
ȘEDINȚA COMITETULUI POIITIC 
executiv ai c.c. ai p.c.r.
I Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 10 martie, a avut 
loo ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P-C.R.

In cadrul ședinței a fost 
dezbătut Raportul privind 'uti
lizarea mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor din industrie, con
strucții și transporturi in anul 
1980.

Comitetul Politio Executiv a 
indicat ministerelor, centralelor 
industriale să ia măsuri ferme, 
operative, menite să asiguie fo
losirea cit mai eficientă a tu
turor capacităților de producție 
de care dispune economia noas
tră națională, pentru îmbunătă
țirea indicilor de utilizare a 
mașinilor, utilajelor și instala
țiilor, redistribuirea utilajelor 
nefolosite și dotarea prioritară 
cu mașini și utilaje a suprafe
țelor productive construite și 
neutilizate incă judicios.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat un raport privind în
deplinirea consumurilor norma
te de materii prime, materiale, 
combustibili și energie electri
că și a indicatorilor de valori
ficare în anul 1980.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit sarcini in vederea în
deplinirii integrale a obiective
lor prevăzute pentru acest an 
în domeniul folosirii și valori
ficării resurselor materiale. In 
acest sens, s-a cerut ministere
lor, centralelor și întreprinde
rilor, comuniștilor, tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii 
să acționeze cu botărire pentru 
introducerea unui regim sever 
de economii.

Comitetul Politic Executiv a 
'dezbătut, de asemenea, Raportul 
privind îndeplinirea planului 
de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și introduce
rea progresului tehnic în eco
nomia națională in anul 1980.

In continuare a fost exami
nat Raportul privind asigurarea 
și controlul calității produselor 
și activitatea de metrologie în 
anul 1980.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, de asemenea. Raportul 
privind evoluția prețurilor șl 
tarifelor pe anul trecut, an 
care a încheiat cincinalul 1976— 
1980.

S-a subliniat că in această 
perioadă prețurile cu amănun
tul șl tarifele au evoluat in li
mite strict controlate, in strîn- 
să legătură cu prevederile de 
ridicare a nivelului de trai al 
populației. Creșterea cu 8 la 
sută a indicelui de prețuri pen
tru întreaga perioadă 1976— 
1980 corespunde unui ritm me
diu anual de 1,6 la sută, ceea 
ce comparativ cu evoluția pre
țurilor din alic țări scoate in 
evidență caracterul stabil al 
prețurilor din economia noas

S-a încheiat campionatul feminin de volei

tră. Ca urmare a succeselor ob
ținute în dezvoltarea economiei 
naționale, a sporirii importan
te, peste prevederile cincinalu
lui, a veniturilor populației, 
precum și a politicii de menți
nere nemodificată a prețurilor 
cu amănuntul Ia produsele de 
bază s-a înregistrat o sporire 
însemnată a puterii de cumpă
rare a veniturilor populației, 
asigurindu-se o creștere a retri
buției reale cu 29 la sută față 
de 18—20 la sută cît era pre
văzut in directivele celui de-al 
XI-Iea Congres al partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri care să asigu
re și in viilor evoluția prețu
rilor în limitele planificata și 
respectarea fermă a Legii pre
țurilor.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a luat in discuție 
Programul de măsuri privind 
aniversarea, in mai 1981, a 60 
de ani de Ia făurirea Partidului 
Comunist Român, eveniment de 
Însemnătate istorică in viața 
clasei noastre muncitoare, a 
întregului popor, care a marcat 
o etapă nouă, superioară, in 
mișcarea revoluționară și de
mocratică din România, comu
niștii prcluind și ducind mai 
departe idealurile luptei de c- 
Iiberarc națională și socială a 
poporului nostru, cele mai bu
ne tradiții ale mișcării munci
torești și socialiste. Sub con
ducerea P.C.R., clasa muncitoa
re, poporul român au străbătut 
un drum glorios de lupte și 
victorii, au înfăptuit mărețele 
țeluri ale revoluției de elibe
rare socială și națiouală, anti- 
imperialistă și antifascistă in 
patria noastră, au asigurat 
transformarea democratică și 
socialistă a societății, au pus 
temelii trainice României so
cialiste de azi, ca țară prospe
ră, liberă, independentă și su
verană. Comuniștii, oamenii 
muncii, întregul nostru popor 
cinstesc împlinirea a 66 de ani 
de la făurirea Partidului Co
munist Român ca pe o mare 
sărbătoare națională.

Comitetul Politic Executiv își 
exprimă convingerea că, in in- 
tîmpinarea acestei glorioase a- 
nlversări, organele și organiza
țiile de partid, Je masă și ob
ștești, instituțiile culturale și 
de invățămint vor desfășura o 
largă activitate pentru unirea 
eforturilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții, 
transporturi, agricultură, co
merț și servicii, din domeniul 
științei, artei și culturii, in ve
derea realizării sarciuilor ce le 
revin din planul pe anul 1981, 
a punerii unei baze trainice 
îndeplinirii cu succes a preve
derilor întregului cincinal.

(Continuare in pag a 4-a)
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Azi, la Brăila, intr-un atractiv meci test, de la ora 15,30

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL ÎNTlLNEȘTE
SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A R.D. GERMANE
• Tâlnar In lormafic • Mircca sandu convocat • trișau șl Cimpcanu -accidentau

Astăzi, eveniment cu rezo
nanță in lumea fotbalului din 
orașul de pe Dunăre : pentru 
prima dată va evolua la Brăila 
lotul reprezentativ al țării 
noastre, care va întâlni, într-o 
partidă amicală, selecționata 
divizionară a R. D. Germane. 
Iată de ce, așa cum ne-au in
format gazdele ieri. Stadionul 
municipal — modernă bază 
sportivă, cu o capacitate a 
tribunelor de 25 000 de locuri 
— se va dovedi neîncăpător 
pentru marele număr de iubi
tori ai balonului rotund, cu 
atît mai mult cu cît vremea se 
menține însorită și călduroasă, 
într-un frumos început de pri
măvară.

FLORIN SEGĂRCEANU:
„0 VICTORII ASUPRA ECHIPEI ARGENTINA 

AR FI MAI IMPORTANTĂ DECÎT 
TOATE PUNCTELE DIN COMPUTER * 

ÎNAINTEA ACESTUI JOC, TURNEE PESTE HOTARE 
ÎMPREUNA CU ANDREI DIRZU

Florin Segărceanu in redacția 
ziarului nostru, împreună cu 
antrenorul emerit Alexe Bardan.

Rep.: Spune Florine !
F.S. : Sint fericit, am învins 

doi jucători care contează prin
tre primii 50 în lume, dar bucu
ria mea a durat puțin, pentru 
că in ritmul de astăzi al teni
sului nu prea ai timp să ră- 
sufli: te obsedează mereu 
punctele, meciul viitor și per
spectiva.

A.B. Florin are dreptate. Te
nisul nu mai permite nici un 
moment de respiro.

Partida de azi constituie pen
tru lotul reprezentativ al Ro
mâniei o prună verificare pe 
teren propriu a stadiului de 
pregătire, după turneul efec
tuat, ta iarnă, în Grecia. 
„Vreau să știm exact cum stăm 
— ne-a spus Ștefan Covaci, 
vicepreședinte al F.R.F. —, 
pentru ca lipsurile individuale 
ale jucătorilor să le putem re
media în timp util, cu ajutorul 
pregătirii la cluburi, iar cele 
care țin de orientarea tactică 
a echipei (sperăm totuși că 
ideea de joc verificată în parti
dele din toamnă, cu Iugoslavia 
și Anglia, n-a fost uitată...) să 
ne fie clare tuturor. Esențial 
mi se pare faptul că acum, la

Rep.: Pe ce loc ești în com
puterul mondial ?

F.S. (zimbind) : Pe 268, dacă 
îmi cerefi cu tot dinadinsul, dai 
să știți că e un loc pe care-l 
consider de mult de domeniul 
trecutului, cu toate că n-am 
implinit 20 de ani.

A.B.; Computerul este cea 
mai draconică sită care există 
in tenisul mondial, o sită pe 
care nu au avut-o nici Ilie Năs- 
tase si nici chiar Borg.

Rep. : Să lămurim puțin ci
titorii. Cu alte cuvinte, să înțe
legem ce trebuie să facă Florin 
Segărceanu ca să urce ta com
puter.

A.B. : Trebuie si marcheze 
puncte. Nifte puncte care se a- 

reuntrea lotului, MB constatat 
ca satisfacție, păstrarea intactă 
a disciplinei, a coeziunii mo
rale Șl a interesului pentru 
pregătire, ca in cadrul unul 
colectiv de club, ceea ce con
stituie o bună premisă de 
lucru. Ia condițiile acestei par
tida cu o selecționată care 
practică un fotbal atletic, cu 
două vîrfuri de atac, vom pu
tea verifica cum se poate 
descurca apărarea noastră in 
condiții similare cu solicitările 
(presupuse) ale echipei Angliei 
și, de asemenea, randamentul

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3) 

dună extrem de- greu. El are in 
momentul de fată 25 de puncte, 
pe care le-a realizat — după 
cum vefi vedea — in decursul 
anului trecut : a obținut 8 punc
te in circuitul italian '80, a acu
mulat alte 10 la Foro Italica, 
unde, după ce a trecut de cali
ficări, a reușit să elimine un 
favorit in turul I — l-am nu
mit pe Ocleppo, din echipa dt 
Cupa Davis a Italiei ; a mas 
obținut 2 puncte la Roland Ga
rros (după 4 calificări cu victo
rii), și-a înscris alte 4 in recen
tul turneu scandinav și a obți-

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 1-a)

DINAMO BUCUREȘTI - DIN NOU CAMPIOANA
Aseară, la București, Baia 

Mare și Constanța s-au încheiat 
turneele finale ale celei de a 
31-a ediții a campionatului fe
minin al primei divizii de vo
lei. Titlul de campioană a țării 
pe 1980—1981 * revenit și de 
data aceasta echipei DINAMO 
BUCUREȘTI (antrenoare, ma- 
estra emerită a sportului Doina 
Ivănescuț, care marchează ast
fel cea de a 16-a victorie dina- 
movistă in campionat (a 7-a 
consecutiv). In urma turneului 
pentru locurile 9—12, de la 
Constanța, au părăsit prima 
scenă .,U“ Cluj-Napoca și Uni
versitatea București. Dar iată 
amănunte de la partidele ulti
mei zile:
• C.S.U. GALAȚI PIERDE 

LOCUL 2 LA POTOU! Ultime
le partide ale turneului frun
tașelor, desfășurate ta sala Di
namo din Capitală, aveau favo
rite nete. Și ele au confirmat 
pronosticul. Dar. ta această si
tuație, problema locului doi de
pindea de... un singur set în 
ambele jocuri. Pentru a ocupa 
în final poziția secundă, C.S.U. 
Galați trebuia să nu piardă 
set în fata Științei Bacău, iar 
Farul Constanta să nu cîstige 
set la Dinamo. Dar, deși la un 
moment dat se părea că stu
dentele gălâtene împlinesc obi
ectivul. lucrurile aveau să se 
complice. C.S.U. a început bine 
partida cu Știința Bacău, ata- 
cînd în forță. în urma combi
națiilor realizate de coordona
toarea Crina Georgeseu-Răuta, 
detașîndu-se clar și adjudeeîn-

Echtpa feminină de volei a clubului Dinamo București la al 16-lea 
titlu (al 7-lea consecutiv) de campioană a țării, de la stingă la 
dreapta (rlndul de sus) : Carmen Puiu, Mariana Ionescu, Mirela Pa
vel, antrenoarea Doina Ivănescu, Victoria Banciu, Carmen Bobe. 
Speranța Găman, Irina Petculeț ; In rlndul de jos : Carmen Cadar, 

Corina Crivăț, Doina Moroșan și Victoria Georgescu
Foto : Ion MIHAICA

du-și primul set fără dificulta
te. Gălățencele și-au mărit a- 
vantajul la 2—0. cu toate că 
replica băcăuancelor ta setul 2 
devenise mai puternică. în cel 
de-al treilea set. însă, disputa 
a fost echilibrată. Kate Tcacen- 
co, Monica Moise, Mioara Bis- 
triceauu și celelalte băcăuance 
remontînd micile diferente pe 
parcursul setului ’ și anulînd 
mecibalurile gălățencelor. Ast
fel. C.S.U. pierde orice sneran- 
tă la locul al doilea. în setul al 

patrulea băcăuancele forțează 
cîștigarea partidei, conduc cu 
14—9 dar pierd în prelungiri. 
Scor: 3—1 (6. 9. —14. 14) pen
tru C.S.U. Galati.

Dar, nici cea de a doua con
diție nu s-a îndeplinit. Farul 
Constanta dînd compioanei o 
replică deosebită și cîștigîndu-i 
nu un set. ci chiar două — pe 
primele. După acest dus rece.

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi, în Palatul sporturilor din Capitală

STEAUA-DINAMO ÎN FINALA 
„CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL
In deschidere, partida pentru locul 3; H.C. MINAUR—„POLI" TIMIȘOARA

Astăzi, „zi de vîrf" în hand
balul românesc : Palatul spor
turilor șl culturii din Capitală 
găzduiește finalele celei de a 
III-a ediții a „Cupei Româ
niei". Programul reuniunii :

Ora 15,45 : H. C. MINAUR 
BAIA MARE — POLITEHNIț 
CA TIMIȘOARA, partida pen
tru locurile 3—4 (arbitri: Alex. 
Virtopeanu și Ștefan Georges
cu, ambii din București) ;

Ora 17,30 : STEAUA — DI
NAMO BUCUREȘTI, finala 
pentru locurile 1—2 (arbitri : 
Remus Antochi și Hans Bosch- 
ner, ambii din Brașov).

Meciuri de mare interes, în
tre cele mai bune formații ale 
handbalului nostru. Cele 4 e- 
chipe au pregătit intens gala 
finală a „Cupei României", 
creîndu-se astfel premisele u- 
nor dispute spectaculoase. de 
reală valoare tehnică.

Antrenorii echipelor din ..fi
nala mare" ne-au comunicat 
loturile :

STEAUA : Nicolae Muntea- 
nu Valeriu Solomon, Adrian 
Simion — Gabriel Kicsid. Ma
rian Dumitru, Ștefan Birtalan. 
Vasile Stingă. Radu Voina. Ce
zar Drăgăniță, Virgil Niculae. 

Viorel Croitoru, Gabriel Ma
rian, Werner Stockl, Dumitru 
Berbece (antrenori : Cornel 
Oțelea și Otto Telman)

DINAMO BUCUREȘTI: Clau- 
diu Ionescu, Mihai Redl. Vir
gil Marchidan — Cornel Du- 
rău, Adrian Cosma, Mircea 
Grabovschi, Ion Tase, Mircea 
Bedivan, Vasile Oprea, Cristian 
Becicheri, Olimpiu Flangea, 
Eugen Andreescu. Paul Matei, 
George Dăgărescu (antrenori : 
Oprea Vlase șl Ghiță Lieu) 
Primele ediții ale ,.Cupei Ro
mâniei" au fost cucerite de 
H. C. Minaur Baia Mare (1978) 
și Dinamo București (1979) — 
in 1980 nedisputtadu-se com
petiția —. de fiecare dată par
tener fiind Steaua București.

La fel de aprigă va fi și dis
puta pentru locul 3, H.C. Min
aur dorind să rămînă printre 
premiante și — mai ales — să 
dovedească o formă bună în 
preajma meciurilor din semi
finalele Cupei cupelor (adver
sar : formația vest-germanâ
TUS Nettelstadt), iar Politeh
nica Timișoara să spargă cer
cul tradiționalelor laureate

în perspectivă. deci, o re
uniune pasionantă



TOTUL ÎNCEPE 
DE LA JUNIORI!

Propulsarea ciclismului nos
tru spre cotele valorice in
ternaționale depinde îndeosebi 
de cantitatea șl calitatea mun
cii juniorilor. Beneficiind de 
o amplă documentație, am 
desprins un fapt care atestă 
clar rămînerea în urmă a acti
vității cu juniorii: în timp ce 
în țările cu un ciclism dez
voltat intrarea in familia spor
tului cu pedale se face de la 
7—8 ani, la noi inițierea în
cepe abia la 13—14 ani. Este 
evident, în cei 6 ani de acti
vitate în plus, copiii parcurg 
o etapă importantă de învă
țare și de pregătire a organis
mului pentru marile eforturi. 
El se prezintă la 13—14 ani cu 
aproape 10 000 de kilometri 
rulați.

De aici, de la diferența de 
virată la care încep într-o 
parte și într-alta sportul cu 
pedale copiii, decurg și alte 
dificultăți pentru ciclismul 
nostru. Volumul de muncă, 
precum șl calitatea pregătiri
lor își diminuează continuu 
coeficienții comparativi, ajun- 
glndu-se ca la vîrsta maximă 
a junioratului numărul kilo
metrilor parcurși de viitorii 
noștri seniori să fie eu aproa
pe 50 la sută mai mic.

Firește, alte și alte elemen
te vin să greveze asupra pro
gresului talentelor ivite în di
ferite centre ale țării: numă
rul mic de juniori într-o sec
ție, depărtarea (uneori de 
peste 200 km) între secții, ac
tivitatea competițlonală redu
să, profilul neadecvat — pen
tru vîrsta juniorilor — al e- 
tapelor ș.a.m.d., duc la un 
ritm lent de progres. Se ell- 
mină astfel emulația, bucuria

victoriei în fața unor adver
sari din alte secții, posibili
tatea învățării rulajului în 
condițiile imul traseu cu pro
fil variat.

Neepuizînd sursele care frî- 
nează ascensiunea ciclismului 
românesc, e necesar să se a- 
corde o mai mare grijă mo
dulai cum pornește viitorul 
rutier în activitate. Astfel, 
pentru început, va trebui să 
recrutăm ■ cicliștii de la vîrsta 
de 11 ani, urmînd ca pe par
cursul anilor să coborîm pînă 
la 6—7 ani. în aceste condiții 
opinez pentru sporirea volu
mului, astfel:

Categoria 11 ani — 2 000 km, 
categoria 12 ani — 3 000 km, 
categoria 13—14 ani — 6 000 
km, categoria 15—16 ani — 
9 000 km, categoria 17—18 ani 
— 14 ooo km. Diferența mare

de kilometri parcurși între 
categoriile 15—16 ani șl 17—18 
ani se explică și prin trece
rea de la rulajul pe „demon- 
tabile" (15—16 ani) la cel pe 
baieuri (17—18 ani). Numai 
cantitatea nu rezolvă, desigur, 
totul. Este nevoie de mărirea 
mediei orare de parcurgere a 
kilometrilor — pentru a sa 
ajunge la ritmuri de 45—48 
km/h, precum și de dezvol
tarea simțului combativității 
la tinerii rutieri.

Oricum, totul începe de aici, 
de la copii și juniori, astfel 
că atît grija forului diriguitor, 
cît șl a cluburilor și a antre
norilor trebuie să se îndrepte 
cu prioritate spre îmbunătăți
rea activității în aceste secții.

prof. ION STOICA 
maestru al sportului

In mijlocul celor SO de copii pe care dorește să-i Inițieze în 
tainele bărbătescului joc al hocheiului, profesorul Gh. Tăbăcaru, 
de la C.S.Ș. Triumf, profită de stratul de gheață al patinoaru

lui artificial „23 August" din București.
Foto : Dragoș NEAGU
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• PASIUNE. Afiliată de câțiva ani la 

F.R. Handbal, secția de resort de la Filatura 
Focșani se bucură de sprijinul unui pasionat 
al acestui sport, Viorel Manoliu, care lucrea
ză în întreprindere. El se ocupă de depistarea 
unor copii cu aptitudini pentru handbal, ast
fel că, și pe această cale, echipa filaturii foc- 
șănene va putea fi completată cu noi talente.
• PERFORMANȚA. Profesorul Pompiliu Po

pescu de la Casa pionierilor și șoimilor pa
triei din Călărași se mândrește cu perfor
manța de a îi primul maestru al sportului din 
Ialomița la o disciplină aparent nespectaculoa- 
să : modelismul. Exemplul lui a fost urmat 
de... soția sa. Dar adevărata performanță a 
profesorului Popescu este faptul că el dă ari
pi, de aproape 25 de ani, copiilor din orașul 
de pe malul jB or cei. Undi dintre ei au și ajuns 
aviatori !
• RECOMANDARE. Antrenorul N. Chirilă

de la Minerul Oravița, din campionatul Divi
ziei „CH de fotbal, are numai cuvinte de lau
dă la adresa tânărului Zan, în virată de 17 ani. 
Cu fair-play, îl recomandă clubului Luceafă
rul București, un-itate-etalon a fotbalului nos
tru juvenil, unde ar avea posibilități mai 
mari de pregătire în vederea marii perfor
manțe.
• TINEREȚE. Cu cît înaintează în vîrstă, 

antrenorul loan Quintus, din secția de tir a 
C.F.R. Arad, se apropie parcă cu și mai mul
tă înțelegere de problemele creșterii tinerilor 
trăgători. După Mircea Ilca, Florin Minișan, 
Carmen Caflalb și alții, lată, veșnic tînărul 
Qudntus-baci crește acum un alt performer, 
loan Joldea, de 17 ani, a participat la Balca
niada de tir redus din Iugoslavia, unde s-a 
clasat pe locul 4 la pușcă 10 m. O compor
tare bună la prima mare întrecere internațio
nală.

Finalele ,,Daciadei“ la schi-fond seniori

ELENA LAGUSIS
PĂLTINIȘ, 10 (prin telefon). în 

cunoscuta stațiune slbiană au în
ceput miercuri finalele „Daciadei" 
la schi-fond pentru seniori și se
nioare, competiție la care par
ticipă reprezentanți al cluburilor 
Tractorul, Dinamo, A.S.A. șl Stea
gul roșu din Brașov, Voința și 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc, C.S.Ș. 
Predeal, Șoimii Sibiu, C.S.U. O- 
radea, C.S.Ș. Ghcorgheni, I.E.F.S. 
București și Caraimanul Bușteni. 
Competiția a debutat cu întrece
rile individuale pe un timp bun, 
dar cu o zăpadă cam moale, ceea 
ce a îngreunat eforturile schiori
lor.

Primele au intrat în concurs 
fetele, care au avut de străbătut 
un traseu de 5 km, marcat în 
grădina Oncești. Disputa fondis- 
teior a scos în evidență forma 
bună a brașovencei Elena Lagu- 
sis, care a dominat cursa, termi- 
nînd Învingătoare cu un avans 
de 12 secunde înaintea colegei 
sale de echipă, Iuliana Popoiu. 
De menționat că, prin cucerirea 
acestui titlu, Elena Lagusis și-a 
îndeplinit norma de maestră a 
sportului. Dintre schioarede celor 
7 secții prezente la start, cea mai 
bună prestație au avut-o fetele 
de la Tractorul Brașov (antrenor 
Jean Sumedrea), patru dintre ele 
sltîndu-se în primele 6 locuri.

Cursa senioriilor pe 15 km a fost 
cîștlgată de un... junior. Siblanul 
floria Oros, elevul antrenorului 
Hartvlg Fabrițius, a reușit să se

NOI HOTĂRlRI 
PRIVIND DESFĂȘURAREA 

CAMPIONATELOR DE AUTOMOBILISM
Federația română de automo

bilism și karting, prin secretarul 
său adjunct Radu Dobrescu, ne-a 
făcut cunoscute o serie de mă
suri deosebit de interesante re
feritoare la modul de desfășurare 
a campionatelor republicane de 
automobilism din acest an. Este 
vorba, de fapt, despre unele ho- 
tărîrl ale Biroului federal, me
nite să ducă la ECONOMISIREA 
DE COMBUSTIBIL. Dintre mă
surile luate — ele vor fi, evident, 
comunicate în amănunt cluburi
lor și asociațiilor sportive din 
țară — reținem: reducerea trase
elor cu circa 30 la sută; dispu
tarea etapelor (în special a ra- 
liurilor) pe zone geografice, ast
fel încît alergătorii să nu mai 
fie nevoiți să străbată țara de 
la un capăt la altul pentru a 
participa la o etapă; circa 50 la 
sută din itinerarele raliurilor 
vor fi anunțate în ultima clipă 
în scopul evitării curselor de re
cunoaștere — echipajele urmînd 
să primească schița traseelor pe 
linia de start.

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
A FOST INAUGURAT SEZONUL DE CICLISM

1 Noul sezon competițional de 
ciclism a fost inaugurat. Compe
tiția de debut : prima etapă a 
..Cupei Steaua", desfășurată pe 
circuitul din parcul Herestrău. 
Organizare remarcabilă, partici
pare numeroasă și o foarte bună 
dispoziție de concurs.

La o distanță de numai trei 
zile, cicliștii bucureșteni s-au a- 
lizilat la startul unei noi aler
gări : „Cupa 8 Martie", organi
zată, ca în fiecare an, de harni
ca asociație sportivă Confecția. 
O cursă pe un circuit înscris pe 
aleile parcului Institutului Poli
tehnic. Ca o caracteristică gene
rală, valabilă pentru ambele în
treceri, notăm buna comportare 
a cicliștilor dlnamoviști, la cate
goria seniori, șl a celor de la 
Voința București, ia categoriile 
pentru juniori, performerul pri
melor dispute cicliste fiind ju
niorul A. Ganea (Voința), învin

gător, fără drept de apel, atît în 
„Cupa Steauas cît șl în „Cupa 8 
Martie". Din punct de vedere 
tehnic, alergările au fost anima
te, rapide, mărturie stind mediile 
orare înregistrate, de peste 35 
km (bune pentru o cursă pa 
circuit, cu numeroase viraje), 
atît la seniori cît și la juniori 
mari. Șl o ultimă remarcă. în 
programul „Cupei 8 Martie" a 
figurat șl o alergare rezervată 
copiilor. Ar fi de dorit ca ini
țiativa să nu rămînă singulară. 
Iată cîștigătoril acestor curse. 
„Cupa Steaua" — C. NICOLAE 
(Dinamo), la seniori, C. Neagoe 
(Voința), la juniori mari, A. 
Ganea (Voința), la juniori mici; 
„Cupa 8 Martie" — L GANCEA 
(Dinamo), la seniori, O. Celea 
(Voința), la juniori mari, A. Ga
nea (Voința), la juniori mici șl 
D. Goga (Cjs.ș.1), Ja categoria 
copii). (Gh. ST.).

DANIELA MOISE Șl MONICA RADU, ÎNVINGĂTOARE 
IN „CUPA 8 MARTIE- LA TENIS

SPADASINII Șl FLORETIȘTII PE PLANȘELE 
INTERNATIONALE

Săptămîna aceasta, Capitala va 
găzdui două mari competiții in
ternaționale de scrimă, ambele 
rezervate spadasinilor. Astfel, 
astăzi, începînd de la ora 9 (și 
după-amlază de la ora 17), în 
sala Floreasca se va desfășura 
tradiționadul patrulater anual: 
Franța — Italia — România — 
Ungaria, prilej cu care vor evo
lua la București actuala campi
oană olimpică, echipa Franței 
(avînd ca nr. 1 pe Philippe Rl- 
boud, campion mondial en titre), 
și formația Ungariei, fostă cam
pioană mondială. Echipa Româ
niei va avea următoarea compo
nență : Ion șl Mlhai Popa, Uviu 
Angeles cil, Octavian Zidaru, Ru
dolf Szabo.

Vineri, slmbătă șl duminică, în 
aceeași sală, se va desfășura edi
ția 1981 a „Memorialului Mihal 
Savu", competiție de amploare la 
care Iau parte spadasini din 9 
țări: Bulgaria, Cehoslovacia, Fran
ța, R.D. Germană, Italia, Polonia, 
Ungaria, U.B.S.S. și România. Vi
neri șl slmbătă se va disputa 
proba individuală, urmînd ca 
duminică să între în concurs e- 
chipele.
• Tot la sfirșitul acestei săptă

mâni echipa masculină de floretă 
Steaua București, campioană na
țională, va participa la „Cupa 
Europei", ce se desfășoară vineri 
la Paris. Din echipă vor face 
parte Petru Kukl, Sorin Roca, 
Zsolt Hus ti, George Oancea, Ni
colae Iile.

In sala de tenis ,,23 August" 
din Capitală, s-au Încheiat Între
cerile pentru „Cupa 8 Martie". 
La senioare (31 concurente), In 
sferturi de finală s-a înregistrat 
și un rezultat-surpriză, Alice Dă- 
nilă (Dinamo București) reușind 
s-o Învingă pe Mariana Hadglu, 
favorita nr. 1, cu 7—5, 6—2. In 
celelalte întâlniri din sferturi: Da
niela Moise — Vera Dudaș 7—0,
6— 1; Camelia Chiriae — Sanda 
Proca 6—3, 6—1; Marilena Toto- 
ran — Rodica Gheorghe (favorita 
nr. 2) 6—2, 6—2. In semifinale: 
Daniela Moise — Alice Dănllă
7— 6, 6—2; Camelia Chiriae — 
Marilena Totoran 6—2, 6—4. Fi
nala: Daniela Moise (Steaua) — 
Camelia Chiriae (I.C.I.M. Brașov)

CARNET
• Tradiționala oompetlțle de 

marș dotată cu „Cupa primăverii" 
a programat duminică, în Capi
tală, prima etapă. întrecerile au 
avut loc pe traseul obișnuit, din 
vecinătatea parcului „23 August", 
pe strada Maior Coravu. Star
turile au fost populate și cursele 
spectaculoase. Notă discordantă 
la reușita oompetlțlei — maniera 
de a mărșălui a unora dintre 
eencurențl care, după opinia 
noastră, n-a fost în spiritul re
gulamentului 1 dștlgătorli: copii
— 1 km: M. Petrache (P.T.T.), 
începători — 2 km: A. Teslovea- 
nu (Metalul Plopeni), Juniori II
— 2,5 km: M. Sturtza (C.S.Ș.A. 4),
juniori 1 — 5 km: L. Tudor

7—5, 6—2. La junioare (41 con
curente), în sferturi de finală 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: Carmen Năstase — Da
niela Orban 4—6, 6—3, 6—0; Sori
na Ștefănescu — Florentina Co
con 7—6, 7—6; Cristina Trocan — 
Vaslllca Ivan 5—7, 6—3, 6—2; Mo
nica Radu — Aurora Nicolae 6—4, 
6—1, iar în semifinale: Monica 
Radu — Cristina Trocan 6—4, 6—4 
șl Sorina Ștefănescu — Carmen 
Năstase 6—1, 6—1, 6—3. In finală, 
tînăra speranță Monica Radu (Di
namo București, antrenor Aurel 
Segărceanu) a învins-o pe Sorina 
Ștefănescu (C.S.Ș. Gh. Gheorghiu- 
Dej) cu 6—4, 7—6. (Marleta PO
PESCU, coresp.).

ATLETIC
(Steaua), seniori 15 km — C. Stan 
(Steaua) 1.05:26, C. Staicu (P.T.T.), 
C. Patușinschl (P.T.T.). (N.D. NI
COLAE, coresp.).
• în Împrejurimile pădurii 

Chizid, la Hunedoara, a avut loc 
a X-a ediție a "competiției de 
cros „Memorialul George Bălea- 
nu“. Au luat parte peste 600 de 
concurențl din 32 de cluburi și 
asociații. Câștigătorii: junioare III 
— Traute West (Cetatea Deva), ju
nioare II — Carmen Iordache 
(C.F.R. Craiova), junioare I — 
Miihaela Budecan (Met. Huned.), 
tineret — C. Moraru (Metalurgistul 
Cugir), seniori — Aurel Nicules- 
cu (Explorări Deva). (I. VLAD, 
coresp.).

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
DIVIZIA „A“ DE HOCHEI. SERIA A ll-a (Urmare din pag. 1)

Șl HORIA OROS, PRIMII INI
claseze înaintea unor seniori. 
Dealtfel, urmărind clasamentul, se 
poate observa că pe primele două 
locuri se află doi Juniori, el fi
ind urmați de trei specialiști in... 
biatlon, ceea ce înseamnă că ve
ritabilii fondiști seniori au ră
mas datori. REZULTATE, 5 km 
senioare: 1. Elena Lagusis (Trac
torul) 21,11; 2. Iuliana Popoiu 
(Tractorul) 21,23; 3. Elena Tișcă 
(Tractorul) 22,21; 4. Katalin Pe
tres (Voința Miercurea Ciuc) 22,40; 
5. Elena Oncioiu (Tractorul) 22,45;

6. Maria Ton 
15 km, seni» 
(Șoimii Sibiu) 
(A.S.A.) 57,19; 
(Dinamo) 57,3 
niță (Dinamo) 
poia (C.S.U.
Gheorghe Str 
53,55.

Miercuri se 
ștafetă 4X5 k 
băieți.

Emanu

CONCURSUL CLUBURILOR SPORTIVE ȘCOLARE
280 de schiori șl schioare din 10 

cluburi școlare din Întreaga țară 
și-au disputat cu multă ardoare 
titlurile în Concursul republican 
al cluburilor sportive școlare la 
schi-fond. Întrecerile au avut loc 
pe pîrtia „Ureche" din Azuga, 
tntr-o foarte bună organizare asi
gurată de M.E.I., în colaborare 
cu C.S.O. Sinaia (filiala Azuga). 
REZULTATE TEHNICE. Fete, 2 
km: 1. Adina Țuțulan (Sibiu), 
2. Ileana Hangan (Bistrița). 3. 
Luminița Trandafir (Petroșani); 
fete, 3. km; 1. Angela Rîșnovea- 
nu (Brașovia), 2. Viorica Vrăj
maș (Bistrița), 3. Livia Reit (Bra- 
șovia); fete, 4 km: 1. Magdalena 
Hîrlav (Toplița), 2. Paulina Bor 
(Predeal), 3. Maria Mișeanu (Bis
trița) ; fete, 5 km: 1. Camelia

Corfariu (Sibi 
(Sinaia), 3. A 
deal); băieți, 
su (Brașov), 2 
gheni), 3. B. ] 
ieți, 4 km: 1. 
gheni), 2. C. S: 
3. S. Csedfl
băieți, 7 km: 1. 
gheni), 2. B. 
gheni), 3. Ad. 
ieți, 10 km: 1
2. G. Szekeily 
Căciulă (Pred 
km fete: 1. I
3. Sibiu; 3X5 
2. Toplița, 3. 
ieți: 1. Gheorj 
nei, 3. Rîșno-t
1. Gheorgheni 
Mu. (Vasile FI

„CUPA SPERANȚELOR44 LA ’
La Bușteni, pe' pîrtia Kalinderu, 

s-a desfășurat, zilele trecute, e- 
tapa a doua a „Cupei Speranțe
lor" la care au fost prezenți a- 
proape 200 de tineri schiori de 
la 12 centre din țară. întrecerile 
au arătat că cel mai tineri spe
cialiști alpini au progresat, că 
sc află pe un drum ascendent in 
ceea ce privește acumularea de 
cunoștințe tehnice și tactice. Au 
avut loc curse de slalom special 
și slalom uriaș. REZULTATE, sla
lom uriaș băieți I: 1. O. Rusu 
(Brașovia), 2. C. Tudor (A.S.A.), 
3. O. Căța (Lie. Predeal); băieți 
II: 1. I. Moraru (Lie. Predeal), 
2. C. Benățic (C.S.Ș. Sinaia), 3. 
FI. Tirică (C.S.Ș. Sinaia); fete I: 
1. Agneta FtilGp (C.S.S. Cluj-Na

Pe patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală au început 
jocurile celui de al 5-lea (șl ul
timul) tur al campionatului Divi
ziei „A", seria secundă la ho
chei. Printre aceste prime jocuri 
s-a numărat șl derbyul întrece
rii, în care s-au confruntat Pro
gresul Miercurea Ciuc, lidera 
clasamentului, și A.S.E. Sportul 
studențesc, masată pe locul se
cund. La capătul unui joc de 
mare luptă, foarte aspru, victo
ria a revenit bucureștenilor cu 
•—1 (1—6, 0—0, 1—1), prin punc

tele marcate de Niță și Stoica, 
respectiv Gabrieli. Alte rezulta
te : Tîrnava Odorhel — Metalul 
Rădăuți 10—6 (3—1, 5—2, 2—3) ;
C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc — 
Agronomia Cluj-Napoca 13—6 
(4—1, 6—2, 3—3); Progresul Mier
curea Ciuc — Tîrnava Odorhei 
8—6 (2—2, 5—2, 1—2); Agronomia 
Cluj-Napoca — Metalul Rădăuți 
5—3 (3—1, 0—0, 2—2); A.S.E. Spor
tul studențesc — C.S.Ș. Liceul 
Miercurea Ciuc 3—3 (0—0, 1—1,
2—2).

Turneul continuă, urmînd să 
se încheie vineri.

Dinamo și-a strîns rîndurile. a 
fost trimisă în teren și Victo
ria Banciu (aflată în convales
centă) și balanța s-a schimbat. 
Dinamo cîștigă și acest ultim 
meci, cu 3—2 (—14, —11, 6. 9, 
8), rămînînd neînvinsă. Eviden
țiate: Victoria Banciu, Doina 
Moroșan, Carmen Cadar (D), 
Gulniza Gelil (cea mai bună de 
pe teren) și Iuliana Enescu 
(FI Bun arbitrajul: I. Covaci 
(Buc.) — C. Pitaru (Sibiu).

Clasament final: 1. Dinamo 
București — campioană națio
nală, 2. Farul Constanta, 3. 
C.S.U. Galați, 4. Știința Bacău.

Sever NORAN

• JOCURI DISPUTATE LA 
BAIA MARE. Ultimele partide 
ale turneului pentru locurile 
5—8 au fost deosebit de dispu
tate. Flacăra Roșie București, 
lidera plutonului, a întrecut pe 
Rapid cu 3—2 (11, —11, —14, 5, 
8). intr-un meci disputat, dar 
nu de ridicat nivel tehnic. De

poca), 2. Reni 
Cluj-Napoca), 
(C.S.Ș. Reșița 
niela Sorocea
2. Cristina Bt 
Andra Albert 
lom special bi 
(Lie. Predeal) 
Predeal), 3. I. 
băieți n: 1. I 
deal), 2. I. Nk
3. M. Meghe; 
fete i : i. Ag 
nate Hernous 
gyar ; fete II 
L Nina Vălei 
poca), 3. Adri 
Sinaia). (Vid 
coresp.).

Azi, o noua etapă in Divizia „/

U STOPA ȘTIINȚA PETROȘANI
ÎN DRUMUL SPRE TITL

Returul Diviziei „A“ de rugby 
se anunță furtunos, chiar din 
primele etape. Performera de 
duminică. Știința Petroșani, ră- 
mîne în atenția iubitorilor spor
tului cu balonul oval, deoarece 
întîlnește acasă pe Dinamo. 
Forma excelentă a studenților 
din Valea Jiului anticipează o 
dispută aprigă. Multi își pun 
chiar întrebarea : va stopa Ști
ința Petroșani pe Dinamo, în 
drumul spre titlu 7 Oaspeții 
păstrează, totuși, cel puțin teo
retic, prima șansă.

în rest, o etapă care promite 
să suri dă formațiilor-gazdă. La 
București, Steaua va trece, pro
babil, la fel de lejer și de Po- 
lithenica Iași, în timp ce Rapid, 
în ambiția de a se distanta de 
coada clasamentului. își va pu
ne în mișcare ...toate motoare-

București: STEAUA

București: RAPID

Constanța: 
Baia Mare: 
Birlad: 
Sibiu: 
Potroșani:

1. DINAMO
2. Steaua
3. Știința B. M
4. Farul
5. R.C.
t. R.C.
7. Șt.
1. Rulm. Birlad
9. C.S.M. Sibiu

10. P.T.T. Arad
14. Polii, lăți
12. Rapid
13. Uni,. Tim.
14. Constr. C-ța

șoară, dar fii 
adversarei sa 
Roșîe. Șanse 
trează și Ral: 
R. C. Sportu 
meciul se an

PROGRAMUL ETAPEI
- POLITEHNICA lași 

(stadion Steaua, ora 14)
- UN1V. Timișoara 

(stadion Giulești, ora 10)
CONSTRUCTORUL - FARUL
ȘTIINȚA CEMIN 
RULMENTUL 
C.S.M.
ȘTIINJA

- R.C. GRIVIȚA ROȘIE
- R.C. SP. STUD.
- P.T.T. Arad
- DINAMO

le pentru o victorie în fata 
Universității din Timișoara. La 
Baia Mare, Știința CEMIN va 
căuta, desigur, să se reabiliteze 
după eșecul nescontat în fata 
lui R. C. Sportul studențesc. 
Sarcină, cel puțin aparent, u-

chilibrat), pre 
biu în partid 

într-o sing 
de Ia Consta 
nu poate nă: 
fata Farului, 
gen și mai m.

la rapidiste au lipsit Mariana 
Ivanov și Constanța Iorga.

în cealaltă partidă, de mare 
luptă dar și calitativ superioară: 
Maratex Baia Mare — Penicili
na Iași 3—2 (6, —7. 9, —12, 7).

Clasament final: 5. Flacăra 
roșie București; 6. Penicilina 
Iași; 7. Maratex Baia Mare; 8. 
Rapid București.

V. SASARANU, coresp-
• ETAPĂ CALMA LA... RE

TROGRADARE. Participantele 
la turneul pentru evi. area re
trogradării își stabiliseră soar
ta încă din ajun, așa că în ul
tima zi întrecerile au fost lip
site de ’miză, dar nu și de or

goliu. în prii 
tîlniit forma 
deja retrograc 
București și 
bucureștencele 
(14, —2, 9, 10 
clujean au fos 
junioare.

întîlnirea i 
de la rețrogr; 
partidă plăcut 
să: Chimpex 
niversiiatea C 
—13. —10, 13.

Clasament 1 
tatea Craiova, 
Constanța; 11. 
ca; 12. Uni vei

C.
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TIRGOVIȘTE, 10 (prin tele
fon). Partida dintre Selecționa
ta Diviziei „B“ si C.S. Tîrgo- 
viște, disputată pe Stadionul 
municipal din localitate, a luat 
sfîrșit cu scorul de 2—1 (1—0) 
în favoarea primei echipe. Me
ciul a plăcut, ambele formații 
fiind preocupate de a realiza 
cit mai multe faze de sol. 
Fundașii tîrgovișteni au cedat 
prima dată, în min. 8, cînd du
pă executarea unei lovituri de 
colț. Gălățeanu a expediat balo
nul in bară, iar Pancu, colegul 
lui de Ia Petrolul, atent și pe 
fază, a reluat în plasă: 1—0. 
In continuare, fazele frumoase 
au abundat la ambele porti. în
să fie că portarii au avut in
tervenții salutare, fie că Gălă- 
țeanu (min. 15 și 41). Greaca 
(min. 331 Pancu (min. 44), res
pectiv Dobrin (min. 18). Ale-

VIGU L-A EGALAT PE DOBRIN 
In clasamentul longevității
Sîmbătă, la Rm. Vîlcea, fostul 

international Iosif Vigu, în 
prezent component al echipei 
A.S.A. Tg. Mureș, a jucat me
ciul cu numărul 391 dan cariera 
sa fotbalistică, total cu care e- 
galează recordul de prezente 
în Divizia „A" al lui Nicolae 
Dobrin. Ținînd seama de fap
tul că liderul longevității spor
tive Dobrin evoluează la divi-
zionara „B“ C.S. Tirgoviște, Vigu 
are cele mai mari șanse de 
a duce acest record la mult in
vidiata „cotă 400”.

Iată situația „la zi" în clasa
mentul prezenteleor în primul 
eșalon : DOBRIN și VIGU 391 
de meciuri. Dinu 385. Dembrov- 
schi 376, Antonescu 355, Adam 
354, Domide 342, Ivan II 335, 
Dumitru 334, N. Răducanu 329, 
R. Cîmpeanu și Lucescu 328, 
Lereter 327, Deleanu și Hajnal 
325 etc.

„TOPUL CAMPIONATULUI" 
e Țegean se distanțează 
• Cîmpeanu II a trecut 

pe poziția a treia
După desfășurarea etapei a 

19-a a Diviziei „A“, „Topul cam
pionatului" — alcătuit pe baza 
mediei notelor obținute de jucă
tori (au intrat ta calcul numai 
cei care au 3a activ cel puțin 10 
meciuri) — se prezintă astfel :

Țegean 7,68
Ștefănescu 7,56
Cîmpeanu D 7,40
Țălnar 7,33 ; Lucescu 7,30 ; 

Naghi 7,28 ; Lung 7,27 ; Kallo 
7,23 ; Iordache 7,19 ; Arlclu 7,15 ; 
L Gabriel 7,11 ; Negrilă și Mo- 
raru 7,10 ; Dinu 7,09 ; Bălăci 
7,08 ; Geolgău și Bulancea 7,06 ; 
Clugarin, Caval șl Dubtaciuc 7,00.

Cea mai spectaculoasă modifi
care ta „Top“ o constituie as
censiunea clujeanului Cîmpeanu 
n, care ocupă, ta prezent, pozi
ția a treia a podiumului (l-a 
depășit pe Țălnar), dominat ta 
continuare de Țegean, distanțat, 
acum, la 16 sutimi de Ștefă- 
nescu.

• DIVIZIONARA „B“ RUL
MENTUL ALEXANDRIA a ple
cat ta Siria pentru un turneu de 
patru jocuri, pe care le Va dis
puta la Damasc. Meciul de cam
pionat cu Autobuzul București, 
care urma să se dispute dumi
nică 15 martie, a fost reprogra- 
mat pentru ziua de joi 19 martie 
(Stadionul municipal din Alexan
dria, cu începere de la ora 15,30).

xandru (min. 34) au greșit cu 
puțin ținta.

C.S. Tirgoviște a început bine 
repriza secundă și după ce 
Gheorghe a ratat de la numai 
6 m (min. 48), Margelatu (min. 
49) a reluat în plasă centrarea 
lui Alexandru și a egalat. Sco
rul de 1—1 s-a menținut însă 
doar cinci minute. In min. 54, 
Boldur a făcut o cursă rapidă 
pe partea stingă, a ajuns a- 
proape de linia de fund, de 
unde a centrat în careu și 
Greaca, cu o lovitură de cap, 
a făcut inutilă intervenția co
legului său de Ia echipa de 
club, Voinea, înscriind al doilea 
gol. Pînă la fluierul final, ca 
și în prima parte a meciului, 
s-au ratat cîteva sutuatii favo
rabile : Mureșan (min. 63), Fi- 
lipescu (min. 68), care a șutat 
în bară, Gălățeanu (min. 74) 
și Greaca (min. 87).

Arbitrul Cr. Teodorescu (Tir
goviște) a condus foarte bine :

SEL. DIV. „B“ : Ducadam 
(min. 46 Eftene) — Cojocaru, 
Radu. Ene, Pitaru (min. 46 Ca- 
ramalău) — Ion Ion (min. 46 
Petcu), Popa (min. 46 Mure
șan), Pancu — Greaca. Gălă- 
țeanu, Boldur.

C.S. TIRGOVIȘTE : Voinea — 
Niculescu. Dumitrescu, Cons
tantin, Alexandru — Eftimie. 
Gheorghe, Economu (min. 46 
Popescu) — Verigeanu. Dobrin 
(min. 46 Filipescu), Margelatu.

Pompiliu VINTILA

LOTUL REPREZENTATIV — SELECȚIONATA R.D.G.
(Urmare din pag. 1)

unor jucători aflati în cursa 
pentru titularizare, ca Țălnar 
de exemplu. Dealtfel, acesta 
va intra de Ia început în teren, 
pentru că luni seara, după un 
consult medical, i-am trimis 
acasă, pentru tratamente Ia 
cluburi, pe Crișan și Cîmpca- 
nu, accidentați (primul entor
să, celălalt, întindere muscu
lară) în etapa trecută. A fost 
convocat, în schimb, Mircea 
Sandu din lotul lărgit. Acest 
meci, de la Brăila, nu este 
(nici nu putea fi !) o repetiție 
generală în vederea partidelor 
oficiale din preliminariile C.M., 
pînă la meciul cu Anglia, din 
aprilie, mai avînd de lucrat. 
Dar el trebuie bine corelat cu 
verificarea proximă, cea de la 
București, din 25 martie, cu 
reprezentativa Poloniei, pentru 
ca să obținem calitatea nece
sară a pregătirii".

O interesantă coincidență : 
reprezentativa Poloniei este 
viitoarea adversară a echipei 
R. D. Germane în prelimina
riile C.M., meciul urmînd să 
se desfășoare la 2 mai, la 
Chorzow. Antrenorul selecțio
natei divizionare a R. D. Ger
mane, Georg Buschner, ne-a 
declarat că meciul de azi con
stituie un test foarte important 
pentru echipa sa, el intențio-

nînd să ruleze tot lotul depla
sat, cei cu care va începe par
tida fiind, însă, cei mai în for
mă jucători ai momentului.

Iată cele două formații pro
babile, anunțate pentru meciul 
de azi, programat de la ora 
15,30 și arbitrat de Nicolac 
Rainea :

Lotul reprezentativ al Româ
niei : Iordache — Negrilă 
(Zamfir), Sameș, Ștcfăncscu, 
Muntcanu — Țiclcanu (Stoica), 
Beldcanu, Iordănescu — Țăl- 
nar, Cămătaru, Răducanu.

Selecționata divizionară a 
R.D.G. : Grapenthin — Braucr, 
Trieloff, Domer, Ullrich — 
Schnuphase, Hafner, Liebers — 
Riediger, Streich, Steinbach.

AZI, LA RADIO
începînd de la ora 

16,25, la radio, pe pro
gramul I, se va trans
mite repriza a Il-a a 
meciului amical de fot
bal dintre Iotul reprezen
tativ al României și se
lecționata divizionară a 
R.D. Germane, iar de la 
ora 17,30, finala „Cupei 
României" la handbal, 
dintre formațiile Steaua 
și Dinamo București.

„CE SE ÎNTÎMPIĂ Cil 
MIRCEA IEAC...?“

Un iubitor al fotbalului 
din Arad nc-a Întrebai 
deunăzi : „Ce se tatimplă 
cu Mircea Leac 7 Cu accsi 
tînăr fotbalist care, cu ani 
în urmă, a fost compo
nent al lotului național de 
juniori, după care a de
butat promițător în Divi
zia „A", la U.T.A. V1'

Răspunsul la întrebarea 
pusă este strîns legat, în 
primul rînd, de lipsa de 
statornicie în fotbal a lui 
Mircea Leac. Iată, el nici 
nu apucase să devină „un 
nume" al gazonului și își 
și începuse pelerinajul : a 
făcut, mai întîl, un traseu 
U.T.A. — Rapid Arad și 
retur ; apoi gindurile i-au 
zburat și pe la Timișoara 
(neîmplinite insă) î astă- 
vară, înaintea deschiderii 
sezonului, a făcut un 
drum de... tatonare pe la 
F.C.M. Galați, după oare 
a făcut o mică haltă în 
Capitală, pentru a se le
gitima la Sportul studen
țesc. Din nou „ghinion" : 
clubul bucureștean i-a 
respins cererea și, astfel, 
Leac s-a legitimat la F.C. 
Olt, la frumoasa vîrstă de 
24 de ani ! Vîrsta la care 
alții socotesc numărul tri- 
courilor îmbrăcate la re
prezentativă. Alții... NU 
MIRCEA LEAC, CARE NU

'Vtnfretere, 'Un răspuns^

fyfre vesttcu*...
• Dudu Georgescu 

nu . reușește să pună 
capăt accidentărilor. In 
meciul cu F.C.M. Ga
lați, la o ciocnire cu 
fundașul Popescu, gol- 
geterul absolut al cam
pionatului nostru s-a 
accidentat la umăr 
(luxație), fiind trans
portat cu mașina sani
tară la SpitaluQ de ur
gență. Vrem să cre
dem că Dudu îșl va 
reveni curînd. • La 
apariția gălățenilor din 
tunelul de sub tribună, 
am fost uimiți de fra
gilitatea fizică a unuia 
dintre jucători. I-am 
căutat cu Insistență 
numărul de pe spate. 
Era „decarul". Deci, 
Zlate. Asta nu l-a îm
piedicat pe „filifor- 
mul“ mijlocaș să-și 
probeze talentul • Su
porterii dinamoviștilor 
nu renunță la ideea că 
echipa lor va cîștiga 
titlul. Ei mizează mult 
pe deznodămtatul fa
vorabil pe care l-ar 
putea avea sîmbătă 
„duelul prin corespon
dență" cu Craiova ta 
județul Hunedoara, cu 
Corvinul și Jiul „Avem 
un mare avantaj — lși 
spuneau doi suporteri 
ta tribună. Corvinul 
arc patru oameni ta 
Kuweit miercuri. Ceea 
ce nu-i de colo". Să 
vedem... • în meciul 
cu Dinamo, Orac a 
reușit trei .?. perfor
manțe : a' marcat go
lul echipei sale, din 
lovitură liberă. l-a 
marcat foarte bine pe 
Țălnar și a fost ... că
pitanul echipe1. în 
perspectivă, poate,' o 
nouă calificare reușită 
a unui fundaș dtatr-un 
fost înaintaș. Așa cum 
s-a intîmplat, ctodva, 
cu Mocanu, adversarul

direct al lui Jairzinho.
• Sîmbătă, antrenorul 
iul F.C. Argeș, Florin 
Halagian, a împlinit 
42 de ani. In ziua ani
versării, echipa sa a 
cîștigat la Iași, făcta- 
du-1 astfel un frumos 
cadou. • Nica (F. C. 
Argeș) a comis un 
fault care urma să-i 
aducă un justificat a- 
vertisment. Din neaten
ție (mai ales a tușie- 
rulul Manta, care a 
intervenit peste atribu
țiile sale), cel care s-a 
ales cu cartonaș gal
ben a fost Ignat, deși, 
ta mod sportiv, Nica 
11 spusese arbitrului că 
el este cel vinovat. 
După meci, însă, la 
cabină, s-a făcut drep
tate șl Ignat, vinova
tul fără vină, a fost 
absolvit de sancțiune
• In puază, la stația 
de radioamplificare a 
stadionului din Iași se 
anunțau rezultatele de 
pe celelalte stadioane : 
„La Craiova, Universi
tatea — Steaua 1—1. 
Pentru oaspeți a mar
cat ex-ieșeanul Cer- 
nescu ; 1a București, 
Progresul-Vulcan con
duce cu 1—0, prin go-

-lul înscris de ex-ieșea
nul Marica..." Numai 
IEȘENII nu reușeau să 
înscrie pe stadionul 
lor din Copou ! • Sîm
bătă pe la ora 10, l-am 
tatîlnit prin frumosul 
centru al lașului pe
antrenorul secund al
echipei piteștene, V.
Dinuț. „Să știți că nu 
pierdem la Iași" —
ne-a spus el, printre 
altele. Calcule precise 
sau... pronosport 7 A- 
devărul e că pe nici 
un antrenor nu l-am 
auzit spuntnd „azi 
pierdem". • Sîmbătă, 
la Spitalul de urgență

din București s-a lu
crat serios pentru... 
fotbal. Cînd Șumulans- 
chi ieșea cu umărul în 
ghips, intra Dudu 
Georgescu. Amtadoi, 
din păcate, suferiseră 
luxații la umăr. Fun
dașii stat „ta ofen
sivă" ? • La începutul 
reprizei secunde a me
ciului de la Bacău, 
l-am văzut pe Chitaru 
ductadu-se la tușierul 
V. Ciocilteu. Nu pu
team auzi de la masa 
presei ce-i spune ata
cantul băcăuan arbi
trului de linie. L-am 
Întrebat pe arbitrul 
cralovean după meci. 
Răspunsul ne-a lăsat 
fără replică. „Du-te Ia 
Igna șl spune-i că noi 
stntem gazdele !“...
Credem că la afirma
ția, tai Chitaru trebuie 
Bă se gîndcască unii 
arbitri care, prin 
prestațiile lor, învață 
jucătorii să creadă că 
gazdelor li se cuvine 
ajutorul „cavalerilor 
fluierului". • Arbitrul 
meciului de la Brașov, 
Cristian Teodorescu, a 
intervenit de două 
ori, în prima repriză, 
peste semnalizările gre
șite ale tușierului Radu 
Șerban, avînd tot 
timpul o prestație re
marcabilă • Sîmbătă 
șl duminică, ta tribu
nele brașovene s-a a- 
flat șl Pescaru, fostul 
căpitan al echipei 
F.C.M. Brașov, acum 
în așteptarea aprobării 
transferului la Șoimii 
Sibiu • De la meci la 
meci, ex-severineanul 
Vlătănescu se „înșuru
bează" tot mai bine ta 
angrenajul lui „Poli". 
Sîmbătă. ea „U", a 
fost unul din motoarele 
echipei sale. • Se spu

ne despre portari că 
valoarea lor crește o- 
dată cu trecerea ani
lor. Că axioma este 
reală se poate demon
stra atît cu exemplul 
lui Iordache (Steaua) 
care, la 30 de ani, 
apăra sîmbătă de-a 
dreptul senzațional, cit 
și cu Moldovan (,,U“). 
La 32 de ani, fostul 
„copil teribil" al cen
trului de juniori al 
Universității clujene 
deține o formă de zile 
mari. • Iată-1 pe Nucă 
din nou la „Poli". Se 
pare că sezonul petre
cut ta Divizia „B“, la 
C.F.R. Timișoara, i-a 
prins bine, pentru că 
sîmbătă a fost unul 
dintre cei mai activi 
jucători ai echipei 
sale. • Antrenorul 
Ion V. lonescu („Poli"), 
după meciul cu „U“ : 
„Cîmpeanu II e prea 
bun pentru apărările 
noastre !“ Să înțele
gem de aici și o criti
că expediată pe adre
sa lui Manea șl Păl- 
tinișan î • Discuție, 
după meciul de la Rm. 
Vîlcea, ta fața vestia
relor. Antrenorul v“ - 
cean N. Dines ci. . 
„A.S.A. are fa teren o 
frumoasă ținută fot
balistică, dar este lip
sită de nerv. Uneori 
pare chiar resemnată, 
deși așa ceva, trebuie 
spus, este mult prea 
devreme și nejustifi
cat". Replica interna
ționalului mureșean 
Hajnal : „Chimta a ju
cat simplu șl Ia s- 
blect. De fapt, cam 
ăsta-i fotbalul de Ieri, 
de azi, din totdeauna". 
Se poate deci discuta 
ta mod sportiv și o- 
blectiv și după meci, 
chiar și cînd diferen
ța de scor este apre
ciabilă !

...<?/ gazon

POATE PRIVI IN URMA 
ÎN TRUC IT N-'A PREA 
PRIVIT ÎNAINTE...

La F.C. Olt, Mircea Leac 
a jucat în tur doar cu 
ceva mai mult de jumăta
te din etapele programa
te, însă destul de necon
vingător, fără randamen
tul pe care această echipă 
și antrenorii ei, C. Arde
lean și Fl. Dumitrescu. î] 
așteptau de la el. L-am 
văzut în ultimele minute 
ale partidei jucată acasă 
cu Progresul-Vulcan (cînd 
antrenorii l-au introdus în 
teren din motive de forța 
majoră, pentru că se acci
dentase fundașul Lieă). Ce 
confuz a acționat, total 
dezorientat, lipsit de for
ță și vigoare, cu tendința 
de a juca (în compensa
ție !) dur. (Am văzut 
după meci piciorul lui 
Apostol, parcă arat de o 
,,talpă“ a lui Leac). Nici 
la Hunedoara n-a depășii 
zora mediocrității, — Leac 
situindu-se departe de 
ceea ce promisese in pe
rioada junioratului și a 
debutului său la U.T.A.

Mircea Leac susține că 
traversează o perioadă 
critică, de scurtă durată. 
Cit de scurtă va fi aceas
ta, nu știm. Deocamdată, 
se vorbește de faptul efl 
Mircea Leac este și un 
„susținător" al... pahare
lor, că, în general, n.u-șl 
organizează rațional viața 
sa sportivă.

Iată, deci, atâtea șl all- 
tea puncte de incidență 
cu declinul acestui fotba
list cu certe calități. Evi
dent, Mircea Leac are 
încă timp să se gîndcască 
la întrebarea pusă de aceî 
iubitor al fotbalului din 
Arad, să-și facă — PRIN 
FAPTE — autocritica pen
tru a demonstra (nicioda
tă nu este prea tîrziu !) 
că nu va rămîne în cate
goria acelor jucători care 
și-au irosit talentul, aniî 
săi cei mai frumoși, că 
nu a trecut prin fotbal ca 
apa prin sită. Totul de
pinde numai și numai de 
Mircea Leac !
Stelian TRANDAFIRESCU
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IDUMINICĂ 15 MARTIE 1981

tragere-

NOI ȘANSE DE MARI SUCCESE LA JOCUL DV. PREFERAT ! 
Cu fiecare bilet de 10 lei ORICINE POATE OBȚINE :

© Autoturisme „Dacia 1300"

@ Gștiguri in bani între 50.000 și 100 lei

NU OCOLIȚI PRILEJUL DE A VA NUMĂRĂ PRINTRE MARII 
CiȘTIGĂTORI I

ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BULETELOR
14 martie 1981.

sim^ătă

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CA PE ROATE... La ultima 

trageire obișnuită Loto din luna 
precedentă, desfășurată vineri 27 
februarie, au iost atribuite, între 
altele, 4 AUTOTURISME „Dacia 
1300“, obținute la categoria I, pe 
bilete jucate 25%, de participanții 
Cărbunescu Rodiea din București, 
Mânu Alexandru din Rm. Vîlcea, 
Hatsck Dezideriu din Brașov și 
Trenchea Chlrilă din Rîșnov. In 
acest fel, bilanțul lunii februarie 
cuprinde, în afară de numeroa
sele cîștlguri consistente în bani,

11 AUTOTURISME „Dacia 1300“ ! 
Așadar, perseverența partlcipan- 
ților la acest sistem de joc con
tinuă să fie răsplătită din plin, 
încercați-vă și dv. șansele la tra
gerea de vineri, 13 martie a.c. ! 
Nu uitați, însă, că ASTĂZI și 
MUME sînt ultimele zile de par
ticipare !

« TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 11 mar
tie 1981, se televizează in direct 
începînd de la ora 17,20.

g

• CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 8 
MARTIE 1981. Categoria 1 : (13 
rezultate) 2 variante 25% Auto
turism „Dacia 1300“ ; categoria 
2 : (12 rezultate) 13,75 variante 
a 17.143 lei ; categoria 3 : (11 
rezultate) 415,25 variante a 851 
lei. Report categoria 1 : 56.426 
lei. Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la categoria 1 jucate pe va
riante 25% au fost obținute de 
GRAMATIC AURELIAN din 
Iași și SANDULEANU NICO
LAI din Timișoara.

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI*1
Primele două etape ale returului Diviziei „A" — prin cele 

11 puncte cucerite de echipele aflate în deplasare — au 
adus modificări importante în „clasamentul adevărului", care

ascensiune o înregistrează echipa Sportul studențesc, care 
cu victoria de la Bacău s-a depărtat de zona fierbinte a 
subsolului. La polul opus, formația studenților ieșeni, care 
simte acum dogoarea locului 16.

după etapa a 19-a a Diviziei „A“ are următoarea confi-
guratie :

1. Univ. Craiova + 10 (golaveraj + 19)
2. Dinamo + 4 (+16)
3. F.C.M. Brașov + 4 (+ 6)
4. F.G. Argeș + 3 (+10)
5. Corvinul + 2 (+ 8)
6. Chimia + 2 (- 8)
7. Progresul-Vulcan + 1 (- 5)
8. „U“ Cluj-Napoca 0 + 2)
9. Steaua — 1 (+ 4)

10. Jiul — 1 (+ 2)
11. S.C. Bacău — 1 (- 3)
12. F.C. Olt — 1 (- 7)
13. „Poli" Timișoara — 2 (- 4)
14. Sportul stud. — 2 (- 5)
15. Politehnica Iași — 3 (+ 2)
16. A.S.A. Tg. Mureș — 3 (- 7)
17. F.C. Baia Mare — 4 (-H)
18. F.C.M. Galați — 8 (-19)

Față de ultima etapă a turului, cea mai spectaculoasă
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[m Activitatea politico-ideologi- 
că, manifestările cultural-ar
tistice vor pune in evidentă cu 
pregnanță semnificația istorică 
a evenimentului, lupta comu
niștilor pentru libertate si 
dreptate socială, penii u instau
rarea puterii revoluționar-de
mocratice șl înfăptuirea noii o- 
rînduiri sociale, vor înfățișa pe 
larg succesele obținute de po
porul nostru sub conducerea 
partidului în construcția socia
listă, glorioasele tradiții inter
naționaliste ale clasei noastre 
muncitoare, ale partidului său 
de avangardă, contribuind la 
ridicarea conștiinței socialiste a 
maselor, la nobila acțiune de 
formare a omului nou in patria 
noastră.

Aniversarea a șase decenii 
de la crearea Partidului Comu
nist Român va contribui la în
tărirea unității întregului nos
tru popor, la cimentarea frăției 
oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități, la cultivarea spiri-

In liiriicul de Handbill feminin de la Neubrandenburg

ROMÂNIA-BULGARIA 22-17
' NEUBRANDENBURG, 10 (prin 
telefon). Marți seară a început, 
în Stadthalle din Neubranden
burg, cea de a 12-a ediție a tra
diționalului turneu de handbal 
feminin al R. D. Germane, la 
startul căruia simt prezente for
mațiile Bulgariei, Danemarcei, 
Norvegiei, României, Ungariei șl 
K. D. Germane.

In partida de debut, selecțio
nata României a întrecut repre
zentativa Bulgariei cu 22—17 
(13—5), la Capătul unui meci pe 
care l-a dominat net din primul 
șl pînă In ultimul minut de joc. 
Echipa noastră a avut un ritm 
bun de joc, distingîndu-se attt 
prin productivitatea atacului rit 
și prin mobilitatea și agresivita
tea apărării. Au marcat : Marian 
4, Ștefanovlci 4, Covaliuc 3, Igo- 
rov 3, GaaJ 3, Oprea 2, lonescu 
1, TSrok 1 și Avădanei 1 — pen
tru România, Vateva 7, Sofronieva 
4, VasiHeva 4, Ivanova 1 și NI- 
kolova 1 — pentru Bulgaria. Au 
arbitrat : P. Rauchfuss și L. Glă- 
ser (R.D.G.) Intr-un alt meci, 
R. D. Germană a întrecut Dane-

A TREIA VICTORIE A RUGBYȘTILOR FRANCEZI
PARIS (Agerpres). — Co- 

mentînd meciul de rugby Fran
ța — Tara Galilor lin „Turneul 
celor 5 națiuni", disputat la 
Paris in fața a 50 000 de spec
tatori și cîștigat de gazde cu 
scorul de 19—15, coresponden
tul sportiv al agenției „France 
Presse" relatează : „După un 
meci de mare tensiune și de 
multe cri violent, echipa Fran
ței și-a asigurat a treia vic
torie consecutivă în actualul 
turneu și probabil locul intii in 
clasamentul final. Meciul s-a 
redus mult timp Ia o luptă as
pră între liniile de înaintare, 
luptă întreruptă doar de lovi
turile de picior ale Iui Evans 
și Laporte. Eseul Iui Richards 
de la începutul reprizei a doua, 
cînd oaspeții au condus cu 13—9, 
părea să fi hoiărit soarta par
tidei, dar francezii au găsit, sub 
impulsul lui Dintrans, doinei și 
Rives, forțe noi, reușind să în
vingă în ultimul sfert de oră

AGENDA TENISULUI
• Rezultate din mari turnee 

internaționale : Denver (Colo
rado) — în finală americanii 
Gene Mayer și John Sadrl. A 
cîștigat primul cu 6—4, 6—4 ; 
Salisbury (Maryland) — in fi
nală Bill Scanlon (S.U.A.) — 
Vijay Amritraj (India) 3—6,
6—2. 6—4, 3—6, 6—4 ; Ciudad 
de Mexico — chilianul Jaime 
Filol cîștigă, în finală, cu 6—2, 
6—3, la David Carter (Austra
lia) ; Cairo — în primul tur, 
Taroczy (Ungaria) — Deblicker 
(Franța) 6—3, 6—4, Bedel 
(Franța) — Franulovici (Iugo
slavia) 4—6, 6—1, 10—8. 

tulul patriotic al tuturor celor 
ce muncesc.

De asemenea, acest important 
eveniment trebuie să ducă la 
întărirea solidarității militante 
cu clasa muncitoare și oamenii 
muncii din celelalte țări, cu 
toate popoarele lumii, in lupta 
pentru pace, democrație, inde
pendență națională și progres 
social. Intimpinarea glorioasei 
aniversări a partidului va de
termina o mobilizare și mai 
puternică a tuturor energiilor 
creatoare ale societății noastre 
pentru înfăptuirea holăririlor 
Congresului al Xll-lea, a Pro
gramului partidului de făurire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit convocarea Plenarei 
Comitetului Central al partidu
lui în ziua de 55 martie a.c.

*
Comitetul Politic Executiv a 

rezolvat, de asemenea, o serie 
de probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

marca cu 16—11 (9—6), cele mal 
multe goluri fiind înscrise de 
Rother 8 și Kruger 3, respectiv 
Karlsen 4 și Kock 3.

Miercuri (n.r. astăzi), selecțio
nata țării noastre întîlnește re
prezentativa R. D. Germane.

Ion GAVRILESCU

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH
După 6 runde, situația se men

ține neschimbată In Turneul in
ternațional de șah ai României. 
Reuniunea de aseară a programat 
o partidă-derby între doi dintre 
favorițil acestei competiții, tine
rii mari maeștri Haik șl Inktov. 
Campionul francez, cu albele, a 
dominat întâlnirea și deține la în
trerupere un avantaj suficient 
pentru clștig. El mai are o par
tidă neterminată cu lonescu, în 
care — de asemenea — își poate 
adjudeca un punct prețios. Fos
tul campion de juniori al Euro
pei, sovieticul Dolmatov, continuă 
seria succeselor. -In partida între
ruptă cu Bonsch șansele sale de 
victorie sînt apreciabile, ținînd 
seama că el deține o calitate în 
plus. C. lonescu a condus exce
lent atacul contra campionului

o formație galeză epuizată de 
intensitatea unei dispute in care 
ea dăduse tonul pină atunci".

PIETRO MENNEA SE
Atletul italian Pietro Men- 

nea, „cel mai rapid om din 
lume", recordman mondial la 
200 m plat cu 19.72, campion 
olimpic la J.O. de la Moscova 
în aceeași probă, acum în vîrstă 
de 29 ani, diplomat in științe 
sociale al Universității din 
Bari, și-a anunțat retragerea 
din activitatea competițională, 
în cadrul unei conferințe de 
presă ținută la Torino.

Considerat ca un caz de lon
gevitate sportivă Intr-o disci
plină în care stelele arenei se 
sting foarte repede, Mennea a 
avut o carieră paradoxală, 
marile sale victorii fiind obtinu-

• Turneul de la Monte 
Carlo va avea loc, anul acesta, 
între 9 șl 19 aprilie, avînd pe 
tabloul de concurs pe Borg. 
Connors, Vilas, Panatta. Noah 
Orantes etc.
• După disputarea a 12 tur

nee, în clasamentul general al 
„Marelui premiu FILT“ situa
ția se prezintă astfel : 1 
Roscoe Tanner (S.U.A.) 547 p.
2. Gene Mayer (S.U.A.) 385 d.
3. Yannick Noah (Franța) 375 
P, 4. Jimmy Connors (S.U.A.) 
280 p, 5. Ivan Lendl (Ceho
slovacia) 279 p, 6. Woitek Fi- 
bak (Polonia) 262 p etc.

JUCĂTCAREEE NOASTRE 
DL TENIS DL MASĂ 

VICTORIOASE 
ÎN BULGARIA

SOFIA, 10 (Agerpres). — La 
concursul internațional feminin 
de tenis de masă de la Ruse, 
sportivele românce au termi
nat învingătoare în toate cele 
trei probe.

In finala turneului pe echi
pe, selecționata României (Eva 
Ferenczi — Olga Nemeș) a 
întrecut cu 3—0 formația Bul
gariei.

Proba de simplu a revenit 
Evei Ferenczi, care a cîștigat 
cu 3—0 (21—15, 21—14, 21—18) 
la Gherghelceva (Bulgaria), iar 
în finala probei de dublu, cu
plul Eva Ferenczi — Olga Ne
meș a învins cu 3—0 (21—14. 
22—20, 21—18) perechea ceho
slovacă Gaidasova — Styrna- 
dova.

interviu CU FLORIN SEGĂRCEANU
(Urmare din pag. 1)

nut al 25-lea punct la Sofia.2
F.S.: Unde aș fi putut obține 

mai mult, dar am pierdut ne- 
permis la austriacul Stiegler, in
tr-un moment de slăbiciune.

A.B. : Să mai notăm că aces
te 25 de puncte se împart la 12, 
adică numărul minim de con
cursuri la care trebuie să par
ticipe un jucător care vrea sd 
urce in clasamentul A.T.P. Cele 
25 de puncte ale lui Florin au 
fost împărțite la 12 (chiar dacă 
el a participat doar la 5 tur
nee) și astfel s-a ajuns la acel 
„2 puncte și cîteva sutimi", cu 
care urci doar cîteva locuri in 
clasamentul A.T.P. cu 600 de 
ocupanți.

Rep. : Ce perspective avem în

cehoslovac Ambroz șl, cu toate 
că intilnirea s-a întrerupt, victo
ria jucătorului român nu mal 
prezintă dubli. Valsman are un 
pion în piua la Adamski lntr-un 
final de patru turnuri care, pro
babil, nu se poate cîștiga. In 
sHrșit, Stoica, după oe a jucat 
excelent contra marelui maestru 
bulgar Spiridonov, a greșit grav 
în criză de timp șt Ia întrerupere 
are prea puține șanse de salvare. 
Două remize rapide s-au înregis
trat în partidele Negulescu — Ște- 
tanov șt Foișor — Flesch. Vala- 
man a cedat partida întreruptă 
ou Inklov din runda a 5-a, iar 
ștefanov pe aceea cu Spiridonov 
din runda a 3-a. Negulescu de
ține avantaj în intilnirea neter
minată cu Spiridonov din runda 
a 5-a.

In clasament, după 6 runde, 
conduc : Dolmatov și Inkiov, cu 
4 p (1), urmați de Foișor 3 p, 
Haik 2'/, p (2), Stoica, Negulescu 
și Ambroz 2'h (1).

Astăzi dimineață se reiau par
tidele întrerupte, urmînd ca 
după-amiază să aibă loc runda a
7-a,  în aula Facultății de farma
cie din București.

RETRAGE DIN ATLETISM
te in ultimii ani de activitate : 
campion european în 1974 la 
200 m și în 1978 la 100 m și 
200 m, campion al Universia
dei în 1979 și recordman mon
dial și, în sfîrșit, anul trecut 
medalie de aur la Olimpiada 
de la Moscova. Cu cîteva luni 
în urmă, Mennea declarase că 
ar putea să continue activita
tea profilîndu-se pe proba de 
800 m, dar iată că, ulterior, a 
abandonat acest proiect.

ATLETISM • Concurs interna
țional „Memorialul Barrientos" 
la Havana : bărbați : KW m : 
Mike Robertson (S.U.A.) 10,11 ;
400 m : Simons (S.U.A.) 46,48 m; 
110 mg : Casanas (Cuba) 13,73 ; 
lungime : Stekici (Iugoslavia) 
7,86 m ; disc : Dells (Cuba) 66,52 
m ; femei : 100 m : Luisa Ferrer 
(Cuba) 11,78 ; disc : Cristina Be- 
tancour (Cuba) 63,28 m.

CAlARIE • Proba de obstaco
le de la Anvers a revenit con
curentului elvețian Walter Ga- 
bathuler („Harley"). Campionul 
englez David Broome („Philco"), 
unul dintre favorițil întrecerii, 
s-a situat pe locul 4.

CICLISM • Turul Valenciel. 
disputat tn 5 etape, s-a încheiat 
cu victoria rutierului spaniol 
Alberto Fernandez, urmat la 9 
secunde de coechipierul său Pe
dro Munoz. Ultima etaipă (cir
cuit 60 km la Valencia) a reve- 
n<t la sprint belgianului Noel de 
Jonckneere. cu timpul de 1.22:53.

La Madison Square Carden

PRIMUL CONCURS DEMONSTRATIV 
AL GIMNASTELOR ROMANCE

NEW YORK, 10 (prin tele
fon). în celebra arenă sportivă 
de la Madison Square Garden 
a început duminică turneul e- 
chipel feminine de gimnastică 
a României, etapă da pregă
tiră a viitoarelor examene 
cpmpetiționale ale acestui an, 
printre care la loc de frunte 
se situează Universiada de la 
București, campionatele euro
pene de la Madrid și campio
natele mondiale din Mexic. Un 
public extrem de numeros 
(16 000 de spectatori) a venit la 
Intilnirea cu gimnastele român
ce, în amintirea tuturor stă
ruind succesul triumfal obți
nut, In decembrie 1979. la cam
pionatele mondiale de la Fort 
Worth, cînd echipa României a 
cucerit primul său titlu de 
campioană a lumii.

în cadrul unei demonstrații 
la care au participat și compo- 

acest an, din punctul de vedere 
al computerului 7

F.S. : Ar trebui să joc cel 
puțin 12 turnee, ca să nu pierd 
la împărțire. Cred că am să am 
această posibilitate.

A.B. : Florin a jucat un prim 
circuit francez, unde a venit pe 
locul 3, după Leconte și Do
minguez, dar înaintea unor ju
cători ca Proisy, clasat pe 8, și 
Hrebec, clasat pe locul 20. Din 
păcate, el n-a putut juca și 
masters-ul final, după consuma
rea turneelor, care i-ar fi adus 
cel puțin 10 puncte. Nepartici- 
parea la masters se datorează 
prezenței sale concomitente la 
Cupa Davis, care a reprezentat 
două victorii de fond, chiar da
că nu aduce puncte in compu
ter.

Rep. : Ce urmează după acest 
prim circuit 7

F.S.: Urmează circuitul ita
lian, la care particip îm
preună cu partenerul fi 
prietenul meu Andrei Dirzu. 
Circuitul începe la Catania fi 
continuă la Bari, Salerno fi Ca
gliari. După aceste patru con
cursuri te joacă masters-ul cir
cuitului la Roma, unde sper să 
obțin puncte. Mai e turneul de 
la Nancy, in Franța, mai sînt 
turneele Grand-Prix din Italia 
(Parioli, Roma și Florența), ur
mează Fora Italieo. Roland Ga
rat, Bruxelles, Viena si — nu 

Intr-un Interviu acordat redactorului sportiv al Agerpres, ar
bitrul principal al recentului meci de tenis pentru „Cupa Da
vis", de la Timișoara dintre echipele României și Braziliei, 
JACQUES DORFMANN (Franța), a spus, printre altele : „Pentru 
mine, victoria echipei României a constituit o surpriză, pentru 
că Brazilia a prezentat jucători mai bine cotați In arena Inter
naționali, aftați pe clasamentul computerizat al A.T.P., In timp 
ce țara dumneavoastră a avut cea mai ttnări echipă dintre 
toate cete 16 prezente la startul meciurilor din prima grupă va
lorică. In schimb, comportarea lut Florin Segărceanu m-a sur
prins mal puțin, tl cunosc de 6 ani, de clnd a participat la 
Montrouge la un turneu de cădeți, tar luna trecută, tn „Circui
tul Dunlop" disputat In Franța, l-am urmărit și l-am găsit ln- 
tr-un real progres. A învins jucători foarte buni, precum fran
cezii Proisy, Moretton șl cehoslovacul Hrebec și a demonstrat 
maturitate tactică, o tndemlnare tehnică remarcabilă, pe un 
fond de calități fizice specifice tenisului — viteza de reacție, 
buna deplasare tn teren. Acum, Segărceanu are nevoie de 
turnee tari, cu adversari valoroși. Primul asemenea turneu va 
fi săptămlna viitoare la Nancy, unde vor veni probabil fi VI- 
las Panatta și Năstase".

Referindu-se la organizare, Jacques Dorfmann, care este de 
10 ani arbitru principal al turneului de la Roland Garros, a 
apreciat tn mod deosebit condițiile excelente asigurate tn co
cheta sală „Olimpia" din Timișoara, publicul competent și cald.

(AGERPRES)

vă speriați — Wimbledon-ul 
unde, ca la toate marile turnee, 
incepi cu calificările, adică in 
antecameră. Sper ca toate aces
te turnee, plus cele din toamnă, 
spre iarnă, să-mi aduci un nu
măr de puncte care, prin îm
părțirea la 12 (sau la mai mul
te) să mă urce in computer.

Rep.: Care crezi că este po
ziția ta reală în computer, fă- 
cînd abstracție de toate aceste

• TELEX •
FOTBAL • Clasamentul final 

al campionatului Americil de Sud 
la juniori, încheiat la Quito 
(Ecuador) : I. Uruguay C p ; 2. 
Brazilia 2 p ; 3. Argentina 2 p ;
4. Bolivia 1 p. Primele două s-au 
calificat pentru turneul final al 
C.M. din Australia • In meci, 
amical, la Rabat : Maroc — Irak 
1—1 (0—1).

HANDBAL • La Osijek în meci 
retur pentru semifinalele femini
ne ale „Cupei campionilor euro
peni" Radnlckl Belgrad a învins 
cu 15—12 (7—8) formația locală 
Osijek. Tn primul joc, scorul fu
sese egal (19—19), astfel că hand
balistele de la Radnlckl Belgrad 
s-au calificat pentru finala com
petiției cu Spartak Kiev.

SCHI ® în concursul de la As
pen (Colorado) proba feminină 
de slalom uriaș a revenit schioa- 

nenții lotului masculin al Sta
telor Unite ale Americii, Nadia 
Comăneci, Emilia Eberle, Cris
tina Grigoraș, Rodica Dunca, 
Dumitrița Turner, Marilena 
Vlădărău, Ecaterina Szabo, La- 
vinia Agache, Dorina Ungurea- 
nu, Mihaela Stănuleț — pre
oțim și Dorina Cordoș, cam
pioană absolută de gimnastică 
ritmică modernă a țării noas
tre au prezentat exerciții liber 
alese la toate aparatele, culegînd 
ropote de aplauze pentru înal
ta măiestrie dovedită.

Cu deosebit Interes a fost 
primită multipla noastră cam
pioană olimpică Nadia Comă- 
neci, care se bucură aici de o 
mare simpatie în rîndurile pu
blicului iubitor de sport. Stu
diourile de televiziune ameri
cane au Înregistrat demonstra
ția și au retransmis-o.

obstacole caracteristice pentru 
toți jucătorii tineri 7.

A.B. : Sînt convins că Florin 
are un loc in prima sută. Si 
acest lucru se va vedea spre 
sfirșitul anului.

Rep. : Ce plus procentual, 
per total, ai înregistrat. Florine, 
în ultimul an 7

F.S. : Cred că as putea vorbi 
de un 20 la sută. Sînt mulțumit, 
pentru că între timp am avut 
accidentări — n-am jucat două 
luni după meciul cu Anglia — 
și am dat examen la I.E.F.S., 
unde sînt acum student.

Rep. ; Ce spune antrenorul 7 
A.B. : Florin a înregistrat 

creșteri la capitolele fizic și 
tehnic. Din asta rezultă, impli
cit, un început de maturizare 
tactică. Iar toate trei la un loa 
duc la un plus de încredere, 
care contează enorm in tenis.

Rep. : Ai avut, Florine, vre
un moment de teamă la Timi
șoara 7

F.S. : Am avut. Înainte de 
setul 5, cu Koch. Mi-am adus 
aminte — in acele clipe — că 
am pierdut setul 5 cu austria
cul Kari la București, anul tre
cut. La tenis, memoria e duș
manul nr. 1. Din fericire, la 
primul break, in setul S, m-am 
liniștit complet. Și asta s-a vă
zut, cred, tn joc.

Rep. : Ce planuri intime ai. 
Florine 7

F.S. T Vreau si mi bat cu 
computerul, care e un dușman 

necruțător. Dar inalnte de asta 
vreau să fac un joc bun cu 
Argentina și să ciștig Univer
siada. Ar fi două victorii care 
nu, mi-ar aduce puncte, dar pe 
care le consider mai importante 
decit orice, deoarece pe trening 
stă scris ROMANIA.

Alexe Bardan zîmbește cu 
subînțeles. Are o încredere deo
sebită în fibra psihică a Iul 
Florin Segărceanu.

rei americane Tamara McKinney 
— 2:23,59. urmată de elvețiană 
Erika Hess — 2:24,09 șl italiana 
Wanda Bl eter — 2:25,16.
• Clasamentul general al „Cu

pei mondiale" : Marie-Thărfese
Nadlg (Elveția) — 273 p, 2. Erika 
Hess — 213 p, J. Hanni Wenzel 
(Liechtenstein) — 186 p. • Proba 
de 30 km din cadrul concursului 
de la Falun (Suedia) a revenit 
suedezului Thomas Wassberg — 
1.28:18.0, iar tn cea feminină de 
20 km a terminat învingătoare 
«chioara sovietică Raisa Smetan.1- 
na — 105:12,0. tn clasamentele 
generale ale „Cupei Mondiale" 
conduc Hari Klrvesntemt (Finlan
da) cu 121 p la masculin șl Raisa 
Smetanina cu 178 p la feminin.

SCRIMA • Concursul Interna
țional de spadă pentru „Trofeul 
Martini", desfășurat la Londra a 
fost cîștigat de scrimeru.1 en
glez Steven Paul, care l-a învins 
în finală, cu 10—2. pe norvegia
nul Nils Koppang.
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