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SPORTUL, PASIUNEA STATORNICA 
A MUNCITORILOR GRIVIȚENI

PROLETARI DIN TOATE ȚARIL», UNIȚIVA I

— Faceți sport?
— Păi cum altfel?! Doar am 

25 de ani și tinerețea fără, 
mișcare e flacără arzînd în za
dar șl stingîndu-se repede.

— Și vă ajunge timpul?
— Au spus-o alții înaintea 

mea, o repet și eu: cînd îți 
place cu adevărat ceva, noțiu
nea de timp are mai putină 
importanță.

— Ce sport vă place mal 
mult?

— Tenisul de cîmp. Deși în 
ultima vreme joe îndeosebi șah. 
Mă relaxează teribil...

\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^Dialogul, înfiri
pat în sala Clubu
lui Grivița Roșie, 
a fost purtat cu 
Constantin Manea, 
lăcătuș de meserie 
și student, la se
ral. al Politehnicii. 
Dar putea fi în
treținut cu oricare 
altul dintre miile 
de tineri muncitori 
din cele două în
treprinderi cu ace
lași nume de 
rezonantă, iar datele 
nu s-ar fi schimbat prea mult. 
Pentru că, indiferent că unul 
iubește fotbalul, că altuia îi 
place migăloasa muncă de con
fecționare șl înălțare în văzduh 
a aeromodelului sau. într-un al 
treilea caz, cuiva — alpinistu
lui — îi face cel mai bine aerul 
tare și inefabilul înălțimilor, 
cei 6500 de membri ai asocia
ției sportive Grivița Roșie sînt 
cu adevărat amatori de mișca
re. de exercițiu fizic sau exer
cițiu al minții. Să luăm, spre 
pildă, „sportul-rege“. Campio
natul asociației — care are a- 
nimatori veritabili, precum 
strungarul Nicolae Ivan — a 
angrenat la ultima sa ediție 28 
de echipe, număr care spune 
ceva dar nu e atît de grăitor 
față de acela al participanțilur 
de fapt la competiție: în jur de

• Un dialog, un răs
puns din 6500 posibile 
0 De Ia migala mun
cii constructorului de 
aeromodele, la inefa
bilul înălțimilor cu
cerite de aipiniști £ 
Turismul de masă și— 

speologia

problemei

----  9
2000! A cîștigat formația secției 
Turnătorie fontă, urmată de 
cele de la „Modelărie" (ambele 
de la Întreprinderea de utilaj 
chimic) și „Timplărie” (repre
zentantă a întreprinderii me
tal uirglce de material rulant). 
Si exemplele ar putea continua
— cu orientarea sportivă, teni
sul de masă, turismul, boxul, 
crosul.

E timpul să precizăm că 
A.S. Grivița Roșie are cîteva 
secții, cea mai cunoscută fiind
— poate spre surprinderea u- 
nora care se așteaptă să vorbim

de rugby, acest 
sport fiind prac
ticat însă de cîtva 
timp în cadrul 
clubului speciali
zat cu același nu
me — cea 
modelism. 
tă cu 40 
în urmă, 
torul său 
meste
Dan. maistru în 
altă întreprindere, 
la I.S.A.F.. dar 

rețeaua feroviară. 
Desigur, 

lungul

bortul
JKrft s
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Turneul internațional de box „Centura de aur“

de aero- 
înființa- 
de ani 
Instruc- 
se nu- 

Gheorghe 
maistru

tot în 
Performanțe ? 
activînd. de-a 
lor. un maestru emerit si 
maeștri ai sportului.' Ar fi 
alpinismul, al cărui animator 
este inginerul Adrian Chistru- 
gă, printre practicantii de frun
te numărîndu-se sudorul Stoica 
Solzara sau lăcătușul Ștefan 
Valascine. Boxul are, la rindu-i, 
numeroși simpatizanți. La „Cu
pa 16 Februarie", spre pildă, 
prezenta în concurs a unui Ra
du Daniel, Florian Livadaru 
sau Gheorghe Brumă a stîrnit 
ambițiile adversarului anonim 
și interesul publicului. cele 
nouă gale însumînd aproape 
zece mH de spectatori! Fotbalul 
e reprezentat la nivel de sec-

Geo RAETCH1

aici 
ani- 
zece 
apoi

(Continuare In pag. 2-3)

DUMITRU ȘCHIOPU Șl NICOLAE CIOBANU 
AU OBȚINUT VICTORII PREȚIOASE

• DIN NOU DOI BOXERI DE CLASA DIN R. P. D. COREEANA DEBUTEAZĂ PE 
RINGUL BUCUREȘTEAN : KO JONG HWAN ȘI JON GWANG HO • AZI, DE 

LA ORELE 15 Șl 18,30, ALTE DOUĂ REUNIUNI

Carol Hajnal (dreapta) așteaptă 
vituri surprinzătoare japonezului 
puncte.

momentul aplicării «unei noi lo- 
S. Sukito, pe care l-a învins la 

Foto : Ion MIHĂICA

REZULTATE TEHNICE
GALA I : COCOȘ i Cr. Gheor

ghișor b. dese. 2 G Samalea 
(Cuba), Choi Sung Iun (R.P.D. 
Coreeanâ) b.p. (3—2) Al. Mikull 
(U.R.S.S.) ; ușoara : Tr. Georgia 
b.p. (4—1) Al. Muradian 
(U.R.S.S.), R. Regozo (Cuba) 
b.k.o.1 Z. Nicollci (Iugoslavia), 
Ruy Bun Nwa (R.P.D. Coreeanâ) 
b.p. (4—1) I. Corneanu, G Haj
nal b.p. (5—0) S. Sukito (Japo
nia) ; mijlocie micâ i O. 
Jcintev (U.R.S.S.) b.p. (5—0) 
Dândicâ, N. Ciobanu 
A. Semanat (Cuba) ; 
Cardena (Cuba) 
racu

b.ab.

O. Zaro- 
, ) I. 

b.p. (4—1) 
grea : P. 
1 G Chl-

semimuscâ: Ko
(R.P.D. Cor*-
- “ “ D<

în vederea meciului de fotbal, de mîine, cu Polonia

SELECȚIONABILII NOȘTRI AU EFECTUAT IERI OOUĂ ANTRENAMENTE
• Componcnfil lotului sint ap(i de Joc • Valentin stănescu : „Vrem

cc mai avem de remediat pîiul la
I»

29 aprilie
să vedem

Ediția a X-a — jubiliară —■ 
a turneului internațional da 
box ,,Centura de aur“ se des
fășoară în condițiile unui inte
res crescînd. Din nou cîteva 
mii de spectatori s-au deplasat 
la Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală pentru a ur
mări și a încuraja evoluțiile 
pugiliștilor români in confrun
tările cu ceilalți participant! la 
turneul de la București și nu 
de puține ori acești pasionați

GALA II: cat 
Jong Hwan 
eanâ) b.p. (5—0) R. Cloflan, 
Șchiopu b.p- (3-2) A. Munes 
(Cuba), T. Costache b.p. (4—1) 
N. MasahTro (Japonia), Jon 
Gwang Ho (R.P.D, Coreeanâ) 
b.ab.3 A. Săli; pana: I. Lutz 
(R.D.G.) b.p. (3-2) I. Lungu, G 
Gheorghiev (Bulgaria) b.p. . (5y0) 
H. Suraju (Nigeria); lemimijlo- 
cie: M. Ciubotaru b.k.o. 3 M. N1- 
culescu, I. Akopkopian (U.R.S.S.) 
b.p. (5—0) T. Masahiro (Japonia), 
G Ghindâoanu b.p. (5—0) Gh. 
Bacriș; semigrea: Șt. Bîrleanu b. 
dese. 1 N. Ignatovic (Iugoslavia); 
grea: T. Pîrjol b.ab.2 Jo Bong 
Gil (R.P.D. Coreeanâ).

Mîine, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, echipa na
țională a României susține un 
nou joc de verificare, de data 
aceasta în compania selecționa
tei similare a Poloniei. Deși 
un caracter amical, partida 
este lipsită de importanță 
trucît ea urmărește stadiul 
tual de pregătire a jucătorilor 
noștri, angajați, nu peste mult 
timp, tn două confruntări ofici
ale. cu Anglia și Ungaria în 
preliminariile C.M. Să-i re
amintim pe cei 19 jucători pe 
care antrenorii îi au la dispo
ziție: Iordache și Moraru — 
portari; Negrilă, M. Zamfir, 
Ștefănescu, Sameș, AL Nicolae, 
Munteanu II și Ungureanu — 
fundași: Iordănescu, Beldeanu, 
Țiclcanu, Stoica si Balacl — 
mijlocași: Crișan, Țălnar, Că- 
mătaru, M. Sandu și M. Rădu- 
canu — înaintași. Duminică, 
după meciurile din campionat, 
„tricolorii" au urmat un pro
gram de recuperare totală, care 
a cuprins saună, masaj si un 
control medical la sfirșitul că
ruia medicul lotuluL Dumitru 
Tomescu, s-a declarat, în gene
ral, satisfăcut de starea de 
nătate a jucătorilor. Numai 
mătaru are o ușoară stare 
pală, dar el va fi totuși 
de joc.

Ieri au avut loc două antre- -

are 
nu 
în- 
ac-

să- 
Că- 
srri- 
apt

namente pe terenul complexu
lui I.C.S.I.M.. în cursul aces
tei dimineți are loo o ultimă 
ședință de pregătire, de data 
aceasta pe dmpul de joc al

SCHIORI ROMÂNI LA 
„SĂRBĂIOARLA NORDULUI1*
între 25 și 30 martie la Mur

mansk (U.R.S.S.) va avea loc 
un mare concurs international 
de schi fond Ia care vor fi pre- 
zenți schiori și schioare din în
treaga lume. Competiția a de
venit tradițională sub denumi
rea de „Sărbătoarea Nordului" 
și la starturile diferitelor curse 
s-au înscris multi laureat! - ai 
marilor întreceri de schi, cam
pioni olimpici șl mondiali.

Federația noastră de specia
litate va fi reprezentată la a- 
ceastă mare competiție de Ele
na Lagusis, Iuliana Popoiu, 
Magdalena Hîrîav șl Giula Kiss, 
însoțiți de antrenorul federal 
Horia Ilicșu.

stadionului .(23 August" — în 
care se urmărește, intre altele, 
reacomodarea selectionabililor 
cu terenul pe care mîine, la ora 
18, va avea loc meciul Româ
nia — Polonia. In legătură cu 
această întîlnire. antrenorul 
Valentin Stănescu ne-a spus: 
„După testul de la Brăila, cu 
selecționata divizionară a R.D. 
Germane, miercuri vrem să 
vedem exact care sînt posibi
litățile de exprimare în joc ale

selecționabililor in 
adversar puternic, 
considerată 
Dealtfel, in 
vom avea o discuție cu antre
norii șl medicii echipelor care 
dau jucători Ia lot pentru a pu
ne la punct, în amănunt, pro
gramul de instruire al perioa
dei imediat următoare, in ideia 
ca toti jucătorii să atingă for
ma sportivă maximă în timpul 
meciurilor cu Anglia și Ungaria”.

fata unui 
cum este 

echipa Poloniei, 
dimineața jocului

IN PROGRAMUL DE AZI
ORA 15 : cat. muscă : C. 

Tițoi—Al. Dugarov (U.R.S.S.) 
P. Morea — M. Mori (Japo
nia), N. Șchiopu — Al. Krl- 
voșeev (U.R.S.S.) ; semiușoa- 
ră : Fl. Livadaru — Th. Frinks 
(R.D.G.), J. Arai (Japonia) —
M. Miranda (Cuba), E. Rich
ter (R.D.G.) — Fl. Stan, V. 
Ioana — H. Sultan ; mijlocie 
mică : N. Chloveanu — M. 
Ouatu, N. Ciobanu — O. Za- 
rokintev (U.R.S.S.).

ORA 18,30 : cocoș : N. Mițol
— T. Pavlov (Bulgaria), A. 
Rakami (Japonia) — I. Matei; 
ușoară : D. Ilie — P. Căpri- 
ceanu, T. Georgia — R. Re- 
gozo (Cuba), C. Hajnal — 
Ruy Bun Nwa (R.P.D. Co
reeană) ; mijlocie : V. Silaghl
— H. Djubrailov (U.R.S.S.),
N. Rădan — A. Adevusi (Ni
geria).

R.

o.

Aspect de la antrenamentul „tricolorilor" desfășurat ieri dimi
neață pe terenul I.C.S.I.M. Foto : I. MIHĂICA

în Venezuela :

ELOGIOASE APRECIERI LA ADRESA 
ECHIPEI DE GIMNASTICĂ A ROMÂNIEI

CARACAS, 23 (Agerpres). — 
Cu prilejul turneului pe ca.re-1 
întreprinde în Venezuela, echi
pa feminină de gimnastică a 
României a evoluat în cadrul 
unor concursuri demonstrative 
în orașele Valencia si Maracay, 
alături de componentele repre
zentativei țării-gazdă.

Numeroșii spectatori care au 
umplut pînă la refuz sălile au 
aplaudat cu căldură pe gim
nastele românce, care au pre
zentat exerciții spectaculoase, 
de un înalt nivel tehnic.

în centrul atenției s-a situaț 
campioana olimpică și euro
peană Nadia Comăneci, care 
din nou a oferit o serie de 
exerciții dificile, mult aprecia

te de spectatori. Ziarele din 
Venezuela au acordat largi spa
tii turneului echipei feminine 
de gimnastică a României, co- 
mentînd la superlativ demon
strațiile și măiestria sportivelor 
românce, precum si înaltul ni
vel atins de școala românească 
de gimnastică.

„Nadia și echipa României 
au strălucit la Valencia”. ,.O- 
vații entuziaste au înso'.it evo
luția Nadiei și a echipei Româ
niei", „Nadia ne-a captivat cu 
grația ei" au fost cîteva din tit
lurile ziarelor din Venezuela pe 
marginea turneului demonstra
tiv al gimnastelor românce în 
această țară.

iubitori ai sportului ou mănuși 
i-au condus spre victorie pe 
reprezentanții noștri.

Chiar în partida de debut a 
reuniunii de la prînz, unul din
tre boxerii români. Cristian 
Gheorghișor, 
versar redutabil, 
Carlos Samalea, sportiv

robust și decis să-și scoată ad
versarul din luptă. Campionul 
român a boxat foarte bine tac
tic, evitînd prin deplasări de
rutante contactul cu puternicul 
cubanez și contraatacînd cu 
serii de lovituri rapide. Stilul 
de box al românului l-a deru
tat pe sportivul cubanez. l-a 
enervat, determinîndu-1 să gre
șească deseori și să încalce în 
mod repetat prevederile regu
lamentului. Avertizat în prima 
repriză pentru o puternică lo
vitură plasată după „stop“, C. 
Samalea a fost descalificat. în 
mod justificat, în rundul doi 
de către arbitrul iugoslav L 
Radovanovicl.

O victorie deosebit de preți
oasă a realizat și brașoveanul 
Traian Georgia, care l-a depă
șit la puncte (4—1) pe sovie
ticul AL Mu rad ian, sportiv pu
ternic, foarte ofensiv, dar care 
nu și-a putut valorifica forța 
loviturilor datorită 
spectaculoase și eficace 
xerului român.

Excelent a evoluat 
Carol Hajnal, făcînd 
dată dovada talentului cu care 
este înzestrat. In disputa cu

eschivelor 
ale bo-

ușorul 
încă o

români,
intîlnea un ad- 

cubanezul 
foarte

Mihai TRANCA
Pcul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

VIN TINERII!
In toamnă, la Slatina, tn fața unor tribune arhipline ale sta

dionului local (se juca un meci de... fotbal) a fost prezen
tat spectatorilor Cristian Gheorghișor, proaspăt campion al 
categoriei muscă, sportivul ce realizase, pentru județul Olt, 
cea mai bună performanță a anului. Un tinerel sfios, reținut, 
ne stătea în față. Și-a prins centura de campion și, abia după 
multele noastre insistențe, a acceptat să facă un tur de onoare 
ai arenei. Aplauzele calde ale prietenilor sportului din Slati
na l-au însoții în alergarea lui prin fața tribunelor. Ieri, la 
prima gală a zilei, cine intră în ring ? Tinerelul sfios de 
astă toamnă, de la Slatina, chiar dînsul Cristian Gheorghi
șor. Adversar, puternicul Carlos Samalea din echipa Cubei. Ei 
bine, cînd gongul a sunat nu-l mal recunoșteam — tn cel 
care înfrunta cu dîrzenie, cu o bună stăpînire a armelor „no
bilei arte" pe redutabilul Samalea — pe tinerelul plin de sfii
ciune de pe stadionul slătlnean. Era, acum, o dezlănțuire de 
forță șl ambiție, de voință și de tenacitate. Gheorghișor a 
inaugurat, cu o reușită splendidă, ziua a doua a reputatei 
competiții pugilistice. El a deschis, parcă, o cale spre victorii 
de calibru pentru experimentatul Hajnal dar, mai ' cu seamă, 
pentru alt „mînz" al boxului nostru, l-am numit pe Nicolae 
Ciobanu, autorul unui succes spectaculos, mult apreciat de 
cei mai adevărați iubitori ai pugilismului, prezenți în număr 
mare și la reununea programată la o oră nu tocmai comodă...

Gheorghișor... 21 de ani. Ciobanu 20 de ani... Florin Stan... 
21 de ani, un aer de tinerețe străbate lotul nostru reprezen
tativ. Poate că ,,Centura de aur“ va fi rampa de lansare a 
unui „nou val“ în boxul nostru.

Eftîmie iONESCU
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In Divizia „A" de popice OLIMPIA BUCUREȘTI, POLITEHNICA C.S.Ș. 2

BUCUREȘTI Șl CRIȘUL ORADEA CONDUC

Ia campionatul Diviziei „A“ 
fle popice s-a disputat, simbă- 
tă și duminică, etapa a XlII-a, 
eare s-a soldai cu următoarele 
rezultate:

FEMININ © LAROMET 
BUCUREȘTI — VOINȚA BUCU
REȘTI 2395 — 2364 p d (scol 
individual 3—3). Derbyul Capi
talei s-a ridicat la nivelul aș
teptat, la posibilitățile tehnice 
ale celor două echipe fruntașe 
ale campionatului. Formația 
gazdă, avînd în veșnica tînără 
Elena Trandafir cea mai bună 
jucătoare — 470 p d — a cîș
tigat la un scor strîns. S-a mai 
remarcat de la Laromet și Sil
via Raiciu cu 423 p d. De la 
Votata, junioara Nineta Badea 
a fost cea mai precisă jucătoa
re, avînd la 100 de lovituri 
mixte 418 popice doborîte. O 
PETROLUL BAICOI — GLO
RIA BUCUREȘTI 2359 — 2315 
(4—2). Meci atractiv, câștigat de 
gazde datorită excelentei forme 
a Elenei Vasile — 423 p d. De 
la bucureștence foarte bine a 
evoluat Ana Petrescu — 426. 
Campioana mondială. Margare
ta Cătineanu, a punctat 405. 
(I. Brînzea — coresp) • VO
INȚA CLUJ-NAPOCA — C.S.M. 
REȘIȚA 2301 — 2360 (3—5). Re- 
șltencele, formînd o echipă 
mai omogenă, au cîștigat pe 
merit. Cele mai mari rezultate 
le-au obținut: Maria Jijic —

422 (R) și Katalin Borș — 414 
(C). (Ol. Lazăr-coresp.) 0 ME- 
TROM BRAȘOV — VOINȚA 
PLOIEȘTI 2344 — 2329 (3-3). 
Partidă deosebit de disputată, ■ 
in care performera a fost plo- 
ieșteanca. Mioara Conan cu 
415 p d. De la gazde s-a re
marcat junioara Eugenia Cără
midă cu 409 p d. (C. Gruia-co- 
resp.) • VOINȚA TIMIȘOA
RA — U.T. ARAD 2368 — 2261 
(4—2) © VOINȚA ORADEA — 
VOINȚA CRAIOVA 2313 — 2247 
(3,5—2,5) © VOINȚA GALAȚI
— OLIMPIA BUCUREȘTI 2418
— 2320 (4—2) © CARPAȚI SI
NAIA — CETATEA GIURGIU 
2254 — 2208 (5—1).

MASCULIN © CONSTRUC
TORUL GALAȚI — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 4899 — 4924 (3—3). 
Gazdele au pierdut meciul da
torită, In principal, formei sla
be în care se afla V. Ivan 
(schimbat după 100 de bile — 
372 p). Bucureștenii au jucat 
mai bine, cîștigind pe merit, ei 
avînd în Al. Tudor si Gr. Ma
rin — 859 și, respectiv, 838 — 
cei mai buni realizatori. De Ia 
Constructorul s-a impus doar 
C. Lebădă cu 850 p d. (T. Si- 
riopol-coresp.) • AURUL BA
IA MARE — JIUL PETRILA 
4961 — 4724 (4,5—1,5). Cei doi 
juniori de la Aurul, Gergely și 
Racoș, au fost principalii reali
zatori cu 864 și, respectiv. 816

DINAMO - 3 PUNCTE AVANS LA BUGBY, PÎNÂ MIERCURI...
Dinamo are la această oră 

un avans de trei puncte în cla
samentul Diviziei „A" la rugby. 
Dar aceasta numai pînă 
miercuri, cind Steaua va sus
ține la Bîrlad meciul amînat 
din ultima etapă, deoarece for
mația campioană a tntilnit — 
după cum se știe — Selecționa
ta armatei franceze. Dar iată 
cum se prezintă clasamentul la 
zi, cu mențiunea că etapa a 
19-a are loc la sfrrșitul săptă- 
minii. v

1. DINAMO W 17 0 1 532- 85 52
2. Steaua 17 16 0 1 874-109 49
3. Șt. Baia M. 18 13 0 S 219-107 44
4. Farul 18 13 0 5 412-169 44
5. Grivița R. 18 9 3 6 253-180 39
6. C.S.M. Sibiu 1B 7 3 8 127-150 33
7. Rulm. Blrlad 17 8 0 9 154-233 33
8. Șt. Petroșani 1B 13 9 132-261 33
9. Sportul stud. 18 7 0 11 1'52-233 32

M. Poli. Iași 18 6 i in. 87-253 31
ÎL „U- Tim. 18 6 0 12 130-230 30
12. P.T.T. Arad 16 5 2 11 127-392 30
18. Rapid 16 3 3 12 115-377 27
14. Constr. C-ța 1B 1 1 16 72-527 21

p d. De la oaspeți, cel mai 
mare rezultat l-a obținut tot un 
junior, Dobrică — 823. (L. Chi- 
ra-coresp.) ® GLORIA BUCU
REȘTI — CHIMPEX CON
STANTA 5068 — 4565 (6—0) © 
VOINȚA BUCUREȘTI — FLA
CĂRA BRAȘOV 4922 — 4777 
(5—1). Joc la discreția Voinței, 
care a avut în Bălescu și Ar- 
dac cei mai buni popicari — 
862, respectiv, 843. De la Flacă
ra s-a evidențiat Abraham cu 
833 p d. (D. Brănoiu-coresp.) ® 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— VICTORIA GUBAN TIMI
ȘOARA 5176 — 4945 (4—2). Ju
cătorii nr. 1 din cele două for
mații au fost:' I. Bice (din lo
tul național) — 932 . și, respec
tiv, M. Mathe — 867. (I. Păuș- 
coresp.) © C.F.R. CONSTANȚA
— CARPAȚI SINAIA 4726 — 
4545 (5—1). Foarte bună evolu
ția juniorului I. Frigea (C). 
component al lotului national 
care se pregătește pentru C.E. 
de juniori — marcat în acest 
joc cu 890 p.d. De la Carpați s-a 
remarcat I. Nicoară 
Enache-coresp.) • 
SUL ORADEA —
TlRNĂVENI 5061 — 4909 (5—1) 
© RAFINORUL PLOIEȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 5011 — 
5080 (2—4). Brașoveanul I. Tis- 
mănar a fost de departe cel 
mai precis jucător — 932 p. d. 
De la gazde cel mai mare 
punctaj l-a obținut veteranul 
Vi Ivan — 885. (A. Cristea-co- 
resp.) • METALUL HUNE
DOARA — TEHNOUTILAJ 
ODORHEIU SECUIESC 5146 — 
4882 (5—1).

— 807. (P
PROGRE- 
CHIMICA

IN „CUPA ROMÂNIEI
• în primul tur al «Cupei 

României4*, competiției la care 
iau parte cele 12 divizionare „A44 
feminine (fără jucătoarele din 
lot), au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : SERIA I (LA 
BUCUREȘTI) : OLIMPIA BUCU
REȘTI 80—61 cu Voința Brașov, 
80—53 cu Universitatea Cluj-Na
poca, 53—54 cu Rapid București ; 
„U“ : 72—47 cu Rapid, 72—62 cu 
Voința ; VOINȚA ; 68—55 cu Ra
pid : Clasament : 1. Olimpia 5 p, 
2. „UM 5 p, 3. Voința 4 p, 4. Ra
pid 4 p. In ultima zi : Voința 
— Rapid 68—55 (36—27). Brașo-
vencele au cîștigat, pe merit, da
torită plusului de agresivitate și 
tenacitate In apărare ; la Rapid 
se observă primii pași spre re
construcția echipei. Au înscris : 
Parcansclii 26, Rusu 20, Lambri- 
no 14, Ciccio 6, Ochiuleț 2 pen
tru Voința, respectiv Tatu 24, 
Ivan 10, Cristina Dumitru 9, Vin- 
tilă 4, Gruie 4, Toma 4. Arbi
tri : N. Ioirescu și N. Sdrul. O- 
limpia — „U“ 80—53 (39—29). Vic
torie surprinzătoare (prin scor) 
a formației Olimpia în fața clu- 
jencelor, care au avut o cădere 
neașteptată după evoluția bună 
din partidele precedente. Au în
scris : Iatan 19, Tănăsescu 18, 
V. Mihai 15, Tarantino 13, Mărin- 
guț 9, Olteanu 6 pentru Olimpia 
respectiv Tarniță 13, C. Perța- 
che 12, Czegledi 10, Lukas 6, D. 
Perțache 8, Macavei 2, Schuster 
2. Arbitri : I. Căpățină șl M. 
Petrescu. SERIA A n-a (la TG. 
MUREȘ) : POLITEHNICA C.S.Ș. 
2 BUCUREȘTI : 70—47 cu Progre
sul București, 80—64 cu Univer
sitatea Timișoara, 67—56 cu Co
merțul Lie. .Bolyai44 Tg. Mureș ; 
COMERȚUL : 88—55 cu Universi
tatea, 66—47 cu Progresul ; PRO
GRESUL ; 58—52 cu Universita
tea. Clasament : 1. Politehnica
6 p, 2. Comerțul 5 p, 3. Pro
gresul 4 p, 4. Universitatea 3 p. 
intr-un med cu o evoluție a sco
rului foarte Interesantă, Politeh
nica a dispus de Progresul cu

u LA BASCHET FEMININ
70—47 (20—25 !). Au înscris ; Ro- 
șianu 27. Bradu 15, Keresztcsl 10, 
S. lonescu 6, Chvatal 4, Urdca 
4, Ilie 4, Pirșu 2 pentru Politeh
nica, respectiv, Pușcașu 15, Sl- 
mioană 12, Hagiu 10, Dumitrescu 
8, Nuța 2. (C. ALBU — coresp.). 
SERIA A III-a (LA ORADEA) : 
CRIȘUL ORADEA : 78—48 cu Mo
bila Satu Mare, 78—50 cu ICE
MENERG C.Ș.B. București, 80—74 
cu Voința București (victorie pre
țioasă, datorată jocului excelent 
practicat de Elena Tabără, Co- 
drina Oancea, Maria Grigoraș și 
Adriana Niculescu) ; VOINȚA : 
76—62 CU ICEMENERG, 78—70 CU 
Mobila ; MOBILA : 77—63 cu 
ICEMENERG. Clasament : 1. Cri- 
șul 6 p, 2. Voința 5 p, 3. Mobila 
4 p, 4. ICEMENERG. (I. GHI- 
ȘA — coresp.).

© Al doilea tur al Întrecerii 
lemlnine pentru .Cupa Româ
niei" se va desfășura între 17 șl 
19 aprilie, la Cluj-Napoca, Bucu
rești și la Satu Mare (în ordinea 
seriilor).
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Luptă strlnsd 
in „Cupa r. R. Ciclism" 

ETAPA A ll-a A FOST CÎȘTIGATĂ 
DE GH. LĂUTARU (Dinama)

DE LA FOTOGRAFII PL. TERENUL DE SPORT

S-A GĂSIT, ÎN FINE, TERENUL!
Timișoara a fost orașul care a

^frînt44 tradiția din rug by ui noș
ti-u, conform căreia campioanele 
naționale erau echipe din Capi
tală, „15-le44 Universității de pe 
malul Begăi apropriindu-șl, cu 
nouă ani in urmă, al 55-lea titlu, 
primul obținut pînă atunci de un 
team provincial. Dar, după cum 
se știe, Timișoara a dispărut 
treptat din prim-planul întrecerii, 
echipa bănățeană ajungînd la 
această oră în subsolul clasa
mentului, singura ei preocupare 
actuală fiind salvarea de la re
trogradare. Cauzele nedoritei 
coboriri pe „toboganul44 valorii 
au fost și de natură obiectivă 
(generația care a cucerit laurii 
a înaintat în vîrstă, unii jucă
tori retrăgîndu-se din activitate 
etc.), însă noi punem — fără 
teama de a greși — această stare 
de lucruri mai degrabă pe o anu
me suficiență născută în echipă

și, în primul rînd, în jurul el. 
Ba chiar indiferență ! Universi
tatea a rămas'fără teren, jucînd 
pînă deunăzi pe stadionul divizio
narei „B44 din localitate, Electro- 
timiș. Universitatea nu și-a re
zolvat problema antrenorului, ex- 
internaționalul Gh. Rășcanu (eco
nomist), acceptînd, pînă una-alta, 
conducerea tehnică. Șl așa mai 
departe.

Iată însă că, de cîteva zile, 
prima campioană a țării de din
colo de limitele Capitalei joacă, 
din nou, pe un spațiu corespun
zător ; terenul II de la Comple
xul „1 Mai** gazonat șl dotat 
cu toate instalațiile aferente ! 
SE POATE, DECI ! Iar această 
rezolvare a unei probleme de 
mare importanță nu constituie — 
ne place să credem — decît pri
mul semn al ambițiilor renăscute 
ale Timișoarei rugbystice. (G.R.).

în Bistrița, in cadrul unei 
recente consfătuiri, clțlva re
prezentanți al consiliilor ju
dețene pentru educație fizică 
șl sport a-au referit la opor
tunitatea și eficiența micilor 
tipărituri (foi volante, progra
me, agende ale spectatorilor 
ș.a.) în sprijinul muncii de 
propagandă sportivă. în sus
ținerea afirmațiilor, 
firește, 
zentat 
din ceea ce s-a re
alizat 
bine 
re, 
punct 
referi,-- ,----------- . —
volante, colorate, realizate la 
Sibiu și anume „Sibiul auto
mobilistic** (editat de Filiala 
județeană A.C.R.), „Sibiu) 
turistic" (Oficiul județean de 
turism), .Sportul pădurilor" 
(Clubul de orientare Sibiu), 
la „Agenda spectatorului de 
fotbal" (Suceava) sau „Spor
tul hunedorean ta imagini" 
(Hunedoara) — apreciate cel 
mal mult. Greu de spus ce 
nu găsești in ele dacă le ci-, 
teșii. Fotografii splendide 
(„Feerie ta alb eu vedere 
spre Șaua Doamnei"), artico-

B-eu pre- 
exemplare

— lucrări
gtadite, convlngătoa- 

frumos realizate din 
de vedere grafic. Ne-am 

in principal, la foile

SĂ N-O UITĂM PE SOFA
Angajați pe formații, cu o me

die de 20 cal, antrenorii șl drive- 
rii hipodromului de trap Ploiești 
au trecut duminică cel de-al doi
lea examen public. In compara
ție cu prima reuniune, rezulta
tele tehnice cu ascensiuni de 
performanțe șl chiar corectări de 
recorduri apar ca normale, avînd 
în vedere starea foarte bună a 
pistei și faptul că adevăratele 
-calcule- apar abia după ... a 
treia alergare, a fiecărui cal. Du
minică au evoluat 104 (2 retra
geri — Hebron și Voiajor) din 
cel 260 cal (induslv mînjii), ci
fră prevăzută pentru activitate 
în actuala- stagiune. Dintre el au 
produs emoții în rîndul specta
torilor Gong și Rapița, solicitați 
într-o dispută pe toată lungimea 
liniei drepte de sosire. Angajat 
cu toată vigoarea .. . crava șei 
de N. Gheorghe, .armăsarul pă
rea învins, dar a revenit și în 
ciuda penalizării din start cu cea. 
10 m (de ce oare ?) a reușit să 
termine la egalitate cu degajata 
Rapița și chiar să-șl amelioreze 
recordul propriu. Ultima alergare 
a revenit, după o splendidă cursă, 
Iul Excelent. Victoria Iul a plă
cut Cu toate acestea, forțarea In 
finișul alergării față de restul 
parcursului (s-a prezentat numai 
„ape*4 — înspumat șl cu trenul 
inferior dezechilibrat) a fixat un 
moment- de neplăcută amintire 
cind o certă speranță .Sofa- a 
fost aruncată în afara perfor
manțelor de valoare printr-o ex
punere similară. Recomandarea 
făcută in programul alergărilor 
pentru a „susține convingător 
șansa cailor- este bună, însă să 
nu uităm pe Sofa și nici zestrea 
genetică a Iul Excelent, care nr 
putea fl compromisă prin astfi^l 
de recomandări. Rezultate tehni
ce : Cursa I : 1. Harnic (A. Brat- 
lovschi) 1:50,1, 2. Răsura, simplu 
2. ordinea 11. Cursa a TT-a : 1. 
Osmana (D. Toduță) 1:30,1, 2.

\ HI PISM

Sondaj, 3. Onix. Simplu 4, ordi
nea 18, event 8, ordinea triplă 
405. Cursa a III-a : 1. Hrubița 
(V. Gheopghe) 1:31,5, 2. Simpton. 

Simplu 2, ordinea 10, event 17, 
triplu clștigător 157. CursaaIV-a:
1. Rodion (N. Nicolae) 1:31,3, 2. 
Juvenil, 3. Hogar. Simplu 8, or
dinea închisă, event 39. Cursa a 
V-a : 1. Cap la cap Rapița — 
Gong 1:28,7 ; 1:27,0. Simplu 2, 1,4. 
Cursa a Vl-a : 1. LLot (A. Brai- 
lovschi) 1:32,2, 2. Garanta, 3. Va- 
reg. Simplu 3, ordinea 20, ordi
nea triplă 929. Cursa a Vil-a : 
L Heraldina (Fl. Pașcă) 1:28,4,
2. Abil. Simplu 8, ordinea 22, 
event 18. Cursa a Vm-a : 1. Sui- 
taș (G. Popescu) 1:35,9, 2. Aldina,
3. Sucă. Cursa a IX-a : 1. Rabiț 
(M. Ștefănescu) 1:35,1, 2. Diafan, 
3. Staniol.

Doru IONESCU

le de popularizare turistică 
(„Păltinișul — perla albă a 
Sibiului”), informații și Îndru
mări pentru cel ce Iubesc 
drumețiile, articole de educa
ție, curiozități, caricaturi, e- 
pigrame ș.a. (Sibiu) ; prezen
tări de echipe șl sportiv!, 
poezii, caricaturi, pe teme de 
educație, tnformațll utile pri

vind regulamentul 
de joc, clasamen
te, capacitatea unor 
Btadloane ș.a. (Su
ceava) ; prezenta

rea Școlii generale nr. 7 
Deva — centru de gim
nastică cunoscut ta întreaga 
lume, cele 12 echipe divizio
nare „A", „B“ și „C“ de fot
bal din județ, primii 10 spor
tivi din Hunedoara, fotografii 
de sportivi fruntași, invitație 
pe timpul Iernii ta Paring, 
fotografii de luptători, arcași 
șl gimnaști din județ ba chiar 
șl ale unor copil talentați 
porniți pe drumul performan
ței (Hunedoara).

Interesante, utile șl — ceea 
ce riu-1 de ignorat — renta
bile. Motive pentru care so
cotim cS exemplele ar trebui 
urmate...

Modesto FERRARINI

CONSTANȚA, 23 (prin tele
fon). Cea de a doua etapă a 
..Cupei F.R. Ciclism" desfășu
rată pe traseul Constanța — 
Mamaia — Tarivcrde — Con
stanta (100 km) s-a Încheiat 
cu victoria rutierului Gh. Lău
taru (Dinamo), tatonat de J. 
Vogel din R.D. Germană. Cei 
63 de alergători au acoperit 
distanța in condițiile unei Șo
sele grele (umede), realizind 
totuși, o bună medie orară • 
40,800 km.

S-a mers, în general, prudent 
pînă în dreptul comunei Lumi
na, la circa 20 km de sosire, 
cind s-au declanșat hărțuielile, 
iar cei maa buni au început să 
se „rupă" de pluton. Mai abil, 
Gh. Lăutaru a reușit să de
joace toate tatonările lui J. Vo
gel, încheind etapa în fruntea 
alergătorilor.

Clasamentul etapei a II-a : 1. 
Gh. Lăutaru (Dinamo) 2h 27:43. 
Pe locul 2, J. Vogel (R.D.G.)
— același timp. In continuare 
clasamentul se prezintă astfel: 
3. A. Antal (CIBO Brașov) — 
același timp, 4. O. Ientzich 
(R.D.G.) 2h 28:12, 5. C. Căru- 
țașu, 6. C. Nicolae (ambii de 
la Dinamo) — același timp, 7. 
Gh. Vasiliu (Dinamo) 2h 28:51, 
8. C. Paraschiv (Dinamo) — a- 
celași timp, 9. N. Mergeau (Di
namo) 2h 29:39, 10. T. Sirbu 
(Dinamo) — același timp.

Marți, etapa a III-a, pe dis
tanta Constanța — Țariverde
— Mihai Viteazul — Constanta 
(120 km). Startul — la ora 14 
din fata Sălii sporturilor.

Cornel POPA-coresp.

SPORTUl, PASIUNEA STATORNICĂ A MUNCITORILOR GRIVIJENI
(Urmare din pag. 1)

tor, cu două echipe, si cu mîn- 
driile sale... locale, numite An
drei Pitulice, lăcătuș. Alexan
dru Nica, controlor-receptioner, 
Mibalache Dincă, desenator 
tehnic, Barbu Nedeiea, lăcă
tuș. La orientarea sportivă, în 
afara echipei ce activează în 
campionatul municipal, există 
multi alți pasionați, cel măi 
mare pasionat fiind, firește, in
structorul Ion Simlon, de me
serie strungar. La șah ființea
ză două formații, instructorul 
ing. Nicolae Mihai avînd cate
goria I, ca și Constantin Vădu
va, strungarul, dealtfel. Dar ju
cători buni și mai ales compe
titori statornici mai sînt multi 
alții, rectificatorul Ion Ioniță, 
de exemplu, cîștigind „Cupa 16 
Februarie". S-a Înființat de cu- 
rînd o echipă la tenis de ma
să. Și pentru că vorbim de 
noutăți, și pentru că turismul 
dd masă este la mare cinste 
(colaborarea asociație sportivă

— U.T.C. fiind exemplară) să 
consemnăm materializarea unei 
inițiative mai vechi: speologia! 
După cum nu va trece mult 
timp — ni se spune — pină la 
constituirea nucleului unei sec
ții de lupte.

Prezentînd toate aceste date, 
tinărul secretar al asociației. 
Edgar Mihailov, tînăr ca și ce
lălalt participant la discuție. 
Jean Grigore, secretar al Comi
tetului U.T.C. la I.U.C., a stat 
mult pe gînduri atunci cîind 
trebuia să facă evidențieri. Nu 
pentru că exemplele ar fi fost

puține, chiar dimpotrivă: „Ve
deți dumneavoastră, grivițenilor 
le-a intrat in obișnuință spor
tul. Așa cum fiecare știe ce arc 
de făcut la locul de muncă, tot 
așa are convingerea că fără un 
minim de exercițiu fizic viața 
e mai anostă, mai... fără cu
loare. Pînă și în excursiile or
ganizate săptăminal nu e pier
dut prilejul de a iniția un con
curs de orientare sau o altă în
trecere ad-hoc. toti fiind con
vinși că e păcat să bați drumul 
pînă la munte fără să faci aco
lo putină mișcare".

ADMINISTRATA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ:

% > g ---------- . - — -— ăDE LA ID. MS
Magazinele auto IDMS livrează autoturisme Dacia 1300 in 

avans numai pînă la 31 martie 1981 după cum urmează :
Mag. București — celor înscriși pînă la nr. 12 000/1981 
Mag. Pitești — celor înscriși pină la nr. 9000/1981
Mag. Bacău — celor înscriși pînă la nr. 3000/1981
Mag. Brașov — celor înscriși pină Ia nr. 4000/1981
Mag. Cluj-Napoca — eeior înscriși pînă Ia nr. 1890/1982
Mag. Iași — celor înscriși pînă la nr. 200/1982
Mag. Timișoara — celor înscriși pînă La nr. 3200/1981
Mag. Reșița — celor înscriși pînă la nr. 2200/1982 
Mag. Baia Majre — celor înscriși pînă la nr. 3000/1982 
Vinzările zilnice se efectuează în funcție de stocul de i 

g autoturisme și capacitatea de vînzare a fiecărui magazin. g
<»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

AȚI JUCAT NUMERELE 
PREFERATE î

Agențiile Loto—Pronosport mai 
pot elibera NUMAI ASTAZI bi
lete pentru tragerea obișnuită 
Pronoexpres de miercuri 25 mar
tie 1981. Reamintim că la primele 
două trageri din această lună s-au 
atribuit, între altele, CINCI AU
TOTURISME „Dacia 1300“ (dintre 
care patru la o singură tragere!) 
șl NUMEROASE CÎȘTKJURI CON
SISTENTE ÎN BANI ; cea de-a 
treia tragere, ale cărei rezultate 
sînt publicate în această rubrică, 
ilustrează șl ea, destul de edifi
cator, atractivi ta tea acestui tot 
mai îndrăgit sistem de joc. Tra
gerea de mîlne, care beneficiară 
șl de un apreciabil report la ca
tegoria I, vă poate prilejui și dv. 
succese asemănătoare sau chiar 
mai mari. Se știe, însă, că NU
MAI CINE JOACA POATE CÎȘ- 
TIGA...

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO>- 
NOEXPRES DIN 18 MARTIE 1981

Categoria 1 : 1 variantă 100% 
= Autoturism „Dacia 1300- șl 1 
variantă 25% a 17.500 lei ; catego
ria 2 : 3 variante 25% a 42.510 
lei ; categoria 3 : 25,50 variante

a 4.094 lei ; categoria 4 : 98,75 a 
1.057 lei ; categoria 5 : 283,25 a
369 lei ; categoria 6 : 9.914,50 a
40 lei ; categoria 7 : 256 a 200 
lei ; categoria 8 : 5.190,25 a 40
lei.

Report la categoria 1 : 355.011 
lei.

Autoturismul „Dacia 130044 a 
fost cîștigat de PAULA CERNA 
TRÎMBIȚAȘ din Cluj-Napoca, iar 
cîștigurile de categoria 2, în va
loare de 42.510 lei fiecare, au re
venit participanților : ANA CA- 
RAIAN din Cluj, CONSTANTIN 
BURETE din Iași și AUREL NO- 
RARU din Reghin.

In atenția cîștigătorilor la tra
gerea extraordinară Pronoexpres 
din 8 martie 1981 ! Plata cîștigu- 
rilor prin casieriile Loto—Prono
sport se va face în perioada 25 
martie — 8 mai în București, res
pectiv 28 martie- — 8 mal inclusiv 
în celelalte localități, iar prin 
mandate poștale îneepînd de la 
28 martie a.c.

A început vînzarea biletelor 
pentru tragerea Loto 2 de dumi
nică 29 martie 1981. Procurați din 
vreme bilete cu numerele prefe
rate 1
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dovenesc 1-
rul Ir —
3—1 ( J.,
Zimbru. Si
Avîntul T.c.:
tul Bucecea
Vatra Dorm
3—0 (0—0), ’
talul Rădăuți
Iași — Mei
(0—0).

Pe primele 
după etapa 
FĂLTICENI 
structorul Is 
Laminorul R 
pe ultimele : 
11 p (16—37), 
p (14—26).

SER
Minerul Co 

cău 1—0 (0-
șești — Pe 
(0—0), FEPA 
fărul Adj ud 
Focșani — F 
(2—0), Celule 
Textila Buhi 
torta Bacău
1— 0 (0—0), C 
Ionul. Săvineș 
Energia Gh. 
jucat, deoare 
retras din c.

Pe primcli 
RUL COMA? 
2. Relonu? S? 
(26—12), 3. R 
(14-11) ... p 
ceafărul Adj 
FEPA 74 Bîr

Rezultatele 
Hușana Huși

SEE
Tractorul V 

0—4 (0—2), V 
trolul Bălcoi 
IGFE Rm. S£ 
ce ni 2—0 (1- 
Carpați Nehx 
mânui Bușt<
2— 2 (1—1), A 
păți Sinaia 3- 
rea Brăila — 
(0-0), Petrol 
Gugești 3—1

Pe primele 
BRAZI 35 p 
Galați 24 p 
Galați 22 p 
Berea 22 p 
mele : 15. T
8 p (15—30) - 
puncte, 16. *1 
(8—11).

sr'<
Electrica C< 

Călărași 0—0



NEDELCU

■

Foto : Branko VUIN (Timișoara)

Politehnicii. Pentru că — 
deschiderea scorului de 
acțiuni ofensive tăioase, 

care a urmat golului lui 
conducerea — Politehnica

SAMES
9

L DE PE WEMBLEY
î a partidei de La Timișoara a arătat 
ată cu scurgerea timpului de joc — că re- 
i fi determinat de posibilitățile apărării Stelei 
ivd dezlănțuite a “
a care a dus la 
ma singurei sale 
>adă de relaxare

gazdele au luat _.
începînd cu fundașii laterali și infiltrările 

sionată de o linie mediană argint viu (în 
mniprezența lui Vlătănescu a reliefat pCer- 
inului" Dembrovschi) și desfășurată pe spa- 
schimbări de viteză prin cursele lui An- 
asemenea condiții, Steaua n-ar fi putut 
decît dacă apărarea imediată ar fi jucat 

. mașina ei de pase ar fi putut să dere- 
1 advers. Ceea ce nu s-a întîmplat, pentru 
timișoreni a întors pe față și pe dos com- 
iar Iordănescu et comp, n-au putut tăia 

lumai marile ratări au privat pe „Poli" de 
nt.
uelul Nedelcu-Sameș a fost ilustrativ. Vir
an, aflat într-o excelentă dispoziție de joc, 
mult, a sprintat și a șutat de nenumărate 

Iordache și, in special, a dominat spațiul 
ificîndu-și din plin detenta și plasamentul 
angrenajul lui „Poli“, Nedelcu are un rol 

în tabăra adversă, rolul lui Sameș, stoperul 
rîndu-i, o pondere deosebită. Or, FUNDA- 
ECHIPEI NAȚIONALE NU S-A PUTUT 

A UNUI ASEMENEA ADVERSAR, el fiind 
a secundă cu Iovan. Fapt care trebuie să 
ilor responsabili ai lotului reprezentativ, in 
le pe Wembley cînd, sigur, maniera engle- 
centrări înalte adresate vîrfurilor, va ridica 
bleme lui Sameș (și apărării noastre) cite

Păltinișan (care 
careului lui 
Steaua 2—1.

sare 
Iordache

sus de 
acesta

TEORIA Șl
faptul că F.C.M.E lăudabil

Galați nu renunță la luptă. Cu 
o jumătate de ofă înainte de 
meciul cu Corvinul „Zoii" David, 
fostul extrem stingă internațio
nal al Steagului roșu (astăzi 
printre cei care se ocupă de 
clubul gălățean), continua să spe
re și nu o făcea de formă. Gă
lățenii s-au avîntat în atac, dar 
mijloacele lor tehnice nu au fost 
suficiente.

Paul SLAVESCU

„BAROMETRUL'*
SILECIIONABILILOR

bucurie) a transformat excelent o lovitură liberă din preajma 
va trebui să scoată mingea din poartă : „Poli" Timișoara —

PRACTICA
cescu a căutat angajarea directă, 
cu pasă lungă, a lui Gabor, mi- 
zînd pe lipsa de experiență a 
fundașilor centrali Comșa și Stoi- 

Cînd a văzut că Gabor nu 
antrenorul-jucător s-a

rare, extremele vin înapoi cu 
fundașii adverși și eram sigur 
că vom avea probleme", remar
ca Remus Cimpeănu. „U“ a cîști
gat norocos, prin golul din min. 
90. Dar ulciorul....

Constantin ALEXE

DE ORĂ" BELDEANU

ca. 
răzbește, 
intercalat în linia de mijloc, ob- 
țlnind o superioritate netă in jo
cul de mijloc. După pauză, odată 
cu trecerea lui Orac în linia de 
mijloc (prin retragerea lui Po
pescu), Lucescu și-a asumat ro-

LAUDELE
SÎNT DE VINĂ?

at pe for- 
meciului 

a pe lista 
ca aoesto- 
datoria să 
stal de la 

ter- 
xsese

^cunoscuse 
e cel din- 
Era des- 
știm. îna- 
2. Olt. Și 
Tniversită- 
ionale) 73 
nlocuitori- 

în teren, 
bilă ofen- 
i lui. 
arin
. a 
iurile
i-a

reze ..spe- 
ziturile 11- 
spectacu- 

•. de copil

Prin 
pase 
iuțit 
stu- 
dat

că
un

a urmat reușitei. Pentru 
Beldeanu - este, in adevăr, 
copil mare, cu o inimă mare 
pentru fotbal. „Cînd nu joacă 
e disperat" — ne spunea Ștefă- 
nescu. Poate că asta e și expli
cația — nu scuza! — gestului 
dinaintea partidei cu Jiul. Com
portarea lui ulterioară și fru
moasa demonstrație publica și 
practică din „sfertul său de 
oră“ dovedesc că Beldeanu a 
știut să priceapă ce era de pri
ceput după momentul de des
cumpănire determinat de faptul 
că nu se găsea printre primii 
unsprezece jucători craioveni 
ai întâlnirii de Ia Petroșani.

11 așteptăm pe „omul cu ini
mă mare pentru fotbal" la fel 
de inspirat și de dornic de a 
reuși și în multele partide care 
îl așteaptă. începînd cu cea de 
mîine, sub tricoul echipei na
ționale !

în acest meci, antrenorul Teaș- 
că l-a păstrat pe Orac pe post 
de fundaș stânga, pentru anihi
larea lui Lucescu. Dar duelul di
rect a durat foarte puțin, de
oarece Lucescu, „bătrînul vulpoi" 
— cum spuneau gălățenii — a 
schimbat registrele cu o ușurință 
remarcabilă, ceea ce a schimbat, 
de fiecare dată, „fața" echipei 
sale. La început el s-a retras 
mult, atrăgîndu-1 pe Orac, care 
însă nu a căzut în capcană. Lu-

lul de extremă veritabilă, fiind 
creatorul golului și al tuturor 
marilor ocazii ale echipei sale.

Mulți dintre antrenorii noștri 
vorbesc mult, teoretizează, în
tr-un limbaj . . . sedativ pentru 
jucătorii lor. Mircea Lucescu vor
bește puțin, pentru că drumul 
lui de la teorie la practică c de 
numai cîțiva metri, adică „de Ia 
vestiar la gazon".

loan CHIRILĂ

Eftimie IONESCU

A LIPSIT CIMPEANU
Sîmbătă, cînd s-a dat verdictul 

indisponibilității lui Cimpeanu II 
șl pentru meciul cu S.C. Bacău, 
cei mai mulți dintre oamenii 
apropiați echipei . studențești au 
intrat în panică. Unii erau chiar 
supărați că accidentarea s-a pro
dus la lot, omițînd gîndul că se 
putea întîmpla oriunde, pentru 
că întinderea musculară s-a pro
dus în timpul unei ușoare aler
gări. „Nu joacă Septimiu Cîm- 
peanu" și toți au intrat în pa
nică. intr-adevăr, lipsa lui s-a 
simțit din nou, pentru că, spun 
antrenorii și conducerea clubului, 
numai el știe să găsească și să 
se angajeze pe culoare libere, să 
treacă printre apărătorii grupați. 
Dar ceilalți jucători ce fac ? Ei 
nu gîndesc ? Șl- nu sînt niște 
puști. Batacliu, Țegean, Boca,

?IONATUL DIVIZIEI

II! DAR CEILALȚI?
Ciocan, Dobrău au atâta expe
riență compeițională. Dar Țegean 
a încercat mereu pasa decisivă, 
lungă, Dobrău și Ciocan au cen
trat înalt, de s-au plictisit și au 
plictisit și spectatorii. Au cen-r 
trat cui ? Lui Cărpuci și Lunca? 
Nimeni nu era liber. Marcajul 
oaspeților i-a incomodat vădit pe 
clujeni.

De fapt, „U“ confirmă faptul 
că echipele noastre nu se 
descurcă în fața unui marcaj se
ver, mai aspru, mai bărbătesc 
(dar nu dur) și carența aceasta 
a ieșit în evidență, mai mereu, 
în meciurile internaționale. Iată, 
S.C. Bacău face un marcaj mai 
aproape de cerințele fotbalului 
modern și echipele noastre sînt 
puse în dificultate. „S.C. Bacău 
se grupează foarte bine în apă-

— Foresta 
:j.R. Paș
ii ung Mol- 
Sonstructo- 
rg;
Doi 
-o 
in ■
O).
:olina Iași 
■et — Me- 
0), TEPRO 
oșani 2—0

=tamț

k1~0),
Sire- 

Dorna

clas ament, 
: FORESTA 
7), 2. Con- 
(37—18), 3. 

p (29—19)... 
ul Bucecea 
ea Șiret 10

— Portul Constanța 0—0, Amonil • 
Slobozia — Ș. N. Tulcea 1—0 
(0—0), Voința Constanța — Ma
rina Mangalia 1—0 (1—0), Viito
rul Mahmudia — Victoria Țăndă- 
rei 1—0 (0—0) — s-a jucat la
Mă cin, Unirea Eforie — Progre
sul Isaccea 2—1 (2—0), Construc
torul 
tanța 
vodă

Pe 
Rea 
Portul Constanța 25 p 
Rapid Fetești 20 p 
Constructorul Călărași

Călărași — Chimpex Cons- 
2—1 (2—1), Șoimii Cema-

— Rapid Fetești 
primele locuri : 
CĂLĂRAȘI 30 p

1—0 (1—0). 
1. DUNA- 
(58-11), 
(40—15),

(29—19),
20

2.
3.
4.
P 

(28—21) ... pe ultimele : 15 Elec
trica Constanța 12 p (10—26), 16. 
Viitorul Mahmudia 11 p (18—72).

x :
- Lelea Ba- 
AR Mără- 
linești 2—0

— Lucea- 
-6), Gloria 
Bacău 2—0

Neamț — 
(1—0), Vic- 
,*nul Bîrlad 
icaz — Re-

2—3 (1—2), 
iu-Dej n-a 
a Huși s-a

1. MINE- 
p (38—12), 

G^toV 21 p 
Bîrlad 19 p 
e : 14. Lu- 
(20—36), 15.
(12—30).

ale echipei 
Lilat..

SERIA A V-a
Automatica București — Danu

biana București 1—0 (1—0), Elec
tronica București — F.C.M. Giur
giu 4—2 (2—2), T.M. București
— Ș.N. Oltenița 1—0 (0—0), Ce
tatea Tr. Măgurele — Flacăra ro
șie București 1—0 (0—0), Petrolul 
Videle — I.C.S.I.M. București 1—0 
(0—0), Tehnometal București — 
Viitorul Chirnogi 0—0, Petrolul 
Bolintin — Chimia Tr. Măgurele 
1—1 (0—1), Luceafărul București
— Abatorul București 1—1 (1—0), 
Voința București nu a jucat.

Pe primele locuri ; 1. AU
TOMATICA BUCUREȘTI 27 p 
(43—10) ,**• 2. Chimia Tr. Măgurele 
22 p (28—23), 3. Viitorul Chirnogi 
19 p (17—16), 4. T.M.B. 19 p
(17—17) ... pe ultimele : 15. Pe
trolul Bolintin 12

P
A

p (19—27), 16. 
(10—25).
VI-a
Prahova Plo- 

Petrolul Tîrgoyiș- 
Energia Slatina 1—3 (1—2),

Chimia Brazi 
icuci — Pe- 
-1), Olimpia 
CROM Urzi
ți Galați — 
—0), Carai- 
Ș.N. Brăila 
itea — Car-
Dacia Uni-
Galați 1—0
— Foresta

1. CHIMIA 
, 2. Oțelul

3. Ancora
4. Petrolul 

. . pe ulti- 
Jrea Brăila 
mată cu —4
Vizlru 2 p

Ș.N. Oltenița 10
SERIA

I.P.C. Slatina 
iești 1—1 (1—1), 
te
LC.I.M. Ploiești — Electronistul 
Curtea de Argeș 1—0 (0—0), Uni
rea Răcari — Muscelul Cîmpu- 
lung 2—1 (1—1), I.O.B. Balș —
Progresul Pucioasa 2—0 (1—0),
Dacia Pitești — Metalul Mija 0—0, 
Progresul Corabia — Cimentul 
Fieni 2—1 ’ (0—0), Sportul munci
toresc Caracal — Recolta Stoică- 
nești 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 
GIA SLATINA 24 p 
Prahova Ploiești 24 p 
I.C.I.M. Ploiești 23 p . 
pe ultimele : 14^ I.P.C. Slatina H 
p 
11
P

1. ENER- 
(40—12), 2.
(29—19), 3. 
(41—16) . . .

A
— Dunărea 

U Mangalia

(14—35), 15. Petrolul Tîrgovișite 
p (13—35), 16. Unirea Răcari ' 
(21—55).

SERIA A VII-a
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 

Eleciroputere Craiova 4—0 (1—0), 
Victoria Craiova — Unirea Dro
beta Tr. Severin 2—1 (2—1), Mi
nerul Rm. Vîlcea — Constructo
rul Craiova 1—0 (1—0) — s-a ju-

11

V
cat la Horezu, Mecanizatorul Si
mian — Jiul Rovinari 1—1 (0—0), 
Minerul Motru — Dunărea Cala
fat 0—0, C.F.R. Craiova — Pro* 
greșul Băilești 3—0 (0—0), Meta
lurgistul Sadu — Lotru Brezoi.
2— 0 (0—0), Viitorul Drăgășani — 
Diema Orșova 3—1 (1—1).

Meciul Jiul Rovinari — Lotru 
Brezoi (nedisputat în etapa a 
XIV-a) s-a omologat cu 3—0 în 
favoarea echipei Lotru.

Pe primele locuri • 1. ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 24 p 
(23—12), 2. C.S.M. Drobeta Tr.
6 ev. 23 p (39—10) — sancționată 
cu —4 puncte, 3. Dunărea Cala
fat 22 p (31—11) ... pe ultimele ;
15. Progresul Băilești 11 p (16—37),
16. Victoria Craiova 7 p (11—37).

SERIA A VIII-a
Vulturii textila Lugoj — Strun

gul Arad 0—2 (0—1), C.F.R. Ca
ransebeș — Explormin • Deva 3—2 
(1—0), C.F.R. Arad — C.P.L. 
Caransebeș 2—0 (1—0), Metalul 
Oțelu Roșu — Unirea Sînnicolau 
5—1 (0—1), Șoimii Strungul Lipo- 
va — Electromotor Timișoara — 
nedisputat, Minerul Certej — Glo
ria Reșița 2—0 (2—0), Victoria
Ineu — Metalul Bocșa 2—0 (2—0), 
Unirea Tomnatic — Minerul Ora- 
vița 0—3 — Unirea fiind suspen
dată pe o etapă.

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 23 p (43—17), 2. Ex
plormin Deva 20 p (46—23), 3.
Minerul Oravița 20 p (29—19) . . . 
pe ultimele : 15. Victoria Ineu 14 
p (22—37), 16. Șoimii Lipova 13 
p (18—23) — din 16 jocuri.

SERIA A IX-a
Rapid Jibou — Someșul Satu 

Mare 2—1 (0—0), Voința Oradea
— Oțelul Or. dr. Petru Groza
3— o (0—0), Unirea Valea lui Mi
hai — Metalul Cărei 7—0 (3—0), 
Victoria Cărei — Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii 2—1 (2—1), Cons
trucții Electrometal Cluj-Napoca
— Victoria Elcond Zalău 4—0
(2—0), Armătura Zalău — Recolta 
Salonta 1—0 (0—0), Bihoreana
Marghita—Unirea Dej 7—2 (6—0), 
Oașul Negrești — Tricolorul Be- 
iuș 1—0 (0—0).

Meciul Unirea Dej — Armătu
ra Zalău (nedisputat. în etapa a 
XVI-a) s-a omologat cu 3—0 în 
favoarea echipei Armătura.

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 27 p (35—8), 2. 
C.E. Cluj-Napoca 21 p (35—17), 
3. Armătura Zalău 20 p (39—26)
— sancționată cu —4 puncte. . . 
pe ultimele : 15. Rapid Jibou 11 
p (17—33), 16. Unirea Valea lui 
Mihai 11 p (19—40).

SERIA A X-a
CUPROM Baia Mare — Minerul 

Rodna 3—1 (3—0), Minerul Băiuț

ETAPA A XVII-a
— Lăpușul Tg. Lăpuș 2—2 (1—1), 
Oțelul Reghin — Simared Baia 
Mare 3—1 (1—1), Electrozahăr Tg. 
Mureș — Minerul Băița 2—0 (1—0), 
Textila Năsăud — Mureșul Luduș 
3—1 (1—1), Foresta Bistrița —
Minerul Ilba Seini 1—1 (1—1),
Minerul Baia Borșa — Avîntul 
Reghin 3—0 (3—0), Minerul Baia 
Sprie — Silvicultorul Maieru 
12—0 
din 
25—0

Pe 
RUL 
Minerul Borșa 20 p 
Minerul Baia Sprie 19 
4. Minerul Ilba 19 p . 
pe ultimele : 14. Mureșul Luduș 
14 p (21—25) — din 16 jocuri, 15. 
Silvicultorul Maieru 14 p (22—53), 
16. Electrozahăr 
(11—21).

SERIA
Victoria Călan 

0—0 — s-a jucat 
trucții Sibiu —

Că F.C.M. Brașov a cobori t 
două trepte în clasament nu-i 
un fapt semnificativ. Prin jo
cul rezultatelor, în etapa viitoa
re, echipa de sub Timpa poate 
reveni pe podium, pentru ca 
relativitatea operează curent în 
campionatul nostru. Problema 
este alta. Sîmbătă. la Tg. Mu
reș, „furnicile lui Proca" au 
avut o prestație cu mult sub 
locul 3 pe care se aflau, mai 
ales, CU MULT SUB LAUDE
LE aduse revelației stagiunii 
de toamnă. Sigur, poate fi vor
ba de o ,zi slabă sau de obo
seala firească a unei echipe fă
ră nume, care s-a menținut, 
acolo sus, numai prin trudă 
și iarăși trudă. Sîmbătă, însă, 
F.C.M. Brașov avea obligații 
sporite, din moment ce apărea 
în fața a sute de mii de tele
spectatori. Numai că formația 
brașoveană s-a „văzut" abitf 
după pauză, cînd agitația ei 
specifică, alergarea permanentă, 
incomodă, presingul au pus 
probleme gazdelor. în primele 
45 de minute însă F.C.M. Bra
șov a fost o umbră! Cum în 
repriza secundă mai toți cei
lalți au redevenit cîf. de cit, ei 
imitîndu-1 pe Marinescu, serios 
și bătăios tot timpul jocului, 
înseamnă că nu oboseala fizi
că a fost cauza. Au diminuat, 
oare, laudele de pînă acum, 
forța morală a echipei, capaci
tatea fiecărui jucător brașo
vean?

în replică, A.S. Armata Tg. 
Mureș, tocmai într-un meci te
levizat, s-a mobilizat exemplar, 
mcercînd să demonstreze 
locul 
zintă 
pei.

Privită prin prisma evolu
ției oomponenților lotului na
țional, etapa a 4-a a returu
lui ne oferă o constatare im- . 
bucurătoare : încă un plus în 
comportarea de ansamblu a 
celor 19 selecționabili, fapt 
care ridică „barometrul" a- 
cestora la cote încurajatoare 
dacă avem în vedere dificilele 
partide din această primăva
ră, cu Anglia și Ungaria. Nu 
numai media generală a lo
tului în. etapa de sîmbătă — 
7,05 — vine să întărească 
această apreciere, dar și fap
tul că „ll“-le care a evoluat 
în meciul cu Anglia a înre
gistrat un salt față de etapele 
trecute : 6,95 (în prima etapă 
a returului — 6,81, apoi 6,90 
și 6,92). Dintre cei 19 selec
ționabili, sîmbătă s-au deta
șat Ștefănescu, notat cu 9, 
Ungureanu, Beldeanu, M. Zam
fir și Stoica — creditați cu 8.

Prin adiționarea notelor pri
mite in cele pâtru etape ale 
returului, un clasament al se- 
lecționabililor arată astfel : 
iordache 30,5 puncte, Ungu
reanu și Stoica 30 p, Țălnar 

M. Sandu 29 p, Mo
li, Țicleanu 

Zamfir 
Nico- 

Cămătaru și 
p, Ștefănescu

29,5 p, 
raru, Muriteanu 
și Bălăci 28 p, 
21 p, Sameș, 
lac, Iordănescu,
M. Răducânu 26 _______
23 p (o notă mai puțin), Nc- 
grilă, Beldeanu și Crișan 21 
p (toți trei, o netă mai pu
țin).

M.
A.

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRk
PRIMUL CUPLAJ INTER-BUCU- 

REȘTEAN AL SEZONULUI
Sîmbătă, în cadrul celei de a 

XXII-a etape a Divi dei „A" se 
va disputa primul cuplaj inter- 
bucureștean al sezonului de pri
măvară pe stadionul „23 August":

ora 14 : Sportul studențesc — 
Steaua (în tur 3—1) ;

ora 16 î Progresul-Vulcan — Di
namo (în tur 0—4).
• TURNEUL ECHIPEI RUL

MENTUL ALEXANDRIA ÎN SI
RIA. în perioada 9—18 martie, 
divizionara ,,B" Rulmentul Ale
xandria a efectuat un turneu 
în Republica Arabă Siria, în 
cadrul căruia a susținut 5 jocuri, 
obținînd două victorii, alte trei 
partide încheindu-se la egalitate.

Iată, dealtfel, rezultatele celor 5 
partide, comunicate de antrenorul 
Petre Gavrilă : 0—0, la Damasc, 
cu formația Alkamel ; 1*—1, tot la 
Damasc, cu Selecționata Palesti
niană (a marcat Pleșoianu) ; 1—i, 
la Alep, cu echipa Club Unit 
Alep (a marcat lagăru) ; 3—1, la 
Lataqiue, cu formația cu același 
nume (au marcat : Voicilă, de 
două ori, și Chiriac) ; 5—0 cu se
lecționata Tartus (autorii goluri
lor : Voicilă, Pleșoianu, Ștefan, 
Gli. Radu și Voicu).

că 
pe care se află nu repre- 
adevărata valoare a echi-

Mircea M. IONESCU

Biletele de intrare 
pentru meciul de fotbal 
România — Polonia au 
fost puse în vinzare Ia 
casele obișnuite.

Silvicultorul
(4—0). (La juniori, echipa 

Baia Sprie a 
!)

primele locuri
RODNA 22 p

cîștigat cu

1. MINE- 
(32—11), 2.
(33—15), 3.
p (37—18), 
(26—19) . . .

Tg. Mureș 11 p

A Xl-a
— Carpați 
la Hațeg, 

_____________ Vitrometan Me
diaș 0—6, Metalul Copșa Mică — 
Minerul Ghelar 2—1 (1—1), Auto- 
mecanica Mediaș — Minerul^Ști
ința Vulcan 1—1

Mîrșa 
Cons-

in ța Vulcan 1—1 (1—1), Sticla
Arieșul Turda — Textila (I.P.A.) 
Sibiu 5—0 (2—0), Minerul ~—
șeni — IMIX Agnita 2—1 
C.F.R. Simeria — Unirea 
Iulia 0—0, C.I.L. Blaj 
Sebeș 4—0 (3—0).

Pe primele locuri :
PĂȚI MÎRȘA 23 p (41—13)

C.I.L.

Paro- 
(1-1), 
Alba 

C.P.L.

1. CAR-
_______ . . ,2. 

Minerul Paroșeni 20 p (21—7), 3. 
Unirea Alba Iulia 19 p (20—13), 
4. Minerul Ghelar 19 p (21—19)... 
pe ultimele : 15. Construcții Sibiu 
13 p (22—30), 16. C.P.L. Sebeș 12 
p (14-37).

SERIA A XII-a
Progresul Odorheiu Secuiesc — 

I.C.I.M. Brașov 3—0 (1—0), Mi
nerul Bălan — Torpedo Zămești 
3—1 (1—1), Constructorul Sf.
Gheorghe — Precizia Săcele .1—3 
(0—0), Mobila-Măgura Codlea — 
Minerul Baraolt 3—1 (1—1), Trac
torul Miercurea Ciuc — Carpați 
Brașov 4—1 (3—1), Metrom Bra
șov — Mureșul Toplița 0—0, Me
talul Tg. Secuiesc — Metalul Si
ghișoara 1—0 (0—0), C.S.U. Bra
șov — Chimia Or. Victoria 0—3 
— C.S.U. fiind suspendată pe o 
etapă.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 24 p (23—16), 2. Pro
gresul Odorhei 22 p (36—20y, 3. 
Metalul Sighișoara 21 p (25—10)... 
pe ultimele : 15. Constructorul Sf. 
Gheorghe 10 
Brașov 4 p

p (12—43), 16. C.S.U. 
(7-34).

ne-au fost transml- 
corespondenții noștri

Rezultatele 
se de către 
voluntari din localitățile respec
tive.

IOTUL DE JUNIORI PLEACA ASTAZI LA MAKO
Mîine, la Mako, o mică lo

calitate aflată la aproximativ 
20 de kilometri de graniță, se
lecționatele de juniori ale Un
gariei și României vor susține 
primul meci al dublei lor con
fruntări din cadrul prelimina
riilor Campionatului european 
I (reamintim, returul se va 
disputa în 8 aprilie, la Hune
doara). în vederea acestei pri
me partide extrem de dificile, 
lotul juniorilor noștri s-a pre
gătit cu atenție toată iarna, 
ultimele antrenamente și jocuri 
de verificare fiind programate 
la Arad. Duminică, .echipa a

susținut un joc-șCoală avînd ca 
partenere formațiile de juniori 
ale cluburilor U.T.A. și C.S.Ș. 
Gloria. Ieri, antrenorul Mircea 
Radulescu a supus lotul ulti
mei ședințe de pregătire, astăzi 
fiind prevăzută plecarea spre 
Mako. Vor face deplasarea ur
mătorii jucători : Gh. Popa și 
Gîrjoabă — portari ; Roman, 
Balint, Preda, V. Popa și E- 
duard — fundași ; Cioroianu, 
Stoica, Czika și Hangiuc — mij
locași ; M. Radu, Iancu, Vuia,. 
Niculcioiu, Sertov și Udrică — 
înaintași. Partida va începe la 
ora 15,30.

Ieri a plecat în Polonia re
prezentativa de tineret a țării 
noastre pentru a susține o În
tâlnire de verificare în compa
nia selecționatei „B“ a țării 
gazdă. Meciul se va disputa 
mîine. în orașul Szczecin. Au 
făcut deplasarea următorii 15 
jucători* (numele subliniate vor

alcătui 11-le cu care antrenorul 
C. Drăgușin va începe parti
da) : Spcriatu, Alexa (portari), 
Vlad, Iovan, C« Solomon, FL 
Pop, Matei, Rednic (fundași), 
L. Moldovan, Klein, Minoa 
(mijlocași), Șoiman, Terlieș, Ți- 
glariu, Geolgău.

ARBITRII ETAPEI DE SIMBATA A DIVIZIEI „A"
CHIMIA RM. VÎLCEA — 

F.C. BAIA MARE: L Igna (Ti
mișoara); C. Jurja (București) 
și V. Damșa (Lugoj).

UNIV. CRAIOVA — „U"
CLUJ-NAPOCA: N. Rainea
(Bîrlad); M. Ivăncescu (Brașov) 
și Z. Czavar (Odorhei).

S.C. BACĂU — F.C.M. GA
LAȚI: C. Ghiță; Radu Petres
cu (ambii din Brașov) și Dan 
Petrescu (București).

F. C. OLT — POLITEHNICA 
IAȘI: Al. Ioniță (București); 
I. Zaharia (Drobeta Tr. Seve
rin) și V. Topan (Cluj-Napoca).

PROGRESUL-VULCAN — 
DINAMO: Cr. Teodorescu (Tîr-

goviște); V. lanul (Iași) și D. 
Ologeanu (Arad).

F.C. ARGEȘ — A.S.A. ' 
MUREȘ: T. Balanovici; 
Naumcef (ambii din Iași) 
M. Sal om ir (Cluj-Napoca).

SPORTUL STUDENȚESC 
STEAUA: ‘ “
Mare); S. Drăgulici 
Tr. S.) și O. Streng (Oradea).

JIUL
Georgescu; M. Buzea 
din București) și C. 
(Buzău).

F.C.M. BRAȘOV — 
TIMIȘOARA: V. Tătar

TG. 
V.
și

O. Anderco (Satu
(Drobeta

CORVINUL. 
M,

N. 
(ambii 

Coman
„POLI" 
(Hune

doara! ; V. Ciocîlteu (Craiova) 
și A. Stoker (Petroșani).
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japonezul Soejima Sukito (cam
pionul țârii sale), un pugilist 
cu garda inversă, rapid și bun 
tehnician, sportivul nostru s-a 
apărat bine, a ripostat prompt 
cu lovituri precise, acumulind 
avantajul necesar victoriei, în 
special în ultimele trei minute 
ale întilnirii.

Eroul zilei a fost, însă, tînă- 
rul pugilist de la Steaua, Ni
colae Ciobanu. El l-a înfruntat 
cu o voință și o tenacitate 
demne de toată lauda pe fostul 
campion al Cubei, Alfonso Se
manat, pe care a reușit să-l și 
întreacă la puncte, într-o con

DEBUT PROMIȚĂTOR...
Un nume nou în boxul ro

mânesc : Nicolae Ciobanu
(Steaua). El este autorul unui 
succes surprinzător dar me
ritat, obținut în fața unul ad
versar redutabil, cubanezul 
Alfonso Semanat, victorie ca
re îl anunță pe N. Ciobanu. 
ca pe un tînăr de nădejde, 
bine dotat fizic și cu calități 
morale șl de voință excepțio
nale. Acesta este motivul 
pentru care am considerat o- 
portună prezentarea portretu
lui său în coloanele ziarului 
nostru. S-a născut în Cons- 
■anța, la 17 ianuarie 1961. Ze
ce ani mai tîrziu, s-a mutat, 
împreună cu familia, la Bucu
rești, unde a deprins meseria 
de vulcanizator. Contactul cu 
boxul l-a avut în anul 1976, 
la clubul Steaua, unde a fost 
inițiat în tainele acestui sport 
de către fostul campion con
tinental Nicolae Gîju. Deși 
performanțele sale la vlrsta 
junioratului n-au fost deose
bite, el s-a pregătit în conti

C. M. de hochei grupa B

ECHIPA NOASTRĂ A PIERDUT

fruntare deosebit de spectacu
loasă. Tînărul sportiv român a 
trecut și el prin mai multe 
momente dificile, dar „tribune
le" l-au susținut admirabil. 
purtindu-1 spre victorie. După 
două reprize în care momen
tele de dominare au trecut 
cînd de partea unuia, cînd de 
a celuilalt, mai „proaspăt" în 
ultimul und, Ciobanu i-a apli
cat numeroase lovituri adver
sarului său, silindu-1 să se 
recunoască învins.

Numerosul public prezent la 
cea de a doua reuniune de luni 
seara a urmărit unul dintre cele 
mai frumoase meciuri văzute 
pe ringul de la Palatul sportu

nuare cu multă ambiție și do
rință de afirmare (așa cum 
a luptat șl ieri), fiind cooptat 
în rîndurile secției de seniori. 
Debutul său într-o mare com
petiție este mal mult declt 
promițător. îți urăm succes 
în continuare, Nicolae Cio
banu I

rilor. El a fost oferit de „se- 
mimuștele." Dumitru Șchiopu 
șl cubanezul Adriano Munes. 
încă de la primul sunet de 
gong, cei doi sportivi s-au an
gajat la un schimb continuu de 
lovituri, care nu a fost între
rupt decit in pauzele regula
mentare dintre cele 3 reprize. 
Ambii boxeri, foarte bine puși 
la punct cu pregătirea fizică, 
au făcut risipă de energie și 
au încîntat asistenta prin rit
mul rapid în care au luptat, 
punînd la grea încercare ce cei 
3 judecători. ȘL fiindcă trebuia 
dat un cîștigător. trei dintre 
cei cinci l-au preferat pe 
Șchiopu pentru claritatea lovi
turilor din ultima parte a me
dului.

O partidă extrem de intere
santă a fost jși cea dintre ,.se- 
mimijlocii" Mihai Ciubotaru și 
Mihai Niculescu. în primele 
două runduri, Niculescu a bo
xat foarte bine, cu lovituri di
recte de la distantă si a acu
mulat un avantaj ce părea de
cisiv. în ultima repriză. însă, 
el a renunțat la această tacti
că potrivită, s-a angrenat în 
stilul bătăios al adversarului 
său, cu forță evident mai mare 
în lovituri iar această greșeală 
a fost decisivă pentru soarta 
meciului. Receptionind un pu
ternic croșeu de dreapta la 
bărbie, Niculescu a fost pus 
k.o. cu două secunde înaintea 
gongului final 11

ALEKSEEV A MAI PIERDUT UN RECORD!
MOSCOVA, 23 (Agerpres). — 

Competiția internațională de 
haltere „Cupa Prietenia" s-a 
încheiat la Lvov cu întrecerile 
de la categoria supergrea, în 
care victoria a revenit sportivu
lui sovietic Anatoli Pisarenko,

LA .CUPA
NEW YORK, 23 (Agerpres). 

— La Fort Worth (Texas) s-au 
desfășurat întrecerile celei de-a 
6-a ediții a tradiționalei com
petiții internaționale de gim
nastică pentru „Cupa America". 
Printre protagonistele concursu
lui feminin s-a numărat șl 
gimnasta româncă Lavinia 
Agache, clasată la individual 
compus pe locurile 2—4. la e- 
galitate cu Traeee Talavera 
(S.U.A.) și Huang Qun (R.P. Chi
neză) — Cu cîte 38.000 p. Pe 
locul 5 s-a situat Mihaela Stă- 
nuleț (România) — 37,650 p,

De Joi, la Sibiu

LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE SĂRITURI 
PARTICIPĂ SPORTIVI DIN 5 ȚĂRI

TrSditionalele Campionate in
ternaționale de sărituri ale 
României, ajunse la ediția a 
XV-a, se vor bucura și anul 
acesta de o participare bogată, 
respectiv a unor concurent! din 
R.D. Germană (țară ai cărei re
prezentanți se clasează, de re
gulă. printre fruntașii celor 
mai importante competiții in
ternaționale oficiale), Ceho
slovacia. Polonia, Ungaria și, 
bineînțeles, din România. Oas
peții din R.D. Germană au și 
anunțat echipa pe care o vor 

cu un total de 430 kg. La stilul 
„aruncat”, Vladimir Marciuk 
(U.R.S.S.) a stabilit un nou re
cord mondial, cu 257,500 kg 
(vechiul record aparținea din 
anul 1971 compatriotului său 
Vasili Alekseev — 256.00 kg.).

AMERICII
urmată de Franka Voigt (R.D. 
Germană), Jiang Bei (R.P. Chi
neză) — cu cîte 36,600 p și 
Marta Egervary (Ungaria) — 
35,600 p. Victoria a revenit 
sportivei americane Julianne 
McNamara, cu un total de 
38,725 p.

Concursul masculin a fost 
cîștigat de Bart Conner (S.U.A.) 
— 58,250 p, urmat de coechipie
rul său Jim Hartung — 57,900 
p. Yuejîu Li (R. P. Chineză) — 
57,750 p și Noritoshi Hirata 
(Japonia) — 57,050 p.

deplasa: Uita Schwandtke, Syî- 
ke Beer, Pia Greiner, Holger 
Wilkowski și Mathias Maluszo- 
zak.

Selecționata tării noastre va 
fi formată atît din seniori care 
se pregătesc pentru Universiadă 
(Ruxandra Hociotă, Felicia 
Cirstea, Mariana Marc. Dorn 
Ncdelcu și Dan Oprean), cit si 
din juniorî-sperante ale acestui 
sport (Isabela Bercaru, Cristina 
Timar, Luiza Nicolaescu, Cris
tina Szakacs, Cornel Pop. A- 
drian Cherciu). Aflîndu-se în 
întrecere într-o companie se
lectă. sportivii români vor 
avea prilejul să-și verifice sta
diul de pregătire în vederea 
concursurilor oficiale ale sezo- 
nuluL în primul rînd cele din 
cadrul UniversiadeL

Menționăm că probele vor 
avea loc joi (de la ora 17). vi
neri (de la 10 și de la ora 17) 
și sîmbătă (de la ora 17), în 
bazinul Olimpia din Sibiu.

ȘI MECIUL CU. R.D. GERMANĂ... Fotbal rneFicliane
-— Azi hochei știi români intilnesc Iugoslavia înaintea startului in preliminariile C. M.
1 VAL GARDENA, 23 (prin te
lefon). — în cea de a treia 
etapă a campionatului mondial 
de hochei grupa B care se 
dispută in această stațiune 
montană din Italia, selecționata 
țării noastre a întîlnit puterni
ca echipă a R. D. Germane. 
La capătul unui joc echilibrat 
numai în prima și în cea de a 
doua repriză, victoria a reve
nit hocheiștilor din R. D. Ger
mană cu scorul de 6—1 (1—0, 
0—0. 5—1).

După ce în primele două 
jocuri echipa noastră a fost 
foarte aproape de un rezultat 
favorabil, pierzînd totuși la li
mită. de această dată evoluînd 
slab în ultima parte a întîlni- 
rii. hocheiștii români au fost 
învinși categoric. în general, 
jocul a fost destul de animat și 
interesant După ce Fengler a 
deschis scorul în min. 3, jucă
torii români au echilibrat si
tuația. au realizat cîteva fru
moase acțiuni combinative, do-

CONCURS ATLETIC
LA LOS ANGELES
NEW YORK, 23 (Agerpres). 

— în concursul international de 
atletism disputat. în aer liber, 
la Loș Angeles, americanul 
Andre Phillips a stabilit cea 
mai bună performantă mondi
ală a anului în proba de 400 
m garduri, cu timpul de 49,32.

Alte rezultate: 100 m: Jeff 
Phillips — 10,24; 200 m: Erie 
Brown — 20,54; Triplusalt:
Dokie Williams — 16,71 m: 400 
m plat: Larry Goldston — 46,19.

ATLETISM • La Tokio, ame
ricanul Willie Branks a cîștigat 
proba de triplusalt cu 17,20 m, 
fiind urmat de Zhenxian Zo-u 
(R. P. Chineză) — 16,45 m. Alte 
rezultate : 60 m garduri : Deddy 
Cooper (S.U.A.) 7,84 ; 1500 m :
Dan Aldridge (S.U.A.) 3:49,71 ; 
Feminin : 400 m : Florence Gri
ffith (S.U.A.) 56,58 ; lungime : 
Carol Lewis (S.U.A.) 6.36 m.

HOCHEI • La Moscova, în 
med retur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" TSKA a dispus cu 9—1 
(1—1, 0—0, 8—0)) de formația olan
deză „Flyers" Heerenven Și s-a 
calificat pentru semifinale.

RUGBY • La Barcelona, intr- 

minind in majoritatea timpului 
de joc din repriza secundă, cînd 
au șutat si de trei ori în 
bară prin Pisaru, Hălăucă și 
Antal. Ultima parte a meciu
lui a început, de asemenea, sub 
semnul egalității valorice. Pe 
fondul dominării echipei noas
tre. cîteva contraatacuri subti
le ale echipei R. D. Germane 
l-au adus acesteia un avantaj 
decisiv : 2—0 Schroeder (min. 
42), 3—0 Breitschuch (min. 44) 
și 4—0 Bielas (min. 47). Meciul 
era jucat, chiar dacă Antal 
(min. 49) a redus din handicap! 
în ultimele 10 minute echipa 
R. D. Germane a mai înscris 
două goluri prin Muller (min. 
53) care a transformat un șut 
de penalitate și Frânsel (min. 59), 
stabilind astfel scorul final la 
6—1 în favoarea sa. A condus 
bine arbitrul elvețian E. Frey.

într-un alt meci al zilei : Po
lonia — Norvegia 13—4 (2—2, 
6—2, 5—0).

Programul jocurilor de mîine 
(n.r. azi) : Japonia — Polonia, 
Iugoslavia — România, Norve
gia — Italia, Elveția — R. D- 
Germană.

„MEMORIALUL 
KERES" LA ȘAH 
Dupâ consumarea a 11 runde, 

în turneul internațional de șah 
„Memorialul Paul Keren*, conduc 
marii maeștri sovietici Tal și 
Gipslis, cu cîte 7 p, urmați de 
Bronstein, Gufeld (ambii U.R.S.S.) 
— cu cîte 6,5 p, Ftachnik (Ceho
slovacia) șl Baghlrov (U.R.S.S.) — 
cu cîte 6 p.

• TELEX • 
un meci pentru campionatul eu
ropean — „Cupa FIRA*, Franța 
a învins Spania cu 40—13 (24—3).

SCRIMA 0 Competiția de sabie 
pe echipe desfășurată In orașul 
vest-german Solingen a fost cîști- 
gată de U.R.S.S. — 7 victorii, ur
mată de formațiile Poloniei — 6 
victorii, Bulgariei, R. D. Germana 
— cu cîte 5 victorii. Franței — 3 
victorii șl R. F. Germania — 2 
victorii.

SCHI 0 La Whitehorse (Cana
da) s-au desfășurat întrecerile ul
timului concurs pentru „Cupa 
mondială* la schl-L în proba

SOCCERUL UNGAR ÎN DEZBATEREA SPECIALIȘTILOR
Recent, postul de radio Bu

dapesta a organizat o „masă 
rotundă" la care au participat 
cele mai marcante personali
tăți ale fotbalului ungar: pre
ședintele federației de fotbal, 
fostul crainic sportiv, Gyorgy 
Szepesi, secretarul responsabil 
al federației. Jozsef Krizsan si 
antrenorul federal. Kalman 
Meszoly. Subiectele dezbătute 
cu acest prilej 7 Problemele ac
tuale din fotbalul de perfor
mantă ungar. Ziarul „Nepsport" 
a publicat recent o scurtă ste
nogramă a celor discutate, ba 
mai mult, după terminarea con
sfătuirii, cîțiva redactori ai co
tidianului budapestan au pus 
celor trei specialiști cîteva în
trebări suplimentare. în rîndu
rile de mai jos publicăm cîteva 
dintre cele mai semnificative 
răspunsuri :

GYORGY SZEPESI: „Am al
cătuit un lot lărgit al primei 
reprezentative, care se pregă
tește. de mal mult timp, după 
un plan organizat și. cred, bine 
conceput. Cei mai buni fotba
liști vor fi selecționați pentru 
meciurile din preliminariile 
C.M. (n.r. — primele două
jocuri sînt cele cu Elveția la 
28 aprilie și cu România la 13 
mai). Nu putem 6ă schimbăm 
acum lotul, cum cereți dv.. re
porterii, cum s-a făcut, recent, 
cu echipa de polo pe apă care, 
după J.O. de la Moscova. a 
fost întinerită și schimbată a- 
proape radical. Pentru noi. tim
pul este prea scurt pentru a 
face modificări mari si de aceea 
vom rula actualul lot. introdu- 
cînd în formație jucătorii cei 
mai în formă. Nu pot spune 
nimic despre șansele calificării 
echipei noastre in turneul fi-

masculină de 15 km pe primul 
loc s-a situat suedezul Thomas 
Wasseberg — 42:24,34, iar in cea 
feminină de 10 km victoria a re
venit schloarei norvegiene Berit 
Aunli, cu 30:41,32.

Trofeele au fost oucerite de 
sportivii sovietici Ralsa Smetâhi- 
na — la feminin, și Aleksandr 
Zavllov — la masculin.

TENIS 0 In finala turneului 
feminin de la Boston (Massachu
setts), jucătoarea americană Chris 
Evert-Lloyd a dispus cu 6—4, 6—t 
de Mima Jausovec (Iugoslavia) 
Turneul de la Rotterdam s-a În
cheiat cu victoria americanului 
Jimmy Connors, 6—1, 2—6, 6—2
cu campatridtul său Gene Mayer. 

nai al C.M. din Spania, cînd 
noi nici măcar nu am luat star
tul ! Indiferent.. însă de cali
ficare sau de eșec, carențele 
de bază din fotbklul nostru nu 
se pot rezolva în viitorul apro
piat. Pentru aceasta e nevoie 
de timp îndelungat".

JOZSEF KRIZSAN: „Sîntem 
deseori criticați că nu aducem 
antrenori străini la cîrma echi
pelor de club. Pot să afirm că 
și antrenorii noștri învață la 
cursuri sau în școli exact ace
leași metode de pregătire pe 
care le studiază cei mai repu- 
tati specialiști ai marilor for
mații din lume. Numai că ai 
noștri nu aplică cu strictete 
tot ce știu, ci. dimpotrivă, fi
ind blazați se supun capriciilor 
jucătorilor! Părerea, potrivit 
căreia, prin reducerea număru
lui de echipe din prima divizie, 
de la 18 la 10 — cum au făcut 
austriecii în urmă cu cițiva ani 
— ar putea produce revirimen
tul mult dorit îi opun opinia 
mea. că nu prin micșorarea nu
mărului de echipe, din prima 
divizie, se va înregistra un pro
gres esențial ci prin ridicarea 
valorii tuturor termalilor Ia 
n'velul cerințelor internaționa
le. Dealtfel, pot să spun că, 
începînd din sezonul viitor, si 
în Austria se va reveni la for
mula de 16 formații în prima

Preliminariile C. M.

BRAZILIA — CALIFICATA IN TURNEUL FINAL
RIO DE JANEIRO, 23 (Ager

pres). — Pe stadionul Maracana 
din Rio de Janeiro, în prezența 
a peste 120 000 de spectatori, în 
meci contind pentru prelimină
rile C.M., Brazilia a Învins cu 
3—1 (1—0) formația Bollviel. Toa
te cele trei goluri ale echipei în
vingătoare au fost marcate de 
Zlco (min. 25, din 11 m, min 63 
șl min. 85), iar punctul oaspeților 
a fost înscria de Aragon es (min. 
66, din lovitură de la 11 m). în 
urma acestei victorii, Brazilia șl-a 
asigurat calificarea în turneul 
final al campionatului, ce se va 
desfășura anul viitor în Spania.

Iată clasamentul grupei I 
sud-amerlcane : 1. Brazilia 6 p ; 
2. Bolivia — 2 p ; 3. Venezuela 
— 2 p. A mal rămas un singur 

divizie (da la 10. cîte sint 
acum), deoarece experiența cu 
10 echipe nu a dat rezultate".

KALMAN MESZOLY: An
trenorul echipei este Gyorgy 
Mezey de a cărui muncă sînt 
mulțumit și cu care colaborez 
în bune conditiuni. Sînt deseori 
întrebat de ce nu folosim ex
treme viguroase, rapide, cum ar 
fi Bodonyi, Murari sau Pon- 
gracz. Răspund: acești jucă
tori nu ating nivelul interna
țional corespunzător și nu sint 
constanți. Se spune că apărarea 
noastră este atît de penetrabilă 
incit, uneori, înaintașii se plim
bă printre fundași ca pe... bu
levard! Da. aici, criticii au 
dreptate! Linia defensivă o 
vom întări însă cu Balint si 
Salamon care joacă în străină
tate, plus Kerekes de la Bekesc- 
saba, iar în atac vom apela, 
mai mult ca sigur, la Fazekas, 
care activează acum în Belgia 
dar el nu va juca în nici un 
caz extremă stingă, ci atacant 
central sau aripă dreaptă. Dar, 
pînă la sfirșitul lunii aprilie, 
cînd vom debuta în C.M.. se 
mai pot întîmpla multe lucruri 
neprevăzute. Primul examen 
este foarte dificil: cu Elveția 
la Geneva. Med foarte greu, 
pentru că gazdele n-au cîștigat 
pină acum nici o partidă—"

meci : Brazilia — Venezuela;
programat la 29 martie.

0 La Riad, în preliminariile 
C.M. Arabia Saudită — Irak 1—0 
(0—0). In clasamentul grupei a 
II-a (Zona asiatică) conduce Ara
bia Saudită — 2 p (un joc dis
putat), urmată de Qatar, Irak, Ba
hrein — cu cîte 2 p (din 2 me
ciuri) șl Siria 0 p (un joc).

0 La Rotterdam se va disputa 
mîine meciul dintre Olanda șl 
Franța, contind pentru prelimina
riile C.M. (gr. a n-a europeană). 
Antrenorul reprezentativei fran
ceze, Michel Hidalgo, a selecțio
nat un lot de 17 jucători din care 
fac parte, printre alții, portarul 
Castaneda, fundașii Bossis, Jan- 
vion, Lopez, Tusseau, mijlocași! 
Giresse, Larios, Platini și atacan- 
țli Lacombe, Six șl Rocheteau.


