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La Timișoara, ROMÂNIA BRAZILIA in „Cupa Davis"

AZI SE INTILNESC JUCĂTORII Nr. 1
O Schimbări in formația braziliană • Mediile de vîrstă: 32 de ani

oaspeții, 20 de ani echipa română !
TIMIȘOARA, 5 (prin telefon).

Meciul de „Cupa Davis" dintre 
echipele României si Braziliei 
începe sub semnul surprizelor. 
Banatul a întîmpinat formați
ile in strae de iarnă, absolut 
neobișnuită aici pentru începu
tul lui martie : cu zăpadă sl 
ceată. Starea meteorologică nu 
va impieta. însă, cu nimic des
fășurarea meciului, care se 
cură de excelente condiții 
joc in sala „Olimpia".

Joi la prînz a avut loc 
lemnitatea tragerii la sorti, 
aceasta a fost efectuată în 
sa arbitrului principal neutru 
Jacques Dorfmann (Franța), 
care nu a putut sosi la timp.

Timisoara a organizat o tra- 
T gete Ia sorti publică. în sala 

de festivități a Casei Tinere
tului au fost prezenti sute de 
localnici, curioși să afle cu un 
ceas mai devreme ce au hotă- 
rît sortii. Aici echipele au fost 
salutate de Petru Mot, președin
tele C.J.E.F.S. Timiș, care le-a 
urat bun venit pe malurile 
Begăi.

Surprizele au continuat în 
momentul în care căpitanul ne
jucător al echipei Braziliei.
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BRAȘOV, 5 (prin telefon) 
Continuind — probabil pini in 
ultima clipă să suscite atenția 
amatorilor de baschet — cam
pionatul național feminin a 
programat și joi meciuri viu 
disputate, atractive, în cursul 
cărora fiecare echipă și-a apă
rat cu ardoare șansele de a ob
ține o poziție cit mai bună în 
clasamentul final. Rezultate:

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — COMERȚUL LIC. 
,,BOLYAI" TG. MUREȘ 60—13 
(22—25). Mureșencele au abor
dat partida cu mult curaj iz
butind — pe fondul unei apă
rări lente și insuficient de com
bative practicată de clujence — 
să domine și să conducă la un 
moment dat cu 5 p: 25—20. în 
repriza secundă însă aspectul 
jocului s-a schimbat. Frunta
șele clasamentului au recurs la 
o apărare în zonă, mobilă, da
torită căreia au stopat acțiu
nile adversarelor, au intercep
tat și contraatacat mai des. Ca 
urmare, situația pe tabela de 
scor s-a modificat, in numai cî- 
teva minute avantajul trecînd 
de partea echipei Universitatea 
care, spre final, s-a și distan
tat, realizind încă un succes 
foarte important pentru înde
plinirea telului din acest an: 
cucerirea titlului. Au marcat: 
Bolovan 16, Mate 16, Anca 8, 
Ciubăncan 8, Merca 6, Popa 4, 
•Turcă 2 pentru „U“, respectiv 
Opriciu 12, Ianoși 10. Precup 5, 
Borbeli 6. Kiss 3. Kioss 2. He- 
geduș 2. Oprea 2. Gyorfi 1. Au 
arbitrat bine: C. Dumitrache și 
E. Ulrich.

VOINȚA BRAȘOV — CRI- 
ȘUL ORADEA 76—65 (35—31).

La capătul unui meci in care 
s-a alergat cit in trei, braișo- 
vencele — puternic încurajate 
de un public entuziast — au 
repurtat a doua victorie în 
acest ultim turneu al campio
natului. Startul echipei pregăti
tă de antrenorul Gh. Roșu 
(13—2 în min. 7) ar fi fost pa
ralizant poate 
mație, dar nu 
Crișului care, 
recunoscută, a 
puteri pentru echilibrarea jocu
lui, ceea ce i-a și izbutit, astfel 
că în minutul 27 tabela de scor 
indica doar 43—41 pentru Vo
ința. în continuare însă, rein
trarea Magdalenei Pali a în
tregit jocul celorlalte echipiere 
de la Voința aflate in teren 
(Camelia Solovăstru — cea mai 
bună de pe teren, Sorina Lam- 
brino, Tatiana Parcanschi și 
Mona Ciccio) care. obținînd 
mai multe intercepții și contra
atacuri. avind un plus la recu
perări, s-au distantat decisiv. 
Au marcat: Solovăstru 24, Par
canschi 14. Lambrino 16. Pali 
14, Ciccio 4, Kiss 2. Adler 2 
pentru Voința, respectiv Gri- 
goraș 21, Szabo 13. Szekeli 10, 
Niculescu 6. Funkenhauser 4, 
Tabără 4, Casetti 
Au arbitrat bine: 
Șt. Grecu.

POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI 62—70 
Luptînd cu ambiție, 
(deși lipsită de aportul a două 
jucătoare de bază. Gabriela 
Strugaru și Liliana Slavei — 
accidentate) a cîștigat pe me
rit la capătul unui meci de 
mare luptă. Ce se întîmplă însă 
cu Politehnica, care deține cel 
mai valoros lot din campionat?

pentru altă for- 
și pentru cea a 
cu tenacitatea-i 
luptat din răs-

la ora 15 :Vineri, de
SEGĂRCEANU - CARLOS KIRMAYR 
DIRZU - TOMAZ KOCH
Simbătă, de la ora 17,30 : 

partida de dublu (sini anunțate provizoriu formațiile) Se
gărceanu - Dirzu și Kirmayr - Motta.
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DIRZU

FLORIN 
ANDREI

FLORIN 
ANDREI

la ora 15 :
- TOMAZ KOCH
- CARLOS KIRMAYR 5. Cigan 

P. Pasere

Paulo Cieto, a anunțat numela 
jucătorilor săi pentru întrecerile 
de simplu. împotriva așteptări
lor. oaspeții au optat pentru 
formula experienței pure, aie- 
gînd pe jucătorii cei mai vîrst- 
nici : Carlos Kirmayr și Tomai 
Koch, ceea ce face ca meciul 
să fie intr-adevăr o 
generațiilor, mediile 
ale jucătorilor aflati 
fată la fileu fiind de 
contra 20 de ani. deoarece 
pitanul nejucător al echipei 
mâne, Alexe Bardan. a 
consecvent alegerii 
Florin Segărceanu 
Dirzu.

Făcîndu-se apel la
tar din public. Luciei Cădariu,

elevă în clasa a Xl-a a Liceu
lui industrial „Azur", i-a revenit 
onoarea de a extrage din urnă 
numele adversarilor în prima si 
a treia zi de joc.

Victor BANCIULESCU

C.S.Ș. 2
VOINȚA 
(35—34).

Voința

bătălie a 
de vîrstă 
fată

32 de
in 

ani 
că- 
ro- 

rămas 
inițiale : 

si Andrei
un volun-

TURNEUL DE BOX
CENTURA DE AUR“

LA A X-a EDIȚIE JUBILIARĂ

com-

Boxul românesc se află in 
fața unui eveniment de o im
portanță deosebită: organizarea 
ediției a X-a a turneului „Cen
tura de aur".

4 jț. Valoarea deosebită a unor 
4' " parlicipanți de peste hotare 

(din Cuba. R.P.D. Coreeană, 
R.D. Germană, Ungaria, U.R.S.S. 
Venezuela etc.) dar și a mai 
multor pugilișli români a fă
cut ca prestigiul întrecerilor 
de-a lungul anilor să crească 
permanent, „Centura de aur" 
numărindu-se azi printre ma
rile competiții ale lumii. , 

Cea de a zecea ediție a
petiției, care a lansat spre ma
rea performanță boxeri de talia 
campionului olimpic Ciu 
Zo sau Li Ven Uk (R.P.D. Co
reeană), pe a cărei listă de în
vingători se află nume ca Teo- 
filo Stevenson. Jorge Hernan
dez, Jose Gomez (Cuba). Al
fredo Perez (Venezuela), Calis- 
trat și Simion Cuțov. Alec Năs- 
tac, Constantin Ciucă etc. con
stituie. firește, un punct de a- 
tracție pentru iubitorii boxului 
din diferite țări ale lumii. Pînă 
la ora cînd scriem aceste rîri- 
duri și-au anunțat participarea 
la actuala ediție a „Centurii de 
aur" boxeri din 13 țări: Bulga
ria. Cehoslovacia, Cuba. R.P.D.

En

Coreeană, Etiopia, Finlanda, 
R.D. Germană, Grecia, Japonia, 
Mongolia, Portugalia, Siria si 
U.R.S.S.

întrecerile celei de a X-a edi
ții, jubiliară, a turneului inter
național de box al României 
se vor disputa la Palatul spor
turilor și culturii din Capitală, 
între 23 și 29 martie.

Iată numele pugiliștilor cuba
nezi, în ordinea categoriilor, 
de la semimuscă la supergrea, 
care și-au anunțat sosirea la 
București : Adrian Nunez, Pe
dro Orlando Reyes, Orlos Sa- 
males, Emilio Ruiz, Masual Ni- 
randa, Rolando Recuoso, Luis 
Carzado, Miguel Semanat, Pe
dro Sanford, Hernenegildo 
Baez, Pedro Cardenas și Rolan
do Herrera.

(Continuare in pag 2-3)

HANDBALISTELE NOASTRE LA STARTUL 
UNUI IMPORTANT SEZON INTERNATIONAL 

turneul de la NeubrandenburgEchipa României participă la
Avind ca obiectiv clasarea in 

primele locuri ale campionatu
lui mondial grupa valorică B 
(decembrie. Danemarca) 
deci, calificarea la C.M. 
Ungaria (1982), handbalistele 
noastre pregătesc cu sîrg acest 
sezon internațional hotăritor. O 
primă testare a actualului lor 
nivel valoric va fi făcută cu 
prilejul tradiționalului turneu 
internațional de la Neubran
denburg (10—15 martie). Echipa 
României va juca îin compa
nia unor formații de recunos
cută valoare: R.D. Germană, 
Ungaria. Danemarca, Norvegia 
șl Bulgaria.

Antrenorii lotului — Eugen 
Bartha și Remus Drăgănescu — 
au selecționat cele mai în for-

STEAUA

Dumitru STANCULESCU

Da miine, la poligonul Dinamo

și, 
din

mă sportive, evidențiate și cu 
prilejul desfășurării „Cupei 
României", alcătuind un lot o- 
mogen. între componentele lo
tului se află Angela Avădanei, 
Larisa Cazacu, 
Rodica 
prea și

Fără 
noastre

Maria Igorov, 
Marian, Gheorghița O- 
Maria Torok.
îndoială, 
și antrenorii lor 

face eforturile 
a demonstra că 
lorică evidentă 
continuă și — 
au dreptul să spere în reveni
rea pe prima scenă a handba
lului mondial, că obținerea ca
lificării la Jocurile Olimpice de 
Ia Los Angeles '84 este posi
bilă.

handbalistele 
vor 

necesare pentru 
ascensiunea va
in ultimul timp 
mai ales — că

VORWARTS LA HANDBAL
După o zi de pauză, astăzi se 

reia — in sala Floreasca diin 
Capitală — desfășurarea celui 
de al X-lea Campionat al Ar
matelor Prietene la handbal. în 
cadrul turneului final nentru 
locurile 1—4, campioana P.cmâ-

niei, STEAUA, întilnește puter
nica echipă VORWARTS 
FRANKFURT PE ODER, par
tida fiind programată la ora 
17,30.

Alte amănunte despre această 
întrecere, în pag. 2—3.

UN INTERESANT
CONCURS

DE PISTOL VITEZĂ
Simbătă și duminică, in sala 

poligonului Dinamo din Capita
lă. va avea loc uvertura cam
pionatelor naționale pentru ar
me cu glonț, organizate in sa
lă, in premieră în tara noas
tră: desfășurarea probei de pis
tol viteză. Pentru prima oară 
în acest sezon vom avea prile
jul de a-i vedea la lucru pe 
multiplii noștri campioni. Cor- 
nellu Ion, medalie de aur la 
Jocurile Olimpice de la Mosco
va, și Marin Stan. Alături de 
ei vor concura și alți specialiști 
ai probei (V. Suciu, M. Bujdei, 
G. Calotă, T. Tașcă, F. Irimia) 
precum și reprezentant! 
„noului val“: C. Tîrloiu. 
Cristache, S. Babii.

Campionatele propriu-zise vor 
fi găzduite, la sfîrșitul săp- 
tămînii viitoare, de sălile din 
Focșani șl din parcul Dinamo 
din București.

ai 
G.

LUPTĂTORI ROMÂNI 
ÎN R.F. GERMANIA 

Șl BULGARIA
La Aschaffenburg încep azi 

întrecerile turneului internatio
nal de lupte greco-romane, 
„Marele Premiu al R.F. Germa
nia". Competiția reunește lup
tători fruntași din multe tari, 
printre care și România. în 
fruntea sportivilor noștri se află 
campionul olimpio Ștefan Rusu. 
Vor mai concura. între alții, 
Ion Draica, Vasile Andrei și 
Gheorghe Ciobotaru. Luptătorii 
români sînt însoțiți de antreno
rii emeriti Ion Corneanu și Ion 
Cernea.
. Tot azi se inaugurează si tra
diționalul turneu international 
de lupte libere al Bulgariei, 
„Dan Kolov", la care participă 
și sportivi români: Vasile Puș- 
cașu, Gheorghe Rașovan, Au
rel Panait, Octavian Dușa, An
drei Ianko. Traian Marinescu, 
Gheorghe Broșteanu s.a.

Reporteri ai ziarului nostru continuă vizitele obișnuite de do
cumentare în marile unități sportive, la cluburile cu pondere in 
activitatea de performanță, pentru a vedea în ce măsură analiza 
realizărilor de anul trecut și măsurile de perfecționare adoptate 
au dat un nou impuls muncii „la zi", în vederea îndeplinirii o- 
biectivelor prevăzute pentru 1981.

IARNA, ANOTIMPUL ACUMULĂRILOR Șl ÎN GIMNASTICĂ

LA DUNAREA GALATI - DIRECȚII PRIORITARE 
DE ACȚIUNE: PROMOVAREA TINERILOR

Șl RENUNȚAREA LA
în peisajul sportiv gălățean, 

clubul Dunărea se înscrie ca 
una dintre unitățile-pilot. aid 
pregătindu-se multi dintre per
formerii de valoare ai muni
cipiului. „Realizările anului 
1980 — ne spunea Marin Pe
trescu, președintele clubului — 
ne onorează, dar, in aceeași 
măsură, ne obligă. Din suita de 
exemple pe care le putem o- 
feri, vom menționa doar fap
tul că in ultimii ani am con
tribuit la depistarea și pregăti
rea nnor valoroși performeri 
— Ion Geantă (caiac), Georgică 
Donici (box), Aurel Neagu 
(lupte). Ion Berdilă, Doru Mo- 
roșan (hochei) — unii dintre ei 
evidențiați Ia OEmpiada de vară

SPORTIVII PLAFONAȚI
deși, acum, cei mai multi 
află sub culorile altor 
Pornind de pe această 
mă, dorim să avem și 
ciclu olimpic rezultate 
coea ce presupune luarea unui 
start bun încă din anul 1981, 
socotit de noi foarte important 
pentru asigurarea creșterii va
lorice pînă în 1984“.

Pornind de la acest dezide
rat, atenția se îndreaptă in 
două direcții : secția de hochei 
— secția fanion a clubului, și 
secțiile de caiac-canoe, lupte și

se 
cluburi, 
platfor- 
în noul 

bune,

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Zile de intense acumulări în secția de gimnastică sportivă a 
clubului Dinamo București. Sub supravegherea antrenoarei Emi
lia Liță, cu ani în urmă cunoscută gimnastă de performanță, 
tinere speranțe ale gimnasticii românești se pregătesc cu asidui
tate pentru drumul greu dar atît de frumos al marii perfor
manțe. Fotoreporterul nostru Ion MIHAlCA a surprins ieri un 
aspect de la ședința de pregătire care a avut drept scop prin
cipal însușirea unor noi elemente de tehnică la dificilul aparat 
care este bîrna...



Campionatul de handbal al Armatelor Pi

CHIAR Șl In zilele geroase DE IARNA AZI, ÎN SALA FLOREASCA, STEAUA - VC
Hlamida groasă de zăpadă 

așternută in multe zone ale 
țării menține în................. ,___ actualitate 
activitatea sportivă a elevilor 

îndrăgit sporturile 
ae iama, săniușul și schiul 
îndeosebi. în această privință 
sînt de semnalat numeroase 
inițiative aparținînd atît uni
tăților de pionieri cît și con
ducerilor de școli generale, 
destinate să apropie tot mal 
mult copiii de pirtli, să le c- 
fere astfel bucuria mișcării 
în aer liber, zilnic, mai multe 
ore.

In județul Argeș, de pildă, 
cum a rezultat din dialogul 
purtat cu prof. Fane Mazilu, 
activist al Consiliului județean 
al organizației pionierilor, s-au 
creat puternice centre de să
niuțe și schi pe care își fee 
apariția numeroși copil și 
elevi. In afara celui de la 
Valea lașului (de unde provin 
cei doi finaliști ai „Daciadel* 
în proba de sanie, Mădălina 
Dumitrescu și Gabriel Oan- 
cea), altele la SAU truc, Poie- 
narii de Muscel, Belcț Ne
grești (Topolovenl) etc. în a- 
ceste zile pîrtiile din locali
tățile sus-amintite găzduiesc 
în continuare numeroase în
treceri școlărești, organizate 
sub egida unităților de în- 
vățămînt sau ale consiliilor 
pionierilor.

Preocupări similare sînt de 
remarcat și în județul Arad, 
fie pe valea Crișului alb, la 
Gurahonț și Almaș, fie pe 
cea a Mureșului, la Vărădia 
Bau Săvîrșin sau în alte zone 
ale județului (Ghiroc, Siria,

care au 
de iarnă,

Birzava sau Vlrfurile, in pli
nă Tară a Moților) săniușul 
și schiul atrag șl acum zeci 
și sute de școlari — șl chiar 
preșcolari, cum ținea să sub
linieze prof. Victor Bulzu din 
Arad — „pentru caro sportu
rile iernii exercita o atracție 
cu totul deosebită". E drept, 
aceasta este condiționată și 
de felul cum cadrele didacti
ce organizează Întrecerile, »- 
dlcă FOARTE BINE 1

Vești bune In privința pa
siunii școlarilor pentru 3por-

SPonTutw 
ȘCOLAR-

turtle de iarnă-ne-a oferit și 
prof. Ion Mureșan, responsa
bilul secției de sport-turlsm 
și de pregătire pentru apăra
rea patriei de pe lîngă Con
siliul județean Cluj al orga
nizației pionierilor : tradițio
nalului centru de la muntele 
Băișoara 1 se adaugă cele de 
la Răcătău, Mărișel, Poen’ 
ș.a., unde numărul partlcipan- 
ților care urcă acolo d4n toa
te așezările Învecinate este 
întotdeauna de ordinul sute
lor. Prin munca și entuzias
mul cadrelor didactice cluje
ne s-a reușit de asemenea ca 
unele întreceri să-și lărgească 
dimensiunile, ele angajînd 
chiar șl copil și școlari din

ROMANIA BRAZILIA LA TENIS
(Urmare din pag. 1)

Imediat după tragerea la sor
ți, Carlos Gabriel de Figueire
do, președintele Confederației 
braziliene de tenis, ne-a decla
rat : „Sînt extrem de plăcui 
impresionat de primirea ce ni 
«-a făcut în orașul Timișoara. 
Cred că decisiv pentru meciul 
nostru va fi primul joc, in care 
ae intilnesc jucătorii nr. 1 ai 
Celor două țări. Oricum, va fi 
nn meci foarte strins". De ase
menea. căpitanul nejucător al 
echipei noastre. Al. Bardan. ne-a 
declarat : „Opțiunea brazilieni
lor pentru experiență — cu un

Koch care are 36 de ani — ar 
putea să ne avantajeze în for
mula „Cupei Davis", care im
pune meciuri de 3 din 5 se
turi, deci pe o durată mare. 
Băieții noștri sînt bine puși la 
punct si cred că avem șanse 
bune dacă vom juca cu curaj 
și cu încredere în victorie".

în cursul zilei de ioi dele
gațiile română si braziliană au 
fost primite la primăria orașu
lui de tovarășul Radu Bălan, 
președintele consiliului popular 
al municipiului Timisoara.

Apoi, în cinstea delegațiilor, 
ansamblul folcloric ..Banatul" a 
oferit- un frumos spectacol de 
eîntece și dansuri bănățene.

LA DUNĂREA GALÂȚI
(Urmare din pag. 1)

box, acestea din urmă fiind 
cele cu pondere olimpică.

Pentru aceasta, in ceea 
privește hocheiul, se crește

ce 
,___ __________ __ _____  o
nouă promoție de jucători, unii 
fiind de pe acum component! 
de bază ai lotului național de 
juniori : Dumitru Dima, Jean 
Stanciu, Gabriel Hritcu sau A- 
drian Liga ; la lupte se speră 
In titularizarea lui Drăguș 
Tache pentru Universiadă, iar 
la box în prezența în echipa 
reprezentativă de juniori sau 
de tineret a lui Ionel Tănasă. 
„Aceste obiective imediate — 
completează președintele clu
bului — sînt menite să ne 
mențină tn prim-planul perfor
manței la nivel național. După 
cum se poate lesne observa, 
ne-am îndreptat atenția spre 
tineret. De ce 7 Din două mo
tive : cel dinții, pentru a aduce 
noi talente tn arena sportului, 
al doilea — pentru a înlătura 
elementele plafonate, deoarece 
sintem hotărîți să nu ne mal 
Îngreunăm activitatea cu acest 
balast". Iată una din explica
țiile faptului că pe lingă unele 
unități școlare — Gr. șc. „Al. 
L. Cuza". Gr. șc. C.S.G., Șc 
gen. 18. Gr. șc. I.R.E.G. ș.a. — 
n-au înființat centre de lupte

sau haltere, care funcționează 
cu antrenori calificați.

Procesul de antrenament în 
cadrul secțiilor este urmărit cu 
rigurozitate, acesta modelîn- 
du-se în funcție de sportivi, 
finind seamă de faptul că 
mulți dintre ei sînt. în afara 
locului de muncă, elevi sau 
studenti. De aceea, spre exem
plu, la lupte pregătirile încep 
la 7,30 și se încheie seara tîr- 
ziu, sala funcfionînd non-stop. 
Totuși, după cum ne spunea 
președintele clubului Marin Pe
trescu, există și unele dificul
tăți : „Dacă în privința unor 
antrenori, cum ar fi Octavian 
Corduban. de Ia hochei, 
Vasile Mănăilă. de la 
canoe, nu avem decît 
de laudă, nu același 
putem spune și despre 
dre tehnice, mai ales
cele tinere, exemnle negative in 
acest sens fiind Marin Dumitru 
— la lupte greco-romane și 
Ion Ioniță — la box. adică toc
mai cei care ar trebui să ma
nifeste mai multă ambiție, mal 
multă dorință de afirmare*.

Clubul „Dunărea" Galați — 
beneficiind și de sprijinul con
secvent al organelor locale — 
se dorește (și posibilități exis
tă) o puternică unitate de per
formanță. Vizitînd In aceste zile 
sălile de antrenament, urmă
rind procesul de pregătire, 
ne-am dat seama că „motoa
rele" funcționează ia turatie 
Înaltă.

sau 
caiac- 

cuvinte 
lucru îl 
alte ca- 

dintre

PE MICUL ECRAN

cum va fl 
„Cupa Pe- 
și-au anun-

județele limitrofe, 
și anul acesta la 
laghia Roșu", unde . 
țat part iparea și elevi din 
Bihor, Maramureș, Bistrlța- 
Năsăud șl Alba.

Să asociem aici șl alte ini
țiative frumoase in domeniul 
sporirii bazei materiale a ac
tivității sportive de lamă a 
școlarilor, cele aparținînd ju
dețelor Mehedinți (cu centre
le de la Baia de Aramă-Po- 
noarele, Strehaia, pîrvănești, 
Podeni-Cireșu, Orșova. Go- 
deanu), Neamț (cu calificat'- 
ve excelente pentru ceea ce 
se realizează la Bicaz, Han- 
gu, Borca și Ceahlău), Sălaj 
(cu nu mai puțin de 10 cen- 
Ire de nota 10, printre care 
cele de la Ileanda, sărmășag, 
Ip șl Gîlgău pe Someș) și 
chiar Giurgiu, județ nou, dar 
cu preocupări tradiționale in 
sfera sporturilor de iarnă, 
la Hotarele și Izvoarele, unde 
Be află un colectiv de profe
sori entuziaști In frunte cu 
Mircea Ionescu, dar șl la 
Greaca, Prundu, Scărișoara, 
Frăslnet și Băneasa.

Sînt Inițiative lăudabile care 
atestă nu 
plilor, a 
sport, ci 
didactice 
cialitatea 
tiva copiilor 
mișcare, . 
zic, chiar și, în zilele In care 
gerul ar îndemna, poate, Bă 
rămînă mal mult pe lingă so
be ...

numai dragostea co- 
școlarilor pentru 

și pasiunea cadre’or 
(indiferent de spe- 
lor) pentru a cul- 

gustul pentru 
pentru exerc’țiu fi-

Tiberiu STAMA

• Stmbătă 7 martie, ora 13. 
In cuprinsul emisiunii .Mo
zaic" : transmisiuni directe de 
Ia Craiova (meciul de fotbal 
Universitatea Craiova—Steaua, 
comentator Cornel Pumnea), 
București (aspecte de la semi
finalele Turneului Armatelor 
Prietene la handbal, comenta
tor Cristian Țopescu) șl Timi
șoara (partida de dublu din 
tntîlnirea de tenis România
— Brazilia din Cupa Davis, 
comentator Sorin Satmari).

O Duminică 8 martie, ora 
12, Tenis ; România — Bra
zilia, aspecte din ultima zi 
a tntllnirll din Cupa Davis, 
transmisiune directă de la 
Timișoara ; ora 19,20 (pr. n). 
Telerama-Sport, emisiune de 
Dumitru Tănăsescu.
• Miercuți 11 martie, or, 

17,30 : finala Cupei Românie! 
la handbal masculin ; Steaua
— Dinamo, transmisiune di
rectă de la Palatul Sporturi
lor și Culturii, comentator : 
Cristian Țopescw

„ LOZUL 
MĂRȚIȘORULUI 

(emisiune Specială limitată)

cktîcuw 
SUPLIMENTAR, Dig 
BOND SPECIAL 
ACORDATE DE 
A.S.LOTO- 
P8ONOSPORT

Miercuri seara s-au încheiat. 
In sala Floreasca. din Capitală, 
întrecerile preliminare. din 
grupe, ale celui de al X-lea 
Campionat de handbal al Ar
matelor Prietene, joi toate echi
pele beneficiind de zi liberă. La 
capătul fazei de calificare in 
turneele finale, clasamentele a- 
rată astfel :

GRUPA A
1. STEAUA 2 2 0 0 51-47 4

Arm. Poloniei 2 1 0 1 46-44 2 
2002 43-49 0
B
3210 83-69 5 
3111 61-58 1 
3111 65-67 3 
3012 58-73 1

__________ „ . puncte, cum 
este cazul formațiilor Vorwărts 
Frankfurt pe Oder și Dukla 
Praga, criteriul de departajare 
a fost diferența de golaveraj. 
Primele două clasate din fieca
re grupă s-au calificat in tur
neul final pentru locurile 1—4, 
iar următoarele în turneul pen
tru stabilirea locurilor 5—7. 
Ambele turnee sint programate 
astăzi și miine, in sala Flo- 

reuniuni comune, 
prevederilor regu- 
echipele calificate 
grupă nu vor mai

2. Sel.
3. Honved

GRUPA
1. Ț.S.K.A. Moscova
2. Vorwărts
3. Dukla Praga
4. Ț.S.K.A. Sofia

La egalitate de

TURNEUL
1. STEAUA 

2—3. Ț.S.K.A.
Moscova 
Vorwărts

4. Sel. Arm. 
Poloniei

Au fost luate 
rezultatele : Steaua 
matei Poloniei 
Ț.S.K.A. Moscova 
Frankfurt pe Oder 

TURNEUL 
5—6. Dukla Praga 

Ț.S.K.A. Sofia 
7. Honved 
Rezultatul de ia <

1—4
1

1
1

O O o 25-23 2

în

o 
o
O

1
1

O

o 
o
1

24-24
21-24

23-25

1
1

O1
i considerare 
, — Sel. Ar-

25—23 șl 
— Vorwărta 
24—24.
5—7 1010 22-22 1 1010 22-22 1 
0000 00-00 0 

care se por-

nește : Duk! 
Sofia 22—22

Programu' 
mătorul :

Ora 16 : 
ta — Ț.S 
neul 5—7) ; 
VORWĂRTS 
ODER ; 19 
loniei—Ț.S.l 
ciuri în tur 
în ultima 
Steaua va 
Moscova, ia 
loniei va 
Frankfurt p<

ACȚIUNI IN CINSTEA
In 

șurat 
tiție 
zată
București : 
La startul 
apropierea

„ZILI
desfă- 

compe- 
prgani-

reasca, în 
Conform 
lamentului, 
din aceeași _ .
juca între ele, contînd rezulta
tul din preliminarii. Astfel, tur
neele finale încep cu următoa
rele clasamente :

UN CONCURS REUȘIT: „CUPA TELEFERIC PREDEAL"
Zilele trecute, pe pîrtia Clă- 

bucet din Predeal, s-a organi
zat, sub egida competiției na
ționale „Daciada“, concursul de 
schi alpin do-tat cu „Cupa Te
leferic", la care au fost pre; 
zenți aproape 150 de sportivi 
nelegitimati. De remarcat că, 
printre competitori, s-au aflat 
foști sportivi, veterani ai schiu
lui ca Gheorghe Zăpadă, Jon 
Nistor, Doru Grigoriu, 
Staicu ș.a. întrecerea a

Dan 
avut

loc pe categorii de vîrstă. Iată 
cîștigătorii: 2—5 ani: Mircea 
Stroescu; 7—10 ani: Tiberiu 
Dandu; 20—30 ani: Constantin 
Boncu; 30—40 ani: Dan Staicu; 
40—50 ani: Ion Filipescu; 50— 
60 ani: Doru Grigoriu: 
ani: Alexandru Vasiliu;
70 ani: Puiu Patraulea. 

întrecerea s-a bucurat 
organizare perfectă și a 
urmărită de un numeros public.

Ion CODLEANU, coresp.

60—70 
peste

de o 
fost

Capitală s-a 
o interesantă 
automobilistică 

de către Filiala A.C.R. 
„Raliul femeii", 

întrecerilor,_ din
Hotelului 

s-au aliniat echipaje 
din cite două femei, 
rea în sine a constat 
cursă de regularitate . 
60 km (pe ruta București 
Buftea — Corbeanca
— București), o probă de în- 
demînare (cîștigată de 
de la A.S. Volanul:
Voiu — Maria Damian), pre
cum și din teste privind regu
lile de circulație.

Iată, după 3 probe, clasamen
tul celor mai bune 
din „Raliul femeii": 1. 
Drăghici — Adriana 
(Confecția), 2. Liliana
— Lucia Drăguș (A.S. 
tea), 3. Magda Dumitrescu — 
Ioana Crăciun (Cooperație). 4. 
Luminița Petrescu — Anișoara 
Dracea (A.S. Volanul), 5. Maria 
Coltianu — Silvia Țurcanu 
(Confecția), 6. Elvina Ștefănes- 
cu — Elvira Faur (C.I.E.T.A.) 
(Nicolae TOKACEK, coresp.).

„Serile Daciadei", desfășurate 
în sala Electra din Capitală,

Parc, 
formate 
Intrece- 
dintr-o 

pe circa
Otopeni

cuplul 
Iuliana

echipaje
Maria 

Zamfir 
Ionescu 
Sănăta-

au adunat 
vorba de în 
cinstea „Zii 
mai fete și 
echipe de 
F.C.T.B. I ?i 
ra roșie, Sp 
struct ii), d 
(I.O.R. și < 
samblu de 
și modernă 
nr. 157. învi 
tă acțiune, < 
C.E.F.S. și 
din sectorul 
Spartac (v< 
(handbal).

BULETIN!
Meteorolog 

d: . cadrul 
derilor de 
vremii ne-a 
mea stratul) 
diferite loca 
țării : Vf. ( 
data 73 cm 
Păltiniș-Sibiu 
80 cm, Predi 
54 cm, Ceah 
Bîlea-Lac 1; 
Vale 134 cm, 
Băișoara 80 c

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • (
PREGĂTIRI COMUNE ALE BOBERILOR SOVIETICI Șl 

ROMANI PE PÎRTIA DE LA SINAIA
CARNET ATLETIC

Lotul reprezentativ de bob al 
Uniunii Sovietice- se află, de cî
teva zile, intr-un stagiu de pre
gătire comună cu cei mai buni 
specialiști români al probei, pe 
pîrtia de la Sinaia. In afara an
trenamentelor executate Împre
ună, boberil din cele două țări 
vor participa, la sfîrșttul acestei 
săptămînl, și la un test cronome
trat. Sub conducerea antrenori
lor I. Sokolovo șl A. Uradnleț, 
cel 10 performeri sovietici urmă
resc perfecționarea nrocedeelor 
tehnice în condițiile pîrtiei de la 
Sinaia, după ce in acest sezon

REZULTATE DIN DIVIZIA 
în prima etapă a returului Di

viziei „B“ de tineret la rugby 
s-au înregistrat rezultatele : Sc
ria a Il-a : Dacii I.P.A. Sibiu - 
Dunărea Giurgiu 18—3, l.O.B 
Balș — R. c. Sportul studențesc

SANCȚIONAREA A TREI 
ECHIPE DIN SERIA SE
CUNDĂ A CAMPIONATU
LUI DIVIZIEI „A" LA HO

CHEI 
într-o recentă ședință a Bi

roului federal a fost luat în 
discuție cazul unor echipe din 
seria secundă a campionatului 
Diviziei „A" la hochei, care nu 
și-au apărat corect șansele în 
cadrul turneului consumat nu 
de mult la Suceava. Apreciind 
drept corecte rapoartele obser
vatorilor prezenti la turneu. Bi
roul federal a decis ca jocurile 
Agronomia Cluj-Napoca — 
C.S.S. Liceul M. Ciuc (7—9) șl 
Agronomia Cluj-Napoca — 
Tîrnava Odorhei (4—7) să fie o- 
mologate cu meci pierdut (0—5) 
pentru toate trei formațiile.

echipa lor a făcut șl cunoștința 
altor plrtil cunoscute ale Euro
pei, I

Cu ocazia coborlrilor efectuate 
oaspeții au demonstrat o tehnică 
bună în atacarea celor mal difi
cile viraje, In găsirea celui mai 
avantajos drum de parcurgere a 
lor șl a porțiunilor drepte, dar 
și o excelentă pregătire fizică, 
materializată cu deosebire In tim
pii de start foarte ceborițl. Și nu 
e de mirare, deoarece 6 din cei
10 boberi au fost, pînă cu doi 
ani, In urmă, decatlonlști !

SECUNDA LA RUGBY
11 4—0, Unirea Săcele — Petro
chimistul Pitești 0—3 ; scria a
III- a : C.F.R. Cluj-Napoca — Car- 
pați Mîrșa 42—0, Minerul Lupeni
— Politehnica Cluj-Napoca 6—8,
Electrotimiș—C.S.U. Oradea 17—0, 
Metalurgistul Cugir — ’
torul Alba Iulia 13—10
IV- a (constănțeană) : 
Voința 6—4, T.C. Ind. 
32—6, Farul II — Dacia 
mia Năvodari — Callatis Manga
lia 52—0 ; seria a V-a : Olimpia 
Buc. —- Automobilul Galați 13—0, 
Rapid C.F.R. Fetești — Rapid 
C.F.R. Galați 7—10, Rapid Buzău
— Pescărușul Tulcea 25—3 ; se
ria a Vl-a ; C.F.R. Brașov — 
C.S.M. Suceava 6—0, Chimia Ba
cău — I.U.C. Milcov Focșani 18—6, 
C.F.R. Suceava — Politehnica II 
Iași 4—44, U.R.A. Tecuci — Rul
mentul II Bîrlad 0—4 (gazdele au 
pierdut meciul... fără joc, tere
nul fiind ocupat de o partidă 
amicală de fotbal ! ! I).

în seria I, întrecerea se reia 
la 15 martie.

• La Velenje, în Iugoslavia, va 
avea loc duminică un mare con
curs internațional de cros, care 
va reuni un mare număr de aler
gători din mal multe țări. In 
întrecerea senioarelor vor lua 
startul și trei concurente din țara 
noastră : Maricica Puică (cîști- 
gătoarea întrecerii în 1970), Fița 
Lovin șl Maria Radu
• In sala Festivalna din capi

tala Bulgariei se va desfășura 
luni și marți un concurs inter
național pentru probe combinate

A ÎNCEPUT 
„CUPA 8 MARTIE" 

LA TENIS
sala „23 August" din Capi-în „

tală se desfășoară competiția tra
dițională de tenis dotată cu „Cu
pa 8 Martie". Printre favorite ; 
Mariana Hadgiu, Rodica Gheor
ghe, Camelia Ch*riac și Dorina 
Brăștin — la senioare ; Mihaela 
Testiban și Monica Radu — Ia 
junioare. Cîteva rezultate. Seni
oare, turul I : Adriana Karaio- 
sifoglu — Lunela Orășanu 6-—1, 
6—0 ; Marilena Totoran — Elisa- 
beta Pălie 6—3, 6—3 ; Rodie** 
Gheorghe — Cristina Cazacliu 
6—1, 6—2 ; Dana Cherebețiu — 
Laura Grunberg 6—1, 5—7, 6—4 ; 
Vera Dudaș — Ana Preda 6—3,
6— 4 ; Daniela Moise — Dana Be- 
leuță 6—3, 6—2. Junioare, turul II 
Camelia Bratu — Cristina Bota
7— 6, 3—6, 7—5 (unul din cele mai 
frumoase și mai disputate me
ciuri) ; Aurelia Nicolae — Consu- 
ela Roman 6—0, 7—6 ; Monica Ra
du — Florentina Rădulescu 6—3, 
6—1. întrecerile continuă.

Marieta POPESCU—coresp.
Din cauza timpului nefavorabil 

COBORIREA A FOST CONTRAMANDATĂ 
IN „CONCURSUL PRIETENIA"

Canstruc- 
; seria a
LT.C. — 

— Portul 
0—4, Chi-

La „octatlon* 
rli noștri atic 
din Cluj-Napc 
din Drobeta 
tlonul cuprind 
be : 60 m, 
greutate, 400 i 
și 800 m.
• La concurs 

versitar, de zi 
„23 August", îi 
au fost realiza 
.’’îltațe : înălți

•.15 ni, Sil. St; 
ta.j F : Mariar 
lungime F : Gi 
le 5,75 m, trip 
15,55 m, greuta 
17,07 m.
• Sezonul 

marș va fi lua 
Capitală, la or< 
startul în prir 
diționalului c 
„Cupa primă 
(curse de la 
niori) vor avi 
din str. Maior

AII ȘI MÎINE - ULTIMELE

ZILE DE PARTICIPARE!
Fiecare variantă jucată, o 
posibilitate de a ciștiga : 
« AUTOTURISME „Dacia 

1300“ și „Skoda 120 L“.
• EXCURSII IN U.R.S.S. 

sau R.S. Cehoslovacă
• MARI SUME DE BANI 
Premiile maxime se 
(ine și pe bilete 
25% !
SE EFECTUEAZĂ 
TRAGERI CU UN 
DE 72 NUMERE 1

Variantele de 25 lei participă la toate extragerile.
UN BILET LA ACEASTĂ AVANTAJOASĂ TRAGERE — 
O ȘANSA DE SUCCES PENTRU DV„ UN CADOU TRADI
ȚIONAL, PLĂCUT ȘI UTIL 1

POIANA BRAȘOV, 5 (prin te
lefon). Joi a nins continuu In 
Poiana Brașov, La ora 10,30, era 
primului start din cadrul „Con
cursului Prietenia", acela In 
proba de coborîre, muntele Pos
tăvarul era Învăluit într-un nor 
de ceață care nu permitea vizi
bilitatea la mai mult de 4—5 me
tri. In aceste condiții, organiza
torii au luat hotărlrea să amine

cîștiguri maxime pe bilete
ACHITATE 25% I

pot ob- 
achitate

13 EX- 
TOTAL

După cum s-a mal anunțat, 
tragerea extraordinară Prono- 
expres de duminică 8 martie a.c. 
prezintă o noutate deosebit de 
atractivă, șl anume : premiile 
maxime se pot obține șl pe bile
te achitate în cotă de 25%, In 
cazul în care la categoria res
pectivă nu se omologhează va
riante cîștigătoare achitate 100% < 
Așadar, un nou șl important ar 
vantaj, de care vor beneficia 
particlpanțil la această tradițlo-

15. Dar, și 
vremii nu 
că juriul corn- 
contramandarea

du
s-a

cursa pentru ora 
pă-amiază starea 
modificat, astfel 
petiției a hotărît 
probei de coborîre.

Vineri se va disputa cursa de 
slalom uriaș, în două manșe, pe 
prima parte a pîrtiei Lupului, 
iar smbătă va avea loc cursa de 
slalom special, pe trasee amena
jate în Poiana Ruia.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
nală tragere. Este de remarcat 
că la tragerea similară aln 7 Ia
nuarie a.c. — desfășurată după 
aceeași formulă tehnică, însă fără 
drept de cîștiguri maxime pen
tru variantele jucate 25°,o — au 
fost atribuite țn total peste 128.000 
de premii !

★

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 6 martie 1981, se desfășoară 
incepînd de la ora 16,30 la Bucu
rești, In sala din str. Doamnei

„CUPA 
L

O premieră 
cursul pentru 
dotat cu „Cui 
desfășurat la 
rea a constitu 
nerală" a can 
nale de glonț 
fi organizate I 
în tara noasti 
la București ! 
cîteva rezulta 
3X40 f: 1. M. 
namo) 1162 p, 
Brașov) 1145 j 
60 f.c. senioari 
sif (IEFS) W 
zată (CSS 1 E 
liber: 1. I. b 
551 p, 2. L. I 
p, 3. I. Petru 
pușcă 10 m b 
van (Unirea I 
R. Dîmboianu 
383 p, 3. L. M 
șani) 376 p, 
Kasaș (CSU 1 
(Cornel POPC

nr. 2 ; numere 
fi transmise In 
Intermediul rad 
lui ecran.

CÎȘTIGURILE 
DIN 27 FEBRE

Cat. 1 : 4 va 
turisme „Dacia 
7.50 a 15.320 lei 
3.306 lei ; cat. 
lei ; cat. 5 • ț!5 
6 : 462,00 a 2.49 1 
s 100 lei.

Report la ca 
lei.
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f.S.K.A.

:ste ur-
■udapes- 

(tur- 
kUA — 
JRT PE 
iței Po- 
a (me- 
țimbâtă, 
ipetiției, 
Ț.S.K.A. 
iței Fo- 
Torwărts

Ell //
— fiind 
ate în
— nu- 
fost 7 

onfectia 
. Flacă- 
L, Con- 
handbal 
un an- 
ritmică 

generale 
i aceas- 
le către 
sindical 
echipele 
lonfecția
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preve
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grosi- 
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36 cm, 
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Universitatea Craiova - F.C. Argeș AVANCRONICA

în decurs de numai patru zi
le (la Pitești și Rm. Vîlcea) 
s-au disputat două partide cu 
același „cap de afiș". Universi
tatea Craiova — F.C. Argeș. în
cheiate. ambele, într-o conjunc
tură favorabilă, pe toate planu
rile, echipei craiovene. învingă
toare în ambele confruntări cu 
ambițioasa formație piteșteană 
și beneficiind de înfrîngerea di- 
namoviștilor bucureșteni. în 
prima etapă a returului la Pe
troșani. precum și de elimina
rea Stelei în competiția K.O., 
echipa antrenată de I. Oble- 
menco și C. Oțet are. incontes
tabil, deschisă calea realizării, 
pentru prima oară în istoria 
clubului, a eventului campio- 
nat-cupă. Rămîne. desigur,

ca, în continuare, o astfel de 
șansă să fie valorificată, în pri
mul rînd. prin contribuția di
rectă a jucătorilor craioveni, 
cei care, în prezent, controlea
ză. prin valoare și rezultate, și 
campionatul și cupa, cele două 
mari competiții ale fotbalului 
nostru.

I-am întrebat, după partida 
de la Rm. Vîlcea, pe cei doi 
antrenori principali. I. Oble- 
menco și FI. Halagian, cum au 
văzut, prin filtrul analitic al 
tehnicianului, dubla lor întîl- 
nire, pe două fronturi. „Pentru 
noi, a răspuns mai întâi I. 
Oblemenco, meciurile cu F.C. 
Argeș au constituit o mare 
piatră de încercare, un examen 
In vederea căruia ne-am pregă-
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Etapa văzută de

CORNEL ȚĂLNAR (Dinamo)
• • »

tât, aș zice exemplar, știind că 
de rezultatele pe care Ie vom 
obține va depinde, in mare mă
sură, 
pus. 
prea 
ceva 
sării 
ne efortul i 
210 minute 
cu un plus 
angajament, 
re un mare 
echipă considerată 
prin excelență, tehnică. Sigur, 
nu putem spune, acum la ju
mătatea drumului, că am ajuns 
Ia... capătul lui. Ne așteaptă 
înoă multe meciuri grele, așa 
că, în ceea ce ne privește, deși 
după unii, am trecut... șanțul, 
noi nu am zis încă... hop !”

La rîndul său. Florin Hala- 
gian a spus: „Din patru repri
ze cu Universitatea Craiova 
(excluzînd prelungirile), am 
fost, după părerea mea, mai 
buni în trei dintre ele. Și to
tuși am pierdut de două ori. 
Ne-a învins, în primul meci, 
de Ia Pitești, neșansa, iar în 
cel dc la Rm. Vîlcea propriile 
noastre greșeli. Cele mai puțin 
de patru minute care ne-au 
despărțit de o calificare merita
tă în semifinalele cupei au fost 
totuși suficiente pentru a pe
depsi nu atît lipsa de experien
ță, cit superficialitatea unor 
jucători. Personal i-am felicitai 
pe jucătorii craioveni pentru 
dublul lor succes".

Și-acum, o scurtă notare a 
cronicarului prezent la ambele 
meciuri: în cele două partide, 
raportul acțiunilor de atac a 
fost 207—167 pentru F.C. Argeș, 
iar cel al șuturilor la poartă 
18—13 (pe spațiul porții 10—7), 
tot pentru echipa lui Halagian! 
Șl, totuși. Universitatea Craiova 
a învins de două ori!

Mihai IONESCU

realizarea eventului pro- 
Nu am jucat, recunosc, 
spectaculos, dar am fost 
mai practici decît adver- 
noștri, dozîndu-ne mai bi- 

pe parcursul celor 
de joc, actionînd 
de ambiție și de 
ceea ce mi se pa- 

! ciștig pentru o 
ca fiind,

„POLI" TIMIȘOARA — „U” CLUJ-NAPOCA: Deși echi
pa din Cluj-Napoca a cîștigat în prima etapă, n-a prea con
vins, mai ales în prima repriză, pe care am și văzut-o la 
televiziune. De asemenea, cred în revenirea liniei de forță 
a studenților timișoreni, Dumitru-Nedelcu. ceea ce poate 
compensa solicitarea în plus a elevilor lui Ion Ionescu prin 
meciul de Cupă de miercuri. Eu văd „1“.

S.C. BACĂU — SJ3RTUL STUDENȚESC: Punctul hint 
de băcăuani în etapa trecută, îmi confirmă opinia că S.C. 
Bacău va candida pentru un loc în clasament care s-o tri
mită în cupele europene și că profesorul Angelo Niculescu 
a știut să-i aducă pe tinerii jucători băcăuani, pas cu pas. 
la o cotă valorică bună. Ca „meseriaș". îmi place zburdal
nica linie de atac băcăuană: Șo iman — Fișic — Chitaru. Nu văd 
materializîndu-se speranța Sportului studențesc într-un egal.

CHIMIA RM. VlLCEA — A.S.A. TG. MUREȘ: Vîlcenii au 
arătat cîte ceva la Cluj-Napoca. dar în Cupă au căzut total 
în final, deci solicitarea pe terenuri grele în acest început 
de sezon i-a costat. Iar Â.S.A. poate juca mai bine în de
plasare decît acasă. De ce nu, atunci, un „X"?

UNIV. CRAIOVA — STEAUA: Aici e aici! Dacă n-ar fi 
fost Cupa, ar fi fost mai simplu... Steaua nu mai are însă 
decît alternativa victoriei. Dar nu cred că o va obține, nu 
din cauza formei (eșecul din Cupă), ci a fondului (restruc
turarea formației). Sper, totuși, că în această partidă, unde 
vor evolua majoritatea componentilor lotului național, să se 
arate că fotbalul nostru e mai bun decît arată uneori.

F.C.M. BRAȘOV — F.C. BAIA MARE: Brașovenii n-au 
pierdut, nimic acasă în tur, și nu văd cum s-ar putea în- 
tîmpla acum, mai ales că echipa lui Mateianu e în criză de 
efectiv, de formă și de idei... Personal, merg pe „mîna“ lui 
E^roCci cel renlist

PROGRESUL VULCAN — JIUL: Chiar dacă la începutul 
campionatului echipei din dr. Staicovici nu i se acordau 
șanse, pregătirea conștiincioasă se vede. Numai sclipirile lui 
Giuchici, Șumulanschi sau Sălăjan. care să prindă o zi cu 
adevărat bună, ar putea să aducă Jiului un punct...

POLITEHNICA IAȘI — F.C. ARGEȘ: Un meci al nemul- . 
țumirilor, dar și al ambițiilor. Mie, un meci egal mi se pare 
cel mai plauzibil, pentru că plus cu minus se anulează...

DINAMO — F.C.M. GALAȚI: In campionatul trecut, gă- 
lățenii au luat un punct la noi. Acum este, însă, cu totul 
altceva și ne interesează și scorul la care vrem să cîștigăm, 
căci n-am renunțat să ne mai gîndim la titlu. Iar eu, fiind 
angajat pe deplin în duelul cu Crișan pentru titularizare în 
echipa națională (în paranteză fie spus, cred că acum sînt 
mai în formă decît el), n-am să uit că ioc pentru echipă.

CORVINUL HUNEDOARA — F.C. OLT: Mare favorită, 
echipa Țui Lucescu, acest om de fotbal pentru care personal 
am o mare stimă pentru că a adus o echipă fără jucători 
cu nume la valoarea fotbalului modern.

mașinile 
spunea în 

„20 de
și 

fi- 
ani

Dintotdeauna, marile nepre
văzute în întrecerile de cupă 
fac farmecul competiției, la noi 
sau auirea. Este legea nescri
să, dar superbă a gazonului pe 
care trebuie s-o acceptăm, fi
indcă fără ea istoria fotbalului 
s-ar scrie cenușiu, neinteresant. 
Iată ...................................
minute 
Brașov, 
bitioasa 
Turda 
Steaua, 
penalty-urilor, care au 
răsuflarea spectatorilor, venind 
să confirme din plin acest lu
cru. Cum se știe, s-au calificat 
„sticlarii", cotati cel mai pu
țin la ,' 
pînă la 
eliminaseră încă două 
nare „A" — F.C. Baia 
șl, respectiv. Sportul 
tesc! Unii ar fi tentati 
nă această performantă doar pe 
seama întâmplării, ceea ce 
n-ar. fi corect; n-ar fi corect, 
deoarece tinerii aceștia antre
nați de Titus Farcaș au făcut 
dovada unei deosebite capaci
tăți fizice, a unei rare COEZI
UNI de ordin moral, pe care, 
uneroi, o etalează echipele 
mici. „Sticlarii" s-au apărat co
rect (exemplară sportivitate), 
nimeni nu a „bubuit" mingile, 
au fost calmi, s-au ajutat re
ciproc în fazele cele mai gre
le. au elaborat (mai ales după 
primele 60 minute de joc) ju
dicios. la mijlocul terenului, 
creînd multe faze incandescen
te, spectaculoase pe care Iorda- 
che, Sameș și Florin Marin 

au stopat cu mare dificul- 
_ :. Ca să nu mai vorbim de 
.presiunea" penalty-urilor, că
reia i-au făcut fată cu succes 
în final. într-un cuvînt. Sticla 
Arieșul Turda a demonstrat în 
teren o rațională disciplină tac
tică, o lecție bine învățată. 
Dealtfel, un suporter (din cei

.capitolul" celor 120 de 
de joc dramatic de la 
dintre mica, dar am- 
formație Sticla Arieșul 
și recordmana cupei, 
momentele executării 

tăiat

„bursa pariurilor", deși, 
i „ora sferturilor", mai 

divizio- 
Mare 

studen- 
să pu-

| „pre

I
I

multi venit! cu 
trenul la Brașov) 
nai, în glumă: 
ne-am pregătit pentru această 
nouă surpriză (aluzie la elimi
narea Rapidului). Acum urmea
ză... surpriza din anul 2000". O 
vorbă cu tîlc care spune mult 
despre ambiția echipei de la 
poalele Apusenilor, acolo unde, 
de-a lungul anilor au crescut 
și s-au lansat multi jucători 
talentati. care au jucat sau mai 
joacă în Divizia „A": Vasile 
Suciu (la Steaua), Adam, Anca, 
Moș, Dobrotă, Ciocan („U“ 
Cluj-Napoca), frații Gram și 
Titus Farcaș, toți la Jiul Pe
troșani.

Ce putem spune însă despre 
Steaua, această formație cu 
ațîția internaționali de la care 
pe bună dreptate se pretindea 
mai mult? Fără a dramatiza 
acest eșec al ei, îi putem re
proșa în primul rînd faptul că 
ea n-a știut să depășească mo
mentele psihologice (șl au fost 
atîtea) ale jocului: vezi lovi
tura de la 11 m neconcretizată 
în min. 6; vezi multele ratări 
ale internaționalilor (!) Adrian 
Ionescu, Stoica și Marcel Ră
ducanu; vezi atitudinea dezar
mată In fața intervențiilor, este 
adevărat, excepționale ale por
tarului Vlad etc. Moralul — 
mult prea fragil — al echipei 
Steaua s-a frînt treptat, nervii 
și-au pus amprenta pe jocul 
formației, a apărut dezorienta
rea... Nici la momentul depar
tajării prin loviturile de la 11 
m Steaua n-a mai avut forță 
și luciditate pentru a-și valori
fica EXPERIENȚA jucătorilor 
ei. Ca și în campionat, si la 
Brașov s-a văzut că la Steaua 
disciplina de joc nu este lite
ră de lege, că spiritul de echi
pă al bucureștenilor se află în 
suferință.

Stelian TRANDAFIRESCU

LOTUL A" INTILNEȘTE SELECȚIONATA
DIVIZIONARĂ A R. D. GERMANE

REPREZENTATIVA DE TINERET EVOLUEAZĂ 1N KUWEIT
Continuîndu-și pregătirile în 

vederea meciurilor din 
primăvară, Lotul A va 
miercuri. 11 martie, la 
un joc de verificare in 
nia selecționatei divizionare a 
R.D. Germane — în fapt echipa 
reprezentativă — din rîndurile 
căreia fac parte, între alții. 
Grapenthin. Weise, Dorner, 
Schmuch, Pommcrenke, Schnup- 
hase, Lindemann.

în vederea acestei partide, 
următorii componenti ai lotului 
reprezentativ se vor reuni sîm
bătă seara, în Capitală: Iorda- 
che, Moraru — portari; Negrilă, 
Sameș, Ștefănescu, Munteanu 
II, M. Zamfir, Al. Nicolae, Un-

această 
susține 
Brăila, 

compa-

gureanu — fundași; Țicleanu, 
Beldeanu, Iordănescu, Stoica, 
Bălăci — mijlocași; Crișan, Că- 
mătaru, M. Răducanu, Țălnar, 
Cimpcanu II — înaintași.

Tot sîmbătă seara, este con
vocat, la București. Lotul de 
tineret, care va întîlni, miercuri, 
în deplasare, echipa națională 
a Kuweitului. Antrenorul C. 
Drăgușin a alcătuit următorul 
lot: Alexa, Speria tu — portari; 
Vlad, Mărginean, Iovan, C. So
lomon, Pană, Rednic — fun
dași; Mureșan, Pop, Minea, Su- 
ciu — mijlocași ; Șoiman, Geol- 
gău, Turcu, Terheș, Klein — 
înaintași.

ȘTIRI
• PARTIDA RESTANȚA IN

DIVIZIA „B“. Miercuri la Lupeni, 
s-a disputat partida restantă, din 
seria a in-a, dintre formația lo
cală Minerul și Minerul Anina. 
Meciul s-a Încheiat cu scorul do 
1—0 (1—0) In favoarea gazdelor, 
prin golul marcat de Leca (min. 
25 din 11 m). (I. Cotescu, co-
resp.).
• IN ȘEDINȚA de aseară, Comi

sia de disciplină a F.R.F. l-a 
sancționat cu „avertisment" pe 
Marian Ionescu (Progresul-Vul
can), eliminat de pe teren pentru 
proteste în meciul cu F.C. Olt.
• LA CASELE OBIȘNUITE, 

s-au pus în vînzare biletele da 
Intrare la meciurile de fotbal 
Progresul-Vulcan — Jiul Petro
șani, care se joacă sîmbătă, de 
la ora 15.30, pe Stadionul din 
str. Dr. Staicovici și Rapid -r 
Gaz metan Mediaș, care se dispu
tă duminică de la ora 11, pe sta
dionul Giuleștl . tn ziua meciului 
Rapid — Gaz metan Mediaș nu 
se vor vinde bilete la casele sta
dionului.

I PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „B" SERIA A Il-a

NA“
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Metalul Plopeni — Rulmentul Alex. (0—2)
Mec. Fină Buc. — Șoimii I.P.A. Sibiu (0—1)
C.S. Tîrgoviște — Sirena Buc. (2—2)
Rapid Buc. — Gaz m. Mediaș (2—1)
Tractorul Bv. — Metalul Buc. (0—3)
Autobuzul Buc. — Luceafărul Buc. (5—1)
Pandurii Tg. Jiu — ROVA Roșiori (0—2)
Nitramonia Fg. — Poiana cumpăna (0—2)
Petrolul PI. — Chimica Tîrnăveni (0—0)
Flacăra Morenl — Stă

I 
I
I
I
I
I
I

ETAPA A XXI-a — duminică 15 martie
Sirena Buc. — Pandurii Tg. Jiu (1—1)
Gaz m. Mediaș — Metalul Plopeni (1—1)
Metalul Buc. — petrolul Ploiești (0—2)
Rulmentul Alex. — Autobuzul Buc. (0—1)
ROVA Roșiori — Nitramonia Fg. (0—1)
Șoimii IP A Sibiu — Tractorul Bv. (1—2)
Chim. Tîrnăveni — Mec. Fină Buc. (0—0)
Flacăra Morenl — C.S. Tîrgoviște (0—4)
Poiana Clmplna — Rapid Buc. (0—3)
Luceafărul Buc. — Stă

ETAPA A XXH-a — duminică 22 martie
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Nitramonia Fg. — Tractorul Bv. (0—3)
Pandurii Tg. Jiu — Chimica Tîrnăveni (2—4)
Metalul Plopeni — ROVA Roșiori (0—0)
Rapid Buc. — C.S. Tîrgoviște (1—2)
Poiana Cîmpina — Gaz m. Mediaș (0—2)
Autobuzul Buc. — Flacăra Morenl (0—2)
Luceafărul Buc. — Metalul Buc. (1—4)
Petrolul PI. — Rulmentul Alex. (0—1)
Șoimii IP A Sibiu — Sirena Buc. (2—4)
Mec. Fină Buc. — Stă

ETAPA A XXIII-a — duminică 29 martie
ROVA Roșiori — Mec. Fină Buc. (1—2)
Tractorul Bv. — Flacăra Morenl (1—3)
Rulmentul Alex. — Nitramonia Fg. (0—2)
Sirena Buc. — Autobuzul Buc. (2—6)
Chim. Tîrnăveni — Metalul Plopeni (1—3)
C.S. Tîrgoviște — Șoimii I.P.A. Sibiu (2—o)
Petrolul PI. — Gaz m. Mediaș (2—2)
Metalul Buo. — Rapid Buc. (2—2)
Luceafărul Buc. — Pandurii Tg. Jiu (2—5)
Poiana Cîmpina — Stă
ETAPA A XXIV-a — miercuri 1 aprilie
Șoimii IP A Sibiu — Luceafărul Buc. (0—4)
Nitramonia Fg. — Rapid Buc. (0—3)
ROVA Roșiori — Tractorul Bv. (0—2)
Flacăra Morenl — Rulmentul Alex. (1—2)
Gaz m. Mediaș — Autobuzul Buc. (1—2)
Metalul Buc. — Chimia Tîrnăveni (1—2)
C.S. Tîrgoviște — Pandurii Tg. Jiu (0—0)

Metalul Plopeni — Petrolul PI. (0—2)
Mec. Fină Buc. — Poiana Cîmpina (0—2) 
Sirena Buc. — Stă

ETAPA A XXV-a — duminică 5 aprilie 
Rulmentul Alex. — Chimica Tîrnăveni (2—2)
Petrolul PI. — ROVA Roșiori (0—1)
Sirena Buc. — Luceafărul Buc. (3—0)
Nitramonia Fg. — C.S. Tîrgoviște (0—2)
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Buc. (1—1)
Poiana Cîmpina — Tractorul Bv. (0—4)
Rapid Buc. — Metalul Plopeni (0—1)
Flacăra Morenl — Mec. Fină Buc. (0—3)
Autobuzul Buc. — Șoimii LP.A. Sibiu (2—2)
Gaz m. Mediaș — Stă
ETAPA A XXVI-a — duminică 12 aprilie 
Autobuzul Buc. — Rapid Buc. (1—2)
Tractorul Bv. — MetaluJ Plopeni (0—1)
Șoimii IP A Sibiu — Pandurii Tg. Jiu (0—4)
Chim. Tîrnăveni — Flacăra Moreni (0—5)
Sirena Buc. — Mec. Fină Buc. (0—1)
Luceafărul Buc. — C.S. Tîrgoviște (2—1)
Gaz m. Mediaș — Nitramonia Fg. (0—0)
Petrolul PI. — Poiana Cîmpina (2—1)
Metalul Buc. — ROVA Roșiori (1—1)
Rulmentul Alex. — Stă
ETAPA A xxvn-a — duminică 19 aprilie 

Metalul Buc. — Gaz m. Mediaș (2—3)
Nitramonia Fg. — Flacăra Moreni (0—2)
Mec. Fină Buc. — Petrolul PI. (0—1)
Pandurii Tg. Jiu — Tractorul Bv. (0—2)
Luceafărul Buc. — Rapid Buc. (0—2)
ROVA Roșiori — Rulmentul Alex. (1—4)
Poiana Cîmpina — Chimica Tîrnăveni (2—2)
Metalul Plopeni — Sirena Buc. (2—1)
C.S. Tîrgoviște — Autobuzul Buc. (0—0)
Șoimii IPA Sibiu — Stă
ETAPA A XXVlII-a — duminică 26 aprilie 
Poiana Cîmpina — Metalul Plopeni (0—1)
Rulmentul Alex. — Metalul Buc. (0—2)
Autobuzul Buc. — Pandurii Tg. Jiu (0—1)
Gaz m. Mediaș — Șoimii I.P.A. Sibiu (0—0)
Tractorul Bv. — Mee. Fină Buc. (2—4)
Sirena Buc. — Nitramonia Fg. (0—2)
C.S. Tîrgoviște — Petrolul PI. (1—1)
Chim. Tîrnăveni — ROVA Roșiori (1—4)
Flacăra Moreni — Luceafărul Buc. (2—0)
Rapid Buc. — Stă

ETAPA A XXIX-a — duminică 3 mal
Petrolul PI. — Tractorul Bv. (0—0)
Autobuzul Buc. — Metalul Buc. (1—1)
Luceafărul Buc. — Rulmentul Alex. (0—1)
Sirena Buc. — ROVA Roșiori (0—1)

Șoimii IPA Sibiu — Nitramonia Fg. (1—2)
Rapid Buc. — Mec. Fină Buc. - (1—1)
Gaz m. Mediaș — Flacăra Morenl (1—2)
Pandurii Tg. Jiu — Poiana Cîmpina (1—2)
Chim. Tîrnăveni — C.S. Tîrgoviște (0—3)
Metalul Plopeni — Stă
ETAPA A XXX-a — duminică 10 mal

Flacăra Moreni — Șoimii I.P.A. Sibiu (0—0) 
Petrolul PI. — Sirena Buc. (3—3)
Rapid Buc. — Chimica Tîrnăveni (1—1)
Mec. Fină Buc. — C.S. Tîrgoviște (0—1) 
Tractorul Bv. — Gaz m. Mediaș (0—2j 
Metalul Plopeni — Pandurii Tg. Jiu (0—2) 
ROVA Roșiori — Luceafărul Buc. (1—2)
Nitramonia Fg. — Autobuzul Buc. (0—1)
Rulmentul Alex. — Poiana Cîmpina (0—2)
Metalul Buc. — Stă
ETAPA A XXXl-a — miercuri 13 mai

Chim. Tîrnăveni — Luceafărul Buc. (2—2)
Gaz m. Mediaș — Mec. Fină Buc. (2—2)
Nitramonia Fg. — Petrolul Pl. (1—4)
Metalul Buc. — Flacăra Moreni (1—2)
Șoimii IPA Sibiu — Rapid Buc. (1—2)
Sirena Buc. — Tractorul Bv. (1—2)
Pandurii Tg. Jiu — Rulmentul Alex. (0—2)
Poiana Cîmpina — ROVA Roșiori (1—3)
Autobuzul Buc. — Metalul Plopeni (0—2)
C.S. Tîrgoviște — Stă
ETAPA A XXXII-a — duminică 17 mai 
Mec. Fină Buc. — Autobuzul Buc. (2—1)
Rulmentul Alex. — Șoimii IPA Sibiu (1—1)
Flacăra Moreni — Pandurii Tg. Jiu (0—1)
ROVA Roșiori — Rapid Buc. (0—4)
C.S. Tîrgoviște — Gaz m. Mediaș (2—0)
Metalul Plopeni — Nitramonia Fg. (1—2)
Metalul Buc. — Sirena Buc. (0—0)
Tractorul Bv. — Chimica Tîrnăveni (1—4) r
Luceafărul Buc. —Poiana Cîmpina (3—1)' 
Petrolul PI. — Stă

ETAPA A XXXIII-a — duminică 24 mai
Poiana Cîmpina — C.S. Tîrgoviște (0—6)
Flacăra Moreni — Sirena Buc. (2—3)
Mec. Fină Buc. — Nitramonia Fg. (1—1)
Luceafărul Buc. — Gaz m. Mediaș (0—3)
Metalul Plopeni — Metalul Buc. (1—1)
ROVA Roșiori — Șoimii IPA Sibiu (0—2)
Chim. Tîrnăveni — Autobuzul Buc. (0—4)
Rapid Buc. — Petrolul PI. (0—3)
Rulmentul Alex. — Tractorul Bv. (0—0)
Pandurii Tg. Jiu — Stă
ETAPA A XXXIV-a — duminică 91 mal 
Șoimii IPA Sibiu — Metalul Plopeni (1—0) 
Pandurii Tg. Jiu — Mec. Fină Buc. (1—2)

Gaz m. Mediaș — Chimica Tîrnăveni (1—2)
Tractorul Bv. — Rapid Buc. (1—4)
Sirena Buc. — Rulmentul Alex. (0—1)
Petrolul PI. — Flacăra Moreni (0—0)
Metalul Buc. — Poiana Cîmpina (0—1)
C.S. Tîrgoviște — ROVA Roșiori (2—0)
Nitramonia Fg. — Luceafărul nedisputat
Autobuzul Buc. — Stă
ETAPA A XXXV-a — duminică 1 iunie 
Flacăra Moreni — Poiana Cîmpina (0—1)
Metalul Plopeni — Luceafărul Buc. (1—1)
Mec. Fină Buc. — Metalul Buc. (1—2)
Chim. Tîrnăveni — Șoimii IPA Sibiu (1—2)
Tractorul Bv. — C.S. Tîrgoviște (0—2)
Rapid Buc. — Sirena Buc. (3—0)
Pandurii Tg. Jiu — Petrolul PI. (0—2)
Rulmentul Alex. — Gaz ta. Mediaș (0—2)
ROVA Roșiori — Autobuzul Buc. (1—1)
Nitramonia Fg. — Stă
ETAPA A XXXVI-a — duminică 14 iunie
Mec. Fină Buc. — Metalul Plopeni (0—5)
Șoimii IPA Sibiu — Metalul Buc. (0—5)
Rapid Buc. — Flacăra Morenl (0—1)
Luceafărul Buc. — Petrolul Pl. (1—4)
Gaz m. Mediaș — Pandurii Tg. Jiu (0—2)
Autobuzul Buc. — Tractorul Bv. (1—4)
C.S. Tîrgoviște — Rulmentul Alex. (0—1)
Poiana Cîmpina — Sirena Buc. (3—1)
Chim. Tîrnăveni — Nitramonia Fg. (0—2)
ROVA Roșiori — Stă
ETAPA A XXXVII-a — duminică 21 iunie
Sirena Buc. — Chimica Tîrnăveni (0—2)
Pandurii Tg. Jiu — Nitramonia Fg. (0—2)
Petrolul PI. — Autobuzul Buc. (2—1)
Metalul Buc. — C.S. Tîrgoviște (0—2)
Poiana Cîmpina — Șoimii IPA Sibiu (0—1)
Rulmentul Alex. — Rapid Buc. (1—1)
ROVA Roșiori — Gaz m. Mediaș (0—0)
Metalul Plopeni — Flacăra Moreni (1—1)
Luceafărul Buc. — Mec. Fină Buc. (0—2)
Tractorul Bv. — Stă
ETAPA A XXXVni-a — duminică 28 iunie
Rapid Buc. — Pandurii Tg. Jiu (0—2)
Gaz m. Mediaș — Sirena Buc. (2—0)
C.S. Tîrgoviște — Metalul Plopeni (1—1)
Flacăra Morenl — ROVA Roșiori (1—0)
Mec. Fină Buc. — Rulmentul Alex. (0—3)
Șoimii IPA Sibiu — Petrolul PI. (0—6)
Autobuzul Buc. — Poiana Cîmpina (0—3)
Tractorul Bv. — Luceafărul Buc. (1—0)
Nitramonia Fg. — Metalul Buc. (0—1)
Chim. Tîrnăveni — Stă



A ÎNCEPUT turneul internațional de șah al româniei
Negulescu și Șlefanov învingători cu negrele, în prima rundă

‘ La sediul Clubului central 
de șah a avut loo, ieri dimi
neață. ședința tehnică și, trage
rea la sorti în cel de al 20-lea 
turneu international de șah al 
României. Cei 14 concurent! 
ocupă următoarele locuri pe ta
bela de concurs:

1. V. Vaisman — Elo 2420, 2. 
A. Haik (Franța) — 2405, 3. C.

Ionescu — 2415, 4. J. Ambroz 
(Cehoslovacia) — 2490, 5. V. In- 
kiov (Bulgaria) — 2445, 6. A. 
Adamski (Polonia) — 2410. 7.
S. Dolmatov (U.R.S.S.) — 2545, 
8. N. Spiridonov (Bulgaria) — 
2425, 9. P. Stefanov — 2380, 10. 
J. Flesch (Ungaria) — 2435, ÎL 
A. Negulescu — 2420, 12. V. 
Stoica — 2425. 13. U. BSnsch

ALERGĂTOARELE SOVIETICE DOMINA 
SEMIFONDUL FEMININ

(R.D. Germană) — 2455, 14. O. 
Foișor — 2370. (Din cauza unui 
deces în familie, maestrul in
ternational Theodor Ghitescu a 
fost nevoit să se retragă din 
concurs).

După-amiază, în Aula Facul
tății de farmacie, a avut loc 
prima rundă în care s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Vaisman — Foișor lh—'ft, Haik 
— Bonsch într., Ionescu — Stoi
ca ‘/i—'ft, Ambroz — Negulescu 
0—1, Inkiov — Flesch 1—0, 
Adamski — Ștefanov 0—1, Dol
matov — Spiridonov într.

Astăzi dimineață . se reiau 
partidele întrerupte, după-a
miază. de la ora 15,30, se dis
pută runda a 2-a.

„CUPA DAVIS"
In afara partidei cane începe 

azi, la Timișoara, între repre
zentativele României și Brazi
liei, sfirșitul acestei săptămîini 
prevede disputarea și a altor 
meciuri în cadrul „Cupei Da
vis”. Astfel, în turul 1 (com
petiția nezonală, de elită), ..pe
rechea" întîlnirii de la Timi
șoara este R.F. Germania — 
Argentina. în timp oe învingă
toarele se califică pentru etapa

IN ACTUALITATE
superioară, învinsele vor juca 
între ele pentru „recalificare" 
în grupa nezonală. Iată cele
lalte perechi: Anglia — Italia 
și Coreea de Sud — Noua Zee- 
landă; Japonia — Suedia și 
Franja — Australia: Elveția —• 
Cehoslovacia și S.U.A. — Me
xic. Se mai dispută și două fi
nale zonale : Chile — Columbia 
în Zona americană și Indonezia 
— India în Zona răsăriteană.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ

Așa cum era de așteptat,' după 
trei ani de acumulări cantitative 
(creșterea numărului de alergă
toare. de bună valoare) eeml- 
fondul feminin a cunoscut în 
anul olimpic marele salt calita
tiv — depășirea recordurilor 
mondiale la 800 șl 1500 m stabi
lite în 1976 de Tatiana Kazan- 
kina. Progresul este impresio
nant : de la 1:54,9 la 1:53,5 la 
800 m (1,22%), de la 3:56,0 ia 
3:52,5 la 1 500 m (1,43%) șl se 
datorează unor atlete excepțio
nale, Nadejda Olizarenko și Ta
tiana Kazankina, ambele învin
gătoare detașate și la J.O. de la 
Moscova. Cele două recorduri 
sînt, după opinia noastră, cele 
mai valoroase din atletismul fe
minin intr-un sezon care n-a dus 
lipsa performanțelor de cea mal 
înaltă valoare și, dublate de ti
tlurile olimpice, au adus autoa
relor primele două locuri în cla
samentul mondial stabilit de an
cheta ziarului „Sport” din Bra
tislava. t

Kazankina este, fără îndoială, 
atleta anului 1980 șl, probabil, cea 
mai bună semifondistă din istoria 
atletismului. După Montreal, 
unde cîștigase două titluri, ca
riera sa părea trecută de zenit, 
tn 1977 a concurat puțin, în 1978 
mai deloc (a devenit mamă), la 
fel în anul preolimpic. A revenit 
însă dlntr-odată în frunte, cu un 
record mondial (3*55,0) la începu
tul lui iulie, a cîștlgat la Mosco
va în maniera lui Herb Eliott în 
I960, la Roma, iar în august, la 
Ztlrich, a mai tăiat o ,.felie” de 
două secunde și jumătate din 
recordul anterior.

Revenirea KazankLnel și pro
gresul Nadejdei Olizarenko sa 
înscriu în linia ascendentă a 
semirondulul sovietic începută In 
1978, la campionatele europene 
de la Praga și concretizat anul 
trecut printr-o superioritate care 
nu-și are corespondent, la aceas
tă oră, tn nici una din grupede 
de probe ale atletismului femi
nin sau masculin : triplă cam
pioană olimpică la 800 m (OU- 
zarenko, Mineeva, Providoliina) 
identică cu ordinea primilor trei 
timpi al anului, 10 alergătoare sub 
1:57,5, 13 prezențe între primele 
20 de specialiste ale probei ; 
două medalii olimpice la 1 500 m 
(Olizarenko — bronz), primele 
cinci rezultate ale anului șl din 
nou 13 alergătoare în rîndul ce
lor mai bune 20 (ultima, Giana 
Romanova, este campioana euro
peană a probei).

Dintre celelalte protagoniste 
ale semlfondului mondial, Totka 
Petrova și Nikolina Stereva 
(Bulgaria) n-au reușit califica
rea în finala de 1 500 m, Petrova 
(numărul 1 mondial în 1979) nici 
la 800 m, unde Stereva a sosit 
penultima. în ce privește aler
gătoarele noastre, putem spune 
Că Fița Lovin — care a avut un 
sezon bun, punctat de un 1:56,7 
valoros, locul 6 în topul anului 
1980 — a căzut victima sistemu
lui curios de calificare în finală. 
Ea s-a clasat a 4-a în semifinală, 
dar pentru prima dată la Mos
cova în finală au fost admise 
primele trei din semifinale șl

TATIANA KAZANKINA 

cele mai bune două rezultate ur
mătoare, și nu automat primele 
patru din semifinale ca pînă a- 
cum. Fița a pierdut calificarea 
pentru două zecimi, dar este a- 
devărat că, alergînd în cea de-a 
doua semifinală, s-ar fi putut 
pune la adăpost de această clau
ză inedită...

La 1 500 m< Mari cică Puică, Ilea
na Sila! și Natalia M&rășescu 
s-au calificat în finală dar n-au 
putut rezista pînă la sfîrșlt tre- 
nel impuse. Dacă Puică a con
curat, cît de cît la valoarea ea — 
ea este cel mai bine clasată și 
ta topul performanțelor anuale. 
3:59,3, locul 8 —, dacă Ilenei Si
la! nu-1 poți pretinde mai mult 
la 30 de ani, de la Natalia Mă- 
rășescu așteptăm mai mult. Re- 
numele, talentul șl pregătirea 
specifică nu pot suplini însă pre
gătirea de bază...

După cîteva sezoane mai puțin 
concludente semifondistele din 
R. D. Germană au revenit spre 
locurile fruntașe (Christiane 
Wartenberg locul 2 la 1 500 m, 
Martina Kâmpfert locul 4 la 800 
m, Ulrike Bruna locul 5 la 1500 
m, ca și Hildegard Ulrich la 800 
m) fără a pune în pericol supre
mația sovieticelor. Italianca Ga
briela Dorio, finalistă în ambele 
probe (locul 4 la 1 500 m, locul 
8 la 800 m) este singura alergă
toare valoroasă (de 800 șl 1500 
m) dintr-o țară occidentală și, 
totodată, singura care se poate 
lăuda cu o victorie în 1980 asu
pra KazankineL Dar la sfîrșlt de 
sezon, cînd ce era de spus fu
sese spus..,

Vladimir MORARU

• JABMXLA KRATOCHVILOVA (Ceho
slovacia), campioană europeană de atle
tism in sală la Grenoble, în proba de 400 
m, și medaliată cu argint în aceeași probă 
la J, O, de la Moscova, a apărut ta prim- 
planul marii performanțe acum doi ant 
otad era în vînstă de 2*5 de ani. Iată, deci, că 
nu numai tinerețea propulsează sportivii 
spre vîrful piramidei ! • NOUL SELEC
ȚIONER AL ECHIPEI DE FOTBAL A O- 
LANDEI. Kees Rivers, l-a cerut lui Cruyff 
să revină în echipa reprezentativă, cu anu
mite condiții. Cunoscutul internațional a 
precizat că aceste condiții sînt de ordin 

J tehnic și nu financiar. Răspunsul lui va 
trebui să vină în timp util pentru meciul 
din preliminariile C.M. cu Franța, de la 
25 martie, la Rotterdam • CAJ-AAKA AN
DERSSON, noul antrenor al echipei de 
handbal a Suediei : „Trebuie să căutăm 
un stil șl o tactică adecvată căci avem 
jucători deosebit de dotați pe plan tehnic, 
îmi este necesar unul sau două sezoane 
pentru a putea transpune în practică pla
nurile pe care Io am”. Și pentru că unul 
din primele puncte ale planului său îl 
constituia calificarea handbaliștilor suedezi 
pentru grupa A a C.M. 1332 — ceea ce 
presupunea clasarea printre orlmele cinci 
echipe la recentele întreceri din grupa 
B a ^.Mondialelor", desfășurate pn Franța 
— elevii lui Andersson Încheind această 
confruntare pe locul 3 se poate spune că

• în turneul „Electronica", 
înaintea ultimei runde: Urzică 
8 p, Ungureanu 7'/, p, Szmetan 
(Argentina), Antonov (Bulga
ria) 7, Reicher, Erdeuș 61/, p, 
Rajna (Ungaria), Botez. Vacev 
(Bulgaria) 6. —

• în campionatele mondiale 
de patinaj artistic de la Hart
ford (Connecticut) titlul în pro
ba de perechi a revenit cuplu
lui sovietic Irina Vorobieva — 
Igor Lisovski. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Sabine 
Baeșs — Tassilo Thierbach (R.D. 
Germană) și Cristina Riegel 
— Andreas Nichwitz (R.F. Ger
mania). în proba masculină 
individuală. după programul 
„scurt", conduce americanul 
David Santee, iar la femei, du
pă exercițiile impuse, pe pri
mul loc se află Claudia Kris- 
tofics Binder (Austria).

• Austriacul Ernst Riedcls- 
perger conduce în „Cupa Euro
pei" la schi, cu 164 p. El a cîș- 
tigat recent slalomul uriaș la 
Jasna în Cehoslovacia. Pe lo
cul secund în „Cupa Europei", 
cu 115 p, elvețianul Gustav 
Oehrli, iar pe trei, compatriotul 
său Buergler, cu 93 p.

• La Abetone. în Italia, sla
lomul uriaș feminin din „Cupa 
Europei” a revenit vest-ger- 
manced Sonia Stotz cu 2:59,28, 
înaintea elvetiencei Corinne 
Eugester — 2:59,70. Pe primul 
loc al „Cupei Europei" — ca- 
nadianca Diana Haight cu 171 p.

în prima manșă a cupelor europene

ST. ETIENNE Șl WEST HAM-K.O. PE TEREN
Primele meciuri din acest an 

în cupele europene au progra
mat partidele tur ale sferturi
lor de finală. Două surprize de 
proporții, victoriile obținute în 
deplasate (la scoruri categorice) 
au marcat această etapă a com
petițiilor. In Cupa cupelor, Di
namo Tbilisi a surclasat pe 
West Ham United cu 4—1, iar 
în Cupa U.E.F.A. St Etienne 
n-a putut face fată decît o re
priză (prima) în fata liderei 
campionatului englez, Ipswich 
Town. în acest joc, după cum 
declara crainicul postului de 
radio francez, românul Rainea 
(ajutat la tușă de V. Tătar și L 
Pop) n-a avut probleme deose
bite. Englezul Mariner — autor 
a două goluri — a fost unul 
dintre cei mai buni jucători $1 
va fi, desigur, inclus in lotul 
Angliei. Să nu uităm că St 
Etienne, în optimile de finală 
a surclasat pe Hamburger S.V. 
cu 5—0, in deplasare!

în C.C.E., Bayern Milnchen a 
clștigat cu Banik Ostrava, mal 
greu decît arată scorul (2—0),

STENOGRAMA MECIURILOR
PROPRIU

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : Bayern ________
Banik Ostrava 2—0 (0—0). Au înscris : Janzon și Breifaier din 
penalty; Spartak Moscova — Real Madrid 0—0. Meciul s-â ju
cat la Tbilisi ; F.C. Liverpool — Ț.S.K.A. Sofia 5—1 (2—0). Au 
înscris : Sunn-es (3), Lee, McDermott, respectiv Ianccv ; In- 
temazionale — Steaua Roșie Bedgrad 1—1 (1—0). Au înscris- 

respectiv Repcici. Altobelli (Inter) a ratat un penalty 
CUPA CUPELOR ; West Ham United — Dinamo Tbilisi 

1—4 (0—2). Au înscris : Cross pentru gazde, respectiv Șivadze, 
Gusaev și Senghelia (2); Fortuna Diisseldorf — Benfica Lisa
bona 2 2 (2—1). Au înscris : Walzl șl Dused, respectiv Ca
rol Manuel șl Humberto ; Slavia Sofia — Feye-noord Rotterdam 
3—d (L—1). Au înscris : Tvetioov (2), unul din penalty și 
Aliev, respectiv Nilsen și Verm oilen din penalty ; F.C. Carl 
Zeiss Jena — Newport County 2—2 (1—1). Au înscris : Raab 
(2), respectiv Tynan (2).

CUPA U.E.F.A. : Grasshoppers Zdrich — F.C. Sochaux
Standard Ltege — F.C. K61n 0—0; St. Etienne — ........
Town 1—4 (1—1) !. Au înscris : Rep pentru gazde, respectiv 
Mariner (2), Muhren și Ward ; A.z. ’67 Al km a ar — s.C. Lo- 
keren 2—0 (2—0). Au înscris : Weis! șt Tol.

Meciurile retur, la 18 martie.

MUnchen

0—0;
Ipswich

deoarece al doilea gol a fost 
înscris de Breitner, în min. 90, 
dintr-un penalty, acordat cu 
foarte multă ușurință de fin
landezul Mattson! T.S.K.A. So
fia, care nu a pierdut piuă 
acum nici un joc (a eliminat

O acțiune la poarta Benficăi apărată de Bento, care-l are in 
spate pe Klaus Allofs. Fază din meciul Dusseldorf — Benfica 
2—2. Telefoto : A.P.-AGERPRES

acest prim sezon a fost fast pentru noul 
antrenor al handbaliștilor suedezi • „TRACK 
AND FIELD NEWS" (S.U.A.), reputata revistă 
atletică, a scris că „prăjiniștii” francezi nu 
reușesc mari performanțe decît în „grăd4 ia 
proprie”, o ultimă dovadă în acest sen9 
părînd a fl C.E. indoor, de la Grenoble, 
cînd Vigneron a dobîndit titlul continental 
cu performanța de 5,70 m. Apropiatul sezon

în aer liber va confirma sau infirma apre
cierea specialiștilor de peste Ocean @ BO
XERUL OLANDEZ RUDI KOOPMANS (32 
ani, 34 victorii, 2 egaluri, o înfrîngere) 
și-a apărat recent, la Paris, titlul conti
nental profesionist la categoria semigrea, 
în fața francezului Hocine Tafer (abandon 
repriza a 9-a). Campionul trebuia să ajun
gă la Paris, de la Amsterdam, cu avionul. 
Șl-a schimbat însă planul, deplasîndu-se cu 
mașina, pentru a culege, în drum, un bu
chet de flori din «Țara lalelelor", pentru 
adversarul său. știa, probabil, că buchetul

va fi. ta final, singura consolare pentru 
acesta • STATISTICI DIN FOTBALUL 
FRANCEZ : 71 goluri în 37 de meciuri ale 
reprezentativei „cocoșului galic* disputate 
ta ultimii cinci ani, puse sub semnul „ste
rilității ofensive” ; în acest sezon — 264 306 
spectatori mai puțin decît în cel precedent
• LA CONGRESUL OLIMPIC de la Baden- 
Baden (R.F.G.), din luna septembrie, vor 
participa 620 de delegați și 500 de ziariști
• PRIMUL MINISTRU AL NOII ZEELAN- 
DE, Robert Muldoon, a anunțat că autori
tățile din Australia nu vor acorda vize de 
tranzit echipei de rugby a Africii de Sud 
pentru turneul său din iulie, din Noua 
Zeelandă. • CEHOSLOVACUL MILOS Fl- 
SERA este noul campion mondial de ama
tori la clclocros, în cursa de la Tolosa 
(Spania), fostul campion, elvețianul Fritz 
Saladin, clasîndu-se doar pe locul 14. 
Acesta din urmă „n-a dansat decît o... 
iarnă” © LA 28 MARTIE, „SUGAR” RAY 
LEONARD, campion mondial la „welter* 
(W.B.C.), își va apăra titlul la Syracusa 
(statul New York) contra unui adversar 
încă nedesemnat. Probabil că se caută un 
boxer convenabil pentru rolul de sparring
partner, avînd în vedere meciul perfectat 
pentru 19 iunie, în S.U.A., cu Ayub Kalule, 
campion mondial la „super-wclter” 
(W.B.A.).

Paul SLÂVESCU

Radocțio țt administrație r cod 79778 București, tir
Pentru strâinâtate » abonamente prin 1LEXIM - deparlomenlul

chiar și pe Nottingham Forest, 
deținătoarea titlului) n-a mai 
rezistat la Liverpool (pierzînd 
cu 1—5). Foarte bine s-a com
portat Steaua Roșie Belgrad la 
Milano, unde a reușit un prețioa 
scor egal cu Inter (1—1), avînd 
mari șanse de calificare in se
mifinale. Inter a ratat insă vic
toria, cîrid Altobelli nu a izbu
tii să transforme un penalty!

în Cupa cupelor două rezul
tate mai puțin scontate : scor '- 
rile egale (ambele 2—2) dintru 
Fortuna Dusseldorf — Benfica 
Si Jena — Newport County, a- 
ceasta din urmă fiind o forma
ție galeză modestă, se pare 
foarte ambițioasă deși activează 
in liga a IlI-a engleză !

în Cupa U.E.F.A. se impune 
să consemnăm victoria lui Alk- 
maar asupra lui Lokeren (2—0).

ion OCH3ENFELD

• TELEX o
ATLETISM ® Fostul campion 

olimpic cubanezul Alberto Juan- 
torena a anunțat că intenționea
ză să fie prezent la marile con
cursuri internaționale ale sezo
nului și în primul xrînd la Uni
versiada de la București.

AUTOMOBILISM • întrunit 1» 
Monte Carlo, consiliul federației 
internaționale de specialitate a 
stabilit calendarul campionatului 
mondial al piloților de formula L 
Sînt prevăzute 14 probe intre 
care „clasicele” de la Buenos Ai
res (29 martie), Monte Carlo (31 
mai), Zandvoort (30 august), Mon
za (13 septembrie), Montreal (21 
septembrie) ș.a. • După desfășu
rarea a 6 probe speciale, în ra
liul internațional al Portugaliei 
conduce finlandezul Hannu Mi
kola
BASCHET • La Den Bosch 

(Olanda), în turneul final al 
C.C.E. masculin, echipa locală a 
întrecut Ț.S.K.A. Moscova cu 
89—76 (42—42).

CICLISM • Cea de a 64-a edi
ție a „Turului Italiei” se va des
fășura între 14 mai și 7 iunie ta 
22 de etape, pe un traseu însu- 
mînd 3879 km. „n Giro” va în
cepe la Triest șl se va încheia 
la Verona.

HANDBAL • In meci tur pen
tru semifinalele Cupei cupelor 
(feminin) Sekulici Sombor (Iugo
slavia) — Irsta Wăsteras (Suedia) 
25—14 (13—7).

FOTBAL • La Montevideo 
(30 000 spectatori), echipa locală 
Pen ar ol a pierdut în fața forma
ției Cosmos din New York, cu 
4—3 (2—2). Chinaglia (C) și Arias 
(P) au marcat cîte 3 goluri • în 
sferturile de finală ale Cupei Ita
liei, în tur : Avellino — Juventus 
1—3 și Lazio Roma — Bologna 
0—2.

V Conto 18, ol P.I.Î.R I. te! ceniralâ ii.50.59i secție coresp. 115109? interurbon <37: telex 10 350 romsp. Ii parul L P. ..Informația* 
export import presâ, P.O. Box 136-137. telex 11 226, București, ftr. t3 Decembrie tu. 3. R. 1, 10363


