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SI ACUM FINALELE...
• Vor evolua 15 pugiliști români, 4 din R.P.D Coreeană, 3 sovietici, un cubanez 
și un japonez • surpriza galei de ieri: supergreul Nicolae Grigorc învingător 

înainte de limită ln laja lui s. Itorneliutln (U. R. S. s.)

REZULTATE TEHNICE
Cat. muscă: C. rițolu 

b.p. (5—0) P. Morea, Ryon 
Song Ho (R.P.D. Coreeană) 
b.p. (4—1) Al. Krivoșeev 
(U.R.S.S.); pană: T. Cer
cel b.p. (5—0) I. Sandu, I. 
Panaite b.p. (4—1) I. Lutz 
(R.D. Germană) ; ușoară : 
D. Hie b.p. (4—1) M. Ful
ger, Ryu Bun Nwa (R.P.D. 
Coreeană) b.p. (4—1) R. Re- 
gozo (Cuba); mijlocie mi
că: V. Gârgavu b.p. (4—1) 
M. Ouatu, N. Motrogan b.p. 
(3—2) Al. Zarokințev 
(U.R.S.S.); semigrea: L
Cârlan b.p. (5—0) D. Vă- 
leanu, H. Baez (Cuba) b.p. 
(4—1) Al. Milov (U.R.S.S.); 
super grea: N. Grigore 
b.ab.2 S. Kornellutin 
(U.R.S.S.), T. Pârjol b.p. 
(3—2) R. F.rera (Cuba).

Etapa a XXII-a a Diviziei „A“ de fotbal

ÎN CENTRUL ATENȚIEI, 

PRIMUL CUPLAJ BUCUREȘTEAN 
AL SEZONULUI

CLASAMENTUL
1. UNIV. CV. 21 14 2 5 35—15 34
2. Dinamo 21 13 2 6 37—18 28
3. F.C. Argeș 21 11 2 8 34—23 24
4. „U« CJ-Nap. 21 11 2 8 30—24 24
5. F.C.M. Bv. 21 10 4 7 27—24 24
6. „Poli- Hm. 21 10 2 9 22—24 23
7. Chimia 21 10 2 9 32—39 21
8. Corvinul 21 9 3 9 37—30 BL
9. Steaua 21 8 5 8 32—27 21

10. S.C. BacAu 21 8 5 8 30—30 21
11. Prog. Vulcan 21 8 4 9 28—35 »
12. Politeh. Iași 21 8 3 10 31—29 13
13. Jiul 21 9 1 11 30—30 13
14. A.S.A. Tg. M. 21 8 3 10 32—41 13
15. Sportul stud. 21 8 2 11 22—29 13
16. F.C. Olt 21 6 5 10 22—32 17
17. F.C. B. Mare 21 7 2 12 24—35 14
18. F.C.M. Gl. 21 5 3 13 26—46 13
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extremis... • La Slatina a

• Va reedita, oare, Di
namo victoria categorică 
(cu 4-0), din tur, asu
pra Progresului-Vulcan ?
• Sportul studențesc — 
Steaua, un meci fără fa
vorit ® La Rm. Vîlcea, Ma- 
teiani| își joacă una din 
ultimele cărți * La Craio
va, echipa lui Oblemenco 
va căuta să înscrie cit mai 
multe goluri, cu gîndul la 

golaverajul... dinamovițtilor
• Acum un an, la Bacău, 
gălățenii au fost egalați în
mai cîștigat o Politehnică (Timișoara) și probabil că F.C. 
Olt va face totul pentru a nu mai repeta aceeași expe
riență • La Pitești, A.S.A. vine cu un moral bun, dar 
Halagian știe că e riscant să te joci cu focul celor a- 
menințați de Divizia „B" • In derbyul județului Hune
doara, duelul nr. 1 al întilnirii se cheamă Giuchici — 
Lucescu • După două infrîngeri consecutive, Proca va 
căuta reabilitarea în dauna timișorenilor

^\\\\\\\\\\\\^^^ PROGRAMUL ETAPEI
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(stadionul „23 August")

Rm. Vîlcea : CHIMIA - F.C. BAIA MARE
Craiova : UNIV. - „U" CLUJ-NAPOCA
Bacău : SPORT CLUB - F.C.M. GALAȚI
Slatina : . F. C. OLT - POLITEHNICA IAȘI
Pitești : F. C. ARGEȘ - A.S.A. TG. MUREȘ
Petroșani : JIUL - CORVINUL
Brașov : F.C.M. - „POLI- TIMIȘOARA
București : PROGRESUL-VULCAN - DINAMO

(stadionul „23 August")
București : SPORTUL STUDENȚESC - STEAUA

Toate partidele vor începe la ora 1S, cu excepția meciului 
Sportul studențesc — Steaua care va avea loc de la ora 14, 
fiind televizat.

’ Este frumos boxul I Sport 
bărbătesc, spectaculos, care 
naște multe pasiuni în jurul 
„careului magic". De acest lu
cru ne-am convins încă o da
tă, aseară, la cea de a doua 
semifinală a turneului inter
național de box „Centura de 
aur“. Cum altfel s-ar putea 
explica prezența a peste 7 000 
de spectatori la Palatul spor
turilor și culturii din Capita
lă ? Și, judecind după frumu
sețea reuniunii de vineri, ne 
gîndim ce va fi duminică di
mineața, la finale. ..

Partida inaugurală a adus în 
ring doi pugiliști români: 
Constantin Tițoiu și Pavel 
Morea. Departe de a face un 
meci... în familie, cei doi pu
giliști s-au angajat încă de la 
primul sunet de gong într-o 
luptă deschisă, fiecare cu ar
mele cele mai eficace pe care 
le posedă. C. Tițoiu a adoptat 
tactica luptei de la distanță, 
cu lovituri directe executate în 
viteză. Pavel Morea, boxer ca
re a cîștigat evident în forța 
de lovire, a încercat să-șî pro
voace adversarul la schimburi 
dure. Primului i-a reușit tac
tica timp de aproape trei mi
nute în prima repriză. Ultimu-,

Ionel Panaite, deși mult mai scund decit adversarul său, I. Lutz 
(R.D.G.) plasează una dintre numeroasele sale directe de stingă, 
care i-au adus victoria Foto : I. MIHĂICĂ
lui, mai evident în ultimele 15 
secunde ale primului rund, cînd 
Tițoiu a fost trimis la podea 
și numărat. Lupta a continuat 
echilibrată pînă la final, iar 
arbitrii l-au considerat supe
rior pe C. Tițoiu. Celălalt 
meci la categoria muscă, cel 
dintre Ryon Song Ho (R.P.D. 
Coreeană) și Al. Krivoșeev

(U.R.S.S.) a fost o adevărată 
încîntare. Numărat în primul 
rund boxerul coreean a refăcut 
terenul pierdut și a cîștigat la 
puncte.

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

PROGRAMUL FINALELOR
(Continuare in pag a 4-a)

(duminică, era 10) - - - - - - - -
SEMIMUSCA :
Ko Jona Hwan (R.P.D. 
MUSCA :

Coreeana) - Jon Gwang Ho (R.P.D. Coreeana)

Constantin Tițoiu 
COCOȘ:

— Ryon Song Ho (R.P.D. Coreeana)

K. Takami (Japonia) 
PANA :

- Nicolae Nicolae

Ionel Panaite - Titi Cercel
SEMIUȘOARA :
Florian Livadaru — Viorel Ioana
UȘOARA:
Draqomir llie 
SEMIMIJLOCIE :

•* - Ryu Bun Nwa (R.P.D. Coreeana)

O. Koliadin (U.R.S.S.) - I. Akopkohîan (U.R.S.S.)
MIJLOCIE MICA :
Vasile Gârgavu - Nicolae Motrogan
MIJLOCIE :
Gheorghe Butnaru - H. Djbrailov (U.R.S.S.)
SEMIGREA :
Ion Cârlan - H. Baex (Cuba)
GREA :
Nicolae Anghel — Ion Cernal
SUPER GREA :
Nicolae Grigore — Teodor Pârjol

H.€. MINAUR ÎNCEARCĂ, TOTUȘI! 
Miine, la Baia Mare, In partida cu TUS Nettelstedt, retur 
al semifinalelor Cupei cupelor la

Iubitorii de sport din Baia 
Mare vibrează la unison cu 
handbaliștii lor de la H.C. Mi- 
naur! Miine. la ora 17. în Sala 
sporturilor „Dacia", Măricel 
Voînea si colegii lui vor pomi 
de la 0—7 în partida retur cu 
TUS Nettelstedt din cadrul se
mifinalelor Cupei cupelor la 
handbal masculin (după cum se 
știe, echipa vest-germană a cîș
tigat meciul-tur. disputat du
minica trecută, cu 23—16). Va 
fi posibilă această... cvasiimpo- 
sibilă răsturnare de scor? „Bă
tălia nu este pierdută — ne 
spunea antrenorul Lascăr Pană. 
Am fost întrecuti la scor în jo
cul din deplasare pentru că 
ambii noștri portari — Belu și 
Pînzaru — au evoluat cu mult 
sub posibilitățile lor și — în 
plus — am comis unele gre
șeli nepermise. în repriza a 
doua, cînd ne-am organizat bi
ne în defensivă am primit un

FINALELE „DACIADEI“ AU ÎNSEMNAT UN NOU IMPULS
SPRE PERFORMANȚE ÎN SPORTURILE DE IARNĂ

Odată cu încheierea etapei de iar
nă a „Daciadei" era firesc ca în 
ramurile sportive de sezon, în disci

plinele gheții și ale zăpezii, să se tragă 
primele concluzii și să se traseze viitoarele 
linii directoare. Pentru >o afla primele gîn-

• Proiecte a!e federațiilor de specialitate
duri ale unof factori direct implicați, ne-am 
adresat secretarilor responsabili ai fede
rațiilor de specialitate, rugîndu-i să sinte
tizeze, pe scurt, cîteva din constatările cu

care pornesc la drum spre îndeplinirea 
sarcinilor pentru sezoaneie hibernale care 
vin și in perspectiva Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Sarajevo, în 1984.

Iată răspunsurile primite.

PORTI DESCHISE SPRE 
DEZVOLTAREA PATINAJULUI

Cea de a 2-a ediție a „Da- 
ciadei" de iarnă a constituit 
pentru patinajul artistic si de 
viteză, de performantă si de 
masă, un adevărat ..balon de 
oxigen" în privința lansării pe 
noi coordonate a acestor fru
moase discipline. Comnetitiile 
de patinaj, purtînd amprenta 
„Daciadei". au adus la startul 
întrecerilor un număr mai ma
re de sportivi a căror compor
tare a dat în mare parte satis
facție. Mă refer în mod special 
la patinajul viteză înecare s-au 
înregistrat numeroase recorduri

GRIGORE ARJOCA 
secretar responsabil 

________ al F. R. Patinai 
(Continuare in pag. 2-3)

TINERETUL ESTE VIITORUL
SCHIULUII

Finalele „Daciadei" la schi și 
biatlon au însemnat, la ediția 
din acest an. o adevărată tre
cere în revistă a potențialului 
pentru activitatea de perfor
mantă. Organizarea finalelor a 
stimulat interesul judeteloi 
respective, iar majoritatea sec
țiilor și-au orientat, de mai 
multi ani, activitatea cu copiii 
și juniorii, existînd îndreptăți
te speranțe în redresarea schi
ului și biatlonului românesc. 
Chiar la această ediție s-a con
statat: CREȘTEREA NUMĂRU
LUI DE SPORTIVI ȘI SPOR-

MIHAI DRAGOMIRESCU 
secretar responsabil 

_______al F. R. Schi-Biatlon 
(Continuare in pag. 2-3)

SANIERII EVIDENTIAL - 
ÎN TABERE DE INSTRUIRE

Favorizate de condiții atmos
ferice prielnice. întrecerile de 
bob și sanie, organizate în se
zonul recent încheiat (atîf pen
tru performeri, cit si pentru 
participantii la concursurile de 
masă) au demonstrat că dispu
nem de elemente dotate, capa
bile de progres. Numărul mare 
de participanti la concursurile 
de sanie interesul manifestat de 
secțiile asociațiilor sportive și 
de alte organe cu atribuții în 
mișcarea sportivă din județele 
tării, unele ‘ rezultate promiță
toare din activitatea- de masă

PETRE FOCȘENEANU 
secretar responsabil 
al F. R. Sanie-Bob

(Continuare în pag. 2-3)

SA RĂSP1NDIM HOCHEIUL 
'ÎN MAI MULTE TONE

Ca și în alte sporturi. între
cerile „Daciadei" la hochei au 
constituit (chiar și în acest 
sport care nu se poate răspîndi 
prea iute, ținînd seama de 
condițiile specifice în care el 
poate fi practicat) un stimulent 
deosebit în diferite județe. Mă 
refer cu deosebire la acele zo
ne unde există patinoare arti
ficiale și unde condițiile sînt 
întrunite.

Finalele acestei mari compe
tiții au stîrnit un interes ma
jor. evidențiind cîțiva jucători 
tineri cum este cazul lui Ge-

VASILE MILITARU 
secretar adjunct 
al F. R. Hochei

(Continuare in pag 2-3)

handbal, pornește de la 0-7.„
singur gol in plus. Toată echi
pa este mobilizată pentru vic
torie!”

Este greu de sipus dacă băi- 
mărenii vor reuși calificarea in 
finala Cupei cupelor. Oricum 
este o performantă meritorie șl 
faptul că au ajuns pînă aici.

Iată acum drumul celor două 
formații în această ediție a 
Cupei cupelor la handbal mas
culin:

H.C.
27—15 
hovot 
trecut 
I.F. (Danemarca), formația da
neză fiind eliminată de F.I.H, 
pentru că a purtat reclame pe 
tricouri. în turul III. 20—12 și 
17—23 -----------------

TUS 
rul I 
17—12 
(Islanda), 
și 20—20 
(Spania).

Partida
fi arbitrată de cuplul norvegian 
Anthonssen — Bolstat și va fl 
transmisă în întregime de pos
turile noastre de radio si tele
viziune.

MINAUR: în turul I. 
șl 27—19 cu Ilapoel Re- 
(Israel), în turul II a 
fără joc de HelsingSi

cu T.S.K.A. Sofia.
NETTFLSTEDT : în tu
n-a jucat. în turul II, 
și 21—18 cu K.F. Haukar 

în
cu

turul III. 27—18 
Calpisa Alicante

de la Baia Mare va

Hristache NAUM

SPORTIVI ROMÂNI
LA „INTERNAȚIONALELE1* 

DE JUDO ALE R.D. GERMANE
Azi și mîine, la Potsdam, se 

vor desfășura Campionatele in
ternaționale de judo ale R. D 
Germane, competiție deosebit 
de importantă atit prin numă
rul mare de țări participanta 
(18). cît și pentru faptul că au 
loc cu puțin timp înaintea cam
pionatelor europene. întrecerile 
se anunță deci extrem de di
ficile, printre concurenți aflîn- 
du-se înscriși „ași" ai judo-ului 
din Japonia, Cuba, Franța, O- 
landa, Belgia, Austria. R. D. 
Germană și din alte țări. Ieri 
dimineață au plecat si cei 7 
sportivi din lotul reprezentativ 
al țării noastre: Arpad Szabo 
(cat. superușoară). Constantin 
Niculae (semiușoară). Simion 
Toplicean (ușoară). Mircea Fră
ției (semimijlocie). Mihalache 
Toma (mijlocie). Daniel Rada 
și Costel Năftică (semigrea). Ei 
sînt însoțiți de antrenorul Do
rin Gavra.



FINALELE „DACIADEI AU ÎNSEMNAT UN NOU IMPULS
SPRE PERFORMANȚE IN SPORTURILE DE IARNĂ

Campionatele naționale de înoî

PORII DESCHISE SPRE TINERETUL ESTE VIITORII
DEZVOLTAREA PATINAJULUI SCHIULUI I

(Urmare din pag. 1) (Urmare din pag. 1)

ale tării, la toate categoriile de 
vîrstă. In plus, în acest an, pa
tinajul artistic și de viteză au 
fost mai prezente decîț in edi
ția anterioară la acțiunile de 
popularizare a „Daciadei". ca și 
la festivitățile de deschidere si 
închidere ale acestei mari com
petiții naționale, prin partici
parea sportivilor noștri la de
monstrațiile organizate la Va
tra Dornei. Miercurea Ciuc, 
Sîndominic și București — în 
cadrul festivalului de închidere 
a prestigioasei întreceri.

în ce ne privește, avem sa
tisfacția să menționăm că dis
putele actualei ediții de iarnă a 
„Daciadei" au constituit si un 
bun prilej de depistare a noi 
talente. Ne referim la C. Popa, 
Kinga Szallassy, Karin Schmidt, 
St. Lang (C.S.M. Cluj-Napoca), 
C. Gheorghiță si M. Prisăcaru 
(C.S.S. nr. 2 Galați), Codruța 
Moiseanu si Carmen Ionescn 
(C.S.Ș. Triumf București), Cris
tina Paponi si Carina Tăuju 
(C.S.Ș. nr. 2 București) și multi 
alții — la patinaj artistic, pre
cum si foarte tinerii patinatori 
de viteză Simona Todoruț, Mi- 
haela Timiș, C. Lang (C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca), M. Ți- 
găn (C.S. Petrolul Ploiești), I. 
Miklos (S. C. Miercurea Ciuc), 
Gabriela Voina, D. Csata (C.S. 
Tractorul Brașov) si alții.

Pentru ediția a III-a a ..Da
ciadei" de iarnă ne propunem 
ca obiectiv principal LĂRGI
REA CONTINUA A BAZEI DE 
MASĂ a patinajului artistic și 
de viteză și PROMOVAREA 
DE NOI TALENTE ÎN SECȚII
LE DE PERFORMANȚĂ.

TIVE; desfășurarea tehnică * 
intrecerilor după sistemul FIS ; 
ÎMBUNĂTĂȚIREA PREGĂTI
RII TEHNICE SI FIZICE A 
SCHIORILOR SI SCHIOARE- 
LOR DE PERSPECTIVA, multi 
dintre cei remarcați la aceste 
finale fiind considerați de că
tre specialiști elemente de per
spectivă pentru Jocurile Olim
pice de iarnă din 1984. Dintre 
aceștia am reținut pe Elena 
Lagusis, Iuliana Popoiu, Emilia 
Raus, Horia Oros, Gyula Kiss 
Ra fond), Delia Parate, Lilia
na Ichim, Suzana Nagy, Anca 
Moraru, Zsolt Balazs, Ion Fră- 
țilă, Dan Iliescu, Cătălin Fusu- 
lan (la alpine).

Pentru viitor, dincolo de sar
cina răspindirii schiului în ma
se tot mai largi, ne propunem 
continuarea MUNCII ASIDUE 
CU TINERETUL. Vom lua mă
suri ferme si vom face totul 
ca sportivii 
Îndeplinească

și antrenorii să-și 
îndatoririle.

la o tabără de instruire orga
nizată la Sinaia.

In scopul înlesnirii practică
rii săniei în mai multe 
chiar din sezonul viitor 
lua măsuri — împreună 
șorturile de sport din __
U.T.C.. C.N.O.P. și M.E.I. — 
pentru’ dezvoltarea săniei.

In ceea ce privește activita
tea sănierilor de performanță, 
se va insista asupra îmbunătă
țirii performantelor pe plan in
ternațional (anul acesta. în pro
gres).

Afluxul de tineret a marcat 
și bobul; noii biloți au cucerit 
toate titlurile și majoritatea 
locurilor fruntașe în concursu
rile organizate cu prilejul ..Da
ciadei". ei izbutind chiar să 
doboare în două rînduri recor
dul pîrtiei la bob 2(piloții I. 
Batista si I. Duminicel). 
Sporirea exigentei cu pri
lejul selecțiilor și acordarea 
priorității unor piloti tineri (cu 
calități fizice deosebite), orga
nizarea cit mai bună a antre
namentelor pot contribui ca. in
tr-un viitor apropiat, boberii 
români să se afirme din nou 
pe plan international.

județe, 
se vor 
cu re- 
cadrul

U111L1UU11 UU1U1U1U)
HUNEDOARA. 27 (prin tele

fon). Vineri a fost o zi plină 
de soare în piscina „Corvinul" 
din localitate unde se desfășoa
ră întrecerile campionatelor na
ționale de înot ale seniorilor. 
Clou-ul reuniunii finale l-a 
constituit evoluția excepțională 
a multiplei campioane și re
cordmane Carmen Bunaciu. 
Intr-o excelentă dispoziție de 
concurs. înotătoarea dinamo- 
vistă a parcurs distanța de 100 
m spate intr-un ritm pe care 
nu i l-am mai admirat pină 
acum : 29.57 pe primii 50 m și 
în final 61,56. cifră care corec
tează cu 1,55 sec. vechiul re
cord care îi aparținea. Rezul
tatul lui Bunaciu (care pare să 
fi uitat de amărăciunile sezo
nului trecut) reprezintă cea de 
a doua performantă mondială 
din istorie, după americanca 
Tracy Caulkins, 61,19.

Stimulați parcă de rezultatul 
ieșit din comun al valoroasei

UN RECORD DE VALOARE
noastre Înotătoare, și ceilalți fi- 
naliști s-au străduit să onore
ze prezenta în competiție cu 
noi recorduri. Mihai Mandacha 
(100 m spate) 
ria Lucaciu (100 m 
56.91) au fost mai 
rectînd recordurile 
încă din serii ; în .. _ 
dache a reușit și în finală să 
mai smulgă 4 sutimi de se
cundă recordului stabilit dimi
neața.

Un caz inedit : proba de 200 
m liber a revenit lui Ștefan 
Mitu, în 1:55,21. Performerul 
probei a fost, însă, Flavius Vi- 
șan care, ratînd calificarea în 
finală datorită unui accident, a 
înotat în finala mică (locurile 
7—12) distanța în 1:53,84. co- 
rectînd recordul vechi de 7 ani 
al lui Marian Slavic (1:55.40).

REZULTATE TEHNICE: 100 m 
fluture (f): 1. Adina Schuster 
(C.S.Ș. Reș.) 65,90 ; 2. Mariana Pa- 
raschiv (Dinamo) 65,92; 3. Octana 
Mladin (C.S.M. Cj.-Napoca) 67,33;

58,74 șl Ho- 
fluture — 

grăbiți co
naționale 

plus Man-

100 m flutu 
(Steaua) 57 
nou record 
Vișan (Lie. 
Friedman ( 
m spate (f) 
(Dinamo) 6: 
rec. 63,11); 
(C.S.M. Bai; 
ni oare; 3. L 
2 Buc.) 67,î 
1. M. Mand: 
nou record 
rii); 2. O. C 
60,77 ; 3. L. 
61,34 — rec. 
(f): 1. Carm 
2:09,80; 2. A 
2:12,35, rec. 
Alexe (C.S.i 
200 m Liber 
namo) 1:55,2 
șui) 1:56,84; 
șui) 1:59,89 
Vișan 1:53,8< 
1:55,40); 4X2 
7:56,70 — n. 
8:17,40; 3. C 

întrecerile 
duminică.

întrecerile de lupte greco-romane de la I

sAnierii
1N TABERE

EVIDENțIATI
DE INSTRUIRE

(Urmare din pag. 1)

și de performantă arată că a- 
ceastă disciplină, relativ tînără 
la noi. are posibilități de dez
voltare și progres. Finalele 
„Daciadei" de masă de la Va
tra Dornei (pionieri) și de la 
Harghita Băi (tineret) au evi
dențiat elemente talentate, 
chiar din județe care nu au 
un specific montan. Federația 
noastră a trimis la aceste fi
nale antrenori ai lotului 
nai, care au selecționat 
juniori. Aceștia au luat

națio- 
24 de 
parte

NIȚA ALEXANDRU, BRAȘOV. 
De două ori, Dinamo a întrecut 
la scor pe F.C. Argeș, în cam
pionatul Diviziei „A“ la fotbal • 
7—0 în ediția 1973—74 și 7—1 în 
ediția 1975—76. Am impresia că 
dv. faceți o confuzie între aceste 
două rezultate. Campionatul 1975 
— 76 a fost cîșigat, fără emoții, 
de Steaua, în schimb, în ediția 
1973—74, Universitatea Craiova a 
devenit campioană numai dato
rită dramaticului meci .de la Plo
iești, cu Petrolul, din ultima eta
pă, cînd, datorită rezultatului de 
0—0, a putut păstra un avantaj 
de un punct asupra lui Dinamo, 
cucerind astfel titlul de campi
oană, care îi scăpase printre de
gete în ediția precedentă, pier- 
sînd în ultima etapă cu 1—0 la 
Arad, în fața U.T.A.-ei. Ceea ce 
a arătat că istoria nu se repetă 
întotdeauna...

UN GRUP DE CITITORI, ARAD. 
Evoluind 1a București, în anul 
1966, echipa de fotbal a Uru- 
guay-ului a fost întrecută cu 1—0 
de reprezentativa României.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. în 
cadrul Cupei Davis, tinerii noștri 
jucători Florin Segărceanu șl An
drei Dîrzu au întrecut redutabila 
echipă a Braziliei : 
Ca prezicător,
N-o să mă dezmint : 
Viitorul lor
Este de... argint.

Față de o asemenea previziune, 
ce aș putea să mal spun decît : 
►să vă fie gura... aurită" 1

TUDOR MOCAN, CLUJ-NAPO- 
CA. Nu văd motivul pentru care 
Necula Răducanu ar rămlne unul 
dintre „cei mai controversați por
tari ai fotbalului nostru". Dimpo
trivă, toată lumea este de acord 
că se numără printre cei mai 
Dunl portari pe care l-am avut. 
De asemenea, toți sînt de acord 
că a fost portarul marilor ex
treme, datorită superficialității

sale. Deci, nu este vorba de nici 
o... controversă I Butada la care 
vă referiți dv. și care se înca
drează In spiritul anglo-saxon a 
fost rostită de un antrenor bri
tanic, după terminarea medului 
cu Țara Galilor, la Cardiff, med 
tn care Răducanu a apărat tot 
ceea ce era și nu era de... apă
rat, contribuind din plin la re
alizarea scorului de 0—0.

Ilustrație : N. ROD1CA

SA RASPIND1M HOCHEIUL 
1N NAI MULTE ZONE

(Urmare din pag. I)
reb în echipa județului Harghi- 

remarcabil 
disputele 
hocheiști.

Un succes 
avut însă 
mai mici

ta. 
l-au 
celor —...........-
Aci este’ vorba nu numai de 
calitatea partidelor, de bucuria 
cu care cei mici isi dispută în- 
tîietatea sau de satisfacția' pri
melor victorii, ci mai ales de 
posibilitatea de a depista — 
încă de Ia o virstă timpurie, 
ceea ce este foarte important 
în hochei — elementele foarte 
talentate. în consecință, forul 
nostru de specialitate va spri
jini mai mult activitatea in 
acele județe unde există pati
noare artificiale (Timiș, Buzău, 
Sibiu, Cluj, Constanta etc.) și 
unde, din păcate, hocheiul nu 
este încă popularizat. întrece
rile din cadrul ..Daciadei" ar 
putea fi. in acest sens. un 
foarte bun prilej de a promo
va hocheiul în rîndurile tinere
tului. de a-i extinde aria.

262 DE COPII LA FINALELE DE JUDO
ALE ..DACIADEI' DE VARĂ!
La rirgoviște . se vor desfășura, 

în zilele de 3—5 aprilie, finalele 
campionatelor de judo ale co
piilor din cadrul celei de a doua 
ediții a „Daciadei" de vară. S-au 
calificat pentru aceste întreceri 
262 de copil din 54 de asociații 
șl cluburi sportive.
----------------- i-ht—m—f

PESTE 240 Of CONCURENȚI, APROAPE...
BRAȘOV, 27 (prin telefon). Ho

tă rîrea federației de specialitate 
de a devansa cea de-a doua 
etapă a Concurslui republican 
pe categorii de greutate al' »e- 
nlorilor șl-a dovedit pe deplin 
eficiența în cele două zile de în
treceri, găzduite de sala Armatei 
din localitate. Cîteva cifre pun 
în evidență interesul larg de ca
re s-au bucurat aceste întreceri. 
Au fost prezențl la start 246 de 
luptători din aproape 30 de aso
ciații și cluburi sportive, la 
unele categorii de greutate tore- 
gistrmdu-se adevărate recorduri 
de participare (34 de concurențl 
la cat. 62 kg, 31 la cat. 68 kg, 35 
la 82 kg, 21 la cat. -ț-100 kg), 
ceea ce a determinat programa
rea a circa 440 de partide pentru 
stabilirea clasamentelor finale. 
In pofida replicii viguroase pe 
care au dat-o mulți dintre luptă
torii care nu fac parte din lotul 
reprezentativ, nu s-au înregistrat 
prea multe surprize. In prima zi 
a competiției au avut loc și cîte
va partide de mare atracție. 
Ștefan Rusu (cat. 68 kg) l-a de
pășit „in extremis" pe ambițiosul . 
său adversar Ștefan Negrișan, iar 
Ilie Matei (cat. 90 kg) a cîștigat 
scontat în fața lui Petre Dicu, 
ultimul cu o pregătire de mal 
scurtă durată în acest început de 
sezon. Ar mai trebui menționată 
frumoasa comportare — am 
putea-o numi o surpriză — a lui 
Ion Grigoraș (18 ani) învingător 
la puncte (3—1) în disputa cu 
Ion Stigncl, campionul de juni
ori al categoriei 100 kg. Un duel 
care se anunță în continuare in
teresant și, sperăm, spre folosul 
afirmării internaționale a celo’r 
doi tineri luptători.

Vineri dimineață concursul a 
continuat cu ultimele tururi din 
serii, meciurile crescînd firesc în 
tehnicitate, dar păstrînd In an-

samblu nota de previzibil a re
zultatului.

După-amlază au fost programa
te finalele pentru locurile 1—6 
la toate cele 10 categorii de 
greutate.

Iată luptătorii clasați pe pri
mele 3 locuri : cat. 48 kg : L L. 
Fasolă (Steaua), 2. P. Băgan 
(Rapid Buc.), 3. M. Cișmaș 
(Ceahlăul P. Neamț) ; 52 kg :
1. C. Alexandru (Steaua), 2. Șt. 
Marian (Dinamo Buc.), 3. C. 
Drăghici '(Metalul Buc.) ; 57 kg : 
1. N. Gingă (Dinamo Buc.), 2. 
N. Zamfir (Dlname Buc.), 3. C. 
Filipov (Metalul Rădăuți) ; 62
kg ; 1. I. Tecuceanu (Dinamo
Buc.), 2. M. Boțilă (L.C. Dacia 
Pitești), 3. D. Ștaudt (Rapid 
Buc.) ; 68 kg : 1. Șt. Rusu (Me
talul Rădăuți), 2. N. Luțâ (C.S.M. 
Suceava), 3. șt. Negrișan (Steaua); 
74 kg : 1. Gh. Ciobotaru (Dina-

Duminică, sub egida
ETAPA PE CAPITALĂ A DOUĂ MARI ÎNTRECERI

pDaciadei“

„CROSUL TINERETULUI" Șl „CROSUL PIONIERILOR"
Marea competiție sportivă 

națională „Daciada" progra
mează duminică. în Parcul Ti
neretului, etapa pe municipiul 
București „Crosului tineretu
lui" și „Crosului pionierilor". 
Cele două populare întreceri — 
organizate in intimpinarea ani
versării a 60 de ani de Ia fău
rirea Partidului Comunist Ro
mân — vor reuni la start pfi 
cei mai buni atlețl din Capita-

SIMBATA
FOTBAL. Teren 23 August, 

ora 14 : Sportul studențesc — 
Steaua București (Div. ,,A“) ; 
teren C.A.U. ora 12 ; Sportul 
studențesc — Steaua (speran
țe) : teren 23 August, ora 16 : 
Progresul Vulcan ■— Dinamo 
București ; teren 
ora 14 : Progresul 
Dinamo București , w

POPICE. Arena Olimpia, ora 
14,30 : Olimpia București — 
Daromet București ; 
Voința, ora 14,30 : 
București — Petrolul 
arena Gloria, ora 14,30 : Glo
ria București — Metrom Bra
șov ; arena Giulești, ora 13,30 : 
Cetatea Giurgiu — Voința Ga
lați (partide din campionatul 
feminin, Div. „A").

TIR. Poligon Dinamo, ora 9: 
„Cupa tineretului" (arme cu 
glonț).

— Dinamo
Progresul, 

Vulcan — 
(speranțe).

arena 
Voința 
Băicoi

mo Buc.), 2, 
Ploiești), 3. I 
Slatina) ; 82
(Farul Const 
(S.C. Bacău) 
namo Buc.) ; 
(Dinamo Bu 
(C.S.M. Suc 
(Chimir' n Hi 
V. Ancrei i 
Gh. Panaite 
3. L Lungoc 
4-100 kg • 1
name Buc.), 
Buc.), 3. Gh 
Pitești). Clas 
șl asociații i 
București 50 
Metalul Râdă 
Suceava 16 j 
tești 15 p, 
14 p, 7. Alu 
8. Chimistul 
Progresul Bu 
rul Constanți

D<

Etapa de z< 
național școl. 
urma să se d 
da 6—10 aprl 
in aceleași ic 
și 20 iulie. 1 
disputa între- 
programului .<

CÂMPII
CfTtV*. PA

i

București

0 PE LÎNGA A.S. Caralma- 
nul Bușteni a luat ființă re
cent, o secție de box. Puglliș- 
tii buștenenl s-au și prezentat 
în public, susținînd primul lor 
meci amical, în sala de sport 
din Bușteni, în compania bo
xerilor de la Unirea Buzău. 
Caraimanul a cîștigat Intilni- 
rea, avind 4 victorii, 4 meciuri 
egale și 3 înfrîngeri. 0 LA 
MACIN, în cadrul „Daciadei* 
s-a disputat faza pe oraș a 
„Crosului pionierilor", la care 
au luat startul peste 300 de 
elevi. Au terminat învingători: 
Anișoara Bucur, Veronica Stal- 
cu, respectiv Valentin Turco- 
lanu și Marian Alexandru. 
® ELEvn Școlii generale nr. 
40 din cartierul, gălățean „Ada 
Marinescu" (director Llvlu 
Burtea) au o intensă activita
te sportivă, ei participînd cu 
regularitate la întreceri de at
letism, fotbal și handbal. Ini
țiatorii acțiunilor slnt, cum « 
firesc, profesorii de educație 
fizică N. Dordea șl D. Vrăjea- 
nu. ® TINERII LUPTĂTORI 
din Cîmpulung Muscel se afir
mă tot mal mult In ultimul 
timp. Astfel, echipele de greco- . 
romane S.C. Muscel și Voința 
(antrenori L. Coman șl I. Dra- 
gomir) au cîștigat întrecerile 
inter-serii ale campionatului 
național de la Craiova (grupa 
valorică I) și Cîmpulung Mus
cel (gr. valorică a H-a). La

prima Intflnlre, S. C. Muscel 
a dispus de L. C. Dacia Pi
tești cu 7—3, de Electroputere 
Craiova cu 6—1 și de Aluminiu 
Slatina cu 7—3. ® LA MÎRȘA, 
centru industrial cu o aprecia
bilă activitate sportivă, s-a dat 
tn folosință, nu de mult, • 
frumoasă sală de sport, care

are o suprafață utilă de 40X20 
m șl o tribună pentru 500 de 
spectatori. Inaugurarea a avut 
loc cu ocazia disputării unul 
important concurs de judo. • 
IN ORAȘUL SIBIU s-a Înfiin
țat prima secție de badminton 
pe lingă asociația sportivă 
Sănătatea. Inițiativa aparține 
farmacistului Mihai Popovid, 
un Inimos activist al... teni
sului. Membrii noii secții au 
participat deja la o competi
ție la Reghin, unde au lăsat 
o frumoasă impresie. • PES
TE 100 de mid înotători (co
pii născuțl intre anii *71—73) 
din Constanța șl Brăila au fost 
prezențl la cea de-a 8-a edi
ție a „Cupei Brăila". Trofeul

a fost cîștigat dc reprezentan
ții Clubului sportiv șoolar de 
Înot din orașul dunărean. 
• „CUPA U.T.C." la tenis de 
masă a programat la Caran
sebeș întrecerile etapei pe ju
dețul Caraș-Severln. S-au ca
lificat pentru finala competi
ției Ana Șișcu (Lie. lnd. Reși
ța). St. Dorobanțu (Lie. mate
matică și fizică Caransebeș) — 
la categoria 14—19 ani, Ma
ria Nicola-Turbatu șl I. Pre- 
descu (ambii din Sichevița) — 
la categ. peste 19 ani O PE 
ALEILE de sub Tîmpa s-a dis
putat etapa județeană a cam
pionatului național de cros, 
îa care s-au evidențiat, In 
mod dosebit, atleții brașoveni 
de la C.S.S. Luceafărul șl 
Steagul roșu, care au cîștigat 
8 șl, respectiv, 3 locuri I la 
categoriile de vîrste la care au 
participat. 0 PENTRU PRIMA 
DATA titlul de campioană ju
dețeană la șah (echipe mixte) 
a părăsit reședința de județ, 
Tulcea, poposind la Sulina, 
unde activitatea clubului de 
șah, Deltana, Începe să-șl ara
te maturitatea. In finală, echi
pa din Sulina a dispus de for
mația navaliștilor tulceni cu 
5,5—4,5.

RELATĂRI DE LA : V. Zbâr
cea, I. Jipa, T. Siriopol, P. 
Mateolu, M. Verzescu, I. Io- 
nescu, N. Costin, N. Magda, 
C. Gruia și I. Dlaconu.

lă, cîștigătorii animatelor faze 
pe sectoare.

Organizatorii acestor îndrăgi
te concursuri în mijlocul natu
rii au programat 10 curse 
următoarele distanțe: 
(fete, cat. 11—12 
(băieți, cat. 11—12 
(fete, cat. 13—14 
(băieți, cat. 13—14 
(fete, cat. 15—16 ani), 1500 
(băieți, cat. 15—16 ani), 
(fete. cat. 17—19 ani). 2 000 
(băieți, cat. 17—19 ani). 1000 
(fete, cat. peste 19 ani). 3 000 m 
(băieți, cat. peste 19 ani).

Primul start se va da la ora 
10,30, învingătorii urmînd a se 
întrece în spectaculoasele fina
le pe tară ale „Crosului tinere
tului" și „Crosului pionierilor" 
din ziua de 2 mai.

ani), 
ani).

ani), 
ani).

500
600
600
800
800

1000

pe 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

DUMINICA
FOTBAL. Stadion „23 Au

gust", ora 11 : Metalul Bucu
rești — Rapid București (Div. 
„B") ; teren Republicii, ora 
11: Luceafărul București—Pan
durii Tg. Jiu (Div. „B") 
ren Sirena, ora 11 : 
București — Autobuzul 
reștl (Div. „B") ; teren 
căra, ora 11 : Flacăra 
București — Automatica 
rești (Div. „C") ; teren 
ța, ora 11 : Voința București— 
Cetatea Tr. Măgurele (Div. 
„C") ; teren Danubiana, ora 
£1: Danubiana București — 
Tehnometal (Div. „C") ; teren 
T.U.B., ora 11 : TUB — Petro
lul Bolintin (Div. ,,C“).

POPICE. Arena Olimpia, ora 
8 : Olimpia București — Gloria 
București (Div. „A" — m.).

TIR. Poligonul Dinamo, ora 
3 : „Cupa tineretului" (arme 
cu glonț).

Baia Mare 
Arad 
Timișoara 
Constanța

. ; te-
Sirena 
BUCU-

Fla- 
roșle 

Bucu- 
Voin-

Etapa de m 
actuala ediție 
primei divizii 
în program o 
interesante. Mi 
Steaua șl R. 
mal Ieri un d 
tîlnire „de sa 
tractivă totuși, 
vlțenii Ișl strîi 
clurile cu Iran 
lui. In tur el 
la un pas de 
echipă care ț 
pentru titlu, av 
de puncte cu 
vorba, desigur,

„CUP1

ADMINISTRAȚIA Of STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
MARILE SUCCESE 

VA AȘTEAPTA...
• Programul concursului Pro

nosport de mîine, 29 martie 1981, 
care cuprinde meciuri atractive 
din campionatul divizionar Alta- 
Han șl din Divizia „B“ a campio
natului țării noastre, oferă parti- 
dpanțllor un nou prilej de mari 
succese. ■ - ~
sport vă mai stau doar astăzi la 
dispoziție pentru a vă încerca șl 
dv. șansele • Astăzi este ultima 
zl de participare și la tragerea 
Loto 2 de mllne. Flecare bilet 
jucat — o posibilitate de a obți
ne autoturisme „Dacia 1300“ șl 
importante sume de bani. Nu 
ocoliți șansa de a vă număra 
printre marii cîștigători I (Tra
gerea va începe la ora 16,30 în 
sala Clubului „Flnanțe-Băncl" din 
București, str. Doamnei nr. 2 ; 
numerele clștigătoare vor fi trans
mise în cursul serii la radio 
$1 televiziune).

Agențiile LOto-Prono-

LOZ
IN

PLIC
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA LOTO DIN 27
MARTIE 1981

Extragerea I :; 88 65 2 10 36
59 37 56 84.

Extragerea a II-a : 40 85 67
46 35 74 52 16 83.

FOND TOTAL DE CIȘTI-
GURI : 1.482.502 lei din care 
406.715 Iei report la categoria 1.

Sezonul nouț; 
chide duml&eă 
un interesant 
taj : „Cupa Ti 
care se va d 
Herăstrău, lnce 
reunește la sta 
ramerl din mi 
sportive bucure 
rea programu:

ETAPA /
Azi șl mîine 

Diviziei „A" de 
etapa a xrv-a, 
configurația clas 
ales, pentru st 
trei echipe în 
care vor juca 1 
competiției. Cu 
tea încheierii d 
totuși se cunosc 
naliste ale cai 
vorba de Aura 
fruntașa seriei T 
toril, Gloria Bm 
sată în seria S 
ctștigate șl un : 
Bucruești (m), 
lidera seriei No 
Infrîngere, șl • 
a țării, eîștîgăto 
pionilor europen 
ța Tg. Mureș — 
dar cu două pa:
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CUPLAJUL BUCUREȘTEAN

Lucaciu 
58,91 — 
; 2. Fl. 
; 3. Al. 
1,51; 100 
Bunaciu 
cord (v. 
itrășcoiu 
rec. ju- 
cu (Lie. 
te (m):
68,70 — 

, în se-
2 Buc.) 
Brăila) 

m liber 
>inamo);
(Crișul) 
Carmen 
2:13,50; 

itu (Di-
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VĂZUT DE CEI PATRU ANTRENORI
Duminica trecută, iubitorii fotbalului din Capitală au făcut ne

încăpător stadionul Republicii, la un meci de Divizia „B“. Astăzi, 
cu siguranță, ei vor umple tribunele celui mai mare stadion al 
țării, „23 August”. Se dispută un nou cuplaj bucureștean, primul 
din acest sezon, 
patru formații, a 
putate, urmărite 
vor afla față în 
țese și Steaua.

lată citeva ginduri și vești de la cele patru echipe transmise 
de antrenorii

cere, indiferent de poziția in clasament a celor 
oferit întotdeauna intilniri atractive, partide dis- 
cu interes de zeci’ de mii de spectatori. Azi se 
față Progresul-Vulcan și Dinamo, Sportul studen-

lor :

Iîbătă și

. Steaua 
2 Buc.

CLASAMENTUL BUCUREȘTEAN

înaintea cuplajului de astăzi, 
„clasamentul bucureștean" se 
prezintă astfel:
1.
2.
3.
t

Dinamo 
Prog.-Vulean 
Steaua 
Sportul stud.

3 2 o

LA 29 APRILIE, GREENWOOD VA ALINIA
0 EORMAIIE COMPLETA ii

PROGRESUL VULCAN - DINAMO
PETRE MOLDOVEANU (Pro

gresul-Vulcan) : „Nu poate fi ig
norat faptul că sintern nevoiți să 
aliniem o formație lipsită de pa
tru oameni de bază : Gabriel San
du, Anghel, M. Ionescu și Ma-
rica. In aceste condiții, Dinamo,

superioară valoric, deține prima șansă. Sperăm, 
totuși, să dăm o replică bună, gindindu-mă, in 
acest sens, la puterea de luptă și la dăruirea de 
care sînt capabili jucătorii mei, Va rezulta un 
meci, cred, eu, echilibrat. Chiar și fără cei patru 
titulari, vom face totul ca să nu-i dezamăgim 
pe inflăcărații noștri suporteri, adică... să nu 
părăsim terenul învinși".

.SIUU

Petrolul 
Juminlu 

Dralca 
Prențlu 

>nț (Dl- 
P. Dlcu 
iduțescu
. Bogol 
M) kg 1. 
uc.), 2.
Slatina), 
ădăuțl); 
:hl (Di- 
(Dlnams 
. Dacia 
cluburi 
Dinam o 
23 p, 3.

C.S.M. 
acia Pi- 
;ucurești 
a 10 p, 
10 p, 6.
10. Fa-

I
I
I
I

EANU
i-------------

I
ȘAHIȘTI I

3
3
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2
1
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0
0
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1
1
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3— 4
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4
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VALENTIN STĂNESCU (Dina
mo) : „Nici un meci nu este ușor 
pentru o formație care „trage la 
titlu". Iar Intr-un cuplaj bucu
reștean, e foarte greu să indici 
un solist. Sigur, noi avem prima 
șansă, dar pentru fructificarea ei va
trebui să jucăm cu toată seriozitatea și atenția, 
deoarece Progresul-Vulcan se va „agăța" cu si
guranță de meci, după punctul pierdut simbăta 
trecută acasă, cu F.C. Argeș. Sper să folosim 

echipa din ultima etapă ; Dudu Georgescu este
In continuare indisponibil. Aștept un joc curat, 
nu cum a fost cel din tur, cind ne-au fost grav 
accidentați doi jucători".

SPORTUL STUDENȚESC - STEAUA
ION VOICA (Sportul studențesc): 

„Ne așteaptă o partidă dificilă. 
Steaua este un adversar redutabil, 
care, in plus, vrea să se reabili
teze după tnfringerea de la Ti
mișoara. Si noi venim după acel 
0—3 de la Iași, dar avem ascen- 

al victoriei reputată, in toamnă, cu 
Stelei. In partidele „cheie," cum 

este considerată și cea de miine (n.n. astăzi), ju
cătorii mei știu să se mobilizeze la maximum. 
Ne propunem să arătăm exigentului public bucu
reștean, ca și telespectatorilor, că, in această 
primăvară, echipa noastră se află pe un drum 
bun. Iată motivele care mă fac să cred că vom 
reuși un joc de calitate, la capătul căruia re
zultatul ne va fi favorabil".

dentul moral
3—1, asupra

VESTI DE□
Vilcenil au jucat 
teren propriu, cu 

Sibiu și au cîștigat 
golurile înscrise de

• Dialog cu ȘT. COVACI, prezent, miercuri, la meciul Anglia - Spania
sti

la o 
fiind 
prea

ce,

Rep. : Ați asistat, 
mate Ștefan. Covaci, 
mare surpriză; dat 
faptul că Anglia nu 
pierde acasă. în timp
mai ales in ultima vreme, 
Spania nu cîștigă afară. 
Unde trebuiesc căutate ex
plicațiile acestui rezultat, de 
2—1 în favoarea oaspeților?

Șt C. : In ambele tabere. 
Și înainte de toate în cea a gaz
delor care au aliniat un „11” 
fără cinci titulari ; Thompson, 
Watson (perechea fundașilor 
centrali), McDermott, Birtles și 
Rix. McDermott a fost realmen
te accidentat, dar referitor Ia 
apărarea imediată Greenwood 
a dorit să-i incerce pe stoperii 
lui Ipswich Town, Butcher și 
Osman.

GHEORGHE CONSTANTIN
(Steaua) : „Cred că va fi un meci 
bun, spectaculos, așa cum a fost 
și cel din tur, ca și altele intre
Steaua și Sportul studențesc. Sigur IgtejMaBt 
că ne gindim la un rezultat favora- 
bil, cum se gîndește, cu siguranță, și 
antrenorul Ion Voica E greu de spus acum care 
va fi rezultatul final intr-o asemenea dispută 
bucureșteană. Noi vom căuta să ne apropriem 
victoria, să ne revanșăm pentru acel 1—3 
meciul tur. Reușita va depinde și de starea 
zică și psihică a jucătorilor care miercuri 
evoluat in echipa reprezentativă, in meciul 
Polonia, și de felul cum vom reuși să suplinim 
obsența lui Fl. Marin, reținut pe tușă de carto
nașele galbene".

Rep: Greenwood i-a avut, 
în schimb, pe Trevor Fran
cis, Mariner si Keegan, 
trio ofensiv cum nu 
există la alte echipe...

UD 
prea

CELELALTE ECHIPE

din 
H- 
au 
cu

onatulu s 
e, care 
perloa- 
loc — 

ntre 16 
se va 

:onform 
'lor.

I
I
8

• CHIMIA, 
miercuri, pe 
Șoimii I.P.A. 
cu 2—0, prin _ 
Teleșpan și Carabageac. Teleșpan, 
însă, nu va juca sîmbătă fiind
uspendat pentru 4 cartonașe 
dbene ® F.C. BAIA MAKE a 

jlecat la Rm, Vîlcea fără Con- 
druc (accidentat) șl Molnar (bol
nav de hepatită).
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

anunță posibila reintrare a lui 
Tilihoi și Irimescu, cărora le-a 
expirat suspendarea. Formația va

ti alcătuită In funcție de starea 
fizică a celor șapte internaționali 
• „U“ CLUJ-NAPOCA are două 
indisponibilități : Cîmpeanu șlPo- 
rațchi. Este posibilă reintrarea 
lui I. Mureșan, după suspendarea 
de o etapă. Nu va juca Suciu, 
suspendat 3 etape de F.R.F. pen
tru neparticipare la acțiunea lo
tului de tineret.

0 S.C. BACAU nu are Indispo
nibilități sau jucători suspendați 
pentru acumularea cartonașelor 
galbene. După toate probabilitățile, 
va începe meciul cu formația ca-
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• COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
ERE'ANTE IN PROGRAMUL ETAPEI 
DiVIZIEI „A" LA RUGBY

PROGRAMUL
— R.C. Gnvița

Steaua, ora 10)
— Politehnica

Olimpia ora 11)
— Constructorul C-ța (9—9) 

Gluleștl, ora 10)
— Rulmentul Blrlad (6—0)
— R.C. Sportul stud. (12—16)
— Știința Petroșani (6—7)
— C.S.M. Sibiu (22—6)

tadion
Roșie (în tur 18—15)

iadion
Iași (25—0)

•adlon 
SMIN

ițea

• sarcină 
studenților 
te șl de 
lupta pentru evitarea retrogradă
rii sînt jocurile de la Arad șl 
Timișoara, In care gazdele au 
nevoie de victorii, fiitr-un alt 
med din această „zonă" a cla
samentului, feroviarii bucureș
teni pornesc favoriți în fața con- 
stănțenilor de la Constructorul. 
In fine, Farul șl Știința Baia Ma
re continuă dialogul la distanță 
pentru 
prima 
miine.

mal simplă, tn fața 
moldoveni, Echilibra- 
mare importanță In

.bronz", ambele avlnd 
șansă In partidele de

re a evoluat la Cluj-Napoca 
F.C.M. GALAȚI va prezenta

acționat niciodată izolat; ele fi
ind sprijinite, în permanentă, 
datorită unui joc extrem de 
mobil, de ecl puțin doi coe
chipieri. A fost un joc de ex
cepție, acesta practicat, miercuri, 
la Londra, de fotbaliștii spani
oli pe care, dacă ar fi să-i 
tez, le-as acorda numai 9 
10...

no-
si

ur-Rep.: Se impun, prin 
mare, niște concluzii utile 
pentru meciul de la 29 a- 
prilie...

NOUL SEZON

prime reuniuni nautice a 
au avut în vedere apro- 

campionate republicane 
care vor avea loc în

Ast- 
vor 
cite 

pro- 
regulamentul 

de pe Bega.

acestei 
anului 
piatele 
de fond, 
luna aprilie, la Timișoara, 
fel, cursele juniorilor se 
disputa in două manșe a 
2 000 m flecare, la aceleași 
be prevăzute in 
viitorului concurs
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ante (f).

In seria Sud a campionatului fe
minin cinci formații candidează 
pentru cele trei locuri : Voința 
București, Petrolul Băicol, Voința 
Galați, Laromet București — fle
care cu cîte 18 p și Gloria Bucu
rești — locul 5 cu 16 p, echipă 
care numără în rtndurUe el pe 
campioanele mondiale Margareta 
Căttneanu șl Ana Petrescu, 
o serie în care va avea loc, 
toate probabilitățile, un 
furtunos.

Dintre cele opt formații 
vor părăsi campionatul se cunosc 
citeva, care după evoluția lor 
slabă nu mal pot evita retrogra
darea, cum slnt Cetatea Giurgiu 
(0 p), Carpați Sinaia (4 p), Voin
ța Cluj-Napoca (2 p) — la femei 
șl Flacăra Brașov (2 p) — la 
bărbați. —--------

Ded, 
după 
final

care

Iată și principalele partide ale 
etapei a XlV-a ; Olimpia Bucu
rești — Laromet București, Voin
ța București — Petrolul Băicoi, 
C.S.M. Reșița — Voința Tg. Mu
reș, Elcctromureș Tg. Mureș — 
Voința Timișoara (f), Olimpia 
București — Gloria București, 
Chlmpex Constanța — Voința 
București, Jiul Petrila — Electro- 
mureș Tg. Mureș și Chimica Tîr- 
năveni — Aurul Bala Mare (m). 
(T.R.)
• In meciuri restante : Voința 

Ploiești — Olimpia București 
2442—2446 p d (f) ; Tehnoutilaj 
Odorheiu Secuiesc — Electromu- 
reș Tg. Mureș 5434—5280 p d (m).

GH. VASILIU (DINAMO), 
ÎNVINGĂTOR 

IN ETAPA A Vl-a
A „CUPEI F. R. CICLISM"

CONSTANȚA, 27 (prin telefon). 
Etapa a Vl-a a .Cupei F. R. 
Ciclism" a oferit participantelor 
prilejul de a-șl măsura forțele 
pe o șosea largă, asfaltată, așa 
cum se prezintă la ora actuală 
panglica Constanța — Mangalia. 
Pe acest traseu (86 km), parcurs 
tur-retur, s-a alergat fără me
najamente. Am asistat la ruperi, 
curse de urmărire de toată fru
musețea, replieri, hărțuieli con
tinue, acțiuni Interesante, toate 
contribuind la dinamizarea eta
pei în ciuda vlntulul care și-a 
făcut de cap șl în această zi. 
reușind să reducă simțitor me
dia orară finală pînă la 88,220 
km, realizată de cîștlgător, Gh. 
Vasiliu (Dinamo). învingătorul 
este constănțean, iar pînă anul 
trecut el a apărat culorile Hidro
tehnicii din localitate. Alături de 
Vasiliu, foarte bine s-au mai 
comportat: M. Mărginean, I. Ra
du, I. Butaru (toți de la Dina
mo), L Vintilă (Metalul Plopenl) 
un mare ambițios, V. Mitrache, 
(C.S.Ș. 1 Buc), un talent de
care se va mal vorbi, șl alții. 
Clasament : 1. Gh. Vasiliu
2hl5;05, 2. M. Mărginean, 3. L
Radu, același timp, 4. L Butaru 
2hl6:ll, 5. V. Mitrache 2hi7:17, 
«. I. Vintilă 21117:39, 7. O. Celea 
(Voința Buc.) 2hl8:44, 8. D. Bon- 
ciu (Dinamo) același timp, 9. C. 
Paraschiv (Dinamo) 2h23:54, 10.
O. Jentzsch (R.D.G.) același timp.

Sîmbătă are loc etapa a vn-a; 
Constanța — Negru Vodă — Man
galia — Constanța (130 km), Iar 
duminică, ultima etapă, pe cir
cuit, în cartierul Tomis-Nord.

Gheorghe ȘTEFANESCU

• 
________ e- 

cili pa de s îmbăta trecută, deoare
ce Anghelinei continuă să fie in
disponibil.
• F.C. OLT speră să ©bțină 

prima victorie din returul cam
pionatului, pentru care s-a antre
nat cu o mare ambiție. Sub sem
nul întrebării, utilizarea jucători
lor Leac și Ciocioană • POLI
TEHNICA nu are probleme de 
lot. Ciocîrlan, ușor accidentat, 
este recuperabil.
• F.C. ARGEȘ nu

• Indisponibilitate 
A.S.A. TG. MUREȘ 
formula de echipă 
ceput meciul cu F.C.M. Brașov, 
din etapa trecută.
• JIUL îl are pe Șumulanschi 

Indisponibil. Lui Miculescu i-au 
expirat cele două etape de sus
pendare • CORV1NUL nu-1 poate 
utiliza pe Petcu (suspendat • 
etapă pentru două cartonașe gal
bene), Nicșa este incert (stare 
gripală).
• La F.C.M. BRAȘOV, indis

ponibilități mai vechi : Papuc, 
Spirea și Ciobanu. Marinescu a- 
cuză și el e contuzie la gleznă, 
dar va fl recuperat • POLITEH
NICA TIMIȘOARA nu va bene
ficia nici azi de aportul lui Du
mitru, Moise și Șerbănoiu. Timi
șorenii vor alinia aceeași echipă 
care a învins pe Steaua.

anunță nici 
In lot. • 
va prezenta 
care a ln-

— St. C: Dar pe care 
niolii i-au contracarat cu 
cusință în joc și cu o 
de-a dreptul rarisime i 
un meci amical. Așa cum 
aflat, la fata 
putere de luptă Ie-a fost ino
culată fotbaliștilor spanioli de... 
eliberarea coechipierului lor, 
Quini, cu citeva ore înainte de 
joc pentru suma de 10 mili
oane de pesetas, primită de ră
pitori. In privința tacticii a- 
doptate pentru faza de apărare, 
jucătorii Iui Santamaria n-au 
făcui nici o clipă pressing în 
jumătatea de teren a adversa
rului, ei preferind să se regru
peze. pe trei linii, în apropie
rea propriului careu de 16 m. 
Avînd în față asemenea „bari
cade", repet, judicios si opor
tun ridicate, fotbaliștii englezi 
n-au putut manevra în voie. 
Cu timpul, văzînd că nu poi 
construi pentru linia întîi, gaz
dele și-au pierdut răbdarea, 
trecind, foarte repede, la un 
joc stereotip în atac, axat pe 
centrări inalte în careul advers, 
acolo unde fundașii centrali 
Gordiiio și Joaquin, șl, în ul
timă analiză, înaltul portar Ar- 
conada, au rezolvat totul...

spa- 
i o is- 
vointă 
pentru 

am 
locului, marea

— în 
de la 
Româ-

Rep.: Să reținem 
perspectiva iocului 
Londra (Anglia — 
nia) — că spaniolii s-au a- 
părat foarte 
trebuie omis 
au înscris și

dar nubine. __ __
nici faptul că 

două Holuri..
este. ajungeam 
replica in atac

— Șt. C.: Așa 
și aici, intrucit 
a formației oaspete a fost, de 
asemenea, Ia înălțime, ilustrîn- 
du-se prin promptitudine șl 
precizie. Cei din apărarea ime
diată n-au păstrat inutil balo
nul, trimitîndu-1, de regulă, ra
pid spre vîrfurile care n-au

— Șt. C.: De bună scamă și 
pe care le vom pune in aplica
re la următoarele jocuri test; 
cele cu Israelul, Ia 8 aprilie, și 
Danemarca, la 15 aprilie. Pen
tru că, făcind abstracție de re
zultatul final, nefavorabil echi
pei naționale a Angliei, aceasta 
a demonstrat, lotuși, o mare 
putere de luptă, atacind, cum 
se spune, „in haită", in marea 
majoritate a timpului. Și. cum 
la 29 aprilie. Greenwood va a- 
linia o formație completă — 
cu stoperii Thompson și Watson, 
cu McDermott, cu Woodcock 
(care, miercuri, • n-a putut fi 
adus din R.F. Germania, unde 
activează la F. C. Koln) în li
nia întii și, se pare, cu Keegan, 
retras undeva 
— se înțelege 
mafiei noastre nu va fi deloc 
ușoară. Va depinde, firește, și 
de noi ca viata noastră pe 
Wembley să nu fie prea grea, 
de jucători, de noi. cei din con
ducerea tehnică. Și în acest 
sens, carnetul meu cuprinde 
destule însemnări. Mi-am no
tat, de pildă, că Ștefănescu nu 
va trebui să-și permită nici 
o „floricică" și eă fotbaliștii 
englezi șutează extrem de pe
riculos de la distantă, așa cum 
a făcut-o, dealtfel ctf succes, 
mijlocașul Hoddle. Sînt, bine
înțeles, numai citeva din obser
vațiile pe marginea jocului de 
Ia Londra pe care Ie vom a- 
duce la cunoștința fotbaliștilor 
noștri...

Gheorghe NICOLAESCU

în linia a doua 
că sarcina for-

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI
DE SPERANȚE

L DINAMO 
2. Univ. Cv.

S.C. Bacău 
F.C. B. Mare 
F.C.M. G1 
F.C. Argeș 
Corvinul 
Steaua 
F.C.M. Bv. 
Sportul stud. 
„Poli" Tim. 
Polit. Iași 
Jiul
A.S.A, Tg. M. 
„U“ Cj-Nap. 
Chimia 
Prog.-Vulcan 
F.C. Olt

21 16 4 1 61—14 36
21 15 3 3 60—22 33
21 13 4 4 57—36 30
21 12 2 7 51—37 26
21 9 6 6 48—32 24
21 9 5 7 34—24 23
21 9 4 8 44—26 22
21 7 6 8 48—41 20
21 7 6 8 32—28 20
21 9 2 10 32—29 20
21 7 6 8 47—46 20
21 9 1 11 43—53 19
21 7 4 10 24—40 18
21 7 2 12 35—41 IC
21 6 4 11 27—45 16
21 7 2 12 29—56 16
21 5 1 15 30—67 11
21 3 2 16 13—78 8

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Azi arc cuvîntul Gheorghe Buruc, Erou al Muncii socialiste

I» UN CUPLAJ CU MECIURI DE 1, X, 2, PE CARE L-AM DORI
FARA CARTONAȘE Șl CU GOLURI MULTE

Inaugurăm, astăzi, o nouă rubrică, In cadrul căreia ne propunem 
să aducem în prim-plan cuvîntul spectatorului. Al omului din tri
bună. Al aceluia care, pe vreme bună sau rea, vesel sau trist după 
un meci, revine de flecare dată pe 
cu încredere și noi speranțe.

stadion, la întllnirea cu fotbalul,

Prima invitație de a participa 
la un scurt dialog în cadrul a- 
cestel rubrici am adresat-o unui 
vechi și statornic prieten al jo
cului cu balonul rotund, el În
suși fost jucător, în anii 1948—50, 
tn Divizia „B“, la Metalul București, 
Gheorghe Buruc, Erou al Muncii 
Socialiste, șef de echipă la secția 
locomotive-montaj a întreprinde
rii „23 August" din Capitală, unde 
muncește de aproape patru de
cenii.

— Stimate, tovarășe Buruc, 
Înainte de a intra în subiectul 
proprlu-zis al discuției noastre — 
cuplajul bucureștean — v-aș ruga 
să ne mărturisiți, Iertată fie-ne 
indiscreția, dacă aveți e anumită 
echipă pe care o simpatizați 7

— Metalul, unde am Jucat cu 
ani In urmă, ar fi prima dragos
te, care nu se uită niciodată șl 
la care te Întorci mereu eu gtn- 
durile cele mai bune. Apoi ar fl 
Steaua, o veche slăbiciune — care 
m-a cam decepționat In ultimul 
timp, prin Inconstanța de care dă 
dovadă — șl de la care aștept e- 
vident mal mult, țlnind seama.

Înainte de orice, de valoarea lotu
lui de care dispune.

— Ce părere aveți de primul cu
plaj bucureștean al sezonului 7

— Ca de flecare dată, meciurile 
dintre echipele bucureștene, indi
ferent de forma lor sportivă și 
de pozițiile pe care le ocupă in 
clasament, sfiit deschise oricărui 
rezultat șl un pronosportist, chiar 
mai puțin experimentat, le joacă 
cu toate cele trei variante : 1, X, 
Z. Favorite, după mine, ar fi, to
tuși, Steaua și Dinamo. Șansele 
Stelei apar mal evidente, desigur, 
după eșecul la scor al studenților 
bucureșteni la Iași. Aceștia insă 
nu-șl prea pot permite să piardă 
puncte intr-o intilnire considerată 
pe teren propriu, pentru a nu-ș) 
compromite șansele de a evada 
definitiv din subsolul clasamen
tului. Or, cu o tnfringere sau 
chiar cu un egal in fața Stelei, 
Sportul studențesc s-ar Întoarce 
din nou la situația de mare can
didată la retrogradare, cu care a 
crezut că nu se mai Intilnește 
după surprinzătoarea victorie de 
la Bacău. Intr-o situație asemă
nătoare se găsește șl Progresul- 
Vulcan, șl ea in postură de gaz-

dă, primind replica unui adversar,' 
Dinamo, care țintește cu mare 
ambiție titlul și care are o mare 
ocazie de a-și rotunji zestrea în 

clasamentul adevărului, jucînd 
pe... teren neutru, vedeți, deci, ce 
complicate sînt lucrurile...

— Ce așteptați de la acest cu
plaj ? ,

— Nu plec nicicum de la ideea 
că aș dori neapărat succesul unei 
echipe oarecare. Aș vrea, In 
6chimb, ca noi spectatorii să a- 
vem toate motivele ca la sfîrșitul 
celor două meciuri să aplaudăm 
din toată inima și în egală mă
sură toate cele patru formații 
bucureștene din programul de pe 
„23 August". Mai mult decît atît, 
mă gîndesc la jucătorii din lotu
rile naționale care vor evolua în 
cadrul cuplajului. Aș vrea să-i 
văd jucînd ca și cum ar face o 
repetiție pentru meciurile cu An
glia și Ungaria. Nu cum a jucat 
Marcel Răducanu în meciul de 
miercuri cu Polonia. Pentru că, 
de fapt, campionatul nu trebuie 
să fie decît o formă importantă 
de pregătire în vederea califică
rii noastre pentTU campionatul 
mondial din Spania. în sfîrșit, aș 
vrea să fac un apel și la sporti
vitate. Să fie un cuplaj fără car
tonașe, în schimb cu goluri mul
te — nu în comportare —, ci pe 
tabela de marcaj, cu aplauze din 
partea spectatorilor.

Mihai IONESCU



„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

LA BOX
La „pană“, Titi Cercel s-a 

impus, așa cum era de aștep
tat, în fața ploieșteanului Ion 
Sandu, iar Ionel Panaite a ob
ținut o victorie mult muncită 
în fața lui Illge Lutz (R.D.G.), 
boxer cu garda inversă și mult 
mai înalt decit pugilistul gă- 
lățean. După o primă repriză 
în care alonja lui Lutz a func
ționat bine, boxerul român a 
început să se apropie tot mai 
des de adversar și să-i plase-

ze numeroase lovituri directe la 
cap. Net superior în ultimul 
rund, I Panaite a primit ver
dictul de învingător.

podea, ultima oâră acesta ne
reușind să mai reia lupta. în 
ultima partidă a serii, Teodor 
Pârjol a primit decizia la li-

IN TREI REPRIZE...

UN VERITABIL PRETENDENT
CENTURĂ"

în rîndul sportivilor străini 
prezenți la ediția a X-a — Ju
biliară — a turneului inter
național „Centura de aur**, 
care au contribuit la ridica
rea nivelului valoric al aces
tei competiții se află, fără în
doială, și pugilistul sovietic 
Izrael Akopkohian.

Deși în vîrstă de numai 20 
de ani (s-a născut la 21 oc
tombrie 1960), boxerul sovietic 
deține un palmares demn do 
luat în scamă, iar comporta
rea sa pe ringul „Centurii de 
aur“ ne face să credem că el 
va realiza performanțe și mai 
merituoase.

Originar din Erevan, Izrael 
Akopkohian a început să prac
tice sportul cu mănuși în a- 
nul 1975, la Clubul „Rezervele 
de muncă* din orașul său na
tal, sub îndrumarea antren®- 
rulul Robert Oganesian. După 
ce a îmbrăcat tricoul de cam
pion de juniori al Uniunii So
vietice, Akopkohian a devenit 
campion mondial de tineret, 
in anul 1979, la Yokohama. în 
același an a cucerit și titlul 
de campion al Spartachiadei 
popoarelor Uniunii Sovietice 
(seniori) la categoria ușoară. 
Este student în anul IU la 
Institutul de cultură fizică din 
Erevan șl activează în același 
club în care a început să 
practice boxul.

Campionatele internaționale

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE CROS LA

...Primul anunț la gala de ieri a fost o rugăminte adresată spec
tatorilor de a-și ocupa locul indicat pe bilet deoarece „...Astă-seară 
la Palatul sporturilor și culturii l-„.„ „„L 7 773 __
vîndute". Deci, fără comentarii 
bucureștenilor.

...Teodor Dinu, Vasile Cicu și 
cu deosebită căldură de miile 
aflați in tribune. Cei trei foști 
cu prilejul retragerii lor din activitatea competițională. 
prilej de multe și frumoase aduceri aminte pentru care și noi le 
mulțumim.

...Maratonul pugilistic Ia startul căruia s-au aliniat 115 boxeri se 
apropie de final. După o săptămînă de dispute (încheiate cu îm- 

' brățișări prietenești între „rivali"), în cursă au 
de sportivi. Mîine dimineață, cînd se va boxa, 
centurile de aur pe masă", ne vom reintîlni în 
a-i aplauda pe campionii celei de a X-a ediții 
competiție care în acești ani a lansat în elita , _ 
nenumărate vedete. Sintem siguri că și printre participanții la actuala 
ediție se... ascund viitori performeri pe plan internațional. Aceasta in 
ciuda faptului că a fost in generai o întrecere a tineretului, cel mal 
tinăr dintre sportivi avînd doar 16 ani (cubanezul Roland Regozo). 

ocupați din timp locul 
boxa

cai pe Diier aeoarece „...Msxa-seara 
toate cele 7 000 de bilete au fost 

în privința pasiunii pentru box a

Ion Gyorfî
de iubitori 
campioni ai țârii au fost sărbătoriți

Cupe, flori,

au fost aplaudați aseară 
ai sportului cu mănuși

mai rămas doar 24 
cum se spune, ,,cu 
jurul ringului pentru 
□ „Centurii de aur“, 
pugilatului mondial

Vâ recomandăm 
Indicat pe bilet

ca mîine dimineață să 
deoarece 1a ,,finale- se

vă 
va cu casa închisă...

Petre HENJ

DragomirMeciul ușorilor __ L
lie și Mircea Fulger nu s-a 
dicat la nivelul așteptărilor.

I- 
ri- 

-------------- ------------- Cei 
doi combatanți s-au pîndit re
ciproc o mare parte din tim
pul de luptă, reușitele lor fiind 
sporadice. D. Ilie, cu un final 
mai precis, a determinat pe 
patru dintre judecători să-l pre
fere ca finalist al categoriei, a- 
lături de Ryti Bum Nwa 
(R.P.D. Coreeană), care l-a în
trecut, după o partidă destul 
de disputată, pe cubanezul Ro
lando Rcgozo.

Intr-o confruntare aspră, în 
care s-au schimbat numeroa
se lovituri dure (în primul 
rund ambii sportivi au fost nu
mărați) Vasile Gârgavu și-a 
mai adăugat în palmares o vic
torie asupra lui Marinică Oua
tă, dar evoluția învingătoru
lui a lăsat de dorit în finalul 
meciului.

Pînă la sfîrșitul reuniunii, 
publicul a mai aplaudat două 
succese ale pugiliștilor noștri, 
Nicolae Motrogan și Nicolae 
Grigore. Primul l-a depășit la 
puncte, intr-un meci destul 
de echilibrat, pe sovieticul Ale- 
xandr Zarokințev, iar al doilea 
a obținut o victorie categori
că (abandon în repriza secun
dă) în fata lui Serghei Korne- 
liutin (U.R.S.S.) pe care, cu 
două croșee de dreapta la băr
bie, l-a trimis de două ori la

in fațamită __
lando Erera, 
sa a fost mult sub așteptări.

cubanezului Ro- 
dar comportarea

Una dintre competițiile de 
mare anvergură ale atletismu
lui internațional — campiona
tul mondial de cros — progra
mează astăzi, la Madrid. în
trecerile celei de a Xl-a ediții. 
Concursul va avea loc pe trei 
categorii: juniori, senioare și 
seniori (cursa fetelor măsurind 
4410 m). cu clasamente 
duale și pe echipe. Este 
petiție care se bucură 
foarte mare popularitate 
adună la start cîteva sute da 
alergători și alergătoare 
numeroase țări. de pe 
continentele.

Atletismul nostru va fi 
zent acum, pentru a doua 
la acest campionat mondial. Da 
data aceasta el va fi reprezen
tat de Maricica Puică, recentă 
cîștigătoare a Crosului Balca
nic de la Sliven și a competi
ției internaționale de la Velen- 
je. din Iugoslavia, unde a in- 
trecut-o pe campioana mondi
ală, norvegianca Grete VVaitz.

Competiția se va desfășura 
pe Hipodromul „La Zarzuela", 
situat la 7 km de centrul Capi-

C. M. de hochei, grupa 8

deve- 
etane, 
mîine, 
despre 
că nu

AZI Șl MIINE, ultimele
Lucrurile s-au complicat foar

te mult în campionatul mon
dial de hochei, grupa B! în- 
tr-atît de complicate au 
nit; incit ultimele două 
care vor avea loc azi si 
aproape că nu au meci 
care să se poată spune 
prezintă miză.

Ce face echipa noastră? în 
primul rînd, hocheiștii români 
trebuie să cîștige partida cu 
Elveția (ceea ce nu este deloc 
exclus!) și apoi pe cea cu Nor
vegia, ceea ce i-ar pune la adă
post de surprize neplăcute. Alt
fel. „soarta" echipei depinde și 
de jocul rezultatelor, adică de 
ce se întîmplă în meciurile 
Norvegia — Iugoslavia sau El
veția — Japonia. Cum ar fi 
mai bine? Cine să cîștige sau 
cine să piardă? Greu de spus, 
pentru că ceea ce pare bun 
dintr-un unghi, nu ne mai apa
re la fel din alt punct de ve-

de sărituri ale României

IfRI, AU CIȘTIGAT SPORTIVII DIN R. D. GERMANĂ
SIBIU, 27 (prin telefon).

Foarte interesantă a fost dis
puta la platformă (10 m) a par- 
ticipanților la Campionatele in
ternaționale de sărituri ale 
Romă .iei. Nu ne referim la 
întrecerea pentru, locul 1, la 
care Sylke Beer — reprezen
tantă a R.D. Germane — nu 
avea contracandidată, ci la 
„cursa" pentru celelalte locuri 
fruntașe. Spre cinstea ei, spor
tiva româncă Mariana Marc 
s-a dovedit (cu puțin, dar su
ficient) superioară partenerelor 
de concurs, izbutind să se cla
seze pe locul 2, datorită unui 
plus de regularitate în execuții, 
dar mal ales pentru că la ul
timul salt — decisiv (dublu 
salt și jumătate înapoi în e- 
cher) — s-a concentrat, l-a 
realizat aproape impecabil și 
a cucerit punctajul necesar 
promovării pe locul secund.. 
Spre neșansa ei, Luiza Nico- 
laiscu (născută în 1966) a gre
șit tocmai această din urmă 
săritură (pentru ea. dublu salt 
și jumătate înainte cu un șu
rub), motiv pentru care a tre
cut de pe locul 2 pe locul 5, 
oricum însă onorabil, dacă ți
nem seama că a fost obținut 
în compania unor sportive mai 
mari ca vîrstă șl cu mai multă 
experiență competițională.

Prezența lui Holger Wilskow- 
ski printre competitorii probei 
de la trambulină (3 m) nu pu
nea problema cîștigătorului în 
întrecerea respectivă, deoarece 
reprezentantul R. D. Germane 
(cu o tehnică superioară) era 
net favorit. Wilskowski a con
firmat pronosticurile și s-a im
pus de la primele sărituri de- 
tașîndu-se treptat datorită pre
ciziei și eleganței cu care a 
executat majoritatea sărituri
lor. Din Iotul țării noastre. 
Dan Oprean ar fi putut obține 
poziția a doua, dar unele ine
xactități și. mai ales, faptul că 
ultimul salt (dublu salt și ju
mătate în echer) are coeficient 
doar 2,4 l-au privat de aceas
tă reușită.

CLASAMENTE : platformă,
femei : 1. Sylke Beer (R.D.G.) 

, 2. _ Mariana Marc 
. „.3. Hanna

(Cehoslovacia) 363,10

403,60 p, ___
(România) 367,15 p, 
Novotna (~ ' / '__ ,  
p. 4. Pia Greiner (R.D. Ger
mană) 352,45 p, 5. Luiza Nico- 
laescu (România) 347,60 p, 6. 
Felicia Cîrstea (România) 341,75 
p ; trambulină, băieți : 1. H. 
Wilskowski (R. D. Germană) 
551,10 p, 2. M. Kaiss (CSM Si
biu) 499,65 p, 3. T. C, 
(România) 495,25 p, 4. D.' 
delcu (România) 484 p, 
ncev (Bulgaria) 453,70 p. 
Pop (România) 426,50 p.

Sîmbătă are 
platformă

D. Oprean 
’ _ Ne-

5.
6. C

i.

• ■

bă,

r

I
I
I

I

I

I

Dumitru

s

loc ultima 
băieți.

pro

STÂNCULESCU

indivi- 
o com- 
de o 
si care

din 
toate
pre- 
oară

DOUA ETAPE, DECISIVE
dere. Mai bine fără calcule si 
cu victorii...

Alte rezultate din etapa a 
V-a: R.D. Germană — Norve
gia 6—3 (3—2, 0—1, 3—0); Ita
lia — Polonia 4—1 (2—1, 1—0, 
1-0).
1. ITALIA
2. R.D. Germană
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3 1
2 2
1
1
1
1

ultimelor

5 0 0 23—10
4 0 1

1
1
3
4
4
4

două zile J 
Iugoslavia ;

1 
O 
O 
O

28—12
34—18
18—14 
17—30 
15—18
12— 30
13— 25

10
8
1
8
3
1
2
2

Polonia 
Elveția 
Iugoslavia 
România 
Norvegia 
Japonia

Programul 
azi ; Norvegia 
ROMANIA — ELVEȚIA ; R. D. 
Germană — Polonia; Italia — Ja
ponia ; mîine : Iugoslavia — Po
lonia ; ROMANIA — NORVEGIA • 
Elveția — Japonia ; Italia — R. D. 
Germană.

La egalitate de puncte între 
două sau mai multe echipe pri
mul criteriu de departajare este 
golaverajul dintre ele prin scă
dere.

fl (IRIN GHEORGHIU H PARTICIPA
DE ȘAH, EA MOSCOVA

MOSCOVA. 27 (Agcrpres). — 
între 3 și 24 aprilie se va des
fășura la Moscova un mare 
turneu internațional de șah la 
care au fost invitați 14 dintre 
cei mai valoroși jucători ai lu
mii, printre care si marele ma
estru român Florin Gheorghiu.

Pe lista participantilor figurea
ză. Karpov. Petrosian, Smîslov, 
Politgaevski, Lajos Portisch, 
Andersson. Miles ș.a.

O NOUA VICTORIE A LUI
FLORIN SEGARCEANU

MACE Wl TEL AV1V A €l$TIGAl
C. CE LA BASCHET (m)
PARIS, 27 (Agerpres). — Peste 

8 000 de spectatori au_ urmărit la 
Strasbourg 
pionilor < 
masculin, 
formațiile 
Sinudyne 
unui meci 
liștii de la 
cîștigat la 
80—79 (37—39),
a doua oară trofeul.

IN ALEXANDERPLATZ
Unei călătorii ultra-rapide și ultra-comode cu 

aeronava TAROM BAC 1-11-400 de la București 
Ia Berlin, i-am preferat un drum de aproape 40 
de ore, totuși mai instructiv, cu trenul Rapid 31. 
„Balt Orient Express"-ul trebuia să aibă punct 
terminus Ostbanhof — gara centrală a capita
lei R.D. Germane — dar ne-a lăsat la Lichten
berg, un fel de „C.F.R. Băneasa" a Bucureș- 
țiului. La ora șase dimineața Berlinul ne-a in- 
tîmpinat cu un cer plumburiu șl, abia urcați 
In S-Bahn (trenul orășenesc, neprescurtat de
numit Stadtbahn, și care circulă la suprafață, 
spre deosebire de U-Bahn, adică Untergrund- 
bohn, acesta fiind metroul) a început să 
plouă. Ceea ce nu ne-o împiedicat, însă, să 
ne urmăm itinerarul berlinez, pe care avusesem 
destulă vreme să-l întocmim, minuțios, in timpul 
celor două nopți șl o zi cît a durat călătoria...

In Alexanderplatz (numele l-a fost atribuit 
acestei zone centrale a Berlinului, în 1806, anul 
cînd țarul Alexandru I al Rusiei a vizitat ora
șul) am fi dorit să ne urcăm în Turnul tele
viziunii (365 m înălțime) pentru ca din cafe- 
neaua-restaurant, cocoțată la 203 m spre cer, să

finala „Cupei cam- 
baschet 
tntîlnlt 

Aviv și 
capătul 

echilibrat, baschetba- 
Maccabi Tel Aviv au 
limită, cu scorul de 

cucerind pentru

europeni** la
în care s-au
Maccabi Tel
Bologna. La

ii

LA CATANIA
turneul internațional de 
care se desfășoară la Ca- 

(Slcilia), Florin Segăr- 
i a obținut o nouă vic-

în
tenis 
tania
ceanu ____
torie (pe tabloul principal). în 
al doilea tur campionul român 
l-a întrecut cu 6—4, 5—7, 6—2 
pe neozeelandezul Verlin. în 
proba de dublu Segărceanu — 
Dîrzu au dispus, în primul tur, 
cu 6—3. 6—2 de perechea ita
liană Lochi—Pitti.

INIMA BERLINULUI..,
privim panorama Berlinului în cele patru puncte 
cardinale, deoarece sfera care adăpostește așa 
numita Tele-cafe face o rotație completă de-a 
lungul a 60 de minute. Dar Fernsehturm fiind 
supus unor reparații, ne-am mulțumit să ne sa
tisfacem curiozitatea de turiști de pe terasa lui 
,,Stadt Berlin" Interhotel, șl anume de la res
taurantul de la... cota 110 m.

Pentru un turist, oricît de neinițiat ar fi, a 
se descurca în labirintul de străzi berlineze nu 
este deloc o greutate. La distanțe care nu de
pășesc 50 de metri unele de altele stau im
plantate mari panouri pe care sînt afișate tari
fele la S-Bahn și U-Bahn, itinerariile acestor 
rapide mijloace de transport, intervalul de timp 
la care sosesc (am cronometrat și am constatat 
cu plăcere că o garnitură vine uneori cu 10—15 
secunde mai devreme, dar nici o dată mai tîr- 
ziu I), precum și o mică hartă a porțiunii în 
care te afli. Astfel că ne-a fost ușor să in
trăm pe cea mai mare arteră de circulație, 
Unter den Linden.

In puține locuri pe unde am fost am văzul 
înșirate ca pe Unter den Linden — într-o densî-

(Belgia) 1 
(Finlanda) 
senioare: 

(Italia)

A Xl-a EDIȚIE 
talei, în zona denumită „Monta 
del Prado”, la o altitudine du 
655 m (Madridul este, dealt
fel, cea mai înaltă dintre capi
talele europenei), la ore puțin 
obișnuite. Startul fetelor. de 
exemplu, este programat la ora 
17 (ora 19 la București!).

Iată, în rindurile următoare, 
palmaresul campionatului mon
dial de cros, la seniori si se
nioare:

1973 — Waregem 
seniori: Paivarinta
— echipe: Belgia; 
Paola Pigni-Cacchi
— echipe: Anglia.

1974 — Monza (Italia): seni
ori: de Beck (Belgia) — echipe 
Belgia; senioare: Paola Pigni- 
Cacchi (Italia) — echipe: Anglia

1975 — Rabat (Maroc): seni
ori: Stewart (Scoția) — echipei 
Noua Zeelandă; senioare: Ju
lie Brown (S.U.A.) — echipei 
S.U.A.

1976 — Chepstow (Țara Gali
lor): seniori: Lopez (Portuga
lia) — echipe: Anglia; senioa
re: Carmen Valero (Spania) — 
echipe: U.R.S.S.

1977 — Diisseldorf (R.F. Ger- 
mania) — seniori: Schots (Bel
gia) — echipe: Belgia; senioa
re: Carmen Valero (Spania) — 
echipe: U.R.S.S.

1978 — Glasgow (Scoția): se
niori: Treacy (Irlanda) 
pe: Franța; senioare: 
Waitz (Norvegia), 2. 
Mărășescu (România), 
cică Puică (România). 
Shea (S.U.A.), 5. Cornelia Burid 
(Elveția), 6. Monika Grescihner 
(R.F.G.) — echipe : 1. România 
(Mărășescu, Puică, Gazibara, 
Iacob, Lovin), 2. S.U.A., X 
Anglia.

1979 — Limerick (Irlanda) 1 
seniori: Treacy (Irlanda) — e- 
chipe: Anglia; senioare: Grete 
VVaitz (Norvegia) — echipe:

— echi- 
1. Grete 

Natalia 
3. Mari-
4. Julie

S.U.A.
1980 — Paris (Franța): seni

ori: Virgin (S.U.A.) — echipe: 
Anglia; senioare: Grote Waiti 
(Norvegia) — echipe: U.R.S.S. 
(R. VIL.).

• TELEX •
FOTBAL • In preliminariile 

C.M, (grupa a Il-a a zonei asia
tice), selecționata Irakului a În
vins cu 2—0 - - • • - ■
nulul • In 
nariile C.E. 
întrecut cu 
Ciprului • 
Ltbertadores", i 
Sporting Cristal a întrecut cu 
3—2 (1—1) formația Universldad
(Chile). • Echipa PC Oulu.' 
campioana Finlandei, aflată în 
turneu în R. D. Germană, a sus
ținut un meci amical cu forma
ția F.C. Magdeburg. Gazdele au 
obținut victoria cu 3—1 (2—0).

LUPTE • La Atlantic City 
(New Jersey) s-a disputat întîl- 
nlrea amicală de lupte libere 
dintre echipele S.U.A. și U.R.S.S. 
Victoria a revenit, cu 7—3 sporti
vilor sovietici.

PENTATLON O Concursul de 
pentatlon modern de la San Anto
nie (Texas) s-a încheiat cu victo
ria sportivului american Robert 
Nieman — 5536 p. In clasamentul 
general pe echipe, pe primul loc 
s-a situat S.U.A. — 16 327 p.

TENIS • La „Madison Square 
Garden" din New York au con
tinuat întrecerile turneului femi
nin, la care participă primele 
opt clasate tn Circuitul de iarnă 
al S.U.A, Cîteva rezultate • An
drea Jaeger — Sylvia Hanika 
6—2, 6—3 ; Hana Mandlikova — 
Pam Shriver 6—2, 7—6 ; Martina 
Navratilova — Leslie Allen 6—3, 
6—0 ; Bettina Bunge — Barbara 
Potter 6—3, 6—2.

(1—0) echipa Bahrei- 
meci pentru prelimi- 
de juniori, Grecia a 
3—1 (0—1) formația
La Lima, în „Cupa 

echipa peruană 
I a întrecut

iote aproape Incredibila — atîtea clădiri monu
mentale, fiecare meritînd s-o admiri ore în șir : 
Opera comică, Biblioteca naționala germană.
Universitatea Humboldt, Monumentul victimelor 
fascismului șl militarismului, -Muzeul de istorie
germana. Cu greu ne-am desprins de centrul 
orașului, dar nu mai înainte de a ne fi notai 
în carnet cîteva date utile, care, eventual pot 
fi folositoare și altora : cu litera ,,H" sînt mar
cate stațiile de_ tramvai, 
iar cu

Spre 
Spree, 
pariția 
zele de canotaj (peste 2 000 în întreaga țară) 
de pe malurile rîului și ale afluentului acestuia. 
Dahme, se populaseră ca în plin sezon, dovadă 
câ lunga iarna se terminase...

La Neubrandenburg - regiunea din nordul 
R. D. Germane, situata !n porțiuhea lacurilor 
mecklenburgheze — am ajuns noaptea tîrziu. 
Emblema orașului, 4 porți (Treptower Tor, Star- 
garder Tor, Friedlander Tor și Neues Tor) ne-a 
întîmpinat șl Ia elegantul hotel ,,Vier Tore", 
unde aveam sâ rămînem pe perioada cît a du
rat turneul internațional de handbal. Diminețile 
le-am petrecut vizitînd acest adevărat oraș-mu- 
zeu, cel mai impresionant Jiind zidul care în- 

• cinge orașul, zid lung de peste 2 300 metri și 
care datează din... 1248.

Pentru a doua oară în R.D. Germana, ne-am 
putut convinge și mai bine de frumusețea locu
rilor, de ospitalitatea oamenilor, de hărnicia lor.

...... autobuz și troleibuz, 
„P" — stațiile taxi-urilor.

dar pe rîul 
își făcuseră a- 

sport. Ba-

litera
prînz ploaia nu încetase, 

care traversează Berlinul, ", 
tot felul de ambarcațiuni de

Ion GAVRILESCU
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