, vocația pentru ca
notaj, specialitatea antrenoarei 
Doina Bărdaș, fostă vicecampi- 
oană mondială (Lucerna, 1974) 
și campioană a continentului 
Am reținut numele a două 
sportive, schifistele Aneta Matei 
și Maria Macoviciuc, amîndouă 
prezente în echipajul României 
la J.O. de la Moscova. Și între 
băieți, două nume ne-au atras 
luarea aminte: Nicolae Jișa și 
Nicolae Cionca, speranțe intre 
juniorii I. N-au ajuns încă Ia 
Olimpiadă, dar exemplul de 
stăruință al fetelor pare să le 

fi sporit ambiția. Așa că în 
1984, sau in 1988... cine știe?!

Răsfoim citeva file din car
netul antrenoarei. Lingă apre
cieri asupra . prestației sportivi
lor la antrenamente și în con
cursuri. altele : sinteza unor 
dialoguri cu profesprii-diriginți; 
opiniile organizațiilor de tine
ret din care fac parte sportivii, 
cu privire la comportarea tine
rilor canotori în școală și în a- 
fara acesteia; sugestii ale unor 
părinți vizînd conduita copiilor 
lor, sportivi ai secției de cano
taj de la Voința, în cadrul fa
miliei. Un carnet de notații 
care ar putea fi materie primă 
pentru un renortaj-fluviu, ne
scris încă. Ar merita, însă. Pen
tru că el oglindește, fără ceas, 
fără orar, zile-lumină în șir, 
munca plină de dăruire a unei 
antrenoare-model de canotaj 
din Timișoara...

...La sediul C.J.E.F.S. Timiș, 
o ședință (neprevăzută de re
porter) care îndeamnă la 
modificarea programului. Tema 
ei, stabilirea ierarhiei celor mai 
harnici antrenori pe anul 1980. 
Pe locul I. fără contracandidat, 
Doina Bărdaș. Reporterul are 
toate motivele să fie mulțumit. 
N-a tremurat degeaba pe Bega 
într-o zi obișnuită de lucru...
_____ _ Tiberiu STAMA

170 DE CONCURENȚI 
LA FINALELE 

„DACIADEI“ DE JUDO
Finalele de judo a!e „Dacia- 

dei" de vară, care se vor des
fășura în zilele de 13, 14 și 15 
martie in sala de atletism da 
la Complexul sportiv „23 Au
gust" din Capitală, sînt aștep
tate cu deosebit interes. Din cel 
peste 1600 de sportivi care au 
participat la etapa de zonă s-au 
calificat 170 de concurent! pen
tru cele 8 finale!

HOCHEIȘTI! JUNIORI 
SE PREGĂTESC 
PENTRU C.E.

In cadrul unor pregătiri pen
tru grupa B a C E. de juniori 
la hochei pe gheată, selecțio
nata tării noastre va evolua, 
sîmbătă și duminică in Capita
lă, în compania formației Hvez- 
da din Praga. Ambele meciuri 
vor începe la ora 17,



IA AZUGA „DACIADA ALBA“ CONTINUA
CU AMBIJII VIZÎND... VIITOARELE FINALE

TOT MAI MULTE FEMEI Turneul al treilea (locurile 5-8) ia vo

PE TERENURILE DE SPORT! TRACTORUL, K.O. A
„Daciada“, marca competiție po

lisportivă națională, a găsit teren 
propice în orașul Azuga. Dovadă? 
Numărul mare de asociații spor
tive care activează aici și parti
ciparea tot mai mare a oamenilor 
muncii la activitățile „Daciadei* *4. 
pentru coordonarea acestei inten
se și tot mai complexe activități 
de masă și de performanță, de 
curînd a luat ființă Consiliul 
orășenesc pentru educație fizică 
și sport, cu al cărui prim-vice
președinte, tovarășul Florin Cio- 
roianu, am avut o convorbire.

Urmăream duminică, la Har- 
ghita-Băi, pe cel aproape o 
sută de băieți și fete pregă- 
tindu-se pentru festivitatea de 
premiere, după ce timp de 
două zile șl-au măsurat cu
rajul și măiestria pe luciu) 
pîrtiei de sanie. Aproape o 
sută de chipuri tinere, care 
mai de care exprimînd bucu
ria de a fi ajuns în finale 
pe țară a „Daciadei", erau 
scăldate de lumina soarelui 
Și ne-am oprit tn fața unui 
băiat, nu prea înalt, brunețel, 
pe care 11 îmbrățișa profeso
rul său. Ochii copilului erau 
umezi de o bucurie neascun- 
să. „Va urca și el pe po
dium 7“ — ne interesăm. „Nu! 
— răspunde prof. Gherasim 
Tavie. Cu Ovldiu este o po
veste. Ovldiu a ctștigat ale) 
mai mult decît o medalie. A 
cîștigat Încrederea deplină m 
forțele sale. Încredere de ears 
avea atîta nevoie".

Ovldiu Gogan avea o infir
mitate congenitală care ani ți 
ani de zile l-a ținut departe 
de Joaca și zburdălniciile co
piilor, de satisfacțiile sportu
lui, chinuit de gîndul ca este 
privit ca un infirm, de În
doiala în propriile sale puteri 
fizice. La școală 1 8-a dat 
scutire medicală de la orele 
de educație fizică. Pînă fritr-o 
zi, acum cîțiva ani, clnd prof.

• AȚI ALES PRONOSTICU
RILE 7 Printre cel mal recent! 
mari clșfigători la Pronosport se 
numără ți Dumitru Badea din 
București, care la concursul din 
11 ianuarie a.c. a obținut un au
toturism „Dacia 1300". Iată pro
nosticurile lui pentru concursul 
de la sflrșltul acestei săptămlnl: 
L Avelllno — Perugia 1 ; n. Ca
gliari — Torino X ; IU. Catanzaro 
— Brescia X ; IV. Inter — TU>- 
sentina 1, X ; V. Juventus — As- 
eoll 1 : VI. Pîstoiese — Bologna 
X ; VII. Roma — NapoH X ; 
VIII. Udinese — Como 1 ; IX Va
rese — Lazio X ; X. Verona — 
Milan X, 2 ; XI. Min. G.H. — 
Gloria B'str. X, î ; XII Min. Cav- 
nic — F.C. Bihar 1, X, »; XDI. 
Daria Or. — C.F.R. Cluj-N. 1, X.

4» JUCAȚI DIN VREME NUME
RELE PREFERATE J Agențiile

—- Acum, la început de drum, 
ce și-a propus noul consliu con
stituit ?

— Avem un obiectiv prioritar, 
de care, după părerea noastră, 
depinde evoluția sportului din 
Azuga, ne-a răspuns interlocu
torul nostru. Vom dezvolta, cu 
precădere, bazele sportive. E 
drept că ediția a Il-a a „Dacia- 
dei de iarnă“ se încheie, dar not 

Un grup de schiori din Azuga, pregătiți de Elena Tomm Zangori 
ÎQstik campioană națională, pe noua pîrtie de la Urechea

ca oraș tlnăr pe plan... sportiv, 
trebuie să privim Înainte, la vi
itoarele ediții la care sperăm să 
participe cit mai mulți reprezen
tanți ai Azugăi. De aceea, vom 
dezvolta și finisa în acest an 
pîrtia de schi fond de la Ure
chea, lungă de aproape 6 km. 
Pe ea vor face antrenament atît 
elevii de la Clubul sportiv școlar 
(antrenor Elena Tomm) cit și 
biatloniștii (antrenor Gh. Voicu), 
dar și localnicii, oamenii muncii 
din oraș. în 1981 vom termina 
pîrtia de schi alpin lungă de 
aproape 5 km. Vom monta și un 
teleschl, în golul alpin de sub 
linia de înaltă tensiune, unde am 
dus deja pilonii și scaunele. Tot 
în *81  va fi gata și construcția 
unui bazin de înot simplu, care 
Iarna va fi transformat în pati
noar natural. Vom construi și o 

----------------- însemnări --------------

„VĂ MULȚUMESC, TOVARĂȘE PROFESOR'

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

pîrtie de sanie, renunțînd la con
cursurile de pe pîrtia din oraș, 
de la Ritivoi. Pot să vă fac o 
mărturisire ? Gîndul nostru <-ste 
să facem din Azuga una dintre 
stațiunile de iarnă capabilă SĂ 
GĂZDUIASCĂ, PESTE C1ȚIVA 
ANI, UNA DINTRE FINALELE 
EDIȚIEI „DACIADEI DE IARNA44 
Asta ținînd cont de faptul că la 
noi zăpada ține, de regulă, pînă 
in luna mai.

— Ce aveți în vedere pentru 
^Daciada de vară" ?

— Cu puțin timp în urmă am 
inaugurat noul stadion al orașu
lui, creat prin munca patriotică 
a cetățenilor, folosindu-se mate
rialele recuperabile date de în
treprindere. In acest an vom ter
mina terenurile de tenis, popi- 
căria și sala de sport, — da, da, 
vom avea și o sală de sport ! 
— toate create prin muncă pa
triotică. Baza noastră sportivă va 
fi un exemplu al muncii prestate 

de azugeni — și, țin să accentuez 
— urmlnd exemplul primarului 
nostru, tovarășul Marin Militaru, 
un mare iubitor al sportului. 
Pornim de la ideea că avînd o 
puternică bază sportivă vom avea 
participare masivă a oameniloi 
muncii la sport. Noi ne propu
nem să demonstrăm că activita
tea unui consiliu orășenesc pen
tru educație fizică și sport nu 
trebuie apreciată după numărul 
anilor pe care-i are, ci după 
rezultate. Vrem să susținem a- 
ceastă afirmație prin toate reali
zările noastre pe plan sportiv, 
încep înd chiar din această iarnă, 
în care Azuga a făcut, după pă
rerea noastră, pași importanți 
spre împlinirea ambițiilor de a 
deveni tot mai cunoscută între 
centrele sportive ale țării.

Sevei NORAN

Gherasim Tavie a venit Ia el 
și l-a spus : „Hai să încer
căm, Ovidule. Uite, toți elevii 
participă la întrecerile „Dacia
dei". Găsim noi și pentru tine 
un sport". Și au început să 
facă exerciții de mișcare, tot 
mai multe, tot mai complexe. 
O lună, două...

In clasa a x-a (Liceul de 
matematică-fizlcă nr. 1 din 
Timișoara), Ovidiu n-a mai 
vrut scutire medicală de la 
aport. „Cel mal mult îmi plac 
sania șt schiul — ne spune 
băiatul. Asta pentru că ele 
m-au ajutat să mă pot mișca 
ți eu ca toți ceilalți, m-au 
făcut să prind încredere In 
mine. Dacă nu era „Daclada*.  
poate că mă socoteam toată 
viața un incapabil Ia efortul 
fixie...» Ovidiu Gogan tșl pri
vește profesorul șl zimbețte. 
Nu spune nimic, dar privirile 
îi trădează gindurile. „Nu-i 
ața că pot face sl eu ceva r 
Locul DI pe județ Ia schi, 
locul I Ia sanie ți destul de 
binișor și alei, tn finală. Vă 
mulțumesc, tovarășe profe
sor". Profesorul fi aprobă 
„Am învins, Ovldtale I Țî-am 
spus eă o să ajungem alei, 
eind fi-am dat prima diplo
mă. ți nu ne oprim...".

Vlorsl TONCEANU

Loto-Pronosport continuă vtnr.i- 
rea biletelor pentru apropiata 
tragere extraordinară Pronoex- 
pres de duminică * martie îmi. 
Flecare variantă jucată — o șan
să de a obține autoturisme „Da
cia 1300*  ți „Skoda lift L", 
excursii turistice peste hotare ți 
Importante sume de bani. Nu o- 
eotițl prilejul de a vă număra 
printre marii ctștlgători ta aceas
tă teadițlonaSS jl avantajoasă 
tragere 1

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 4 MARTIE 1981. Extrage- 
rea 1 : 35 29 7 31 4 45 ; extra
gerea a n-a : 13 5 9 1 10 34. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1.583.314 lei din care 400.812 lei 
report la categoria 1.

Sportul, mișcarea în aer liber 
găsește din ce în ce mai mult 
audiență în rîndul femeilor. De 
acest adevăr ne-am convins 
încă o dată, zilele trecute, asis- 
tînd la una din ședințele Comi
siei centrale pentru educație fi
zică și sportul feminin din ca
drul C.N.E.F.S. O comisie for
mată, firește, numai din femei, 
din diferite sectoare de activi
tate (Lia Manoliu — președintă, 
Maria Negoiță, Rodica Șiclo- 
van. Elena Dobincă, Maria Vi- 
col, Elena Firea, Maria Chiriță, 
Alexandra Focșăneanu, Aurelia 
Stoîcescu ș.a.) care activează cu 
din ce în ce mai multă efici
entă pentru atragerea fetelor și 
femeilor pe terenurile d’e sport.

în ședința amintită, comisia 
și-a analizat activitatea depusă 
In anul 1980 — orientată după 
indicațiile cuprinse în Docu
mentele Congresului al XII-lea

Comisia centrală pentru 
educație fizică și sportul 
feminin organizează azi, 
ora 9, la sediul C.N.E.F.S., 
str. Vasile Conta nr. 16, 
o masă rotundă pe tema 
„Locul educației fizice si 
sportului in viața rațională 
a femeii".

La dezbatere sînt invitați 
factori cu răspundere pe 
această linie, din diferite 
domenii de activitate, ur- 
mărindu-se realizarea unui 
schimb de opinii asupra 
acestei teme de mare ac
tualitate pe care o repre
zintă viața rațională in so
cietatea noastră.

Modesto FERRARINI

CARNET ATLETIC
• Seria Concursurilor de sală ale 

actualului sezon indoor va li În
cheiată la sflrșltul săptăminii 
prin desfășurarea, în Capitală, b 
Întrecerilor concursului republi
can pentru juniori UI. Este vorba 
de competiția organizată, tradi
țional. de Clubul sportiv școlar 
de atletism nr. 4 și dotată cu 
„Cupa C.S.ș.A. nr. 4*.  La între
ceri vor fi prezenți un număr 
mare de mici atleți din mai mul
te orașe, ceea ce a impus orga
nizatorilor, ca măsură de preve
dere, programarea unor dispute 
preliminare, simbătă dimineața, 
de Ia ora 9,00. Concursul are loc 
sîmbătă de la ora 18,00 și du
minică de la ora 9,00, evident in 
sala din parcul „23 August".
• Duminică se va desfășura, la 

Sf. Gheorghe, un concurs de cros 
în memoria Iui Ludovic Gal, fost 
campion național și balcanic la 
maraton. In luna martie mal sînt 
prevăzute cîteva acțiuni majore: 
9 și 10 — concurs de probe com
binate, Ia Sofia ; 15 — Crosul 
Balcanic, la Șliven, în Bulgaria ;

cîțiva
care

studenți 
studiază

deschisefost

„Spiru
77 
de

întrecerea de culturism pen
tru „Cupa Rapid”, desfășurată 
duminică în Capitală, B-a 
bucurat de un deosebit succes, 
atît valoric, cit și numeric. Au 
fost prezenți nu mai puțin de 
70 de sportivi din 18 orașe ale 
tării, precum și 
de peste hotare 
în România.

întrecerile au 
atît pentru juniori, cit și pen
tru seniori. La juniori, la căit 
65 kg, pe primul loc s-a clasat 
Vasile Neacșa (liceul 
Haret*  București); la cat. 
kg, locul I a fost ocupat 
Eugen Bovnovski (Ranid Ora
dea), iar Ja cat. +77 kg, pozi
ția întîia i-a revenit Iui Florin 
Veeanu (liceul „Spiru Haret" 
Buc.).

La seniori, la cat- 72 kg, cla
samentul a fost următorul: 1. 
Cristian Mihăilescu (Rapid 
București) 5 2. Pavel Ghiuri» 
(Rapid Oradea); 3. Alexandru 
Costache (Rapid Buc.). Iat4 si 
celelalte clasamente: cat. 77 kg: 
1. Nleolae Giurgi (Minerul 
Cavnic); 2. Constantin Bebese-

sabrerii In Întrecere
LA BRAȘOV

începînd de milne și pînă du
minică, Brașovul, tradițională gaz
dă a întrecerilor sabrerilor, va 
pune la dispoziția acestora sala 
Tractorul, unde se va desfășura 
prima fază a întrecerii individu
ale din cadrul „Daciadei", pre
cum și etapa I a diviziilor 
și „B".

Va fi, desigur, interesant de 
urmării duelul pentru întîletatc în 
prima divizie dintre multiple 
campioană națională. Steaua, și 
Dinamo, aceste două echipe furni- 
zînd și majoritatea oomponenților 
lotului reprezentativ.

în cursul zilei de vineri se va 
desfășura proba individuală, iar 
sîmbătă și duminică dimineață 
meciurile din cadrul Diviziei. 

al P.C.H. care subliniază rolul 
important al femeii în întreaga 
viață socială. Au fost trecute 
în revistă cu acest prilej cîte
va din reușitele In munca de 
atragere a unui număr însem
nat de tinere fete și femei, de 
adulte, la întrecerile sportive, 
la manifestările cu caracter ne- 
competițional, la acțiuni turisti
ce. serbări cîmpenești, demon
strații, festivaluri feminine ș.a. 
Au fost amintite totodată cîteva 
succese notabile : mărirea nu
mărului de centre de întreține
re pentru femei (înființarea a- 
cestora și în județele Prahova, 
Buzău, Mehedinți, Bacău, lKio- 
mița, Sibiu); instructivele schim
buri de experiență organizate 
la Timișoara și Tg. Mureș cu 
responsabilele comisiilor de fe
mei județene ; simpozionul 
„Femeia și sportul" ; festivalu
rile sportive feminine din jude
țe, unele dotate cu cupe (Cupa 
Diana, Cupa Femina, Festivalul 
fetelor vrîncene ș.a.), editarea 
de pliante și discuri cu exer
ciții de gimnastică ș.a.

Bineînțeles, o serie de acțiuni 
interesante sînt prevăzute în 
planul de activitate al comisiei 
pe anul în curs, an în care Se 
va acționa in continuare pen
tru promovarea și răspîndirea 
formelor simple de mișcare în 
aer liber, a ramurilor sportive 
accesibile, pentru formarea o- 
bișnuinței la un număr cit mai 
mare de fete și femei de a 
practica independent exercițiile 
fizice și sportul.

22 — etapa de zonă (Zalău, Sibiu, 
Craiova, Sf. Gheorghe, Galați și 
Suceava) a campionatelor repu
blicane de cros (finala la 5 apri
lie, la Alba Iulia).
• „Crosul mărțișorului", desfă

șurat duminică in Împrejurimile 
Stadionului Tineretului din Capi
tală, a reunit circa 400 de partlei- 
panți. Cîștigători : Copile — 1000 
m : Rozalia Teodor (C.S.Ș. 190)
— echipe C.S.Ș. 190 ; Copii — 
2000 m : C. Turcu (Din.) — P.T.T.; 
junioare III — 1500 m : Geta Va- 
silolu (Din.) •— Dinamo ; juniori 
m — 3500 m : C. Stolan (Steaua)
— C.S.Ș.A. 4 ; junioare n — 2009 
m ; Corîna Căprărescu (Steaua)
— Metalul ; juniori H ■— 5000 m : 
Cr. Ionescu (Steaua) — Metalul; 
junioare I — 3000 m : Mariclca 
Drăgan (Met.) — Metalul ; Juni
ori I — 6000 m : I. Oprea (Din.)
— Steaua ; tineret — 8000 m : A. 
Toader (Mei.) — Dinamo ; seni
oare — 3500 m : Tudorița Nedelea 
(Met.) — Metalul ; seniori —10 000 
m : Nic. Dumitru (Rapid) — Ra
pid. (N. NICOLAE — coresp.).

D

lea (Rapid Buc.); 3. Vasile Bel- 
be (UNIO Satu Mare); cat. 85 
kg: 1. Ștefan Bichiș (Rapid 
Buc.); 2. Dan Paraschivescn 
(Reeolta Sibiu); 3—4. Florin 
Uceanu, Gallo Ladislau (Rapid 
Oradea); cat. +85 kg:l.Gheor- 
ghe Humă (Recolta Sibiu); 2. 
Iosif S&ndulescu (Rapid Buc.); 
3. Mihai Doban (C.S.M. Reșița).

Pe echipe, pe primele locuri 
s-au situat Rapid București, 
Rapid Oradea și, la egalitate, 
liceul „Spini Haret*  București 
și Recolta Sibiu.

Magazinele auto I.D.M.s. 
livrează autoturisme „Da
cia 1300", după cum ur
mează : București — celor 
Înscriși pînă la nr. 11.000/ 
1981 ; Pitești — 8.000/1981 J 
Bacău — 3.000/1981 ; Bra
șov — 4.000/1981 ; Cluj — 
1.890/1932 ; Iași — 200/1982; 
Timișoara — 3.200/1981 ; Re
șița — 2.200/1982 ; Baia Ma
re — 3.000/1982. Vînzările
zilnice se efectuează In 
funcție de stocul de auto
turisme și capacitatea de 
vînzare a fiecărui maga
zin.
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în sala Tractorul din Brașov 
s-a încheiat ieri cel de-al treilea 
turneu masculin al echipelor de 
mijlocul clasamentului Diviziei 
„A". Ultima zi n-a fost lipsită 
de surprize. Cea mal mare a 
furnizat-o chiar formația locală 
Tractorul care, în meciul cu Po
litehnica Timișoara, a pierdut la
mentabil : 0—3 (—7, —13, —11).
Brașovenii au arătat cum nu tre
buie să se Joace volei, evoluînd 
sub orice critică, în timp ce stu
denții timișoreni, al căror sextet 
s-a remarcat in corpore. au făcut 
o partidă excelentă. Arbitraj buni

Gh. Ionescu 
(Brașov). în 
Delta Tulcea e 
nla Șimlcu Sl 
—12, 11, 14), di 
re ciștlgătorli 
de combatlvltai 
joc. Cei mai l 
du (Delta), Ci 
(Silvania). Arh 
M 
In
P, 
P
(P. DUMITRES

Vlădescu (s 
clasament:

6. Tractorul 
(14:21), 8. Sil

REZULTATELE DIN DIVIZh
în etapa a XlV-a a Diviziei „B" 

s-au înregistrat următoarele re
zultate : feminin, seria 1 : 
Spartac București — Voința Bucu
rești 2—3, C.S.Ș. Suceava — Pra
hova Ploiești 3—2, BralconI Brăi
la — Penicilina II lași 3—1, I.T. 
București—Ceahlăul Piatra Neamț 
0—3 ; seria a Ii-a : Chimia Rm. 
Vîlcea — Universitatea Timișoara 
3—0, Confecția București — Alba
tros Constanța 3—0, Calculatorul 
București — Dacia Pitești 3—0, 
Chimia Tr. Măgurele — A.S.S.U. 
Craiova 3—1 ; seria a Dl-a : 
C.S.M. Libertatea Sibiu — Corvi- 
nul Dada Deva 3—0, G.I.G.C.L. 
Brașov — Metalotehnica Tg. Mu
reș 3—2, C.S. Zalău — Olimpia 
Oradea 3—2, — "
Constructorul
MASCULIN, 
București ■— 
1—3, C.S.M.

Textila Cisnădie — 
Arad — amînat. 
seria I • Electra 

Constructorul Brăila 
Suceava — Steaua

II București 3-
— PECO Ploii 
Săvlnești — Vu 
(neprezentare) ; 
SARO Tîrgovi: 
București 3—0, 
Vîlcea — I.O.I 
I.C.I.M. Brașov 
Craiova 3—0, D
— Petrolul Ploi 
IH-a : construe 
ința Zalău 3—< 
Mare — Electrc 
3—0, C.S.U. Orai 
Iulia 3—0, Oțelt 
Groza — „U“ 
(Corespondenți : 
Lazăr. O, Gu( 
N. Costln, P. < 
mitru, L Iones 
Domuța, T. Ti 
I. Vlad, N. Stră 
L Ghișa, AI. D<

MODIFICĂRI IN CAMPIONATUL J
Avînd în vedere schimbările 

privind vacanța de primăvară a 
elevilor, F. R. Volei împreună cu 
secția de resort din M.E.I. au 
decis să anuleze turneele pe se
rii și grupe din cadrul campio
natului republican al juniorilor și 
școlarilor. în consecință : echi
pele clasate la sftrșitul returului 
pe ultimul Ioc In grupe vor re
trograda In campionatele județe
ne, iar echipele clasate pe nri- 
mele două locuri in grupe se 
vor califica direct în turneele fi
nale care vor stabili campioane
le țării în ediția 1980—1981. Tur
neele finale (la fete și băieți)

vor avea loc î> 
prille — 3 mai.

• în ultima s 
treilea turneu n 
desfășurat la C 
dintr" cele două 
loc o frumoasă 
tragere din acti 
iul cralovean 
căruia i-a fost î 
antrenorul emer 
temațlonal Nlcol 
și insigna „Meri 
sportivă" acorda 
cupe și plach 
F.R.V. șl a corn

CU ANTRENAMENTE PE S/
NU SE FACE MARE PERFOR

De vorbă cu conf, univ. Florin
Nu numai fotbalul gălățean se 

va zbate in această primăvară 
să rămină in rindul elitei. Un alt 
joc sportiv cu mare priză tn 
orașul de pe Dunăre — voleiul 
— se află in cumpănă. în timp 
ce echipa de fete a C.S.U. țin
tește discret titlul de campioană 
a țării, cea de băieți, care cu ani 
în urmă se lupta pentru treptele 
podiumului cu Dinamo, Steaua 
sau Rapid, caută acum, ca și in 
alte sezoane mai recente, să ră- 
mînă sub soarele Diviziei „A" 
De la valoroasa formație in care 
au activat Szdcs, Kramer, Bran- 
demburg, Udișteanu, Inrga, Pă- 
curaru etc., la cea a tinerilor de 
azi, drumul n-a fost, desigur, li
niar, iar gălățenii așteaptă cu 
emoție deznodămîntul actualei 
ediții a campionatului, poposind 
în citadela dunăreană a oțelului, 
ne-am adus aminte că odată, in 
zilele bune ale „Politehnicii" — 
care nu de puține ori învingea 
chiar echipele mari ale Capitalei, 
acasă sau in deplasare — la cir- 
ma voleiului masculin gălățean 
se afla profesorul Florin Balaiș. 
Nu l-am regăsit la pupitrul echi
pei C.S.U., d îndeplinind atri
buții de mai amplă arie tn miș
carea sportivă județeană.

— V-ațl dovedit un bun tehni
cian in volei. Cum de ați renun
țat la activitatea practică 7

— Nu se poate spune că am 
renunțat. Chiar dacă nu am an
trenat efectiv o vreme, am fost 
mereu alături de volei, de echipă, 
de actualul antrenor. Victor Forțu.

— Cum se explică totuși situa
ția mal dificilă în care s-a aflai 
în ultima vreme șl se află Inc» 
voleiul masculin gălățean 7

— Ca orice echipă universitară, 
șl a noastră a traversat perioade 
succesive de înălțare și cădere. 
Aceste oscilații sînt determinate 
in primul rînd de ciclul universi
tar, de sosirea unor generații

UN PRILEJ DE FRUMOASE 
SATISFACȚH, UN CADOU 

TRADIȚIONAL PLĂCUT 
ȘI UTIL 1

Agențiile Loto-Pronosport șl 
vinzătoril volanțl din întreaga 
țară vă oferă in aceste zile 
posibilitatea de a obține ;
• AUTOTURISME „Dacia 

1300“, „Skoda 120 L“ și „Tra
bant toi".
• CÎȘTIGURI ÎN BANI de 

50.000, 10.000, 5.000
ÎNCERCAȚI ȘI 

SA DE 
PRINTRE 
TORI LA 
RULUII

A VA 
MARII 
LOZUL

lei etc.
DV. ȘAN- 

NUMARA 
ClȘTIGA- 

MARȚIȘO-

mai bune sau m: 
plecarea celor c> 
lie. Nemențlnere; 
de valori in ace 
firesc flux prov< 
în evoluții. In 
noastră masculin; 
tlnără, in plină 
ceea ce privește ’ 
tactică a jucători 
talitatea abordăr 
posibilități reale 
lorică și sperăm 
examen al luptei 
în prima divizie..

— Ați vorbit 
echipelor univers 
C.S.U., de ceea 
ce pleacă. Nu ct 
este mai depend) 
vine, față de ce 
zează pe plan 
juniorilor 7

— Echipele uni 
bazează numai pe 
le. La institutele 
neri din diverse 
Nu toți cel buni 
la admitere. Dar, 
stat că, de fapt, 
elemente talentat 
Ceea ce înseamni 
nivelul echipei i 
crescut valoarea, 
restrins, cu greu 
baza performanței, 
se lucrează insul 
laturile pregătirii 
parte specialiștii < 
frumoase cărți-de 
sector s-au Impuț 
tre descoperitorii 
formatorii de ju 
s-au retras din ! 
la Timișoara, SțS 
Vîlcea, M. Dunntr 
iești, ca să dau ni 
me, nu mal lucres 
care l-au consacra 
la Galați trebuie t 
tribuția secțiilor d 
este neînsemnată, 
te spune că nu se 
copii talentați peni 
re ajung studenți... 
ția mai mare aco 
nele sportive loca) 
volei ale C.S.U., 
un sprijin mai sut 
țiilor de juniori, p 
tea depăși cit mal 
nul actual al rezul 
ce caz, în gener 
nostru se simte ne 
teri â cantității 
preocupării pentru 
zei de joc, pentri 
meinică a procede 
perfecționarea lor, 
tarea calităților fiz 
vilor. Marea perfo 
mai poate atinge, 
me, cu numai 3—4 
pe săptămînă, ade 
sub cerințele călii 
Cu numai atît nu s 
la succes...

Dumitru MOR
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„CUPA ROMÂNIEI
STICLA AR1EȘUL -

BRAȘOV, 4 (prin telefon). 
De necrezut, dar adevărat. 
După 20 de anj de cînd aceas
tă „mică buturugă’* Sticla Arie- 
șul Turda ciștiga memorabila 
finală în Cupa României, răs- 
turnînd „carul mare" al Rapi
dului, iată că astăzi pe stadio
nul Tractorul din localitate. în 
fata a aproximativ 6 000 de 
spectatori, a reușit o nouă per
formantă dc răsunet: a elimi
nat pe multipla cîștigătoare de 
trofee. Steaua, formație care a 
prezentat în teren numeroși in
ternaționali.

Partida aceasta spectaculoasă, 
specific de Cupă, de mare an
gajament. pe un teren cvasi- 
desfundat, a avut un rar dra
matism și nu va fi uitată atît 
de ușor de cei care au urmă
rit-o și— mai ales de jucătorii 
militari. Nu va fi uitată, deoa
rece divizionara „C" s-a între
cut pe sine, aici. Ia Brasov, a 
luptat extraordinar în teren, fă
ră a fi complexată de renume- 
le partenerei.

Așa cum începuse partida, 
nimeni nu întrevedea neaștep
tatul ei deznodămînt. Chiar în 
minutul 6,, Steaua a avut po
sibilitatea să se desprindă: 
atunci Gostilian a făcut sin
gura sa greșeală, trimițind aca-
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L1VNA

STEAUA 6-5 (ia 11 m)
să prea încet mingea; Ad. Io- 
nescu a țîșnit, a interceptat-o, 
a intrat în suprafața de pe
deapsă și, cînd se pregătea să 
șuteze, a fost acroșat de ace
lași Gostilian: 11 m clar. Ior- 
dănescu a ezitat să încerce 
transformarea (tocmai el!) și 
Sameș a executat puternic, dar 
la rădăcina stîlpului din dreap
ta porții apărată de Vlad. A 
fost semnalul neșansei forma
ției bucureștene. Intr-adevăr, 
Steaua a controlat jocul, și-a 
asigurat o netă superioritate 
teritorială, dar n-a putut fruc
tifica nici una din marile oca
zii (unele rarisime) de care a 
beneficiat, ratînd nepermis prin 
M. Răducanu (min. 8 și 30), 
Stoica (min. 32), lordănescu 
(min. 35), Ad. Ionescu (min. 40 
— șut afară de la numai 8m 1). 
Divizionara „C“. își strînge rîn- 
durile, acoperă foarte bine ju
mătatea sa de teren, luptă pen
tru orice fel de balon.

După pauză. Steaua forțează 
victoria, se precipită mult, dar 
nu reușește să înscrie. în min. 
60, lordănescu a șutat din 
unghi închis, cu efect, mingea 
l-a depășit pe portarul Vlad, 
dar Ludușan, a apărut ca... din 
pămînt. salvînd de pe linia 
porții. în continuare, echipa an

trenată de Titus Farcaș începe 
să pună și ea probleme, prinde 
aripi. Iordache este solicitat în 
citeva momente grele. Vin apoi 
prelungirile, cu multe faze 
dramatice, cu citeva situații de 
gol, neconcretizate de Bacoș 
(min. 100), Zahiu (min. 115) și 
lordănescu (min. 118).

Departajarea se va face prin 
executarea loviturilor de la 11 
m: ratează Tașnadi și Jurcă; 
transformă GOSTILIAN, PAS
CA. BÎLÂ, LUDUȘAN — pen
tru Sticla, ROTAR. IOVAN, 
ZAHIU, AD. IONESCU — pen
tru Steaua. După scorul de 
4—4. continuă să excute alți ju
cători. BACOȘ și NAGHI tran
sformă. ANGHELIN1 reușește 
și el să înscrie, pentru ea, apoi, 
lordănescu să rateze. Cu sco
rul de 6—5. Sticla reușește ca
lificarea.

Arbitrul FI. Cenca (Caracal) 
a condus foarte bine.

STICLA : VLAD — BILA. 
LUDUȘAN, GOSTILIAN. HE
XAN — PASCA. TAȘNADI, 
SIPOȘ — PODAR. BOTEZAN 
(min. 93 Naghi). BACOȘ.

STEAUA : IORDACHE — RO
TAR, FL. MARIN, SAMEȘ, 
Anghelini — Minea (min. 46 
Jurcă). Stoica. Iovan, Iordă- 
nescu — Ad. Ionescu, M. Ră
ducanu (min. 77 Zahiu).

Stelian TRANDAFIRESCU

UNIV. CRAIOVA - F, C. ARGEȘ 2-1 (0-1, 1-1)
,RM. VÎLCEA, 4 (prin telefon), 
în ciuda condițiilor atmosferice 
nefavorabile (ploaie, frig și 
ceață) și a televizării în direct, 
aproximativ 12000 de spectatori 
— foarte mulți veniți dm Cra
iova și Pitești — au ținut să 
urmărească pe viu, pe stadio
nul „1 Mai" din localitate, 
disputa dintre cele două for
mații fruntașe ale fotbalului 
Mstru, Universitatea Craiova 
și F.C. Argeș. Pi (ostenii au 
făcut mari eforturi pentru a 
trece de hopul „sferturilor", au 
avut practic această posibilita
te, dar au plătit tribut unor gre
șeli elementare individuale și 
S-au izbit de tenacitatea unui 
adversar care și-a dozat mai 
bine efortul și a știut să-șî va
lorifice mai bine șansa. Partida 
a avut un debut vijelios, cu... 
seîntei. S-a jucat foarte mult 
în forță. F. C. Argeș s-a insta
lat la cîrma jocului și, pe în
treaga durată a primei reprize, 
a obligat-o pe lideră la o apă
rare continuă, întreținută cu di
ficultate și prin multe faulturi. 
Pe acest fond de dominare ar-

geșeană, insistentă, au apărut 
șl citeva mari ocazii de gol: 
in mân. 7. Radu n. în min. 12, 
Moiceanu, în min. 21 și 35, din 
nou Radu II. Replica craiove- 
nilor, pe contraatac, s-a con
cretizat prin două mari siutații 
de a deschide scorul, ratate de 
Bălăci, în min. 30 și Cămătaru. 
in min. 31. Scorul s-a deschis 
in min. 44. El a fost urmarea 
firească a unei prelungite pre
siuni la poarta lui Lung. Autor: 
MOICEANU, cu o frumoasă lo
vitură de cap, din plonjon, la 
o centrare a Iui Bărbulescu, 
care a făcut o splendidă cursă 
pe extremă.

După pauză, Universitatea 
Craiova a ieșit mai mult la joc, 
căutînd egalarea. A fost rîndul. 
acum, al lui F. C. Argeș să se 
apere. Prematură, însă, trece
rea în defensivă. Iar nervi de 
ambele părți, și iar faulturi 
în min. 58, s-a consumat o 
fază confuză la poarta lui Lung, 
încheiată cu o lovitură liberă 
pentru un fault în atac al lui 
Moiceanu. Universitatea conti
nuă să atace eu insistență, dar

nervos, Ștefănescu și Irimescu 
primind cîte un cartonaș gal
ben. Va rezista pînă la urmă 
avantajul minim de un gol al 
piteștenilor 7 Numai pînă in 
min. 86, cînd a venit egalarea, 
ca urmare a unei duble erori 
Stancu — Cristian, speculată 
de CRIȘAN, care a înscris: 
I—I.

Au urmat prelungirile. Uni
versitatea, cu un plus de pros
pețime, se menține in atac ș> 
reușește să înscrie golul vic
toriei, in min. 108, prin GEOL- 
gau.

Arbitru) V. Topan (Cluj-Nar 
poca) a condus foarte bine for
mațiile :

UNIVERSITATEA : LUNG — 
Negrilă, Tilihoi, ȘTEFĂNESCU, 
Ungureanu — ȚicJeanu (min. 70 
GEOLGĂU), BELDEANU, BĂ
LĂCI — CRIȘAN, Cămătaru, 
Cîrțu (min. 46 Irimescu).

F. C. ARGEȘ : Cristian — 
BARBULESCU, Stancu, Cîrstea, 
Tulpan — Kallo (min. 102 Ni- 
ca), CHIVESCU, IGNAT — Bă- 
luță (min. 97 M. Zamfir), Radu 
II, MOICEANU.

Mihai IONESCU

BRAVO TMNI, Ați FOST MINUNAJI!
...Locul 10 în seria a Il-a a Diviziei „C“, asta este — 

la rece — Stic’a Arieșul Turda în fotbalul românesc. O 
echipă oarecare din cele 192 de formații ale celei de a 
treia categorii de valoare din soccerul nostru. „întrebat", 
așa ar fi prezentat, probabil, un computer — pînă ieri la 
ora 14,30 — pe adversara din „sferturi" a renumitei echi
pe Steaua, pe adversara echipei care a cîștigat de 13 ori 
pină acum „Cupa României".

Așa ar fi .răspuns" computerul...
Dar noi sîntem oameni, nu mașini.
Sîntem oameni cu suflet in noi și ne gindim — emo

ționați — la extraordinarele 130—140 de minute din viața 
„anonimilor fotbaliști" Pașca sau Vlad sau Bilă sau Bacoș. 
minute trăite ieri la Brașov. Cele mai frumoase minute din 
viata lor sportivă ! Minute de vis trăit pe terenul de fotbal, 
minute pe care acești minunați eroi ai unei zile le vor po
vesti fără îndoială nepoților. Lăsați-vă imaginația în voie 
și gindiți-vă o clipă la... Vlad al in-lea așezat pe genun
chii moșului său (care ieri i-a apărat penalty-ul decisiv 
tocmai lui lordănescu). trăgîndu-I de barbă si intrcbîndu-1 
pentru a 30-a oară : „Și cum zici că a fost, tataie, in 1981, 
la Brașov, in marea luptă eu Steaua

Dar nu trebuie să ai multă imaginație ca să-ți închipui 
ce a fost ieri după-amiază la Turda. în orașul de pe ma
lul Arieșului cel năvalnic coborît din Țara Moților. Nu 
numai la „Sticla", ci și Ia celelalte fabrici din localitate, 
la „Cimentul" sau la „Porțelanul", cu siguranță și la „Sîr- 
ma" de Ia vecinii din Cîmpia Turzii, lucrătorii din schim
bul II au muncit cu tranzistoarele lingă ei. Vă închipuiți 
ce-a fost în inima lor....

Ce mare, ce imensă — pentru că părea de domeniul fan
tasticului ! — bucurie le-au adus tuturor minunății băieți 
ai antrenorului Titus Farcaș.

Ne bucurăm si noi. din toată inima, pentru ei, încereînd 
să ne punem în locul oricărui cetățean din Turda. De ase
menea, înțelegem gestul plin nu numai de sportivitate, dar 
și de caldă omenie al portarului internațional Iordache care 
la sfirșitul loviturilor de la 11 m l-a îmbrățișat frățește pe 
necunoscutul 6ău rival Vlad din Divizia „C".

O îmbrățișare din partea tuturor iubitorilor adevărați de 
sport, asta merită, din plin, fotbaliștii turdeni pentru splen
dida lor performanță de ieri.

Marius POPESCU

POLI. TIMIȘOARA - F. C. CONSTANȚA 3-2 (2-1, 2-2)
PITEȘTI, 4 (prin telefon). 

In prezenta a numai 399 
de spectatori, și-au disputat 
șansele două echipe ambițioase 
și ferm hotărite să pășească 
și peste pragul „sferturilor". Din 
„ciocnirea" lor, a rezultat o 
partidă deosebit de atractivă, 
cu numeroase și notabile faze 
la cele două părți, cu 5 goluri 
frumoase și foarte multe mari 
...ratări.

Deținătoarea Cupei a avut un 
start mai bun, dar sco
rul a reușit să-1 deschidă 
abia în min. 25, cînd, la o pă
trundere spectaculoasă a Iui 
Vlătănescu, centrarea acestuia 
a fost reluată direct în gol de 
NEDELCU. GoI-șoc pentru 
constănțeni, cărora le-a turnat 
plumb în picioare. Și iată că 
în min. 31, o centrare a celui
lalt ex-severinean, fundașul 
Nadu, a ajuns piuă în eareul

S.C. BACĂU - CHIMIA

ITÎRGOVIȘTE, 4 (prin tele
fon). Ce diferență între prime-

Ile 90 de minute de joc și cele 
30 ale prelungirilor care au ur
mat! Dacă in întilnirea pro- 
priu-zisă, partida a fost destul 

Ide echilibrată, in ciuda faptului 
că băcăuanii au avut mai mul
te ocazii de gol, în prelungiri 

In-a mai existat practic pe teren 
decît formația antrenată de 
Angelo Niculescu, evident su
perioară ca pregătire fizică și I mult mai abilă în controlul și I conducerea balonului pe un te
ren deosebit de greu, ca urma- 

Ire a ninsorii din ajun și a ploii 
din noaptea precedentă. în an
samblu, victorie absolut meri- 

. tată a echipei din Bacău, ob-

RM. VILCEA 5-1 (0-0, 1-1) 
ținută datorită, în special, jo
cului excelent al celor doi fun
dași de margine, activității ne
obosite a mijlocașilor Moldo
van, Vamanu și Șoșu și a ra
pidelor incursiuni pe aripi ale 
lui Șoimain și Chitaru.

în primele 45 de minute, 
Sport club putea conduce cu 
2—0, dar în min. 39 Chitaru a 
ratat de la 6 m, iar în min. 39 
Andrieș a șutat în bară.

în repriza secundă, băcăuanii 
se află mai mult în atac. în 
min. 50 Constantin respinge 
în corner un „cap" al lui Fișic, 
pentru ca peste 5 minute ace
iași Fișic (un jucător care își 
confirmă calitățile) să rateze 
din cauza terenului alunecos.

Scorul este deschis în min. 77 
de VAMANU, care reia eu ca
pul o excelentă centrare a Iui 
Andrieș. Băcăuanii se relaxea
ză, permițînd vîlcenilor să in
siste. în min. 80, Carabageac 
ratează de două ori Ia aceeași 
fază, iar în min. 88, la o pre
lungită ezitare a defensivei ad
verse, SAVU șutează precis, e- 
galind.

în prelungiri, echilibrul se 
rupe după numai două minute: 
primind o pasă de Ia Chitaru, 
VAMANU intră în careu, dri
blează portarul și aduce din 
nou conducerea echipei sale. 
Din acest moment, băcăuanii 
joacă cu dezinvoltură și în min. 
107, Ia un contraatac rapid, C. 
SOLOMON majorează diferen
ța. în min. 112, tot o centrare

a Iui Andrieș este Ia originea 
golului înscris de ȘOȘU, cu 
capul. Iar fn min. 118, VAMA
NU fixează scorul partidei, 
fructificînd o centrare a Iui 
Șoiman.

Arbitrul O. Anderco (Satu 
Mare) a condus foarte bine ur
mătoarele formații:

S.C. BAC AU : Ursache (min.
88 lorgulescu) — ANDRIEȘ, 
Cărpuci, Lunca, ELISEI — 
MOLDOVAN (min. 105 C. So
lomon), VAMANU, ȘOȘU — 
ȘOIMAN, FIȘIC, Chitaru.

CHIMIA : Constantin — Bas- 
no. CATARGIU, Stanca, Ior
dan — Savu (min. 98 Cilean), G 
STAN. Carabageac. Gh. Geor
gescu (min. 80 Preda) — Teleș- 
pan, Gîngu.

Radu URZICEANU

mic, la Nedclcu, o pivotare a 
acestuia, o pasă scurtă, cu ca
pul, spre ANGHEL și șutul 
extremei timișorene a catapul
tat mingea in gol : 2—9. Dar, 
după numai două minute, la a 
gafă de începător a lui Moisc, 
BUDURU a profitat, plonjind 
spectaculos, înscriind și relan- 
sînd disputa. Iar golul Iui FE
TI IU (min. 52 — după o cursă 
de la centrul terenului, căreia 
i-au căzut „victime" Vișan și 
Moise) a adus un echilibru per
fect și pe tabela de marcaj și 
în teren. De acum încolo, par
tida va căpăta valențe nai, cu 
faze derulate rapid spre cele 
două careuri. Trei mari ocazii 
irosite de Vlătănescu (min. 62) 
și Petcu (min. 85 și 83) au 
menținut scorul egal pînă în 
min. 90. în primul minut al 
prelungirilor însă, același NE
DELCU — foarte bătăios in a- 
cest meci — s-a înălțat în sti
lul Iui și a plasat precis, eu 
capul, in poarta lui Costaș, în
scriind împarabil: 3—2, scor fi
nal, deși în prelungiri constăn- 
țenii au forțat o a treia egala- 
re. în min. 97. Petcu a fost 
aproape de ea, dar a trimis 
balonul în bară.

Foarte bun arbitrajul prestat 
de V. lanul (Iași).

„POLI": Moise — NADU, 
PÂLTINIȘAN, Șerbănoiu (min. 
91 Dembrovschi), Vișan — Du
mitru. MANEA, VLĂTĂNESCU 
— Anghel (min. 115 Roșea), 
NEDELCU, Nucă. F.C. CON
STANȚA : Costaș — Borali, 
ANTONESCU. Nistor, Cara- 
malău — Gache, Drogeanu, 
BUDURU — PENIU (min. 112 
Purcărea), PETCU. I. Moldo
van (min. 91 Ștefanovici).

Laurențiu DUMITRESCU
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PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „B“ seria i
C.S. Botoșani 
F.C. C-ța 
Gloria Bz. 
Mln. G. H.
Unirea Din. Focș. 
Delta Tulcea
Viit. Gheorgheni 
F.C.M. Progr. Br. 
Cimentul Med.

ETAPA a XVIH-a — duminică 1 martie
— I.M.U. Medgidia
— Chimia Brăila

(4-1) 
(3-2)

— Viit Mee. Vaslui (1-2)
— Gloria Bistrița (1-3)
— C.S.M. Borzești (1-2)
— C.S.M. Suceava (0-1)
— C.S.U. Galați (0-2)
— Oltul Sf. Gh. (4-1)
— Ceahlăul P. N. (0-3)

ETAPA A XlX-a — duminică ÎS martie
— Gloria Buzău
— C.S. Botoșani
— F.C. Constanța
— Delta Tulcea
— Mln. G. H.
— Cimentul Med.
— F.C.M. Progr. Br.
— Unirea Din. Focș.
— Vllt. Gheorgheni

(1-2) 
(2—2) 
(«-2) 
(4-3) 
(0-4) 
(1-1) 
(0-2) 
(0-4) 
(0—2)

C.S. Botoșani — C.S.U. GL (1—2)
C.S.M. Borzești — Chim. Brăila (1—2)
F.C. C-ța — Gloria Bz. (0—2)
Unirea Din. Focș.— I.M.U. Med. (1—3)
F.C.M. Progr. Br.— Delta Tulcea (0—3)
Viit. Mec. Vaslui — Viit. Gheorgheni (1—1) 
Cimentul Med. — C.S.M. Suceava (1—2)
Oltul Sf. Gh. J- Min. G. H. (0—3)

ETAPA A xxni-a — duminică 12 aprilie

Chimia Brăila
C.S.M. Borzești 
I.M.U. Medgidia 
Ceahlăul P. N. 
C.S.M. Suceava 
Viit. Mec. Vaslui 
Gloria Bistrița 
C.S.U. Galați 
Oltul Sf. Gh.

VUt. Mec. Vaslui 
C.S.M. Suceava 
C.S.U. Galați 
Min. G. H. 
Chim. Brăila 
vat. Gheorgheni 
Delta Tulcea 
Gloria Buz. 
I.M.U. Med.

— Unirea Din. Focș. (1—2)
— Gl. Bistrița (0—2)
— Cim. Med. ‘ (1—2)
— Ceah. P. N. (0-3)
— C.S. Botoșani (1—2)
— P.C. C-ța (1—4)
— Oltul Sf. Gh. (0—1)
— C.SJH. Borz. (0—2)
— F.C.M. Progr. Br. (0—2)

ETAPA A XXIV-a — duminică U aprilie

ETAPA A XX-a — duminică 22 martie
Delta Tulcea — Unirea Din. Focș. 
C.S.M. Suceava — I.M.U. Medgidia 
F.C.M. Progr. Br — C.S.U. Galați 
Cimentul Med. — Chimia Brăila 
Viit. Mec. Vaslui — Oltul Sf. Gh. 
F.C. Constanța — Ceahlăul P. N.
Gloria Buzău — Viitorul Gheorg.
C.S. Botoșani — Gloria Bistrița
Min. G. H. — C.S.M. Borzești

(0-2) 
(0-1) 
0-3) (2-4) 
(1-2) 
(2-0) 
(0-2) 
(0-1) 
(0-3)

ETAPA A XXI-a — duminici 23 martie
Viitorul Gheorg. — Cim Medgidia (0—3)

Unirea Din. Focș — F.C.M. Progr. Br. (0—3) 
Ceah. P. N. — C.S. Botoșani (0—2)
I.M.U. Medgidia — Oltul Sf. Gh. (0—2)
C.S.M. Borzești — F.C. C-ța (0—5)
Gloria B-ța — Viit. Mec. Vaslui (1—0)
Gloria Bz. — C.S.M. Suceava (0—2)
Chim. Brăila — Min. G. H. (0—1)
C.S.U. GI. — Delta Tulcea (0—2)

ETAPA A xxn-a — duminică » aprilie
Gloria B-ța — Ceah. P. N. <1—0)

Delta Tulcea — F.C. C-ța (0—4)
Cim. Med. — Gloria Bz; (1—2)
Viit Gheorgheni — Mln. G. H. (2—2)
F.C.M. Progr. Br.— C.S.M. Suceava (0—4)
Gloria B-ța — C.S.U. Galați (0—0)
C.S.M. Borzești — I.M.U. Med. (1—2)
C.S. Botoșani — Viit Mec. Vaslui (0—2)
Oltul Sf. Gh. — Chim. Brăila (0—0)
Ceah. P. N. — Unirea Din. Focș. <0—1)

ETAPA A XXV-a — duminică 26 aprilie
Min. G. H. — F.C.M. Progr. Br. (0—3)
C.S. Botoșani — Viit Gheorgheni (1—3)
Ceah. P. N. — Viit Mec. Vaslui (0—3)
Oltul Sf. Gh. — Gloria Bz. (0—2)
C.S.M. Borzești •- Delta Tulcea (0—3)
F.C. C-ța — Cim. Medgidia (2—1)
I.M.U. Medgidia — C.S.U. Gălâți (1—1)
Unirea Din. Focș— C.S.M. Suceava (0—3)
Chim. Brăila — Gloria B-ța (1—3)

ETAPA A XXVI * — duminică 3 mal
C.S.U. Galați — Ceah. P. N. (1—3)
Gloria Buzău — Gloria B-ța (0—1)
F.C. C-ța — Min. G. H. (0—0)

Cim. Medgidia — I.M.U. Medgidia (3—0) 
C.S.M. suceava — Oltul Sf. Gh. (I—1)
F.C.M. Progr. Br — Chim. Br. (1—1)
Viit. Mec. Vaslui — Delta Tulcea (1—5)
Viit. Gheorgheni — C.S.M. Borzești (0—3) 
Unirea Din. Focș. — C.S. Botoșani (1—2)

ETAPA A xxvn-a — duminică 10 mai
Gloria B-ța — Viit Gheorgheni (0—1)
Delta Tulcea — Chimia Brăila (0—2)
C.S.U. Galați — Viit Mec. Vaslui (0—2)
Ceahlăul P. N. — Gloria Bz. (O—l)
F.C.M. Progr. Br. — C.S.M. Borz. (0—1)
C.S. Botoșani — C.S.M. Suceava (6—2)
Cimentul Med. — Unirea Din. Focș. (1—4)
Min. G. H. — I.M.U. Med. (0-0)
Oltul Sf. Gh. — F.C. C-ța (0—2)

ETAPA A XXVin-a — duminică 17 mai
C.S.M. Suceava — F. C. C-ța (1—3)
Viit Gheorgheni — F.C.M. Progr. Br. (1—1)
Min. G. H. — C.S. Botoșani (0—4)
I.M.U. Med. — Viit Mec. Vaslui (0—2)
Gloria B-ța — Cim. Medgidia (1—0)
Chimia Brăila — Unirea Din. Focș. (1—5)
Gloria Buzău — Delta Tulcea (0—3)
Oltul Sf. Gh. — Ceah. P. N. (0—4)
C.S.M. Borzești — C.S.U. Galați (1—3)

ETAPA A XXIX-a — duminică 24 mai
Ceah. P. N. — C.S.M. Borzești (0—0)
Cimentul Med. — C.S. Botoșani (1—4)
Viit. Mec. Vaslui — F.C.M. Progr. Br. (0—1)
Unirea Din. Focș — Oltul Sf. Gh. (0—0)
C.S.M. Suceava — Viit. Gheorgheni (0—1)
Gloria Bz. — C.S.U. Gl. (1—2)
Chimia Br. —I.M.U. Medgidia (1—4)
F. C. C-ța — Gloria B-ța (0—0)
Delta Tulcea —Mtn. G. H. (0—1)

ETAPA A XXX-a — duminică 31 mal
Oltul Sf. Gh. — Cimentul Med. (1—2)
Mln. G. H. — Unirea Din. Focș. (0—2)
C.S. Botoșani — Gloria Bz. (0—1)
F.C.M. Progr. Br — F.C. C-ța (0—4)
Gloria B-ța — C.S.M. Borzești (4—3)
I.M.U. Med. — Delta Tulcea (0—2)

Viit. Mcc. Vaslui — C.S.M. Suceava (0—3) 
Viit. Gheorgheni — Ceah. P. N. (1—3)
C.S.U. Galați — Chimia Br. (1—2)

ETAPA A XXXI-*  — duminică 7 iunie
Chimia Br. — Viit. Gheorgheni (0—3)
C.S.M. Borzești — Viit. Mec. Vaslui (1—2) 
Cimentul Med. — Minerul G. H. (4—0) 
C.S.U. Galați — C.S.M. Suceava (2—5) 
Oltul Sf. Gh. — C.S. Botoșani (0—1)
Gloria Bz. — F.C.M. Progr. Br. (1—1)
Delta Tulcea — Gloria B-ța (3—5)
Unirea Din. Focș. — F.C. C-ța (4—1)
Ceahlăul P.N. — I.M.U. Medgidia (0—2)

ETAPA A XXXII-a — duminică 14 iunie
Unirea Din. Focș — Gloria Bz (4—«)
Ceahlăul P. N. — Chimia Br. (0—3)
F.C. C-ța — Viit Mec. Vaslui (6—0)
I.M.U. Med. — Viitor Gheorg. il—3)
C.S.M. Suceava —C.S.M. Borzești (1—5)
Gloria B-ța — Oltul Sf. Gh, (0—0)
Min. G. H. — C.S.U. Galați (1—2)
F.C.M. Prog. Br. — Cimentul Med. (0—1)
C.S. Botoșani — Delta Tulcea (0—3)

ETAPA A XXXIU-a — duminică 21 iunie
F. C. C-ța —C.S. Botoșani (2—1)
Cimentul Med. — C.S.M. Borzești (0—5)
Viit. Gheorgheni — Delta Tulcea (1—3)
F.C.M. Progr. Br.— Ceahlăul P. N. (0—2)
Viit Mec. Vaslui — Minerul G.H. (0—3)
Gloria Bz. — I.M.U. Medgidia (1—2)
Gloria B-ța — Un:rea Din. Focș. (I—3>
C^j.M. Suceava — Chimia Br. (0—0)
Oltul Sf. Gh. — C.S.U. Galați (0—4)

ETAPA A XXXTV-a — duminică 28 iunie
Chimia Br. — Viit Mec. Vaslui (0—1)
C.S.U. Gaăați — F. C. C-»a (0—1)
Mln. G. H. — Gloria Bz. (0—3)
C.S.M. Borzești — Oltul Sf. Gh. (0—1)
I.M.U. Medgidia — Gloria B-ța (0—1)
Ceahlăul P.N. — C.S.M. Suceava (0—4)
C.S. Botoșani — F.C.M. Progr. Br. 44—4)
Unirea Din. Focș. — Viitorul Gheorg. (1—1)
Delta Tulcea — Cimentul Med. (4—1)



în Campionatul Armatelor Prietene la handbal „Concursul Pnelenia“ la schi alpin

STEAUA, Ț.S.K.A. MOSCOVA, SEL. ARMATEI POLONIEI
SI VORWĂRTS iN LUPTĂ PENTRU PRIMUL LOC

LA START, 70 DE CONCURENȚI;

enorm. 
atractive 
grupelor 

definitiv.

Km
hon

' Ieri seară. în sala Floreas- 
ca din Capitală, ultima reuniu
ne a preliminariilor celui de 
al 10-lea Campionat de hand
bal al Armatelor Prietene ne-a 
oferit partide dte mare luptă, 
specifice întrecerilor de cali
ficare, unde fiecare gol primit 
sau marcat contează 
La capătul acestor 
jocuri, clasamentele 
au căpătat contur
Pentru turneele finale, care vor 
avea loc vineri și sîmbătă (as
tăzi este zi de odihnă, bine ve
nită dealtfel) s-au calificat 
formațiile Steaua București, 
T.S.K.A. Moscova, Sel. Arma
tei Poloniei și Vorwărts Frank
furt pe Oder (în disputa pen
tru locurile 1—4), Honved Bu
dapesta, Dukla Fraga și T.S.K.A. 
Sofia (în întrecerea pentru 
locurile 5—7) •

în prima partidă de ieri sea
ră, aceea dintre echipele Hon- 
ved BudaPcsta și Sel. Armatei 
Poloniei, victoria a revenit ju
cătorilor polonezi cu scorul de 
23—19 (11—9). Succesul lor 
s-a datorat în mare măsură. .. 
suitei de interminabile și prin 
aceasta incredibile ratări ale

—.... l

STIECJIONATA DE HOCHEI 
A țĂRII NOASTRE ÎNTREPRINDE

UN TURNEU IN HALTA
Continuindu-și pregătirile în 

vederea participării la grupa B 
a C.M. care va avea Ioc în Ita
lia, la Val Gardena. în a doua 
jumătate a acestei luni, selec
ționata noastră de hochei în
treprinde în aceste zile un tur
neu de trei jocuri chiar în tara 
organizatoare a competiției. 
După partidele de verificare 
susținute la București în com
pania formației cehoslovace 
ZDAS din Zdar, hocheiștii noș
tri au plecat ieri în Italia. Din 
lotul deplasat pentru meciurile 
din Italia de antrenorii E. Pa
nă, I. Bașa și I.- Tiron lipsesc 
cîteva „piese" grele. Este vor
ba de portarul Gh. Huțan, ac
cidentat și indisponibil pentru 
tot restul sezonului, precum și 
de Tureanu și Popescu, și ei 
în imposibilitate de a participa 
la aceste partide. în locul lui 
Gh. Huțan va juca 
Netedu, care a marcat 
mul timp o sensibilă 
valorică, iar pentru 
posturi sînt prezenti 
Gherghișan, Raica și Bogoș.

Iată acum și programul aces
tui turneu: în ziua de 6 martie, 
în localitatea Bolzano se va 
disputa primul joc dintre selec
ționatele Italiei și României, 
echipa tării gazdă participînd 
și ea la C.M. grupa B; apoi, pe 
8 martie, la Cortina d’Ampezzo, 
va avea loc revanșa acestui 
meci, urmind ca turneul echi
pei noastre să se încheie Ân 
ziua de 10 martie la Varese, 
unde îi va fi opusă o puterni
că selecționată a unor cluburi 
italiene, întărită cu multi ju
cători canadieni.

Stretowanski (Dukla) aruncă 
Klein ji Kuck ambii din echipa

lui Peter Kovacs- în 17 ac
țiuni de atac, care în mod nor
mal trebuiau să se încheie cu 
gol> principalul realizator ale- 
chipei Honved, gigantul Peter 
Kovacs a înscris doar 3 goluri 
(!). în acest fel. handballștii 
polonezi au avut de cel puțin 
14 ori posibilitatea de a ata
ca și de a înscrie un goii, 
fără ca să primească ei vreu
nul 1 în plus, formația învin
gătoare a mizat foarte mult pe 
Jcrzy Klempel și bine a făcut 
pentru că „stângaciul" pene
trant, care a strălucit la mon
dialele grupei B din Franța 
își continuă și la București se
ria jocurilor bune. Au mar
cat : Klempel 9, Mloezinski 5, 
Dziuba 3, Kowalski, Tulezinski, 
Jerzinski. Turski, Sajkin, Ku- 
leczka — Sel. Armatei Polo
niei, Kenyeres 5, Somogyi 4, 
Ori 3, Kovacs 3, Nagy 2, Illes 2 
— Honved. Au condus Cestmir 
Sladky (Cehoslovacia) și V. Ma-

la poartă cu toată opoziția lui 
Vorwărts. Foto : V. BAGEAC

lik (U.R.S.S.). în meciul decisiv 
al grupei B. Vorwărts Frankfurt 
pc Oder și Dukla Fraga nu au 
pornit cu aceleași șanse. Hand- 
baliștilor din Frankfurt pe Oder 
nu le era neapărat necesară 
victoria și nici măcar un meci 
egal, ajungîndu-le chiar și oîn- 
frîngore pentru calificare. Dar 
nu la o diferență mai mare de 
5 goluri... Cec.a ce aproape 
că s-a și întimplat : Dukla Pra- 
ga — Vorwărts 17—15 (10—8), 
prin punctele marcate de: 
Bartck 6. Liska 4, Hraha 2, 
Benda 2, Strctowanski 2. Slika 
— Dukla, Schnell 4, Kuck 3, 
Griliiner 2, Nowak 2, Klein 2, 
Musik 2 — Vorwărts. Au ar
bitrat : Pantelic Cîrligeanu și 
Ion Păunesou, ambii România.

în ultimul meci
T.S.K.A. Moscova a 
pe Ț.S.K.A, Sofia 
(16-6).

DIN 7
POIANA BRAȘOV, 4 (prin 

telefon). Miercuri la prînz, cei 
aproape 70 de schiori și schioa
re din. 7 țări (Bulgaria, Ceho
slovacia, R.P.D. Coreeană, Po
lonia, Ungaria, Uniunea Sovie
tică și România) s-au adunat 
lingă cabana Cristianul Mare 
de unde au pornit vijelios. în 
cursa neoficială, dar cronome
trată, de coborîre. Atît fetele, 
cit și băieții (vîrsta fiecărui 
concurent nu este mai mare de 
16 ani) prezenti la această edi
ție a „Concursului Prietenia" 
au demonstrat virtuți tehnice 
deosebite și un curaj demn de 
remarcat. După cum se știe, 
Pirtia Luipului pune destule 
probleme schiorilor mult mai 
experimentați, dar mai ales 
unor juniori ce abia încep să 
bată la porțile performantei. 
Cu toate acestea, așa cum spu
neam, tinerii sportivi s-au a- 
vîntat in cursă fără complexe, 
pe o zăpadă grea, primăvărati- 
că, care i-a supus la eforturi 
deosebite, dar, spre lauda lor, 
au absolvit cu brio examenul.

Azi (n.r. ieri) cele mai bune 
rezultate au fost realizate de 
schiorii și schioarele din Ce
hoslovacia, care au demonstrai 
reale veleități pentru această 
probă. Paul Pocmobradski, Mi
chal Hoscck, Petra Jamdova si 
Dita Koulova par cei mai în-

JĂRi
dreptătiti la primele locuri, dar 
nu pot fi omiși din calcule nici 
reprezentanții Uniunii Sovieti
ce. situati la antrenamentele 
cronometrate în apropiere. La 
tinerii schiori români s-a ob
servat o reținere pentru această 
„probă a adevărului". S-a vă
zut din nou că evitarea de că
tre antrenorii noștri a unor 
curse de coborîre pentru elevii 
ce-i pregătesc nu va duce la 
saltul valoric pe care-1 aștep
tăm cam de multă vreme.

Dar iată, pentru comparație, 
timpii înregistrați la antrena
mente (în ambele coborîri): 
Petra Jamdova (Cehoslovacia) 
53,71 și 51,82; Dita Koulova 
(Cehoslovacia) 54,31 si 52.92; 
Carmen Coama (România) 5493 
și 58,04; Liliana Ichim (Româ
nia) 58,83 și 59,80. La băieți: 
Michal Hoscck (Cehoslovacia) 
49,08 și 49,71; Pavel Pocmobrad
ski (Cehoslovacia) 48,07 și 50,56; 
Ordviin Fron (România) 51,47 și 
53.72; La jos Boyte (România) 
52,84 și 53,35.

Miercuri după amiază, pe pa
tinoarul artificial din Poiana 
Brașov, a avut loc festivitatea 
de deschidere a competiției.

Joi, la ora 11. începe desfășu
rarea cursei de coborîre.

I 
Paul IOVAN

ASTAZI DUPA-AMIAZA, PRIMA RUNDA 
ÎN TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH

al galei, 
întrecut 

cu 29—19

Hristache NAUM

BASCHETBALISTELE JUNIOARE, LOCUL I
ÎN TURNEUL DIN R. D. GERMANA

Valerian 
în ulti- 
creștere 
celelalte 

tinerii

Participînd la un turneu in
ternațional, desfășurat în ora
șul Cottbus (R.D. Germană), 
reprezentativa de junioare la 
baschet a României a avut o 
evoluție bună, cucerind locul 1 
în clasamentul final, care se 
prezintă astfel: 1. România 
(70—65 cu Polonia. 69—73 cu 
Ungaria, 84—55 cu R.D. Germa
nă) 6 p, 2. Polonia (83—69 cu 
R.D. Germană, 75—73 cu Un
garia) 5 p, 3. R.D. Germană

(80—79 cu Ungaria) 4 p, 4. Un
garia 4 p. Din lotul tării noas
tre s-au evidențiat: Carmen
Tocală, Sorina Lambrino. -Ga
briela Kiss, Annemaric 
Verginia ~

■ au mai 
Cristea, 
Luminița
Gheorghiu
antrenori:
na Diaconescu.

Kirr, 
Popa si Csilla Hoszu; 
fost folosite: Romela 
Dcnisa Făgărășanu, 

Stamin, Manuela 
și Valeria Chepetan; 
Gh. Roșu și Bogda-

în Aula Facultății de farma
cie începe astăzi cel de-al 
20-lea Turneu international de 
șah al României. Actuala ediție 
reunește 16 jucători din 8 țări, 
printre participanti numărin- 
du-se, așa cum am anunțat, 2 
mari maeștri, 9 maeștri inter
naționali, 2 maeștri FIDE și 3 
maeștri. Turneul are o medie 
Elo de 2427 puncte, fiind de 
categoria a 8-a pe scara FIDE, 
Pentru o notă de maestru in
ternational sînt necesare 8 
puncte, la ea aspirîind tinerii 
noștri reprezentanți C. lonescu, 
A. Negulescu, O. Foișor și P. 
Stefanov.

Astăzi, la ora 11, la sediul 
Clubului central de șah, arbi
trii concursului. M. Anghel și 
II. Candea, vor efectua trage
rea la sorți. După-amiază. de 
la ora 16, se va disputa runda

inaugurală. înaintea începeriT 
ei se va desfășura festivitatea 
de decernare a titlului de cam
pion național de șah marelui 
maestru Mihai Șubă.

* Cu 2 runde înainte de sfîrșit, 
în turneul Electronica s-a des
prins maestrul international 
Aurel Urzică. Obținînd două 
victorii consecutive (la Antonov 
șl Erdeuș) el acumulează l'h p.’ 
In urma sa se află un grup 
compact de jucători: Szmetan 
(Argentina), Ungureanu 61/» p, 
Reicher, Antonov (Bulgaria), 
Erdeuș 6 p, Georgescu, Rajna 
(Ungaria). Vacev (Bulgaria), 
Mărășescu 5*/ 2 p.

• Turneul secundar s-a în
cheiat cu victoria maestrului 
ungur Kallai 9 p, urmat de 
Hegheduș 7'/2 p-, Dolmadjan 
(Bulgaria) 7 p, Tăcu, Gavrilă, 
Orev (Bulgaria) 6'/t p etc.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE
(Urmare din paa. 1)

dintre protagonistele „Cupei 
Mondiale", cronometrată în 
două manșe cu timpul de 
2:17,82. Pe locurile următoare 
s-au clasat concurentele italie-

în Divizia „A“ de baschet feminin

CRIȘUL ORADEA ÎNTRECE
PE POLITEHNICA C.S.S. 2 BUCUREȘTI!

ne Claudia Giordani — 2:21.29, 
Maddalena Silvestri — 2:22,37 
și cehoslovaca Jana Harvanova 
— 2:22,60.

în clasamentul final pe me
dalii, pe primul loc s-a situat 
URSS, cu 19 medalii (9 de aur, 
6 de .....................
mată 
4-2).
— 5
nia cu cite 4 (0-2-2), Bulgaria
— 3 (2-0-1), Iugoslavia — 2
(0-2-0), Canada — 1 (1-0-0).

argint și 4 de bronz), ur- 
de Cehoslovacia — 9 (3- 
Ilalia — 9 (2-2-5), Franța 
(2-1-2), Finlanda și Japo-

ATLETISM • La Minsk, 
tul sovietic 
vîrstâ de 
proba de 
Desfășurat 
pionatul 
Franței a 
Alex Gonzales, „
distanța de 12,210 km cu timpul 
de 37:03,8.

CICLISM • „Marele Premiu" 
de la Cannes a revenit rutieru
lui norvegian Kim Andereen, cro
nometrat pe 100 km în 3hl7:02.

FOTBAL • Selecționata Polo
niei, aflată în Franța, a susținut 
un joc de verificare la Brest, 
cu formația locală care activea
ză în liga secundă a campiona
tului. Partida s-a încheiat la e- 
galiitate 3—3 (1—2) • In meci a- 
mlcaâ S.K. Beveren a învins cu 
3—1 (2—0), pe Borussia Mânchen- 
gladbach. • în turneul pentru 
echipe de tineret de la Tașkent, 
Ungaria a Învins ou 1—0 (1—0)

atle- 
Valerl Sereda (în 

21 de ani) a cîștigat 
înălțime, cu 2,27 m 9 
la Grande Motte, cam- 
masculin de cros ai 
fost cîștigat de atletul 

înregistrat pe

BRAȘOV, 4 (prin telefon). în 
Sala sporturilor din localitate a 
început ultimul turneu al cam
pionatului național de baschet 
feminin, grupa valorică 1—6. 
Rezultate :

POLITEHNICA C-S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — CRIȘUL ORADEA 
68—74 (38—30). O partidă atrac
tivă, de un nivel tehnic accep
tabil, eu o suită de acțiuni spec
taculoase la ambele coșuri. Me
ciul a fost echilibrat cea mai 
mare parte a timpului, echipele 
avînd prin rotație conducerea, 
în final orădencele au avut cîș- 
tig de cauză datorită unor ac
țiuni mai clare, unei mai bune 
organizări a jocului. Au mar
cat : Bădiniei 20, Filip 16, Zi
darii 16, Tocală 6, Rad-i 6, Ro- 
șianu 4 pentru Politehnica, Gri- 
goraș 17, Tabără 15, Szabo 13, 
Szekely 9, Niculescu 9, Fun- 
kenhauser 5, Casetti 4, Cigan 
2 pentru Crișul. Au arbitrat 
bine: P. Pasăre (București) și 
St. Grecu (Tg. Secuiesc).

VOINȚA BUCUREȘTI — CO
MERȚUL „I.IC. BOLYAI" TG. *

MUREȘ 61—45 (33—23). Bucu- 
reștencele au tranșat în favoa
rea lor disputa cu Comerțul la 
capătul unui meci destul de an
trenant- Cele mai multe puncte: 
Borș 25, lonescu 18, Grecu 10 
pentru Voința. Kirr 10, Opri- 
ciu 8 și Kiss 8 pentru Comer
țul. Foarte bine au arbitrat : C. 
Dumitrachc (București) si C. 
Comănită (Galati).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — VOINȚA BRAȘOV 
77—85 (71—71 ; 42—37).

Un derby la înălțime, cîștigat 
în prelungiri de brașovence 
care s-au impus printr-un joc 
mai agresiv. Cele mai eficien
te : Pali 35 p, Solovăstru 21 p, 
de la învingătoare, respectiv 
Bolovan 20 p și Mathe 19 p. 
Au arbitrat excelent G. Chira- 
leu și I. Breza (București).

Programul jocurilor de joi : 
de la ora 15,30 : „U“ — Comer
țul (în meciurile precedente : 
3—1), Voința Brașov — Crișul 
(2—2), Politehnica — Voința 
București (2—2). (C. GRUIA — 
coresp.).

PRIMELE ÎNTRECERI ALE C. M. DE PATINAJ ARTISTIC
NEW YORK, 4 (Agerpres).— 

La Hartford (Connecticut) au 
început întrecerile campionate
lor mondiale de patinai artistic.

îp proba masculină, după des
fășurarea exercitiilor impuse, 
pe primul loc al clasamentului 
se află sportivul francez Jean- 
Cristhophe Simond. urmat de

americanul David Santee și ca
nadianul Brian Pockar.

în proba de perechi, după 
„programul scurt", conduc cam
pionii europeni Irina Vorobieva 
șl Igor Lisovski, urmați de pe
rechea Sabine Baess-Tassilo 
Thierbach (R. D. Germană).

formația R.D. Germane. A înscris 
Balogh. • Echipa Flamengo dira 
Bio de Janeiro, campioana Bra
ziliei, se află în mare formă. 
Pârtiei<pînd la un turneu inter
național la Montevideo, Flamen- 
ge a învins cu 3—0 formația Pe- 
narol, campioana -- - ' '

HOCHEI • In 
Villach (Austria), 
Austriei șl Italiei 
egalitate : 2—2.

BUGBY • Echipa Italiei a sus
ținut un meci amical la Agen cu 
formația locală, victorii» revenind 
rugbiștilor francezi cu 30—» 
(14—0) I

SCHI • Concursul de sărituri 
desfășurat la St. Nizier a revenit 
norvegianului Roger Ruud, cu 
247,» p (sărituri de 111 m Și 
105 m).

ȘAH • In prima rundă a tur
neului de la Buenos Aires, Bent 
Larsen l-a învins pe Huguet (Ar
gentina), Andersson (Suedia) pe 
Juarez (Argentina), Seirawan 
(S.U.A.) pe Torres (Argentina), 
iar Liubojevlci (Iugoslavia) a clș- 
tigat la maestrul argentinian 
Pina. • Turneul de șah pe e- 
chipe, organizat la Moscova în 
cinstea Congresului P.C.U.S., s-a 
încheiat cu _ victoria primei re
prezentative a U.R.S.S. (cu cam
pionul mondial Anatoli Karpov 
la prima masă), care a totalizat 
în șase runde -28,5 p.

TENIS • tn primul tur, la 
Denver (S.U.A.), llie Năstase l-a 
eliminat cu 6—3, 7—5 pe Jim De
laney.

Uruguayului. 
meci amical la 

selecționatele 
au terminat la

CAMPIONATE ȘI CUPE LA FOTBAL
O Pînă la închiderea ediției 

ne-au sosit următoarele rezultate 
din prima manșă a cupelor eu
ropene : In C.C.E.: Spartak Mos
cova — Real Madrid 0—0; Cupa 
cupelor: Slavia Sofia — Feye- 
noord Rotterdam 3—2 (1—1).

Celelalte rezultate la vom 
bllea în ziarul de mîine.

La sfîrșitul 
desfășurat și 
ționale.

săptămînii s-au 
alte campionate

ELVEȚIA
Basse! —
2—2 ;
Grasshoppers Ziirich

(et.
Young 

Chiasso —

pu-
mai
na-

F.C.a 14-a) :
Boys Berna 

Chenois 0—0 ; 
Lucerna

3—1 ; 
i—i ;
3—1 ; 
neva 
0—0.
— 21 
19 p ;

Neuchatei
st. GaU —

Bellinzona —
1—0 ; Sion

Clasament :
p ;
3.

Nordstern 
F.C. Ziirich 
Servette Ge- 
— Lausanne

1. F.C. Ziirich 
2. Grasshoppers — 

Young Boys — 17 p.

(et. a 26-a): C.F. Bar- 
Hercules Alicante 6—0;

— Betis 2—0 ; Zara-

Madrid 0—2. Clasament : 1. At
letico Madrid — 37 p ; 2. C.F. 
Barcelona — 35 p ; 3. Valencia 
— 32 p.

SPANIA 
celona — 
Salamanca 
goza — Real Socledad 0—1 ; Real 
Madrid — Las Palmas 3—0 ; 
Valladolid — Osasuna 2—0 ; Al
meria — Valencia 1—0 : Atletico 
Bilbao ' — Gijon 1—1 ; Sevilla — 
Espanol 2—0 ; Murcia — Atletico

OLANDA (et. a 21-a) : Tilburg 
“ Utrecht 0—1 ; Feyenoord 

— Deventer 2—2 ; 
Excelsior Rotterdam 
den Haag — Sparta 

1—3. Celelalte meciuri

— F.C. 
Rotterdam 
Zwolle — 
1—1 ; F.C. 
Rotterdam 
nu s-au putut disputa din cauza 
timpului nefavorabil. Clasament : 
1. Az *67  Alkmaar — 39 p (un 
joc mai puțin) ; 2. Feyenoord — 
31 p; 3. F.C. Utrecht — 28 p.


