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COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu
Dind glas sentimentelor de dragoste nețărmurită și fier

binte atașament ale milioanelor de tineri -și oameni ai 
muncii practicanți ai exercițiilor fizice și sportului, parti
cipants la Conferința pe tară a mișcării sportive folosesc 
acest prilej pentru a exprima, din toată inima, profunda 
lor recunoștință față de grija părintească și sprijinul per
manent pe care partidul nostru, dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, le 
acordați educației fizice și sportului, dezvoltării sănătoase 
și viguroase a tinerei generații, educării comuniste a aces
teia, afirmării plenare a celor mai talentate clemente, care 
să reprezinte cu cinsie și demnitate sportul românesc in 
cele mai mari competiții internaționale.

Vibrantul Mesaj, cuprinzind idei, indicații și orientări de 
o excepțională însemnătate teoretică și practică, pe care 
l-ați adresat Conferinței pe țară a mișcării sportive, consti
tuie pentru noi, toți slujitorii sportului, o puternică și mobi
lizatoare chemare pentru ca. împreună cu întregul popor, 
strins uniți in jurul partidului, al secretarului său general, 
să acționăm cu mai multă hotărîre. cu mai multă fermitate 
și deplină angajare pentru înfăptuirea exemplară a obiecti
velor celui de al doilea ,an al cincinalului, etapă istorică 
nouă. în care și activitatea de educație fizică și sport se 
înscrie cu sarcini deosebit de importante.

însușindu-și în unanimitate, intr-o atmosferă de entu
ziasm și deplină angajare conținutul Mesajului, care devine 
farul călăuzitor al activității sportive în țara noastră, parti- 
cipanții la Conferința pe țară a mișcării sportive au dezbătut 
cu înaltă exigență comunistă, in spirit critic și autocritic, 
activitatea desfășurată de Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, de organele cu atribuții in mișcarea spor
tivă, de toate organizațiile sportive.

S-a subliniat că. sub conducerea permanentă a partidu
lui, activitatea de educație fizică și sport a înregistrat unele 
realizări remarcabile; Au fost evidențiate succesele obținute 
în cadrul marii competiții naționale „Daciada", organizată 
din generoasa dumneavoastră inițiativă, care a cuprins, la 
ultima edițiet peste 8 milioane de participants precum si 
cucerirea în perioada analizată- a unui număr de aproape 
700 de titluri de campioni la Jocurile Olimpice, Ia campio
natele mondiale și europene, la Jocurile Mondiale Univer
sitare și la Jocurile Balcanice

Sîntcm insă conștienți de fuptul că, în raport cu 
exigențele aetuale, cu sarcinile încredințate de partid miș
cării sportive, activitatea desfășurată în domeniul sportului 
nu s-a ridicat Ia un nivel corespunzător. înțeleptul și 
clarvăzătorul dumneavoastră Mesaj ne arată cu precizie ce 
avem de făcut în, această direcție. Sîntem holăviți să 
muncim cu mai multă răspundere, pasiune și dăruire pen
tru valorificarea deplină a condițiilor existente, a poten
țialului uman, tehnic si materia! de caic dispune astăzi 
sportul românesc. Ne angajăm cu fermitate să eliminăm 
grabnic lipsurile și neajunsurile încă existente în acțiunea 
de cuprindere a întregului tineret, a maselor largi de 
oameni ai muncii Ia practicarea sistematică a exercițiilor 
fizice și sportului. Avem datoria de onoare să transformăm 
,,Daeiada“ într-o largă și puternică mișcare de masă 
— obiectiv fundament.il al mișcării noastre sportive — per
manent generatoare de talente autentice, care să ducă Ia 
creșterea nivelului performanțelor în toate sporturile, 
inclusiv la revitalizarea unor sporturi care s-au afirmat 
pină nu de mult pe firmamentul valorilor mondiale.

Vom realiza îndeplinirea acestor obiective prin îmbună
tățirea substanțială a stilului de muncă la toate eșaloanele, 
începînd cu Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport și toți factorii responsabili în aplicarea politicii 
partidului și statului nostru în domeniul educației fizice și 
sportului.

Vom dezvolta neabătut spiritul de răspundere și vom 
întări necontenit climatul de muncă, ordine, disciplină, etică 
și corectitudine în întreaga mișcare sportivă.

Animați de cele mai calde sentimente de dragoste și recu
noștință pentru grija pe care o purtați destinului liber, 
prosper și luminos a! patriei noastre, al tuturor cetățenilor 
ei, toți sportivii țării, întregul activ al mișcării sportive vă 
asigură, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de devotamentul lor înflăcărat fată de partid, față de 
dumneavoastră personal, conducătorul înțelept și stimai al 
întregului nostru popor, părintele drag al tineretului Româ
niei socialiste.
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Cu hotărîrea fermă de a realiza în acest cincinal

o calitate nouă, superioară, a sportului românesc

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ 
A MIȘCĂRII SPORTIVE S-AU ÎNCHEIAT

Sîmbătă la amiază s-au în
cheiat la București lucrările 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive.

La lucrări au participat to
varășul Ion Coman, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
cum și reprezentanți ai condu
cerii unor ministere, instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești.

In prima parte a lucrărilor a 
fost prezentată o sinteză a dez
baterilor care au avut loc în 
cadrul conferințelor federațiilor 
sportive. S-a subliniat, că, în 
lumina indicațiilor cuprin
se în Mesajul adresat confe
rinței de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunisi Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, federațiile au a- 
bordat cu responsabilitate pro
blemele majore ale fiecărei 
ramuri de sport, evidentiin- 
du-se posibilitățile largi exis
tente pentru dezvoltarea miș
cării sportive in țara -noastră. 
Dezbaterea planurilor proprii 
de acțiune, a orientărilor și o- 
biectivelor stabilite pentru vi
itoarele Jocuri Olimpice și alte 
mari competiții internaționale 
a evidențiat cele mai eficiente 
măsuri pentru deplina utilizare 
a resurselor umane, materiale 
și organizatorice de care dispu
ne fiecare disciplină sportivă, 
în scopul creșterii calității pro
cesului de instruire și educație 
la cluburi și loturi naționale. 
A fost reliefată, în același 
timp, necesitatea intensificării 
preocupărilor unităților sporti
ve. ale sindicatelor, organizați
ilor U.T.C. și de pionieri, ale 
conducerilor instituțiilor de in- 
vățămînt de toate gradele pen
tru perfecționarea organizării 
și desfășurării activității spor
tive de masă în cadrul „Dacia- 
dei“.

La reluarea discuțiilor în 
plen, vorbitorii au exprimat, ca 
și in prima zi a lucrărilor, cele 
mai profunde mulțumiri to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru sprijinul permanent a- 
cordat mișcării sportive, pentru 
prețioasele indicații și orientări 
care au direcționat întreaga 
activitate sportivă de masă și 
de performanță din țara noas
tră. Analiza exigentă și respon
sabilă a stadiului- actual al miș-. 
călii sportive, a realizărilor și 
neajunsurilor manifestate a 
permis stabilirea unor măsuri 
corespunzătoare, capabile să de

termine îmbunătățirea în an
samblu a activității sportului de 
masă și de performanță. In a- 
cest context, au fost evidenția
te sarcinile sporite ce revin 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport in pe
rioada următoare, necesitatea 
de a-și îndeplini in condiții mai 
bune atribuțiile in asigurarea 
înfăptuirii politicii partidului șl 
statului nostru in domeniul cul
turii fizice și sportului. De a- 
semenea, au fost relevate răsr 
punderile federațiilor sportive 
pe linia lărgirii puternice a ba
zei de masă a tuturor discipli
nelor, a îmbunătățirii continue 
a pregătirii sportivilor, a clima
tului de muncă și disciplină in 
întreaga mișcare sportivă din 
țara, noastră.

Vorbitorii au relevat cerința 
ca sindicatele, conducerile uni
tăților economice și asociațiilor 
sportive din întreprinderi și in
stituții să asigure legarea mai 
strînsă a educației fizice și 
sportului de necesitățile pro
ducției; să stimuleze și să ex
tindă practicarea formelor a- 
decvate de gimnastică în pro
ducție, activitățile sportive și 
turistice de masă, în vederea 
menținerii sănătății, refacerii 
capacității de muncă, prelungi
rii duratei vieții active și creș
terii productivității muncii.

Referindu-se la măsurile pre
conizate pentru activitatea de 
viitor, cei care au luat cuvîn- 
tul au menționat că ele țin 
seama de schimbările petrecute 
in mișcarea noastră sportivă, 
de orientările și sarcinile tra
sate pe baza documentelor de 
partid și de stat, a indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui, precum și de propunerile 
din conferințele organizațiilor 
sportive locale.

S-a subliniat că sportul, o 
componentă a civilizației con
temporane, nu se poate dez
volta decit în condiții de pace 
si, de aceea, sportivii patriei 
noastre, urmînd politica inter
națională a partidului și statu
lui nostru, își exprimă, alături

de intregul popor român, voința 
de pace, hotărirea de a trăi in
tr-un climat de prietenie șl co- , 
laborare.

Participanții au aprobat apoi 
Programul de dezvoltare a acti
vității de educație fizică și sport, 
pină in anul 1985. precum si 
Rezoluția Conferinței pe țară 
a mișcării sportive.

Trecindu-se la ultimul punct 
al ordinei de zi, delegații au 
ales noul Consiliu Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
alcătuit din 207 tovarăși.

A fost ales apoi Comitetul 
Executiv al C.N.E.F.S., din ca
re fac parte 23 tovarăși : gene; 
ral-locotenent Marin Dragnea, 
președinte al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, general-locotenent Nico
lae Stan, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.. Tudor Mohora, Au
rel Duca, Lîa Manoliu și Petre 
Constantin, vicepreședinți, Ni
colae Dragason și Septimiu- 
Florian Todea, secretari. Florin 
Balaiș, loan Bușe, Nadia Co- 
măneei, Nicolae Gîrbă, Kosa 
Geza-Laurentiu. loan Kunst- 
Ghermănescu. Mircea Lucescu, 
Constanta Niculescu. Ana Pascu, 
Anca-Mihaela Peneș, Ion Rin- 
deru. Maria Simionescu. Nicolae 
Stancu. Gheorghe Vlădică, ge- 
neral-maior Victor Voichită. 
membri.

Din Biroul Comitetului Exe
cutiv fac parte; general-locote
nent Marin Dragnea. general- 
locotenent Nicolae Stan, Lia 
Manoliu. Septimiu-Florian To- 
dea, Nicolae Dragason, Tudor 
Mohora și Ioan Kunst-Ghermă- 
nescu.

Cuvîntul de închidere a lu
crărilor a fost rostit de tova
rășul Ion Coman.

In încheierea Conferinței, 
participanții au adoptat, înlr-o 
atmosferă de puternic entu
ziasm, o telegramă adresată 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUSESCU.

Ecouri din sala Conferinței

UN înalt îndemn partinic
LA TEMELIA VIITOARELOR REALIZĂRI

Iii Inimos succes al atletismului românesc la C. E. de sală

DOINA MELINTE — CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA 800 m
La Palazzo dello Sport din 

Milano s-au desfășurat, sîmbătă 
și duminică, întrecerile cetei de 
a 13-a ediții a campionatelor 
europene de atletism pe teren 
acoperit. Este pentru a doua 
oară cînd această impunătoare 
bază sportivă, „Palasport" cum 
îi spun milanezii, este gazdă a 
acestei importante competiții 
atletice continentale, prima oa
ră „europenele1* desfășurîndu-se 
aici în primăvara anului 1978. 
Atunci, probabil vă mai amin
tiți. ne-am bucurat foarte mult 
de pe urma victoriei acelei ad
mirabile atlete care era Ileana 
Silai (astăzi profesoară la Cluj- 
Napoca), învingătoare în cursa 
de 1500 m, la mare luptă cu 
o altă atletă de-a noastră, Na
talia Betlni.

Și iată că, după I ani, de 
Milano și de campionatele eu-

MARICICA PUICA — medalie de „argint" la 3 000 m, 
iar VALI IONESCU a cîștigat medalia de bronz la 

săritura în lungime
ropene pe care le-a găzduit, se 
leagă o nouă și mare satisfac
ție: victoria obținută ieri de 
tinăra alergătoare băcăuancă 
Doina Melinte, cîștigătoare a 
titlului de campioană continen
tală la 800 m.

Sîmbătă, în cadrul semifina
lelor, Doina Melinte (antrenor 
Nicolae Mărășescu) a cîștigat 
întrecerile uneia dintre grupe, 
realizînd 2:04,67 și întreeînd-o 
astfel pe Nikollna Ștereva 
(Bulgaria), fostă campioană Eu
ropeană a probei (2:05,01). Du
minică, la ora finalei, calcjilele 
teoretice o indicau ca principa-

DOINA MELINTE(Conttnuare In pag a 8-a)

Sub cupola centenară a Ate
neului Român, timp de două 
zile s-a întrunit forul cel mai 
reprezentativ al mișcării noas
tre sportive. Sutele de delegați 
și invitați — sportivi, tehnici
eni, activiști —• au adus de pe 
toate meleagurile patriei, din 
județe, orașe și sate, bilanțu
rile parțiale care alcătuiesc ta
bloul general al activității din 
ultimii ani în acest important 
sector al vieții sociale.

Au fost două zile pline, de 
fructuoase dezbateri, în cursul 
cărora participanții au făcut 
analize supuse unui exigent 
spirit de răspundere, cu ascu
țit simț critic și autocritic. In 
sala lucrărilor a domnit o au
tentică atmosferă de muncă, 
generatoare de idei, pe calea 
găsirii celor mai bune mijloace 
ele continuă dezvoltare a cultu
rii fizice, și sportului in Româ
nia socialistă.

Dar mai ales lucrările s-au 
aflat sub semnul luminosului 
Mesaj adresat forumului națio
nal sportiv de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Acest 
document de o deosebită im
portanța a orientat, eu profun

dă clarviziune, întreaga activi
tate de viitor a mișcării noas
tre sportive, constituind, fireș
te, primul și cel mai însemnat 
cadru al zilelor de lucru intens 
ale Conferinței. Cuvîntul par
tidului, cuvîntul secretarului 
general au stimulat spiritul an- 
gajant al participanților, au 
trezit un viu ecou, dind imbold 
la noi înfăptuiri.

Atmosfera de muncă a fost 
atit de stăruitoare in aceste 
zile incit ea a domnit nu nu
mai in sala dezbaterilor, ci și 
in momentele de pauză in foa
ierele celebrului așezămint 
bucureștean. unde discuțiile și 
schimburile de experiență ad- 
hoc au continuat cu aceeași 
însuflețire, lată, pentru repor
teri, ambianta propice spre a 
culege impresii. a consemna 
gmdurile imediate ale celor 
chemați să pună in practică li
niile directoare reieșite din do
cumentele Conferinței.

Pentru noui președinte al 
F.R. Volei. Bratu Păun, cadrul 
in care se va munci in acest

(Continuare in pag. a 2-a)

fundament.il


5

& MARTIE
Ziua internațională a Semeli

OMAGIU SI CALDA PREȚUIRE 
A INIMILOR NOASTRE

Astăzi, alegem, tradițional, cele mai frumoase din florile pri
măverii pentru a le dărui, cu toată căldura inimilor, ființelor 
atît de dragi - FEMEILOR I Sînt mame și soții iubitoare, surori 
și prietene, tovarășe de muncă și învățătură, cărora le aducem 
cu respect și' prețuire înaltul OMAGIU pentru tot ceea ce fac 
pentru noi, pentru familiile noastre, pentru societate. Nu este 
singura zi, nu este o zi anume cînd revărsăm snopi de lumină 
spre aceste chipuri întotdeauna pline de gingășie și frumuse
țe. O facem clipă de clipă in întreaga noastră existență, cu 
mîndria că în societatea noastră condiția femeii s-a schimbat 
fundamental, că socialismul a făcut - el primul - acea mare 
dreptate socială, dîndu-i cu adevărat - în fapte și nu în 
vorbe - ceea ce, pe drept, i se cuveneâ de secole și milenii.

Avem, astăzi, în înfloritoarea noastră patrie, femei care 
sînt demnitari și savanți de renume mondial, muncitoare de 
cea mai înaltă calificare, profesoare și studente eminente, 
sportive reputate în lume, milioane și mtlioane de femei 
care-și aduc prețioasa contribuție 
românești, la făurirea unei lumi 
in care, pe cerul globului să nu 
beii păcii I

In această dreaptă așezare a 
egalității sociale, înfăptuită prin grija și înțelepciunea parti
dului nostru, este, de fapt, adevărata sărbătoare, cu pro
fundele ei semnificații, a celor care ne-au adus pe lume, 
sau a celor care ne mîngîie frunțile în clipe de alinare și 
dragoste.

Cu aceste ginduri și sentimente oferim astăzi, simbolic, și 
cei mai frumoși ghiocei ai acestei primăveri tuturor fete
lor și femeilor din țara noastră, sportivelor noastre dragi. O 
facem cu aceeași caldă emoție fie că este vorba de una 
dintre cele peste 3 milioane de entuziaste participante la 
marea competiție națională „Daciada", fie că ne îndreptăm 
mai proaspetele amintiri spre acele mari performere ale 
sportului românesc, un numeros și puternic detașament do
minat astăzi de strălucirea Nadiei Comăneci sau de invinci
bilitatea Sandei Toma.

Femeile — o importantă forță a progresului economic și 
social al țării I lată înfăptuită pe deplin această realitate în 
România socialistă, sub conducerea plină de înțelepciune 
a partidului nostru. Și aceasta in absolut toate domeniile 
de activitate, inclusiv în cel al educației fizice și sportului.

Buchetelor de flori le adăugăm, de aceea, 
noastră fierbinte, sentimentele izvorîte 
din crestele semețe ale munților, din 
a trăi într-o țară a dreptății, a muncii

La întreprinderea de confecții din Vaslui

PESTE 3000 DE MUNCITOARE RĂSPUND 
„PREZENT!" LA REPRIZELE DE GIMNASTICĂ...

De mai bine de un deceniu 
si jumătate, gimnastica la locul 
de muncă a intrat în obișnuința 
angajatelor întreprinderii de 
confecții din Vaslui. Initial 
luau parte la această activitate 
colectivă cîteva sute de mun
citoare; acum sînt prezente 
peste trei mii. Femei de toate 
vîrstele si din toate sectoarele.

Inginerul Grigore Avram, pre
ședintele asociației sportive, ne 
oferă aceste cîteva date, după 
care ne propune — spre edi
ficare — să vedem .pe viu“ 
felul cum se desfășoară această 
activitate „spre care se în
dreaptă astăzi preferințele an
gajatelor întreprinderii noastre". 
Alegem cu totul la întîmplare 
sectorul 2. acolo unde liftul de 
serviciu a făcut prima... escală.

Ora 10. Pentru cîteva minute 
mașinile de cusut din sector 
își întrerup zumzetul. Grupate 
pe brigăzi confectionerele. cele 
mai multe fete tinere sub 25 
de ani, se ridică de pe scaune, 
se aliniază prompt pe culoarele 
dintre mașini. Apoi, la coman
da unor tinere instructoare, to
varășe de muncă. încep „re
priza" de gimnastică. Mișcări de 
brațe si trunchi executate cu 
multă tragere de inimă, cu gri
jă pentru sincronizare. La în
cheierea reprizei. angajatele 
își reiau locurile la mașini. Fe
tele lor sînt mult mai destinse, 
mișcările mai agere, sporul de 
energie evident. Este si ceea ce 
tine să remarce una dintre In
structoare. Elena Moșneagu : 
„Lucrez de mai multi ani in 
acest sector. Mă bucur că toate 
colegele mele — aproape 600 
de confecfionere — participă, 
cum ați văzut, eu mult interes 
la exerciții. Dacă sectorul 
nostru se află permanent între 
fruntașe pe întreprindere, vă 
asigur că aceasta se datorește 
și gimnasticii la locul de 
muncă !...“

In altă zi. în sectorul 3. acolo 
unde printre instructoarele de 
gimnastică se află și confectio- 
nera Adriana Darie. Aceeași 
atmosferă însuflețită. aceeași 
receptivitate fată de exerciții. 
Alte cîteva sute de fete și fe
mei beneficiază din plin de uti
litatea celor 3—4 minute de 

I

femei 
la făurirea noii societăți 

mai bune și mai drepte 
mai zboare decît porum-

condiției femeii in planul

1

&

recunoștința 
din susurul apelor și 
mîndria patriotică de 

și a păcii I
Dan GĂRLEȘTEANU

destindere prin mișcare. „în 
primele zile de gimnastică — ne 
spune Angela Lemnaru. munci
toare în acest sector — eram 
destul de nedumerită : cum să 
mă ajute cîteva exerciții să 
alung oboseala, după mai multe 
ore de muncă 1 Dar, așa a și 
fost I După gimnastică, mă 
simt parcă alta ; reiau munca 
la fel de bine dispusă ca Ia in
trarea în schimb..."

Iată cîteva opinii care au la 
bază adevăruri verificate de 
viată : colectivul întreprinderii 
de confecții din Vaslui a fost 
deseori fruntaș pe ramură de 
producție.

Tiberiu STAMA

Crosul ,,A 60-a aniversare a U.T.C/'

LA STARTUL PROBELOR-PREZENȚĂ ENTUZIASTĂ 
A MII DE TINERI BUCUREȘTENI!

Tineretul bucureștean nu își 
dezminte pasiunea pentru atle
tism. Duminică, aproape 10 000 
de reprezentanți ai tuturor sec
toarelor au ținut să marcheze, 
printr-o prezență entuziastă, 
.participarea la crosul „A 60-a 
aniversare a U.T.C." desfășurat' 
sub însemnele mobilizatoare ale 
.Daciadei". Organizată de Co
mitetul municipal București al 
U.T.C., în colaborare cu Consi
liul municipal București pentru 
educație fizică și sport, aceas
tă frumoasă întrecere atletică 
a constituit o acțiune de pro
porții, căreia 1 s-au asigurat 
condiții optime de desfășurare. 
Timpul, însorit, ideal pentru 
acest Început de martie, a con
curat la reușita întrecerii, fixa
tă pe un traseu tradițional, pe 
aleile Parcului tineretului ; ple
carea, din fața liceului „Gheor- 
ghe Șincai", puncte de reper — 
fîntîna arteziană, lacul și Bala 
polivalentă. Un traseu pe care 
mulți dintre participant! au mai

ECOURI DIN SALA CONFERINȚEI
(Urmare din pag. 1)

sport este de pe acum sinteti
zat: „In vederea obținerii unei 
noi calități, superioare, avem 
datoria — in spiritul înaltului 
Mesaj adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să regîn- 
dim activitatea sportivă, s-o 
îmbunătățim substanțial, așa 
cum s-a procedat și în celelalte 
domenii ale vieții noastre soci
ale și economice. In perimetrul 
voleiului, disciplină de tradiție, 
cu frumoase rezultate in pal
mares, trebuie să luptăm astfel 
pentru ameliorarea calitativă a 
procesului de pregătire, pe toa
te planurile, numai in acest 
mod puțind aspira la atingerea 
celui mai înalt nivel interna
țional. Vom opera cu ceea ce 
este mai înaintat in domeniu, 
cu cele mai viabile cunoștințe 
teoretice, fundamentul evoluției 
practice. Sintem chemați să 
aducem îmbunătățiri sisteme
lor de selecție, optînd pentru 
cele de ordin științific. Ar fi 

Schimbind opinii, în foaierul Ateneului (de la stingă la dreapta): 
luptătorul Nicolae Martinescu, scrimera Maria Vicol, voleibalista 
Crina Răuță, atleta Eva Zorgo-Raduly și handbalistul Cornel 
Penu. Foto : Ion MIHAICA

necesar, nu in ultimul rind, să 
regîndim alcătuirea sistemului 
competițional, ca un mijloc de 
ridicare a nivelului de joc la 
scară mondială. Precum sînt de 
dorit, in sfera loturilor națio
nale, întineriri nu cu tot dina
dinsul, dar in raport cu evo
luția firească a virstei sportive 
optime".

Grupul din loja rezervată 
gloriilor de ieri ale sportului 
românesc este compact și aici, 
in holul Ateneului. Volubil 
cum îl știm dintotsieauna 
Ion Voinescu — înconjurat de 
Nicolae Martinescu, Gheorghe 
Viziru, Cornel Penu, Viorica 
Viscopoleanu, Olga Szabo, de 
alte „nume" de rezonanță — a 
aflat, asemenea tuturor, „cele 
mai generoase orientări în în
demnurile cuprinse în Mesajul 
secretarului general al partidu
lui. Ele vor sta dealtfel la ba
za tuturor acțiunilor noastre. 
Pentru aceia care lucrăm cu 
materialul uman cel mai deli
cat — cu „speranțele" — in 
mult controversatul dar atit de 
îndrăgitul fotbal, sarcina pri
mordială o reprezintă creșterea 
și educarea, sub toate aspecte
le, a viitorilor reprezentanți ai 
României, încă din centrele de 
copii și juniori. Și in prezent, 
majoritatea internaționalilor au 
fost modelați in aceste centre, 
insă rezultatele obținute de ei 
nu s-au ridicat, cum bine se 

avut prilejul să-1 parcurgă cu 
prilejul unor întreceri prece
dente de cros.

Revelația concursului a fost 
colectivul Liceului industrial de 
construcții ur. 18 din Sectorul 
3, ai cărui reprezentanți s-au 
aflat printre fruntași în nu mai 
puțin de trei probe. Teodor 
Bălan a trecut primul linia de 
sosire în proba rezervată tine
rilor concurenți la categoria 15 
— 16 ani (1 500 m) și la fel 
Mariana Tralidan, la categoria 
17—19 ani (1 000 m), urmată de 
colega sa Ilinca Ciucă. In fine, 
in proba băieților de la aceeași 
categorie de virstă, Cornel Ma- 
teiaș s-a situat pe locul al doi
lea. Comportări foarte bune au 
avut, de asemenea, reprezen
tanții Sectorului agricol, prin 
eleva Doina Die, de la Liceul 
energetic din Buftea, câștigă
toare în proba de 15—16 ani 
(800 m) și Marin Ccstache, de 
la Liceul industrial din Buftea, 

știe, la nivelul așteptărilor, al 
investițiilor morale și materi
ale. Rezultă limpede că trebuie 
să ne înzecim eforturile, pentru 
ca „producția" să fie superioa
ră cantitativ' și, mai cu seamă, 
calitativ celei de pină acum".

Buzăul sportiv promite, prin 
cuvintele unui vechi activist în 
acest domeniu — prof. Nicolae 
Dragu, președintele C.J.E.F.S. 
— o mai substanțială contribu
ție la formarea unor tineri că
liți pentru muncă și viață, ca
pabili să reprezinte cu cinste 
culorile patriei: „Vom subor
dona întreaga noastră activita
te nobilului țel de făurire a 
omului nou, cu o înaltă conști
ință revoluționară, cu o multi
laterală dezvoltare, inclusiv fi
zică, condiții sine-qua-non pen
tru împlinirea personalității și 
buna integrare în viața socială. 
Așa ne cere secretarul general 
al partidului, așa ne cere so
cietatea, așa vom acționa! Iar 
calea cea mai nimerită o re
prezintă generoasa inițiativă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

numită Daciada, care trebuie 
să cuprindă tot mai largi ca
tegorii de oameni ai muncii, 
atrași la practicarea sistemati
că a exercițiului .fizic prin for
me simple, general accesibile. 
In căutarea lor, nici un efort 
nu va fi prea mare".

Printre campionii de azi și, 
cu siguranță, cei de miine, am 
intîlnit-o pe Ana Ciobanu, du
blă medaliată cu aur la cam
pionatele europene de tir. Spu
sele ei sînt, de fapt, ale tuturor 
acelora care nu socotesc nimic 
mai de preț decît reprezentarea 
cu cinste a culorilor patriei: 
„Rezultatele de tot mai mare 
valoare trebuie să constituie 
cel mai demn răspuns la con
dițiile de care ne bucurăm, la 
prețuirea cu care sintem încon
jurați. Pe umerii noștri se află 
o sarcină grea, dar de mare 
cinste: să sporim necontenit 
prestigiul cucerit, prin trudă și 
talent, de țara noastră. Voi 
participa in acest an la două 
mari competiții — „europenele" 
de la Roma și „mondialele" 
din Venezuela. Și sint conști
entă că cel puțin in aceste 
două Ocazii sini chemată să 
fac totul pentru ca scumpul 
nostru tricolor să fluture spre 
înălțimi".

In grupul oamenilor de știin
ță preocupați de ^problemele 
sportului s-a ajlat și dr. Ion 
Drâgan, directorii! Centrului de 

clasat pe locul al treilea la ca
tegoria 17—19 ani (2 000 m).

Pe „zone" ale Bucureștiului 
este de remarcat poziția de 
frunte a Sectorului 3, care a 
avut cei mai mulți reprezen
tanți pe podium (7). Poziții 
bune au mai ocupat sectoarele 
2, 4 și 5. precum și sectorul de 
construcții. Acest fapt a ținut 
să-l evidențieze și reprezentan
tul federației de specialitate, 
prof. Victor Firea, secretar res
ponsabil, care, adresînd felici
tări inițiatorilor, i-a îndemnat 
totodată să continue asemenea 
acțiuni, mai ales acum, odată 
cu deschiderea sezonului spor
tiv în aer liber.

Iată și primii clasați :
15—16 ANI: fete: 1. Doina 

Ilie (Lie. energetic Buftea), 2. 
Magdalena Boldu (Șc. gen. 97 
— sect. 4), 3. Daniela Dumi
trescu (Șc. gen. 111 — sect 
4) ; băieți : 1. Th. Bălan (Lie. 
ind. cții 18 — sect. 3), 2. V. 
Nicolae (Lie. ind. ,23 August" 

medicină sportivă, care a ținui 
să ne spună: „Conferința a re
prezentat o mare sărbătoare și 
un moment important de bilanț 
și pentru medicina sportivă. 
Lucrătorii din domeniul che
mat să asigure sănătatea spor
tivilor, ne-am regăsit și in ca
pitolul de felicitări adresate 
prin înaltul Mesaj al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, dar 
mărturisim că ne-am recunos
cut și în partea care scoate la 
iveală neajunsurile și lipsurile 
serioase. Analizind in spirit co
munist, cu înalt simț al dato
riei patriotice, sarcina ce ne 
incumbă, sintem deciși să desco
perim cu mai multă vigoare 
disponibilitățile sectorului nos
tru de muncă, in așa fel incit 
contribuția medicinei sportive 
să se alăture ferm eforturilor 
făcute de sportivi și tehnicieni 
pentru o prezență demnă la 
Jocurile Olimpice din 1984".

Intr-o alăturare cu putere de 
simbol, purtind fiecare in drep
tul -inimii ecusonul cu „frunza'' 
de stejar" — o emblemă cu 
mesaj peste veacuri — repre
zentanții a două generații in 
rugbyul românesc, antrenorul 
emerit Valeriu Irimescu și că
pitanul reprezentativei, maes
trul emerit al sportului Mircea 
Paraschiv. Actualul internațio
nal consideră prezența sa la lu
crările Conferinței o adevărată 
onoare, „cu atit mai mult cu 
cit am avut ocazia să ascult 
înaltele aprecieri, cuvintele de 
felicitare sau de dojana, indi
cațiile pentru viitor cuprinse in 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndrumar inestima
bil al întregii activități sporti
ve, desigur și al rugbyului. Am 
cunoscut in acest sport mari 
satisfacții — printre care cu
cerirea titlului continental — 
și sint convins că ele sînt po
sibile și in viitor, cu singura 
condiție de a da tot ce avem 
mai bun in noi spre gloria pa
triei. Mă număr printre jucă
torii cu experiență. îmi voi 
permite, de aceea, să adresez o 
chemare către toți componența 
familiei .rugbyului românesc, 
de a atrage tot mai mulți copiV 
spre acest sport al bărbăției,} 
de a ne lărgi mereu rindurile, I 
astfel incit cei mai buni, mereu 
mai buni, să poarte in lume 
mesajul de pace al poporului 
român!"

Dascălilor tinerei generații le 
incumbă sarcini de o deosebită 
responsabilitate. Așa cum ne 
spunea și profesoara Serana 
Ciolna, de la Școala generală 
nr. 2 din Drobeta Turnu-Seve- 
rin, „referirile critice formula
te de secretarul general al 
partidului la adresa activității 
noastre trebuie să însemne un 
prilej de ambiționare, de in
tensificare a eforturilor, pen
tru a transforma orele de edu
cație fizică sau de activități 
sportive in autentice trambuli
ne spre sănătate și performan
ță. Cu conștiința că nu ne fa
cem, astfel, decît datoria..."

Conferința Națională s-a în
cheiat. Ecourile sale se consti
tuie in primele impulsuri și 
jaloane în vederea realizării 
cu succes a Programului de 
dezvoltare a mișcării sportive 
românești. Si. desigur, vor con
tinua.

Victor BANCIULESCU 
Geo RAEȚCHI

sect. 3), 3. L. Costinescu (Lie. 
ind cții 18 — sect. 3).

17—19 ANI : £ete : 1. Mariana 
Tratidan (Lie. ind. cții 18 — 
sect. 3), 2. Ilinca Ciucă (Lie. 
ind cții 18 — sect. 3), 3. Geor- 
geta Ion (I.O.R. — sect 3) j 
băieți : 1. C. Ștefan (Lic„ fii.— 
ist. — 2 —sect. 2), 2. C. Mate- 
iaș (Lie., ind. cții 18 — sect 
3), 3. M. Costache (Lie., ind. 
Buftea — sect, agricol).

PESTE 19 ANI : fete : 1. E- 
lena Dragu (I.A.G.S.C. — sect 
construcții). 2. Jeana Chichiță 
(înlrep. de panificație „Steagul 
roșu" — sect 5), 3. Mariana 
Gheorghe (întrepr. bumbacului 
— sect. 4) ; băieți : 1. D. Sapo- 
val (I.E.F.S. — sect 5), 2. Gh. 
Huțanu (I.C.M.F. Titan — sect 
3), 3. L. Băjenaru (I.E.F.S. — 
sect. 5).

Frumoase premii, in diplome 
și -materiale sportive, au fost 
oferite de organizatori concu- 
renților clasați pe primele 
locuri.



Din cuvintul participanfilor la Conferinfa mișcării sportive

ANGAJAMENT UNANIM PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SUBSTANȚIALĂ
A ACTIVITĂȚII IN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

Și în ziua a doua a Conferinței, alți participant — dele
gați și invitați — au dat glas angajamentelor asumate pentru 
îndeplinirea fermă a liniilor directoare rfeieșite din inaltul 
Mesaj al tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. Vorbitorii au fă
cut cunoscută propria lor experiență, precum și dorința de a 
găsi cele mai bune căi și mijloace pentru a și-o îmbogăți con
tinuu, în scopul îmbunătățirii în ansamblu a activității sportului 
de masă și de performanță.

Tovarășul Nicolae Gîrbă, ad
junct al ministrului de interne, 
a subliniat că Mesajul adresat 
Conferinței pe țară de către 
secretarul general al partidului 
reprezintă o nouă dovadă a gri
jii părintești pe care tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU o poar
tă permanent dezvoltării culturii 
fizice și sportului, ca parte in
tegrantă a procesului de forma
re a omului . nou, constructor 
conștient și devotat al socia
lismului, de pregătire pentru 
muncă și viață a tinerei genera
ții. Vorbitorul a arătat măsu
rile politico-organizatorice lua
te pentru perfecționarea acțiu
nilor desfășurate sub egida 
„Daciadei". creșterea rolului a- 
sociațiilor sportive în inițierea 
și organizarea educației fizice 
și a sportului de mase, pen
tru cuprinderea tuturor cadre
lor, elevilor și militarilor în 
termen din Ministerul de Inter
ne. Vorbitorul s-a referit, de 
asemenea, la măsurile stabili
te de Consiliul de conducere și 
Consiliul politic ale Ministeru
lui de Interne pentru creșterea 
calității pregătirii sportivilor 
din cele două cluburi „Dina
mo", în scopul reprezentării cu 
demnitate a sportului românesc 
în competițiile internaționale.

Președintele C.Ș.O. Galați, 
Mircea Rogojinaru, a vorbit 
despre activitatea de educație 
fizică, turism și sport de ma

FLORENȚA CRACIUNESCV
să și de performanță pe care 
o desfășoară, sub conducerea 
Comitetului de partid și cu 
sprijinul Comitetului sindicatu
lui de pe platforma siderurgi
că Galați, cunoscutul club din 
orașul de pe Dunăre. După ce 
a arătat lipsurile care mai exis
tă în activitatea sportivă de 
masă și de performanță, pre
ședintele clubului a expus mă
surile ce vor fi luate în spi
ritul Mesajului adresat de se
cretarul general al partidului, 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive.

Sportivă fruntașă, pioniera 
Anca Pătrășcoiu, de la C.S.M. 
Baia Mare, a exprimat dragos
tea^ și recunoștința sportivilor 
față de partid, față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pen- 
tru minunatele condiții de care 
se bucură șl care stau Ia te
melia tuturor succeselor de sea
mă obținute in arena interna
țională. Ea s-a angajat ca, îm
preună cu colegele de club și 
de lot, să facă totul pentru a 
obține victorii, de prestigiu la 
apropiatele campionate euro
pene de natație pentru juniori.

în cuvîntul său, tovarășul 
Vasile Văcaru, vicepreședinte 
al C.N.O.P., după ce s-a refe
rit la concepția partidului nos
tru, a secretarului său general, 
lă activitatea educativă desfă
șurată în rîndul copiilor patriei 
noastre pentru dezvoltarea lor 
armonioasă, a spus: „Parte 
componentă importantă a edu
cației comuniste, educația fizi
că ocupă un loc de bază în 
sistemul general al activităților 
educative pionierești, contribu
ind încă de la fragedă vîrstă 
la călirea fizică și morală a 
tinerel generații. Nici o acti
vitate pionierească nu poate fi 
ruptă de mișcare în aer liber. 
De aceea, jocurile sportive, e- 
ducația fizică, activitățile tu

ristice însoțesc pretutindeni pe 
copii în timpul anului școlar și 
în vacanță, în tabere și ex
cursii". A fost făcută o succin

Campionul olimpic Corneliu Ion dînd citire telegramei adresată 
de Conferință Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 

Ceaușescu

tă și convingătoare expunere 
asupra activității desfășurate 
de cele 7 935 de asociații spor
tive școlare, în întrecerile „Da
ciadei" la o paletă tot mai lar
gă de discipline sportive prin
tre care un loc important îl 
ocupă sporturile tehnico-aplica- 
tive, precum și măsurile pen

tru îndrumarea primilor pași ai 
copiilor spre sportul de per
formanță.

în cuvinte emoționante, atleta 
Florența Crăciunescu a expri
mat mîndria pentru marea rea
lizare pe care a constituit-o or-

"1CA RATRAȘCOIU

ganizarea in țara noastră, sub 
înaltul patronaj al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
României, a Jocurilor Mondiale 
Universitare — 1981, veritabil 
imn al păcii și prieteniei în
tre tinerii întregului pămînt 
marea competiție în care țara 
noastră s-a situat pe locul al 
doilea în clasamentul pe na
țiuni.

Referindu-se pe larg la pro
blemele fotbalului, Mircea Lu- 
cescu, antrenor al echipei na
ționale, a spus printre altele: 
„Sper că toată lumea fotbalu
lui va înțelege că echipa națio
nală nu este nici a antrenorilor, 
nici a federației, nici a 
C.N.E.F.S., ci a României și 
orice nereușită se răsfrînge a- 
supra prestigiului sportiv al 
patriei. Prin urmare, consider că 
responsabilitatea reprezentării 

internaționale a fotbalului nos
tru aparține tuturor acelora care 
activează în acest domeniu. De 
aceea, raportul federatie-clu- 
buri, care la un moment dat 
părea inversat, se va stabili și 
federația de fotbal va deveni 
cu adevărat organul conducător 
al fotbalului și va trata și va 
trage la răspundere în mod e- 
gal toți factorii responsabili din 
acest sport, ca o condiție esen
țială pentru a cunoaște starea 
de fapt a fotbalului, pentru a 
crește potențialul valoric al 
campionatului, care să devină 
un campionat sănătos, din care 
să rezultate o echipă națională 
sănătoasă, puternică".

Luînd cuvîntul, președintele 
C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud, Con
stantin Sănduță, a arătat deo
sebita și puternica impresie pe 
care a produs-o vibrantul Me
saj al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat Conferinței. 
S-a subliniat, în continuare, că 
intr-un județ care apărea ca 
o pată albă pe harta sportivă 
a țării, odată cu tot mai nu
meroasele obiective industriale, 
social-economice și culturale, 
s-a dezvoltat și activitatea spor
tivă de masă și de performan
ță, județul mindrindu-se azi nu 
numai cu o largă participare 
de masă la întrecerile „Dacia
dei". ci și cu rezultate de sea
mă la gimnastică, haltere, at
letism și altele.

Șahista fruntașă Gertrude 
Baumstark s-a referit la am
pla dezvoltare pe care „sportul 

minții" a cunos
cut-o în cadrul 
„Daciadei" la Ti
mișoara, astăzi un 
puternic centru șa- 
histic. Vorbind 
despre succesele 
șahului feminin, ea 
a exprimat anga- 
jamenul unei com
portări de presti
giu la marile con
cursuri din acest 
an. dominate de 
Olimpiada de șah. 

Tovarășul Petre 
Storoj, directorul 
C.S.Ș. Rădăuți, a 
vorbit despre ac
tivitatea susținută 
desfășurată de ca
drele didactice și 
antrenorii clubu
lui, la Rădăuți și 
în satele județului 
Suceava, pentru 
lansarea în circui
tul marii perfor
manțe la lupte 
greco-romane și 
hochei pe gheață 
a unor valori de 
talia cunoscuților 
Ștefan Rusu și I- 
iie Matei, meda- 

liati cu aur la J.O. și la Uni
versiada — ’81.

Despre munca sportivilor și 
activului Automobil Clubului 
Român și F.R.A.K. a vorbit 
Constantin Niculescu, vicepre
ședinte al A.C.R. Arătînd rezul
tatele notabile obținute în con
cursuri interne și. îndeosebi, in
ternaționale, în „Turul Euro
pei" și care au dus la afirma

rea autoturismului românesc 
„Dacia", vorbitorul a înfățișat 
și lipsurile existente, precum și. 
măsurile preconizate în vederea 
ridicării activității la nivelul 
exigențelor actuale.

Secretarul F.R. Volei, Marin 
Petrescu, s-a referit în cuvîn
tul său îndeosebi la măsurile 
ce trebuiesc luate pentru o și 
mai puternică afirmare a vo
leiului românesc, cu precădere 
a celui feminin. Angajamentul 
ferm al voleibaliștilor este ace
la de a se menține și în 1984 
printre medaliații olimpici, țel 
pentru a cărui atingere nu se 
va precupeți nici un efort.

Tovarășul Ion Rinderu, pre
ședintele C.J.E.F.S. Dolj, a ra
portat Conferinței îndeplinirea 
obiectivelor și indicatorilor pla
nului de dezvoltare pe perioa
da 1976—1981, înfățișînd princi
palele activități de masă și de 
performanță din cadrul marii 
competiții sportive „Daciada". 
El s-a referit, de asemenea, 
la participarea sportivilor jude
țului la J.O. din 
1980 șl la Univer
siada — ’81. După 
ce a analizat cî- 
teva dintre aspec
tele criticabile din 
munca sportivilor 
și antrenorilor dol- 
jeni, vorbitorul a 
exprimat angaja
mente mobiliza
toare în vederea 
J.O. din 1984.

în cuvîntul său, 
secretarul F.R. Ca- 
iac-Canoe, Dorin 
Lăncrăjan, a sub
liniat munca in
tensă și de o cali
tate tot mai bună 
a sportivilor și an
trenorilor acestor 
ramuri în care 
România a obținut 
statornic rezulta
te deosebite. El a 
asigurat Conferin
ța că la viitoarele 
întreceri oficiale 
sportivii, începînd 
cu cei mai tineri, 
vor face totul 
pentru a traduce 
în viață indicațiile 
date de secretarul 
general al partidului în Mesajul 
adresat mișcării sportive.

O amplă expunere asupra 
modului cum își îndeplinește 
Ministerul Sănătății sarcinile 
pe linia dezvoltării educației fi
zice, a sportului de masă și 
de performanță, ca organism cu 
atribuții in domeniul sportului, 
a făcut tovarășul Mihai Aldea, 
adjunct al ministrului. Vorbito
rul s-a referit îndeosebi la in
tervenția medicinii, a medici
nii sportive ca disciplină medi
cală de specialitate, atît în do
meniul sportului de masă, cit 
și în cel al sportului de per
formanță. A fost arătat un 
complex de măsuri pe care Mi
nisterul Sănătății, în colaborare 
cu C.N.E.F.S., și cu participa
rea altor ministere, le va în
treprinde în vederea sprijinirii 
mai intense a întregii activități 
sportive.

Despre problemele actuale și 
de perspectivă ale gimnasticii 
românești a vorbit secretarul 
federației de specialitate, Nico-

MIRCEA LUCESCU
Iae Vieru. Recunoscînd necesita
tea de a învăța din greșeli, 
vorbitorul a trecut în revistă 
măsurile impuse de analiza exi
gentă. în vederea menținerii 
gimnasticii românești în prim- 
planul sportului mondial. in 

vederea găsirii și modelării u- 
nei noi Nadia Comăneci I

Președintele F.R. Oină gene- 
ral-maior dr. Luigi Martiș, g-a 
referit la dezvoltarea puternici 
pe care o cunoaște acest sport 
național străvechi, care se con
fundă cu însăși istoria poporu
lui român. Această dezvoltare 
este exprimată, între altele — 
a arătat vorbitorul — în cele 
peste 300 secții afiliate și 800 
neafiliate, în care activează 
peste 26 000 de sportivi, între 
care 56 de maeștri ai Sportu
lui. Vorbitorul a arătat necesi
tatea ca oină să fie dezvoltată 
mai puternic în scoli si la sate, 
în acest scop fiind nevoie ca 
profesorii de educație fizică să 
cunoască jocul din timpul stu
denției.

Despre principalele aspecte 
ale unuia dintre cele mai fru
moase sporturi tehnico-aplica- 
tive, aviația, a vorbit tovarășa 
Maria Șulean, pilot fruntaș la 
aeroclubul „Gh. Bănciulescu* 
din Ploiești. A fost exprimată

MARIA ȘULEAN

profunda recunoștință a spor
tivilor aviatori față de partid, 

tată de secretarul său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru sprijinul deosebit pe 
care l-au primit, pentru dota
rea cu aparate moderne, care 
dau posibilitatea obținerii unor 
perțprmanțe înalte.

Antrenorul emerit Ion Cor- 
ncanu s-a referit în cuvîntul 
său la activitatea desfășurată 
in sportul luptelor. Au fost a- 
nalizate rezultatele frumoase 
obținute în perioada la care s-a 
referit Conferința pe țară, lip
surile și neîmplinirile care mal 
există și au fost prezentate mă
suri menite să asigure consoli
darea pe mai departe a pozi
ției României în această disci
plină sportivă.

Tovarășa Anca-Mihaela Peneș, 
antrenor federal la atletism, a 
vorbit despre necesitatea unei 
munci științifice, de calitate, 
bine coordonată Ia toate nive
lele, pentru dezvoltarea atletis
mului nostru. Ea s-a referit în

deosebi la rolul atletismului 
școlar, atit în dezvoltarea armo
nioasă a tinerei generații, cit 
și în depistarea, selecția și pre
gătirea elementelor talentate, 
cu posibilități de afirmare ta 
marea performanță.



Divizia „k“, 
etapa a 19-a

TOT GOLGETERUL IORDÂNESCU

FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI ÎNVINSE ÎN DEPLASARE
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

C. S. Tîrgoviște - Universitatea Cv. 1-0 (0-0)
Sportul stud. - Politehnica Tim. 1-1 (1-1)
F. C. Argeș — Corvinul Huned. 0-0
F. C. Constanța - Progresul Vulcan 3-1 (1-1)
„U* Cluj-Nop. — Chimia Rm. Vilcea 3-1 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș— Dinamo 1-0 (0-0)
Steaua — S. C. Bacău 2-0 (1-0)
U. T. Arad - F.C. Olt 0-1 (0-0)
Jiul Petroșani - F.C.M. Brașov 1-0 (0-0)

ETAPA VIITOARE (14 martie)

1S GOLURI : lordănescu CI din 11 m) ; 9 GOLURI: 
Pe-tcu (Corvinul), Cămătaru, Cîrțu, Gîngu, lomondi 
(2 din 11 m) ; 8 GOLURI : Cîmpeamu FI (1 din 
1'1 m), O. lonescu (2 din 11 m) ; 7 GOLURI : D. 
Georgescu, Drag nea, O rac, Coraș, Anghel, Bălăci 
(3 d'in 1'1 m) ; 6 GOLURI : Buduru, Boioni, Augvs- 

tâm, Pavaschivescu, Giuchicu

Progresul Vulcan — F.C.M. Brașov (0-2)
U. T. Arad — Universitatea Cv (1-3)
„U" Cluj-Napoca - Sportul stud. (1-1)
C. S. Tîrgoviște - Politehnica Tim. (0-3)
Dinamo — Jiul Petroșani (2-2)
F. C. Argeș — S.C. Bacău (0-0)
F. C. Olt — F.C. Constanța (0-0)
Corvinul Huned. — Steaua (1-2)
Chimia Rm. Vilcea - A.S.A. Tg. Mureș (0-2)

1. UNIV. Craiova 19 13 1 5 40-12 27
2. Dinamo 19 12 3 4 38-18 27
3. Corvinul 19 9 5 5 39-24 23
4. F. C. Olt 19 10 3 6 26-18 23
5. Steaua 19 7 6 6 19-17 20
6. F.C.M. Brașov 19 8 4 7 17-19 20
7. Sportul studențesc 19 6 7 6 21-25 19
8. S. C. Bacău 19 7 5 7 22-27 19
9. F. C. Constanța 19 5 8 6 24-24 18

10. „U“ Cluj-Napoca 19 7 4 8 20-26 18
11. C. S. Tîrgoviște 19 7 4 8 18-27 18
12. Poli. Timișoara 19 6 5 8 22-23 17
13. Jiul 19 5 7 7 20-25 17
14. F. C. Argeș 19 5 6 8 14-19 16
15. U. T. Arad 19 6 4 9 21-27 16
16. Chimia Rm. Vilcea 19 6 4 9 21-34 16
17. A.S.A. Tg. Mureș 19 7 1 11 26-27 15
18. Progresul Vulcan 19 4 5 10 19-35 13

GOLGETERII

DACA NICI PRETENDENTELE LA TITLU...
Za începutul acestui an, in consfătuirea 

desfășurată sub egida forului de re
sort și care se voia a fi linia de unire 

dintre turul și returul actualei ediții a Di
viziei „A", s-a spus, pe bună dreptate, că 
maturitatea unei echipe se vădește în
jocurile din deplasare. Și iată că acum, in 
a doua duminică a returului, o coincidență 
grăitoare a adunat primele șase clasate sub 
semnul meciurilor din deplasare, parcă pen
tru a aduce din nou in lumina adevărului 
acest punct nevralgic al fotbalului nostru.

Bilanțul — și, după cum s-a văzut, nu 
numai cel cifric — a fost din nou nesatis
făcător. Din cele 6 meciuri amintite, doar 
F. C. Olt a ciștigat și Corvinul a reușit 
un egal, principalele candidate la titlul de 
campioană, Universitatea Craiova și Dinamo, 
pierzind, ambele la limită. Dar chiar și in 
cazul celor două rezultate pozitive ponderea 
determinantă n-a avut-o factorul construc
tiv, de echilibru intre atac și apărare (este 
greu de presupus, totuși, ca o echipă aflată 
în deplasare să-și poată permite un flux 
continuu ofensiv), ci factorul luptă, concre
tizat prin „redută" in apărare (surprin
zător, Corvinul). Are oare această forma
ție doar disponibilități ofensive acasă, ca 
dealtfel și F. C. Olt ?

Iar in ceea ce privește echipa cam
pioană, și lideră actuală, ieșirea tardivă 
la atac, atunci cind zarurile fuseseră arun
cate, n-a fost decit o tresărire de orgoliu. 
Și nu intimplător, credem noi, din echipa 
craioveană au fost remarcați la Tîrgoviște 
trei jucători din compartimentul defensiv 
și un mijlocaș, acesta din urmă introdus 
in teren in ultima treime a partidei, la 
Dinamo cei mai buni s-au dovedit a fi tot 
portarul, doi fundași și un mijlocaș, ea și, 
la Corvinul, dealtfel. Grăitoare similitudi
ne, pentru primele trei echipe ale clasa
mentului !

Intre maturitatea concepției de joc și ca
pacitatea competitivă a echipelor un ra
cord se impune cu necesitate. Pentru că 
numai astfel formațiile noastre fruntașe (ca 
și jucătorii care sînt chemați să reprezinte 
fotbalul românesc in arena internațională) 
nu vor mai trebui să fie dăscălite prea 
mult in cabine, înaintea jocurilor cu miză, 
ele avînd CAPACITATEA REALA DE A 
PRACTICA UN FOTBAL POZITIV, EFI
CIENT. Dar pînă atunci, după cum se vede, 
acesta este incă un deziderat...

Paul SLĂVESCU

RISIPEȘTE
Parteneră incomodă pentru 

Steaua, această tînără și me
reu ambițioasă formație bă
căuană, care ori de cite ori 
evoluează în deplasare mani
festă predilecție pentru închi
derea tuturor culoarelor de ac
ces spre propriul careu. Și 
cum gazdele s-au izbit în ac
țiunile lor ofensive și de un 
al doilea... adversar — vîntul, 
destul de tare, care Ingreuia 
controlul balonului —, supor
terii lor au trebuit să aștepte 
ceva timp pînă să vadă prima 
fază mai clară concepută la 
poarta lui Ursache. Atunci, în 
min. 23, Barbu, o extremă a- 
bilă, amintind prin driblingul 
lui derutant de C. Zamfir, a 
executat. înalt, o lovitură li
beră și IORDÂNESCU, atent, 
inspirat, a trimis balonul, cu 
capul de la circa 6 m, sub 
„transversală". Cu un gol la 
activ, Steaua a manevrat cu un 
nlus de încredere în forțele ei. 
s-a menținut, în continuare. 
In atac. creîndu-și pînă la 
pauză încă două bune situații 
de a marca, dar ratate, am
bele, de Ralea (min. 32) și Sa- 
meș (min. 44).

Lipsiți de forță de atac (sau 
de veleități ofensive?), oaspeții 
(care au resimțit accidentarea 
lui Vamanu, faultat, în min. 
35, de T. Stoica), au avut, în 
toată prima parte a jocului, 
un singur șut spre poarta ad
versă : în min. 32, cînd Antohi 
a reluat, din poziție laterală, 
slab, imprecis.

EMOȚIILE...
STEAUA 2 (1)
S.C. BACAU 0 (0)

Stadion Steaua ; teren foarte bun ;
timp rece, cu vint ; spectatori — a-
proximațiv 25 000. Șuturi: 20—6 (pe 
poartă : 9—2). Comere: 9-0. A mar
cat : IORDÂNESCU (min. 23 șl 86).

STEAUA : IORDACHE - Anghelini, 
SAMEȘ, lovan, Fodor — I. Mureșan, 
IORDÂNESCU, T. Stoica - Maja™, 
Ralea (min. 70 Florea), BARBU.

S. C. BACAU : Ursache — Andrieș, 
C. SOLOMON, Cărpuci, Elisei - ȘO- 
ȘU, Vamanu (min. 35 Botez), I. 
Solomon — Vengeanu, Antohi, Penoff.

A arbitrat bine Al. Mustățea (Pi
tești) ; la linie : A. Mițaru (Rm. Vîl- 
cea) și A. Stocker (Petroșani).

Cartonașe galbene : CĂRPUCI.
Trofeul Petschovschi : 9. La speran

țe : 0-0.

Pentru a-și liniști „tribunele" 
cvasi-pline. Steaua a forțat 
„desprinderea" imediat după 
reluare, dar lordănescu (min. 
48) și Ralea (min. 50) au risi
pit două bune ocazii. Și ce pu
țin a lipsit — atunci, în min. 
73, cînd Verigeanu, scăpat sin
gur spre... gol, a plasat min
gea alături de poartă — ca a- 
ceste erori să fie scump plă
tite ! Cu patru minute înainte 
de finiș, la o minge centrată 
de Majaru, IORDÂNESCU a 
înscris, cu stîngul. din inte
riorul careului, făcînd ca tabela 
de scor să reflecte mai aproa
pe de adevăr cele petrecute în 
teren...

Gheorghe NICOLAESCU

Faza primului gol, cînd balonul, reluat, puternic, cu capul, de 
lordănescu, a revenit in terăn de sub „transversală"

Foto : Dragoș NEAGU

.CADOUL'
ARAD, 7 (prin telefon).
Cu riscul de a ne repeta tre

buie, totuși, să spunem că i- 
deea-concluzie care se desprin
de din desfășurarea acestei 
partide este cea clasică și a- 
nume : unii domină, alții în- 
scrim Aceasta a fost caracte
ristica generală a acestui meci, 
ta care arădenii au avut o do
minare aproape totală în fața 
unei echipe care în marea ma
joritate a timpului a făcut un 
joc pur defensiv, oferind posi
bilitatea adversarului să con
struiască acțiune după acțiu
ne. în aceste condiții, jocul a 
avut practic un singur sens, 
șpre poarta lui Anghel care a 
avut în față un blocaj bine 
organizat cu rezolvări eficiente 
fără însă să aibă urmări ofen
sive. Tn prima jumătate de 
oră, U.T.Â. a acționat variat, 
a avut o primă ocazie prin 
Tisa (min. 6); dar acesta a în
târziat șutul. O bună acțiune, 
avîndu-i în prim plan pe Tisa 
și Coraș, a fost rezolvată in 
extremis de Al. Nicolae. O 
nouă acțiune periculoasă am 
înregistrat în min. 23 cînd lo
vitura de cap a lui Tisa a 
trecut cu puțin pe lingă bară. 
Treptat, dominarea gazdelor 
tși pierde din consistență, cu
noscutul joc la ofsaid al oas
peților avînd succes în fața 
unei ofensive care nu a găsit 
antidotul. Dintre puținele mo
mente de respiro la poarta lui 
Anghel. am notat. în prima re
priză, doar reluarea cu capul 
de Prepeliță a centrării lui 
State.

La 12 minute de la reluare, 
(min. 57) intervine lovitura de 
teatru : Kukla se complică fă- 
cîndu-i „cadou" o minge lui 
Prepeliță, și centrarea acestuia 
este reluată de STATE, prin- 
tr-un șut sec cu care a trimis 
mingea în plasa porții lui Du
cate, rămas fără replică. Și 
iată-i pe arădeni in situația de 
a alerga după golul egalizator 
în min. 60. Cura, profitînd de. 
o pasă neglijentă a lui Ia- 
mandi, a șutat puternic de la

LUI KUKLA
U. T. ARAD
F. C. OLT

0 (0)
1 (0)

Stadion U.T.A., teren bun ; timp 
Frumos ; spectatori — circa 15 000. 
Șuturi : 1(3—5 (pe poarta : 4—2). Cor- 
nere : 10-0. A marcat : STATE (min. 
57).

U.T.A. : Ducadam - Bite-a, Kukla, 
Bodi, Găman — Coraș, Mușat (mim. 80 
Iova), Hirmler (min. 60 Urs) — Cura, 
Tisa, Roșu.

F. C. OLT : Anghel — I. Petre, A. 
NICOLAE, CĂȚOt, Matei - P. PETRE, 
ȘOARECE, Rotaru ~ Prepelița (min. 
89 Sigmiinean), tamondi, State.

A arbitrat bine FL Popescu (Plo
iești) ; la linie : J. Grama și N. 
Voinea (ambii din București).

Cartonașe galbene : CURA.
Trofeul Petschovschi : 9. La spe

ranțe 3—0 (1-0).

10 m, dar Anghel a respins cu 
prețul unui accident (a primit 
îngrijiri medicale câteva mi
nute). Presiunea gazdelor este 
evidentă pînă în final, dar nu 
reușesc să construiască vreo 
acțiune cu adevărat pericu-

Adrian VASILESCU

FOARTE MULTĂ LUPTĂ, MAI PUȚIN FOTBAL
F. C. ARGEȘ 0
CORVINUL 0

PITEȘTI, 7 (prin telefon)

Așteptările privind meciul 
din Trivale, considerat teoretic 
unul din capetele de afiș ale 
etapei, nu s-au confirmat de
cit în parte. A fost o întrecere 
de uzură, de luptă, de foarte 
multă luptă, în care fotbalul 
adevărat și-a găsit loc mai pu
țin. în prima repriză s-a jucat 
cu multă prudență de ambele 
părți, apărările intervenind cu 
decizie și siguranță și reușind 
să stopeze acțiunile de atac în 
fața careurilor de 16 metri. O- 
caziile de gol în această primă 
parte a întîlnirii au fost destul 
de puține. Cite două de fieca
re echipă. Gazdele au ratat în 
min. 8 prin Băiuță care, după

LIDERUL A IEȘIT LA ATAC PREA TIRZIU
TÎRGOVIȘTE, 7 (prin telefon)

/
Un stadion arhiplin a întîm- 

pinat cu răceală echipa cam
pioană. salutînd cu entuziasm 
propria formație, angajată in
tr-un meci-cheie pentru evita
rea retrogradării. Această pri
mire a sugerat ..starea" celor 
două părți, victoria revenind în 
cele din urmă echipei care a 
dorit-o foarte mult', adversarul 
păstrînd încă semnele nereuși
tei de miercuri cu Bayern 
Munchen. Jocul a început cu 
atacurile viguroase ale localni
cilor. Boldici salvînd (min. 5), 
un gol ga si făcut de Sava. 
Craiovenii mizează doar pe 
contraatac si ratează în min. 13 
o foarte mare ocazie, după o 
învăluire a lui Cîrțu si un șut 
al lui Geolgău în... Voinea. de 
la numai cîtiva metri.

Tîrgoviștenii atacă, dar de
fensiva olteană se grupează 
bine, astfel incit contraatacurile 
craiovene sînt mai periculoase 

ce a driblat trei adversari, a 
șutat afară de la 7 metri și 
prin Turcu în min. 42, mingea 
trimisă de acesta dintr-o bună 
poziție, întîlnind plasa... late
rală. Corvinul a fost la rîndul 
său, aproape de gol în min. 13 
cînd șutul lui Andone, după o 
frumoasă combinație colectivă, 
a fost reținut cu dificultate de 
Cristian și în min. 39 cînd Ga
bor s-a pripit și mingea expe
diată de el spre poartă a tre
cut mult pe lingă bara laterală.

După pauză jocul s-a mutat 
cu totul aproape in terenul 
oaspeților. Atacurile prelungite, 
poziționale, ale gazdelor s-au 
stins însă cu regularitate în 
grămada de jucători din fața 
porții Iui Ioniță. Apărarea hu- 

decit insistenta ofensivă a gaz
delor. După un șut puternic al 
lui Tilihoi (min. 29), Crisan, 
care avea să joace foarte mult 
sub valoarea sa. a ratat de la 
numai 4 m (min. 41).

După pauză, Sava ilustrează 
noul val ofensiv al tîrgoviște- 
nilor șutind în bară (min. 50). 
Gazdele insistă profitînd și de 
faptul că liderul cochetează cu 
remiza. In min. 57. I. Marin 
execută excelent o lovitură li
beră si golul este salvat in ex
tremis de Boldici. Această lovi
tură liberă prefigurează golul 
din min. 79, înscris de același 
L MARIN, la un forcing al gaz
delor. dublat de ezitarea centra
lilor olteni. în ultimele 10 mi
nute. liderul încearcă să schim
be fata jocului, dar trecerea 
de Ia contraatac la o ofensivă 
consistentă nu se poate face cu 
ușurință, astfel îneît tîrgovis- 
tenii obțin o victorie ne cît de 
muncită, pe atît de meritată.

loan CHIRILĂ

nedoreană, ca o veritabilă re
dută, a evitat de fiecare dată 
golul, așa cum s-a întimplat in 
minutele: 60, cînd șutul lui 
Cîrstea venit în atac a șters 
de puțin bara transversală; — 
66, cind Nica a irosit o bună 
situație de a înscrie; — 68, 
cînd Kallo a fost deposedat în 
ultimă instanță în careu (la a- 
ceastă fază gazdele au reclaJ 
mat penalty, dar arbitrul O. 
Streng, aproape de fază, a lă
sat jocul să continue); — 69,
cînd Turcu a ezitat de puțin 
intr-un moment favorabil; — 
72, cînd lovitura liberă execu
tată de Bărbulescu spre vinciul 
porții a fost deviată, în ultimă 
instanță, de Ioniță. în corner.

Mihai IONESCU

C. S. TÎRGOVIȘTE 1 (0)
UNIV. CRAIOVA 0 (0)

Stadion Municipal, teren moale ;
timp bun ; spectatori — circa 1'5 000. 
A marcat : ION MARIN (min. 79). 
Șuturi la poarta : 10-9 (pe poartâ : 
6-6). Comere : 3—4.

C. S. TÎRGOVIȘTE ; VOINEA - Ni- 
cuiescu, DUMITRESCU, Ene, Pitaru- 
Consta n-tin, I. MARIN, Economu (min. 
62 Margelatu) — Greaca, SAVA, 
AELENEI.*

UNIVERSITATEA • BOLDICI - Puri- 
ma, Tilihoi, ȘTEFĂNESCU, UNGU- 
REANU — Țicleanu, Bălăci, Irimescu 
(min. 67 DONOS.E) — Crișan, Cîrțu, 
Geolgâu (min. 83 A. Popescu).

A arbitrat bine R. Petrescu (Brașov) ; 
ta Fini-e, ambii cu greșeM : M. Du- 
mea (Roman), A. Gheorghe (Piatra 
Neamț).

Cartonașe galbene : PITARU.
Trofcu| Petschovschi ; 8. La spe

ranțe : 0-5 (0-3).

Stadion 1 Mai, teren bun ; timp 
excelent; spectatori — circa 16 000. 
Șuturi : 16—4 (pe poartâ : 5—1). Cor- 
nere : 12—2.

F. C. ARGEȘ : Cristian — M. ZAM
FIR, CIRSTEA, Stancu, Tuhpan — 
KALLO, Bărbulescu, Ignat (min. 56 
Nica) — BALUȚA, Turcu, Moiceanu.

CORVINUL : IONIȚĂ - Rednic, 
DUBINCIUC, GALAN, Bogdan - AN
DONE, Nicșa, Oncu, Petcu (min. 89 
Mechenici) — D-umitrache (min. 79 
Ghiță), Gabor.

A arbitrat bine O. Ștreng ; la hinie: 
I. Ca na mân și C. Pădurfței (toți din 
Oradea).

Cartonașe galbene : GABOR.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 0-1 (0-0).



Ă LINIȘTITĂ,
DE FOC

A.S.A. TG. MURES 1 (0)
u DINAMO 0 (0)

3 Stadion ,,23 August", teren moale ;
>| timp frumos ; spectatori — ci-rca 15 000.
- Șuturi : 14—9 (pe poartâ : 7—2). Cor

ners : 9—2. A marcat BIRO l (min.
: X».

A.S.A. : Varo - Szabo, ISPIR, 
: B0LONI, Hcjna! - BOTH H, BIRO I,

l. C. Mie - FAHICI, Bolba (min. 61
_ Fazekaș), Ce-rnescu (min. 67 Gali). 
_ DINAMO : MORARU - I. Marin, 
d Bumbescu, DINU, STÂNESCU - L 

Moldovan (min. 68 Stredie), Augustin, 
ă CUSTOV — Mulțescu, Văetuș, O rac 
j (min. 73 lordache).

A arbitrat bine Cr. Teodorescu (Bu
zău) ; la Note : I. Tânase (Tîrgoviș-

- te) șl T. Cruceanu (Tecuci).
a Cartonase galbene : BUMBESCU șl 
d MORARU. '

Cartonașe roșii : BUMBESCU.
_ Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe 
n <«•

BIRO I care din apropiere în
scrie imparabil. Replica dina- 
moviștilor este promptă și este 
rindul lui Varo să respingă în 
„transversală" centrarea înșelă
toare a lui Orac, iar în min. 
75, Mulțescu ratează din apro
piere. Spiritele se încing și în 
min. 80 Bumbescu. este elimi
nat pentru atitudine ireveren
țioasă față de arbitru, după ce 
în prealabil i se apordase car
tonașul galben pentru faulturi 
repetate. Și în finalul partidei 
A.S.A. a fost la un pas de 
2—0, în min. 83 și 85, dar Fa- 

, zekaș, scăpat singur, nu l-a 
putut învinge pe Moraru, Ieșit 
curajos la blocaj.

Gheorghe NERTEA

SUCIU, PRINCIPALII 
Al VICTORIEI

„U“ CLUJ-NAPOCA 3 (1)
n CHIMIA RM. V1LCEA 1 (0)

Stadion Municipal ; timp frumos, 
j dar rece ; teren moale ; spectatori —

Circa 15 000. Șuturi : 13—7 (pe poar
tâ : 6—4). Comere : 8—2. Au marcat: 
C1MPEANU II (min. 39 și 84), SUOU 

a (min. 50) și GINGU (min. 61).
1. „U“ CLUJ : LÂZAREANU - L. MP

hai, CIOCAN, Moș, Bagiu — Bucur
2 (min. 66 pglari-u), BOCA, SUCIU - 
1. DOBROTA, CIMPEANU II, VBdican 
d (min. 80 FI. Pop).
e CHIMIA RM. V1LCEA : Pavel

Basna, Preda, CATARGIU, Cincă — 
Savu (min. 56 Stanca), Alexandru 
(min. 85 Ene), Ca ra bag sac — Teleș- 

ă pan GINGU, PREDEANU.
A arbitrat satisfăcător D. Petrescu ; 

la Hnie : M. N icul eseu și V. Con- 
stantlnescu (toți București1).

Trofeul Petschovschf : 10. La spe
ranțe : 4-0 (2—0).

n
it ,

“ SUCCES, DAR CU... ANTINEVRALGICE
> PETROȘANI, 7 (prin telefon)

Partida, desfășurată pe un 
lt teren desfundat, care a solici

tat jucătorii la maximum, avea 
_ să fie „controlată", după cîte-
j va minute, de echipa gazdă, al
it cărei start bun anunța o vie
ți torie fără probleme. Dar nu
>- avea să fie atît de simplu cum
T credeau unii spectatori. De ce ?
“ Fiindcă deschiderea scorului se
j amina din cauza lui Neagu,

Lasconi. Șumulanschi sau Sălâ-
i- jan, care. în min. 4, 15, 21 și
u 24, aveau să irosească situații

excelente, deși Șumulanschi și 
’’ Sălăjan, de pildă, s-au aflat la 

10—12 metri de poartă, doar cu 
,j Balaș în față. In min. 27, min-
i- gea trimisă de Giuchici, cu
y capul, a întilnit stîlpul. din
u stingă porții. Oaspeții au ex-
u pediat primul șut la poartă în
® min. 32, un șut-avertisment,
a pentru că pînă la pauză aveau
d să se dovedească foarte peri-
!- culoși, îndeosebi prin cele două

vîrfuri-„buldozere“, Marinescu 
și Paraschivescu. Mai mult, în

CONTURATĂ ÎN REPRIZA SECUNDĂ
te mai tîrziu, Peniu va trimite 

il afară dintr-o poziție excelentă,
)- Gîrjoabă închizîndu-i bine un-
ri ghiul, pentru ca in min. 20. la
t- o lovitură de colț, Țevi să șu
ia teze peste transversală, cu

capul, de la numai 4 metri ! 
'u Bucureștenii se apără grupat și
lă poate că din acest motiv ofen-
v, siva locală a căutat prea mult
ia poziția ideală de șut în locul
j- tirului de la distanță. Primul
;n șut „sănătos" pe poartă este
:u înregistrat abia în min. 30 (Gâ
zi che). Gîrjoabă evidențiindu-se
le ca si în alte rînduri. Constan
ta tenii sînt împinși mereu în a-
i- tac de către Turcu, Gache și
;a CONSTAN TINESCU, ultimul
s- deschizind scorul în min. 31 —
1- șut puternic de Ia distantă, în
1- urma unei faze electrizante

PUNCTUL PIERDUT ACASA...
Pe stadionul din Regie, în 

derbyul studențesc al etapei, 
s-au întilnit deținătoarele locu
rilor 8 și 9 din clasamentul ge
neral. Dar in timp ce echipa 
gazdă se afla pînă ieri cu 0 în 
acel atît de mult invocat „cla
sament al adevărului", „Poli" 
venea după un 1—1 pe teren 
propriu cu Jiul, care o... cobo- 
rîse la —4 în acest clasament 
înrăutățindu-și astfel și mai 
mult situația. Timișorenii au 
dorit mult să recupereze punc
tul pierdut acasă în etapa pre
cedentă, ei au reușit să stăvi
lească primele atacuri în trom
bă ale alb-negrilor, dar, în 
min. 18, n-au mai puiuț opri 
balonul deviat cu capul în gol 
de O. IONESCU din colțul ca
reului mic: 1—0. Acest gol, 
efect al startului bun al bucu- 
reștenilor, părea că duce des
fășurarea partidei pe făgașul 
obișnuit, cel cu echipa gazdă 
la cîrma jocului, făcînd ce vrea 
pe teren. Iată, insă, că oaspe
ții, fără să se considere... bă
tuți, au apăsat ei pe accelera
tor, au ratat prin Dumitru 
(mim 19), Păltinișan (min. 24), 
Anghel (min. 31) și au egalat 
prin același ANGIÎEL, un mi
nut mai . tîrziu, care a reluat 
dîri apropiere o pasă primită 
de Ia „pivotul" Nedelcu: 1—1.

Repriza secundă, dominată 
net de echipa gazdă, a avut la 
începutul ei și cîteva contra
atacuri extrem de periculoase 
ale oaspeților care, în min. 55, 
au ratat prin Nedelcu o imensă 
ocazie. Spre final, Sportul stu
dențesc va juca însă și cu Laurențiu DUMITRESCU

Păltinișan și Cîrciumaru (tn săritură), fundașii centrali timișo
reni, resping încă unul din atacurile echipei gazdă.

Foto : Ion MIHAICA

min. 44, brașovenii puteau lua 
conducerea in urma unei faze 
excelente: Marinescu l-a des
chis pe Chioreanu, acesta a 
centrat din viteză și Paraschi
vescu a reluat din voleu, de 
la 7 m, direct în brațele lui 
Caval.

Normal, gazdele nu se împă
cau cu scorul alb și au reluat 
jocul în forță, .atacînd în va
luri. Dar în min. 49, balonul a 
trecut printre Balaș, ieșit din 
poartă, si bară și s-a plimb'at 
liniștit prin fața porții. în min. 
59. la „bomba" lui Giuchici, 
Balaș a respins în corner, 
după care dominarea Jiului s-a 
transformat într-un asediu la 
poarta brașoveană, dar acesta 
se concretiza doar prin ploaia 
de cornere. în min. 75, singur- 
singurel. Giughiei a reluat de la 
7 metri pe lingă poartă. în 
sfîrșit, a venit golul, golul vic
toriei, după atîtea dureri de 
cap, un gol, însă, cu proble
me: în min. 84, la o minge 
lungă, Sălăjan, aflat în spatele 
apărătorilor (poziție nesemnali-

(1—0). Și cînd toți întrevedeau 
o victorie leieră. în min. 39 
Țevi — angajat în atac este 
făcut „sandviș", în careu, de 
Antonescu și Borali, arbitrul 
apreciază fault și STOICHIȚĂ 
transformă penaltyul (1—1). La 
reluare, echipa lui Hașoti apa
să ne... accelerator si ia con
ducerea relativ repede, în min. 
49 PETCU „înțcpînd" mingea 
din fața fundașului Nufil (2—1). 
Dominarea gazdelor este insis
tentă și GACHE expediază o 
„ghiulea" de la 35 m la vinclu 
(3—1). Progresul revine in ofen
sivă, Țevi ratează în min. 78 
reducerea scorului și astfel me
ciul se încheie cu o victorie 
absolut meritată a echipei lo
cale.

Stelian TRANDAFIRESCU

SPORTUL STUD. 1 (1)
POLITEHNICA TIM. 1 (1)

Stadion Politehnica, teren bun ;
timp rece, virat ; spectatori — apro
ximativ 5 000. Șuturi : 16-9 (pe poar
tâ : 5-2). Comere : S>-3.

Au marcat : O. IONESCU (min. 10) 
și ANGHEL (min. 32).

SPORTUL STUDENȚESC : Sperie tu 
- M. MARIAN. CAZAN, Pană, Mun- 
teonu W - Chihoia, O. IONESCU, 
TERHEȘ — Bucurescu, M. Sandu (min. 
70 Lico), Bozeșan (min. 36 Șerbdnâ- 
câ).

POLITEHNICA : MOISE - Murar,
Cîrciumaru, PALT.NIȘAN, Șunda — 
ANGHEL, DUMITRU (min. 64 T. Ni- 
cclae), Șerbănoiu, Manca — Nedelcu 
II, Bocânici.

A arbitrat bine M. Nețu (Oradea) : 
ta linie : S. Pantelimonescu (Ploiești) 
și I. Dinu (Alexandria)..

Cartonașe galbene : MANEA, MOI
SE, LICA.

Trofeul Petschovschi : 9. La speran
țe : 1-3 (1-2).

fundașii centrali în terenul ad
vers, dar „Poli", strînsă ca un 
arici în careul ei, va stopa toa
te atacurile inițiate de O. Io- 
nescu, Terheș, Chihaia, Mun- 
teanu II și ceilalți. Acest 
careu... supraaglomerat va fi 
dominat pînă în final de Pălti
nișan, masiv, decis și mai si
gur în intervenții ca oritînd. 
Iar atunci cînd fundașii au fost 
și ei depășiți a intervenit in-ex- 
tremis Moise și astfel „Poli" 
a recâștigat punctul pierdut 
acasă în etapa precedentă.

JIUL 1 (0)
F.C.M. BRAȘOV 0 (0)

Stadion Jiul, te ran desfundat ; timp 
friguros ; spectatori — circa 6 000.
Șuturi : 14—5 (pe poarta : 5—1). Cor
nere : 17—3. A marcat : GIUCHICI
(min. 84).

JIUL : Cavai — P. Grig ore. Rusa 
(miin. 46 Vizitiu), NEAGU, Giurgiu - 
VARGA, Șumulanschi, MUIA — Sălă- 
jan, LASCONI, Giuchici (min. 85 Fră- 
țîi.â).

F.C.M. : BALAȘ — Ștefan, Pana
che, NAG HI, Manei u — Șulea, Chio- 
neanu, Ciobanu (min. 72 Spirea) — 
MARINESCU, PARASCHIVESCU, Bata- 
cbiu.

A arbitrat satisfăcător !. Igna ; la 
linie : D. Buciuman (ambii din Ti
mișoara) șl FI. Tăbîrcă (Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene : ȘUMULANSCHI, 
RUSU, CHIOREANU, VARGA.

Trofeul Petschovschi/ 9. La spe
ranțe : 1-0 (1-0).

zată de tușierul D. Buciuman), 
a preluat balonul, acesta s-a 
lovit de portarul Balaș, ieșit la 
blocaj, a ricoșat la GIUCHICI, 
care a trimis in poarta goală 
de la 10 m.

Constantin ALEXE

F.C. CONSTANȚA 3 (1)
PROGRESUL VULCAN 1 (1)

Stadion 1 Mai, teren acceptabil ; 
timp friguros (virat puternic) ; spec
tatori — circa 18 000. Șuturi : 20-7
(pe poartâ : 9-3). Comere : 9—4. Au 
marcat : CONSTANTINESCU (min.' 31). 
PETCU (min. 49), GACHE (min. 62), 
respectiv STOICHIȚĂ (min. 39 - din 
11 m).

F. C. CONSTANȚA : Costaș - Bo
rali (min. 81 Mănăiiă), Antonescu, 
CARAMALAU, TtJRCU - GACHE, 
DROGEANU, Constantinescu (min. 70 
I. Moldovan) - Buduru, Peniu, Pet- 
cu.

PROGRESUL VULCAN : Gîrjoabă - 
Nirțu, MATEESCU, Dragu, Gh. Ște
fan — S'wnionov, NICULCEA, Apostol 
(min. 37 Marko), STOICHIȚĂ — 
Țevi, Rob (min. 57 Tică).

A arbitrat bine M. Salomir (Cl-uj- 
Nnpocc) ; la inie : Șt. Moldovan ți 
I. Roman (amhi: din Sighet).

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 4—1 (2—0).

IERI, ÎN DIVIZIA „B"
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

SERIA I -------------------------------------------
POLITEHNICA IAȘI —DEL

TA TULCEA 7—0 (3—0). Au 
marcat Nemțeanu (min. 7 —
11 m, min. 45, 51 și min. 86 din 
11 m), Ciocirlan (min. 32), Flo
rean (min. 61) și Paveliuc (min. 
68).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
C.S. BOTOȘANI 5—0 (1—0).
Autorii golurilor: Giroveanu 
(min. 23), Gherghina (min. 47), 
Ivanov (min. 60), Roșea (min. 
75 din 11 m și min. 89).

C.S.M. SUCEAVA — RELO- 
NUL SĂVINEȘTI 5—1 (4—0).
Au înscris: Avădanei (min. 7 
din 11 m și min. 85), Șuba 
(mjn. 25), Cașuba (min. 30), 
Cristescu (min. 44), respectiv 
Arghir (min. 67).

I.M.U.  MEDGIDIA — GLO
RIA BUZĂU 1—0 (1—0). Uni
cul gol a fost realizat de Con
stantin (min. 5).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
CONSTRUCTORUL IAȘI 2—0 
(0—0). Au înscris: Georgescu 
(min. 70) și Siklodi (min. 85).

F.C.M. SIDERURGISTUL GA
LAȚI — F.C.M. PROGRESUL 
BRĂILA 2—1 (0—1). Au mar
cat : Hanghiuc (min. 58), Rusu 
(min. 81), respectiv Bulaneea 
(min. 42).

C.S.U. GALAȚI — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor: Lala (min. 2 
din 11 m) și Paseu (min. 71).

GLORIA BISTRIȚA — VIC
TORIA TECUCI 3—0 (2—0). Au
marcat : 
Georgescu 
rian (min.

Cataros (min. 12), 
(min. 30) și D. Flo- 
76).

SERIA A II-a
PETROLUL PLOIEȘTI —

CARPAȚI MÎRȘA 1—1 (0—1).
Autorii golurilor: Grigore (min. 
72) pentru Petrolul, Voiculef 
(min. 24) pentru Carpati.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
ENERGIA SLATINA 2—0 
(0—0). Au înscris: Rada (min. 
52) și Stroe (min. 69 din 11 m).

UNIREA ALEXANDRIA — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI
2— 1 (1—0). Au marcat: Iagăru 
(min. 10), Voicilă (min. 60), 
respectiv Pestrița (min. 55).

METALUL BUCUREȘTI — 
DUNĂREA CĂLĂRAȘI 0—0.

CHIMICA TIRNĂVENI — 
RAPID BUCUREȘTI 0—0.

ȘOIMII IPA SIBIU — I.C.I.M. 
BRAȘOV 1—0 (1—0). Unicul 
gol a fost realizat de Fră{ilă 
(min. 43).

PANDURII TG. JIU — ME
TALUL PLOPENI 5—1 (2—0).
Au marcat: Zuieă (min. 29), 
Burcă (min. 44), Cucu (min. 
49), Găman (min. 57), Croitoru 
(min. 77), respectiv Ghițescv 
(min. 60).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
MECANICA FINĂ BUCUREȘTI
3— 0 (2—0). Au Înscris: Langa 
(min. 17), Moraru (min. 20 și 
69).

TRACTORUL BRAȘOV — 
FLACĂRA MORENI 2—0 (2—0). 
Autorii golurilor: Pădurariu 
(min. 16) și Hanu (min. 39 din 
11 m).

SERIA A IlI-a
F.C. BAIA MARE — STRUN

GUL ARAD 10—0 (6—0). Au 
înscris: Bălan (min. 10), Sa- 
bău (min. 16), KolICr (min. 22 
din 11 m și min. 37, 81), Buz- 
gău (min. 40), Roznai (min. 44), 
Dragomireseu (min. 55), Tătă- 
ran (min. 72) și Caciureac 
(min. 86).

F.C.M. REȘIȚA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 5—2 (3—1). Ați 
marcat: Florea (min. 5), Oancea 
(min. 8 și 15), Imireanu (min. 
61), Matefi (min. 75), respectiv 
Țegean (min. 25 și 85).

F.C. BIHOR ORADEA — DA
CIA OR AȘ TIE 3—0 (1—0). Au
torii golurilor: Lupău (min. 
35), Pușcaș (min. 54) și Geor
gescu (min. 62).

AURUL BRAD — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 2—1 (1—0). Au 
marcat: Dosan (min. 14), Petri- 
șor (min. 60), respectiv Nico- 
raș (min. 72).

C.F.R. TIMISOARA — C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 2—0 
(1—0). Au înscris: Petrescu
(min. 16) și Stănescu (min. 83).

MINERUL LUPENI — SO
MEȘUL SATU MARE 4—0 
(2—0). Autorii golurilor: Truică 
(min. 5), Mușat (min. 34 și 51) 
Nichiniș (min. 64).

OLIMPIA SATU MARE — 
MINERUL ILBA SEINI 4—0 
(0—0). Au înscris: Matei (min. 
60), Mureșan (min. 72 din 11 
m), Hațcganu (min. 75) și Mo- 
ciran (min. 82).

C.I.L. SIGHET — U.M. TIMI
ȘOARA 3—0 (1—0). Au marcat:

VIITORUL MECANICA VA
SLUI — VIITORUL GHEOR- 
GHENI 4—1 (4—1). Au înscris: 
Dănilă (min. 6 și 12), Amaran- 
dei (min. 31), Mardare (min. 
44), respectiv Barta (min. 29 
din 11 m).

Relatări de la D. Diaconescu, 
C. Rusu, I. Mîndrescu, R.
Avram, Gh. Briotă, Gh. Arse-
nie, D. Aldca, I. Toma și M.
Florea.

1. POLI. Iași 18 13 3 2 39-13 29
2. Gloria Bistrița 18 1'1 3 4 41-12 25
3. C.S.M. Suceava 18 12 1 5 43-19 25
4. I.M.U. Medg. 18 10 2 6 25-26 22
5. C.S.M. Sf. Gh. 18 9 3 6 30-11 21
6. Unirea D. Focș. 16 9 3 6 22-16 21
7. Gloria Buzău 18 9 2 7 22-12 20
8. F.C.M. Sid Gl. 16 7 6 5 21-14 20
9. Cehlăul P. N. 18 7 4 7 25-22 16

10. Viitorul M. V. 16 8 2 8 22-21 16
1'1. C. S. Botoșani 18 7 3 8 32-30 17
12. F.C.M. Progr. 18 5 5 8 18-21 15
13. Delta Tulcea 18 6 3 9 17-36 15
14. C.S.U. Galați 16 7 0 11 25-38 14
T5. Viitorul Gheorg. 18 4 5 9 13-24 13
16. Construct, lași 18 5 2 1<1 16-35 12
17. Victoria Tec. 18 5 1 12 1'3-37 11
16. Relonul Săv 18 2 4 12 13-42 8

ETAPA VIITOARE (duminică 
14 martie): F.C.M. Progresul 
Brăila — C.S.M. Suceava (0—2), 
Viitorul Gheorgheni — C.S.U. 
Galati (0—2). Unirea Dinamo 
Focșani — C.S.M. Sf. Gheor
ghe (0—1). Relonul Săvinești — 
F.C.M. Siderurgistul Galați 
(0—2). Gloria Buzău — Viitorul 
Mecanica Vaslui (0—1). Victo
ria Tecuci — Politehnica Iași 
(0—3). Delta Tulcea — Ceahlăul 
P. Neamț (1—3), C.S. Botoșani 
— Gloria Bistrița (1—3). Con
structorul Iași — I.M.U. Medgi
dia (0—2).

Relatări de la I. Tănăscseu, 
O. Gufu, M. Bizon, N. Ștefan, 
I. Ducan. I. Ionescu, P. Crîs- 
tea, M. Țacăî și P. Dumitrescu.

1. PETROLUL PL 18 11 5 2 33-13 27
2. Rapid Buc. 16 10 5 3 36-11 25
3. Unirea Al-ex 18 10 2 6 19-15 22
4. Șoimii IPA Sib. 18 8 4 6 24-20 20
5. Gaz metan 16 9 2 7 16-22 20
6. Metalul Buc. w 7 4 7 20-15 16
7. Autobuzul Buc. 18 8 2 8 23-22 18
8. Automatica Buc. 18 7 4 7 31-34 18
9. Energia SI. 18 8 2 8 22-26 18

10. Chimica Tîrn 18 6 5 7 15-17 17
11. Dunărea Căi. 16 8 1 9 22-2* 17
12. Pandurii Tg. Jiu 16 7 2 9 25-2u 16
13. Mecanică fir-ă 16 5 6 7 21-25 16
14. Tractorul Bv. 16 7 2 9 17-24 16
15. Metalul Piopeni 18 7 2 9 19-26 16
16. Carpați Mîrșa 18 5 5 8 16-19 15
17. Flacărtf Moreni 18 6 3 9 15-19 16
16. I.C.I.M. Brașov 18 3 4 11 15-29 10

ETAPA VIITOARE (duminică 
14 martie): Flacăra Moreni — 
Petrolul Ploiești (1—2), Auto
matica București — Tractorul 
Brașov (3—3). Carpati Mîrsa — 
Șoimii IPA Sibiu (0—1). Me
canică fină București — Uni
rea Alexandria (0—0). Dunărea 
Călărași — Autobv .ul Bucu
rești (0—2). Rapid București — 
Pandurii Tg. Jiu (0—0). I.C.I.M. 
Brașov — Chimica Tîmăveni 
(0—3). Energia Slatina — Me
talul București (2—2), Luceafă
rul București — Gaz metan 
Mediaș (0—5). Metalul Plopeni 
— stă

Cioban II (min. 27), Moldovan 
(min. 61), Orezanov (min. 82).

RAPID ARAD — MINERUL 
CAVNIC 1—0 (0—0). Unicul
gol a fost realizat de Borugă 
(min. 55 din 11 m).

Relatări de la O. Nemeș, G. 
Bodea, I. Ghișa, Al. Jurcă, L. 
Marton, I. Cotescu, Z. Kovaci, 
S. Pralca și N. Străjan.

1. F.C. BIHOR 16 14 2 2 50-16 30
2. F.C. B. M. 16 9 4 5 37-16 22
3. Aurul B. 16 10 1 7 26-16 21
4. Crl.L. Sighet 18 9 2 7 22-24 20
5. Som. S.M. 18 8 4 6 21-24 20
6. F.C.M. R-ța 18 7 5 6 3 -20 19
7. C.F.R. Tim. 18 7 4 7 30-22 18
8. Ol'imp. S.M. 18 8 2 8 25-20 18
9. Rapid Arad 16 8 2 8 22-24 18

10. U.M. Tim. 18 8 1 9 18-27 17
11. Strungul Ar. 18 7 3 8 25-38 17
12. Infră. Or. 16 8 0 10 32-3v 16
13. C.S.M. Drb. 18 7 2 9 23-26 16
14. CFR Cj-Nap 18 6 4 8 21-35 16

15-16. Minerul Cv. 18 6 3 9 26-28 15
Min„ Lup. 18 6 3 9 26-28 15

17. Min. ÎDba S 18 4 5 9 16-34 13
18. Dacia Or. 16 5 3 10 20-46 13

ETAPA VIITOARE (duminică 
14 martie: Someștil Satu Mere 
— Ranid Arad (0—4), C.F.R. 
Clui-Napoca — F.C. Bihor O- 
radea (1—6). Strungul Arad — 
C.F.R. Timișoara (1—3). Mine
rul Cavnic — C.I.L. Sighet 
(0—1) U.M. Timișoara — Olim- 
nia Satu Mare (0—2). Minerul 
Ilba Seini — F.C. Baia Mare 
(1—2). Înfrățirea Oradea — 
F.C.M. Reșița (1—2). C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Minerul 
Lupeni (0—1). Dacia Orăștie — 
Aurul Brad (0—1).



In Divizia r,k“ de baschet

ffl FRUNTE, TOT STEAUA (m) 
ȘI „U“ CLUJ-NAPOCA (i)

Nici etapa a 20-a a campio
natelor naționale de baschet nu 
a produs modificări importante 
în clasamentele masculine și 
feminine, Steaua (la băieți) și 
Universitatea C'iuj-Napoca (la 
fete) continuind- să se afle pe 
primul țpc. Rezultate :

FEMININ, GRUPA 1—6 :
POLITEHNICA C.S.Ș. 2 

BUCUREȘTI — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 2—0 : 60—51
(37—31) și 60—52 (32—35). Am
bele partide au oferit dispute 
echilibrate pînă in finaluri. 
cînd baschetbalistele de la Po
litehnica au manifestat mai 
multă claritate și eficiență în 
acțiunile ofensive. în meciul 
de sîmbătă, tabela electronică 
indica în min. 30 scor egal 
(45—45), după care, însă, ele
vele prof. Grigore Costescu 
s-au desprins clar, datorită în 
mare măsură excelentei pres
tații a Marianei Bădînici, care 
și pînă atunci a jucat exce
lent în apărare, unde „capa
cele" și recuperările au timorat 
pe adversare. în ziua urmă
toare, de la 44—43 (min. 31) 
formația Politehnica s-a deta
șat pentru că Suzana Pirșu a 
coordonat judicios acțiunile e- 
chipierelor sale și, în același 
timp, a înscris coșuri prețioa
se intr-o perioadă decisivă, în 
care, este drept, de la Olimpia 
lipsea Alexandrina Bîră, eli
minată. £.a Olimpia am remar
cat ambiția jucătoarelor în a- 
părare, dar am și reținut că a- 
tacul s-a bazat pe acțiuni tac
tice prelungite, cu aruncări la 
coș puține și imprecise. mai 
cu seamă în reprizele secunde, 
cînd echipa a înscris doar 20 
p (sîmbătă) și 17 p (duminică), 
în aceste condiții, apare sur
prinzătoare și reprobabilă ati
tudinea antrenorului C. Paras- 
chivescu (care este și arbitru 
divizionar „A“ !) după partida 
de duminică, la sfîrșitul căreia 
a reproșat arbitrilor că a fost 
frustrat (!) de victorie. De 
fapt, cuplul respectiv — A. A- 
tanasescu — C. Comăniță — a 
condus foarte bine, așa cum 
făcuse în seara precedentă și 
cuplul Em. Nicolescu — I. O- 
laru. Au înscris: Bădinici 18+ 
13, Pirșu 8+14, Roșianu 8-|-4, 
Zidaru 14 + 12. S. Ionescu 6-4-0, 
Tocală 6 + 4. Chvata! O-j-13 pen
tru . învingătoare. respectiv 
Ciubăncan 15+13, Froiter 8+5, 

înaintea C. E. de la Sofia

Bîră 84-17, Pană 4-|-2, Bradu 
8+7, Trică 8 + 0, Mihai 0 + 8. (D. 
STANCULF.SCU).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 2—0 : 72—61
(35—36) și 60—32 (30—13). In
teresantă partida (echilibrată) 
de sîmbătă. în care eficacitatea 
clujencei Magdalena Pall nu 
a fost suficientă, apărarea e- 
chipei sale fiind deficitară. în 
repriza secundă, însă, campioa
nele au controlat ambele faze 
ale jocului, în atac evidenți- 
indu-se șl Doina Prăzaru- 
Mathe. Duminică, meci fără is
toric. De la oaspete a lipsit 
Csila Hoszu (bolnavă). Coșge
tere : Pali 27 + 13. Prăzaru- 
Mathe 15+18 de la învingă
toare, respectiv Czmor 18+11, 
Bodea 23-1-2, V. Chepețan 14-ț-
10 (Mircea RADU-corcsp.).

COMERȚUL LIC. „BOLYAI" 
TG. MUREȘ — VOINȚA 
BUCUREȘTI 0—2 : 72—73
(32—33) și 55—63 (27—33). Me
ciuri echilibrate, primul cu re
zultat pe „muchie de cuțit". 
Coșgetere: Opriciu 204-21, Kiss 
204-12, Kloss 12 + 12 de la gaz
de, respectiv Borș 30—|—20, Slă- 
vei 94-20, Hegheduș 8+12. (C. 
ALBU-coresp.).

GRUPA 7—12 :
CRIȘUL ORADEA — C.S.U. 

PRAHOVA PLOIEȘTI 1—1 S 
93—83 (46—42) și 65—97 (37—
51). După un prim joc echili
brat, oaspetele - (cu un trio ex
celent : Constanța Grigoraș — 
Gabriela Ciocan — Sorina 
Lambrino) s-au impus net în 
fata unei formații debusolate. 
Coșgetere : Niculcscu 244-15, 
Tabără 14+12 de la gazde, res
pectiv Grigoraș 174-28, Lam- 
brino 4-J-26 și Ciocan 14+17. 
(P. LORINCZ-coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— MOBILA C.S.Ș. SATU 
MARE 2—0 : 83—76 (38—37) și 
81—56 (30—36). Coșgetere : Si- 
mioană 284-13, Ivănescu 18+23 
de la învingătoare. respectiv 
Aștelean 184-21, Bîrluțiu 17+ 
10. (Daniel DIACONESCU-co- 
resp.).

CARPATI C.S.Ș. SF. GHEOR- 
GHE — VOINȚA BRAȘOV 
1_1 . 69—70 (46—36) și 72—71
(36—37). Coșgetere : Bede
11 + 29, Pctric-Ulrich 244-15 de 
la gazde, respectiv Solovăstru 
244-17, Adler 8+20, Catincescu 
144-13. (GH. BRIOTA-coresp.).

Cei doi „giganți" de la l.C.E.D. 
și C.S.U. Brașov sub panou... 
și două puncte pentru echipa 

bucureșteană
Foto : N. DRAGOȘ

MASCULIN. GRURA 1—6
STEAUA — IMUAS BAIA 

MARE 2—0 : 112—68 (62—29)
și 88—65 (48—29). Coșgeteri : 
Căpușan 254-24, Ermurache 
284-10, Cernat 14+14 de la 
Steaua, respectiv Murășan 
214-10, Ciocan 19+5.

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI : 2—0 :
88—67 (47—31) și 93—66 (43— 
38). Coșgeteri : Ivascencu 10-f- 
19, Cristea 6-4-16, Uglai 10+18, 
Braboveănu 144-16, Caraion 
214-6 de la învingători, res
pectiv Plămadă 26-|-2, Gh. Du
mitru 194-4.

I.C.E.D. BUCUREȘTI — 
C.S.U. BRAȘOV 2—0 : 92—69 
(46—34) și 81—72 (37—42). Vic
torii clare ale bucureștenilor, 
datorate atît bunei evoluții a 
acestora (joc atent în apărare, 
acțiuni ofensive în care disci
plina tactică a fost respectată 
destul de riguros), cît și pentru 
că la brașoveni se constată o 
scădere a formei sportive, toc
mai într-o perioadă în care 
aveau nevoie să joace cît mai 
bine pentru a-și menține locul 
3 în clasament. Coșgeteri : 
Carpen 314-20, Voicu 24+10, 
Grădișteanu 134-23 de la în
vingători respectiv Moraru 
20+25, Flaundra 13-1-20.

GRUPA 7—12 :
UNIVERSITATEA CLUJ-NA

POCA — C.S.U. SIBIU 1—1 : 
82—84 (41—40) și 86—69 (44— 
43).

FARUL — DINAMO ORA
DEA 2—0 : 75—60 (45—28) și 
101—79 (44—38).

CARPATI BUCUREȘTI — 
URBIS BUCUREȘTI 1—1 : 66— 
68 (32—27) și 81—76 (38—33).

Turneele campionatului masculin de volei

SILVANIA, LA UN PAS
DE VICTORIE CU STEAUA!

La Brașov, Timișoara și Ora
dea au început ieri turneele cu 
numărul 2 ale campionatului 
masculin al primei divizii de 
volei. în general, jocurile au 
fost echilibrate, nelipsind nici 
surprizele. Iată amănunte 
furnizate de corespondenții 
noștri :

BRAȘOV, 7 (prin telefon). In 
prima zi a celui de-al doilea 
turneu al echipelor care isi 
dispută primele locuri ale ie
rarhiei (1—4), meciul de debut 
dintre Steaua București și Sil- 
vania Șimleu Silvaniei s-a a- 
flat foarte aproape de o mare 
surpriză. Echipa antrenorilor- 
jucători Vasiie Mășcășan și Mir
cea Tutovan a dat o replică 
extrem de puternică bucurește
nilor. Susținuți permanent de 
o entuziastă galerie brașovea- 
nă, șimleuanii au lupta cu mult 
aplomb, dornici să se eviden
țieze atît prin joc cît și prin 
rezultat Cu un Tutovan deo
sebit de eficace la serviciu (re- 
cunoscutu-i serviciu în forță 
prin care a obținut multe punc
te directe), dar și în atac (e- 
fectuat cu succes din ambele 
linii), cu un sextet foarte bă
tăios, outsiderii au menținut 
aproape tot timpul jocul echi
librat Steaua a obținut pe mu
chie de cutit victoria cu 3—2 
(—14, 8, —13, 7, 14), dar Silva- 
nia a beneficiat de o mare șan- 
șă de a cîștiga, dacă avem în 
vedere faptul că în setul de
cisiv a condus cu 14—12 și că 
succesul bucureștenilor avea să 
fie consfințit în final (14—14) 
prin două inspirate servicii ale 
lui Chifu. care au însemnat 
puncte directe. A fost o parti
dă frumoasă, antrenantă. S-au 
remarcat : Pop, A. Ion. Chifu 
(Steaua). Tutovan, Mășcășan, 
Strauff (Silvania). Arbitri : C. 
Mușat (Constanța) și I. Nicu- 
lescu (București).

în partida a doua, Dinamo 
București a întrecut pe Trac
torul Brașov cu 3—1 (5, —7, 
10, 9)' dar întîlnirea nu a fost 
o simplă formalitate pentru 
campioni. Brașovenii, care au 
evoluat bine în fața publicului 
propriu, le-au dat bucureșteni
lor o replică destul de viguroa
să. Remarcați : Dumănoiu, Că- 
ta-Chițiga, Gîrleanu (Dinamo), 
Stancu, Hinda și Sterea (Trac
torul). Arbitri : S. Popescu 
(Constanța) — AL Dragomir 
(București). Luni, de la ora -16: 
Tractorul — Steaua. Dinamo — 
Silvania. (C. GRUIA, coresp.).

TIMIȘOARA, 7 (prin telefon), 
în al doilea turneu al grupei 
„A”, găzduit de sala Olimpia 
din localitate, meciul inaugural 
a furnizat o mare surpriză: 
Calculatorul București a învins 
pe Politehnica Timișoara cu
3—1 (14, 8, —11, 8) 1 Bucurește- 
nii, dornici de a obține victo
ria, au evoluat foarte bine în 
apărare, recuperînd multe mingi 
și construind atacuri gîndite, 
care le-au adus puncte prețioa
se și □ victorie meritată. în 
schimb, studenții au jucat slab 
atît in atac cît și în apărare 
(îndeosebi Csik nu s-a regăsit 
nici un moment). Remarcați s 
Băroiu, Schiopescu și Ioniță 
de la învingători. Grădinarii* 
Ciona si Bugarschi de la în
vinși. Șiulea (Calculatorul) a 
fost eliminat la sfîrșitul setului 
3 pentru injurii aduse arbitri
lor D. Dobrescu și M. Cons- 
tantinescu (ambii din Ploiești), 
care au condus bine.

în cel de-al doilea joc, Ex
plorări Baia Mare a dominat 
clar întîlniFea cu C.S.M. Delta 
Tulcea, cîștigind cu 3—0 (7, 11, 
5). Cei mai buni : Corcheș, 
Staicu, Arbuzov de la învingă
tori, Kunkuti șl Gavrila de la 
învinși. Arbitri : A. Dinicu 
(București) și Al. Ignat (Tg. 
Mureș). Luni (ora 11) sînt pro-, 
gramate meciurile i Calculato
rul — C.S.M. Delta, Explorări 
— Politehnica. (C. CREȚU, co
resp.).

ORADEA, 7 (prin telefon). — 
în Sala sporturilor, în prima 
zi a celui de al doilea turneu 
al grupei „B“, echipa locală 
C.S.U. Alumina a fost învinsă 
de Universitatea Craiova! Stu
denții din Bănie, care s-au 
mobilizat exemplar, au cîștigat 
cu 3—0 (10. 6, 16). Remarcări 1 
Stoian, Hrinco, Dumitru (Univ.).’ 
Răduță și Manole (C.S.U.), Ar
bitri : V. Arhire (Brașov) — L 
Armeanu (București). în parti
da a doua : C.S.M. Suceava — 
C.S.U. Oțelul Galați 3—0 (9,
12, 14). în seturile 2 și 3 gă- 
lățenii au condus — 7—3 (II), 
5—1, 8—2 și 9—3 (III) —, dar 
apoi au greșit mult la pre
luări Și blocaj. Remarcați S 
Savu, Mîndru, Banti (C.S.M.), 
Geană și Sîrbu (C.S.U.). Arbi
tri : V. Vrăjescu (București) — 
V. Szakacs (Baia Mare).

Luni, de la ora 16,30, se joa
că meciurile Universitatea — 
C.S.U. Oțelul șl C.S.U. Alumi
na — C.S.M. Suceava (Iile 
GHIȘA, coresp.).

ULTIMELE JOCURI DE VERIFICARE
ALE HOCHEIȘTILOR JUNIORI

Selecționata de juniori a 
României, care se pregătește 
pentru a participa la întrece
rile grupei „B“ a campionatu
lui european de hochei progra
mate la Sofia, de la 18 mar
tie, a susținut — sîmbătă și 
duminică — ultimele jocuri de 
verificare, întîlnind formația 
Hvezda Praga. O echipă ceho
slovacă robustă, cu mulți ju
cători depășind vîrsta juniora
tului. Ceea ce — socotim noi 
— nici n-a fost rău, pentru o 
partidă care a avut drept scop 
testarea potențialului actual 
al reprezentativei noastre.

După părerea antrenorilor 
O. Barbu, A. Kalamar și dr. 
A. Biro — cu care s’ntem in
tru totul de acord — formația 
noastră a făcut cel mai bun 
joc din întreaga suită a întîl- 
nirilor programate în această 
ultimă perioadă de pregătire. 
Tinerii hocheiști români s-au 
mișcat excelent, au combinat 
frumos, au luptat cu mult cu
raj in fața unor adversari pu

ECHIPA ROMÂNIEI
ÎN TURNEU ÎN AUSTRIA

După cum s-a anunțat, la 
sfîrșitul săptămîniț trecute in 
orașul Klagenfurt, care peste 
cîteva zile va găzdui jocurile 
grapei „B“ a C.M. de hochei, a 
avut loc o dublă intîlnire între 
selecționatele României și Aus
triei, ambele participante la a- 
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ternici și mult mai rutinați, 
dar lipsurile in finalizare nu 
le-au permis să obțină o vic
torie pe care ar fi meritat-o 
fără îndoială. Hvezda Praga 
a cîștigat cu 3—2 (1—0, 1—1, 
1—1), golul decisiv al oaspeți
lor fiind înscris cu 6 minute 
înaintea sfîrșitului partidei, ca 
urmare a unei grave greșeli 
de apărare. Au marcat Maha- 
Iek (min. 13, 40, 53) respectiv 
Cișmaș (38) și mezinul Gliga 
— 16 ani — (44). A arbitrat 
FL Gubernu, ajutat la cele 
două linii de I. Becze și Șt. 
Enciu.

Aseară, în al doilea joc, se
lecționata de juniori a Româ
niei —• Hvezda Praga. 5—5 
(1—1. 2—4. 2—0). după un meci 
foarte echilibrat, dar ca si pri
mul dominat de formația noas
tră. Au înscris pentru gazde: 
Sofron (2). Ambruș (2) si San
dor, respectiv Cuchin (2). Spa- 
cek. Pincas si Kolaj. A arbi
trat N. Prcsneanu, ajutat de 
M. Dinu si Gh. Mîcu. (V. Ch.) 

ceastă competiție. în primul 
joc, evoluînd slab, fără coezi
une și forță, echipa română a 
fost învinsă cu 1—10 (0—3, 
1—3, 0—4), unicul gol al for
mației noastre fiind realizat de 
Hălăucă, iar pentru învingători 
înscriind: Konig 3, Greenbank 
2, Raffl 2, Pock, Fritz, Lebler. 
în cel de al doilea meci, gaz
dele au cîștigat cu 6—5 (5—1, 
0—1, 1—3); pentru echipa ro
mână au marcat : Antal (2), 
Nagy. Pisăru si Gereb.

în campionatul național de popice

U.T.A., VOINȚA TIMIȘOARA. ElECTROMUREȘ Tfi. MUREȘ (f) 
Șl TEHNOUTILAJ ODORHEIU SECUIESC (m) - ÎNVINGĂTOARE iN DEPLASARE
Partidele de bună factură teh

nică încheiate cu scoruri strîn- 
se, unele cu victorii în depla
sare au marcat și etapa a tre
ia a returului campionatului 
divizionar de popice, desfășura
tă sîmbătă șl duminică. Iată re
zultatele înregistrate :

FEMININ '• VOINȚA PLO
IEȘTI — VOINȚA GALAȚI 
2522—2374 (5—1). Campioanele
țării, jucătoarele gălățence, au 
fost depășite net de sportivele 
gazde, care au constituit un 
sextet mult mai omogen șl au 
avut în Minela Dan-Mănăilă 
(443) și Stela Godeanu (438) 
principalele realizatoare. (C. A- 
VERCHI — coresp.). • METROM 
BRAȘOV — LAROMET BUCU
REȘTI 2399—2375 (4—2). Victorie
decisă la ultimul schimb (cînd 
conduceau oaspetele cu 24 pd), 
localnica Margareta Bodean în- 
treeînd-o pe bucureșteanca Stela 
Andreicu 441—393. (C GRUIA — 
coresp.). • DERMAGANT TG. 
MUREȘ — VOINȚA TIMIȘOARA 
2225—2362 (2—4). Cu un evident
plus de precizie în lansarea bi
lei, timișorencele au obținut o 
meritată victorie, remareîndu-se 
îndeosebi Emilia Ebel cu 422 pd. 
De la gazde s-a evidențiat doar 
Agneta Papp cu 416 pd. (I. 
PAUȘ — coresp.). • RAPID 
BUCUREȘTI — PETROLUL 
BAICOI 2521—2388 (5—1). în
vervă deosebită, elevele antre
norului Tudor Buzea au cîști
gat la o diferență apreciabilă. 
S-au impus atenției Ioana Do
garii (447), Vasilica Pințea (436), 
Georgeta Anton (425) și George- 
ta ivănescu (422), respectiv Li
liana Negreanu cu 433 pd. (D. 
BRANOIU — coresp.). © GLO
RIA BUCUREȘTI — DACIA PLO
IEȘTI 2423—2214 (6—0). Bucu-
reștcncele și-au întrecut, pe toa
tă linia, adversarele, Octavia 
Ciocîrlan șl Margareta Cătinea- 
nu dovedindu-se cele mai efica
ce jucătoare : 447, respectiv 438 
pd. De la oaspete, doar Marla

Coteanu (408) a depășit granița 
celor 400 pd. (O. GUȚU — co
resp.). • CONSTRUCTORUL 
GHERLA — U.T.A. 2250—2298 
(1—5). Avînd în Gabriela Pintea 
(427) performera întîlnirii, ară- 
dancele au cucerit două prețioa
se puncte. (A. SABO — coresp.). 
• VOINȚA ORADEA — VOIN
ȚA — TG. MUREȘ 2382—2235 
(6—0) © VOINȚA BUCUREȘTI
— OLIMPIA BUCUREȘTI 2397— 
2312 (4—2) • HIDROMECANICA
BRAȘOV — ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 2279—2317 (4—2).

MASCULIN • VOINȚA BUCU
REȘTI — RULMENTUL BRAȘOV 
5042—4921 pd (4—2). Fruntașa 
clasamentului seriei Sud, Rul
mentul Brașov, a fost depășită 
clar de către Voința, care în a- 
cest început de retur a făcut un 
adevărat tur de forță, obținind 
trei victorii consecutive și ur- 
cînd pe poziția a 5-a în clasa
ment (a terminat turul pe pe
nultimul loc—9 —cu 4 p). Vo
ința, antrenată pe Petre Tran
dafir, a aliniat o formație omo
genă, toți jucătorii el, cu ex
cepția juniorului FL Ion (384) — 
schimbat după 100 de bile cu 
campionul țării la individual, 
L Păgldean (433) — au obținut
rezultate bune, ca de pildă C. 
Rădulescu — 853, H. Ardac — 
851 și L Băla? 850 (care, fiind 
în lot, are dublă legitimare, e~ 
chipa lui. Metalul Roman, nefitnd 
îa divizie). Performerul întîlni-

ANUNȚ
Universitatea cultural-științlfică București, in colaborare cu 

Centrul de cercetări ăl C.N.E.F.S. și Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport anunță ținerea cursului de reciclare 
cu tema : „POTENȚIALUL OLIMPIC AL CLUBULUI RAPID ȘI 
VALORIFICAREA LUI IN PERSPECTIVA J.O. DIN ’84*.

Tema va fi susținută de conducerea șt antrenorii clubului 
respectiv astăzi, 8 martie 1982, la orele 11, in sala Dalles.

ril a fost însă multiplul nostru 
campion L Tism&nar cu 873 pd. 
De la oaspeți s-au mai remarcat 
P. Radu — 840 șl V. Donos — 
837. (T.R.). • ELECTROMUREȘ
TG MUREȘ — VOINȚA TG. 
MUREȘ 5384—5198 (3—3). Foarte
bine au jucat de La învingători 
L Bice — 938 și juniorul L Fe- 
kete — 917. De la Voința s-a re
marcat doar M. Farkas — 920 p. 
(P. IO AN — corep.). • OLIM
PIA BUCUREȘTI — LAROMET 
BUCUREȘTI 5243—4935 (5—1).
Principalii performeri din am
bele echipe au fost frații C. Ma
rin — 911 și Gr. Marin — 907, 
respectiv L. Pop — 907 și E. 
Pop — 840. (D. DANIEL — co
resp.). • GLORIA BUCUREȘTI 
— CHIMPEX CONSTANȚA 5021— 
4791 (5—1) • CONSTRUCTORUL
GALAȚI — C.F.R. CONSTANȚA 
5081—4848 (4—2). • OLIMPIA
REȘIȚA — TEHNOUTILAJ O- 
DORHEIU SECUIESC 4965—4967 
(3—3) © AURUL BAIA MARE—
CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ 
5388—5228 (5—1). Derby-ul seriei
Nord a revenit, la un scor ma
re, formației campioane, care a 
avut în tînărul St. Boariu (951) 
cel mal eficace jucător. Dintre 
oaspeți, cele mal multe popice 
le-a doborît L. Siklodi — 916. (L. 
CHIRA — coresp.). © JIUL PE- 
TRILA — PROGRESUL ORA
DEA 5279—4992 (5—1) • CAR
PATI SINAIA — PETROLUL 
BAICOI CÎMPINA 5008—4815 
(5-1).



In campionatul Diviziei ,,A" de rugby Campionatele naționale de schi alpin pentru juniori

PRIMELE TREI CLASATE (DINAMO, FARUL, STEAUA)
ÎNVINGĂTOARE, CONTINUĂ DIALOGUL DE LA DISTANȚĂ • ••
în prima etapă a returului 

campionatului Diviziei „A“ de 
rugby echipele favorite au în- 
rinș pe toată linia. Iată cîteva 
unănunte de la 
Ieri.

R.C. GRIVIȚA 
DIVERSITATEA 
19—0 (9—0). Așteptam mai
nult de la acest joc. Din pă
sate a trebuit să ne mulțumim 
:u mai puțin și asta deoarece 
îtudenții din Banat nu au fost 
n măsură să răspundă evolu- 
iei mai bune a grivițenilor, al 
:ăror lot, evident superior, sub 
aspect calitativ, a dominaț par
tida de la cap la... coadă. Vin- 
tul puternic a constituit un 
Handicap serios pentru ambele 
echipe, dar gazdele s-au adap
tat prompt, folosind cu eficien
ță înaintarea și „monopolizînd" 
balonul (pe care l-au cîștigat 
:u relativă ușurință în tușe și 
grămezi), deschizîndu-1 apoi 
judicios pe treisferturi ori de 

ori s-a ivit ocazia. De unde 
mai mult joc cu sens-unic, și_ 
:u vîntul și contra vîntului. De 
la oaspeți s-ar cuveni în viitor 
nai multă combativitate, mai 
multă decizie pe înaintare, o 
nai bună și rapidă circulație 
;n jurul purtătorului de balon. 
Altfel jocul va suferi în con
tinuare. O circumstanță atenu- 
mtă: pierderea demiului (Jurj, 
n min. 57) eliminat — cu prea 
nare ’ușurință — pentru pro
test...

Iată și autorii celor 19 punc- 
e: Fălcușanu l.p. (min. 21), 
Măcăneață eseu (min. 23), Făl- 
msanu tr., Stroe eseu (min. 
57'. Al. Marin eseu (min. 65), 
Iitdosc tr.

Arbitrul 
Stanca a 
.iile: R.C.
l’udose — Marin, Voicu, Țuică, 
Tudor — Fălcușanu, Anton — 
Vlad (min. 48 Pongracz), Stroe, 
S. Ștefan — Măcăneață, Ion 
Aurel — Scarlat, Pasache, Bă- 
an (min. 41 Pașcu); UNIVER
SITATEA: Comănici — Radu, 
Raicu, Matei, Voinov — Peter, 
lurj — Dodan, Chioreanu, V. 
Suciu — Fântânaru, Bateai — 
Popovici, Ionită, Basanciuc. 
țDimilrie CALLIMACHI).

STEAUA — GLORIA P.T.T. 
ARAD 44—3 (30—0). XV-le mi
litar s-a reabilitat — în parte 
— după eșecul de miercuri, de 
a Baia Mare, întrecind fără 
iificultate pe Gloria PTT Arad, 
Intr-un meci interesant, antre
nant, influențat — însă — de 
.in vint, în rafale, care s-a in
tensificat pe parcursul întrece
rii și a solicitat mult ambele 
formații. Pînă la urmă, plusul 
5e maturitate, de tehnică, de 
nmogenitate și oricum de de- 
rizie în fazele fierbinți (nume
roase, îndeosebi în prima re
priză) a fost determinant în 
eristalizarea victoriei formației- 
gazdă. Prestația bună a unor 
jucători de bază (Munteanu, 
Cioarec, Fuicu, Corneliu, Su
ciu, Enache, Alexandru) s-a

partidele de

ROȘIE — U- 
TIMIȘOARA 

Așteptam

constănțean Gh. 
condus bine forma- 
GRIVIȚA ROȘIE:

CLASAMENT
1. DINAMO 14 13 0 1 303- 64 40
2. Farul •) 14 11 0 3 314- 99 35
3. Steaua 11 10 1 3 367-115 35
4. Gr. Roșie 14 9 0 5 167- 86 32
5. St. Baia M. 14 7 0 7 142- 99 28
6. Poli. Iași 14 6 1 7 124-149 27
7. Șt. Ptș. 14 6 1 7 108-132 27
8. C.S.M. Sib. 14 8 0 8 92-148 26
9. P.T.T. Arad 14 6 0 8 107-276 26

DO. Rulm. Bîrl. 14' 5 2 7 64-202 26
U. ..U44 Timiș. 14 4 3 7 112-179 25
L2. C.S.M. Sv. 14 4 1 9 81-218 23
L3. Sp. stud. 14 3 3 8 120-190 23
14. Vulcan 14 2 0 12 64-208 18

•) penalizată cu un punct.

ÎNIAEetRI DEOSEBIT DE
SIBIU, 7 (prin telefon). In sala 

Clubului sportiv școlar din loca- 
itate, 167 de concurențl șl-au 
iisputat întlietatea, sîmbătă șl 
duminică, la finalele campionate- 
or republicane individuale de 
iudo pentru tineret (17—19 ani). 
£>c-a lungul celor două zile de 
concurs, finaliștii acestei ediții 
s-au Întrecut cu o dirzenie rar 
ntîlnltă, nu numai pentru mult 
’Ivnitele titluri și tricouri de 
campioni ai țării, ei și pentru 
î întruni sufragiile antrenorilor 
otului reprezentativ care erau 
prezenți, și ei, la Sibiu, în vede
rea selecționării celor mai buni 
Jncri. Să menționăm că peste 
puțin timp (18—21 martie) selec
ționatele noastre de Juniori și șe
ii ori vor participa la campiona
tele balcanice. Dar lată cîteva a- 
tnănunte de la finalele celor 7 
categorii .

La ,,superușoară“ s-au Intîlnit 
i) duelul decisiv Silviu Lazăr 
(Casa pionierilor Năsăud) și 
George Ciuvăț (C.S.Ș. 1 Bucu-

Primul eseu al Griviței Roșii : autor Măcăneață.
Foto : L MIHĂICĂ

completat cu evoluția curajoa
să, convingătoare a unor rug- 
byști mai tineri (C. Florea, Ga
lan, David, Cantoneru, L. Con
stantin, P.R. Marin). Inițiativa 
antrenorilor Ad. Mateescu și 
R. Durbac, de ■ Încerca con
tinuu jucători noi, se dovedeș
te justă, în perspectiva titula
rizării unora dintre ei. Reali
zatori: Fulcu și Enache — cite 
două eseuri, Rădulescu, Cioa- 
rec, David, Galan, Zafiescn ri
te un eseu, dintre care 4 trans
formate de D. Alexandru.

învinșii au debutat timid, în 
acest meci, exprimat prin pla
caje blînde și în general prin- 
tr-o angajare adesea ezitantă, 
in grămezi. La reluare, insă, 
rugbyștii arădeni au dat o re
plică mai viguroasă gazdelor, 
au avut și cîteva ocazii de a 
Înscrie (Aștefănoaie, Cordunea- 
nu, Iordache), dintre care doar 
una a fost fructificată de Le- 
ca (min. 68, l.p.). Brigada de 
arbitri V. Chirondojan (Con
stanța) — pentru prima oară la 
centru într-un meci de Divi
zia „A** — L Davidoiu și FI. 
Diaconu, ambii din București, 
s-a impus printr-o prestație a- 
tentă și competentă. (T. STA- 
MA).

RULMENTUL BÎRLAD — 
DINAMO 0—17 (0—3). Aspect
oarecum egal, în prima repri
ză, dar la reluare oaspeții s-au 
impus net. Au marcat: Aldea 
și Zafiescu I (din eseuri) și 
Constantin (trei l.p.). A condus 
Florian Dudu (Emil IOVU, co
resp.).

C.S.M. SUCEAVA — FARUL 
6—22 (3—9). Victorie meritată
a oaspeților, în condițiile unui 
teren greu, noroios. Realizatori: 
Nache și C. Vasile (cite un 
eseu), Florea (drop), Holban 
(eseu, l.p. și 2 transf.), pentru 
învinși Livadaru și Hău (l.p.) 
A arbitrat Th. Witing (I. M1N- 

• DRESCU, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — R.C. SPORTUL STU
DENȚESC ÎS—0 (4—0). Joc ex
celent al gazdelor in fața unei 
formații care a rezistat doar o 
repriză. Marcatori: Gligor, Tir- 
nyancsev, Rădoi, Tătucu (cite 
un eseu) și V. Ion (l.p.) A 
condus O. Cristăchescu (Andrei 
CRIȘAN, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
POLITEHNICA IAȘI 9—3 
(6—0). Partidă frumoasă „și vic
torie clară a gazdelor realizată 
de Stoica (2 l.p.) și Loca (l.p.). 
Pentru oaspeți a înscris Nîstor

DÎRIE LA FINALELE DE
rești). Cu un atac reușit tînărul 
din Năsăud a obținut un avantaj 
de 3 p., iar după două minute a 
finalizat un procedeu tehnic cotat 
cu 7 p șl a cîștigat astfel la 
puncte. O finală sibiană a fost 
la semiușoară susținută de Iile 
Șerban și Marian Căldărar (ambii 
de la C.S.Ș. Șoimii). Cunoscîn- 
du-se, firește, foarte bine, nici 
unul, nid altul n-a izbutit să 
puncteze. Cu un plus de experi
ență competitională, Șerban și-a 
determinat colegul de club să se 
apere, fapt ce i-a atras acestuia 
repetate avertismente și în cele 
din urmă descalificarea. La nu
mai 17 ani, Istvan Nagy (C.S.Ș. 
Oradea) s-a impus în finala de 
la ușoară in fața lui Lucian Pop 
(C.S.Ș. Șoimii) pe care l-a de
pășit clar Ia puncte cu toate că 
libianul a fost susținut frenetic 
de numeroși suporteri. In primul 
minut, la semlmijlocie, Nicolae 
Vega (Dinamo București) a re
purtat o victorie prin Ippon, mult 
aplaudată, In confruntarea cu

DAN ILIESCU (Dinamo)
A CÎȘTIGAT TOATE TITLURILE3

Plecarea delegației sportivilor români la întrecerile balcanice

(l.p.). A condus I. Vasilică (T. 
CORNEA, coresp.).

C.S.M. SIBIU — VULCAN 
BUCUREȘTI 12—0 (8—0). Gaz
dele, superioare, s-au impus cu 
ușurință. Realizatori, Laz&r, 
Cocîrcă și Banciu (cite un 
eseu). A arbitrat Gh. Bănceanu 
(S. BEU. coresp.).

Campionatele naționale de 
schi alpin pentru juniori s-au 
încheiat cu proba 
de slalom special, 
pe Pirtia Lupului, pe o zăpa
dă foarte bună și o vreme ex
celentă. Victoria a revenit dî- 
namovistului Dan Iliescu (a- 
flat in ultimul său sezon de 
juniorat), după o întrecere de 
toată frumusețea cu mai tine
rii săi colegi (de 
Ortvin Fruhn si Emilian Foc
șeneanu, Aceștia au făcut do
vada unor salturi valorice e- 
vidente în evoluția lor la a- 
ceste campionate și sin tem 
convinși că în viitoarele se
zoane ei (și alții) vor confir
ma bunele aprecieri emise la 
adresa lor. Cele două 
cu rite 
marcate 
Cristea 
care au 
pețitori 
făcînd o severă triere printre 
cei care le-au ignorat capca
nele...

REZULTATE TEHNICE, sla
lom special juniori ; 1. Dan
niescu (Dinamo) 1:22,64 —
campion național, 2. Ortvin

masculină 
disputată

16 ani)

manșe 
fost 
Dan

52 de porți au 
de antrenorii 

și Marin Focșeneanu, 
supus pe tinerii com- 
la serioase eforturi,

Friihn (Brașovia) 1:22,82, 3. E- 
milian 
1:23,51,
(A.S.A.) 1:24,27, 5. Eusebio Fu- 
lea (Brașovia) 1:25,30, 6. Aurel 
Foiciuc (Dinamo) 1:26,24.

Proba de coborire din cadrul 
campionatelor naționale nu 
s-a disputat, deoarece Pîrtla 
Lupului nu a fost încă ame
najată corespunzător, fiind în
locuită, atît pentru băieți, dt 
Și pentru fete, cu o probă de 
slalom uriaș, In două manșe, 
dștigate de Liliana Ichim 
(CSȘ Vatra Dornei) 
Iliescu (Di namo>.

Delegația schiorilor 
care va participa, in 
săptămînă la Balcaniada 
Iugoslavia, a plecat spre locul 
întrecerilor. Au făcut deplasa
rea, printre alții, M. Bâră-jr, 
Zsolt Balazs, Vili Podaru, 
milian 
Fruhn, 
Parate, 
Iliescu, 
Oros, Angela Râșnoveanu, Eli
za Aldea ș.a. care vor partid- 
pa la întrecerile de schi fond 
și schi alpin.

Focșeneanu (A.S.A.)
4. Nicolae Pestrea

și
Ichim

Dan

români 
această 

din

- ■»
E-

Focșeneanu, Ortvin 
Liliana Ichim, Delta 
Carmen Cozma, Dan 
Ion Lungociu, Hori»

Duminica viitoare, In finala „Cupei României*4 la handbal feminin

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
S-au încheiat cele două tur

nee semifinale ale ediției a 
V-a a „Cupei României" la 
handbal, feminin, găzduite de 
sălile sporturilor din Craiova și 
Brăila. Partidele disputate în 
cele două zile de întreceri au 
fost-pline de surprize, într-una 
din seaji reușind să se califice 
pentru etapa finală o divizio
nară „B“, Constructorul Timi
șoara (antrenor Vasile Fărcaș). 
care în felul acesta confirmă 
bunele rezultate din fazele an
terioare ale întrecerii. Știința 
Bacău (antrenor Eugen Bartha 
și loan Gherhard), 
nalistă, a avut ca 
contracandidată pe 
Brașov, de care a 
fără dificultăți. Așadar în fina
la „Cupei României", progra
mată duminica viitoare la Rm. 
Vîlcea, se vor întrece Construc
torul Timișoara și Știința Ba
cău.

cealaltă fi- 
principală 
Rulmentul 
trecut nu

CRAIOVA, 7 (prin telefon). 
La capătul a "două zile de în
treceri, timișorencele de la Con
structorul au arătat că evoluția 
lor în compania unor handba
liste din primul eșalon valoric 
nu le-a inhibat. Dimpotrivă, 
ele au prestat un joc deosebit 
de frumos, superior din punct 
de vedere tehnic celorlalte for
mații.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA — MUREȘUL TG. MUREȘ 
24—23 (11—11). Deși dobindită 
la limită, victoria timișorence- 
lor a fost pe deplin meritată, 
ele reușind să depășească .i e- 
chipă ambițioasă. Au înscris : 
Cojocărița ", Rădoi 5, Torjoc 
5, Meîinte 5, Cișmaș 1, Palici 
1 ; respectiv Fejer 7, Frîncu 
5, Dorgo 4, Oltean 2, Jucan 2, 
Pereș 2, Kiss 1.
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA

RA — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 25—24 (14—13). Viorica 
Cojocărița — ca dealtfel și în 
primul med — a fost cea care

JUDO PENTRU TINERET
Gh. Rinu (Olimpia București) pe 
care l-a „strangulat*4. Egal la 
puncte pînă spre final meciul mi
jlociilor Nicu Vulpoiu (C.S.Ș. 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) și 
Nicolae Luca (C.S.Ș. Unirea Iași) 
s-a Încheiat printr-o „strangulare44 
inevitabilă izbutită de primul. La 
semigrea Atila Balint (A.S.A. Tg. 
Mureș, de fapt de la Rapid O- 
radea unde a fost legitimat din 
1975 pînă la 24 februarie a.c.) a 
finalizat numeroase procedee teh
nice -în partida cu Marian nie 
(C.S.O. Cîmpulung Muscel) obțl- 
nînd o victorie categorică la 
puncte. * In fine, la grea, deși 
favorit era Emil Conchiu (C.S.Ș. 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) 
în min. 5,5 al finalei sale cu Va
lentin Bazon (Oțelul Tîrgoviște) 
a. fost fixat și n-a mal putut e- 
vita ipponul. Astfel titlul de cam
pion a revenit, pe deplin meri
tat, mai puțin cunoscutului tîrgo- 
viștean.

CLASAMENTELE FINALE : su- 
perușoară : 1. Silviu Lazăr (C.P.

ȘTIINȚA BACAU
și-a condus echipa la victorie, 
atît prin luciditatea cu care a 
jucat, precum și datorită numă
rului mare de goluri înscrise. Au 
marcat : Cojocărița 11, Rădoi 
5, Torjoc 4, Melinte 2, Pălici 2, 
Cișmaș 1; respectiv Grigoraș 
12, G. Constantinescu 3, V. Con- 
stantinescu 2, Mălureanu 2, Pî- 
țigoi 1, Mincu 1, Covaci 1, Si- 
mion 1, Nuțu 1.

In celelalte două partide, ca
re au desemnat pe ocupantele 
locurilor III și IV in seria se
mifinală, s-au înregistrat re
zultatele : CONFECȚIA BUCU
REȘTI — TEXTILA BUHUȘI 
21—20 (12—9) și MUREȘUL TG. 
MUREȘ — TEXTILA BUHUȘI 
33—25 (1G—12). Clasament : ' 
Constructorul Timișoara 
Confecția București 7 p, 
reșul'Tg. Mureș 5 p, 4. 
Buhuși 4 p. Arbitrajele 
asigurate de cuplurile : 
nieleanu (Ploiești), VI. Cojocarii 

' — I. Mihăilescu (Craiova) și 
Gh. Dumitrescu — M. Stăncilă 
(București).

Șt. GURGUI și I. POPOVIC1
— coresp.

BRĂILA, 7 (prin telefon). 
S-au intîlnit aici, în Sala spor
turilor, două formații care au 
probat că pot avea . pretenții la 
un loc în finala „Cupei Româ
niei" : Rulmentul Brașov, cîști- 
gătoarea ediției de anul trecut 
și Știința Bacău, care își adju
decase trofeul în 1980. Dar — 
cum era logic să se întîmple 
— doar o singură echipă putea 
merge în finală și aceasta este 
Știința Bacău. Intîlnirea direc
tă dintre ele a fost deosebit de 
spectaculoasă, conturile putîn- 
du-se încheia numai după sfîr- 
șitul timpului regulamentar, de 
joc și apelarea la două serii de 
cite 5 aruncări de la 7 m.

ȘTIINTA BACĂU — CONS
TRUCTORUL BAIA MARE 
31—17 (13—6). Diferența mare 
de scor ne scutește de comen
tarii. Au înscris: Torok 7, Lup-

1.
8 p, 2. 
3. Mu- 
Textila 
au fost 
N. Da-

șor 7, Ilrișcu 5, li. Florea 4, 
Leonle 3, Mozsi-Gaal ' 2, Vieru
1, Danilof 1, Păun 1. respectiv 
Cazacu 8, Waînert 3, Vasile 2, 
Iacob 2, Feier 1, E. Pop 1.

ȘTIINȚA BACĂU — RUL
MENTUL BRAȘOV 23—22 
(8—8). După 60 de minute de 
joc scorul era 16—16, aruncă
rile 
au 
rea
Torok 6, Gaal-Mozsi 5, Lupșor 
3, Ilrișcu 3, Leonte 2, Voinca
2, R. Florea 2, respectiv Oacă 
8, Marian 4, Pătruț 3, Demeter 
2, Tache 2, Neică 1, Furtună 1, 
Chiriță 1.

în celelalte partide : RUL
MENTUL — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 16—15 (6—8) și
CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE — PROGRESUL 24—23 
(6—9). La sfirșitul celor 60 de 
minute scorul fiind 19—19, băi- 
mărencele au cîștigat după a- 
runcările de la 7 m. Clasament: 

, 1. Știința Bacău 9 p, 2. Rul
mentul Brașov 8 p, 3. Construc
torul Baia Mare 5 p, 4. Pro
gresul București 3 p. Arbitra-,, 
jele au fost asigurate de cuplu
rile : Th. Curelea — I. Pău- 
nescu (București), V. Erhan — 
D. Purică (Ploiești) și Gh. Mi- 
halașcu — C. Căpătînă (Buzău).

Marian T1NCU

de la 7 m fiind cele care 
înclinat balanța în favoa- 

studentelor. Au înscris:

ADMINISTRAȚIA OE STAT
LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 

„PRONOEXPRES" DIN 
7 MARTIE 1982

V-a : 28 18 (7 27 40 10 ; Extra
gerea a Vl-a : 19 14 37 15 35 28; 
Extragerea a Vil a: 21 » 11 17 5.

FAZA A HI-a : Extragerea a 
VIII-a : 32 27 5 39 9 ; Extrage
rea a IX-a: 36 2 26 27 28.

FAZA I : Extragerea I : 41 26
42 18 5 ; Extragerea a II-a : 18 9
39 37 4 ; Extragerea a IU-a : 23
26 32 11 20 ; Extragerea a IV-a:
19 21 29 20 12.

FAZA A Il-a : Extragerea a

Năsăud), 2. G. Ciuvăț (C.S.Ș. 1 
Buc.), 3. G. Pali (C.S.Ș.-M. Ciuc) 
și C. Coman (Oțelul Tîrgoviște) ; 
semiușoară : 1. Ilie Șerban (C.S.Ș. 
Șoimii Sibiu), 2. M. Căldărar 
(C.S.Ș. Șoimii), 3. S. Csiki (C.S.Ș. 
Făgăraș) și S. Moldovan (C .P. 
Bistrița) ; ușoară : 1. Istvan Nagy 
(C.S.Ș. Oradea) 2. L. Pop (C.S.Ș. 
Șoimii), 3. D. Radu (C.S.Ș. Alba 
Iulia) și FI. Berceanu („U“ Cluj- 
Napoca) ; semimijlocie : 1. Ni
colae Vega (Dinamo Buc.) 2. Gh. 
Rinu (Olimpia Buc.), 3. T. Fekete 
(C.S.Ș. M. Ciuc) și D. Putan 
(C.S.Ș. Oradea) : mijlocie : 1. Ni
cu Vulpoiu (C.S.Ș. Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej), 2. N. Luca 
(C.S.Ș. Unirea Iași), 3. Gh. Răi- 
neanu (C.S.Ș. Unirea) și L. Ghi- 
rodea (C.S.Ș. Oradea) ; semigrea: 
1. Atila Balint (A.S.A. Tg. Mu
reș), 2. M. Hie (C.S.O. Cîmpulung 
Muscel), 3. A. Uie (C.S.Ș. Ora
dea) și P. Anițoaie (C.S.Ș. Uni
rea) ; grea : 1. Valentin Bazon 
(Oțelul Tîrgoviște). 2. E. Conchiu 
(C.S.Ș. Municipiul Gh. Gheorghiu 
pej), 3. Gh. Burlan (CJS.Ș. Ora
dea) și I. Domocoș (Gloria ATad).

Cos tin CHIRIAC

FAZA A IV-a : Extragerea a 
X-a Î 32 1 45 29 2 17 ; Extrage
rea a Xl-a : 35 30 8 31 40 25 ; 
Extragerea a XII-a : 18 6 15 8 32 
27 ; Extragerea a XIII-a : 3 26
22 15 31 36. FOND TOTAL DE 
CIȘTTGURI (PROVIZORIU) :
4.240 081 lei.

REZULTATELE ONE R.SULUI 
PRONOSPORT’

DIN 7 MARTIE 1982
I. C.S. T-viște — Univ. Cv. 1 

TI. F.C. Argeș — Corvinul x 
JIT. A.S.A. Tg. M. — Dinamo 1 
IV. U.T. Arad — F.C. Olt 2 
V. Jiul — F.C.M. Brașov 1 

VT. Chimica — Rapid Buc. x 
VII. Ascoli — Cagliari 1

VIIT. Bologna — Avellino 1
IX. Fiorentina — Roma 1
X. Internazionale — Milan 1, 

XT. Juventus — Torino 1
XTT. Napoli — Cesena x

XTTT. Udinese — Genoa 1
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI:' 

838.271 LEI.

Sportul I Paga7d



C. M. de handbal masculin In primul tur al Cupei Davis

VICTORIE, 24-21 CU CAMPIOANA OLIMPICA, R.D.G.,
SI SELECȚIONATA TĂRII NOASTRE OCUPĂ LOCUL 5 • > 5

Titlul de campioană a lumii a revenit echipei U.R.S.S.

TENISMANII ROMÂNI CONDUȘI

LA SANTIAGO DE CHILE

DORTMUND, 7 (prin tele
fon). — Cea de a X-a ediție 
a carhpionatuiui mondial de 
handbal masculin, una dintre 
cele mai echilibrate și bogate 
în surprize din întreaga isto
rie a acestei competiții, s-a în
cheiat azi (n.r. ieri) la Dort
mund, la „Westfalenhalle", 
unde in cadrul jocului final 
s-au întîlnit echipele Uniunii 
Sovietice și Iugoslaviei. Vic
toria a revenit formației 
U.R.S.S. cu scorul de 30—27 
(12—13; 23—23; 24—23), care în 
acest fel cucerește pentru pri
ma oară titlul suprem.

’entru echipa noastră, actu
ala ediție a C.M. s-a termi
nat insă cu 24 de ore. mai 
devreme, adică sîmbătă, cînd 
toc la .Westfalenhalle" a avut 
loc un foarte interesant cuplaj, 
pentru desemnarea locurilor 
3—4 și 5—6. tn cea de a doua 
partidă, jucînd foarte bine, se
lecționata țării noastre a în
vins pe cea a R.D. Germane, 
deținătoarea titlului olimpic, 
cu 24—21 (12—10). De data a- 
ceasta a fost de nerecunos
cut în bine după dezamăgitoa
rea și incalificabila comporta
re din jocul cu Spania. Hand- 
baliștii români au avut în 
față o formație incomparabil

CAMPIONA TELE EUROPENE DE ATLETISM IN SALĂ
iUrmare din pag 1)

lâ favorită pe Martina Steuk, 
(R.D. Germană), corecordmană 
mondială a probei cu 1:58,4, 
timp realizat nu cu multă vre-

MARICICA PUICA 
me în urmă, la Senftenberg, 
dar nu omiteau nici șansele 
polonezei Jolanta Januchta, 
pină acum de două ori cîștigă- 
toare a titlului de campioană 
— in sală — a Europei. în eva
luarea șanselor concurentelor 
nu era insă omis nici numele 
Doinei Melinte, care cu cîteva 
zile mai înainte avusese bune 
prestații în concursurile de la 
Budapesta și Sofia.

Imediat după pocnetul pisto
lului starterului. alergătoarea 
poloneză s-a instalat la condu
cerea plutonului finalistelor, 
fiind urmată de Steuk, Ștereva 
și Melinte. Se vedea bine că 
Doina urmărește o anume tac
tică, calculindu-și bine efortu
rile. Januchta s-a menținut pe 
primul loc pînă la ultimul tur, 
de 200 m, cînd a fost ajunsă 
de Melinte și depășită, apoi cu 
manifestă ușurință pe ultima 
porțiune a cursei, în maniera 
în care tînăra noastră alergă
toare dobîndise acea victorie, 
de neuitat, la Universiada din 
vara trecută. Așadar, Doina 
Melinte este noua campioană 
a Europei în cursa de 800 m.

Celelalte două atlete român
ce. prezente la întrecerile de 
la Milano, și-au văzut și ele 
eforturile încununate cu meda
lii. Maricica Puică (antrenor 
Ion Puică), — argint, la 3000 m 
și Vali Ionescu (antrenor Mi
hai Zaharia) — bronz la sări
tura în lungime. De subliniat 
că toate trei au debutat acum 
la campionatele europene de 
sală, iar Maricica Puică, încă 
și mai mult, s-a aflat la Mi
lano la primul său concurs in 
sală!

După un prim kilometru par
curs într-o trenă lentă (3:02,4), 
Maricica Puică a trecut la con
ducerea plutonului de 9 aler
gătoare, mărind alura (5:58,01a 
2 000 m). Lipită de ea, tot 
timpul, a stat Italianca Agnese 

mai puternică decît Spania, de 
două ori finalistă a C.M. și 
campioană olimpică ’80. au 
acționat foarte bine atît în 
defensivă cît și în atac, unde 
Vasile Stingă s-a regăsit și a 
redevenit cel pe care l-am ad
mirat și aplaudat de atîtea ori. 
El a înscris nu mai puțin de 
10 goluri în poarta apărată de 
celebrul Wieland Schmidt, so
cotit a fi cel mai bun portar 
la această ediție a C.M. După 
o primă repriză mai echilibra
tă, în partea a doua echipa 
noastră a realizat o netă „des
prindere" de adversar și în 
numai 3 minute (40—43) a fă
cut ca scorul să ajungă de la 
17—14 la 20—14. Puternica se
lecționată a R.D. Germane era 
derutată și echipa română a 
continuat să domine net con
ducted în min. 52 cu 23—16. 
In final jocul s-a mai echili
brat, fără însă ca în vreun 
moment victoria reprezentati
vei române să fie pusă sub 
semnul îndoielii. Alături de 
Stingă s-au mai remarcat por
tarul N. Munteanu, pivotul 
Vasilca și extrema Durău. 
Punctele au fost marcate de : 
Stingă 10, Durău 4, Vasilca 4, 
M. Dumitru 2. Folker 2, Gra- 
bovschi 2 — România. Kruger 7,

Possamai, campioană anul tre
cut la Grenoble, iar la 2—3 
m în spate englezoaica Paula 
Fudge, celelalte concurente 
fiind distanțate. Puică a con
dus tot timpul, Possamai a a- 
tacat cu 170 m înainte de so
sire, campioana noastră a răs
puns, dar în ultima turnantă 
italianca s-a desprins cu 3—4 
m, diferență redusă la jumă
tate în ultima linie dreaptă, 
cînd Puică a lăsat impresia că 
va reveni la nivelul adversarei 
sale. Oricum, avînd în vedere 
condițiile participării ei la cam
pionatele europene, performan
ța Maricicăi Puică este remar
cabilă. iar timpul obținut 
8:54.26. reprezintă un nou re
cord românesc al distanței.

Și Vali Ionescu a concurat 
bine, doar doi centimetri lip— 
sind-i pentru a cîștiga medalia 
de argint ! Poliatlonista Sabine 
Everts a dominat un concurs în 
care printre învinsele repre
zentantei noastre se numără 
Svetlana Vaniușina, recordma
na mondială de sală (6,83 m) și 
Heike Daute. creditată anul tre
cut cu 6,91 m in aer liber.

REZULTATE TEHNICE
FEMININ : tu m . Maxlies Gohr 

(R.D.G.) 7J11, Sofka Popova (Bul
garia) 7,17, Wendy Hoyte (Anglia) 
7,27 ; 60 mg : Kerstin Knabe
(R.D.G.) 7,98, Bettine Gărtz
(R.D.G.) 8,00. Iordanka Donlova 
(Bulgaria) 8,03 ; 200 m : Gesine 
Walter (R.D.G.) 22,80, Elena' Kel- 
cevskaia (U.R.S.S.) 23,35, Heidi 
Gaugel (R.F.G.) 23,39 ; 400 m : 
Jarmila Kratochvilova (Cehoslo
vacia) 49,59 — record mondial, 
Dagmar Rubsan (R.D.G.) 51,18,
Gaby Bussmann (R.F.G.) 51,57 ;
800 m : Doina Melinte (România) 
2:00,39 — record național, Martina 
Steuk (R.D.G.) 2:01,07, Jolanta
Januchta (Polonia) 2:01,24, Ber
nadette Louis (Franța) 2:03,12 Si
mone Bungener (R.F.G.) 2:03,78,
Nikollna Stereva (Bulgaria) 
2:04,15 ; 1 500 m : Gabriela Dorio 
(Italia) 4:04,01, Brigitte Kraus 
(R.F.G.) 4:04,22, Beate Liebich
(R.D.G.) 4:06,70 ; 3 000 m : Agnese 
Possamai (Italia) 8:53,77, Maricica 
Puică (România) 3:54,26 — record 
național, Pauxa Fudge (Anglia) 
8:56,96 ; lungime : Sabine Everts 
(R.F.G.) 6,70 m, Karin Hanel 
(R.F.G.) 6,54 m, Vali Ionescu (Ro
mânia) 6,52 m, Svetlana Vaniuși
na (U.R.S.S.) 6,43 m, Heike Daute 
(R.D.G.) 6,33 m ; înălțime : Ul-
rike Meyfarth (R.F.G.) 1,99 m — 
record european. Andrea Bienias 
(R.D.G.) l,9y m Katalin Sterk 
(Ungaria) 1.99 m !, greutate: Vir
ginia Veselinova (Bulgaria) 20,19, 
Helena Fibingerova (Cehoslovacia) 
19.24 m, Natalia Lipovskaia 
18.50 m

MASCULIN : 60 m : Marian
Woronin (Polonia) 6,62, V. Ata
nasov (Bulgaria) 6,62, B Petit- 
bois (Franța) 6,66 ; 60 mg : Ana
toli Pucikov (U.R.S.S.) 7,74, Pla- 
men Krastev (Bulgaria) 7.74. K. 
Doenges (R.F.G.) 7.79 ; 200 m :
Erwin Skamrahl (R.F.G.) 21.18.
I, Nagy (Ungaria) 21.41, M. Di 
Pace (Italia) 21,52 ; 400 tn : Pa
vel Konovalov (U.R.S.S.) 47,04.
S. Ujhelyi (Ungaria) 47,14, B. 
Gonzales (Spania) 47,20 ; 800 m: 
Antonio Paez (Spania) 1:48,02. 
K.P. Nabein (R.F.G.) 1:48,31, C. 

Wiegert 4. Rost 3, WahI 3, Ro
the 2, Pester, P. Schmidt — 
R. D. Germană. Confuz, cu 
multe greșeli, arbitrajul cuplu
lui olandez Gerard Houtbraken 
si Jo Nusser.

In meci vedetă, pentru locu
rile 3—4, Polonia (deși a con
dus doar de două ori In tot 
meciul, ultima oară în ultime
le secunde) a învins Dane
marca cu 23—22 (12—13). Me
ciul a fost excelent arbitrat 
de cuplul român Marin Marin 
și St. Șerban.

Alte rezultate: R.F. Germa
nia — Spania 19—15 (8—9), Un
garia — Cehoslovacia 24—18 
(16—7), Suedia — Elveția 25—17 
(10—5).

Clasament final : 1. U.R.S.S.,
2. Iugoslavia, 3. Polonia, 4. Da
nemarca, 5. România, 6. R.D. 
Germană, T. R.F. Germania, 8. 
Spania, 9. Ungaria, 10. Ceho
slovacia, 11. Suedia, 12. Elve
ția.

In clasamentul golgeterilor 
pe primul loc s-a clasat Va
sile Stingă (România) cu 65 
de goluri înscrise, record ab
solut al campionatelor mon
diale.

Hristache MAUM

Trabado (Spania) 1:48,35 ; 1500
m : jose Louis Gonzales (Spa
nia) 3:38,72, J.M. Abascal (Spa
nia) 3:38,91, A, Loikkanen (Fin
landa) 3:39,62 ; 3 000 m : Patriz
Ilg (R.F.G.) 7:53,53, A. Cova (Ita
lia) 7:54,12, V. Abramov (URSS) 
7:54,46 ; înălțime : Dietmar M6- 
genburg (R.F.G.) 2,34 m J. Trze- 
plzur (Polonia) 2,32 m, R. Dal- 
hauser (Elveția) 2,32 m ; lungi
me : Henry Lauterbach (R.D.G.) 
7.86 m, R. Bernhardt (Elveția) 
7.83 m, G. Evangelistl (Italia) 
7.83 m ; triplus alt : Bela Bakosi 
(Ungaria) 17.13 m ; prăjină :

VALI IONESCU
Viktor Spasov (URSS) 5,70 m, 
K. Volkov (U.R.S.S.) 5,65 m, W. 
Kozakiewicz (Polonia) 5,60 m ; 
greutate ; Vladimir Milici (Iu
goslavia) 20,45 m, R. Machura 
(Cehoslovacia) 20,07 m, I. Laza- 
revici (Iugoslavia) 19,65 m.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM > într-un concurs, 

la Madrid, spaniolul Coloman 
Trabado a înregistrat 1:17,2 pe 
600 m — cea mai bună perfor
manță mondială de sală pe a- 
ceastă distanță • La Richfield 
(Ohio), Jim Heiring (S.U.A.) a 
îmbunătățit recordul mondial 
indoor în proba de 1 milă marș
— 5:47,39. Recordul anterior a- 
parținea finlandezului Remia Sa^ 
lomeno cu 5:53,02.

CICLISM • Cursa pentru pre
miul ziarului „Het Volk**, des
fășurată la Gând, în Belgia, a 
fost cîștigată de belgianul Al- 
fons de Wolf, înregistrat pe 217 
km în 5.00:26. Al doilea clasat, 
englezul Graham Jones a sosit 
la 27,0 s • Cea de a 68-a edi
ție a tradiționalei curse Milano
— Torino (226 km) s-a Încheiat 
cu victoria ciclistului italian 
Giuseppe Saroni cronometrat în 
5.24:00. Tn același timp a sosit 
șl belgianul Noel Dejonkeer.

SCHI 0 In cadrul „Cupei 
mondiale*4 a avut loc o probă de 
coborîre la Aspen (Colorado) în
cheiată cu succesul elvețianului 
Peter Muller care a înregistrat 
timpul de 1:47,17. In clasamen
tul general al competiției se 
menține lider Phil ' Mahre 
(S.U.A.) cu 287 p, virtual cîști- 
gător, pentru al doilea an con
secutiv, al „Cupei**. El este ur
mat de Ingemar Stenmark (Sue
dia) cu 204 p și Peter Muller 
(Elveția) cu 117 p.

SCRIMA o Competiția de Spa

SANTIAGO DE CHILE, 7 
(prin telex). — Prima zi a 
meciului de Cupa Davis dintre 
echipele de tenis ale Chile și 
României a confirmat echili
brul sub semnul căruia se des
fășoară, lncheindu-se cu sco
rul de 1—1. Victoriei lui Ilie 
Năstase tn primul joc, i-a ur
mat victoria jucătorului chilian 
nr. 1 Pedro Rebolledo, care l-a 
Întrecut pe Florin Segărceann 
cu 8—4. 6—2, 6—0. Sîmbătă, In 
partida de dublu, tinerii noș

ALTE REZULTATE
Echipa Noii Zeelande a eli

minat Spania din „Cupa Davis*, 
clștlgind cu 3—3 meciul desfă
șurat la Christchurch. In ultima 
partidă de simplu Russel Simp
son l-a întrecut cu S—7, 8—1, 
6—3, 6—1 pe Angel Gtaienez.

★
Surpriză la Ciudad de Mexi

co, unde echipa Australiei riscă 
să fie eliminată încă din primul 
tur Intructt mexicanii au clști- 
gat dublul (Ramirez, Lozano —

SCOTIA Șl ANGLIA - VICTORII CLARE 
ÎN „TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI44

in „Turneul celor 5 națiuni4*, 
la rugby, la Edinburgh, Scoția 
— Franța 16—7 (3—7). Au punc
tat : Rutherford — eseu, Ren- 
wich — drop, Irvine — 3 lovi
turi de pedeapsă, respectiv Ri
ves — eseu și Sallefranque — 
lovitură de pedeapsă, tn legă
tură cu acest meci coresponden
tul agenției France Presse rela
tează : „in fața a 55 000 de spec
tatori Scoția a repurtat o vic
torie netă, evitînd astfel ultimul 
loc al clasamentului. Scoțienii, 
mai tehnici șl mai deciși în ac
țiuni, au dominat atît pe înain
tare cît și pe treisferturi. Echi-

CAMPIONATE,
ITALIA (et. 21). Ascoli — Ca

gliari 2—1 ; Bologna — Avellino
1— 0 ; Fiorentina — Roma 1—0 ; 
Inter — Milan 2—1 ; Juventus — 
Torino 4—2 ; Napoli — Cesena
2— 2 ; Udinese — Genoa 3—2 ; 
Catanzaro — Como 0—0. în cla
sament : Juventus și Fiorentina 
cite 32 p ; Inter 28 p.

ANGLIA. Brighton a furnizat 
surpriza zilei lnvingind, în de
plasare, cu 1—0, pe Liverpool. 
Alte rezultate : West Ham Uni
ted — Aston Villa 2—2 ; Ipswich
— Everton 3—0 ; Middlesbrough
— Wolverhampton 0—0; Swansea
— Stoke 3—0 ; Manchester City
— Arsenal 0—0.

Meciurile disputate In sfertu
rile de finală ale Cupei Angliei 
s-au soldat cu următoarele re
zultate : Chelsea — Tottenham
2—3 ; Leicester — Shrewsbury 
5—2 ; Queen’s Park Rangers — 
Crystal Palace 1—0 ; WB Albion
— Coventry 2—0.

dă dotată cu „Cupa Martini4*, 
desfășurată la Londra, a revenit 
scrimerului italian Angelo Ma- 
zzoni care a dispus în finală, 
cu 10—9, de elvețianul Daniel 
Giger.

ȘAH ® După 20 de runde în 
turneul internațional de la Den- 
pasar (Indonezia) se menține 
lider americanul Browne cu 14,5 
p. El este urmat de Chandler și 
Christiansen cu cîte 13 p și o 
partidă întreruptă. Florin Gheor
ghiu, care a pierdut partida cu 
indonezianul Handoko, ocupă lo
cul 12. cu 11.5 p.

AGENDA SĂPTAMINII
8— 14.H1 TENIS

9— 14.IIT PATINAJ ARTISTIC

10. m TENIS DE MASA

10— 14.III SCHI

I •
11— 18.m CICLISM
12— 14.HI .SCHI

13— 14.111

14. ni ATLETISM 

tri reprezentanți Florin Segăi 
ceanu și Andrei Dirzu nu a 
putut face față experimentați 
lor lor adversari Belus Prajou: 
și Jaime Fillol (36 ani), car 
și-au adjudecat meciul în 4 se 
turi: 8—6, 6—1, 2—6, 6—1. Du 
minică s-au disputat ultimei 
două partide de simplu. I 
prima dintre ele s-au întîlnii 
la închiderea ediției ziarulu 
nostru, liderii celor două echi 
pe, Ilie Năstase și Pedro Re 
bolledo.

Dent, Alexander 3—6, 7—5, 7—!
9—7) și conduc cu 2—1.

★
La Buenos Aires, Franța con 

duce, de asemenea, cu 2—1 li 
meciul cu Argentina. In partid 
de dublu Noah și Moretton ai 
Întrecut cu 6—8, 6—3, 6—2, 6— 
perechea Vilas, Ganzabal.

★
Pe arena „For o Italico" di 

Roma, echipa Italiei a elimina 
cu scorul de 3—2 reprezentativi 
Marii Britanii.

pa Franței a terminat lamenta 
bil dezvăluind grave carențe d 
organizare a jocului și de pre 
gătire individuală**.

La Londra, pe „Twickenham 
Anglia a surclasat Țara Galilo 
cu 17—7 (14—7), reușind cea ma 
mare diferență de scor înregis 
trată, în această partidă dii 
1921 și pînă astăzi. Englezii ai 
obținut victoria ia capătul une 
dominări constante. Au mar-cat 
Carleton șl Seimen — eseuri 
Hare — 3 lovituri de pedeapsă 
respectiv Lewis — eseu și G 
Davies — drop.

R.F. GERMANIA — In etap 
a 24-a Kaiserslautern a învin 
cu 2—1 pe Bayern Miinchen. Pen 
tru oaspeți a marcat Rumme 
nigge (min. 43), care a deschi 
scorul. Alte rezultate : Niirn
berg — Monchengladbach 3—2 
Hamburg — Bochum 2—2 ; Dus 
seldorf — Bremen 0—0 ; Koln - 
Stuttgart 3—0. în clasament con 
duce Bayern MGnchen cu 32 p 
urmată de Kftln 31 p și Ham 
burg 30 p.

franța (et. 29). Nisa 
Sochaux l-«-0 ; Lyon — St. Ger 
main Paris 2—3 ; Bordeaux 
Laval 0—0 ; Montpellier — Tour
1— 3 ; Lille — Bastia 4—0 
Brest — Strasbourg 1—2 
Auxerre — Lens 1—1 ; Nantes - 
St. Etienne 3—0 ; Nancy — Mo 
naco 0—3 ; Valenciennes — Met
2— 0. In clasament conduce Mo 
naco — 41 p, urmată de Bor 
deaux — 41 p și St. Etienne - 
39 p.

,,EL MUNDIAL"
• Arbitrii care vor oficia h 

turneul final al C.M. vor fi de 
semnați la 15 martie, la Zurich 
Din cele cîteva sute de candi 
dați vor fi aleși circa 40 de ar 
bitri atît din țări participante L 
campionat cît și din alte țăi 
ale lumii.

La meciurile Braziliei s 
estimează a fi prezenți circ 
5 000 de suporteri veniți de pest 
Ocean, pentru care au fost or 
ganizate la Sevilla o serie d 
manifestări culturale, printr 
care și un carnaval în miniatu 
ră, pentru care au fost coman 
date 5 000 de costume necesar 
dansatorilor de snmb’i.

Tur: ju internațional (W.C.T.), 
la Miinchen.
Campionatele mondiale. la 
Copenhaga.
Meciuri pentru campionatul 
ligii europene
„Cupa mondială** — fond 30 
km (m), 20 km (f). la Falun
(Suedia).
Cursa Paris — Nisa.
„Cupa mondială4* — sărituri 
de la trambulină, la Kulm 
(Austria).
„Cupa mondială** — slalom 
uriaș și slalom special (m), 
la Jasna (Cehoslovacia).
Crosul balcanic la Atena.
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