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Primele turnee ale campionatului masculin de rolei

I •1
DINAMO A CÎȘTIGAT CATEGORIC 

DERBYUL CU STEAUA: 3-0!
>
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Astâ-searâ, la Frankfurt pe Main

HANDBALISTII ROMÂNI ÎN FAȚA ULTIMULUI
OBSTACOL DINAINTEA FINALEI C.M.: SPANIA

Ecouri și declarații favorabile echipei României, după turul de forță de plnă acum
telefon).HEMSBACH. 3 (prin

Porniți miejeuri dimineața din 
cantonamentul lor de pînă a- 
cum. situat în apropiere de 
Stuttgart, la Sportschule Ruit. ■ 
handbalistii români au preferat 
să se oprească la Hemsbach, o 
mică localitate, situată la 70 de 
km de Frankfurt pe Main, ma
rele oraș în care ioi seara vor

VASILE ST1NGA

susține ultima partidă din semi
finale. in compania echipei Spa
niei. în cadrul echipei^ noastre 
atmosfera este destinsă și op
timistă. Doar medicul Constan
tin Serpe este îngrijorat de 
starea piciorului lui Vasile 
Stingă, care acum — după e- 
fortul din meciul cu Ungaria — 
s-a inflamat mai mult. Dar. a- 
cest admirabil sportiv care este 
Vasile Stingă, a declarat ferm 
că va juca ultimele două me
ciuri si că are puterea să se 
comporte ca si cînd n-ar avea 
nimic la picior, ..Pentru tra
tamente este timp și acasă, doc
tore” — l-am auzit spunînd me
dicului echipei noastre si zâm
bind către colegi, dintre care 
unii îl privesc cu îngrijorare...

întreaga echipă a analizat jo
cul formației spaniole, după 
videomagnetoscop, ultimul nos
tru adversar din cadrul grupe
lor semifinale. Ibericii au im
presionat pînă acum prin sis
temul lor defensiv foarte a- 
vansat si mobil, care acționea
ză orompt. deseori obstructio
nist. De pildă. în meciul cu 
Iugoslavia, unde nu de puține 
ori au pus probleme valoroși
lor lor adversari, spaniolii au 
fost mereu sancționați pentru 
faulturi, unul dintre cei mal 
buni jucători ai lor. Urria, fiind 
si descalificat pentru trei eli
minări. în atac echipa acțio
nează foarte rapid, derutant, fi- 
nalizînd mal ales prin trio-ul 
Peilaya, Urria si Mello. în con
cluzie adversari dificili cu mari 
posibilități tehnice si tactice și. 
mai ales, cu disponibilități fi
zice deosebite.

Handbalistii români știu bine 
aceste lucruri și sint pregătiți 
să treacă și acest ultim „hop” 
în drumul lor spre finala ac
tualei ediții a C.M. Dealtfel, 
majoritatea pronosticurilor in-

CLASAMENTE Șl PROGRAMUL 
DE AZI 

grupa semifmalâ 1

semifinală a

1. U.R.S.S. 4 4 0 0 105-66 8
2. R.D. Germana 4 2 11 75-73 5
3. R.F. Germania 4 2 0 2 69—78 4
4. Polonia 4 112 73-79 3
5. Cehoslovacia 4 112 76-86 3
6. Elveția 4 0 13 60-72 1

U.R.S.S. - R.D. Germana si R.F.
Germania — Elveția la Dortmund,
Cehoslovacia — Polonia ia Dusseldorf.

ll-a

Primele turnee pe grupe, din 
cadrul campionatului masculin 
al Diviziei „A” de volei au 
luat sfirșil. aseară, la București, 
Tulcea si Galați. Firește, inte
resul major in 
concurs a fost 
byul plutonului 
— Dinamo, din

într-adevăr.
meci și-au rezervat timp multi 
dintre iubitorii voleiului din 
Capitală. sala fiind aproape 
plină. Dar cei circa două mii 
de spectatori au avut prilejul 
să vadă si în deschidere o 
partidă agreabilă, atractivă, n- 
chilibrată si, uneori spectacu
loasă. oferită de celelalte două 
participante la turneele pentru 
locurile 1—4 . Silvania Simleu 
Silvaniei si Tractorul Brașov. 
La început, echipa lui T. Tă- 
nase a jucat excelent în toate 
compartimentele, dominînd ca
tegoric. Astfel. Tractorul si-a 
adjudecat clar primele două 
seturi si se părea că va cis- 
tiga meciul cu ușurință. Nu
mai că Tutovan, Mâșcășan, 
Strauff si colegii lor nu au dez-

ultima zi de 
captat de der- 
fruntas, Steaua 
sala Floreasca. 
pentru acest

dinamoviștii au forțat serviciu^ 
mizind pe efectul acestuia asu
pra psihicului unor jucători 
nesiguri la preluare. Și tactica 
a dat roade, steliștii cedind e- 
xagerat de multe puncte di
recte și neputînd construi decit 
rareori combinații rapide la fi
leu, cum dealtfel sint in stars. 
Așa s-a detașat Dinamo 
foarte 
primul 
rândul 
cu bun 
dar tehnica mai săracă a uno
ra dintre jucătorii săi a făcut 
să nu se mențină exactitatea 
serviciului forțat, ci să se gre
șească frecvent Deși jucătorii 
lui A. Drăgan și O. Crețu s-au 
ținut scai de dinamoviști (gra
ție forței in atac și unor gre
șeli ale adversarilor), campionii 
s-au impus sigur in final. Apoi 
au dominat clar restul meciului 
prin siguranță în execuții, o- 
mogenitatea sextetului, combi
nații în atac, dar mai ales 
printr-un blocaj (colectiv sau 
individual) deosebit de eficace.

scurt timp la 5—0, 
set. Steaua a forțat 

său serviciul imediat 
rezultat (a egalat la

in 
in 
la 
* 
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Deși blocajul stelist s-a grupat prompt, Laurențiu Dumânoiu va 
găsi soluția în atac... Fază din derbyul primului turneu masculin 
al fruntașelor, Dinamo — Steaua " “ * *(3—0) ‘ Foto : ION MIHĂICA
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88- 85 
90-91 
79-84
89- 95

grupa

1. ROMANIA
2. Danemarca
3. Iugoslavia
4. Spania
5. Ungaria
6. Suedia

România — . , _
Danemarca la Frankfurt pe Main 
Suedia — Iugoslavia la Elsenfeld.

1
1
2
1
3

Clasamentul golgeterilor

1. VASILE STINGĂ (România)
2. Peter Kovacs (Ungaria)
3. Vladimir Belov (U.R.S.S.)
4. Eriek Wunderlich (R.F.G.)
5. Juan Mello (Spania)
6. Roberto Gasuso (Cuba)
7. Frank Wa d (R.D.G.)
8. Jose Urria (Spania)
9. Frantisek Sole (Cehoslovacia)

50
41
33
29
29
27
27
27
26
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dică acest lucru. Mart! seara, 
după meciul cu Ungaria, co
mentatorul postul ii de televi
ziune vest-german ZDF spunea: 
„întrevăd o 
U.R.S.S. nu 
aceste două 
clasamentele 
semifinale, ci și pentru că. real
mente. sint cele mai bune din 
lume la ora actuală”. în acest 
sens a vorbit si antrenorul echi
pei ungare. Mihaiy Faludy: 
„Victoria a fost, fără discuție,

finală 
numai 
echipe 
celor

România — 
pentru că 
conduc în 
două grupe

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

leri, trei restanțe In campionatul de rugby

ȘTIINȚA BAIA MARE ÎNTRECE PE STEAUA: 7-3 (7-3)1
IAR DINAMO IȘI CONSOLIDEAZĂ POZIȚIA DE LIDERĂ

MARE, 3 (prin telefon), 
o excelentă dispoziție 
XV-le Științei CEMIN 
dintr-un inceput să-și 

poziția în clasament

BAIA 
Afișînd 
de joc, 
a ținut 
infirme 
(locul 11) întrecînd pe campioa
na țării — Steaua — cu 7—3, 
rezultat fixat Încă în min. 31. 
O victorie subliniată, 
chiar de conducătorul formației 
militare, Carol Kramer, care, 
sportiv, după meci a ținut să-1 
felicite pe ing. Lascăr Ghineț, 
președintele secției de rugby a 
Științei CEMIN. A fost o vic
torie meritată, rod al unei mo-

dealtfel,

bilizări exemplare a rugbyști- 
lor băimăreni care au ținut să 
respecte tradiția (anul trecut 
9—6 !).

Condițiile de joc au fost as
pre. Terenul — inițial înghețat 
— s-a muiat pe parcursul par
tidei și datorită unei ploi mă
runte care a căzut în prima 
parte a meciului, mărind și mai 
mult gradul de dificultate al 
întilnirii. Mai afectată a fost, 
evident, Steaua, adică echipa 
mai tehnică. S-a jucat mult cu 
piciorul, ambele formații cău- 
tînd să ciștige teren prin șuturi

lungi. Mai inspirați au fost lo
calnicii, în general mai deciși 
pe parcursul partidei, primii- la

(Continuare in pag. 2-3)

armat și au ripostat puternic 
în setul al treilea pe care l-au 
cîștigat la 3 ! Și în acest 1oc. 
fostul dinamovist ne-a creat 
nostalgia vremilor nu de mult 
trecute, cînd numai cu o iarnă 
în urmă, decidea cîștigarea Cu
pei campionilor. Dar în iarna 
aceasta nu s-a mai aflat ală
turi de „alb-roșii”. Cu el. cu 
Tutovan. poate că Dinamo re
cidiva... în C.C.E. Ieri. Mircea 
a făcut aproape totul în teren, 
determinind o spectaculoasă 
răsturnare de scor de către Sil
vania. care a cîștigat îocul cu 
3—2 (—10. —7. 3. 10. 13) Bra
șovenii au avut totuși o reve
nire în finalul setului decisiv 
si numai unele confuzii la fi
leu. nedescurcate de arbitri, 
precum si o gafă copilărească 
a lui Zamfir (fără de care 
Tractorul ar fi egalat la 14) 
i-au stonat brusc. Au arbitrat 
prea larg : M. Nicoiau și N. 
Gălesanu.

Mult așteptatul derby a ofe
rit, desigur, un spectacol de 
clasă mai ridicată. Dar, din pă
cate, Steaua a abordat întîlni- 
rea mult prea marcată de emo
ție și replica sa dată campioa
nei a fost sub așteptări. Dina
mo a cîștigat, deci, mai ușor, 
decit era de prevăzut cu 3—0 
(12, 6, 7). încă de la început,

Arbitrii V. Dumitru sl R. Far- 
muș au condus bine echipele : 
DINAMO — Oros (Gizdavu), 
Dumânoiu, Vrincuț, Căta-Chiți- 
ga, Enescu (Păușescu), Gîrlea- 
nu; STEAUA — Ion (Spînu), 
Bădiță, Macâvei (Ionescu), Să
niuță (Chifu), Mina ~ 
Pop.
6 P. 
4 p.

(Cazacu), 
Dinamo 
Silvania

în clasament : 1.
2. Steaua 5 p, 3.
4. Tractorul 3 p.

Aurel on SRE3EANU

Salaîn 
în ultima 
al grupei 
Delta a rdalizat 
victorie, 
11, 16, 11) pe 
șoara. A fost un meci echilibrat 
care a durat două ore. De la 
gazde, care au practicat un joc 
combinativ și au avut un blocaj 
sigur, s-au remarcat : Iacoblev, 
Ispas și Kunkuti, iar de la oas- 

‘ ’ Arbitri : I. Maier 
Pițurcă (București), 

a încheiat și Explo- 
Mare în partida cu 

(—9.
Deși nu s-au prezen- 
cea mal bună formă, 
au cîștigat datorită 
superioare a jucăto- 

Arbu- 
Iuhasz și 

“ Po
tt a ier.

sporturilor din Tulcea, 
zi a primului turneu 
A, echipa locală C.S.M. 

cea de a treia 
învingind cu 3—1 (—9,

Politehnica Timi-

pețl Mocuța. 
(Sibiu) șl P. 
Victorioasă 
rări Baia Mare tn partida 
Calculatorul București : 3—1 
13, 13, 12). ~ ‘
tat aici în 
băimărenii 
experienței 
rilor săi. S-au remarcat : 
zov, Stalcu, Pop (E). 
Alexandru (C). Arbitri : S. 
pescu (Constanța) și I.

(Continuare in pag a 4-a)

BAYERN nUNCHEN in avantaj notărilor pentru seinii inalclc C.C.E.

Rugbyștii dinamoviști in vervă, lansează un nou atac spre bu< 
turtle echipei Sportul studențesc

Foto : I. MIHAICA

0-2 DUPĂ NUMAI 19 MINUTE DE JOC 
ȘI UNIVERSITATEA CRAIOVA A CEDAT
Campionii noștri nu s-au prezentat ieri la nivelul

Așteptat cu mare interes, meciul de fotbal 
dintre campioana României, Universitatea Cra
iova. și Bayern Miinchen. campioana R.F. Ger
mania, din cadrul sferturilor de finală alte Cu
pei campionilor europeni, disputat ieri la Cra
iova, cu stadionul arhiplin și televizat direct, 
nu a adus satisfacția așteptată de sute de mii 
de iubitori ai fotbalului: un joc la înălțimea 
posibilităților echipei craiovene, o ripostă dir- 
ză și spectaculoasă echipei celebrilor Breitner 
și Rummenigge, o eventuală victorie pe teren 
propriu. Acționînd timid, descumpănită de go
lurile primite repede 
apărare, folosite exact

CRAIOVA, 3 (prin 
Meciul a începu*  cu _ ____
ocazie a lui Rummenigge (min. 
1) și cu 10 minute de superio
ritate teritorială a oaspeților, 
care au ținut să-și marcheze 
prezența și cota. în această pe
rioadă, după marea ratare a lut 
Irimescu, care l-a și jenat pe

din cauza greșelilor de 
de Breitner și Rumme- 

telefon). 
o mare

Țicleanu, aflat 
bună de șut, a venit și golul 
lui BREITNER (min. 7), ca 
acel șut spectaculos de Ia 25 m. 
Acest gol, neașteptat într-un 
fel, a împovărat și mai mult 
echipa olteană, care a fost „nu- 
mărată" — ca să folosim un 
termen din box —. ea nere-

posibiiităților in fața reputaților lor adversari
nigge. Universitatea Craiova nu s-a mai putut 
ridica la nivelul jocurilor din edițiile trecute, cu 
Leeds United si Borussia Monchengladbach. 
actional crispat, nervos, cu multe 
n-a fructificat nici una din ocaziile 
tonînd puternic cu oportunitatea și 
șut, de Ia distantă, a invingătorilor

Apreciind clasa înaltă de joc a echipei Bayern 
Miînchen, în același timp trebuie menționat că 
Universitatea Craiova nu 
pregătire corespunzătoare si 
tare pe care suporterii din 
dorit-o meritorie.

in poziție mai

A
inexactități, 
avute dis- 
precizia in 
dc ieri.

s-a prezentat cu o 
a ratat o eomnor- 
Intreaga tară ar fi

curlnd. ceea ce a 
și majorarea scoru-

venindu-și 
determinat 
lui, prin RUMMENIGGE (min. 
19).

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)



DUMINICĂ SE INAUGUREAZĂ SEZONUL DE CICLISM
Ca la fiecare început de se

zon — în ultimii ani — și de 
data aceasta, noul sezon com- 
petitional în ciclism va fi inau
gurat printr-un concurs pe cir
cuit, programat duminică 7 
martie, pe aleile din parcul 
Institutului Politehnic din 
București, in organizarea aso
ciației sportive „Confecția". 
Reamintim că unitatea organi
zatoare, deși nu are secție de 
ciclism, apreciază disputele în 
«portul cu pedale și susține a- 
ceastă disciplină, asumîndu-și 
anual rolul de regizor al pri
mului concurs ciclist al sezo
nului. întrecerile, care vor în-

„NU NE-AM FĂCUT DECIT DATORIA"
Moment festiv, emoționant, 

în timpul desfășurării lucrări
lor Conferinței sportive jude
țene la Tulcea : în minarea 
de diplome, plachete și cupe 
unor veterani ai mișcării 
sportive din această parte a 
țării, precum șl distincții pen
tru fapte deosebite săvirșite 
de oamenii arenelor. Și au 
fost asemenea fapte, care 
dezvăluie frumusețea nu nu
mai fizică, ci și sufletească a 
unor tineri crescuți la școala 
sportului. Iată, printre altele, 
una de excepție Sînt citate 
două nume : Constantin Bucur 
și Simion Cudalbă, și doi ti
neri se ridică în picioare. Doi 
flăcăi cu brațe vînjoase, cu 
piepturi proeminente, cu fe
țele bătute de vlntul aspru al 
Deltei, doi tineri muncitori la 
transporturile navale.

„în timpul unei curse de 
mare fond pe Dunăre, la ca- 
iac-canoe anul trecut, cei doi 
vfsleau voinicește cînd, deo
dată, au văzut cum unui din 
participanții la competiție,

Printre cei peste 8 000 de stu
dent! ai Universității din Bucu
rești, educația fizică și sportul 
reprezintă — cum ne-am convins 
urmărind, prin sondaj, cîteva „a- 
teliere" de lucru pe facultăți — 
o realitate palpabilă. In prim-plan 
se situează, cum e și firesc, re
prezentanții anilor I și II, pen
tru care lecțiile de sport și acti
vitățile sportiv-educative au un 
caracter obligatoriu. Cîte două 
ore pe săptămînă participare la 
„lecțiile de sănătate" (cum le nu
mesc curent studenții de aici) și 
Ia fel prezență în cel puțin șase 
competiții pe an ; obligatoriu, 
prezență la cel puțin două între
ceri de cros organizate toamna și 
primăvara.

Ceea ce reține totodată atenția 
este faptul că „atît numărul ore
lor de educație fizică precum si 
cel al competițiilor în care sînt 
angrenați studenții Universității 
bucureștene constituie, la drept 
vorbind, numai un punct de ple
care, o treaptă-Iimită, dacă vreți, 
Intr-o activitate sportivă de ma
să care interesează, care place și 
care face ca sălile sau amenajă
rile pentru mișcare în aer liber 
de Ia „Paneluri„Măgurele" sau 
„Drept" să fie aproape zilnic tot 
mai populate* *.  Subliniază acest 
fapt conf. Victor Ionescu, res
ponsabilul colectivului catedrei de 
educație fizică și sport a Univer
sității din București.

din comuna Corbi (jud. Ar
geș), sub îndrumarea prof, de 
educație fizică Gheorghe Ca- 
tană și cu sprijinul altor ca
dre didactice, a avut loc c 
amplă întrecere în cadrul 
„Daciadei" — cu peste 300 de 
participant! — la săniuțe, 
trîntă, șah și tenis de masă.
• „CUPA SCHIORULUI MUS- 
CELEAN", aflată la a 8-a e- 
diție, competiție organizată de 
A.S. Muscelul Cîmpulung și 
Consiliul orășenesc al sindica
telor, a fost cîștigată de ur
mătorii iubitori ai sportului 
zăpezii : slalom — N. Iosifes- 
cu (la copii), S. Moise (Juni
ori), N. Sorescu (seniori) ; 
coborîre — C. Micuda (copii), 
S. Moise (.juniori) și A. Cojan 
(seniori). • MODERNA SALA 
de gimnastică a Liceului in
dustrial de construcții din Sf. 
Gheorghe a găzduit — în or
ganizarea A.S. Unirea — o in
teresantă întrecere la judo 
pentru juniori și copii. A cîș
tigat echipa Unirea Sf. Gheor
ghe (5—1 cu Autosport, 6—1 
cu Metalul — la juniori, 3—4 
cu Metalul Tg. Secuiesc și 
7—0 cu Autosport — la copii).

LA A.S. RECOLTA GRIVI- 
TA (lud. Galați) au loc cu 
regularitate întreceri sportive 
de masă din cadrul „Dacia
dei". Recent, de pildă, nume
roși tineri s-au întrecut la te
nis de masă (cîștigători Ga
briela Caraiman și Vasile Ig
nat), șah (Ionica Tănase și 
Costică Lupică) și lupte (1. 
Dragu, I. Milea și V. Preda).
• LA SACELE (jud. Brașov) 
s-a desfășurat o interesantă 
întrecere rezervată foștilor 
schiori și dotată cu „Cupa fiii 
Săcelelor". Au terminat învin
gători : Marian Besoiu (ca- 
teg. 25—30 ani). Dumitru Go- 
molea (30—45 ani) si Wilhelm 
Stenns (pesle 45 ani). • ASO- 
CTA7’IA SPORTIVA Unirea 
Șiret a inițiat un turneu de 
fotbal cu pa»*ticlparea echipe
lor din Nordul Moldovei. în 
finală s-au întîlnit Unirea Și
ret și Metalul Rădăuți, meci 
cîștigat de divizionara „C", 
Metalul cu 4—1. Alte rezulta
te : Foresta Fălticeni — Uni
rea Șiret 1—2, Minerul Gura
Humorului — Șiretul Buce- 
cea 4—0, Unirea Șiret — Zim
brul Suceava 1—0, Minerul G. 
Humorului — Foresta Fălti-

Remarcăm totodată lecțiile a- 
tractive, frumos „construite**  În
totdeauna de către conf. Antone! 
Bălan, de la Biologie, conf. Sandi 
Ionescu și lector Aurora Leonte 
(Geo-Geografie), lect. Nicolae 
Stoica (Drept) sau lect. Maria 
Ionescu și asist. Gheorghe Vasile 
(Fizică). Conf. Victor Ionescu e 
de acord cu remarca noastră : 
„Sînt de fapt cîțiva dintre cole
gii mei de catedră care se bucu
ră de o largă audiență în rîndul 
studenților. Dar, bucuria de a fi 
prezenți in număr mare la lec-

BREVIAR
• O Inițiativă demnă de rele

vat : colectivele catedrelor de e- 
ducatie fizică șl sport ale Uni
versităților din CIuj-Napoca, Ti
mișoara, Iași șl București reali
zează in fiecare an un bogat 
schimb de experiență. Modalități: 
competiții sportive șl comunicări 
științifice. Pe clnd 11 se vor a- 
dăuga șl universitățile mai tine
re 7

a Apreciatul nostru spadasin 
Anton Pongracz, multiplu cam
pion al tării și fost titular al lo
tului reprezentativ rămine și a- 
cum, clnd obligațiile profesiona
le îl solicită tot mai mult (este 
medic stomatolog șl cadru di
dactic universitar) un Îndrăgostit 
de scrimă. El este, In continuare, 
„sufletul" echipei A.S.U. Tg. Mu
reș, divizionară „A“.

O „Unitățile de fnvățămlnt din 
județul Suceava se bucură tot 
mal mult de sprijinul colecti
vului catedrei de educație fizică 
a Institutului de tnvătftmint su
perior din localitate*.  Sublinie
rea pe care o face prof. Gh. 
Moga, inspector metodist de spe
cialitate la Inspectoratul școlar 
al județului Suceava vizează În
deosebi sprijin tehnic In schi și 
In general In sporturile care se 
pretează profilului acestui județ. 

cepe la ora 10,30. sint dotate 
cu „Cupa 8 Martie", fiind des
chise tuturor categoriilor de 
sportivi.

Iată acum programul complet 
al concursurilor cicliste bucu
reștene pe această lună : 14
martie, ora 10 : „Cupa Voin
ța", o Întrecere de fond care 
se va desfășura pe șos. Ale
xandriei ; 21 martie, ora 9,30 : 
„Cupa C.S.Ș. 1", cursă pe cir
cuit, programată pe traseul cla
sic din Parcul Herăstrău ; 28
martie, ora 9,30 : „Cupa C.S.Ș. 
2", cursă pe circuit, programată 
în Parcul Herăstrău.

Ion Zdurcea din Dăbuienii 
Doljului, se răstoarnă în a- 
pele agitate ale fluviului. In 
clipa următoare, Bucur și Cu
dalbă s-au înțeles dintr-o pri
vire : au renunțat la șansele 
lor in cursă și au plonjat în 
apele înspumate pentru a c- 
vita un posibil pericol de 
Înec. După o luptă deloc u- 
șoară, cei trei, salvatori și 
salvat, se îmbrățișau pe mal". 
Un gest, o faptă de înaltă o- 
menie, izvorîtă dintr-o conști
ință înaintată, cultivată în lun
gile antrenamente la C.S. Del
ta. Participanții la Conferință 
îi învăluie pe cei doi tineri 
cu priviri pline de admirație 
și căldură. Pentru fanta lor, 
ziarul „Sportul" le-a decernat 
„Cupa fair-play“ pe anul 1981 
tinerilor Constantin Bucur și 
Simion Cudalbă. Cei doi zîm- 
besc și chipurile lor capătă 
un plus de frumusețe : „Nu 
ne-am făcut decît datoria", 
ne declară cu o superbă mo
destie.

Viorel TONCEANU

„ANII MICI" AU FĂCUT DOAR ÎNCEPUTUL...
tiile pe care cei amintiți Ie con
duc o trăiesc deopotrivă nu nu
mai studenții din anii I și II, ci 
foarte mulți din reprezentanții 
celorlalți ani de studii..."

Cu alte cuvinte lecția de edu
cație fizică șl sport la Universi
tatea bucureșteană interesează, 
atrage ca un veritabil magnet 
nu numai pe studenții pentru 
care această materie de învăță- 
mlnt este la fel ca oricare alta, 
ci masa Întreagă de viitori ab
solvenți. chiar și dintre aceia ca
re se află In pragul proiectului 
de diplomă ! Citi 1 Aproximativ 
25 la sută dintre studenții care 
reprezintă „anii mari". E mult 7 
E puțin 7 „Procentul ar putea fi 
cu mult ntai mare, dacă am dis
pune de o bază materială pentru 
sport Ia nivelul... dorinței de 
mișcare, de exercițiu fizic al stu
denților noștri" afirmă conf. Vic
tor Ionescu. Și ne demonstrează 
cu fapte : „De pildă, cind e vorba 
de a organiza acțiuni turistice, 
procentul de participare a stu
denților din anii III—V ajunge la 
S0 și chiar 70 la sută".

Am avut prilejul de a cunoaște 
pe doi dintre marii amatori de 
sport (organizat, cu orientare ne
tă spre activitățile de masă). 
Unul se cheamă Nicolae Popa și 
este student In anul III al Facul
tății de Drept. Practică handba
lul și este nelipsit de la toate 
competițiile organizate nu numai 
de colegii din an ci din toți anii
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ȘTIINȚA BAIA MARE ÎNTRECE PE STEAUA: 7-3 
ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY

(Urmare din pag. 1) 

balon. Știința s-a instalat chiar 
de la început în cîmpul de joc 
advers domlnînd clar primele 
10 minute. Partida se echili
brează apoi, iar scorul îl des
chide ALEXANDRU 1. p. (of
said Cantea) în min. 25 și 0—3. 
Doar un minut însă, deoarece 
V. ION readuce egalitatea prin 
transformarea unei 1. p. (ob
strucție). Nu trec decit cîteva 
minute și MOȚ — cel mai bun 
de pe teren — se infiltrează în 
sistemul defensiv al steliștilor, 
profită de o dublă ezitare Co- 
doi — Suciu și se aruncă în 
eseu : 7—3 (V. Ion ratează de 
puțin transformarea). In conti
nuare ocaziile curg de ambele 
părți (dar nu se mai înscrie) : 
Gligor (min. 35), Vlădescu (min. 
43) — situații de eseu ; Gligor 
(min. 65), Alexandru (min. 67 
și 74) — 1. p. Presiunea Stelei 
din final e ineficientă si gazde
le, bine conduse de antrenorul 
FI. Popoviei, se apără corect, 
cu succes, contribuind Ia debu
tul fericit al acestuia la cîrma 
echipei. Brigada de arbitri Gh. 
Huștiu (Buc.), 1. Herghelegiu și 
V. Sîrbu (ambii Iași), a condus 
bine un meci îngreunat și de 
teren.

ȘTIINȚA CEM1N : Gligor — 
Vlădescu, Istrate, Rădoi, Pas
cale — Cantea. Ion — Stcfiuc.

Șl LA BOB-4, ECHIPAJUL I. E. F. S. I
CAMPION DUPĂ NUMAI DOUĂ MANȘE!
Capricioasă din prima pînă 

în ultima zi a sezonului de bob, 
vremea (în încălzire) a făcut 
imposibilă disputarea manșelor 
a treia și a patra din cadrul 
campionatului național rezervat 
echipajelor de tineret — 4 per
soane. In această situație, ju
riul concursului — găzduit de 
pîrtia, înghețată natural, de la 
Sinaia — a stabilit ca titlul să

PREGĂTIRE COMPLEXĂ
Anuarul sezonului competi- 

țional 1976 al atletismului nos
tru ne oferă cîteva constatări 
interesante la capitolul rezer
vat junioarelor de categoria a 
IlI-a și anume la rezultatele a 
două dintre, pe atunci, micile 
atlete Lucia Ncgovan din Tg. 
Mureș și Anișoara Cușmir din 
Brăila. Prima arătase în acel 
sezon, al Olimpiadei de la Mont
real. o valoare remarcabilă, 
fiind clasată — în bilanțul a- 
nual — pe primul loc în cursa 
de 80 m plat, cu un rezultat 
bun — 10,1 s (recordul național 
al categoriei respective). Tot ea 
deținea, cu 12,3 s, locul 8 la 100 
m printre junioarele de cat. a 
Il-a și locul 23, cu 26,5 s, la 
200 m, la aceeași categorie. Era 
vorba despre 3 performanțe 
căre generau, în mod firesc, o 
puternică stare de optimism 
față de evoluția acestei talen
tate sprintere. Ulterior, rezulta
tele ei au crescut desigur în 
valoare, dar nu în măsura aș-

de Iar Marian Greblă, anul
V > acuitatea de Geo-Geografie, 
avid amator de fotbal, semnează 
o prezentă activă In calitate de 
organizator de întreceri sportive 
pe Universitate. De ce 7 Din do
rința de a apropia cit mal mulți 
tineri, indiferent de specialitatea 
aleasă, viitori fizicieni sau mate
maticieni, juriști sau biologi, 
lingviști sau geologi, istorici sau 
cercetători In domeniul geogra
fiei, de activitatea sportivă, de o 
ramură de sport. Am zis fotbal 
pentru că și la Universitate, a- 
cesta are cei mai mulți prieteni...

De bună seamă că peste fru
musețea lecțiilor de educație fi
zică cu anii mici sau a activită
ților sportiv-educative cu toți 
anii, la Universitatea bucureștea
nă exercițiul fizic a ajuns foarte 
aproape de Inima studenților și 
pentru că exemplul conducerii 
acestei prestigioase instituții de 
învățămînt superior exercită o 
Influență cu totul deosebită. Rec
torul Universității, acad. Ion Po- 
pescu-loviț găsește vreme să la 
parte la acțiuni turistice organi
zate de studenti. în timp ce prof, 
dr. Gheorghe Dincă, secretarul co
mitetului de partid poate fi întilnit 
deseori la mecurile inter-facultăți 
din cadrul „Daciadei". Două e- 
xemple (care fără a fi singurele, 
vlzazl de cadrele didactice) „vor
besc" de Pi sine !

Rubrică realizată de
Tiberiu STAMA

Dcmian, Beraru — Mărgineanu, 
Urdea — Ioniță, Moț, Ungurea- 
nu. STEAUA : Codoi — Fuicu, 
David, Enache, Zafiescu I — A- 
lexandru, Suciu — C. Ilie, Can- 
toneru, Rădulescu — Galan, M. 
Ionescu — Corneliu, Munteanu, 
Cîoarec. (Murariu accidentat nu 
a făcut deplasarea).

Tiberiu STAMA

R. C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — DINAMO 3—20 (0—7). 
„încurajată" de infrîngerea 
marii sale rivale (Steaua) la 
Baia Mare, Dinamo a jucat ieri 
necruțător și a învins fără 
drept de apel XV-le (incom
plet) al studenților bucureșteni. 
Partida a fost mai echilibrată 
în prima repriză, dinamoviștii 
izbutind un eseu în min. 26 
prin ALDEA (grămadă la 10 m 
de butul Sportului, mingea iese 
de partea echipei în apărare, 
dar Andrei Hariton — pe post 
de „uvertură" — ratează dega
jarea șutind în brațele lui Dă- 
răban, iar rapida aripă dina- 
movistă culcă cu decizie balo
nul în terenul de țintă) și o 
l.p.c. in min. 31 prin CON
STANTIN. S-a ratat mult de 
o parte și alta. în min. 14 Pa- 
raschiv seapă pe aripă și pa
sează „înăuntru" lui Podăres- 
cu care însă nu e... la întîlni- 
rea cu balonul. Sportul trece 
pe lingă situații foarte bune 
(min. 20. 32. 36 — A. Hariton

fie acordat (ca la bob — 2) 
în urma disputării primelor 
două manșe, după care clasa
mentul era următorul : 1. 
I.E.F.S. (Pop — Rusu — Po
pescu — Velea), — campion al 
țării. 2. I.E.F.S. II (Leațu — 
Papuc — Mihăiță — Anghel), 
3. Voința Sinaia (Pandrea I — 
Ionescu — Trache — Rădu
lescu).

SAU SPECIALIZATA?
teptată. Anul trecut, de pildă. 
Lucia Negovan ocupa locul 4 în 
bilanțul național al cursei de 
100 m, cu 11,94 s, cifră care, să 
recunoaștem, nu spune mare 
lucru în raport de cerințele in
ternaționale cu care sînt con
fruntați, în mod obiectiv, toți 
sportivii noștri fruntași.

Anișoara Cușmir este colegă 
de „promoție" cu Negovan, am
bele fiind născute în anul 1962 
(la 29 iunie și, respectiv, la 8 
ianuarie). Același anuar atletic 
din 1976 cuprinde și numele ei, 
dar performanțele sale sînt e- 
vident mai puțin spectaculoase, 
deși cu mult mai multe, adică 
la mai multe probe : 600 m — 
1:40,5 (IX), 1000 m — 3:13,8
(XXIV), 80 mg — 12,8 (XIII), 
200 mg — 31,6 (VII), lungime 
— 5,02 m (XXIV !), înălțime — 
1,54 m (IX) și tetratlon — 2527 
p (V). Este clar pentru oricine 
că Anișoara Cușmir, pe atunci 
elevă a antrenorului Ion Leu, 
se dezvolta multilateral, pregă- 
tindu-se ca atare 1 în sfîrșit, 
anul trecut, Anișoara, cu 6,91 m 
la lungime, a fost a doua per
formeră mondială a sezonului, 
a fost a doua la Universiadă 
(6,77 m) și campioană balcanică 
(6,64 m), iar la 100 m a fost a 
treia din tară cu 11.85 s !

în această iarnă, Cușmir con
firmă din plin valoarea-i com
petitivă și aceasta nu numai la 
săritura în lungime (6,81 m în 
sală este doar la 2 cm de recor
dul lumii), ci și la cursa de vi
teză pe 50 m, la care a cîștigat 
toate disputele cu adevăratele 
specialiste ale probei și a înre
gistrat noi recorduri naționale, 
ultimul, cel de 6,49, adueîndu-i 
sîmbăta trecută titlul de cam
pioană națională (pe locul se
cund, Negovan cu 6,58 s).

Aceste două exemple, puse 
față în față, ni se par foarte 
grăitoare și constituie, credem, 
o temă de meditație pentru toți 
antrenorii care lucrează cu a- 
tleți foarte tineri și care tre
buie să cumpănească bine, în 
activitatea lor, alegînd între o 
pregătire complexă, multilate
rală și una exclusiv specializa
tă ! Căci, în ultimă instanță, a- 
ceasta ni se pare a fi o — po
sibilă — explicație a stadiului 
valoric pe care l-au atins, în 
mod diferit, cele două atlete 
luate ca exemplu...

Romeo VILARA

ratează 2 I.p. din poziții foarte 
favorabile), apoi din nou Dina
mo (min. 38 contraatac M. Za
fiescu, pasă Aldea care e prins 
in extremis). Repriza a doua e 
mai bună în ansamblu, studen
ții impulsionați de Pădurea- 
nu-jr. sînt mai agresivi, chiar 
dacă Dinamo se detașează 
acum, exprimînd în teren dife
rența reală de valoare dintre 
cele două echipe. După ce in 
min. 50 fundașul Petre (nede- 
cis) e prins pe linia de but, 
STOICA nu ratează o fază ini
țiată frumos de FI. Ionescu și 
eseu: 0—11, CONSTANTIN
transformă: 0—13. A. HARI
TON reduce din scor: drop, 
min. 60. Același CONSTANTIN 
reface diferența l.p. (min. 62): 
3—16, iar NICA înscrie un 
frumos eseu „la colț" în penul
timul minut de joc. A arbitrat 
în general bine Dragoș Grîgo-

Dimitrie CALLIMACHI
C.S.M. SUCEAVA — ȘTIIN

ȚA PETROȘANI 10—0 (6—0). 
Victorie clară si meritată a gaz
delor care au făcut unul din 
cele mai bune jocuri ale lor din 
actualul campionat. Au înscris: 
LIVADARU — 2 1. p„ HAu — 
eseu. A arbitrat St. Rădulescu, 
Buc. (I. MÎNDRESCU, coresp.) 

în clasament. 1. DINAMO 37 
D. 2. Farul 32 p. 3. Steaua 
32 p etc.

Punctul oe i Pp.OV
Istoria unei foarte utile 

baze sportive din Strchaia — 
ne referim la popicăria cu 
patru piste — este lungă și 
cunoscută de localnici. Lucră
rile pentru realizarea ei s-au 
pernit cu trei ani în urmă, 
avîndu-se sprijin și de la 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, care 
a dat o sumă apreciabilă pen
tru construirea ei. deoarece 
se completa astfel săraca zes
tre sportivă a acestui oraș, 
care dispune doar de un sta
dion si o mică sală de sport 
la liceul industrial din locali
tate.

Ce-i drept, lucrările s-au tă
răgănat și abia anul trecut, 
în 1981, clădirea era gata, cu 
parchetul pus. dar mai avea 
nevoie de unele finisări la a- 
coperiș. Neexistînd un acti
vist retribuit la C.O.E.F.S. 
(funcția de președinte o înde
plinește bine, dar onorific, 
tovarășul Constantin Bologa, 
om al muncii la I.G.O.) și 
deci lipsiți de posibilitatea 
unei poziții ferme la consi
liul popular, strehăienii 
s-au trezit înt’r-o zi că orga
nul comercial din localitate 
a... pus ochii pe această clă
dire. Avînd oameni întreprin
zători l-au finisat — în doi 
timpi și trei mișcări — aco-

Sportivitatea, atribut ini

SPECTATORI NEDORIJI
Spiritul de sportivitate, du

pă cum însăși denumirea «' 
o arată, nu poate lipsi de ia 
o manifestație sportivă, ori- 

'—care ar fi ea. Iată de ce o 
abatere de la această practi
că nu poate decît să impiete
ze asupra frumuseții întrece
rii sportive, să supere deopo
trivă pe competitori și pe 
spectatori. Așa s-a întîmplat 
și cu prilejul unei partide de 
volei disputate la Baia Mare, 
între echipele feminine de 
Divizia -,A“ MARATEX Baia 
Mare și RAPID București. 
Unii spectatori băimăreni cer
tați cu normele de conduită 
sportivă, am spune chiar ele
mentar cetățenească, au folo
sit fel de fel de epitete și 
chiar insulte la adresa unor 
jucătoare oaspete.

Firește, nu subscriem nici 
la atitudinea sportivei Cons
tanța Torga, care la sfîrșitul 
partidei și-a făcut singură 
dreptate, răspunzînd, de ase
menea, cu expresii inadmisi
bile unui spectator recalci
trant, care îi adresase tot fe-

• LA ȘCOALA GENERA’



LA ZI,

ÎN BASCHET
• Selecționatele feminine de ■ 

baschet, senioare și de tineret, 
susțin primele înțîlniri (amicale) | 
ale anului cu prilejul turneului I 
pe care îl va eiectua. în luna ■ 
martie, reprezentativa de tineret 
a U.R.S.S. Oaspetelor le-a fost I 
întocmit următorul program : 20 I 
martie : cu Universitatea (la • 
Cluj-Napoca>. 21 martie : cu 
RomAnia-semoare (Clu.j-Napoca). g 
23 martie î cu România-senioa- I 
re (Bistrița). 24 martie : cu 
România-tineret (București). 25 
marlie : cu Selecționata Bucu- | 
rești. 26 martie : cu România- | 
tineret (la București).

• Au fost stabilite orașele gaz
dă ale turului al patrulea al Di
vizie) „A" — la fete (31 martie 
— 4 aprilie) : Timișoara (grupa
I— 6) și Satu Mare (grupa 7—12); 
la băieți (20—24 martie) — Cons
tanța (grupa 7—12). Turneu] gru
pei 1—6 a fost am în at.

• Primele turnee ale turului 
al treilea al Diviziei de tineret 
se vor desfășura astfel: feminin: 
25—28 martie la Rm. Vîlcea (sc
ria I) și la Tg. Mureș (seria a
II- a) : masculin : 26—28 martie
la București (seria I) și la Iași 
(seria a Il-a).

• Rezultate din etapa a 10-a
a Diviziei de tineret ia baschet ; 
MASCULIN, SERiA 1 : C.S.Ș. 
Știința Mediaș — Chimia Cra
iova 96—-92 (46—36), Academia mi
litară București — Sticla Bistri
ța 106—46 (52—23) ; SERIA A Il-a: 
ICIM Brașov — Automatica Ale
xandria 66—76 (32—33), Politehni
ca C.S.S. Unirea Iași — C.S.U. 
Oțelul Galați 98—82 (53—42), Me
canică fină București — Electrica 
Fieni 71—63 (39—24) ; FEMININ,
SERIA I : C.S.Ș. Chimia Rm. Vîl
cea — I.E.F.S. C.Ș.B. București 
88—65 (46—36), C.S.Ș. C.F.R. Cons
tanța — P.T.T. București 75—71 
(29—42), C.S.Ș. 2 Politehnica 
București — C.S.Ș. C.F.R. Craio
va 49—53 (25—25) ; SERIA A II-a: 
C.S.Ș. Voința Reghin — Mătasea 
C.S.Ș. Deva 99—39 (42—11), Rapid 
București — Alfa C.S.Ș. 1 Ora
dea 80—38 (37—30), Metalul C.S.Ș. 
Salonta — C.S.Ș. Viitorul Uni
versitatea II Cluj-Napoca 65—97 
(25—51), Voința Tg. Mureș — Tex
tila C.S.Ș. Gheorghenl 99—66 
(58—34). Corespondenți : M. Ța- 
căl, O. Guțu, C. Gruia, Dumitru 
Diaconescu, A. Soare, P. Gior- 
noiu, Gh. Drăgan, N. Tokacek, 
L, Maior, N. Costache, Fr. Dar- 
vasi, C. Albu.
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Dialog cu Marcel Pîgulea, după turneul juniorilor In Grecia

„PÎNĂ LA MECIUL CU BULGARIA 
ECHIPA TREBUIE SĂ FUNCȚIONEZE 

CA UN MECANISM BINE PUS LA PUNCT"
Săptămîna trecută lotul re

prezentativ de juniori al ță
rii noastre a susținut două 
jocuri amicale în Grecia, cu 
selecționata similară a acestei 
țări. La întoarcere am avut 
un scurt dialog cu antrenorul 
principar Marcel Pigulea, care 
ne-a furnizat unele constatări 
legate de comportarea jucăto
rilor, de evoluția generală a 
echipei.

— Mai sint trei săptămîni 
pînă ia 24 martie data primu
lui joc cu Bulgaria din preli
minariile C.E Ce mai este de 
rezolvat in jocul echipei noas
tre ca randamentul acesteia să 
ajungă la cote cît mai ridi
cate ?

— In general, echipa a avut 
o comportare constant bună 
și pot afirma că se află pe o 
curbă ascendentă la toate ca
pitolele: fizic, tehnAc, tactic. 
Mai avem insă de rezolvat u- 
nele probleme legate de de
ficienta In transmiterea min
gii. De asemenea, schimbarea 
direcției de atac se face spo
radic și cu intîrziere. Va tre
bui să insistăm și asupra fa
zei de finalizare pentru că 
deși frecvența șuturilor la 
poartă a fost bună — 18 tn 
primul meci, 22 in al doilea — 
se ratează exagerat de mult 
din poziții extrem de favora
bile. Pînă la meciul cu Bul
garia echipa trebuie să func
ționeze ca un mecanism bine 
pus la punct.

CAMPIONATUL ECHIPELOR

UNIVERSITATEA CRAIOVA A CEDAT
(Urmare din pag. 1)

— Enumerați, totuși, șl plu
surile din jocul echipei.

— S-a îmbunătățit simțitor 
marcajul și dublajul. De exem
plu, in cele două tntilniri din 
Grecia n am primit nici un 
gol din acțiune, adversarii noș
tri creîndu-și foarte puține si
tuații de gol. Mulțumitoare 
este și frecvența acțiunilor 
noastre de atac încheiate cu 
șut la poartă.

— Se profilează „11"-le de 
bază pentru meciul cu Bulga
ria ?

— In linii mari, da. Mai 
avem însă citeva incertitudini 
in două-trei posturi. Mă refer 
la vîrful de atac, unde candi
dează Văsîi și Tirlea, la fun
dașul stingă, -înde „lupta9 se 
dă intre Bălan si Zap și, e- 
ventual, la postul de portar, 
la care concurează Iașco șl 
Somoghi. Un randament con
stant bun au avut in meciu
rile din Grecia Belodevici, 
Hagi, O. Popescu și Mirea.

— Care este programul în 
continuare pînă la 24 martie 7

— Revenim la 12 martie de 
la turneul de la Tașkent, după 
care ne vom continua pregăti
rile urmină sd mai susținem 
două meciuri ie verificare cu 
formații de Divizia „B". De 
la 15 martie ne vom deplasa 
la Hunedoara, locul de desfă
șurare a primei manșe cu 
Bulgaria.

Gheorghe NERTEA

CARNET 
ATLETIC

• Duminică va fi inaugurat 
sezonul competițiilor de marș, 
odată cu prima etapă a tradi
ționalei Cupe a primăverii. 
Concursul (care va fi organizat 
de asociația sportivă P.T.T.) se 
va desfășura in împrejurimile 
Stadionului tineretului. Primul 
start se va da la ora 9. In pro
gram figurează următoarele 
probe : copii I — 1 km, copii II
— 2 km, copii III — 3 km, se
niori — 15 km, juniori I și II
— 5 km, fete — 2 km.

• Sala din parcul „23 Au
gust" va fi gazdă, sîmbătă de 
la ora 9,30 și 15, iar duminică 
de la ora 9,30, a competiției (cu 
caracter republican) pentru ju
niorii de cat. a II-a, organizată 
de Viitorul București. • La 
Hunedoara, în zona microraio- 
nului 7, a avut loc duminica 
trecută competiția de cros — 
„Memorialul George Băleanu"
— aflată la cea de a X-a edi
ție. Au participat peste 500 de 
alergători din 17 cluburi și a- 
sociații din mai multe orașe 
din țară. In clasamentul final, 
primul loc a fost ocupat de e- 
chipele Cetate Deva și Metalul 
Hunedoara (organizatoarea com
petiției). Cîțiva dintre cei 17 
cîștigători individuali : Cleopa
tra Bălăceanu (jun. III) de la 
Cetate Deva, Ion Oloman (jun. 
III) și Mihaela Budecan (jun. I) 
de la Metalul Hunedoara, Ion 
Nicolae (veterani) de la Combi
natul Hunedoara. (Ion VLAD — 
coresp.)

® Atleți juniori din 15 loca
lități au luat parte la concursul 
de sală organizat de C.S.Ș.A. 
din Cluj-Napoca. Cupa a reve
nit gazdelor cu 125 p. Au ur
mat : C.S.Ș. Satu Mare 43 p, 
C.S.Ș. Șoimii Sibiu 34 p, C.S.Ș. 
Arad 32 p, C.S.Ș. Mediaș 32 p, 
C.S.Ș. Oradea 23 p, Ciuburud, 
Odorhei, Tg. Mureș, Deva etc. 
Citeva rezultate : junioare I : 
50 m : E. Pauer (C.S.Ș.A.) 6.7 ; 
50 mg : ' Simona Stănescu
(C.S.Ș.A.) 7,3 ; lungime : Rodi- 
ca Mureșan (C.S.Ș.A.) 5,50 m ; 
înălțime : Mureșan 1,60 m ;
greutate : Eug. Ciupe (C.S.Ș. 
Zalău) 11,52 m : juniori I : 50 
m : G. Bara (C.S.Ș. Șoimii) 
6,0 ; 50 mg : N. Rotar (C.S.Ș. 
Arad) 7,0 ; lungime : M. Glo- 
deanu (C.S.Ș. S. Mare) 6.76 m ; 
înălțime : G. Mărginean (C.S.Ș. 
Mediaș) 2,00 m ; greutate : Em. 
Lascu (C.S.Ș. Arad) 13,58 m. (P. 
NAGY — corcsp.)
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DE SPERANȚE
Odată cu startul returului în 

Divizia „A" s-a reluat și între
cerea echipelor de speranțe. E- 
tapa a 18-a a fost dominată de 
partida de la Bacău, unde for
mația locală Sport Club — li
dera competiției — a primit re
plica echipei F.C. Constanța. 
Victoria a revenit tinerilor jucă
tori băcăuani antrenați de Sorin 
Avram, cu 1—0, după a întîlnire 
care în marea majoritate a tim
pului a avut un aspect echili
brat. Dintre celelalte rezultate 
ale etapei se remarcă victoria 
obținută la București de „U" 
Cluj-Napoca (3—1) în fața echi
pei Dinamo, una dintre preten
dentele la titlu. Scorul etapei a 
fost înregistrat, ca și în cazul 
etapei Diviziei „A", tot la Cra
iova, unde Universitatea a cîș
tigat cu 6—0 partida cu A.S.A. 
Tg. Mureș.

Iată clasamentul înaintea eta-
peii a 19-a :

1. S.C. BACAU 18 13 4 1 53-11 30
2. U. Craiova 18 11 4 3 62-14 26
3. Corvinul 18 11 3 4 56-25 25
4. Dinamo 17 10 3 4 46-20 23
5. F.C. Const. 18 10 2 6 48-19 22
6. C.S. T-viște 18 10 2 6 33-25 22
7. F.C.M. Bv. 18 9 3 6 27-22 21
8. „Poli” Tim. 18 9 3 6 33-33 21
9. F.C. Argeș 18 8 1 9 23-27 17

10. Sportul stud. 18 7 3 8 27-39 17
11. Chimia . 18 6 4 8 29-46 16
12. „U“ Cj.-Nap. 17 7 1 9 26-26 15
13. A.S.A. Tg. M. 18 7 1 10 25-34 15
14. Progr.-Vulcan 18 5 4 9 28-54 14
15. Steaua 18 4 5 9 27-45 J3
16. F.C. Olt 18 5 3 10 31-50 13
17. U.T.A. 18 4 0 14 16-54 8
18. Jiul 18 2 0 16 13-59 4

ADMINISTRAȚIA OE STAI 
LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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• Ultimele zile de participare 
la TRAGEREA EXTRAORDINA
RA PRONOEXPRES. în aceste 
zile, agențiile Loto-Pronosport 
continuă în ritm susținut vînza- 
rea biletelor pentru tragerea ex
traordinară Pronoexpres de du
minică 7 martie 1982. După cum 
s-a mai anunțat, pentru atribui
rea cîștigurilor în autoturisme 
„Dacia 1300" și „Skoda 120 L", 
excursii în U.R.S.S. sau R.P. 
Ungară și mari sume de bani, 
variabile și fixe, se vor efec
tua 13 extrageri în patru faze, 
cu un total de 72 de numere. 
Așadar, aceeași formulă, deose
bit de avantajoasă, utilizată la 
recenta tragere similară din 10 
ianuarie a.c., cînd s-au înregis
trat peste 137.000 de premii ! Se 
reamintește că biletele de 25 lei 
varianta, achitate 100% sau în 
cotă de 25%, au drept de cîști- 
guri la toate extragerile. Se poa
te juca pe variante simple, va
riante combinate sau combinații 
„cap de pod". Un bilet la a- 
ceastă tradițională tragere poa
te fi și un cadou plăcut și util 
la început de primăvară... Sîm
bătă 6 martie este ultima zi de 
participare.
• In atenția participanților la 

Pronosport ! Datorită orei tîrzii 
la care s-au încheiat unele par
tide cuprinse în programul con
cursului de ieri, rezultatele vor 
fi publicate mîine, 5 martie 1982, 
în această rubrică.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAG ERE A .. P RON OEX PREȘ" 
DIN 3 MARTIE 1982. Extrage
rea I : 28 39 9 16 37 20 ; extra
gerea a II-a : 32 35 30 14 6 11. 
Fond total de cîștiguri: 1.184.978 
lei, din care 56.955 Ici. report 
la categoria 1.

CAVAI, 
LONGEVITATEA 

Șl LOTUL
Cînd antrenorul echipei 

naționale l-a selecționat 
pe portarul Cavai și l-a 
luat în recenta „expediție 
sud-americană" unii au 
rămas puțin șocați și a.u 
murmurat : „Uite găselni
ța lui Mircea Lucescu, 
parcă n-am avea portari 
mai tineri, de perspecti
vă". Dar alții au spus : 
„Dacă Lucescu a apelat și 
la Cavai știa el ce știa". 
Și ce știa Lucescu ? „Li
niștea și siguranța sa de
clanșează ambițiile celor
lalți in teren, reface mo
ralul jucătorilor", moti
vează tînărul antrenor 
al reprezentativei noastre. 
„Virsta se măsoară acolo, 

între buturi, nu pe legiti
mație. Să ne amintim de 
italianul Dino Zoff sau de 
vest-germanul Sepp Ma
yer, de longevitatea lor. 
Ori, Cavai are, acum, 31 
de ani ; reflexele lui sînt 
încă uimitoare".

Așa este. De cînd s-a 
dus la Jiul, Cavai conti
nuă să fie sobru, sigur pe 
el, catalizator al echipei. 
Marele punct al „alb-ne- 
grilor" cîștigat la Timișoa
ra este și opera lui, mai 
ales a lui. Un punct care 
mai liniștește... Jiul, în
depărtează echipa de zona 
retrogradării. De fapt, 
Jiul își datorează ultimi- 
le prezențe în Divizia „A" 
și portarului său. așa cum 
pe vremuri, i-o datora lui 
Crîsnic, cel care a avut 
„marele ghinion" de a fi 
fost concurat la selecție 
în echipa națională de 
Voinescu și Toma. Dacă 
vreți, într-un fel, acest 
Cavai — jucător de ex
cepție, dar care are o re
marcabilă modestie — a 
avut și el (pînă acum) 
„ghinion". Dar de altă na
tură : pînă la Lucescu,
„luneta selecționerilor" nu 
a ajuns așa de departe.

Cavai se simte încurajat 
acum. El se concentrează, 
încercînd „forțarea" ușilor 
lotului reprezentativ. „Poa
te voi prinde acest lot în 
preliminările C. E.“, ne-a 
declarat el.

Cu ambiția, hărnicia și 
seriozitatea sa. Cavai are 
această frumoasă perspec
tivă.
Stelion TRANDAFIRESCU

VIZA LEGITIMATIILOR- 
ABONAMENT C.N.E.F.S.

Viza si eliberarea le- 
gitimatiilor-abonament de 
intrare la competițiile 
sportive pe anul 1982 se 
efectuează la sediul 
C.N.E.F.S.. pînă Ia data 
de 31 martie 1982. dată 
după care încetează va
labilitatea legitimațiilor 
eliberate sl nevizate pe 
anul 1982.

Meciul era practic jucat, ast
fel incit pe teren se aflau, în 
acel moment, două echipe cu 
stări psihice diametral opuse. 
Craiovenii au reușit să se vadă 
prin cele citeva execuții tehni
ce ale lui Bălăci, pe oartea 
stingă, dar reluările in poartă 
nu s-au produs. în min. 37, 
Crișan. scăpat pe dreapta, avea 
să rateze reducerea scorului, 
Țicleanu repetindu-1 în min. 
42, după una din putinile mingi 
frumos lucrate de Cîrțu. Ultima 
mare ocazie de a reveni în 
vestiar cu un scor care să per
mită relansarea șanselor echi
pei gazdă a fost în min. 44 
cînd, după o altă acțiune spec
taculoasă a lui Bălăci, oaspeții 
au fost la un pas de autogol.

După pauză, fotbaliștii vest- 
germani „temporizează activ"-— 
dacă permiteți expresia — B‘n" 
dindu-se, parcă, la faptul că 
peste două ore vor decola. Cra
iovenii insistă, sperînd să re
ducă scorul, dar Crișan trage 
alături (min. 65), apoi „capul" 
lui Cămătaru (min. 66) este 
salvat de Kraus și jocul 
curge, inexorabil, spre final. 
După un slalom de zile mari, 
Breitner trage in plasa exteri
oară (min. 70), Negrilă reia pu
ternic din unghi (min. 74), dar 
conturile sînt încheiate.

■ Așadar, Bayern a invins cu 
un scor detașat.

Speranța lui Ion Oblemenco 
(„Putem învinge pe Bayern") 
nu s-a împlinit.

Victoria jucătorilor miinche- 
nezi, indiscutabilă, a fost re
purtată, in fond, de o echipă 
condusă magistral de cei mai 
buni doi jucători din Europa 
(Rummenigge si Breitner) in 
jurul cărora toți ceilalți 8 ju
cători de cîmp nu stau o sin
gură clipă, pentru a se afla 
mereu „în priză" și pentru a 
nu fi nevoiți să recurgă la ar-

UNIVERSIIATEA CRAIOVA - 
BAYERN MUNCHEN 0-2 (0-2)

Stadion Centrai ; ke~en corespunză
tor ; timp bun oenl'v fotbal ; spec
tatori — aproxunotiv 50 000- Șuturi la 
poartă : 14—11 (pe ooartă : 7—4).
Corner, t 9—4. Au interi, BREITNER 
(min. 7) și RUMMENIGGE (min. 19).

UNIVERSITATEA : -ung - Negrilă, 
TUIhoi, Ștefănescu, Ungureanu — Ji- 
clecnu, Bălăci (mm 30 Donose), 1*-  
mescu — Crișan (min. 80 Geolge- . 
Cămătaru, Cirtu.

BAYERN S Miiller - Weiner (min. 
39 GUttler), Au-enthaler, Beierlorxer, 
Horsmann — Durnberg-, Kraus, Breit
ner, Dremmle' — Honess, Rumme- 
nlgge.

A arbitrat foarte o ne Ch. Center, 
ajutat Ic linie de van Svieten șl 
Dreismond (toti din Olondo).

Cartonoșe galbene : BEIERLORZER, 
ȘTEFANESCU

tificii tehnice care deseori plac, 
dar nu au eficacitate.

Echipa craioveană, care ar fi 
putut învinge, probabil, la scor 
— cu jocul de azi (n.r. ieri) — 
multe dintre formațiile primei 
noastre divizii, și-a văzut ela
nurile si intențiile tăiate de un 
joc pe cit de economic, pe atît 
de... generos, în care — de cele 
mai multe ori — supervedetele 
se „înhamă" la joc ca și fotba
listul de rezervă, să-1 amintim 
pe Gtittler. de pildă.

Ne-am zis — la un moment 
dat — că Bayern 1982 repre
zintă mai puțin decît Bayem-ul 
lui Beckenbauer și Gerd 
MUller. în cele din urmă 
ne-am dat seama că echipa 
miincheneză a știut să moder
nizeze pînă și jocul formației 
care părea să fie momentul de 
virf în viața clubului. De a- 
ceste modificări în mers — în
registrate pe viu — va trebui 
să ținem seama, pentru a nu 
ne crea iluzia că valoarea de 
moment a unor echipe româ
nești poate acoperi lipsa de 
progres a fotbalului nostru în 
general.

...MINUTUL 91
După meci, fotbaliștii vest- 

germani păreau, firesc, foarte 
mulțumiți de rezultat. S-au 
abținut insă de la declarații. 
Dar nu și antrenorul Paul Cer- 
nai care ne-a declarat succint: 
„Am cîștigat cu 2—0 și rezul
tatul spune totul. Jocul l-ați 
văzut, desigur, și e mai bine 
ca fiecare să tragă concluziile 
de . rigoare". In schimb, pre
ședintele clubului Bayern 
Munchen, Wilhelm Otto Hoff
mann, a fost mai comunicativ. 
„Desigur, victoria ne bucură, 
dar sînt convins că Universita
tea Craiova poate mai mult de
cît ceea ce a arătat în acest 
meci. Evident, calificarea nu 
o mai putem pierde. Șansa 
noastră a fost deschiderea ra
pidă a scorului, jucătorii noștri 
știind că, în continuare, nu 
vor mai avea mari dificultăți 
în desfășurarea partidei. Mi-au 
plăcut, ca de obicei, vedetele 
echipei noastre Breitner, Rum- 
menigge, Augenthaler și Kraus".

Scurt popas și in vestiarul 
echipei craiovene. Ion Oble
menco : „Am fost învinși de o 
echipă mai bună, cu o mare 
experiență internațională și cu

individualități deosebite. Unii 
dintre jucătorii noștri nu au 
putut depăși obstacolul tracu
lui și nici pe acela al mizei 
jocului. Mi se pare, totuși, că 
scorul este mult prea mare fa
ță de aspectul întrecerii din 
finalul primei reprize și din în
treaga repriză a doua".

Ilie Bălăci : „Am jucat cris
pat, nervos ineficace. Sîmbătă, 
în meciul de campionat cu 
A.S.A., am evoluat bine ; cu 
Bayern Munchen. lamentabil. 
Am primit două goluri din gre
șeli elementare. Primul din 
cauza lipsei de curaj, cel de al 
doilea din pricina neatenției 
portarului. Am mai comis, de 
asemenea, greșeli mari și la 
executarea loviturilor libere".

Mircea Lucescu. antrenorul 
echipei naționale : „A învins 
pe merit echipa mai bună, care 
a arătat o certă clasă interna
țională. Jucătorii craioveni au 
fost întrecuti în toate compar
timentele. Nu. au jucat Ia mar
caj, au lăsat culoare libere, au 
fost depășiți net la capitolul 
viteza de joc."

Ion OCHSENFELD

HIN1VACANTE OFERITE DE I.T.H.R. BUCUREȘTI
In lunile martie—-aprilie—mal se beneficiază de mari reduceri 

de prețuri în stațiunile montane :

Plecări zilnice

Stațiunea 3 zile 4 zile 5 zile

• Predeal lei 189 250 315
• Bușteni lei 161 215 268
• Sinaia lei 189 250 315
• Breaza lei 161 215 268
• Cheia lei 152 202 252

De reținut: biletele atît pentru odihnă și tratament, precum 
și pentru excursii pot fi procurate de la agențiile I.T.H.R. 
București din: str. Tonitza nr. 13 (telefon 16.45.45); str. Men
deleev nr. 14 (telefon 59.37.60); Bd. Republicii nr. 68 (telefon 
14.08.00); Cal. Moșilor bloc 55 bis (telefon 11.08 48): Cal Griviței 
nr. 139 (telefon 18.02.37); Bd. 1848 nr. 4 (telefon 13.75.33); Bd. 
N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15.74.11).

ANUNȚ
Magazinele auto I.D.M.S. livrează autoturisme DACIA 

1300, după cum urmează :
Magazinul București — Dină la nr. 8.600/1982
Magazinul Pitești — pînă la nr. 4.500/1982
Magazinul Bacău — pînă la nr. 1.800/1932
Magazinul Brașov —- pînă la nr. 1.200/1982
Magazinul Cluj —- pină la nr. 500/1983
Magazinul Iași — pină la nr. 1.450/1982
Magazinul Reșița •— pînă la nr. 3.200'1982
Magazinul Timișoara — pină la nr. 1.500/1982
Magazinul Baia Mare — pină la nr 4.250/1982

Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme 
Si capacitatea de livrare a fiecărui magazin.



„Cupa Davis'1 la ediția '73 FLORENȚA CRĂCIUNESCU IN „PLASA'
8 MECIURI ECHILIBRATE ÎN PRIMUL TUR în 1981 [IV]

• In jierechea a doua. Chile -România și Mexic—Australia • McEnroe 
contra fraților Amritraj • Etapa următoare In luna iulie
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

In 8 orașe ale lumii se dispută 
primul kur al celei de a 73-a 
ediții a tradiționalei competiții 
de tenis „Cupa Davis", un ade
vărat campionat mondial pe 
echipe. E vorba desigur de 
grupa de elită a competiției, 
cea intitulată ,.non-zonală“ și 
incluzind cele mai bune 16 for
mații ale lumii.

în ordinea indicată de ta
bloul de concurs tsi punind in

grea pentru Clerc și Vilas con
tra Noah).

Trăsătura cea mai importan
tă a noii formule de disputare 
a Cupei Davis — pentru gru
pa non-zonală — este aceea 
că învinșii din primul tur nu 
părăsesc competiția, ci li se 
oferă și șansa unei recalificări. 
Astfel, de pildă, indiferent da
că va fi învingătoare sau în
vinsă în meciul cu Chile, echi
pa României va mai susține un

Deși în afara performanțelor 
maxime, pe care le puteți vedea 
în tabelele alăturate, n-au mai 
realizat suita spectaculoasă din 
1980, Evelyn Jahl-llerbcrg (căsă
torită recent cu un antrenor de 
înot) șl Maria Vergova-Petkova 
continuă să domine aruncarea 
discului, fiind singurele atlete 
care au depășit 70 de metri. Du
bla campioană olimpieă a început 
mai bine sezonul, încercînd in 
cîteva tentative timpurii să re
câștige recordul mondial. N-a re
ușit „decît14 un 71,46 m în iunie, 
la „Ziua Olimpică" de la Berlin, 
la 4 cm de recordul personal, 
apoi a coborît cu 3—4 metri me
dia performanțelor. Nici Petko- 
va n-a mai părut atît de puter
nică pe cît era în sezonul olimpic 
în care avusese trei concursuri 
peste. 70 m și alte trei dincolo de 
69 m. în ansamblul specialității 
ele păstrează, însă, un oarecare 
avans față de restul fruntașelor 
mondiale și acest lucru iese în 
evidență la concursurile impor-

Ilie Năstase și Florin Segărceanu, din nou împreună sub cu
lorile echipei României în Cupa Davis

față echipele gazdă), vor avea 
loc următoarele partide : 
S.U.A. — India (puternicii ame
ricani. deținători ai trofeului, 
contra fraților Amritraj), Sue
dia — U.R.S.S. (sovieticii fiind 
nou promovați în această gru
pă) Mexic — Australia (Ra
mirez contra McNamara — Mc 
Namee). Chile — România 
(pentru a treia oară la rînd 
echipa noastră fiind obligată 
de sorți să întîlnească — după 
Brazilia și Argentina anul 
trecut — din nou o formație 
din America Latină). Noua 
Zeelandă — -Spania. Italia — 
Marea Britanic Cehoslovacia 
— R.F. Germania (nici o pro
blemă pentru Lendl) și Ar
gentina — Franța (sarcină

meci fie cu învingătoarea (dacă 
ea însăși cîștigă), fie cu învin
sa (dacă ea însăși pierde) în- 
tîlnirii Mexic — Australia. (Din
păcate, și într-un caz și în
celălalt, formația noastră va
trebui să joace din nou în
deplasare). Acest sistem permi
te o permanentă triere a va
lorilor și stabilirea fermă a 
celor mai bune 16 formații în 
fiecare an. Să precizăm că 
echipa României face de doi 
ani parte din această grupă 
de elită.

Noua ediție a Cupei Davis 
debutează sub auspiciile unor 
întîlniri în general echilibrate, 
făcînd — ca de obicei — tot 
mai interesante etapele ulte
rioare. Etapa a doua se va dis
puta în perioada 5—11 iulie.

LUI JAHL Șl PETKOVA
tante. Petkova a cîștigat la Za
greb, în finala „Cupei Europa" 
(69,08 m), unde Jahl s-a clasat 
doar a treia, după sovietica Ga
lina Savinkova. La Roma, la 
„Cupa Mondială", Jahl s-a re
vanșat (66,70 m) intreeînd-o greu 
pe recordmana mondială (66,30 
m), in timp ce Savinkova a ur
cat din nou pe podium, dar cu 
un rezultat modest (63,96 m). A 
treia mare competiție a sezonului. 
Universiada, a fost cîștigată de 
Florența Crăciunescu (67,48 m), 
detașată net de vicecampioana 
R. D. Germane, Petra Sziegaud 
(64,14 m). Florența a cîștigat po
ziții bune față de 1980, iar re
cordul național stabilit la Bratis
lava, la 6 iunie, 68,98 m, este cea 
mai bună performanță maximă 
a vreuneia dintre fruntașe obți
nută pe teren străin ! Eleva lui 
Dan Serafim se află acum la un 
singur metru de spectaculoasa 
graniță a celor 70 m, depășită 
pînă acum. în istoria probei, doar 
de trei atlete

Ce mai arată topul anului ? 
S-ar părea că din tie Savinkova 
și Valentina Harcenko ar trebui 
aleasă urmașa sovietică a Fainei 
Melnik-Vele va. Savinkova are 29 
de ani, a progresat aproape 2,50 
m in trecutul sezon (67,22 m în 
1980), în timp ce Harcenko, arun
cătoare de aproape 33 de ani, 
este o mare surpriză, îmbunătă- 
țindu-și precedenta performanță 
maximă cu aproape 5 metri (65,08 
m). Chiar dacă discul are ante
cedente de longevitate, este greu 
de crezut că vreuna din ele va 
reuși să repete isprăvile Fainei... 
Mai ales că în grupul de frunte 
se găsesc numeroase atlete tine
re, incepînd chiar cu Jahl și 
Crăciunescu șl continuînd cu Gi
sela Relssmdller, Irina Meszyn- 
ski și Petra Sziegaud, „garda" li
derei din R. D. Germană. O pre
zentă inedită în top : englezoaica 
Meg Ritchie, a doua aruncătoare 
valoroasă din Insulă, după suli- 
țașa Theresa Sanderson.

Vladimir MORARU

CELE MAI BUNE REZULTATE DIN 1981

71.48 Evelyn Jahl (R.D.G., 1956)
71,30 Maria Petkova (Bulgaria, 1950)
69,86 Valentina Harcenko (U.R.S.S., 1949)
69,70 Galina Savinkova (U.R.S.S., 1953)
68,98 FLORENȚA CRĂCIUNESCU (România, 

1955)
68,76 Gisela Reissmuller (R.țî.G., 1960)
67.48 Meg Ritchie (Anglia, 1952)
67,38 Irina Meszynski (R.D.G., 1962)
67,12 Petra . Sziegaud (R.D.G., 1958)
66,54 Cristina Betancourt (Cuba, 1947)
21. Mariana Ionescu-Lengyel (România, 1953)

63,52

CELE MAI BUNE REZULTATE DIN TOATE
TIMPURILE

71,80 Petkova (’80)
71.50 Jahl (’80)
70.50 Faina Melnik (’76)
69,86 Harcenko (’81)
69,70 Savinkova (’81)
69,08 Carmen Romero (Cuba, ’76)
68,98 CRĂCIUNESCU (’81)
68 92 Sabine Engel (R.D.G., ’77)
68,76 Reissmfîller (’81)
68,64 Margitta Pufe (R.D.G., ’79)
67,96 ARGENTINA MENIS (’76)

JUCĂTORII NOȘTRI
ÎNVINGĂTORI ÎN

DE TENIS DE MASĂ 
R. D. GERMANĂ

• Participind la un turneu 
internațional de tenis de masă, 
care a avut ioc zilele trecute la 
Berlin, tinerii noștri reprezen
tanți au avut o comportare 
foarte bună, ocupînd 5 locuri 
intîi : simplu băieți — Paul 
Haldan ; dublu băieți — Paul 
Haldan, Costel Bădoi ; dublu 
mixt — Paul Haldan, Beatrice 
Pop : echipe fete — Daniela 
Paduraru. Beatrice Pop. echi
pe băieți — Haldan, Bădoi, 
Dorcescu. De asemenea. Danie
la Făduraru și Costel Bădoi 
(dublu mixt). Daniela Făduraru 
si Betrice Pop (simplu fete) 
s-au clasat pe locul 3.

• Intre, 5 și 8 martie, la

Ruse (Bulgaria), se vor desfă
șura întrecerile din cadrul tra
diționalului turneu internațional 
de tenis de masă, dotat cu 
„Cupa 8 Martie", la care vor 
lua parte, printre altele, echipe 
din , R. F. Germania, Turcia, 
Cehoslovacia, U.R.S.S., Bulga
ria, Austria ș a. Țara noastră va 
fi reprezentată de o echipă fe
minină formată din Daniela 
Paduraru, Judith Borbely, Kin- 
ga Lohr, însoțită de antreno
rul Laurențiu Gheorghiu.

J. O. 1992 
ÎN ELVEȚIA?

LAUSANNE, 3 (Agerpres). — 
Directoarea C.I.O., Monique Ber- 
lioux, într-un interviu acordat 
unui ziar din Lausanne, a de
clarat că Elveția deține toate 
atuurile să organizeze în anul 
1992 Jocurile Olimpice atît cele 
de iarnă cît și cele de vară, 
ceea ce ar constitui o premieră 
în Istoria olimpiadelor : „îmi
imaginez perfect regiunea Alpi- 
lor, bine echipată pe plan teh
nic, găzduind Olimpiada albă în 
cea de-a doua jumătate a lunii 
martie și platoul helvetic, cu 
frumoasele sale orașe, devenind 
locul de disputare ă Olimpiadei 
de vară în luna aprilie".

TURNEELE CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI
Mrw lin oao ti

In clasament, după primul tur
neu : 1. C.S.M. Delta Tulcea 6 p, 
2. Explorări B. Mare 5 p, 3. Po
litehnica Timișoara 4 p, 4. Cal
culatorul București 3 p. Următo
rul turneu va avea loc la Timi
șoara <7—9 martie). (Pompiliu 
COMȘA, coresp.l.

La Galați, in sala Universi
tatea, C.S.U. Oțelul Galați a 
învins în ultima reuniune pe 
C.S.U. Alumina Oradea cu 3—1 
(—8, 13, 5, 13) într-o partidă 
plăcută, cu o evoluție intere
santă a scorului. Gălățenii au 
jucat bine spre deosebire de

TURNEELE FINALE ÎN
In sălile de sport din Tg. Jiu 

(locurile 5—8) și Deva (locurile 
9—12) au început turneele fi
nale Dentru definitivarea ierar
hiei camoionatului feminin Di
vizia ..A“. (Dună cum se știe, 
disputa fruntașelor. locurile 
1—4 s-a Încheiat cu cîteva zile 
în urmă).

TG. JIU. 3 (prin telefon). Pri
ma partidă a turneului din lo
calitate a fost foarte disputată, 
iucîndu-se cinci seturi. în 
lupta dintre cele două comba
tante reușita a fost de partea 
formației Chimpex Constanța 
care a întrecut Penicilina Iași 
cu scorul de 3—2 (14, —11. 5, 
—14 10) întt-un ioc care a du
rat aoroaoe două ore. S-au re
marcat : Emilia Mănăilă, Lilia
na Văduva. Luxa Racovițan (C), 
Georgeta Popescu Mihaela 
Bordei Marina Bejenaru (I). 
Au arbitrat : N. Grigorescu si 
I. Suselescu ambii din Bucu
rești.

în ultima partidă a zilei. Ști
ința Bacău a întrecut ne C.S.M. 
Libertatea SÎDiu cu 3—2 (—5, 
13 11. —G. 3). Cele mai bune
iucătoare '. Monica Moise. Flo
rentina Mangeac. Margareta 
Baka (B> Mirela Popovici. An
ca Amariei (S). Arbitri : N. 
Ionescu N. Grigorescu (ambii 
Bucureștii. Programul de azi. 
ora 18 30 * C.S M Libertatea

orădeni care n-au mai făcut 
figura bună din serile prece
dente. S-au remarcat: Pustiu, 
Țic, Geană (G), Horje (O). Ar
bitri: I. Niculescu și A. Dra- 
gomir (București).

In cel de-al doilea meci U- 
niversitatea Craiova a întrecut 
pe C.S.M. Suceava cu 3—1 (12, 
—11, 7, 11). ioc în care s-au 
remarcat Băloi. Braun (C) si 
Mindru (S). Arbitri : Gh. lo- 
nescu, A. Dinicu (ambii din 
București). Clasamentul : 1.
C.S.U. Oțelul Galați 6 p, 2. 
U. Craiova 4 n. 3. C.S.U. Alu
mină Oradea 2 o, 4. C.S.M. Su
ceava 3 n. (T. SIRIOPOL, co- 
resn.).

CAMPIONATUL FEMININ
Sibiu — Penicilina. Știința 
Bacău — Chimpex Constanta 
(P. CRISTEA, coresp.).

DEVA, 3 (prin telefon). în 
Sala sporturilor din localitate 
s-au disputat azi (n.r. ieri)

două întîlniri de volei. în pri
ma dintre ele s-au aflat fată în 
fată studentele din două mari 
centre universitare. respectiv 
Universitatea Timișoara — Uni
versitatea Craiova. După o 
dispută care a durat peste două 
ore. tinerele iucătoare timișo- 
rence. bine conduse in teren 
de către profesorul Puiu Susan, 
au reușit să învingă cu 3—2 
(—15. 13, —7, 9, 13). Remarca
te : Mariana Brînzei, Doina Po
pescu. Daniela Roșea (T). Ma- 
rilena Dubinciuc, Maria Buzatu, 
Constanța Mîlitaru (C). Arbi
tri : I. Covaci (București) si 
Al. Ignat (Tg. Mureș).

Maratex Baia Mare a întrecut 
în meciul următor pe Rapid 
București 3—1 (—12. 14. 13, 13) 
avînd cele mai bune iucătoare 
în Niculina Stanică si Mihaela 
Pintea. De la bucureștence s-a 
remarcat Mariana Ivanov. Ar
bitri : V. Arhire (Brasov), M. 
Marian (Oradea). Azi ora 16,30: 
Univ. Craiova — Rapid. Univ. 
Timișoara — Maratex. (loan 
JURA, coresp.).

C.M. DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. li

meritată. Handbalist!! români 
sint extrem de puternici si vor 
ajunge absolut meritat in fina
lă". O oDlnie nu muit diferită 
are si președintele forului de 
specialitate suedez. Eric Anders
son : „M-a impresionat puter
nic echipa României. care-$i o-

norează palmaresul său deose
bit. Vasile Stingă este, după pă
rerea mea. cel mai mare hand
balist ai acestui campionat mon
dial. Ne-ar onora mult dacă e- 
chipa română ar vrea să vizi
teze Suedia in cadrul unui tur
neu".

Multă vîlvă face aci părerea 
generală că antrenorul iugo
slav Vlado Stenzel, care a dus.

ECHIPA DE HOCHEI A 
ÎN DOUĂ MECIURI

Ieri seară a plecat în Austria 
echipa de hochei a țării noas
tre pentru a susține două me
ciuri în compania selecționatei 
austriece. Cele două jocuri au 
loc in zilele de 5 și 6 martie și 
vor fi găzduite chiar de pati
noarul din orașul Klagenfurt,

TURNEUL DE ȘAH 
DIN INDONEZIA

JAKARTA, 3 (Agerpres). — Tur
neul de șah de la Denpassar 
(Insula Bali) a continuat cu run
da a 18-a, în care Florin Gheor
ghiu a cîștigat, cu piesele negre, 
partida cu jucătorul Indonezian 
Suradiradja.

Alte rezultate : Chandler — 
Keene 1—0 ; Hulak — Ardiansjah 
1—0 ; Spasov — Bellow 1—0 ; 
Henley — Rlbli 1—0 ; Sosonko — 
Csom 1—0 ; Matanovici — Han- 
doka 1—0 ; Miles — Rodriguez 
1—0 ; Gunavan — Bahtijar 1—0 ; 
Hort — Christiansen remiză.

Lider al clasamentului se men
ține athericanpl Browne, cu 12,S 
p (1). urmat de Chandler — 12 p, 
Christiansen — 11,3 p (1), Hort, 
Hanley, Mlles — 11,5 p. Florin 
Gheorghiu, Kurajita, Ardiansjah 
'— 11 p, Sosonko — 10,5 p (1), 
Spasov — 10,5 p etc.

în trecut, echipa R.F. Germania 
la titlul mondial, va părăsi a- 
cest post. Se spune că duce tra
tative cu federația spaniolă. 
Din această cauză el a început 
încă de De «cum să dea... sfa
turi viitorilor săi elevi.

Meciul România — Spania va 
începe la ora 20 (ora României) 
la „Eisshaile" din Frankfurt pe 
Main si va fi arbitrat de cu
plul norvegian Terje An»hon- 
sen si Oivind Bolstadt.

IERI, ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Miercuri s-au desfășurat 

fotbal. (Returul, la 17 martie).
meciurile tur din cadrul sferturilor de finală ale cupelor europene la 
Iată rezultatele înregistrate :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Unîv. Craiova 
Dinamo Kiev

— F.C. Bayern Miinchen
— Aston Villa

F.C. Liverpool — Ț.S.K.A. Sofia
S.C. Anderlecht — Steaua roșie Belgrad

CUPA CUPELOR
Tottenham — Eintracht Frankfurt

0—2 (0—2)
0—0
1—0 (0—0)
2—1 (1—0)

0—0

Legla Varșovia — Dinamo Tbilisi 
Standard Liege — F.C. Porto 
Lokomotive Leipzig — C.F. Barcelona

CUPA U.E.F.A.
Real Madrid — F.C. Kaiserslautern
C.F. Valencia — I.F.K. GOteborg 
Hamburger S.V. — Neuchatel 
Dundee United — Radniciki Nlș

0—1 (0—1) 
2—0 (1—0) 
0—3 (0—0)

3—1 (2-1)
2—2 (2—0)
3—2 (1—1)
2—0 (2—0)

ROMÂNIEI iNTÎLNEȘTE 
FORMAȚIA AUSTRIEI

unde peste o săptămînă vor în
cepe partidele grupei „B“ a 
campionatului mondial. Cum se 
vede, hocheiștii români vor 
face cu aceste ocazii repetiții 
generale foarte utile în vederea 
participării cu succes la disputa 
mondială.

• Simbătă și duminică in 
Capitală va avea loc o dublă 
întilnire între selecționata de 
juniori la hochei a României și 
echipa, tot de juniori, Hvezda 
Praga. în ambele zile meciurile 
încep la ora 16 și se constituie 
ca un ultim test înainte ca e- 
chipa noastră să se alinieze la 
startul C.E. grupa „B“ de la 
Sofia (18—28 martie).

TELEX
ATLETISM • Campionatele 

de cros ale U.R.S.S. desfășurate 
în localitatea Esentuki (Caucaz) 
au fost cîștigate de Syetlana Ul- 
masova — 3 000 m în 9:19,6, res
pectiv Aleksandr Antipov — 
14 km în 42:11,2.

CICLISM • Cea de-a 23-a e- 
diție a „Turului Sardiniei*  
s-a încheiat cu victoria italia
nului Giuseppe Saronni, care a 
cîștigat și ultima etapă, circuit 
la Cagliari, acoperind 188 km în 
4.00:11.

FOTBAL • Selecționata Ku
weitului, participantă la turneul 
final al campionatului mondial, 
a susținut un meci de verifica
re în compania formației Sparta 
Praga. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 (1—0) în favoarea 
fotbaliștilor cehoslovaci, golul 
fiind marcat de Peter Foyer în 
minutul 24. • După 18 eta
pe, în campionatul Albaniei 
conduce Partizan Tirana cu 26 p, 
urmată de Nendori Tirana 24 p 
și Flamurtari Vlona 22 p. Rezul
tate : Lokomotiva Durres — 
Partizan 1—1, Nendori — Berat 
1—0. Skodra — Luftetari 1—0, 
Naftetari — Fiamuratari 1—1. • 
La Bagdad, în meci amical Irak 
— R.D. Germană 0—0.

SCHI • în apropierea orașu
lui finlandez Lahti s-a desfășu
rat o cursă de fond pe distanța 
de 75 km, cîștigată de suedezul 
Matti Kuosku, cronometrat în 
3.56.22. “

ȘAH • V. Korcinol șl J. Pin
ter s-au clasat pe primul loc în 
turneul de la Roma cu cîte 7 p 
din 9 posibile, urmați de Ma- 
riotti 5,5 p. Marovici și Benko 
1,5 d etc.
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