
ÎN PREZENTA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

lllll AU CONTINUAT LUCRABITE
PLENAREI CONSILIULUI NAjlONAI Al AGBICUIIUUII

MtOUTAM DIN TOATT ȚA»M. UMfl-VAI

portul
Tn prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, 
continuat lucrările 
Consiliului Național 
culturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi A- 
pelor, chemată să dezbată pro
bleme de importanță deosebită 
pentru activitatea din agricul
tură. domeniu de bază al eco
nomiei noastre. Plenara a pri
lejuit în aceiași timp evocarea 
a două evenimente marcante 
din viața țărănimii, a întregu
lui nostru popor — împlinirea 
a 75 de ani de la răscoala ță
ranilor din 1907 și a 20 de ani 
de Ia încheierea cooperativi
zării agriculturii românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
întimpinați la sosirea in sala 
Radioteleviziunii de 
oameni ai 
tă căldură 
sentimente 
prețuire.

Tovarășul 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
salutați, în numele tuturor 
participanților la plenară, 
tovarășul Emil Bobu.

Pe marginea documentelor 
înscrise Ia ordinea de zi a ple
narei au participat la dezba
teri, In plen și pe secțiuni, un 
număr de 127 tovarăși.

Participanții la dezbateri au 
adus un fierbinte omagiu ma
rii răscoale țărănești de acum

Comunist 
Republicii 
vineri au 

Plenarei 
al Agrl-

numeroși 
muncii, cu deosebi
și entuziasm, cu 
de adincă stimă și

Nicolae Ceaușescu;

de

agricul- 
asigurat 
de pro- 
intreaga 
victoria 

in
activitate.

75 de ani, eveniment memora
bil al istoriei luptelor sociale 
din România, au evocat împli
nirea a 20 de ani de la înche
ierea cooperativizării 
turii, moment care a 
generalizarea relațiilor 
ducție socialiste in 
economie, a consacrat
definitivă a socialismului 
toate sectoarele de

Plenara a aprobat Hotărirea 
Consiliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii șl Gospodăririi A- 
pelor privind adoptarea docu
mentelor supuse dezbaterii și 
angajamentul oamenilor muncii 
din agricultură de a face to
tul pentru realizarea progra
melor stabilite de creștere a 
producției vegetale și animale, 
în vederea îmbunătățirii con
tinue a aprovizionării popu
lației cu produse alimentare și 
a industriei

Hotărirea 
eității.

Primit cu 
delungi ovații, 
lucrărilor a 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Expunerea secretarului ge
neral .al partidului, amplă a- 
naliză a sarcinilor complexe 
care stau în fața țărănimii, a 
întregului nostru popor pentru 
înfăptuirea cu succes a noii 
revoluții in agricultură, docu
ment evocator al marilor răs
coale țărănești din 1907. pre
cum și âl încheierii cooperati
vizării agriculturii in țara 
noastră, a fost urmărită cu de
osebit Interes și subliniată in 
repetate rinduri cu puternice 
aplauze.
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Astăsî și miine, în opt orașe ale țării

MECIURILE PRIMEI ETAPE A RETURULUI
DIVIZIEI „A" DE FOTBAL

cu 
va

vii

materii prime, 
fi dată publi-

aplauze, cu in- 
îr. încheierea 

luat cuvintul

0 Liderul, în fața „repetiției generale* pentru confruntarea cu echipa Fui 
Rummenigge 0 F.C. Olt și Sportul studențesc, două candidate la competițiile eu
ropene La Rm. Vîlcea, un meci pentru puncte prețioase 0 Vor reuși constănțenii 
să-și ia revanșa în deplasare ? 0 Corvinul contra lui—. Ducadam 0 La Timi
șoara, Cicerone Manolache vrea să (re)debuteze cu dreptul 0 Urcuș greu sub 
Tîmpa pentru C.S. Tîrgoviște 0 Pe stadionul din str. Dr. Staicovici, Dobrin pen
tru prima oară pe banca antrenorilor 0 Dinamo nu vrea să piardă plasa lide

rului, chiar dacă îl va avea in față pe fostul ei antrenor, Angelo Niculescu

$

CLASAMENTUL

1. UNIV. CV. 17 12 1 4 35-11 25
2. Dinamo 17 11 3 3 35-17 25
3. Corvinul 17 8 4 5 35-23 20
4. F. C. Olt 17 8 3 6 22-17 19
5. Sportul stud. 17 6 6 5 19-21 18
6. S. C. Bacău 17 7 4 0 20-23 18
7. F.C.M. Bv. 17 7 4 6 14-18 18
8. Steaua 17 6 5 6 17-17 17
9. U.T.A. 17 6 4 7 20-23 16

10. „U“ Cj.-Nap. 17 6 4 7 17-22 16
11. C. S. T-vlște. 17 6 4 7 17-24 16
12. „Poli- Tim. 17 6 3 8 20-21 15
13. F. C. C-ța. 17 4 7 6 19-21 15
14. Chimia 17 6 3 8 20-31 15
15. F. C. Argeș 17 5 4 8 14-19 14
1«. Jiul 17 4 8 7 18-24 14
17. A.S.A. Tg. M. 17 8 1 10 25-22 13
18. Prog.-Vulcan 17 4 4 9 18-32 12

UNIVERSITATEA
(O. ștreng ; M. Neșu

Salonta)

PROGRAMUL ETAPEI
SIMBATA

CRAIOVA - A.S.A. TG. MUREȘ
ambii din Oradea și N. Biți»

Campionatul mondial de handbal masculin

V
DEȘI ÎNVINSA LA LIMITA IN PARTIDA DE ASEARA,
ECHIPA ROMÂNIEI A OCUPAT PRIMUL LOC IN GRUPA D

F. C. OLT
(Cr. Teodorescu — Buzău ; 

ambii din Tîrgoviște) 
CIHIMIA RM. VILCEA

(M. Salomir — Cluj-Napoca ; 
lescu — ambii din Ploiești) 
S. C. BACAU

(S. Drăgulici — Drobeta Tr. 
nescu '
CORVINUL HUNEDOARA

(B. Petrescu — Brașov ; M. 
din București)
POLITEHNICA TIMIȘOARA

(A. Mustățea — Pitești ; J. 
din București) 
F.C.M. BRAȘOV

(Cr. Maghiar ; M. Niculescu 
reștl)
PROGRESUL-VULCAN

(N. Hainea — Bîrlad ; A. Gheorghe - 
cm — Ploiești)

stadionul Progresul, str.

DUMINICA
- SPORTUL STUDENȚESC
I. T&nase șl S. Necșulescu

- STEAUA
8. Pantellmonescu șl Al. Bădu-

- F.G CONSTANȚA
Severin ; Gh. Manta șl T. 

ambii din București)
- U. T. ARAD
Stoeneseu și B. Matei —

- JIUL PETROȘANI
Grama șl M. Huștiuc —

- C. S. TÎRGOVIȘTE
și P. Seceleanu — toți din

ambii

ambii

Bucu-

F. G ARGEȘ
P. Neamț șl FL Popea-

„ _____ dr. Staicovici
DINAMO - „U* CLUJ-NAPOCA

(I- Igna ; D. Bucfuman — ambL' din Timișoara șl V. Antohl 
— Iași)
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• Duminică, la Munchen, In primul meci al seriei semifinale, Suedia — România
stadionul Dinamo 

Toate partidele vor începe la ora 15.

SINDELFINGEN, 26 (prin 
telefon). — O foarte modernă 
sala a sporturilor, din această 
suburbie a Stuttgartului, cele
bra pentru a fi găzduit nu de 
mult Campionatele europene de 
atletism pe teren acoperit, a 
fost gazda unuia dintre cele 
mai dramatice meciuri din 
această atit de agitată ediție a 
Campionatului mondial mascu
lin de handbal. Peste 5 000 de 
spectatori au fost martorii unei 
dispute acerbe. între două for
mații puternice, cele ale Româ
niei și Iugoslaviei in care vic
toria a revenit la limită hand- 
baliștilor iugoslavi : 22—21
(12—12). Prin acest rezultat 
echipa României, deși învinsă, 
își păstrează primtil loc în 
grupă avînd un golaveraj po
zitiv (-ț-1). față de golavera
jul Iugoslaviei care este 0 și 
al Danemarcei (—1). In acest 
fel, toate trei echipele se ca
lifică pentru semifinale cu ci
te 2 puncte. Desigur bine ar fi 
fost dacă jucătorii noștri ar fi 
pornit în această fază supe
rioară a competiției cu o ..zes
tre" mai mare, adică cu toate 
cele 4 puncte care ar fi fost 
posibil de acumulat. Dar...

In acest joc, cum spuneam 
și în relatările mele anterioa
re. foarte important. echipa 
noastră nu și-a găsit cadența, 
a greșit de cîteva ori in apă
rare decisiv și, mai ales, nu a 
mai manifestat acea forță, 
acea putere de finalizare ară
tată în celelalte jocuri. Mo
mentele de slăbiciune au fost 
prompt speculate de foarte ru- 
tinații handbaliști iugoslavi, 
care au luiptat cu o ambiție

PATINATORI ROMÂNI 
LA C.M. DE JUNIORI

Azi și miine vor avea loc la 
Innsbruck campionatele mon
diale de patinaj viteză rezer
vate juniorilor, la care vor 
participa din țara noastră ti
nerii alergători Simona Todoruț 
și Zsolt Zakarias. 

ieșită din comun pentru a ob
ține victoria, fără de care șan
sele lor la acest campionat 
mondial ar fi fost foarte se
rios compromise. Meciul a în
ceput in nota de dominare a 
echipei iugoslave care a condus 
cu 8—4 (min. 9). 9—5 (min. 11), 
10—6 (min. 16). 11—7 (min.20), 
dar formația noastră și-a strîns 
rîndurile și luptînd admirabil, 
a reușit egalarea pînă la pau
ză. In repriza secundă lucru
rile s-au repetat. Deși în min. 
35 conduceam cu 14—13 și am 
avut mingea 'Și o superioritate 
numerică, totuși în min. 42 
scorul era de 17—14 pentru Iu
goslavia I Scorul ajunge la 
19—16 în min. 51. cind echipa 
română făcînd eforturi mari 
reduce spectaculos de la 19—22 
la 21—22. fiind — cum se ve
de — din nou la un... gol de 
egalare. Insă și Învinsă la un

PROFILURI PRAHOVENE
• Io Klrful topului, fotbalul I • Intre Ploiești și București slnt doar... 35 de minute • De ce nu 

apare Costi Herold ? <• A plecai Mitrofan, a plecat Irinel. Cine va continua ?
Toate aceste convorbiri-pro- 

log pe tema „profilurilor" și 
mai ales disputele care înso
țesc alcătuirea topurilor devin 
mereu mai pasionante. E în 
aceste „ciondăneli" subiective 
la stabilirea ierarhiei „primilor 
zece" o reconfortantă întrecere 
cu substratul frumosului — 
dacă permiteți — patriotism 
local, de data aceasta justificat 
și cu nimic reprobabil.

Cind să încheiem clasamen
tul prahovean, au început pro
testele. „Cum e posibil să lip
sească Elena Ceampciea, cu 
care, de fapt, începe... ?“ „Dar 
călărețul Roșea, bronz ia Mos
cova ?" „Dar boxerul Ion A- 
lexe ?“ „Dar baschetbalistul 
Vasile Popa, de la Dinamo?" 
„Sau Maia Cuțov-Zidaru, tot 
baschet ?“ „Sau ciclistul Teo
dor Vasile?" Să ne oprim aici, 
nu însă înainte de a recunoaș
te că această „ceartă" reco
mandă un județ cu foarte fru
moase tradiții sportive™ 

gol diferență. echipa română 
își păstrează primul loc in. 
grupă, urmînd ca duminică să 
întîlnească la Munchen echipa 
clasată pe locul III in grupa 
B. adică Suedia.

Punctele au fost marcate de : 
Stingă 9, M. Dumitru 4, Dră- 
găniță 3, Gh. Dumitru 2, Voi- 
na, Bedivan, Durău — Româ
nia ; Jurina 5, Isakovici 5, 
Radjenovici 4, Strbac 3. Ele- 
zovici 2, Zovko, Bojovici, Rî- 
nici — Iugoslavia. Bun arbi
trajul cuplului GBnther Heu- 
chert și Volker Norek — R. F. 
Germania.

Alte rezultate. Grupa A : 
U.R.S.S. — R. F. Germania 
24—16 (10—7) Cehoslovacia —

Hristache NAUM

(Continuare tn nao a 4-a)

Dar iată cum arată topul 
prahovean :
1. PETROLUL — LIVERPOOL 

3—1 ! (fotbal)
Z FLORIN GHEORGHIU 

(șah)
X PANȚURU — FOCȘENEA- 

NU (bob)
4. MARIANA CONSTANTIN 

(gimnastică)
5. MARIAN DUMITRU (hand

bal)
6. GHEORGHE POPESCU 

(box)
7. MARINA POGOREVICI 

(Șah)
8. DUMITRU MEDIANU (vo

lei)
9. CRISTU VlNATORU (po

pice)
10. IRINEL PÂNULESCU (na- 

tație).
• Să nu credeți, insă, că 

după aceste paranteze s-a a- 
juns la un consens. Iată, de 
pildă, prahovenii spun că ma
rele Bportiv Costi Herold, care 
• strălucit in 14 (!) ramuri ale

La Sinaia, vremea s-a încălzit și...

TITLURILE LA BOB AU FOST DECERNATE 
DOAR DUPĂ DOUĂ MANȘE

SINAIA, 26 (prin telefon). 
Capriciile vremii au perturbat 
și anul acesta desfășurarea ac
tivității boberilor, pe pirtia (în
ghețată natural) din localitate. 
După ce joi dimineață partici- 
panții la campionatul de tineret 
și la concursul republican de 
tineret II și-au disputat prime
le două manșe, a urinat o nin
soare cu fulgi grei, transforma
tă in lapoviță. Apoi, precipita
țiile au contenit, dar tempera
tura a rămas ridicată chiar și 

sportului de performanță (cei 
foarte tineri nu au prea auzit 
de septuagenarul de astăzi, 
comparabil in planul istoriei 
sportului cu faimosul Jim 
Thorpe, intre altele decatlo- 
nist ca și Herold). Marele poli
sportiv s-a născut la Moreni, 
în fostul județ Prahova, și a 
făcut școala la Brașov, județ 
care îl revendică de asemenea. 
El lipsește în topul prahovean 
„în primul rind pentru că nu 
a aparținut sufletește Praho
vei" — spun unii, sensibili la 
tradiția de echipă a sportului 
prahovean, „și inainte de orice 
pentru că un sportiv ca Herold 
poate fi oferit mareiui muzeu 
ai sportului românesc, așa cum 
un colecționar oferă un Rem
brandt sau un Luchian Gale
riei naționale". (Toată această

loan CHIRILA

(Continuare te pag. 3-3) 

a doua zi, cind trebuiau să sa 
dispute manșele a 3-a și a 4-a. 
Deși organizatorii au făcut e- 
forturi pentru a întreține pista, 
starea gheții nu permitea cobo- 
rîri cu bobul decît cu pericolul 
de a se deteriora grav traseul. 
In aceste condiții, s-a hotărM 
ca ierarhia să rămînă cea sta
bilită după coboririle de joi, a- 
dică la campionatul național da 
tineret : 1. L. Pap — Gh. Velea 
(I.E.F.S. 1) — campion națio
nal, 2. I. Batista — Gh. Peptea 
(A.S.A. 1 Brașov), 3. Al. Pan- 
drea — C. Rădulescu (Voința 
Sinaia) ; concursul republican 
de tineret II : 1. I. Mateiu — 
C. Petrariu (C.S.O. Sinaia) ; X
1. Androne — Gh. Chircan (Te
lefericul Brașov). 3. P. Ionescu 
— L. Trache (Voința Sinaia).

• Sănierii, în schimb, bene
ficiind de vehicule cu mult mai 
ușoare decît boberii, și-au 
putut disputa competițiile pre
văzute. Una dintre ele a fost 
„Cupa federației", în care au 
fost consemnate următoarele 
clasamente : seniori — 1. I. A- 
postol (A.S.A. Brașov) 1:45,61,
2. Gh. Dumitrescu (C.S.O. Sina
ia) 1:48,23, 3. D. Comșa (A.S.A.) 
1:48,30;- senioare — 1. Elena 
Stan (C.S.O.) 1:42,98. 2. Rita
Gheorghiță (C.S.Ș. Petroșani) 
1:43,72, 3. Maria Maioru (C.S.O.) 
1:47,71 ; juniori — 1. Al. Comșa 
(C.S.Ș. Sinaia) 1:50,36, 2. N. 
Iordache (C.S.Ș. Sinaia) 1:52,30,
3. M. Mădularu (I.E.F.S.)
1:52,76 ; junioare — 1. Gabriela 
Haja (C.S.Ș. Vatra Dornei) 
1:42,06. 2. Livia Gheorghiță
(C.S.Ș. Petroșani) 1:47,24, X 
Viorica Bucur (C.S.Ș. Miercu
rea Cluc) 1:49,11.

Dumitru STANCULESCU

(Continuare ta pap. 3-3)



în sectorul 1 al Capitalei

CAMPIONATE • COMPETIȚII «CAMPIONI
TREI DERBYURI IN ETAPA A IX-A A DIVIZIEI „A** DE 

HANDBAL FEMININ

TIRUL SE ÎNSCRIE PRINTRE PREFERINȚELE COPIILOR 
care te disciplinează, care iți 
ordonează foarte bine activita
tea, reușitele vor veni mai si
gur...".

Și ca Dorian Negrea mai sint 
și alți copii, alți pionieri. De 

Stanciu, din 
generale 
din cla- 
generale 
de cerc,

Copiii din sectorul 1 al Ca
pitalei manifestă un interes 
deosebit față de sporturile teh- 
nico-aplicative. Dovadă — aflu
ența lor in cercurile de specia
litate ale Casei pionierilor și 
șoimilor patriei, către modelism 
și karting, spre tirul cu aer 
comprimat, disciplină sportivă 
asupra căreia ne vom opri in 
aceste rinduri.

Sport introdus de mai multă 
vreme între „aplicativele" în 
care copiii din sectorul 1 se i- 
nițiază, tirul s-a statornicit cu 
bune rezultate la Casa 
rilor și șoimilor patriei, 
sebi o dată cu numirea 
profesoarei-instructoare. 
U Leonte, acum 
an de activitate, 
sirg. cu o mare 
năra specialistă 
LE.F.S.) a reușit 
neze dintr-o largă 
copii din școlile generale și li
ceele sectorului 1 pe viitori 
componenți ai grupelor cercu
lui de tîr

în aceste condiții, mulți copii 
de talent au și pășit pe calea 
performanței. Sigur, poate mo
dest, ca in orice început. Dar 
a fi fruntaș pe sector și prin
tre fruntașii pe Capitală, ori
cum, reprezintă ceva ! Dorian 
Negrea, elev în clasa a VIII-a 
a Școlii generale nr. 5, este 
unul dintre acești viitori per
formeri în tir. „Talent cu ca
rul, afirmă prof. Leonte, poale 
la fel de bun și la fotbal. E 
convins, insă, că in tir, sport

Valentin 
a Vl-a a Școlii 
sau Zizi Nicolae, 
VIII-a a Școlii 
Mîndria colegilor

pildă, 
clasa 
nr. 5, 
sa a 
nr. 1. 
a „Casei" și, desigur, și a pro- 
fesoarei-instructoare !

Tiberiu ST AM A

In sflrșlt, mtlne etapă comple
tă in campionatul Diviziei „A" 
de handbal feminin. Desigur, 
capul de afiș in programul par
tidelor importante (acestea fiind 
trei) ii deține aceea de la Bra
șov, unde actuala deținătoare a 
titlului de campioană a țării și 
a Cupei, Rulmentul din localita
te, primește 
TEROM Iași, 
evoluează în 
două oară in 
la București.
meci de interes este programat 
la Tg. Mureș. Mureșencele au 
reușit joi Isprava de a Învinge 
pe studentele băcăuance, astfel 
că partida lor de mîine cu hand
balistele sibience este așteptată 
cu mult Interes.

MARINA POGOREVICI
pionie- 
îndeo- 
aici, a

Va- 
treileain al

Lucrînd cu 
ambiție, tî- 
(absolventă a 

să-și selecțio- 
masă de

CĂȚĂRARE SAU ALPINISM ? SĂ NE DECIDEM!
în alpinism a ațjărut, nu de 

mult, o noțiune nouă legată de 
o activitate deosebită : 
rare". La început, alpiniștii 
vechi au ridicat' din umeri, 
a nedumerire, alții — cu 
perioritate. Cățărarea a 
socotită de primii ca „ne-nece- 
sară", iar de ceilalți ca o... ru
dă săracă a alpinismului. „Cu

„câță- 
mai 
unii 
su- 

fost

UN NOU SPORT AVIATIC - DELTAPLANISMUL
Așadar, deltapla- 

nismul a intrat ofi
cial în rîndul disci
plinelor aviatice, 
spre satisfacția su
telor și sutelor de 
tineri din întreaga 
țară care îl iubesc 

’ " a 
Co

de 
ea- 
Ae-

ți îl practică : 
fost înființată 
misia centrală 
deltaplanism in 
drul Federației 
ronautice Române. 
Prin noul organism, 
federația de specia
litate, în colaborare 
cu C.C. al U.T.C. și 
C.N.E.F.S., urmează 
să coordoneze acti-

vitatea deltaclubu- 
rilor existente, teh
nic și organizatoric, 
să lărgească aceas
tă activitate deose
bit de atractivă și 
spectaculoasă, să al
cătuiască calendare 
competiționale și să 
organizeze 
strații _de zbor 
aripa 
ția 
ceară 
misiei 
te la 
națională de delta- 
planism din cadrul 
Federației Aeronau-

demon- 
cu 

Delta. Federa- 
urmează să 
afilierea co- 
nou înființa- 

comlsia inter-

tice Internaționale.
Noul sport s-a 

impus pe plan mon
dial. ca și în țara 
noastră, nu numai 
prin spectaculozi
tate, ci și prin ca
racterul său aplica
tiv : el cultivă bo
gate cunoștințe teh
nice, o bună pre
gătire fizică, cu
rajul și reflexele, 
calități care se cer 
tuturor zburătorilor. 
Deltaplanismul con
stituie o prețioasă 
trambulină spre 
planorism ți zborul 
cu motor. (V.T.).

asta incepi să urci in alpinism", 
ziceau ei.

Cu timpul, însă, dezvoltarea 
acestei noi ramuri sportive a 
dus la crearea unui Campionat 
național de cățărare, alături de 
Alpiniada republicană — com
petiție rezervată alpiniștilor. în 
acești ani, unii alpiniști au cu
noscut gustul înfrîngerii, încer- 
cînd să ia parte la competițiile 
de cățărare, unde li s-a cerut, 
in primul rînd, viteză — pen
tru că se acționează contracro- 
nometru, iar asigurarea se face 
de sus, cu un cablu metalic, cu 
troliu — și se dispută manșe 
paralele, iar echipamentul nu e 
sofisticat ca al alpiniștilor (se 
urcă avînd în picioare „gu- 
mari"). Dar s-a întîmplat și 

, invers : cățărători buni au În
cercat să ia startul în alpinism, 
dar au rămas de căruță. Pen
tru că in cățărare se urcă 40— 
50 de metri, iar în alpinism — 
peste 500.

Așadar, avem de a face cv 
două ramuri sportive surori. 
Este timpul ca sportivii și an
trenorii lor să se hotărască : 
alpinism sau cățărare — aceas
ta din urmă fiind mai accesi
bilă tuturor. (S. N.)

PROFILURI PRAHOVENE
(Urmare din pag. 1)

dispută nu face decit să sub
linieze orgoliul de totdeauna 
al sportivilor prahoveni).
• „De ce Petrolul — Liver

pool ?“ — veți întreba cu o le
gitimă curiozitate. „Pentru că 
— așa cum va spune, emoțio
nat, Mircea Ionescu-Quintus, 
fost jucător la „Tricolorul" a- 
nului 1932 — Petrolul fotbalis
tic este unul din puținele ca
zuri în care nu s-a ținut sea
ma de faptul că intre urbea 
Ploieștilor șt Capitala tentacu- - 
Iară e doar un drum de 35 de 
minute cu rapidul. Petrolul a 
rămas unit si a dăruit orașului 
său trei titluri și o Cupă a 
României intre 1958 și 1966, 
performanță rară intr-un oraș 
de provincie". (Mircea Dridea 
Iși amintește că nu de mult, la 
Tîrgoviște, înaintea unui joc, 
a auzit la stația de amplifi
care : „Dragi spectatori, astăzi 
ne vizitează o echipă care a- 
eum 15—20 de ani era tn fot
balul românesc cam ceea ce 
este Craiova astăzi". După care 
au urmat aplauzele).
• De acord, Mircea Dridea, 

dar de ce Petrolul nu mai 
produce astăzi in ritmul tn 
eare a produs, pe parcursul a 
citi va ani. jucători ea Mlșu 
Ionescu, Sfetcn, Pahonțu, Neac- 
șu, Zaharia, Florea, Mocanu, 
Dridea, Badea, ca să nu-i mai 
punem la socoteală pe cei eare 
au prins rapidul de 35 de mi
nute, adică Mateianu, Florea 
Voinea. Dumitru Nicolae sau 
Ivăncescu ? Mircea Dridea răs
punde că pe tema aceasta »-ar 
putea scrie studii de sociolo
gie... Se glndește la exigențele 
sporite ale școlii... la dorul de 
revanșă al părinților (fata lui

e studentă la Medi- 
fl fost băiat 
fi 
s-a orientat
Iar dacă

Fronea 
cină, iar dacă ar 
„tot doctor l-ar
Băiatul lud Florea
■pre diplomație), 
eoborim si mai mult, ne dăm

făcut*...

seama că Ploieștiul nu poate 
oferi fotbaliștilor o facultate 
de educație fizică... Iar numai 
cu Petrol și Gaze... „Mal e 
Insă o problemă, și deloc se
cundară, ne mai spune Dridea. 
Rasa marilor animatori a în
ceput să se împuțineze. Țin 
minte, cînd eram student la 
Petrol și Gaze, in București, 
antrenorul Traian Ionescu lu
cra special cu mine, și in Ca
pitală, două zile, ea să pot 
duce ritmul antrenamentelor".
• De ce a plecat Mitrofan 

Ia Brașov ? Părerile sint Îm
părțite. Toți recunosc valoarea 
profesională a antrenorului 
care a urnit natația ploieștea- 
nă. Unii vorbesc de o anume 
irascibilitate, care nu a conve
nit celor „de pe marginea ba
zinului". Oricum, pierderea e 
mare. (Se mai spune la Plo
iești că „cealaltă față" a orgo
liului sportiv ploieștean se 
leagă și de o anumită nerăb
dare față de unii tehnicieni, 
așa cum s-a întîmplat și la 
fotbal, după lunga „domnie* a 
lui Ilie Oană).

• Prahova
furnizor de 
sportul nostru 
Dar ritmul a ____, 
ma vreme, ^vem doar două 
echipe in Divizia „A“. Basche
tul fete și Teleajenul băieți la 
handbal, care e un fel de 
ABBA, Intre „A- Șl „B*. A- 
propo de handbal, cunoscutul 
antrenor Arthur Hoffmann are 
o observație plină de sugestii. 
„In cariera mea de antrenor, 
am produs nenumărafi jucă
tori și.„ 47 de profesori de e- 
ducatie fizică. Acum mă ocup 
de copii, pentru eă sportivul 
român nu concepe, tn mod fi
resc, sport fără școală, iar 
marea performanță, s-a mai 
spus, se împacă mal greu cu 
exigențele Institutului de Pe
tro! și Gaze...*.
• Perspective ? Șahul va 

continua să producă („chiar și 
mari maeștri"), pentru că exls-

BALUL FEMEII
LT.H.R. BUCUREȘTI orga

nizează la S—7 martie 1S82 
„BALUL FEMEII-, LA SINA
IA. Pentru prima dată, seara 
festivă va avea loe Ia Barul 
de noapte de la hotelul „Si
naia*. tn timpul cinei festive 
se vor organiza concursuri eu 
premii, tombolă, iar după ci
nă se va urmări programul 
barului de noapte „INTERNA
TIONAL" Intitulat „FULGI DE

a fost un mare 
talente pentru 
de performanță, 
scăzut, în ulti-

tă la Ploiești un mare anima
tor, antrenorul Cornel But- 
naru, pe care șahistul Mircea 
Dridea 11 consideră cel 
bun antrenor prahovean,
sfirșit, gimnastica nu se poate 
opri la Mariana (prof. Elena 
Sima e o garanție) .„
• Pentru că am amintit de 

Arthur Hoffmann, care este și 
un talentat sculptor, el cere 
federației de fotbal permisiu
nea de a oferi un trofeu trans
misibil — creație personală — 
celui mal bun și mai corect ar
bitru de fotbal al anului. Tro
feul este — se va vedea — o 
veritabilă operă de artă. Și o 
mare Invitație la fair-play...

P.S. Mai zilele trecute, un 
corespondent din Galati, 
Silviu loan, se arăta nedu
merit de faptul că „profilu
rile gălățene" nu au fost 
Însoțite și de topul care a 
devenit curent pentru Bra
șov șt Covasna, de pildă. 
Corespondentul nostru ne-a 
și transmis o ierarhie „de 
zece", insistînd asupra fap
tului că odată eu avansarea 
In „profiluri" se va putea 
face un clasament „prin a- 
ditionare", ajungindu-se fi
nalmente Ia un clasament 
general plin de sugestii — 
se spune. Ii promitem eă 
vom alcătui un top și pen
tru „profilurile gălățene*, 
eare au deschis acest serial.

NEA", în regla Doinei Andro- 
nache. PREȚ ; 349 lei la botei 
*1 332 lei la vile.

LA BRAȘOV î cazare tn ho- 
festivfi 

.CE- 
tn 

at- 
este 
per»

LA BRAȘc . _______
telul „Capitol*. Cina 

complex turistic 
BRAȘOVULUI", 

medieval, tntr-o 
de epoci, care 

de vestimentația 
------------ 371 lei.

la noul 
TATEA 
salonul 
mosferă 
daU ?i 
zonalului. PREȚ

Plecarea are loe rfmbâtâ t 
martie, ora 14, de pe platoul 
din fața hotelului „Intercon
tinental*.

Nici celelalte confruntări nn 
■înt lipsite de importanță. De 
aceea, se poate afirma că această 
a IX-a etapă (mai sint două plnă 
la sfiirșitul turului) poate aduce 
importante modificări ale Ierar
hiilor.

Programul etapei. Bacău î Tex
tila Buhuși — Universitatea 
Cluj-Napoca ; Constanța î Hidro
tehnica — Confecția București ; 
Tg. Mureș î Mureșul — C.S.M. Si
biu ; Timișoara : Universitatea — 
Constructorul Baia Mare ; Bucu
rești (sala Floreasca, de la ora 
12) : Progresul — Știința Bacău; 
Brașov : Rulmentul — TEROM
Iași.

Pînă la 21 martie, campionatul 
ie va întrerupe, deoarece vor a- 
vea loc meciuri din „Cupa Româ
niei*.

Șl ADRIAN NEGULESCU
CAMPIONI UNIVERSITARI DE ȘAH

vizita formației 
Știința Bacău (care 
deplasare pentru a 
patru zile) va Juca 
Cel de-al treilea

g 
b 
C 
P 
8 
n 
L 
d 
ci 
B 
a 
ir.

Desfășurată în timpul vacanței 
studențești, la Băile Hereulane, 
cea de-a XV-a ediție a campio
natelor universitare de șah s-a 
bucurat de un frumos succes. La 
turneul masculin au luat parte 
50 de concurenți, pe distanța a 
10 runde, în „sistem elvețian". 
Titlul a revenit studentului pra
hovean Adrian Negulescu (I.P.G. 
Ploiești), urmat de medicinistul 
Lucian Vasilescu (I.M.F. Bucu
rești), ambii cu cîte 8 puncte. 
Pe celelalte locuri fruntașe : So
rin Giurumia (Politehnica Bucu
rești), Ovidlu Foișor (Politehnica 
Iași), Constantin Ionescu (Uni
versitatea București) șl Mihai 
Osman (A.S.E. București) — toți 
cu cîte 7,5 puncte. In întrecerea 
feminină, campioană este Marina 
Pogorevlci (Universitatea Bucu
rești), care termină distanțată, cu 
9 puncte, înaintea unui grup de 
trei jucătoare : Mariana Bădici

(Politehnica București), Loreta 
Crlșan (Universitatea Brașov) și 
Edit Ștefanov (A.S.E. Bucu
rești), cu cite 7 puncte. Urmează 
Csilla Sajter (Universitatea Bra
șov) cu 6,5 puncte, iar la o altă 
jumătate de punct se află un 
pluton de concurente, condus de 
Stela Radu (Politehnica Bucu
rești), beneficiara unui coeficient 
Bucholz superior.

• In sala Arhitectura a în
ceput un turneu internațional, 
organizat de asociația sportivă 
ICED București. Printre cei 24 
de participant se află și 10 in
vitați străini.

MECIURI ECHILIBRATE IN Dl\

„Trofeul eficacității" la polo 
CLAUDIU RUSU SE 

DISTANȚEAZĂ...
După patru turnee ale Diviziei 

„A" la polo și Înaintea ultimelor 
două runde, in clasamentul gol- 
geterilor notăm distanțarea sim
țitoare a cunoscutului internațio
nal Claudiu Rusu, înaintea co
echipierului său Dorin Costrăș. 
CI. Rusu (Crlșul Oradea) a re
ușit să Înscrie 59 de goluri In 20 
de partide, avlnd șanse mari de 
a Intra in posesia „Trofeului efi
cacității" oferit de ziarul „Spor
tul". în clasament el este urmat 
de : 2. Dorin Costrăș (Crlșul)
44 ; 3. Vlad Hagiu (Dinamo) 38 ; 
4. Gheorghe Iile (Rapid) 36 ; 5. 
Radu Rusu (Voința Cluj-Napoca) 
34 ; 6. George Gaiță (Rapid) 33 ; 
7. Dorin Colcerlu (Voința Cluj- 
Napoca) 31 ; 8. Adrian Schervan 
(Rapid) 29 ; 9—11. Cătălin Mol- 
ceanu (Dinamo), Cornel Gordan 
(Crlșul) șl Florin Florlncescu 
(Progresul București) cite 28.

TITLURILE LA BOB
(Urmare din pag. 1)

• In cadrul campionatelor 
naționale de seniori, la sanie, 
au avut loc primele două man
șe la băieți și la fete, pe un 
traseu moale, care nu a permis 
viteze mari, în schimb a solici
tat mult tehnica de conducere.

Clasament după două manșe : 
seniori, 1. I. Apostol (A.S.A.) 
1:48,24, 2. L Ispas (A.S.A.)
1:51,14, 3. D. Comșa (A.S.A.)
1:51,79 ; senioare : 1. Rita
Gheorghiță (C.S.Ș. Petroșani) 
1:43,15, 2. Gabriela Haja (C.S.Ș. 
Vatra Dornei) 1:44,16, 3. Llvia 
Gheorghiță (C.S.Ș. Petroșani) 
1:44,66.

Activitatea competițională la 
sanie va continua prin disputa
rea ultimei manșe In probele 
individuale (sîmbătă) șl a pro
bei de dublu din cadrul cam
pionatelor naționale. La bob, 
programarea va fi stabilită In 
funcție de starea vremii.

ASTĂZI, ULTIMA ZI DE

MACEREA EXTRAORDINARA

ftOTO 28 FEBRUARIES

a MĂRȚIȘORULUI

NOROCUL 
VĂ 
SURÎD6J

PARTICIPARE !
Nu pierdeți prilejul 

de a cîștiga :

AUTOTURISME 
și 
• 

DE 
?i 

EXCURSII

•
„Dacia 1300“ 
„Skoda 120 L" 
MARI SUME 
BANI, variabile 
fixe • ---------
In u.R.S.S. sau R.S. 
Cehoslovacă. VARI
ANTELE DE 25 LEI 
PARTICIPA LA 
TOATE CELE 13 
EXTRAGERI, CARE 
ÎNSUMEAZĂ 130 DE 
NUMERE I

a La tragerea simi
lară din 1 ianuarie 
a.c. s-au atribuit 
peste 111.000 de 
ctștigurl. Intre care 
șl 35 autoturisme ! 
OFERIȚI ȘI CELOR 
DRAGI BILETE LA 
ACEASTA TRADI
ȚIONALA TRAGE
RE !

Cele mal echilibrate meciuri 
din cadrul programului etapei a 
19-a a campionatelor naționale 
de baschet par a fi cele din 
grupa valorică 7—12 a Întrecerii 
masculine, unde lupta pentru 
evitarea retrogradării este deose
bit de strînsă. In grupa 1—6, 
partidele de la Baia Mare pot a- 
duce formației locale IMUAS pri
ma victorie asupra echipei Rapid. 
La fete, întîlnirea Universitatea 
Timișoara — Olimpia București 
se anunță cea mai interesantă 
din grupa 1—6 ; în grupa 7—12, 
„capul de afiș" este meciul Mo
bila — C.S.U. Ploiești.

Programul jocurilor : MASCU
LIN, GRUPA 1—6 : IMUAS Ba
la Mare — Rapid București (în 
partidele anterioare : 0—3), ICED 
București — Dinamo București 
(0—3), Steaua — CSU Brașov 
(3-0) ; GRUPA 7—12 : Carpați 
București — Farul Constanța 
(0—3), Universitatea Cluj-Napoca
— Urbis București (1—2), CSU 
Sibiu — Dinamo Oradea (1—2) ; 
FEMININ, GRUPA 1—« : Comer
țul Lie. „Bolyai" Tg. Mureș — 
Politehnica CSȘ 2 București 
(0—3), Universitatea Cluj-Napoca
— Voința București (3—0), Uni-

ve 
Bv

După tu

ȘTIINȚA CEMIN I
RECONSIDERE PE PRi

La Bala Mare, iubitorii rug- 
byulul sint Încă sub impresia 
turneului pe care divizionara 
„A- știința CEMIN l-a întreprins 
in Marea Britanie (primul (!) in 
viața echipei, ceea ce constituie 
Înșine un mare succes). Bilanțul 
este cunoscut : o victorie și două 
lnfringeri. „S-ar fi putut realiza 
mai mult întrebarea adresată 
Ing. L. Ghineț, președintele sec
ției șl conducătorul delegației, a 
primit un răspuns ferm : .Cate
goric 1 Dacă jucam mai lucid, 
mal ordonat. Așa cum am Înche
iat turneul..." Ni se oferă și une
le detalii :

„La Neath, in primul meci, am 
jucat in nocturnă. Desigur, han
dicap de luat in seamă pentru o 
formație care evolua pentru pri
ma oară in asemenea condiții. 
Totuși, jucătorii noștri au făcut 
față partidei, la pauză rezultatul 
fiind destul de strins, doar 8—6 
pentru gazde. După mine, soarta 
partidei s-a hotărlt in mln. 44, 
clnd am ratat un eseu ia centru, 
după o grămadă la 5 metri ! 
Unele greșeli de plasament tn 
apărare au făcut, după pauză, 
ca scorul să la proporții. Nu es
te mal puțin adevărat că gazdele 
au avut și un realizator de ex-

ADMINISTRAȚIA de stat loto pi
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 26 FEBRUA
RIE 1982

EXTRAGEREA I: 35 «7 » 36 30 
I 37 13 2

EXTRAGEREA A H-« : 37 *5 
14 79 45 55 17 20 60.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 
1.461.215 LEI, din care 500.000 lei 
report la categoria 1.

CIȘT1GURILE TRAGERII „LO
TO 2- DIN 21 FEBRUARIE 1082

Categoria 1 : 2 variante 25% a 
50.000 lei; categoria 2 : 2 varian
te 100% a 32.515 lei și < variante 
25% a 8.129 lei ; categoria 3 : 18,25 
a 6.236 lei : categoria 4 : 107 a 
1.064 lei ; categoria 5 : 342,25 a 
200 lei ; categoria 6 : 2.349 a 100 
lei.

Report la categoria 1 : 
lei.

Cîstlgurile în valoare de
lei de la categoria 1, realizate 
pe bilete jucate 25%, au revenit

50.000
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SUB SEMNUL EFORTULUI
(colectiv) DE AUTODEPĂȘIRE!>------------

fjn om de fotbal, un om de bine, spunea nu de mult 
^că fenomenul fotbalistic este de prea multe ori ciu- 

controversat, afirmația cuprinzînd un sîmbure de 
Pentru că nu nutine au fost cazurile cînd in 
certitudine-hazard pe primul plan a trecut întîm- 
(sinonimă cu improvizația, lipsa de idei și decizie, 
fost cazul în preliminariile ratate ale C.M.) ; cînd

dat și 
adevăr, 
relația 
plarea 
cum a . 
carii organizatorice, financiare și morale, netratate la timp, 
au afectat serios organismul, ce se vrea sănătos, al unor 

divizionare ; clnd „cavaleri ai fluierului" au fost 
să uite unde au, de fapt, statele de plată. Ciudate 
controversate practici, iar bilanțul sezonului trecut 
negativ pentru cei cu atribuții în fotbal și cu largi 
nefavorabile în rîndul celor mulți, care iubesc sin-

cluburi 
tentați 
optici, 
a fost 
ecouri 
cer acest sport.

De la acest punct de minimă pe obișnuita sinusoidă a 
fotbalului nostru s-a pornit pe drumul pregătirii returu
lui actualei ediții divizionare „A". Acum, în preajma „star
tului expediției celor 18“, de jos, de la baza de plecare, 
virful adevăratei performanțe se întrezărește greu. As
censiunea nu se anunță la îndemîna oricui, dar piscul 
poate fi.atins invățînd din greșelile cunoscute deja. Lipsa 
de dăruire și disciplina jucătorilor — aspecte-cheie 1 — să 
nu mai greveze pregătirile, sub ochii îngăduitori sau plic
tisiți ai tehnicienilor, dintre care unii se gîndesc doar la 
meciul următor iar alții au uitat că jocul se mai schimbă 
cu anii, se mai și învață. Verigile de bază ale Înaltei per
formanțe, ale competitivității internaționale, cluburile, să 
dovedească în practică eă nu mai sînt sub cota exigențe
lor actuale, iar federația de specialitate, plasată adeseori 
la remorca evenimentului cotidian, să devină un adevărat 
„centru de calcul" al progresului fotbalului, gîndit în pers
pectivă și aplicat cu consecvență. Atunci și rezultatul — 
In turul actualului campionat, cu foarte puține excepții, 
jocurile primei divizii au stat sub semnul mediocrității — 
va fi altul.

Este momentul ea toți cel care se îndeletnicesc eu acest 
mare joc al tuturor vîrsteîor, fotbalul nostru eel de toate 
zilele, să înțeleagă că un loe călduț în clasamentul campio
natului nu poate însemna obiectivul major al performan
ței. La consfătuirea eu conducătorii și antrenorii cluburilor 
ți secțiilor divizionare, de la începutul acestui an, s-a sub
liniat, pe bună dreptate, că in focul competiției s-a uitat 
SCOPUL PRINCIPAL ! CREȘTEREA JUCĂTORILOR DE 
VALOARE, cei care, in ultimă instanță, decid, asupra ca
lității fotbalului românesc. Iată de ce se impun, cu acui
tate, credem noi, aplicarea noilor indicatori principali de 
apreciere a activității in marea performanță, de asemenea 
anunțați la amintita consfătuire : contribuția cluburilor, 
secțiilor și antrenorilor Ia descoperirea și promovarea va
lorilor de pe prima scenă a fotbalului nostru in loturile 
reprezentative, aportul tuturor acestor factori la obținerea 
unor rezultate de nivel internațional. Acesta trebuie să fie 
adevăratul scop al campionatului nostru divizionar „A", 
mobilul întregii activități fotbalistice. Și nu numai al re
turului ce începe azi, pe care-1 dorim desfășurat, ca o 
esențială premisă, sub semnul deplinei sportivități, al 
einsiei și corectitudinii, al ordinei și disciplinei, al efor
tului de autodcpășire.

Paul SLAVESCU

itanie I
I

STE SA ••

uBYULUI NOSTRU
I

Starea terenului a fost foarte 
jroastă. Ploaia a căzut tot timpul, 
iesfundînd spațiul de joc. A fost 
;el mai greu meci din turtieu. 
Pregătirea fizică a echipei și-a 
ipus, în cele din urmă, cuvîn- 
;ul !“.

Ce va urma ? Pregătire susți
nută, la Baia Mare, sub îndru
marea antrenorului Florin Po- 
povici. Toate eforturile sînt 
Îndreptate pentru recuperarea 
unor titulari accidentați (Pujină, 
Demian și Gligor). în lot există 
o atmosferă bună de lucru, con- 
slderîndu-se că valoarea Științei 
CEMIN este cu totul alta decît 
cea exprimată în turul Diviziei 
„A" (n.n. locul 11).

Șl prima probă pe care XV-le 
băimărean o va trece — la 3 
martie — va fi partida restantă 
cu campioana țării, Steaua. Prof. 
Popovicl nădăjduiește să-i poată 
trimite în teren pe Ciolpan (fun
daș, dacă Gligor nu se va reface) 
— Vlădescu, Rădoi, Tîrnyancsev, 
Pascale — Cantea, V. Ion — Tă- 
tucu, Beraru, Ștefiuc — Urdea, 
Melniciuc (sau (Pujină) — Ionlță 
(Mărgineanu), Moț, Ungureanu. 
Sînt de notat și două rezerve 
apte de joc : Vlădilă — mijlocaș 
si I. Bucșe, aripă, ultimul „crea-) 
țla“ recentă a antrenorului Po- 
DOVicl.
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Tiberiu STAMA

SIMBATA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 17 : Steaua — C.S.U. 
Brașov (m. ,,A“), I.C.E.D. — 
Dinamo București (m. „A") ; 
sala Construcția, ora 17 : Car- 
pațl — Farul (m. „A") ; sala 
Progresul, ora 17 : Progresul 
— Voința Brașov (f. „A").

POPICE. Arena Laromet, de 
Ia ora 14,30 : Laromet Bucu
rești — Gloria București ; a- 
rena Olimpia, de la ora 14,30 : 
Olimpia București — Voința 
Ploiești (campionatul feminin, 
Dlv. „A").

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 8,30 : steaua — CSU 
Brașov (m. „A"), ICED — Dl-

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• CONSFĂTUIRE A ARBITRI

LOR DIN LOTURILE ,B" ȘI .C". 
Astăzi și mîine, va avea loc, ta 
Capitală, ultima consfătuire 
din seria celor consacrate arbitri
lor divizionari „B“ și „C". La a- 
ceastă reuniune — ocazie cu care, 
pe lingă recomandările de rigoa
re, va avea loc șl testarea teore
tică — vor participa „cavaleri al 
fluierului" din municipiul Bucu
rești șl din județele Covasna, 
Giurgiu șl Teleorman. Lucrările 
consfătuirii încep astăzi, la ara 
ÎS, în sala Facultății de farmacie 
(fost I.P.G.G.).
• ROVA ROȘIORI — O SELEC

ȚIONATA A ARMATEI SIRIENE
1— 0 (0—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Tinț (min. 70). (T. Ne- 
gulescu, coresp.).
• CORVINUL HUNEDOARA — 

AURUL BRAD 2—0 (1—0). Au 
marcat : Gabor (min. 30) șl Ma- 
teuț (min. 60). (I. Vlad. coresp.).
• „CUPA Ș MARTIE", disputa

tă in Capitală, a fost cîștlgatâ 
de divizionara „B" Automatica. 
Au mal participat 1 I.C.S.I.M.,
I.O.R., Dlnamo Victoria și 
URBIS (N. Tokacek, coresp.).
• C.S.M. SF. GIIEORGHE —

C. S. TÎRGOVIȘTE 0—1 (0-0).
Unicul gol a fost realizat de 
I. Marin (min. 67). (Gh. Brlotă, 
coresp.).
• MECANICA FINA BUCU

REȘTI — CHIMIA A.S.A. BUZĂU
2— 5 (1—3) I Divizionara „C", an
trenată de fostul internațional 
Iosif Vlgu, a reușit o surprin
zătoare victorie în Capitală, pe 
terenul divizionarei ,,B". Au mar
cat : Manea (2), Ghloreău (3) șl 
Ionlță, pentru Învingători, respec
tiv Catrina (2).

namo București (m. |
sala Construcția, ora !• : Car- 
pați — Farul (m. HA*) ; sala 
Progresul, ora 10 : Progresul 
— Voința Brașov (f. ;

11
sala Rapid, ora 10,30 : Rapid 
— Alfa CSȘ 1 Oradea (f. „T); 
sala Academia militară, ora 
9 : Academia militară — Sti
cla Bistrița (m. „T") ; sala
Olimpia, ora 11,45 : Mecanica 
fină — Electrica Fleni (m.

AVANCRONICĂ SUBIECTIVĂ VIZÎND PRIMA Șl... ULTIMĂ ETAPĂ
Au cuvintul suporteri ai celor 18 divizionare „A“

Acum, înaintea debutului noului sezon 
gîndit sâ dam cuvintul unora dintre cei mai 
echipelor divizionare „A*, suporterii, solicitindu-le opiniile legate 
de prima și... ultima etapa. Apreciindu-le strâdania de a fi cit 
mai obiectivi fața de echipele lor favorite, acești comentatori 
ad-hoc ai campionatului ne oferâ acum, totuși, o avancronică... 
subiectivă.

ambițioșii si talentații fot- 
antrenați de Florin Ha- 
vor cîștiga această parti- 
urma unui joc de calita- 
privința locului final ocu-

că el va fi unul In...

performanțe, 
---- Olt si

MIRCEA ROVINE GAGIU, pen
sionar — Craiova : „Mai Intll mă 
bucură faptul că Universitatea a 
devenit echipa-fanion a fotbalu
lui nostru. Este o încununare a 
muncii dusă, an de an, de un 
mănunchi de antrenori care au 
crescut, au cizelat si au lansat 
ta focul luptei sportive, pe ga
zon. pe internaționalii de azi ai 
Craiovei, pe care îi văd învingă
tori în „meciul" de 34 de etape 
cu Dinamo pentru titlul de cam
pioană. Dar pînă atunci — par
tida de slmbătă cu A.S.A. (vic
torie, desigur), și cea de
miercuri, cu Bayern".

IOAN TOADER, inglner-șef la 
„Electromureș" Tg. Mureș : „Me
dul de la Craiova va fl extrem 
de greu pentru echipa noastră, 
A.S.A.. normal, are mare nevoie 
de puncte și sînt convins că va 
aborda partida cu toată seriozi
tatea și cu... speranțe. Cum lotul 
el este destul de valoros, la care 
se cere să se adauge ți o fermă 
disciplină tactică, aceasta mă 
face să cred că va fi o partidă 
dificilă pentru gazde și nu e deloc 
imposibil să obținem chiar șl un 
punct. Nu obișnuiesc să dau 
pronosticuri, dar cred că echipa 
din Tg. Mureș poate termina 
campionatul pe unul din locurile 
»—12".

Dr. TUDOR MARIN, directorul 
Spitalului din Scornicești : „Star
tul în retur înseamnă pentru e- 
chipa noastră, F.C. Olt, un joc 
eu o formație valoroasă, cum 
este Sportul studențesc. Cred în
să că ....................... ”
ballști 
laglan 
dă. in 
te. în „-------__________ _____
pat de F.C. Olt, mă încumet să 
afirm că -1 ._ ăl _r._l L....
„Cupa U.E.F.A.". Sînt sigur că 
fi pe fotbaliștii noștri ii animă 
glndui unei mari r * **
care să lanseze pe F.C. 
ta fotbalul international".

AUREL LUCACIU, director e- 
eonomic al Universității Bucu
rești : „Sportul studențesc este o 
echipă omogenă, dispune de va
lori certe, manifestă o stare de 
pregătire foarte bună și — lucru 
deosebit de important — joacă 
cu mult curaj, pe atac, in me
ciurile pe care le susține in de
plasare. Dealtfel, trebuie spus că 
numai atacînd se pot câștiga 
puncte la Scornicești. Cred în 
capacitatea formației antrenată 
de Ion Voica de a depăși dumi
nică un obstacol dificil, aceasta 
puțind marca Începutul urcușului 
către locurile care dau dreptul de 
participare ta competițiile euro
pene".

Ing. COR1OLAN CREMENE, șef 
birou producțic-plan la întreprin
derea „Vîlceana" din Rm. VII- 
țea : „Victoria nu ne poate scă
pa in partida de miine cu 
Steaua, pe considerentul că, avînd 
la ora actuală —3 in „clasamen
tul adevărului", orice punct pier
dut acasă devine un real pericol 
pentru Chimia in lupta pentru 
evitarea retrogradării. Pentru re
tur, prevăd un reviriment față 
de evoluția echipei in sezonul da 
toamnă. Dacă ar fl să fac un 
pronostic, sînt convins că echipa 
noastră va încheia campionatul 
pe un loc de mijloc al clasamen
tului".

ION BURLACU, zețar la I. P. 
„Informația" : „Steaua, echipa
mea favorită, nu m-a mulțumit 
deloc astă-toamnă. Numeroasele 
modificări aduse meci de meci 
formației militare au dus Ia 
schimbarea jocului : din ofensiv 
a devenit defensiv. Un Început 
de redresare s-a întrevăzut însă 
odată cu ultimele etape ale tu
rului, și am credința că returul 
va confirma • forma ascendentă a 
echipei pe care o doresc, în fi
nal, pe locul 4. Nu l-am mai vă
zut de mult ‘ " — *J_‘
lonescu. Am 
anul trecut, _ 
nise. Sper ca Ralea, despre care 
se spun numai cuvinte frumoase, 
să-1 înlocuiască cu succes. Du
minică, la Rm. Vîlcea, cel puțin 
un rezultat egal".

Ing. EUGEN PASCARU, direc
tor L Av. Bacău : „Calculul hir- 
tlel este evident de partea noas
tră, a gazdelor. Dar, acum, la 
Început de sezon, cînd toată lu
mea este bine pregătită, echipele 
manlfestînd prospețime fizică și 
poftă de joc, acum dnd șl con
dițiile meteorologice sau starea

jucînd pe Adrian 
auzit că a suferit, 
o operație de me-

_5“) ; sala Politehnica, ora
11,45 : CSȘ 1 Politehnica n —

Craiova ( f. „T‘). 
Stadion Progresul, 

Progresul Vul-

CSȘ C.F.R.
FOTBAL, 

de la ora ÎS 
ean București — F. C. Argeș 
(Div. „A") ; de la ora 13 : 
meciul „speranțelor" ; stadion 
Dinamo, de la ora 15 : Dina
mo București — Universitatea 
Cluj-Napoca (Dlv. „A") ; de 
la ora 13 : meciul „speranțe
lor".

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 12 : Progresul Bucu
rești — Știința Bacău (femi
nin. Dlv. „A").

POPICE. Arena Laromet, de 
la ora S : Laromet București 
— Voința București (masculin, 
Dlv. „A").

competițional ne-am 
apropiați oameni ai

fața cărora va 
să recupereze 
din... paguba 
etapă a turu- 
la Bacău ar • 

toate, un

club, constănțenii 
scump pielea. Si 
asemenea, că în 

campionat „echipa 
va păstra actuala 

13—14) In clasa-

terenului măresc cota de Impon
derabil și neprevăzut a dispute
lor. meciul cu F.C. Constanța 
mi se pare destul de dificil. Și 
totuși. Rină la urmă, mai greu 
sau mai ușor. Sport club va ob
ține victoria. Sincer vorbind, nici 
nu-ml închipui că ar fl altfel, 
atlta vreme dt nutresc șl con
vingerea că la sfîrșitul acestei 
ediții de campionat băcăuanii vot 
ocupa un loc in prima jumătate 
■ clasamentului, poate chiar In 
prima sa treime".

Dr. ION DINESCU, medic pri
mar, spitalul Port-Constanța : 
„In toamna trecută, F.C. Cons
tanța a pierdut multe puncte pe 
teren propriu. Două dintre aces
tea, chiar în favoarea adversari
lor ei de mîine, în 
încerca, sînt sigur, 
măcar jumătate 
suferită în prima 
lui. Șl, un punct 
însemna, înainte de 
mare dștig moral, un pas care 
ar putea fl decisiv în tentativa 
formației, antrenată de Hașotl, de 
a se menține pe scena primei di
vizii. De aceea cred că, in me
dul cu Sport 
îșl vor vinde 
mai cred, de 
finalul acestui 
litoralului" îșl 
poziție (locul 
ment".

IOSIF POP, procuror la procu
ratura județeană Deva : „Sînt un 
vechi suporter al echipei Corvi- 
nul Hunedoara. în stîrșit, acum 
avem o formație competitivă, 
bine pusă la punct, care poate 
emite pretenții la ocuparea unui 
loc pe podium. Cînd spun asta, 
mă refer la speranțele noastre 
ca la toamnă să putem asista la 
un meci în „Cupa U.E.F.A.", 
disputat pe stadionul Corvinul, 
din Hunedoara. Referitor la me
ciul inaugural al sezonului de 
primăvară, dintre Corvinul și 
U.T.A., sînt, sigur că băieții noș
tri vor obține victoria la scor".

NICOLAE DUMITRAȘCU, pro
fesor pensionar, Arad : „în me
ciul cu Corvinul, echipă cu pre
tenții la podium, nu ne putem 
aștepta la o victorie. Un egal 
obținut de U.T.A. ar fl pentru 
noi o surpriză plăcută, iar pen
tru jucători și antrenori confir
marea că se merge pe un drum 
bun. După evoluția din ultima 
parte a turului șl după asigură
rile date în presa locală de con
ducerea clubului, putem spera la 
un loc în partea de mijloc a cla
samentului".

IOAN CHERC1U, lucrător ta a- 
llmentația publică din Timișoa
ra : „Noi, adevărațll suporteri ai 
lui „Poli", știm că trebuie să fim 
alături de ea șl la bine, și la 
rău. Mîine, în acest greu meci 
cu Jiul, o vom încuraja să pă
șească cu dreptul în returul cam
pionatului. Echipa are resurse să 
refacă terenul pierdut, pregătirile 
făcute, pe care le-am urmărit cu 
sufletul la gură, ne-au demons
trat un plus de seriozitate și de 
ambiție din partea tuturor jucă
torilor. Avem Încrederea în pu
terea lor de mobilizare, pentru ca. 
la sfîrșitul campionatului echipa 
să-șl păstreze un loc în viitoarea 
ediție a Diviziei „A".

CORNEL CAZACU, lăcătuș sub
teran, mina Livezeni : „știm că 
echipa noastră favorită. Jiul, 
s-a pregătit bine, că beneficiază 
de un lot de jucători întinerit, 
ceea ce ne face să credem că 
evoluția șl, 
din primăvară 
celor realizate 
toamnă, care 
spunem — nu 
făcut. Sper ca __
să fie mulțumiți după jocul de la 
Timișoara. Cred că la sfîrșitul 
campionatului Jiul se va clasa pe 
unul din locurile 10—12".

implicit, rezultatele 
vor fi superioare 
în sezonul de 
— de ce să n-o 
prea ne-au satis- 
suporterii echipei

Prognoza meteorologică In atenția iubitorilor fotbalului

CUM VA FI VREMEA IN LUNA MARTIE?
Iată o întrebare Ia care acum, odată cu reluarea campionatului 

Diviziei „A", iubitorii sportului cu balonul rotund doresc să-i cu
noască răspunsul din vreme. De aceea, 
LIDIA RAHAU, cercetător principal In 
timpului pe lungă durată din Institutul 
municat următoarele :

„Caracterizare 
pluviometric va 
cipitațiile ce se 
fi mai frecvente 
dul tării. Din 
termic, Iu— ....

generală: regimul 
fi deficitar. Pre- 
vor semnala vor 
în vestul și nor- 

__ ______ _ punct de vedere 
termic, luna martie va fi răco
roasă, îndeosebi în nordul țării. 
Caracteristici ale evoluției vre
mii : prima jumătate a lunii va 
11 mai răcoroasă decît în mod 
obișnuit, mai cu seamă în centrul 
șl nordul țării, unde. temperatura 
aerului va putea coborî noaptea, 
Izolat, și sub valoarea de —12 
grade, iar ziua va urca DÎnă la 
2 grade. în celelalte regiuni, tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între —10 și 0 grade. Iar maxi
mele între 0 și 10 grade. în pri
ma decadă, va predomina un cer 
temporar noros și se vor semna
la precipitații slabe locale, mal 
ales sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Dimineața și seara, pe 
alocuri se va produce ceață. în a 
doua jumătate a lunii, vremea va 
intra intr-un proces de încălzire.

,A“, să urce 
clasamentu- 
în final, pe

serviciu Ia

MIHAI TOMA, șef de echipă 
la sectorul motor Diesel, Între
prinderea de autocamioane Bra
șov ; „Sînt unul dintre vechii 
susținători ai echipei F.C.M. Bra
șov. Sînt prezent în preajma e- 
chipei chiar și la antrenamente. 
Astfel încît mă declar mulțumit 
de pregătirile pentru noul sezon 
oficial, adăugind faptul că, sub 
bagheta cuplului de antrenori N. 
Pescaru — I. Alecu, există acum 
în mijlocul echipei un climat să
nătos. Doresc ca în noul sezon, 
chiar începînd cu meciul de du
minică, cînd avem o primă șan
să, F.C.M. Brașov să-și aducă o 
contribuție efectivă la creșterea 
valorică a fotbalului românesc, 
Iar în final cred că va ocupa un 
loc în clasament care să-1 dea 
dreptul să evolueze într-una din 
competițiile internaționale".

AURICA STERIE, tehnician la 
atelierul 3 proiectare — întreprin
derea de utilaj petrolier Tîrgo- 
vișt6 : „Aștept de la echipele ca
re se întrec la Brașov — F.C.M. 
șl C.S. *Tîrgoviște — să demons
treze că au depășit faza de 
adaptare la nivelul primei divi
zii. Doresc ca jucătorii de la C.S. 
Tîrgoviște să fie ca actorii într-o 
piesă de teatru : cu rolurile știu
te pe de rost, să joace* bine din 
minutul 1 pînă în 90. Sper în- 
tr-un scor egal. Mai sper ca C.S. 
Tîrgoviște să nu mai lupte pen
tru supraviețuire în ’
din zona fierbinte a 
Iui, pentru a ajunge, 
lecui 10“.

ION PIRVU, șef _ __
secția financiară a sectorului 2, 
București : „Deși joacă pe teren 
propriu, Progresul-Vulcan are de 
susținut un meci deosebit de 
greu, deoarece întîlnește o echipă 
(F.C. Argeș) aflată și ea în lupta 
pentru evitarea retrogradării. în 
perspectivă, așadar, o partidă 
viu disputată. Cred că băieții 
noștri se vor mobiliza pentru o 
victorie. Dintre toți divizionarii, 
alb-albaștrii au cea mai dificilă 
misiune, purtînd, deocamdată, 
^lanterna roșie". Nutresc însă, 
speranța că Progresul-Vulcan se 
va situa la finele campionatului 
între locurile 12—14“.

CONSTANTIN SIMION, briga
dier Ia T.P. „Informația" : „Nu 
m-a speriat treapta pe care a... 
Iernat F.C. Argeș, echipa mea de 
Inimă. Valoarea lotului este su
perioară Tocului 15. Judecind și 
după calitatea pregătirilor efec
tuate sub conducerea noului cu
plu de antrenori, Dobrin — Ia- 
ncvschi, sper să văd în final pe 
F.C. Argeș în primele cinci locuri 
ale clasamentului. Avem și un 
program favorabil : 4 meciuri a- 
easă în primele 6 etape ale retu
rului".

COSMIN CREJU, elev. Giur
giu: „Chiar dacă mă despart cî- 
teva zeci de kilometri de șoseaua 
Ștefan cel Mare, sînt foarte a- 
propiat de Dinamo. La drept vor
bind, prima întrebare, vizînd me
dul de ' 
că mai 
dacă vă 
fi noua 
mele în 
pă craioveană ?
Dragnea, Mulțescu, Țălnar și cei
lalți dinamoviști, care alcătuiesc 
o echipă valoroasă și au deja un 
avantaj de două puncte în „cla
samentul adevărului". Iar duelul 
pentru titlu, cu Balacl și ai săi, 
se va disputa la București, la 23 
mai, cînd voi fi în tribună, cum 
voi fl și la meciul de duminică, 
pentru a savura victoria favoriți- 
lor mei".

Dr. TRAIAN MARGHITAȘ, me
dic principal la Policlinica jude
țeană Cluj : „Meci greu pentru 
ambele echipe. Prima șansă o 
are Dinamo, dar numai în situa
ția în care marcajul defensivei 
clujene nu va fi exact, de eventu
alele fisuri profitînd gazdele, fie 
prin forța șuturilor lui Augustin, 
fie prin șarjele extremelor Țăl- 
nar și Orac. Dacă jucătorii noș
tri vor practica un fotbal de ca
litate nu-i exclus o remiză. Cred 
că, în finalul campionatului „TJ" 
Cluj-Napoca va ocupa un loc în 
prima jumătate a clasamentului, 
și anume 5—6“.

duminică, nici nu cred 
are nevoie de răspuns, 
voi spune că Dinamo va 
campioană. Argumentele 
lupta cu puternica echi- 

Orac, Dinu,

ne-am adresat tovarășei 
colectivul de prognoză a 

Meteorologic, care ne-a co-

va fi mai accentuat
perioade,

spre 
cînd 

putea 
valori

care 
sfîrșitul acestei 
temperaturile maxime vor 
atinge în sud-estul țării 
de 22 grade, iar minimele nu vor 
coborî sub 0 grade. In celelalte 
regiuni, temperaturile minime vor 
fi cuprinse între —4 și 6 grade, 
iar maximele între 5 și 15 grade. 
In primele zile ale decadei a tre
ia, va predomina un cer noros, 
favorabil precipitațiilor slabe, sub 
formă de ploaie, în vestul și 
nordul țării, iar la munte sub 
formă de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va prezenta intensificări 
de scurtă durată în sud-vestul 
țării și la munte**.

Deci, o vreme capricioasă, de 
trecere de Ia un anotimp la al
tul. Dar, noi sperăm că pe sta
dioane barometrele vor indica 
numai „vreme frumoasă", datori
tă spectacolului fotbalistic de 
bună calitate oferit de cele 18 
divizionare „A", iar tribunele se 
vor dovedi neîncăpătoare.



Cîteva concluzii după nerealizările in cupele europene la volei

COEORÎREA PE TREAPTA A TREIA A PODIUMULUI,
CONSECINȚA A INSUFICIENTEI PREGĂTIRI ATLETICE

Cu un an în urmă, reprezen
tantele țării noastre în cupele 
europene de volei, * echipele 
masculine Dinamo și Steaua, 
instalau cluburile românești în 
fruntea ierarhiei continentale, 
dinamoviștii întoreîndu-se din 
Baleare cu cel mai prețios tro
feu, iar Steaua ocupind un me
rituos loc 2 în „Cupa cupelor". 
Se spera -ca și la această nouă 
ediție, aceleași două echipe 
participante la turneele finale 
ale cupelor, desfășurate la Pa
ris și Bruxelles, să-și mențină 
pozițiile de frunte, deși era de 
bănuit că principalele lor riva
le vor. pregăti o replică mult 
mai hotărită, mai ales vizavi de 
dinamoviști, deținători ai Cupei 
campionilor. Dar, in compen
sație, cîteva elemente ar fi 
pledat pentru o și mai bună 
comportare a echipelor noastre, 
și anume : coeziunea sextetului 
de bază dinamovist, în cadrhl 
căruia experiența și tehnicita
tea unor jucători ca Oros, Du- 
mănoiu, Gîrleanu, Enescu era 
completată de doi secunzi de 
încredere. Vrîncuț și Păușescu, 
dar îndeosebi de puternica afir
mare a unui jucător polivalent, 
autentic talent, Căta-Chițiga, 
precum si de creșterea de ul
tim moment marcată de alți ti
neri : Gizdavu, Slabu și Ște-
flea ; o valoare 
lotului stelist.

superioară a 
exprimată în

prestațiile ridicate, în cadrul 
loturilor reprezentative, a unor 
jucători ca lonescu, Macavei, 
Mina, experiența vastă a Iul 
Pop, Chifu, Ion, reîntoarcerea
Ia echipă a lui Bădiță, reintra
rea lui Spinu și rodarea tineri
lor Săniuță și Cazacu. Așteptă
rile noastre aveau să fie con
trazise însă în ambele cazuri I 

Urmărind turneul final al
C.C.E., găzduit de cunoscuta 
sală pariziană „Pierre de Cou
bertin". am cofistatat cu sur
priză că, de fapt, cea mai de 
temut dintre contracandidatele
la trofeu, Ț.S.K.A. Moscova, se

prezenta sub nivelul anilor 
precedenți. Dar, din nefericire, 
și că Dinamo se afia într-o ne
fastă formă sportivă care nu-i 
permitea să-și mențină poziția 
de lideră a echipelor europene 
de club, într-o conjunctură și 
mai favorabilă decît fusese cea 
de anul trecut ! Dealtfel, dina
moviștii — în frunte cu Oros, 
Dumănoiu și Gîrleanu — au 
recunoscut cu părere de rău că 
nu-și amintesc să fi jucat cind- 
va mai slab... Fără valoarea 
reală a pieselor ei grele, prac
tic menținute însă în teren în 
speranța unei extreme regăsiri, 
Dinamo nu putea emite pre
tenții. Pentru că doar Marius 
Căta-Chițiga (in toate compar
timentele și permanent), Enes- 
cit (în atac, dar nu constant) șl 
Gizdavu (cînti s-a apelat la el) 
au ținut piept cu mai multă vi
goare în meciurile — pierdute 
— cu Robe di Kappa Torino și 
Ț.S.K.A.

Cum se explică regresul echi
pelor noastre pe treapta a treia 
a podiumului, in urma unor 
prestații sub așteptări 7 în pri
mul rînd, prin lipsa acumulări
lor atletice în perioada de pre
gătire a actului final al compe
tițiilor. Aceasta este explicația 
principală a scăderii capacității 
de concentrare, a forței de atac, 
a rezistenței fizice pe parcursul 
meciurilor. Nu întimplător, vo
leibaliștii dinamoviști au jucat 
mai bine doar în primele se
turi. (Steaua a stat ceva mai 
bine fizic — am subliniat a- 
ceasta și înainte de plecare — 
dar nu a avut, în schimb, su
ficient timp pentru omogeniza
re). Șl nu întimplător cei mai 
tineri, deși fără repertoriul teh- 
nico-tactic al vîrstnicilor, au 
dat sub acest aspect (fizic) re
zultate mai bune, prospețimea 
lor provenind din vitalitatea 
specifică vîrstei, nu din acu
mulări atletice suficiente. Con
secințele, pe ansamblu, s-au 
văzut în jocul lent, în detentă

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN
(Urmart din MO 1) GRUPA D

„CUPA U.E.F.A." - 0 COMPETIȚIE 
BINE COTATĂ PE PLAN INTERNAT ION Al

Kuweit 33—12 (17—4) ; grupa 
B : Ungaria — Spania 20—20 
(10—11), Suedia — Algeria 
31—15 (11—5); Grupa C: R. D. 
Germană — Polonia 19—19 
(10—9), Elveția — Japonia 
18—15 (9—7) ; grupa D : Iu
goslavia — România 22—21 
(12—12), Danemarca — Cuba 
28—21 (10—9).

1. România
2. Iugoslavia
3. Danemarca
4. Cuba

3 2 0 1 K— 64 4
3 2 0 1 78— 61 4
3 2 0 1 65— 50 4
3 0 0 3 68—100 0

Ordinea primelor trei a fost sta
bilită prin golaverajul din me
ciurile directe: România +1, Iu
goslavia 0, Danemarca —1.

PROGRAMUL DE DUMINICA 
Semifinala I

CLASAMENTE

U.R.S.S.
R.F. Germania 
Cehoslovacia

— Elveția
— Polonia
— R.D. Germană

GRUPA A Semifinala a n-a

1. U.R.S.S.
2. R.F. Germania
3. Cehoslovacia
4. Kuweit

3 3 0 0 90— 52 «
3 2 0 1 50—52 4

3 1 0 2 58— 62 2
3 0 0 3 41—101 0

Spania

Ungaria

Suedia
GRUPA B

— Danemarca 
(MQnchen)

— Iugoslavia 
Offenburg

— România 
(Miinchcn)

mică (și, astfel, în stereotipia 
loviturii de atac), în puținăta
tea combinațiilor la fileu, în 
intervențiile tardive și adesea 
formale ale blocajului, în imo
bilitatea din linia a doua etc 
Adică în tot ceea ce dă... lipsa 
formei sportive.

în al doilea rînd, explicația 
stă și în neîntrunirea unor con
diții aflate în' imediata vecină
tate a procesului propriu-zis 
de pregătire, dar care influen
țează enorm realizarea lui. A- 
cumulările atletice (în special) 
și tehnico-tactice nu se pot 
face oricum. De aceea, cluburi
le, tehnicienii și sportivii înșiși 
trebuie să acorde atenția cuve
nită acestor condiții, respectării 
unui program de viață care să 
vină în sprijinul efortului deo
sebit pe care-1 cere pregătirea 
pentru performanțe de vîrf. 
Altminteri, pregătirea efectuată 
nu va duce la creșterea capaci
tății de joc, ci la oboseală. Și 
tocmai așa a. apărut Dinamo in 
ochii specialiștilor prezenți la 
turneul final al C.C.E.

în al treilea rînd, avansarea 
in virstă a citorva jucători de 
bază ai echipelor noastre frun
tașe începe să se resimtă din 
ce in ce mai clar in randamen
tul lor general. Se simte, deci, 
nevoia unei infuzii de prospeți
me în primele sextete ale aces
tora. Dinamo, de pildă, a avut 
media de vîrstă a „șaselui" de 
bază cu aproape 2 ani mai ri
dicată decît Ț.S.K.A. și Robe 
di Kappa, ambele situate pe 
media socotită de specialiști ca 
fiind optimă (in jur de 26 de 
ani). în fine, coborîrea de trep
te în cupe se explică și prin 
suprasolicitarea jucătorilor de 
lot național (de unde numeroa
se accidente) în partea a doua' 
a anului trecut, ceea ce a nece
sitat acordarea unei perioade 
de refacere a acestora și scuti
rea echipelor Dinamo și Steaua 
de prima fază a campionatului 
intern, precum și prin aceea că 
succesiunea fazelor precedente 
ale cupelor nu le-a lăsat răgaz 
suficient pentru o necesară e- 
tapă de pregătire de iarnă pen
tru acumulări atletice. De unde 
și necesitatea ca pe viitor să 
fie corelat mai judicios calen
darul internațional cu activita
tea de pregătire temeinică, 
pentru fiecare obiectiv, In con
diții optime.

Aurelion BREBEANU

HOCHEIȘTII NOȘTRI 
ÎNVINȘI ÎN POLONIA

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
La Nowy Târg, intr-un meci a- 
mical de hochei pe gheață, se
lecționata Poloniei a întrecut 
cu scorul de 9—3 (1—3, 2—0,
6—0) formația României. Golu
rile echipei române au fost 
marcate de E. Antal. B. Naghi 
și I. Antal.

La 3 șl 17 martie sînt progra
mate partidele din sferturile de 
finală ale „Cup’ei U.E.F.A.*, a 
treia competiție în Ierarhia între
cerilor In terci uburi. Realitatea a 
confirmat însă că disputele din 
„Cupa U.E.F.A." sînt mai bine 
cotate decît cele, de pildă, din 
„Cupa cupelor**. Un prim argu
ment : cupele unor țări sînt cîș- 
tigate din dnd în cînd de forma
ții mediocre, cu o poziție mai 
slabă In clasamentul primei sau 
celei de a doua divizii din cam
pionatele țărilor respective. Se 
întîmplă apoi, uneori, ca una din
tre finalistele cupelor naționale

Real Madrid
/ C.F. Valencia

Hamburger S.V. 
Dundee United

Iată cum s-au calificat aceste 
formații pînă în sferturile de fi
nală. REAL MADRID tu : Tata- 
banya 1—2. 1—0 (calificare prin 
golul marcat în deplasare), Cari 
Zeiss Jena 3—2, 0—0, Rapid Vie- 
na 1—0. 0—0, F.C. KAISERSLAU
TERN cu Akademik Sofia 1—0, 
2—1, Spartak Moscova 1—2, 4—0, 
S.K. Lokeren 0—1, 4—1 ; C. F. 
VALENCIA cu : Bohemians Pra- 
ga 1—0, 1—0, Boa vista Porto 2—0, 
0—1. Hajduk Split 5—1, 1—4 ; 
I.F.K. GOTEBORG cu : Valkea- 
kosken 3—2, 4—0, Sturm Graz 
2—2 3—2, Dinamo București 3—1, 
1—0 ; HAMBURGER S. V. CU :

7
să obțină un loc în „Cupa cup 
lor* chiar dacă în meciul dec 
siv ea este învinsă, în cazul cîr 
partenera de joc este echij 
campioană și aceasta pârtiei) 
automat în Cupa campionilor, 
fine, spre deosebire de „Cui 
cupelor**, în „Cupa U.E.F.A.** h 
startul formații clasate pe po2 
ții fruntașe în campionatele n; 
ționale, iar numărul lor es 
dublu în prima etapă a compet 
ției, față de cele din „Cupa ci 
pelor**.

Programul sferturilor de fina: 
ale „Cupei U.E.F.A.** de la 
martie :

— F.C. Kaiserslautern
— I.F.K. Gbteborg
— Neuchatel
— Radniciki Niș

F.C. Utrecht 0—1, 6—3, Bordeau 
1—2, 2—0, F. C. Aberdeen 2— 
3—1 ; NEUCHATEL cu : Spart 
Praga 4—0, 2—3, Malmo F.F. 1—• 
1—0, Sporting Lisabona 0—0, 1—( 
DUNDEE UNITED cu : Monac 
5—2, 1—2, Borussia Mdnchenglac 
bach 0—2, 5—0, Winterslag o—l 
5—0 ; RADNICIKI NIȘ cu : Na 
poli 2—2, 0—0 (calificată grați
golurilor mareate în deplasare) 
Grasshoppers Zurich 0—2, 3— 
(după 11 m), Feyenoord 2—0,0— 

Dintre toate aceste formați 
doar una a rămas neînvinsă 
I.F.K. Gbteborg, care a elimina 
șl pe Dinamo București 1

ȘTIRI, REZULTATE
• La cererea clubului River 

Plate, Federația argentinian,! a 
suspendat pe 45 de zile pe Inter
naționalii Flllol, Passareila, Ga
llego, Kempes, Diaz și Olartico- 
chea, care se află In diferend cu 
clubul lor. Astfel, el nu vor pu
tea participa la meciurile de pre
gătire ale reprezentativei (prin
tre care cu Cehoslovacia șl R. F. 
Germania), dar vor fi incluși In 
lotul pentru „El Mundial" șl vor

putea juca In turneul final dh 
Spania.
• La Calcutta, o selecționată : 

Uruguayului a întrecut cu 3- 
(2—1) reprezentativa Indiei.
• In meci amical, la Alger, re 

prezentativa Algeriei a fost In 
vlnsă de formația belgiană Cour 
trai cu 1—0 (0—0) !
• tn C.E. de juniori : Luxenv 

burg — Franța 2—4 (1—2). Dli 
această grupă preliminară tace 
parte și R. F. Germania.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Havana, Lull 

Delia a aruncat discul la 67,82 
m. Alte rezultate : masculin : su
liță : Antonio Gonzales 85,66 m, 
lungime : Ubaldo Duany 7,77 m ; 
feminin : înălțime : Silvia Costa 
1,80 m, greutate: Maria Elena 
Sanda 18,70 m.

AUTO • Cursa de la Richmond 
(Virginia) pentru mașini de serie 
a fost cîștigată de Dave Marcia 
pe Chevrolet care a realizat pe 
643 km o medie orară de 117,318 
km.

BASCHET • In turneul final 
al C.C.E. (masculin) : B.C. Bar
celona — Den Bosch 108—95 (54— 
42) ; Maccabi Tel Avlv — Parti
zan Belgrad 88—86 (42—47). •
Echipa cehoslovacă Kralovopolska 
Brno s-a calificat pentru finala 
„Cupei Liliana Ronchetti* între- 
cînd în meci retur cu 73—61 (48— 
28) pe Akademik Sofia (In tur 
66—60). Cealaltă finalistă este 
Spartak Moscova.

CICLISM • Cea de-a 33-a edi
ție a „Marelui Premiu Monaco" 
a revenit francezului Raymond 
Villeniane, cronometrat pe 175 km 
în 4,40:17.

HOCHEI • Lidera campionatu
lui unional, JJS.K.A. Moscova, a 
pierdut cu 2—3 (1—3, 1—0, 0—0)
meciul disputat în deplasare cu 
S.K.A. Leningrad. Alte rezultate: 
Spartak Moscova — Himik Vos- 
kresensk 5—2, Ijstal Ijvesk — 
Dinamo Riga 3—3, Kristal Sara

tov — Sokol Kiev 5—2. După 34 
de etape, în clasament conduct 
Ț.S.K.A. cu 64 p, urmată de Spar
tak Moscova 62 p.

SCHI • Slalomul special de li 
Sarajevo a revenit austriacului 
Anton Steiner — 1:41,82, urmai 
de compatriotul său Ghristian Or- 
lainsky 1:42,12. In clasamentul 
„Cupei Europei" conduce fran
cezul Frank Piccard cu 117 p.

ȘAH > In penultima rundă ■ 
turneului de la Mar del Plata, 
Karpov l-a învins pe Z. Franca 
(Paraguay), în timp ce liderul, 
Timman, a pierdut la Seirawan 
(S.U.A.). S-au încheiat remize 
partidele Palermo — Najdorf șl 
Panno — L. Portisch. Conduce 
Timman cu 9 p, Karpov este pe 
locul 5 cu 6,5 p.

TENIS • Pentru meciul de 
„Cupa Davis** — 5—7 martie la 
Carlsbad (California) — dintre 
S.U.A. și India, gazdele au anun
țat echipa John McEnroe, Eliot 
Teltscher, Brian Gottfried, Pete* 
Fleming, în timp ce India va 
reprezentată de frații Vijay M 
Anand Amritraj, Ramesh Krish
nan șl Sashi Menon. • In turne
ul feminin de la Oakland : Chris 
Evert Lloyd — Louie Penaut 6—L 
6—2 ; Leslie Allen — Bettina Bun
ge 6—3, 6—3. • In „optimi" la 
Monterrey Purcell l-a întrecut cu 
6—3, 6—4 pe Tanner, iar Hooper 
cu 6—2, 6—7, 6—4 pe Gottfried.

1. Spania
2. Ungaria
3. Suedia
4. Algeria

3 2 1 0 62—55 5
3 1 2 0 70—60 4
3 111 71—58 3
3 0 0 3 50—80 0

.___ ._________ , reflectoarelor, sau în week-end. Șl nu ș

GRUPA C

1. R.D. Germană
2. Polonia
3. Elveția
4. Japonia

3 2 1 0 63—51 5
3 2 1 0 63—53 5
3 1 0 2 47—47 2
3 0 0 3 52—74 •

w .2:

„MAPLE LEAF", ÎNTRE NIAGARA Șl HOCHEI
CAMPIONATELE MONDIALE

BE SCHI NORDIC
OSLO, 26 (Agerpres). — Proba 

masculină de ștafetă 4x10 km din 
cadrul campionate’or mondiale de 
schi-fond de la Holmenkollen 
(Norvegia) a avut un deznodămînt 
inedit : două echipe, cele ale 
U.R.S.S. și Norvegiei, au terminat 
cursa la egalitate perfectă, ele 
neputînd fi departajate nici mă
car de fotografia de la sosire.

Clasament : 1—2 ; U.R.S.S. (V. 
Nikitin, A. Batiuk, I. Burlakov, 
A. Zavialov) și Norvegia (L. E- 
riksen, O. Ann ii, P. Nikkelsplass, 
O. Braa) — lh 56:27,6 ; 3. Finlan
da — lh 58 :49.4 : 4. R. D. Ger
mană — lh 58:49.4 ; 5. Suedia — 
lh 59:39,4.

La probele nordice, cursa femi
nină de 20 km a fost cîștigată de 
Raisa Smetanina (U.R.S.S.) cu 
timpul de lh 06:16,9 urmată de 
Berit Aunli ( lorvegia) — lh06:20,3, 
Ttfilkka Riinivuori (Finlanda) — 
lh 07:29,6 etc. Sportivele noastre 
au ocupat următoarele locuri : 
35. Elena Lagusis-Reit lh 13:34,9; 
43. luEana Popoiu lh 16:27,2; 45. 
Magdalena Hîrlab lh 20:07,0; 46. E- 
lena Urs-Oncioiu lh 22:14,4.

„La care «Maple Leaf,» vrei să mergi ?**, 
m-a întrebat gazda mea din Toronto și din 
zîmbetul«*care-i însoțea întrebarea am de
dus că-mi întindea o capcană... turistică. 
Și cum eu nu cunoșteam decît o singură 
„frunză de arțar*, celebra arenă sportivă 
din Toronto, metropola canadiană, am răs
puns evaziv : „Unde aș putea merge, ca 
ziarist sportiv ?“ Răspuns inspirat, cu care 
am împușcat doi iepuri deodată : nu nu
mai că am fost în tribunele de la „Maple 
Leaf", ca spectator la hochei, patinaj, bas
chet șl catch, dar am și fost invitat să 
vizitez „Maple Leaf Village*, la 
Niagara.

Venind dinspre Toronto, drum 
ximativ 40 mile, o escală la St. 
nes, pentru a poposi puțin acolo 
1970, echipajul de 2+1, Tudor —• 
și Gheorghiu, aducea canotajului

cascada

de apro-
Cathari- 
unde, în 
Ceapura 

„ - ------------- -------------------românesc
titlul mondial. Un orășel de provincie, li
niștit. doar cu căsuțe, fără blocuri — ca 
în Toronto — de 30 de etaje în cartierele 
rezidențiale șt zgîrîie-nori în Down Town, 

acestea dominate în marea metropolă 
CN Tower, al cărui vîrf de antenă atin- 
553,33 m, cel mai înalt punct din lume 

unei construcții, conform cu Guiness Book 
World Records. Monotonia highway-uluf 

‘ cu intrarea în On-
Niagara Parks, de-a lungul rîuiui 

„legătură" între lacurile Ontario

și
de
ge 
al 
of 
dispare apoi odată 
tario
Niagara, __ ______ ___ _ ____________
și Erie, întreruptă de căderea uriașei cas
cade. graniță între statele Ontario — Ca
nada și New York — S.U.A. Era o zi us
cată șl tare vîntoasă, de toamnă. Uriașa

roată („cea mai mare din America de 
Nord**, cum este acreditată publicitar, după 
clasicele sloganuri ale continentului) din 
Maple Leaf Village Park, care, de obicei, 
urcă la mare înălțime, copil între 1 șl««. 93 
de ani, pentru o vedere panoramică a 
cascadei, era oprită de frica vîntulul nebun. 
Dar emoția încercată la vederea uriașei 
cascade nu era cu nimic mal prejos de la 
nivelul solului : o imensă masă de apă 
care se prăvale de la o înălțime de 162 
„picioare* (aproape 50 metri), prima im
presie fiind asociată cu zgomotul căderii 
și cu superbul arc de cerc al curcubeului 
și nu — ciudat ! — cu plonjonul spectacu
los al apei ce pare, prin volum, imobilă, 
ca un versant de munte înzăpezit. înainte 
de plecare, pentru a ne reaminti că și pe 
continentul nord-amerlcan vizitele s-au re
dus (economia de carburanți 1), o cursă de 
karturl pe kartodromul cu curbe ce-ti par 
de... F 1.

Iarna era încă departe, calendaristic, dar 
prezentă deja prin atracția ghețli, a gra
țioasei alunecări pe luciul el, sau a tre
pidantelor curse 'cu crosa șl pucul. Pe 
dreptunghiurile descoperite, special amena
jate lîngă modernistele concepții arhitecto
nice ale primăriei metropolei si cele din 
Scarborough (în frumoasa sală de concerte 
a acesteia din urmă a avut mare succes 
în acele zile Aura Urzlceanu), pentru a 
sublinia încă o dată că civilizația modernă 
nu poate înlocui nevoia de mișcare în aer 
liber, am văzut nenumărațl Iubitori al pa
tinajului. de toate vîrstele, seara, la lumina

m-am mal mirat aflînd că majoritatea 
locurilor cunoscutei arene indoor „Maple 
Leafs* din Toronto sînt vîndute prin abo
namente anuale, chiar dacă echipa favo
rită traversează în acest sezon o perioadă 
critică (eu asistasem la momentul de... 
vîrf : meciul egal, pe teren propriu, în 
campionat, — NHL — cu formația din 
Boston, înfrîngerile fiind preponderente, 
echipa antrenată de Mike Nykoluk deținînd 
chiar — cum sublinia în acele zile ziarul 
„Toronto Star* — un record de ineficaci
tate al ligii : un singur gol la 27 de acți
uni ofensive). Dar cu hocheiul nu m-am 
întîlnit doar la el acasă, ci șl în locuri 
unde mă așteptam mai puțin, ca de pildă, 
la Ontario Science Center, cel mai impor
tant așezămînt public de științe canadian. 
La intrare am primit 
buletinului „Newscience", 
prestigios centru, și în 
articol se referea la ultimele 
oamenilor de știință de la 
Waterloo în vederea realizării 
ment cît mat protectiv pentru 
hochelștilor, pornindu-se de 
bilanț al accidentelor grave 
din 1975 releva 57 
derii la un ochi, 
tineri hocheiștl au 
rllor puternice).

Singurul oraș din lume care oferă vizi
tatorilor un tur cu... tramvaiul este To-

ultimul număr al 
, editat de acest 

care principalul 
cercetări ale 
Universitatea 
unui echipa- 
capul și fața 
la nefastul 
(o statistică 

cazuri de pierderea ve
lar în sezonul trecut 4 
paralizat în urma șocu-

3

a

ronto. Șl dacă -Tours of Toronto by Tro- 
leey Car", atrage nenumărat! turiști, local- 
nlcil preferă... jogging-ul. Dimineața șl sea- g
ra, în toate cartierele, pe Dundas si Que- § 
en Street, pe Bloor și Bathurst Street, în 
Don Mills, în parcuri șl pe malurile lacu- 
lui Ontario, tineri șl vîrștnici, bărbați și g 
femei, aleargă pentru men tinere sănătății. 
Milioanele de autoturisme ca si megalopo- 
Usul industrial — întina pe o rază de circa g 
150 km, locuit de aproape 4 milioane de 
oameni — nu mal există atunci pentru ei.
Ci doar micile veverițe, gri și negre, deloc g 
sperioase, cu care-șt intersectează pasul, 
peste tot în Toronto.

Pau! SLĂVESCU
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