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EVOLUȚIILE GIMNASTELOR ROMANCE 
SlIRNESC MARE INTERES

® Hartford, Cincinatti, Indianapolis - etape pe itinerarul spor
tivelor noastre © Nadia Comâneci uimește din nou publicul ame

rican © Admirabil exercițiu la sol al Laviniei Agache
DETROIT, 16 (prin telefon), 

începută în marea arenă Ma
dison Squadre Garden din New 
York, suita de concursuri de
monstrative și antrenamente da 
pregătire efectuate de lotul 
nostru feminin de gimnastică 
a continuat în alte orașe ale 
Statelor Unite ale Americii 
sub semnul aceluiași mare in
teres față de prezența și evo
luțiile campioanelor mondiale 
de la Fort Worth, din 1979 și 
a medaliatelor la Jocurile O- 
limpice de la Moscova.

Deși se stinseseră de puțină 
vreme ecourile campionatelor 
mondiale do patinaj artistic, la 
Hartford iubitorii de spectaco
le sportive le -au primit cu 
mare interes pe gimnastele 
noastre, peste 9000 de specta
tori aplaud'înd cu deosebită 
căldură prestațiile maestrelor 
gimnasticii românești.

Concursul demonstrativ de 
Cincinatti a fos>t organizat 
cunoscuta arenă Coliseum,
fața a peste 7000 de spectatori- 
Nadia Comaneci, Emilia Eberle,

la 
în 
în

Rodica Dunca, Cristina Grigo- 
raș, Dumitrita Turner, Dorina 
Cordoș și tinere gimnaste din 
viitoarea generație de campi
oane ale tării noastre au evo
luat din nou cu mult aplomb, 
oferind clipe de mare satisfac
ție publicului prezent în sală.

Un nou concurs demonstrativ 
s-a desfășurat apoi la India
napolis. Alături de Nadia Co
maneci, care es te deseori re - 
cunoscută si aplaudată chiar 
pe stradă, și care face din plin 
dovada înaltei sale măiestrii 
la fiecare apariție în făta pu
blicului un succes deosebit a 
repurtai Lavinia. Agache, al 
căirei exercițiu la sol a rudicat 
pur și simplu sala în picioare. 
S-a aplaudat minute în șir 
Pentru virtuozitatea și înalta 
măiestrie de care au dat dova
dă reprezentantele școlii ro
mânești de gimnastică.

Pretutindeni, presa și postu
rile de televiziune relatează pe 
larg, prin reportaje și inter
viuri, evoluțiile gimnastelor 
noastre.

BOXERII NOȘTRI DORESC SA HE 
LA ÎNĂLȚIME ÎN EDIȚIA JUBILIARĂ

DE AUR"ft „CENTURII
' Tehnicienii Federației româ- 

■ ne -.„de box manifestă perma
nentă preocupare pentru buna 
organizare a ediției a X-a, ju
biliară. a turneului internatio
nal „Centura dc aur". O pro
blemă de seamă pe agenda de 
lucru a forului de specialitate 
este pregătirea la un nivel co
respunzător a tuturor boxerilor 
români participant! la întrece
rile care debutează duminică în 
Capitală.

într-una 
i-am aflat 
o ședință 
lecției : luptă liberă la mănuși. 
Partenerii de lucru ai elevilor 
antrenorilor D. Gheorghiu, I. 
Dumitru, Gh. Iliută si AI. Năs- 
tac au fost colegii lor din lo
tul ,.B“, conduși de antrenorii 
I. Popa și E, Popa.

După un scurt program de 
încălzire, .asemănător celui e- 

v fectuat înaintea meciurilor ofi- 
' eiato, au urcat pe ring, pentru 
„ 3 reprize a 3 minute. D.

Schiopu (lot ,,A“) — R. Giol- 
fan (lot ,,B“). V. Bacs (A) — 
N. Crăciun (B), C. Tițoiu (A) 
— P. Morea (B). N- Mițoi (A) 
— C. Ghcorghișor (B), T. Cer
cel (A) — I. Cernat (B), FI. 
Stan (A) — I. Sandu (A). V. 
Ioana (A) — Fl Barna (B),

din zilele trecute, 
pe selectionabili la 
de pregătire. Tema

C. Ilajnal (A) — M. Fulger
(B), D. Ilie (A) — M. Ciubota- 
ru (A), V. Gîrgavu (A) — S. 
Onu (B), M. Ouatu (A) — Gh, 
Beteanu (Met. Buc.), V. Silaghi 
(A) — I. Cîrlan (B), C. Truș- 
că (A) — Șt. Bîrlcan (B). I. 
Cernat (A) — V. Anghel (B), 
multe dintre aceste perechi 
angajindu-se în luptă ca în a- 
devăr-arte meciuri de selecție, 
într-o bună dispoziție de con
curs s -au prezentat R. Giolfan 
(l-a depășit în primele două 
reprize pe D. SchioPu), C. Ti- 
toiu (rapid și prompt in ripos
te), T, Cercel (l-a învins clar 
pe tînărul. său adversar), D. 
Ilie (a evitat cu măiestrie pu
ternicele lovituri ale timișo
reanului), V. Silaghi și I. Cîr
lan.

Cînd pugiliștii au coborînd 
din ring, cont imun,du-și antre
namentul la aparate, antrenorul 
coordonator al lotului „A“, Du
mitru Gheorghiu, ne-a declarat; 
„Deși avem cîteva indisponibi
lități in lot (D. Cipere, 
nici), ne străduim 
tim cît mai bine 
panfii la «Centura 
astfel ca ei să se 
nivelul prestigiului 
l-au creat în anii

G. Do- 
pregă- 

partici- 
aur»,

să-i
Pe 
dc 

comporte la
pe care și 
precedenți".

Mihai TRANCĂ
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[DACiÂDA ; Duminică sportivă la Bistrifa

„DACIADA" S A ÎNTÎLNIT CU FESTIVALUL
NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Duminlcă,
o zi 
vară, 
nori 
plecate în 
mulți pe mesele 
Pe stadionul de sub 
și în. parcul orașului, la Sala 
sporturilor și la intrarea C.S. 
Școlar am văzut de dimineață 
arborate drapele albe cu în
semnul „Daciadei", ca o che
mare la mișcare pe terenurile 
de sport. Ce au înscris bisitri- 
țenii, duminică. în cronica 
marii compe tiții naționale ? tn 
rînxiurile ce urmează 
vențe 
tar...

de 
cu 

ca

. la 
adevărată 
soare 

niște < 
larguiri.

Bistrița, a fost 
orimă- 

căldut. cu 
corăbii albe 

cu ghiocei 
florăreselor. 

Codirișai

sec- 
din. carnetul de repor-

★
podul Budacului, la ora 
autocar plin cu băieți si 

Cu
La

8, un 
fete era gata de plecare.

FINALELE DE JUDO
ALE „DACIADEI"

DE VARĂ
SUB SEMNUL 

UNUI APRECIABIL
NIVEL TEHNIC

Finalele de judo ale seniori
lor, care au inaugurat întrece
rile „Daciadei" de vară, ne-au 
prilejuit -multe constatări îm
bucurătoare. Se cuvine, mai în- 
tîi, să apreciem nivelul tehnic 
ridicat al acestor confruntări. 
Putem spune, fără teama de a 
exagera, că în cele trai zile de 
concurs, de la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, au fost folosite 
cu succes aproape toate proce
deele tehnice cu care își în
cearcă șansele sportivii fruntași 
la marile competiții internațio
nale : de lă te-waza (aruncări 
cu ajutorul miinii), ashi (cu 
piciorul) și koshi (cu șoldul),

peste 40 de-.. Perechi de schiuri 
în port-bagaj. Ștefan Berbeca- 
ru, un veteran al sporturilor 
albe din localitate, asigura pe 
toartă lumea că va fi o zi bună 
că sus, la Piatra Fîntînele 
„chiar dacă am intrat în pri
măvară. iarna mai arc aripile 
de omăt întinse pe munte". A- 
colo, la podul Budacului. se 
dădea plecarea în ultima com
petiție de schi din „Daciada“ 
de iarnă, notată în calendarul 
acțiunilor C.J.E.F.S. : „Cupa 
tinerelor talente" evidențiate 
în competițiile sezonului '80— 
*81. Și a fost, înitr-adevăr, o zi 
de schi minunată, din care ti
nerele talente s-au întors cu 
un plus de măiestrie, iar Ilea
na Hanger, Viorica Vrăjmaș, 
Gh. Pîrțac și G. Oitiș cu tro
feele puse în joc.

Splendidul parc al orașului 
a fost toată dimineața arenă 
sportivă. în care cîteva sute 
copii și tineri s-au întrecut 
„Crosul Primăverii". Erau 
numai elevi din localitate 
și oaspeți veniiți de pe Bîrgău 
și de la Beclean, din Sîngearz- 
Băl sau de la Năsăud. Au fost 
împărțiți pe categorii de virstă 
și au alergat fiecare cum a 
putut mai bine. După concurs 
l-am auzit pe un băiețaș în- 
trebînd : „Ți-a plăcut cum am 
fugit, tăticule ? Ai văzut, locul 
4 la „Daciadă" ? Era Alta Pru- 
nan (Sc. gen. 1) „cel mai tînăr 
concurent — cum se mîndrea 
tatăl său, Abia-i in clasa a

de 
la 

nu 
ci

Viarel TONCEANU

(Continuare fn pag. 2-J)

Meciul de la ,,open“, dintre Mihai Cioc (Dinamo Brașov) și Cos- x-, - . .. . ( care „bagajul tehnic“ bogat a
Foto : Dragoș NEAGU

tel Năftică (Politehnica Iași), in 
fost intens folosit.
la procedee de shime („stran
gulare"), kanseitsu („luxare") 
si de osae (fixare la „sol"). Așa 
se explică si numeroasele vic
torii obținute prin ippom (îna
inte de limită), muilte dintre 
aoestea in numai cîteva zeci de

CÎSTIGĂTORI AI CROSULUI BALCANIC
De-a lungul anilor, atleții români 

repurtat numeroase succese la 
tradițională competiție care este 
Balcanic". Cele mai multe, un 
record, au fost 
trecut, la ediția jubiliară, a XXV-a, 
Parcul poporului din Craiova,

au 
această 
„Crosul 

mai multe, un autentic 
înregistrate de ei anul 

. în 
cînd aler-

gătorii noștri au cucerit 9 din cele 10 
titluri de campioni balcanici. Aceasta părea 
o performanță foarte greu de egalat ! Dar 
iată că, după numai un an, de această, dată 
în... deplasare, atleții români o reeditează, 
ne traseul de la Sliven. ei cistigînd dumi
nică, din nou, 9 din cele 10 titluri : toate

titlurile in întrecerea pe echipe și 4 indi
viduale : Maricica Puică (antrenor Ion 
Puică) — senioare, GySrgy Marko (Nico- 
lae Păiș)
Rus) —
Scheible)

— tineret, Cornel Milaș (Radu 
juniori, Olga West (Ortwin
— junioare.

MARICICA PUICA GYORGY MARKO CORNEL MILAȘ OLGA WEST

evidențiat. în a-secunde. S-au _
cest sens. A- Szabo (cat. super- 
ușoară), C. Niculae (ușoară), 
M. Nuțu (ușoară) si M. Toma 
(mijlocie) — toți de la Dinamo 
București, M. Frățică (semi- 
mijlocie) do la Nitramonia Fă
găraș, B. Udvari (semigrea) 
de la Universitatea Oluj-Napo- 
ca, M. Cioc (grea) de la Di
namo Brașov. E. Lăcătușu (se- 

de la A-S.A. Tg. Mu- 
Desigur, pregătirea 

și-a s-pus cuvîntul nă
cazul cînd a avut și

migrea) 
reș ș.a. 
tehnică 
mai în 
suportul unei pregătiri fizice 
corespunzătoare. Judoka bine- 
cunoscuți 
mlușoară)
L. Lazar 
versiitatea _ . . ...
man (semimijlocle) de la Di
namo București, D Radu (se
migrea) de la Dinamo Brașov 
sau Gh. Dumbravă (grea) de 
la C-S.M. Borzești, foști cam
pioni ai tării sau ftaaliști la 
categoriile lor, au capotat de 
astă dată și nu s-a-u situăit pe 
locurile la care aspirau îndrep
tățit toomai 
deficitari la 
lor fizice.

Aflîndu-ne 
acestei competiții, la finalele 
căreia au participat 174 de

Costin CHIRIAC

ca I. Domnar (se- 
de la Campați Mîrșa, 
(ușoară) de la Uni- 
Cluj-Napoca. C. Ro-

pc-nit.ru că au fost 
capitolul resurse3
la ora bilanțului

(Continuare in pag. 2-3)

Duminică, la Lubecke (R.F.G.)

TUS NETTELSTEDT-H.C. MINAUR
In Cupa cupelor la handbal
Duminică la ora 17.30 se va 

desfășura în localitatea Lubecke 
(R. F. Germania) partida tur 
dintre formațiile TUS Ncttel- 
stedt și H. C. Minaur Baia 
Marc, contînd pentru semifina
lele Cupei cupelor la handbal 
masculin. Returul este progra
mat la 29 martie și se va des
fășura în Sala sporturilor din 
Baia Mare.

nit.ru


STEAUA, DINAMO BUCUREȘTI Șl „IF‘ CLUJ-NAPOCAt

la încheierea campionatului feminin de volei

PREOCUPARE SPORITA PENTRU
O Echipele masculine divi

zionare „A” au susținut meciu
rile turneului al doilea din 
cadrul „Cupei României". Re
zultate : SERIA I, la Iași :
I.C.E.D. BUCUREȘTI : 83-75
cu Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași, 83—69 cu Urbis București, 
112—104 cu Steaua -, STEAUA : 
88—79 cu 
litehnica ; 
88—85 cu 
chiliibrat 
Steaua a 
nica de-abia după prelungiri : 
95—94 (44—46, 83—83). Au în
scris : Scarlat 33, Zdrenghea 
17, Pîjsu 17. Netolitzchi 15, Gh. 
Cîmpeanu 13 pentru Steaua, 
respectiv Moisescu 30, Matei 
20, Măgureanu 18, Boișteonu 
15, Mihăilescu 11- Au arbitrat 
V. Kadar (Tg. Mureș) și FI. 
Panaitescu. (Buc.). Clasa’meint : 
1. Steaua 10 p, 2. I C.E.D. 10 p, 

Urbis 9 p,
7 p. (Dumitru
— coresp.). SERIA A II-a. Ia 
București : DINAMO BUCU
REȘTI : 93—70 eu Farul. 82—58 
cu Ra.pid. 82—61 cu C.S-U. Si
biu ; FARUL : 68—66 cu C.S.U. 
54—55 cu Rapid ; RAPID : 
69—79 cu C.S.U. în derbyul 
turneului, dinamoviștii s-au 
impus după pauză în partida 
cu Farul. Scor final : 93—70
(40—33). Au înscris : David 25,

Urbis, 95—94 cu Po- 
POLITEHNICA :

Urbis. în cel mai c 
joc al 
întrecut pe Politeh-

turneului.

3. 4. Politehnica
DIACONESCU

Caraion 28, Braboveanu 12, 
Popa 10, Vasilică 8, Ciochină 
4, Ivascencu 4, Marinache 2 
pentru Dinamo, respectiv Băi- 
ceanu 23, Martinaș 14, Mănăilă 
12, Țeglaș 8, Șerban 5, Radu 
4. Spinu 4. Au arbitrat I. Olaru 
si Al. Constantinescu (ambii din 
București). Clasament : 1. Di
namo 12 p, 2. Farul 9 p. 3. 
Rapid 8 p. 4. C.S.U. 7 p. (Ni- 
colae TOKACEK — coresp.). 
SERIA a III-a, la Brașov : 
C.S.U. BRAȘOV : 99—87 cu Di
namo Oradea, 85—72. cu Uni
versitatea Timișoara, 84—83 cu 
Universitatea Cluj-Napoca : 
„U“ CLUJ-NAPOCA : 85—70 cu 
Universitatea Timișoara. 74—56 
cu Dinamo ; UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA : 62—56 cu Dina
mo. în cei mai important meci 
al seriei, brașovenii s-au re
vanșat asupra clujenilor pentru 
înfrîngerea suferită în primul 
tur. cîștigind cu 84—83 (44—50). 
Au înscris : Moraru 26, Hegyesi 
18. Csender 15. Marinescu 15, 
Kriszbai 10 pentru 
pectiv Roman 23, 
Gellert 10, Herbert 
Crăciun 5, Mara_ 
Au arbitrat : I. 
șani) și C. Călin 
Clasament : 1. „r
11 p, 2. C.S.U. Brașov 11 p. 3. 
Universitatea Timișoara 8 p. 4. 
Dinamo Oradea 6 p. (C. GRUIA

C.S.U.. res-
Rotaru 17, 
8, Bretz 6, 

_ 8, Dăian 6. 
David (Boto- 

(BucureștiY 
,U“ Cluj-Napoca

— coresp.). Primele două clasa
te din fiecare serie se vor ca
lifica (după disputarea turului 
al treilea — între 10 și 12 a- 
prilie) pentru turneul final al 
competiției (22—26 aprilie).

• Pentru formațiile feminine 
divizionare „A", „Cupa Româ
niei" va începe prin turneele 
turului I care se vor disputa 
săptămâna aceasta, vineri, sîm- 
bătă și duminică, în Capitală 
(seria I : Rapid. Olimpia Bucu
rești, „U“ Cluj-Napoca, Voința 
Brasov , la Tg. Mureș (seria a 
Il-a : Politehnica C.S.Ș. 2, Pro
gresul București. Comerțul Lie. 
..Bolyai" Tg. Mureș. Universi
tatea Timișoara) și Ia Oradea 
(Crișul, Mobila Satu Mare. Vo
ința București. ICEMENERG 
C.Ș.B. București).

• Rezultate din Divizia .,B“
de tineret — masculin : seria 
I : Chimia Craiova — Volanul 
Satu Mare 101—61 (48—32). Vo
ința Timișoara — Academia mi
litară 75—91 (36—46) . Jiul Știin
ța Petroșani — Comerțul 
,.Bolyai” Tg. Mureș
(42—41) ; seria a II-a : 
Galati — ( ~
șani 92—52 
Alexandria 
iești 84—82 
denti : V.
S. Băloi, T. Siriopol, S. Dumi
tru).

Lie. 
97—84 
C.S.U. 

C.S.Ș. Lumina Boto- 
(46—27). Automatica 
— Știința înv. Plo- 
(42—44). (Corespon- 

Popovici, Șt. Crefu,

„DACIADA" S-A ÎNTILNIT CU „CÎNTAREA ROMÂNIEI"
(Urmare din paq. I)

doua, da-i ca argintul viu". Ana 
Emilia Virtic ena și ea îmbu
jorată de bucurie cu toate că 
a ocupat doar locul trei- Am 
aflat și motivul : „Au văzut-o 
năsăudenii ci, veniți la Bistrița 
cu jocurile, la Festivalul „CSn- 
tarca României,,. înitir-adevăir. 
Casa de cultură se află chiar 
Mngă parc, iar participantii la 
Festivalul național „Cîntarea 
României" veniseră, după spec
tacol. să asiste la „Daciadă".

La Clubul sportiv școlar s-au 
desfășurat, concomitent, două 
competiții de tenis de masă : 
„Cupa U.T.C." pentru tineri de 
14—19 ani și peste 19 ani. ti
neri din mediul rural și „Cupa 
U.J.C.M.", de Ia care am notat, 
telegrafic : sala, cu 5 mese, s-a 
dovedit prea mică pentru nu
mărul 
asiste 
14—19 
Maria
peste „ _ _  _ ____ __ ...
Ia „Sticla" Bistrița., în frunte 
cu I. Timiș și o talentată fată

spootat orilor 
la întreceri ;

ani au cîștigat
Badiu și Dan

19 ani au excelat cei de

veniti să 
la. cat. 
trofeul 

Titu ; la

FINALELE DE JUDO ALE JFDACIADEI" DE VARĂ
(Urmare din pag. 1)

de la I.A.S. Leehinta, Domnita 
Irimeș ; In „Cupa VJ.C.M." a 
terminat concursul neînvins 
Mircea Năsăudean, frifiotehnist, 
un polisportiv de... 104 kg.

*
Tot sub genericul „Daeiadei" 

s-au înscris și turneul tie hand
bal — organizat în Sala spor
turilor de Clubul sportiv șco
lar, cu participarea cluburilor 
sportive școlare din Sibiu, 
Alba Iulia și Dorohoi (m+f), 
câștigat de formațiile din Sibiu, 
la fete, și Alba Iulia. la bă
ieți, Ca și campionatul repu
blican de lupte, etapa I inter- 
Berii, juniori și școlari, în cla
samentul căreia pe locul I s-au 
situat sportivii din Botoșanii.

PROMOVAREA JUCĂTOARELOR TINERE
Campionatuil. national feminin 

do volei, ediția 
încheiat. . După 
dinamovistele — 
maestra emerită 
Doina Ivănescu -

1980—81. s-a 
cum se știe, 
antrenate de 

a sportului 
-au câștigat, 

neînvinse, pentru a 16-a oară 
tricourile de campioane, 
urmate în clasament de 
Constanta 
ru (care 
de anul 
Galati — 
care a cedat în ultimă instanță, 
la setaveraj, locul secund.

DINAMO s-a impus și în a- 
cest campionat prin jocul său 
eficace, bine orientat, de către 
coordonatoarea Carmen Cadar, 
în atac — unde s-au evidențiat 
trăgătoarele Victoria Banciu, 
Mariana Ionescu, Irina Petculct 
cit și în apărare. Poate ar fi 
fost necesar ca echipa dinamo- 
vistă să folosească mai mult 
pe tinerele jucătoare de rezer
vă din lot. cu atât mai mult 
cu cit Speranța Găman, Car
men Bobe și Mirela Pavel — 
cind au fost introduse în for
mație 
reale 
pot fi 
Farul 
necal, 
jocuri 
modeste.
fost cele trei jucătoare experi
mentate — Maria Enache, Iu- 
liana Eneseu, Gulniza Gclil 
(ultima dovediindu-se cea mai 
bună la sfîrsitul turneelor) —, 
dar ar fi fost bi.ne ca și pu
tinele rezerve bune de care 
dispun© să fie rodate. Echipa 
gălăteană, cu un lot valoros. 
da.r insuficient sudat, se anun
ța — la începutul turneelor — 
ca o. serioasă candidată la lo
cul secund, .
cedat pasul. Constant bine din
tre studente au evoluat Crina 
Georgescu,
Heana Dobroschi, 
mai tinerele jucătoare 
Catarig și Ellen Sander. Știința 
Bacău (locul 4 în clasament) a 
utilizat de multe ori jucătoare
le tinere din lot — Monica 
Moise, Valeria Maier, Stela 
Ivlampe —, dar acestea au co
respuns parțial, echipa bizuin-

fiind 
Farul
Jita-— antrenor D. 

reeditează succesul 
trecut) și de C.S.U.
antrenor Tr- Vîlsan,

— au demonstrat că au 
calități, știu să luPte și 
efectiv de folos echiipei. 
Constanta a avut, în ge - 
o comportare oscilanrtă, 
bune alter nî nd cu unele 

Punctele ei forte au

dar pe parcurs a

Maria Muscă și 
iar dintre 

Lia

sportivi din 33 de județe, este 
cazul să-i felicităm, în primul 
rînd, pe dinamoviștii bucures- 
teni Pregătiți de tinerii antre
nori Iacob Codrea și Gheor
ghe Nache. Din cele 8 titluri 
de campioni ai „Daeiadei" pe 
1981 nu mai puțin de 5 au fost 
cucerite de elevii celor doi 
antrenori : A. Szabo, C. Nicu- 
lae, M. Nuțu și M. Toma (a- 
ces'ta din urmă la mijlocie și

ADMINISTRAȚIA DE STAT
„LOTO-PRONOSPORT*

INJODriEALĂ :
JUCATI DIN VREME 

NUMERELE PREFERATE î
La sfîrșitul acestei săptămîni. 

respectiv duminică 22 martie 
1931, va avea loc o atractivă tra
gere excepțională pronoexpres- 
Boxcxprcs, care oferă partici- 
panților noi și mari șanse de a 
cîștiga : autoturisme „Dacia 1300* 
și „Skoda 120 L“, excursii în 
K.S. Cehoslovacă sau R.D. Ger
mană și importante sume dc 
bani. Biletele de 15 lei varianta 
au drept de cîștiguri La toate 
cele opt extrageri, care însu
mează 44 de numere. Consultați 
prospectul tragerii și jucați din 
vreme numerele preferate !

MÎINE PUTEȚI CIȘTIGA...
Pentru cei ce nu șl-au procu

rat încă biletele, precum și pen
tru cei ce doresc să-și sporeas
că șansele de succes, se reamin
tește că ASTAZI este ULTIMA 
ZI DE PARTICIPARE la trage
rea obișnuită Pronoexpres de 
mîine, 18 martie 1981. Marile 
cîștiguri în autoturisme și bani 
surîd tuturor, bineînțeles cu 
condiția de a participa... Agen
țiile Loto-Pronosport vă aș
teaptă !
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 11 MARTIE 1981

Categoria 2 : i variantă 100n/o — 
autoturism DACIA 1300 și 1 
riantă 25% a 17.500 lei ; 
28,25 a 3.916 lei ; ’ '
1.066 lei ; cat. 5 : 
cat. 6 : 9.066,50 a 
249,00 a 200 iei ; 
a 40 lei. REPORT 
338.105 lei.
2 î 23.124 . _______ _____
CIA 1300 de la categoria 2 a fost 
obținut de GABRIELA COCOȘ 
din Ploiești.

ÎN ATENȚIA CÎȘTIGATORI- 
LOR LA TRAGEREA EXTRAOR
DINARĂ LOTO A MĂRȚIȘORU
LUI : plata cîștigurilor prin ca
sieriile Loto-Pronosport se va 
face în perioada 18 martie — 30 
aprilie în București și 21 martie 
— 30 aprilie în celelalte locali
tăți, iar prin mandate poștale 
începînd din jurul datei de ‘ 21 
martie a.c.

la open). Să mai menționăm și 
că alti 4 di na mov iști din sos- 
Ștefan cel Mare au urcat pe 
treapta a doua sau a treia a 
podiumului de premiere, 
moașe comportări au mai 
și sportivii de la Dinamo 
șov (antrenor Alexandru 
Sile), Nitramonia Făgăraș 
(Gheorghe Gujbă). Universita
tea Cluj-Napoca (Ștefan Vodă), 
C.S.M. Borzești (Florică Geor
gescu), Politehnica Iași (Con
stantin Bordea), I.E.F.S. (Ion 
Hanitău), Constructorul M. Ciuc 
(Iosif Gali) si Constructorul 
Alba Iulia (Constantin Bușe).

în finalul acestor însemnări 
Vom consemna meritul multor 
arbitri în desemnarea realilor 
învingători, mai ales în meciu
rile terminate la egalitate (un
de era obligatoriu de indicat 
un câștigător) sau departajate 
doar de avertismente dictate 
tot de ei. I-am. remarca pe : 
Mihai Platon, Hie Papa, Radu 
Frăteanu și Marian Stan 
(București), Claudiu Gomboșiu 
(Cluj-Napoca), Ion Cosmescu 
(Deva) ș.a.

Fru- 
avut 
Bra-
Va-

va- 
cat. 3 : 
103,75 a 
527 lei; 
cat. 7 : 
4.564,50

cat. 4 :
210,00 a
40 lei ; 
cat. 8 :
CATEGORIA i :

REPORT CATEGORIA
Ici. Autoturismul DA-

du-se tot pe Kate Tcaccnco, 
Lucica Zoia. Luminița Bălan, 
și Maritala Grigoraș-Bogdan.

în grupa locurilor 5—8 —
ferită atât de problema retro
gradării. cit și de ambițiile 
pentru urcarea Pc scara valo
rică — au evoluat Flacăra ro
șie București, Penicilina Iași, 
Rapid și Maraiex Baia Marc- 
Lipsite de miză, jocurile au 
fost uneori anoste, fără virtuți 
spectaculare și doar rivalități 
de moment, generate de evolu
ția unei echipe pe teren pro
priu. au făcut ca unele partide 
să fie mai interesante. ~ 
Flacăra roșie a evoluat 
stant bine, tînăra echipă 
mată de Sandy Chirită 
în Daniela Drăghici, Gr or geta 
Lungu, Lucia Ettz și Georgeta 
Zaharia patr-u jucătoare de 
reală perspectivă, care împreu
nă cu „veteranele" Maria Mar- 
tinescu și Venera David au 
realizat un sextet sudat.
. în grupa „fierbinte", în care 
se decideau echipele retrogra
date, au evoluat trei echipe 
studențești (din Craiova, Cluj- 
Napoca și București), precum 
și ChimPex Constanta. Două 
dintre echipele universitare au 
părăsit prima Divizie : „U“ 
Cluj-Napoca (a cărei principa
lă lipsă a fost slaba rezistentă 
de concurs) ■ și Universitatea 
București, cu un lot sub nive
lul pregătirii arătate în toamna 
trecută.

Noua formulă dc campionat 
a scos în evidență dificultățile 
de pregătire (îndeosebi fizică) 
la unele echipe într-o între
cere după sistemul ma-rilor 
competiții internaționale, cit 
lipsa de interes în jocurile 
grupei 5—8. Poate că ar fi mai 
interesantă desfășurarea finală 
a campionatului numai pe două 
grupe valorice (1—6 și 7—12), 
tur-retur, ceea ce a,r spori in
teresul Pentru situarea în pris
ma parte a clasamentului, după 
cum amenințarea cu retrogra
darea ar duce la desfășurarea 
unor partide de valoare, inte
resante.

Doar
oo.n- 

ainitre - 
avînd

I

Sever NORAN 
Mihail VESA

CAMPIONATE • COMPETIȚII ® CAMPIONATE o COMPETIȚII
în așteptarea C.E. de juniori la popice 

NU TOȚI SELECȚIONABILII SÎNT ÎN FORMĂ I
Loturile naționale de juniori la 

popice, care se află in pregătire 
pentru apropiatele Campionate 
europene de la Viena, au fost 
supuse la o nouă testare, de da
ta aceasta pe arenele Metrom și 
Hidromecanica din Brașov. Din
tre cei 20 de juniori, fete și bă
ieți, pină la 23 de ani, din echi
pele divizionare supuși verifică
rii, cîțiva au obținut rezultate 
mulțumitoare în cele două par
tide. Cele mai mari cifre au în
registrat pe arena Metrom ; 
Ibolya Mate-Katona (Voința Ora
dea) 820 p.d. (pe jocuri 413—407). 
Maria Jijic (C.S.M. Reșița) 813 
(417—396), Sanda Minciună (Voin
ța Timișoara) 797 (383—414), iar 
în sala Hidromecanica — E. Ger- 
gely 1783 (890—393). S. Boariu
1751 (888—863) — ambii de la Au
rul Baia Mare) și C. Stamates-

0 REUȘITĂ DESCHIDERE A STAGIUNII DE TRAP
La Ploiești s-a inaugurat dumi

nică noul sezon hipic, care va 
cuprinde 70 de reuniuni. Se va 
desfășura o severă selecție de 
calificare a color 259 de trăpași, 
dintre care 94 mînji. O plăcută 
impresie a lăsat întregul lot ca
balin, folosit în reuniunea inau
gurală, prin alura plină de să
nătate și pofta de mers. Totuși, 
cîțiva cai nu au fost lăsați să-și 
consume această poftă pe întreg 
parcursul. Spre exemplu : în 
cursa a VII-a Onix și Percutor, 
iar în cursa a VIII-a Gong ș1' 
Abil. Sperăm că cei puși să su
pravegheze bunul mers al curse
lor au sesizat această situație șl 
vor lua de Ia început, măsurile 
de rigoare. Neașteptat de nume
rosul public a fost răsplătit cu 
cîteva întreceri spectaculoase, 
care s-au desfășurat în cursele 
a IlI-a și a IV-a, iar într-a 
VIII-a și a X-a, câștigătorii au 
fost desemnați după consultarea 
fotografiei de sosire. Formațiile 
campionului G. Tănasc și vice- 
campionului M. Ștefănescu au 
reușit cîte două victorii, prima 
plasîndu-se pe locul 3 în trei 
probe. Surpriza a produs-o însă 
6. Onache, penultimul în clasa
mentul anului 1980, care a cu
cerit trei victorii, terminând de 
două ori și pe locul 2. Probabil 
că înainte de pensionare acest 
fost tînăr talent vrea să se re
tragă ca o... bătrână speranță. 
Rezultate tehnice. Cursa I : 1.
Cochet (N. Gheorghe) rec. 1:43,3, 
2. Poienița II. Simplu 3, ordinea

22. Cursa a II-a : 1. Rabiț 
Ștefănescu) rec. 1:41,4, 2. Răsura,
3. Sutura. Simplu 1,20, ordinea
4, event 9, ordinea triplă 154.
Cursa a IlI-a : 1. Efect (G. Tu
nase) rec. 1:31,3, 2. Hublou. Sim
plu 3, ordinea 6, event 6, triplu 
câștigător 80. Cursa a IV-a ; 1.
Roditor (N. Niculae) rec. 1:30,1, 
2. Somon, 3. Săbădău.
1,80, ordinea 29, event 
nea triplă 210. Cursa a V-a : 
Dinia (S. Onache) rec. 1:33,8, 
Copist. Simplu 4, ordinea 25, 
vent 10, triplu 
Cursa a Vl-a : 
Stan) rec. 1:34.7, 
Hogar. Simplu 1 
chisă, event

Simplu 
11, ordi- 
" : 1.

2 
, e- 
271.
(D.

3. 
în- 

triplă 
8953. Cursa a VII-a : 1. Suporter 
(M. Ștefănescu) rec. 1:37.’ 2. O- 
nix. Simplu 4, ordinea 22, event 
375, triplu câștigător închis. Cursa 
a VIII-a ; 1. Dirijor (M. Dumi
tru) rec. 1:29, 2. Retuș, 3. Abil. 
Simplu 5, ordinea 31, event 59. 

ordinea triplă 1210. Cursa a
ix-a : 1. Docent (S. Onache) rec. 
1:42,9, 2. Turdan, 3. Grăbit. S:m- 
plu 3, ordinea 9, event 12, triplu 
câștigător 384, ordinea triplă 52. 
Cursa a X-a : 1. Roxana (S. O- 
nachc) rec. 1:43, 2. Bucuria.
Simplu 3, event 4, ordinea 10.

cîștigă-tor
1. Fricos
2. Rural,

2, ordinea 
652, ordinea

o.

Sandy 1ONESCU
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dar nu vc 
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S-au disf 
pionat și v 
oficial de 
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obținut în 
cea, La ul 
pitală, în : 
mia reușis 
tat, 1—0 i 
Cei ce se 
eventuală 
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mal că a 
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toare celoi 
nlre de la 
Steaua).

Se poate 
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are de lu 
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tate pe ak

IPUNCT FINAL ÎN SEZO
NUL DE SANIE

Ultimul concurs de sanie al 
sezonului — „Cupa primăverii/4 — 
s-a desfășurat pe pîrtia din 
naia, cu participarea unor ju. 
niori și junioare remarcați cu 
prilejul întrecerilor din cadrul 
„Daeiadei**. Aceștia au parcurs 
cei 800 m ai traseului, cu teme
ritate și îndeimînare,

Primii clasați : juniori : 1. Gh. 
Soare (Giurgiu) 2:17,20 ; 2. Gh. 
Condureanu (Suceava) 2:20,76 ; 
3. M. Nichita (Prahova) 2:22,26; 
junioare : 1. Elena Giuvelea
(Prahova) 2-.20,08 ; 2. Angela Pa- 
văl (Maramureș) 2:23,91 ; 3. Auri
ca Urzică (Harghita) 
Menționăm că Elena 
(elevă la Lie. industrial 
este cîștigătoarea probei 
șurată la Harghita, cu

cu (Gloria București) 1697 (869— 
828). Rezultate neconcludente au 
obținut Ioana Dogaru (Rapid 
București) — 775 și C. Dobrică 
(Jiul Petrila) — 1524, sportivi
care la precedenta verificare au 
fost printre cei mai buni. Slab 
s-au comportat și Nineta Badea 
— 751, Mariana Borta — 708 (Vo
ința București) și, respectiv, M. 
Codița (Constructorul Galați) — 
1560.

@ Meciuri restante din campio
natul Diviziei „A“ — feminin :
Electromureș Tg. Mureș — Vo
ința Oradea 2474—2390 p.d. (juni
oara Rodica Baciu, de la gazde, 
a fost performera reuniunii cu 
447 p.d.) ; masculin : Victoria
Guban Timișoara — C.F.R. 
mișoara 4555—4598 p.d.

CUPA A.S.A. BRAȘOV* LA BIATLON
(Ț.S.K.A.) — 
în anul 1978 

Porivaev 
Vladimir To- 

10 km 
Starușin 

Gheorghe 
3. Vasile 

; 4. Vin- 
47:28 ;

~Dinamo 1 
buca, Gîrnîță) lh 35:22;

— - 3.
1.
2. 
II

Ti-

2.24,01. 
Gluvelea 
Bușteni) 

desfă- 
T_____ __ ___ „........ , prilejul
finalelor „Daeiadei” de masă.

I
I
I
I
I
I I

Zilele trecute în Poiana Ureche 
din Azuga a avut loc concursul 
internațional de biatlon dotat cu 
„Cupa A.S.A. Brașov” la care au 
participat biatloniști din Uniunea 
Sovietică (Ț.S.K.A. Moscova) și 
România. Au avut loc întreceri 
pe distanțe de 10 km și de șta
fetă. Concursul a fost urmărit 
de un numeros public care a a- 
plaudat evoluțiile sportivilor și. 
în special pe „veteranul” Gheor
ghe Girnită care, la 31 de ani, 
impresionează prin vitalitate și 
dăruire pentru sportul care l-a 
consacrat. REZULTATE TEH
NICE, 10 km seniori : 1. Gheor
ghe Gîrnîță (Dîngmo) 40:13 ; 2.

A. Ponomariov 
campion european
— 41:30 ; 3.
(Ț.S.K.A.) 43:45 ;
dașcă (Dinamo) 
juniori : 
(Ț.S.K.A.)
Berdar
Manta
cențiu 
ștafeta 3X7,5 km : 1. 
(Todășcă, , -
2. Ț.S.K.A. Moscova Ih 35:47 ;
Ț.S.K.A. II lh 37:40 ; juniori ;
A.S.A. I Brașov lh 42:18 ;
Brașovia lh 53:35 ; 3. A.S.A. 
lh 54;51.

Victor ZBARCEA

v.
4. 
43:57 ;

1. Nikolai
45;11 ; 2. i 

(A.S.A.) 45:15 ;
(Dinamo) 45:25 ; 
Pelin (Brașovia)

coresp.
In duelul pentru titlu la rugby 

FARUL POATE AVEA ROL DE ARBITRU
Pînă duminică, băimărenll mai 

contau în disputa pentru titlu 
în campionatul cu numărul 64 
la rugby. Inrrîngerea lor pe te
renul constănțean a făcut însă ca 
lupta pentru supremație să se re
ducă acum la o „cursă în doi“ 
Dinamo — Steaua. în care rol 
de arbitru pot avea Știința Pe
troșani (joacă acasă cu Steaua la 
3 mai), Știința CEMIN (de ase
menea în postură de gazdă a 
campioanei, la 27 mai) șl,__.mai
cu seamă, Farul, care le va primi 
pe cele două mari echipe roma
nești ale momentului la 3 mai 
(Dinamo), respectiv la 7 iunie 
(Steaua). Această din urmă for
mație pare înscrisă pe un drum 
ascendent (Mihai Naba nu s-a 
culcat pe lauri !) punîndu-și cu 
temei speranțele în ocuparea po
ziției a treia a ierarhici finale 
’80—’81, iar la anul, cine știe ? !

La celălalt ,,pol“ al clasamentu
lui se cunoaște, practic, una din
tre viitoarele divizionare ,,B“, 
Constructorul Constanța nemai-

avînd cum să se salveze. Apropo 
de Constructorul : prezența sa 
mal degrabă simbolică pe prima 
scenă ne întărește convingerea 
(formată nu de acum) că două 
echipe în. „A“ este peste puterile 
unui alt oraș decît Bucureștiul. 
Cealaltă retrogradantă nu poate 
fi încă numită, deși marele peri
col planează 
care au cel

asupra giuleștenilor, 
mai dificil program.

G. R.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1. DINAMO
2. Steaua
3. Șt. Baia
4. Farul
5. Grivița R.
6. C.S.M. Sb.
7. Sp. sluti.
8. Rul. Bîrlad
9. Șt. Petroșani

10. PTT Arad
11. „U“ Tim.
12. Polit. Iași
13. Rapid
14. Constr. C-ța

M.

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

15 0
15 0
12 0
11 0
8 3
6 3
7 0
7 0
6 2
5 1
5 0
4 1
3 3
1 1

1 468- 82
1 834-109
4
5
5
7
9
9
8

10
11
11
10
14

197-100 
388-172 
240-155 
110-138 
145-211 
142-230
116- 244
117- 364 
104-270
77-258 

112-327 
69-459

46
46
40
38
35
31
30
30
30
27
26
25
25
19

I
I
I
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ARBITRI
F.C.M. C 

NUL HUN 
(Bîrlad) : 
(ambii dir

A.S.A. T 
BRAȘOV : 
Ioniță și V 
București).

UNIV. ( 
OLT : K. S 
C. Ionescu

PROGRE 
F.C. ARGI 
Taar (amb 
M. Ivănces

„U“ CLL 
BACĂU s 
Tr. Severir



OMLIIIIJL“

șuta pe lingă poartă. (Fază din
wwfe''''

tape ale returului, iatâ cum se prezintă un clasa- 
de selecționabili. întocmit prin adiționarea notelor 
24 puncte, M. Sandu 23, Moraru, Țâlnar, Stoica, 
ureanu 22, Bălăci și Țicleanu 21, Sameș și lordânescu 
iâducanu, M. Zamfir și Al. Nicolae 19, Cîmpeanu II 
puțin), Crișan, Ștefânescu, Negrilâ 14 (toți o nota 
iu 13 (un meci mai puțin).

apa de etapă, într-un bun prilej de testare a sta- 
o selecționabililor, angajați în aceasta primâvarâ 

rtide, cu Anglia și Ungaria, meciurile Diviziei „A" 
i ,,barometru" al evoluțiilor celor 20 de componenți 
Din notele acordate sîmbătă se detașează aceea a 
fost creditat cu 9. Prestații bune au mai avut lor- 
lânescu și M. Râducanu (remarcam revenirea ce- 
îre au fost notați cu 8. La nivelul obișnuit din 
>luat Moraru, M. Sandu, Țicleanu, Ungureanu și 
au primit nota 7. Scăderi au înregistrat Ștefânescu, 
nâtaru, M. Zamfir și Al Nicolae. Evoluînd doar 11 

a fost notat, iar Beldeanu, Crișan și Cîmpeanu li

în ,.calculele salvării" de Ia 
retrogradare, marile speranțe 
ale unora sint legate de... de
plasarea la Galați. Acolo, chi
purile, în „curtea lanternei" 
fără nici o «speranță, ar fi o... 
pîine de mîncat. Visătorii se 
gîndesc probabil la acest ,,—8" 
al gălățenilor în „clasamentul 
adevărului" și la... acel ,,—19" 
al buzoienilor, anul trecut. Nu 
le-a trecut însă prin minte că 
echipa de la Dunăre n-a de
pus armele, că ea este peri
culoasă chiar pe terenurile 
străine, cum s-a întîmplat în 
..ixi două etape, la Bucu- 

Dinamo, și la Pitești, 
cînd abia în prelun- 
surîs șansa lui F.C.

ultimele 
rești, cu 
sîmbătă, 
glri i-a 
Argeș.

F.C.M.

E LUI LUCESCU Șl AȘTEPTATĂ...

PRESTAȚIEI TUȘIERULUI RAAB
mărăciune în 
e suporterii 
40 la număr, 
□elat pe Mir
area acestuia 

este posibil 
î felul ăsta ? 
iintre ei. Noi 
‘ranțe în ju- 
egătești și ei 
Ultimele cu- 

il să-1 cam 
antrenorul e- 
are s-a învîr- 
ui grup des- 
leu în cușcă, 
ce vreți voi 

mai mult de 
iicători tineri? 
e-a stat în 
meciul ? Si- 

it dat au ce- 
i în momente 

e foarte tî- 
ța necesară ?
i am pierdut 
mai ‘^erde

ii că u - "’e 
;te nevoie v
» încredere și 
vrem cu ade- 

să aibă o 
re să suporte 
:le din meciul
Lucescu le-a 

r înfocați su
pus că el și 

angaja cu 
spute aprige, 
ice adversar, 
um să joace 
irbitri, care

nu văd ceea ce trebuie să vadă, 
care nu veghează la corecta des- 

. fășurare a jocurilor. N-a pronun
țat nume, nici nu era nevoie, și 
acei 30—40 de suporteri ai Corvi- 
nului au plecat tăcuți acasă. Dar 
numele arbitrului care trebuia 
spus atunci îl scriem noi aici :

Nicolae Raab. Același care și-a 
bătut joc de mecdul speranțelor 
prin maniera lui de arbitraj, 
printr-o sumedenie de decizii a- 
napoda și care a frustrat apoi 
echipa de seniori a Corvinului 
de un gol perfect valabil înscris 
de Nicșa. Nu știm dacă gazdele 
ar fi cîștigat meciul cu acel gol, 
Dinamo jucînd foarte bine la 
Hunedoara. Ceea ce știm este 
însă că prestația lui Nicolae Raab 
trebuie să fie analizată, cu toată 
atenția, de colegiul central al ar
bitrilor.

Laurențiu DUMITRESCU
P. S. Absența tușierilor I. Taar 

(Satu Mare) și V. Catană (Cărei) 
se datorează faptului că în a- 
dresa prin care s-a acceptat au- 
totrecuzarea arbitrului Otto An
derco (Satu Mare) de a conduce 
meciul de la Hunedoara, s-a în
țeles în mod greșit de arbitrii de 
linie că nici ei nu-1 mai însoțesc 
pe arbitrul de centru.

’RIMA VICTORIE
3 tape de cam- 
pă în sezonul 
1 și, totuși, 

la prima ei 
fără dubii, 

niei Rm. Vîl- 
oariție în Ca- 
t&amnă, Chi- 

jltat neaștep- 
il studențesc, 
probabil, la o 

a echipei 
însă. Nu nqS- 
dar forma' 

ndusă cu ' 
. iar prop^ 
. fi as-emănă- 
c edenta întîl- 
i (6—1 pentru

ire, după me- 
5-a produs un 
luția echipei 
ment da, dar 
)ta maximă a
Steaua mai 

?m în vedere 
mie, manifes
te confuzii în

atac și, mai ales, ușurința cu care 
s-a lăsat descoperită în apărare, 
îmbucurător e însă faptul că cei 
mai buni jucători ai săi au fost 
4 din cei 5 internaționali: STOICA, 
IORDANFSCU, IORDACHE, m. 
RADUCANU. Cu ei ca nucleu, 
Steaua și-a țesut succesul, după 
un start excelent. Doar Sameș e 
mai... în urmă. Poate din cauza 
accidentării de la Brăila. Ni sg 
pare vizibilă la el, însă, și o u- 
zură fizică. Și o întrebare pentru 
c-onducerea tehnică : cît timp tre

buie să joace Cerncscu ca să a- 
rate că e mai bun decît Jurcă ? 
Și la Craiova, și sîmbătă rezerva 
Cernescu a jucat bine (să vedem 
cît îl va ține) în timp ce Jurcă 
nu justifică încă încadrarea lui 
pe postul pe care au jucat Vic
tor Moldovan, Cacoveanu, Sorin 
Avram sau Pantea. Steaua tre
buie să fie o echipă de fotbal de 
performanță, nu de învățare a 
abc-ului fotbalistic, pe care Jurcă 
ne-a arătat că nu-1 cunoaște deo
camdată.

Constantin ALEXE

NGHIUL
tudențesc 
existat 

1 încă, o dis- 
pe care va- 

1 două echipe 
considerăm 
junctural. 
iovedit-o 
□r directă, 
1 căreia 
și F.C.M. Bra- 
preună, la un 
îompetitivitate.

de acțiune 
icidecum 
itura de 
în funcție și 
replica ad- 

d prin aceas- 
ea de la apă- 
i. contraatac, 

sau atacul 
csxot game va- 
jre, pe plan 

un remarca- 
ativitate și ©

Șl 
pînă

ca
Și 

în
de
Și

ri- 
joc

Sălăjan, singur cu Boldici, va 
Craiova 2—1). meciul Universitatea

Foto: A. DULA — Petroșani

ANTECEDENTELE NU CONTEAZĂ

COMPETITIVITĂȚII
disciplină fermă. La sfîrșitul me
ciului și Ion Voica și Nicolae 
Proca aveau să fie felicitați de 
mulți oameni de fotbal pentru 
evoluția echipelor lor. Ion Voi
ca, cu gîndul la ce mai are de 
tras încă pînă să poată răsufla 
ușurat, dar mulțumit in 
sa, se ferea, modest,

sinea
__ ------- ---------- , ca să

răspundă. Antrenorul brașovean, 
în schimb, abătut, firesc, după 
eșec, spunea : „Ce folos că am 
jucat bine, dacă ne întoarcem a- 
casă fără nici un punct ? Este 
adevărat că rezultatul din teren 
e cel care dă certificatul de 
competitivitate. Dar nu trebuie 
uitat că garanția rezultatelor va
loroase este, pînă la urmă, tot... 
jocul de calitate. Jocul bun așa 
cum l-au prestat două dintre e- 
chipele noastre cu valoare, Spor
tul studențesc și F.C.M. Brașov, 
care au înțeles cum trebuie 
ideea fotbalului competitiv.

Mihai IONESCU

PEI D[ S1MBATA A DIVIZIEI „A“
— CORVI-

N. Hainea 
si A. Juri a 

ești).
EȘ — F.C.M. 
gomir ; Al. 

îscu (toți din
A — F. C.
M. Buzea și 

•n București). 
VULCAN —
Anderco ; I. 

atu Mare) și 
isov).
)CA — S.C. 
liîci (Drobeta 
Jlogeanu (A-

rad) și V, Constantinescu 
(București).
POLITEHNICA IA$I — SPOR

TUL STUDENȚESC : V. Tătar 
(Hunedoara) ; M. Adam (Cluj- 
Napoca) și N. Capră (Simeria).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
JIUL : T. Balanovici (Iași) ; 
R. Petrescu (Brașov) și V. Cio
can (Bistrița).

TIMIȘOARA — 
_ ' S.

Tîrgo- 
(Suceava). 
C. BAIA 

; M. Neșu

„POLI»
STEAUA : Cr. Teodorescu ;
Necșulescu 
viste) si M

DINAMO 
MARE : O. 
(ambii din 
raru (Ploiești).

(ambii din
Fediuc 
— F.
Ștreng

Oradea) si M. Mo-

Deși antecedentele nu pledau 
în favoarea lor, pînă la urmă 
totul a curs în beneficiul timi
șorenilor în partida de la Sla
tina. Chiar și terenul advers, 
chiar și propriile accidentări...

Intr-adevăr, „dreptunghiul ver
de" al stadionului „1 Mai" arăta 
sîmbătă la prînz, înaintea jocu
lui, după două zile de ploaie, ca 
un teren de care nimeni nu s-a 
îngrijit de multă vreme. Doar pe 
părțile laterale se mai putea juca

po-nepermis de multe — și din 
ziții mai mult decît clare 
pentru jucători de Divizia „A" ; 
secundo — atunci cînd, spre fi
nal, a ridicat mingea sus, ca s-a 
lovit ca de un zid de înalții ju
cători din apărarea echipei stu
dențești, în care Dumitru și apoi 

mai mult 
la

brăcat și a plecat de la vestiar 
fără nici o explicație. Vrem să 
Ie amintim atît lui Crișan cît și 

cu

fotbal, fotbal 
bine, pe acest 
fundat, în care 
cît de tare ar fi fost lovită, 
se oprea din metru în metru în 
bălți sau ochiuri de noroi, F.C. 
Olt — formație cu mul ți fotba
liști tehnici dar tineri, mai pu
țin experimentați, dar și mult 
prea încrezători în puterile lor, 
desconsiderîndu-i totodată pe 
oaspeți — a căutat să joace „la 
'firul ierbii", să construiască mi
nuțios acțiuni de atac. Și a gre
șit. A greșit chiar de două ori : 
primo — mingea i-a jucat feste 
și combinațiile nu au reușit, iar 
atunci cînd i-a depășit pe apără
torii lui „Poli" au

adevărat, 
teren 

mingea,

Ei 
des- 
ori-

venit ratările,

Cotec au contribuit (cu 
succes cel de-al doilea) 
chiderea culoarelor.

Cît despre accidentări, 
terii lui Șerbănoiu și 
s-au comportat mai bine 
titularii : Păltinișan a
parcă, mingile ca un magnet 
le transmitea apoi spre Nedelcu 
II, în față, iar Titi Nicolae, jucă
tor de gabarit mic, un adevărat 
argint-viu, a fost mai activ de
cît Dumitru. împreună cu Vlă- 
tănescu, la fel de mobil și aces
ta, el a asigurat (spre sfîrșitul 
jocului, cînd F.C. OLt părea obo
sită fizic și psihic de efortul de
pus) legătura între defensivă și 
linia ofensivă.

Și ar mai fi o cauză a înfrân
gerii : greșelile din linia de fund 
a echipei F.C. Olt, în care jucă
tori bine cotați ca Martinescu, 
dar mai ales Lică sau Al. Nico
lae, au gafat decisiv ori au faul
tat în careu ; ca de exemplu, 
Lică (min. 40) asupra lui Cotec, 
fază trecută, însă, cu vederea 
de arbitrul V. lanul...

Mircea TUDORAN

FALȘII SUPORTERI
să-i solicităm 

OblemencG 
meciului cu 

Universității 
că Crișan n-a

Cînd ne-am dus 
antrenorului Ion 
formația. înaintea 
Jiul, tehnicianul 
Craiova ne-a spus 
apărut de cîteva zile la antrena
mente, iar Beldeanu și Negrilă 
nu fac parte din formație pentru

în-

înlocui- 
Dumitru 
î decît 
atrăgea, 

și

că, în ultima vreme, ei au fost 
foarte mult solicitați. Dacă Ne
grilă s-a împăcat cu postura de 
rezervă (el fiind introdus totuși 
spre finalul partidei cu Jiul), 
Beldeanu n-a acceptat-o și după 
ce Oblemenco a anunțat forma
ția mijlocașul craiovean s-a îm-

lui Beldeanu că meciurile 
Anglia și Ungaria se apropie și 
ei sînt componenți ai lotului 
reprezentativ, avînd mari obli
gații în acest sens. Ei personal, 
precum și antrenorii lor, clubul, 

în altă ordine de idei, la me
ciul de la Petroșani au 
foarte mulți suporteri ai 
venilor care au făcut ca 
nele stadionului Jiul să 
neîncăpătoare. A început 
și cele două galerii (locală 
olteană) și-au încurajat cu spor
tivitate jucătorii preferați. 
totul a decurs bine pînă 
pauză, pentru că in repriza 
doua, cînd Jiul conducea cu 2—0, 
cîțiva dintre suporterii olteni 
aflați în tribuna a Il-a au în
ceput să-1 insulte pe tușierul Se
ver Drăgulici care își îndeplinise 
fără reproș misiunea. „Ia as
cultă bă, rapidistule (apropo de 
meciul cîștigat in campionatul 
trecut de Rapid București la 
Tg. Jiu, în fața echipei Pandu
rii, și arbitrat de S. Drăgulici), 
ce crezi că te-am uitat ?“. Mai 
mult chiar, cineva din această 
tribună a aruncat o sticlă spre 
tușier (care, din fericire, nu și-a 
atins ținta), urmată de o a doua 
moment în care conducătorul jo
cului, I. Igna, a fost obligat să 
întrerupă meciul. Partida a fost 
reluată după aproximativ 2 mi
nute, dar în min. 65 a fost din 
nou întreruptă, de data aceasta 
un spectator ascunzînd mingea, 
pe care b returnat-o într-un tîr- 
ziu, dar... spartă de'lama unui 
briceag. Atitudini nesportive care 
se cer combătute eficient și ra
pid în primul rînd. de cei aflați 
în tribune în jurul unor aseme
nea falși suporteri.

venit 
craio- 
tribu- 

devină 
meciul 

Și
Dar 

la 
a

Gheorghe NERTEA

ETAPA A XVI-a A CAMPIONATULUI
SERIA I

Foresta Fălticeni — Constructo
rul Iași 2—0 (0—0), Metalul Bo
toșani — C.F.R. Pașcani 2—0 
(0-^—0), A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc — Avîntul T.C.M.M. Fra
sin 2—0 (0—0), Nieolina lași —
Unirea Șiret 1—0 (1—0), —x--’
Bucecea — Laminorul 
0—0, Zimbrul Suceava — 
Vatra Dornei 1—0 (0—0), Metalul 
Rădăuți — Cristalul Dorohoi " " 
(2—0), Cetatea Tg. Neamț 
TEPRO Iași 0—1 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XVI-a î 1. FORESTA 
FĂLTICENI 23 p (21—6), 2. Con
structorul Iași 20 p (34—17), 3.
Laminorul Roman 20 p (28—19)... 
pe ultimele : 15. 
11 p (15—33), 16.
(13—26).

Șiretul 
Roman 
Dorna

5—1

Șiretul Bucecea 
Unirea Șiret 8 p

stanța 3—0 (1—0), Rapid Fetești 
— Metalul Mangalia 5—1 (3—1),
Ș.N. Tulcea — Constructorul Că
lărași 5—2 (4—2), Marina Manga
lia ” ’ ‘
(1—0), Chimpex Constanța 
monil ~

Pe primele locuri
REA CALARAȘI 29
Portul Constanța 24 
Rapid Fetești 20 p
ultimele : 14. Amoniî
11 p (17—18) — echipă sancționată 
cu — 4 puncte, 1-5. Electrica Con
stanța 11 p (10—26), 16. Viitorul 
Mahmudia 9 p (17—72).

SERIA A V-a
Ș.N. Oltenița — Automatica 

București 1—1 (0—1), I.C.S.I.M.
București — Cetatea Tr. Măgu
rele 1—0 (0—0), Flacăra roșie

Unirea Eforie Nord 3—0

Slobozia 1—1
A-

(1-0).
: 1. DUNA- 
p (58—11), 2. 
p (40—15), 3. 
(29—18)... pe 

Slobozia

SERIA A II-a
Partizanul Bacău — Minerul Co- 

mănești 1—2 (0—1), Rulmentul 
Bîrlad — DEMAR Mărășești 2—1 
(1—0), Textila Buhuși — Gloria 
Focșani 2—1 (1—0), Luceafărul
Adjud^ — Celuloza P. Neamț — 
nedisputat, Petrolul Moinești — 
Cimentul Bicaz 2—2 (0—2), Relo
nul Săvinești Roznov — FEPA 74 
Bîrlad 4—0 (2—0), Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Victoria IRA 
Bacău 1—0 (0—0), Letea Bacău — 
Hușana Huși — nu s-a disputat, 
Hușana s-a retras din campionat.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
COMANEȘTI 21 p (37—12), 2. Re
lonul Săvinești Roznov 21 p 
(24—10), 3. Rulmentul Bîrlad 19 p 
(16—13)... pe ultimele : 15. FEPA 
74 Bîrlad 11 p (15—30), 16. Hușana 
Huși 8 p (11—25).

SERIA A IH-a

Carpați Sinaia — Oțelul Galați 
3—0 (1—0), Carpați Nehoiu — Da
cia Unirea Brăila 2—0 (0—0), Pe
trolul Băicoi — Caraimanul Buș
teni 3—0 (2—0), Chimia Brazi — 
Avîntul Matca 4—0 (2—0), Foresta 
Gugești — Tractorul Viziru 10—1 
(2—0), FEROM Urziceni — Victo
ria Tecuci 3—1 (1—0), Ș.N. Brăila 
— Petrolul Berea 1—1 (1—0), An
cora Galați — Olimpia Rm. Sărat 
3—1 (2—1).

Pe primele 
BRAZI 23 p 
Galați 22 p
Galați 22 p (33—14)..’. pe ultimele: 
15. Dacia Unirea Brăila 6 p 
(14—30) — echipă sancționată cu 
—4 puncte, 16 Tractorul 
2 p (8—67).

locuri : 
(36-12), 

(35—12),

1.
2.

3.

CHIMIA
Oțelul 

Ancora

Viziru

SERIA A IV-a
Șoimii 
Portul

Dunărea Călărași — 
Cernavodă 6—i (4—0),
Constanța — Viitorul Mahmudia 
1—0 (1—0), Victoria Țăndărei —
Voința Constanța 1—2 (0—0), Pro
gresul Isaccea — Electrica Con-

Galați s-a bătut cu 
o ambiție exemplară, folosind 
și elemente de fotbal bun 
(marcajul și contraatacul), 
cum , multe echipe dinaintea 
ei în clasament n-au reușit 
să le etaleze. Echipa aceasta, 
alcătuită acum din mulți a- 
nonimi (sîmbătă a mai debu
tat un jucător — Stoica), 
n-are însă experiență, se pier
de prea ușor în momente de
cisive.

După meciul pierdut Ia Pi
tești, în cabina dunărenilor, 
l-am auzit pe antrenorul Con
stantin Teașcă afirmind cu 
convingere : „Dacă va intra 
Anghelmei, eu vă salvez !H E 
greu de spus dacă F.C.M. Ga
lați va reuși „minunea". Sem
ne de speranțe au apărut în 
jocurile de la București și 
Pitești. Dar, dincolo de răs
punsul la întrebarea „va re
trograda sau nu F.C.M. Ga
lați ?“, trebuie să reținem se
riozitatea cu care ca își joacă 
șansele (mici, firește), spiritul 
sportiv cu care onorează 
competiția. F.C.M. Galați, „lan

terna" campionatului, conferă 
frumusețe disputei prin res
pectul pe care îl acordă lup
tei sportive, înnobilînd-o, ridi- 
cînd-o la cote morale. Pentru 
că F.C.M. Galați a dovedit cu 
demnitate că pentru ea lupta 
este luptă, oricare ar fi pozi
ția în clasament, atitudine 
care onorează fair-play-ul, u- 
neori, în trecutul nu prea în
depărtat, umbrit prin... non- 
combat ! O atitudine pe care 
o așteptăm în ambele direcții 
ale clasamentului, în cursa 
pentru locurile cupelor euro
pene și în „marșul" pentru 
rămînerea în „A" ca și în bă
tălia pentru promovare din 
Diviziile „B“ și „C“. Pentru 
ca sensul luptei sportive să 
nu coboare într-un... cerc vi
cios ci să fie o morală ade
vărată.

Mircea M. IONESCU

DIVIZIEI „C“
SERIA A VII-a

Electroputere Craiova — 1 
nizatorul Șimian 3—1 (1—0), 
structorul Craiova — C.S.M. 
beta Trr Severin 2—9 (0—0), 
greșul w ' 
Vîlcea 4—0 (3—0), Dunărea 
fat 
(1—0), Jiul Rovinari 
gistul Sadu 0—3 (0—1), Lotru Bre- 
zoi — Minerul Motru 2—2 (1—0), 
Dierna Orșova — Victoria Craiova 
7—0 (3—0), Unirea Drobeta TrJ 
Severin — C.F.R. Craiova 0—0.

Pe primele locuri : 1. ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 24 p (23—8),
2. Dunărea Calafat 21 p (31—11),
3. C.S.M. Drobeta Tr. Sev. 20 p
(35—10) — echipă sancționată cu 
— 5 puncte... pe ultimele : 15.
Metalurgistul Sadu 10 p (11—22), 
16. Victoria Craiova 5 p (9—36).

Băile ști Minerul

Viitorul Drăgășani

Meca-
Con- 

. Dro- 
, Pro- 

Rm.
Cala- 

2—0 
Metalur-

• Foresta Fălticeni a cîștigat derbyul seriei I (2—0) și conduce 
cu 3 p fața de fostul lider Constructorul lași & Minerul Comâ- 
nești și Relonul Săvinești Roznov (cu cite 21 p) se întrec pentru 
șefia grupei a ll-a @ Scorul etapei : Foresta Gugești - Tractorul 
Viziru 10-1 ! @ Dunârea Câlârași (seria a IV-af și Someșul Satu 
Mare (s. IX) s-au detașat în fruntea seriilor respective ® Cîteva 

jocuri aminate d'n motive obiective.

București — Petrolul Videle 1—1 
(0—0), Abatorul București — 
Tehnometal București 3—1 (3—0), 
Viitorul Chirnogi — Petrolul Bo
lintin Vale 2—0 (1—0), Danubiana 
București — Electronica Bucu
rești 2—1 (0—0), F.C.M. Giurgiu
— T.M. București 1—0 (0—0),
Chimia Tr. Măgurele — Voința 
București 4—0 (2—0), C.F. Lucea
fărul București n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. 
MATICA BUCUREȘTI 
(42-10), - - • • -
21 p (27—22), 3. 
rești 18 p- (24—18), 4. 
Chirnogi 18 p (17—16)... pe 
mele : 15. Petrolul 
(18—26), 16. Ș.N.
(10—24).

SERIA A
Prahova Ploiești 

tești 2—1 "*
cioasa —

C.F.

AUTO-
25 p 

2. Chimia Tr. Măgurele 
Abatorul Bucu- 

Viitorul 
ulti- 
11 P

10 p16.
Bolintin

Oltenița

Vl-a
— Dacia 

(2—0),’ Progresul 
I.C.I.M. Ploiești

(1—6), Energia Slatina — Progre
sul Corabia 2—0 (1—0), Muscelul 
Cîmpulung — Petrolul Tîrgoviște 
3—0 (1—0), Metalul Mija — I.P.C. 
Slatina 2—0 (1—0), Cimentul Fieni 
— I.O.B. Balș 1—0 (1—0), Recolta 
Stoicănești — Unirea Răcari 4—0 
(2—0), Electronistul Curtea de 
Argeș — Sportul muncitoresc Ca
racal 5—1 (4—0).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 23 p (28—18) 
gia Slatina 22 p 
I.C.I.M. Ploiești 21 
pe ultimele : 15.
10 p (13—34),
9 p (19—54).

Pi-
Pu-
2—0

2. Ener- 
(37—11), 3.

I p (40—16)... 
I.P.C. Slatina 
Unirea Răcari

SERIA A VIII-a
Strungul Arad — Șoimii Strun

gul Lipova 2—0 (2—0), Minerul
Oravița — C.F.R. Caransebeș 
7—0 (4—0), Unirea Sjnnicolau — 
C.F.R. Arad 1—1 (1—0). Electro
motor Timișoara — Vulturii tex
tila Lugoj 4—1 (2—0), Gloria Re
șița — Victoria Ineu 5—0 (3—0), 
Metalul Bocșa — Unirea Tomnatic 
3—0 (2—0), Explormin Deva —
Metalul Oțelu Roșu 4—0 (2—0),'

Caransebeș — Minerul 
Certej 2—0 (1—0). ’

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 21 p (41—17), 2. Ex
plormin Deva 20 p (44—20), 3. 
Metalul Bocșa 19 p (33—26), 4. Mi
nerul Oravița 18 p (26—19)... pe 
ultimele : 14. Șoimii Lipova “ 
(18—23), 15. Metalul Oțelu
13 p (29—36), 16. Victoria 
12 p (20—37).

• SERIA A IX-a
Someșul Satu Mare — Voința 

Oradea 4—0 (4—0), Industria sîr- 
mei Cîmpia Turzii — Unirea Va
lea lui Mihai 4—0 (4—0), Trico
lorul Beiuș — Victoria Cărei 1—0 
(1—0), Unirea Dej — Armătura 
Zalău — nu s-a disputat, Recolta 
Salonta — Bihoreana Marghita 
2—0 (1—0), Oțelul Or. dr. Petru 
Groza — Rapid Jibou 3—0 (2—0), 
Victoria Elcond Zalău — Oașul 
Negrești 0—0, Metalul Cărei — 
Construcții Electrometal Cluj-Na
poca 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 27 p (34-6), 2. C.E.

C.P.L.

13 p 
Roșu
Ineu

Cluj-Napoca 19 p (31—17), 3. Uni
rea Dej 19 p (23—23) — din 15 
jocuri... pe ultimele : 15. Rapid 
Jibou 9 p (15—32), 16. Unirea Va
lea lui Mihai 9 p (12—40).

SERIA A X-a
Rodna — Textila Nă- 
(2—0), Mureșul Luduș 

Reghin — nu s-a dis-

Minerul 
să ud 2—0
— Oțelul
putat, Minerul Ilba Seini — CU- 
PROM Baia Mare 2—0 (1—0), A- 
vin tul Reghin — Foresta Bistrița 
3—0 (3—0), Minerul Băița — Mi
nerul Băiuț 3—1 (3—0), Lăpușul
Tg. Lăpuș — Minerul Baia Sprie
2— 1 CI’—°)> Silvicultorul Maieru
— Minerul Baia Borșa 1—1 (1—0), 
Simared Baia Mare — Electroza- 
hăr Tg. Mureș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
rodna 22 p (31—8), 2. Minerul 
Borșa 18 p (30—15), 3. Minerul 
Ilba 18 p (25—18)... pe ultimele: 
14. Mureșul Luduș 14 p (20—22)
— din 15 jocuri, 15. Silvicultorul 
Maieru 14 p (22—41), 16. Electro- 
zahăr Tg. Mureș 9 p (9—21).

SERIA A XI-a
•Carpați Mîrșa — C.F.R. Simeria

3— 0 (2—0), Minerul Știința Vul
can — Sticla Arieșul Turda 2—0 
(0—0), I.M.I.X. Agnita — Autome- 
canica Mediaș 2—0 (0—0), Vitro- 
metan Mediaș — Minerul Paro- 
șeni 1—0 (0—0) — s-a jucat la 
Mîrșa, C.P.L. Sebeș — Victoria 
Călan 3—0 (2—0), Textila (I.P.A.) 
sibiu „* r
Minerul Ghelar — Construcții Si
biu 1—0 (1—0), Unirea Alba Iu- 
lia — Metalul Cop șa Mică 4—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MÎRȘA 22 p (41—13), “ -----
Ghelar 19 p (20—17), 
Alba Iulia 18 
nerul Vulcan 
ultimele : 15.
12 p (22—30), 
12 p (14—33).

SERIA A XH-a
I.C.I.M. Brașov — Mobila Mă

gura Codlea 1—0 (0—0), Precizia
Săcele — Mctrom Brașov 1—0 
(0—0), Minerul Baraolt — C.S.U. 
Brașov 5—1 (3—0), Metalul Sighi
șoara — Progresul Odorheiu Se
cuiesc 3—2 (1—1), Torpedo Zăr- 
nești — Tractorul Miercurea Ciuc 
3—1 (1—0), Mureșul Toplița — Mi
nerul Bălan — nedisputat, Chi
mia Or. Victoria — Constructorul 
Sf. Gheorghe 3—0 (1—0), Carpați 
Brașov — Metalul Tg. Secuiesc 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri î 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 24 p (23—13), 2. Metalul 
Sighișoara 21 p (25—9), 3. Progre
sul Odorhei 20 p (33—20)... pe ul
timele: 15.
Gheorghe 10 
Brașov 4 p

Rezultatele 
de către 
voluntari din localitățile respec
tive.

C.I.L. Blaj 2—0 (0—0),

2.
3.

p (20—13),
18 p (26—22)... pe
Construcții
16. C.P.L.

Minerul 
Unirea 
4. Mi-

Sibiu 
•Sebeș

Constructorul Sf. 
p (11—40), 16. C.S.U. 
(7-31).
ne-au fost transmise 

corespondenții noștri



ECHIPA ROMÂNIEI LA PRIMA VICTORIE
7-5 CU DANEMARCA, ÎN C.E. DE HOCHEI JUNIORI

MIERCUREA CIUC, ÎS (prin 
telefon). Și partidele din ziua 
a doua a Campior-'tului euro
pean de juniori — grupa „B“ 
au avut, la modul general, a- 
celeași caracteristici de sur
prinzător. chiar foarte surprin
zător angajament fizic și ritm 
de joc extrem de rapid, prea 
puțin obișnuite pentru o com
petiție de juniori. Se vede clar 
că unele echipe s-au pregătit 
ca nicicînd altădată, că forța 
lor de joc a crescut foarte mult 
față de ceea ce au arătat, de
sigur cu alți jucători, la alte 
ediții aie campionatului-

Tn partida centrală . a run
dei, urmărită — firesc — cu 
mare interes de spectatori, re
prezentativa României a repur
tat prima sa victorie la această 
ediție a C.E. : 7—5 (1—1, 5—2, 
1—2) cu Danemarca. A fost un 
meci pe care echipa noastră l-a 
început ezitant, dar pe care, 
mai ales în repriza a II-a — 
cînd a acționat numai cu două 
linii —. l-a continuat cu a- 
plomb. reușind să încline în 
favoarea sa balanța victoriei. 
Este un succes meritat al ho- 
cheișlilor noștri juniori, care — 
sperăm — va fi stimulator. Au 
marcat : Udrca 3. Jumătate 2, 
Lămpi 1 și Dima 1 — pentru 
România, Lodberg 2. Bertclsen 
1. Raab 1 și Kristensen 1 — 
pentru Danemarca. Au arbitrat: 
L. Schell (Ungaria) la centru 
ajutat la cele două linii de B. 
Guldbrandscn (Norvegia) si R- 
Megy (Franța).

De dimineață, Bulgaria a În
trecut net Ungaria cu 13—2, 
scor care reflectă in mod co
rect reala diferență existentă 
luni, pe gheața patinoarului 
din Miercurea Ciuc, între cele 
două formații. Acționînd foar
te bine in zona neutră, junior

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH
înaintea ultimelor două runde, 

oituația este oarecum clarificată 
in cel de la 20-lea Turneu in
ternațional de șah ai României. 
Trei concurenți s-au desprins de
cisiv și între el se va da lupta 
pentru primul loc. Runda a 11-a 
a programat un derby între doi 
dintre pretendenții la supremație, 
Dolmatov și Inkiov. In această 
partidă a fost consemnată o re
miză fapidă, care convenea am
bilor concurenți. Cel de al treilea 
pretendent la ,,podium", francezul 
Haite, a întâmpinat o rezistență 
puternică din partea marelui 
maestru ungur Flesch, partida în- 
trerupîndu-se într-o poziție în 
care Haile, cu -un pion mal pu
țin, trebuie să caute căi de 
apărare.

® Directorul bazelor 
sportive olimpice din 
Innsbruck, B. Neu
mann, a făcut publică 
ideea potrivit căreia 
„Perla Tirolului", 
stațiune care a găz
duit de două ori, in 
anii 1964 și 1976, în
trecerile ,, Olimpiadei 
albe“, este. dispusă 
să devină gazdă per
manentă a acestei 
competiții. B. Neu
mann a arătat- că In- 
nsbruck-ul posedă 
bazele sportive și ce
lelalte instalații tre
buincioase pentru a 
face față tuturor e- 
xigențelor. Urmează 
ca această propunere 
să fie înaintată C.I.O., 
care să hotărască.
• Anul acesta C.I.O. 

va decide asupra gaz
delor Jocurilor O- 
limplce din 1988. Pen
tru „Olimpiada albă“ 
și-au depus candida
tura orașele : Calgary 
(Canada). Cortina
d’Ampezzo (Italia) și

Falun (Suedia). Din
tre acestea Cortina 
d’Ampezzo a mai găz
duit o ediție a J.O. 
de iarnă, în anul 1956. 
Pentru Jocurile de 
vară au fost depuse, 
la sediul C.I.O., de la 
Lausanne, doar două 
candidaturi, ale ora
șelor Nagoya (Japo
nia) și Seul (Coreea 
de Sud). în ceea ce 
privește Melbourne 
(gazdă a J.O. în 1956) 
care-șî depusese, de 
asemenea, candidatu
ra, a renunțat din 
motive financiare.
• Comisia sportului 

de înalt nivel din 
Franța, reunită sub 
președinția lui Jean- 
Pierre Soisson, minis
tru al Tineretului, 
Sporturilor și Timpu
lui liber, după cum 
scrie ziarul parizian 
VEquipe, a stabilii 
planul de acțiune 
pentru pregătirea par
ticipării la J.O. din 
1984. S-a hotărît, in

AUTO © Prima probă a C.M. 
(Fl) deslâșurată la Long Beach 
(California) a fost cîștlgată de 
australianul Alan Jones
(..Williams"). care a parcurs 
261,700 km în lh 50:41, cu o me
die orară de 141,864 km. Pe locu
rile . următoare ; argentinianul 
Carlos Reutemann („Williams") 
și brazilianul Nelson Piquet 
(„Brabham").

CICLISM © Etapa a 4-a a 
cursei Paris — Nisa (Bollene- 
Miramas — 189 km) a revenit la 
sprint belgianului Roger de 
Vlaeminck. cu timpul de 5h 15:39. 
In clasamentul general conduce 
Van der Poet (Olanda), urmat 
de Ștephen Roche (Irlanda).

GIMNASTICA 8 Concursul de 
gimnastică 1-itmleă de la Praga 
a fost ciștigat de sportiva bulga

REZULTATELE DE IERI
Gr. ,,B" Bulgaria — Ungaria 13-2 (4-0, 3-0, 6-2)
Gr. ,,B" Iugoslavia — Italia 5-4 (2-0. 1-1. 2-3)
Gr. ,,A“ Norvegia — Franța 2-4 (1-0. 0-3. 1-1)
Gr. „A" România - Danemarca 7-5 (1-1. 5—2, 1-2)

ASTAZI ESTE ZI LIBERA

rii bulgari au inițiat nenumă
rate atacuri simple, mai ales 
pe aripi, cu care au surprins 
defensiva adversă, incapabilă 
să riposteze cit de cit mai e- 
nergic. Punctele au fost mar
cate de : Blagoev — 7, Piper- 
kov — 2, Bucikov, Slavrev,
Vezirov, Mateev, respectiv Ko
ger și Farkaș. A condus : R<f 
bert Megy (Franța) ajutat de 
I. Becze și M. Presneanu 
(România).

Partida următoare, cea dintre 
iugoslavia și Italia, a fost cea 
mai frumoasă de pină acum și 
unul dintre cele mai spectacu
loase jocuri de juniori văzute 
vreodată pe patinoarele noastre:. 
A fost, de fapt, un joc mai com- 
binativ, mai aproape de ho
cheiul care ne place... Iugo
slavii au obținut victoria pe..- 
Jinia de sosire (5—4), Cu un 
gol puțin norocos.

Cînd mai erau doar 3 mi
nute, dintr-un angajament pu
cul a ajuns la portarul italian 
Zumofcn care l-a... scăpat în 
poartă ! Cu 50 de secunde îna
inte de sfîrșit, italienii au scos 
portarul de pe gheață, introdu- 
cînd un atacant și au atacat 
dezlănțuit (28 de secunde s-a 
jucat 6—4, prin eliminarea unui 
iugoslav !) dar scorul n-a mai 
fost modificat. Punctele au fost 
înscrise de : Svcnter — 2 (unul 
fiind golul victoriei !), Pajici, 
Burnik, Pipcrschi, respectiv 
Maehacka 2, Crepaz, Frison. 
Arbitru : Sven Pettersen (Da
nemarca), ajutat de Fl. Gu-

După o serie de insuccese, 
Foișor l-a învins (cu negrele) 
pe Adamski, iar Stefanov a clș- 
tigat (cu albele) la lonescu, a- 
propiindu-se de nota maestrului 
Internațional, pe care o țintește 
șl juniorul Negulescu, care a re
mizat cu Vaisman.

înaintea ultimelor două runde, 
conduce DOLMATOV cu 8‘/2 p, ur
mat de Inkiov 7'/, p, Haik 7 p 
(1), Vaisman, Ștefanov și Negu
lescu 5’/2 p. Ambroz, Spiridonov, 
Stoica 5 p (1).

Astăzi dimineață se reiau par
tidele întrerupte : după-amiază, de 
la ora 15,30, în Aula Facultății 
de farmacie, se va disputa runda 
a 12-a.

V. CHIOSE

tre altele, ca scrima 
și judoul, datorită 
foarte bunelor rezul
tate obținute de 
sportivii francezi, să 
fie sprijinite și in vi
itor în mod special, 
pentru a marca, in 
continuare, noi pro
grese. De asemenea, 
vor fi susținute prio
ritar atletismul, nata- 
ția, schiul, ținîndu-se 
seamă de notorietatea 
lor în ansamblul o- 
limpic. în ceea ce 
privește alte disci
pline olimpice vor fi 
ajutate și ele să în
registreze un nivel 
cit mai bun, după 
ample selecții. Comi
sia respectivă va aju
ta două categorii de 
sportivi : „elita inter
națională1* și ,,sp6r- 
tivi internaționali",. în 
fond, timpul trece re
pede și ca mîine va
fi ora Jocurilor de la 
Sarajevo și apoi a
celor de la Los An
geles...

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ră A. Ralenkova, cu un total de 
36.90 p.

HOCHEI © I.a Beijing au con
tinuat meciurile C.M. — grupa 
„C“. Rezultate : R.P. Chineză — 
Ungaria 3—1 (1—1, 2—0, 0—0),
Austria — Danemarca 4—2 (1—2, 
2—0, 1—0), R.P. Chineză — Fran
ța 10—3 (2—2, 5—0, 3—1), R.P.D. 
Coreeană — Anglia 5—1 (1—0,
2—0, 2—1) ; Ungaria — Danemar
ca 2—2 (0—0, 1—1, 1—1) ; Aus
tria — Bulgaria 5—0 (1—0, 2—0,
2—0). In clasament conduce Aus
tria cu 12 p, urmată de R.P. 
Chineză — 10 p. Ungaria — 7 p, 
Franța și Bulgaria — cu cile 6 p.

PATINAJ ® După prima zi de 
întreceri, în meciul de patinaj 
viteză de la Moscova între echi- 

bernu și M. Dinu (România).
Franța obține, iată, încă o 

victorie și dintr-o dată devine 
formația nr. I din seria I ! De 
data aceasta învinsa sa a fost 
echipa Norvegiei, considerată 
inițial mai bună, dar întrecută, 
pe drept, de o formație bine 
pregătită, foarte luptătoare și 
care a făcut o adevărată risi
pă de energie. Punctele au fost 
marcate de : Bozon —2, Segny, 
Pivron, respectiv Staalset și 
Culiksen. A condus : Ladislau 
Schel (Ungaria), ajutat de S. 
Iliev (Bulgaria) și Gh. Tașnadi 
(România).

Călin ANTONESCU

ACTUALITATEA ÎN TENIS
• Zilele acestea, tînărul 

nostru campion Florin Segăr- 
ceanu participă la turneul de 
la Nancy (Franța) care se în
cheie la 22 martie. • Cunos
cutul arbitru internațional de 
tenis Carlo Martini (Italia) a 
transmis o telegramă de feli
citare pentru victoria echipei 
României în Cupa Davis împo
triva formației Braziliei • O 
echipă din R. P. Chineză și-a 
anunțat participarea la cam
pionatele internaționale ale 
României de la București (4—10 
mai) și Brașov (11—17 mai) • 
Florența Mihai a participat 
recent la turnee în Anglia, ob- 
ținînd succese. La Bournemouth 
a ciștigat finala. învingînd pe 
Leslie Charles cu 5—7, 6—1,
6—2, iar la Ilkley a pierdut fi
nala împotriva lui Kate Bras
her (fiica fostului campion o- 
limpic de atletism — 1956) cu 
4—6. 4—6. Florența Mihai va

Al 82-lea campionat al Angliei

IPSWKH Șl ASTON VILLA, PRINCIPALELE
Cine va cîștiga cel de-al 82-lea 

campionat al Angliei ? Ipswich 
Town sau Aston Villa ? In lip
sa lui Liverpool, aflată la 10 
puncte de lider și la 9 de a 
doua clasată, se pare că echipa 
din'Ipswich șt formația din Bir
mingham vor da lupta pentru 
titlu.

Cele două protagoniste și-au 
demonstrat valoarea și în trecu
ta ediție a campionatului în care 
Ipswich s-a clasat pe locu1 3, 
iar Aston Villa, pe 5. Acum, ele 
și-au consolidat și mai mult ca
litățile care se întrevedeau cu un 
an în urmă. In special Ipswich, 
despre care unul din conducăto
rii echipei franceze A.S. St. 
Etienne spunea încă înaintea 
meciului din sferturile de finală 
ale Cupei U.E.F.A. (reamintim ; 
4—1 in favoarea formației engle
ze, aflată în postura de vizita
toare) că ,,Ipswich este Ajax-ul 
anilor aceștia !“ Rolul principal 
in transformarea echipei l-a a- 
vut antrenorul Bob Robson, aflat 
de cinci ani la conducerea echi
pei, cel care i-a revoluționat 
jocul. In ce fel ? El se îndepăr
tează în mare măsură de „min
gile lungi, aruncate cu ochii în
chiși" (Robson), specifice fotba
lului britanic șl se apropie tot 
mal mult de jocul de combinații, 
în care regină este pasa scurtă. 
Pe de altă parte, cu toate că 
in echipă evoluează 8 internațio
nali englezi (Paul Mariner, Eric 
Galeș ețc.), scoțieni (John 
Wark, Alan Brazil etc.) și olan
dezi (Muhren, Thijssen), antre
norul Robson a integrat în e- 
chipă mulți tineri.

Aston Villa <6 victorii în cam
pionat și 7 în cupă) n-a mai cu

pele masculine ale U.R.S.S. și 
Norvegiei, scorul este favorabil 
oaspeților cu 122—106 p. Rezul
tate : 500 m : Vladimir Kozlov — 
33.42 ; 5000 m ; Enning Koaround 
— 16:29,01.

SCHI • Proba masculină de 
slalom special desfășurată la 
Furano (Japonia) a revenit ame
ricanului Phil Mahre, urmat de 
iugoslavul Bojan Krizaj și sue
dezul Ingemar Stenmark. In pro
ba similară feminină, primul loc 
a fost ocupat de Erika Hess (El
veția). In clasamentele generale 
ale „Cupei Mondiale" continuă 
să conducă suedezul Ingemar 
Stenmark — la masculin și el
vețiană Marie-Therese Na- 
ding — la feminin. 0 Festivalul

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR ROMANI 
LA TURNEUL INTERNATIONAL DIN UNGARIA

La Szombathely (Ungaria) a 
avut loc un important turneu 
internațional de lupte greco- 
romane pe echipe, la care au 
participat sportivi fruntași din 
Bulgaria. Polonia. România, 
Uniunea Sovietică și Ungaria 
(cu mai mulți concurenți la 
fiecare categorie de greutate). 
Un frumos succes au repurtat 
reprezentanții țării noastre 
Ștefan Rusu (cat. 68 kg) și Ilie 
Matei (90 kg), care s-au situat 
pe primul loc la categoriile res
pective. O mare surpriză a 
constituit-o victoria tînărului 
nostru luptător Ilie Matei care

CAMPIONATELE UNIVERSITARE OE ATLETISM ÎN SALĂ ALE S.U.A;
La Detroit (Michi’gam) s-au 

desfășurat campionatele univer
sitare indoor" ale S.U.A. care 
au prilejuit cîteva rezultate 
remarcabile. La triplusalt, en
glezul Keith Connora a reușit o 

participa la circuitul italian de 
turnee (intre 30 martie și 26 
aprilie). • în cursul unui tur
neu în S.U.A., Eduard Pană a 
ajuns în semifinale la Pellin- 
gham (6—4, 4—6, 3—6 cu Pit- 
ken) și la Tumwater Valley 
(3—fl, 4—6 cu același Pitken), 
în optimi la Washington (7—6, 
3—6, 6—7 cu Alzourek) • Fi
nala turneului feminin de la 
Dallas (Texas) a dat cîstig de 
cauză Martinei Navratilova, 
6—2, 6—4 cu Pam Shriver • 
La Cairo, argentinianul Guil
lermo Vilas l-a întrecut, în fi
nală, cu fl—2, 6—3, pe vest- 
germanul Peter Elter. La du
blu. Taroczy (Ungaria) și El Sha- 
fei (Egipt) au învins cu 6—7.
6—3, 6—1 perechea italiană 
Bertolucci, Ocleppo • Jimmy 
Connors a CÎstigat turneul de la 
Bruxelles, 6—2, 6—4, 6—3 cu 
Brian Gottfried.

’ cerit titlul din... 1910 ! Noroc că 
în Cupa Angliei și-a înscris mai 
de curind numele, în 1957 ! La 
baza succesului actual stă 'mun
ca antrenorului Saunders care a 
sacrificat totul pentru jocul de 
atac, ajutat și de un tînăr jucă
tor (20 de ani) capabil să pună 
în aplicare directivele sale : 
Garry Shaw, un „vîrl" venit de 
la Birmingham City. El șl-a de
monstrat posibilitățile de șuteur 
fiind pe locul secund în clasa
mentul golgeterilor, după Steve 
Archibald (Tottenham), Împreună 
cu atacanții White și Gellis, cu mij
locașul Mortimer (jucător deo
sebit de muncitor), și cu funda
șul Gallagher, Saunders a alcă
tuit o osatură de echipă puter
nică, cu o linie de atac aflat pe 
locul 3 în clasamentul efica
cității.

MIERCURI VOR 
SEMIFINALISTELE ÎN 
Miine se vor cunoaște semifl- 

nalistele cupelor europene. Me
ciurile retur vor desemna for
mațiile care vor păși în penulti
ma etapă a competițiilor. Dar 
iată programul complet (intre 
paranteze rezultatele din tur).

C.C.E. : Banik Ostrava — Ba
yern Munchen (0—2), Real Ma
drid — Spartak Moscova (0—0). 
Ț.S.K.A. Sofia — F.C. Liverpool 
(1—5), Steaua Roșie Belgrad — 
Internazionale (1—1).

CUPA CUPELOR : Dinamo
Tbilisi — West Ham United 
(4—1), Benfica Lisabona — For
tuna Dusseldorf (2—2), Feyenoord 

pentru probele de fond de la 
Holmenkollen (Norvegia) s-a în
cheiat cu săriturile de la tram
bulina de 90 m, in care victoria 
a revenit norvegianului Roger 
Ruud —' 260,4 p (ambele sărituri 
au măsurat 105,5 m) — care cișt 
tigase și săriturile de pe tram
bulina de 70 m. Cea mai lungă 
săritură din concurs (109,5 m) a 
realizat-o iugoslavul Primoz 
Ulaga. înaintea ultimelor doUă 
probe, în clasamentul general al 
„Cupei Mondiale" conduce Ro
ger Ruud — 197 p, urmat de 
Armin Kogler (Austria) — 192 p

SCRIMA • Competiția mascu
lină de floretă pentru trofeu) 

Adrien Rommel" s-a încheiat, la 
Paris, cu victoria vicecampio- 
nului olimpic Pascal Joliol 
(Franța), care a dispus cu 10—4 
de italianul Andrea Borella.

l-a învins. printre alții, pe 
campionul olimpic H. Novotny 
în fața propriilor suporteri. 
Bine s-au comportat si alti 
sportivi români : Mihai Cișmaș 
(48 kg), Gheorghe Ciobotaru 
(74 kg), Ion Dralca (82 kg) și 
Vasile Andrei (100 kg) s-au 
clasat pe locul 2, iar Constan
tin Alexandru (52 kg), Nico- 
lae Zamfir (57 kg)) și Victor 
Dolipschi (+100 kg) au ocupat 
locul 3. Iată și clasamentul pe 
națiuni : 1. Ungaria 10 p, 2. 
România 8 p, 3. Uniunea So
vietică 6 p, 4. Bulgaria 3 p, 5. 
Polonia 1 p. , 

săritură de 17,31 m — cel mai 
bun rezultat mondial, cu 1 cm 
mai mult decît sărise sovieticul 
Șemil Abiasov la C.E. de la 
Grenoble. Alte rezultate remar
cabile au mai înregistrat: Mi
chael Carter 21,25 m la greu
tate, Carl Lewis 8,48 m la lun
gime, Leo Williams 2,27 m Ia 
înălțime. De notat că Lewis a 
cîștigat și Ia 60 yarzi cu 6,16 s.

ORGANIZAREA SĂPTĂMÎNII 
MONDIALI A SPORTULUI?

PARIS (Agerpres). — La 
Paris, cu prilejul Sesiunii Co
mitetului interguvernamental 
pentru educație fizică și sport 
(CIEPS), a fost prezentat un 
raport asupra activităților 
UNESCO în domeniul sportiv, 
precum și propunerea de a se 
organiza o săptămînă mondială 
a educației fizice și sportul"! 
Participanții au studiat, de â- 
semenea. posibilitatea editării 
unui Buletin UNESCO consa
crat sportului. De asemenea, au 
fost examinate probleme pri
vind aplicarea Cartei interna
ționale de educație fizică si 
propagarea idealului olimpic în 
instituțiile școlare și universi
tare.

FAVORITE LA TITLU
Clasamentul la zi
1. Ipswich 32 20 10 2 65—25 50
2. Aston Villa 33 21 7 5 58—30 49
3. West Br. 33 15 ir 7 44—32 41
4. Liverpool 32 13 14 5 54—37 40
5. Southampt. 34 16 8 10 63—4ft *06. Nottingham 32 15 <) 8 52—34 ^s>
7. Arsenal 33 12 13 8 47—40 37
8. Tottenham 33 12 11 10 57—54 35
9. Man. Utd. 34 8 17 9 49—33 33

10. Leeds 33 13 7 13 29—42 33
11. Man. City 32 12 8 12 44—43 33
12. Everton 31 12 7 12 47—41 31
13. Middlesbr. 31 13 5 13 45—43 31
14. Birmingh. 32 10 10 12 42—48 30
15. Coventry 34 11 8 15 43—56 30
16. Sunderland 34 11 7 16 42—42 29
17. Stoke 32 8 13 11 37—48 29
18. Wolverh. 32 10 8 14 34—43 28
19. Brighton 34 10 5 19 43—61 25
20. Leicester 34 10 3 21 26—53 23
21. Norwich 33 8 6 19 35—G4 22
22. Crystal 34 5 5 24 39—69 15

Fl CUNOSCUTE
CUPELE EUROPENE

Rotterdam — Slavia Sofia (2—3),’ 
Newport Country — F.C. Carl 
Zeiss Jena (2—2),

CUPA U.E.F.A. : F.C. Sochaux
— Grasshoppers Zurich (0—0), 
F.C. Koln — Standard Li$ga 
(0—0), Ipswich Town — St. E- 
tienne (4—1), S.C. Lokeren — 
A.Z. ’67 Alkmaar (0—2).

CAMPIONATE
UNGARIA (et. a 23-a) : Honvâd

— Dunaujvâros 5—1 ; Vasas — 
Pees 0—0 ; Volan — Djosgydr
1— 0 ; Bâkâscsaba — Videoton
2— 0 ; Debrecen — Nyiregyhaza
2—0 ; Csepel — Ujpești Dozsa 
1—1 ; Kaposvâr — Raba Eto 0—3; 
Zalaegerszeg — Ferencvaros 4—4 j 
MTK — Tatabanya 0—3. Clasa
ment : 1. Ferencvaros — 34 p J
2. Vasas — 33 p ; 3. Honved -» 
31 p.

ELVEȚIA (et. a 16-a) : F.C. Ba
sel — F.C. Zurich 2—0 ; Chiasso
— St. Gali 1—2 ; Grasshoppers 
Zurich — Bellinzona 3—0 ; Lu
cerna — Nordstern 0—2 ; Neu- 
chatel — Young Boys Berna 1—0; 
Șervet te Geneva — Lausanne 
0—0 ; Sion — Chenois 2—2. Cla
sament : 1. F.C. Zurich -—23 p ; 
2. Grasshoppers — 22 p ; 3. F.C. 
Basel. — 19 p.

«■
La Caracas, in meci pentru 

preliminariile campionatului mon
dial, Venezuela a învins cu 1—0 
(1—0) Bolivia.

în clasamentul grupei I sud- 
americane conduce Brazilia — 4 
puncte, urmată de Bolivia și Ve
nezuela— cu cîte 2 puncte.
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