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STEAUA A ÎNVINS PE DINAMO CU 19-18 
Șl A CÎȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL

în partida pentru locul III H. C

l

A IlI-a ediție a „Cupei 
României** la. handbal masculin 
s-a bucurat de o splendidă 
gală finală. Aseară, cu mult 
înaintea începerii „finalei mari**, 
6 000 de spectatori umpleau 
pînă la refuz tribunele Palatu
lui sporturilor și culturii, alte 
mii și mii așteptând zadarnic

prin 
excepțională cu care 

formații și-au apărat, 
ultima picătură de 

șansa, ci și prin fru- 
disputei, prin viteza

Formația Steaua, cîțtigătoarea 
României"
„biletul în plus**. Meciul deci
siv, cel dintre marile forțe ale 
handbalului nostru — Steaua 
și Dinamo —, a entuziasmat 
nu numai prin dramatismul 
situațiilor, prin răsturnările de 
scor spectaculoase sau 
dîrzenia 
ambele 
pînă la 
energie, 
musețea
de desfășurare a fazelor, prin 
forța aruncărilor, prin ritmul 
trepidant al jocului. La capătul 
meciului — Steaua — Dinamo 
19—18 (8—9) — atit învingă
torii, elevii antrenorilor Cornel 
Oțelea și Otto Telman (care 
și-au continuat sulta victoriilor 
inaugurată în Turneul Armate
lor Prietene), cit și învinșii, 
handbaliștii pregătiți de antre
norii Oprea Vlase și Ghiță 
Lieu, merită calde felicitări.

în Divizia ,,A“ de rugby

ÎN DEPLASARE TRECE
ȘI DE ȘTIINȚA PETROȘANI!

Cea de a doua etapă a re
turului Diviziei ,.A“ de rugby 
(a XV-a. în fapt) a avut, cum 
semnalam și în avancronică, 
drept element de referință, me
ciul de la Petroșani dintre 
Știința și Dinamo, practic un 
veritabil derby al etapei, cum 
a și fost, victoria revenind des
tul de dificil actualului lider. 
Iată cîteva amănunte de la me
ciurile acestei etape.

ȘTIINȚA PETROȘANI — DI
NAMO 4—6 (0—3), Doar vre
mea nu a fost de partea rug- 
byului (de 24 de ore căzînd cu 
intermitente o ploaie măruntă 
Si deasă, care a muiat serios 
gazonul din dealul Institutului 
de mine). Meciul. însă, s-a ri
dicat și în atari condiții la pre
tențiile unui derby, jucîndu-se 
cu o rară dîrzenie. risipă de 
energie (în special din partea 
gazdelor). încleștarea înaintă
rilor fiind de-a dreptul admi
rabilă — plăcută celor peste 
2 000 de spectatori. Echipa din 
Valea Jiului — rediviva'de trei 
zile ! — a atacat mai mult, a 
dominat cu insistentă, dar a 
plecat în cele din urmă stea
gul în fata mai rutinatei și 
superioarei valoric adversare, 
mulțumită, astăzi, mai degrabă 
cu un joc de așteptare. E drept, 
un real ..aport** la stabilirea 
rezultatului l-a avut si... ne
șansa studenților care n-au reu
șit să transforme nici una din 
l.p. acordate. în schimb. Con
stantin si-a arătat clasa de

I

Partida a început în nota de 
dominare a roș-albilor. Dina- 
moviștii au evoluat, în debu
tul întîlnirii, cu multă sigu
ranță, au căutat cu insistență 
„partea slabă** a apărării par
tenerului (Gabriel Marian) și 
au punctat din poziții clare. 
Scorul, firesc, materializa

celei de a treia ediții a „Cupei 
Foto : ION MIHĂICA

această dominare : 3—1 (min. 
8), 5—2 (min. 12), 7—4 (min. 
14), 8—5 (mim. 20). în acest 
moment, partida se echilibrea
ză. Cornel Oțelea și Otto Tel
man își calmează elevii, întă
resc apărarea cu Kicsid și Bir- 
talan, iar în atac conlucrarea 
semicerc — linia de la 9 m 
capătă eficiență. Infiltrările Iul 
Radu Voina și Cezar Drăgă- 
niță pe semicerc, lucrul inten
siv realizat de Werner Stiickl 
(înfipt în coasta defensivei ad
verse) produc breșe folosite 
prompt în min. 26. scorul de- 

Meciul luase 
timp ce ofen- 
slăbește, An- 
irosind multe

prompt. în min. 
vine egal : 8—8. 
un nou start ! în 
siva dinamovistă 
dreescu și Tase 
atacuri, iar Nicolae Munteanu 
apără șl el excelent, atacul 
stelist își recapătă aplombul. 
De la 11—11 în min. 37, Steaua 
urcă la 14—11, instalîndu-se la

> .
transformer, executînd cu 
gurantă cele două l.p. de Ia 35 
de metri, de care a beneficiat 
echipa sa. cite una în fiecare 
repriză, prima la puține mo
mente după fluierul inaugural, 
cealaltă în min. 67. într-un fi
nal fierbinte, excelentul P. Do
robanții s-a strecurat abil prin- 
tr-o mulțime de jucători, reu
șind eseul, rămas netransfor
mat. Era min. 6 după timpul 
regulamentar, dar se știe : cea
sul oficial este cel al arbitru
lui. Brigada bucureșteană. o 
autentică premieră în provin
cie (M. Gavrici la centru, I. 
Tălăban și M. Bostan la mar
gine) a condus bine formațiile :

ȘTIINȚA : Gh. Dinu — Băloi, 
Ghiță. Dragu. Merca — Tudose, 
Bonea — FI. Ion, Șt. Constan
tin. Viciu (min. 69 Șușinschi) 
— A. Ion, Drumea — P. Do- 
robanțu. Ortelecan, Bucan.

DINAMO : Petre — Chiticen- 
cu (min. 62 FI. Ionescu). Con
stantin. Marghescu. Aldea — 
Podărescu. Paraschiv — Stoica, 
Borș. Gh. Marin — Caragea, 
Dărăban — Țurlea (min. 41 
Iordan), Caraiman. Gheorghe.

Geo RAEȚCHI

si-

RAPID — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 6—9 (3—6) ! Trist, 
dar adevărat : formatia-gazdă a 
pierdut acest meci (decisiv pen- 

(Continuare în pag. 2-3)

Minaur - ,,Poli“ Timișoara 22-17
clemă. Dinamo descoperă prea 
tîrziu eficiența trio-ului Bedi- 
van—Cosma—Flangea, de fapt 
abia atunci cînd mai poate 
doar să refacă din handicap, 
dar nu și să încline balanța 
în favoarea sa. 18—14 în min. 
52 și 19—15 în min. 54, iată 
două scoruri intermediare care 
atestă superioritatea campioa
nei țării, justețea victoriei rea
lizată de Steaua. O victorie 
magistrală, dacă ținem seama 
de puterea dovedită în reface
rea handicapului și în acumu
larea unul avans decisiv, o 
victorie splendidă a efortului 
nedrămuit, a disciplinei și a 
talentului indubitabil.

Au marcat : Stingă 8, Dră- 
găniță 3, Dumitru 2, Marian 2,

Hristache NAUM

(Continuare în pag 2-3)

D/4CMD/I
„DACIADA41 de iarnă in cifre și comentarii

0 ÎNTRECERE DE PROPORȚII, 0 VERITABILA 
SĂRBĂTOARE A SPORTULUI ROMÂNESC

• La startul primei etape, sute de mii de participant de toate 
vîrstele • Calificativul „excelent" organizării și popularizării fina- 
cu tradiție în sporturile de iarnă iși confirmă valențele, altele în-lelor • Centrele

cep să se afirme • Federațiile prezente activ în acțiunea de descoperire a viito
rilor performeri

A

„Daciadei** etapa
Odată cu primii ghiocei s-au 

încheiat principalele întreceri de 
masă ale __________________
de - iarnă, acum la a doua edi
ție — a competiției sportive 
naționale care a reunit, de la 
primele starturi, pe asociații, 
participanți de toate categoriile 
de vîrstă.

Inițiată de însuși președintele 
Republicii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. ca o emanație a 
unui înalt gînd patriotic. „Da- 
ciada“ și-a demonstrat cu pri
sosință utilitatea și în varianta 
sa de iarnă. Ea a reușit să ca
nalizeze și mai pregnant do
rința tineretului de mișcare în 
aer liber, prin exercițiu fizic 
organizat, afirmarea într-o ra
mură de sport, după aptitudini 
și preferințe. în acest fel, „Da- 
ciada“ de iarnă a devenit o au
tentică sărbătoare a sportului 
românesc, în care și-au unit 
eforturile și ambițiile, pentru 
succesul ei deplin, nu numai 
concurenții, ci și organizatorii, 
activiștii, antrenorii, profesorii 
de specialitate și instructorii 
sportivi.

La această etapă de bilanț, 
faptul 
seamă
L

cel mai demn de luat în 
este acela că ..Daciada**

Finalcle la schi-fond seniori

ȘTAFETELE CLUBURILOR TRACTORUL
DINAMO BRASOV9SI9

PĂLTINIȘ, 11 (prin telefon). 
Ceață, vînt puternic, zăpadă 
foarte moale, care a îngreunat 
vizibil alergarea — iată condi
țiile în care s-au desfășurat 
probele zilei a doua a finale
lor „Daciadei** la schi-fond. 
cursele de ștafetă 4x5 km fete 
și 4x10 km băieți.

în competiția feminină s-au 
prezentat la start 5 echipe : 
Tractorul I si II. Dinamo, C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc și C.S.Ș. Pre
deal. Evident favorite, schioa- 
rele din formația Tractorul I — 
Iuliana Popoiu, Florina Șen- 
chea. Elena Tișcă și Elena La- 
gusis — au condus cursa de la 
primul pînă la ultimul schimb, 
adversarele nereușind nici un 
moment să le pericliteze poziția 
fruntașă. Ele au'terminat cu un

fOTBALIȘTIl NOȘTRI ÎNVINGĂTORI 
ÎN PRIMUL JOC-TEST AL SEZONIIIIII

Lotul reprezentativ
divizionară a R. D,

(pes-

start, 
selec- 

noștri încearcă, chiar 
1. prin Sameș, vigi- 
Grapenthin. Replica 
este promptă, dar 
Riediger (min. 3 — 
m) trimite mingea

BRĂILA, 11 (prin telefon). 
Cum era șl firesc, prezența în 
premieră a tricolorilor în lo
calitate —• pentru un joc-test 
în compania fotbaliștilor lui 
Georg Buschner — a atras, în 
pofida timpului rece, un nu
măr record de spectatori 
te 30 000 !).

Puternic încurajați din 
de un public entuziast, 
ționabilii 
din min. 
lența lui 
oaspeților 
șutul lui 
de la 17 .
peste transversală. Se joacă. în 
continuare, prudent, cu marcaj 
atent de ambele părți, cu pre
cădere din partea fotbaliștilor 
din R.D. Germană, ași în ma
terie. Totuși, în min. 7. la o 
lovitură liberă executată de 
Țălnar, Balad apare singur, pe 
un culoar favorabil, în careu, 
dar mingea reluată, cu capul, 
de el trece alături de stîlpul 
din stînga al porții. Practicînd 
un bun joc de mișcare, mijlo
cașii noștri scapă adesea de 
sub supravegherea adversari
lor direcți, dar sincronizarea 
lor — în intenții și fapte — 
cu cei din linia întîi se face 
mai anevoie. Cu poftă de joc 
și mai inspirat se dovedește a 
fi, astăzi, Bălăci care, în min. 
20, îi pune o minge de gol lui 
Cămătaru, dar acesta întîrziind 
șutul, este contrat la 6 metri 
de poartă, de libero-ul oaspe
ților, Trieloff. Bălăci primește 
in ctirînd, mai precis in min.

Schiul, ața cum au arătat întrecerile etapei a Il-a a „Daciadei* 
de iarnă ți-a cucerit pretutindeni noi adepți. tn imagine, o re
petiție pentru finalele de la Vatra Domei (categ. 11—14 ani) 

desfățurată pe pîrtiile de la Cîmpulung Moldovenesc...
Foto : ION MANDRESCU-Suceava

odată, o mare capacitate organi
zatorică (și implicit propagan
distică) a factorilor chemați să 
răspundă de reușita competiției, 
în speță Comisia centrală de 
organizare a „Daciadei** din ca
re au făcut parte reprezentanții 
organelor și organizațiilor spor
tive și ai celor cu atribuții în 
domeniul activității sportive. în 
plus, respectîndu-se unul din 
principiile care fundamentează 
această importantă întrecere, au 
fost aduse în prim plan o seria 
de clemente capabile să se în
scrie treptat, prin intermediul 
cluburilor, în aria performantei. 

La actuala ediție de iarnă a 
„Daciadei** s-a evidențiat si mai 
mult caracterul unitar de apre
ciere a rolului acestei compe
tiții sportive naționale, de con
solidare a unor ramuri de snort, 
dar $1 de dezvoltare a altora, a 
celor specifice „sezonului alb" 
cu precădere. în acest context 
a apărut deosebit de încuraja
tor sprijinul pe care organiza
torii l-au primit din partea or
ganelor loca’e de partid si de 
stat nu numai în organizarea 
festivităților de deschidere c* în 
însă’1 d°sfăsunarea întrecerilor 
fina’e. Fiindcă n-a fost ușor, de 
nildă. nentm activiștii snort’vl 
ai unui 1udet fă»-ă experiență țn

Tîberîu ST AM A

de iarnă a reușit să reprezinte 
un larg mijloc de cuprindere a 

. sute de mii de sportivi — copii 
și tineri îndeosebi — de la sate 
și orașe. Ea a demonstrat, tot-

ClȘTlGÂTOARE DETAȘAT
avans substantial. Singurele ca
re s-au apropiat oarecum de 
valoarea campioanelor au fost 
echipierele din formația secun
dă a Tractorului — Elena On- 
cioiu, Cristina Lăcustă, Brigitte 
Troitsch și Ioana Foriko — cla
sate pe locul 2 în 
lalte sosind la o 
distantă.

Nici confruntarea .
a oferit surprize pe parcursul 
desfășurării el. Gheorghe Duca, 
Francisc Foriko, Gheorghe Gîr- 
niță și Vasile Bejenaru, de la 
Dinamo II Brașov, instalîndu-se 
pe poziția primă, pe care nu au 
cedat-o (rină în final, cucerind

Emanuel FANTANEANU

final, cele- 
apreciabilă

băieților nu

(Continuare in pag. 2-3)

Selecționata 
Germane 2-1 (1-0)
34, aplauzele unul Întreg sta
dion, el transformi nd cu pre
cizie lovitura liberă, de la 18 
m, acordată în urma unui fault 
comis de Trieloff asupra Iul 
Cămătaru : 1—0. în pofida su
periorității teritoriale deținută 
de jucătorii lui V. Stănescu și 
V. Stănculescu, scorul nu va 
mai fi modificat pî-nă la pau
ză, deși component! ai tuturor 
liniilor vor mai încerca poarta 
lui Grapenthin. De notat, în 
această parte a meciului, jocul 
bun al selectionabililor în faza 
de apărare.

Inițiativa aparține fotbaliș
tilor noștri .și după reluare. O 
gafă, însă, a lui Ștefănescu, in 
interiorul careului este specu
lată prompt de Hoffmann, care, 
scăpat spre gol, este agățat do 
Iordache ; penalty clar, trans
format impecabil de Schaup- 
hase : 1—1. Ne aflăm abia în 
min. 54 și neprevăzuta reușită 
a oaspeților își pune amprenta 
pe jocul fotbaliștilor noștri, 
care — forțînd golul victoriei 
— o vor face fără luciditatea 
absolut necesară, 
suturile trimise 
lui Grapenthin îl __ ___
pe acela al lui Stoica, din min. 
62, cînd mingea trimisă cu pu
tere spre „vinclu**, de la apro
ximativ 20 m, îl va obliga pa 
portarul oaspeților la o inter
venție in extremis, salvatoare, 
într-un interval de trei minute

Astfel, din 
spre poarta 
vom nota

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în oag 2-3)
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V

OAMENIK ARENELOR Icfm.cofo gate J
Captivați de faptele în sine din arene, sîntem tentați ade

sea să-i privim și să-i judecăm pe eroii lor doar așa cum ni 
se înfățișează acolo, în echipamentul de sportiv, de antrenor, 
arbitru... Și mai puțin ca ceea ce sînt ei dincolo dc această 
preocupare, vremelnică, dacă ne gîndim Ia scurta — îndeobște 
— existență a performanței în viața celui ce o urmează. Știm 
multe despre ei ca oameni de sport dar nu știm destul despre 
ceea ce reprezintă foarte mulți dintre ei dincolo de perimetrul 
sportului, acolo unde redevin componenți ai societății noastre, 
unde trăiesc și muncesc. Puțini reținem că tinărul care pe par
cursul luptei a avut o clipă de mare Inspirație sau de slăbi
ciune omenească este poate, dincolo de lumea performanței, un 
specialist de înaltă precizie si calificare, un matematician 
apreciat, un creator de artă, un inventator stimat de colectivul 
in care lucrează, un talentat art'st, in fine, un om cu inalte 
virtuți umane. Sau, poate, un nerealizat...

Rubrica de fată își propune să prezinte oamenii arenelor și 
în ipostazele de oameni ai societății noastre.

DE DOUA ORI
CAMPIONI...

SPORTIVII FRUNTAȘI PREGĂTESC
EDIȚIA A ll-a A „DACIADEI1* DE

Mulți dintre cei mal valoroși sportivi al țării se 
află in plin program de pregătire in vederea par
ticipării la cea de a doua ediție a „Daciadei" 
de vară, o parte dintre aceștia găsindu-se chiar 
tn fața startului.

Reporteri al ziarului nostru s-au deplasat In clteva secții bucu- 
reștene pentru a surprinde momente din preparativele efectuate de 
sportivii fruntași.

SPORT ȘI ARTA...
Invitații la o consfătuire pe 

teme de educație fizică și sport 
au întîrziat minute în șir în 
holul Casei de cultură din Or
șova. unde i-a întjmpinat o fru
moasă expoziție : picturi in 
ulei, sculpturi în lemn, pirogra
vură, metaloplastie. Cu toții am 
remarcat talentul autorului care 
nu se făcea prezent, lăsîndu-ne 
6ă ne ... suspectăm reciproc și 
să ne ferim, in comentarii, de 
aprecieri prea de specialitate. 
L-am descoperit abia în zilele 
următoare ale lucrărilor consfă
tuirii. și nu mică mi-a fost mi
rarea cînd am făcut cunoștință 
cu ... -tânărul antrenor de lupte 
de la Clubul sportiv școlar din 
Drobeta Tr. Severin. Marin Do- 
brescu. De la început m-a izbit 
înfățișarea sa contrastantă : un 
tînăr robust, sugerîndu-mi — 
nu știu de ce — siguranța și 
precizia mîiinii de artist plastic, 
robustețe pe care se suprapu
neau trăsături delicate si blînde 
de copil, cu ochii plini de acea 
căutare febrilă a detaliului, spe
cifică artistului • De fapt, ca
re este profesia dv. și care este
* doua pasiune ? l-am întrebat
• Am practicat sportul lupte
lor. sport care m-a făcut să-mi 
aleg și meseria de antrenor. 
Sînt. deci, antrenor de lupte 
greco-romane. meserie însușită 
după 2 ani de „postlieeală" la 
școala de antrenori si aooî 4 
luni de specializare... • Dai 
ui doua pasiune" ? • Mi-a plă
cut mult desenul, pe care-1 e- 
xersam cu multă plăcere din 
clasa întîi. N-am făcut însă 
vreo școală de artă. Sînt auto
didact în materie, dar am avui 
un maestru In persoana lui V.

PLASTICA
ustaflciuc, autodidact și el. care 
mi-a îndrumat pașii. Acum am 
vreo 60 de lucrări realizate si 
oină în prezent, două expoziții, 
o a treia fiind în pregătire • 
Aflindu-mă printre vizitatorii 
„colțului plastic” pe care l-ați 
oferit participanților. am auzit 
multe cuvinte de laudă Ia adre
sa lucrărilor dv. Cum v-ati de
fini stilul 7 • Nu-i ușor să fii
autodidact. Cauți mereu o cale 
proprie, o modalitate proprie de 
exprimare, si cînd crezi că ai 
descoperit-o. de fapt descoperi, 
citind alte și alte lucrări de 
specialitate, că maniera pe care 
o credeai nouă, numai a ta, 
aparținuse cu mult timp înainte 
altora... în pictură, de pildă, 
temele principale care mă pre
ocupă sînt portretul și naltura 
moartă. în care caut mereu un 
stil care să mă definească. E 
ușor să redai ceva, dar e mai 
greu să conferi acestui ceva a- 
tributul mesajului, metafora me
sajului • Intre multele lucrări 
expuse aici n-am văzut nici una 
cu subiect sportiv... • Ideea 
mă preocupă de mult, dar pen
tru realizarea ei am nevoie de 
timp și material mult, de o 
mulțime de schite pentru a a- 
junge la acel ceva, după păre
rea mea monumental, care să 
redea exact și frumos dimen
siunile sportului. Mă atrage în
deosebi atletica grea, ea su
biect al unei lucrări care să 
ilustreze viu ideea de efort, 
ideea de mișcare.. Cerind o 
reprezentare mai spațială, am 
să încerc cu sculptura în lemn...

Succes și aibi. ca șl în mun
ca de descoperire a noi talente 
in luptele greco-romane!...

Poate că voleibaliștii dina- 
moviști și ceilalți membri ai 
delegației nici n-au băgat de 
seamă că. în timp ce celelalte 
echipe participante la turneul 
final al C.C.E. aveau transla
tori, numai Dinamo nu avea. 
L-am întrebat, discret, pe unul 
dintre membrii comisiei de or
ganizare de ce s-a făcut această 
omisiune. „Nu a fost nici o 
omisiune .. . Echipa dv. a mai 
fost acum 5 ani pe Ia noi si 
știm că nu avem probleme să 
ne înțelegem, în mai multe 
limbi..." Am primit acest răs
puns cu multă plăcere și, desi
gur. cu mîndrie. într-adevăr, 
băieții noștri și alti membri ai 
delegației nu aveau nevoie de 
mijlocitori pentru conversații cu 
organizatorii spanioli, cu mem
brii celorlalte delegații prezen
te. Nimeni n-a întrebat în zi
lele de ședere la Palma de 
Mallorca unde este interpretul. 
Șd cite necesități de informare 
privind condițiile de pregătire 
și concurs nu se ivesc de obicei 
pe parcursul unei competiții, 
sau de informare asupra parti
cularităților locale, obiceiurilor, 
lucrurilor de interes din locuri 
care nu duc lipsă de aseme
nea obiective, de întreținere a 
unor discuții cu admiratorii și 
doritorii de autografe. I-am vă
zut pe mai toti jucătorii susti- 
nînd cu lejeritate asemenea 
dialoguri. în franceză, engleză, 
spaniolă, italiană, germană sau 
rusă, în funcție de cunoștințele 
în materie ale interlocutorilor.

Și in acest fel se poate apune 
că sportivii noștri au fost la 
înălțime, adică tot campioni (și 
tot cu Oros în frunte! arătînd 
că sînt deopotrivă sportivi de 
elită, dar și tineri cultivat!, cu 
orizont larg. Adăugind la cele 
spuse mai înainte exemplara lor 
conduită în teren și în afara 
Iui, atmosfera de adevărat co
lectiv in care nu-si găsesc loc 
intrigile, reproșurile sau certu
rile, nici nu este de mirare că 
echipa Dinamo a fost tot timpul 
înconjurată cu dragoste, căldură 
și admirație de toată lumea...

Rubrică realizată de 
Aurelian BREBEANU

Dinamoviștii vizează patru titluri la judo

Antrenorul Gh. Nache supraveghează execuțiile sportivilor di- 
namoviști (in 
T. Mihalache.

prim-plan, de la stingă) : M. Nuțu, M. Ciochir și
Foto : Ion MIHĂICĂ

revine onoranta 
fi primul dintre

Judo-ului îi 
misiune de a — .----sporturi care-și desemnează cam
pionii „Daciadei" de vară. In 
zilele de 13, 14 și 15 martie, cei 
mai buni judoka din țară, cali
ficați în urma întrecerilor de zo
nă, se vor lnfflni în sala de at
letism de la complexul sportiv 
„23 August" din Capitală pentru 
a-și stabili campionii „Daciadei" 
pe anul 1981. Acesta este și mo
tivul pentru care în toate sălile 
de judo se desfășoară pregătiri 
febrile.

Prima vizită am făcut-o uneia 
dintre cele mai puternice secții 
din țară, cea a clubului Dinamo 
București. Cum o parte din rto- 
dul componenților secției se ' 
flau la Poiana Brașov pentru 
scurt program de pregătire 
mună, însoțiți de antrenorul 
cob Codrea, pe ceilalți judoka 
namoviști l-am întllnit alergînd 
pe aleile parcului din șos. Ște
fan cel Mare. Am folosit prile
jul pentru a purta o scurtă dis
cuție cu conducătorul antrena
mentului, Gheorghe Nache. ,,Ne 
aflăm în pragul finalelor „Dacia
dei" — ne-a spus interlocutorul 
nostru — și dorim din toată ini
ma să avem o comportare fru
moasă la cea mai mare compe
tiție a țării, care să ne permită 
obținerea unor rezultate remar
cabile. îmi dau seama că toți 
sportivii noștri stat animați de

a- 
un 
co- 
la- 
di-

același gînd, dc aceeași dorință 
— afirmarea cu prilejul finalei 
„Daciadei". Așa se și explică 
participarea lor deosebit de acti
vă la toate momentele pregătirii. 
Dealtfel, in acest an, finalele 
.JJacladei" reprezintă un concurs 
de o și mai mare importanță 
pentru sportivii fruntași, aceste 
Întreceri constituind șl principa
lul criteriu de selecție a echipei 
pentru campionatele europene".

După mal bine de 20 de mi
nute de alergare pe teren variat, 
Ion Năstăilă, Marcel Nuțu, Liviu 
Cimpeanu, Nlcolae Tudose, Teodor 
Ban, Cornel Roman, Silviu Epu- 
rescu, Nicușor Vlad și Marian 
Ciochir au intrat în sală pentru 
efectuarea antrenamentului pro- 
priu-zis. Au urmat numeroase
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
CAMPIONATELE NATIONALE INDOOR PENTRU

ARME CU GLONȚ
acest început de sezon,’ nivelul 
de pregătire de la care trăgătorii 
noștri fruntași pleacă In vederea 
unor Importante competiții inter
naționale programate In lunile 
următoare. Campionatul national 
ta proba de pistol viteză s-a des
fășurat săptămtna trecută. Iar cel 
de pistol standard va fl găzduit 
duminică dimineața, de la ora 0, 
in sala parcului sportiv Dinamo 
din București.

Tnccpind de astăzi, se vor des
fășura ta sala de atletism din 
Focșani, amenajată special, cam
pionatele naționale indoor pentru 
arme cu glonț, rezervate tutu
ror categoriilor de trăgători. în 
program figurează 4 probe olim
pice: pușcă standard 1X20 t, fe
minin, pușcă liberă » t.c. șl 
3X40 f șl pistol liber, masculin, 
precum și una neollmpică, pușcă 
standard, «D f.c. Așadar, vom 
avea prilejul de ■ constata la

Ultimul episod al campionatului masculin de volei 
SUSPENS IN TURNEUL CANDIDATELOR 

LA RETROGRADARE...
Pentru că cele 4 participante 
toate, șanse de salvare, iar _ 
trogradatele (două) vor fl aproa
pe sigur cunoscute doar după 
ultimul joc, slmbătă seara. As
tăzi, In sala gălăteană au loc 
meciurile : Calculatorul Bucu
rești — Viitorul Bacău și C.S.U. 
Galați — Rapid București. Arbi
trii desemnați să oficieze la a- 
cest important turneu sînt V. 
Ranghel (București), D. Dobres- 
cu (Ploiești), V. Chioreanu 
(CluJ-Napoca) șl O. DrSgan (Ti
mișoara). La București (locurile 
1—4) și Tulcea (locurile " “ 
programul de vineri începe 
ora 16,30.

ETAPE IN DIVIZIA „B"
ria a m-a: C.S.M. Libertatea 
biu — Textila Clsnâdle 3—0, Me- 
tail'Otehnica Tg. Mureș — Corvi- 
nul Deva 3—0, Olimpia Oradea — 
G.I.G.C.L. Brașovia 3—1, Construc
torul Arad — C.S. Zalău 3—1.

MASCULIN, seria I: PEG O Plo
iești — C.S.M. Suceava 1—3, Elec
tra Buc. — Relonul Săvinești 3—2, 
Steaua II Buc. — Constructorul 
Danubiuș Brăil^ 2—3; Vulcan 
Buc. — Politehnica Iași 3—2; se
ria a Il-a: I.O.R. Buc. — Pro
gresul Buc. 3—0, Electroputere 
Craiova — Calculatorul Rm. Vîl- 
cea 1—3, Petrolul Ploiești — 
I.C.I.M. Brașov 2—3, SARO Tîr- 
goviște — Metalul Hunedoara 3—11 
seria a m-a: „U“ Cluj-Napoca — 
C.S.U. Oradea 3—2, Constructorul 
Arad — Oțelul Oraș Dr. P. Gro
za 3—4, Voința Alba Iulia — Mo
torul Baia Mare 2—3, Electromu- 
roș Tg. Mureș — C.S. Zalău 3—0. 
(Corespondenți: N. Mateescu. O. 
Guțu, Gh. Lazăr, V. Popovici, A. 
Szabo, G. Tamaș, I. Ghișa, I. Fi- 
lipescu, Șt. Gurgui, I. Păuș, A. 
Cristea, P. Geornoiu, M. Macovei, 
I. Ionescu, I. Fețeanu, I. Pocol, 
N. Străjan, M. Avanu, O. Băl- 
teanu).

Ultimul episod al campionatu
lui masculin al primei divizii d. 
volei la startul astăzi, etnd, tn 
Sala sporturilor din Galați, sini 
programate (de la ora 16) pri
mele meciuri ale turneului fina' 
al formațiilor angajate in lupta 
ermeenă a evitării retrogradării. 
Un turneu care, tn „cele trei 
zile fierbinți" va suscita intere
sul unul public mal numeros de
alt va avea probabil turneu) 
fruntașelor, al cărui start se v- 
da mline in sala Dinamo din Ca
pitală. șl cel al echipelor d» 
mijloc, găzduit tot de mîine de 
Sala sporturilor din Tulcea. De 
ce acest interes major la Galați?

REZULTATELE ULTIMEI
în ultima etapă a Diviziei „B“ 

de tineret la volei s-au înregistrat 
următoarele rezultate:

FEMININ, seria I: Spartac Buc.
— i.T.B. 3—0, Penicilina IT Iași
— C.S. Suceava 2—3, Prahova 
Ploiești — Voința Buc. 1—3, Cea
hlăul p. Neamț — Br&iconf Bră
ila 3—2; seria a n-a: A.S.S.U. 
Craiova — Calculatorul Buc. 1—3, 
Albatros Constanța — „U“ Timi
șoara 1—3, Chimia Rm. VTlcea — 
Chimia Tr. Măgurele 3—0, Dacia 
Pitești — Confecția Buc. 3—1; se-

au: 
re-

S—81 
la

Si-

Clubul sportiv școlar 
„Triumf" organizează o 
selecție pentru copiii 
(între 9 și 12 ani) dor
nici să practice hoche
iul pe gheață. Selecția 
se va efectua în zilele 
de 14 și 21 martie (ore
le 16—17) și 15—22 mar
tie (orele 13—16), la pa
tinoarul .,23 August".

„CUPA VALEA LUI CARP", O ÎNTRECERE REUȘITA
In Bueegl, in apropierea caba

nei „Vîrfui cu Dor" s-a disputai 
tradiționala competiție dotată cu 
„Cupa Valea lui Carp", la care au 
fost prezenți cei mai buni schiori 
alpini din țară, care s-au întrecut 
tn două probe: slalom special șl 
slalom uriaș. Pe o zăpadă exce
lentă, sportivii șl sportivele au 
făcut una dintre ultimele verifi
cări înaintea întrecerilor balcanice 
de săptămîna viitoare, ce se vor 
desfășura la Uludag (Turcia).

Cursele au fost toarte intere
sante și învingătorii (to special 
la băieți) au fost departajați la 
sutimi de secundă, după evoluții 
aplaudate Ia scenă deschisă. RE
ZULTATE TEHNICE, slalom spe
cial băieți: 1. Vili Podaru (Di
namo) 1:25,56 ; 2. Nlcolae Barbu 
(Dinam o) 1:26,97; J. Csaba Portlk 
(Dinamo) 1:26,44 ; 4. Dan Iliescu 
(Dinamo) 1:28,90; 5. Cătălin Fu- 
sulan (St. roșu) 1:28,39; 6. Gheor
ghe Bucur (Teleferic) 1:29,90; 
fete: L Mariana Axlnte (A.S.A.) 
1:33,32 ; 2. Elisabeta Stroe (I.E.F.S.) 
1:37,37; 3. Maria Balasz (M. Ciuc) 
1:3«,27; 4. Erica Codrescu (Dina
mo) 1:33,92; 5. Daniela Sorocea- 
nu (C.S.O. Sinaia) 1:47,11; 
sarda Belea (C.S.O.
1:51,68; slalom uriaș 
Portlk 1:59,93 ; 2.
(A.S.A.) 2:00,56; 3. L
namo) 2:01,15; 4.
2:01‘,60; 5. M. Bâră

6. Ce- 
Slnaia) 

băieți: 1. C. 
C. Adorjan 
Cavași (D1- 
V. Podaru 

CDlnamo)

REZULTATE

2:03,10; 6. A. Năstase (C.S.U. Pi
tești) 2:03,37; fete: 1. Mariana 
Axlnte 1:54,46 ; 2. Marfa Balasz 
1:57,48 ; 3. Erica Codrescu 1:57,81;
4. Csila Petres (M. Ciuc) 1:58,55;
5. EMsabeta Stroe 2:00,23 ; 6. Da
niela Soroceau u 2:04,34.

Vasile FELDMAN — conesp.
FINALELE „DACIADEI" 

LA SĂRITURI Șl COMBI
NATĂ NORDICA PENTRU 

COPII
La Borșa s-au desfășurat, zilele 

trecute, finalele „Daciadei* la 
sărituri speciale și combinată 
nordică pentru copii. La Între
ceri au fost prezenți aproape 100 
de concurențl de la toate sec
țiile din țară. Concursul micilor 
schiori a fost urmărit cu deose
bit ifi teres de numeroși , turiști 
aflați ‘ ---- -------
tele : 
Szabo 
copii 
161,5, 
161,4, 
154,0 ; 
n : 1
403,33 ; copii I : 
(Rapid Suseni) 408,60, 2. V. Gros9 
(Brașovia) 399,90, 3. G. Nagy 
(Brașovia) 387.70.

Al. COVACI — coresp.

în stațiune. Iată rezulta- 
sărituri, copii n : 1. R.
(Dinamo Brașov) 150.8 p : 

I : 1. M. Buzoi (Dinamo)
2. A. Mezel (Dinamo)
3. R. Ramon (Brașovia) 
combinată nordică, copii

R. Ramon (Brașovia)
Banyesz

domeniul muncii organizatorice 
și de propagandă, cum este Te
leormanul. să facă fată conco
mitent la trei finale pe tară ale 
„Daciadei" (cele de șah, tenis 
de masă și tir rezervate pio
nierilor). O situație asemănătoa
re este de semnalat si la nivelul 
celorlalte județe care au organi
zat finale la competițiile de 
masă ale „Daciadei" de iarnă, 
Suceava și Harghita. Sprijinul 
nemijlocit — organizatoric și 
propagandistic —. acordat de or
ganele locale de partid și de 
stat, a contribuit substanțial la 
reușita întrecerilor.

Este necesar totodată să sub
liniem ajutorul concret de care 
au beneficiat finaliștii (con
curent! și orgîfnizatori) din par
tea federațiilor direct angajate 
(șah, schi, sanie, tenis de ma
să, tir), pe plan tehnic mal ales. 
Prezenta unor secretari sau an
trenori federali alături de Ana
liști, ai unor oficiali și arbitri 
de categorie republicană a spo
rit interesul partiaipantilor fată 
de întreceri, a determinat un 
anumit grad de emulație prin
tre aspiranții la titlurile de 
campioni ai „Daciadei" de iar
nă, dorința de a trece si dincolo 
de hotarele competiției de ma
să, spre performantă.

Pe acest fond de larg și le
gitim interes se înscrie si cons
tatarea că unele dintre centrele

1.
1. L.

2. G.

IN SERIA SECUNDASCONTATE
A DIVIZIEI „A" LA HOCHEI

Ultimul tur al campionatului 
Diviziei „A" la hochei, seria secun
dă, a continuat pe patinoarul „23 
August" din Capitala prin dispu
tarea jocurilor etapei a m-a, În
cheiate cu rezultate normale. O 
singură observație se impune: fa
voritele au cîștlgat în cele din 
urină, dar mai greu decît era de 
așteptat, iar un meci s-a termi
nat cu un scor de... fotbal.

Iată rezultatele șl autorii golu
rilor în cele trei jocuri disputate 
ieri:

Progresul Miercurea Ciuc — 
C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc 8—6

(2—2, 4—2, 2—2), rezultatul s-a 
hotârit în repriza secundă; au 
marcat: Horvat 2, Kocsis 2, So
lomon, Csiki, Ferenczi, Merca — 

• - î.Progresul, respectiv Csata 
Becze 2, Pali, Gerczuly.

Agronomia Cluj-Napoca — 
nava Odorhei 1—1 (0—0,

Tîr- 
. . 1-1, 0—0); au marcat: Boroș — Agro

nomia și Solyorn — Tîrnava.
A.S.E. Sp. studențesc — Meta

lul Rădăuți 10—6 (2—0, 5—1, 3—5); 
au înscris: Florian 4, Mihăescu 2, 
Bîșu 2, Jinga, Matache — A.S.E., 
respectiv Halusz 3, Bandaș 2, Bu- 
ziuc.

PENTATLONIȘTII TIMIȘORENI - ÎN FRUNTE
Concursul inaugural al sezonu

lui competlțional la pentatlon mo
dem s-a încheiat cu victoria 
sportivului Eugen Pop (Universi
tatea Timișoara), oare a realizat 
5449 p, urmat de alți doi coechi
pieri, Cezar Răducanu (5395 p) șl 
Iullu Galoviel — 5347. trl proba 
de tir victoria a revenit Iul Ma
rian Bîrlă (C.S.Ș. I Buc,) cu

199—1110, p, la înot primul 
clasat Valeriu Buzatu (Unlv. 
mlșoara) cu 3:25,6 — 1228 p, 
proba de cros a revenit lui Otto 
Wenmescher (Unlv. Timișoara) 
12:37,0 — . - ■ ■
clasate pe eetlipe: 
Timișoara 
București 
București

B-a 
Ti- 
iar

(Unlv.
1304 p. Primele trei 

Universitatea 
16191 p. Olimpia I 

16 602 p, Olimpia II 
14 797 p.

repetări de pre 
atac, executate 
manda antrenor 
prins în mod pi 
tatea cu care s 
tineri dornici d 
— Ce perspecti 
leVilor dv. la ap 
țări ale „Daciad

— Prefer să d. 
petiții tntotdeaui 
consumat. Dar 
pot spune obiec 
le-am propus: , 
campioni. Sper i 
Szabo (60 kg), C 
M. Nuțu (71 kg) 
(86 kg). Pentru 
mai concurează 
tăilă, V. Pușca 
ca dealtfel toți 
ți ei.

în sala de la 
sit antrenîndu-S' 
elevii lui Ion Ha 
pe tinerii judoka 
1, de pregătirea 
antrenorii Nicola 
du Abălaru și 
aici am găsit a 
de muncă intern 
afirmare, comp' 
„Daciad a “ consW 
stimulerft în pr< 
judoka. Opt din 
C.S.Ș. nr. 1, deț 
calificat pentru 
competiției senio: 
că sint lipsiți de 
petițională — ne 
rul N. Marinescu 
dere în tinerii 1W 
și S. Lungu (78 
clasa pe locuri fi 
idle de campioni 
pretenții. Dealtfel 
sportivi al noștri 
minarea studiilor 
feră la cluburi 
cum este cazul t 
peanu, S. Epure? 
(Dinamo' M. Bu 
ciu, D. M-itroi (1

Ion Hantău (T.F 
tr-o bună evoluțt 
Doru Sapta, Căi 
Gabriel Sapta. „I 
a Il-a a „Dacia 
cheie cu un frun 
tru judoka de la

M

cu tradiție in sp< 
nă și-au confir 
(Vatra Dornei la 
Harghita-băi la i 
ce altele promit 
re : Izvoru Mur< 
ghita. Dorna Arii 
drenilor — Suc<
— Alba, Ponoar 
dinți, Băișoara - 
Gilgău pe Someș 
tra. Fîntînelc — 
ud. Valea lașului 
caz și HogU — 
ceputul de consol 
centre este, desig 
poate tocmai de ; 
județelor respecți 
tiilor de resort tr< 
tot mai mult căita

Plusurilor semn 
precierea globală 
rile făcute în di 
finalelor „Daciad 
Ie alăturăm, inși 
jumsuri legate fi' 
unor finaliști (Bu 
de prezenta acest 
riale inadecvate ( 
Aceste lipsuri, ca 
liefate de organi
— desigur — ana 
local, luîndu-se î 
viitorul apropiat - 
dere finalele editi 
„Daciadei". cadrul 
rare a ultimului 
întreceri să fie s< 
carențe, competiții 
tională să reprezi 
planurile, o sârbă 
tului românesc !

FINALELE LA SCHI-FOND SEN
(Urmare din pag. 1)

o victorie absolut meritată. Din 
păcate, ca și în prima zi. tre
buie să remarcăm faptul că în
vingătorii sînt specialiștii în... 
biatlon și nu în cursele de fond, 
veritabilii aspiranți la locurile 
fruntașe rămînmd încă o dată 
datori.

Ambele curse, atît la fete cit 
și la băieți, nu au oferit pe 
parcursul lor schimbări de si
tuații, ele desfășurîndu-se liniș
tit. O singură dată, în întrece
rea fetelor, s-a consemnat o 
inversare de poziții (după schim
bul D între C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc și C.S.Ș. Predeal, dar a- 
ceasta fără a avea o influentă 
asuora pozițiilor fruntașe.

CLASAMENTE : 4x5 km se
nioare : 1. Tractorul Brașov I 
(Tuliana Popoiu, Florina Șen- 
chea. Elena Tișcă. Elena Lagu- 
sis) Bl :47 ; 2. Tractorul Brașov 
II 98:30 ; 3. Dinamo Brașov 
100:24 : 4. C.S.Ș. Predeal 103:39; 
5. C.S.Ș. Miercurea Ciuc 110:48; 
4x10 km seniori : 1. Dinamo 
Brașov II (Gh. Duca, Fr. Fo- 
riko Gh. Gîmiță, V. Bejenaru) 
165:70 ; 2. Dinamo Brașov III

170:50 ; 3. A;S.A. ] 
4. C.S.U. Oradea 1 
gul roșu Brașov 1 
namo Brașov I 18<

Joi, în ultima zi 
probele de 10 kA. 
băieți.

CUPA R
(Urmare din

Voina 2, Birtalan 
1 — pentru Steau 
Bedivan 4, Durău 
Flangea 2, Becichi 
1 și Andreescu 
Dinamo București, 
bine : Remus Anta 
Boschner (Brașov), 

în „finala mică", 
Baia Mare a întrec 
(16—9) pe Politehn 
ra. Băimărenii lui 
au cucerit perfect 
cui III în „Supa E 
dominînd marea n 
timpului, A exista 
moment de cumpă 
42, la scorul de 1'
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• Activitatea competițională 
internă a echipelor masculine 
fruntașe continuă prin întrece
rile pentru „Cupa României", 
la care iau parte divizionarele 
„A“ (fără jucătorii din lotul 
național). Cele 12 formații,' îm
părțite în trei grupe, vor sus
ține vineri, sîmbătă și dumi
nică meciurile turului al doi
lea al fazei semifinale a com
petiției. Amintim seriile (în 
ordinea actuală a clasamentu
lui) : seria I : Urbis București 
6 p. Steaua 5 p, Rapid 4 p, 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași 
3 p ; seria a II-a : Dinamo 
București 6 p, Farul 5 p, Ra
pid 4 p, C.S.U. Sibiu 3 p ; se
ria a IlI-a : „U“ Cluj-Napoca 
6 p. C.S.U. Brașov 5 p ; Uni
versitatea Timișoara 4 p, Di
namo Oradea 3 p. Partidele 
seriei a II-a se vor desfășura 
în Capitală, în sala Construe- ' 
ția ; programul de vineri: de

Ia ora 16,30 : Farul — C.S.U. 
Sibiu, Dinamo — Rapid. In 
celelalte serii, jocurile vor a- 
vea loc la Iași și, respectiv, la 
Brașov. Primele două echipe 
din fiecare serie se vor cali
fica (după disputarea turului al 
treilea) în turneul final..
• Clasamentele finale ale 

campionatului național feminin:
GRUPA 1—6

„U“ CJ.-NAPOCA
25 18 

Politehnica C.S.ș.
25 16 

Voința Buc. 25 14 
Voința Bv. 25 13 
Crlșul Or. 25 8 
Comerțul Lie. „1

1.
2.
3.
4.
5. 
*.

7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

437 1829-1696
2 Buc.
9 1881-1668

11 1799-1743
12 1799-1848
17 1708-1820 

Bolyai" Tg. M.
25 6 19 1552-1793 31

GRUPA 7—12
25 20 5 1774-1508 45 

1771-1689 41 
1586-1530 40 
1696-1711 37 
1565-1760 34 
Buc.

1700-1894 28

Univ. Tim.
Mobila S.M. 25 ÎS 9 
OUmpIa Buc. 25 15 10 
Prog. Buc. 25 12 13 
Rapid Buc. 25 9 16 
1CEMENERG C.Ș.B.

25 3 22

BASCHETBALISTELE DE LA RAPID jN „B"

pen-

:A

inie,

Rapid București, una dintre 
cele mal vechi echipe de 
baschet feminin din tară, ale 
cărei sportive au cucerit — 
tn decursul 
titluri de 
României, a 
prima divizie 
mează ca, 
evolueze în Divizia 
neret ! Pentru acest ____
brusc (să amintim că, nu mai 
departe decît în campionatul 
precedent, feroviarele se cla
saseră pe locul 
citeva explicații ca, 
de pildă, retragerea 
din activitatea com- 
petițională a unor 

i jucătoare de bază
(Nina Chlraleu, Ște- 
fania Basarabia, Eu
genia Gherghișan), 
transferarea alteia 
(Mariana B&dlnici) 
cidentarea altora pe __
destul de îndelungate (Rodi
tă Bartha, Stela Cemat, An
gela lordache, Mariana To
ma). In aceste condiții, efor
turile celorlalte baschetbaliste 
de la Rapid șl capacitatea 
antrenorului Sigismund Pe
ren cz s-au dovedit zadarnice, 
pînă la urmă retrogradarea 
nemaiputînd fi evitată.

Să fie, insă, doar cele a- 
mintlte mai sus cauzele de
clinului echipei gluleștene 
care, ani de-a rîndul, a do
minat baschetul românesc și 
a fost și o pepinieră a lotu
lui reprezentativ 7 în mod 
cert sînt și alte motive, cel 
puțin la fel de temeinice, 
unui fiind totala lipsă de efi-

anilor — nouă 
campioane ale 
retrogradat din 
a tării șl Ur- 

dui toamnă, să 
' ' „B“ de ti-

declin

S) există

ciență a secției de junioare 
la cîrma căreia s-au perin
dat, în ultimul deceniu, cîțiva 
antrenori lipsiți de pasiunea 
de a depista șl instrui ele
mentele tinere, situație tole
rată dc conducerea clubului 
care — în plus — nici nu B-a 
preocupat cu convingere șl 
consecvență să cointereseze 
sportivele în viața secției de 
baschet. Din această cauză, 
echipa Rapid — vestită cînd- 
va datorită valorii și coeziunii 

“ a * "morale

perioade

jucătoarelor sale — 
a ajuns să recurgă 
la sportive aduse de 
ici, de colo (șl nu 
întotdeauna dintre 
cele mai valoroase), 
fără tangente cu 
culorile clubului fe
roviar.

Desigur, retro-
este dureroasă, dar 

nu e irepa-
■ecției

gradarea 
momentul 
rabll. Reorganizarea __ ,__
de junioare, inițierea unei 
vaste companii de selec
ție în școlile din împrejuri
mile sălii, dirijarea șl con
trolarea antrenamentelor Ju
nioarelor, Întărirea echipei 
de senioare prin promovarea 
unor elemente tinere, cu 
perspective reale, sprijinul 
concret șl permanent pe care 
Va trebui să-I acorde condu
cerea clubului, lată citeva 
din premisele de la care tre
buie să se pornească pentru 
revitalizarea unei echipe etnd- 
va port-drapel al clubului 
feroviar șl al baschetului ro
mânesc.

Dumitru STANCULESCU
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DIVIZIA „A“
(Urmare din pag. 1)

DE RUGBY I

r fi 
plan 
i în 
ve- 

-â a 
ăsw» 
narii

toate 
ipor-

4:32; 
>tea-

Di-

’ loc
■. >Ln

tru Îmbunătățirea situației tn 
clasament) datorită propriilor 
greșeli — dintre care două fla
grante. în 
a ratat o 
risim ! — 
exprimare ...
gător : fără ritm, cu abuzuri de 
obstrucții. încîlcit în grămezi. 
Realizatori : Gh. Dumitru
si Toma (cîte o l.D.) pen
tru Rapid. Marin (drop) și 
Peter (două l.p.) pentru Uni
versitatea. Bun arbitrajul 
Șt. Rădulescu, permanent 
fază și 
(T.Șt).

STEAUA
IAȘI 75—3 (39—3). Echipa mili
tară a realizat din nou un scor- 
fluviu prin eseurile marcate de 
Lung (4). Țața, Roșu, Enache, 
Fulcu (toți cite 2). David și 
Achim (cite unul), dintre care 
8 transformate de D. Alexan
dru, autor și al unei l.p. Pentru 
„Poli" a înscris Miiitelu (Lp.). 
A condus: I. Bănică. (N. Ște
fan, coresp.).

C.S.M. SIBIU—P.T.T. ARAD 
15—3 (7—0). Meci de bună fac
tură tehnică în care gazdele au 
fost superioare, impunîndu-și 
dominarea. Au punctat : Be- 
cheș, Mărgineanu și Jianu (cîte

min. 66 si 68. cînd 
l.p. și un eseu cla- 
și a unui mod de 
prea puțin convin-

lui 
oe 

prompt în decizii
POLITEHNICA

HEI LA HANDBAL

I

lockl 
a 4,

2, 
latei 
intru 
>itrat 
ilans

naur
2—17 
ișoa- 
Pană

lo- 
", ei 
e a 
ingur 
min. 

oii a

beneficiat de o aruncare de 
la 7 m, ratată de Folker (sau, 
mai bine spus, apărată de Ion 
Belu). De aici, Minaur s-a în
dreptat irezistibil spre o vic
torie detașată. Au înscris : 
Măricel Voinea 7, Mironiuc 5, 
Panțîru 4, Boroș 3t Neculae 
Voinea 2 și Haberpursch 1 — 
pentru H.C. Minaur, Folker 6, 
Feher 4, Voicu 2, Suket 2, 
Țîmpu 2 și Baranga 1 — pen
tru Poli. Timișoara. Au condus 
bine : Alex. Vîrtopeanu șl 
Ștefan Georgescu (București).

Clasamentul final al „Cupei 
României", ediția a IlI-a : 1. 
STEAUA ; 2. Dinamo Bucu
rești ; 3. H.C. Minaur Baia 
Mare ; 4. Poli. Timișoara.

și 
de fot- 

celor 
sub ti- 
divizio-

(68 — 71), V. Stănescu va tri
mite în teren trei jucători. Al. 
Nicolae, Țicleanu și M. Sandu, 
care îi vor înlocui pe Sameș, 
Bălăci și, respectiv, Țălnar. Și 
golul victoriei va cădea în min. 
87 : Stoica pătrunde în careul 
advers, Steinbach îl faultează 
evident și lovitura de la 11 m. 
acordată de Nicolae Hainea, 
va fi transformată cu sete de 
craioveanul Beîdeanu: 2—1 
prima victorie obținută 
baliștii români asupra 
din R.D. Germană (azi, 
tulatura de selecționate
nare, dar în fapt echipele na
ționale ale celor do-uă țări) 
după opt ani ! Un succes ob
ținut la limită, dar meritat în 
cele din urmă, neuitînd fap
tul că tricolorii au aliniat o 
echipă lipsită de cîțiva titulari: 
Iordănescu, Crișan, și, timp de 
71 de minute, Țicleanu.

Subliniem. în încheiere, uti
litatea si reușita acestei verifi
cări a selecționatei noastre. în 
compania unui adversar pe cît 
de puternic, pe atît de incomod 
în joc.

Demne de menționat nî s-au

tă ut. de asemenea, organiza
rea excelentă a întîlnirii de că
tre gazdele brăilene, atente. îm
plinind cu minuțiozitate toate 
sarcinile ce le reveneau, precum' 
si căldura publicului din orașul 
dunărean, entuziast, inimos, care 
a susținut în permanentă evo
luția tricolorilor.

Arbitrul N. Rainea a condus 
foarte bine următoarele for
mații :

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A ROMÂNIEI : Ior-

★ ★

dache — NEGRILĂ, 
(min. 68 Al. Nicolae), 
ncscu, MUNTEANU 
STOICA, BELDEANU, BĂLĂCI 
(min. 71 Țicleanu) — Țălnar 
(min. 71 M. Sandu), Cămătaru 
M. Răducanu.

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A R. D. GERMANE $ 
GRAPENTHIN — Brauer. 
TROPPA, Trieloff, Ullrich — 
SCHNUPHASE, Liebers, Haf
ner, STEINBACH — Riediger, 
Streich (min. 46 Hoffmann).

★

Same?
Ștefă- 

II —

ȘTEFAN COVACI (vicepreședin
te al f.r.f.) : „Echipa a cores
puns pentru stadiul actual dc 
pregătire, mai ales din punct de 
vedere fizic. A construit Insă 
mai puțin și, mai ales, a fost de
ficitară la finalizare. Cel mai 
bun compartiment, după părerea 
mea, a fost cel defensiv. Ne 
păstrăm in ideea de foc preco
nizată, mai avem de muncit. Me
ciul a constituit un test deosebii 
de util, adversara de azi solici- 
tind jucătorii noștri din plin".

VALENTIN STĂNESCU (antre
norul echipei României) : „Am 
avut un prilej nimerit ca sd ve
rificăm mai mulți selecționabilt, 
și prin această prismă ne-am

atins scopul, dincolo de rezultat, 
care mă mulțumește. Subscriu o- 
piniei lui ștefan Covaci cd cel 
mai bun compartiment a fost a- 
părarea. Consider, totuși, că și 
linia de mijloc a fost laborioasă. 
Dar, față 
în teren, 
poartă e 
punct de 
mai mult
și de la fundașii de margine".

GEORG BUSCHNER (antrenorul 
selecționatei R.D.G.): „Prima re- 
priză a avut un bun nivel cali
tativ. Cea secundă, însă, a fost 
inferioară din acest punct de ve
dere".

de cit se agită echipa 
procentul șuturilor la 

prea mic. Din acest 
vedere mă așteptam la 
de la cele două aripi

UN TEST REUȘIT AL SELECȚIONATEI DIVIZIEI //
5

Si in acest an. Federația de 
fotbal a prevăzut pentru Se
lecționata Diviziei „B“ un pro
gram de mai multe meciuri 
amicale internaționale. In ve
derea alcătuirii unei echipe ca
re să reprezinte cu cinste fot
balul nostru de la acest eșalon, 
marți a avut loc. la Tîrgoviște, 
un prim test în care Selecțio
nata a dispus cu 2—1 de C. S. 
Tîrgoviște. Colectivul de antre
nori, format din antrenorul fe
deral C. Cern&ianu, Șt. Coîdum 
și Em. Hașoti, a convocat 20 dc 
jucători, nucleul fiind alcătuit, 
în special, de la echipe frunta
șe. ca F. C. Constanța. C. S. 
Tîrgovișlc, Petrolul Ploiești și 
Rapid București. Ce a arătat 
această primă acțiune de înche
gare a selecționatei 7 Cu toate 
că au evoluat pentru prima 
oară împreună, cei 15 jucători 
folosiți au format totuși o echi
pă omogenă, fiecare respectînd 
indicațiile tactice date de an
trenori înaintea partidei. Ei au 
păstrat inițiativa în majoritatea 
timpului, au construit multe 
acțiuni frumoase, încheiate în 
majoritatea lor cu șuturi la 
poartă. O altă constatare îm
bucurătoare se referă la ritmul 
de joc, care s-a situat la un 
nivel mulțumitor, doar spre 
sfîrșitul partidei unii jucători 
au dat semne de oboseală, mai 
ales cei care duminică au evo
luat pe terenuri grele si. dato
rită deplasării din localitățile 
respective pînă Ia Tîrgoviște, nu 
s-au refăcut complet. Deși au 
creat numeroase situații de a

înscrie, totuși, selecționabilii au 
fructificat doar două dintre ele, 
prin mijlocașul Pancu și extre
ma Greaca. Procentul modest 
al finalizării se datorește — în 
primul rînd — faptului că îna
intașul central folosit în tot 
timpul celor 90 de minute. Gă- 
lățeanu, a căutat prea mult 
„poziția ideală", chiar si atunci 
cînd adversarul nu era în preaj
ma sa. In al doilea rind. randa
mentul scăzut la capitolul fina
lizare își are explicația si în 
faptul că cea doi înaintași cen
trali, Stoișin și Nemteanu, pre
conizați de a fi utilizat! în ni
cest meci nu s-au prezentat la 
Tîrgoviște (primul motivat, al 
doilea nemotivat).

Merită să menționăm că la 
reușita acestei acțiuni de for
mare a Selecționatei .Diviziei 
„B“ o contribuție substanțială 
a adus-o clubul tîrfîovistean. 
Gazdele au asigurat condiții 
bune de desfășurare a parti
dei de verificare a posibilită
ților actuale ale jucătorilor con- 
vocați. Organizatorii au făcut 
eforturi pentru ca terenul să se 
prezinte în condiții cît mai bu
ne, ceea ce 
ușit. și, spre 
mis în teren 
solicitat din 
Diviziei „B“.

dealtfel au si re- 
lauda lor, au tri- 
o formație care a 
plin Selecționata

P. VINTILA

PRIM-PLAN ICNA jN CĂUTAREA LUI... ICNA

un eseu) și Lupaș Lp. pentru 
C.S.M., respectiv Leca l.p. A 
condus : Gh. Huștiu, (I. Boțo- 
can, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — R.C. GRIVIȚA ROȘIE 
7—3 (3—3). Jocul a fost influ
ențat de starea proastă a tere
nului, complet desfundat. Au 
marcat : Cantea (drop.) și Tă- 
tucu (eseu) pentru gazde. Si- 
șiu (l.p.) pentru oaspeți. A con
dus : Rene Chiriac. (V. Săsă- 
ranu, coresp.).

CONSTRUCTORUL C-ȚA — 
FARUL 0—34 (0—4). Pentru
fosta campioană a tării. Farul, 
meciul a constituit o simplă 
formalitate, adversarul necre- 
indu-i nici un fel de „proble
mă". Autorii punctelor : Nache 
— 3 eseuri, Malancu, Florea și 
Livădaru cîte una. dintre care 
trei transformate de Bucos și 
două de Bezușcu. A arbitrat : 
C. Stanca. (C. Popa, coresp.).

RULMENTUL BlRLAD—R.C. 
SPORTUL STUDENȚESC 9—3 
(9-3).

în clasament conduce Dina
mo (43 p). urmată de Steaua 
(43 p). Știința CEMIN Baia Ma
re (39 p) și Farul (35 p).

fe\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^_ __________________________________ _ _____________ i

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ȘTIRI...ȘTIRI...
• SÎMBATA, in capitala. 

Partidele din etapa a XX-a a campionatului Diviziei „A“, pro
gramate sîmbătă în Capitală, se 
vor disputa după următorul pro
gram : stadionul Steaua, ora 15,30: 
Steaua — Chimia Km. VÎIcea (de 
la ora 13,30 va avea loc meciul 
dintre echipele de speranțe); sta
dionul Politehnica (C.A.M.), ora 
15,30: Sportul studențesc — F.C.M. 
Brașov (ora 13,30: echipele de 
speranțe). Biletele de intrare pen
tru aceste meciuri s-au pus în 
vînzare la casele obișnuite.
• MINERUL ANINA — U.T. 

ARAD, LA DETA. Meciul din ca
drul seriei a III-a a Diviziei „B“, 
dintre Minerul Anina și U.T. 
Arad, va avea loc duminică (de 
la ora 11) la Deta (județul Ti
miș), deoarece echipa Minerul A- 
nina are terenul suspendat.

SĂNĂTATE Șl VACANȚĂ LA BORȘA
Situată Ia poalele munților Rodnei, înconjurată de păduri 

de brad și foioase, beneficiind de un climat blind, stațiu
nea Borșa (850 m. altitudine) constituie pentru turiștii de 
toate vîrstele un permanent punct
• Sezonul alb conferă peisajului 

parte, in care se îmbină armonios 
lor cu albul imaculat al zăpezii, 
iarnă găsesc aici condiții optime pentru practicarea schiului, 
pe versanții Rodnei aflîndu-se pîrtii naturale ce pot fi fo
losite atît de începători, cît șl de sportivii de performanță.
• Hotelul „Cascada" precum și vilele elegante și con

fortabile creează și în acest anotimp condiții optime pen
tru masă, cazare, odihnă, reconfortare, stațiunea fiind reco
mandată totodată de medici pentru tratarea nevrozei aste
nice și a afecțiunilor endocrine.

• Căi de acces : cursă auto din Baia Mare ; tren pe linia 
Salva Vișeu + autobuz : DN 18 din Moldova prin Iacobeni 
— pasul Prislop sau din Oaș, prin Sighetul Marmației — 
Moisei.

O La toate agențiile și filialele Oficiilor județene de 
turism, precum și la cele ale I.T.H.R. București puteți pro
cura bilete și obține informațiile suplimentare dorite.

de atracție.
un pitoresc cu totul a- 
verdele crud al brazi- 

Iubitorii sporturilor de
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In acest Început de sezon 
un cavaler al fluierului * por
nit puternic. Nota 3, tn pri
ma etapă, Ia Tg. Mureș, după 
o remiză. Nota 10, sîmbătă, la 
Bacău, după o victorie a oas
peților. Arbitrul este, deci, 
loan Igna care surprinde acum 
prin... revenirea la forma care 
l-a propulsat rapid, tn anul 
debutului, In fruntea cavaleri
lor fluierului din fotbalul 
nostru. Firesc, cu aceste două 
prestații excelente in fată, ori
cine se Întreabă șl l-ar Între
ba pe arbitrul timișorean: 
„Ce s-a intimplat In ultimul 
an, cind I. Igna coborlse mult 
pe scara valorii 7“

— Au fost mai multe cau- 
prima replică aze I, a fost 

lui Igna.
— Prima 7
— In nici 

rea, cum au . __  ____ . _
deți, se uită că și noi, ar
bitrii, avem o formă sportivă. 
In cazul meu, oboseala, fizi
că și psihică, și-a spus cuvîn- 
tul. Mă pregăteam, dar nu 
mai aveam luciditatea necesa
ră. Alergam bine, pe tot te
renul, dar mă prindeau multe 
faze in contratimp.

— și oboseala are o cauză, 
nu 7

— Fizic, m-au „omorli" dis
tanțele. De la Timișoara la 
Bacăt» sau Galați și tnapdl, 
sau cîte trei deplasări tntr-o 
săptămînă pe trasee lungi, u- 
neori la vagon de clasă, lasă 
urme, fără să vrei. Apoi, chiar 
dacă nici un meci nu-i ușor, 
unele sînt foarte dificile, au 

o-

un caz Ingîmfa- 
crezut unii 1 Ve

unele sînt foarte dificile, 
o tensiune anume, care te 
bosește psihic.

— Care meciuri 7
— Nu numai derbyurlle. 

și acelea in care gazdele... 
cîștigă. Iar eu am avut des
tule partide tn care oaspeții 
au plecat cu puncte. De exem
plu, la Bacău, am arbitrat de

ci 
nu

patru ori, dar gazdele n-au 
ciștigat niciodată I In campio
natul acesta chiar au pierdut 
de două ori, cu Steaua, acel 
0—4 și, acum, cu Sportul stu
dențesc. La Cluj-Napoca, In 
ultimul an, am arbitrat trei 
partide și gazdele au pierdut 
S puncte. Aceste meciuri au 
o tensiune anume, care insă 
nu m-a clintit niciodată din 
dorința mea de a oferi, ca 
arbitru, gazdelor și oaspeților 
aceleași condiții, adică regula
mentul, unul pentru toată lu
mea. Cred că numai așa noi, 
oavaleril fluierului, putem a- 
juta fotbalul cu adevărat. Iar 
la arbitraje... egale, mai tre
buie să intervină, ca o cale a 
progresului, și atitudinea pu
blicului și a conducerilor. Se 
impune peste tot o compor
tare demnă, sportivă a spec
tatorilor și a conducătorilor 
de club, așa cum am întUnii 
eu la Bacău și Cluj-Napoca, 
cînd echipa gazdă a pierdut.

— Cum explici spectaculoa
sa ta revenire din acest de
but de stagiune 7

— Orice duș rece te trezeș
te I Or, pentru mine, meciul 
de la Pitești, cu Dinamo, a 
fost un asemenea „duș sco
țian". După aceea, pregătirile. 
Zilnic, la Timișoara, eu fac 
antrenamente cu... divizionara 
„B“ locală V.M.T. Și, nu ca 
o ultimă cauză, încrederea tn 
mine. Faptul că anul trecut, 
tntr-o perioadă mai slabă pe 
plan intern, am fost declarat 
cel mai bun arbitru al tur
neului final de juniori U.E.F.A. 
din R.D. Germană, dintr-un 
număr de 24 de cavaleri ai 
fluierului, că tmi mai trebuie 
un singur joc pentru a lua 
ecusonul F.I.F.A. mă obligă 
să cred că Igna va deveni... 
Igna cît de curind.

Mircea M. IONESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Pentru participanții la con
cursul Pronosport de la sfîrșitul 
acestei săptămîni, redăm — ci 
sursă suplimentară de Inspirație 
— pronosticurile antrenorului Ti
tus Ozon, maestru emerit 
sportului :

I. Ascoli — Pistoiese :
II. Bologna — Udinese

III. Como — Avellino
IV. Fiorentina — Brescia

V. Napoli — Cagliari
VI. Perugia — Catanzaro 
vn. ~

vin.
IX.
X.

XI. 
XII. 

XIII.
Plata cîștigurilor prin casieriile 

Loto-Pronosport, pentru tragerea

al
X

1
1 i

y 
x 

X, 2 
X, 2 
1, X

1,

1,
Roma — Inter 1,
Torino — Juventus 
Met. Buc. — Petrolul
Fl. Morenl — C.S. T-viște X 
Poiana — Rapid 1
Min. Anina — U.T.A. 1 
C.F.R. Cj.-Nap. — Olimpia 1

extraordinară Loto a Mărțișoru
lui, se va face astfel : în muni
cipiul București, începînd de la 
13 martie pini la 30 aprilie a.c. 
inclusiv ; în tară, începind de la 
21 martie pînă la 30 aprilie a.c. 
inclusiv. Plata cîștigurilor 
mândrie poștale se va face 
pînd de la 21 martie; a.c.

prin 
ince-

NUMERELE 
TRAGEREA

DIN 11 I

Extragerea
42

Extragerea
15 20 21.

LAi EXTRASE 
PRONOEXPRES 

MARTIE

I : 26 27

a II-a :

1981

40 43 10

39 28 2

CÎȘTI-
care

FOND TOTAL DE
GURI : 1.375.641 lei din 
227.482 Iei REPORT LA CATE
GORIA 1.



SPADASINII ROMANI, PE LOCUL li 
ÎN „PATRULATERUL DIN CAPITALĂ

PREȘEDINTELE F.I.S.U •» DR. PRIMO NEBIOLO,

Debut promițător al echipei 
reprezentative de spadă în mult 
așteptatul „patrulater" interna
țional de la sala Floreasca, 
Franța — Italia — România — 
Ungaria. Un 9—7 cu Italia, în- 
tr-un meci în care îndeosebi 
Zidaru și R. Szabo, valorifi- 
cîndu-și cu mult aplomb a- 
lonja și strategia. superioare 
adversarilor în.tîlnili, au punc
tat de cîte trei ori ! Celelalte 
victorii românești în asalturi 
au purtat „semnăturile" lui 
I. Popa (2) și Angelescu (1). 
Italienii au punctat prin Felii 
(3), Bianchi (2) și Tassimari 
(2).

Tot în turul I, surpriză : Un
garia a întrecut pe campioana 
olimpică, formația Franței, cu 
9—7 !

După frumoasa victorie _ la 
Italia, echipa de spadă a tării 
noastre s-a... repetat, întrecind 
și formația Ungariei, fostă 
campioană mondială, cu 8—7 
(un asalt s-a încheiat prin- 
tr-o dublă înfrîngere. Echi
pa României a condus încă din 
plecare (pe manșe : 3—1, 5—3, 
7—4), Sntr-o întrecere „de un 
excelent nivel tehnic și tactic", 
cum a caracterizat-o Gilbert 
Lefin, antrenorul formației 
Franței. Ceea ce a determinat 
succesul „4“-ului nostru a fost 
plusul de decizie, de ambiție 
al trăgătorilor tricolori. Zidaru 
a făcut din nou un „meci 
mare" obținînd trei victorii, la 
capătul unei prestații sigure, 
sobre îndeosebi în asalturile cu 
Ostrics *(5—3) și Petho (5—1), 
dovedind un foarte 
simt de timp ca și 
de a-și surprinde 
prin parade-riposte 
toare, imposibil de 
carat ! Nu este mai puțin ade
vărat că foarte bine s-au com
portat, în acest meci deosebit 
de dificil, și R. Szabo, cu O 
remarcabilă abilitate, mai aleși 
în asaltul cu Deneș (5—4) și.
cum era de așteptat, I. Popa, 
In special în prima parte a 
meciului. Spre sfîrșitul întîl- 
nirii, însă, el s-a relaxat prea 
repede, pierzînd, de pildă, un 
asalt care se anunța ușor, cel 
cu Deneș (4—5). E drept că în 
acel moment, România condu-

dezvoltat 
predilecția 
adversarii 

fulgeră- 
contra-

Unul dintre cele mai frumoase asalturi ale „patrulaterului" in
ternational de spadă de la București a adus pe planșe pe Zi- 
daru — România (în dreapta) și Petho — Ungaria. Mai subtil 
și mai insistent, spadasinul nostru avea si își aproprie victoria 

" * Foto : Vasile BAGEACcu 5—1...
și meciul era „ju- 
nu se mai putea 
ceea ce privește 

formației cîștigă- 
Zldaru (3),

Miercuri 
dr. Primo 
Federației 
tulul universitar (F.I.S.UĂ. de
legat din partea Comitetului E- 
xecutiv al acestei federații pen
tru Universiada de vară de la 
București. Oaspetele va avea 
convorbiri cu membri ai Comi
tetului national de organizare a 
Universiadei și va urmări sta
diul pregătirilor diferitelor o-

a sosit în Caoitală 
Nebiolo, președintele 
internaționale a spor-

BUCUREȘTI»
biective legate de marea com
petiție studențească.

La sosire, pe aeroportul Oto 
peni, dr. Primo Nebiolo a fost 
intimpinat de Tudor Mohora, 
președintele Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști din 
România, vicepreședinte al 
C.N.O.U., de alti membri ai 
Comitetului national de organi
zare a Universiadei.

(Agerpres)

BOGAT PROGRAM DE MANIFESTĂRI 
CULTURALE CU PRILEJUL UNIVERSIADEI

cea cu 8—6 
cat“ ; nimic 
întîmpla în 
desemnarea 
toare. Realizatori : 
I. Popa și R. Szabo (cite 2 v.) 
și M. Popa (1 v. în alte două 
asalturi a trecut pe lingă vic
torie...), respectiv ~ 
Petho și Deneș (cite 
Szekely (1 v.).

în celălalt meci din 
surpriză pe... jumătate : Italia 
a terminat la egalitate (8—8) 
cu Franța, dar campioana 
olimpică și-a apropriat victoria 
la tușe : 62—59. Au punctat : 
Riboud (3), Salcssc și Ver- 
brackel (cite 2 v.). Lenglet
(1) pentru Franța, Bianchi și 
Felii (cîte 3 v.), Tassimari
(2) pentru Italia.

Resimtîndu-se după efortul 
din primele meciuri, spadasinii 
noștri n-au mai putut păstra a- 
ceeasi cadență și în partida cu 
Franța pe care au pierdut-o la 
limită (cu 8—7). R. Szabo a 
punctat de 3 ori. iar I. Popa 
și Angelesca de cîte două ori. 
Pentru francezi : Riboud (4), 
Salesse (2). Verdrackel și Len
glet (cîte o victorie). în ultimul 
meci. Ungaria — Italia 12—4.

_ieă vic- 
Ustrics, 

2 v.) și

turul II,

Turneul international de șah
Mn—  ii ii

A. HAIK- LIDER DUPĂ 7 RUNDE

Trel echipe aflîndu-se la e- 
galitate de victorii (două), cla
samentul a fost stabilit în func
ție de numărul asalturilor cîș- 
tigate : 1. Ungaria 2 v (28 asal
turi cîștigate), 2. ROMANIA 
2 v (24), 3. Franța 2 v (23), 4. 
Italia 0 v (19).

Tiberiu STAMA

Ca si Jocurile Olimpice, 
întrecerile sportive ale Univer
siadei de vară de la București 
vor fi însoțite de un bogat pro
gram de manifestări culturale, 
de cele mai diverse genuri, or
ganizate atît pentru sportivii 
prezentl la startul marii com
petiții studențești, cît și pen
tru turiștii ce se vor afla în 
Capitala țării noastre în perioa
da 19—30 iulie.

Astfel, vor fi prezentate o se
rie de spectacole de muzică 
populară românească oe mari 
scene ale Capitalei, iar Ia Mu
zeul Satului sînt prevăzute ma
nifestări cuprinzînd obiceiuri 
tradiționale din toate zonele 
țării.

Vor fi prezentate, de aseme-

nea spectacole de sunet și lu
mină.

In perioada Universiadei, pro
gramele muzeelor, caselor me
moriale si ale colecțiilor 
artă 
mul 
ilor 
nea 
niza 
grup cu cele mai valoroase lu
crări ale artiștilor plastici con
temporani. Pe ecranele cinema
tografelor sînt prevăzute gale 
ale filmului românesc și străin. 

Totodată, din toate centre's 
universitare vor fi prezente la 
București formații artistice stu
dențești laureate ale festivalu
lui național „Cîntarea Româ
niei".

de 
vor fi adaptate la progra
de desfășurare a competiti- 
sportive, în timp ce Uniu- 
artiștîlor plastici va orga- 
expoziții individuale și de

La Miercurea Ciuc, în C. E. de juniori grupa „B“

HOCHEIȘTI1 NOȘTRI, ÎNTRE FAVORIȚt

Turneul internațional de șah al 
României a continuat ieri dimi
neață cu desfășurarea partidelor 
Întrerupte. Tînărul campion fran
cez Haîk a cîștigat întîlnirile cu 
lonescu șl Inkiov. Vaisman l-a 
învins pc Adamski, lonescu 
Ambroz, Dolmatov pe E- 
iar Negulescu a remizat cu Spi
ridonov.

După-amiază, în runda a 7-a, 
partida cea mai spectaculoasă a 
realizat-o din nou Haîk, în fața 
Iul Adamski. După sacrificii și 
contrasacriflcii, francezul a reu
șit să găsească o ultimă lovitură 
tactică victorioasă. Contracandida
tul său la primul Ioc, Dolmatov, 
a cîștigat un pion în partida cu 
Vaisman și va încerca, la reluare, 
să-și valorifice acest avantaj în- 
tr-un final complicat de turnuri. 
Celelalte rezultate : Ambroz — 
Foișor 1—6. Ștefanov — Stoica și 
Flesch — Negulescu remize, Spi
ridonov — Bbnsch întreruptă.

In clasament conduce Hai'k cu

i pe
BSnsch,

6 p, urmat de Dolmatov 5 p (1), 
Inkiov l'li p, Ambroz, lonescu, 
Negulescu 3'k p etc.

Astăzi este zi liberă, urmînd ca 
vineri să se dispute runda a 8-a 
care programează (de la ora 
15,30) în Aula Facultății de far
macie partida derby Haîk — Dol
matov.

La sfîrșitul aces
tei săptămîni. 
duminică

Miercurea Ciuc 
gazda grupei „B“ 

Campionatului european 
hochei pentru juniori, compe
tiție în vederea căreia harnicii 
organizatori locali au muncit cu 
sirg de mai bine de trei luni, 
reamenajînd frumosul Palat de 
gheață din localitate, căruia 
l-au fost aduse importante mo
dificări.

La startul acestei dispute ti
nerești se vor alinia 8 repre
zentative de țări care au fost 
repartizata în două serii. în ca
drul cărora se joacă, timp de 
trei zile (15 16 și 18 martie), 
fiecare cu fiecare. Apoi, după 
o zi de pauză, se va des
fășura turneul final, tot pe 
două grupe, de această dată, 
valorice : turneul pentru locu
rile 1—4 și cel pentru locuri
le 5—8. în aceste turnee (care 
au numai două etape : 20 și 21 
martie) contează și rezultatul 
din grupele preliminare. Și a- 
cum iată componenta celor 
două grupe preliminare :

martie, 
H

15 
va 
a 

de

GRUPA „A“ : România, Fran
ța, Norvegia si Danemarca ;

GRUPA „B” : Bulgaria, Ita
lia, Iugoslavia și Ungaria.

La ediția de anul trecut, 
disputată în luna martie. în lo
calitatea Jesenice din Iugo
slavia, primul loc a fost ocupat 
de reprezentativa Austriei, care 
a promovat în grupa „A". în lo
cul ei retrogradînd selecționata 
Norvegiei. Reprezentativa tării 
noastre, care este una din favo
ritele întrecerii, a făcut parte 
din aceeași grupă cu învingă- 
toarea turneului (de care a fost 
învinsă cu 6—5) și a terminat 
întrecerea pe locul IV. în ge
neral. atît la ediția trecută, cît 
și la ultimele dispute ale junio
rilor, s-a constatat 
tisfacția 
creștere 
nic la 
deci, de

_ _______ spre sa-
tuturor — o evidentă 

a nivelului fizic și teh- 
tinerii hocheiști. Este, 
așteptat ca și la com-

petiția care începe duminică la 
Miercurea Ciuc să fim martorii 
unor partide frumoase, care să 
placă avizatului public local.

în încheiere, considerăm util 
să facem alte câteva precizări, 
întrecerea care începe duminică 
este cea de a 13-a din istoria a- 
cestel frumoase competiții, pri
ma dintre ele > 
anul 1969 în 
cîștigată de i 
gazdă. Forul 
cordă o mare 
lor rezervate 
gind cei mai 
observatori la aceste competiții, 
așa cum este cazul și la Miercu
rea Ciuc unde în afara celor 
9 arbitri internaționali, delega
tul F.I.H. este primul său vi
cepreședinte. cehoslovacul Mi- 
rek Subrt.

Călin ANTONESCU

consumîndu-se în 
Elveția și fiind 

selecționata tării 
international a- 
atenție întreceri- 
juniorilor, clele- 
buni arbitri st

Turneul feminin de Handbal de la Neubrandenburg

tu Cupa r.l.n.A. Ia rugbij

ITALIA — FRANȚA 9-17
ROMA, 11 (Agerpres). La Ro- 

vigo, în C.E., „Cupa F.I.R.A." la 
rugby, Franța a întrecut Italia 
cu 17—9 (3—3). Punctele oaspeți
lor au fost realizate de Averous, 
Delage, Belascain (cite o încer
care), Vivits (o lovitură de pe
deapsă și o transformare), în 
timp ce pentru Italia a punctat 
ZJettarello (2 lovituri de pedeap
să și un drop-goal).
• La Ayr, în meci amical, echi

pa secundă a Scoției a întrecu1 
cu 18—1 (15—0) formația similară 
a Franței.

ATLETISM • Crosul de la 
Louisville (Kentucky) a fost cîș
tigat de atletul , american 
Virgin ‘ ‘

BOX 
dintre 
Norton 
arenei .
din New York, la’ 11 mai, învin
gătorul urmînd să fie desemnat 
șalanger la titlul mondial al 
greilor deținut de Larry Holmes. 
Jerry -Cooney a susținut pînă în 
prezent 24 de întîlniri, obținînd 
tot atîtea victorii. Norton, unu) 
dintre învingătorii lui Cassius 
Clay, numără în palmaresul său 
49 de meciuri (42 victorii, 6 în- 
fringerl și un meci egal).

Craig
(12 km în 36:09,8).
• S-a stabilit ca 
Jerry Cooney și 
să aibă loc pe

,,Madison Square Carden'

meciu' 
Ken 

ringul

NOUA FORMULA DE DESFĂȘURARE
A RELANSAT „CUPA DAVIS"

PARIS, 11 (Agerpres). — Comentatorul de tenis al agenției France 
Presse, Christian Chareossey, într-o retrospectivă a celor opt meciuri 
din primul tur al „Cupei Davis" scria între altele: „Noua formulă 
adoptată pentru disputarea „Cupei Davis" ediția 1981 a relansat inte
resul în jurul acestei faimoase competiții, care în ultimii ani pierduse 
din atracția șl strălucirea sa, atlt din partea publicului, cit și a ju
cătorilor, captivați mai ales de marile turnee. Faptul de a reuni pe 
cele mai bune 16 echipe din lume Intr-un tablou final, un fel de 
„prima divizie" a tenisului, a oferit, încă din primul tur, meciuri 
interesante, de foarte bun nivel tehnic și echilibrate ca scor, pentru 
că șase din cele opt întîlniri s-au terminat cu victorii la limită: 3—2, 
Unii din marii favoriți au fost foarte aproape de eliminare, cum a 
fost cazul cu echipele S.U.A. și Argentinei, care_ au trebuit să aștepte 
ultimul meci de simplu pentru a t_ — 
de anul trecut, Italia, a ieșit din cursă 
mișoara și la Lyon, formațiile României 
echipe mal bine cotate la această 
respectiv, Franța".

★
• Rezultate din mari turnee: 

Lagos (Nigeria): Larry Stefanski 
(S.U.A.) învinge, în finală, cu 
7—6, 6—3, 6—0 pe Peter Feigl 
(Austria) • Bruxelles: în preli
minarii Bjorn Borg învinge pe Ber
nard Boiieau (Belgia) cu 6—3, * * 
Brian Gottfried (S.U.A.) pe 
Scanlon (S.U-A.) cu 4—6, 
6—2 iar Buehning (S.U.A.) 
Thomas Smid (Ceh.),cu 7—5, 
• Cairo, în turul II: Panatta (I- 
talla) — Meheilnl (Egipt) 6—0,

se califica. Ba mal mult, finalista
- - - - ‘ ’ tur. La Ti-

elimlnat e- 
Brazilia și,oră In

incă din primul 
și Australiei au 
lumea tenisului,

★
El Shafel (Egipt) — Dibley 

■’ * * " ’ Gimenez

6— 3, 
Bill

6—2, 
pe

7— 5

★
6—1, . 
(Australia) 6—3, 6—4, 
(Spania) — Kiliadls (Grecia) 6—1, 
6—2, Barazzutti — Ocleppo (am
bii Ralia) 6—4, 6—7, 6—1 • Dallas 
(Texas): primul tur: Virginia Ru- 
zicl — Yvonne Vernaak 6—3, 
6—2, Virginia Wade — Sandy Col
lins 2—6. 7—6, * * 
vec — Leslie
Kathy Jordan 
«—2, 8-3.

6—2, Mima Jauso- 
Allen 6—0, 6—4,
— Ann Kyiomura

VICTORIE DIFICILA A ECHIPEI ROMÂNIEI 
IN MECIUL CU DANEMARCA: 12-11

NEUBRANDENBURG, 11 (prin 
telefon). în cea de a
doua rundă a turneului interna
tional feminin de handbal se
lecționata României a învins cu 
12—11 (7—7) reprezentativa Da
nemarcei. Chiar dacă avem în 
vedere faptul că echipa noastră 
s-a prezentat la acest joc fără 
una din jucătoarele sale de ba
ză (este vorba de Maria Torăk, 
nerefăcută și pe care antreno
rii o păstrează pentru meciurile 
grele care urmează), conside
răm totuși că acest rezultat nu 
este pe măsura valorii repre
zentativei noastre.

Ce s-a întîmplat? în fața a- 
părării avansate și agresive a 
handbalistelor daneze, jucătoa
rele noastre s-au regăsit greu, 
au acționat individual și de ce
le mai multe ori lent, ratînd în 
plus din pozițiile cele mai cla
re. Cel puțin zece atacuri care 
puteau fi transformate în gol 
au fost astfel irosite. Danezele 
au condus în majoritatea tim
pului. este drept doar la un

gol diferență, obligînd echipa 
noastră la o cursă de urmărire. 
Handbalistele românce au pre
luat avantajul abia în min. 46 
obținînd. cum spuneam, o vic
torie dificilă, pentru care au 
făcut eforturi mai mari decît 
era de așteptat. Au marcat: 
Gaal 3, Oprea 2, Stefanovlci 2. 
Igorov 2, Covaliuc 1. lonescu 1 
și Cazacu 1 (România), respec
tiv Okkerstrfim 4, Carlsen 2. 
J. Nielsen 2. Rosenfalk 1, Mo- 
gensen 1 și Kock 1. Au condus 
W. Ischer și F. Rykart (ambii 
din Elveția).

în ultimul meci al reuniunii 
inaugurale. Ungaria a învins 
Norvegia cu 20—12 (8—5). Să 
mai notăm că după meciul 
România — Bulgaria, Maria 
Igorov a fost sărbătorită de or
ganizatori pentru înscrierea so
lului cu nr. 4000 în această tra
dițională competiție.

în programul de joi (nr. — azi): 
România — R. D. Germană,

Ion GAVRILESCU

• TELEX •
FOTBAL • La Dublin, în mec* 

retur pentru preliminariile C.E 
(juniori) Țara Galilor a Învins 
cu 2—0 (1—0) formația Irlandei 
în primul joc, scorul a fost e- 
gal: 2—2, echipa Țării Galilor 
obținînd calificarea în faza fi
nală. • La Tokio, selecționata 
Coreei de Sud a întrecut cu 1—0 
(1—0) formația Japoniei. • Me
ciuri rejucate pentru sferturile 
de finală ale „Cupei Angliei* : 
Ipswich Town — Nottingham 
Forest 1—0; Wolverhampton — 
Middlesbrough 3—1 (după pre
lungiri). In semifinale, la 11 apri-

lie : Wolverhampton — Totten
ham : Ipswich — cu învingătoa- 
rea din meciul Everton — Man
chester City.

ȘAH • tn runda a treia a 
turneului feminin de la Belgtad 
Dana Nuțu a învins-o pe cuba
neza Garcia, iar în runda a pa
tra pe iugoslava Vuksanovlci. în 
clasament conduce ‘
(Iugoslavia), cu 3*/, p, 
de Dana Nutu 
• Turneul de ' 
a fost cîștigat 
tru american 
sen, cu 6*/, p, 
wan (S.U.A.), 
fășurat în „sistem elvețian", au 
participat 144 jucători.

Maks'm oriei 
urmată 

cu ‘ 2</, p (1). 
la Buenos Airea 
de marele maes- 
Larry Christian- 
urmat de Seira- 
La turneu, des-

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
• După o zi de repaus, cam

pionatul mondial de hochei pe 
gheață (grupa ,,C“) a continuat 
la Beijing cu meciurile etapei a 
3-a. Rezultate: Ungaria — R.P.D. 
Coreeană 10—3, Bulgaria — Da
nemarca 6—4. Austria — Franța 
7—1, R.P. Chineză — Anglia 12—2. 
In clasament, conduc echipele A- 
ustrlel și R.P. Chineze, cu cite 
6 p.

O Campionatul mondial de mo- 
toclclism pe gheață a fost domi
nat de sportivii sovietici, clasați 
pe primele trei locuri in
cursul final desfășurat în orașul 
olandez Assen. Titlul a revenit 
Iul Vladimir Liubicl.
• Concursul de sărituri cu 

schlurile, desfășurat în nocturnă’ 
pe trambulina de la Falun (Sue
dia), a fost cîștigat de austriacul

con-

Armin Kogler, cu 263,1 p (sări
turi de 90,5 m și 89,5 m). L-au 
urmat canadianul Horts Bulau — 
250,2 p și norvegianul Joahn 
Saetre — 250,1 p. In urma aces
tui succes, Kogler a trecut po 
primul loc în clasamentul gene
ral al „Cupei Mondiale“, cu 192 
p, fiind secondat de Roger Ruud 
(Norvegia) — 181 p.
• Proba feminină de slalom 

special disputată pe pîrtia de la 
Mehlemeisl (R.F. Germania) a 
revenit schloarei poloneze Mal- 
gorzata Tlalka, urmată de R^sl 
Aschenwald (Austria) și Metka 
Jerman (Iugoslavia).

La Ljubljana. • în mec' de 
verificare pentru apropiatul C.M. 
de hochei (grupa B) : Iugoslavia 

— Milevsko (Cehoslovacia) 4—* 
(3—2, 1—2, 0—01.
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