
TOVARĂȘUL KICOLAE CEAUSESCU
A PRIMIT PE DR. PRIMO NEBIOLO. 

PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI INTERNATIONALE
A SPORTULUI UNIVERSITAR (F, I. S. U.)

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi. pe dr. 
Primo Nebiolo, președintele Fe
derației internaționale a spor
tului universitar (F.I.S.U.), de
legat din partea Comite tulul 
Executiv al acestei federații 
pentru Universiada de vară de 
Ia București, care se află într-o 
vizită in tara noastră.

La primire au participat to
varășii Cornelia Filipaș, vi- 
ceprim-minislru al guvernului, 
președintele Comitetului națio
nal de organizare a Universia
dei, Nicu Ceaușescu, secretar a> 
C.C. al U.T.C., vicepreședinte al 
Comitetului national de organi
zare a Universiadei, Tudor Mo
hora, președintele Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din România.

A fost prezent Ernesto Mario 
Bolasco, ambasadorul Italiei la 
București.

Oaspetele a adresat șefului 
statului român calde mulțumiri 
pentru întrevederea acordată și 
a exprimat, în numele Comite
tului executiv al federației, pro
funda gratitudine și recunoștin
ță președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru că a accep
tat ca Universiada de vară de 
la București să aibă loc sub 
înaltul său patronaj.

Relevind prestigiul mișcării 
sportive din România, contribu-

ÎNTÎLNIREA PREȘEDINTELUI F.I.S.U. 
CU ZIARIȘTI DIN CAPITALĂ

La sediul Comitetului națio
nal de organizare a Universia
dei de vară de la București, dr. 
Primo Nebiolo, președintele Fe
derației internaționale a spor
tului universitar (F.I.S.U.), s-a 
intilnit joi seara cu reprezen
tanți ai ziarelor și publicațiilor 
centrale, ai radioteleviziunii șl 
Agerpres, cu corespondenți ai 
presei străine acreditați in ța
ra noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a fă
cut o declarație si a răspuns a- 

-poi la întrebările ziariștilor.
Uitpă ce a subliniat onoarea 

- de a fi fost primit de către 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
sub al cărui înalt patronaj se 
vor desfășura întrecerile spor
tive ale studenților, oaspetele 
a spus : „Președintele Nicolae 
Ceaușescu ne-a lăsat să înțele
gem că cunoaște totul despre 
Universiadă, că succesul aces
teia este o problemă pe care 
o are la inimă. Domnia sa și-a 
exprimat dorința ca această 
competiție sportivă să fie într- 
adevăr o mare manifestare a 
tineretului, a prieteniei și 
păcii".

Azi, vor fi desemnați primii campioni al „Daciadei" de vară

SPORTIVI DIN 33 DE JUDEȚE 
LA FINALELE DE JUDO ALE SENIORILOR

în sala de atletism a Com
plexului sportiv „23 August*  
din Capitală încep azi primele 
finale ale „Daciadei" de vară, 
în cadrul cărora vor fi desem
nați campionii de seniori la 
judo pe anul 1981.

Cîteva amănunte înaintea star
tului. După etapa de zonă, la 
care și-au încercat șansele de 
calificare pentru aceste finale 
peste 1 600 de sportivi, au ob
ținut dreptul de participare 174 
de concurenti. din nu mai pu
țin de 33 de județe. Astfel, pe 
foile de concurs sînt înscriși 
atît sportivi din centre cunos
cute ca București, Brașov, Si
biu sau Iași, cît și din alte lo
calități cu secții de judo ai 
căror reprezentanți bat la poar
ta afirmării : Metalul Roman, 
Rulmentul Birlad, C.S.S. Su
ceava, Metalul Plopeni, C.S.S. 
Slatina. Gloria Bistrița, C.I.L. 
Sighetu Marmației. Otelul Tîr- 
goviște, C.S.S. Alexandria s.a.

_ Firește. în lupta pentru mult 
rîvnitele tricouri de campioni 
ai „Daciadei" prima șansă o au 
componenții lotului reprezenta
tiv. care se pregătesc pentru 
apropiatele campionate europe
ne, finalele care vor fi inaugu
rate azi fiind pentru ei Si un 
important test de verificare. La 
categoria superusoară, principa
lul favorit este Arpad Szabo 
(Dinamo București). indisponi
bil la finalele de anul trecut. 

ția ei însemnată la progresul 
sportului mondial, la înfăptui
rea obiectivelor organizațiilor 
internaționale de specialitate, 
dr. Primo Nebiolo a dat o înal
tă apreciere eforturilor depuse 
de statul nostru în vederea asi
gurării celor mai bune condiții 
de desfășurare a Universiadei 
de la București.

In cursul convorbirii a fost 
exprimată convingerea că ma
rea competiție se va inscrie ca 
un eveniment sportiv de seamă, 
marcind un aport major la 
creșterea prestigiului sportului 
universitar, la întărirea legătu
rilor de prietenie între tinerii 
din întreaga lume. Totodată, a 
fost subliniată misiunea ge
neroasă pe care o are sportul 
în pregătirea și educarea sănă
toasă, fizică și morală, a tine
rei generații, în promovarea 
idealurilor de pace, înțelegere 
și colaborare internațională.

Reafirmînd hotărîrea Româ
niei de a-și aduce și in viitor 
o contribuție activă în cadrul 
Federației internaționale a spor
tului universitar, președintele 
Nicolae Ceaușescu a urat aces
tui for sportiv succes deplin în 
îndeplinirea misiunii sale de în
tărire a prieteniei între studen
ții din întreaga lume, între toți 
tinerii, de mai buna cunoaștere 
și apropiere între popoare.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

In continuare, oaspetele a 
spus : „România este o țară 
care, prin politica sa de mare 
demnitate, oferă posibilitatea 
unei sărbători a prieteniei și 
tot ceea ce ne dorim pentru 
a avea o frumoasă manifesta
re sportivă".

Președintele F.I.S.U. s-a re
ferit, apoi, la convorbirile avu
te in cursul zilei cu conduce
rea Comitetului Național de 
organizare privind stadiul pre
gătirilor care se fac pentru 
Universiada de vară, a împăr
tășit impresiile sale din timpul 
vizitării bazelor sportive, apre
ciind eforturile ce se depun 
pentru ■ asigura sportivilor, 
oficialilor, presei, tuturor parti- 
cipanților, cele mai bune con
diții la cea mai mare întrecere 
sportivă mondială, după Olim
piadă. în acest sens, vorbitorul 
a menționat că prima medalie 
Ce ar trebui conferită de F.I.S.U. 
cu prilejul Universiadei se cu
vine a fi acordată poporului 
român, prin ale cărui strădu
ințe se va asigura succesul ma
rii competiții.

(Agerpres)

Constantin Niculae (de la ace
lași club), la semiușoară, Si- 
mion Toplicean (Dinamo Bra
șov) sau Marcel Nuțu (Dinamo 
Buc.), la ușoară. Mircea Frăți- 
că (Nitramonla Făgăraș) la se- 
mimijlocie. Mihalache Toma 
(Dinamo Buc.) la mijlocie. Da
niel Radu (Dinamo Brașov) la 
semigrea si Mihai Cioe (tot de 
la Dinamo Brașov) la grea, as
piră Îndreptățit, după „calculul 
htrtiei*.  la cucerirea titlurilor. 
La open, înscrierile se fac după 
încheierea confruntărilor de la 
categoriile mari.

Azi vot fi desemnați cam
pionii la categoriile mijlocie, 
semigrea și grea, iar sîmbătă 
și duminică la celelalte 5 cate
gorii. Reuniunile încep la ore
le 9 Și 18.

SCHIORI ROMÂNI LA BALCANIADA 
DE LA ULUDAG (Turcia)

După cum se știe, săptămî- 
na vitoare, la Uludag, în Tur
cia. va avea loc o nouă ediție 
a Balcaniadei de schi. La în
trecere vor fi prezenti sportivi 
Si sportive din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, România și 
Turcia. în vederea acestei com
petiții balcanice, lotul schiori
lor români a plecat azi spre 
Uludag. Au făcut deplasarea :
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Concluzia meciului-fest de fotbal de la Brăila

UN NOU PAS ÎN PREGĂTIREA ECHIPEI NAȚIONALE

Minutul 34 al partidei de la Brăila. Lovituri liberă de la 13 
metri, transformată în gol ca urmare a unei execuții „ca la 
carte“ a lui Bălăci Foto : Dragoș NEAGU

Nu vom cădea în greșeala 
de a considera meciul de la 
Brăila al lotului reprezentativ 
de fotbal un SCOP, ca urmare 
a victoriei jucătorilor noștri în
tr-o întîlnire amicală, este a- 
devărat foarte grea. Adică re
zultatul favorabil (care pe te
renul de joc a fost la un pas 
să nu ne fie favorabil...) nu ne 
influențează criteriile de jude
cată — cum credem că nu le 
influențează nici pe cele ale 
colectivului tehnic răspunzător 
de pregătirile echipei naționa
le —, astfel că analiza parti
dei dintre lotul nostru și Se-

COEZIUNEA SE DISCIPLINA 
ECHIPEI AU DETERMINAT

SUCCESUL BASCHETBALISTELOR 
DE LA „U“ CLUJ-NAPOCA

.\\\\\\\\\\\\^

Combativi, efi

cientă, disciplina
tă, Doina Prăzaru- 
Mate (nr. 11) a 
fost una dintre ju
cătoarele de bază 
de la „U“,. înca
drată intr-un tot 
omogen, care a do
minat campionatul

S-a încheiat una dintre cele 
mai disputate ediții ale cam
pionatului national de baschet 
feminin la care, pînă spre final, 
au candidat la titlu trei echipe 
— Universitatea Cluj-Napoca. 
Politehnica C.S.Ș. 2 București 
șl Voința București, celelalte 
participante la grupa valorică 
1—6 — Voința Brașov, Crișul 
Oradea și Comerțul Lie. „Bo
lyai" Tg. Mureș — obtinind de
seori victorii asupra pretenden
telor la locul I (dealtfel. Voința 
Brașov are scor favorabil — 
3—2 — asupra baschetbalistelor 
de la Politehnica și Voința 
București !).

Spre cinstea lor. componen
tele formației Universitatea 
Cluj-Napoca au izbutit să re
aducă în orașul de pe Someș 
titlul pe care îl mai cîștigaseră 
concetățencele lor în 1953 și 
1954. Cu un lot în care jucă
toarele experimentate (Floarea 
Anca, Doina Prăzaru-Mate, 
Gheorghița Bolovan — căpitana 
echipei. Mariana Merca, Viorica 
Jurcă) s-au înțeles de minune 
cu mal tinerele lor partenere 
de joc (Măndlca Ciubăncan, A- 
driana Mangu, Verginia Popa) 
și cu rezerve care și-au adus 
șl ele contribuția cînd au fost 
solicitate (Heidemaria Schuster, 
Elisabeta Csegledi. Sibille Lu
kas și Ioana Maca vei), antreno
rul Nicolae Martin a realizat

Daniela Uncrop, Carmen Cos- 
ma. Vili Podaru. Carol Ador- 
jan. Alexandru Manta. Alin 
Năstase, Szolt Balasz, Dan Ili
escu, Cătălin Fusulan (pentru 
probe alpine). Emilia Raus, 
Magdalena Hîrlav, Mimișor Pi
tea, Horia Oros. Ion Lungociu, 
Gyula Kiss. Vasile Beienaru, 
Ion Moise, Ion Stoian si Gheor- 
ghe Găvenea (pentru fond). 

lectionata divizionară a R. D. 
Germane, în fapt un meci în
tre cele două reprezentative, 
are în vedere caracterul său e- 
sential — foarte important ! — 
de MIJLOC de verificare, de 
mijloc de lucru într-o etapă 
pregătitoare a dificilelor par
tide cu Anglia si Ungaria din 
preliminariile C.M. Sigur că 
fotbaliștii noștri au jucat „la 
victorie", au jucat ca să cîsti- 
ge acest meci-test. victoria fi
ind un tel imediat, si es
te bine că el a fost atins. O- 
biectivul major. însă, a fost 
verificarea stadiului de pregă-

Foto :
N. DRAGOȘ
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un lot omogen, bine pregătit 
tehnic, tactic și fizic, capabil să 
depășească desele momente de 
cumpănă ale competiției. Dacă 
trebuie găsit un secret al per
formantei echipei „U“ îl aflăm 
în unitatea și disciplina tuturor 
jucătoarelor, care s-au mobili
zat de la început pentru împli
nirea unui tel la care rîvneau 
de cîtiva ani. Este de dorit ca 
succesul din acest an să sti
muleze nu numai pe jucătoa
rele echipei, ci si Pe cei care 
urmăresc dezvoltarea baschetu
lui clujean, în primul rînd pe 
antrenorii de junioare, care tre
buie să susțină mai mult si mai 

TURNEU INTERNATIONAL
în aceste zile, la Szombathely 

(Ungaria), se desfășoară între
cerile unui mare turneu inter
national de lupte greco-romane 
pe echipe, la care sînt prezente 
formațiile Bulgariei, Poloniei, 
României, Uniunii Sovietice și 
Ungariei (două garnituri). An-

tire a echipei, verificarea po
tențialului ei actual, examina
rea capacității sale de apărare, 
de atac, a legăturii dintre com
partimente. deci a omogenității 
sale, a formei selectionabililor 
etc.

Pentru toate aceste analiza 
în parte, meciul cu puternica 
echipă a fotbaliștilor din R. D. 
Germană a fost un examen 
cum nu se poate mai nimerit, 
care a scos în relief ca într-o 
radiografie situația actuală a 
reprezentativei noastre, cu as
pectele sale bune și rele. Fot
baliștii din tara prietenă prac
tică un joc atletic, de soc. un 
ioc în forță, foarte rapid, apro
piat fără îndoială fotbalului en
glez. cu care ne vom întîlni 
la 29 aprilie. în condițiile con
fruntării cu un fotbal asemă
nător celui britanic (neuitînd 
însemnata diferență că fotba
liștii din R. D. Germană au 
evoluat miercuri în deplasare, 
iar cei englezi vor juca pe te
ren propriu), echipa noastră a 
răspuns astfel problemelor da 
joc :

1) în afara Iul Iordache. care 
a avut prea puține intervenții, 
fiind rar solicitat, evoluția iul 
neputînd fi. In consecință, ju
decată, apărarea imediată a ju
cat bine cea mai mare parte 
a meciului. Excelent 89 de mi
nute. libero-ul Ștefănescu a 
făcut o singură greșeală — dar

Marius POPESCU

(Continuare în pag 2-3)

bine lotul de senioare (format 
acum în majoritate din bas
chetbaliste provenite din alte 
centre). Ca să nu mai vorbim 
de băieți, care ar trebui să va
dă în colegele lor de club un 
exemplu de urmat.

Pe locul secund s-a clasait 
Politehnica C.S.Ș. 2 București 
(antrenor Grigore Costescu), cu 
un lot mai valoros decît anul 
trecut (cînd a cîștigat campio
natul). dar care nu s-a ridicat 
Ia nivelul posibilităților. Desl-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare In pag 2-3)

DE LUPTE ÎN UNGARIA
trenorii Ion Corneanu și Ion 
Cernea ti însoțesc ne luptătorii 
Mihai Cișmaș, Constantin Ale
xandru, Nicolae Zamfir. Stefan 
Rusu, Gheorghe Ciobotaru. Ion 
Draica, Ilie Matei. Vasile An
drei și Victor Dolipschi.



Dc duminica, la Miercurea Ciuc, C. E. de hochei (J

ECHIPA ROMÂNIEI, PLINA DE II
DE IA „MALUL AID" 

LA... RELANSAREA 
ÎNTRECERILOR DE CROS

Dintr-un dialog avut recent cu 
prof. George Simeanu, inspecto
rul general al Inspectoratului 
școlar al județului Vîlcea, am re
ținut 9 idee demnă de notat: 
„Din primăvară ne vom relua e- 
forturile pentru... reabilitarea cro
surilor, în toate unitățile de In- 
vățămînt. Nu este de acceptat 
ca această ramură a atletismului, 
larg accesibilă, să rămînă în afa
ra preocupărilor cadrelor didac
tice de specialitate din județul 
nostru...**.

• RECENT s-au încheiat la 
Ploiești întrecerile tradiționalei 
competiții de handbal, „Cupa 
ziarului Flamura Prahovei", la 
care au participat 22 de echipe, 
dintre care 10 de fete. După 
disputele preliminare, care au 
durat peste o lună de zile, in 
finală s-au tatilnit formațiile 
Vulturul Ploiești — C.S.Ș. C.D. 
Gherea (2a—17) — la fete șl Pe
trolul Teleajen — A.S.A. Ploiești 
(13—10) — la băieți. • „CUPA 
MĂRȚIȘORULUI" la judo a re
unit la Bacău numeroși practi- 
canți ai sportului to kimono, 
copii categ. I și H, din 14 o- 
rașe. Trofeul a revenit echipei 
Chimia Ploiești, pe locurile 2 
și 3 s-au situat Condorii Bacău 
— asociația sportivă a Casei 
pionierilor șl șoimilor patriei, 
organizatoarea 
C.P.S.P. Oradea. 
REA desfășurată 
tu Mare pentru ___
Înfrumusețarea bazelor sportive 
pe 1980 a fost rfștigată de co
muna Medieșu Aurit, urmată de 
lo-alitățile Turț și Andrld. Or
ganizatorii au oferit premii ta

Dorind să treacă la fapte, In
spectoratul școlar al județului 
VCcea. în colaborare cu 
C.J.E.F.S., a șl inaugurat, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, suita 
concursurilor de cros: pe corona
mentul lacului de acumulare din 
vecinătatea municipiului Rm. Vîl- 
cea, la punctul numit „Malul 
alb**,  nu mai puțin de 500 de e- 
levi și-au măsurat forțele, într-o 
întrecere la a cărei reușită a 
contribuit din plin și vremea, 
călduroasă și însorită.

Ce a relevat acest start T Răs
punsul îl oferă mai con
vingător decît orice, rezultatele ! 
Spre surpriza generală, un co
lectiv sătesc, din Hotărasa, co
muna Copăceni a dominat între
cerile la nivelul celor mai mici 
alergători. „Cei din această așe
zare vîlceană participă pentru a 
doua oară la asemenea concursuri 
pe județ, sînt oarecum necunos-

--------------------

Campionatele naționale de tir 

pentru arme cu glonț (indoor)

HIE PETRU ÎNV1NG4T0RLA BARAJ
ÎN W DE PISTOL EIDER
FOCȘANI, 12 (prin telefon). în 

Sala de atletism în care s-au fă
cut amenajări speciale (eforturile 
localnicilor au fost absolut lău
dabile) au început întrecerile pri
mului campionat de tir indoor, 
pentru arme cu glonț, organizat 
în țara noastră. Programul pri
mei zile a cuprins proba olimpi
că de pistol liber la care s-au 
înscris 16 trăgători, seniori și ju
niori, încheiată cu un clasament 
unic. S-au întîlnit, deci, pe stan
duri, toți specialiștii noștri, punc
tul de interes fiind confruntarea 
dintre cele două generații ce al
cătuiesc eșalonul acestei probe. 
După primele două decade, ceva 
mai slabe — media lor n-a de
pășit 91 p — nici unul dintre 
pretendenții la titlu nu s-a dis
tanțat. Din acest moment, însă, 
nie Petru și-a „intrat în mînă“ 
șl, după 96—94—91—55 p a tota
lizat 559 p, la mare distanță de 
ceilalți concurenți. A existat, to
tuși, o excepție: ea s-a numit 
Marinică Trușcă. Acesta mal avea 
de executat 20 de focuri, cînd 
colegii săi de serie, inclusiv Hie 
Petru, încheiaseră concursul. 
Trușcă a muncit foarte mult, a 
reușit serii bune, l-a egalat pe 
Petru, 559 p, dar a pierdut la 
baraiul decarilor, favorabil învin
gătorului cu... 29—28 1 ! Pe locu
rile 3 și 4 două surprize: Dan 
ionescu (antrenor N. Bărbășescu) 
de la C.S.U. Brașov și Victor O- 
laru (antrenor N. Hang an u) de 
la Letea Bacău, două unități ce 
se afirmă viguros în tirul nostru 
în ultimele sezoane.

REZULTATE TEHNICE, pistol 
liber: 1. Ilie Petru (Olimpia Buc.) 
559 p — campion național de sa
lă: 2. Marinică Trușcă (Steaua) 
559; 3. Dan Ionescu (C.S.U. Brașov^ 
552 p; 4. Victor Olaru (Letea Ba
cău) 551 p; 5. Liviu Stan (Stea
ua) 559 p: 6. Mihai Dragomlrescu 
(Steaua) 547 p.

Vineri se vor desfășura probele 
de pușcă liberă 3X40 f (de la ora 
91 șl pușcă standard 3X20 f (ora 
16).

Radu TIMOFTE

DIVIZIA „B" DE TINERET 
LA BASCHET (m)

în penultima etapă a turului 
secund al Diviziei ,,B“ de tineret 
la baschet masculin au fost în
registrate următoarele rezultate: 
seria l: IMUĂS Baia Mare — Ști
ința Jiul Petroșani 92—56 (42—23), 
Comerțul Lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș — Chimia Craiova 2—0 (ne- 
prezentare); seria a Il-a: Carpați 
București — C.S.U. Galați 102—88 
(58—46) — derbyul seriei, C.S.Ș.
Lumina Botoșani — Marina Con
stanța 97—36 (60-48), A.S.A. Ba
cău - Electrica Fieni 108—90 
(52—38). Știința înv. Ploiești — 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași 
110—71 (44—38). (Corespondenți :
V. Săsăranu, C. Albu, N. Toka- 
cek, o. Bălteanu, I. Ian cu, S. 
Ungureanu).

Chiar și in condițiile în care zăpada mai stăruie (in unele zone 
ale ............................. ■■ ■ ■ - «țării), elevii participă 

mijloc binevenit

masă,cuți in aria crosurilor de 
dar, iată, au ambiția să se afir
me. Și vor reuși, pentru că pro
fesorul Ion Bogheanu este un 
priceput organizator ți un ade
vărat pedagog", ține să sublinieze 
prof. George Udrea, prim-viee- 
președinte al C.J.E.F.S.

Firește, concursul de cros de 
la „Malul alb" a relevat și inte
resul altor colective de elevi pen
tru această probă atletică, al co
piilor din satul Fumureni, co
muna Lungești, al reprezentanți
lor Clubului sportiv școlar 
Drăgășani. în schimb, s-au , 
zut" prea puțin, ta raport 
posibilitățile de care dispun, 
leții Clubului sportiv școlar 
Rm. Vilcea, pregătiți de nu 
puțin de șase (I 7) profesori-an- 
trenori, care, ta mod firesc, tre
buiau să domine întrecerea. Sta- 
tem încredințați că prof. C. Dla- 
conescu, responsabilul catedrei de

din 
.vâ- 

cu 
at-
din 
mai

ULTIMUL EPISOD Al CAMPIONATULUI DE VOLEI (m)
GALAȚI, 12 (prin 

Atmosferă tensionată 
tul ultimului turneu 
patru echipe care-și 
rămî nerea ta prima divizie de 
volei. Peste 1 500 de spectatori 
au trăit emoțiile jocurilor pro
gramate. alături — firește — 
de voleibaliști. Prima partidă, 
Calculatorul București — Viito
rul Bacău, a adus și primele 
clarificări. Echipa bucureșteană, 
învingătoare cu 3—0 (5, 9, 10), 
a scăpat practic de emoții, ne- 
maiavînd nevoie decît de un 
set-două în celelalte două par
tide pe care le mai are de dis
putat, in timp ce Viitorul se 
poate considera în Divizia „B“. 
Victoria Calculatorului a fost 
realizată mai ușor decît era de 
așteptat, consecință firească a 
jocului combinativ și rapid 
practicat de un sextet mobil, 
viguros, excelent dirijat de sub
tilul coordonator Steriade. La 
preluare, în apărarea din linia 
I și in atac Viitorul aproape 
că nu a contat, ușurtad astfel 
misiunea partenerilor. Au ar
bitrat fără reproș O. Drăgan 
(Timișoara) și V. Rangbel 
(București).

în cel mai important : 
s-au întîlnit C.S.U. Galați 
Rapid București, echipe 
au rămas ta cursă 
bucureștenii avtad, _______
turneului, avans față de adver
sari. Era de așteptat un joc 
antrenant, avînd ta vedere 
echilibrul de forțe. Dar, de 
această dată bucureștenii au 
fost cei care — prin jocul lor 
lipsit de siguranță 
și serviciu și de 
atac — au înlesnit 
denților, care au 
deosebi la blocaj.__________ _
Pustiu, Țig (Cojocaruf Feodo- 
rov, Sirbu, Căescu, Rădulescu, 
gă’ățenii au luptat cu ambiție 
și dăruire pentru victorie, ob- 
ținînd-o extrem de ușor : 3—0

telefon), 
la debu- 
al celor 

dispută

meci 
f și 
care 

directă, 
înaintea

la preluare 
eficiență in 
sarcina stu- 
excelat în- 

în sextetul :

De azi, plnă duminică, In Capitală

„IWI0RIALIIL NIIIAI SATD"
LA SPADĂ

După recentul patrulater de 
scrimă care a reunit spadasinii 
echipelor Franței. Italiei, Româ
niei și Ungariei, o altă mare 
competiție internațională de spa
dă debutează azi în Capitală. 
Este vorba de tradiționalul tro
feu „Memorialul Mihai Savu”.

Astăzi și mîine, începînd de 
la ora 9, ta sala Floreasca se 
va desfășura proba individuală. 
Pe planșe se vor alinia peste 
100 de spadasini din 9 țări : 
Bulgaria. Cehoslovacia, Franța, 
Italia, R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România. 
Finala, care va aduce în ulti
ma fază a concursului 8 spor
tivi, va începe sîmbătă la ora 
13. Duminică, in program non
stop de la ora 8. proba pe echi
pe.

cu mult interes la crosurile de masă, 
de sporire a rezistentei fizice.

Foto : Ion MIHĂICA

atletism din acest club, va trage 
concluziile care se impun I

Ideea de reabilitare a alergări
lor de cr06 frămîntă șl pe pro- 
fes orii-an tren ori din județul Ma
ramureș, care au inaugurat și ei 
concursurile (350 de participant:), 
In ciuda „unul decor de autenti
că iarnă" cum ne preciza prof. 
Petru Albii, director-adjunct al 
Clubului sportiv școlar nr. 1 dta 
Baia Mare. Clnd asemenea acțiuni 
stat bine organizate, unele impe
dimente (ca, în cazul ta speță, 
starea vremii) stat ușor de trecut. 
Faptele atestă: elevii Îndrăgesc 
crosurile, dacă stat convinși — ți 
activiștii sportivi au datoria «-o 
facă ! — că ele Înseamnă e ne
cesitate atît ta pregătirea lor 
pentru a deveni viitori atieți 
fruntași (alergători, săritori Bau 
aruncăt—I) cit șl performeri In 
oricare altă ramură de sport.

Tiberiu STAMA

(10, 12, 6). Foarte bun arbitra
jul prestat de D. Dobrescu 
(Ploiești) și V. Chioreanu (Cluj- 
Napoca). In clasament : 9.
Calculatorul 17 p„ 10. C.S.U. 
15 p., 11. Rapid 15 p. (ambele 
același setaveraj — 22:20, dar 
C.S.U. cu un punctaveraj mai 
bun), 12. Viitorul 13 p.

Vineri, în ziua a doua, de la 
ora 16 : Calculatorul — Rapid 
și C.S.U. — Viitorul. în Bucu
rești (sala Dinamo, de la ora 
16,30), în turneul fruntașelor : 
Steaua — Universitatea Cra
iova și Dinamo — Explorări 
Baia Mare, iar la Tulcea (locu
rile 5—8), de la ora 16.30 : 
Tractorul Brașov — Silvania 
Șimleu Silvaniei și C.S.M. Del
ta Tulcea — Politehnica Timi
șoara.

Aurelian BREBEANU

SUCCESUL BASCHETBALISTELOR DE LA „U“ CLUJ-NAPOCA
(Urmare din pag. I) 

gur, au existat cauze obiective, 
una dintre acestea constituind-o 
accidentarea Suzanei Pîrșu, evi
dent cea mai tehnică, inteli
gentă și lucidă conducătoare de 
joc a echipei. Dar. pentru ca 
Politehnica să revină în fruntea 
ierarhiei baschetului din tara 
noastră, nu trebuie să se aș
tepte însănătoșirea Suzanei Pir- 
șu, ci mai mult a.„ atmosferei 
din cadrul echipei, prin crearea 
climatului de muncă, de cole
gialitate. de seriozitate si dă
ruire care era caracteristic mai 
vechii generații a studentelor 
promovate plnă tn semifinalele 
C.C.E.

Voința București (antrenor 
Marian Strugaru) a deținut cî- 
tăva vreme locul I. datorită va
lorii, experienței și abnegației 
„5“-ului de bază (Ștefania Borș, 
Gabriela Strugaru, Liliana Slă- 
vei, Tatiana Popesen și Estela 
Tomescu), dintre care două 
(Strugaru și Siăvei) s-au acci
dentat și nu au mai putut fi 
folosite pe parcursul a două

DIVIZIA „A" DE HOCHEI SERIA SECUNDA
Ieri, la patinoarul „23 Au

gust" din Capitală, s-au dis
putat jocurile penultimei eta
pe din ultimul tur al seriei 
secunde a Diviziei „A" la 
hochei. Două din cele trei 
meciuri, programate cu acest 
prilej, s-au încheiat cu vic
torii categorice ale echipelor 
favorite. Mîine, cînd 
disputa ultimele trei 
ale acestei competiții, 
consfințită victoria 
Progresul Miercurea 
care conduce cu un 
apreciabil și care va promova

se vor 
partide 
va fi 
echipei 

Ciuc, 
avans

de a 13-a ediție,Aflată la cea 
disputa europeană de grupă se
cundă a echipelor de juniori 
la hochei reunește pe patinoa
rul artificial din Miercurea 
Ciuc, intr-o foarte atractivă 
dispută, 8 selecționate naționa
le, repartizate in două grupe 
preliminare. Cum se Știe, re
prezentativa tării noastre face 
parte din grupa A și luptă pen
tru cucerirea primului loc în 
această grupă, ceea ce i-ar con
feri mai multe șanse ta tur
neul final pentru locurile 1—4. 
Cel mai de temut adversar al 
său In această grupă este echi
pa Norvegiei (mai fac parte 
Franța și Danemarca), care ta 
1979 a cîștigat (tot la Miercurea 
Ciuc !) primul loc ta grupa B, 
evoluind anul trecut ta prima 
grupă valorică a întrecerii.

Antrenorii Al. Calamar și O. 
Barbu au Încercat să asigure 
lotului nostru reprezentativ un 
plus de forță ta apărare si o 
mai mare eficiență ta acțiunile 
ofensive, deoarece linsa de pu
tere si de finalitate ta ofensivă 
au fost principale carențe ale

UN BUN PRILEJ DE A FACE CUN
MAI ÎNDEAPROAPE, CU EXERCIȚIU

La Tlrgoviștc o Interesantă dezbatere pe tenia sporii

mult 
cu

în tu
rn un-

In după-amiaza aceea, la Tlr- 
goviște, ta sală nu s-a mal găsit 
nici un loc, atît de multe tinere 
fete și femei ținuseră să parti
cipe la o interesantă discuție pri
vind Influența sportului ta viața 
femeii. „Este o acțiune a Comi
tetului municipal al P.C.R., ne 
preciza profesoara de educație fi
zică Maria Chlriță, prin care do
rim să împrietenim șl mai " 
femeile cu exercițiul fizic, 
sportul și turismul".

La desfășurarea acestei 
nlri, la care au participat 
citoare de toate viratele de la 
Romlux, I.U.P., întreprinderea 
mecanică, din sectoarele sanitar 
și comerț, au luat cuvlntul șl 
multe inrttate din București, care 
au reușit să convingă de adevă
rul spuselor lor prin exemple 
care au mers la inima ascultă
toarelor. „Spuneți, fetelor — În
treba conf. univ. Elena Firea de 
la I.E.F.S. București — nu simțiți 
după mai multe ore de muncă 
dureri In zona gltului 7 Dar la 
laba piciorului 7 Ultațl-vă ce 
mișcări ușoare ar trebui să fa
ceți pentru a le înlătura. Gim
nastica nu trebuie făcută doar 
dimineața — mulțl au oroare de 
aceasta — ei ta orice altă parte 
a zilei. Numai după mlncarc, 

prestației exemplare ■ 
jucătoare, mai puțin 
decît titularele, dar 
de combative) este 
Pentru campionatul

turnee. In aceste condiții, men
ținerea pe poziția a treia (da
torată 
celorlate 
reputate 
deosebit 
meritorie.
viitor, rămine de rezolvat pro
blema completării lotului cu ju
cătoare tinere, capabile să preia 
ștafeta actualei generații.

Apreciatul antrenor Gheorghe 
Roșu — Voința Brașov — a 
prezentat și in acest campio
nat un lot foarte tinăr. in care 
junioarele au dus greul prin 
talent, pregătire si ambiție (ne 
referim la Magdalena Pall. Ca
melia Solovăstru, Sorina. Lam- 
brino, provenite din pepiniera 
C.S.Ș., unde antrenor este tot 
Gh. Roșu, împreună cu Tatiana 
Parcanschi), iar celelalte bas
chetbaliste (Doina Grece», Mo
na Ciccio, Eva Adler) si-au a- 
dus și ele o contribuție consis
tentă. Voința Brașov a fost Ia 
un pas de locul 3 (pe care l-a 
deținut cîteva etape), dar jocul 
rezultatelor i-a adus finalmente 
poziția a 4-a, onorabilă si ea.

în prima serie valorică a Di
viziei .,A“, în același timp, 
este cunoscută tacă de pe 
acum, adică înainte de înche
ierea competiției, .echipa care 
va retrograda în Divizia „B“ : 
Metalul Rădăuți.

Iată rezultatele înregistrate 
ieri : Progresul M. Ciuc — 
Metalul Rădăuți : 23—2 (7—0, 
6—0, 10—2) ; C.S.Ș. Liceul M. 
Ciuc 
10—1 
A.S.E.
nomia
(2—0, 4—1, 0—3).

— Tîrnava Odorhei 
(4—1, 3—0. 3—0) ;

Sportul stud. — Agro- 
CIuj-Napoca : 6—4

echipei noastre la ediția trecu
tă. cînd a obținut următoarele 
rezultate : 5—6 cu Austria, 5—4 
eu Franța și 10—2 cu Olanda, 
în grupa preliminară și 2—4 cu 
Bulgaria în jocul pentru locu
rile 3—4. Majoritatea compo- 
nenților de azi ai echipei au 
evoluat si în ediția trecută a 
campionatului (portarul Birișiu. 
fundașii Dima, Divoiu și Sat- 
mari, atacanții Udrea, Jumăta
te, Lămpi. Buzaș). Cu alte cu
vinte, vom prezenta o echipă 
mad omogenă, mai sudată, care 
va avea la dispoziție trei por
tari : Birișiu, Contantinescu și 
Stanciu, trei perechi de fun
dași : 
mari. . . ___  .
voiu, precum si trei linii de 
atac : Lămpi, Jumătate, Udrea ; 
Buzaș, Lucaci, Lakatos : Muta, 
Hritcu, Benedek. Ca 
cei doi antrenori au
iucători foarte tineri : Both și 
Ilies pentru fundași.
pentru atac.

în grupa B. lupta este mai 
echilibrată, fără să se ridice 
însă la cota valorică a primei 

Cheresteș, Sat-Dima,
Dospin, Măndică si Di-

rezerve, 
preferat

Zaharia

grupe. Pe 
locuri, lup 
lecționateli 
listă anul 
dut cu 2— 
daliile de 
Austria), 
puternică, 
te matură 
și Italiei, 
cunoaște. î 
ternică de 
mai este ș 
mari șanse 
locuri le a 
garia.

Cu alte 
neul final 
babil. Rom; 
slavia și B 
vinge ? Gr 
per îl poai 
de pînă 
Norvegia 2 
reuși tineri 
treia victoi 
destul d 
Miercurea 
au pierdut 
vegia (3—5'

imediat, nu". Cunoscuta antre- 
noare de gimnastică feminină, 
Maria Simionescu, a vorbit celor 
prezenți despre gimnastica de 
performanță. A povestit, firește, 
despre munca și succesele Nadiei 
Comăneei, dar și despre altele: 
„Lăsați copiii dumneavoastră să 
Iacă gimnastică, să lucreze mult 
in sală. Nu-i adevărat că spor
tul ar avea influențe nedorite a- 
supra dezvoltării corpului lor, a 
Intelectului. Iată, gimnaste cu 
care am lucrat de-a lungul ani
lor — Elena Leuștean, Sonia ta
van, Emilia Liță, Elena Ceampe- 
lea, Teodora Ungureanu ș.a. — 
s-au realizat intelectual, se bucură 
de stimă și prețuire la locurile 
lor de muncă, și-au întemeiat 
familii, unele au copii". La fel, 
convingător, apropiat de audito
riu, au vorbit Maria Negoiță — 
secretara Comisiei centrale pen
tru educație fizică și sportul fe
minin, Elena Dobincă — din par
tea re'.'istei Educație fizică și 
sport, medicul Cristina Zulul. 
(„Nu credeți in „rețete minune" 
de slăbire, majoritatea neștiinți
fice", „Mișcarea vă sporește fru
musețea, vă creează o ținută co
respunzătoare, vă ajută să fiți 
mai sănătoase", „Ne plac disco
tecile filndcă-1 multă mișcare a-

— mai ales — 
disensiuni in e- 
principalele mo- 
comportări mai 
era de așteptat.

„Bolyai" Tg.

colo, dar r 
pielea să sL 

Cum nu s 
niunea a fo 
va exerciții 
că executat 
4 industrial 
mescu) și 3 
tații la miș 
în aer liber

O adunart 
după care 
sală, cu sU 
mai mult c 
acum la roî 
cițiului fizic 
femeii. Ase 
dese că atu 
tivă se pot 
sânte de at 
sport. Astfe: 
bateri și pr 
bine să se 
multe în ța1 
mai la nive 
în care pre 
m'-hta.

r
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Ca și anul trecut. Crișul Ora
dea (antrenor Traian Constan- 
tinescu) străbate o cale sinuoa
să, cu prestații și rezultate con
tradictorii. Accidentarea unor 
jucătoare, dar 
apariția unor 
chipă au fost 
tive ale unei 
modeste decît

Comerțul Lie. . _
Mureș (antrenor Gheorghe Fu- 
Uop ; la ultimele două turnee, 
formația a fost condusă de La- 
dislau Hegedus) are meritul că 
ta primul an de evoluție în Di
vizia ,.A“ s-a clasat ta grupa 
valorică 1—6, înaintea unor e- 
chipe mai experimentate și cu 
loturi mai valoroase. Nădăjduim 
că această performanttă va con
stitui doar o primă etapă ta 
calea reafirmării baschetului din 
acest vechi centru al sportului 
cu mingea la coș.
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Cu numai- 3 minute înainte de finalul meciului cu Selecționata 
divizionară a R.D. Germane, penalty la poarta lui Grapenthin. 
Execută impecabil Beldeanu, care aruncă, din fentă, portarul 
intr-o parte, plasînd mingea in colțul opus. „Dacă rata — ți 
el — această lovitură de la 11 m, nu-l mai primeam în autobuz, 
venea pe acoperiș înapoi la București" — avea să declare, 
glumeț ca întotdeauna, antrenorul Valentin Stănescu pe drumul 

de întoarcere spre Capitală

CONCLUZIA MECIULUI-TEST DE LA BRĂILA
t Urmare din pag. I)
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mare ! — la faza penaltyului. 
Or, intr-un meci oficial, de ca
lificare. o singură greșeală poa
te compromite munca si efortu
rile unei întregi echipe.

2) Linia de mijloc Stoica — 
Beldeanu — Bălăci a dus tot 
jocul în prima repriză, .jner- 
gînd continuu peste adversar". 
Stoica a fost peste tot. Beldea
nu a ..judecat" fiecare pasă, 
fiecare angajare a coechipieri
lor săi. iar Bălăci a fost cel 
mai bun om de pe teren în 
primele 45 de minute ! (Vezi 
că mai poți. Ilie. nu asa. cum 
pretindeai în turneul din Gre
cia ? ! ?...). Ambiționat în bine 
— nu în rău. ca altă dată ! — 
acest mare ambițios si foarte 
dotat jucător oltean poate fi 
un atu real pentru reprezenta
tiva noastră (si în campionat 
se văd fructele ambiției sale 
de a arăta, cu adevărat, ce 
poate), cu condiția să lupte e- 
xemplar pentru echipă ! Ne 
bucură și schimbarea totală a 
lui Stoica (în evidentă crește
re). preocupat numai de joc. 
nu de proteste, nu de ..polite", 
nu de arbitri. Si el pare un 
cîstig pentru echipa națională.

Etapa văzută de
VASILE IORDACHE (Steaua)

NiGTE FELICITĂRI
SI INCA CEVA.
7

CORVIN UL — DINAMO. Unul din punctele de atracție 
alo celei de a treia etape a returului, ca si al întregului cam
pionat. Partidă deosebit de dificilă pentru ambele echipe, 
aflate, deopotrivă. în luptă directă pentru o poziție frun
tașă în clasament. Mulți acordă prima 
fostei echipe a lui Lucescu. Eu cred 
egal.

SPORTUL STUDENȚESC — F.C.M. 
nea Sportului studențesc — nu de mulți prevăzută 
gură acestei echipe, în urma surprizei de la Bacău, un mo
ral ridicat. Și dacă adaug faptul că studenții bucureșteni 
nu-și mai pot permite eșecuri pe teren propriu, înclin să 
cred că de această dată buna pregătire fizică a elevilor Iui 
Proca, ca și organizarea în joc a acestora nu vor mai fi 
suficiente, decît, în cel mai bun caz, pentru un X.

șansă gazetelor, alții 
că va fi un med

BRAȘOV. Ascensiu- 
asi-

Au adus un suflu nou 
In arbitraj tl nostru. S-au 
Impus prin curaj și ca 
buni cunoscători ai regu
lamentului. Au crescut re
pede în valoare, unii din
tre ei ajunglnd să condu
că și partide Internațio
nale inter-țări, obțtaînd 
prima notă pentru ecuso
nul „Referee F.LF.A.". E 
și firesc să Ce așa pentru 
că sînt foști jucători de 
fotbal, mulțl dintre el cu 
vechi state de serviciu în 
Divizia „A" și chiar tn e- 
chipele naționale. în plus, 
sînt băieți tineri și talen- 
tați, care demonstrează 
încă o dată că valoarea 
nu așteaptă numărul ani
lor.

S-a înțeles, 
este vorba de 
arbitri care a 

. ultimul an și 
campionat al 
pentru ca inspirata acțiu
ne a federației să Ce În
cununată pînă la sfirșit do 
succes, pentru ca drumul

desigur, că 
noul val de 
pătruns In 
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Din păcate — si aici începe 
lista minusurilor, a probleme
lor care așteaptă rezolvare — 
evoluția „ll“-lui . reprezentativ 
a scos în evidentă si o serie 
u’e deficiente importante. 1) Ast
fel. mijlocașii nu se prea ..gă
sesc în ioc" cu vîrfurile de a- 
tac. 2) Apoi, aripile nu au co
respuns. Țălnar a fost — sur
prinzător — total anihilat de 
un marcai foarte strîns. e ade
vărat și cam dur uneori. Mar
cel Răducanu. în pofida mij
loacelor sale tehnice remarca
bile, nu a reușit să scape nici 
măcar o dată ca lumea spre 
poartă din ..pachetele" apără
torilor adverși. Ni s-a părut si 
puțin obosit. 3) Nu s-a clari
ficat încă felul în care trebuie 
jucat Cămătaru. Si el fără ran
dament. miercuri. Mingile cu 
care este angajat nu le pri
mește aproape niciodată în po
ziții bune de ioc pentru el. 
Este adevărat că din teren au lip
sit si Crișan si Iordănescu. dar 
problema valorificării forței de 
percuție a lui Cămătaru nu es
te nouă, ea păstrîndu-se. din 
păcate, în timp. în pofida fap
tului că este binecunoscută si 
toată lumea este de părere că 
ea trebuie cît mai iute rezolva
tă. Nu este totul să-l pui pe 
Cămătaru să ..se bată" cu apă
rările adverse pentru că e 
mare. Totul e să valorifici a- 
ceastă bătaie...

IReferindu-ne la starea de lu
cru generală a lotului, ni se 
par importante de semnalat ur

mătoarele : a) atmosfera de 
muncă este foarte bună; ju
cătorii sînt pătrunși de res
ponsabilitatea activității de pre
gătire a meciurilor oficiale 
grele care îi așteaptă, sînt re
ceptivi la observațiile privind 
corectarea deficientelor din e- 
volutiile lor, muncesc cu tra
gere de inimă. își văd de trea
bă cu convingere si deplină se
riozitate. Alcătuiesc, Ia această 
oră, cu adevărat O ECHIPĂ, 
puternic legată afectiv. Este 
aceasta o reușită evidentă a 
colectivului tehnic — Ștefan 
Covaci, Valentin Stănescu. Vic
tor Stănculescu, dr. Dumitru 
Tomescu — care răspunde di
rect de echipa națională, b) Ca 
Si în ziua plecării în turneul 
din Grecia, și în preziua me
ciului cu fotbaliștii din R. D. 
Germană lui Iordănescu i s-a 
scos o măsea (ca urmare a u- 
nei infecții care necesita o in
tervenție urgentă). în consecin
ță. Iordănescu nu a participat 
la verificarea de miercuri. A 
pierdut și jucătorul, dar a pier
dut și echipa, pentru că ste- 
listul este o piesă de bază în 
„ll“-le reprezentativ. Era ne
cesară si utilă o verificare cu 
Iordănescu în teren. Plecînd 
de la acest caz (care nu este 
singular), vrem să atragem a- 
tentia cluburilor asupra obli
gației de a-si îngriji (si trata) 
medical — la timp — jucăto
rii si. firește. în primul rînd 
selectionabilii. Nu este admi
sibil ca un club puternic si atît 
de bine organizat ca Steaua 
să nu vegheze asupra stării de 
sănătate perfectă a oamenilor 
săi de lot !

Repetăm ceea ce s-a mai 
spus și s-a mai scris : pregăti
rea actuală a echipei naționa
le și comportarea ei viitoare în 
meciurile din preliminariile 
C.M. reprezintă CAUZA între
gului fotbal românesc, a tutu
ror cluburilor si asociațiilor, nu 
numai a federației de speciali
tate ! Nu sînt de acceptat pene 
pe parcurs, iar autorii lor tre
buie să răspundă — fără vor
be. fără amînări — pentru pro
ducerea lor. Este necesar să se 
lucreze bine din toate punctele 
de vedere — Si la toate veri
gile I — pentru a se obține re
zultatele dorite. Nu e sufici
ent — nici nu poate să fie su
ficient — că se lucrează bine 
numai Ia lot !

în încheiere, cîteva cuvinte 
despre cadrul partidei de la 
Brăila. De mult, de la meciu
rile mari de la Craiova, nu am 
văzut un stadion asa de Plin, 
cu spectatori agățat! pe ceasul 
electronic si chiar pe... maca
ralele din jur. de mult nu am 
văzut atîta pasiune pentru fot
bal a unui public cald și ge
neros.

F. C. OLT — „POLI" TIMIȘOARA. Prima șansă o au 
jucătorii gazdă, propulsați și de nevoia imperioasă de 
puncte pentru evitarea zonei retrogradării.

S.C. BACĂU — A.S.A. TG. MUREȘ. Nu cred că „ulcio
rul merge de multe ori la apă". și că formația băcăuană 
mai poate pierde din nou acasă. în afară de aceasta, 
A.S.A. (după părerea mea cu șanse minime pentru evitarea 
retrogradării, avlnd un program dificil în continuare) nu 
are forța de joc a Sportului studențesc.

STEAUA — CHIMIA RM. VÎLCEA. Facem eforturi 
dente să revenim la plafonul nostru normal și, ușor, 
ne redresăm. Egalul de la Craiova n-a fost întimplător. 
versara noastră de mîine aleargă mult, este dificilă, 
vom cîștiga.

JIUL PETROȘANI — „U“ CRAIOVA. Cel mai plauzibil 
rezultat — meci nul, dar la factori egali ca putere de luptă 
poate interveni drept etalon valoarea superioară a echipei 
craiovene, așa îneît este posibil și un 2.

evi- 
ușor 
Ad- 
dar

F.C. BAIA MARE — PROGRESUL-VULCAN. Echipa ma
ramureșeană are un drum foarte greu pentru evitarea re
trogradării, iar Progresul poate încurca multe socoteli. Orice 
rezultat este, deci, posibil.

„U“ CLUJ-NAPOCA — „POLI" IAȘI. Ieșenii, periclitat! 
în clasament, vor juca să recîștige punctele pierdute în etapa 
trecută acasă. Dacă va juca însă Cîmpeanu 
speranțe...

F.C. ARGEȘ — F.C.M. GALAȚI. Solistă, 
lagian, fără dubii net superioară adversarei 
toate eforturile antrenorului Teașcă de a 
echipă, va fi foarte greu pentru formația gălățeană, pentru 
că doar cu jucători gata să muncească, dar fără valori, 
este greu să te redresezi Imediat. Poate la anul...

II, foarte slabe

echipa lui Ha
de miine. Cu 
face o nouă

ȘTIRI...
TREI REPRIZE 

AUTOBUZUL. în

ȘTIRI...
9 DUMINICA, 

PE STADIONUL________________
primele 45 de minute se vor * în
tâlni Luceafărul ’81 șl Luceafărul 
*82, echipele antrenate de Mircea 
Rădulescu
Vor urma 
Luceafărul 
Autobuzul, 
dintre cele 
Luceafărul 
Este un bun prilej de pregătire a 
celor două echipe ale Clubului 
Luceafărul, nucleele selecționate
lor U.E.F.A. 1981 și 1982. Ora de 
începere: 10,30.
• „PELE" LA... BUCUREȘTI. în

cadrul lungului turneu prin țară 
cu comedia „Pete și caii verzi" 
de Mircea M. lonescu, în regia 
lui Florin Fâtulescu, Teatrul de 
stat „Valea Jiului" va... evolua 
luni pe scena Teatrului Național 
(sala mică) din Capitală. Primul 
spectacol la ora 17, * * “ •
ora 20.
• CIOCÎRLAN — 

O ETAPA. Aseară, 
disciplină a F.R.F., 
cuție abaterile săvîrșite în 
ma etapă de campionat, l-a 
pendat o etapă pe ieșeanul 
cîrlan, eliminat de pe teren 
partida Politehnica Iași —, 
Argeș, disputată sîmbătă.
• DOI ARBITRI ROMANI, LA 

PRELIMINARIILE CAMPIONA
TULUI EUROPEAN PENTRU JU
NIORI. tn această primăvară se 
vor disputa numeroase meciuri 
preliminare între reprezentative 
naționale de juniori, pentru ob
ținerea dreptului de participare la 
turneul final al Campionatului e-

și Alexandru Lazăr.
45 de minute între 
’81 șl divizionara „B“ 
pentru ca, în ultima 
trei reprize să joace 
’82 cu Autobuzul.

al doilea la
SUSPENDAT
Comisia 
luînd in

de 
dis- 

ulti- 
6US- 
Cio- 

în 
F.C.

5 ooo șl, res- 
jrimelor cla- 
SPRINDEREA 
3RAȘOV S-a 

competiție 
andbal, volei 
wJiipe de bă- 
masă (60 de

TARI TÎRGOVIȘTE a organizat 
o frumoasă excursie la Predeal, 
prilej cu care s-a organizat un 
concurs de săniuțe, pe pîrtla de 
la Clăbucet, „Cupa fulg de 
nea". Printre cîșrtlgători s-au 
numărat Bogdan Dumitrache șl 
Monica Ion. • LA BAIA MARE

cud a cîștigat 
r la tenis de 
S (Modelărie).

„Săptămânii 
“ s-a desfășu- 
organlzarea a- 

4 Sănătatea, un 
■adminton al 
irată astfel: 1.

2. Badminton 
3iuc, 3. Sănă- 
Ividual s-au e- 
;1 Mild (Re
set! (M. Ciuc) 
DE PROIEC-

s-a desfășurat „Cupa 8 Martie" 
la handbal fete, adjudecată de 
Tricotajul care a cîștigat toate 
jocurile (6—3 cu Confecția, 9—2 
cu Voința șl 13—3 cu F AIM AR). 
• LA MECIUL DE BASCHET 
A.S.A. Bacău — Politehnica Iași 
suporterii formației locale au 
încurajat echipa lor favorită 
cîntînd marșul asociației: „Hal, 
hal A.S.A., luptă șl vei cîștl- 
ga...“, text și muzică compuse 
de plutonierul Alexandru Gre- 
cea, membru al conducerii aso
ciației sportive băcăuane. • IN

COMUNA JINA (jud. Sibiu) pe 
pîrtia de schi denumită Grădi
na, din Inițiativa Consiliului 
popular și a unui inimos grup 
de cadre didactice s-a amena
jat un „bebl-schilift". Cu oca
zia punerii*  in funcțiune a in
stalației a avut loc un reușit 
concurs la care au participat 
schiori și din comunele înveci
nate. ® INSPECTORATUL șco
lar județean Tulcea a inițiat un 
campionat municipal la volei șl 
baschet pentru elevii din cla
sele V—Vin. din cele opt școli 
generale din oraș. Cînd timpul 
va permite vor fi incluse în 
competiție șl alte sporturi, ea 
atletism, fotbal și handbal • 
LA SIBIU a luat sfîrșit tradi
ționala întrecere handbalistică 
dotată cu „Cupa de iarnă", 
care s-a desfășurat timp de 
două luni. La fete a cîștigat 
C.S.M. Sibiu, iar la băieți In
dependența Sibiu.

RELATĂRI DE LA: O. Băl- 
teanu, E. Teirău, I. Toth, C. 
Gruia, L. Maior, M. Avanu, V. 
Săsăranu, I. Iancu, I. Hie, P. 
Comșa șl I. lonescu.

uropean pentru juniori, ears se 
va disputa în luna mai, în R.F. 
Germania. Două dintre aceste 
meciuri vor fi conduse de arbi
tri din țara noastră. Este vorba 
de întâlnirile Cipru — Grecia (25 
martie) șl Turcia — Austria (11 
aprilie), la care vor oficia' Carol 
Jurja și, respectiv, Borne» Stln- 
can.
• MIERCURI DUP A-AMIAZA, 

tn Kuweit lotul nostru de tine
ret a susținut o partidă amicală 
cu prima reprezentativă a țării 
gazdă. Meciul s-a încheiat cu sco
rul de 2—1 (1—1) în favoarea fot
baliștilor din Kuweit. Golul echi
pei române a fost înscris de C. 
Solomon (min. 39). Lotul de ti
neret s-a întors aseară în Capi
tală.

acestora spre consacrare 
să fie drept, noul val tre
buie apărat. Chiar de fe
derație. Și iată la ce ne 
referim: sîmbătă, la Timi
șoara, piteșteanul Al. Mus
tăcea a condus fără gre
șeli; a lăsat * ' ” ----
ținue cînd a 
plicind bine 
tajului"; s-a 
fiind mereu 
fază; a fost ______  _____
deauna, iar felicitările pri
mite la finele partidei atît 
de la învingători cît și de 
la învinși nu au fost — 
ca de atîtea alte ori — de 
complezență. Dar au exis
tat „voci" în tribune, au
zite și după meci, că Al, 
Mustâțea ar fi... favorizat 
pe „U“ ceea ce, trebuie 
spus, nu a fost real. Ne 
întrebăm, totuși, ce s-ar 
fi întîmplat dacă scorul 
rămînca 2—2, așa cum a 
fixase Cîmpeanu II în 
min. 70 ! Sau dacă clujenii 
ar fi cîștigat, pentru că se 
putea întimpla și așa ceva? 
Ce i se... reproșa lui Al. 
Mustâțea 7 Faptul că a 
purtat — cu ani în urmă 
— tricoul lui „U“, echipa 
pe care o arbitra sîmbătă, 
că a jucat cot la cot cu 
Moldovan și Țegean sub 
aceleași sul ori, ambii ju
cători fiind șl sîmbătă în 
teren. Proces de intenție 
complet nefondat. Dar de 
ce să nu fie apărați acești 
tineri arbitri de orice fel 
de vini imaginare, de ce 
să planeze suspiciuni pe 
umerii lor 7 Poate că și 
el ar trebui — un timp — 
să se autorecuze atunci 
cînd sînt chemați să con
ducă meciuri oficiale ale 
echipelor în care au jucat, 
plnă nu demult.

Mircea TUDORAN

jocul 6ă con
test cazul, a- 
.,legea avan- 
mișcat ușor, 
aproape do 

prompt întot-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ClȘTIGUBILE TRAGERII LO

TO DIN 6 MARTIE 1981. Cat. 1: 
4 variante 25% — autoturisme 
DACIA 1300; cat. 2: 6,25 a 18.211 
lei; cat. 3 : 20,00 a 5.691 lei; cat. 
4: 75,25 a 1.513 lei; cat. 5: 242,50 
a 469 lei; cat. 6 : 333,25 a 342 ld; 
cat. X: 2.416,00 a 150 leL Report cat. 
1: 321.197 lei. Autoturismele DA
CIA 1300 de la cat. 1 jucate 25%, 
au fost obținute de: Pantea La
zăr din localitatea Hotărel, jude
țul Bihor, Mirgoace Grlgore din 
Buzău, Krausz Eugen din Cluj- 
Napoca șl lonete Fierea din 
București.

O CÂȘTIGURILE TRAGERII EX
TRAORDINARE LOTO A MĂRȚI
ȘORULUI DIN 1 MARTIE 1381.

BINE AȚI VENIT ÎN STAȚIUNEA PUCIOASA
Așezată în inima unui ținut deluros, în plină zonă subcar

patică, pe malul sting al Ialomiței (la altitudinea de 350 m), 
stațiunea Pucioasa se află la 20 de km de Tîrgoviște șl la 40 
de km de Sinaia.

Cunoscută cu mai bine de 150 de ani în urmă, Pucioasa se 
remarcă prin bogăția apelor sale minerale: sulfuroase, sulfa
tate, clorurate, sodice, calcice, radioactive, care reprezintă tot 
atîția factori naturali de cură și tratament.

Stațiunea funcționează tot cursul anului, oferind condiții op
time de cazare și tratament celor suferinzi tie afecțiuni cro
nice ale aparatului locomotor și reumatismale, afecțiuni ale 
sistemului nervos și vascular periferic.

Pucioasa se înscrie în rîndul frumoaselor localități dîmbovi- 
țene și este căutată, totodată, pentru petrecerea unor vacanțe 
și concedii plăcute. Cinematograful, casa de cultură, terenurile 
de sport, lacul de acumulare, parcul și împrejurimile împădu
rite sînt locuri atrăgătoare unde turiștii au prilejul de destin
dere și reconfortare.

Iubitorilor de drumeție, Pucioasa le oferă prilejul pentru vi
zitarea unor obiective interesante cum ar fi: Tîrgoviște, Vul- 
cana-Pandele, Vulcana-Băi, Fieni. Pietroșița, Moroieni, Masi
vul Bucegl (cabana Cheile Zănoagei, Scropoasa, Bolboci, Pa
dina sau Peștera).

Pentru obținerea de locuri la odihnă și cură balneară, pre
cum și pentru informații suplimentare vă puteți adresa tutu
ror agențiilor și filialelor oficiilor județene de turism, precum 
și la cele ale I.T.H.R. București.

faza I : Cat. A : 1 variantă 100% 
(autoturism Dacia 1300 sau, la 
alegere, Skoda 120 fi șl diferența 
în obiecte existente în magazinele 
comerciale) și 15 variante 25% a 
17.500 lei; cat. B: 15,75 a 10.000 
lei; cat. C: 46,75 a 2.000 lei; cat. 
D: 165 a 800 lei; cat. E: 342,50 a 
400 lei; cat. F: 593,25 a 200 lei; 
cat. G: 3.301 a 100 le. faza a 
H-a: Cat 1: 3 variante 100% (au
toturisme Dacia 1300 sau, la ale
gere, Skoda 120 L și diferența In 
obiecte existente în magazinele 
comerciale) și 2 variante 25% a 
17.500 lei; cat. 2: 16 a 16.362 ld; 
cat 3: 57,50 a 4.553 lei; cat, 4: 
327 a 801 lei; cat. 5 : 597,75 a 438 
lei; cat. 6: 1.050,50 a 249 lei; cat. 
7: 5.775,25 a 100 ld. FAZA a IH-a: 
Cat. H: 1 variantă 100% (autotu
rism Dacia 1300 sau, la alegere,' 
Skoda 120 L șl diferența în obiec
te existente în magazinele comer
ciale) șl 2 variante 25% a 17.500 
lei; cat. I: 3 variante 100% a 
10.000 lei sau, la alegere, e ex
cursie de un loc în U.R.S.S. sau 
croazieră pe Marea Neagră și di
ferența în numerar șl 12 variante 
25% a 2.500 Id; cat. J: 25,25 a 
2.000 tei; cat. K: 109,25 a 800 ld; 
cat. L: 318,50 a 400 Id; cat. M: 
456.25 a 200 lei; cat. N: 2.463,75 
a 100 iei; FAZA a rV-a: Cat O: 
5 variante 25% a 38.397 ld; cat. 
P: 11 a 17.453 ld; cat R: 35,50 a 
5.408 lei; cat. S: 346,75 a 800 ld; 
cat. T: 839 a 400 lei; cat U: 
992,75 a 200 lei; cat Z: 6.319,75 a 
100 lei. cîștigurite de la catego
riile A, 1 și H, realizate pe bi
lete jucate 100%, au revenit par- 
ticipontilor: ALBERT MEZEI din 
Tg. Mures, PETRE PETU 
Băicoi, CONSTANȚA NICA 
Ploiești, LAURIAN RADU 
București și GHEORGHE

din 
din 
din 

___________ FLO- 
REA din Gurahonț, județul Arad.

» TRAGEREA OBIȘNUITA LO
TO dc astăzi, 13 martie 1981, se 
televizează în direct începînd de 
Ia ora 13,25.



Scrisoare din Anglia CRESTE COTA
*»

RUGBYULUI ROMÂNESC
In perspectiva apropiată, numeroase contacte intre echipe românești și britanice

Profesorul Glyn Maddocks, președintele clubului B.O.S.A. 
din Bath (Anglia), este un bun cunoscător și, în același timp, 
un autentic prieten al rugbyului nostru. Recent, a trimis zia
rului nostru un nou articol, pe care-1 publicăm mai jos. el pre- 
zentînd unele puncte de vedere interesante și, totodată, nod 
date asupra proximelor contacte româno-britanice.

1» turneul de handbal icminin de la Neubrandenburg

R. D. GERMANA
(10—17 aprilie), 

reprezintă un suflu 
necesară dezvoltare a 
românesc, care va

Turneul celor cinci națiuni 
— cea mai populară competiție 
internațională a rugbyului — 
se apropie de final, Franța ju- 
cind rolul principal după victo
riile sale cu Scoția, Irlanda și 
Țara Galilor. Ce trebuie să gîn- 
dească jucătorii și antrenorii 
echipei naționale a României 
in acest moment, amintindu-și 
de victoria cu 15—0 asupra 
Franței, din noiembrie 1 Ei tre
buie, cred, să privească cu în
credere șansele pentru turneul 
din Scoția (care va avea loc in 
septembrie), firește cu condiția 
de a se pregăti intens în ve
derea lui, dacă vor juca cu dă
ruirea, cu hotărirea pe care 
le-au arătat și in Irlanda anul 
trecut și la București, la 23 no
iembrie 1980.

Echipa României își va inau
gura al treilea turneu oficial 
in Marea Britanie, de data a- 
ceasta in Scoția, la 19 septem
brie, cind va juca la 
burgh, capitala acestei țări. Un 
meci dificil va fi acela cu Se
lecționata de sud, programat 
pentru 22 septembrie, probabil 
la Hawick. Testul cu faimosul 
team al lui Andy Irvine va a- 
vea loc pe celebrul stadion 
Murray field, din capitala Sco
ției, la 26 septembrie. Dacă va 
avea încredere în forțele 
și va ști să rămină cit 
bine șl mai mult in posesia 
Ionului, in acea zi, echipa 
mână poate realiza prima 
victorie împotriva unei repre
zentative naționale din insulele 
britanice. Rugbyștii români au 
indeminare, abilitate, o super-

Edin-

sale 
mai 
ba- 
ro-
sa

tul pregătire fizică și stăpî- 
nirea de sine pentru a-i hăr- 
țui pe scoțieni, care vor fi, si
gur, circumspecți înainte de a 
intra in teren, știind că româ
nii nu au ce pierde in acest 
meci, dar foarte mult de cîș- 
tigat...

In acest răstimp, rămîn des
tule de făcut pentru a se pre
găti alte evoluții ale românilor. 
Astfel, a fost stabilit și primul 
turneu oficial in Anglia, pen
tru septembrie — octombrie 
1983, cind vor avea loc 5 me
ciuri, la invitația Rugby Foot
ball Union, culminînd cu un 
test in compania XV-lui englez, 
pe Twickenham. Se discută, 
dealtfel, ca România să joace 
regulat cu Anglia, Scoția, Ir
landa și Țara Galilor, acasă și 
in deplasare — visul 
rugbyst.

Canada și Australia 
de asemenea să joace 
mânia și s-o invite in 
Multe cluburi — la nivel de 
școlari, juniori și seniori — 
și-au stabilit detaliile unor 
turnee în România, pentru a- 
cest an sau pentru cei viitori. 
Celebrul club London Welsh 
își va trimite in România ju
niorii, la invitația Griviței Ro
șii, între 6 și 17 aprilie ; Mon
mouth School Juniors, una din 
cunoscutele echipe 
este invitata Stelei, 
rioada 3—10 aprilie ; 
fordwest, campioană 
ciali, va fi primită de 
intre 17 și 24 aprilie, iar Aber- 
crave Neath, o echipă galeză, 
vine la Baia Mare pentru o

săptămină 
Aceasta 
nou și o 
rugbyului 
cîștiga o mai mare și prețioasă 
experiență prin 
echipe valoroase 
tare, din care va 
de profitat și 
națională. Noi, in 
nie, aplaudăm marile 
aduse 
mânia 
ea își 
loc in 
țiuni...

LA CAPĂTUL UNUI

oricărui

doresc 
in Ro- 
turnee.

britanice, 
in pe- 

Haver- 
provin- 

Farul

STOP CADRU

Cine este Amund Sjobrond ? Chiar și puțini dintre iu
bitorii patinajului viteză îl cunosc pentru că rezultatele 
sale, pe plan internațional, nu s-au ridicat la valori deo
sebite Abia acum, după campionatele mondiale de la 
Oslo, norvegianul Amund Sjobrond, după ce a urcat pe 
treapta cea mai înaltă a podiumului, a devenit un perso
naj marcant în lumea patinatorilor de viteză. Campionul 
mondial absolut are 28 de ani, patinează de 14 ani, ' 
datorită ----- ! —!J—1 — •- ----- « —
tură la

După 
Amund

— —— —„ uc .1 uni, dar
unui accident suferit în urmă cu cîțiva ani (frac- 
tibie) nu a reușit să obțină mari succese, 
cîștigarea titlului suprem, la o conferință de presă, 

! laSjobrond a răspuns o serie de întrebări.

ROMÂNIA 14-13,
MECI DRAMATIC

— De 
acum — 
asemenea performanță 
lucită ?

— Accidentul suferit

ce ați reușit 
relativ tirziu

abia 
— o 
stră-

__________  ______ la pi
cior m-a afectat nu numai 
din punct de vedere fizic, ci 
și psihic. Mă gindeam, la 
un moment dat, să abando
nez activitatea competițio- 
nali. Datorită unei îngrijiri 
excelente — și pentru asta 
mulțumesc medicilor chi
rurgi — am reușit însă să-mi 
revin și, incet-incet, am re
luat antrenamentele. N-am 
putut obține rezultate mari 
pentru că am alergat cu foar
te multă 
du-mă...
m-am pregătit 
cred că, recent, la Oslo am 
ajuns in forma maximă.

— Credeți că „terenul pro
priu" a fost hotărifor în vic
toria obținută ?

grijă, menajin- 
ln ultimele veri 

intens și

— Desigur, una e să alergi 
in deplasare și alta pe te
ren propriu, mai cu seamă 
ci pe stadion se aflau 
50 000(!) de spectatori, care 
m-au încurajat și m-au a- 
clamat l In asemenea condi
ții, desigur, simți mai puțin 
oboseala, mai cu seamă in 
probele lungi și ai un moral 
foarte ridicat.

— Ce proiecte de viitor 
aveți ?

— Să ciștig „mondialele" 
și la anul, după care, cred, 
voi renunța la activitatea 
competițională.

Dar la J. O. de iarnă 
1984 nu mai intențio- 
să luați parte ? 
Nu, atunci voi fi 
bătrîn... E mai

din 
nați

deja 
bine 
po-

prea
să te retragi la timpul . 
trivit, în plină glorie, decît 
să trăiești deziluzia înfrîn- 
gerilor la sfîrșitul carierei...

» PENTATLONUL MODERN devine, iată 
(pină și el), un sport fără... sezon I Re
cent a avut loc la Tallin campionatul u- 
nional de pentatlon modern pe teren aco
perit. Întrecerea a fost cîștigată de cam
pionul olimpic Anatoli Starostin ou 5 636 
puncte, la capătul unei dispute foarte in
teresante • EXACT CA CIUPERCILE DUPĂ 
PLOAIE I Astfel poate fi considerată creș
terea — impresionantă — a numărului clu
burilor de fotbal din Anglia al căror total 
este de 39 730, după o statistică de la 1 ia
nuarie IM. Interesant de arătat că, față 
de aceeași dată a anului 1975, numărul clu
burilor englezești a crescut cu 2 269 • LA 
GENEVA s-a desfășurat cu succes un con
curs internațional de șah la care au luat 
parte 58 de echipe, purtînd numele unor 
reputați maeștri al eșichierului: Alehin, Ca- 
pablanca, Tal, Karpov ș.a. Pînă aid nimic 
n-ar fi deosebit, dacă n-am face preciza
rea că aceste echipe au fost alcătuite, în 
exclusivitate, din copil, băieți șl fete. Pe 
primul loc s-a clasat echipa „Karpov” din 
Geneva • ziarul „gazzetta dello 
SPORT" din Milano a realizat o anchetă 
printre antrenorii din baschetul peninsular, 
pentru stabilirea celor mai buni jucători. 
Pe primele locuri au fost desemnați Dino 
Meneghin de Ia Varese, colegul său de club, 
jucătorul american Bod Morse șl Plerlulggi 
Marzorattl de la Cantu • CUNOSCUTUL 
YACHTMAN vest-german Thomas Staltma- 
ier, de mal multe ori campion mondial, 
Șl-a propus să întreprindă o cursă din

contacte cu 
de peste ho- 
avea, desigur, 
reprezentativa 
Marea Brita- 

servicii 
rugbyului de către Ro
și privim spre ziua cind 
va cîștiga pe deplin un 
Turneul celor 5 (6) na-

prof. GLYN MADDOCKS

NEUBRANDENBURG, 12 (prin 
telefon). Joi după-amiază. tradițio
nalul turneu internațional de 
handbal feminin de la Neubran
denburg a programat unul dintre 
derbyurile sale, meciul dintre 
campioana lumii — formația R.D. 
Germane — și reprezentativa Ro
mâniei. La capătul unei partide 
de un rar dramatism, selecționata 
țării gazdă a clștlgat la limită : 
R. D. Germană — România 14—13 
(6—6). In această inttlnire fetele 
noastre șl-au regăsit forma zile-

BOGATĂ ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ
A PERFORMERILOR LA SĂRITURI ÎN APĂ

Luînd parte la tradiționalul 
concurs de sărituri în apă de 
la Rostock (alături de repre
zentanți ai Angliei. Austriei, 
Bulgariei, Canadei. Cehoslova
ciei, Cubei, R.D. Germane, Ita
liei. Mexicului. Suediei și 
U.R.S.S.), sportivii români s-au 
clasat pe următoarele locuri ; 
Mariana Marc — locul 10 la 
platformă cu 304,77 p (a cîști- 
gat Katrin Zipperling — R.D.G. 
cu 399.27 p) ; Felicia Cîrstea — 
locul 11 la trambulină cu 382,86 
p (a cîștigat Brita Baldus — 
R.D.G. cu 484,59 p). Ruxandra 
Hocîotă s-a clasat pe locul 13 
în preliminarii cu 385,62 p.

Amintinr că, după noul regu
lament, punctajul din prelimi
narii nu se mai adaugă celui 
obtinut în finală. Probele mas- 

. culine au fost ciștigate de Tho
mas Knuths — R.D.G. cu 629,43 
p la trambulină și 595,59 p la 
platformă.

în continuarea verificărilor pe 
care le efectuează în vederea 
Universiadei, Mariana Marc, 
Felicia Cîrstea și Ruxandra Ho- 
ciotă, însoțiți de antrenorii Me
lania Treistaru și Dumitru Po- 
poaie, vor lua parte, sîmbătă 
și duminică, la un alt măre 
concura internațional, la Mos
cova.

lor bune și au acționat cu o am
biție demnă de laudă. Evoluind 
calm, disciplinat și avînd un por
tar — Viorica Ionică — în formă 
excelentă, ele au condus de 11 
ori, între care cu 3—1 (min. 6), 
4—2 (min. 11), 5—4 (min. 17), 9—7 
(min. 31) șl 12—9 (min. 43). In 
penultimul minut de joc mai a- 
veaiu un gol avans (13—12), pen
tru ca în ultimele secunde să fie 
egalate : 13—13. In mod surprin
zător, însă, arbitrii elvețieni Is- 
cher șl Rykart (care, In paran
teză fie spus, au fost permanent 
îngăduitori, cu gazdele) au per
mis prelungirea meciului cu două 
minute și treizeci de secunde, 
adică exact timpul necesar pen
tru a se consfinți victoria cam
pioanei mondiale... Oricum, indi
ferent de scor și de viciile de ar
bitraj, cert este că reprezentativa 
noastră a avut o prestație foarte 
bună, dovedindu-se nu numai 
egală, ci chiar superioară redu
tabilei formații a R. D. Germane 
șl aceasta chiar în fieful el. Au 
marcat : Ștefanovicl 4, Marian 3, 
Oprea 1, Gaal 1. Grigoraș 1, Avă- 
danei 1, Igorov 1 și Torok 1 — 
pentru România, Rother 6, Rost 
3, Tietz 3 și Kunlsch 2 — pentru 
R. D. Germană. în reuniunea de 
joi s-au mal înregistrat urmă
toarele rezultate : Norvegia — 
Bulgaria 14—13 (8—3) și Ungaria
— Danemarca 14—10 (5—4). Iată 
șl ultimele rezultate din gala de 
miercuri : R. D. Germană — Nor
vegia 23—12 (14—8) șl Ungaria — 
Bulgaria 22—10 (11—5). Vineri este 
zl de pauză.

lon GAVRILESCU
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La Luxemburg, în prelimina
riile C.M. (gr. 5) : Luxemburg 
— Grecia 0—2 (0—1). Au mar
cat : Kuis 1' 
(min. 55 —
1. Italia
2. Grecia
3. Iugoslavia
4. Danemarca
5. Luxemburg

(min. 
din 11

4
4
3
4
5

4
3
2
1
0

38). 
m). 
0 
0 
0 
0

I 0

0 
1 
1
3
5

May ros

8—
5—
7—
5—
0—15

0
2
3
5

• La Neuwied, în prelimina
riile C.E. de juniori II 
Germania — Belgia 3—0 
Echipa vest-germanâ s-a 
cat pentru turneul final.

R. F. 
(1-0). 
califi-

• în C.E. (juniori I) la Za
ragoza : Spania — Elveția 4—1 
(1-0).

CAMPIONATE • CUPE
• în meciul 

turtle de finală 
giei“ : Standard 
Lokeren — Beveren 3—0; Lier- 
se — RDWM 3—1 ; Waterschei 
— Naselt 1—1. Pentru semifina
le s-au calificat Standard Liegă, 
Lokeren, Lierse și Waterschei.
• Din cauza timpului nefa

vorabil în sferturile de finală

retur din sfer- 
ale „Cupei Bel- 
— Anvers 3—1;

ale „Cupei Olandei" s-a dispu
tat un singur meci : P.S.V. 
Eindhoven — Tilburg 2—0.

• In „Cupa Angliei" Man
chester City a învins cu 3—1 
pe Everton și s-a calificat în 
semifinale unde va întîlni pe 
Ipswich. în cea de-a doua se

mifinală Tottenham va juca cu 
Wolverhampton. întîlnirile vor 
avea loc la 11 aprilie.

BULGARIA (et. 17): Ț.S.K.A.
— Akademik 2—2; Cerno More 
Varna — Trakia 1—0 ; Spartak
— Belașița 2—0; Levski — Sla
via 2—0 ; Pirin — Beroe 2—0 ; 
Cemomoret Burgas — Lokomo
tiv Plovdiv 2—1 ; Marek — Bo
tev 0—1 ; Minior 
Clasament: 1. T.S.K.A. — 24 p
2. Spartak — 22
— 20 p.

PORTUGALIA 
ting — Vitoria 
Benfica Lisabona 
Coimbra 2—0; Guimaraes — Es- 
pinho 3—0 ; Belenenses — Pe- 
nafiel 3—1 ; Boavista — Merit;- - 
mo 2—0 ; FC Porto — FC Bra
ga 1—0. Clasament : 1. Benfica
— 39 p ; 2. FC Porto — 37 p ;
3. Sporting — 28 p.

Sliven 2—1.’ 
p ; 3. Trakia’

(et. 22): Spor- 
Setubal 1—0 ;

— Academic

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ȘTIRI-REZULTATE
• în cursul acestui an selec

ționata Cubei va susține 30 de 
întîlniri internaționale amicale! 
In calendar figurează și un tur
neu în Europa : în R. D. Ger
mană, Ungaria. Cehoslovacia, 
România și alte țări.

• Echipa „Cosmos" din New 
York a jucat la Guadalajara cu 
echipa locală de care a fost în
vinsă cu 1—0 (1—0).
• în meci amical la Santiago 

de Chile : Chile — Columbia 
1—0 (1—0).

• între 16 și 30 iunie va a- 
vea loc la Milano un interesant 
turneu international care va re
uni echipele Boca Juniors (Ar
gentina), Penarol (Uruguay), 
Real Madrid și Internazlonale 
Milano.

BASCHET • La Roma, s-a dis
putat finala „Cupei Liliana Ron- 
chetti” (f) în care s-au lntnnit 
Spartak Moscova și Monting Za
greb. Sportivele sovietice au ob
ținut Victoria cu 95—63 (59—24)
lntrînd în posesia trofeului.

CICLISM • A început tradițio
nala competiție Paris — Nisa. E- 
tapa „prolog”, disputată contra- 
cronometru individual, pe distan
ța de 7,300 km, a fost cîștigată 
de danezul Knud Knudsen în 
9:1® 99.

HOCHEI • La Beijing au con
tinuat meciurile C.M. (grupa C). 
Rezultate tehnice: Austria — R.P. 
Chineză 3—0 (0—0, 1—0, 2—0):
Danemarca — Marea Britanie 
13—2 (5—1, 4—1, 4—0); Ungaria — 
Franța 11—6 (5—2, 1—2, 5—2);
Bulgaria — R.P.D. Coreeană 8—2 
(2—0, 1—1, 5—1). • Contlnuîndu-și 
pregătirile în vederea apropiatu
lui C.M. (grupa B) selecționata 
Iugoslaviei a întîlnit din nou, la 
Liubllana, echipa cehoslovacă

Martinica la Porto Rico. Timpul total ne
favorabil l-a făcut însă să se oprească, 
după 925 km, în Guadelupa. El a avut, to
tuși, satisfacția de a fi realizat un „nou 
record mondial” de navigație, parcurgînd 
In 23 de ore șl 25 de minute nu mal pu
țin de 330 km I Precedentul record era de
ținut, din 1980, de francezul Stephane Pey- 
ron, 248 km în 24 ore și 7 minute • NOUA 
STEA a atletismului american se numește

Carl Lewis. Are 19 ani și este student la 
Universitatea Houston. Zilele trecute, în- 
tr-un concurs Indoor la Fort Worth, Le
wis a sărit 8.50 m la lungime, record mon
dial de sală (v.r. îl aparținea lui Larry 
Myricks cu 8.38 m). Și să nu uităm să 
precizăm câ cel mai bun rezultat al său, 
în aer liber, era de 8,11 m. • O CREȘ
TERE și mal spectaculoasă a rezultatului 
cel mal bun a demonstrat la „europenele” 
de sală „cangurul” sovietic Semil Ablasov 
(23 de ani, 185 cm, 74 kg) cîștigător la tri- 
plusalt cu 17,30 m — rec. mondial (v.r. 
ValiukievicI 17,29 m). înainte de Grenoble,

Ablasov era puțin cunoscut, deși anul tre
cut ctștigase titlul unional la lungime, cu 
7,98 m. La C.E. el și-a îmbunătățit recor
dul personal cu mal bine de 80 cm ! „Mă 
gîndesc, de pe acum, la Olimpiada ’84 șl 
sper să sar, pînă atunci, mai mult de 11 
metri” • UN MARE SCANDAL a provo
cat maniera de arbitraj a francezului Guy 
Cattaneo. la meciul dintre Anglia șl Franța, 
de la Headingley (1—5) din cadrul cam
pionatului european de rugby xm (Cupa 
Jean-Galla). El a nemulțumit ambele ta
bere; englezii H reproșează că a închis 
ochii la cîteva ofsaiduri ale francezilor, 
cărora le-a acordat și 13 lovituri de pe
deapsă, în timp ce francezii au fost ne
mulțumiți că arbitrajul a fost mult prea 
larg pentru jocul foarte dur al adversari
lor lor i • alergătorului francez 
ALEX GONZALES, cîștigătorul probei de 
3000 m la C.E. de la Grenoble, 1 s-a acor
dat medalia de aur, dar nu șl titlul de 
campion continental, deoarece — dlntr-o 
eroare de arbitraj (7 !) — concurențil au 
parcurs numai 2820 m. La J.O. din 1932, la 
Los Angeles, finlandezul Iso Holo a fost 
declarat, totuși, campion olimpic, la 3000 m 
obstacole, de fapt la... 3400 m, tot din cau
za unei erori de arbitraj ! Urmează ca 
Asociația europeană de atletism să se pro
nunțe acum, în cazul Iul Gonzales, cu 
nimic "Inovat de această situație...

Romeo VILARA

Milevske. HochelștH iugoslavi au 
clștlgat ou 4—3.

MOTO • Tradiționala competi
ție „200 de mile” de la Daytona 
Beach (Florida) a revenit ame
ricanului Dale Singleton („Ya
maha”), care a parcurs 320 km 
în lh 51:15, cu o medie orară de 
174,750 km. Pe locul secund, fran
cezul Marc Fontan („Yamaha”).

SCHI • în cadrul 
de la Holmenkollen 
proba feminină de 5 
cîștigată de schloara 
Kveta Jeriova ” 
de Barbara 1 
mană) și Berlt Aunli (Norvegia). 
Proba de sărituri de la trambu
lină pentru combinata nordică a 
revenit lui Hubert Schwartz 
(R.F.G.) cu 226,5 p (săriturile sale 
au măsurat 82 și respectiv 82,5 
m). In cursa de 15 km, pe pri
mul loc s-a situat Mikkelsplasi 
(Norvegia) cu 41:25. • Pe pri
mele 3 locuri în proba de sla
lom uriaș din cadrul „Cupei Eu
ropei" desfășurată la Jahorina 
(Iugoslavia), 3 austrieci: Pete»
Luescher (2:26,68), urmat de Hu
bert Stroltz și Ernst Rledelspre- 
ger. După desfășurarea probei, pe 
primul loc în clasamentul general 
se află Ernst Rledelspreger cu 
187 p, urmat de elvețienii Uhrli
— 171 p și BUrgler — 93 p.

ȘAH • După 13 runde, în cam
pionatul masculin al Iugoslaviei 
conduce Ivanovic! — 9 p, urmat 
de Cebalo — 8'/r p (1), Velimiro- 
vid șt Rajkovlci — cu cite I p 
(1) etc.

TENIS • Au 
nlrlle turneului feminin de 
Dallas (Texas). Virginia Ruzid a 
invins-o cu 6—3, 6—3 pe Stacy
Margolin (S.U.A.). Alte rezultate: 
Billie Jean King — Felicia Ras- 
chiatore 6—3, 6—4; Bettlna Bunge
— Sue Barker 6—1, 6—3; Ann
Jordan — Zina Garrslon 6—2. 
2—6, 6—2. • La Bruxelles au con
tinuat campionatele internaționale 
ale Belgiei. Dintre rezultate: Con
nors — Dupre 4—6, 6—3, 6—3,'
Rennert — Frawley 6—3, 7—6. S. 
Mayer — Fibak 7—6. 6—1 • Tur
neul de la Miami (Florida), la 
care au participat fostele glorii 
ale tenisului " ’
australianului 
6—2 cu Cliff 
finală. Proba 
revenit perechii australiene Roy 
Emerson. Fred Stolle: 4—6. 6—3, 
6—3 cu Ken Rosewall, Rod Laver.

festivalului 
(Norvegia) 

km a fost 
cehoslovacă 

i (15:40,9), urmată 
Petzold (R.D. Ger-

continuat Intu
ia

mondial, a revenit 
Rod Laver: 6—3,
Richey (S.U.A.) în 
de dublu bărbați a
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