
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

iN SECTORUL AGRICOL ILFOV,
JUDEȚELE IALOMIȚA SI CĂLĂRAȘI
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în cursul zilei dc vineri, to
varășul N'icolae Ceaușcscu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a cfeciuat o vizită de lucru in 
unități agricole aliate in sec
torul agricol Ilfov, din subor- 
dinea municipiului București, 
precum și din județele Ialo
mița și Călărași.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu în mijlocul lucrăto
rilor ogoarelor în aceste zile, 
in care s-a dat startul campa
niei agricole de primăvară ce 
concentrează mari forte teh
nice și umane, semnifică preo
cuparea statornică a secretaru
lui general al partidului pentru 
ridicarea continuă a producției 
agricole, vegetale și animale, 
pentru așezarea acestei ramuri 
importante a economiei națio
nale pe baze moderne, in ve
derea satisfacerii in condiții 
din ce în ce mai bune a cere
rii de produse agroalimentare, 
pentru aprovizionarea popula
ției, de materii prime pentru 
industrie, a ridicării nivelului 
de trai al poporului.

Campania agricolă de primă
vară din acest an se desfășoară 
sub semnul măsurilor luate de 
conducerea partidului și statu
lui pentru perfecționarea între
gii activități din acest sector 
și * creșterea cointeresării ma
teriale a mecanizatorilor, co
operatorilor, a tuturor celor ce 
lucrează în agricultură.

în sectorul agricol Ilfov, în 
județele Ialomița și Călărași, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
vizitat cooperative agricole de 
producție, ferme zootehnice, 
centre de producere a răsadu
rilor, precum și terenurile ex
perimentale ale Institutului de 
cercetări Fundulea.

în toate unitățile vizitate s-a 
constatat o serioasă mobili

zare a forțelor umane și ma
teriale, a specialiștilor, a ac
tiviștilor de partid și de stat, 
ceea ce asigură condiții ca a- 
ceastă importantă zonă agri
colă a țării să-și aducă o con
tribuție sporită Ia buna apro
vizionare a populației cu o 
gamă cit mai diversificată de 
produse agroalimentare.

Analiza exigentă făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la acest început de campanie, 
activității din diferite sectoare 
de bază ale agriculturii, indi
cațiile și recomandările făcute, 
soluțiile date pentru rezolvarea 
operativă, concretă, a unor pro
bleme pe care le ridică prac
tica zilnică orientează efortu
rile oamenilor muncii din a- 
gricultură in realizarea in cele 
mai bune condiții a lucrărilor 
campaniei de primăvară, a 
producțiilor sporite prevăzute 
pentru acest an.

Pretutindeni, conducătorul 
partidului și statului nostru a 
fost întîmpinat cu sentimente 
de aleasă stimă și înaltă pre
țuire pentru grija sa perma
nentă acordată progresului ne
întrerupt al agriculturii, înfăp
tuirii noii revoluții agrare me
nite să asigure ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al ță
rănimii, al întregului popor.

în unitățile agricole vizitate, 
cooperatorii, mecanizatorii,
specialiștii, cadrele de condu
cere au exprimat hotărirea de 
a munci cu inaltă răspundere 
pentru înfăptuirea indicațiilor 
primite, a sarcinilor de o deo
sebită importanță ce Ie revin, 
vor face totul pentru ca anul 
1982 să marcheze un pas im
portant în creșterea produc
ției și a eficienței in această 
ramură, pentru realizarea o- 
biectivelor trasate agriculturii 
de Congresul al XII-Ica al 
partidului.

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI * LA HANDBAL FEMININ
® Se intilnesc Constructorul Timișoara și Știința Bacău

Miine, în Sala sporturilor din 
Rm. Vîlcea, se dispută ultimul 
act al celei de a V-a ediții a 
„Cupei României" la handbal fe
minin. Pentru finală s-au cali
ficat două formații din eșaloa
ne valorice diferite, Construc
torul Timișoara (Divizia ,,B“) șl 
Știința Bacău (Divizia ,,A“).

Programul zilei : pentru locu
rile III—IV Confecția București — 
Rulmentul Brașov (de la ora 16), 
pentru locurile I—II Constructo
rul Timișoara — Știința Bacău 
(de la ora 17,30). Repriza a Il-a 
a întîlnirii dintre Constructorul 
șl știința va fi televizată în di
rect (de la ora 18,10).

WtOUTAM DIH TOATE ȚAItHJE, UN1ȚI-VA f
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în spiritul vibrantului Mesaj adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Conferinței pe țară a mișcării sportive

DEZVOLTAREA LARGĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI DE MASĂ- 
OBIECTIV PRIORITAR, FUNDAMENTAL ÎN ACTIVITATEA VIITOARE

„Se manifestă încă neajunsuri ți lipsuri 
serioase, îndeosebi in ce privește dezvol
tarea educației fizice ți a sportului de 
masă, cuprinderea ți participarea tinere
tului, a maselor largi de oameni ai mun
cii la practicarea sistematică a exerci- 
țiilor fizice...**.

NICOLAE CEAUȘESCU

dresînd calde felicitări tuturor acelora 
care, prin munca lor, au contribuit și 
contribuie Ia dezvoltarea activității de 

cultură fizică și sport, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului 
nostru, aprecia, în vibrantul Mesaj adresat 
participanților la Conferința pe țară a mișcării 
sportive, că, în spiritul orientărilor de partid, 
in acest important domeniu al vieții social-edu
cative au fost obținute o serie de progrese și 
rezultate remarcabile.

în bilanțul realizărilor din ultimii ani la loc 
de frunte se înscriu, cu puterea lor de convin
gere și multiplele semnificații, marile compe
tiții sportive de masă din cadrul „DACIADEI", 
care, numai la ediția din 1981, au angrenat

peste 8 000 000 de participanți. tineri, mase largi 
de oameni ai muncii din toate mediile sociale, 
Sint, de asemenea, și alte repere importante 
care subliniază faptul că în această direcție s-« 
desfășurat o activitate însemnată. Anul trecut, 
de exemplu, au fost organizate peste 75 000 de 
acțiuni turistice cu aproape 4 200 000 de parti- 
cipanți-elevi din școli generale, profesionale și 
licee, studenți, oameni ai muncii din întreprin
deri, instituții și din cooperația meșteșugăreas
că. în aceeași perioadă peste 4 900 000 de tineri 
și-au trecut normele complexului „Sport și să
nătate". iar alte sute de mii au învățat să 
înoate, să patineze sau să schieze, in acest caz 
referindu-ne la preșcolari și școlari. Să mai 
amintim, în context, de faptul că în peste 
1 200 de unități din întreprinderi, instituții și 
din cooperația meșteșugărească gimnastica la 
locul de muncă este practicată cu regularitate 
de 700 000 de tineri, dar și de vîrstnici, și că, 
de asemenea, s-a extins considerabil practica
rea gimnasticii de înviorare în internatele șco
lare și căminele studențești. Deosebit de im
portantă — marcată de unele succese notabile — 
a fost și este activitatea desfășurată pentru 
pregătirea tineretului in vederea apărării

(Continuare in vag 2-3)

jn Divizia „A“ de polo

DERBY-UL DINAMO - CRIȘUL ÎNCHEIE TURNEUL BUCUREȘTEAN
Ieri, Rapid ținută in șah de Progresul 9 Crișul a dispus lejer de Voința

Anunțat ca derby al etapei 
de ieri a campionatului națio
nal de polo, meciul dintre e- 
chipele Crișul Oradea și Voin
ța Cluj-Napoca a dezamăgit ; 
în schimb; deosebit de atractiv 
a fost cel din deschidere, dis
putat între formațiile Rapid

București și Progresul Bucu
rești. Considerați drept favoriți 
cerți, feroviarii au început par
tida cu mult aplomb, izbutind 
sâ conducă, destul de repede, 
cu scorul de 3—1. Anoi,

scris : Tufan 3, Olac 2, Niță, 
Gh. Ilie, Schervan pentru în
vingători. respectiv Florincescu 
4, Teodorescu 3. Au condus bi
ne R. Timoc și V. Burdca.

Revenind la partida Crișul •—

Etapa a 20-a a Diviziei „A“ de fotbal

COR VINUL STEAUA, DERBY-UL JOCULUI OFENSIV?
• Progresul-Vulcan nu renunță, dar brașovenii cunosc tehnica lui 0—0... Q La 

Arad, „U" Craiova vrea să rămînă lider, U.T.A. fuge de —4! 0 La Cluj-Napoca, 
între Cimpeanu II și iorgulescu... ® La Tirgoviște, „Poli" Timișoara așteaptă trece
rea timpului de joc... ® Pe Dinamo, intre cojocul lui Giuchici și acul lui Dinu... ® 
La Pitești, F. C. Argeș speră să înscrie primul gol al returului ® La Scornicești, 

ce pierde ® La Hunedoara, 
punct înseamnă salvarea

F.C. Constanța păstrează șansa echipei care nu are 
derby-ul etapei... @ La Rm. Vilcea, A.S.A. știe că un

^•\\\\\\\\\\\^^^^^
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PROGRAMUL ETAPEI

$

U.T. Arad
(M. Salomir —

ASTĂZI
— Universitatea Craiova

Cluj-Napoca ; St. Moldovan și I. Roman — 
z ambii din Sighet)

MIINE
- F.C.M. Brașov

— Buzău ; I. Tănase — Tirgoviște șl L Dinu
Progresul-Vulcan

(Cr. Teodorescu __ __ a_. _ ______
— Alexandria), stadionul Progresul T

„U" Cluj-Napoca - Sportul studențesc
(I. Igna — Timișoara ; A. Stocker — Petroșani și L. Frunză — 

Sibiu)
- „Poli" Timișoara

Oradea ; N. Bițin — Salonta și V. Ciocan — 
Bistrița)

C.S. Tirgoviște
(O. Streng —

Dinamo
(R. Petrescu ;

F.C. Argeș
(D. Petrescu ;

F.C. Olt
(Al. Mustățea

- Jiul Petroșani J;
L. Mâierean — ambii din Brașov șl I. Dima — S; 
Sighișoara), stadionul Dinamo

- S.C. Bacău
Cr. Maghiar — ambii din București șl M. 

Abramiuc — Suceava)
— F.C. Constanța

— Pitești ; Al. Bădulescu șl s. Pantillmoneseu
— ambii din Ploiești)

Corvinul Hunedoara - Steaua
(N. Hainea — Bîrlad ; Tr. Cruceanu — Tecuci și M. Stănescu

— Iași)
Chimia Rm. Vilcea - A.S.A. Tg. Mureș

(M. Huștiuc — București ; Gh. Arhlre — Suceava șl
Naumcef — Iași)

Ora de începere a partidelor : 15,30.

$

V.

1. UNIV. Cv. 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. Bv. 19 8 4 7 17-19 20
7. Sp. stud. 19 6 7 6 21-25 19
8. S.C. Bacău 19 7 5 7 22-27 19
9. F.C. C-ța 19 5 8 6 24-24 18

10. »U“ Cj-Nap. 19 7 4 8 20-26 18
11. C.S. T-viște 19 7 4 8 18-27 18
12. Poli. Tim. 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 R.V. 19 6 4 9 21-34 16
17. A.S.A. Tg. M. 19 7 1 11 26-27 15
18. Progr. V. 19 4 5 10 19-35 13

CLASAMENTUL

de la Progresul s-au 
în luptă cu mai mult 
au echilibrat situația

Fejer va pnmt mingea, 
clujenilor. Fază

după care va încerca din nou poarta 
din meciul Crișul — Voința.

Foto : Vasile BAGEAC

poloiștii 
aruncat 
curaj și 
din bazin, ba chiar și pe cea de 
pe tabela de scor care a indi
cat cîteva egalități sau dife
rențe de numai un gol (în fa
voarea Rapidului). Mai mult 
chiar, s-a ajuns la 7—7 în ul
tima repriză și doar golul în
scris de Tufan (excelent in ul
tima parte a jocului) a adus 
victoria echipei Rapid cu 8—1 
(3—2, 2—1, 2—2. 1—2). Au în-

Voința, a doua din programul 
întîlnirilor găzduite de bazinul 
Floreasca, ea nu a impresionat 
publicul, deoarece clujenii au 
cedat mult prea repede lupta 
și s-au lăsat depășiți de un 
partener de întrecere ambițios, 
evident mai bine pregătit, adept 
al unui joc în viteză, cu multe 
șuturi la poartă. Meciul a în

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in vag. a 1-a)

CONCURSUL DE SELECȚIE A TRĂGĂTORILOR: UN PAS CU DREPTUL!
Incepind din acest sezon, fede

rația de specialitate a instituit 
un nou sistem de teste pe baza 
cărora să se efectueze selecția 
tintașilor in loturile " ' ~
pondere importantă 
cursurilor cu scop 
acest sens, așa cum 
care a început ieri 
bucureștean Tunari.
și-au rezervat dreptul de a mo
difica unele probe șl a le în
greuna pentru ca ele să devină 
mai concludente, astfel că, de 
exemplu, întrecerea feminină de 
pușcă standard 3 poziții a tota
lizat nu 60 de tocuri în total, ci

naționale. O 
revine con- 
declarat în 

a fost și cel 
La poligonul 
Selecționerii

...90 (cîte 10 mai mult la fiecare 
dintre cele 3 poziții). Mai mult, 
concursul n-a fost unul nume
ros, fiind invitați să participe 
doar trăgătorii fruntași, dintre 
cei mai valoroși ai momerîtului, 
astfel că acțiunea 
un nivel deosebit, 
ca rezultate (fapt 
ceput de sezon), 
de concurs a competitorilor, 
grad de seriozitate în abordarea 
probelor. Din toate punctele de 
vedere, primul concurs de selec
ție al sezonului (următorul va fi 
organizat peste două săptămînl) 
a fost o reușită.

s-a ridicat la 
poate nu atît 
normal la in
cit ca ținută 

ca

REZULTATE TEHNICE, pistol 
standard : 1. Anișoara Matei (Di
namo) 580 p, 2. Ana Ciobanu (Di
namo) 579 p, 3. Elena Ghioroaie 
(Steaua) 578 p, 4. Emilia Bo- 
dringă (Dinamo) 570 p, 5. Maria 
Macovei (Dinamo) 570 p, 6. Ele
na Macovei (Dinamo) 560 p ; 
pușcă standard 3x30 f : 1. Du
mitra Matei (Dinamo) 845 p, 2. 
Niculina Iosif (IEFS) 838 p, 3. 
Roxana Lămășanu (Olimpia) 835 
p, 4. Eva Ion eseu (CSU Brașov) 
834 p, 5. Aurora Barbur (CSM 
Baia Mare) 822 p, 6. Daniela 
Toader (Unirea Focșani) 821 p.

Radu T1MOFTE



DfZVOlURf A LARGA A EDUCAȚIEI FIZICI Șl SPORTULUI DL MASA
(Urmare din pag. 1)

patriei pentru practicarea de la 
nivelul pionierilor la cel al 
adulților a sporturilor tehnico- 
aplicative. astăzi. în taberele și 
cercurile de tir radioamatorism 
modelism karting, parașutism, 
planorism si zbor cu motor, bia- 
tlon. judo alpinism si orientare 
turistică activînd sute de mii 
de iubitori ai acestor sporturi.

„Cerințele dezvoltării actuale 
și de perspectivă a societății 
noastre socialiste — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
Mesajul adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive — fac 
in mod obiectiv necesară creș
terea rolului culturii fizice și 
sportului in procesul educației 
socialiste și formării omului 
nou, in întărirea sănătății și 
vitalității națiunii noastre. în 
asigurarea condițiilor ca po
porul român, tineretul patriei, 
să crească viguros și sănătos". 
Ne reamintim cu recunoștință 
că recent, la Plenara comună a 
Comitetului Central al P.C.Ri și 
a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, 
din noiembrie 1981, secretarul 
general al partidului nostru s-a 
oprit, de asemenea, cu grijă 
părintească și profundă clarvi
ziune asupra acestei probleme, 
arătînd: „Este necesar să acor
dăm atenție corespunzătoare 
sportului de masă, educației fi
zice. ca părți ale formării unui 
om înaintat, sănătos și fizic, și 
intelectual...'*.  Pornind de la a- 
ceste noi și importante răspun
deri încredințate de partid, per
sonal de 
Ceaușescu 
sportive, de 
tuale și de la 
noastre față 
rezultă — așa cum. dealtfel, se 
precizează în Mesaj — că dez-

tovarășul 
mișcării 
la exigențele ac- 

i cerințele societății 
de acest domeniu

Adnotări la „mondialele44 din R. F. C

Nicolae 
noastre

voltarea educației fizice și a 
sportului de masă nu se situea
ză încă Ia un nivel corespunză
tor, că in această direcție mai 
sînt multe de făcut pentru în
deplinirea exemplară a obiecti
vului fundamental pus de par
tid in fața mișcării noastre 
sportive in această perioadă — 
REALIZAREA UNEI URIAȘE 
MIȘCĂRI DE MASĂ, care să an
greneze cele mai largi categorii 
de oameni ai muncii de la orașe 
si sate în practicarea organizată 
și sistematică a exercițiilor fizice, 
sportului si turismului.

Pentru a răspunde așa cum se 
cuvine înaltului îndemn partinic 
pe care-1 regăsim în fiecare 
din ideile și orientările cuprin
se în Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este necesar 
ca, în viitor, să se muncească 
— la toate eșaloanele mișcării 
sportive — cu mai multă res
ponsabilitate și pasiune. Trebuie 
realizată și în domeniul educa
ției fizice și sportului de masă 
acea substanțială creștere cali
tativă, fără de care nu sînt 
posibile, astăzi, în nici un dome
niu succesele spre care tindem 
cu toții. Numai așa va fi eli
minat în fapte nu 
festivismul multor 
caracter de masă, 
se va realiza acea 
în practicarea exercițiilor fizi
ce. sportului și turismului, de 
care se vorbește mult dar pen
tru care se face încă puțin. 
Numai așa sportul va deveni 
peste tot o necesitate, o deprin
dere, o obișnuință!

La conferințele mișcării spor
tive județene — inclusiv la cele 
din centrele cu tradiție și po
tențial binecunoscute (Brașov, 
Cluj, Timiș, Constanța, Galați 
ș.a.) — ca și la Conferința pe 
tară s-a arătat că sînt încă nu
meroase asociații din școli, dar

în vorbe, 
întreceri cu 
numai așa 
continuitate

mei ales din întreprinderi și dc 
la sate care organizează spora
dic întreceri de masă, deși dis
pun de condiții materiale și cu 
toate că tinerii, oamenii muncii 
doresc să practice sporturile 
preferate. Sînt încă — se știe — 
multe tinere și femei pentru 
care nu se organizează sistema
tic. permanent, competiții sau 
acțiuni sportive specifice, fru
moasele inițiative ale unor ju
dețe, întreprinse în această di
recție. nefiind generalizate în 
alte colțuri ale țării. Cu ase
menea stări de lucruri ne-am 
întîlnit la Textila Năsăud, Li
ceul nr. 2 din Călărași, Elec
tronica și Dacia din București, 
Oțelul Galați, Avintul Reghin, 
Biruința Gherăești — Neamț, 
Teleprecizia, Prestarea și Lem
nul din Oradea, Confecția Boto
șani, în comunele Ungureni — 
Bacău și Tutova — Vaslui, la 
Cauciucul Drăgășani — Vîlcea. 
Dar, din păcate, aceste» sînt 
numai cîteva din numeroasele 
exemple de slabă activitate 
sportivă de masă. Iată de ce, 
cu satisfacția meritată a obține
rii succeselor amintite la înce
putul acestor rînduri. toți sluji
torii sportului trebuie să înțe
leagă pe deplin necesitatea de 
a-și spori eforturile, de a eli
mina grabnic neajunsurile și 
lipsurile încă existente, pentru 
a realiza, așa cum ne-a cerut 
tuturor tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, un nou avînt al miș
cării de educație fizică și sport 
din patria noastră, pentru ca 
aceasta să-și îndeplinească în 
condiții cît mai bune marile 
sarcini și răspunderi ce îi re
vin în cadrul politicii noastre 
generale de construcție socialis
tă și ridicare a țării pe trepte 
tot mai înalte de civilizație și 
progres.

HANDBALUL A FĂCUT UN SPECTACULOS

Sportivii de ieri — dascâlii de azi

CALISTRAT CUȚOV -DESPRE ELEVUL SAU MIJA ROBU
O sancțiune cu

Cu prilejul competiției pugi- 
listice „Turneul primăverii", 
disputată cu puțin timp în ur
mă la Tg. Jiu, am fost plăcut 
surprinși de forma bună mani
festată de dinamovistul brăi- 
lean Niță Robu, ciștigător al 
concursului după ce i-a învins 
pe doi dintre principalii pre- 
tendenți la titularizarea în e- 
chipa națională : Daniel Radu 
(Steaua) și Dumitru Cipere 
(C.S.M. Drobeta-Tr. Severin). 
Cu aceeași ocazie l-am reîntîl- 
nit și pe Calistrat Cuțov, cel 
care l-a îndrumat în cursul 
pregătirilor pe Niță Robu și 
am folosit prilejul pentru a 
purta o scurtă discuție cu fos
tul mare pugilist român, acum 
antrenor la Dinamo Brăila.

— Vă înțelegem bucuria, 
acum, la primul succes impor
tant al unuia dintre elevii pe 
care îi pregătiți. Ce anume 
credeți că a determinat reușita 
lui Robu 7

— Încă de ci;:rf era junior, 
Robu a dovedit calități fizice 
deosebite, o mare putere de 
luptă și multă voință de a în
vinge. Acestea au fost atuurile 
lui încă din vremea junioratu
lui și ele au stat la baza pri
melor sale succese. Dar, bazîn- 
du-se prea mult pe aceste ca
lități, Robu a început să-și ne
glijeze obligațiile la antrena
mente și a uițgf datoria de a 
duce o viață sportivă așa cum 
se impune in boxul de perfor
manță. Ca urmare, succesele 
sale au început să devină mai 
rare, iar organele sportive brăi- 
lene l-au suspendat pentru acte 
de indisciplină. Ținut departe 
de ring, de sportul pe care țl 
îndrăgise încă din copilărie și 
care îi adusese multe satis
facții, Robu a înțeles așa cum 
se cuvine greșelile pe care le 
Comisese. A revenit în sala de 
antrenament, de data aceasta, 
la noi, la Dinamo. M-a rugat 
să-i dau voie să se antreneze, 
asigurindu-mă că va avea o 
comportare exemplară. Au ur
mat cîteva luni de muncă in 
sală. La început, fără un obiec
tiv precis (suspendarea nu i se 
ridicase), dar el se antrena ca 
și cum ar fi fost propus să par
ticipe la q mare competiție in
ternațională. Perseverența lui, 
ambiția cu care muncea la an
trenamente, m-au convins că 
nu este vorba de un „foc de 
paie" și am făcut demersurile 
necesare pentru a i se anula 
sancțiunea. Am găsit înțelege
rea Biroului F.R. Box — motiv 
pentru care folosesc acest pri
lej să-i aduc, și pe această ca
le, mulțumirile mele ți ale c- 
levului meu — și Robu a fost 
înscris la „zonele" de anul tre

efecte favorabile
cut. Atunci el avea aproape pa
tru luni de pregătire fără în
trerupere. A ciștigat toate me
ciurile, s-a calificat în finală. 
Și ați văzut partida lui cu Ci- 
pere. După părerea noastră, nu 
pierduse, 
descurajat.
ambiționat și mai mult, a re
luat antrenamentele cu o mai 
mare ardoare și l-ați văzut ți 
la Tg. Jiu.

— Ce perspective 
are Niță Robu ?

— Este in plină 
sportivă. Are 27 de 
niți și, deci, destulă 
competițională. Este 
robust, cu o deosebită capaci
tate de efort și o voință extra
ordinară. Așa cum îl cunosc, 
cred că Niță Robu poate urca 
pe podium la orice mare com
petiție internațională. Aceasta, 
firește, cu condiția ca selecțio
nerii noștri să-i acorde încre
derea... Oricum, in cazul lui 
Niță Robu, sancțiunea pe care 
a primit-o a avut efecte favo
rabile.

— Ce alte vești ne puteți o- 
feri despre activitatea secției 
nou înființată, Dinamo Brăila ?

— Prin grija organelor loca
le, avem o sală bine utilată și 
echipamentul sportiv necesar. 
In secție^ activează 5—6 sportivi 
mai vechi, printre care ÎJumi- 
tru Vîlcu (a făcut progrese e- 
vidente) și Ionel Lupu (compo
nent al lotului național de ju
niori). Despre unii dintre cei
lalți peste 20 de juniori cred 
că veți auzi chiar la campiona
tele din acest an.

Mihai TRANCA

infringerea nu l-a 
Dimpotrivă ! S-a

credeți că

maturitate 
ani impli- 
experiență 
un bărbat

SIMBĂTA
BASCHET. Sala Olimpia, de 

la ora 18 : Olimpia — „U'‘ 
Cluj-Napoca (f. „A)“, sala Ra
pid, de Ia ora 16 : ICED — 
IMUAS Baia Mare (m. „A"), 
Bapid — Steaua (m. ,,A“),
Voința — Politehnica (f. 
hA), sala Construcția, dc la 
ora 15 : Carpați — CSU. Sibiu 
(m. „A4*),  Urbis — Farul (m. 
-A").

BOX. Sala Giulești, ora 14 ! 
reuniune în cadrul „Cupei a 
60-a aniversare a U.T.C.“.

POLO. Bazinul Floreasca, de 
la ora 16,30 : CSȘ Triumf — 
Progresul, Voința — Dinamo 
$1 Rapid — Crișul — meciuri 
în cadrul Diviziei „A".

POPICE. Arena Laromet, 
ora 14,30 : Laromet București 
— Rapid București ; arena 
Olimpia, ora 14,30 : Olimpia 
București — Dacia Ploiești 
<A, f).

SCRIMA. Sala Floreasca, de 
la ora 9 : „Trofeul MihaC Sa- 
vu“ (spadă, proba individu
ală).

(
I

final al celei de a 
a campionatului 

handbal masculin 
de o bună organi- 
de resort din R.F.

Turneul 
X-a ediții 
mondial de 
s-a bucurat 
zare, forul
Germania și Federația Inter
națională de Handbal asigurînd 
condiții optime tuturor celor 16 
reprezentative naționale. Au e- 
xistat, totuși, cîteva carențe, 
din rîndul cărora una ni s-a 
părut a fi impietat asupra po
tențialului competitoarelor : 
distanțele mari care trebuiau 
parcurse înaintea fiecărui meci 
— pînâ la sală — și după în
cheierea lui pentru a ajunge la 
reședința fixată. Au fost zile 
cînd s-au parcurs peste 250 km, 
zile în care sportivii 
ore în șir în autocar 
unei partide decisive 
după efectuarea unor 
forturi. Organizatorii 
calea aceasta pentru _ _ 
mai multor orașe satisfacția de 
a vedea o secvență din ediția 
jubiliară, dar totul s-a făcut pe 
seama sportivilor, ei fiind, obli
gați la eforturi uneori suprao
menești. Poate că 
național ar trebui 
gheze mai atent 
întrecerii supreme, 
exagerărilor, chiar 
la bază o idee folositoare pro
pagandei handbalului.

A X-a ediție a C.M. s-a dis
tins, îndeosebi, prin ridicatul 
nivel tehnic al disputelor._ Se 

. poate afirma că niciodată — 
într-o perioadă de 4 ani sau 
chiar de 3 ani, cum a fost ca
zul cu edițiile din deceniul al 
6-lea — handbalul nu a reali
zat un salt valoric atît de spec
taculos. Și, paradoxal, contribu-

CAMPIONATELE NAJIONALE
GALAȚI, 12 (prin telefon). Pa

tinoarul artificial acoperit din
localitate găzduiește, începînd de 
vineri dimineața, campionatele
naționale de patinaj artistic, re
zervate seniorilor și juniorilor. 

Debutul întrecerilor l-au făcut 
juniorii n, tinerii patinatori e- 
voluînd prin fața arbitrilor cu 
figurile obligatorii, probă lipsită 
de spectacol, dar esențială în 
desăvirșlrea măiestriei sportive 
în această frumoasă disciplină. 
Numărul mare de fete la cate
goria junioare II (19 concurente) 
a determinat ca întreaga dimi
neață (între orele 8—12,30) să fie 
dedicată în exclusivitate acestor 
sportivi și sportive, juniorii I 
urmînd să intre în concurs abia 
sîmbătă (nr. astăzi) împreună cu 
seniorii. Deși lipsită de atractl- 
vitate, Întrecerea tinerilor pati
natori la programul de școală a 
fost urmărită de numeroși gă- 
lățeni. Dacă la băieți lupta pen
tru întîletate nu a ridicat pro
bleme, victoria revenind scontat 
lui ștefan Lang (C.S.M. Cluj- 
Napoca), la fete am asistat la o 
dispută strînsă, îndîrjită, cu 
schimbări în clasamentele parțla-

CARNET ATLETIC
• La stadionul Tineretului din 

Capitală va avea loc duminică 
etapa municipală a campionatelor 
republicane de cros, individual și 
pe echipe. Primul start se va da 
de la ora 9. Finala competiției 
se va desfășura la Galați, la 4 
aprilie.

6 A încetat din viață, la Tg. 
Mureș, profesgrul Mir cea „Be
be" Buhlea. reputat specialist al 
atletismului nostru. De activitatea 
sa este legată cea a multor ge
nerații de atlețl. între sportivi’ 
formați de Mircea Buhlea este și 
Iosif Nagy, recordmanul țării la 
aruncarea discului.
• C.S.ș. Triumf va organiza, la 

20 și 21 martie, un concurs tn 
sală din parcul „53 August". Va 
fi ultimul concurs oficial al ac
tualului sezon indoor.

au stat 
înaintea 

și, apoi, 
mari e-
au ales 
a oferi

forul inter- 
să suprave- 
organizarea 

să se opună 
dacă ele au

DE PATINAJ ARTISTIC
le (neoficiale) aproape după fie
care din cele trei figuri pe care 
le-au avut de desenat pe gheață 
tinerele sportive. în final, victo
ria a revenit 
Bucureștiului,
(C.S.Ș. Triumf) care a avut pe 
toate trei figurile o evoluție con
stant bună. Principala sa rivală, 
clujanca Karin Schmidt (de la 
C.S.M.), a avut o ezitare la fi
gura a doua, fapt care a deter
minat ușoara sa declasare. între 
aceste două sportive lupta ră- 
mîne deschisă, programul scurt 
și apoi exercițiile libere urmînd 
să decidă pe cîștigătoarea “ ' 
lui de campioană.

CLASAMENTE: fete 
ra Glăvan (CSȘ Triumf 
0,60 p, 2. Karin Schmidt (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 
Szallaszy (C.S.M.
1,80 p ;..........
(C.S.M.
Bogdan
1,20 p, 
Brașov) 
tinuă.

Gheorghe ȘTEFANESCU

reprezentantei
Laura Glăvan

tltlu-

1. Lau-
Buc.)

1,20 p, 3. Kinga 
,____ Cluj-Napoca)

băieți — 1. Ștefan Lang 
Cluj-Napoca) 0,60 p, 2. 
Gabor (C.S.S. II Galați) 

3. Radu Vlad (Tractorul
1,80 o. întrecerile con-

ția și-au adus-o mai puțin for
țele de primă mină, ascensiu
nea fiind mai mult opera for
mațiilor care aspiră la intrarea 
între laureate. Eforturile lor 
s-au concretizat și în rezultate 
surpriză : Ungaria — Suedia 
20—20, Ungaria — Spania 20— 
20, R.D. Germană — Polonia 
19—19, Danemarca — Iugosla
via 19—18, Cehoslovacia — El
veția 17—17, R.F. Germania — 
Elveția 16—16, Spania — Româ
nia 22—20. Ungaria — Dane
marca 20—20. Toate acestea do
vedesc o apropiere sensibilă 
a forțelor, o mărire substanția
lă a plutonului candidatelor la 
locurile de pe podium.

Principalul ciștig al handba
lului este reliefat de viteza 
sporită a jocului. Ritmul a fost 
infernal în marea majoritate a 
meciurilor, atît circulația min
gii cît și a jucătorilor desfășu- 
rîndu-se într-o viteză care sle- 
iește de puteri apărările, le o- 
bligă 
loare 
fie la 
te cu 
liminări. Combinațiile în viteză 
atestă creșterea măiestriei teh
nice a multor jucători și o 

, pregătire fizică a acestora la 
parametri înalți. Datorită rit
mului alert, spectaculozitatea 
handbalului se situează astăzi 
ia cote deosebit de înalte, con- 
curind cu succes alte jocuri de 
sală. O primă și elocventă măr
turie este atragerea a peste 
150 000 de spectatori in cele 8 
zile de competiție și — mai 
ales — participarea entuziastă 
a acestora la desfășurarea me
ciurilor.

Se pune tot mai mult accent 
pe forța de penetrație a extre
melor, evident pentru a se evi
ta contactul cu partea centrală 
a defensivei, alcătuită în gene
ral din jucători înalți și foarte 
înalți, și pe conlucrarea dintre 
linia de la 9 m și semicerc. La 
acest capitol reprezentativa 
noastră n-a excelat. Avînd doi 
interi — Vasile Stingă și Ma
rian Dumitru — cu mare efi
cientă (Vasile Stingă a fost, 
dealtfel, cel mal eficient jucă
tor al „mondialelor", 65 de go
luri, și după opinia multor 
specialiști chiar cel mai bun 
jucător al ediției jubiliare), e- 
chipa nu s-a mai orientat spre 
valorificarea pivotului, iar ex
tremele au ezitat adesea să tra
gă la poartă, preferind sigu
ranța interilor. Din această 
cauză a scăzut intrucîtva po
tențialul ofensivei noastre și — 
mai grav — în momentele de 
cumpănă (cînd, fie că erau ți
nuți „om la om" interii, îndeo
sebi Stingă, fie că nu erau in 
zi prea bună) nu s-au găsit 
soluții pentru menținerea nive-

fie la lăsarea unor cu- 
largi atacanților adverși, 
faulturi dure, sancționa- 
aruncări de la 7 m și e-
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PRIMELE TESTE AEE IOTURILOR DE DIRT-TRACK Șl MOTOCROS
• Specialiștii federației au al

cătuit loturile reprezentative de 
dirt-track : tineret — N. Puraveț, 
A. Hack, D. Stoica, M. Șoaită 
(I.P.A. Sibiu), Gh. Marian, S. 
Halagian (Metalul Buc.), S. Pos- 
tolache și G. Scarlet (C.S. Brăi
la) pentru „Cupa Prietenia" ; 
seniori — M. Dobre (Metalul 
Buc.) și E. Botezatu (C.S. Brăi
la). Antrenori : maeștrii sportu
lui — Cornel Voiculescu și Ion 
Bobîlneanu. Mecanic : Ion Mari
nescu. primul test al selecționa- 
bililor va avea loc la București 
în zilele de 27 și 28 martie. • Lo
tul republican de motocros este 
format din 15 alergători, printre 
care I. Plugaru, T. Dulea (St. r. 
Brașov), Gh. Oproiu, P. Schmidt, 
L. Dan (Poiana Cîmpina). E. 
MUlner (Torpedo Zărnești), H. 
Pascu și Al. Hieș (Locomotiva

Ploiești). Colectivul de tehnici
eni : maestrul emerit al sportu
lui Gh. Ioniță, antrenor 
nator, maestrul sportului 
țu șl Tr. Moașa.

coordo- 
St. Chi-

® Etapa I a „Cupei 
programată la 11 aprilie 
seul de lingă municipiul Buzău, 
va constitui prima verificare a 
stadiului pregătirilor efectuate de 
motocroslști. • Primul concurs 
de îndemînare al anului, dotat cu 
„Cupa 6 Martie", va avea loc 
miine In Capitală pe poligonul 
de conducere auto al I.T.B. din 
Bd. Ion Șulea ■ 
se va da de la___- _ —.
Arad și Llpova, expoziția „Omul 
si motocicleta", - --
misia județeană de specialitate și 
Foto-club Arad, se va deschide în 
cursul acestei luni în orașul Sebiș 
de lingă Arad.

F.R.M.", 
pe tra-

- Titan. Startul 
ora 9. • După

inițiată de Cq-

UNDE MERGEM?
TIR. Poligonul Tunari, ora 

10 : Concurs de selecție, lotul 
național.

DUMINICA
BASCHET. Sala Olimpia, de 

Ia ora 10 : Olimpia — „U" 
Cluj-Napoca (f. „A") ; sala
Rapid, de Ia ora 9,15 : ICED
— IMUAS (f. „A), Rapid —
Steaua (m. „A4-), Voința — 
Politehnica (f. „A") ; sala 
Construcția, de la ora 8,30 : 
Carpați — C.S.U. Sibiu (m. 
„A“), Urbis — Farul (m. 
„A") : sala Politehnica, ora 
11,45 : Politehnica CSȘ 2
— CSȘ Știința Mediaș (m. 
„T") ; sala Academia milita
ră, ora 10,30 : Academia mili
tară — Chimia Craiova (m. 
»T“).

FOTBAL. Stadion Progresul, 
ora 13,30 : Progresul Vulcan— 
F.C.M. Brașov (speranțe), ora 
15,"0 : Progresul Vulcan — 
F.C.M. Brașov (A). Stadionul 
Dinamo, ora 13,30 : Dinamo

— Jiul Petroșani (speranțe), 
ora 15,30 : Dinamo — Jiul Pe
troșani (A) ; teren Automati
ca, ora 11 : Automatica — 
Tractorul Brașov (B) ; sta
dion Giulești, ora 11 : Rapid
— Pandurii Tg. Jiu (B) ; te
ren Laromet, ora 11 : Tehno- 
metal — Dinamo 
(C) ; teren Danubiana, 
11 : - * • — - 
șie 
ora 11 
(C) ;
T.M.B. _____________
rași (C) ; teren Sirena, 
11 : Aversa — 
de Jos (C) ; 
blicii, ora 11
Gaz Metan Mediaș (B) ; te
ren Mecanică fină, ora 11 2 
Mecanică fină — Unirea Ale
xandria (B).

MOTO. Poligonul auto 
Î.T.B. (Bd. Ion Sulca — Ti
tan), ora 9: „Cupa 6 Martie". 
Concurs de îndemînare.

POLO. Bazinul Floreasca,

Victoria 
teren Danubiana, ora 

Danubiana — Flacăra ro- 
(C> ; teren Electronica, 
" : Electronica—I.C.S.I.M. 

teren ora 11 :
— Constructorul Călă- 

ora 
Petrolul Roata 
stadion Repu- 
Luceafărul —

de la ora 10 : Rapid — CSȘ 
Triumf, Progresul — Voința 
și Dinamo — Crișul — me
ciuri în cadrul Diviziei „A“.

POPICE. Arena Laromet, 
ora 8 : Laromet — Gloria 
(A, m). ‘

SCRIMA. Sala Floreasca, de 
Ia ora 8,30 : „Trofeul Mihai 
Savu" (spadă echipe).

VOLEI. Sala Inst. Pedago
gic, de Ia ora 9 : Voința — 
Prahova IPGG Ploiești (B, f), 
Universitatea — C.P.B. (B, 
f) ; sala Progresul, ora 9 î 
Vulcan — Electroputere Cra
iova (B, m) ; sala Flacăra 
roșie, ora 11 : Spartac —
Chimia Rm. Vîlcea (B, f) ; 
sala Olimpia, de la ora 11,30: 
Calculatorul — A.S.S.U. Cra
iova (B, f), Calculatorul —•
Politehnica Timșioara. Explo
rări B. Mare — C.S.M. Delta 
Tuîcea (A, m).

RUGBY. Complexul UASCR 
Tei, ora 10 : r.c. Sp. studen
țesc — Vulcan ; teren Parcul 
Copilului, ora 11: R.C. Grivița 
Roșie — C.S.M. Suceava (A).

Mi 
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trei 
turn 
avea 
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CAMPIONATUL DE RUGBY, ETAPA A 15-a
Evoluția rugbyștilor dinamoviști 

va fi urmărită pas cu pas în 
întreg acest sezon îndeosebi de 
Steaua și Farul, care sînt de
parte de a-și fi pierdut speranțele 
de a urca pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului și care, în 
consecință, așteaptă — pînă la 
meciurile directe — o eventuală 
contraperformanță a liderului. In 
acest context se înscrie și par
tida de mîine de la Iași, capul 
de afiș al etapei a doua a retu
rului, date fiind unele frumoase 
disponibilități, arătate de echi
pierii Politehnicii. Campioana se

PROGRAMUL ETAPEI
Iași î POLITEHNICA — DINAMO

(Stadionul Tineretului, ora 9,30 — arbitru C. Udrea)
Baia Mare : ȘTIINȚA — RULMENTUL BlRLAD

(Stadionul Complex, ora 10 — Gh. Voinea)
Arad : GLORIA P.T.T. — C.S.M. SIBIU

(Stadion Gloria, ora 11,30 — Șt. Rădulescu)
Timișoara : UNIVERSITATEA — STEAUA

(Stadionul „1 Mai" II, ora 9,30 — M. Vătui)
București î SPORTUL STUDENȚESC — VULCAN

(Stadion Tei, ora 10 — I. Vasilică)
București : GRIVIȚA ROȘIE — C.S.M. SUCEAVA

(Stadion Parcul copilului, ora 11 — I. Bănică)
Constanța : FARUL — ȘTIINȚA PETROȘANI

(Stadionul „1 Mai", ora 10 — Gh. Huștiu)

Divizia „A" de baschet

LA FETE, DOUĂ MECIURI DE MARE ATRACJIE .
Cu meciurile de azi și mîine, carității*  oferit de ziarul „SPOR- ■

• CLUBUL RAPID BUCU
REȘTI aduce la cunoștință pu
blicului spectator, că, mîine. in 
ziua jocului de Divizia ,.B“, Ra
pid — Pandurii Tg. Jiu, care se 
dispută pe stadionul Giuleștl Co
ra 11), nu se pun in vinzare bi
lete Ia casele stadionului.

din cadrul etapei a 21-a, se în
cheie turui al treilea al campio
natelor naționale de baschet. Din 
programul etapei ies în evidență 
două meciuri feminine — Olim
pia București — Universitatea 
Cluj-Napoca și Politehnica Bucu
rești — Voința București — ale 
căror rezultate pot produce mo
dificări importante In partea su
perioară a clasamentului. Acum, 
ordinea acestuia este următoa
rea : 1. Universitatea Cluj-Napo
ca 54 p, 2. Politehnica București 
53 p, 3. Voința București 49 p,
4. Olimpia București 46 p. La 
băieți, jocul rezultatelor creează 
formației ICED șansa de a pro
mova pe locul 3 înlr-un clasa
ment care, înaintea etapei, se 
prezintă astfel: 1. Steaua 58 p,
2. Dinamo 52 p, 3. CSU Brașov 
43 p, 4. Rapid 43 p, 5. ICED 42 
p, 6. IMUAS 36 p. Iată progra
mul complet : FEMININ, GRUPA 
1—6 : Olimpia București — Uni
versitatea Cluj-Napoca (în par
tidele precedente : 1—2), Voința 
București — Politehnica Bucu
rești (1—2). Comerțul Lie. „Bo
lyai" Tg. Mureș — Universitatea 
Timișoara (0—3) ; GRUPA 7—12: 
CSU Prahova Ploiești — Pro
gresul București (1—2), Voința 
Brașov — Crișul Oradea (0—3), 
Carpați CSS Sf. Gheorghe—Mobila 
CSȘ Satu Mare (0—3) ; MASCU
LIN, GRUPA 1—6 : Rapid Bucu
rești — Steaua (0—3), CSU Bra
sov — Dinamo București (0—3), 
ICED București — IMUAS Baia 
Mare (2—1) : GRUPA 7—12 : Di
namo Oradea — Universitatea 
Cluj-Napoca (2—1), Urbis Bucu
rești — Farul Constanța (1—2), 
Carpați București — CSU Sibiu 
(0—3).
• Clasamentele „Trofeului efi-

n treî orașe

IEI DIVIZII (m) DE VOLEI
au următoarea înfățișare : 1.
Dinamo 12 p, 2. Steaua 10 p, 3. 
Tractorul 7 p, 4. Silvania 7 p 
(grupa locurilor 1—4) ; 1. Explo
rări 11 p, 2. Delta 9 p, 3. Poli
tehnica 8 p, 4. Calculatorul 8 p 
(grupa „A") ; 1. Universitatea 11 
p. 2. C.S.U. Galați 9 p, 3. C.S.U. 
Oradea 9 p, 4. C.S.M. Suceava 
7 p. (grupa „B").

Meciurile^ de mîine au loc în 
Sala sporturilor din Zalău (înce- 
pînd de la ora 11) : Steaua — 
Silvania, Dinamo — Tractorul ; 
în Sala Olimpia din București 
(ora 13) •: Calculatorul — Politeh
nica, Explorări — Delta ; și în 
Bala sporturilor din Craiova (ora 

i 10) : Universitatea — C.S.U. O- 
radea, C.S.M. Suceava — C.S.U. 
Galați.

URI DE
001». 10.000 M. 
0 lt< tic.

UN NOU PRI
LEJ DE MAR! SUC
CESE PENTRU DV., 
SAU UN CADOU 
DE SEZON PLĂ
CUT Șl UTILI

Agențiile Loto- 
Pronosport și vîn- 
zătorii volanți din 
întreaga țară vă 
stau la dispoziție 
centru a încercn 
să vă numărați și 
dv printre marii 
ciștigători I 

deplasează, de asemenea, dar pe 
malul Begăi, ' numai Farul — din 
grupul celor 3“ — aflîndu-se în 
postură de gazdă. Atenție însă și 
la Grivița Roșie, care își va îm
bogăți, cu siguranță, zestrea de 
puncte și nu ar fi exclus să se 
„amestece*  cumva în lupta pen
tru... medalii.

Foarte important, în disputa 
de la subsolul clasamentului, se 
anunță și meciul Sportul stu
dențesc — Vulcan, un „derby*  al 
codașelor, deși loturile de care 
dispun cele două formații le-ar 
permite să fie ceva „mai sus*...

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I

TUL*  : MASCULIN : 1. V. BAI- . 
CEANU (Farul) 809 p, 2. C. Mo- I 
raru (CSU Brașov) 586 p, 3. I 
M.Chirilă (CSU Sibiu) 573 p, 4. I 
Z. Gellert (Dinamo Oradea) 548 ■ 
p. 5—6. L. Takacs (CSU Sibiu) - 
și I. Carpen (ICED) 534 p, 7. I 
P. Grădișteanu (ICED) 501 p, 8. I
5. Păsărică (Carpați) 489 p, 9. ■
A. Flaundra (CSU Brașov) 475 - 
p, 10. A. Spînu (Farul) 448 p ; I 
FEMININ : 1. MAGDALENA I
PALI. („U“ Cluj-Napoca) 648 p, " 
2. Camelia Solovăstru (Voința .
Brașov) 593 p, 3. Ștefania Bor? I 
(Voința București) 591 p, 4. Ma- I 
riana Bădinici (Politehnica Bucu
rești) 539 p, 5. Doina Prăzaru- . 
Mathe („U“ Cluj-Napoca) 506 p, I
6. Georgeta Simioană (Progresul) I
454 p, 7. Emilia Pușcașu (Pro
gresul) 452 p. 8. Sorina Lambrino a 
(CSU Ploiești) 446 p, 9. Măndica I 
Ciubăncan (Olimpia) 438 p, 10. | 
Gizela Czmor (Universitatea Ti
mișoara) 385 p. g
• Comisia centrală de disci- I 

plină a decis suspendarea jucă- I 
toarei Maria Grigoraș (Crișul) pe 
trei etape, pentru lovirea unei I 
adversare în meciul cu C.S.U. I 
Prahova Ploiești. ■

CLASAMENTELE DIVIZIEI
In campionatul Diviziei „A" de 

popice, azi și mîine se dispută 
etapa a XIII-a, în cadrul căreia 
fruntașele clasamentelor au de 
susținut jocuri dificile. Astfel, 
Voința București (f) joacă la 
Galați cu Voința, cîștigătoarea 
turneului final al C.C.E. ’81, iar 
lidera seriei Nord, Voința Tg. 
Mureș, evoluează în compania 
unei alte formații mureșene, E- 
lectromureș, care, de obicei, pe 
arena ei nu prea pierde. Der- 
by-ul seriei Sud, în campiona
tul masculin, are loc la Brașov, 
între Rulmentul și Olimpia Bucu
rești, cele mai bune echipe la 
ora actuală.

Înaintea acestei etape a cam
pionatului, clasamentele seriilor 
arată astfel :

FEMININ — seria Sud : L Vo
ința București 18 p (14333 popice 
doborîte în jocurile din deplasa
re), 2. Gloria București 17 p 
(14049), 3. Voința Galați 15 p
(14293), 4. Voința Ploiești 14 p
(14019), 5. Metrom Brașov 13 p
(13795), 6. Rapid București 12 p
(14109), 7. Petrolul Băicoi 12 p 
(13850), 8. Laromet București 10 
p (14487), 9. Dacia Ploiești 5 p 
(13556). 10. Olimpia București 4
p (13713) : seria Nord, 1. Voința 
Tg. Mureș 20 p (14077), 2. Voința 
Oradea 16 p (14131), 3. Electro- 
mureș Tg. Mureș 16 p (14130), 4. 
Voința Timișoara 16 p (14126) — 
din 11 jocuri, 5. U.T. Arad 13 p 
(13480), 6. Hidromecanica Brașov 
10 p (14046), 7. C.S.M. Reșița 10 
p (11561) — din 11 jocuri, 8. Vo
ința Odorheiu Secuiesc 7 p 
(13750), 9. Dermagant Tg. Mureș

SE REDESCHID PORȚILE HIPODROMULUI
HIPISM

După o întrerupere de circa 
trei luni, mîine dimineața va 
avea Ioc deschiderea stagiunii a- 
lergărilor de trap pe hipodromul 
din Ploiești. Un eveniment aștep
tat cu deosebit interes de către 
toți iubitori calului, ai electri
zantelor întreceri dintre aceste 
superbe exemplare provenite din 
herghelii cunoscute și apreciate 
ca : Rușețu, Dor Mărunt etc.

In această stagiune se află in 
pregătire pentru a asigura nor
mala desfășurare a alergărilor un 
număr de 260 cai trăpași, repar
tizați pe 13 formații, fiecare con
dusă de un antrenor.

Dintre aceștia, circa o sută 
sînt mînji, respectiv cai de 2 
ani. elemente care în prezent sînt 
antrenate cu atenție și răbdare 
in vederea debutului din luna 
mai, astfel că se poate vorbi 
despre o adevărată infuzie de 
tinerețe pe hipodrom.

Revenind la reuniunea de mii-' 
ne, cere va începe la ora 9, să 
consemnăm faptul că programul 
cuprinde 9 alergări, în care vor 
lua startul 94 de concurenți.

PLOUA, DIN START, CU CARTONAȘE 
SI... SUSPENDĂRI
9

Ce fac educatorii fotbaliștilor, antrenorii
și conducătorii de
• După cum am anunțat, 

Boriceanu (F.C.M. Brașov) și 
Gheorghe (C.S. Tîrgoviște), 
care se loviseră reciproc, au 
fost suspendați pe cîte patru 
etape. In luarea acestei hotă
râri, Comisia de disciplină a ți
nut seama de faptul că ambii 
jucători erau RECIDIVIȘTI, cu 
circumstanța agravantă că, 
practic, avuseseră două abateri 
Ia rind, în ultima etapă a tu
rului și în... prima etapă a re
turului ! In cazul celui de al 
doilea act de indisciplină, tre
buie să amintim că el s-a pro
dus intr-un moment cînd me
ciul era „jucat", tabela de 
marcaj arătînd 3—0 pentru for
mația brașoveană. Nu se poate 
vorbi, deci, nici măcar despre 
o stare de tensiune, de supra
solicitare nervoasă. Se poate 
vorbi, în schimb, despre caren
țe în munca de educație, în 
culpă aflîndu-se atît conduce
rile acestor cluburi, cit și (mai 
ales) antrenorii respectivi.

• Eliminat în meciul cu 
A.S.A. Tg. Mureș, Bumbescu 
(Dinamo) a apărut joi seara in 
fața Comisiei de disciplină. El 
și-a recunoscut — fără obișnui
tele... ocolișuri — abaterea pe 
care o săvîrșise, adăugind că 
regretă „cuvintele urîte" pe 
care le-a adresat arbitrului 
Cristian Teodorescu, O poziție 
corectă, care a determinat, de
altfel, comisia să coboare sanc
țiunea prevăzută de regulament 
pentru astfel de abateri (patru 
-opt etape), dictind suspenda
rea lui Bumbescu numai pe 
trei etape. Reprezentantul clu
bului Dinamo. Vasile Anghel, a

„A“ DE POPICE
4 p (13182), 10. Constructorul
Gherla 4 p (11295) — din 11
jocuri.

MASCULIN — seria Sud: 1. 
Rulmentul Brașov 20 p (30494),
2. Olimpia București 20 p (29994),
3. Gloria București 18 p (30199),
4. Constructorul Galați 12 p
(29963), 5. Chimpex Constanța 10 
p (29547), 6. Voința București 10 
p (29456), 7. Carpați Sinaia 10 p 
(29218), 8. Petrolul Băicoi-Cîmpi- 
na 8 p (28751), 9. C.F.R. Constan
ța 6 p (29209), 10. Laromet Bucu
rești 6 p (28759) ; seria Nord: 1. 
Electromureș Tg. Mureș 16 p 
(31267), 2. Aurul Baia Mare 16 
p (30673), 3. Progresul Oradea 14 
p (30603), 4. Constructorul Tg.
Mureș 14 p , (30512), 5. Tehnoutilaj 
Odorheiu Secuiesc 14 p (30292),
6. Metalul Hunedoara 12 p (30449),
7. Chimica Tîrnâveni 12 p (29762),
8. Jiul Petrila 10 p (30346), 9. Vo
ința Tg. Mureș 6 p (30362), 10. 
Olimpia Reșița 6 p (29368).

★

La recenta Conferință a Fede
rației române de popice, prilej cu 
care s-au sărbătorit și cei 50 de 
ani de la înființarea acestui for 
sportiv, au fost distinși o serie 
de sportivi și activiști ai federa
ției. Dintre componenții echipe
lor naționale, campioane mon
diale, au fost distinși cu titlul 
de „Maestru internațional al 
sportului" : Margareta Cătineanu, 
dublă campioană mondială. Ele
na Andreescu, Elena Pană, Va- 
silica Pințea, EUsabeta Badea, 
Alexandru Tudor, Grigore Marin, 
Iuliu Bice și Ilie Hosu.

Vă invităm la acest atractiv 
spectacol și vă asigurăm că nu 
veți regreta, căci o alergare 
palpitantă sau o sosire „la foto
grafie" nu se uită ușor !

Constantin DUMITRII!

ADMINISTttAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INEORIiEAlA
• Astăzi este ultima zi de 

procurare a biletelor cu nume
rele dv. preferate pentru- tragerea 
Loto 2 de duminică 14 martie 
1982 — prilej de noi și mari suc
cese pentru tot mai numeroșii 
participanți la acest avantajos 
sistem de joc. Cei ce doresc să 
asiste la desfășurarea tragerii sînt 
invitați la ora 16,00 în sala clu
bului Progresul din București, 
str. Dr. Staicovici nr. 42. (Nu
merele cîștigătoare vor fi trans
mise la televiziune între orele 
17 și 18, iar la radio în cursul 
serii). • Tot astăzi este ultima 
zi de depunere a buletinelor pen-' 
tru atractivul concurs Pronosport 
de mîine, care — după toate pro
babilitățile — va aduce frumoase 
satisfacții celor mai inspirați iu

secții și cluburi ?
anunțat că, oricum, Dinamo nu 
trecuse cu vederea fapta . lui 
Bumbescu, că îl sancționase pe 
linie de club. Dacă toate echi
pele și în toate cazurile ar pro
ceda identic, munca Comisiei 
de disciplină ar fi mult ușura
tă. Poate că nici n-ar mai fi 
nevoie de o astfel de comisie ! 
Dar. să nu fim prea optimiști...

• Mulți fotbaliști din Divi
zia „A" n-au jucat duminica 
trecută din cauza acumulării de 
cartonașe galbene. Este vorba 
de Ion Alexandru (Progresul- 
Vulcan), Chitaru (S.C. Bacău), 
FI. Marin (Steaua), Negrilă (U- 
niversitatea Craiova) și alții. 
Și nu e vorba numai de sus
pendări pe o singură etapă. 
Unii dintre acești jucători acu- 
mulînd patru și chiar șase car
tonașe galbene se află în situa
ția de a urmări meciurile din 
tribune, ca simpli spectatori, 
cîte două și trei etape. Este 
cazul, de pildă, al lui Ion A- 
lexandru, care n-a jucat în e- 
tapa cu numărul 19 și va lipsi 
din echipă și în următoarele 
două etape.

Iată, deci, că „micile" abateri 
pentru care jucătorii primesc 
cartonașe galbene cîntăresc 
greu la un moment dat. Rea
mintim faptul că după primele 
două cartonașe galbene un fot
balist nu joacă o etapă, apoi, 
progresiv, la alte două cartona
șe galbene este suspendat pe 
două etape, la șase cartonașe 
galbene pe trei etape etc, etc. 
Dacă socotim bine, un fotbalist 
care a primit șase cartonașe 
n-a jucat, prin urmare, ȘASE 
ETAPE ! Se pare că jucă
torii nu și-au făcut această so
coteală cit se poate de simplă ! 
Dar educatorii lor, antrenorii, 
conducătorii de secții și clu
buri ? Nici ei ?

Jack BERARIU 
Pompiliu VINUL A

Miercuri, la Sibiu, un nou meci-test 
SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ - SELECȚIONATA „CANGURILOR

Dorind să creeze o emulație 
permanentă la nivelul echipe
lor reprezentative (seniori, ti
neret, juniori), prin convocarea 
unui număr cit mai mare de 
jucători susceptibili de a face 
parte din aceste loturi, condu
cerea tehnică a federației or
ganizează miercuri un nou 
meci de verificare. Locul de 
desfășurare va fi orașul Sibiu, 
iar protagoniste vor fi Selec
ționata divizionară (care la În
ceputul anului a întreprins un 
turneu de pregătire și jocuri în 
America Centrală și de Sud) și 
Selecționata de juniori („can
gurii" care au obținut medalia 
de bronz la C.M. din Australia). 
Iată ioturile celor două selec
ționate :

„Trofeul Petschovschi“

SPECTATORII AU PĂȘIT CU DREPTUL
Odată cu disputarea eta

pei a 19-a a Diviziei „A" se 
poate spune că toți spectatorii 
din orașele cu echipe în primul 
eșalon și-au reluat întrecerea, 
dornici și ei ca prin comporta
rea lor să contribuie la crearea 
unui cadru cit mai bun de des
fășurare a meciurilor, care să

bitori de pronosticuri sportive. 
ÎNCERCAȚI și dv. sa va nu
mărați PRINTRE MARII ClȘTI- 
GATORI la sistemul DE JOC 
PREFERAT ! • Intrucît omologa
rea cîștigurilor la tragerea extra
ordinară Loto a Mărțișorului s-a 
încheiat ieri la o oră tîrzie, re
zultatele vor fi publicate luni 15 
martie în această rubrică.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 12 MARTIE 

1982
Extragerea I ; 62 70 <6 81 16 

36 26 47 10.
Extragerea a n-a : 67 9 68 40 

64 17 71 46 45.
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1.513:325 Iei din care
411.939 lei report la categoria 1.

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
ETAPEI DE MÎINE 
A DIVIZIEI „B“

SERIA I : F.C.M. Progresul 
Brăila — C.S.M Suceava : T. 
Chelu (Giurgiu). Viitorul Gheor- 
gheni — C.S.U. Gaiați : N.
Dinescu (Rm. Vîlcea >. Unirea 
Dinamo Focsani — C.S.M. Sf. 
Gheorghe : V. Constantinescu 
(București) Relonul Săvinești
— F.C.M. Siderurgistul Ga
lati : J. Grama (București). 
Gloria Buzău — Viitorul Me
canica Vaslui : V. Roșu (Bu
curești). Victoria Tecuci — 
Politehnica Iași : M. Stoeneseu 
(București) Delta Tulcea — 
Ceahlăul P. Neamț : Fl. Po
pescu (Ploiești). C.S. Botoșani
— Gloria Bistrița : M. Nicu- 
lescu (București). Constructo- 
torul Iași — I.M.U. Medgidia : 
R. Rotaru (București).

SERIA A II-a : Flacăra Mo- 
reni — Petrolul Ploiești : M. 
Neșu (Oradcai. Automatica 
București — Tractorul Brașov : 
A. Gheorghe (P. Neamț). Car
pați Mîrșa — Șoimii I.P.A. Si
biu : I. Bîră (Agnita) Meca
nică fină București — Unirea 
Alexandria : V. Curt (Constan
ta) Luceafărul București — 
Gaz metan Mediaș : M. Gheor
ghiu (Giurgiu). Dunărea Călă
rași — Autobuzul București : 
Gh. Pîrvu (Constanta). Rapid 
București — Pandurii Tg. Jiu : 
FI. Tăbîrcă (Rm. Vîlcea).
I.C.I.M.  Brașov — Chimica Tîr- 
năveni : I. Caraman (Oradea). 
Energia Slatina — Metalul 
București : C. Pădurăritei (O- 
radea).

SERIA A IlI-a : Someșul Sa
tu Mare — Rapid Arad : A. 
Mițaru (Rm. Vîlcea). C.F.R, 
Cluj-Napoca — F. C. Bihor 
Oradea : P. Seccleanu (Bucu
rești). Strungul Arad — C.F.R. 
Timișoara : L. Vescan (Aiud). 
Minerul Cavnic — C.I.L. Si- 
ghet : L Orzață (Brașov). U.M. 
Timișoara — Olimpia Satu 
Mare : N. Voinea (București), 
Minerul Uba Seini — F. C. 
Baia Mare : V. Antohi (Iași) — 
se dispută la Jibou, de ’a ora 
12,45. înfrățirea Oradea — 
F.C.M Reșița : S. Necșulescu 
(Tîrgoviște). C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Minerul Lupeni : M. 
Lică (București). Dacia Orăștie
— Aurul Brad : L Velea (Cra
iova).

SELECȚIONATA DIVI
ZIONARA : Ca vai, Ducadam 
(portari) f Rednic, Zare, Ando- 
ne, A. Nicolae, Kiss, Dubin- 
ciuc (fundași) ; Vamanu, Klein, 
Șt. Popa, Paraschiv, Petcu 
(Corvinul), Nicșa (mijlocași) ; 
Șoiman, Gabor, Iamandi, Turcu 
(înaintași) ;

SELECȚIONATA „CANGU
RILOR" : Gîrjoabă, Alexa (por
tari) ; Eduard, Roman (Gloria 
Bistrița), Cîrciumaru (Politeh
nica Timișoara), M. Popa (Jiul), 
Cioroianu (Universitatea Cra
iova), Matei (fundași) ; Balint, 
Hanghiuc, C. Ilie, Fîșic (mijlo
cași) ; D. Zamfir. Sertov, Cașu- 
ba (C.S.M. Suceava), Bolba, 
Lasconi (înaintași).

conducă spre o îmbunătățire de 
ansamblu a fotbalului nostru. 
Și iată că spectatorii au pășit 
cu dreptul în acest sezon, no
tele obținute fiind bune și foar
te bune (doar două note de 8, 
restul 9 și 10).

Iată situația în „Trofeul 
Petschovschi" (decernat anual 
de ziarul nostru celui mai spor
tiv public) după desfășurarea 
etapei a 19-a :

1. Constanta 9,50 :
2. Cluj-Napoca 9,44 ;
3. Bacău 9,33 ;
4. București 9,29 ; 5—6. Arad 

și Scornicesti 9,22 ; 7—8. Craio
va și Tg. Mureș 9,00 : 9. Hune
doara 8,77 ; 10—11. Tîrgoviște 
și Rm. Vîlcea 8,70 ; 12. Timi
soara 8,60 : 13. Pitești 8,55 ; 14. 
Brașov 8,50 ; 15. Petroșani 8,11,
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PARIS, 12 (prin telefon). în 
sala Pierre de Coubertin din ca
pitala Franței s-a disputat vineri 
..Cupa Europei" la scrimă, 
competiție care a reunit echi
pele campioane naționale, la 
floretă masculin. Spre deosebir 
re de edițiile precedente, care 
debutau cu întreceri prelimina
re pe grupe, acum competiția 
a început direct cu 
eliminatorii. înscrise fiind 
formații. Campioana 
ei, echipa Steaua, a întrecut in 
prima întîlnire formația olan
deză Den Ilaag cu 9—2. prin 
victoriile obținute de P. Kuki 
și S. Roca cite 3. Z. Husti 2 
si G. Oancea l. A urmat con
fruntarea cu campioana Fran
ței. Racing Club Paris, care 
avea să decidă calificarea în 
semifinale. Adversara echipei

meciuri
14 

Români-

române, in componența căreia 
figurau scrimeri de reoutată 
valoare : Flament, Grock, Cer- 
boni și Pczzini, deși a fost 
condusă cu 5—4. a revenit, cîs- 
tigînd în final cu 9—6. 
rii noștri pierzind însă 
salturi la limită. Au 
pentru Steaua : Kuki 3, Roca 2 
si Oancea 1. în timp ce Husti 
n-a obținut nici o victorie. Ie
șită din cursa pentru medalii. 
Steaua a întrecut apoi echipa 
belgiană Anvers (8—8, 
t.d.). prin victoriile lui Kuki 
și Iile cîte 3. Oancea 
Roca 9 v.. urmînd să 
pentru locurile 5—6. cu cealaltă 
reprezentantă a Franței. Cha
renton,

în semifinale : Tauberbischof- 
sheim — Racing 9—6, Dinamo 
Moscova — Carabinieri 9—3.

scrime- 
trei a- 
punctat

63—62

2, iar 
tragă

BOXERUL M. MICLOS»

ÎNVINGĂTOR LA HALLE
BERLIN, 12 (Agerpres,. In 

sferturile de finală ale turneu
lui international de box de la 
Halle, pugilistul ronân Mihai 
Micloș (categoria semimiilocie) 
l-a învins, la puncte, pe me
xicanul Leon.

CAMPIONATELE MONDI ATE
DE PATINAJ ARTISTIC

• FIȘIER • FIȘIER 6 FIȘIER ® F.SIER • FIȘIER « FIȘIER • FIȘIER • K 
CI . -. .. ■—
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u_ TOTUL DESPRE CROSUL BALCANIC...

Continuă pregătirile intense 
ale înotătorilor noștri în bazi
ne acoperite. Concomitent, cel 
mai valoroși dintre ei sînt an
grenați în zilele ce urmează 
într-o serie de competiții inter
naționale care vor permite an
trenorilor să testeze gradul de 
pregătire a sportivilor.

• Talentata înotătoare băi- 
măreancă Anca Pătrășcoiu se 
află în fruntea grupului 
sportivi care concurează 
tăzi și mîine la Praga. Pentru 
eleva Gicăi Deae. a 12-a per
formeră a lumii în sezonul tre
cut la proba de 100 m spate, 
o confruntare cu specialiste ale 
procedeului din R.D.G.. Unga
ria. Olanda si Cehoslovacia 
este cit se poate de binevenită 
la această oră. Vor mai înota 
la Praga Cristian Drăgan. Cos- 
tin Negrea. Mariana Mandache, 
Laurențiu Tache si Andrei 
Toth.
• Azi și mîine. la Sofia, se

de
as-

REINTRA BJORN BORG
Tenismanul suedez Bjorn 

Borg a confirmat participarea 
la turneul 
gramat în 
martie în 
Cascais, în 
bona. înaintea acestui turneu, 
Borg va evolua la Copenhaga, 
într-o serie de meciuri, alături 
de Gerulaitis. Gehring si Mc 
Namee.

desfășoară un concurs tradițio
nal. la startul căruia sînt în
scriși înotători din 16 țări euro
pene și de peste Ocean. Țara 
noastră va fi prezentă în com
petiție cu un cvartet alcătuit 
din Luciela Mihăilescu, Bri
gitte Prass. Adina Schuster șl 
Irinel Pănulescu, care vor 
înota în probele lor specifice 
și vor alcătui, probabil 
ștafetă de 4x100 m mixt.
• La Rostock, în R. D. 

mană. în zilele de 20 
martie vor lua startul 
dintre elevii antrenorului băi- 
mărean Gh. Dimeca 
Pinter. Jurgen Barth 
Lung.
• La tradiționalul 

internațional de la 
(19—21 martie) țara noastră va 
fi reprezentată de tinerii Cris
tian Ponta. Eugen Nan, Oli
viu Băcuieti, Gabriela Baka 
și Martin Liptak.

• Un grup mai numeros de 
înotători, printre care Iuliu 
Foiert, Teodora Ilauptricht, 
Stefan Mitu și Ionut Mușat va 
participa la concursul interna
tional de la Budapesta (23—24 
martie).

Si O

Ger- 
și 21 
citi va

: Robert 
si Noemi

concurs 
Trento

demonstrativ pro- 
zilele de" 23 și 24 

orașul portughez 
apropiere de Lisa-

TURNEUL RE HANDBAL
DE IA NELDRANDENDllRG

BERLIN. 12 (Agerpres). în 
turneul internațional de hand
bal feminin, ce se desfășoară 
la Neubrandenburg, reprezen
tativa Iugoslaviei a întrecut cu 
scorul de 27—18 (13—8) forma
ția U.R.S.S.. iar selecționata 
Japoniei a dispus cu 20—18 
(9—10) de echipa Bulgariei.

TURNEUL DE ȘAH
JAKARTA, 12 (Agerpres). Cu 

o rundă înainte de încheierea 
turneului de șah de la Denpa- 
sar (Indonezia) in clasament 
conduc marii maeștri ameri
cani Browne și Henley cu cita 
16,5 p. urmați de Chandler și 
Christiansen cu 15,5 p (1), Ku- 
rajita 15,5 p, Hort și Miles cu 
i5 p. Sosonko 14,5 p (1), FI. 
Gheorghiu și Spasov cu 14 p, 
Kcene 13 p (1), Hulak, Radulov 
cu 13 p, Ardiansjah 12,5 p (1), 
Ribli și Csom cu 12,5 p, Mata- 
novici 10,5 p. Rodriguez 10 p,

DIVIZIA

COPENIIAGA, 12 (Agerpres). 
Proba individuală masculină 
din cadrul campionatelor mon
diale de patinaj artistic, de Ia 
Copenhaga, s-a încheiat cu vic
toria sportivului american 
Scott Hamilton (23 de ani) care 
cucerește pentru a doua oară 
consecutiv titlul mondial. Meda
liile de argint și bronz au re
venit vest-germanului Norbert 
Schramm și, respectiv, cana
dianului Brian Pockar.

în proba de dansuri, 
xecutarea figurilor 
conduce cuplul englez 
Torvill — Christopher

după e- 
impuse, 

Jayne 
Dean.

a

Inaugurat în 1938, la Skoplje, cu o ediție experimentală, 
Crosul Balcanic iși începe numărătoarea oficială în 1940, la Is
tanbul. Pînă la ediția cu numărul doi, desfășurată tot la 
Skoplje, vor mai trece însă 15 ani, iar a treia va avea loc la 
Ankara In 1958. De atunci, nici o întrerupere în cronologia 
competiției de primăvară a alergătorilor de semifond și fond 
din Balcani, a cărei ediție cu numărul 27 va avea loc duminică di
mineața, la Atena. Este vorba de întrecerea seniorilor, pentru că 
pînă la forma și programul de astăzi Crosul Balcanic a suferit, 
in timp, mai multe modificări. • întrecerea senioarelor se or
ganizează începînd cu anul 1959, la ediția de la Belgrad. Ju
niorii apar pe afiș în 1963, la Istanbul, junioarele în 1964, la 
Vrnjacka Banja, iar ultima categorie, tineret, este introdusă în 
1969, la Skoplje. • Au diferit, în timp, și distanțele de aler
gare. Cele de astăzi, stabilite în 1977, la Tripolis (Grecia) sînt : 
seniori — 12 000 m, senioare — 4 000 m, tineret — 8 000 m, ju
niori — 6 000 m, junioare — 2 000 m. • Se decern titluri indi
viduale și pe echipe în fiecare din cele cinci alergări. Pînă în 
prezent, totalul titlurilor acordate în toate edițiile desfășurate 
se ridică la 198 (al 200-lea, jubiliar va fi primit, la Atena, de 
cîștigătoarea întrecerii pe echipe la junioare, cu care se des
chide programul concursului). Clasamentul victoriilor este do
minat categoric de alergătorii români, cu 106 succese, reparti
zate astfel : 26 la seniori (10 individual, 16 pe echipe), 30 la 
senioare (11+19), 10 la tineret (4+6), 15 la juniori (6+9), 25 la 
junioare (12+13). In continuare : Iugoslavia 52, Bulgaria 23. 
Turcia 11, Grecia 5, Albania 1. • Superioritatea fondiștilor noș
tri s-a manifestat mai ales în ultimul deceniu, cînd ei au cîști- 
gat, de fiecare dată, mal mult de jumătate din titlurile acordate, 
cu puncte de virf în 1980 (Craiova) șl 1981 (Sliven) — cîte 9 
victorii din 10!. In acest interval o suită aproape incredibilă a 
junioarelor noastre : 10 titluri consecutive, la individual și pe 
echipe ! Tot 10 victorii consecutive a reușit șl echipa noastră de 
senioare între anii 1960—1969. • „Serii românești", care pot fi 
continuate la Atena — seniori : 5 titluri pe echipe ; senioare : 7 
titluri individuale, 5 pe echipe ; tineret : 2 individuale, 2 pe 
echipe ; juniori : 4 pe echipe. • Cele mai multe victorii indi
viduale din Istoria competiției : seniori — 4 : Dane Korica 
(Iugoslavia), consecutive ; 3 : Constantin Grecescu (consecutive) 
și Ilie Floroiu ; senioare : 3 Gill Ciray (Turcia), Florica Oțel, 
Natalia Betini (consecutive) ; La junioare Vera Nikolici (Iugo
slavia) este singura cu 3 victorii, iar Gheorghe Ghipu este sin
gurul atlet cu victorii individuale duble la două categorii de 
vîrstă (juniori și tineret).
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CE REZULTATE TREBUIE OBȚINUTE 
PENTRU A DEVENI CAMPION OLIMPIC?

MOSCOVA
Conducătorul 
prognoză de pe lîngă Institutul 
național de cercetări în dome
niul educației fizice din 
U.R.S.S., G. Semenov, aprecia
ză că previziunile în ce privește 
rezultatele sportive sînt perfect 
realiste. „Rezultatele investiga
țiilor noastre, bazate pe anali
za performanțelor obținute de-a 
lungul citorva decenii și ținînd 
scama de tendințele dezvoltării 
sportului, au fost confirmate de

(Agerpres). — 
laboratorului de

DIN INDONEZIA

întrecerile olimpice din 1980, 
de la Moscova", a declarat Se
menov. Folosindu-se calculato
rul, a fost determinat nivelul 
rezultatelor care ar trebui rea
lizate pentru a deveni campion 
olimpic în 1984. Astfel, la atle
tism, în proba de 100 m aceste 
performanțe sînt de 9,56 ia 
masculin și 10,72 la feminin, în 
timp ce la săritura în înălțime 
campionii olimpici de la Los 
Angeles vor trebui să obțină 
2,39 m, respectiv, 2,05 m. La 
înot, bărbații vor parcurgi, 
probabil, 100 m liber în 48,77 
(recordul mondial actual este 
de 49,36), iar femeile — 54.05.

De asemenea, un cercetător 
polonez. Zenon Mazny, fost re
cordman național la săritura cu 
prăjina, 
culator, 
titulată 
litățile 
ciază că în anul 
obținute următoarele rezultate 
în probele masculine: 100 m 
plat — între 9,53 și 9,58 ; sări
tura în înălțime : între 2,47 m 
și 2,50 m ; săritura cu prăjina ; 
între 6,85 m și 6,91 m.

ajutat și el de un cal- 
a publicat o carte in- 
,,Investigație în posibi- 
umane", în care apre- 

2 000 vor fi

GRUPELE C M.
DE BASCHET

BOGOTA, (Agerpres). — La 
Bogota a avut loc tragerea la 
sorți pentru stabilirea celor 3 
grupe ale campionatului mon
dial de baschet masculin. Iată 
componența grupelor : grupa A 
(la Bogota) : 
R. P. ~ 
B la 
zilia, 
deș ; 
ga) : 
guay. ___ ____
ca tară organizatoare, va juca 
direct în turneul final.

S.U.A., Spania. 
Chineză. Panama : grupa 

Medellin) ; U.R.S.S., Bra- 
Austraiia. Coasta de Fil- 
grupa C (la Bucaraman- 
Iugoslavia, Canada, Uru- 
Cehoslovacia. Columbia,

FINALA C. C. E.
LA BASCHET MASCULIN
Clasate pe primele două locuri 

In turneul final, echipele Maccabi 
Tel Aviv și Squibb Cantu (Ita
lia) tșl vor disputa finala „Cupei 
campionilor europeni" la baschet 
masculin, programată la 25 mar
tie la K61n.

In ultimele două jocuri ale 
turneului final gazdele au ter
minat învingătoare : Squibb
Cantu — Maceabi Tel Aviv 
100—81 (52—37), B.C. Barcelona — 
Partizan Belgrad 119—85 (60—35).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

„A“
(Urmare rlin pag. I)

ceput sub semnul echilibrului 
(Crișul — Voința : 1—0, 1—1,

1—2, 2—2. 3—2), dar chiar din 
primul minut al. reprizei se
cunde. după ce Garofeanu a 
fructificat un contraatac și a 
majorat scorul la 4—2, clujenii 
au ratat atac după atac, uneori 
neajungînd nici măcar să șu- 
teze ; in apărare, ei .și-au pier
dut deseori adversarii, pare au 
zburdat spre poarta apărată de 

-^Scurei (ale cărui eforturi nu 
au fost ajutate de coechipieri). 
Scorul a luat proporții dar la 
9—4 pentru Crișul. poloiștii a- 
cestei echipe nu au mai insis
tat fapt care a permis clujenilor

Handoko 9,5 p, Bahtijar 8,5 
(1), Bellon 8,5 p, Suttles 8 
etc.

In runda a 24-a Florin 
Gheorghiu a remizat cu Guna- 
van, egalitatea fiind consem
nată, de asemenea, în partide
le Matanovici — Radulov, Sut
tles — Kecnc, Spasov — Ma
iling, Miles — Kurajita, Soson
ko — 
Hulak, 
Bellon, 
.ia iar 
Henley.

O sosire drama t«.u în jcursa de 
4X10 km la recentele campio
nate mondiale de schi nordic, de 
la Holmenkolen, de lingă Oslo, 
Formația norvegiană, cu Oddvar 
Bra (in stingă fotografiei) in ul
timul schimb, a fost egalată chiar 
pe linia de sosire de reprezenta
tiva Uniunii Sovietice, prin Alek
sandr Savialov. Și cum nici mă
car „ochiul" electronic al apara
tului de fotofiniș n-a putut stabili 
vreo diferență intre cele două e- 
chipe, ambele au fost declarate 
campioane ale lumii. Caz extrem 
de rar la această probă l

Foto : 
NORSK TELEGRAMBYRA

Christiansen, 
Handoko a 
Sampuov la 
Bahtijar a

Browne — 
cîstigat la 
Suradirad- 
pierdut la

DE POLO
să refacă din handicap, fără a 
primejdui — însă — în nici un 
moment victoria orădenilor. 
Scor final : 9—7 (3—2, 3—1,
2—1. 1—3h Au înscris : Garo- 
feanu 4.
Cl.Rusu 
respectiv 
Sebok 2, 
dus bine 
dianu.

în ultimul meci al serii : Di
namo București—C.S.Ș. Triumf 
București 15—8 (5—1, 2—3, 6—1, 
2—3).

Turneul continuă azi și se în
cheie mîine. ci nd se va disputa 
și derby-ul dintre Dinamo și 
Crișul, ocupantele locurilor 1 
și 2 în clasamentul Diviziei 
.A“.

Costrăș 2, Pantea 2, 
1 pentru învingători.
Pop 2, Kovacs 2, 

Olpretean 1. Au con- 
R. Schilha și V. Me-

CICLISM • Etapa „prolog" a 
cursei Paris — Nisa, desfășurată, 
contracrdnometru individual, pe 
distanța de 5,7 km a revenit o- 
landezului Beat Oosterbosch, cu 
timpul de 7:18, (medie orară 
46,842 km), urmat de francezul 
Alaln Bondue — 7:27, și irlande
zul Sean Kelly 7:28.

HOCHEI • După consumarea a 
patru tururi (40 de jocuri). In 
campionatul '
T.S.K.A. 
cîte 70 
Moscova 
T.S.K.A. 
Spartak 
ningrad , _____ ____ __
namo Riga 2—3, Krlstal Saratov 
— Traktor Cellabinsk 1—7, Himik 
Voskresensk — Dinamo Moscova 
3—6.

NATAȚIE • La Moscova a în
ceput concursul internațional de

unional conduc 
Spartak Moscova cu 
urmate de Dinamo 
p. In etapa a 40-a : 
Torpedo Gorki 6—1, 

Moscova — S.K.A. Le- 
5—1, Sokol Kiev — Di-

si 
p.
66

IERARHIA SELECȚIONĂRILOR
In lumea aceasta ciudata a rugbyului, în care unii joaca sub egida 

forului britanic International Board (cu reguli restrictive), iar alți-i în 
limitele (infinit mai largi) ale federației internaționale de sorginte 
franceza F.I.R.A., deci în această lume oarecum divizata pînâ la 
un punct (și pînâ ia o așteptata, dorită și inevitabilă unificare), se 
ivește, jatâ, un nou subiect de discordie, din fericire doar de natură 
teoretică. Subiectul ni-l amintește Bob Donahue, în numărul pe fe
bruarie al cunoscutei reviste engleze „Rugby World". Autorul se în
treabă cu îndreptățire : cum tsâ mai ții ordine in ierarhia selecțio
nărilor naționale, cînd fiecare' face calculul în alt fel ? De exemplu, 
daca ar fi sâ-i urmezi pe francezi, ei îl declară pe Roland Bertranne 
recordman al selecționărilor, cu 52 prezențe în echipa națională a 
Franței, în meciurile susținute împotriva reprezentativelor recunoscute 
de I.B., dar jucînd șl de 9 ori împotriva României, de 6 ori împotriva 
Argentinei și cîte o dată împotriva Japoniei și a S.U.A., ceea ce ar 
da un total de 69 selecționări. De partea britanică, lider ar fi 
Gerald Davies, cu 46 ‘selecționări, dar insularii au tendința de a a- 
dâuga, de pildă, și prezențele în selecționate ad-hoc, cum ar fi for
mația ,,Lions", ba chiar șî participarea la unele meciuri jubiliare, neo
ficiale. Am putea adăuga un exemplu românesc, cel al veteranului e- 
chipeî naționale, înaintașul Constantin Dinu, care a acumulat 65 de 
selecționări (dintre care 16 împotriva Franței I).

Rămîne deschisă modalitatea de întocmire a acestor ierarhii. După 
opinia noastră, înlâturînd orice discriminare de apartenență la I.B. sau 
F.I.R.A., trebuie luate în considerare prezențele în orice MECI INTER- 
ȚARI.^ Altfel, cum arată șl Bob Donahue, ne vom Încurca în con
tinuare in hățișurile terminologiei.

Victor BĂNCIULESCU

sărituri în apă dotat cu premiul 
ziarului „Komsomolskaia Prav
da". Proba feminină de sărituri 
de la trambulină a fost cîștigată 
de sovietica Irina Sidorova — 
492 p, urmată de Britta Baldus 
(R.D.G.) — 487,23 p. • Tot la 
Moscova a început vineri, în ba
zin acoperit, meciul dintre selec
ționatele U.R.S.S. șl R. D. Ger
mane. In proba de 400 m liber 
Vladimir Salnikov (U.R.S.S.) a 
corectat recordul mondial reali- 
zînd timpul de 3:49,57 (v.r. era de 
3:50,49 și aparținea canadianului 
Peter Szmldt). Proba de 100 
m liber (masculin) a fost cîș
tigată de Jorg Wolthe (R. D. Ger
mană) cu timpul de 49,95 care 
constituie un nou record al Eu
ropei.

PATINAJ • Proba feminină de 
3 000 m din cadrul concursului de 
la Krasnoiarsk a fost cîștigată de 
Olga Pleșkova cu 4:12,62, urmată 
de Natalia Glebova — 4:43.01. 
Campioana olimpică Natalia Pe- 
trușeva s-a clasat pe locul șapte 
cu 4:53,45.

SCHI • Slalomul uriaș mascu
lin de la Dlemtlgatl (Elveția) din 
cadrul „Cupei Europei" a revenit 
elvețianului Martin Hangl, cu 
2:07,29, urmat de campatriotul său 
Har.s Pieren — 2:09,15 șl vest- 
Rermanul Frank Woerndl — 
2:09,32. In clasamentul general se 
menține lider Hubert Strolz
(Austria) cu 160 p, urmat de fran
cezul Frank Piccard — 118 p. • 
„Maratonul" pe schiuri de la 
Benidji (Minnesota) a revenit su
edezului Bengt Hassis. care a aco
perit 50 km în 2649,03. L-au ur
mat norvegianul Kristian Neu
mann — 2.52:38 șl americanul 
Bruce Crammer — 2.52:41.

ȘAH 9 Turneul zonal de Ia 
Erevan (numai jucători sovietici) 
s-a încheiat cu victoria lui Artur 
Iusupov, urmat de campionul 
unional Lev Psahls. Vladimir 
Tukmakov și Efim Gheller. Toți 
patru s-au calificat pentru turne
ele interzonale ale campionatului 
mondial.

TENIS • In „optimi" la Bru
xelles : 'McEnroe — Bollcau 6—1, 
6—4, Gerulaitis — Tim Wilkinson 
6—2. 6—4, Connors — Tritz 7—5i 
6—0.
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