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„DACI ADA" de iarna in cifre fi comentarii

COMPETIȚIILE DE MASĂ-IZVOR NESECAT
PENTRU DEPISTAREA TINERILOR

*

CU APTITUDINI IN SPORTUL DE PERFORMANTĂ
• Nivel calitativ ridicat, rezultate superioare la finale © Primii clasați — din mai 
multe localități decît la prima ediție • Măsuri practice pentru valorificarea talentelor
Unul din principalele obiec

tive ale competiției 
naționale „Daciada" 
prin cuprinderea și 
întregului tineret 
pionierii și elevii, 
tineretul din întreprinderi și de 
la sate — în practicarea exerci- 
țiilor fizice, a sportului și tu
rismului, toate competițiile 
sportive de masă să constitue 
etape ale sistemului național 
unic de selecție a tinerilor cu 
aptitudini pentru sportul de 
performanță.

Finalele celei de-a 2-a ediții 
a „Daciadei" de iarnă au do
vedit că marea competiție spor
tivă națională oferă cu priso
sință cadrul de afirmare pe 
tărim sportiv a întregului ti
neret. Acolo unde consiliile te
ritoriale pentru educație fizică 
și sport și celelalte organe și 
organizații cu atribuții au ac
ționat ferm pentru crearea 
unei largi arii de cuprindere 
în competiții continue și di
versificate, folosind condițiile 
prielnice din acest an (zăpadă 
abundentă și îngheț timpuriu), 
au fost promovați spre finale 
sportivi talentați, care au re
ținut de îndată atenția specia
liștilor federațiilor. Reporterii 
noștri, prezenți la finalele 
sanie (de la Vatra Dornei 
Harghita Băi) și schi fond 
la Izvora Mureșului), ca și 
finalele de șah, tir și tenis 
masă (de la Alexandria) 
consemnat (pe lingă ____
de ordin organizatoric și 
paga nd is tic — de atragere 
maselor largi la 
„Daciadei" n___ , ___
calitativ superior al întreceri-
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Olga West, Gyongy Koncza, Iulia Ionescu si Sica West sosesc 
pe primele patru locuri in cursa junioarelor, performantă unici 
in istoria Crosului Balcanic. Foto : Constantin NOURESCU

După cicclcnta comportare a atlcfilor noștri la siivcn

CROSUL BALCANIC

Incepind cu întrecerile pe asociații, 
lej de afirmare a tinerelor talente, 
comuna Dorna Candrenilor.

„Daciada" constituie un pri- 
Iată un moment festiv in 

Foto : Vasile BAGEAC

UN START DE BUN AUGUR
PENTRU SEZONUL DE PISTA!
• Aprecieri măgulitoare la adresa semifondițtilor ți 
fondițtilor noștri • Maricica Puică — cea mai 
rică victorie • Performanța fără precedent a 

relor • Inima mare a lui llie FI or oi u

categO' 
junioa-

Tradiționala întrecere de 
primăvară a semifondiștilor șl 
fondiștilor din țările balcanice, 
desfășurată duminică dimineața 
în orașul bulgar Sliven șl în
cheiată cu un remarcabil suc
ces al reprezentanților noștri, 
care au cucerit 9 din cele 10 
titluri decernate, confirmă, o 
dată în plus, nivelul de an
samblu ridicat al școlii româ
nești în alergările pe distanțe 
medii șl lungi. Previzibilă, aș
teptată, superioritatea alergăto
rilor noștri, dovedită cu regu
laritate la ultimele ediții, s-a 
manifestat acum mai categoric 
decît în alte ocazii, iar dacă 
bilanțul general este similar 
celui obținut in 1980, la Cra
iova, trebuie să subliniem că 
la Sliven am asistat la cea mai 
frumcasă comportare a crosiș- 
tilor noștri la o întrecere des
fășurată in afara granițelor 
țării. Ziariștii prezenți la fața 
locului, tehnicienii echipelor

numeros, 
admirația 

români, 
au 

fie—

lor și pregătirea mult mai 
bună a sportivilor, relevate 
prin unele rezultate tehnice de 
valoare. Aceasta a condus la

Sever NORAN 
Viorel TONCEANU

X,

OIMNAȘTI ROMÂNI LA „ClIPA AMIRICII"

(Continuare in pag. 2-3)

TRADIȚIE SPORTIVĂ MUNCITOREASCĂ 
LA CLUBUL „TRACTORUL" DIN BRASOV

Ieri dimineață au plecat 
spre New York doi gimnaști 
români, care vor participa, la 
finele săptămînii, la tradiționa
la competiție dotată cu „Cupa 
Americii". Este vorba de Sorin 
Cepoi și Dan Odorhean, cărora 
urmează să li se alăture în 
concurs două gimnaste din 
grupul de sportive care’ efec-

tuează în prezent un turneu in 
S.U.A.

„Cupa Americii" va avea loc 
în acest an la Forth Worth, 
după următorul program : vi
neri 20 — concurs masculin,
simbătă 21 — concurs feminin, 
iar duminică 22 — finalele pe 
aparate.

participante, publicul 
și-au manifestat 
față de alergătorii 
chiar dacă unii dintre ei 
sperat ca rezultatele să 
altele. Aceleași cuvinte măgu
litoare au fost rostite șl do 
Otto Klapert (R, F. Germania), 
delegatul IA..A.F. la ediția din 
acest an a Crosului Balcanic.

Felicitări pentru acest bilanț- 
record merită toți componența 
celor cinci echipe aliniate, dar 
în special cei care au obținui 
șl victorii individuale, in ordi
nea desfășurării curselor: Olga 
West (junioare), 
(juniori), Maricica Puică 
ninare) 
neret).

Ca de 
tre au 
portări. Olga West, Sica West 
(surori gemene), Iulia Ionescu 
și Gyongy Koncza au contro
lat cu autoritate cursa, aflîn- 
du-se permanent pe primul 
plan și ocupînd primele patru 
locuri, — la diferență mare față 
de urmăritoare r- performanță 
fără precedent, la oricare din 
categoriile de vîrstă, din 
treaga istorie a Crosului Bal
canic I Cu dubla victorie 
la Sliven a junioarelor de azi, 
se împlinește un frumos jubi
leu, și el unic In istoria Cro
sului Balcanic : 10 victorii ro-

Cornel Mila,
(sa

și Gyorgy Marko ftl—

obicei, junioarele noas- 
dat tonul bunel com-

în
de

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)

Prihtre unitățile sindicale ale 
sportului de performantă bra
șovean, clubul „Tractorul" se 
situează la loa de frunte. Nu 
numai pe plan județean, ci și 
pe cel național, sportivii care 
se pregătesc aici — în propor
ție de 90 la sută oameni ai

ELENA LAGVSIS
muncii în marea întreprindere 
producătoare de tractoare. — 
realizînd an de an rezultate de 
valoare în campionatele națio
nale. multi dintre ei aflîndu-se 
cu regularitate și printre com- 
ponenții echipelor reprezentati
ve ale țării.

De data aceasta nu ne-am 
propus, însă, să ne referim la 
performantele purtătorilor cu

lorilor clubului „Tractorul" — 
acest lucru l-am mai făcut cu 
alte ocazii — d dorim să re
liefăm. un alt aspect, acela al 
legăturii permanente dintre 
club și organizația sindicală, de 
fapt intre sportivii și harnicii 
oameni al muncii din unitatea 
productivă. „Este un fapt bine 
cunoscut — ne spunea președin
tele clubului, fostul voleibalist, 
maestrul emerit al sportului 
Gh. Ferariu — că fără această 
permanentă legătură nu ne-am 
putea realiza sarcinile ce le a- 
vcm în domeniul sportului de 
performantă și chiar in cel de 
masă, la acțiunile căruia ne a- 
ducem un sprijin organizatoric 
continuu. Ceea ce ar trebui să 
fie o «tutelare» este în fond o 
relație de colaborare, deoarece 
controlul îl simțim intr-un sens 
mai profund, al atitudinii oa
menilor — al tuturor membrilor 
organizației noastre sindicale — 
față de rezultatele muncii, ceea 
ce cintărește mult în balanța 
analizei rezultatelor realizate 
de fiecare secție pe ramură de 
sport. Desigur, nu putem omite 
nici ajutorai primit în diverse 
probleme organizatorice sau ale 
bazei materiale, acesta fiind, 
de fiecare dată, substantial si 
de real folos pentru bunul 
mers al activității".

Clubul „Tractorul* a pășit 
peste cel de al cincilea dece
niu al existentei sale, el fiind 
continuatorul tradițiilor spor
tive muncitorești ale vechii în
treprinderi I.A.R. Acest lucru 
se simte în întreaga activitate,

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. 2-3)

ANTRENORUL 0. DUMITRESCU 
ARE ÎNCREDERE 

ÎN BOXERII DINAMOVIȘTI 
® Campionul I. Vladimir - din nou in iorma

Deși pe mulți dintre pugi- 
liștii dinamoviști participanțl 
la cea de a X-a ediție a tur
neului internațional de box al 
României „Centura de aur* 
i-am întâlnit pregătindu-se la 
lotul național, noua . sală de 
antrenament a clubului din 
șos. Ștefan cel Mare cunoaște 
și ea animația specifică pe
rioadelor dinaintea marilor 
competiții. In afara sportivilor 
selecționați în lot, Colegiul 
central de antrenori a acordat 
dreptul de participare la „Cen
tura de aur“ și altor pugiliști 
dinamoviști: Ion Matei (cocoș), 
Nicolae Iordaclie (ușoară). Ion 
Vladimir (semimiijlocie) și 
Teodor Pir joi (grea).

Zilele trecute am urmărit u- 
nul dintre antrenamentele bo
xerilor dinamoviști. Alături de 
cei patru amintiți mai sus, 
i-am întîlnit pe greii Valentin 
Vrînceanu și Cornel Bălan, co
coșul Nicolae Ciobotaru (un 
tlnăr provenit din grupa de 
juniori a lui V. Mariuțan des
pre care antrenorul Constantin 
Dumitrescu a avut cuvinte de 
laudă). Ion Stan, mijlociii Ni
colae Dobre și Constantin 
Dinu. La ora vizitei noastre, 
antrenamentul era în plină 
desfășurare. Ajutat de colegii 
săi de echipă (C. Bălan și V.

Ion Vladimir în
cearcă duritatea 
sacului cu lovituri 

directe

Foto :
B. VASILE

Vrînceanu), Teodor Pîrjol își 
perfecționa mijloacele de apă
rare, dovedind o bună formă 
sportivă. „Sper să reușesc să 
demonstrez din nou că sint cel 
mai bun greu din țară" — ne-a 
declarat fostul component al 
echipei olimpice.

Cînd zgomotul loviturilor în 
saci a mai scăzut, am avut o 
scurtă discuție cu conducătorul 
lecției, C. Dumitrescu.

— Ce șanse acordați boxeri
lor dinamoviști la „Centura de 
aur“ ?

— Am încredere în toți ele
vii mei, dar de data aceasta 
mă voi referi numai la spor
tivii care au rămas să se pre
gătească in secție. Dintre cel

PRIMII OASPEJl Al „CENTURII
In cursul zilei de ieri au sosit 

la București primii oaspeți ai 
ediției a X-a a „Centurii de aur", 
boxerii cubanezi. Delegația Cubei 
cuprinde o formație completă (12 
sportivi), o garnitură tînără, dar 
nu lipsită de valoare. Iată nu
mele pugiliștilor cubanezi, In er-

patru, acord prima șansă cam
pionului categoriei semimijlo- 
cie. Ion Vladimir. El a evoluat 
foarte bine și în „Turneul pri
măverii", manifestând aceeași 
bună dispoziție de luptă si a- 
cum. Ane multă experiență, 
posedă apreciabile cunoștințe 
tehnice, atu-uri demne de luat 
in seamă. în plus, la cei 28 de 
ani ai săi, Vladimir este un 
exemplu de conștiinciozitate 
în pregătire și diisciplină. Mai 
poate realiza o surpriză și ju
niorul Ion Matei, boxer cu o 
dezvoltare fizică superioară 
sportivilor de vlrsta sa și cu 
un bogat arsenal de mijloace 
tehnice.

Mihai TRAHCĂ

DE AUR“ AU SOSIT LA BUCUREȘTI
din ea categoriilor, de La seml- 
muscă, la super grea : Adrian 
Nunez, Pedro Orlando Reyez, Or- 
los Sa males, Emilio Ruiz, Masual 
Niran da, Rolando Recuoso, Lui» 
Car (Lazo, Miguel S emanat, Pedro 
Sanforl, Hemengildo Baez, Pedro 
Cardenas și Rolando Herrera.



Mai aproape acum de valoarea ridicată a handbalului monclial După C. N. indoor pentru arme cu g

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI POATE ASPIRA
LA UN LOC PE PODIUMUL ELITEI

Săptămîna trecută s-a înche
iat la Neubrandenburg cea de 
a Xll-a ediție a tradiționalului 
turneu internațional de hand
bal feminin organizat de fede
rația de specialitate din R. D. 
Germană.

în compania campioanei 
mondiale, formația R. D. Ger
mane, precum și a echipei Un
gariei — ocupanta locului III 
la J.O. din 1976 și a locului IV 
la ediția moscovită a J.O. — 
handbalistele românce au avut 
o comportare meritorie, fiind 
Întrecute, in extremis (după 
prelungiri la... prelungirea tim
pului de joc), de sportivele 
din reprezentativa R. D. Ger
mane și la o diferență de trei 
goluri de cele ungare, ocupan
tele locului I în turneu. Se 
poate spune, ca o apreciere ge
nerală, că echipa noastră fe
minină se află acum aproape 
de formațiile din plutonul de 
elită al handbalului mondial 
(R.D. Germană, U.R.S.S., Iu
goslavia, Ungaria), despărțind-o 
totuși, de acestea, Inconstanța 
In joc, lipsa de omogenitate, 
ca și inexistența unor jucă
toare de super-clasă, gen Sa
bine Rother și Marion Tietz 
(R.D. Germană) sau Amalia 
Sterbinszky (Ungaria). în 
schimb, se poate .afirma cu cer
titudine că reprezentativa fe
minină de handbal a României 
are acum o valoare superioară

formațiilor din categoria „B", 
grupă valorică la al cărei cam
pionat mondial va participa în 
noiembrie — decembrie (în 
Danemarca) pentru a-și asi
gura reintrarea în plutonul de 
frunte.

Din cele 6 formații eare au 
evoluat la Stadthalle din Neu
brandenburg, reprezentativele 
Danemarcei, Norvegiei și Bul
gariei vor fi adversare ale e- 
chipei României la C.M. din 
Danemarca. Iată de ce antre
norii lotului, Eugen Bartha și 
Remus Drăgănescu, au consi
derat ca fiind foarte util tur
neul abia încheiat în R. D. 
Germană. Atît prin prisma re
zultatelor obținute (22—17 cu 
Bulgaria, 12—11 cu Danemarca 
— un meci mai slab, dar abor
dat cu oarecare prudență de 
jucătoarele noastre din cauza 
durităților excesive ale daneze
lor, și 18—10 cu Norvegia), cit 
și prin aceea a evoluției, care 
a evidențiat o apărare mai mo
bilă și un atac mai variat, tră
sături scoase în relief îndeosebi 
în meciul cu echipa R. D. Ger
mane, se poate aprecia că e- 
chipa României a dovedit pro
gresul său evident. Fără îndo
ială, perioada care a rămas 
pînă la C.M. din Danemarca 
trebuie folosită pentru conti
nuarea și augmentarea ascen
siunii valorice, astfel ca la fi
nele anului formația să apar-

țină într-adevăr cercului de 
elită al handbalului mondial. 
Ce ar trebui întreprins în mod 
deosebit ? Un lucru este clar : 
echipa nu are încă jucătoare 
de superclasă, dar 6e poate 
baza pe cîteva individualități 
care nu sînt prea departe de 
această condiție : Maria Tbrok, 
Zoranka Ștefanovicî, Viorica 
Ionică.

Pentru ca să devină pilonii 
echipei naționale, pentru ca 
ele să poată mobiliza întregul 
lot spre performante înalte, este 
nevoie să se acorde o deose
bită grijă pregătirii la cluburi, 
îndeosebi. De asemenea, va 
trebui să se acționeze in co
mun, lot-cluburi, pentru îmbu
nătățirea forței, în general, și 
pentru eliminarea lipsei de fer
mitate în apărare. De aseme
nea, a fost evident că hand
balistele românce nu au în ba
gajul lor de cunoștințe o gamă 
variată de procedee tehnice, 
lipsindu-le, de asemenea, din 
arsenalul de luptă scheme va
riate și eficiente de atac.

Trebuie subliniat însă că e- 
xistă acum o echipă Închega
tă, capabilă de progrese în
semnate, condiția esențială fiind 
aceea a unei activități de pre
gătire non-stop, intr-un regim 
de muncă cu parătnetri calita
tivi și cantitativi în continuă 
creștere.

Ion GAVRILESCU

ENTUZIASMUL NECESAR TIRU
S4 VINĂ, OARE, NUMAI DIN PRO

„DACIADA“ DE
(Urmare din pag. 1)

selecționarea unui mare număr 
de tineri cu aptitudini pentru 
sportul de performanță. Ex
presie a calității pregătirii 
poate fi considerată departa
jarea concurenților la zecimi de 
secundă, cum a fost cazul la 
Întrecerile de sanie de la Har
ghita Băi, unde Imre Pali 
(Subcetate-Harghita) , l-a între
cut pe Gheorghiță Soare (Ho- 
tarele-Giurgiu) doar cu 5 ze
cimi de secundă. Asemenea ca
zuri s-au înregistrat și la alte 
probe.

Un aspect pozitiv, care a- 
testă larga participare a tine
rilor din toate județele la în
trecerile „Daciadei“ de iarnă, 
este faptul că primii 10 clasați 
Ia fiecare probă provin din 
foarte multe , localități, unele 
absente la prima ediție. Astfel, 
la sanie am întâlnit în fruntea 
clasamentelor pe Camelia Ța- 
brea și Gh. Corduncanu (din 
Vatra Dornei), Laura Stîngaciu 
(Brașov) și • G. Comărniceanu 
(Sinaia), Elena Giuvelea (Buș
teni), dar și alțl tineri ca I. 
Răceanu (Babadag), Marieta 
Geambaș (Hotarele-Giurgiu), 
Daniela Balica (Arad) etc. iar 
la schi fond — Rodica Luțea 
(Fundata-Brașov), Marcela Ne
grea (Albac-Alba) și mulți alții. 
Și la sanie, tir și tenis de 
masă clasamentele au arătat 
prezența cu rezultate notabile 
a unor sportivi din multe lo
calități, unele fără tradiție în 
disciplina respectivă : Eftimic 
Drăghici (Vintileanca-Buzău), 
Doina Moldovan (Medieșul Au
rit — Satu Mare), Georgeta 
Ciocan (Corlătești-Prahova) la 
tenis de masă; D. Roșea (Gura 
Humorului), Dana Toma (Dră- 
gășani), C. Petcoiu (Dobrița- 
Gorj) la șah ; Adriana Mocean 
(Cămăraș-Cluj), Venera Mucea 
(Bujoru-Teleorman), Ilie Cris-

IARNA IN CIFRE
tian (Solca-Suceava) — la tir.

Dacă la ediția precedentă 
am criticat faptul că la unele 
finale n-au fost de față spe
cialiști ai federațiilor pentru a 
depista elementele de perspec
tivă în aceste sporturi, de data 
aceasta notăm cu satisfacție nu 
numai prezența unor specialiști 
care au asistat la întrecerile 
finale, ci și luarea unor măsuri 
operative pentru asigurarea 
pregătirii, In continuare, a pri
milor clasați In condiții supe
rioare, sub conducerea unor 
antrenori de specialitate. Ast
fel, s-au organizat tabere Ia 
sanie pentru primii 6 clasați 
la fiecare categorie de vîrstă. 
Aceasta nu numai ca o recom
pensă binemeritată ci, mai a- 
les, în ideea asigurării unei 
pregătiri uniformizate și a unei 
testări temeinice în continuare.

Frumoasa „recoltă" de tineri 
cu aptitudini pentru perfor
manță înregistrată In cele cinci 
finale ale „Daciadei" de iarnă 
la sportul de masă atestă înde
plinirea în bună măsură a u-

Șl COMENTARII
nuia dintre principalele sco
puri ale competiției noastre 
sportive naționale. Urmează ca 
specialiștii. în primul rînd fe
derațiile, să urmărească cu a- 
tenție evoluția lor viitoare pe 
linia pregătirii, chiar și în 
cursul verii (in activități spor
tive de dezvoltare a calităților 
necesare în sporturile de iar
nă), pentru ca acești tineri să 
nu se „piardă" pe drum. Lor 
trebuie să li se asigure condi
țiile necesare de pregătire în 
asociațiile și cluburile sportive 
de performanță. O atenție de
osebită trebuie acordată tine
rilor de vîrstă mică care au 
perspective mai mari de a 
urca pe treptele performanței.

Dezvoltindu-se atît pe pla
nul cantității cit și pe cel al 
calității, cu siguranță că la ur
mătoarea sa ediție „Daciada" 
de iarnă va spori numărul per
formerilor și, prin aceasta, 
sportul de performanță va avea 
în activitatea de masă un ne
secat izvor de tinere talente.

La sfârșitul săptămînii tre
cute, iubitorii tirului au urmă
rit cu interes o premieră. La 
Focșani a fost organizat un 
concurs de tir pentru arme 
cu glonț (desfășurat tra
dițional în aer liber), strămutat 
de astă dată, in sală. în noile 
condiții de tragere țintașii sca
pă de unele mari neplăceri, 
provocate, de pildă, de fluctua
ția luminii solare, de rafalele 
de vînt, de frig sau de cani
culă, după caz. în schimb, ei 
întîmptnă dificultățile cauzate 
de lamina artificială, mult mai 
obositoare decît cea natura
lă. Conservarea permanentă 
a acuității vizuale de către fie
care trăgător, prin mijloace 
proprii, iată principala pro
blemă de rezolvat în cazul unui 
concurs pentru arme cu glonț 
organizat indoor.

Ce ne-au arătat aceste prime 
campionate naționale de glonț 
ale sezonului 1981 ? Să ne o- 
prim în primul rînd asupra în
trecerilor desfășurate la Foc
șani, unde accentul a căzut pe 
probele de pușcă.

A frapat faptul că reprezen
tanții celor două puternice clu
buri ale tirului nostru, Steaua 
și Dinamo, nu au înregistrat 
un bilanț satisfăcător. Din to
talul celor 5 probe desfășurate 
la Focșani, ei au obținut un 
singur titlu. In consecință, se 
cuvine să deplasăm obiectul 
constatărilor noastre asupra 
acelora ce... merită.

Impresionează plăcut unele 
evoluții ale sportivilor legi
timați la cluburi sau asociații 
sportive din provincie. în prim 
plan s-a situat, la Focșani, 
foarte tînărul Florin Brînduși, 
învingător in proba olimpică 
de pușcă liberă 60 f.c., cu un 
rezultat competitiv, 597 p. Ele
vul antrenorului Ion Stănescu, 
de la A. S. A. Oradea, nu este, 
însă. în ciuda celor 17 ani ne- 
impliniți, un specialist unilate
ral al probei. La 3x40 f, unde a 
concurat pentru prima oară în 
viață, in cadrul unui concurs 
oficial, Brînduși a totalizat 
1135 p, cifră ce poate fi sub
stanțial îmbunătățită. în plus, 
la poziția genunchi, orădeanul 
a încheiat evoluția cu decade 
excelente : 98—98—100 (!), ceea 
ce demonstrează calm, stăpînire 
de sine, o maturitate precoce. 
Mare atenție, deci, asupra mo
dului in care se va munci cu 
acest tînăr de perspectivă.

C.S.U. Brașov și Letea Bacău 
sint alte două secții care de
monstrează un progres vizi
bil (acum, la Focșani, în spe
cial la pistol liber, cu alte oca
zii și la pușcă). Activitatea n- 
nor antrenori tineri, care vor 
și, mai ales, arată că pot să 
facă ceva, iese în evidență.

Nicolae Bărbășcscu (C.S.U. Bra
șov) este dintre aceștia. El se 
mîndrește cu un loc pe podium 
la Focșani, prin Dan Ionescu, 
dar și cu un component al e- 
chipei de juniori. campioană 
europeană la pistol 10 m, Va- 
sile Popa, alt element de viitor. 
In același sens pot fi făcute 
constatări și în cazul altui spe
cialist tînăr. Constantin Sian, 
de la Letea Bacău. Și e bine, 
pentru că tirul nostru are ne
voie de un suflu tineresc, entu
ziast.

Puternic a ieșit în evidență 
secția de tir de la Olimpia 
București. Roxana Lămășanu, 
junioară încă, adaugă acum po
sibilităților de la 60 f.c. garan
ții pentru noua probă olimpică 
de 3x20 f, pe care a dominat-o 
net, la 3 p diferență. Antreno
rii Ana și Paul Goretti isi văd 
— încă o dată ! — munca în
cununată de succes. Iar I.

Petru (rea 
antrenor c; 
gat în seai 
Văcaru) ; 
care, deși 
oferă totus

• Camp 
pistol stan 
ligonul Dii 
revenit i 
Ana Ciobai 
resti). care 
proba de 3 
p la preci: 
ză). Pe loc 
clasat : 2. 
namo Buc. 
Virginia S 
(287—285) ; 
(Steaua) ! 
Maria Săi 
567 p (283 
vei (Dinam 
279).

COMPETIȚII • CAMPIONATE o
Azi etapă completă în campiona 

DINAMO JOACA CU GRIVIȚ,
Etapa a XVII-a (din nou la 

mijloc de săp-tămînă) are un ,,cap 
de afiș", cîndva celebru în lumea 
rugby-ului nostru : meciul Di
namo — R.C. Grivița Roșie. As
tăzi, însă, ,,15-le“ din șos. Ștefan 
cel mare (care joacă... pe Olim
pia !) pare prea puternic — în 
cursa pentru titlu — pentru a pu
tea fi, eventual, deranjat de am
bițiile grivițene. La concurență, 
un alt meci interesant, R.C. Spor

tul studenț 
neînțeles 
rugby nu 
ganizarea i 
cealaltă ca] 
va întîmpdi 
din partea 
„U** Timiș< 
bil, a treia 
în dorința 
periculoasă.

----------------------- PROGRAMUL
București : STEAUA — RAPID (în : 91

(Teren Steaua, ora 14)
București : DINAMO — GRIVIȚA L -r. (

(Teren Olimpia, ora 14.30)
București : SPORTUL STUD. — FARUL

(Teren Tei. ora 14)
Bîrlad : RULMENTUL — C.S.M. SIBIU
Arad : P.T.T. — ȘTIINȚA PETROȘANI
Timișoara : UNIVERSITATEA — CONSTR.
Iași î POLITEHNICA — ȘTIINȚA B

SĂRITURI CU SCHIURILE DE 90 I
LA BORȘA I

Pe trambulina de la Borșa (Ma
ramureș) s-au disputat întrecerile 
de sărituri cu schiurile dotate cu 
„Cupa F.R.S.B.**. Un concurs 
reușit din toate punctele de ve
dere — datorat atît excelentei 
trambuline, cît și formei bune a 
unor sportivi — în cursul căruia 
s-au realizat sărituri de 91,5 m 
(Gheorghe Gerea) și 90 m (Ga
briel Stinghe). Iată primii clasați

în această
Gerea (Dii 
(77,5 m și
Stinghe (A
(78,5 — 90
(A.S.A. Br 
75,5 m) ; 4 
ința Odorh
5. loan An;
(63—63,5 m)

COMPETIȚII CICLISTE NOI

&

TRĂDIJIĂ SPORTIVĂ
(Urmare din pag. 1) 

spiritul muncitoresc punîndu-și 
amprenta asupra activității fie
cărui sportiv. De curind. la 
Păltiniș. Elena Lagusis, munci
toare rectificatoare în între
prindere, după cîștigarea ce
lor două titluri de campioană a 
„Daciadei" la schi fond — indi
vidual și cu echipa — ne spu
nea : „A simți, Ia întoarcerea 
Ia locul de muncă, privirile pli
ne de satisfacție ale colegilor 
este o mare răsplată. Noi facem 
parte dintr-un colectiv puter
nic. cu veche tradiție muncito
rească, unde munca este privită 
la adevărata sa valoare, ceea ce 
face să simți, în permanentă,

GEOAGIU BAI
permanent in așteptarea oaspeților

GERMISARA sau izvorul fierbinte — așa era numită de 
populația autohtonă, încă înainte de venirea romanilor în 
Dacia, Geoagiu-Băi. Aici, datorită factorilor naturali de 
cură, apele alcaline, ușor sulfuroase, bicarbonatate, magne- 
ziene, mezotermale și termale, asociate cu nămolul de turbă 
iodo-feruginos, cei cu afecțiuni a’e aparatului locomotor 
(reumatisme degenerative, abarticulare, inflamatorii, post- 
traumatice, neurologice periferice) sau cu afecțiuni gineco
logice se pot trata cu rezultate deosebite.

<9 Situată în decorul unor păduri de fag și brad din de
presiunea Zlatna (altitudinea — 350 m), la 19 km de Orăș- 
tie, stațiunea oferă, în același timp condiții dintre cele mai 
bune pentru o odihnă reconfortantă

• Complexul balnear, hotelul ,,Diana" (cu piscină acope
rită), vilele cu grade diferențiate de confort, restauran
tele și pensiunile oferă condiții optime de cazare și masă 
și în toate anotimpurile.
• La agențiile și filialele oficiilor județene de turism, 

precum și la cele ale I.T.H.R. București găsiți bilete și pu
teți obține informații suplimentare privind această stațiune 
care vă așteaptă orieînd.

MUNCITOREASCĂ IA „ 
ajutorul celor din jur, imboldul 
de a te autodepăși continuu. 
Cred că în acest sens organiza
ția de sindicat arc o contribuție 
importantă”. într-un fel sau al
tul. dacă stai de vorbă cu sub- 
inginerul Aristide Fior ea, cu e- 
lectricianul Florin Vaida, cu 
strungarul Mircea Cadar, cu e- 
conomistul Tănase Tănase, cu 
tehnicianul Ernst Ulrich — 
sportivi și tehnicieni în cadrul 
clubului — toți vor rosti același 
adevăr : Ia „Tractorul", SPIRI
TUL MUNCITORESC, ACTIVI
TATEA ORGANIZAȚIEI SIN
DICALE SE FAC PREGNANT 
SIMȚITE NU NUMAI LA LO
CUL DE PRODUCȚIE, CI Șl 
PE TERENUL DE SPORT.

Există în întreprindere o 
competiție de masă care poar
tă girul organizației sindicale 
și care reunește, pornind de la 
nivelul secției și pînă la cel al 
întreprinderii, majoritatea oa
menilor muncii de aici. Au nu- 
mit-o „Tractoriada". Comitetul 
sindical se preocupă atent ca 
ea să se desfășoare cu caracter 
continuu, să beneficieze de con
diții optime de desfășurare. A- 
ceasta a impus atenției, la un 
moment dat, pe praeticanții te
nisului de masă. De aici, apoi, 
pînă la crearea unei secții de 
performantă în cadrul clubului 
n-a mai fost decît un pas. A- 
cum cei mai buni jucători de 
ping-pong activează în Divizia 
,.A“ a campionatului național. 
„Problemele sînt multiple — 
ne spunea Ioan Văduva, preșe
dintele Comitetului sindicatu
lui din întreprindere — si fără 
o strinsă conlucrare nu se pot 
rezolva. Analizele, pe cars 
Ie efectuăm periodic In cadrul 
comitetului, ne dau posibilitatea 
să acționăm cu eficientă, la 
momentul oportun, să putem 
interveni cu autoritatea oameni-

TRACTORUL" BRAȘOV
lor muncii dc a găsi soluțiile 
ce se impun. De la cele legate 
de baza materială, pînă la crea
rea, cum a fost cazul, a secției 
de tenis de masă. Cele 6 titluri 
de campioni cîștigate In actuala 
ediție a «Daciadei» de iarnă de 
sportivii de la Tractorul n-au 
constituit un motiv de mîn- 
drie numai pentru club, ca uni
tate sportivă sindicală, ci pen
tru toți oamenii muncii din în
treprindere, deoarece noi ne 
simțim aproape de club, de 
sportivii săi, cu toată inima. 
Apropiatul Congres al U.G.S.R. 
constituie un nou prilej dc 
a ne aborda retrospectiv activi
tatea în acest domeniu, de a 
trasa viitoarele jaloane, pentru 
a putea să ne achităm cu cinste 
de sarcinile pe care organizația 
de sindicat le are și în ceea ce 
privește sportul de masă și de 
performanță”.

într-adevăr, la Tractorul 
Brașov, putem spune. între or
ganizația sindicală șl club 
relația de „tutelare" a căpătat 
un alt sens, acela de colabora
re, cu scopuri comune In ridi
carea continuă a performantelor 
tuturor sportivilor, spre sa
tisfacția inimoșilor lor supor
teri.

Activitatea competițională ' —
în noul sezon — odată inaugura
tă, competițiile organizate de 
cluburile și asociațiile sportive 
bucureștene se țin lanț. Astfel, 
către sfîrșitul săptămînii trecute 
am asistat la două noi și inte
resante întreceri. Este vorba de 
ertapa a II-a și ultima a „Cu
pei Steaua** și prima etapă a 
„Cupei Voința" (desfășurată 
duminică), ambele alergări dis- 
putindu-se pe circuitul din par
cul Herăstrău.

La juniori mici, °A. Ganea (Vo
ința) continuă să domine între
cerile. Duminică, în „Cupa Vo
ința**, arbitrii au consemnat a 
patra sa victorie consecutivă. 
Pe aceeași linie merită eviden
țiat și un alt reprezentant al 
Voinței, O. Celea, la categoria 
juniori mari, tînăr rutier cu 
trei victorii consecutive la activ, 
în noul sezon.

In ultimele două competiții, 
cea mai frumoasă cursă au rea
lizat-o seniorii în „Cupa Voin

ța**. Acești 
60 km, dis 
hărțuit co 
semnate șl 
care ultii 
niști pe P< 
mașcanu C 
ma’ '’’tist 
ras ci
sprn. - Fo. 
mărul mar 
zenți dumi

Iată cîșt 
curse. „Ci 
mașcanu f 
O. Celea 
mari ; A. 
niori mici 
Paraschiv 
O. Celea 
mari ; A. 
nlorl mici 
—- copii.

Miercuri, 
șos. Olten 
etapa a I 
(Gh. Șt.).

CAMPIONII LA CULTURISM Al
Duminică s-a desfășurat în Ca

pitală faza municipală din ca
drul campionatului de culturism, 
pentru juniori și seniori, la care 
au participat 41 de sportivi. Iată 
câștigătorii. Juniori î cat. 65 kg 
— V. Neacșa (Lie. Spini Haret); 
cat. 72 kg — A. Cotuțiu (Dina
mo) ; cat. 77 kg — M. PetrCle- 
can (Lie, Spiru Haret) ; cat.

+77 kg - 
Haret). Pe 
2. Llc Splr 
niori î cat. 
(Rapid) ; c 
nescu (Raj 
Blchiș (Ra 
I. Săndules 
1. Ra,pi^;

CARNET ATLETIC
Duminică va avea loc ultimul 

act al preliminariilor — etapa 
de zonă a campionatelor repu
blicane de cros. Vor fi organi
zate întreceri în următoarele 
centre zonale : Zalău, Sibiu, Cra
iova, Galați, Sf. Gheorghe și Su
ceava. Finala din acest an a 
competiției se va desfășura în 
ziua de 5 aprilie la Alba Iulia. 
Este pentru prima oară cînd a-

ANUNȚ»
Cabinetul metodic al 

C.J.E.F.S. Dolj, In colabo
rare cu Inspectoratul școlar 
și Casa corpului didactic, 
organizează mîine 19 martie 
la ora 9,30, In sala Liceului 
..Nico’ae Bălcescu" o MASA 
ROTUNDA pe tema: „Pro
blematica refacerii in spor
tul de performanță-, con

dusă de conf. dr. Nicu 
Alexe. Participă cercetă
torii : metodolog prof. C. 
Răduț, fiziolog dr. Ileana 
Militaru. psiholog Maria 
Șerban și farmacolog dr. 
Gh. Popescu de la Centrul 
de cercetări pentru educație 
fizică si sport din București

cest oraș 
unui camp 
tism. Ca i 
de zonă ă 
la seniori, 
niori și J 
n-a și a I
• Zilele 
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O falsă problemă
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„IA NAJIONAIĂ JOACĂ BINE, DAR IA CIOB 
00 SI PREGĂTEȘTE COM TREBUIE..."

Priviri spre eșalonul secund

POLITEHNICA IAȘI
ÎNCEARCĂ SĂ /BOARE

DOAR CEASUL E DE VINĂ?
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...Acest refren l-am auzit 
nu o dată și nu de la un 
singur antrenor. E o po
veste veche, dar este și ac
tuală, pentru că — iată — 
unii tehnicieni de la cluburi 
văd și acum la fel lucrurile. 
Nu pot conta pe X, să zi
cem, spune antrenorul Y, 
în speță, ca să înlocuim ne
convingătoarele necunoscute 
cu nume reale : „nu pot 
conta pe Beldeanu — spu
nea deunăzi antrenorul O- 
blemenco — pentru că pe 
jucătorul meu îl interesează 
numai echipa na
țională. Acolo joa
că bine, se pregă
tește bine, la noi,
la echipa de club, nu !“

Teoria este evident falsă! 
în virtutea unei dialectici 

elementare.
Dacă la echipa națională 

fotbalistul joacă bine — a- 
cesta fiind efectul — în
seamnă că se pregătește 
bine la club — pentru că 
asta-i cauza, acesta-i MO
TIVUL, ca să zicem așa, 
că este în stare să joace 
bine la națională. Nu pre
gătirea de 2—3 zile de la 
lotul național îl poate aduce 
în formă bună la meciurile 
echipei reprezentative, ci 
pregătirea îndelungă, con
stantă de la clubul său. Nu
meroase exemple pot ilustra 
acest adevăr întrutotul lo
gic, dar acum ne vom fo
losi numai de două exem
ple recente foarte grăitoare. 
Bălăci și Stoica. Amîndoi 
„înotau", într-un trecut 
mal mult sau mai puțin a- 
propiat, în teren la parti
dele echipei naționale pen
tru că se bazau aproape ex
clusiv pe talent, pe calită

țile care le erau recunos
cute de toată lumea, pe 
„numele" lor. De muncit, 
munceau însă prea puțin la 
pregătirile echipelor lor de 
club. Firește, „numele" nu 
jucau în locul lor. I-am cri
ticat nu o dată, le-am cri
ticat și manifestările ne
sportive. nu puține, conse
cință indirectă (sau... di
rectă) tot a stării lor ge
nerale de slabă pregătire. 
Spre mulțumirea noastră, 
reacț’a acestor doî talentați 
jucători („prea căpoși" — 

ziceau cite unii) a 
fost o reacție de 
ambiție în sensul 
fericit al cuvîntu-

lui. Astăzi, muncesc in 
teren (la jocuri) mai mult 
ca oricând, pentru că se 
pregătesc exemplar la clu
buri.

Și munca lor de la cluburi 
a fost... liftul care i-a ur
cat din nou în lotul națio» 
nai. Tot munca lor a deter
minat colectivul tehnic care 
răspunde de echipa națio
nală să-i titularizeze, de 
pildă, în meciul cu repre
zentativa R. D. Germane 
de la Brăila.

Cauza și efectul...
Iar dacă Bălăci și Stoica 

și Beldeanu au jucat bine 
Ia echipa națională, nu au 
jucat la acest nivel pentru 
că... așa s-au gindit ei că e 
bine, ci pentru că POT să 
joace bine. Și pot să joace 
bine la echipa națională 
pentru că se pregătesc bine 
la club. Așa cum trebuie 
să se pregătească toți selec- 
ționabilii și toți cei care as
piră să fie incluși' în lotul 
național.

Marius POPESCU

întrecerea pentru promo
varea în „A“ devine tot mai 
interesantă în seria a Il-a. E- 
pisodul consumat duminică a 
arătat că Petrolul Ploiești și 
Rapid București sînt decise să 
lupte cu toate forțele pentru 
detronarea liderului actual, 
C. S. Tîrgoviște.

Desigur că punctul de atrac
ție al programului etapei tre
cute l-a constituit meciul din 
Capitală dintre Metalul șl Pe
trolul Ploiești, cîstigat de echi
pa oaspete cu 2—1. Ambi
anta. precum si desfășurarea 
partidei s-au situat la ni
velul așteptărilor. Deși tere
nul alunecos a creat probleme 
jucătorilor, au abundat fazele 
spectaculoase și situațiile de 
a se înscrie, iar inițiativa au 
avut-o. în perioade aproape 
egale, si bucurestenii și ploieș- 
tenii (mai accentuată domina
rea Petrolului în repriza secun
dă, cînd ratările lui Ioniță, Si- 
FIECARE, CÎTE
Aceasta ar fi concluzia care 

s-a desprins duipă disputarea 
partidei C.F.R. Cluj-Napoca — 
Olimpia Satu Mare (scor : 1—0), 
derby al seriei a Hl-a, dacă luăm 
ca bază cadrul generai de des
fășurare. Datele tehnice vin și 
ele să întărească afirmația : 
16—15 raportul șuturilor (6—6 pe 
poartă) și 8—9 raportul cornere- 
lor, date care scot în evidență și 
echilibrul care a existat tn te
ren. Balanța victoriei a Înclinat 
totuși in favoarea clujenilor, care 
au știut să profite de faptul că 
sătmărenii au rămas In bloc- 
starturi mai bine de 20 de mi
nute, golul lui Berlndei, din 
min. 17, avtnd la origine și e 
degajare neinspirată a lui Bat- 
horl n. tn prima repriză clujenii 
au practicat un joc realist, avîn- 
tat, bine susținut de o linie de 
mijloc laborioasă. Dar aceeași 
linie de mijloc după pauză avea 
să facă un mare pas înapoi, ce-

maciu și Toma l-au privat pe 
oaspeți de o diferență mai mare 
de goluri).

Întîlnirea s-a încheiat sur
prinzător : în min. 86. la o fază 
fierbinte în careul Petrolu
lui, bucureșteanul Dobre a 
trimis, cu capul, balonul în 
bară, fundașii ploieșteni au 
degajat mingea în afara ca
reului și arbitrul M. Salomir 
(Cluj-Napoca). parcă uluit de 
dramatismul fazei, a fluie
rat sfîrșitul jocului ! Deci, re
priza secundă a durat doar 41 
de minute fiindcă conducătorul 
partidei n-a reținut exact la ce 
oră a început partea a doua a 
meciului. Firesc. însă, ajutoa
rele sale (I. Bîră — Agnita și 
M. Ludoșan — Sibiu) aveau o- 
bligația să sesizeze greșeala de 
cronometraj, să intervină pen
tru a se relua jocul. Dar. din 
păcate, n-au făcut-o„;

P. VINTILA

O REPRIZĂ...
dînd inițiativa (și ca urmare a 
eforturilor depuse din cauza te
renului alunecos). Olimpia — • 
echipă mult mai robustă — a 
avut astfel prilejul să treacă la 
contraofensivă, manevrînd atit 
de autoritar în unele perioade 
de parcă ea era în postură de 
gazdă. Ocazia lui Hațeganu din 
min. 47 (șuit spre poarta goală, 
apariție ca din pămînt a lui H. 
Popa, care a scos în extremis 
mingea în corner) avea Insă să 
scoată la iveală marile deficiențe 
ale sătmărenilor la Capitolul fi
nalizare. O remarcă în plus pen
tru evoluția lui Neamțu, Vidican 
șl Năsălean (C.F.R.), respectiv 
Kaiser — de departe cel mai 
bun de pe teren — șl Moclran. 
Foarte bun arbitrajul lui N. 
Georgescu (București).

Adrian VASILESCU

FĂRĂ... ARIPI
„Ce se întlmplă cu Politeh

nica Iași ?** — no Întreabă 
numeroșii suporteri al moldo
venilor, vizibil afectați de fap
tul că echipa lui Sțmionay a 
luat un start foarte slab. Ci
titorii noștri sînt cu atît mai 
mirați cu cît într-un recent 
interviu antrenorul Leonid 
Antohi își exprima speranța 
că echipa sa va ataca în 
retur „un loc în Cupa 
U.E.F.A.". . .

Să Încercăm © explicație... 
în primul rînd, să facem pre
cizarea că ieșenii au suferit 
un neașteptat knock-down in 
partida cu F.C. Argeș. Dacă 
acest meci ar fi avut un alt 
deznodămînt — ceea ce ar fi 
fost aproape normal, — 
judecind după desfășurarea 
meciului — probabil că alerta 
nu ar fi fost atît de mare, cu 
atît mai mult cu cît — așa 
cum sc vede de la o etapă la 
alta — în campionatul nostru 
o singură infrîngere pe teren 
propriu te aduce în pragul 
...disperării.

Sigur că acest „caz Politeh
nica Iașl“ nu poate fi expli
cat doar prin punctele pier
dute pe teren propriu, fie de 
și Împotriva cursului jocului. 
Dacă încercăm o analiză mai 
atentă, ne dăm seama că răs
punsul poate fi rezumat la 
două elemente :

1. Politehnica iași înregis
trează o reală criză de efec
tiv. Pierderea lui Cernescu și 
a lui Coraș nu poate fi rezol
vată „din mers“. Să mai a-

T&tnMare, \^un răspuns

• Nimeni nu cere ca 
selecționabilll să fie lă- 
sațl să joace în voie. 
Dar sîmbătâ, lordănescu 
și Stoica au fost ținta 
unor repetate faulturi, 
pentru care, de pildă. 
Alexandru ar fi meri
tat cartonașul galben • 
In min. 6L la Chimia, 
în locul lui Stanca a 
intrat Preda, care avea 
să realizeze o nedorită 
performanță : abia în 
min. 72 a atins .pentru 
prima oară balonul ! 
Așadar, practic. Chimia 
a jucat 11 minute tn 
10 oameni ! Stoica fu
sese accidentat. Fără 
să primească avizul ar
bitrului. dr. M. Geor
gescu și masorul echi
pei Steaua au intrat în 
teren și, deși meciul se 
juca, cei doi îi dădeau 
îngrijiri lui Stoica. In 
cele din urmă, arbitrul 
a observat aceasta șl 
a oprit jocul. Oare me
dicul (ani de zile la lo
tul național de juniori) 
nu cunoaște regulamen
tul 7 • Pentru că fu
sese rezervă, la Iași, 
cînd a fost introdus 
după pauză, Radu II 
nu prea juca cu con
vingere. Ca să-l stimu
leze, Halagian i-a stri
gat : „Dacă nu joci 
cum trebuie, n-ai să 
joci nici cu Galațiu’"..., 
adică atunci cînd echi
pa va cîștiga sigur. 
Numai că sîmbătă F.C. 
Argeș a ajuns foarte 
greu la victorie. • 
Portarul băcăuan Ursa- 
che a absolvit, de cu- 
rînd, cursul de arbitri 
organizat de colegiul 
județean (președinte : 
fostul cavaler al fluie
rului Alex. Ghlgea), 
obținînd nota cea mal 
mare : 9,80. O bineme
ritată răsplată a con
știinciozității și seriozi
tății acestui fotbalist 
apreciat. Felicitări Ur- 
sache I • A.S.A., cum 
se știe, trece din nou 
printr-o grea situație 
(vezi și trecutele cam

pionate „trăite" la sub
solul clasamentului). 
Normal, tonul redresă
rii acestei echipe ar tre
bui să-l dea, în primul 
rînd, cei mai experi
mentați jucători : Haj- 
nal și Boloni. I-am vă
zut la Bacău șl aproape 
că nu i-am recunoscut 
pe răsfățații de altădată 
al tîrgmureșenilor. Pri
mul a fost schimbat la 
pauză (putea fi trimis 
la cabine și mai re
pede), iar al doilea a 
vociferat și iar a voci
ferat, fapt pentru care 
a șl primit un cartonaș 
galben. Și ce „piese 
grele" erau (cîndva) 
cel doi jucători in an
grenajul „roș-albaștrl- 
lor“... 0 „Nu aruncați 
în idoli cu pietre", este 
titlul unui cursiv publi
cat în programul editat 
sîmbăta trecută de 
Sport Club Bacău. O 
invitație la sportivitate 
pentru acea parte a 
publicului local care 
și-a apostrofat necuviin
cios echipa după eșecul 
cu Sportul studențesc. 
In același program, an
trenorul secund, Nicolae 
Vătafu, vorbește publi
cului autocritic, în nu
mele echipei. Să salu
tăm astfel de inițiative, 
adevărate .dialoguri e- 
ducative „public-echi- 
pă". • Iată cîte mos
tre din meciul de la 
Bacău, de modul In 
care unii jucători caută 
cu... luminarea carto
nașele galbene : min. 
23 — fundașul Gali este 
faultat, arbitrul acordă 
corect o lovitură libe
ră, dar — cînd jocul 
era oprit — tîrgmure- 
șanul șutează cu min
gea în Șolman ; min. 
48 — 0 scenă asemănă
toare cu Vamanu și 
Biro I. Primul este 
faultat de al doilea, 
arbitrul dictează decizia 
regulamentară și Va
manu, cînd se ridică 
de la pămînt, îl calcă 
cu gheata pe jucătorul

oaspete. Greșeli, repe
tate. supărătoare, care... 
costă, Cît timp mai 
vorbim atît de „fru
mos" șl de... eficient 
despre indisciplină 7 • 
Pe stadionul din Regie, 
la meciul cu F.C.M. 
Brașov, gazdele, Spor
tul studențesc, au ju
cat în fața a aproxima
tiv 8 000 de spectatori, 
veniți la meci' în ciuda 
unui timp nefavorabil. 
Anul trecut, pe timp 
frumos, la un meci or
ganizat de studenții 
bucureștenl pe stadio
nul Autobuzul nu eirau 
mal mulți de... 300 de 
spectatori.! „Se simte 
că am revenit, cu ade
vărat, acasă" — spunea 
sîmbătă, la sfîrșitul 
partidei, organizatorul 
clubului studențesc, 
Jean Dobrescu. • Da 
lupta aspră din teren, 
în partida Sportul stu
dențesc — F.C.M. Bra
șov, s-a adăugat și un 
aprig dual al „galerii
lor". Aceea bucureștea- 
nă, condusă ea întot
deauna de neobositul 
Hie, a cîntat tot timpul 
sau a scandat încura
jări la adresa echipei 
favorite. Replica brașo- 
veană s-a situat, din 
păcate, uneori, la un 
nivel suburban, cu jig
niri la adresa adversa
rilor, a arbitrilor și mai 
ales a clubului gazdă

lune prăjite 7 • C. Ra- 
țiu, arbitrul hunedo- 
rean din lotul „B“, a 
fost adus la stadion în 
ultima clipă pentru a 
oficia la linie în par
tida cu Dinamo. Șl 
deși nu afișa... calmul 

' lui Raab, el s-a achi
tat conștiincios de sar
cina încredințată, ridl- 
cînd fanionul în prima 
repriză la golul înscris 
de Petcu, la scorul do 
0—0. Ceva mai tîrzlu, 
„arbitrul" din Cîmpia 
Turzil n-a avut tăria 
de caracter șl fair-play- 
ul necesar al hunedo- 
reanului de la cealaltă 
tușă. • Da F.C. Olt nu 
se ține, oare, evidența 
cartonașelor galbene, 
măcar ale propriilor 
jucători 7 Pentru că, 
după cîte am aflat, 
tactica de joc pentru 
meciul cu „Poli" a ți
nut seama de prezența 
lui Șoarece în echipă. 
Iar Șoarece avea două 
cartonașe galbene Șl> 
deci, nu putea juca...
• Arbtirul Vaslle lanul 
(Iași) a prelungit me
ciul de la Slatina (nu 
am înțeles motivele) 
cu două minute, care 
au durat cît trei... O 
Cu punctele pierdute 
sîmbătă, F.C. Olt a a- 
juns la 9 p lăsate ad
versarilor pe teren pro
priu în acest campionat!
• Anton Coșereanu,

care le oferise, în virtu
tea legii ospitalității și 
a fair-play-ulul, locul 
de onoare la tribuna 
centrală! • Foarte fru
mos golul lui Balaban, 
sîmbătă, la Pitești. Și 
la fel de frumos — ges
tul publicului argeșean, 
care a aplaudat cu fair.- 
play reușita jucătorului 
gălățean. • De necre
zut, dar autentic ! Sîm
bătă. la meciul de spe
ranțe F.C. Argeș — 
F.C.M. Galați, unul 
dintre tușierl, T. Ior- 
dache... mînca semințe 
în timpul desfășurării 
partidei. Pe cînd — a-

președintele clubului 
Jiul, ne-a informat că 
au fost depistați de or
ganele de miliție din 
Petroșani cei doi huli
gani care, în repriza a 
doua a meciului Jiul — 
Universitatea Craiova, 
au aruncat două sticle 
spre arbitrul de linie 
Sever Drăgulicl. Aceș
tia sînt Constantin Cola 
și Alexandru loncelescu, 
ambii din comuna Go- 
goșu, județul Dolj. Con
form articolului 2, din 
decretul 153, din 1970, 
el au fost amendați cu 
cîte 1000 de lei.

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
ETAPEI DE DUMINICĂ

A DIVIZIEI ,,B‘-
SERIA I:

Delta Tulcea — Unirea Dinam® 
Focșani : D. Rădulescu (Bucu
rești), C.S.M. Suceava — LM.U. 
Medgidia : A. Szllagbi (Tg. Mu
reș), F.C.M. Progresul Brăila — 
C.S.U. Galați : M. Bercan (Bucu
rești), Cimentul Medgidia — Chi
mia Brăila : Al. Bădulescu (Plo
iești), viitorul Mecanica Vaslui
— Oltul st. Gheorghe : A. lanuș 
(București), F.C. Constanța — 
Ceahlăul P. Neamț : C. Bărbu- 
lescu (București), Gloria Buzău
— Viitorul Gheorghenl: C. Vol- 
cu (București), C.S. Botoșani — 
Gloria Bistrița: A. Dele an u 
(București), Minerul Gura Humo
rului — C.S.M. Borzeștl : St. Mol
dovan (Sighet).

SERIA A II-A ;
Nitramonia Făgăraș — Tracto

rul Brașov : V. Caragea (Tul
cea), Pandurii Tg. Jiu — Chimica 
Tîrnăveni : I. Igna (Timișoara), 
Metalul Plopenl — ROVA Roșiori 
V. Popovici (Botoșani), Rapid 
București — C.S. Tîrgoviște : M. 
Salomir (Cluj-Napoca), Poiana 
Cîmpina — Gaz metan Mediaș : 
M. Axente (Arad), Autobuzul 
București — Flacăra Moreni : Al. 
Mustățeâ (Pitești), Petrolul Plo
iești — Rulmentul Alexandria : 
V. Topan (Cluj-Napoca), Șoimii 
IP A Sibiu — Sirena București : 
A. Hîrța (Gherla), Luceafărul 
București — Metalul București a 
fost amînat.

^ERIA A III-A ;
Minerul Dupeni — F.C. Bihor 

Oradea : Gh. Retezan (Bucu
rești), Dacia Orăștle — Aurul 
Brad : C. Ghiță (Brașov), C.I.D. 
Sighet — Minerul Moldova Nouă: 
Gh. Avram (P. Neamț), U.M. 
Timișoara — Minerul Anina : E. 
Păunescu (Craiova), F.C.M. Reși
ța — C.F.R. Cluj-Napoca : L Pop 
(București), Metalurgistul Cugir
— Rapid Arad : V. Ciocllteu 
(Craiova), Minerul Cavnfc — O- 
llmpia Satu Mare î V. lanul 
(Iași), înfrățirea Oradea — Me
talul Aiud : M. Abramluc (Su
ceava), U.T. Arad — C.F.R. Ti
mișoara : N. Georgescu (Bucu
rești) .

dăugăm că aceste două ab
sențe nu sînt singurele. Iată, 
de pildă, în meciul pierdut la 
Cluj-Napoca și care, prin fac
tura scăzută a jocului prestat, 
a provocat cele mai multe în
grijorări, au lipsit, în afara 
celor doi, Simionaș, Cioclrlan 
și Naște. In aceste condiții, 
s-ar putea spune că acești ab
senți de marcă ar echivala cu 
un Dinamo fără Dinu, Spe- 
riatu, Augustin, Țălnar și 
Dragnea sau cu o Universita
tea Craiova fără Bălăci, Ște- 
fănescu, Beldeanu, Crlșan și 
Țleleanu. E limpede, fn aceste 
condiții, că meciul de la Cluj- 
Napoca s-a disputat în condi
ții deosebit de grele. Nu e 
mal puțin adevărat, însă, că 
reintrarea celor absenți (din 
motive de traumatisme sau 
lipsă de formă) tot nu re
zolvă problema, deoarece Co
raș — plecat definitiv — a 
însemnat mult pentru „combi- 
nativul" echipei, iar transfera
tul Cernescu (și chiar absen
tul Costea) au definit jocu! 
pe contraatac al ieșenilor, a- 
dică tocmai jocul care a per
mis echipei lui Antohi să re
cupereze deseori punctele 
pierdute.

2. Profilul de astăzi al echi
pei s-a modificat prin forța 
împrejurărilor mai sus amin
tite. Dacă ar fi să definim a- 
cest profil î» jocul de acum 
doi ani sau chiar de anul 
trecut, am putea spune că el 
cuprindea „dispeceratul" de 
frumoasă anticipație al Iul Si
mionaș și (mal tîrziu) Coraș, 
„plecările" de aripă rugbystlcă 
ale lui Romilă, încrucișările 
în viteză ale cuplului Costea
— Cernescu, plus „partidele 
de excepție" ale Iul Naște, 
care au cîntărlt deseori în e- 
conomla echipei ieșene. Prin 
dispariția acestui profil — și 
mai ales a săgeților din atac
— mijlocașii Simionaș și Ro
milă, pe care anii nu-1 iartă, 
desigur, sînt obligați „să con
tinue" un atac pe care nu-1 
mai pot continua înaintașii, 
deoarece Cloacă e un jucător 
lent, Dănilă, fostul vîrf, se 
simte și el acum mal la adă
post în linia a doua, Iar Doru 
Ionescu„ care a ayjit cîndva 
rolul de „artificier" al lui Crl
șan, a mai pierdut din viteza 
sa de reacție.

Cu alte cuvinte, Politehnica 
Iași e obligată, prin forța îm
prejurărilor, să micșoreze 
tempoul, fără ca aceasta să fie 
o soluție, deoarece arta deze
chilibrării adversarului cu mij
loacele tehnicii nu se învață 
de La o etapă la alta.

Să sperăm că tandemul An
tohi — Gross va reuși să gă
sească o soluție viabilă, care 
să redea campionatului nostru 
elanul și generozitatea pe care 
echipa lor le-au dăruit de atâ
tea ori fotbalului nostru.

loan CHIRILA

J77R/ • $77R/ • $77R/ • ^T/R/ • $77R/

FEDERAȚIA DE FOTBAD 
tace cunoscut tuturor divizio
narelor „A«, „B" șl „C« că 
jucătorii care acumulează 
două sau mal multe cartonașe 
galbene sînt sancționați din 
oH«iu. In consecință, federa
ția nu va mai trimite tele
grame de anunțare.

• ORA DE ÎNCEPERE A ME
CIURILOR DE DIVIZIA „A", tn- 
cepind cu meciurile etapei a 21-a 
a Diviziei „A" toate întâlnirile vor 
începe la ora 16. Excepție fac 
numai partidele care se vor

transmite la televiziune,, acestea 
urmînd să înceapă la ora 14.
• CUM SE JOACA SIMBATA 

IN CAPITALA. Sîmbătă sînt pro
gramate meciurile etapei a 21-a 
a Diviziei „A". In Capitală sînt 
programate două partide care se 
desfășoară astfel : Progresul Vul
can — F.C. Argeș, pe stadionul 
Progresul, și Dlnamo — F.C. Bala 
Mare, pe stadionul Dlnamo.
• MECIUL RAPID — C.S. T1R- 

GOVIȘTE, PE STADIONUL RE
PUBLICII. Partida derby a se
riei a H-a a Diviziei ,,B“ dintre 
Rapid și C.S. Tîrgoviște se va 
disputa duminică, de la ora 11, 
pe Stadionul Republicii.

• Tragerea excepțională Pro- 
noexpres — Boxexpres de dumi
nică 22 martie 1981 vă oferă po
sibilități sporite de cîștigurl in 
autoturisme „Dacia 1309“ și 
,,Skoda 120 L“, excursii peste 
hotare șl mari sume de bani. 
Consultați prospectul acestei a- 
vantajoase trageri și jucați din 
vreme numerele preferate ! Stm- 
bătă 21 martie este ultima zi de 
participare.

ȘANSELE SURID TUTUROR...
• A ST AZI ȘI MIINE Sînt UL

TIMELE ZILE DE PARTICIPARE 
la tragerea Loto de vineri 20 
martie 1981 — prilej de noi și 
mari succese pentru numeroșii 
participanți la acest sistem de

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INfORMEAZĂ :
joc. Dacă seria celor 11 AUTO
TURISME atribuite în cursul lunii 
trecute s-a Încheiat cu 4 cîști- 
guri de acest fel obținute la tra
gerea din 27 februarie, luna In 
curs a debutat cu un succes a- 
semănător, respectiv 4 AUTOTU
RISME „Dacia 1300", care au re
venit participanțllor Pantea La- 
zăr (com. Hotărel, jud. Bihor), 
Mirgoace Grlgore (Buzău), Krausz 
Eugen (Cluj-Napoca) șl Ionete 
Florea (București). încercați-vă 
și dv. șansele I

♦
Tragerea obișnuită Pronoexpres 

de astăzi, 18 martie 1981, se tele

vizează In direct începÎn-J de la 
era 17,50.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 MARTIE 

1981
Categoria 1 : (13 rezultate) 3 

variante 100% a 25.384 lei și 
37 variante 25% a 6.346 lei ]

Categoria 2: (12 rezultate)
361.25 variante a 845 lei;

Categoria 3 : (11 rezultate)
3.668.25 variante a 125 del.



& ROMANIA - NORVEGIA HCAP DE AFIȘ" AL ETAPEI J. A. Samaranch, președintele C. I. O.

DE ASTĂZI IN C.E DE JUNIORI-GRUPA „B“ 9) ORGANIZARtA SPIIIITIJllli IA AFRICA
SĂ CORFSPUNDĂ NFVOIIOR CONTINENTULUI!“

MIERCUREA CIUC, 17 (prin 
telefon). Marți a fost zi liberă 
pentru tinerii hocheiști. pentru 

-antrenori și arbitri. pentru 
spectatorii din Miercurea Ciuc. 
Și totuși, „ziua liberă" a fost 
doar cu numele, pentru că. de 
fapt, echipele, chiar dacă n-au 
jucat, și-au făcut antrenamen
tul obișnuit, iar spectatorii, ini
moși și pasionați ca totdeauna, 
și-au continuat discuțiile pe 
marginea celor 8 partide pe 
care le-au urmărit oină 
acum la această grupă „B“ a 
campionatului european de 
hochei pentru juniori, la care, 
în mare măsură, lucrurile au 
și început să se limpezească. 
Mai concret. Franța si Iugo
slavia, liderele celor 2 serii.

CLASAMENTELE LA ZI
Seria

1. Franța
2. Norvegia
3. România
4. Danemarca

1
2
2
2
2
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o 
o 
o

0 8-54
1 10- 7 2
1 10- 9 2
2 8-15 O
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PROGRAMUL

Ora 10 : Franța — Danemarca, 
ora 17 : Iugoslavia — Bulgaria, <

totaiizînd. la această oră. cite 
4 puncte, și-au asigurat partici
parea la turneul final care în
cepe vineri.

în seria I. partida de 
miercuri, dintre România și 
Norvegia, va desemna a treia fi
nalistă. Este, de fapt, singurul 
semn de Întrebare la care se 
așteaptă răspuns, deoarece a 
patra finalistă, aproape cert, 
va fl echipa Italiei, din se-

SPORTURI FEMININE LA J. O
Maratonul debutează In 1984, Iar Grete Waitz cu 40 secunde 

mai repede decît... Alain Mimoun
Apropo de cele 10 ramuri de 

sport ale femeilor, care figu
rează astăzi pe programul olim
pic, vrem să vă propunem un 
test : știți care a fost prima dis
ciplină sportivă la J.O., pentru 
reprezentantele sexului frumos? 
Nu, nu !... Atletismul, de . fapt 
doar probele de 100 m. 800 m, 
4X100 m, înălțime și disc au 
figurat pentru prim oară pa 
programul olimpic abia la Jocu
rile din 1928. la Amsterdam. 
Nici gimnastica nu-i prima, ea 
debutînd cu întrecerile pe echi
pe — tot în 1928 (cele indivi
duale au apărut mult mai tîr- 
ziu, abia în 1952, la Helsinki). 
Da, natatia. este drept, e mai 
veche decît acestea, cursele de 
100 m și 4X100 m liber si să
riturile de la platformă desfă- 
șurindu-se la Stockholm. în 1912 
și totuși, nici ea nu este pri
ma 1 Ei bine, primul sport o- 
limplc feminin a fost... tirul cu 
arcul, în 1904. la St. Louis, la a 
treia Olimpiadă, dar la cu to
tul alte probe decît cele de as
tăzi, dar aceasta este cu totul 
altceva.

Celui care cercetează mai a- 
tent fenomenul sportiv, nu-i es
te greu să constate că accesul 
diferitelor sporturi feminine în 
programul olimpic s-a făcut cu 
multă dificultate, deși, din 
punct de vedere tehnic, de e- 
xemplu. existau toate premisele 
succesului. Este cazul. între al
tele, al canotajului, al hand
balului și al baschetului, spor
turi populare in întreaga lume, 
ale căror campionate mondiale 
sau diferitele competiții conti
nentale le-au demonstrat din 
plin viabilitatea și care, totuși, 
din diferite motive, n-au anărut 
Ia J.O. decît în 1976, la Mont
real. iar hocheiul ne iarbă este 
încă și mai nou, abia de anul 
trecut, de la Moscova.

Mai sînt încă și alte sporturi 
care-și așteaptă recunoașterea 
olimpică, două dintre ele — că- 
lăria și tirul — lăsînd totuși li-

beră participarea femeilor, dar 
numai în întrecere cu... bărba
ții. Si, spre cinstea lor, nu o 
dată, fetele au urcat pe podiu
mul de onoare la J.O.. cum a 
fost cazul, spre exemplu, al el- 
vetiencei Christine Stuckelber- 
ger, campioană olimpică indivi
duală la dresaj în 1976, proba in 
care printre primii 6 s-au cla
sat 3 femei, iar echipa S.U.A. 
medaliată cu bronz a fost for
mată, în exclusivitate, din „a- 
mazoane", sau la tir. la 3X40 f, 
tot la Montreal, Margaret Mur
dock, a doua clasată, a avut 
rezultat egal cu campionul pro
bei etc.

Recenta reuniune a Comitetu
lui executiv al C.I.O., desfășu
rată la Los Angeles, orașul gaz
dă al Olimpiadei a XXIII-a. a 
stabilit, între altele, acceptarea 
unei noi probe feminine în pro
gramul întrecerilor olimpice de 
atletism. Este vorba de cursa 
de maraton care va lărgi la 17 
numărul probelor atletice la 
J.O. Maratonul este, de fapt, 
în eduda vechimii sale, cel mai 
recent „hoby“ al alergătoarelor, 
prezente în număr din ce în ce 
mai mare la atîtea și atîtea 
concursuri organizate pretutin
deni. Iar „campioana", probei, 
norvegianca Grete Waitz a re
alizat un rezultat aproape de 
necrezut. Anul trecut, la ma
rele maraton de la New York 
(16 004 concurenti. dintre care 
2456 femei !), Waitz a fost cro
nometrată în 2.25:41,0. timp su
perior cu 40 de secunde celui cu 
care francezul Alain Mimoun a 
devenit campion olimpic în 
1956 l

Maratonul din 1984, primul 
maraton olimpic feminin, se va 
desfășura pe același traseu și 
în același timp cu cel mascu
lin, dar cu clasamente diferite. 
Sin tem curioși să vedem citi 
alergători va întrece campioana 
olimpică ?...

Romeo VILARA

CROSUL BALCANIC
(Urmare din pao I)

mâneștî consecutive la indivi
dual și pe echipe !

Cornel Milaș a dominat clar 
cursa juniorilor — în care la 
ultimele 7 ediții consemnasem 
o singură victorie românească, 
a lui Gyorgy Marko, în 1979 — 
detașîndu-se la jumătatea par
cursului și cîștigînd cu un a- 
vans de 70—80 m. Costel Con
stantin, Eugen Enăchioiu și 
Constantin Codreanu au sosit 
gruipat, pe locurile 4, 5 și 6, 
asigurînd un succes conforta
bil echipei.

O victorie cu adevărat im
presionantă a reușit Maricica 
Puică în cursa senioarelor. în
tr-o formă excelentă — certi
ficată de comportarea în cro
sul de la Velenje, cu o săp- 
tămînă înainte, unde a între
cut-o fără drept de apel pe 
Grete Waitz, campioana mon
dială la cros —, Maricica a 
luat cursa pe cont propriu, 
realizînd cea mai mare dife
rență din toate cele cinci pro
be. într-un reportaj de seară, 
televiziunea bulgară a prezen
tat aproape întreaga cursă — 
solitară — a campioanei, înso
țind-o de un comentariu elo
gios. Meritorie evoluția Fiței 
Lovin (specialistă la 800 m) 
care a întrecut-o la sprint, 
pentru locul secund, pe prima 
alergătoare bulgară, Vania Gos
podinova.

Gyorgy Marko a reușit, la
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1. Iugoslavia
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România,

ria a II-a, tot cu 2 puncte ca 
și Bulgaria, dar cu victorie 
directă asupra acesteia și 
posibilitatea ca, în meciul 
Ungaria, să-și îmbunătățească 
serios golaverajul. în timp ce 
reprezentativa bulgară are un 
joc greu, cu Iugoslavia.

Se profilează deci o cu totul 
altă ierarhizare a echipelor de- 
cit cea cu care ne-am obișnuit 
în ultimii ani. ceea ce con
stituie o mare surpriză !

Revelația întrecerilor 
echipa Franței. victorioasă 
asupra a două mari favo
rite, formațiile României și 
Norvegiei. Este o echipă ambi
țioasă. tenace, bine pregătită 
de tinărul antrenor 
Grando, alcătuită pe 
tul formației din St. 
Echipa este omogenă si dispu
ne de cîteva individualități de 
marcă : portarul Ribordy, a- 
tacantii Viile, Bozon, Seguy șl 
Kania.

Așteptăm, acum, cu mult in
teres meciurile de miercuri, 
mai ales cel — decisiv — din
tre reprezentativa noastră și 
Norvegia, cu speranța că rezul
tatul ne va fi favorabil.

Călin ANTONESCU

cu 
cu

este

DanicI 
schele- 

Gervais.

LAUSANNE, 17 (Agerpres). 
— Președintele Comitetului In
ternațional Olimpic (CIO). J. A. 
Samaranch, a declarat — in
tr-un recent interviu — că a- 
preciază ca fiind normală si ne
cesară „participarea tot mai in
tensă a reprezentanților țărilor 
africane la organizațiile sporti
ve internaționale, inclusiv Ia 
mișcarea olimpică". De acest 
lucru s-a convins si mai mult 
în cursul călătoriei sale în 4 
țări de pe continentul african : 
Zambia. Zimbabwe. Malawi și 
Kenya.

J. A. Samaranch a subliniat 
că a ținut să cunoască la fata 
locului problemele sportului a- 
frican și de aceea consideră că 
această călătorie a fost extrem 
de importantă. El a calificat ca 
„foarte pozitivă* politica pro-

movată de activiștii sportivi a- 
fricani, mai ales în cazul cind 
nu sint copiate structurile exis
tente pe alte continente. „Orga
nizarea sportului in Africa tre
buie să corespundă 
continentului" — a 
președintele C.I.O.

★
Președintele C.I.O., , 

tonio Samaranch, va _____
la sfîrșitul lunii martie o vizită 
în țările din Orientul Mijlociu 
pentru a studia posibilitățile de 
dezvoltare a mișcării sportive 
in această zonă.

De la alegerea sa în funcția 
de președinte al forului olim
pic, J. A. Samaranch a vizitat 
18 țări, precum si orașul Loe 
Angeles, gazda Olimpiadei do 
vară din anul 1984.

nevoilor 
adăugat

Juan An-
efectua

AUSTRIA Șl R.P. CHINEZĂ IN GRUPA „K"
A CAMPIONATULUI MONDIAL DE HOCHEI
BEIJING, 17 (Agerpres). — 

Campionatul mondial de hochei 
pe gheată (Grupa ,,C“) s-a în
cheiat la Beijing cu victoria 
selecționatei Austriei — 14 p, 
urmată de R. P. Chineză — 12 
p, Ungaria — 9 p. Danemarca
— 7 p. Franța _și -Bulgaria — 
cu cîte 6
— 2 p șl

Primele 
movat în 
natului.

p, R. P. D. Coreeană 
Anglia -r- 0 p.
două clasate au pro- 
grupa „B“ a campio-

în ultima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Austria — Anglia 7—3 
(1—1, 3—0, 3—1) ; Ungaria — 
Bulgaria 6—1 (0—0, 3—0. 3—1) ; 
Danemarca — Franța 5—3 (0—0,
2— 2, 3—1) ; R. P. Chineză — 
R. P. D. Coreeană 10—2 (3—1,
3— 1, 4—0).

ILIE NĂSTASE
Turneul internațional de șah

S. DOLMATOV-VIRTUAL CIȘTIGATOR
Cu » rundă înainte de sfîrșit, 

tlnărul maestru Internațional Ser- 
ghel Dolmatov este virtual cîști- 
gător ai Turneului internațio
nal de șah de la București. Con- 
tinuîndu-șl seria victoriilor, el 
l-a întrecut aseară (cu negrele) 
pe polonezul Adamski, asiigurtn- 
du-șl un avans de l'/j puncte 
ta fruntea clasamentului.

DE LA BELGRAD
BELGRAD, 

După opt runde, in turneul in
ternational feminin de 
de la Belgrad se mențin 
dere Nina Gurieli (U.R.S.S.) și 
Suzana Veroczy (Ungaria) cu 
cite 5 p (1), urmate de Lud
mila Zaițeva (U.R.S.S.) — 5 p, 
Dana Nuțu (România) — 4,5 p 
(1), Suzana Maksimovici (Iugo
slavia) — 4,5 p, Gordana Mar- 
kovici (Iugoslavia) — . 3,5 p 
(1) etc. \

în runda a 3-a, maestra ro
mâncă Dana Nuțu, care ante
rior cîștigase la cunoscuta 
maestră sovietică Nina Gurieli, 
a întrerupt într-o poziție com
plicată partida cu jucătoarea 
iugoslavă Vujici.

17 (Agerpres). —
sah 
li-

Pentru următoarele două locuri 
luptă Inklov șl Haik. Primul a 
remizat rapid cu compatriotul 
său Spiridonov, ta timp ce cam
pionul francez a jucat o partidă 
agitată cu Negulescu. El a do
minat această întîlnire, obllgta- 
du-1 pe jucătorul român la o a- 
părare grea. Partida s-a Între
rupt Intr-un final în care șan
sele lui Negulescu de a obține 
remiza sînt reduse. în puternică 
revenire, Vaisman l-a învins pe 
Stoica, Ștefanov a greșit în des
chidere la Ambroz șl a 
fost nevoit să cedeze. Remiză 
în întUnirea Ioncscu — Flesch. In 
partidele întrerupte 4 Flesch — 
Haik 1—0, Spiridonov — Ambroz 
șl Foișor — Stoica Vt—Vi-

înaintea Ultimei runde, care se 
dispută astăzi după-amlază. de 
la orele 15.30 în Aula Facultății 
de farmacie, conduce DOLMATOV 
cu 9*/i p„ urmat de Inklov 8 p., 
Haik 7 p (1), Vaisman șl Ambroz 
61/, p„ Spiridonov și Flesch 6 p„ 
Negulescu 5'A p (1) etc.

V. CHIOSE

IN TURNEUL DE LA NANCY
în primul tur al turneului in

ternational de tenis de la Nancy 
(Franța). Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—2. 6—4 pe vest-germanul 
Kirchhubel.

Alte rezultate : 
(Brazilia) — Haillet 
6—2, 7—6 ; Fittzgerald 
lia) — Simpson (Noua 
dă) 7—6, 6—1 ; Boileau . 
— Freyss (Franța) 6—1. 6—3 ; 
Maeso (Spania) — Hjertquist 
(Suedia) 6—3. 2—6. 6—1.

Hocevar 
(Franța) 
(Austra- 
Zeelan- 
(Belgia)

ÎNAINTEA finișului 
In „cupa mondială- la schi 

înaintea dișputării ultimelor pa
tru probe, ta clasamentul gene
ral al „Cupei Mondiale" la schi 
alpin se menține lider suedezul 
In gem ar Stenmark, cu 260 puncte, 
urmat de Phil Mahre (S.U.A.) — 
234 puncte, Peter MUller (Elveția) 
— 140 puncte, Aleksandr Jlrov 
(U.R.S.Ș.) — 138 puncte, Steve 
Malrre (S.U.A.) — 127 puncte si 
Bojan Krlzaj (Iugoslavia) — 115 
puncte.

UN START DE BUN AUGUR
rîndu-i, o victorie detașată, do- 
vedindu-se superior cu o clasă 
celorlalți competitori. Cu patru 
atieți in primii șase, echipa 
noastră de tineret reușește o 
victorie oarecum inedită la a- 
ceastă categorie, pină acum 
2—3 ani deficitară.

în sfîrșit, cursa seniorilor ne 
obligă să spunem cîteva cu
vinte despre Ilie Floroiu. în 
mod normal, cel mai bun fon- 
dist din Balcani n-ar fi trebuit 
să ia startul, pentru că era 
bolnav, cu febră. Ilie a vrut 
însă cu tot dinadinsul să concu
reze, pentru a ajuta echipa. Și 
fără inima lui mare echipa 
n-ar fi cîștigat ! Să remarcăm 
comportarea excelentă a lui 
Gheorghe Zaharia, aflat foarte 
aproape de o mare victorie.

Subliniind din nou meritele 
tuturor alergătorilor noștri, spi-

ritul de echipă care i-a ani
mat, să nu uităm colectivul de 
tehnicieni care au asigurat bu
na pregătire a echipelor, Ort- 
vin Scheible, Radu Rusu, Ni- 
colae Mărășescu, Ion Puică și 
Nicolae Păiș, colectiv coordo
nat de antrenorii federali Dra- 
goș Hadircă și Constantin Nou- 
rescu, să nu omitem eforturile 
medicului Maria Georgescu și 
ale asistentului medical Con
stantin Dănicel de a asigura 
sportivilor cea mai bună stare 
de concurs, să nu-i uităm nici 
pe antrenorii de la cuburi 
care au dat sportivi lotului.

Crosul de la Sliven rămîne 
ca o frumoasă amintire a atle
tismului nostru. Nădăjduim că 
el va reprezenta, totodată, un 
start de bun augur pentru pri
mul sezon de pistă al noului 
ciclu olimpic.

GILBERT LEFIN (Franța): „SPADA ARE
TOATE ATRIBUTELE PENTRU
A-SI SPORI POPULARITATEA..."

Care este viitorul probei de 
spadă în cadrul „familiei" scri
mei 1 Dl. Gilbert Lefin, antre
norul echipei Franței, cam
pioană olimpică, prezentă la 
tradiționalul „patrulater" 
făsurat la București. a 
prompt în răspunsul său :

— Spada, acum într-o 
cepție nouă, fundamentată 
orientare net ofensivă, are 
te atributele pentru a-și spori 
popularitatea. Și aceasta foar
te repede, chiar, pină la Los 
Angeles, viitoarea gazdă a Jocu
rilor Olimpice...

— Ca ritm a ajuns să concu
reze floreta. Riboud ne-a făcut 
o convingătoare demonstrație 
de mobilitate la „patrulaterul" 
din sala Floreasca !

— Era obligatoriu să apară o 
concepție nouă ; pe lingă virtu
țile tactice, ce îi sînt proprii, 
un alt ritm in măsură să o 
facă nu numai interesantă, ci și 
mai dinamică, mai atractivă.

des- 
fost
con- 
pe o 
toa-

— Noua concepție va afecta 
actualele ierarhii ?

— O anumită schimbare este, 
desigur, de așteptat. Cel puțin 
șapte școli de scrimă, din Po
lonia. Uniunea Sovietică, Sue
dia, Ungaria, R.F.G., Elveția și. 
iată, și România, cu un mod ile 
exprimare tot mai curajos in 
ultimii ani, sint cele mai inte
resate să răstoarne ierarhia sta
bilită la ultima ediție a Olim
piadei.

— Spre frumusețea întrecerii 
de pe planșă !

— Indiscutabil ! Din această 
confruntare sportivă, proba • e 
spadă (și scrima în genere) vor 
avea un beneficiu demn de 
luat în seamă, pe... traseul 
popularității și implicit po 
cel al creșterii valorii.

O primă confirmare a acestor 
opinii ? La „mondialele" de 
la Clermont Ferrand si. firește, 
la Universiada de la Bucu
rești...

ATLETISM • Cu prilejul unul 
concurs desfășurat la Bressuire 
(Franța), francezul Philippe Hou- 
vion a realizat în proba de sări
tură cu prăjina performanța de 
5,65 m.

AUTO • Cea de-a 65-a ediție a 
tradiționalei competiții de la 
Targa Florio (Italia) s-a încheiat 
cu victoria echipajului francez 
condus de pilotul Jean-Clauda 
Andruet („Ferrari"). In urma a- 
cestui succes, Jean-Claude 
druet a trecut Pe primul loc 
clasamentul general al C.E. 
raliuri cu 100 p, fiind urmat 
finlandezul Hannu Mlkkola 
81 p.

An
in 
de 
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TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Pugilistul spaniol Anto

nio Guinaldo șl-a apărat cu suc
ces titlul de campion al Europei 
la cat. ușoară. în gala desfășurată 
la Villeurbanne (Franța), Gui
naldo l-a învins prin abandon 
r. 8 pe francezul Andră Holyk.

CICLISM • Cursa Paris — Nisa 
a continuat cu etapa ț 5-a (Mi- 
ranas — Le CasteHlet — 175 km), 
cîștigată de rutierul suedez Tomml 
Prim, cu timpul de 4h 47:51. Cla
sat pe locul șapte, la cinci se
cunde de învingător, • olandezul 
Adrie van den Poel se menține

lider In clasamentul general, fiind 
urmat de irlandezul Stephen Roche 
— la 14 s. și de belgianul Alfons 
de Wolf — la 25 s.

HOCHEI • Continutndu-șl pre
gătirile în vederea apropiatului 
C.M. (grupa B), selecționatele Iu
goslaviei și Japoniei au susținut 
la Llubliana un meci d’e verifi
care, încheiat cu victoria jucăto
rilor niponi : 5—3 (2—3, 3—0. 0—0).

PATINAJ • întâlnirea de pati
naj viteză dintre echipele mascu
line ale U.R.S.S. și Norvegiei s-a 
încheiat la Moscova cu scorul de

232—224 p în favoarea oaspeților. 
In ultima zi de concurs, sporti
vul sovietic Evghenl Hlebnikov a 
terminat învingător în două 
probe : 500 ni — 39,12 și 1 000 m
— 1:20,87.

SCHI • Sportivul american B:U 
Koch a terminat învingător in 
maratonul pe schiuri desfășurat 
la St. Moritz, fiind cronometrat 
pe distanța de 42 km cu timpul 
de 2h 00:13. Pe locurile urmă
toare, francezul Jean-Paul Plerrat
— 2h 00:22 și austriacul Walter. 
Mayer 2h 03:17. Campionul sue
dez Sven-Ake Lundbaeck, unul 
dintre favorlțll cursei, s-a situat 
pe locul 11 cu 2h 03:35.


