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Aprecieri unanime ale agențiilor internaționale de presă

VICTORIA DIN MECIUL CU BRA7ILIA RELANSEAIA
TENISUL ROMÂNESC ÎN ELITA MONDIALĂ

Noua echipă de „Cupa Davis" a României se află acum pe locul 8

TINEREȚEA
ROMANILOR
A ÎNVINS!
Comentînd rezultatele 

înregistrate în primul tur 
al noii ediții a „Cupei 
Davis", agențiile interna
ționale de presă sublinia
ză succesul echipei Româ
niei, care a reușit, cu doi 
jucători foarte tineri, să 
se califice în fața unei 
formații bine cotate, cum 
este cea a Braziliei.

Astfel, comentatorul 
sportiv al agenției „Fran
ce Presse" notează, prin
tre altele : „Selecționata 
Braziliei, cu rufinații 
Thomaz Koch și Carlos
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FLORIN SEGĂRCEANU ANDREI D1RZU

In această săptămînă. 
sporturile de iarnă se vor 
pută ultimele două finale 
„Daciadei". Este vorba de _
trecerile de schi ale fondiști- 
lor care, începînd de azi, își 
vor disputa, pe pîrtiile amena
jate în grădina „Oncești" din 
Păltiniș — Sibiu, titlurile do 
campioni pe distantele de 30 
km, 15 km și ștafeta de 4X10 
km. seniori și 5 km. 10 km și 
4X5 km senioare. La starturile 
diferitelor curse vor fi prezenti 
cei mai buni specialiști ai ge
nului de la toate secțiile de 
performantă din întreaga tară. 
In plus, și-au anunțat prezen
ta la dispute și... biatlonistiL 
care promit că nu se vor mul
țumi doar cu participarea... Iată, 
deci, că există toate premisele 
că desfășurarea probelor să fie 
extrem de atractivă, de inte
resantă.

La senioare, lupta va fi la 
fel de echilibrată, mai ales că 
vor concura si cîteva dintre

In 
dis- 
ale 
în-

cele mai bune și talentate ju
nioare. care pot produce sur
prize. Să nu uităm că aceste 
finale reprezintă și un ultim 
test în vederea alcătuirii lo
turilor ce ne vor reprezenta la 
întrecerile balcanice de săptă- 
mîna viitoare, de la Uludaa 
(Turcia).

In sfîrsit. pe*  trambulina de 
la Borșa. cei mai buni săritori 
seniori își vor măsura forțele, 
talentul. îndemînarea si cura
jul pentru cucerirea titlurilor 
„Daciadei". în care sperăm că 
lungimea salturilor si stilul.. vor 
avea cote cît mai ridicate în 
notările arbitrilor.

Cu aceste concursuri se pune 
punct unei bogate activități. în 
care cei mai buni schiori din 
tară și-au disputat titlurile de 
cîștigători al finalelor „Dacia
dei". Dar. programul competi- 
tional în sporturile de iarnă 
continuă, datorită condițiilor 
atmosferice si de zăpadă.

CONTINUA ÎNTRECERILE DE MASA

(Continuare in pag. a 4-a)

Timișoara a organizat un ex
cepțional meci de „Cupa Da
vis", satisfăclnd toate cerințele 
protocolare ale acestei presti
gioase competiții, dar mai ales

lin nou episod In pasionantul serial al handbalului

STEAUA SI DINAMO BUCUREȘTI
Ș 7

pe cei peste 2000 de timișoreni 
care au fost prezenți zilnic în 
frumoasa sală Olimpia. Și încă 
n-am pus la socoteală nenumă- 
rațli telespectatori, grupurile 
de simpatizanți ai tenisului ve- 
niți din Oradea, Arad și Lu
goj, ba chiar de la Ploiești 
sau Tîrgoviște (o secție de te
nia de copii împreună cu pro
fesorul lor). Toți aceștia au

Victor BÂNCIULESCU

IN FINALA „
„Serialul" handbalului conti

nuă la aceeași intensitate ma
ximă, la același nivel înalt do 
interes. Miercuri după 
Palatul sporturilor și 
va găzdui gala finală 
de a IlI-a ediții a 
României". Se vor afla 
nă cele mai valoroase formații 
ale primei scene a handbalului 
românesc : STEAUA (campioa
nă a țării) și DINAMO BUCU
REȘTI (deținătoarea 
României"), în finala 
H.C. MINAUR BAIA 
(învingătoare în prima 
„Cupei României") și 
TEHNICA TIMIȘOARA, în fi
nala mică. Două partide care, 
desigur, vor face neîncăpătoare 
tribunele Palatului, deoarece 
protagonistele cuprind în rîn- 
durile lor pe aproape toți 
membrii echipelor noastre na
ționale — de seniori și tineret 
—, precum și pe cei care bat 
la porțile reprezentativei. Ni
colae Munteanu, Radu Voina, 
Vasile Stingă, Marian Dumitru, 
Cezar Drăgăniță — la Steaua, 
Cornel Durău, Mircea Gra- 
bovschi. Olimpiu Flangea, Clau- 
diu Ionescu — la Dinamo 
București, Măricel Voinea, Io
sif Boroș, Mihai Mironiuc — 
la II. C. Minaur, Alexandru 
Folkcr șl Alexandru Buligan 
— la „Poli", iată numai cîțlva 
dintre „actorii" de frunte care 
vor evolua miercuri după a-

CUPEI ROMÂNIEI"
(Continuare tn pag a 4-a)

Competifii locale in toate judefele
Marea competiție națională „Daciada" continuă să re

unească la startul unor entuziaste întreceri și acțiuni cul
tural-sportive și turistice de masă numeroși tineri șl oa
meni ai muncit în această săptămînă, in care și timpul se 
anunță frumos, vor fi organizate sub egida ..Daciadei" ma
nifestări sportive de masă în toate județele. Astfel, la Dro- 
beta Tr. Severin, în organizarea C.J.E.F.S., cu concursul 
organelor cu atribuții în domeniul sportului, se va desfă
șura un amplu cros al „Daciadei", la care, alături de spor
tivii din localitate, vor concura și tineri invitați din jude
țele învecinate. Ample întreceri de cros vor fi organizate 
și la Bacău, pentru toate categoriile de vîrstă. Capul de 
afiș al manifestărilor anunțate de C.J.E.F.S. Dîmbovița îl 
constituie „Festivalul ansamblurilor de gimnastică modernă 
și ritmică", care se va desfășura la Tîrgoviște. La Tulcea, 
cea mai amplă acțiune o vor constitui întrecerile de tenis 
de masă, categoriile 14—19 ani și peste 19 ani. dotate cu 
„Cupa U.T.C.", la care vor participa tineri și tinere din 
școli, întreprinderi și instituții. Tot sîmbătă și duminică se 
vor desfășura la Bistrița, în centrul pentru sporturi de 
iarnă Piatra-Fîntînele, întreceri de schi fond, cu partici
parea celor mai talentate elemente depistate în întrecerile 
„Daciadei albe", concomitent cu concursul interjudețean de 
schi fond pentru copii si juniori, dotat cu „Cupa Clubului 
sportiv școlar". în municipiul Bistrița vor avea loc con
cursurile de tenis de masă dotate cu trofeele „Cupa U.T.C." 
și „Cupa U.J.C.M.".

(In pag. 2—3 : amănunte de la ultimele întreceri 
disputate sub egida „Daciadei")

amiază, 
culturii 
a celei 
„Cupei 
in are-

„Cupei 
mare.

MARE 
ediție a 

roi,i-

miază la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală.

Programul acestei reuniuni 
este următorul : 15,45, H. C.
Minaur Bala Mare — Politeh
nica Timișoara (finala locurilor 
3—4) ; 17,30 : Steaua — Di
namo București (finala locu
rilor 1—2).

Prologul acestei finale a avut 
loc duminică în Sala sportu
rilor din Tg. Jiu. în întrecerea 
pentru stabilirea echipelor cla
sate pe locurile 5—8 au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : Dinamo Brașov — Știința 
Bacău 23—22 (10—9) și Con
structorul C.S.U. Oradea — 
Gloria Arad 24—22 (8—9,
20—20, 22—21). Așadar, divizio
nara „B“ din Oradea, pregătită 
de prof. Gh. Ionescu, a ir.ai 
făcut o „victimă" între forma
țiile din prima divizie ! Clasa
ment final : 5. Dinamo Brașov. 
6. Știința Bacău, 7. Construc
torul C.S.U. Oradea, 8. Gloria 
Arad.

în campionatul feminin de volei

DINAAAO SE AAENTINE NEÎNVINSĂ...
La București (locurile 1—4), Baia Mare (locurile 5—8) și 

Constanța (locurile 9—12) a continuat ultimul turneu pe grupe 
valorica în campionatul feminin 
a doua :
• DINAMO CONTINUA ȘI

RUL VICTORIILOR. La Bucu
rești. în primul meci al zilei, 
dinamovistele, de pe acum 
campioane, au ciștigat cu 3—1 
(7, —11, 5, 11) meciul cu Ști
ința Bacău. Am asistat la o 
partidă anostă, cu puține faze 
fierbinți, poate din cauza lip
sei de miză. în primul set, di
namovistele s-au distanțat ra
pid (4—0) și-au îngăduit im 
moment de „respire" (7—6), a- 
poi s-au distanțat. în setul doi, 
mai jucat, Dinamo realizează 
4—0, dar băcăuancele le ajung 
și le întrec (4—8) cîștigînd la

de volei. Amănunte din ziua

11. Elevele Doinei Ivănescu au 
ciștigat Insă categoric al trei
lea set, iar în ultimul au con
dus cu aplomb pînă la 10—2. 
Dar, ajunse și întrecute (11—12) 
— pentru că în echipă au ju
cat trei rezerve, Dinamo revine 
la echipa de bază și cîștigă. 
Remarcate : Irina Petculeț,
Carmen Cadar, Speranța Gâ- 
man (D), Lucica Zoia, Marile- 
na Grigoraș-Bogdan 
bitraj bun : V. ~ 
iova), C. Pitaru

Ne-am fi așteptat ca cea de 
a doua partidă, Farul Con
stanța — C.S.U. Galați, echipe

(Ș). Ar- 
Tilcă (Cra- 
(Sibiu).

care candidează la locul al doi
lea 
fie 
nic 
cui 
dar 
zut, 
sumedenie de greșeli de exe
cuție, tolerate și de arbitri. To
tuși Farul, cu Maria Enacbe 
bună în toate compartimentele 
și cu Gulniza Gelil și Iuliana 
Enescu, bine angajate în joc, a 
demonstrat mai multă vigoare 
și acurateță tehnică, îndeosebi 
în execuțiile de atac, ceea ce 
le-a adus constănțencelor vic
toria cu 3—0 (4. 15. 12). De la 
învinse doar Ileana Dobroschi,

in clasamentul final, să 
disputată la un nivel teh- 
și spectacular superior. Jo- 
a fost Insă doar disputat, 
la un nivel destul de scă- 
ambele echipe corn ițind o

(Continuare in pag. 2-3)

Miine, la Brăila, in joc amical de fotbal

SCHIORII ROMÂNI
VOR CONCURA LA BALCANIADĂ

După cum se știe. între 15— 
17 martie, la Uludag în Turcia, 
va avea loc o nouă ediție a 
Balcaniadei de schi. La între
cere vor fi prezenti schiori și 
schioare din Bulgaria. Grecia, 
România, Iugoslavia si Turcia. 
Selecționerii loturilor noastre 
vor prezenta. în diferite curse, 
pe Daniela Uncrop Erica Co- 
drescu. Dan Frătilă. Carol A- 
dorjan (alpine) ; Emilia Raus, 
Ion Lungociu, floria Oros (fond) 
ș.a. Toti aceștia vor fi prezenti. 
în aceste zile, la ultimele curse 
de selecție și antrenament.

LOTUL REPREZENTATIV INTILNEȘTE 
SELECȚIONATA DIVIZIONARA A RD. GERMANE 
• Selecționabilii noștri au făcut ieri două antrenamen
te • Crișan — incert • Oaspeții au sosit ieri, după- 

amiază, in Capitală
După cum se știe, lotul re

prezentativ al tării noastre va 
susține mîine. la Brăila, 
meci de verificare avînd ca ad
versară selecționata divizionară 
a R. D. Germane. în compo
nența căreia se află numeroși 
internaționali. In vederea aces
tui joc-test ..tricolorii" s-au 
prezentat, sîmbătă seara, la 
București. în următoarea com
ponentă : Iordache, Moraru, M. 
Zamfir, Ștefănescu, Sameș. AL 
Nicolae, Ungureanu, Munteanu 
II, Țicleanu, Beldeanu, Iordă- 
nescu. Stoica, Bălăci. Crișan, 
Țălnar, Cămătaru. Cîmpeanu II 
și M. Răducanu, Craioveanul

un
Negrită absentează motivat, el 
fiind așteptat să sosească as
tăzi la București. Duminică, toti 
jucătorii au urmat un program 
intensiv de recuperare. Ieri, pe 
terenul Automatica, lotul a e- 
fectuat două 
Folosirea lui 
tă. el fiind

Ieri seară 
component» 
zlonare a R.

antrenamente. 
Crișan este incer- 
accidentat.
au sosit la Brăila 
selecționatei divi- 
D. Germane.

★
Lotul reprezentativ de tine

ret susține mîine. în Kuweit, 
un meci amical cu prima re
prezentativă a acestei tari (ul-

Secvență de la antrenamentul lotului reprezentativ, desfășurat 
ieri dimineață pe terenul Automatica. Foto : Vasile BAGEAC

reșan, Klein, FI. Pop, Suciu. 
Minea, Geolgău, Șoiman. Ter- 
heș și Turcu. Programul de pre
gătire a cuprins, între altele, 
un joc-școală cu divizionara 
„C“ Voința București.

Lotul urmează să plece în 
această dimineață, pe calea ae
rului, spre Kuweit.

tima verificare a fotbaliștilor 
antrenați de Mario Zagallo, îna
intea jocurilor preliminare a 
grupei asiatice pentru C. M.). 
Au răspuns prezent Ia convo
care (sîmbătă seara) următo
rii 17 jucători : Alexa, Speriatu, 
Vlad, Iovan, C. Solomon, Pa
nă, Rednic, Mărginean, I. Mu-



DxICI^D» ACȚIUNI, INITIATIVE, PROGRAM! 
ATRACTIVI Șl DlVIRSIHCAIt

Sîmbătă și duminică au avut loc, în întreaga 
țară, numeroase întreceri și acțiuni spor
tive de masă, organizate sub genericul „Da- 
ciadei“ și dedicate zilei de 8 Martie. Despre unele 
dintre acestea,

SABRERII ȘI-AU DESEMNAT FINALIȘTII PENTRU „DACIADĂ

O FOCȘANI. Pe străzile ora
șului de pe Milc-ov a avut loc 
duminică un reușit cros al ti
nerelor fete, dotat cu Cupa „3 
Martie* 4, la care au participat 
sportive din școli,, întreprinderi 
și instituții. întrecerile, pe cate
gorii de virstă, au fost deosebit 
de disputate, aplaudate de nu
meroșii locuitori care s-au oprit 
6ă le încurajeze pe participante. 
La categoria 15—16 ani cea mai 
bună alergătoare s-a dovedit 
Tanța Chirilă (Liceul nr. 5), 
în timp ce la categoriile 17—19 
ani și peste 19 ani au cîștigat 
concursul Elena Avramescu (Li
ceul nr. 4) și Mariana Maluțan 
(întreprinderea de confecții). In 
sala „Confecția44 s-au desfășurat 
întreceri de popice, șah și tenis 
de masă, la care au luat parte 
peste 200 de sportive. (V. Mă- 
nolu — coresp.).

& BAIA MARE. Pe baza spor
tivă „Voința44 s-au desfășurat, 
timp de două zile, întrecerile de 
handbal fete, dotate cu Cupa „8 
Martie44, la care au participat, 
alături de formații locale și 
sportive din Satu Mare și Cărei. 
Competiția s-a bucurat de o 
frumoasă organizare, oferind pu
blicului un reușit spectacol 
sportiv. După dispute dîrze, pe 
primele patru locuri s-au situat 
formațiile : „Tricotajul*  Baia
Mare, „Ardeleana*  Satu Mare. 
„Voința44 Cărei șl „Voința*  Baia 
Mare. (L. Chira — coresp.)

corespondenții noștri ne relatează :

© BRAILA. Peste 100 de tineri 
luptători de la întreprinderea 
„Progresul44 (unde această dis
ciplină se bucură de multă 
popularitate) și din comuna Ian- 
ca au participat la concursul de 
lupte greco-romane, dotat cu 
trofeul „8 Martie*  (seniori, ju
niori și copii). Printre sportivii 
rare s-au remarcat cu acest 
prilej se numără S. Fulger (cat. 
,’0 kg), I. Bodin (36 kg), M. Chi
rilă (48 kg), C. Mugur (87 kg), 
D. Stroe (100 kg). întrecerile 
«-au*  bucurat de un frumos suc
ces. (Tr. Enache — coresp.)
• BISTRIȚA. Intr-un frumos 

cadru de iarnă, la Piatra-Fîntî- 
nele s-au desfășurat întrecerile 
de schi și sanie organizate sub 
genericul „Daciadei44 și dotate 
cu „Cupa Femina*.  La competi
ție au luat parte numeroase fete 
din asociațiile sportive din Bis
trița și din comunele apropiate 
In Sala polivalentă din Bistrița 
a avut loc un program de gim
nastică modernă executat de 
elevele de la Clubul sportiv șco
lar. (I. Toma — coresp.)
• BRAȘOV. în organizarea 

Consiliului județean al sindi
catelor s-a desfășurat un atrac
tiv concurs de popice pentru 
începătoare și avansate, dotat 
cu Cupa „8 Martie*.  La avansate 
a cîștigat Margareta Badea (A.S. 
Metrom), iar la începătoare 
Aurelia Doliu (A.S. Carpați). 
(C. Gruia — coresp.)

In sala Tractorul din Brasov 
s-a disputat la sfîrsitul săptă- 
mînii trecute prima fază a în
trecerii individuale de sabie din 
cadrul ,.Daciadei“. precum si 
etapa I a Diviziilor naționale 
„A" și „B“ la această armă. Vi
neri, pe planșe, 66 de sabreri 
în proba individuală. Nici o 
surpriză pînă în faza elimină
rilor directe și recalificărilor, 
dar apoi, în disputa pentru de
semnarea primilor 12 (calificați 
pentru finala „Daciadei”). sur
prizele au dat un plus de cu
loare întrecerii. Astfel, brașo
veanul Dutia, care nu figura 
nici măcar printre... outsideri, 
l-a învins pe dinamovistul 
Pantelimonescu. component al 
lotului reprezentativ, cu 10—6. 
Iar foarte tîrărul I. Stanciu (17 
ani, C.S.S. 1 București, antre-, 
nor E. Turcul ajuns printre 
primii 16 sabreri și beneficiind, 
apoi, de eliminarea din concurs 
a adversarului său. C. Marin, 
a trecut și de rutinatul Vlad 
califi cîndu-se cu brio printre 
cei 8 finaliști ai concursului și, 
implicit, pentru finala ..Dacia
dei". Si pentru că am vorbit 
de eliminarea din concurs a 
sportivului C. Marin (Steaua), 
component al echipei reprezen
tative. trebuie să subliniem că 
această măsură s-a datorat unui 
act huliganic comis de acesta 
(lovirea cu pumnul a adversa
rului. D. Costin, si acesta com
ponent al lotului !), directorul 
supunînd aprobării biroului fe

deral ca în caz de recidivă, res
pectivul scrimer să fie suspen
dat din activitatea sportivă. 
Măsură la care subscriem inte
gral, cu atît mai mult cu cit 
în concursul de la Brașov au 
mai fost și alte acte nesportive, 
mai ales proteste la deciziile de 
arbitraj („campion" : M. Frun
ză, de la Dinamo).

Iată cei 12 sabreri calificați 
pentru finala „Daciadei" : I. 
Pop (Steaua), S. Vlad (Tracto
rul Brașov). D. Costin (Tracto
rul Brașov), Al. Chiculiță (Pro
gresul), I. Pantelimonescu (Di
namo), G. Dutia (Tractorul 
Brașov), D. Marin (Dinamo), 
M. Mustață (Steaua). M. Frun
ză (Dinamo), I. Stanciu (C.S.S. 
1 Buc.), E. Oancea (Steaua), 
E. Nuță (I.E.F.S.). Dintre com-

pionatuluii a adus ca lideră ace
eași formație care de ani și ani 
domină proba — Steaua, pe 
locurile următoare. însă, petre- 
cîndu-se o inversare : -echipa 
dinamoviștilor bucureșteni, la 
ediția precedentă clasată pe lo
cul 3, a urcat pe poziția a doua, 
cea deținută anterior de Trac
torul Brașov. Determinantă a 
fost în această privință victoria 
directă obținută de Dinamo. 9—7. 
în rest, rezultate normale, cu 
mențiunea că încheietoarea de 
pluton. Petrolul Ploiești, a pier
dut în, fata liderului cu 0—16, 
iar în meciul decisiv pentru 
evitarea lanternei roșii, cu 
C.S.S. Slobozia, a pierdut cu 
2—14... Iată clasamentul Divi
ziei A : 1. Steaua (13—3 cu 
Tractorul și C.S.S. Slobozia,

Divizia „A“ de popice
In asaltul final, Ioan Pop (stingă) și Marin Dumitru

Foto : D. NEAGU

IN DERBYUL CAPITALEI, GLORIA - LAROMET 2479-2387
în etapa a XlI-a a campio

natului Diviziei „A" de popice 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : .

FEMININ • GLORIA BUCU
REȘTI — LAROMET BUCU
REȘTI 2479 — 2387 p d (scor 
individual 4—2). Derbyul Ca
pitalei a oferit un meci frumos 
între cele două fruntașe ale 
seriei Sud. Gloria a cîștigat 
dar, deoarece cele două juni
oare care au jucat pe postul 5 
al echipei Laromet au ,,mers“ 
slab (362 p d). Prima jucătoare 
de la învingătoare a fost Flo- 
rlca Neguțoiu cu 435 p d. Bine 
au mai evoluat campioana 
mondială Margareta Cătineanu 
— 426 și Ana Petrescu — com
ponenta lotului național — 428. 
De la Laromet s-au impus Bă- 
lașa Tănase — 418 și Elena 
Trandafir — 411. • VOINȚA 
TIMIȘOARA — VOINȚA TG. 
MUREȘ 2429 — 2375 (3—3). Cel 
mai Important joc din seria 
Nord a fost deosebit de dispu
tat și a revenit pe merit tlml- 
fordicelor, care în majoritate 
au obținut punctaje de peste 
400. Principalele performere au 
fost Sanda Minciună — 419, 
Elisabeta Steanță — 415 (T) șl 
Maria Luca — 420 (Tg. M.). 
(St. Marton — coresp.). • VO
INȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 
GALAȚI 2398 — 2389 (4—2). O 
partidă foarte echilibrată In 
care victoria a fost decisă la 
ultimele lovituri, cînd jucătoa
rele Elena Pană (402) și Elisa
beta Badea (423) au refăcut 
handicapul de 6 „bețe" cu care 
conduceau gălățencele. De la 
oaspete s-au remarcat Angela

Caragea — 420 și Elena Radu 
— 411. (O Guțu — coresp.). ® 
OLIMPIA BUCUREȘTI—CAR
PAȚI SINAIA 2334—2275 (5—1) 
• CETATEA GIURGIU — VO
INȚA PLOIEȘTI 2249 — 2485 
(0—6) • ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — VOINȚA CLUJ-NA- 
POCA 2459 — 2363 (4—2) •
METROM BRAȘOV — PETRO
LUL BĂICOI 2395 — 2397 
(2—4). Jucătoarele de la Pe
trolul s-au comportat excelent, 
ciștigînd o partidă aprig dispu
tată. Elena Ilie, de la Petrolul, 
a fost, de departe, cea mai bu
nă jucătoare a întîlnirii — 440 
p d. De la Metrom s-a evi
dențiat Emma Istvan — 414 (C. 
Gruia — coresp.). • HIDRO
MECANICA BRAȘOV — VO
INȚA ORADEA 2291 — 2330 
(2,5 — 3,5) • U.T. ARAD — 
VOINȚA CRAIOVA 2370—2254 
(4-2).

MASCULIN • JIUL PETRI- 
LA — VICTORIA GUBAN TI
MIȘOARA 4781 — 4816 (4—21. 
Echipa locală, subapreciind ad
versara (ultimul loc in seria 
Nord), a pierdut partida Ia o 
diferență de 35 de „bețe". Cei 
mai buni jucători au fost 
Ștreangă (T) 837 și Popa (P) 
836. (S. Băloi — coresp.). • 
CARPAȚI SINAIA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 4914 — 5046 (2—4). 
Bucureștenii, care, in tur, au 
pierdut acasă, și-au luat acum 
revanșa, ciștigînd de o manieră 
categorică. Cele mai mari punc
taje le-au realizat : Nicoară 838 
și Ghdoarcă 837 de la gazde, res
pectiv Voicu 891 și Ardac 887. 
(V. Feldman — coresp.) • RA
FINORUL PLOIEȘTI — C.F.R. 
CONSTANȚA 5076—5003 (3—3)

• AURUL BAIA MARE — 
PROGRESUL ORADEA 5021 — 
4784 (4—2) • FLACARA BRA
ȘOV — GLORIA BUCUREȘTI 
4719 — 5109 (1—5). Gloria, care 
a avut in Al. Cătineanu un 
excelent realizator — 910 — a 
stabilit si un nou record al are
nei. (G. Lorae — coresp.). • 
CHIMPEX CONSTANȚA — 
CONSTRUCTORUL GALAȚI 
5048 — 4891 (4—2) © RULMEN
TUL BRAȘOV — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 4922 — 4747 (4—2) 
© C.F.R. TIMIȘOARA — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
4717 — 4922 (1—5) • CHIMIA 
TIRNAVENI — METALUL HU
NEDOARA 5610 — 5362 (5—1)!!

ponenții lotului reprezentativ 
este absent doar FI. Păunescu 
(Steaua). In ceea ce privește 
Ierarhia concursului individual 
de la Brașov, asalturile semifi
nale au opus pe Pop — Mus
tață și D. Marin — Chiculiță, 
primii asigurîindu-și locul în 
ultimul asalt prin victorii ob
ținute la 6 și, respectiv. Pen
tru desemnarea învingătorului, 
Ioan Pop (Steaua) l-a întrecut 
pe dinamovistul Dumitru Marin 
cu 10—7, iar în asaltul pentru 
locurile 3—4, Alexandru Cbicu- 
liță (Progresul) a trecut de Ma
rin Mustață (Steaua) cu 10—6.,

In întrecerea formațiilor divi
zionare în primul eșalon etapa 
de debut a noii ediții a cam-

11—5 cu Progresul. 9—7 cu 
Tractorul, 16—0 cu Petrolul) 10 
p, 2. Dinamo (9—7 cu Tracto
rul, 10—6 cu Progresul, 12—4 
cu C.S.S. Slobozia. 11—5 cu Pe
trolul) 8 p, 3. Tractorul Brașov 
(9—7 cu Progresul, 13—3 cu 
C.S.S. Slobozia. 11—5 cu Petro
lul) 6 p,'4. Progresul Buc. (9—7 
cu C.S.S. Slobozia, 10—6 cu Pe
trolul) 4 p, 5. C.S.S. Slobozia 
(14—2 cu Petrolul) 2 p. 6. Petro
lul Ploiești 0 p.

In „B“, doar cinci echipe în 
competiție, pentru că C.S.M. 
Cluj-Napoca a forfaitat. Lider 
— C.S. Satu Marc (4 v). iar pe 
ultimul loc — „Poli" Iași (0 v). 
abia retrogradată din Divi
zia A !

Paul SLAVESCU

CAMPIONATE • COMPETIȚII9

PRIMUL CONCURS 
DE PENTATLON MODERN

Sîmbătă a început în Capitală 
primul concurs de pentatlon mo
dera al noului sezon competițio- 
nal, cu participarea celor mal 
buni sportivi al acestei discipline. 
In proba de călărie, care a inau
gurat întrecerea, patru concurenți 
au realizat punctajul maxim: Șt. 
Cozma. C. Răducanu, A. Grozes- 
cu șl D. Coca. La scrimă, egali
tate între D. Spîrlea șl Șt. Coana 
(ambii cu 1056 p), urmați de E. 
Pop (1028 p) șl I. Galovlci (1000 
p). După două probe, conduce 
Cozma cu 2156 p, urmat de 
Spîrlea (2116 p) șl Pop (2 098 p).

• CAMPIONATE •COMPETIȚII
UN FRUMOS SUCCES AL ATLETISMULUI 

NOSTRU JUVENIL

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

Crina Georgescu-Răuță și Ma
nia Muscă au depus sporadic 
eforturi mai mari pentru re
dresarea echipei. Arbitri: L 
Covaci șl I. Dinicu (ambii din 
București).
• LA BAIA MARE — SUR

PRIZĂ : Rapid a învins cu 3—1 
(6, 6. —8, 7) Penicilina Iași, 
performera din ziua preceden
tă. cînd a învins Flacăra roșie 
București. Jocul feroviarelor a 
fost bun în toate compartimen
tele. Au arbitrat : L Pintea și 
V. Szakacs (ambii din Baia 
Mare).

în cea de a doua partidă, 
Maratex — Flacăra roșie 2—3 
UI, 17, —7, —5, —10). După 
primele două seturi cîștigate de 
bălmărence la mare luptă, toa
tă lumea aștepta victoria lo
calnicelor, insă jucătoarele de 
la Flacăra roșie juctnd ex- 
eelent, cu Georgeta Zaharia 
k> rolul principal, șl-au adju
decat următoarele seturi și în 
final, victoria. Remarcate : Mi- 
haela Drăghici, Venera David 
(FI. r.). Doina Săvoiu (M). V, 
SĂSĂRANU, coresp.

• LA CONSTANȚA S-A 
DECIS ȘI CEA DE A DOUA 
ECHIPA CARE VA EVOLUA 
ÎN „B“ : Universitatea Cluj-Na- 
poca. In meciul cu Universita
tea Craiova, pierdut de dujen- 
ce cu 2—3 (9, 3, —3, —11, —12), 
sala arhiplină se aștepta la o 
victorie a studentelor din Cluj- 
Napoca, care dștigaseră prime
le două seturi. Oltencele și-au 
revenit Insă și. cu Marilena 
Dubinciuc (într-o formă bună), 
care a realizat combinații ex
celente cu Elena Nicolae si Ca
melia Ursache, au recuperat 
două seturi, iar în al cincilea 
— deși echilibrat — experiența 
și maturitatea lor le-a adus 
victoria. De la învinse s-a re
marcat Dana Nicolaescu. Ar
bitri : E. Mendel (Sibiu), M. 
Stamate (Buc).

Chimpex — Universitatea 
București 3—1 (3, —12, 10, 11). 
Remarcate : Luxa Racovițan, 
Emilia Mănăilă și Liliana Vă
duva (C.), Mirela Popa, Cris
tina Marin și, parțial, Ildiko 
Gall (U). în urma rezultatelor 
de azi, alături de Universitatea 
București, cea de-a doua retro
gradată este „U“ CIuj-Napoca.

C. POPA, coresp.

CONCURSUL 
REPUBLICAN DE 
PATINAJ ARTISTIC 

AL COPIILOR
Patinoarul artificial din Sucea

va a găzduit la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute concursul republican 
de patinaj artistic al copiilor. 
Timpul prielnic și organizarea 
bună au oferit micuților patina
tori condiții de întrecere dintre 
cele mai favorabile. Singurul re
gret a fost acela că numărul 
com pețitorilor la startul celor 4 
categorii de sportivi (copii I fete 
șl băieți și copii U fete și băieți) 
a fost foarte redus. Așa de pildă, 
la categoria a n-a băieți au e- 
voluat doar 6 concurenți (3 din 
Galați, 2 din. Timișoara, 1 din 
Cluj-Napoca), Iar la copil I bă
ieți — 4 sportivi (2 clujeni, un 
brașovean și un bucureștean). La 
categoria copii I bine s-au pre
zentat, din nou, reprezentanții 
C.S.M. Cluj-Napoca, cîștigători 
atît la fete cit și la băieți.

Iată patinatorii care au urcat 
pe podium: copii I — fete: 1. 
Khinga Szallassy (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 2,0 p. 2. Carmen Ion es
eu (C.S.Ș. Triumf București) 4,0 
p, 3. Carina Tăutu (C.S.Ș. 2 
Buc.). 8,6 p; băieți: 1. Șt. Lang 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 2,0 p, 2. H. 
Nicorici (C.S.M. Cluj-Napoca) 4,0 
p, 3. V. Radu (C.S. Tractorul 
Bv.) 6,0 p; copii n — fete: 1. 
Cristina Paponi (C.S.Ș. 2 Buc.) 
3,4 p. 2. Greti Marton (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 3,8 p, 3. Nicoleta 
Cimpoieșu (C.S-.U. — I.E.F.S. Buc.) 
5,8 p; băieți: 1. C. Gheorghe 
(C.S.Ș. 2 Galati) 2.8 p. 2. C. Popa 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 4.6 p, 3. M.

1 Prisăcaru (C.S.Ș. 2 Galați) 4,6 p.

Dacă un concurs de atletism, în 
aer liber, pe stadion, reunește 
peste 500 de participau ți, spunem, 
de obicei, că este vorba de o în
trecere foarte populată, așa că 
dacă pe acești „peste 500“ Fam 
găsit, sîmbătă șl duminică, în 
sala de la „23 August", nici nu 
mai știm ce să spunem despre 
concursul care i-a adunat la un 
loc !... Intr-adevăr, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, concursul tra
dițional al Clubului sportiv șco
lar de atletism nr. 4 din Bucu
rești (aflat la a XI-a ediție), în
trecere cu caracter republican, 
s-a bucurat de o foarte largă 
participare, în afara bucureșteni- 
lor fiind prezenți la diferitele- 
starturi mid atleți, juniori șl ju
nioare de cat. a m-a, din... 28 
de localități din toate zonele ță
rii, care, pur șl simplu, au fă
cut complet neîncăpătoare sala 
de pe strada Maior Coravu. A 
fost nevoie, în atare situație, de 
totală atenție din partea organi
zatorilor, a arbitrilor, pentru ca 
lucrurile să poată fi duse pînă 
la capăt în cele mai bune con- 
dlțlunl. închipuiți-vă, numai, că 
în cursele de 50 m fete plat și 
garduri (14—15 ani) au avut loc 
22 de senil (!) a dte 8 alergă
toare, iar la băieți (15—16 ani), 
tot la 50 m plat, au fost orga
nizate 15 serii a 8 concurenți ! 
La lungime fete, în calificări, au 
participat 11B săritoare (!!) din
tre care 36 au obținut standardul

de 4,80 m. Este dară, deci, au
diența de care se bucură atletis
mul în rlnduriile tineretului !

In al doilea rînd, lucru, de ase
menea, foarte important, așa cum 
remarcau — în unanimitate — și 
tehnicienii atletismului prezenți 
la concurs, de multă vreme n-am 
mal văzut atît de multe talente 
viguroase, tineri cu certe posibi
lități de a deveni performeri au
tentici.

Și acum rezultatele: BĂIEȚI: 50 
m: i. Ciocan (C.S.Ș. Buzău) 6,3, 
Em. Cotovanu (Petrolul PI.) 6,3; 
50 mg: D. lorga (C.S.Ș. Pitești) 
7,2, A. Radu (C.S.Ș. Reșița) 7,4; 
lungime: Cotovanu 6,37 m, D. 
Sărăciiă (C.S.Ș. Brăila) 6,27 m; 
Înălțime: c. Busuioc (C.S.Ș. Cluj- 
Napoca) 1,66 m, M. Lupașcu 
CC.S.Ș. Brăila) 1,65 m, prăjină: C. 
Ivan (C.S.Ș.A. 4) 3,50 m, R. Enescu 
(C.S.Ș. Triumf) 3,20 m; greutate: 
N. Plugar (C.S.Ș. Luceafărul Bra
șov) 11,47 m, F. Szabo (C.S.Ș. 
Tg. Mureș) 11,45 m; FETE: 50 m: 
M. Ghindea (Luc. Bv.) 6,6, V. 
Stoenescu (C.S.Ș. Galați) 6,8; 
50 mg: G. Zaharia (Viit Buc.) 
7,4, M. Onlță (Viit.) 7,5; lungime: 
P. Baiclu (C.S.Ș. Focș.) 5,40 m, 
L Munteanu (Steaua) 5,39 m; 
Înălțime: I. Bogdan (C.S.Ș.A, 4) 
1,63 m, CI. Chiriță (Dinamo) 1,60 
m; greutate: El. Anghel (Luc. 
Bv.) 11,59 m, G. Neagu (C.S.Ș. 
Focș.) 11,20 m.

Romeo VILARA

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI SUCCESE IN SERIE...

Cu toate că nu reprezintă un 
record In materie de mari suc
cese, tragerile obișnuite Prono- 
expres din luna precedentă au 
confirmat din nou multiplele a- 
vanțaje ale acestui tot mal în
drăgit sistam de joc. Alături 
de numeroasele cîștiguri consis
tente în bani, au fost prezente 
de fiecare dată AUTOTURIS
MELE „Dacia 1300“ ; la ultima 
tragere, cea din 25 februarie, 
cîte un premiu de acest fel a 
fost obținut, la categoria I, pe 
bilete achitate 25%, de particl- 
psnțll Fiii rip Eva din Miercurea 
Tluc și Predescu Ștefan din 
București. După cum se poate 
vedea din lista cîștigurilnr omo
logate la prima tragere a lunii 
in curs (publicată în această 
rubrică), sezonul de primăvară

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

a debutat foarte promițător. 
Tragerea de mîine, 11 martie 
1981, care beneficiază și de un 
report substanțial la categoria I, 
constituie un bun prilej de noi 
și numeroase satisfacții. Agen
țiile Loto-Pronosport mal stau 
doar astăzi la dispoziția celor ce 
doresc să-și încerce șansele...

CÎȘTIGURILE TRAGERH 
PRONOEXPRES 

DIN 4 MARTIE 1981

Categoria 1: 4 variante 25% — 
autoturism „Dacia 1360"; Cat. 2: 
1 variantă 100% a 32.822 lei și 9 
variante 25% a 8.205 lei; Cat. 3:
36.25 a 2.943 lei; Cat. 4: 114,25 a 
934 lei; Cat. 5: 256,50 a 416 lei; 
Cat. 6 : 9.827,75 a 40 lei ; Cat. 7 :
242.25 a 200 lei; Cat. 8. 4.692,75 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 227,482 
lei.
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DTULUi REPREZENTATIV 
ITINUĂ PREGĂTIRE!
iova dintre echipele Universitatea și Steaua 
t de atracție și pentru motivul că evoluau 
baliști internaționali din lotul reprezentativ 
lentru întîlnirea amicală de mîine cu echipa 

nu se putea, deci, o confruntare mai „de 
ilicație pentru marea afluență de spectatori 
>vean, și replica echipei bucureștene, atit de 
edentele recente, fortificată, desigur, de lo- 
amorul propriu. Selecționabilii au fost 7 
1 5 (Steaua) dar. piuă în cele din urmă, a 

un beneficiu pentru Steaua.
lui nu a depășit cifra șapte, chiar dacă au 
aii pe teren, pentru că jucătorii (cu cîteva 
,ză încă la nivelul maxim al posibilităților 
: jocuri la intervale scurte, în genul tur- 

i-au surprins, ca și asprimea meciurilor 
ceptînd pe Iordache, Ungureanu, Negrilă, 
ișan, ceilalți selecționabili de pe stadionul 
au au arătat că pot juca 90 de minute în 

, chiar dacă au âvut unele reușite. Aceasta 
a iova, din restul selecționabililor intrînd în 
cu potențial ridicat, așa cum indică notele, 
u H și Cîmpeanu II.
n compania echipei reprezentative a R. D. 
îeci al celor mai mulți selecționabili români 
le, va arăta măsura în care aceștia suportă 
ar riguros. Cu etapa de campionat de sîm- 
irtie, se vor înregistra cinci meciuri în 15 
pentru ocrotirea fotbaliștilor fruntași eon

ii dintre el, cu o constituție sau o pregătire 
mai greu decît alții un maraton fotbalistic 
e aceștia se numără Marcel Răducanu, cu 

la Craiova, notat cu 6 în virtutea mediei 
activitate redusă după 20—30 de minute de 

imediat după pauză, apoi înlocuit, deși el 
bună pregătire fizică de care am fi bucuroși 
răila ; ''nrdănescu, deși cu circulație multă, 
•izie, imprecis, ca în cazul penaltyului ratat ; 
ițin viguros decît este cunoscut, mai încet, 
plan ; Cămătaru a alergat mult dar pe te- 

’rele tehnice nu i-au reușit. Deăltfel, cu 
corului partidei de la Craiova, cu soare plin 
nul a fost moale, mingea mai greu de ma
rii fără o tehnică fină.
ibililor de la Craiova, ale căror note expri- 
jrtarea lor, privind și topul nostru alăturat 
spre ceea ce, la această oră, pot reprezenta 

Adunînd notele atribuite acestora de crom
ul" în primele două etape ale returului, în 
lalistul Cîmpeanu II (17), urmat de Ior- 
a portar, Moraru (15) și apoi Munteanu II 
), Bălăci (15), Negrilă (14), Sameș (14), Al. 
,u (14), Crișan (14), Țălnar (14), A. Beldeanu 
imătaru (13), M. Zamfir (13), Iordănescu 12 
). Ștefănescu a jucat o singură partidă (8). 

afara comportărilor de moment, deci și a 
Iii relevă calități apreciabile care trebuie 
făcută o pregătire foarte precisă pentru ca 
tativ să fie în măsură să se prezinte la capa- 
►erioada 29 aprilie — 15 mai, a jocurilor ex
cit Anglia și Ungaria, ambele în deplasare.

lotului reprezentativ trebuie să se considere 
âtire l

Aurel NEAGU

JAT CAMPIONATUL DIVIZIEI „C“ (etapa a XlV-a)
— Construc- 
Zimbrul Su- 

l 2—1 (0—1), 
. — Laimino- 
~0), Șiretul 
Rădăuți 1—1
— Fores-ta 
Vatra Dor- 

; 4—0 (2—0),
JLul Botoșani 

Cîimpulung 
•.a Tg. Neairiț

n clasament, 
tiESTA FAL-
2. Construc- 

5), 3. Dami- 
(28—19)... pe 
Bucecea 10 p

Șiret 8 p

I-a
Minerul Co
Gloria Foc- 
Bîrlad 1—1 
— Reionul 
0, Celuloza 
1MAR Mără- 
izanul Bacău 
rheorghiu-Dej 
ul Adjud — 
(2—3), FEPA
Buhușl 0—1 
— Petrolul 

Hușana

1. MINE- 
9 p (35—11), 
Roznov 19 p 

i’oeșani 18 p 
e: 15. FEPA 
£), 16. Hușa-

II-a
Chimia Brazi 
Sinaia — An
ti), Ș.N. Bră- 

Sărat 2—0 
— Tractorul 

0), Petrolul 
Berea 3—0

ști — Carpați 
FEROM Urzi
ca 1—1 (0—0), 
— Dacia-Uni- 
J).
î 1. OȚELUL 
9), 2. Chimia 
L Ancora Ga

pe ultimele: 
Brăila 6 p 

ancționată cu 
actorul Viziru

rv-a
— Progresul 

Rapid Fetești

— Portul Constanța 4—0 (3—0),
Marina Mangalia — Constructorul 
Călărași 3—1 (2—1), Viitorul Mah- 
mudla — Metalul Mangalia 2—1 
(1—0) — B-a jucat la Mădn, Șoi
mii Cernavodă — Chimpex Con
stanța 1—0 (0—0), Voința Con
stanța — Ș.N. Tulcea 1—0 (0—0), 
Amonil Slobozia — Victoria Țăn- 
dărei 0—0, Electrica Constanța — 
Unirea Eforie Nord 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 27 p (52—10), 2. 
Portul Constanța 22 p (39—15), 3. 
Constructorul Călărași 18 p 
(24—15)... pe ultimele: 15. Amo
nil Slobozia 10 p (16—17) — echi
pă sancționată cu — 4 puncte, 16. 
Viitorul Mahmudia 9 p (17—71).

SERIA A V-a
Flacăra roșie București — Aba

torul București 1—0 (1—0), Petro
lul Bolintin — Electronica Bucu
rești 6—i (3—0), Cetatea Tr. Mă
gurele — F.C.M. Giurgiu 1—0 
(1—0), T.M. București — Danu
biana București 1—0 (1—0), Voin
ța București — I.C.S.T.M. Bucu
rești 1—1 (1—1), Ș.N. Oltenița — 
Chimia Tr. Măgurele 0—0, Petro
lul Videle — Tehnometal Bucu
rești 1—0 (1—0), Viitorul Chimogi
— Luceafărul București 1—1 (1—0), 
Automatica București — n-a ju
cat.

Pe primele locuri: 1. AUTOMA
TICA BUCUREȘTI 24 p (41—9). 2. 
Ch|mia Tr. Măgurele 19 p (23—22),
3. Voința București 17 p (31—18),
4. T.M.B. 17 p (16—16)... pe ulti
mele: 14. I.C.S.I.M. București 11 
p (14—18), 15. Petrolul Bolintin 
11 p (18—24), 16. Ș.N. Oltenița 9 
p (9—23).

SERIA A VI-a
Progresul Pucioasa — Prahova 

Ploiești 1—0 (0—0), Unirea Răcari
— Energia Slatina 1—3 (0—1),
Muscelul Cîmpulung — Electronis
tul Curtea de Argeș 2—0 (2—0),
I.P.C.  Slatina — I.O.B. Balș 4—0 
(2—0), Petrolul Tîrgoviște — Pro
gresul Corabia 0—0, Dacia Pitești
— Recolta Stoicănești 3—1 (2—0), 
LC.I.M. Ploiești — Cimentul Fieni 
4—0 (1—0), Metalul Mija — Spor
tul muncitoresc Caracal 3—3 
(1-1).

Pe primele locuri: 1. I.C.I.M. 
PLOIEȘTI 21 p (40—14), 2. Pra
hova Ploiești 21 p (26—17), 3. E- 
nergia Slatina 20 p (35—11)... pe 
ultimele: 15. I.P.C. Slatina 10 p 
(13—32), 16. Unirea Răcari 9 p
(10—50).

SERIA A VII-a
Unirea Drobeta Tr. Severin — 

Electroputere Craiova 2—0 (2—0), 
C.F.R. Craiova — Mecanizatorul

BAROMETRUL" SELECȚIONABILILOR
Sîmbătă s-a desfășurat e- 

tapa a 2-a a returului 
în Divizia „A“, care a pri
lejuit o nouă verificare a 
selecționabililor în vederea 
importantului sezon de pri
măvară, dominat de parti
dele pe care echipa na
țională le va susține cu An
glia și Ungaria. Continuăm 
să prezentăm un „barome
tru" al evoluției celor 19 
component! ai lotului natio
nal, reflectată prin notele 
primite de aceștia în etapa 
de sîmbătă :

Iordache și Cîmpeanu 9, 
Moraru, Munteanu II, Ungu
reanu, Stoica și Bălăcii 8. 
Negrilă, Sameș, M. Zamfir, 
Al. Nicolae, Țicicanu si Cri
șan 7, Beldeanu, Iordănescu, 
Cămătaru si M. Răducanu 
8. Ștefănescu nu a jucat.

ȘI-A REGĂSIT SPORTUL SLUULAfESC 
SENSUL PIERUUE?

Cei mai multi spectatori bă
căuani se întrebau, sîmbătă, 
cum de a fost posibil ca Spor
tul studențesc să „ierneze" în 
zona retrogradării, cu acel —4 
în „clasamentul adevărului", a- 
tîrnat ca o piatră de moară de 
gît ? Născuse această întrebare 
evoluția bucureștenilor. care a 
semănat, pe undeva, cu un joc 
mecanic, în care comenzile sini 
foarte clare, iar răspunsurile 
aceleași. De fapt, jocul acesta 
nu a mirat decît în primele 
minute, pentru că după aceea 
toată lumea a uitat de clasa
ment. Sportul studențesc părea 
o echipă din fruntea plutonului, 
cum era nu demult.

Ce o schimbase peste noapte, 
mai exact peste iarnă ?

DORINȚA ! Dorința fiecărui 
jucător de a juca. Si seriozita
tea ! Adică, exact ceea ce-i lip
sise echipei bucureștene în cî
teva meciuri (hotărîtoare pen
tru declinul său) din toamnă 
(a se vedea cele cu Progresul- 
Vulcan. F.C.M. Galati, Chimia). 
Sîmbătă. Sportul studențesc a 
demonstrat unitate de acțiune, 
fiind o orchestră în care fiecare 
a fost interpret, iar dirijorul — 
marea ambiție de renaștere, de 
regăsire a... sensului pierdut. 
Mircea Sandu, într-o spectacu
loasă revenire de golgeter. n^a 
mai avut de discutat cu arbitrii.

Rimian 3—0 (1—0), Ilidroenergia
Rm. vUcea — Dunărea Calafat
2—1 (0—0) — 8-a jucat la Hore
zu, Victoria Craiova — C.S.M. 
Drobeta Tr. Sevemln 0—1 (0—1),
Progresul Băilești — Diema Orșo
va 1—0 (0—0). Viitorul Drăgășani
— Metalurgistul Sadu 1—0 (0—0), 
Minerul Motru — Constructorul 
Craiova 3—1 (2—0), Jiul Rovinari
— Lotru Brezod — nedisputat.

în med restanță (etapa a X-a): 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
C.F.R. Craiova 1—0.

Pe primele locuri: L ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 22 p 
(20—7), 2. C.S.M. Drobeta Tr. S. 
20 p (35—6) — echipă sancționa
tă cu — 5 puncte, 3. Dunărea Ca
lafat 19 p (20—11*)...  pe ultimele:
15. Metalurgistul Sadu 8 p (8—22),
16. Victoria Craiova 5 p (9—29).

SERIA A VUI-a
Electromotor Timișoara — 

Strungul Arad 1—0 (0—0), Meta
lul Oțelu Roșu — C.P.L. Caran
sebeș 3—0 (3—0), Victoria In eu — 
Minerul Oravița 3—2 (1—1), Uni
rea Sînnlcolau — Vulturii textila 
Lugoj 1—0 (0—0), C.F.R. Caran
sebeș — Minerul Certej 1—0 (l—0), 
Metalul Bocșa — Gloria Reșița 
0—1 (4—1), Explormin Deva —
Unirea Tomnatic 5—1 (4—1), 
C.F.R. Arad — Șoimii Strungul 
Lipova 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. STRUN
GUL ARAD 19 p (39—17), 2. Ex- 
plotrmin Deva 18 p (40—20), 3.
Metalul Bocșa 17 p (30—26)... pe 
ultimele: 14. C.P.L. Caransebeș 13 
p (20—25) — 6 victorii, 15. C.F.R. 
Arad 13 p (17—22) — 5 victorii, 
16. Victoria Ineu 12 p (20—32).

SERIA A IX-a
Bihoreana Marghita — Someșul 

S-atu Mare 0—0. Armătura Zalău
— Oțelul Or. dr. Petru Groza 
2—0 (1—0), Recolta Salon ta — In
dustria sir med C. Turzii 3—2 
(0—1), Victoria Cărei — Construc
ții Electrometal Cluj-Napoca 0—1 
(0—0), Unirea Valea lui Mihai — 
Victoria Elcond Zalău 1—0 (1—0), 
Unirea Dej — Metalul Cărei 3—0 
(1—0), Voința Oradea — Oașul 
Negrești 4—0 — s-a jucat pe 22 XI, 
Tricolorul Beiuș — Rapid Jibou 
2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 25 p (30—6), 2. U- 
nirea Dej 19 p (23—23), 3. C.E. 
Cluj-Napoca 18 p (30—16)... pe ul
timele: 15. Rapid Jibou 9 p 
(15—29), 16. Unirea Valea lui Mi
hai 9 p (12—36).

SERIA A X-a
Minerul Rodna — Silvicultorul 

Maieru 5—0 (3—0), Electrozahăr

Fată de prima etapă a re
turului se remarcă o creș
tere a formei majorității 
componentilor lotului. Sem
nificativ ni se pare și as
pectul că media notelor e- 
chlpei care a juca! în me
ciul de la București cu echi
pa Angliei înregistrează și 
ea o creștere, de la 6,81. in 
etapa a 18-a. la 6,90, în e- 
tapa de sîmbătă. Individual, 
se desprinde forma clujea
nului Cîmpeanu II — lidel 
al lotului, dacă întocmim un 
clasament prin adiționare, cu 
17 p ; îl urmează Iordache 
cu 16 puncte. Moraru, Mun
teanu -II, Ungureanu, Bălăci 
— fiecare cu câte 15 p etc.

f'iTAPA s-a Încheiat,
CO ME NT ARULE CONT INUĂ

ca altădată, și și-a văzut de 
joc, fiind si util... fundaș central 
și vîrf eficace, Iorgulescu, re
profilat ca fundaș central, și-a 
rezolvat cu elegantă sarcinile 
defensive, dar în final a urcat 
și în atac. Mihai Marian a apă
rut ca un vechi titular al pos
tului de fundaș dreapta și a 
impresionat atit ca apărător, cit 
și ca atacant. Iar peste toți, 
Paul Cazan, un fundaș central 
care joacă la fel. adică foarte 
bine, de peste doi ani, vrînd să 
spună că la 30 de ani încă mai 
speră să-l vadă cineva...

Sigur, după un joc, e riscant 
să lauzi prea mult o echipă 
mai ales în campionatul nostru 
unde, chiar în acest, începuit de 
retur, a plouat cu surprize. 
Sportul studențesc are obligația 
de a demonstra că. la Bacău, 
n-a fo®t un... accident, că acea 
victorie reprezintă noul său 
start moral. Care start poate fi 
,Jansat" pînă ...în finalul sta
giunii. Pentru că în campiona
tul trecut (ce ușor uităm I). du
pă etapa a 18-a. studenții bucu- 
reșteni aveau un — 2 în „cla
samentul adevărului". Exact cit 
au și acum. Cu acel —2, Spar
tul studențesc a reușit în final 
să termine cursa pe locul 6. 
Ceea ce atunci n-a reprezentat 
o performantă...

Mlrceo M. IONESCU

Tg. Mureș — Minerul Băiuț 5—1 
(2—0), Minerul Băița — Minerul 
Bala Borșa 1—0 (0—0), Mureșul 
iAkluș — Avîntul Reghin 0—0» O- 
țefhil Reghin — Fores ta Bistrița 
2—0 (1—0), Lăpușul Tg. LăpUȘ — 
TextUa Năsăud 2—0 (1—0), CU- 
PROM Baia Mare — Minerul Ba
ia Sprie 3—2 (1—1), Minerul Hba- 
Seini — Simared Baia Mare 3—1 
(1-0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
RODNA 20 p (29—8), 2. Minerul 
Borșa 17 p (29—14), 3. Minerul
Baia Sprie 17 p (24—26). 4. Fo- 
resta Bistrița 17 p (18—17)... pe 
ultimele: 14. Lăpușul Tg. Lăpuș 
13 p (17—20), 15. Silvicultorul Ma
ieru 13 p (21—40), 16. Electroza
hăr Tg. Mureș 9 p (9—19).

SERIA A Xl-a
Minerul Ghelar — Unirea Alba 

lulia 2—0 (1—0), Sticla Axieșul
Turda — Metalul Cop șa Mică 
10—0 (4-0), I.P.A. Textila Sibiu
— IMIX Agnita 2—2 (1—1) — s-a 
jucat la Clsnădie, Minerul-Știința 
Vulcan — C.P.L. Sebeș 6—0 (1—0), 
C.I.L. Blaj — Carpați Mirșa 0—0, 
CF.R. Simeria — Vitrometan Me
diaș 2—0 (2—0), Victoria Călan — 
Construcții Sibiu 2—0 (1—0) — s-a 
jucat la Hațeg, Automecanica Me
diaș — Minerul Paroșeni 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri: 1. CARPAȚI 
MIRȘA 20 p (38—13), 2. Minerul 
Ghelar 17 p (19—17), 3. Minerul 
Paroșeni 16 p (16—6), 4. Unirea 
Alba lulia 16 p (16—13)... pe ul
timele: 15. Construcții Sibiu 12 p 
(22—29), 16. C.P.L. Sebeș 10 p
(1b—33).

SERIA A XII-a
Minerul Baraolt — I.C.I.M. Bra

șov 3—0 (1—0), Mureșul Toplița — 
Precizia Să cele 3—1 (2—0), Mă
gura Mobila Codlea — Tractorul 
Miercurea Ciuc 1—1 (1—1), Pro
gresul Odorheiu Secuiesc — Car
pați Brașov 6—1 (2—0), Mineral
Bălan — Metalul Sighișoara 1—0 
(1—0), Metrom Brașov — Chimia 
Or. Victoria 0—0. Metalul Tg. Se
cuiesc — Constructorul Sf. 
Gheorghe 4—1 (2—1), C.S.U. Bra- 
ș6v — Torpedo Zărnești 0—1 
(0—1).

Pe primele locuri: 1. I.C.I.M.
BRAȘOV 22 P (22—13), 2. Progre
sul Odorhei 20 p (31—17), 3. Me
talul Sighișoara 19 p (22—7)... pe 
ultimele: 15. Constructorul Sf. 
Gheorghe 10 p (11—37), 16. C.S.U. 
Brașov 4 p (6—26).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

DESEN
După meciul de la Brașov, 

Mateianu era supărat pe echi
pa sa, motivul nemulțumirii 
nefiind înfrîngerea în sine 
ci maniera în care a pier
dut. Și criteriul compara
ției sale era Sportul studen
țesc, autoarea surprizei de la 
Bacău. „De ce ea poate să 
lupte și să invingă in depla
sare și noi nu ?“ — își întreba 
antrenorul elevii.

Este adevărat că victoria stu
denților bucureșteni ni se im
punea la un subiect de discu
ție in tabăra băimăreană nu 
numai prin caracterul ei sur
prinzător, ci și prin implica
țiile sale directe in lupta din 

subsolul clasamentului — a- 
oolo unde echipa lua Mateianu 
se află într-o postură de nein
vidiat —, dar antrenorul ar 
fi putut să evoce și jocul ad
versarei sale din etapă. Pentru 
că F.C.M. Brașov este la a- 
ccaslă oră — credem noi — 
prototipul echipei pragmatice 
care merge spre scopul propus

ORICE SANCȚIUNE, 0 PÎRGHIE EDUCAJIONAIĂ
La mijlocul săptăminii trecu

te, conducerea tehnică a echi
pei din str. dr. Staicovici se 
afla în alertă. Cinci dintre ti
tularii formației care se înapo- 
iase cu un punct extrem de 
prețios de la Slatina se aflau 
sub semnul întrebării. G. San
du avusese un accident stupid, 
dar grav, fiind internat la Spi
talul de Urgentă ; Rcti și Apos
tol suferiseră traumatisme si se 
făceau eforturi pentru a fi re
cuperați ; Bulancea era bolnav, 
iar Marian Ionescu, eliminat în 
partida cu F.C. Olt, trebuia să 
se prezinte în fata „tribunalu
lui" federației și să dea soco
teală pentru gesturile lui, el 
fiind un... recidivist în materie 
de nesportivitate. Dar. comisia 
de disciplină nu l-a suspendat 
pe M. Ionescu, dindu-i doar un 
avertisment. Și jucătorul de la 
Progresul-Vulcan A ÎNȚELES 

GESTUL LUI CIOCÎREAN
Un joc mai mult decît agrea

bil. Sîmbătă, in Copou, Poli
tehnica Iași și F. C. Argeș au 
oferit o partidă disputată, a- 
tractivă. in care rezultatul a 
fost pe muchie de cutit, mai tot 
timpul, fazele de poartă deru- 
lindu-se cu o mare frecvență, 
cane a imprimat jocului fru
musețe și dinamism. în minu
tul 49 s-a petrecut, insă, un 
fapt cu implicații asupra par
tidei : gestul necontrolat al lui 
Cioeirlan. Bălută, micul dar in
cisivul atacant pitestean. l-a 
faultat pe Cioeirlan. Acesta, ed- 
dit, probabil, de cursele im
petuoase ale adversarului său, 
și-a pierdut cumpătul si l-a 
lovit pe Bălută fără ca balo
nul să fie în joc si a fost eli
minat. O decizie a cărei jus
tețe a recunoscut-o tot stadio
nul. Din acel moment, rupîn- 
du-se echilibrul numeric, avea 
să se schimbe și ideea tactică. 
Politehnica, aparent paradoxal, 
a ieșit si mai mult în atac, a

DIAGNOSTIC PRECIS
A existat în sinul echipei 

Chimia, înaintea meciului cu 
A.S.A., o stare de neliniște, de 
incertitudine, explicabilă, desi
gur. după două eșecuri consecu
tive șl un golaveraj general de 
3—9 ! O concluzie pripită, re
zultată dintr-o analiză sumară 
a situației, ar fi puitut găsi 
drept „taP ispășitor"... pregăti
rea fizică. Ceea ce ar fi fost, 
fără îndoială, o eroare. Cel pu
țin pentru acest moment de 
debut al competiției, in care 
nu putea fi vorba, în mod nor
mal. de insuficiente în privința 
caipacitătii de efort. Antrenorii 
Marcel Pigulea și Nicolae Di- 
nescu nu s-au lăsat însă înșe
lați de aparențe. Și au axat. în 
principal, pregătirea meciului cu 
A.S.A. pe refacerea moralului 
zdruncinat al echipei, pe creș

SELECȚIONATA DIVIZIEI „B“ EVOLUEAZĂ AZI LA TÎRGOVIȘTÎ
Astăzi, la Tîrgoviște, echipa lo

cală, lidera seriei a H-a, întâl
nește — Intr-un joc amical — o 
selecționată a Diviziei „B“. în 
vederea acestei partide, antrenorii 
selecționatei, Șt. Coidum și Em. 
Hașoti, au convocat următorii ju
cători: Ducadam (U.T.A.), Voi- 
nea (C.S. Tîrgoviște), Eftene 
(F.C.M. Progresul Brăila) — por
tari; Cojocaru (Petrolul Ploiești), 
Ene (C.S. Tîrgoviște), Radu 
(C.S.M. Suceava), Caramalău

TACTIC
cu mijloacele cele mai adecva
te, cele mai eficiente, refuzîn- 
du-și orice abatere de ordin... 
sentimental. Echipa este astfel 
proiectată incit să „producă" 
la parametrii maximi, imediat 
după intrarea în funcțiune. Ea 
s-a prezentat și in meciul cu 
F.C. Baia Mare aproape de efi
ciența recunoscută, chiar dacă 
i-au lipsit două piese impor
tante în acest sens (Bența și 
Chioreanu), chiar dară Paras- 
chivescu a ratat incredibil de 
două ori, chiar dacă fundașii 
de margine n-au încă o capa
citate constructivă la nivelul 
cerut. O bună organizare a 
jocului, însă, un neobosit tra
valiu al tuturor în teren, orien
tat spre poarta adversă, o ju
dicioasă dozare tactică (,.for- 
cingul" de după pauză a încli
nat definitiv balanța în favoa
rea gazdelor) au dus, firesc, 
la victorie. Deci, elevii lui 
Proca puteau fi dați ca exem
plu elevilor lui Mateianu. Cu 
un singur corectiv : în rigu
rosul desen tactic al echipei 
din Brașov, faza construcției 
este încă prea „subțire", dato
rită precipitării liniei de mij
loc, precarității mijloacelor 
tehnice ale fundașilor de mar
gine, pripelii atacantilor.

Paul 5LÂVESCU

CUM SE CUVINE clementa co
misiei și a demonstrat în par
tida cu Jiul că x’OATE presta 
— cu sportivitate — un fotbal 
de valoare, fără nervi, fără a- 
cele faulturi dure comise la 
mijlocul terenului. Rindu- 
rile acestea nu se vor 
însă un elogiu adus lui 
Marian Ionescu. un bun jucător 
promovat de Progresul-Vulcan, 
ci o reconfirmare a faptului că 
O SANCȚIUNE POATE AVEA 

CU ADEVĂRAT UN CARAC
TER EDUCATIV. E ușor, e 
foarte ușor să dai 2, 3 sau 4 
etape suspendare. Mai greu 
e să judeci cu înțelepciune și 
să faci din fiecare sancțiune o 
PÎRGHIE EDUCAȚIONALĂ. 
Or, din acest punct de vedere, 
noua comisie de disciplină a 
pășit cu dreptul.

Laurențiu DUMITRESCU

Șl... DIALOGUL TACTIC
dominat mai autoritar decît o 
făcuse în 11 jucători. Risipa de 
energie a fost remarcabilă, dar 
echipa ieșeană a comis o mare 
eroare, lansînd o ofensivă oar
bă și uitînd de apărare. în a- 
ceste condiții, cu o maturitate 
nebănuită pentru o echipă afla
tă în reconstrucție, F.C. Argeș 
a găsit antidotul : ieșiri repe
tate din preajma careului cu 
pase lungi spre Bălută, care, 
cu viteza-i cunoscută, si-a sur
prins adversarii nepregătiti. De 
cîteva ori, F.C. Argeș a ajuns 
în situația de trei contra unu, 
doar Agachi (care a rezolvat 
multe situații dificile) sau Ursu 
aflîndu-se în fata lui Bălută —■ 
Nica (sau Radu II) — Moi- 
ceanu, fapt care a relevat și 
mai pregnant absenta fundașu
lui eliminat. Iată deci cite ne
cazuri — cu consecințe pe ta
bela de scor — au urmat după 
ce Cioeirlan și-a lăsat echipa 
descompletată.

Constantin ALEXE

terea capacității sale psihice, 
cea care, de fapt, era in sufe
rință. Lucru, tot după aparen
te judecind, simplu. Dar chiar 
așa fiind, simplu, să zicem, a 
existat, totuși, dificultatea sta
bilirii unui diagnostic precis. 
Si în aceasta credem a constat 
meritul antrenorilor de a nu se 
fi lăsat influențați de elemente 
de analiză subiective. Iar a- 
tunci cînd „diagnosticul" este 
precis, si „tratamentul” merge, 
de regulă. Ia sigur ! Ca Si în 
cazul meciului cu A.S.A., în ca
re Chimia s-a regăsit pe sine 
însăși intr-un moment, care — 
nerezolvat — ar fi putut să în
semne pentru ea o prematură 
Si dificilă răscruce competitio- 
nală.

Mihai IONESCU

(F.C. Constanța), Pltaru (C.S. 
Tîrgoviște), Telescu (F.C.M. Re
șița) — fundași; Petcu (F.C. Con
stanța). Pan cu (Petrolul Ploiești), 
Ion Ion și șt. Popa (ambii de la 
Rapid București), Mureșan (F.C. 
Bihor) — mijlocași; Greaca .(C.S. 
Tîrgoviște), Gălățeanu (Petrolul 
Ploiești), Stolșln (C.F.R. Timi
șoara), Nemțeanu (Ceahlăul P. 
Neamț), State (Olimpia Satu 
Mare), Boldur (Metalul Aiud). .



SPORTIVI ROMÂN! PESTE HOTARE De azi, la Neubrandenburg

MARIC1CA PUICĂ ÎNVINGĂ
TOARE ÎN CROSUL DE LA 

VELENJE
în ultimii ani. în fiecare pri

măvară. în localitatea iugosla
vă Velenje se desfășoară, pe 
străzile orașului, un mare croa 
international feminin, organizat 
în cinstea Zilei internaționale 
a femeii, ziua de 8 martie. La 
start, de obicei foarte populat, 
se aliniază multe alergătoare 
prestigioase din numeroase țări 
ale lumii.

La ediția din acest an a com
petiției. campioana noastră Ma
deira Puică a concurat-cu deo
sebit succes, întrecînd-o net pe 
campior ia mondială de cros, 
norvegianca Waitz. Reamintim 
că și în urmă cu doi ani Ma
deira Puică a obtinut victoria 
pe același traseu.

Rezultate, 3000 m : 1. Maricic» 
Puică (România) 8:47,06, 2.
Grele Waitz (Norvegia) 8:54,56,

«OCHEIȘTII JUNIORI 
ÎNVINGĂTORI Șl ÎNVINȘI 

ÎN MECIURILE Bl VERIFICARE 
CU RUDA HVEZDA

închelndu-și verificările publi
ce pentru apropiata confrun
tare hocheistică europeană (gru
pa B a C •E., care se va disputa 
între 15 și 21 martie la Miercu
rea Ciuc) selecționata de ju
niori a tării noastre a întîlnit la 
sfîrșitul săptămînii trecute, pe 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală, în două jocuri, pe cam
pioana de juniori a Ceho
slovaciei. Ruda Hvezda Fraga. 
Victoriile au fost împărțite. 
Oaspeții, mai siguri pe ei, su
periori c& gabarit Si putere, 
s-au impus net în primul joc 
în fata unei echipe timorate și 
nesigură pe ea : 8—1 (1—0, 3—1, 
4—0), prin punctele marcate de 
Marik 2, Voralek, Furcik, Kolar, 
Haupt, Kurzweil, Havceka, res
pectiv Salmari. în al doilea 
meci, consumat duminică, ju
niorii români și-au luat o fru
moasă revanșă, cîștigînd cu 
4—3 (0—1, 1—1, 3—1). Au în
scris : Udrea 3. Dima, respec
tiv Kurzweil, Kolar, Urbanek. 
A fost un joc frumos. în care 
echipa noastră, condusă în ul
tima repriză cu 2—1. a obtinut 
victoria printr-un spectaculos 
„hat-trick" realizat în ultimele 
5 minute de Udrea 1

Turneul internațional de șah

S. DOLMATOV, LIDER
Cu disputarea rundei a 5-a. 

Turneul internațional de șah al 
României se apropie de jumă
tatea desfășurării sale. Compe
tiția continuă să fie dominată 
de tinerii maeștri internaționali 
S. Dolmatov (U.R.S.S.), V. In- 
kiov (Bulgaria) și Ă. Haik 
(Franța), care își mențin star
tul bun. Ieri. Dolmatov l-a 
învins pe Stoica intr-o excelen
tă partidă pozițională, Inkiov 
l-a dominat pe Vaisman și 
deține la întrerupere o pozi
ție, probabil, cîștigată, iar 
Haik, cu negrele, a remizat în 
fața campionului Cehoslova
ciei, J. Ambroz, la capătul unei 
lupte tactice deosebit de inte
resante. Campionul fșancez 
mai are o partidă întreruptă 
(pentru a doua oară) cu C. Io
nescu, într-o poziție superioa
ră, cu un pion în plus. In cea 
de a doua partidă decisă • 
serii. Adamski l-a învins pe 
Bonseh, obținînd prima sa vic
torie în turneu. O remiză ra
pidă s-a consemnat în întîlni- 
rea Ionescu — Foișor. Foarte in
teresantă a fost partida din
tre marele maestru bulgar

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Sezonul in aer 

liber s-a deschis la Long Beach 
(California). Americanul Thurllss 
Gibbs a cîștigat înălțimea cu 
2,23 m, iar elvețianul Felix 
Batinl săritura cu prăjina, cu 
5,33 m. In cursa de 110 mg Ja
mes McCraney (S.U.A.) a Înre
gistrat 13,8.

AUTOMOBILISM • învingător 
tn ,,Raliul Portugaliei", pilotul 
finlandez Markku Alen a trecut 
pe primul loc în clasamentul 
general al campionatului mon
dial de raliuri cu 24 puncte, ur
mat de coechipierul său Henry 
Toivonen — 23 puncte și france
zul Guy Frequeîin — 21 puncte.

BOX • Mexicanul Pedro Flo
res' este noul campion mondial

3. Valentina Ilinih (U.R.S.S.) 
9:07,67, 4. Joel de Brouwer
(Franța) 9:12,01, 5. Fița Lovin 
9:15,52 etc.

MIRCEA FRĂTICĂ, LOCUL 3 
LA TURNEUL DE JUDO 

DIN UNGARIA

La turneul international de 
judo „Cupa Ungaria", desfășu
rat la Pecs. semimiilociul ro
mân Mircea Frățică a urcat pe 
podiumul de premiere, clasîn- 
du-se pe locul 3.
PATRU LUPTĂTORI PE PODIUM 

IN BULGARIA
La Pemik, turneul interna

tional de lupte libere al Bul
gariei „Dan Kolov" s-a În
cheiat cu rezultate merituoasa 
pentru sportivii români : Ște
fan Goraș (cat. 52 kg), Nicolae 
Ștefan (57 kg), Gheorghe Broș- 
teanu (90 kg) șl Andrei Ianko

VICTORIA DIN MECIUL CU BRAZILIA RELANSEAZĂ 
TENISUL ROMÂNESC ÎN ELITA MONDIALĂ

(Urmare din pag. 1)

fost răsplătiți prin splendida 
victorie a echipei României, 
obținută Ia mare luptă în fața 
unei formații cu strălucite cărți 
de vizită. Nimic nu a putut 
sintetiza mai bine semnificația 
victoriei decît triumful în care 
a fost purtat, în jurul sălii, 
Florin Scgărceanu după senza
ționala sa victorie în partida 
cu renumitul Thomaz Koch, la 
capătul unui meci care a ținut 
sub tensiune publicul în multe 
din momentele sale culminan
te. Să ne amintim doar de si
tuația de 4—4 din setul patru, 
cînd a fost nevoie de un veri
tabil maraton tenisistic cu re
cordul de 25 de puncte jucate 
pentru a decide cîștigătorul 
ghemului. De 5 ori a avut a- 
vantaj de ghem Segărceanu și 
de tot atîtea ori Koch care a 
cîștigat ghemul și apoi setul 
egalizator. Dar, la 2—2, Segăr
ceanu nu a dezarmat ci, dim
potrivă, sub impulsul unei am
biții și al unei voințe care i-au 
caracterizat jocul timp de trei 
zile, el a pus definitiv stăpî- 
ntre pe joc, învingîndu-și ad
versarul în setul decisiv cu 
un usturător 6—0, încheiat Ia 
aproape 4 ore după începerea

DUPĂ CINCI RUNDE
Spiridonov și tinărul maestru 
român Negulescu. Acesta din 
urmă a reușit să cîștige un 
pion, pe care va încerca să-1 
fructifice după întrerupere. în- 
tîlnindu-1 pe marele maestru 
ungur Flesch, Ștefanov a sa
crificat o piesă pentru trei 
pioni, după care lupta s-a 
complicat. La întrerupere, po
ziția este — în continuare — 
foarte greu de apreciat. S-a 
întrerupt pentru a treia oară 
(!) partida Spiridonov — Ște
fanov. Marele maestru bulgar 
continuă, însă, să dețină avan
taj.

După cinci runde, în clasa
ment conduce DOLMATOV cu 
4 p, urmat de Haik și Inkiov 
cu 3 p (1), Ambroz, Stoica, 
Foișor 2* */i  p, Ionescu și Negu
lescu 2 p (1).

Kirmayr, a fost nevoită să se 
încline, la Timișoara, in fata 
impetuozității românilor Florin 
Segărceanu și Andrei Dîrztt 
Avind in vedere absența lui Iile 
Năstase din formația română, 
echipa braziliană pornea in a- 
cest meci ca favorită. Dar încă

★
Ca o mare surpriză este cotată 

eliminarea Italiei (în formație 
completă, cu Panatta, Bertolu
cci și Barazzutti), finalista edi
ției trecute, de către destul de 
tînăra echipă a Angliei (Mot- 
tram, Lewis și Jarrett), califica
rea fiind decisă de Buster Mot- 
tram, învingător cu 6—3, 6—2, 
6—2 în partida cu Corrado Ba
razzutti.

Viitoarea adversară a Româ
niei în sferturile, de finală, e- 
chipa Argentinei a obținut o 
victorie dificilă la Mtinchen, cu 
scorul de 3—2. în fața repre
zentativei R.F. Germania, da
torit»» în cele din urmă celebru
lui Guillermo Vilas, care în ul
tima partidă l-a întrecut cu 
6—3, 6—2. 3—6. 6—1 pe Uli Pi-

p și Roland Bruckner (R.D. 
Germană) — 56,15 p.

HANDBAL • La Sofia, în meci 
retur pentru semifinalele „Cu
pei campionilor europeni", for
mația feminină VIF Dimitrov a 
terminat la egalitate : 19—19 cu 
Spartak Kiev. învingătoare în 
primul joc, handbalistele sovie
tice s-au calificat pentru finală.

HOCHEI 9 în ziua a doua a 
Campionatului mondial (grupa 
„C"), care se desfășoară la Bei
jing, selecționata R.P. Chineze a 
întrecut cu scorul de 6—2 (3—1, 
1—1, 2—0) formația Bulgariei.

Alte rezultate : Franța — ' An
glia 11—2 ; Danemarca — R.P.D. 
Coreeană 9—5 ; Austria — Unga
ria 7—0.

Astăzi dimineață, la sediul 
Clubului central de șah, se re
iau partidele întrerupte ; după- 
amiază, de la ora 15,30, în 
Aula Facultății de farmacie, 
din str. Aviator Traian Vuia, 
va avea loc runda a 6-a.

Voleriu CHIOSE

la categoria semimuscă (versiu
nea ,,WBA“). In meciul disputat 
la Okinawa, Pedro Flores l-a 
învins prin k.o. In repriza a 12-a 
pe deținătorul titlului, pugllistul 
Japonez Yoko Gushiken.

CICLISM • „Turul Corslcei" a 
revenit surprinzător tinărulul 
rutier irlandez Stephen Roche, 
urmat de Michel Laurent (Fran
ța) — la 30 s. Marele favorit al 
cursei, francezul Bernard Hi
nault, s-a clasat pe locul trei La 
38 s de învingător.

GIMNASTICA o Concursul 
desfășurat la Paris a fost cîș
tigat de sportivul sovietic Ser- 
ghel Riazanov, care a totalizat 
58,85 p. Pe locurile următoare î 
Foi Tong (R.P. Chineză) — 56,88 

(+100 kg) s-au clasat ne locul 
II la categoriile respective.

TURNEUL HOCHEIȘTILOR 
ROMÂNI ÎN ITALIA

în cel de al doilea joc din
tre selecționatele de hochei ale 
Italiei și României (primul joc, 
la Bolzano, s-a încheiat cu 
6—2 pentru Italia) disputat la 
Cortina d’Ampezzo, victoria a 
revenit, de asemenea, jucăto
rilor tării gazdă, de această da
tă la un scor mai strîns : 5—3 
(2—0, 2—1. 1—2). Punctele au 
fost marcate de Gali 2 si Bă
lăucă pentru echipa noastră si 
de Pragnolo. Fasio, Kozauer, 
Cuppala si Milani pentru gazde. 
Turneul echipei române în Ita
lia se încheie azi, cu un meci 
pe care hocheiștii noștri îl vor 
susține la Varese cu o selec
ționată a jucătorilor străini din 
Italia.

partidei- Această referire la 
cronometru simbolizează isto
vitoarea luptă care s-a dat 
pentru victorie și care a pe
cetluit succesul final al tenis- 
manilor noștri.

Pentru a înțelege mai bine

DECLARAȚII DUPĂ MEG

PAULO CLETO, căpitan 
nejucător al echipei Brazi
liei : „Segărceanu a jucat 
excelent in toate cele trei 
zile, aproape fără greșeală. 
In fata acestui • tinăr ambi
țios s-ar fi înclinat mulfi 
jucători valoroși din lume. 
Vă felicit pentru victoria 
meritată din plin".

ALEXE BARDAN, căpitan 
ne jucător al echipei Româ
niei : „Sini fericit că bă
ieții noștri au reușit această 
mare victorie in care eu am 
crezut tot timpul. Florin a 
dovedit maturitate egali cu 
rutinatul Koch și cred ci 
drumul său e acum deschis 
spre elita tenisului".

valoarea victoriei de Ia Timi
șoara trebuie să subliniem 
două fapte esențiale :

1. România a aliniat (cu me
dia de vîrstă de 20 de ani) 
cea mai tînără echipă prezen
tată vreodată la startul „Cupei 
Davis". Aici se valorifică noua 
generație, crescută în ultimii

TINEREȚEA ROMÂNILOR A ÎNVINS!
(Urmare din pag. I)

UN PUTERNIC TURNEU 
INTERNATIONAL DE HANDBAL FEMININ 
— In primul meci, reprezentativa țării noastre Intllpește echipa Bulgariei

NEUBRANDENBURG, 9 (prin 
telefon). Pentru aproape o săp- 
tămînă acest frumos oraș din 
R. D. Germană — numit si „al 
celor 4 porți" — a devenit un 
adevărat cartier general al 
handbalului feminin mondial. 
La startul actualei ediții a tur
neului de la Neubrandenburg 
— una dintre competițiile de 
tradiție ale handbalului femi
nin — sînt prezente cîteva din
tre cele mai bune echipe din 
lume. între care reprezentativa 
R. D. Germane, campioană 
mondială, și locul III la ulti
ma ediție a J.O. de la Mosco
va, cea a Ungariei (loc IV la

2—3 ani, care promite o relan
sare a tenisului românesc ÎB 
elita mondială. Trebuie, firește, 
să adăugăm aici tactul pedago
gic, calmul, competența profe
sională cu care antrenorul eme
rit Alexe Bardan a condus o 
echipă fără prea multă expe
riență și care avea nevoie da 
o îndrumare tehnică și tactică 
adecvată fiecărui moment E- 
fectele acestei dirijări s-au vă
zut mai ales cu prilejul foarte 
dificilei partide de dublu, cîș- 
tigate cu 3—1 în fața unor ru- 
tinați jucători, temuți de ani 
de zile pe multe terenuri din 
lume.

2. Pentru că orice rezultat se 
raportează și la valoarea ad
versarului, să amintim că oas
peții figurează printre primii 
40—60 de jucători profesioniști 
ai lumii (potrivit clasamente
lor computerizate), că învinșii 
Iui Segărceanu sînt : Thomaz 
Koch — de 15 ani participant 
la marile turnee internaționala 
— și Carlos Alberoto Kirmayr 
învingător, nu mai departe de
cît acum o lună și jumătate, 
la Guaruja (Brazilia) intr-un 
mare turneu asupra lui Eddie 
Dibbs (nr. 12 mondial) și Ilie 
Năstase.

In concluzie, credem că pu
tem miza pe această foarte 
tînără formație de „Cupa Da
vis" și că — bine antrenată și 
cu moralul susținut — o pu
tem alinia încrezători In fața 
echipei Argentinei în turul 
doi, în cursul lunii iulie.

o dată s-a văzut că in sport ti
nerețea poate avea ciștig de 
cauză în fata experienței".

De asemenea, agenția „Asso
ciated Press" releva victoria 
formației române, care s-a ca
lificat intre primele opt echipe 
din hime, victorie mai puțin 
scontată de multi specialiști.
★ ★
nner, după ce Jose Luis Clerc 
pierduse cu 1—6, 6—4, 3—6, 
1—6 la Rolf Gehring.

Deținătoarea „Salatierei de 
argint", echipa Cehoslovaciei, a 
întîmpinat o dîrză rezistență 
în meciul disputat la Zurich cu 
formația Elveției, pe care ex
perimentalii Ivan Lendl și To
mas Smid au. învins-o, la li
mită, cu 3—2.

La un moment dat se contura 
o mare surpriză în întîlnirea de 
la Carlsbad (California), unde 
după primele două zile de în
treceri selecționata Mexicului 
conducea cu 2—1 redutabila e- 
chipă a S.U.A. Dar in ultimele 
două partide de simplu, Roscoe 
Tanner a dispus cu 6—3. 6—2, 
6—3 de Jorge Lozano, iar asul 
John McEnroe nu i-a lăsat nici 
o speranță lui Raul Ramirez, 
pe care l-a întrecut cu 6—3, 
6—4, 6—0. aducînd astfel vic- 
toriâ cu 3—2 echipei americane.

Cele opt echipe calificate se 
vor întilni. intre 9 și 11 iulie, 
în sferturile de finală ale com
petiției. după următorul pro
gram : România — Argentina, 
Anglia — Noua Zeelandă ; Sue
dia — Australia ; Cehoslovacia 
— S.U.A.

STENMARK PIERDE SLALOMUL DE LA ASPEN
Proba masculină de slalom 

uriaș disputată pe pîrtia de 
la Aspen (Colorado) a revenit 
schiorului american Phil Mahre 
— 3:12,76 care l-a întrecut cu 
24 sutimi de secundă pe cam- 

Olimpiada moscovită), precum 
și echipele Danemarcei, Norve
giei, Bulgariei și României.

Reprezentativa țării noastre
— invitată in fiecare an la tur
neul de la Neubrandenburg, do
vadă a aprecierii de care se 
bucură, a valorii sale — parti
cipă la acest festival handba
listic cu intenția mărturisită 
de a avea o comportare cî*  
mai bună, știut fiind faptul că 
obiectivul ei este clasarea in 
primele locuri ale campionatu
lui mondial, grupa valorică B 
(decembrie. Danemarca) și.' 
deci, calificarea la C.M. din 
Ungaria (1982). De aceea a- 
vem convingerea că Viorie*  
Ionică, Maria Torok, Maria I- 
gorov, Rodica Marian și cole
gele lor, îndrumate de antre
norii Eugen Bartha și Remua 
Drăgănescu (delegația este con
dusă de antrenorul federal 
Fompiliu Simion) vor face to
tul pentru a obține rezultate 
cit mai bune. Echipa României 
(ca și celelalte formații de
altfel) este cazată la hotelul 
„Vier Tore", meciurile dispu- 
tîndu-se în moderna Kongress- 
halle din Neubrandenburg, du
pă următorul program : R.D.G.
— Danemarca, ROMANIA — 
Bulgaria, Ungaria — Norvegia 
(marți) ; Danemarca — ROMA
NIA, Norvegia — R.D.G., Un
garia — Bulgaria (miercuri) j 
Ungaria — Danemarca, Bulga
ria — Norvegia, R.D.G. — 
ROMANIA (joi) ; Danemarca
— Norvegia, Bulgaria — 
R.D.G., ROMANIA — Ungaria 
(simbătă) ; ROMANIA — Nor
vegia, Danemarca — Bulgaria, 
R.D.G. — Ungaria (duminică).

Ion GAVR1LESCU

CAMPIONATE
UNGARIA (et. 22-a): Vasas — 

Ujpestl Dozsa 3—1; Honved — 
M.T.K. 3—3; Diosgyor — Csepel 
0—0; Păcs — Volân 5—1; Video
ton — Debrecen 0—1; Zalaegerszeg
— Kaposvăr 4—0; Ferencvaros — 
Raba Eto Gydr 2—1; Dunaujvăroa
— B6k&scsaba 2—2; Tatabănya — 
Nyiregyhăz*  1—0. Clasament: L 
Ferencvares — 33 p; 2. Vasas — 
32 p; 3. Videoton — 30 p,

ELVEȚIA (et. 15-a): Bellinzona
— Lucerna 0—0; Chesxods — F.C. 
Basel 2—2; Lausanne — Neuchatel 
4—1; Nordstern — Servette Gene
va 1—1; St. Gali — Grasshoppers 
ZQrich 2—-2; Young Boys Berna
— Sion 0—0; F.C. Ziirlch — Chias- 
so 4—1. Clasament: 1. F.C. Zu
rich — 23 p; 2. Grasshoppers — 
20 p; 3. Young Boys — 18 p.

IUGOSLAVIA (et. 19-a): Zagreb
— Steaua Roșie 1—1; Partizan — 
Rijeka 1—0, Hajduc — Borak 2—0, 
Buducnost — Zelezniciar 4—1; 
Vojvodina — Dynamo Zagreb
1— 0; Olimpia — Velez 2—0; Sa
rajevo — Sloboda 2—1; O.F.K. 
Beograd — Niș 0—0. Clasament:
1. Steaua Roșie — 25 p; 2. Niș — 
25 p; 3. Partizan — 23 p.

SPANIA (et. 27-a). In derbyul 
campionatului, la Madrid, Atletic® 
a învins cu 1—0 formația C.F. 
Barcelona. Alte rezultate: Hercu
les — Salamanca 3—2; Betis — 
Zaragoza 2—0; Real Sociedad — 
Real Madrid 3—1; Las Palmas — 
Valladolid 0—2; Osasuna — Alme
ria 2—1; Valencia — Atletica 
Bilbao 0—0; Sporting Gijon — 
Sevilla 3—0; Espanol — Murcia
2— 1. Clasament: 1. Atletico Ma
drid — 39 p; 2. C.F. Barcelona — 
35 p; 3. Valencia — 33 p.

OLANDA (et. 22-a): Twente — 
Wageningen 1—0; Eindhoven — 
Ajax 3—1; F.C. Utrecht — Sparta
3— 2; Kerkrade — Feyenoord 2—2; 
AZ ’67 Alkmaar — F.C. den Haag
4— 0. In clasament: 1. AZ ’61 
Alkmaar — 41 p (din 21 de me
ciuri, a cîștigat 20 și a terminat 
unul la egalitate); 2. Feyenoord
— 32 p; 3. F.C. Utrecht — 30 p.

CEHOSLOVACIA (et. 18-a) 3 
Tmava — Bohemians 1—0; Du- 
kla Banska Bystrica — Z.T.S. Ko
sice 1—0; Lokomotiv Kosice — 
Dukla Praga 1—1; Nitra — Banik 
0—1; Slovan — Hradec Kralove 
3—1; Zbrojovka Brno — Inter
5— 0; Slavia — Preșov 4—1. Cla
sament: 1. Dukla Praga — 25 p;
2. Banik — 25 p; 3. Sparta — 
24 p.

pionul suedez Ingemar Sten- 
mark, în specialitatea acestuia!

Pîrtia a măsurat 1 029 m (di
ferență de nivel de 399 m) si 
a fost pichetată cu 65 de porti.
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