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| Dx1CL4M | în prima zi a finalelor de judo ale seniorilor

CAMPIONI AI „DACIADEF DE VARĂ:
Fl. T0F1A, D. UDVĂR1 $1 Fl. €I0€

finalele acestei cdi-

două tatami, primii 
in competiție con- 
la categorile mijlo-

Ieri au fost inaugurate între
cerile celei de a doua ediții a 
„Daciadei" de vară. în sala de 
atletism a complexului sportiv 
„23 August" din Capitală au 
fost programate finalele de ju
do ale seniorilor la categoriile 
mijlocie, semigrea și grea. în- 
tr-un cadru sărbătoresc a fost 
înălțat pe catarg drapelul „Da
ciadei", iar președintele Fede
rației române de judo, to
varășul general lt. Gheorghe 
Lavric, a urat sucoes deplin ce
lor 174 de sportivi care s-au 
calificat la 
tii.

Pe cele 
au intrat 
curenții de 
cie și semigrea. Cum era de aș
teptat. la mijlocie Mihalacha 
Toma (Dinamo București) a cîș- 
tigat cu dezinvoltură seria sa, 
învingîndu-i prin ippon (înainte 
de limită) pe C. Dumitrașcu 
(Rulmentul Bîrlad), M. Zaharia 
(Politehnica Iași) și pe colegul 
său de club T. Ban. Doar în- 
tr-un singur meci Toma a fost 
nevoit să 
gul final. 
(I.E'.F.S.), 
decizia de 
sei-gachi (superioritate tehnică) 
dinamovistfllui. în cealaltă serie

lupte pină la gon- 
în cel cu G. Santa 
arbitrii acordîndu-i 
învingător prin yu-

„DACI ADA'1 de iarnă în cifre fi comentarii

CLASAMENTUL PE JUDEȚE - OGLINDA MUNCII 
Șl PREOCUPĂRII PENTRU DEZVOLTAREA BAZEI DE MASĂ

Desfășurarea finalelor pe tară 
ale ediției a 2-a a „DACIADEI" 
DE IARNA oferă posibilitatea 
— interesantă îndeosebi pentru 
specialiști, dar nu numai pen
tru ei — de a analiza realizări
le și contribuția fiecărui județ 
la reușita calitativă a competi
țiilor care au constituit „bu
chetul sportiv" al „Daciadei". 
Fără îndoială că, după desfă
șurarea ultimelor finale (la te
nis de masă 14—19 și peste 19 
ani), care se vor desfășura în 
aprilie la Craiova, se vor putea 
definitiva unele observații, iar 
clasamentul, îndeosebi în a doua

Campionatele naționale indoor pentru arme cu glonț

ASTĂZI, ÎNTRECERILE DECISIVE

IN PROBELE „MARATON"

gru- 
3x40 
tin- 
Ro- 
Ro-

FOCȘANI, 13 (prin telefon), 
în sala de atletism din locali
tate au continuat întrecerile 
campionatelor nationale indoor 
pentru arme cu glonț. Diminea
ța au intrat pe standurile de 
tragere pușcașii din prima 
pă valorică a probei de 
focuri. Cum printre acești 
tași figurau Ilie Codreanu, 
mulus Nicolescu și Nicoiae 
taru, trăgători cu mare expe
riență, dar și tineri care bat 
cu destulă insistentă la nortile 
afirmării, cel mai reprezentativ 
fiind Mihai Dumitrescu, ne aș
teptam să asistăm la realizarea 
unor rezultate ridicate. Dar, la 
sfirșitul „maratonului" nu nu
mai că nu s-a întimplat astfel, 
dar nici unul dintre acești tră
gători n-a îndeplinit norma — 
1155 p — de obținerea titlului 
de campion national. Cel mai 
aproape s-a situat Mihai Du
mitrescu (Dinamo București) ca
re a totalizat 1153 p, el fiind 
în momentul de fată pe nrimul 
loc în clasamentul probei. Deci, 
rămîne de văzut dacă grupa a 
doua valorică (în care se dis
ting Ionel Trăscăveanu. Marian 
Oncică, Constantin Stan), care

I

Mihalache Toma finalizează spectaculos procedeul său preferat 
Foto : I. MIHAlCA

nalizat excelent procedeul său 
nr. 1. morote-scoe-nage (arun
care peste 
consemnat 
tidele din

Constantin Gotcă (Dinamo Bra
șov) a dispus pe rînd de O. 
Pop (Dinamo Buc.). M. Covles 
(I.E.F.S.) și de St. Toma (Cons
tructorul Alba Iulia). Așadar, în 
finală s-au întâlnit cei doi în
vingători ai seriilor. M. Toma 
și C. Gotcă. Așteptat cu firesc 
interes acest duel a luat sfîr- 
Sit în min. 3, cînd Toma a fi- 

• Brașovul — pe primul loc • Mai multe întreceri, de 
calitate crescută, față de ediția anterioară • Potențialul 
existent n-a fost deplin valorificat : 7 județe - nici un 

punct I • Cîteva sugestii pentru viitoarea ediție
parte a sa, ar putea suferi mici 
schimbări. Dar concluziile pe 
care le putem trage încă de pe 
acum nu vor suferi modificări 
esențiale.

Precum se știe, unul dintre 
principalele obiective ale „Da
ciadei” este atragerea și an
grenarea întregului tineret, a 
oamenilor muncii de la orașe

unva evolua simbătă, va oferi _
rezultat mal mare ' decît cele 
1155 p ale baremului, condiție 
care ar permite acordarea titlu
lui. Iată rezultatele celorlalți 
trăgători : 2. N. Rotaru (IEFS 
Bucă 1149 p, 3. I. Codreanu 
1148 p, 4—5. M. Marin, R. Nico
lescu 1144 p (toți de la Steaua), 
6. E. Antonescu (Dinamo) 1139 p.

După-amiază a venit rîndtil 
trăgătoarelor de pușcă din pri
ma grupă valorică a probei de 
„standard” 3x20 focuri.

Roxana Lămășanu (Olimpia) 
s-a impus clar, totalizînd 572 
p, cifră care aproape sigur îi 
va aduce titlul național, 
mai rămîne de disputat 
cerea din cadrul celei 
doua serii valorice, care 
cepe sâmbătă de la ora 
continuare, clasamentul 
astfel : 2—4. —
(Dinamo), Eva 
Brașov) și 
(CSU Oradea) 
niela Toader (Unirea Focșani) 
557 p ; 6. Raltica Zamfirescu 
(CSU Oradea) 552 p.

Dumitra
Ionescu 

Maria 
569 p ;

deși 
intru

de a 
va în- 
16. în 
arată 
Matei 
(CSU 

Lakatoș 
5. Da-

Radu ÎIMOFTE 

J

umăr) și arbitrii au 
ippon-ul. După par- 
recalificări. locul 3

Costin CH1RIAC 
Nicoloe CHINDEA

(Continuare in pag 2-3) 

și sate în practicarea sistemati
că a exercițiilor fizice și spor
tului. creîndu-se astfel baza de 
masă, din care se selecționează 
tineri talentati, cu aptitudini 
pentru performantă. Acolo unde 
județele au avut o astfel de ba
ză, unde s-au desfășurat NEÎN
TRERUPT MULTE și VARIA
TE competiții de iarnă, s-au 
obtinut rezultate scontate. Ju
dețe ca Brașov. Prahova. Alba, 
Suceava, Harghita etc. au de-

Sever NORAN

(Continuare in pag 2-3)

ULTIMUL TURNEU PE GRUPE VALORICE LA VOLEI MASCULIN
La București, Tulcea și Galați s-au desfășurat meciurile din 

ul.nnui turneu, pc grupe valorice, la volei masculin. Amănunte:
DINAMO CONTINUĂ 
SA FlE NEÎNVINSĂ

La BUCUREȘTI în primul 
meci ai ultimului turneu al e- 
chipelor fruntașe. Steaua a în
vins Universitatea Craiova cu 
3—1 (3. 13, —13, 13). După pri
mul set se rărea că echipa 
bucureșteană. in postură de vi- 
cecampioană, își va onora cu 
fermitate cartea de vizită. Dar. 
în setul al doilea, după ce a 
condus cu 13—3. Steaua a avut 
o „cădere" cu totul inexplicabi
lă, cîștigînd in extremis, mai 
mult pe greșelile adversarilor, 
decît pe propriile realizări în 
setul următor, inițiativa â apar
ținut alternativ ambelor echipe, 
dar au cîștigat craiovenii mai 
lucizi în fazele de la fileu. în 
ultimul set se părea câ stelistii 
s-au trezit după dusul rece din 
setul anterior, dar a fost numai 
o impresie pentru că egalați la 
13. au cîștigat setul si partida 
tot pe greșelile adversarilor. 
Meci anost, cu puține faze fru
moase de volei autentic.

In cel de al doilea meci al 
zilei. Dinamo a învins ne Ex
plorări B. Mare cu 3—1 (—13, 5,

Astăzi, etapa a 20-a a Diviziei ,,Â“ de fotbal

MECIURILE ZILEI,
LA PETROȘANI Șl HUNEDOARA

CLASAMENTUL
1. „U* CRAIOVA U 13 2 4 32-13 26
2. Dinamo 19 11 Z 6 32-16 24
3. F.C.M. Brașov 19 10 4 5 26-20 24
4. F.C. Argeș 19 10 1 8 31-21 21
5. Corvlnul 19 9 2 8 35-27 26
6. ,.U« Cj.-Nap. 19 9 2 8 25-23 20
7. Chimia 19 9 2 8 27-35 20
8. Steaua 19 7 5 7 27-23 19
3. S.C. Bacău 19 7 5 7 25-28 19

10. Prog. Vulcan 19 8 3 8 27-32 19
11. „Poli* Tim. 19 8 2 9 18-22 16
12. Jiul 19 8 1 10 28-26 17
13. Polit, Iași 19 7 3 9 28-26 17
14. A.S.A. Tg. M. 19 7 3 9 29-36 17
15. F.C. Olt 19 6 5 8 21-28 17
ÎS. Sportul stud. 19 7 2 10 21-26 16
17. F.C. B. Mare 19 6 2 11 21-32 14
18. F.C.M. Galați

t\\\\\\\\\\\V3
19 5 2 12 24-43 11

• Sportul studențesc, la 
ceasul unei mari șanse de 
evadare din subsolul cla
samentului • Studenții ti
mișoreni, dornici să-și ia 
revanșa in fața unei echi
pe vulnerabile pe teren 
propriu • La Hunedoara, 
un derby cu doi antrenori- 
jucători: Lucescu și Dinu • 
Sport club încearcă reabi
litarea în fața propriului său public • Steaua, în revenire, 
luptă să scape de „complexul Chimia" • La Petroșani, 
Jiul, fără doi titulari, primește replica Universității Cra
iova, o echipă cu șapte tricolori 1 • Mateianu, față-n 
față cu fosta sa echipă și cu... „sabia lui Damocles" 
deasupra capului • Formația din Dealul Copoului spe
ră să-și amelioreze situația in „clasamentul adevăru
lui" pe seama colegilor din Dealul Feleacului © Ha- 
lagian — Teașcă, un duel, aparent, dinainte cîștigat de 

piteștean
PROGRAMUL ETAPEI

8 iBucurești:

Slatina : 
Hunedoara

SPORTUL STUDENȚESC- F.C.M. BRAȘOV 
(Stadion Politehnica)

F.C. OLT - „POLI* TIMIȘOARA
: CORVINUL - DINAMO

(Meci televizat în hitregime — ora 13,30)
SPORT CLUB - A.S.A. TG. MUREȘ
STEAUA CHIMIA RM. VÎLCEA

(Stadion Steaua)
- UNIV. CRAIOVA
- PROGRESUL-VULCAN
- POLITEHNICA IAȘI
- F.C.M. GALAȚI

Bacău : 
București

JIUL 
FOTBAL CLUB

Petroșani :
Baia Mare :
Cluj-Napoca:„U“
Pitești : F.C. ARGEȘ

Cu excepția meciului de Ia Hunedoara fartiflele Încep
Ia ora 15,30,

începind de mîine, la Miercurea Ciuc

DE HOCHEI (juniori), GRUPA B
MIERCUREA CIUC, 13 (prin 

telefon). De cîteva zile acest 
oraș al... temperaturilor joase, 
unde hocheiul este ,,la el a- 
casă", trăiește cu toată intensi
tatea apropierea momentului 
inaugurării unei atractive com
petiții internaționale : Campio
natul european de hochei pen
tru juniori, grupa B. în ciuda 
frigului caracteristic acestei 
regiuni, oamenii Ciucului au 
inima caldă și acest lucru l-au 
simțit și primii oaspeți, echi-. 
pele Danemarcei și Franței, so
site în localitate încă de vineri 
seara și primite aci cu căldură 
și multă prietenie.

Pe Florilor, Petoffi sau Gri- 
vițel — străzile principale ale 
orașului, unde și așa subiectul 
principal al discuțiilor spor
tive l-a constituit dintotdeauna 
hocheiul — acum nu se vor
bește decît despre Campiona
tul european, evaluîndu-se șan
sele celor 8 echipe participante. 
Interesul major pentru aceas-

5, 8). Primul set a constituit o 
frumoasă surpriză furnizată de 
echipa băimăreană, care a ju
cat de la egal la egal cu ad
versara sa. Dinamo a făcut to
tul — fără succes însă — pen
tru a nu pierde setul. în con
tinuare însă, Dinamp ioacă 
exact, se concentrează. oasele 
lui Oros, bine dirijate, au fost 
excelent fructificate de Tuto- 
van și Dumănoiu, iar blocajul 
lui Enescu și Gîrleanu a anu
lat șansele băimărenilor. De la 
Explorări s-au evidențiat Arbu
zov și Staicu.

In clasament : 1. DINAMO 20 
O. 2. Steaua 15 p. 3. Explorări 
B. Mare 13 p, 4. Universitatea 
Craiova 12 p. 

Mihail VESA
TULCENII AU CEDAT IN FATA 

TIMIȘOREN’LOR 
TULCEA, 13 (prin telefon).

AI patrulea turneu pentru locu
rile 5—8 a început azi (n.r. ieri)

IN PAG. 2-3 : turneul pentru 
Viitorul Bacău, practic retrogradate.

locurile 9-12. Rapid ți

g

tă competiție este dovedit șl 
prin faptul că încă din prima 
zi, cînd s-au pus în vînzare 
biletele, s-au vîndut aproxima
tiv 1000 de abonamente, adică 
aproape întreaga capacitate a 
tribunelor Palatului de gheață 
Aici, la locul de întrecere s-a 
lucrat febril în ultimele zile, 
modernizîndu-se instalațiile 
Suprafața de gheață a fost în
conjurată cu un perete protec
tor de plexiglas, astfel că pati
noarul din Miercurea Ciuc sa 
înscrie pe lista marilor baza 
sportive, care pot găzdui com
petiții oficiale, organizate sub 
egida forului internațional. De 
asemenea, au fost reamenajate 
cele 6 vestiare ale patinoaru
lui șl s-au revizuit instalațiile 
bazei de refacere (cu bazin șl 
saună), astfel îneît tinerii ho- 
cheiștî din cele 8 țări partici-

Câlin ANIONESCU

(Continuare în pag a 4-a) 

Scor final 
Arbitri: FI. 
N. Ionescu

in sala sporturilor, fiind urmă
rit de un public numeros. Pri
mul joc, dintre Tractorul Bra
șov și Silvania Șimlcu Silva- 
niei, a fost antrenant — mai ales 
prin evoluția scorului — si des
tul de echilibrat. Silvania a pus 
probleme brașovenilor, cîștigînd 
un set (cel de al treilea) si fi
ind aproape de a-1 cîștiga și pe 
primul. Tractorul, cu Stcrea, 
Strauff și Zamfir în mare for
mă, a învins însă.
3—1 (14, 7, —13. 7). 
Scortaru (Galați). 
(București).

în ultimul meci, 
ta Tulcea a întâlnit 
nica Timișoara. Partida a fost 
deosebit de disputată si atrac
tivă. Scor final: 3—2 (2. —2,
—7, 7, 14) pentru timișoreni. 
Arbitri : C. Gogoașe — D. Ra
dulescu (ambii din Buc.).

In clasament:.. 
Timișoara 18 p 
Brașov 16 p, 
Tulcea 13 p i 
13

C.S.M. Del- 
pt? Politeh-

5. Pol’tehnica
6. Tractorul 

: 7. C.S.M. Delta 
(16:24), 8. Silvania

p (15:26).
P. COMȘA — coresp.



DACIADA

(Urmare din

fn prima zi a finalelor de judo ale seniorilor Turneul pentru loturile 9-12, ia volei masculin PREGĂTII
CAMPIONI AI „DACIADEI* DE VARĂ
M. TOMA, D. UDVARI Șl M. CIOC

vag- I)

a revenit sportivilor St. Toma 
și G. Sapta.

Campionul en titre al semi
greilor. Daniel Radu (Dinamo 
Brașov), a reintrat cu succes în 
arena compeiitională. după o în
delungată absentă cauzată de o 
Intervenție chirurgica.ă. califi- 
dndu-se și de astă dată în fi
nala categoriei, după ce i-a în
vins în cadrul seriei sale pe N. 
Vlad (Dinamo Buc.). V. Oiței 
(Dinamo Brașov), C. Sauciuc 
(Politehnica Iași) și pe V. Bur- 
lea (A.S.A. Tg. Mureș). Mult 
mai disputată a fost lupta pen
tru desemnarea celui de al doi
lea finalist. încă din primul 
meci .E. Lăcătușu (A.S.A. Tg. 
Mureș) se anunța un preten
dent redutabil datorită victorii
lor detașate obținute în toate 
partidele pînă la cea decisivă, 
cu Bela Udvari (Universitatea

Cluj-Napoca) de care însă a 
fost întrecut la puncte. Anterior 
partidei decisive Udvari îi în
vinsese pe S. 
mo Buc.). V. 
nia Făgăraș) 
(Constructorul 
Finala dintre 
s-a încheiat cu o mare surpri
ză : Udvari a cîștigat prin ippon 
in sec. 20 !

Pe locul 3 s-au clasat 
Sauciue si V. Anton.

Nu mai puțin de 21 de spor
tivi și-au disputat întîietatea la 
categoria grea. Printre aceștia 
s-a numărat și campionul de 
anul trecut. Mihai Cioc (Dina
mo Brașov), cotat, dealtfel, fa
vorit principal si la această edi
ție. într-adevăr, tînărul brașo
vean a „zburdat" în meciurile 
din serie obtinînd victorii clare 
la D. Pop (Universitatea Cluj- 
Napoca). P. Drăgoi (Constr. Al
ba Iulia) și la Gh. Dumbravă

Epurescu (Dina- 
Anton (Nitramo- 
și pe I. Santo 
Miercurea CiucY 
Radu și Udvari

C.

(C.S.M. Borzești). Al doilea fi
nalist a fost Ion Arsenoiu (Nj- 
tramonia Făgăraș), care și-a 
dovedit superioritatea în fața 
sportivilor S. Geană (C.S.M. 
Sibiu), I. Doagă (Metalul Plo- 
peni). D. Mihai (Rapid Arad) 
și D. Alexandru (C.S.M. Bor
zești). Partida finală dintre Cioc 
și Arsenoiu a prilejuit multe 
momente de luptă aprigă, dar 
dinamovistul brașovean 
surprins adversarul în 
komi (fixare) în min. 3 
finalizat astfel ippon-ul.

Pe locul 3 : P. Drăgoi 
Alexandru.

Competiția continuîn’d azi, 
la orele 9 și 16, pentru desem
narea campionilor la categoriile 
semiușoară. ușoară și semimij- 
locie. iar mîine. de la ora 9 
sînt programate ultimele între
ceri — cele de la categoria 
ușoară și de la open.

si-a 
osae- 
si a

Si D.

de

„DACIADA" DE
(Urmare din pag. 1)

IARNĂ ÎN CIFRE Șl COMENTARII
CLASAMENTUL GENERAL PE JUDEȚE LA „DACIADA" DE IARNĂ 

- SPORT DE MASĂ

RAPID Șl VIITORUL BACĂU 
PRACTIC RETROGRADATE

GALAȚI, 13 (prin telefon). Ziua 
a doua a turneului masculin de 
volei pentru locurile 9—12 a lim
pezit situația celor două echipe 
retrogradate. Ele sînt Rapid 
București și Viitorul Bacău. Ulti
ma șansă a feroviarilor, de a 
continua cursa indirectă cu C.S.U. 
Galați, s-a risipit cu o zi mal 
devreme, în partida cu lidera 
grupei, Calculatorul București.

Voleibaliștii giuleșteni au intrat 
in teren puternic marcați de 
miză, crispați, intr-un sextet 
care s-a dovedit, pe parcurs, ete
rogen și dezorientat, în timp ce 
adversarii au apărut cu o echipă 
dezinvoltă, Închegată, practicînd 
un joc frumos, combinativ în 
atac, mobil și sigur în apărare. 
Ca urmare. Calculatorul a domi
nat copios jocul, conducted le- 
)er te fiecare set și adjudecln- 
du-și victoria cu 3—0 (5, 10, 8).

De la învingători s-a remarcat 
Întregul sextet de bază : Steriade, 
Schiopescu, Marinescu, Șluiea, 
luhasz, ionlță (a mai jucat Bu- 
lacu). De la Rapid, care a rulat 
11 jucători, ceva mai eficient s-a 
dovedit Cotoranu. Arbitraj foarte 
bun : V. Ranghel (București) și 
O. Drăgan (Timișoara).

în ultimul med al zilei, C.S.U. 
Galați a întrecut, conform previ
ziunilor, pe Viitorul Bacău cu 
3—0 (6, 8, 7). Sextetul de bază 
gălățean s-a remarcat m între
gime ; mențiuni spedale : Pustiu, 
Căiescu și Teodorov. Arbitraj 
foarte bun : V. Chloraanu (Cluj- 
Napoca) și D. Dobrescu (Ploiești), 
ta clasament : ‘ •
19 p, 
Rapid 
14 P.

10.
16

.9. Calculatorul 
C.S.U. Galați 17 p, 11. 
p, 12. Viitorul Bacău

Aurelian BREBEANU

Ne mai deși 
de ziua sosirii 
de a X-a edit 
ternațional de 
„Centura de 
care începe di 
în Capitală. C 
cedenti. prest 
de la Bucures 
prin prezenta 
loroși din dif< 
mii.

Pînă la ora 
te rînduri și-a 
ticiparea boxt 
Bulgaria, Cel 
R.P.D. Coreean: 
da. RD. Germa: 
nia. Mongolia, I 
Uniunea Sovie 
rație care a c 
nența echipei 
ză. Chiar dacă 
bei nu fac pa 
renumit ii T. S 
rrera. J. Hern

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • CO

monstrat cu prisosință acest lu
cru. cîștigînd locuri fruntașe în 
ierarhia „Daciadei" de iarnă.

După primele calcule — îna
intea finalelor de la Craiova, — 
clasamentul general, pe toate 
probele, arată buna pregătire a 
reprezentanților județului BRA
SOV. care au acumulat cel mai 
mare număr de puncte (40) ciș- 
tigînd primul loc pe podiumul 
„Daciadei" de iarnă. Locul se
cund a revenit județului PRA
HOVA (31) iar locul al trei
lea — județul ALBA (26). In 
clasament urmează-- ’ eT»2-

(23). 5. Harghita (18). 6—7. 
-aramureș și Arad (cite 17), 8. 

Dolj (14). 9—10. Giurgiu și Dîm
bovița (11). La probele olimpi
ce, județele BRAȘOV și ALBA 
conduc autoritar la schi- 
fond (cite 20 p) urmate de Ma
ramureș (13 p), iar la sanie 
— PRAHOVA (16 p). urmată 
de Suceava (14) și .Arad (12).

Cea de-a 2-a ediție a „Dacia
dei" de iarnă a arătat că la 
împărțirea locurilor fruntașe și 
a punctelor pe fiecare probă au 
participat mai multe județe — 
33 din 40 — decît la prima edi
ție, ceea ce înseamnă că aria 
de cuprindere a județelor a 
crescut. Nu se poate trece însă 
cu vederea că 7 dintre acestea 
(Bacău, Călărași, Galați, Ialo
mița, Satu Mare. Timiș și Vran
cea) nu au acumulat nici mă
car punctul de onoare I

Nu este lipsit de interes să 
vedem la cite ramuri sportive 
s-au acumulat punctele de fie
care județ. Astfel, Brașovul le-a 
realizat la sanie, schi și tir — 
deci la trei sporturi din cele 
cinci ale finalelor — ca si Su
ceava si Arad, în timp ce Pra
hova (locul secund) a totalizat 
punctele la patru finale, iar 
Alba la două (schi fond și te
nis de masă) ca și Harghita, 
Maramureș, Dolj, Giurgiu, iar 
Dîmbovița și Teleorman (locul 
11 în clasament), la cite un 
sport. Merite deosebite au acele 
județe in care nu doar unul 
sau două sporturi și-au adus 
contribuția la 
acumulată, ci 
testînd astfel 
tilaterală a 
masă, la toate ramurile de spori 
ale „Daciadei" de iarnă. Ar fi 
fost de dorit, desigur, ca muni
cipiu] București să obțină vic
torii la sah, tenis de masă și 
tir. ca Alba să cîștige nu nu
mai la schi fond si tenis de 
masă (are excelente condiții și 
pentru sanie) iar Maramureș și 
Harghita — nu numai la spor
turile zăpezii. Mureș, Olt, Vas
lui, Neamț, Mehedinți, Vîlcea 
și altele au obținut puncte doar 
la o singură probă.

La această ediție a „Dacia
dei" de iarnă trebuie subliniat 
aportul deosebit al sportivilor 
din mediul rural la creșterea 
numărului de puncte șl a cali
tății întrecerilor. Astfel, din to
talul de 26 puncte ale județului 
Alba, nu mai puțin de 20 au 
fost realizate de schiorii din co-
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zestrea de puncte 
cit mai multe, a- 
desfășurarea mul- 
competițiilor de

„CUPA TELEFERIC" 
LA SCHI

Pe pîrtiile Rula și Sulinar, din 
Poiana Brașov, s-au desfășurat 
întrecerile „Cupei Teleferic" la 
slalom și slalom uriaș, ta orga
nizarea federației de specialitate 
și a asociației sportive „Telefe
ric". La startul competiției s-au 
prezentat sportivi și sportive de 
la C.S.U. Pitești, C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc. C.S.Ș. Predeal, C.S.Ș. Șoi
mii Sibiu, C.S.Ș. 2 București, 
C.S.Ș. Sinaia, Dinamo, A.S.A., 
C.S.Ș. Brașovia, C.S.U., Steagul 
roșu și Teleferic din Brașov.

Iată rezultatele înregistrate :
SLALOM : fete — 1. Daniela 

Uncrop (C.S.U. Pitești) 92,52, 2. 
Carmen Kozma (C.S.S. Miercurea 
(Ciuc) 94,39, 3. Delia Parate (Di
namo) 94,43, 4. Anca Moraru 
(C.S.S. Predeal) 95,65, 5. Erika
Codrescu (Dinamo) 96,99, 6. Ma
ria Balazs (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc) 96,99 ; băieți — l.V. Podara 
(Dinamo) 98,15, 2. Z. BaJazs 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 98,80, 
Al. Manta (A.S.A.) 101,72, ’ 
Sttaghe (Teleferic) 102,34, 
Szabo (Dinamo) 105,92, 5. 
lea (Brașovia) 105,92 ;

SLALOM URIAȘ : fete 
Daniela Uncrop 215,37, 2. 
na Axtate (A.S.A.) 216,79, 
men Kozma 218,67. 4. Maria Ba-

Codrescu 
220,69 ;

Al. _ Manta 192,98, 2.
_ Balazs 

(Dinamo)

Astăzi, in campionatul de rug 
UN MECI ATRACTIV : SP. STUDENȚESC
---------------------- --- PROGRAMUL ETAPEI — 

București: SPORTUL STUD. — DINAMO
(Teren Tei, slmbătă ora 14) 

București: GRIVIȚA ROȘIE — CONSTRUCTORUL ( 
(Teren Parcul Copilului, ora 11) 

București: RAPID — C.S.M. SIBIU
(Stadion Giulești, ora 10)

Petroșani: ȘTIINȚA — POLITEHNICA IAȘ
Arad: P.T.T. — STEAUA
Timișoara: UNIVERSITATEA — RULMENTUL BtRL 
Constanța: FARUL — ȘT. CEMIN B. MAR

sanie

Inter-

4.
5.
E.
— 1.
Maria-

3. Car-

S.
N. 
N. 

Fu-

Schi fond

MIINE, STARTUL LA TRAP
(Nume de cai)

Mare, Timiș ți Vrancea -un puncte
14-19 șipeste I9ani)iatenisflemasâ /H I P I S M

BRAȘOV 
PRAHOVA 
ALBA 
SUCEAVA 
HARGHITA 
MARAMUREȘ 
ARAP 
POLJ___ __
GIURGIU 
PÎMBOVIȚA 
TELEORMAN 
ARGEȘ 
GORJ

JA$I_______
VÎLCEA '

MUREȘ.___
SĂLAJ 
CARAS/SEVERIN 
constanța 
TULCEA_________
VASLUI_________
HUNEDOARA 
SIBIU 
OLT 
bistrița- i^saup 
BOTOȘANI 
BUZĂU 
Bihor 
CLUJ 
NEAMȚ 
COVASNA 
BRĂILA 

MEHEPINȚI 
BUCUREȘTI 

Oudețele Bacău, Călărași, 
’’’Clasamentul nu cuprind* 

în aprilie, a rraiMir .

muna Albac (antrenor Iancu 
Pleșa) iar cele 11 puncte ale 
Dîmboviței — de sănierii din 
comuna Runcu (antrenor prof. 
Maria Cojocaru). Alături de cele 
două comune, putem cita Si al
tele : Hotarele (Giurgiu), Miniș 
și Virfurile (Arad), Subcctate 
(Mureș). Fundata (Brașov) etc. 
Ele au demonstrat incă o dată 
faptul că mediul rural consti
tuie un nesecat izvor de talente 
pe care munca neobosită a 
unor antrenori îl poate propulsa 
spre performantă. Un merit 
deosebit revine celor din Hota
rele (comună din Bărăgan) care 
au acumulat puncte la sande, 
știind să folosească micile cute 
de teren ce se pot găsi și pe 
cîmpie, cît și sportivilor din 
Babadag, care au adus la sanie 
singurele puncte ale județului 
Tulcea, deși covorul de nea a- 
coperă rareori Dobrogea.

în ceea ce privește organiza
rea finalelor, credem că la vi
itoarea ediție a „Daciadei" de 
iarnă vor figura întreceri și la 
alte ramuri sportive, cum ar fi, 
orientare turistică pe schiuri — 
în acest an. la finalele campio
natelor naționale au participat 
aproape 30 de județe — iar la 
schi să fie o probă și pentru 
categoria 11—14 ani. în acest 
caz. marea competiție sportivă 
națională „Daciada" va cîștiga

FINALELE,,DACIADEI" IA SCHI FOND Șl SĂRITURI AU FOST AMÎNATE
• Datorită condițiilor meteo

rologice nefavorabile. Ultimele 
probe ale finalei „Daciadei" 
schi-fond pentru seniori — 
km fete și 30 km băieți — 
fost aminate, ele urmtnd să
desfășoare concomitent cu în
trecerile din cadrul „Cupei Fe
derației", programată în zilele 
de 15 și 16 aprilie.

la
10 

au 
se

• Ca urmare a ploilor a- 
bundente, finala competiției 
„Daciada" la sărituri cu schiu- 
rile, precum și concursul inter
național de sărituri, care tre
buiau să se desfășoare în aces
te zile la Borșa, au fost sus
pendate, ele urmînd să aibă 
loc, probabil, în prima parte a 
viitorului sezon competițional.

lazs 219,71, 5. Erika 
220.30, 6. Delia Parate
băieți — 1.
N. Stinghe 195,07, 3, Z. 
195,33, 4. N. Barbu ______ _
195.39, 5. M. Btră (Dinamo) 195,92, 
6. V. Podaru 196,13.

Tot din cauza condițiilor at
mosferice necorespunzătoare
concursul național de schi alpin 
al copiilor nu se va mai desfă
șura la Băișoara, ci pe pîrtlile 
din BuCegl (Cota 2000) — Sinaia, 
la aceleași date : 12—21 martie.

Campionatul de rugby continuă 
în același ritm accelerat (dumi
nică — miercuri — duminică), a- 
dică cu trei partide pe săptămî- 
nă. cam mult I Etapa a XVT-a 
(a treia a returului) debutează 
astăzi pe terenul studenților din 
Tei și va opune două formații 
cu frumoase posibilități de ex
primare. Dinamo, lidera campio
natului, va juca un med Impor
tant în fața unui „15“ (R.C. Spor-

CONCURS INTERNAȚIO
NAL DE PATINAJ ARTISTIC, 

LA MIERCUREA CIUC
Sezonul competițional de pati

naj artistic se va încheia la 29 
martie, la Miercurea Ciuc, odată 
cu disputele concursului ‘ 
național la startul căruia se vor 
afla sportivi din zece țări. în
trecerile sânt programate în zile
le de 28 și 29 martie și se vor 
bucura de participarea unor va
loroși patinatori artistici, seniori 
și juniori, din Austria, Belgia, 
Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. 
Germană, R. F. Germania. Iugo
slavia, Polonia, Ungaria și, bi
neînțeles, România,

tul studențesc) 
aceea întotdeaui 
prize. Desigur, 
de partea echlp 
cel Mare, car© 
rele, te ,lin spr 
tith' ,a Consl 
(Far ... — Baia 
in perspectiva 1 
samentulul.

* PLENARA
La sediul C.N 

plenara Comite 
care a analizat 
șurată te perie 
a stabilit măsi 
toare pentru în 
velor viitoare, 
crărilor, plenari 
F.R. Judo din 
tovarășii: gener 
Lavric, președin 
teanu, tag. Vlc 
președinți, Ante 
tar federal, Mi 
Păunescu, Vasil 
Platon, Gheorgl 
dru Paraschives 
colae Bucur, m<

4

atît in ceea ce privește aria de 
cuprindere a maselor cît Si în 
promovarea, în sporturile de 
performanță, la cit mai multe 
ramuri sportive, a tinerilor ta- 
lentați, cu reale aptitudini. Ar 
fi de dorit, de asemenea, gru
parea finalelor pe localități Si 
la aceleași date (pentru a nu se 
ajunge, ca la această ediție, cu 
desfășurarea lor în primăvară), 
precum și acordarea unei aten
ții prioritare categoriei de vira
tă pînă la 19 ani, categorie din 
cadrul căreia intrarea în aria 
performantei este mai lesne și 
mai eficient de realizat.

Istoria alergărilor hipice 
prilejuiește acum, la acest nou 
debut de sezon, un Gind aparte 
privind numele cailor de-a lun
gul timpurilor. Chiar la începutul 
său, acum aproape o sută de 
ani, prima alergare în „treaptă*' 
a ilustrat o semnificație a nume
lor, iar Bătăuș, primul clștigător 
al derbyului oficial de trap, a 
ținut, parcă, să-și onoreze nu
mele. Mai tîrziu, feciorul Talion 
a devenit campion național, Se
ceriș hărțuindu-I continuu.

Dar mîine ? Inaugurarea sezo
nului hipic de trap ne aduce un 
program al alergărilor Abil în
tocmit, cu 10 curse avind un Sa-

tlric în ele, gata a suna Gong-u] 
pentru Caravana întrecerii. Bucu
ria amicului Valentin de a veni 
pe ctaipul de alergări, pentru a 
privi un Trifoi, nu poate fi pusă 
decît pe seama unul Sondaj, fă
cut împreună cu Șucă, asupra 
Harnicului șl Vrednicului colectiv 
de antrenori și drived, care se 
scoală în miez de noapte pentru 
a fi în pragul dimineții alături de 
Melodicul și Diafanul. In ce pri
vește viitorul... să privim prin 
Horoscop și să-I observăm pu
țin mai Grăbit pe Selenar și mă 
mal gîndesC să-l văd tacă Semeț 
pe îmbufnatul Huhurez. Toate 
acestea Intr-un Simpozion cu Su
porteri și cu un bun Dirijor, fără 
Trucaj fără Retuș, dar Iubit și 
încărcat cu Podoabe Cochete de 
lenuperi, Toporași și Trandafiri.

Doru IONESCU

GABRIEL DEGERATU, TIRGO- 
V1ȘTE. Din lotul cu care Uni
versitatea Craiova a cucerit la 
sfîrșitul ediției 1973—1974 a Dlvi-

Strîmbeanu, Deselnicu, Berneanu 
Marcu etc.

VLADIMIR URSU, BRĂILA. 
Colegii dv. mai vîrstaiel au trăit 
acel mare moment pugllistic 
J.O. din 1956 de la 
unde toți cei 4 boxeri 
care constituiau delegația 
la acest sport au cobortt 
ringului pentru a... urca 
podiumului de onoare : _____
L'nca (aur), Mircea Dobrescu și 
Clheorghe Negrea (argint) și Titi 
Dumitrescu (bronz) I A fost un 
succes cu totul iești din comun, 
după cum, acum, trebuie reținut 
faptul că la marile competiții 
noi nu mal participăm doar cu 
4 boxeri, ci cu 11, ceea ce vor
bește despre dezvoltarea pe 
care o cunoaște astăzi acest sport 
atît de popular, de nivelul gene
ral pe care l-a atins.

al
Melbourne, 

români 
noastră 
treptele 
treptele 
Nicolae

zieî ,,A“ de fotbal primul ei tit
lu de campioană au făcut par
te, printre alții, Oprea, Oblemen- 
co, Țaxălungă, Bălăci, Bălan,

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Pistolarii noștri au obținut la 
C.E. două medalii de aur și una 
de bronz. Ce s-ar putea spune, 
deci :

Mult mal presus
De așteptare,
La tir redus,
Șuccesu-i... mare.!

DODU, REȘIȚA. Narcis 
Com.au, fostul portar al națio
nalei și al multor echipe din 
Divizia „A“, apără acum poarta 
divizionarei ,,C“ — F.C.M. Giurgiu, 
In turul campionatului a primit 
20 de goluri, ceea ce pare 
demonstreze că înaintașii 
verși nu se lasă intimidați 
cartea lui de vizită.

Gh. B., BACAU. Apreciem _ 
tul dv de a compune și a dedica 
cîte un distih celor 18 echipe de 
fotbal din Divizia ,»A«. par rezul
tatele nu sînt pe măsura efortu
rilor. Este adevărat Insă că dis
tihul are un grad mai mare 
dificultate decît catrenul, 
beneficiază de un spațiu 
mare de... manevră. De a___ _
poate că nu greșesc sfătuindu-vă 
să mai încercați.
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„CENTURA Dt AUR“ 
nez sau J. Gomez, sîntem con
vinși că tinerii reprezentanți ai 
acestei țări vor fi adversari re
dutabili pentru oricare dintre 
cei mai puternici participanți Ia 
ediția a X-a a „Centurii de 
aur".

F. R. Box manifestă o per
manentă preocupare pentru bu
na organizare a ediției jubilia
re a acestei competiții, veghind, 
în același timp, asupra pregăti
rilor reprezentanților noștri. In 
acest sens. Colegiul central de 
antrenori a analizat comporta
rea boxerilor fruntași la „Tur
neul primăverii" și a stabilit lo
tul national lărgit care va par
ticipa la întreceri. In același 
timp, au fost desemnați o serie 
de alti pugiliști capabili să facă 
fată unor astfel de confruntări, 
antrenorii lor primind indicații 
să-i pregătească în mod cores
punzător pentru turneul de la 
București.

Ediția a X-a a „Centurii de 
aur“ va fi găzduită de Palatul 
sporturilor si culturii din Capi
tală. în perioada 22—29 martie.

In ultimul moment si federa
ția japoneză a comunicat lista 
nominală a participantilor (șa
pte sportivi). lată-i, în ordinea 
categoriilor, de la semimuscă la 
semimijlocie : M. Noborikawa, 
M. Mori, K. Takami. S. Usami, 
Y. Arai. Y. Soejimo, M. Ta- 
nabu.

înaintea etapei a 20-a
In Divizia „A“

I ULTIMELE VEȘTI DIN CELE 18 TABERE
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PROGRESUL MIERCUREA CIUC
A PROMOVAT IN PRIMA SERIE
VALORICĂ A DIVIZIEI ,.A‘* 

LA HOCHEI
Ieri, patinoarul artificial „2S 

August" din Capitală a găzdui, 
„Itima- etapă din cadrul campio
natului seriei secunde a Diviziei 
„A“ la hochei. La capătul aces
tei Întreceri, care a cuprins cinci 
turnee cu cite 5 etape flecare, e- 
chipa Progresul Miercurea Ciuc 
(antrenor Ioan Ferenczi) a ocu
pat primul loc, promovînd In 
prima serie valorică a Diviziei 
„A" în locul echipei Metalul Sf. 
Gheorghe, care a retrogradat In 
seria secundă. Ultimul loc a) 
clasamentului seriei secunde est» 
ocupat de Metalul Rădăuți, care 
anul viitor va evolua In Divizia 
„B“.

Și acum iată rezultatele ulti
mei etape : C.S.Ș. Liceul M. Ciuc 
— Metalul Rădăuți 20—5 (11—0,
3—3, 6—2) ; Agronomia Cluj-Na
poca — Progresul M. Ciuc î—11 
(1—4, 0—2, 1—5) ; A.S.E. sportul 
stud. — Tirnava Odorhel 12—1 
(3—3, 4—0, 5—4).

istrucția, 
r. Sibiu 
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la cla- 
, 175 și

ora 17 : faza pe Municipiul 
București a „Daciadei" pen
tru seniori și juniori.

FOTBAL. Teren Sirena, de 
la ora 11 : Sirena București — 
Pandurii Tg. Jiu (Divizia 
,,B“) ; teren Metalul, de la 
ora 11 : Metalul București — 
F.C. Petrolul Ploiești (Divi
zia ,.B") ; teren ICSIM, de la 
ora 11 ; ICSIM București — 
Cetatea Tr. Măgurele (Divi
zia ,,C“) ; teren Flacăra ro
șie, de la ora 11 : Flacăra 
roșie — Petrolul Videle (Divi
zia ,,C“) ; teren Abatorul, d» 
la ora 11 : Abatorul Bucu
rești — Tchnometal Bucu
rești (Divizia ,,C“) ; teren Da
nubiana, de la ora 11 • Da
nubiana București — Electro
nica București (Divizia ,,C“).

RUGBY. Stadion Gluleștl, 
de la ora 10 : Rapid — C.S.M. 
Sibiu ; stadion Parcul copilu
lui, de la ora 11 ; Grivița 
Roșie — Constructorul Con
stanța (Divizia ,,A“) ; stadion 
Olimpia, de Ia ora 10,30 : O- 
limpia — Rapid C.F.R. Ga
lați (Divizia „B").

VOLEI. Sala Dinamo, de la 
ora 9 : Explorări Baia Marc 

istrucția, — Universitatea Craiova, Di-
— C.S.U. namo — Steaua (Divizia „A“
rul, me- masculin).
d Romă- TIR — ora 9, poligonul

Dinamo, concurs republican 
ARLUS )a pistol standard (senioare
de la și juniori).

IOSPORT INFORMEAZĂ
I DE

ronosport 
.stă zi bi- 
pref erate 
ie mîine, 
iți prile- 
ine prin- 
jrisme și 
ii ! (Tra- 
icurești la 
r. Doam- 
știgătoare 
rsul serii

ti și pen
elor de 
l concurs 
1 săptă- 
la con- 

doi par- 
îdice toa

te pronosticurile exacte, obțintnd, 
la categoria I, de buletine achi
tate 25%. cite un autoturism 
„Dacia 1300“. Concursul de mîine, 
care beneficiază și de un report 
considerabil (56.426 lei), vă poate 
aduce și dv. satisfacții dintre cele 
mai frumoase, bineînțeles ... cu 
condiția de a juca.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 13 

MARTIE 1981

Extragerea I : 36 54 50 20 27 
55 52 53 90.

Extragerea a Il-a: 15 46 9 
79 61 85 44 75 41.

Fond total de cîștiguri : 
1-437.502 lei, din care 321.197 
lei, report la categoria 1.
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• SPORTUL STU
DENȚESC anunță că nu 
va schimba formula de 
echipă care a obtinut 
victoria în meciul cu 
S.C. Bacău. Indisponi
bili, în continuare, Că- 
țoi, Tănăsescu și B. Gri
gor e. • F.C.M. BRA
ȘOV are un suspendat 
(Naghi — o etapă pen
tru două cartonase gal
bene) și două... semne 
de întrebare : Balasz și 
C. Popa, ambii jucători 
fiind gripați. Arbitri 1 
V. Topan (Cluj-Napo- 
ca) ; Al. Mustătea (Pi
tești) și A. Hirta (Gher
la).

• F.C. OLT : cu ex
cepția lui Șoarece (sus
pendat o etapă pentru 
cartonase galbene) și a 
lui Ciocioană (acciden
tat în partida de acum 
o săptămînă), nu 6e a- 
nuntă indisponibilități 
în lot • POLITEHNICA 
TIMIȘOARA nu-1 va 
putea folosi pe Moise 
(lovitură la genunchi) ; 
Dumitru (întindere mus
culară) așteaptă avizul 
medicului. Arbitri : V. 
lanul ; D. Arndt (am
bii din Iasi) si C. Jurja 
(București).
• CORVINUL HUNE

DOARA s-a pregătit cu 
o mane atenție pentru 
acest derby cu Dinamo. 
Nu există jucători in
disponibili în lot • DI
NAMO s-a deplasat la 
Hunedoara fără Dudu 
Georgescu, accidentat In 
partida cu F.C.M. Ga
lati. Arbitri : FI. Ce-

nea (Caracal) ; I. Taar 
(Satu Mare) și V. Ca- 
tană (Cărei).
• SPORT CLUB BA

CĂU, după „dușul re
ce" pe care i l-a aplicat 
Sportul studențesc, s-a 
pregătit cu multă aten
ție pentru jocul de as
tăzi. Denotat o singură 
absentă din echipă: Chi
tara, suspendat o etapă 
pentru cartonașe galbe
ne. Terenul continuă să 
fie moale din cauza re
prizelor zilnice de p’oa- 
ie • La A.S.A. TG. 
MUREȘ este incertă fo
losirea portarului Varo 
(ușor accidentat), dar se 
anunță și o reintrare dă
tătoare de speranțe : 
Boloni, complet refăcut. 
Arbitri : M. Moraru ; 
A. Bădulescu (ambii 
din Plodești) si R. Stin- 
can (București).
• Participare redu

să la antrenamentele de 
la STEAUA. Unii ju
cători au fost Ia lot. al
ții — indisponibili : An- 
ghelini (întindere). FI. 
Marin (dureri de coloa
nă), Jurcă (contuzie Ia 
un picior). Samcș (du
reri la gleznă). Pină la 
ora meciului, unii vor 
fi recuperați 6 CHI
MIA va folosi echipa 
din etapa precedentă. 
Cheran rămîne indispo
nibil. Arbitri : N. Rai- 
nea ; D. Munteanu (am
bii din Bîrlad) și M. 
Adam (Cluj-Napoca).
• JIUL a acordat a- 

tenție fiecărei ședințe 
de instruire, antrenorul

P. Libardi insistînd a- 
supra fazei de finaliza
re. Două absente în ta
băra minerilor : Șumu- 
lanschi (dlsjunctie la 
umăr) $1 Miculescu 
(suspendat 2 etape pen
tru acumularea a 4 car
tonașe galbene) • U- 
NIVERSITATEA CRA
IOVA va prezenta, la 
Petroșani, o formație 
fără Tilihoi si Irimes- 
cu, suspendați o etapă 
pentru cumul de carto
nașe, dar cu Crișan, 
care a fost recuperat 
Miercuri, „rezervele" au 
jucat la Tg. Jiu. cu 
Pandurii, si au câștigat 
la scor : 6—1. Arbitri : 
I. Igna ; I. Bungău (am
bii din Timișoara) și S. 
Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin).

• F.C. BAIA MARE 
RE șî-a punctat, 
miercuri, programul de 
pregătire cu un joc de 
verificare în compania 
divizionarei „C" Mine
rul Baia Sprie. cîstigînd 
cu 5—1. Va reintra 
Condruc. Un semn de 
întrebare în dreptul lui 
Bălan și Buzgău • PRO
GRESUL VULCAN nu 
prezintă indisponibili
tăți, cu excepția lui G. 
Sandu, aflat în spital. 
A fost legitimat porta
rul Străjerii, de la Au
tobuzul București. Ar
bitri : V. Tătar (Hune
doara) ; A. Stocker (Pe
troșani) și R. Petrescu 
(Brașov).
• „U“ CLUJ-NAPO

CA a urmat un pro

gram obișnuit de ins
truire în această săptă
mînă. Marea dificultate 
a antrenorului Gh. Stai- 
cu o constituie acci
dentarea lui Cîmpeanu 
II, care, suferind o rup
tură de fibre muscu
lare. nu va putea face 
parte din formație. El 
va fi înlocuit de Popa
• POLITEHNICA IAȘI
a jucat miercuri, la Bo
toșani. cu divizionara 
„B“ din localitate, cu 
care a terminat la ega
litate : 1—1. Simionaș
și Munteanu sînt indis
ponibili. Ciocirlan, eli
minat în meciul cu F.C. 
Argeș, a fost suspendat 
o etapă. Arbitri : M. 
Buzea ; A. Deleanu și 
I. Pop (toți din Bucu
rești).

• F. C. ARGEȘ, cu 
moralul refăcut după 
victoria de la Iași, s-a 
pregătit cu atenție si 
pentru întîlnirea cu ... 
lanterna. Antrenorul Fl. 
Halagian nu are pro
bleme de lot. Miercuri, 
intr-un amical, cu Da
cia din localitate, F. C. 
Argeș a învins cu 3—0
• F.C.M. GALAȚJ nu 
îl va putea folosi pe 
Vlad, suspendat 2 eta
pe pentru 4 cartonase. 
Este dată ca incertă 
utilizarea lui Anghelinei 
(accidentat). Va apare, 
in schimb, în formație 
Stoica. Arbitri: D. Olo- 
geanu ; I. Honig (am
bii din Arad) si V. Cio- 
cilteu (Craiova).

F.C. ARGEȘ A „CÎSTIGAT" MULT DUPĂ... 
EȘECURILE CU UNIVERSITATEA CRAIOVA

Meciul Politcnhica Iași — F.C. 
Argeș se terminase. Oaspeții 
reușiseră să obțină victoria pe 
stadionul din Copou. Pentru 
frumoasa lor comportare, la pă
răsirea terenului, ei primeau, 
in mod meritat, aplauzele pu
blicului. Deci, destule motive de 
bucurie in tabăra echipei ar- 
geșene.

Și totuși, antrenorul Florin 
Halagian era destul de reținut. 
Am stat de vorbă cu el tn avio
nul care ne aducea ta Capitală 
și. în timpul discuției, am aflat 
cîteva lucruri interesante din 
viata neștiută a unei echipe de 
fotbal. „Vedeți, am eiștigat, ne 
spunea Florin Halagian. Zic eu. 
pe deplin meritat, deși toi la 
fel de bine puteau ciștiga 8i ie
șenii sau să fl terminat Ia ega
litate. Am eiștigat, intr-un fel, 
cele două puncte pierdute cu 
Universitatea Craiova. Gloduri
le mele se întorc mereu epre du
bla confruntare cu formația cra- 
ioveană. Nu pot uita ușor. In 
primul rind, apreciez eu, am 
fost mai buni ea Universitatea 
in prima partidă, tar in intîlni- 
rea de Cupă am pierdut califi
carea printre degete**. A fost 
greșeala Iul Stancu, am repli

cat noi. O greșeală care nu se 
întîlnește des. „A fost, e ade
vărat, dar nici Cristian nu e 
străin de ce s-a intîmplat la 
golul Iui Crișan. Am analizai 
cele două partide pe toate fe
tele. La ședință au vorbit toți 
băieții, au arătat si plusurile 
și minusurile. Și să știți că 
n-au tăbărit pe Stancu. Ar fi 
fost o marc greșeală. La urmă 
(intenționat, I-am lăsat Ia ur
mă, pentru că este și căpitanul

Din lumea fotbalului nostru

echipei), a vorbit Stancu. A- 
celași băiat de bun simț. Prin
tre altele, a spus următoarele î 
„Am greșit și îi rog pe colegii 
mei să mă ierte".

Cu acest ton n-am fost de 
acord. Păi, de ce să te ierte, 
Stancule. i-am zis ! Cine să t* 
ierte ? Hai să fim bărbați. Cu 
tine am eiștigat atîtea meciuri, 
ai fost întotdeauna un jucător 
de bază. Ai încredere în tine, 
mobîlizează-tc ca să eîstigăm Ia 
Iași. Asta ar fi cea mai bună

ȘEDINȚA BIROULUI F. R. FOTBAL
Ieri, la sediul FJR.F. a avut 

loc o ședință a Biroului federal 
in cadrul căreia, la primul punct 
al ordinii de zi. s-au prezentat 
informări cu privire la stadiul 
de pregătire a echipelor na
ționale A (Ștefan Covaci), tine
ret (C. Drăgușin), juniori (M. 
Rădulescu). în continuare, au 
fost discutate si aprobate bu
getul F.R.F., precum Si buge
tele cluburilor si secțiilor de 
fotbal din sistemul C.N.E.F.S., 
stabilindu-se, în același timp, 
măsurile de aplicare a noului 
mecanism economic în cadrul 
F.R.F. De asemenea. Biroul 
F.R.F. a analizat o serie de 
propuneri făcute în Plenara Co
mitetului federal din 12 februa
rie. hotârind, printre altele : 
1. îmbunătățirea delegării arbi
trilor, pe baza aplicării crite
riului valorii și nu a principiu
lui rotației ; 2. publicarea în 
presă a delegărilor de arbitri in 
fiecare marți, pentru Divizia
A, și miercuri pentru Divizia
B, la meciurile din săptămînă 
in curs ; 3. respectarea preve
derii regulamentare potrivit că
reia limita de virată în arbitraj 
a fost fixată la 45 de ani pen
tru Divizia C, 47 pentru Divizia 
B și 50 de ani pentru Divi
zia A.

Biroul federal a aprobat să 
fie adăugată la art. 169 (referi
tor la sanctionarea jucătorilor 
care au acumulat cartonase gal
bene). următoarea prevedere î 
„După acumularea celui de al

patrulea avertisment (cartonaș 
galben) suspendarea pe două 
etape se înscrie in carnetul de 
legitimare al jucătorului. Clu
burile (asociațiile) sint obligate 
să prezinte carnetul de legiti
mare Ia F.R.F. pentru a sc în
scrie sancțiunea dată".

★
Comisia centrală de competi

ții a hotărit ca echipa Flacăra 
Moreni să fie suspendată pen
tru etapa din 15 martie a.c.. in 
care urma să întîlnească pe C.S 
Tîrgoviște, întrucît formația de 
juniori a asociației din Moreni 
nu s-a prezentat la un meci din 
cadrul campionatului republi
can.

autocritică și cel mai bun an
gajament. Și, iată, Ia Iași, Stan
cu a redevenit jucătorul de ba
ză, iar echipa a eiștigat. Ce muli 
contează pentru viitorul ei 1 
Altfel, eu trei înfrîngeri conse
cutive, o formație cu atiția ju
cători noi ar fi avut proble
me ..."

Amărăciunea celor două me
ciuri pierdute cu Craiova a fost 
mare. Ele nu erau uitate nici 
după succesul de la Iași. După 
meciul de la Pitești, F.C. Argeș 
își vedea compromise șansele la 
„Cupa U.E.F.A.”. Apoi, după 
patru zile, piteștenii se gîndeau 
că au ratat marea șansă «ă 
joace, la toamnă, în „Cupa cu
pelor". Toate acestea. însă, nu 
i-au făcut să-și piardă capul, 
să-l acuze pe Stancu, să treacă 
cu vederea tot ce făcuse el bun 
pînă atunci pentru F.C. Argeș 
și să-l sancționeze. Poate că 
pentru greșeala aceea, nouă an
trenori din zece l-ar fi scos din 
echipă la meciul următor. Ha
lagian n-a făcut-o. Aici ni se 
pare marele cîștig al lui F. C. 
Argeș, pe planul muncii peda
gogice. El, năbădăiosul antrenor 
Florin Halagian, mereu cu vor
ba aspră pe buze, cel care In 
trei minute se scoală de ...pa
tru ori de pe banca antrenori
lor. avind ceva de spus („aju
tat" Si de conducerea clubului), 
a dat o lecție de pedagogie din 
care echipa, jucătorii, au cîști- 
gat infinit mai mult decit cele 
două puncte sau calificarea in 
semifinalele Cupei. An triumfai 
rafiunea, încrederea, omenia. 
Sînt. de fapt, lianții viitoarelor 
succese.

Constantin ALEXE

Clasamentul la tineret-speranțe

© Rezultatul partidei Universi
tatea — Steaua a fost 3—2 pen
tru craicveni.

1. DINAMO 19 14 4 1 55-13 32
2. Univ. Craiova 19 14 2 3 52-21 30
3. S.C. Bacău 19 11 4 4 51-33 26
4. F.C. B. Mare 19 11 2 6 50-34 24
5. Corvinul 19 9 4 6 43-22 22
6. F.C.M. Galați 19 8 6 5 47-30 22
7. F.C. Argeș 19 8 5 6 32-23 21
8. Steaua 19 7 6 6 45-34 20
9. Sportul stud. 19 8 2 9 31-27 18

10. F.C.M. Brașov 19 6 6 7 31-27 18
11. „Poli“ Tim. 19 6 5 8 41-43 17
12. Polit. Iași 19 8 1 10 41-52 17
13. A.S.A. Tg. M. 19 7 2 10 33-36 16
14. Jiul 19 6 3 10 21-38 15
15. „U“ Cj.-Nap. 19 5 4 10 25-43 14
16. Chimia 19 6 2 11 26-53 14
17. Prog. Vulcan 19 4 1 14 29-66 9
18. F.C. Olt 19 3 1 15 12-70 7

PROGRAMUL Șl 
DE MÎINE A

SERIA I : Chimia Brăila — 
Gloria Buzău : Ilie Roșoga
(București), C.S.M. Borzești — 
C.S. Botoșani : Fl. Popescu (Plo
iești), I.M.U. Medgidia — F. C. 
Cdristanța : G. Dragomir (Bucu
rești), Ceahlăul P. Neamț — 
Delta Tulcea : M. Constantinescu 
(București), C.S.M. Suceava — 
Minerul Gura Humorului : C. Szi- 
laghi (Baia Mare), Viitorul Meca
nica Vaslui-Cimentul Medgidia : 
T. Chelu (Bolintin Vale), Gloria 
Bistrița — F.C.M. Progresul 
Brăila : P. Arnăutu (Timișoara), 
C.S.Ui Galați — Unirea Dinamo 
Focșani : I. Tănase (Tîrgoviște), 
Oltul Sf. Gheorghe — Viitorul 
Gheorgheni : C. Manea (Fetești).

SERIA A Il-a : Sirena Bucu
rești — Pandurii Tg. Jiu : G.
Dumitrașcu (Constanța), Gaz me
tan Mediaș — Metalul Plopeni : 
M. Dumea (Roman), Metalul 
București — Petrolul Ploiești : 
M. Salomir (CIuj-Na.poca), ROVA 
Roșicjr’.-Nitramonia Făgăraș : E. 
Călinescu (Reșița), Șoimii IPA

DOUĂ EXEMPLE
DE SPORTIVITATE

LA ÎNFRiNGERE
Cele două înfrîngeri în

registrate în etapa de 
sîmbătă pe teren propriu 
de S.C. Bacău și Politeh
nica iași au Însemnat 
însă și două frumoase vic
torii ale gazdelor pe te
renul sportivității. Pentru 

stadioane, 
adevărată 
fair-play

că, pe ambele 
am întîlnit o 
atmosferă de 
din partea spectatorilor, 
care au reușit să se ridi
ce peste necazul înfrînge- 
rii și să-i aplaude generos 
pe învingători.

Aceste două exemple, 
dintr-o etapă cu medie 
foarte bună la „Trofeul 
Petschovschi", demons
trează că avem un public 
de fotbal bun, civilizat, că 
el poate accepta și înfrân
gerea în mod sportiv, că 
el poate contribui la sta
bilirea unui climat de 
întrecere loială, Ia edu
carea arbitrilor în sensul 
aplicării uniforme a regu
lamentului. Credem că at
mosfera întîlnită sîmbătă 
la BACAU și IAȘI este și 
rodul corectitudinii cu 
care conducerile celor 
două cluburi privesc fe
nomenul sportiv. Ce alte

exemple mal convingă
toare în acest sens, decît 
cele oferite de președin
tele clubului băcăuan, 
prof. Corneliu Costinescu, 
care i-a felicitat pe stu
denții bucureșteni și pe 
arbitrul Igna, și de antre
norul ieșean Leonid An- 
tohi care, la sfîrșitul în
tâlnirii, a intrat în vestia
rul învingătorilor săi, 
strîngînd mina colegului 
său Florin Halagian și 
portarului piteștean Cris
tian. Asemenea frumoase 
exemple de etică sportivă 
ne fac să mai uităm de 
manifestările unora dintre 
spectatori, care, în sezo
nul dc toamnă, au „pă
tat" obrazul fotbalului 
prin injurii aduse arbi
trilor <ia așa ceva s-au 
pretat și antrenori, și con
ducători de cluburi) și e- 
chipelor adverse, prin pie
tre și sticle aruncate în 
teren, acte care încalcă 
cele mai elementare nor
me de conduită.

La Bacău, suporterii stu
denților bucureșteni au 
fost primiți cu simpatie, 
drumul lor spre stadion, 
în ritmurile lud „Gaudea- 
mus igitur", fiind salutat 
cu prietenie de localnici, 
cei care au dovedit, slm- 
bătă, că nu întîmplător 
„Trofeul Petschovschi “ 
strălucește în vitrina clu
bului din acest oraș. La 
Iași, după terminarea me
ciului. F.C. Argeș n-a fost 
abandonată de organiza
tori (cum s-a întîmplat 
prin alte locuri I)» ci» 
dimpotrivă, ajutată să a- 
jungă cit mai repede la 
aeroport, pentru a decola 
spre București.

Două exemple care ono
rează atît morala tribu
nei cît și a celorlalți 
factori cu atribuții în fot
bal. Două exemple care 
reprezintă o invitație 
fair-play pe toate stadioa
nele din țară, indiferent 
de eșalon, Indiferent de 
rezultat sau de poziția în 
clasament a echipei locale.

ARBITRII ETAPEI
DIVIZIEI „B"
Sibiu — Tractorul Brașov : I.
Medvrș (Oradea), Chimica Tîr- 
năveni — Mecanică fină Bucu
rești : V. Ciocan (Bistrița), Poia
na Cîmpina — Rapid București: O. 
Streng (Oradea), meciul Rulmen
tul Alexandria — Autobuzul 
București a fost amînat pentru 
19 martie.

SERIA A IlI-a : Rapid Arad — 
U.M. Timișoara : D. preoțescu 
(Craiova), C.I.L. Signet — înfră
țirea oradea : T. Balanovic» 
(Iași), C.F.R. Timișoara — Dacia 
Orăștle : C. Făgaș (Tg. Jiu), Me
talurgistul Cuglr — F.C.M. Re
șița ; Gh. Iietezan (București), 
Minerul Anina — U.T. Arad : AI. 
Ioniță (București) — se dispută 
la Deta ; Metalul Alud — Minerul 
Moldova Nouă : V. Roșu (Bucu
rești), F.C. Bihor Oradea — Au
rul Brad : Cr. Teodorescu (Tîr- 
goviște), C.F.R. Cluj-Napoca — 
Olimpia Satu Mare : N. Georges
cu (București), Minerul Lupeni— 
Minerul Cavnlc : Z. Czavar 
(Odorhci).



care

In (unicul df îcminin de la NcuDrasiticn&iirfi A 26-a EDIȚIE A CROSULUI BALCANIC
© Alergătorii români au de apărat cele 9 titluri de 

anul trecut !

, NEUBRANDEN3URG. 
(prin telefon). După trei 
de aprige întreceri și înaintea 
ultimelor două runde, decisive, 
cele' 6 reprezentative naționale 
de handbal, participante la 
tradiționalul turneu feminin 
de la Neubrandenburg, au be
neficiat vineri de o binemeri
tată zi de odihnă. Prilej de re
laxare, dar și de reflecții pe 
marginea clasamentului, 
arată astfel :
1. Ungaria
3. K.D. Germană
3. România
4. Norvegia
5. Danemarca
6. Bulgaria

Colectivul tehnic al 
noastre a lăsat deoparte 
țiile — 1— ■ ' 
toare — din primele 
cînd handbalistele din

3
3

3
1 
0
0

o 
o 
o 
o 
o 
o

0 
0
1
2
3
3

56-32 6 
53-36 6 
47-42 4 
38-56 2 
32-42 *0 
40-58 0

echipei
____ ____. evolu- 

nu întrutotul satisfăcă- 
partide, 

._________ repre
zentativa României au întrecut 
selecționatele Bulgariei și Da
nemarcei, și discuta cu aprin
dere comportarea din meciul 
cu R.D. Germană, pierdut in 
extremis (13—14). Echipa s-a 
dovedit în progres la capitolul 
omogenitate, ca și la cel al 
puterii de luptă, evidențiind și 
una dintre armele puternice 
ale handbalului modern : con-

traatacul. Antrenorul federal 
Pompiliu Simion, prezent și el 
aici, ne spunea : „Formația 
noastră a făcut un meci bun. 
Aș putea spune că s-a eviden
țiat întregul lot, dar este abso
lut obligatoriu s-o detașez pe 
Viorica Ionică, foarte aproape 
de ceea ce trebuie să însemne 
un portar de mare clasă**.

Firește, nu totul este... roz 
Dealtfel reprezentativa noastră 
este în curs de pregătire și, fi
resc, mai manifestă unele la
cune. Deficiențe asupra cărora 
antrenorii vor t?ebui să insiste 
în antrenamente, astfel ca dru
mul ascendent să continue. Și 
mai trebuie ca fetele pregătite 
de Eugen Bartha și Remus 
Drăgănescu să învețe „știința 
fin.alurilor“, modalitatea de a 
menține un rezultat favorabil în ■ 
ultimele minute (în meciul cu 
R.D. Germană, ele au avut 
13—11 cu două minute înaintea 
încheierii

Sîmbătă 
zentativa 
puternica 
riei, iar i 
rundă a 
compania

întîlnirii).
. (n.r. astăzi), repre- 
României intîlnește 
selecționată a Unga- 

duminică, în ultima 
turneului, joacă în 
formației Norvegiei.

Ion GAVRILESCU

Turneul internațional de șah

ILIE FLOROIU

Duminică dimineața 
șui bulgar Sliven va 
cea de-a 26-a ediție a 
Balcanic, tradiționala 
a semifondiștilor și fondiștilor 
din țările balcanice.

In programul Crosului figu
rează cinci alergări : 
(12 000 
tineret 
m) și 
fiecare 
titluri individuale și pe echipe, 
în urma concursului interju- 
dețean desfășurat în luna fe
bruarie, la Felix, echipele 
României pentru ediția din a- 
cest an a Crosului Balcanic 
au fost alcătuite astfel : SE-

în. ora- 
avea loc 
Crosului 
întrecere’

seniori 
m), senioare (4 000 m), 
(8 000 m), juniori (6 000 

junioare (2 000 m), ia 
din ele decernindu-se

A. HAIK SE MENȚINE LIDER
Partida centrală a rundei a 8-a 
Turneului internațional de șah 
constituit-o, desigur, întîlnirea 

clasamentului
a
a ---------
dintre fruntașii
Haik și Dolmatov. S-a jucat un 
Bcnoni modern, în care ambii 
parteneri s-au arătat foarte bine 

F pregătiți teoretic. Campionul fran- 
i cez a deținut tot timp ul un ușor 
i avantaj pozițional, pe care îl păs

trează și la întrerupere. Probabil, 
însă, el este insuficient pentru 
cîștig. Aceasta a fost singura .par
tidă neterminată a reuniunii. 
Stoica a obținut (cu albele) o 
frumoasă victorie la Flesch, iar 
ștefanov (cu negrele) la Bonsch. 
ionescu a pierdut in fața lui 
Adamski. A fost consemnată re
miza în întilnirile Foișor — Ne- 
gulescu, Vaisman — Spiridonov

'Și Ambroz — Inklov.
In partidele întrerupte 

dele anterioare : Stoica 
donov 0—1, Dolmatov — 
Va—'li- întîlnirea dintre

și Flesch s-a întrerupt a treia 
oară, la mutarea 104 !

In clasament, după 8 runde, 
conduce HAIK cu 6 p (1), urmat 
de Dolmatov 51/2 (D. Inkiov 5, 
Spiridonov 4 (1), Ambroz, Negu- 
lescu, Stoica 4, Ștefanov 3’/2 (1) 
etc.Astăzi dimineață se reiau parti
dele întrerupte ; după amiază va 
avea loc runda a 9-a.

V. CHIOSE

FLORETIȘTII DE LA STEAUA 
ÎN SEMIFINALELE

PARIS, 13 (prin telefon). în 
sala Pierre de Coubertin s-a 
desfășurat „Cupa Europei" cu 
participarea echipelor masculi
ne de floretă cîștigătoare ale 
campionatelor naționaje din ță
rile 
României, 
succes, în 
aliniat o 
în grupa 
trecut cu 
Angliei. Politehnik Boston (au 
punctat: Kuki și Ilusti cite 4, 
Oancea 2. Iile 1) si pe campi
oana Italiei, Carabinieri Roma 
cu scorul de 8—8 (62—58 t.d), 
pentru Steaua punctînd Oancea 
și Hușii cite 3, Roca și Kuki 
cite 1. iar pentru italieni Mon
tano 4, Numa și Scuri cite 2. 
Dat Zotto 0 (!). în eliminările 
directe, campioana noastră a 
învins formația belgiană An
vers cu 8—7, prin punctele în
scrise de Kuki 4, Roca 3. Oan
cea 1. dar, din păcate, în aceas
tă întîlnire Oancea s-a acciden
tat (floreta i-a străpuns un 
braț), devenind indisponibil. La

Campioana 
a evoluat cu 
faptului că a 
foarte tînără.

europene.
Steaua, 
pofida 
echipă 
preliminară ea a in
ii—5 pe campioana

„CUPEI EUROPEI
ora convorbirii noastre urmau 
să înceapă semifinalele compe
tiției. Steaua — Carabinieri și 
Dinamo Moscova — Racing Pa
ris. Indiferent, însă, de rezulta
tul semifinalei, echipa S'eaua 
are asigurată medalia de bronz. 
Finala se dispută după miezul 
nopții (ora Parisului).

ll

NIORI : Ilie Floroiu, Gheorgha 
Zaharia, Florea Șandru, Ghcor- 
ghe Neamțu, Dumitru Nicolac, 
Gheorghe Sandu ; SENIOARE : 
Maricica Puică, Fița Lovin, 
Maria Radu, Doina Beșliu; TI
NERET : Gyorgy Marko, Con
stantin Ariciu, Petru Levițchi. 
Teofil Ciobanii, Emil Stănilă ; 
JUNIORI : Cornel Milaș, Eu
gen Enăchioiu, Costel Constan
tin, Constantin Codreanu, Ist
van Balint, Ion Marcu ; JU
NIOARE : Olga West, Gyiingy 
Koncza, Iulia Ionescu, Sica 
West.

în clasamentele pe 
sînt luate în considerație 
mele trei alergătoare la 
oare și junioare, iar la 
primii patru echipieri. 
Floroiu, Fița Lovin și 
West sînt cîștigători ... _ 
duali) la ediția trecută, desfă
șurată la Craiova, în care re
prezentanții noștri au cucerit 
nouă titluri din cele 10 decer
nate, stabilind astfel un verita
bil record al competiției, pe 
care au dominat-o dealtfel, la 
ultimele 10 ediții desfășurate. 
Nădăjduim că și de această 
dată alergătorii români vor fi 
protagoniștii întrecerilor.

echipe 
pri- 

seni- 
bâieți 

Ilie 
Olga 

(indivi-

Georg Biischner (R. D. Germană)

C. E. DE HOCHEI JUNIORI
(Urmare din pap 1)

din run- 
- Spiri- 
Vaisman 
ștefanov

GIMNASTE ROMÂNCE
EVOLUEAZĂ LA PRAGA

Azi și mîinc se va desfășura 
la Praga un important 
curs internațional de 
că ritmică-modernă, 
vor participa și trei 
românce. Este vorba 
Stănescu, Ioana Tatu 
ca Giurgiu, care au plecat ieri 
dimineață spre capitala' Ceho
slovaciei.

con- 
gimnasti- 
la care 
gimnaste 
de Oana 
și Rodi-

pante îșî pot disputa întîetatea 
în cele mai bune condițiuni. 
Serioase îmbunătățiri au fost 
aduse și hotelului și restauran
tului „Bradul" din localitate, 
care de azi (n.r. ieri) a devenit 
cartierul general al întrecerii, 
toate echipele (cu excepția ce
lei a României) și oficialii lo
cuind aci, în imediata apro
piere a patinoarului.

în ceea ce privește partidele 
din prima zi, acestea 
un meci mai atractiv 
grupa B (Bulgaria —

PROGRAMUL DE MÎINE 
ora 10: IUGOSLAVIA — UN

GARIA (grupa B)
ora 13: BULGARIA — ITA

LIA (grupa B)
ora n: NORVEGIA — DA

NEMARCA (grupa A)
ora 20: ROMANIA —

ȚA (grupa A).
FRAN-

bine ca 
să pri-

• TELEX •

anunță 
doar în 

_ Italia),
deoarece în grupa A, cele două 
echipe favorite : România și 
Norvegia întîlnesc formații în 
fața cărora, în mod normal, 
nu pot avea probleme (Franța 
și, respectiv. Danemarca). Cu 
toate că, dacă ne amintim bine, 
anul trecut, la Jesenice, echi
pa noastră, după 
cu 5—2 a trecut 
moții în finalul 
Franța, deoarece 
avut o puternică 
ducând diferența

ce a condus 
prin mari e- 

jocului 
adversarii au 
revenire, 

pînă la un

cu

re-

gol (5—4 !) Deci este 
tinerii noștri jucători 
vească toate jocurile cu serio
zitate, abordîndu-le cu un de
plin angajament moral și fizic.

Spunînd acest lucru ne expri
măm speranța că echipa noas
tră va lupta din toate puterile 
să depășească momentul 
cînd a pierdut în 
Norvegia (3—5) și 
,,’80“ - - - - 
slab i-a anulat din 
șansele de acces la 
Acum, așteptăm de la juniorii 
noștri o dăruire totală în fie
care meci, în așa fel îneît 
sîmbăta viitoare, la terminarea 
întrecerii, să putem înscrie în 
palmaresul hocheiului nostru o 
frumoasă, și tonică' pentru vi
itor, victorie internațională.

„79", 
finala cu 
momentul 

cînd la Jesenice un start 
plecare 

podium.

iN LUPTA CALIFICĂRII, CREO 
EVIDENT IN ȘANSA ECHIPEI MELE 

Reputatul tehnician al fotbalului din R.
norul Georg BUSCIINER, care și-a condus 
lotul român, miercuri, la Brăila, 
cîteva minute.

— Cum vi s-a părut jocul 
echipei României ?

— Știam că formația româ
nă este foarte tare, mai ales 
după ce am văzut-o — la TV 
— jucînd, in toamnă, cu An
glia. Mi-a plăcut, acum, cum 
a jucat, în ansamblu, in prima 
repriză, remareîndu-i, in spe
cial, pe Stoica, Beldeanu, cu
plul Ștefănescu — Sameș și 
Cămătaru. In repriza secundă 
însă, după egalare, circulația 
balonului s-a stricat, echipa in- 
trînd în derută. In ultimul 
sfert de oră, cînd, impulsionați 
de căpitanul lor, Ștefănescu, 
fotbaliștii români au revenit în 
ofensivă, era clar că aveam să 
primim gol,

— Ce lipsuri, de ordin ge
neral, ați remarcat în jocul e- 
chipei române ?

— Echipa nu-și valorifică 
încă întreaga capacitate pe 
care o are, mai ales după ce 
primește gol, șutează mult, 
dar prea puțin precis.

— Cîteva cuvinte despre e- 
chipa dv. 1

— Am cam fost decepționat 
de jocul ei, chiar dacă acum 
i-au lipsit Weise și Trocha, 
două piese grele. Ea a jucat, așa 
cum trebuie, doar 20 de minu
te, după egalare. Este absolut 
necesar ca în perioada urmă
toare ea să joace insă bine, 
pentru a fi la înălțimea aștep-

ne-a fost

I

D. Germană, antre- 
echipa la meciul cu 
interlocutor pentru

pentru a putea ob-țărilor și __
ține calificarea in turneul fi
nal al campionatului mondial 
din Spania.

— Care 
pa dv 1

— R.D. 
din grupa 
și Malta, din care se 
doar o echipă !... Ne 
deci un meci foarte 
proape hotărltor, la 2 
vom juca cu Polonia, 
zov. Dar, nu mai puțin 
ne apare și meciul cu Malta, 
la 4 aprilie. Nu știm încă unde 
vom juca, deoarece după inci
dentele de la meciul* Malta — 
Polonia, comisia de 'disciplină'.; 
a F.I.F.A. se pare că 
penda terenul maltez. La 79T 
aprilie, amical, la Udine, vom 
juca cu Italia. In lupta califi
cării, cred, evident, în șansa e- 
chipei mele...

— Cu ce amintiri 
din noua dv. vizită în 
nia ?

— Cea 
vut-o la 
blicului.
impresionați de faptul că. cu 
4 ore înainte de meci, stadionul 
era mai mult de jumătate plin! 
La 25 martie, la meciul amical 
România — Polonia, voi veni 
din nou în țara dv., din mo
tive lesne de înțeles...

este situația în gru-

Germană face parte 
a Vil-a, cu Polonia 

califică 
așteaptă 
greu, a- 

mai, cind 
la Chor- 

greu

plecați 
Rornâ-

am a-mai frumoasă
Brăila, in privința pu- 
Admirabil ! Am fost

BASCHET O Ultimele meciuri 
în turneul final masculin al 
C.C.E» Real Madrid —' Bosnia Sa
rajevo 95—97 (45—43) ; Sinudyne 
Bologna — Den Bosch (Olanda) 
78—91 (40—49). Clasament: 1. Si
nudyne Bologna — 17 p “ "" 
cabi Tel Aviv — 16 p, 
Bosch — 15 p; 4—6. Reai Madrid, 
Bosnia Sarajevo și Ț.S.K.A. Mos
cova — toate trei cu cîte 14 p. 
Primele două clasate, Sinudyne 
Bologna și Maceabi Tel Aviv, își 
vor disputa finala la 25 martie, 
la Strasbourg.

BOX • La Helsinki, în meci a- 
mical: Finlanda — Suedia 8—2.

CICLISM • Prima etapă a 
cursei Paris — Nisa (Joigny — 
Chateau Chinon) a revenit italia
nului Silvano Ontini, cu timpul 
de 4h 59:59.

HOCHEI • la Beijing, în C.M. 
(grupa ,,C“): Franța — 
Coreeană 17—1 (4—1, 5—0,

• Bulgaria — Anglia ' 
1-1).

ȘAH • Turneul 
Belgrad în runda ... ____
Nuțu (cu piesele negre) a remi
zat cu Suzana Veroczi (Ungaria), 
în clasament conduce Gurieli 
(U.R.S.S.) cu 4 p. urmată de 
Maksimovici (Iugoslavia) 31/2 P» 
Dana Nuțu (România) 3 p (1),

TENIS în optimile de finală 
ale campionatelor internaționale 
ale Belgiei, la Bruxelles: Rolf 
Gehring (R.F.G.) — Borg 7—6, 
7—5 I; V. Amritraj — Taygan 6—1, 
6—4; Gottfried — Slozil 6—1, 3—6, 
S—2. In proba de dublu: Got
tfried, Stewart — Smld, Slozil

2. Mac-
3. Den

R.P.D.
8—0),

4—2 (2—1, 1—0,
feminin de la 
a 5-a, Dana

6—2. 1_ ,___
tfried, Stewart ____, ___ _
4—6, 1—5, 6—1. • In turneul de. 
la Cairo: Vilas — Panatta 6—1, 
6—2; Taroezy — viscaino (Spa
nia) 6—1, 6—3.

r
1
1
I
I
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TURISMUL SCHIMBA FAȚA BALEARELOR
De la cîteva mii de metri înălțime, princi

pala insulă a Balearelor, Mallorca, pare un 
rubin răsărit din adincurile albastre ale Medi- 
teraneî. Aproape că-i cuprinzi, prin fereastra 
strimtă a avionului, conturul albicios strălucind 
fn bătaia soarelui primăvâratic. O linie ciudat 
de sinuoasă care se închide după ce desenează 
fermecătoare golfuri liniștite cu simulacre de 
plaje, Incit te întrebi ce tainic resort trimite 
aici în fiecare sezon milioanele de turiști din 
toate colțurile lumii. Și fără să vrei, te gîndeștl 
la minunatele plaje românești...

Pe măsură ce aparatul „D.C. 9" care ne aduce 
de la Madrid Ia Palma se apropie de sol, co
voarele cărămizii ale ogoarelor, așternute pe 
un relief vălurit și goloș, sporind o anume sen
zație de arid, dar ascunzind germenii viitoa
relor recolte, sînt sparte icî-colo de cenușiul 
stîncos al unor creste montane care abia, de
pășesc 1400 de metri în punctul Pus Mayor; de 
vernilul insular al tăpșanelor unor coline blinde 
pe care sînt rînduite, deasupra pantelor roșia
tice, pilcuri de măslini, roș'-ovi sau migdali în 
floare; de dîrele verzui pierdute spre țărm ale 
unor păduri firave de pin... Golfurile, aceste 
ample și adinei scobituri în trupul insulei, bro
date de puzderia yachturilor pentru agrement șî 
frumos decorate de așezările pescarilor șî de 

| „pădurea*1 hotelurilor șl vilelor turistice, ca și-

I

ruri de perle lipite în terase, formează de bună 
seamă principala atracție turistică.

Palma, cel mai mare oraș al arhipelagului, 
cu_ peste un sfert de milion de locuitori, își 
mărește în sezon populația de cîteva ori, am
plul golf pe care-l ocupă devenind un adevărat 
furnicar. Cele peste 2 000 de hoteluri ale acestei 
„Veneții fără canale" nu mai, fac față soli
citărilor. „Mulți dintre localnici, a căror exis
tență este asigurată mai ales de turism decîl 
de vechea îndeletnicire a pescuitului, abando- 

s~ -------- orașul, mutîndu-se în căsuțe
pe malurile abrupte sau în 
pentru a face Ioc turiștilor", 
Damian Segui, președintele 
„Son Amar", care, ca mare 

— pasiune care-l face 
nivel local, să susțină

nează in sezon 
construite anume 
interiorul insulei, 
ne lămurește dl. 
clubului de volei ____
îndrăgostit al sportului 
să practice voleiul la ____ ____,_ , __ ,__
clubul de performanță (lider al campionatului 
spaniol) nu numai material, cî șl antrenind in 
timpul liber o echipă de copil — se declară 
fermecat pur și simplu de formația dinamoviști- 
lor bucureșteni căreia îi stă mereu în preajmă, 
cu vădită căldură șl nedisimulată admirație, pe 
parcursul turneului final al C.C.E. Acum, însă, 
în afara sezonului, orașul nu este aglomerat, 
puținii vilegloturîști căutînd liniștea șî odihna, 
pot fi intîlniți în grupuri neînsemnate în jurul 
obiectivelor de interes: vechea șî Imensa cate-

dralâ cu turle înalte îndreptate spre cer, la fel 
de bâtrinul și pitorescul castel Bellver, labirin- 
te’e înguste ale strâzilor comerciale sau piețele 
cu frumoase patio-uri medievale, li întîlnești 
plimbîndu-se agale pe „Paseo maritimo", pe jos 
sau in „galeras" (trasuri), admirînd pâdurea 
catargelor de la vasele îngrămădite la pon
toane, mulțimea yachturilor și bărcilor de agre
ment aliniate cuminte la chei, dincolo de care 
caiacele brăzdeazâ suverane apele golfurilor. 
Caiacele care ne aduc aminte câ spaniolii au 
cucerit recent și titluri mondiale...

Explozia turismului în „Baleares" este de data 
mai recenta și a determinat schimbări impor
tante în viața localnicilor. „Cu cîțiva ani în 
urmă, povestește dl. Segui, copiii favoriți pri
meau ca dota din partea părinților pâmintul 
cel mai bun, în interiorul insulei, iar ceilalți 
copii parcele aride spre țărm. Dar cei care cu 
ieșit pînă la urmă în cîștig au fost, firește, ul
timii, datorita turismului*. Nu este mai puțin 
adevărat că și cei din interior s-au adaptat la 
noua modă, construind case de- odihnă primi
toare, dar mai ales restaurante-grădini, restau- 
rante-cupole (îp genul faimosului ,,Tiffany" de 
pe Coasta de Azur), pe care grupurile de tu
riști le caută asiduu. ,,Son Amar" (nume luat 
de la colina unde este situat) adăpostește deo
dată sub cupola sa 5 000 de oaspeți și este 
plin seară de seară de turiști care sosesc în 
autocare, ca și „Es foguero" și multe, multe 
altele. In jurul lor, terenuri de sport; cai de 
agrement stau la dispoziția vizitatorilor. Se pare 
că explozia turistică le-a adus mallorquin-ilof o 
bunăstare pe care nu o aveau cu ani în urmă. 
Și, totuși, pe ,,Paseo maritimo", in fața firme
lor turistice vezi adesea grupuri de oameni ți- 
nînd în mîini pancarte pe care citești: „Vrem 
salarii omenești* și două cuvinte care nu pol 
să nu te miște: „Queremos comer I" 
să mîncăm I"). Turismul aduce bani, 
pentru toți...

(„Vrem 
dar nu

Aurelian BRE3EANU

Hedocțlo și administrația t cod 79776 
Pentru străinătate s abonamente prin ILEXIM ■
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