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Ziua internațională a femeii

DUPĂ PRIMA ZI, ÎN MECIUL DE „CUPA DAVIS“,
ROMÂNIA-BRAZILIA 1-1

Azi, de la ora 17,30, partida 
de dublu, iar duminică (ora 

15), ultimele două simpluri

TIMIȘOARA. 6 (prin tele
fon). Sala „Olimpia." din Ti
mișoara a găzduit vineri după- 
amiază meciurile primei zile a 
îritîlnirii de tenis România — 
Brazilia, contind pentru pri
mul tur al „Cupei Davis". E- 
venimentul marcant al zilei a 
fost splendida victorie a tînăru- 
lui nostru campion Florin Se- 
gărceanu împotriva unui ad
versar mult mai bine cotat în 
elita tenisului mondial : Car
los Alberto Kirmayr.

Andrei Dîrzu a avut o sar
cină mult maii grea în fata ru
tinatului Thomaz Koch. jucător 
cunoscut in turneele de pe În
treg globul. Astfel, după pri
ma zi rezultatul este de 1—1, 
ceea ce lasă same ambelor 
formații.

Sîmbătă după amiază se 
dispută meciul de dublu. iar 
duminică, ultimele două sim
pluri. în ordinea : Segărceanu 
— Koch și Dîrzu — Kirmayr.

Florin Segărceanu 
— nr. 1 al echi
pei României — 
care ieri a adus 
un punct prețios 
pentru reprezenta
tiva noastră in 
meciul de „Cupa 
Davis" cu forma

ția Braziliei

FLORIN SEGARCEANU - 
CARLOS KIRMAYR 
4-6, 6-4, 7-5, 6-2

A fost, cum se prevedea, un 
meci de luptă, între tinerețea 
lui Segărceanu și rutina lui 
Kirmayr. Cei doi jucători nr. 
1 ai formațiilor au oferit mi
ilor de spectatori timișoreni un 
joc plin de suspense, ceva mai 
placid la început, atunci cind 
adversarii s-au mulțumit să se 
tatoneze cu un joc efectiv din 
fundul terenului, abuzînd fie 
de lovituri liftate (Kirmayr), 
fie de top—spin-uri lungi (Se
gărceanu). in această parte, 
Kirmayr și-a valorificat expe-

AZI SE REIA CEL DE AL 64-lea
CAMPIONAT DE RUGBY

Luptă aspră pentru balon intre înaintați : se confruntă Steaua 
(cu balonul, Marin Ionescu) ți Farul tn ultima etapă a turului 
(22—15). Foto : Ion MIHAICA
(Programul primei etape a returului, clasamentul șl ultimele vești de la 

cele 14 echipe, In pag. 2—3)

riența, depunînd și un aprecia
bil efort fizic, alergînd mult 
pe teren. Această situație i-a 
adus victoria brazilianului In 
primul set, încheiat in 37 de 
minute. Abia de la mijlocul 
setului al doilea, jucătorul ro
mân — care a alternat pină 
atunci momentele de timiditate 
cu altele de virtuozitate — își 
revine, începe să joace tot mai 
sigur, stabilizindu-și puterea 
de concentrare și apelînd la 
mijloace tactice tot mai sub
tile. Raportul -de break-uri (în 
4 seturi 10—8 pentru Segăroeanu) 
arată doi jucători care nu și-au 
bazat „arsenalul tehnic" pe 
forța serviciului, ci mai curînd 
pe încercarea de a beneficia 
de situațiile accidentale din 
teren.

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

în Campionatul 
de handbal 

ai Armatelor Prietene

CU MÎNDRIE Șl PROFUNDĂ CINSTIRE...
8 Martie... O zi aleasă parcă anume în prag de primă

vară pentru a da mai multă forță simbolului unei 
sărbători cu emoționante rezonanțe în inimile noas

tre. Ziua internațională a femeii, zi festivă in care 
adunăm intr-un buchet omagial gînduri curate, gînduri fru
moase, simțăminte de aleasă prețuire pentru femeia care — 
cîștigîndu-și în anii de existență socialistă a țării — acea dem
nitate ce-i fusese refuzată secole de-a rîndul, demnitatea 
de egală în drepturi cu bărbatul — se ilustrează în cele mai 
diverse și pretențioase profesii, își exprimă nestingherit și 
plenar talentul în toate domeniile activității creatoare, do
vedind aptitudini șl energii uimitoare în exercitarea celor 
mai complexe mund, pentru femeia care aduce pe lume și 
educă vlăstarele țării în spifitul înaltelor principii morale 
ce guvernează societatea noastră socialistă, la a cărei dez
voltare multilaterală participă cu entuziasm și cu devota
ment nețărmurit față de Partidul comunist care i-a netezit 
drumul afirmării.

în unități industriale, pe ogoarele patriei, în institute de 
cercetări științifice, de cultură și artă, în munci de înaltă 
răspundere politică și socială, în toate sferele activității ma
teriale și spirituale, femeile României socialiste aduc o im
portantă contribuție la crearea de valori durabile, dovedesc 
înaltă competență și spirit novator. Oameni de știință de 
reputație mondială, politicieni destoinici, conducători de in
stituții și întreprinderi, practicieni de renume în diverse 
domenii ale activității sociale s-au ridicat și se ridică din 
rîndul femeilor care conving astfel de vigoarea minții și 
brațului lor, de disponibilitățile și vrednicia lor.

Așa cum, deopotrivă, tinerele patriei noastre dovedesc cu 
prisosință, și pe terenurile de sport aptitudinile, talentul și- 
bărbăția, cu care sînt înzestrate. Pe tabloul de onoare al 
marilor performeri ai lumii au figurat și figurează numeroa
se reprezentante ale României socialiste. Nadia Comăneci, 
gimnasta de aur, cunoscută pe toate meridianele, a devenit 
în ochii tuturor iubitorilor de sport de pretutindeni un sim
bol. Un simbol al armoniei, perfecțiunii și gingășiei femi
nine, al cutezanței și încordării supreme pentru sfidarea 
imposibilului, al puterii de sacrificiu și împlinirii. Pleiada 
de gimnaste care-i urmează exemplul, canotoarea Sanda 
Toma, atleta Văii Ionescu și multe altele din miile de per
formere care fac să se înalte tricolorul românesc pe cel 
mai înalt catarg în marile competiții internaționale sînt pe 
drept cuvînt mîndria noastră. Lor, minunatelor performere 
din arena sportivă, milioanelor de performere din activita
tea productivă, științifică, culturală și educativă, le aducem 
astăzi — în ajunul sărbătorii lor — un fierbinte omagiu.

Desigur, în aceste zile sărbătorești, gîndurile femeilor din 
România socialistă se îndreaptă cu recunoștință către par
tidul nostru, către secretarul său general. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a determinat o optică nouă 
privind locul și rolul femeii în societatea românească con
temporană, crearea tuturor condițiilor pentru deplina sa 
afirmare în viața socială, pentru valorificarea calităților și 
capacităților de muncă și creație, pentru o contribuție a sa 
pe cît de necesară, pe atît de valoroasă la opera de continuă 
înflorire a patriei socialiste.

STEAUA-VICTORIE CLARĂ ÎN MECIUL 
CU VORWĂRTS (18-14)

Azi, In ultima rundă, o partidă de mare atracție: Steaua-Ț.S.K.A. Moscova
Sala Floreasca se dovedește 

neincăpâtoare pentru marele 
număr de spectatori care do
resc să asiste la interesantul 
final al celui de al 10-lea Cam
pionat de handbal al Armatelor 
Prietene. Lucru firesc, pentru 
că meciurile sînt nu numai pa
sionante, spectaculoase, ci și de 
ridicat nivel tehnic, de o fru
musețe aparte.

Vineri după amiază. în pri
ma reuniune a turneelor fina
le, Steaua și-a continuat cursa 
victorioasă, întrecind cu 18—14 
(11—S) formația Vorwărts 
Frankfurt pe Oder, în cadrul 
disputelor pentru locurile 1—4.

Victorie clară, în nici un mo
ment in cumpănă (min. 17, scor 
7—3 ; min. 22, 8—4 ; min. 36. 
15—9 ; min. 59 18—13 ; în ulti
mul minut Birtaîain ratînd do
uă aruncări de la 7 ml), obți
nută la capătul unei întîlniri 
de mare angajament fizic. Fi
ecare fază a ocazionat, real
mente. o luptă epuizantă și a- 
plaudăm reușita elevilor lui 
Cornel Otelea și Otto Telman 
pentru că victoria a fost rea
lizată în fața unui partener de 
întrecere al cărui atu princi
pal a fost puterea. Puterea con
cretizată într-o îndemînare de
rutantă. intr-o circulație infer

nală a jucătorilor, și, mai ales, 
intr-o mare forță de pătrunde
re și aruncare. Steaua a pus 
totul in luptă. înainte de toa
te. a așezat în talgerul victo
riei excelenta prestație a por
tarului Nicolae Munteanu. Pen
tru exemplificare vom arăta că 
in primele zece minute ale me
ciului (scor : 4—1) el a apărat 6 
mingi consecutive, dînd posibi
litatea coechipierilor nu numai 
să înscrie, ci si să... rateze fără 
consecințe pe tabela de marcaj. 
A mai fost apoi abnegația în
tregii echipe în apărare, stimu
lată de „veteranii" Gabriel Kic- 
sid și Șt. Birlalan. în ofensi
vă, stelistii și-au deconcertat 
adversarii, la început prin vi
teza de aruncare a Iui Vasiîe

Astăzi, etapa a 19-a a Diviziei „A“ de fotbal

Șl TOTUȘI, LA CRAIOVA ESTE UN DERBY... DE TRADIȚIE!
• Steaua nu uită că în campionatul trecut a învins în Bănie și va încerca să-și 
onoreze blazonul (cam șifonat de Sticla Arieșul Turda) 0 La Timișoara, Nedelcu și 
Cîmpeanu II — la concurență cu... Cupa Davis • La Bacău, Angelo Niculescu — 
față în față cu... trecutul său • A.S.A. încearcă să recupereze, la Rm. Vîlcea, 
punctul pierdut, acasă, în tur 0 Sub Tîmpa, Viorel Mateianu „joacă" o carte 
mare în fața „furnicilor lui Proca", imbatabile (pînă acum) pe teren propriu • La 
București, Progresul-Vulcan, în criză de efectiv, în fața unei performere a debutu
lui de stagiune — Jiul 0 F.C. Argeș vrea să mai uite de „dușurile craiovene" în 
Dealul Copoului €•' Dinămo știe că F.C. M. Galați nu mai are forță pentru o „mi
nune" cum a fost aceea din campionatul trecut, la București © Va reuși F.C. OH 

să recupereze la Hunedoara ceva din punctele pierdute la Slatina ?

CLASAMENT
1. UNIV. CRAIOVA 18 13 1 4 31-12 27
2. Dinamo 18 10 2 6 29-15 22
3. F.C.M. Brașov 18 9 4 5 24-20 22
4. „U“ Cluj-Nap. 18 9 2 7 23-20 20
5. F. C. Argeș 18 9 1 8 30-21 19
6. S. C. Bacău 18 7 5 6 24-25 19
7. Corvinul 18 8 2 8 31-25 18
8. Steaua 18 7 4 7 26-22 18
9. Chimia 18 8 2 8 23-35 18

10. Jiu! 18 8 1 9 28-25 17
11. Politehnica lași 18 7 3 8 28 25 17
12. A.S.A. Tg. M. 18 7 3 8 29-32 17
13. F. C. Olt 18 6 5 7 19-24 17
14. Prcq. Vulcan 18 7 3 8 26-32 17
15. „Poli" Tim. 18 7 2 9 15-20 16
16. Sportul stud. 18 6 2 10 18-25 14
17. F. C. Baia Mare 18 6 2 10 21-30 14
18. F.C.M. Galați 18 5 2 11 23-40 12

Stingă, apoi prin forța lui Ma
rian Dumitru si. finalmente, 
i-a surprins prin eficiența lut 
Drăgăniță si Birtalan. Desigur. 
Radu Voina are. de asemenea, 
merite, distingîndu-se prin di
băcia cu care a anulat atu-ul 
apărării avansate a oaspeților.

Așadar, o victorie pe deplin 
meritată a campionilor noștri, 
o victorie pentru care trebuie 
felicitați, și care ne dă drep
tul să . le solicităm, în ultimul 
meci, cel de azi. aceeași pre
stație. Au marcat : M. Dumitra

Hristache NAUM

(Continuare in pag a 4-a)

PROGRAMUL Șl ARBITRII
Timișoara : POLITEHNICA - „U“ CLUJ-NAPOCA

(Al. Mustoțea - Pitești ; G. Dragomir - București șl C. Szilaghi 
- Baia Mare)
Bacău : SPORT CLUB - SPORTUL STUDENȚESC

(I. Igna - Timișoara ; M. Fedîuc - Suceava și V. Ciocîiteu - 
Craiova)
Rm. Vîlcea : CHIMIA - A.S.A. TG. MUREȘ

(Gh. Retezan ; M. Stan și A. Deleanu - toți din București)
Craiova: UNIVERSITATEA - STEAUA
(O. Anderco - Satu Mare ; D. Ologeanu - Arad și R. Petrescu - 
Brașov)

meci televizat, începe la ora 13.30
Brașov : F.C.M, _ F.C. BAIA MARE

(C. Teodorescu - Tîrgoviște ; R. Șerban - Craiova și I. Roșoga - 
București)

București : FRO GREȘUL VULCAN - JIUL
(V, Topan — Cluj-Napoca ; N. Raab — Cîmpia Turzii și O. S’reng 

- Oradea)
stadionul Progresul

lași : POLITEHNICA - F.C. ARGEȘ
(C. Jurja ; R. Stincan și Gh. Manta - toți din București)

București : DINAMO - F.C M. GALAȚI
(5. Drăgulici ; T. Moisescu - ambii din Drobeta Tr, Severin și 

T. daîanovici — lași)
stadionul Dinamo

Hunedoara : CORVINUL - F.C. OLT
(M. Salomir - Cluj-Napoca ; M. Moraru - Ploiești și M. Constan 

ii ne seu . - București)
Meciurile vor începe la ora 15,30, excepții făcînd partidele de la 

Craiova (televizată) și de la lași (care începe la ora 15.15).

OPT iUDOKA ROMÂNI 
LA „CUPA UNGARIA"

La Budapesta se vor desfă
șura azi și mîine întrecerile 
turneului International de judo 
„Cupa Ungaria". Și-au anunțat 
participarea sportivi din 17 
țări. între care Austria. Belgia, 
Bulgaria. Cehoslovacia. Franța, 
R.D Germană. RF. Germania. 
Japonia. România. U.R.S.S. și 
Ungaria (cu mat multi concu
rent! la fiecare categorie). Din 
tara noastră vor evolua la a- 
ceastă competiție Ghrorghe 
Dani (cat. superușoară). Simion 
Toplicean (ușoară). Mircea Fr&- 
țică si Vasile Pușcașu (semi- 
mtjlocie), Mihalache Toma și 
Vasile Anton (mijlocie). Mihai 
Cioc șl Sebastian Geană (grea). 
Sportivii români sînt însoțiți de 
antrenorul Iacob Codrea.



VĂ MULȚUMIM !
Joi după-amiază, in sala de festivități a clubului Dinamo, 

am fost martorii unei emoționante festivități, prilejuită de 
retragerea din activitatea competițională a șapte mari 
tivi ai clubului dinamovist.

Toți șapte sînt maeștri emeriți ai sportului, toți 
au fost — pentru că, iată, trebuie să folosim acum 
pul trecut — nu numai glorii sportive ale acestui

spor-

șapte 
tim- 

____  _ mare 
club al țării ci ale întregii mișcări sportive românești, ve
dete de notorietate mondială : CORNEL PENU, GHIȚA 
LICU. D4N GRECU, ARGENTINA MENIS DAN IUGA, 
TEODOR VASILE, PETRE CEAPURA.

Este greu de stabilit o ordine pentru a le sublinia meri
tele, este greu, și, poate, inutil de a prezenta, chiar pe 
scurt, palmaresul fiecăruia, pentru că toți vă sînt, desi
gur, foarte bine cunoscuți. O facem păstrînd ordinea în 
care le-a mulțumit clubul ale cărui culori le-au apărat ani 
îndelungați, cheltuindu-și cu generozitate talentul, muncind 
cu pasiune pentru perfecționarea continuă a măiestriei 
sportive.

CORNEL PENU... Cel mai bun portar din istoria hand
balului nostru — și. poate, din istoria handbalului mondial 
—, un simbol al siguranței, un sportiv cu nervi de Oțel, 
pentru care, poarta echipei naționale era cel mal prețios 
tezaur ; a „păzit-o" cu succes, între altele, în două finale 
de campionat mondial...

GHIȚA LICU... întruchiparea spiritului de abnegație, vo
ință de nezdruncinat, apărător perfect al semicercului din 
fața lui Penu, părtaș, la rîndu-1, la cele două titluri de 
campioni ai lumii...

DAN GRECU... Campion mondial și medaliat olimpic la 
inele, pionier și pilon al gimnasticii noastre masculine, a 
răzbit de unul singur în arena internațională într-o peri
oadă în care fetele noastre au făcut școală...

ARGENTINA MENIS... Ultima reprezentantă a ..genera
ției de aur“ a atletismului feminin românesc, recordmană 
mondială la aruncarea discului în 1972, în plină „eră Mel
nik", vicecampioană olimpică la Mtinchen...

DAN IUGA... Ochi ager, braț sigur, campion mondial și 
vicecampion olimpic, verigă importantă Intr-o disciplină în 
care i-au precedat mari campioni și în care i-au urmat 
mari campioni...

TEODOR VASILE... Cel mai bun ciclist român al ulti
mului deceniu, rutier de talie internațională, învingățor 
de etapă in Cursa Păcii, campion balcanic, un 
hican" care își așteaptă încă prozeliții...

PETRE CEAPURA... “ ' ' _ . ' '.
dial (la St. Catharines...) și medaliat olimpic Ia canotaj, 
încă cel mai bun canotor român la aproape 40 de ani....

...Toți au scris file de neuitat, pagini de aur in cartea 
sportului nostru. Toți au trecut acum în legendă, tn fru
moasa legendă a sportului românesc. VA MULȚUMIM !

Vladimir MORARU

„ultim mo-

Veteranul grupului, campion mon-

I

I
I

MECIUL ETAPEI, SP. STUDENȚESC - ȘTIINH CEMIN BAIA MARE
Astăzi după-amiază, reîntîl- 

nire cu rugbyul, cu ocazia celor 
80 de minute ale partidei Di
namo — Rapid, care inaugurea
ză returul campionatului, ediția 
1980/81. întrecerea cu numărul 
64 are în frunte un tandem 
bucureștean (Dinamo — Steaua), 
creditat cu cîte 12 victorii cule-

de pe Bega) care, dornică de 
a-șl rotunji punctaverajul cu 
gîndul la partida cu Dinamo, 
nu are dreptul să facă nici un 
pas greșit, spre a fi prezentă 
la lupta finală. Celelalte parti
de din Capitală sînt mult mai 
echilibrate (cel puțin aparent), 
iar meciul dintre Sportul stu-

------------ PROGRAMUL ETAPEI ----------------------------  
DINAMO (1) - RAPID (12), In tur : 33-3

(stadion Olimpia, ara 14,30)
ORI VITA ROȘIE (4) - ȘTIINȚA PETROȘANI (8), 9-9

(stadion Parcul Copilului, ora 11)
STEAUA (2) - UNIV. TIMIȘOARA (13), 34-8

(stadion Steaua, ora 10)
STUD. («) - ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE (3), 3-12 

(stadion Tel, ora 11)
- CONSTR. CONSTANȚA (14), 10-8
- P.T.T. ARAD (7). 3-7

_______ .. . -FARUL CONSTANȚA (3), 3-39
Cu excepția primului meci, care se va disputa slmbâtâ, toate 

celelalte partide vor avea loc duminica.

București :

București :

București :

București : SPORTUL

Sibiu : C.S.M. (10) 
Birlad : RULMENTUL 
lași : POLITEHNICA (11)

(9)

se pe parcursul partidelor din 
toamnă, talonat îndeaproape de 
„15-Ie“ — surpriză al Băii Mari, 
și el angajat in lupta pentru 
supremație, cu doar două ta- 
frîngeri. Dinamo n-a mai deți
nut o poziție de frunte din 
1969, an in care, pe lingă titlu 
a obținut și performanța ma
ximă în Europa: Cupa campio
nilor! De atunci însă, dinamo- 
viștii au sosit mereu „plasați". 
Anul acesta o echipă comple
tă și o formă sportivă constan
tă le permit rugbyștilor din
șos. Ștefan cel Mare să aspire 
— justificat — la cucerirea 
rilor. Prin această prismă, 
ciul cu Rapid apare ca 
galop de sănătate (dar, 
știi?). O misiune la fel 
ușoară pare a o avea 
Steaua (în partida cu rugbyștii

lau- 
me- 
un... 
mai 

de 
mîine

dențesc și Știința Baia Mare 
(două echipe care știu să joa
ce!) poate fi considerat „der- 
byul" etapei. In provincie, cu 
excepția intîlnirii de la Iași 
in care Farul se va prezenta cu 
avantajul unui lot net superior 
pe planul experienței competi- 
ționale, formațiile gazdă au 
șanse apreciabile de a cuceri 
victoria.

In concluzie, în ciuda absen
ței din program a unui „meci 
tare“, returul începe atractiv. 
Să sperăm că la creșterea aș
teptată a calității întrecerii vor 
pune umărul deopotrivă jucă
torii (printr-o comportare e- 
xemplară în teren), antrenorii 
(care vor trebui să asigure e- 
chtoelor o pregătire superioară), 
aroitrii (chemați să dea dovadă 
de o mai mare competență și

SE.1 3

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
ETAPA A ll-A A ALPINIADEI DE IARNA

Luni, 9 martie, se va da star
tul in etapa a 2-a a Alpiniadei 
de iarnă. Clasamentul „la zi" este 
foarte Ktrîns. Jumătate din nu
mărul echipajelor a totalizat cîte 
96 de puncte (Armata Brașov, 
Dinamo Brașov, ---------
Gheorghe, Torpedo 
Metalul Hunedoara) 
Minerul Bălan (88 rfr _______
Brașov și Voința Sibiu (cîte 80 
p), iar cele două noi echipe pre
zente Azomureș și Metalul Gheor- 
gheni — cite 64.

în etapa a 2-a, care se va des
fășura în Făgăraș (punct de ple
care cabana Arpaș), fiecare e-

ULTIMELE MECIURI DE VERIFICARE ALE LOTULUI DE 
JUNIORI ÎNAINTEA C.E. DE HOCHEI

Electro SI. 
Zărneștl șl 
urmate de 

p), I.C.I.M.

chlpă va parcurge cite o creastă 
nordică (Creasta Vlștei, Girdo- 
manulul, Tărlței, Turnurile Po- 
dragulul etc.) urmtnd ca, alun
gind pe principala creastă a Fă
gărașului, să 
est, escala din d 
Iul, urmtnd să sosească 
Lac.

întrecerea alpiniștilor 
din acest an va fi, fără 
superioară celor din edițiile tre
cute, attt prin numărul șl pregă
tirea participanțllor, cit șl prin 
gradul sporit de dificultate al 
traseelor escaladate.

au loc, atît azi, cit șl mllne, la 
ora 17, pe patinoarul ^23 Au
gust".

se îndrepte spre 
„V“-ul Arpășelu- 

La Bllea

seniori 
îndoială,

SPORTl

★
Tncepînd de luni, patinoarul ar

tificial „23 August44 va găzdui ul
timul turneu din cadrul seriei a 
H-a valorice a Diviziei „A“ de 
hochei. Vor avea loc trei jocuri 
pe zl (la orele 11, 14 și 16,30)

competiția urmînd să se Încheie 
simbătă. Fiind vorba de ultimul 
turneu al acestei întreceri va fi 
cunoscută atunci echipa care va 
promova In prima serie valorică 
(Progresul Miercurea Ciuc are 
un avans considerabil, așa că nu 
mal poate rata calificarea), pre
cum șl formația care va retro
grada ta Divizia

ULTIMUL EPISOD IN CAMPIONATUL FEMININ
DE VOLEI

,B“.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Șt. Petroș.
9. “ ‘ —

10.
11.
12.
13.
14.

CLAS AMENT
13 12 0 

0
0
3 
0
0 
1

13
13
13

DINAMO 
Steaua 
Șt. B. Mare 
Gr. Roșie 
Farul C-ța 
Sp. stud.
P.T.T. Arad 13

13
Rul. Bîrlad 13 
C.S.M. Sibiu 13
PoU. Iași 
Rapid
Univ. Timș. 
Constr. C-ța

13
13
13
13

și

13 12
13 11

7
8
6
5

5 1
5 0
4 2
4 0
3 2
3 0
1 1

1 355- 72 37
1
2
3
5
7
7

7
8
7
9
8

10
11

37
35
30
29
25
24

615- 92 
181- 70 
169-132 
333-166 
130-140 
102-28.)
95-228 24 
103-214 

72-132 
70-176 

100-263 
80-154 
66-347

23
23 
21
21
19
16

organizatorii
cu

obiectivitate) _ _
(datori șl ei să-și îndrepte 
mai multă grijă atenția spre 
balonul oval, asigurîndu-i con
diții propice de dezvoltare, In- 
cepînd cu „abc-ul“ care în 
rugby se numește teren), asi- 
gurind astfel campionatului în 
curs un deplin succes.

Dimitrie CALLIMACHI
• Aflăm cu tristețe încetarea 

din xiață a doi dintre oamenii 
care' au dat mult rugbyului nos
tru : Constantin Zamfir, care 8-a 
numărat printre pionierii C.F.R.- 
ulul (Grlvița Roșie), șl dr. Pa- 
raschiv Chiriță, unul dintre ani
matorii sportului cu balonul oval 
la Timișoara șl Arad.

„DRUM FĂRĂ
Liceul Industrial nr. 19 I.TJ1. 

(care pregătește muncitori si 
tehnicieni specializați în electro
mecanică, motoare cu combustie, 
electricitate-rețele, prelucrare prin 
așchiere etc.) s-a afirmat, tn ul
timii ani, șl ca o pepinieră tn 
sportul de performanță. Nu mal 
puțin 
Învață 
aiflată 
Titan 
muri 
cluburi bucureștene, Steaua, Dl- 

Metaiul, C.S.Șc. „Triumf"

de 80 dintre elevii care
în această Instituție —

pe platforma industrială
practică diferite ra-

de sport în cadrul uinor

Astăzi și mîine după-amlază. 
amatorii de hochei din Capitală, 
vor avea prilejul să vadă evo- 
Iuînd, tn compania unei puter
nice echipe de peste hotare (Ru
da Hvezda Praga), selecționata 
de Juniori al țării noastre, care 
— eu această ocazie — face ul
tima repetiție publică Înaintea 
participării la grupa B a C.E., 
eare va avea Ioc, Incepind de la 
15 martie, la Miercurea Ciuc.

Este, deci, firesc ca aceste două 
partide (oaspeții vor mal susține 
un joc-școală și luni după-amia- 
ză) să suscite un Interes major, 
deoarece ele ne vor putea da o 
Imagine destul de reală, ținlnd 
seama valoarea formației

juniori a 
stadiului 
Eelecțlo- 

antrenori

oaspete, campioana de 
Cehoslovaciei, asupra 
actual de pregătire a 
natel noastre. Cel doi 
ai lotului, Al. Calamar șl O. Bar
bu, au dat tn Unii generale for
mă echipei cu care vor aborda 
competiția de la Miercurea Ciuc. 
El contează acum pe două linii 
de fundași omogene șl destul de 
bine rodate (Dlma — Cheresteș 
și Satmari — Dospin) precum șl 
de două linii de atac, de ase
menea, bine închegate (Lămpi, 
Jumătate, Udrea șl Buzaș, Lucacl, 
Lakatos), deoarece majoritatea 
dintre aceștia au Jucat șl anul 
trecut la C.E. de Juniori.

Reamintim că cele două partide

Mllne, start in ultimul turneu 
pe grupe valorice din cadrul cam
pionatului feminin al primei di
vizii de volei. La București (sala 
Dinamo), unde timp de trei zile 
se întrec echipele plutonului frun
taș, cu Dinamo virtual campioa
nă șl animată de ambiția de a 
termina din nou competiția In
ternă fără înfrlngere, reține aten
ția duelul dintre C.S.U. Galați și 
Farul Constanța pentru lecui al 
doilea, care — normal — asigură 
dreptul de participare in viitoarea 
ediție a Cupei cupelor. Duel în 
care se poate implica, fără bene
ficii proprii, șl cea de a patra par
ticipantă, Știința Bacău. ” " 
tuațla Înaintea ultimului

teană, Flacăra roșie, In spatele 
căreia Penicilina Iași, Rapid 
București și Maratex Bala Mare 
duc o bătălie de orgoliu pentru 
un loc mai sus în Ierarhie. Iată 
cum arată clasamentul 
turneului final :
5. Flacăra roșie
6. Penicilina
7. Rapid
8. Maratex

namo, 
ș.a.

O vocație de dată mai recen
tă a elevilor acestui liceu este 
kart'ngul. Pe undeva, explicabi
lă datorită profittului hceuiul. 
Este, însă, la mijloc și ambiția 
conducerii colectivului de aici, a 
ing. Alexandru Vasilescu, direc
torul liceului, in principal, de a 
impulsiona activitatea într-un 
sport aplicativ „de mare viitor", 
cum ținea să remarce.

Ce-1 drept, și condițiile obiec
tive favorizează crearea unul pu
ternic centru de karturi printre

înaintea

Iată ci- 
episod :

1. Dlnamo 9 9 0 27: 7 18
2. C.S.U, 9 5 4 17:15 14
3. Farul 9 4 5 16:20 13
4. Știința 9 0 9 9:27 B
In turneul , .

gramat In sala .Dacia'1 din Bala 
Mare, plutonul este condus auto
ritar de tlnăra formație bucureș-

locurilor 5—8, pro- 
,Dacia”

SIMBATA
Stadion Progresul,

Progresul-Vulcan 
— Jiul Petroșani 
; stadion Progre-

8 1
4 5
3 6
3 8
se

25:10 17 
19:20 13 
17:20 1’
12;23 12 
anunță

9
9 
9 
9

Desigur, pasionantă _ _ .
disputa echipelor aflate In zona 
retrogradării, dispută găzduită de 
Sala 
care 
rare 
Doar 
fără 
tatea 
ta șl „U“ Cluj-Napoca vor căuta 
cu disperare să evite
9. Univ. Craiova 

10. „U" Cluj-Napoca 
11 Chlmpex C-ța 
12. Univ. Buc.

sporturilor din Constanta și 
va decide cele două echipe 
vor părăsi prima scenă. 
Universitatea București este 
șansă, tn timp ce Unlversi- 
Craiova, Chlmpex Constan-

9 7
9 5
9 9
9 1

locul 11 :
9
4
4
I

12:12 IC
18:14 14
18:16 14
9:25 10

A APĂRUT NR. 2/1981 AL REVISTEI 
„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT“ l

DAR DE

FOTBAL, 
ora 15,30 : 
București 
(Dlv. _A“) , ______  ______
sul, ora 13,30 : Progresul-Vul- 
can — Jiul Petroșani (speran
țe) ț ștadlon Dinamo, ora 
15,30 : Dlnamo București — 
F.C.M. Galați (Dlv. _A“) ; sta
dion Dlnamo, ora 13,30 —
namo București 
lăți (speranțe).

POPICE. Arena Gloria, de 
Ia ora 14,30 ; Gloria București 
— Laromet București ; arena 
Votata, de la ora 1430 : Voin
ța București — Voința Galați; 
arena Olimpia, de Ia ora 1433; 
Olimpia București — Carpațl 
Sinaia ; arena Gluleștl, de la 
ora 14.30 : cetatea Giurgiu — 
Voința Ploiești (meciuri din 
campionatul feminin, Dlv. 
^A").

RUGBY. Stadion Olimpia, de 
ia ora 14,30 : Dlnamo Bucu
rești— Rapid București (ptv. 
„A") ; stadion Tineretului IV, 
de Ia ora 15,30 : R. C. Spor
tul studențesc n — Dunărea 
Giurgiu (Dlv. „B** tineret).

VOLEI. Sala Electra, de la 
ora 11 : Electra — Relonul Să- 
vtaeștl (Dlv. „B** m.) : sala 
Construcția I.C.E.D., de Ia ora 
13 t LO.R. — Progresul Bucu
rești (Dlv. „B** m.).

Dl-
F.C.M. Ga-

DUMINICA
FOTBAL, Teren mecanici 

fină, ora 11 î Mecanică fină 
— F. C. Șoimii IPA (Dlv.

„B“) ; teren Giulești, ora 11; 
Rapid București — Gaz me
tan Mediaș (Dtv. „B") ; teren 
Autobuzul, ora 11 : Autobuzul
— F. C. Luceafărul („B") ; te
ren Flacăra roșie, ora 11 ; 
Flacăra roșie—Abatorul Bucu
rești („C“) ; teren TMB, ora 
n : T.M. București — Danu
biana București (,C“) ; teren 
Volnfa, ora 11: Voința Bucu
rești — LC.S.I.M. București 
(„C->.

RUGBY. Stadion Steaua, ota 
18 : Steaua — Universitatea 
Timișoara ; stadion Parcul co
pilului, ora 11 : Grlvița Ro
șie — Știința Petroșani ; te
ren Tel, ora 11 : R.C. Spor
tul studențesc — Știința CE
MIN Bala Mare (meciuri Div. 
„A*); stadion Tineretului n, 
ora 12,30 : Aeronautica Bucu
rești — Unirea SScele ; sta
dion Tineretului IV, ora 11 : 
Știința București — Dacii IPA 
Sibiu (Dlv. „B“ tineret) ; sta
dion Tineretului n, ora 3,30 : 
Dlnamo — C.S.Ș. 3 București; 
ora 11 : Rapid — c.F.R. Con
stanța ; stadion Olimpia, ora 
1030 • Olimpia — Știința Ale
xandria 5 stadion Parcul (to
pitului n, ora 9,30 : c.S.ș. 
Locomotiva București — c.S.ș. 
3 n Constanța (meciuri camp. 
Juniori).

VOLEL Sala Dlnamo. ora 
9,30 ; Dlnamo — C.S.U. Galați 
(^B** m.) ; Farul Constanța — 
Știința Bacău („A" f.) ; sala 
Steaua, ora 10 : steaua n — 
Constructorul Brăila „B“ m.) ; 
sala Electra, ora 10 : Vulcan
— Politehnica Iași „B“ m.).

sumarul acestui inte
resant număr spicuim :
• Alimentația rațională » 

femeii, de dr. Edith Miclca ;
• Puncte de vedere privind 

folosirea algoritmizării In pro
cesul de educație fizică școla
ră, de prof. Ionel Bratu ;
• Despre necesitatea unei 

ritmicități în pregătirea fizică 
a voleibaliștilor, de antrenor 
emerit N. So tir și conf. univ. 
FI. Balaiș ;
• Contribuții ‘ metodice și 

aplicative pentru schiul de 
fond și biatlon, de prof. M. 
Bâră ;
• Fundamentarea teoretică 

șl metodica generală a dez
voltării calităților motrice În 
atletism (IV), de conf. univ. 
T. Ardelean ;

0 Ghidul psihologic al an
trenorului (VIII), de prof, 
unlv. dr. M. Epurau ;

0 Modalități de recompense 
șl sancțiuni la sportivi. Ob
servații psihologice, de psiho
log Marla Șerban.

Numărul 2/1981 al revistei 
„Educație fizică șl sport** s-a 
pus tn vînzare la chioșcurile 
de difuzare a presei din Ca
pitală șl din țară. ABONA
MENTUL reprezintă Insă mo
dalitatea cea mal sigură pen
tru ca revista „Educație fizică 
șl sport** să nu lipsească din 
biblioteca profesorilor de e- 
ducațle fizică, antrenorilor, 
tuturor activiștilor mișcării 
sportive.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• TREI ȘANSE INTR-O ZI ! 

Tradiționala tragere extraordi
nară Pronoexpres de mllne deți
ne, desigur, capul de afiș al zi
lei pentru participanțli la siste
mele de joc organizate de Ad
ministrația de * ‘
sport. Pentru 
procurat Încă 
pentru cel ce 
rească șansele 
tim că astăzi 
participare (Tragerea va avea Ioc 
tncepînd de la ora 18 In Bala 
Operei Române din București ; 
numerele câștigătoare vor fi 
transmise în cursul serii la radio 
șl televiziune) 0 Tot astăzi este 
ultima zi de depunere a buleti
nelor pentru atractivul concurs 
de mîine, care după toate proba
bilitățile va furniza noi șl mari

Stat Loto-Prono- 
cei ce nu și-au 
bilete, precum și 
doresc să-și spo- 
de cîștig, reamin- 
este ultima zi de

cîștiguri in autoturisme și bani 
0 Surpriza sezonului — Lozul 
Mărțișorului, constituie la rfndu) 
său un bun prilej de frumoase 
satisfacții, respectiv cîștiguri In 
autoturisme .Dacia 1300“, .Sko
da 120 L“ șl .Trabant 601“, pre
cum și Bume de 50,000, 10.000,
5.000 lei etc. ÎNCERCAȚI ȘI DV. 
ȘANSA DE A VA NUMĂRĂ 
PRINTRE MARn CÎȘTIGATORI !

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 
MARTIE 1981. Extragerea I: 72 
74 10 54 63 
rea a II-a: 
48 1. Fond 
1.411.889 lei 
report la categoria L

21 32 50 2; extrage- 
45 65 44 89 56 30 51 
total de cîștiguri: 
din care 411.498 Iei

Printre in 
ale dedicate 
s-a înscris 
cane a avut 
zarea Comis 
activitatea < 
Si sport în 
din C.N.E.F 
(„Locul edui 
lului în vi: 
meii") s-a i 
și s-a bucui 
ență.

Deschizind 
Lda Manolit 
stei, a vorb 
portant al I 
de azi, subl 
latea fostei 
performantă 
ducatiei fizi 
dezvoltarea 
fost remarci 
contribuția s 
tul general i 
nești la J.C 
unde ele a 
din număru' 
și 45 la sut 
Uzate de d< 
același spiri 
conf. univ. 
trenoarea en

OBSTAC
elev ti acestir 
o porțiune a 
Iuții de Învii 
de încercări 
aflate in rod 
via liceului, 
die adaptare 
pistă unică 
d) care va 
tea viitorilor 
întreaga plat 
Titanului.

Paralel, tn 
AL Vasilescu 
colectiv de 
face parte ț 
coveanu, șef 
la proiectare; 
dintr-o coma 
fl confection 
tre elevi ajt

Afiliată la 
noua secție 
Începe activii 
toarele**, tn 
mează. Să « 
venlțl tn fa> 
de karturi, * 
(T. St).

SIMPLU CA „Bl
FĂCUT NU SE FAC

Cine va privi de aproape un 
aeromodel de performanță sau 
o navă tn miniatură tăind 
oglinda apel va rămine, cu si
guranță, impresionat de mă
iestria celor care le-au reali
zat : aparatele construite de 
sportivii aero Bau navomode- 
llștl reproduc cu fidelitate a- 
vioanele șl vapoarele adevă
rate. Totul este realizat tn a- 
telierul de modellsm, de la 
proiect la execuție, cu excep
ția motorașului de propulsie. 
Motoarele folosite de mode- 
llștil noștri sînt realizate de 
firme străine specializate. De 
ce nu construim șl noi mlcro- 
motoare 7 Iată o Întrebare ca
re se pune de multă vreme 
șl la care vrem să dăm răs
punsul In aceste rlndurl.

După mal multe Încercări 
ale unor specialiști In mate
rie de a crea un prototip de 
motoraș românesc pentru mo
dellsm, lată că maestrul spor
tului Ing. Mircea Radu din 
Bacău a reușit să realizeze un 
motor (In 6 variante) cu per
formanțe competitive cu cele 
din import. Urma ca el să fie 
produs in serie. Dar cine să-l 
execute 1 S-a oferit să facă 
acest lucru un fost maistru

de aviație, l 
nes cu, acun 
drăgostit de 
șase luni v 
plăcere Intre 
țt-ml un str 
menslunl șl 
aim noi**. p 
de la A.S. V 
cum era șl t 
de speclalltat 
eu entuziasm 
țla rezolvării 
dere totul es 
la Clubul sp 
aplicative al 
reștl (fost p 
centrul expe 
dellsm), exis 
guri de țipi 
nou iar altul 
zile, „tmprun 
vechi — spur 
șl spune fed 
parăm noi șl 
apoi vi-I In 
de funcțlon: 
bună ziua. 1 
clubului nu 
pace I Interv 
țlel la C.M. 
promisiuni, i 
ve șl... tlmj 
cînd 7

^r.WWWWWWWWWXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXWWW

kf At T | KVANTAJt SPORITE WfcTRtf , „ 
H VU . UBȚINEREA OE MARI CISTIGVM M

tragerea extraordinarăPRONOEXPRES
AZI ȘI NÎII

ZILE DE
Fiecare vâri 
posibilitate t 
0 AUTOTUI 

1300“ și , 
0 EXCURSI 

sau R.S.
0 MARI St 
Premiile ma: 
(ine și pe 
25% 1
SE EFECTl 
TRAGERI l 
DE 72 NUMI

Variantele de 25 Iei participă Ia toate extrage 
UN BILET LA ACEASTA AVANTAJOASĂ 
O ȘANSA DE SUCCES PENTRU DV., UN C 
ȚIONAL, PLĂCUT ȘI UTIL !



ilkstarc sud semnul lui 8 Marik I Divizia „A" etapa a 19-a

MININ LA... MASA ROTUNDĂ
•ile omagi- 
• 8 Martie 
sa rotundă 
în organ i- 

■ale pentru 
tie fizică 
e femeilor, 
a propusă 
ce și spor- 
nală * fe
line aleasă, 
largă audi-

îrile. ing. 
inta comi- 

• rolul im- 
societatea 
cu autori- 

ortive 
anătatea 
portului 
modem.

de 
e- 
ln
A

asemenea, 
t la bilan- 
pării romă- 
a Moscova, 
t jumătate 
lor de aur 
'□stele rea- 
noastră. în 
at cuvintul 
irea și an- 
aria Simio-

nescu, alte intervenții referin- 
du-se la aspecte desprinse din 
diverse cercetări. Astfel, prof, 
univ. dr. Marcela Pitiș, director 
al Institutului de endocrinolo
gie „C.I. Parhon“. a relevat ro
lul alimentației raționale și 
mișcării în viata femeii, prof. 
Alexandra Focșeneanu a vorbit 
despre potențialul biomotric al 
copiilor de vîrstă preșcolară și 
școlară, lector univ. dr. Valen
tina Horghidan s-a referit la 
potențialul psihomotric al popu
lației școlare, iar dr. Carmen 
Dumitru a prezentat unele opi
nii despre capacitatea de efort 
și limitele sale în sportul de 
performanță. Au mai avut in
tervenții dr. Marta Baroga 
(..Metode de antrenament pen
tru scăderea țesutului adipos"), 
dr. Alexandra Popovicf („Ali
mentația rațională a sportivei"), 
dr. Ecaterina Flora („Profilaxia 
aspectelor patologice în gineco
logie"), și prof. Maria Chîriță 
despre eficacitatea Centrelor 
de gimnastică de întreținere și 
participarea femeilor la compe
tițiile înscrise în cadrul marii 
competiții naționale „Daciada").

I PE SCURT, DIN 
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

CELE 18 TABERE
• „POLI" TIMIȘOARA nu-i 

poate folosi în continuare pe 
Cotec și Palca. Dobrău, Poraț- 
chi, Țegean și Batacliu de la 
„U" CLUJ-NAPOCA se află 
sub semnul întrebării.

Ștefănescu, pentru cumul de 
cartonașe galbene, iar STEAUA 
— din același motiv — pe 
Zahiu.

Ce spun cifrele primei etape a returului ?

• S.C. BACĂU nu-1 va putea 
utiliza pe Andrieș (2 cartonașe 
galbene). Se fac eforturi pen
tru recuperarea lui Ursachi. La 
SPORTUL STUDENȚESC va 
reintra Iorgulescu.
• Din „11 “-le CHIMIEI RM. 

VlLCEA va absenta, în conti
nuare, Cheran. Va reintra 
Cincă. La A.S.A. TG. MUREȘ 
vor reapare în formație Fanici 
și Biro I.

• UNIV. CRAIOVA nu-1 va 
avea în teren pe căpitanul ei,

CU 0 ETAPĂ (a XlV-a) RESTANTĂ,
HlINE iȘI REIAU ÎNTRECEREA

i nuna
Tu ȘTIRI...

I
i

• F.C.M. BRAȘOV are pro
bleme de lot. Popa ei Spirea 
sint accidentați, Benta și Chio- 
reanu, suspendați, ultimul pen
tru două cartonașe galbene. 
F.C. BAIA MARE va prezen
ta echipa standard.

• Multe indisponibilități la 
PROGRESUL VULCAN: Reti 
și Apostol (nerefăcuti). Bulan- 
cea (bolnav), G. Sanda (aflat 
in spital). De la JIUL va lipsi 
Sălăjan, suspendat o etapă 
pentru două cartonașe galbene.

• Simionaș, de la POLITEH
NICA IAȘI, n-a fast recuperat 
după meciul de la Baia Mat*. 
Tulpan, de Ia F.C. ARGEȘ, are 
două cartonașe galbene și va 
sta pe tușă o etapă.

S-A ȘUTAT FOARTE RAR Șl IMPfilCIS IA POARTĂ
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• „Palatul d« cristal" de la Slâ- 

nic-Rrahova, cum este denumită 
galeria vechii saline, devenită 
gală de sport, va găzdui, între 
25 șl 29 martie, două importante 
competiții modelisti.ee : Campio
natul republican și Concursul 
internațional de micromodele, or
ganizate de federația de .specia
litate. La concursul internațional 
au fost invitate echipe din țări 
cu tradiție în acest sport, cum 
sint Cehoslovacia, Polonia, Un
garia, R.F. Germania, Franța, 
RJD. Germană și altele.

0 La Călărași, sediul Radio- 
clufbulul județean poate fi „des
coperit" doar după multe cău
tări, chiar dacă ți se va spune 
că este în cadrul Complexului 
sportiv „23 August". Aceasta 
pentru că stația radioclubului șl 
puținele materiale de care dis
pune sînt înghesuite într-o mică 
încăpere, fără firmă la ușă și 
fără ferestre, la... poligonul de 
tir. Poate să noile organe spor
tive constituite cu prilejul înfiin
țării județului vor găsi soluția 
rezolvării grabnice a acestei 
probleme.

0 Clubul sporturilor tehnico-a- 
pllcattve din Capitală inițiază © 
acțiune de selecție pentru moto- 
clclismul de performanță. Ced ce 
doresc să se afirme în această 
disciplină — băieți și fete — se 
pot prezenta la sediul clubului 
(Aleea Mateloților nr. 2, telefon: 
18.03.72) în fiecare marți șl joi, 
între orele 8—18.
• Zborul cu deltaplanul, una 

dintre cele mai noi discipline 
sportive, face pași mari spre a- 
firmare. S-a.u constituit pînă a- 
cum peste 70 de deltacluburi, la 
Brașov, Clu 1 -Napoca, 'București, 
Galiațl, Timișoara șl în alte lo
calități din țară. în care au fost 
construite peste 150 de aparate 
de zburat.

la...
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Șl ECHIPELE DIN DIVIZIA „C"
Mîlne — cu o etapă restanță — 

se reiau întrecerile șl in campio
natul Diviziei „C“. Se dispută 
runda a XIV-a din turul com
petiției, care trebuia să se des
fășoare la 23 -----
programează o 
tractive și are 
tașele seriilor, 
joritate, Joacă „
fel. Constructorul Iași evoluează 
la Dorohol, Minerul Comănești
— Ia Blcaz, Chimia Brazi — la 
Tecuci, Prahova Ploiești — la 
Pucioasa, Electroputere Craiova
— la Drobeta Tr. Severin (cu 
Unirea), Strungul Arad — la Ti
mișoara, Someșul Satu Mare — 
la Margblta. Carpați Mîrșa — la 
Blaj șl LC.I.M. Brașov — la Ba- 
raolt Doar două dintre lidere 
joacă pe teren propriu : Dună
rea Călărași (cu Progresul Isac- 
cea) și Minerul Rodna (cu Silvi
cultorul Maieru). Automatica 
București, lidera seriei a V-a, nu 
este programată in această etapă.

Echipa Hușana Huși, care a 
fost sancționată In toamnă cu 
pierderea dreptului de organiza
re pe teren propriu a jocurilor 
pînă la sfîrșitul campionatului, a 
anunțat forul de specialitate 
că se retrage din campionat. 
Conform regulamentului, rezulta
tele echipei (seria a n-a) se anu
lează. Urmează ca F.R.F. să de
cidă.

• DINAMO 
rea lui Dinu, 
șl Vrînceanu. 
la F.C.M. GALAȚI sînt i 
dentațl: Motoc, Anghelinei 
Popescu. Doar ultimul s-ar 
tea să fie recuperat.

anunță reintra- 
Posibil să joace 
Trei jucători de 

aeri
si 

pu-

noiembrie. Etapa 
serie de jocuri a- 
un... inedit : frun- 
în marea lor ma
in deplasare. Ast-

• La CORVINUL e posibil 
să joacg Dubinciuc. F.C. OLT 
nu are jucători indisponibili.

Printr-a analiză mal atentă a 
casetelor tehnice ale meciurilor 
etapei a 18-a (de slmbăta trecu
tă) a Diviziei „A-, la rubrica 
„șuturi" aflăm — prin adiționare
— un total de 160 de șuturi la 
poartă, dintre care 76 pe spațiul 
porții. La prima vedere, nimic 
deosebit. Dar cele două cifre con
stituie „recorduri" nedorite ale 
actualului campionat, puntnd sub 
semn de întrebare capacitatea 
ofensivă a divizionarelor „A", în 
special a acelora care au reali
zări apropiate de „cota 0“ (vezi 
cazul echipei Politehnica Iași, cu 
2 șuturi, 1 pe poartă). Șl mal 
surprinzătoare sint aceste două 
clfre-total dacă avem în vedere 
aspectul că divizienarcle „A“ au 
făcut, nu demult, declarații opti
miste, cu angajamente privind 
îmbunătățirea calității jocului, ca 
re să devină mult mai ofensiv 
șl mal eficient, manlfeslîndu-și
— in același timp — nerăbdarea 
de a trece cit mai repede de la 
vorbe la fapte. Este drept, sta
rea terenului nu a fost bună 
peste tot, ea punln'du-șl, 
oarecare măsură, amprenta 
litatea jocurilor. Totuși, 
asemenea teren, o echipă 
tul studențesc) a expediat 
turl, iar cealaltă (Politehnica Ti
mișoara) doar... 3 ! Semn că ex-

intr-o 
pe ca

pe un 
(Spor- 
16 șu-

plicația acestor „recorduri** este 
dată și de (mai ales) atitudinea 
dăunătoare și molipsitoare a ma
jorității echipelor cînd joacă in 
deplasare, ele fiind preocupate, 
cu precădere, pentru un joc cu 
tentă defensivă, cu rare incursiuni 
ofensive, rezumîndu-se la reali
zări minime : să smulgă un punct 
cu orice preț, apelind și la mij
loace antijoc, sau să piardă la 
un scor cit mai strîns.

Unde este concepția ofensivă a 
divizionarelor „A“, care să con
ducă la încheierea cu eficiență a 
unei acțiuni de atac, deci cu șut 
la poartă ? Pînă la 'un răspuns, 
să consemnăm totuși marea dife
rență a totalurilor șuturilor din 
prima etapă a returului (ață de 
recordul campionatului, înregis
trat tocmai în ultima etapă a 
turului, cînd s-au expediat 267 
de șuturi, dintre care IU pe spa
țiul porții. Deci, cu un plus de 
o sută de șuturi mai mult Ia 
total și aproape dublu la „pe 
poartă" într-o etapă cînd, evident, 
echipele erau mai obosite (la în
cheierea turului), cînd „bateriile" 
erau în bună parte descărcate.

Un semnal pentru divizionarii 
„A" care, în etapele următoare, 
pot și trebuie să schimbe prima 
Impresie . . .

Adrian VASILESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII PRIMEI ETAPE
A RETURULUI DIVIZIEI „B-

SERIA I : C. S. Botoșani — 
I.M.U. Medgidia ; Tr. Alexan- 
drescu (București), F. C. Cons
tanța — Chimia Brăila : D. Pe
trescu (București), Gloria Buzău
— Viitorul Mecanica Vaslui: MI-
hal Cruțescu (București), Mine
rul Gura Humorului — Gloria 
Bistrița : Al. Ioniță (București), 
Unirea Dinamo Focșani — C.S.M. 
BorzeștI : D. Nicolae (București), 
Delta Tulcea — C.S.M. Suceava : 
P. Seceleanu (București), Viito
rul Gheorghenl — C.S.u. Galați : 
C. Maghiar (București), F.C.M. 
Progresul Brăila — Oltul Sf. 
Gheorghe : V. Constantinesecu
(București), Cimentul Medgidia —
— Ceahlăul P. Neamț : I. Măr- 
gescu (Pitești).

PETROLUL PLOIEȘTI, DOUA VICTORII
Șl UN MECI EGAL IN SIRIA

După cum ne-a informat Mir
cea Dridea, președintele clubului 
de fotbal Petrolul, echipa divi
zionară „B“ din Ploiești a efec
tuat, în perioada 23 februarie — 
3 martie, un turneu în Siria, 
unde a susținut 3 meciuri ami
cale, de verificare, obțin înd ur
mătoarele rezultate : 2—1 (1—0) 
cu MAGD Club Damasc (pentru 
ploieșteni au marcat Cozarec șl 
Pancu) ; 1—0 (I—0) cu Selecțio
nata armatei siriene (autorul go
lului — Gălățeanu) ; 1—1 (0—0)
cu Selecționata orașului Damasc 
(a înscris Butufei).

Toate meciurile s-au jucat la 
Damasc, pe gazon din plastic. 
Timpul a fost frumos (+10 grade), 
tar condițiile de pregătire și joc 
foarte bune.

în acest turneu, In care a lăsat 
• bună impresie, Petrolul a fo
losit toți Jucătorii din lot, iar 
formația de bază a fost urmă
toarea : Haralambie — Cojocaru, 
Negoescu, Butufei (Mureșan), 
Toma — N. Lazăr, Cozarec, Pan- 
cu — Llbin (Slmadu), Toporan, 
Gălățeanu.

SERIA A II-a : Metalul Plopen)
— Rulmentul Alexandria: S. Bur- 
lacu (Gh. Gheorghlu-Dej), Me
canică fină București — Șoimii 
I.P.A. Sibiu : FI. Cenea (Ca
racal), C. S. Tirgoviște — Sirena 
București : A. Stocker (Petro
șani), Rapid București — Gaz me
tan Mediaș : V. lanul (Iași), 
Tractorul Brașov—Metalul Bucu
rești : L Honlg (Arad), Autobu
zul București — Luceafărul Bucu
rești : C. Mateescu (București), 
Pandurii Tg. Jiu — ROVA Ro
șiori : M. Neșu (Oradea), Nltra- 
monla Făgăraș — Poiana Cîmpi- 
na : C. Avram (P. Neamț), Pe
trolul Ploiești — Chimica Tîrnă- 
venl : M. Adam (Cluj-Napoca).

SERIA A rn-a 5 F.C.M. Reșița
— Minerul Anina : C. Coman 
(Buzău), Minerul Moldova Nouă
— C.F.R. Timișoara : C. Vlase 
(Craiova), Olimpia Satu Mare — 
Rapid Arad: Gh. Dumitru (Bucu
rești), Minerul Cavnic—F.C. Bihor 
Oradea : I. Pop (București), Au
rul Brad — C.I.L. Sighet ; I. Va- 
siloiu (Cimpina), înfrățirea Ora
dea — Minerul Lupenl : I. Dima 
(Sighișoara), U. T. Arad — Me
talul Aiud : M. Buzea (Bucu
rești), U. M. Timișoara — Meta
lurgistul Cugir : C. Tăbîrcă (Hm. 
Vîlcea), Dacia Orăștie — C.F.R. 
Cluj-Napoca : V. Roșu (Bucu
rești).

• S-A ÎNCHEIAT „CUPA t 
MARTIE" — organizată de Auto
matica București (fruntașa seriei 
a V-a a campionatului Diviziei 
.C"), care a reunit, timp de e lu
nă, intr-o utilă întrecere pregăti
toare pentru noul sezon, zece

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI
Minerul Lupeni 
Metalul Aiud

Aurul Brad 
Metalurg. Cugir

etapa A xvni-a — duminică 8 martie (0—4) 
(1-1)

F.C.M. Reșița — Minerul Anina (0-1) U.T. Arad — F.C. Bihor (0-0)
Min. Moldova N. — C.F.R. Timișoara (0—3) înfrățirea Oradea — U.M. Timișoara (0-1)
Olimpia S. M. — Rapid Arad (2-2) C.I.L. Sighet — Minerul Cavnic (2—2)
Minerul Cavnic — F.C. Bihor (1-3) C.F.R. Cluj-Np. — Rapid Arad (0-3)
Aurul Brad — C.I.L. Sighet (1-2) Dacia Orăștie — F.C.M. Reșița (1-1)
înfrățirea Oradea — Minerul Lupeni (0-1) Min. Moldova N. — Minerul Anina (0-1)
U.T. Arad — Metalul Aiud (3-1)
U.M. Timișoara — Metalurg. Cugir (1—3) ETAPA A XXm-a — duminică 12 aprilie
Dacia Orăștie — C.F.R. Cluj-Np. (1-4)

Minerul Cavnic — Min. Moldova N. (0-2)
ETAPA A XIX-a — duminică 15 martie Rapid Arad — U.T. Arad (0-3)

Olimpia S. M. — C.I.L. Sighet (3-3)
Rapid Arad •— U.M. Timișoara (0-1) Dacia Orăștie — Minerul Anina (0—5)
C.LL. Sighet — Înfrățirea Oradea (1-4) Metalurg. Cugir — Minerul Lupenl (0-4)
C.F.R. Timișoara — Dacia Orăștie (1—1) U.M. Timișoara — C.F.R. Timișoara (0-0)
Metalurg. Cugir — F.C.M. Reșița (0-1) F.C.M. Reșița — MetaHul Aiud (0—1)
Minerul Anina — U. T. Arad (0-4) C.F.R. Cluj-Np. — Aurul Brad (1-1)
Metalul Aiud — Min. Moldova N. (0-2) F.C. Bihor — înfrățirea Oradea (1—3)
F.C. Bihor — Aurul Brad (2-1)
C.F.R. Cluj-Np. — Olimpia S. M. (0—2) ETAPA A XXIV-a — duminică 19 aprilie
Minerul Lupeni — Minerul Cavnic (0-1)

Aurul Brad — U.T. Arad (1—3)
ETAPA A XX -a — duminică 22 martie Olimpia S. M. — Metalurg. Cugir (1-3)

Rapid Arad — înfrățirea Oradea (0-1)
Minerul Lupeni — F.C. Bihor (0-2) Metalul Aiud — C.F.R. Cluj-Np. (0-5)
Daeia Orăștie — Aurul Brad (0-3) F.C. Bihor — C.F.R. Timișoara (0—1)
C.LL. Sighet — Min. Moldova N. (1-4) Minerul Anina — Minerul Cavnic (0-3)
U.M. Timișoara — Minerul Anina (0-0) Minerul Lupeni — Dacia Orăștie (1—2)
F.C.M. Reșița — C.F.R. Cluj-Np. (1—7) Min. Moldova N. — F.C.M. Reșița (0—1)
Metalurg. Cugir — Rapid Arad (0— 1) U.M. Timișoara — C.I.L. Sighet (0—0)
Minerul Cavnic — Olimpia S. M. (0—4)
înfrățirea Oradea — Metalul Aiud (0—4) ETAPA A XXV-a — duminică 26 april e
U.T. Arad — C.F.R. Timișoara (1-D

— C.LL. Slghet
— U.T. Arad
— C.F.R. Cluj-Np.
— U.M. Timișoara

Rapid Arad
Minerul Lupeni
F.C. Bihor 
Minerul Cavnic
Min. Moldova N. — Aurul Brad

ETAPA A xxvn-a — duminică 10

— Olimpia S. M.
— C.F.R. Cluj-Np.
— F.C.M. Reșița
— F.C. Bihor
— Metalurg. Cugir

Minerul Lupenl 
U.M. Timișoara 
Minerul Cavnic 
Metalul Aiud 
Aurul Brad 
înfrățirea Oradea— U.T. Arad 
Dacia Orăștie 
Rapid Arad 
C.I.L. Sighet

— Min, Moldova N.
— Minerul Anina
— C.F.R. Timișoara

ETAPA A XXVIM-a — duminică

“ SERIA A IlI-a
(0-1)
(0—5) 
(0-4) 
(0-2) 
(1-2)

mai

(0-3) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-5) 
(1-3)
(O-2) 
(0-4) 
(1^1) 
(1-2)

17 mal

—- Minerul Cavnic
— Rapid Arad
— Dacia Orăștie
— înfrățirea Oradea

C.F.R. Cluj-Np.
F.C. Bihor
U.T. Arad
Minerul Anina
C.F.R. Timișoara — Aurul Brad 
Min. Moldova N. — Minerul Lupenl 
F.C.M. Reșița ------ “ '
Metalurg. Cugir 
Olimpia S. M.

— U.M. Timișoara
— C.I.L. Sighet
— Metalul Aiud

(1—3)
(0—1)
(0-0)
(0-1)
(O-3) 
(0-5) 
(a—1) 
(3-6) 

-(1-3)

ETAPA A XXI-a — duminică 29 martie
Dacia Orăștie
C.F.R. Cluj-Np.
U.T. Arad

— U.M. Tim șoara
— Minerul Anina
— Olimpia S. M.

(1-5)
(0—2)
(0—2)

Metalul Aiud — C.LL. Sighet (1-3) C.I.L. S ghet — Mmerul Lupeni (0-3)
Min. Moldova N. — C.F.R. Cluj-Np. (0—5) Metalurg. Cugir — Min. Moldova N. (0—3)
U.M. Tim ișoara — U.T. Arad (0—1) Aurul Brad — Metalul Aiud (1—2)
F.C. Bihor — M etalu rg. C ugir (1-11 înfrățirea Oradea — Minerul Cavnic (1—2)
Minerul Cavnic — Dac a Orăștie (0-2) C.F.R. Timișoara — Rapid Arad (2—0)
Olimpia S. M. — F.C.M. Reșița (0—1) F.C.M. Reșița — F.C. Bihor (1-1)
Minerul Anina — C.F.R. Timișoara (1—3)
Rapid Arad — Minerul Lupeni (0-5) ETAPA A XXVI-a — duminică 3 mal
Aurul Brad — înfrățirea Oradea (1-0)

Meta.lurg. Cugir — înfrățirea Oradea (0—1)
ETAPA A XXII a — duminică 5 aprilie C F.R. T mișoara — F.C.M. Reșița (1—2)

M’netul Anina — Metalul Aiud (0—3)
C.FJL Timișoara —• Olimpia S. M. (0-2) Olimpia S. M. — Dacia Orăștie (1-2)

24 malETAPA A XXIX-a — duminică

Aurul Brad — Minerul Anina (1-2)
Minerul Lupeni —- C.F.R. Timișoara (1-2)
Metalul Aiiud — Rapid Arad (0—4)
U.T. Arad — F.C.M. Reșița (1—2)
înfrățirea Oradea — Olimpia S. M. (1—2)
C.I.L. Sighet — C.F.R. Cluj-Np. (0-5)
Minerul Cavnic — Metalurg. Cugir (0-4)
U.M. Timișoara — Min. Moldova N. (0—1)
Dacia Orăștie — F.C. Bihor (0-4)

ETAPA A XXX-a — duminică 31 mai

înfrățirea Oradea — Dacia Orăștie (1-2)
Olimpia S. M. — F.C. Bihor (1-4)
C F.R. Cluj-Np. — Minerul Lupeni (0-0)
C.F.R. Timișoara — Metalul Aiud (0-2)
Rapid Arad — Minerul Cavnic (0-5)
Minerul Anina — Metalurg. Cugir (1-3)
F.C.M. Reșița — C.I.L. Sighet (1-2)

CLASAMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SPERANȚE
DINAMO 18 14 3 1 55-13 31
Univ. Craiova 13 13 2 3 49-19 28
S.C. Bacău 18 10 4 4 49-32 24
F.C. Baia M. 18 10 2 6 48-33 22
F.C.M. Galați 18 8 5 5 47-30 21
Corvinul 18 8 4 6 35-22 20
Steaua 18 7 6 5 43-31 20
F.C. Argeș 18 7 5 6 29-22 19
Sportul stud. 18 8 2 8 30-25 18
F.C.M. Brașov 18 6 6 6 30-25 18
Polit. Iași 18 8 1 9 40-49 17
A.S.A. Tg. M. 18 7 1 10 31-34 18
Polit. Tim. 18 5 5 8 37-43 15
„U“ Cj.-Nap. 18 5 4 9 25-39 14
Jiul 18 5 3 10 18-37 13
Chimia 18 6 1 11 24-51 13
Progr.-V. 18 4 1 13 28-63 9
F.C. Olt. 18 3 1 14 12-G2 7

• DUBLA CONFRUNTARE DE 
JUNIORI BULGARIA — ROMA
NIA. Săptămîna viitoare se vor 
disputa două confruntări între 
selecționatele de juniori ale Bul
gariei și României. Astfel, marți 
10 martie, la Ruse, vor juca se
lecționatele prime ale celor două 
țări, cele care se pregătesc pen
tru Campionatul european I. Din 
echipa noastră, antrenată de 
Mircea Rădulescu, vor face par
te, printre alții, Gi-joabă, Balint, 
Curtean, Udrică, Sertov, Nicul- 
cloiu, O zi mai tirziu, in 11 mar
tie, la Sillstra, se vor întâlni 
echipele de perspectivă. Din lo
tul tricolorilor, pregătit de A. 
Măndoiu, fac parte șl lasko, 
Hagi, Țîrfca, Marta, Ștefan, Ho
dini, Mezaroș, Varga, Cirjan.

T----------------------------------------------------
echipe. Trofeul a revenit forma
ției Automatica, care a obținut 
7 victorii șl un meci egal. Pe 
locurile 2—3 s-au clasat Mecanica 
fină (Div. ,,B“), cu 5 victorii și 
un joc egal, șl Danubiana, cu 4 
partide cîștlgate și 3 „remize".

Min. Moldova N. — U.T.
Aurul Brad — U.M.

ETAPA A XXXI-a —

U.M. Timișoara 
Minerul Cavnic 
Olimpia S. M.
Dacia Orăștie 
Metalurg. Cugir 
Min. Moldova 
U.T. Arad 
F.C. Bihor 
F.C.M. Reșița

N.

Aracl
Timișoara

duminică 7 Iunie

— Minerul Lupeni
— Metalul Aiud
— Aurul Brad
— C.LL. Sighet
— C.F.R. Timișoara
— înfrățirea Oradea
— C.F.R. Cluj-Np.
— Minerul Anina
— Rapid Arad

ETAPA A XXXII-a — duminică 14

— Aurul Brad
— Min. Moldova N.
— UJM. Timișoara
— F.C.M. Reșița
— U.T. Arad
— Dacia Oră știe

(0-4) 
(1-2) 
(2-2) 
(1-5)

(0—2) 
(1-1) 
(1-2)

iunie

Rapid Arad
F.C. Bihor 
Metalul Aiud 
Minerul Lupenl 
C.I.L. Sighet 
Metalurg. Cugir 
C.F.R. Timișoara — Minerul Cavnic 
C.F.R. Cluj-Nap. — înfrățirea Oradea 
Minerul Anina — Olimpia S. M.

ETAPA A XXXIII-a — duminică 21

C.F.R. Cluj-Np. — C.F.R. Timișoara 
Aurul Brad — Minerul Cavnic
Min. Moldova N. — Olimpia S. M. 
U.M. Timișoara — F.C. Bihor 
Dacia Orăștie — Rapid Arad 
înfrățirea Oradea— F.C.M. Reșița 
C.I.L. Sighet — Minerul Anina 
Minerul Lupeni — Metalul Aiud 
U.T. Arad — Metalurg. Cugir

ETAPA A XXXIV-a

F.C. Bihor 
Minerul Anina 
F.C.M. Reșița 
Rapid Arad 
Olimpia S. M. 
Metaturg. Cugir 
Minerul Cavnic 
c.F.R. Timișoara 
Metalud Aiud

duminică

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

Iunie

(0-0) 
(1—4) 
d-5) 
(0-1) 
(0-2) 
(0-3) 
(1-0) 
(0—1) 
(0—2)

28

— C.I.L. Sighet
— Minerul Lupenl
— Aurul Brad
— Min. Moldova N.
— U.M. Timișoara
— C.F.R. Cluj-Np.
— U.T. Arad
— înfrățirea Oradea
— Dacia Orăștie

iunie

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

modelisti.ee


Divizia „A" de baschet feminin TURNEUL INTERNATIONAL
DE ȘAH AL ROMÂNIEI„U“ CLUJ-NAPOCA, VIRTUALĂ CAMPIOANĂ

BRAȘOV, 6 (prin telefon).
Prin înfrîngerea suferită joi 
de Politehnica în fața Voinței 
București, prima echipă nu mai 
avea, practic, șanse de a reve
ni pe locul întii în clasamentul 
Diviziei „A“ de baschet femi-A
nin ; în schimb, formației Uni
versitatea Cluj-Napoca îi mai 
era necesară o singură victorie 
pentru a acumula punctele ne
cesare cuceririi titlului de cam
pioană a României. Acest re
zultat favorabil l-a realizat, vi
neri, în partida cu Crișul. Ast
fel, baschetul feminin clujean 
revine în fruntea ierarhiei a- 
cestui sport după 27 de ani, 
cînd generația surorilor Marga
reta și Elisabeta Cristea, Ile
nei Rostaș, Elzei Sebestien, E- 
lenei Albu, Suzanei Șerban și 
Ilenei Beretzki cîștiga pentru 
a doua oară titlul (prima dată 
în 1953). Adresind felicitări 
jucătoarelor și antrenorului Ni- 
colae Martin pentru frumoasa 
lor performanță, ne manifestăm 
convingerea că acest loo I va 
constitui un imbold pentru o și 
mai puternică dezvoltare a bas
chetului din orașul de pe So
mes. Rezultate :

,U“ CLUJ-NAPOCA — 
CRIȘUL ORADEA 85—68 (42— 
42). Am admirat calmul cu 
care studentele au abordat a- 
cest meci cu caracter hotărîtor. 
Preferind acțiunile poziționale 
(dar fără ,a neglija contraa
tacurile), organizindu-și bine 
apărarea. echipa clujeană a 
dominat în majoritatea timpu
lui și a izbutit să depășească

MECIUL DE „CUPA DAVIS“
(Urmare din pag. 1)

Iată cel de-al treilea set, 
hotărîtor pentru soarta între
gului meci. Cu două break-uri 
rapide Kirmayr ajunge să con
ducă cu 4—1. Aceasta este cli
pa in care Segărceanu începe 
să joace cu multă voință și 
recuperează ghem după ghem. 
Mai este condus o singură da
tă, cu 5—3, după care reușește 
4 ghemuri la rînd, intrînd în 
pauză cu un avantaj psihologic 
determinant. La revenirea pe 
teren Segărceanu nu mal ce
dează intîietatea și — în fața 
unui adversar care, odată cu 
fizicul slăbit, și-a pierdut și 
încrederea — desfășoară un joc 
aplaudat de public, cu splendi
de pasinguri, precum și cu lo- 
buri foarte bune. Rezultat fi
nal : Segărceanu — Kirmayr 
4—6, 6—4, 7—5, 6—2.

Ajuns in fața porții echipei din R. D. Germană, Marian Du
mitru (nr. 3) va arunca, realizind încă un gol pentru formația 
Steaua. Foto : I. MIHAlCA

CAMPIONATUL DE HANDBAL
'Urmare din pag I)

5, Stingă 5, Birtalan 3, Drăgă- 
niță 3, Kicsid, Radu Voina, — 
Steaua, Gruner 5, Buck 3, Mu
sick 2, Schmidt, Schnell, No
wak, Klein — Vorwărts Frank
furt pe Oder. Au condus : Pe
ter Tekauer (Ungaria) și Cesti- 
mir Sladky (Cehoslovacia).

In celelalte meciuri : Honved 
Budapesta — Ț.S.K.A. Sofia 
29—20 (17—10), în turneul pen
tru locurile 5—7; Ț.S.K.A. Mos
cova — Sel. Armatei Poloniei 
22—24 (12—14), în turneul pen
tru locurile 1—4.

Astăzi sala Floreasca găzdu
iește ultima reuniune a celei 
de a 10-a ediții a Campionatu
lui de handbal al Armatelor 
Prietene. La ora 14,30 Honved 
Budapesta și Dukla Praga se 
întîlnesc în turneul pentru 
locurile 5—7, Ia ora 16 Steaua 
și T.S.K.A. Moscova, urmînd 
ca la ora 17.30 să se desfă
șoare ultima partidă : Vorwărts 
Frankfurt pe Oder — Sel. Ar
matei Poloniei, ambele întîlniri 
contînd pentru turneul pentru 
locurile 1—4. înaintea acestei 
runde Steaua are 4 puncte șl 

momentele de dificultate, ine
rente într-o partidă cu o ad
versară, reputată prin tenaci
tate, cum este Crișul. Desprin
derea decisivă s-a produs în 
ultimele zece minute. Au mar
cat: Ciubăncan 20, Popa 18, Bo
lovan 17, Mate 14, Mangu 8, 
Merca 4, Jurcă 4, pentru „U“, 
respectiv Niculescu 16, Szekeli 
14, Fulkenhauser 7, Tabără 7, 
Szabo 6, Grigoraș 5, Cigan 4, 
Amihăesei 4, Casetti 2. Au ar
bitrat foarte bine I. Breza și 
C. Dumitrache.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 —
COMERȚUL LIC. BOLYAI TG. 
MUREȘ 68—46 (33—31). Jocul 
echilibrat, cu cîteva răsturnări 
de scor, a caracterizat prima 
repriză a meciului, apoi stu
dentele s-au desprins din pri
mele minute, în fața unei e- 
chipe care a fost o umbră a 
celei care pînă de curînd cule
gea, prin evoluția ei. ropote de 
aplauze și puncte în clasament. 
Au marcat : Bădinici 25, Filip 
14, Roșiann 12, Fotescu 6, Ke- 
resztesi 5, Zidaru 4, Radu 2 
pentru Politehnica. respectiv 
Opriciu 17, Gyorfi 9, Hegeduș 
8, Kloss 6, Borbely 4, Csemteri 
2. Au arbitrat bine D. Cră
ciun si Șt. Grecu.

VOINȚA BRAȘOV — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 66—71 (32—37).

Clasament la zi : 1. Universi
tatea Cluj-Napoca 41 p, 2. Po
litehnica 38 p, 3. Voința Bucu
rești 35 p. 4. Voința Brașov 
34 p. 5. Crișul 30 p. 6. Comer
țul 29 n.

Dumitru STĂNCULESCU

ANDREI DIRZU - THOMAZ 
KOCH 2-6, 4-6, 1-6

Meci de altă factură tehni
că, comportând schimburi mai 
rapid încheiaite ; nici un ghem 
nu a necesitat mai mult de 
4—5 puncte. Break-urile au 
fost și ele rare, stîngaciului 
Koch fiindu-i suficiente 6 pen
tru a-și adjudeca la rînd 3 
seturi. Pentru a-1 fi învins pe 
Koch, tînărul Andrei Dîrzu ar 
fi trebuit să tină mingea mai 
mult în joc și să caute poziția 
de atac cea mai avantajoasă. 
Dar Dîrzu a preferat cel mai 
adesea soluțiile rapide. ris
cante. cu lovituri in forță si 
viteză — lovituri pe care nu 
este destul de stăpîn. Adversa
rul său a jucat tactic foarte bi
ne, impunînd un ritm care l-a 
sufocat pe tendsmanul nostm. 
Rezultat final: Dîrzu — Koch 
2—6. 4—6, 1—6.

AL ARMATELOR PRIETENE
este urmată de Selecționata Ar
matei Poloniei 2 puncte. Ț.S.K.A. 
Moscova 1 punct și Vorwărts 
Frankfurt pe Oder 1 punct.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
0 Proba individuală mascu

lină din cadrul campionatelor 
mondiale de patinaj artistic, 
care se desfășoară la Hartford 
(Connecticut), a fost cîștigată 
de sportivul american Scoit 
Hamilton. Medaliile de argint 
si bronz au revenit compatrio
tului său David Santee și, res
pectiv. patinatorului sovietic I- 
gor Bobrin.

în proba feminină, după dis
putarea „programului scurt", 
pe primul loc al clasamentului 
se află Claudia Kristofics-Bin- 
der (Austria), urmată de Deni
se Biellmann (Elveția) și Kris
tina Wegelius (Finlanda).
- în proba de dansuri condu
ce perechea engleză Jayne Tor
vill — Christopher Dean, se
condată de cuplul sovietic Irina

A fost inspirată ideea fede
rației de a include printre cei 
6 participanți români la tur
neul internațional de șah de la 
București 4 concurenți din tî- 
năra generație a jucătorilor 
noștri, oferindu-le astfel un 
bun prilej de afirmare. Evolu
ția lor în prima rundă a con
cursului a fost promițătoare. 
Adrian Negulescu (încă ju
nior!) a cîstigat cu negrele 
o excelentă partidă la campio
nul Cehoslovaciei. Jan Ambroz 
(creditat cu un Elo de 2490). 
iar Farik Ștefanov, tot cu pie
sele negre, l-a învins pe pu
ternicul șahist polonez Andrzej 
Adamski, după foarte intere
sante complicații tactice. A- 
cești doi jucători și bulgarul 
Vitezlav Inkiov, de asemenea 
foarte tînăr (cîștigător în fața 
marelui maestru ungur Janos 
Flesch), au dominat runda 
inaugurală a întrecerii.

Ieri dimineață au fost reluate 
partidele neterminate. Dolma
tov și Spiridonov au căzut de 
acord asupra remizei, în timp 
ce întîlnirea Haik — Bonsch s-a 
întrerupt a doua oară într-o 
poziție, probabil, de remiză.

„CONCURSUL PRIETENIA* LA SCHI ALPIN
Slalomul uriaș ciștigat
POIANA BRAȘOV, 6 (prin 

telefon). Dacă joi, juriul de 
probă al „Concursului Priete
nia" ce se desfășoară în fru
moasa noastră stațiune a fost 
obligat să amîne cursa de co- 
borîre (probabil pentru dumini
că dimineață) din cauza condi
țiilor atmosferice din Postăvar 
(ceață densă cu o vizibilitate 
de doar 4—5 m, ninsoare și 
vint puternic), iată că vineri 
dimineață un soare strălucitor, 
primăvaratic, își trimitea raze
le peste întreaga Tară a Bîrsei. 
în aceste condiții, evident că 
proba de slalom uriaș, progra
mată pe pîrtia Lupului, a be
neficiat de condiții excelente 
de întrecere.

Traseul, cu o lungime de 
1300 m și cu o diferență de ni
vel de 207 m, a fost marcat — 
44 de porți — foarte bine în 
prima manșă. Pîrtia a supus 
pe competitori unor eforturi in
tense, cei mai buni dovedin- 
du-se tinerii schiori din Uni
unea Sovietică și Cehoslovacia, 
care se anunță competitori re
dutabili în arena internațională 
într-un viitor apropiat. Repre
zentanții noștri, se află într-un 
evident progres față de trecutul 
nu prea îndepărtat și par a 
merge pe un drum bun.

Rezultate tehnice : Slalom u- 
riaș — băieți : 1. Alexandr
Kostroma (U.R.S.S.) 151,92 ; 2. 
Rustem Șainliuslamov (U.R.S.S.) 
154,10 ; 3. Peter Yulko (Ceho
slovacia) 154.56 ; 4. Paul Po-

REPREZENTATIVA FEMINI
NA DE TENIS DE MASA, 
LA TURNEUL DE LA RUSE

La Ruse (Bulgaria) se des
fășoară. azi și mîine, întreceri
le tradiționalului turneu inter
național feminin de tenis de 
masă dotat cu Cupa „8 Mar
tie”. Ținînd seama că este ul
tima mare confruntarea înain
tea C.M., competiția se bucură 
de o valoroasă participare. La 
start este prezentă și echipa 
reprezentativă a tării noastre, 
formată din Eva Ferenczi, Bea
trice Pop și Olga Nemeș, con
dusă de antrenorul Emil Pro- 
copecz.

Moiseeva — Andrei Minenkov.
• Sportivul suedez Jan-Aake 

Carlberg a cîștigat concursul 
internațional, de patinaj viteză 
(sprinteri) de la Inzell, totali- 
zînd la multiatlon 155,695 punc
te. Pe locurile următoare s-au 
situat japonezul Akira Kuriova 
și olandezul Lieuwe de Boer.

Rezultate tehnice : 500 m :
Carlberg — 39,16, 1 000 m :
Govaert (Olanda) — 1:17.02.

• ..Cupa mondială" femi
nină la schi-fond a progra
mat, pe pîrtia de la Lanti 
(Finlanda), o probă de 5 km, 
în care victoria a revenit Bar
barei Petzold (R.D. Germană), 
cu timpul de 17:28.41. Pe locu
rile următoare s-au situat con
curentele norvegiene Berit 
Aunl 17:29,0 și Annette Boe — 

După-amiază. în runda a 2-a 
s-au înregistrat rezultatele : 
Vaisman — Haik 0—1, Bonsch 
— Ionescu intr., Stoica — Am
broz, >/«. Negulescu — Inkiov 
0—1, Flesch — Adamski intr., 
Ștefanov — Dolmatov 0—1, 
Foișor — Spiridonov 1—0. în 
clasament, după 2 runde, con
duce Inkiov cu 2 p, urmat de 
Dolmatov și Foișor cu cîte 
l‘/i P-

Astăzi dimineață se reiau 
partidele întrerupte, urmînd ca 
după-amiază, de la ora 15,30, 
în Aula Facultății de farmacie 
să se dispute runda a 3-a.

• TURNEUL ELECTRONI
CA a fost cîștigat de maestrul 
internațional A. Urzică, neîn
vins. cu 8‘/i puncte din 13 po
sibile, secondat de maestrul in
ternațional Em. Ungurcanu cu 
8 p. Urmează : V. Antonov 
(Bulgaria), Gh. Erdeus 7*/a P. 
V. Georgescu R. Szmetan (Ar
gentina), Em. Reicher, C. Bo
tez 7 p, G. Rajna (Ungaria). V. 
Vacev (Bulgaria) 6 p etc. Er- 
deuș, Georgescu, Szmetan, Rei
cher si Botez au îndeplinit nor
ma de maestru F.I.D.E.

fle sportivii sovietici
cmobradski (Cehoslovacia) 155,28;
5. Michal Hoseck (Cehoslovacia) 
156,03 ; 6. Stefan Kumanov (Bul
garia) 157,65 ; 7. Ortvin FrOhn 
(România) 158.02; 8. Eusebio Fu- 
lea (România) 163,87 ; fete : 
1. Larisa Fomiciova (U.R.S.S.) 
160,16 ; 2. Dita Koulova (Ceho
slovacia) 161.78; 3. Petra Jan- 
drova (Cehoslovacia) 161,91 ; 4. 
Zlatica Parobkova (Cehoslova
cia) 166,81; 5. Sopka Bryskowy 
(Polonia) 166,60 ; 6. Ludmila
Milanova (Cehoslovacia) 168,61; 
7. Carmen Cosma (România) 
170,47 ...9. Liliana Ichim (Româ
nia) 172,60.

Paul IOVAN

In „Cupa Europei14 (floretă fete)

STEAUA, PE
TORINO, 6 (prin telefon). Cam

pioana de floretă fete a țării 
noastre, echipa Steaua București 
(într-o formulă nouă, cu sportive 
foarte tinere), a încheiat pe locul 
5—8 Întrecerile actualei ediții a 
„Cupei Europei".

Inițial, în meciurile din grupă 
Steaua a înregistrat două victo
rii, la campioana Olandei. cu 
16—0 (Moldovan 4, Guzganu 4, 
Ruparcslcs 4, Țurcan 2, Betuker 
2) șl la cea a R.F.G. cu 10—6 
(Țurcan 3, Ruparcslcs 3, Moldo
van 3, Guzganu 1), rezultate 
care i-au asigurat trecerea In tu
rul de eliminări directe.

Aici, formația noastră campioa
nă a IntUnit pe A.S.Z. Varșovia,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • După cea de-a doua 

etapă In Raliul Portugaliei se 
menține lider finlandezul Hannu 
Mikkola. Pe locul doi se află co
legul său Ari Vatanen. Italianul 
Bettega a abandonat. In cursă au 
mal rămas 53 de concurenți din 
cei 96 care au luat startul.

BASCHET 0 In turneul final 
al C.C.E. (masculin) Maccabl Tel 
Aviv a întrecut pe teren propriu, 
cu 107—100 (54—50), formația iugo
slavă Bosnia Sarajevo.

BOX 0 Fostul campion euro
pean de box amatori, iugoslavul 
Ace Rușevskl (categoria semimij- 
locie), in vîrstă de 24 de ani, a 
debutat ca profesionist in sala 
„Wagran" din Paris învingînd

17:38,53. Lidera clasamentului 
general, Raisa Smetanina 
(URSS). a ocupat locul cinci, 
cu timpul de 17:50.27.

0 Proba masculină de cobo- 
rîre desfășurată pe pîrtia de 
la Aspen (Colorado) a fost 
cîștigată de Valeri Tiganov, a- 
ceasta fiind prima victorie ob
ținută de un schior alpin so
vietic în „Cupa Mondială". Va
leri Tiganov (în vîrstă de 24 
de ani) a fost cronometrat (pîr
tia lungă de 3170 m, diferen
ța de nivel de 792 m), cu tim
pul de 1:52,95. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat austriecii 
Harți Weirather — 1:53.11. Ger
hard Pfaffenbichler — 1:53.18 
și elvețianul Peter Muller — 
1:53.75.

„AU BLACKS" 
IN TURNEU 

IN ROMÂNIA 
Șl FRANfA

O nouă etapă in Turneul 
celor 5 națiuni la rugby

0 AUCKLAND (Agerpres).— 
Echipa reprezentativă de rugby 
a Noii Zeelande, și-a stabilit 
programul turneului pe care-1 
va întreprinde in toamna aces
tui an în Europa. Rugbyștn ne
ozeelandezi vor sosi la Paris la 
18 octombrie, de unde vor ple
ca a doua zi la București, ur
mînd a susține două meciuri cu 
selecționate . din România. „AU 
Blacks" vor reveni în Franța la 
25 octombrie și vor disputa 
probabil 7—8 întîlniri cu echipe 
franceze.

0 Pe stadionul Parc des 
Princes din Paris se întîlnesc 
astăzi, în turneul celor 5 na
țiuni, echipele Franței și Țării 
Galilor, într-un veritabil derby, 
ambele formații avînd pînă in 
prezent două victorii (cu men
țiunea că reprezentativa „coco
șului galic" le-a obținut în două 
meciuri, pe cînd rugbyștii ga- 
lezi în trei jocuri). într-o altă 
întîlnire: Irlanda — Anglia, pa 
Lansdowne Road din Dublin,

0 Echipa de rugby a Angliei 
va susține. între 16 mai și 6 
iunie, 4 sau 5 întîlniri în ca
drul unui turneu în Argentina. 
Tot în acest an, reprezentativa 
Argentinei va primi vizita se
lecționatei de rugby a Canadei.

€. E. DE LUPTE LIDERE
La Campionatele europene da 

lupte libere, ce se vor desfășura 
Intre 23 șl 26 aprilie In „Palatul 
sporturilor* din Lodz (capacitate 
5 000 locuri)., și-au anunțat parti
ciparea sportivi din 17 țări, prin
tre care U.R.S.S., Bulgaria, Româ
nia, Italia, Grecia, Finlanda. 
Franța, R. D. Germană, Ungaria.

Dintre înscrierile nominale pri
mite, reținem trei campioni o- 
limpicl : A. Beloglazov (categ. 51 
kg), S Absaidov (categ. 68 kg) și 
S. Oganesian (categ. 90 kg).

LOCUL 5-8
in fața căreia a pierdut cu 9— 
In acest med (decisiv pentru in
trarea în primele patru locuri), 
comportarea cea mai bună au 
avut-o Viorica Țurcan șl Eliaa- 
beta Guzganu, ambele cu cita 
două victorii. Csilla Ruparcslcs a 
înregistrat o victorie, la fel ca și 
Gabriela Betuker, care a înlo- 
cult-o pe Marcela Moldovan (fără 
nici o victorie, din trei asalturi...).

In disputa pentru titlul de cîști- 
gătoare a „Cupei Europei* au ră
mas formațiile Dynamo Kazan, 
campioana Uniunii Sovietice, 
A.S.Z. Varșovia, campioana Po
loniei, Dozsa Budapesta, campioa
na Ungariei, și S.C. Tauberbisch- 
ofsheim, campioana R.F.G.

x\

prin k.o. tehnic, în repriza a 
patra, pe francezul Jean-Micnei 
Iger. • La Atlantic City, într-un 
meci pentru titlul de campion 
mondial la categoria semigrea 
(versiunea W.B.C.), pugilistul a- 
merican Saa Muhanad l-a învins 
prin k.o. tehnic în repriza a 11-a 
pe Vondell Johnson. • In sala 
„Pierre de Coubertin* din Paris, 
olandezul Rudy Koopmans și-a 
apărat titlul de campion euro
pean la categoria semigrea, în- 
vingîndu-1 prin abandon în re
priza a 9-a pe pugilistul francez 
Nocine Tafer.

ȘAH • Campionul mondial de 
șah, Anatoli Karpov a sosit în 
orașul Las Palmas (Insulele Ca
nare), care s-a oferit să găzdu
iască meciul pentru titlul mon
dial dintre actualul deținător șJ 
marele maestru Viktor Korcinoi. 
Arătîndu-se interesat de condi
țiile oferite de Las Palmas, Kar
pov a sosit aici pentru a traca 
diverse aspecte ale acestei candi
daturi. După cum se știe s-au 
mal oferit să organizeze meciul 
orașele Reykjavik și Mcrano.

TENIS • Tn „Cupa Davis“, e- 
chipa Noii Zeelande conduce cu
2— 0 în întîlnirea cu selecționata 
Coreei de sud • La Yokohama, 
în cadrul aceleiași competiții. Su
edia conduce^cu 1—0 în jocul cu 
Japonia <9 în"turul 3 al turneului 
de la Denver (Colorado), Iile Năs- 
tase l-a învins cu 3—6, 6—3. 6—2, 
pe Ferdi Taygan. Alte rezultate: 
Sadri — Austin 6—3. 6—4 , Man- 
son—Tom Gulikson 3—6, 7—6. 7—5; 
Buehnin — Pattison 4—6, 6—4, 
6—4 ; Gene Mayer — Dent 6—2, 
4—6, 6—4. 41 La Salisbury (Ma
ryland) : Dibbs — Teacher 6—3,
3— 6, 6—3 : Solomon — Orantes
6—7, 6—2, 6—3 : Scanlon — Amri- 
traj 6—4, 6—3. Turneul are un
caracter demonstrativ șl* se dispu
tă după sistemul fiecare cu fie
care.
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