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Trei titluri pentru atle ții noștri la Crosul Balcanic

MARICICA PUICA Șl ECHIPELE FEMININE AU RESPECTAT TRADIJIA
Echipa României pe primul loc in clasament

ATENA, 14 (prin telefon). In 
parcul atenian „Glyfada Golf“, 
sub un cer senin, dar într-o 
atmosferă deloc calmă (tot tim
pul aterizau și decolau avioane

Maricica Puică a cucerit la Atena cel de-al 
treilea titlu individual de campioană balca

nică la cros
cu zgomot asurzitor pe aero
portul din imediata apropiere) 
s-a desfășurat duminică, în 
prezența unui mare număr de 
amatori, de toate virstele, ai 
acestui gen de întrecere atle
tică, cea de-a 27-a ediție a

Crosului Balcanic. Tradiționala 
întrecere s-a încheiat cu o sur
priză : de astă 
tanțli noștri nu 
cum se spune,

Ei 
se 
doar cu trei me
dalii de aur (cu
cerite de Marici
ca Puică și echi
pele feminine de 
senioare și juni
oare), tocmai cind 
unii își puneau, 
poate, întrebarea : 
pe cind ai noștri 
vor cuceri nu nu
mai 9 ci toate ce
le 10 medalii de 
aur? într-un cla
sament neoficial 
al titlurilor și . 
locurilor cîștigate, 
alergătorii noștri 
iși păstrează, to
tuși, poziția frun
tașă pe care s-au 
situat de - fiecare 
dată la ultimele 
10 ediții_ ale cro- 
sului : 
locuri 
II, 3 
Grecia 
goslavia 
Turcia 
Bulgaria
Iată amănunte de 
la desfășurarea 
celor cinci curse. 

SENIOARE, 4 000 m. Maricica 
Puică a dominat cu autoritate, 
ca și anul trecut, la Sliven, 
obtinînd cel de-al treilea titlu 
individual. Fița Lovin — cla
sată a doua, și ea detașată de 
alergătoarele bulgare — Maria

dată reprezen- 
și-au mai luat, 
„partea leului", 
au trebuit să 

mulțumească

România 3 
I, 4 locuri 
locuri III ; 
3—2—1; Iu- 

2—2—3 ; 
2—0—0 ; 

0—2—4.

Campionatele naționale de patinaj artistic

DIN BRASOV, BUCUREȘTI SI CLUJ-NAPOCA
telefon), 

s-au în- 
naționale 
întreceri

GALAȚI, 14 (prin 
Duminică la amiază 
cheiat campionatele 
de patinaj artistic, 
găzduite de Palatul de gheață 
din orașul de pe malul Dună
rii. Simbătă (după-amiază) 
duminică (dimineață),' cind 
programul campionatelor 
figurat evoluțiile seniorilor 

multora 
au fost 

rînduri,

Și 
în 
au
Și

junioarelor, reușitele 
dintre competitori 
punctate, in repetate 
de aplauzele sutelor de spec
tatori prezenți în tribune. Au 
plăcut mult publicului (și în 
egală măsură corpului de ar
bitri, care a notat ca atare) 
săriturile triple și piruetele, 
evoluția generală a lui Adrian 
Vasile, noul campion a.l senio
rilor ; au mai plăcut evoluțiile 
lui Bogdan Kruti. patinator 
aflat în real progres, cu sări
turi de nivel internațional, cla
sat pe locul 2, și ale lui Liviu 
Ghica, ocupantul locului 3. un 
tinăr talentat.

La aceste campionate au 
fost mult aplaudate și fetele. 
Mariana Chițu, noua „șefă de 
promoție" a senioarelor, a evo
luat corect, „curat", ca o ele
vă sîrguincioasă. De asemenea, 
a impresionat Irina Nichiforov, 
sportivă reîntoarsă pe gheață 
(după o absență de doi ani din 
activitatea competițională) și 
care a reușit să ocupe în cla
samentul final un merituos 
loc 3. O surpriză plăcută a 
produs-o Viorica Nicu, cîștigă- 
toare, în mod surprinzător, a 
programului liber, cu o evolu
ție în care s-a întrecut pe ea 
însăși.

Alături de sportivii amin
tiți mai sus, merită subliniată

și comportarea cîtorva fete 
din categoria junioare II. Ne 
referim la Laura Glăvan, cîș- 
tigâtoarca întrecerii, precum și 
la Karin Schmidt și Kinga 
Szalasy, sportive cu un frumos 
repertoriu, dar, din păcate, în
că insuficient pus la punct. 
Observație care este valabilă 
nu numai pentru cele trei spor
tive amintite, ci pentru majo
ritatea patinatorilor noștri ; an
trenorii au datoria să-și în
drepte atenția cu toată serio
zitatea asupra acestei deficien
țe.

Clasamente finale: 
1. A. Vasile (IEFS) 
B. Kruti - 
L. Ghica 
6,40 p, 4, 
rul) 7,60 
(IEFS) 8,0 p; SENIOARE : 
Mariana Chițu (IEFS) 3,0 p, 2. 
Viorica Nicu (IEFS) 4,0 p, 3. 
Irina Nichiforov (C.S.Ș. Triumf) 
5,0 p, 4. Manuela Bădițoiu 
(IEFS) 8,6 p. 5. Elena Ghiban 
(Tractorul) 9,4 p; JUNIOARE 
I : 1. Simona D’Albon (Tracto
rul) 2,60 p, 2. Dana Elefterescu 
(C.S.Ș. --- ---
Brigitte 
Cluj-Napoca). 5,60 p; 
OARE II : 1. Laura 
(C.S.Ș. Triumf) 2,40 
Karin Schmidt (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 4,60 p, 3. Kinga Sza 
lasy (C.S.M. Cluj-Napoca) 5,0 
p ; JUNIORI II : 1. St. Lang 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 2,4 p, 2 
B. Gabora (C.S.Ș. Galați) 3,6 
p, 3. Cr. Popa (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 7,0 p.

Gheorghe ȘTEFÂNcSCU

SENIORI: 
3,20 p, 2. 
3,40 p, 3.

București)
(Tractorul)
(C.S.Ș. 2
M. Negrea (Tracto-
p, 5. FI. Gafencu

1.

Triumf) 4,40
Zsigmond

p, 3. 
(C.S.M. 
JUNI- 

Glăvan 
P. 2.

și Doina Melinte au asi- 
echipei noastre o victo- 

O 
a fruntașelor 

sulul Mon

Radu 
gurat 
rie confortabilă, scontată, 
bună verificare 
noastre înaintea Crosului 
dial de la Roma, de săptămîna 
viitoare. CLASAMENT : 1. Ma
ricica Puică 12:59,8, 2. Fița Lo
vin 13:06,4, 3. Vania Gospodi
nova (Bulgaria) 13:17,6, 4. Ro
și ța Iavțova (Bulgaria) 13:22,4, 
5. Maria Radu 13:24,2, 6. Doina 
Melinte 13:37,0. ECHIPE : 1.
România 8 p, 2. Bulgaria 15 p, 
X Iugoslavia 28 p. 4. Grecia 42 p.

JUNIOARE, 2.000 m. Consi
derată drept principală favori
tă, Iulia Ionescu a ocupat doar 
locul 3. fiind depășită de co
lega ei Lenuța Rață — ambele 
încadrînd-o pe podium pe iu
goslava ■ —
bună a 
cui 4) 
a adus _ 
de-a 11-a victorie consecutivă 
în întrecerea pe echipe. CLA-

Horia CRISTEA

Mirela Sket. Clasarea 
Margaretei Keszek (lo- 

și a Rodicăi Iloha (7) 
junioarelor noastre cea

(Continuare in pag. a 3-a)

Asalt din turneul final. Pe planșă : Mihai Popa (în dreapta ima
ginii) fi Leszek Swornowski — Polonia Foto : Dragoș

Frumoasă, meritată și clară 
a fost victoria lui Octavian 
Zidaru in actuala 
tie a „Memorialului 
hai Savu“, competiție 
națională de spadă care 
unit. vineri si simbătă. 
sala Floreasca, alături de re
prezentanții țării noastre, scri- 
tneri din Bulgaria, Cehoslova
cia, — - ~
Ungaria și U.R.S.S. 
probei 
nostru 
drept 
Istvan 
cotat, 
scrimerii din Ungaria. Zidaru 
a „prins", însă, o zi mare, fă- 
cînd din nou dovada marilor 
sale calități — simț al lamei, 
calm, luciditate, o mare rezis
tență fizică și nervoasă.

edi- 
Mi 

inter- 
a re

in

Polonia, R. !D. Germană, 
finala 

individuale, apreciatul 
spadasin a trecut fără 

de apel (cu 10—4!) de 
Kolczonay, cel mai bine 
In acest concurs, dintre

NEAGU

Cu aceste atuuri 
ciștigătorul în finala 
poziție prudentă în 
(locul II cu 2 v.), cap de gru
pă în turul II (4 v.), apoi ușoa
ră expectativă în turul III (lo
cul III cu 3 v.) și din nou în 
prim-plan în turul IV (locul 
II cu 3 v.) După aceea, în e- 
liminări directe, un asalt pe— 
muchie de cuțit, cu Pasztor 
(Ungaria), pierdut in extre
mis (9—10), dar revenire si
gură în recalificări, cu același 
Pasztor, de care va trece, apoi, 
și de Kristevici (Bulgaria), ca 
10—8; întrecindu-1 pe Indeev 
(U.R.S.S.) cu 10—4, Zidaru »-*

Tiberiu STAMA

a ajuna 
probei: o 
turul I

(Continuare in pag. a 3-a)

ȘTIINB BACĂU - CÎȘTIGĂTOARf A „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ
în finală,

RM. V1LCEA, 11 (prin tele
fon). Cei peste 1 500 de spec
tatori, care au luat loc în tri
bunele Sălii sporturilor din 
localitate, au asistat duminică 
după-amiază la două partide o- 
cazionate de finalele „Cupei 
României" la handbal feminin, 
partide care au reliefat frumu
sețea tot mai consistentă a a- 
cestui sport. „Finala mare" a 
fost la discreția Științei Bacău, 
învingătoare detașată. Pentru 
succesul lor, atît studentele, 
cît și antrenorii acestora, Eu
gen Bartha și Ion Gherliard, 
merită felicitări.

27-17 cu Constructorul
au înscris aproa-

Finala locurile 1—2 : ȘTIIN
ȚA BACĂU — CONSTRUC
TORUL TIMIȘOARA 27—17 
(14—7). Diferențiate net de ni
velul valoric, cele două com
batante au avut — firesc — 
prestații diferite. în timp ce

băcăuancele
pe matematic la finele fiecă
rui atac, timișorencele au ra
tat uneori în serie : 6 acțiuni 
ofensive în prima repriză 
(timp de 10 minute n-au în
scris) și 8 atacuri în repriza 
secundă (13 minute fără gol). 
Firește, neșansa divizionarei 
„B“ a fost și... partenera de 
joc, care s-a apărat cu dirze- 
nie și a avut un portar în for
mă excelentă (Alice Pfepfer- 
kon). De la Știința au impre
sionat, de asemenea, Maria T0- 
r6k — a oferit un veritabil 
spectacol de virtuozitate —, 
Elena Leonte și Eva Mozsi.

După un an de... pauză, 
Știința Bacău recîștigă, deci, 
„Cupa României", instalîndu- 
se pentru o vreme în fruntea 
handbalului nostru feminin, de 
fapt pînă la încheierea cam
pionatului, aflat în curs de

Timișoara
desfășurare, cind poate să-gl 
consolideze poziția.

Iată componența echipei în
vingătoare :

ȘTIINȚA BACĂU : Doina
Copacz, Alice Pl'cpferkon — 
Ioana Vasilca, Georgeta Voinea 
(2), Adriana Hrițcu (2), Rița 
Florea, Laurica Lupșor (4), 
Eva Mozsi (7), Elena Leonte 
(6), Maria Torî’k (6), Maria 
Susanu, Filofteia Danilof-Că- 
lin.

De la Constructorul Timișoa
ra au marcat Cojocărița 6, Pă- 
lici 4, Rădoi 3, Torjoc 2 și 
Melinte 2.

Au arbitrat bine : Vasile Si- 
dea și Pantelie Cirligeanu 
(București).

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

In campionatul de polo

DINAMO, ÎN CONTINUARE NEÎNVINSA...
• Crișul nu a 
posibile • în

mai avut
derby-ul

runde ale 
,A“ de polo,

Ultimele două 
turneului Diviziei 
care s-a încheiat ieri la prînz 
în bazinul Floreasca din Capi
tală, au fost mult mai animate 
decît cele precedente, oferind 
dese momente de suspans. 
Triumf și Progresul nu s-au 
putut departaja nici de această 
dată (scor 4—4), amînînd pen-

forța de a realiza 10
de ieri, o remiză

tru ultimul turneu decizia în 
ceea ce privește ultima clasa
tă. Apoi, în programul de 
sîmbătă a urmat partida dintre 
Dinamo și Voința, aparent fără 
probleme pentru liderul cla
samentului, care conducea după 
două reprize cu 9—3. Dina- 
moviștii au reușit însă „per
formanța" de a permite cluje-

Moment din derby-ul Dinamo — Crișul (7—7), în care Moiceanu 
s-a pregătit să șuteze la poarta orădenilor Foto : V. BAGEAC

puncte
(7-7)

din tot atitea
spectaculoasă

egaleze (10—10) chiarnilor să 
în ultimul minut ! Și fără ga
fele lui Sebok și ale apărăto
rilor de la Voința, fără penal- 
ty-ul transformat de V. Rus 
(11—10 pentru Dinamo), bucu- 
reștenii ar mai fi pierdut un 
punct prețios în acest

Foarte interesantă a 
trecerea dintre Rapid 
șut Pentru feroviari, 
cele 4 meciuri directe 
dente nu realizaseră decît un 
singur punct (!), era un joo 
de orgoliu ; pentru orădeni — 
un nou prilej de a confirma o 
certă valoare. Rapidiștii, pe li
nia bunelor evoluții din ulti
ma vreme, au început foarte 
bine și au avut inițiativa în 
primele două reprize (1—0,
2—1, 3—2 și 4—3). cind Gaiță, 
Schervan și Gh. Ilie au creat 
adesea derută în rîndul apără
torilor de la Crișul. Se pare 
insă că echipa orădeană și-a 
creat o faimă în ceea ce pri
vește forcing-ul din partea a 
doua a unei întîlniri. Fejer,

turneu... 
fost in
și Cri- 
care în 

prece-

Adrian VASILIU

(Continuare In pag. a 2-a)



în Divizia ,,A“ de rugby CONCURS DE SELECJIE A LOTULUI DE TIR
dinamo - Învingătoare la iași - iși păstrează poziția de lider

R. C. Sportul studențesc a
tidei. R.C. Sportul studențesc 
a început calm, deschizînd 
scorul, prin Niculescu (min. 
4 — Lp.). dar egalitatea a sur
venit repede : în min. 6 A. 
Dinu a înscris, la rîndu-i, o 1. 
p. „Sportul" a rămas la timo
na jocului, creindu-și din nou 
avantaj, prin Ghiciu — eseu 
(min. 12). Același A. Dinu 
(foarte inspirat) a redus din 
handicap, printr-o 1. p. (min. 
14). In continuare, Niculescu a 
ratat o 1. p. (min. 17), din- 
tr-o poziție bună. Curea, în 
schimb (min. 19), va fi mai 
norocos la executarea 1. D. Cei 
de la' Vulcan n-au renunțat la 
luptă, reducînd iarăși diferen
ța de scor, prin I. Popa (1. p., 
min. 24). In finalul reprizei I, 
Curea s-a evidențiat prin trans
formarea unei 1. p. (min. 31), 
astfel că R.C. Sportul studen
țesc va avea un avantaj de 
patru puncte : 13—9.

La reluare, inițiativa va tre
ce treptat de partea Vulcanu
lui ; după o 1. p. ratată (min. 
52), A. Dinu va micșora la un 
punct diferența dintre cele 
două formații (min. 56, 1. p.). 
Replica studenților, e drept, 
promptă, n-a avut, însă, re
zultatul scontat : Curea a ra
tat o 1. p. (min. 62). iar A. 
Bariton (min. 13) a scăpat 
mingea într-o șarjă care a fost 
foarte aproape de eseu ! Din 
min. 70, Vulcan a preluat net 
inițiativa, a ratat o 1. p., prin 
L Popa (min. 71), dar a și în
scris p'rin A. Dinu (1. p., min. 
73), punctele care au... întors 
definitiv rezultatul : 15—13
pentru Vulcan. Tactica greșită 
a „Sportului", eu mingi în tu
șe, în momentele în care se 
afla sufocată în propriul „22“, 
n-a fost în măsură să readucă 
echipa în avantaj...

Riguros — ca de obicei — ar
bitrajului lui I. Vasilică. (T. ST.).

FARUL CONSTANȚA — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 18—3 
(10—3). Victorie la discreția 
formației-gazdă, obținută prin 
punctele realizate de Pliotschi. 
Opriș și Holban din eseuri și 
Bezușcu din 1. 
tru oaspeți a 
p.). A condus 
Nace, coresp.)

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — RULMENTUL BIRLAD 
14—0 (10—0). Gazdele au avut 
inițiativa în majoritatea timpu
lui. Realizatori : Vlădcscu — 
două eseuri, Tătucu — eseu și 
V. Ion — transf. A arbitrat 
Gh. Voinea — Buzău. (A. Cri- 
șan, coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — STEAUA 9—12 (9—3).
Studenții s-au impus, inițial, 
printr-o evoluție bună, reușind 
să conducă pînă în min. 65, 
prin punctele înscrise de Peter 
— 1. p. și Radu — eseu trans, 
de Marin. In continuare. însă, 
unele decizii ale arbitrului M. 
Văgîi au făcut ca rezultatul să 
se modifice în favoarea oas
peților, care au avut ca reali
zatori pe Alexandru — trei 1. 
p. și Codoi — 1. p. (C. Crețu, 
coresp.).

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — 
C.S.M. SUCEAVA 29—3 (13—3). 
Victorie fără istoric. Au înscris: 
Anton — două eseuri, Tudor,

mare

Etapa a 15-a a Diviziei „A*4 
de rugby consemnează în ge
neral rezultate normale ; poa
te mai puțin cel dintre R. C. 
Sportul studențesc și Vulcan, 
intr-o primă confruntare a for
mațiilor codașe.

POLITEHNICA IAȘI — 
DINAMO 8—22 (0—8). IAȘI, 14 
(prin telefon). Afectat din plin 
de ploaia căzută pînă aproape 
de ora meciului, gazonul de la 
stadionul Tineretului din loca
litate părea să fie un
obstacol pentru derby-ul e- 
tapei. A fost, insă, realmente 
o partidă frumoasă, cu faze 
năvalnic purtate, cu șase e- 
leuri reușite și încă altele po- 
«ibile. Diferența de scor apa
re severă, dar ea nu trebuie 
■ă creeze cumva imaginea u- 
nei nete diferențe între cele 
arătate de combatante. — 
că liderul a știut să-și 
teze mai bine — tactic 
cui, să fie omogen și 
atunci cînd a fost nevoie. Deci, 
victoria sa apare logică, me
ritată, pe fondul uneia dintre 
evoluțiile sale bune, din ulti
ma vreme.

Nu-i mai puțin adevărat că 
necontenit întinerită echipă 
ieșeană a ținut să facă spec
tacol, în orice condiții. Cioba- 
nu a creat prima acțiune fier
binte (eseu, min. 1, anulat 
pentru călcarea tușei...), sco
rul a devenit la un moment 
dat foarte strins (min. 54, 
8—11) într-o perioadă de( iureș 
moldovean ; iar finalul â fost, 
de asemenea, al studenților, cu 
atacuri în valuri, la un pas de 
reușită. „Politehnica ar fi tre
buit să joace mai gospodărește, 
mai realist, pe un teren difi
cil, mai cu seamă că avea in 
față un adversar rutinat" a- 
precia, pe bună dreptate, an
trenorul federal V. Irimescu, 
prezent la acest meci.

Realizatori : 
eseu (min. 6), 
eseu

pierdut partida cu Vulcan
Tudosie și Nicolae — cîte un 
eseu și Fălcușanu — trei trans, 
și o 1. p. Pentru oaspeți, Hău 
— 1. p. A condus I. Bănică. 
(I. Șerban Leca, coresp.).

GLORIA P.T.T. ARAP 
C.S.M. SIBIU 6—3 (3—0). _

In clasament conduce 
mo (43 
(38 p), 
Grivița 
CEMIN 
locul 6, 
29 p. 
C.S.M. Suceava (24 p), R. 
Sportul studențesc (24 p) 
Vulcan (21 p).

Dina-
Farul 
R. C. 

Știința 
P). Pe

p), urmată de 
Steaua (38 p), 
Roșie (35 p) și
Baia Mare (31 
Gloria P.T.T. Arad cu
Pe ultimele locuri :

C. 
Și

In ziua a doua — și ultima 
— a concursului de selecție a 
trăgătorilor pentru loturile na
ționale, în vederea apropiate
lor competiții internaționale, 
fiecare trăgător s-a străduit să 
concureze la un nivel cit mai 
ridicat Pentru o singură lună 
de pregătire ■ specifică, per
formanțele sînt promițătoare. 
Remarcăm cele 593 p ale lui 
Grațian Calotă, cu care aces
ta a cîștigat proba de pistol 
viteză, precum și cele 589 p 
ale următorilor 3 clasați, ca și 
rezultatul lui Ilie Petru (553 p) 
cu care el și-a adjudecat în
trecerea de pistol liber. Tot 
sîmbătă a fost programată și 
întrecerea maraton a pușcași
lor. în care consacrații ș-au 
impus, deși cifrele lor ar fi 
trebuit să înregistreze cote 
mai ridicate.

REZULTATE TEHNICE, puș
că liberă, 3X40 f : 1. R. Nico- 
lescu (Steaua) 1146 p, 2. E. An
tonescu (Dinamo) 1141 p, 3. M. 
Dumitrescu (Dinamo) 1140 p, 4. 
M. Oncică (Metalurgistul 
gir) 1135 p, 5. F. ~ 
(Steaua)_ 1131 p. 6. 
doru
liber
553 | 
552
550 i 
547 
p, 6. M. 
pistol 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Dinamo) 
namo) 
(Steaua) 588 p.

Pentru 
orien- 
— jo- 
exact,

FI. Ionescu — 
Dărăban — 
I. Constantin(min. 30),

— 1. p. (min. 46), Gavrileț — 
eseu (min. 51), Nistor — eseu 
(min. 54), Zafiescu II — eseu 
(min. 60)- I. Constantin — 1. 
p. (min. 64), FI. Ionescu — 
eseu (min. 68).

Brigada de arbitri: C. Udrea 
(București), Gh. Prisăcaru 
Em. Mihai (Iași) a condus, 
general, bine formațiile :

POLITEHNICA : Bălan
Leuciuc, Ciobanu, Năstasă, Băl- 
teanu 
Petru, 
tor, 
(min. 
(min.

DINAMO : Petre — FI. Io
nescu, Nica, I. Constantin, Al- 
dea (accid. min. 54, Înlocuit cu 
Gh. Marin) Podărăscu, _Pa- 
raschiv 
eseu II

Și 
în

p. și drop. Pen- 
înscris Luca (1. 
Gb. Huștiu. (S.

— Mititelu, Vasile — 
Gavrilcț, Colibă — Nis- 
L. Constantin — EVsei 
41 Nemesniciuc), Ebu 

41 Cristei), Pătrăhău.
Fi.

— Stoica, Borș, Zafi-
— Caragea, Dărăban — 
(min. 41 Iordan), Gh. 
Gheorghe.

Geo RAEȚCHI
1

R.C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — VULCAN 13—15 
(13—9) ! Surpriză pe terenul 
din „Tei”7 Nicidecum! Forma
ția studențească a pierdut, lo
gic, în fața .Vulcanului", e- 
ehipă mai omogenă, mai luci
dă și, mai ales, mult mai de
cisă, îndeosebi în finalul par-

•5JKSC

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag li

Costrăș, Garcfeann și CL Rusa 
s-au lansat cu regularitate în 
contraatacuri care au măcinat 
forțele bucureștenilor : 5—4,
6—5 și de la 7—7 un pas de
cisiv spre victorie : 9—7. In 
tot acest timp, tinărul Rada a 
apărat foarte bine, încurajîn- 
du-și coechipierii pentru ob
ținerea unei victorii în final 
(cu 9—8) perfect meritată. A 
fost cel de al 4-lea succes 
consecutiv, la București, al 
Crișului.

Meciul Dinamo — Crișul a 
fost fără îndoială cel mai fru
mos din cele pe care le-am ur
mărit in ultima vrdfrie. Idcea 
asigurării unui nou succes — 
al 21-lea din palmaresul bucu
reștenilor — i-a mobilizat pu
ternic pe dinamoviști, care 
s-au deslănțuit din primele 
minute (1—0, 3—1, 5—2), obli- 
gîndu-și adversarii la o apă
rare continuă. Mai mult, 
repriza a 3-a, elevii lui 
Capșa conduceau cu 7—4, 
torită unui plus de eficacitate 
și unor intervenții salutare ale 
portarului D. Spînu. La acest

in
L 

da-

scor însă, Crișul și-a adus a- 
minte de forcingul său teribil. 
Kiss a luat locul lui Rada în 
poartă și nu a mai primit gol. 
Mai mult, aceiași Fejer, Cos
trăș și CI. Rusu au mai dovedit 
o dată cît de eficace este jo
cul în permanentă mișcare, cît 
de periculoase sînt contra
atacurile lor. In min. 24, sco
rul a devenit 7—7 ; forțele 
orădenilor însă ajunseseră la 
limită. Pe rînd, Costrăș și Fe
jer, scăpați singuri pe con
traatac, nu l-au putut învinge 
pe Spînu. Și dinamoviștii au 
avut o superioritate numerică 
în ultimul minut, dar au ra
tat ; ba chiar au fost pe punc
tul de a primi... golul primei 
lor Infrîngeri în acest campio
nat. Și de această dată, Fe
jer și Rusu au i 
guri, cu numai un 
advers, dar 
ca !... Iar cu 
mo a făcut 
spre titlu.

Rezultatele 
minică. CSȘ 
greșul 4—4 (2—1, 0—1, 
0—0). Au marcat : Ciomirtan 
2, Maleeu, Tomcscu (T) și 
Boga, Ionescu, Dingu, Muntea-

n-au putut 
acest 7—7, 
pasul cel

scăpat sin- 
i apărător 

mar- 
Dina- 
mare

de sîmbătă 
Triumf —

și du-
Pro-
2—2,

Cu-
Cristofor 

M. Teo- 
p ; pistol 
(Olimpia) 

(Steaua) 
(Steaua) 

(Dinamo)

(Steaua) 1126
1. ' “

p, 2. G.
p. 3. C. Tîrloiu

p, 4. I. Neagu
p. 5. L. Pop (Dinamo) 547 

Bujdei (Steaua) 546 p ; 
viteză : 1. G. Calotă 

593 p, 2. C. Tîrloiu 
589 p, 3. M. Stan 

589 p, 4. M. Gabriel 
589 p. 5. L. Banu (Di- 

588 p, 6. M. Bujdei

I. Petru
Calotă

G.

Etapa a 13-a a campionatului divizionar de popice

JOCURI SPECTACULOASE Șl VICTORII LA ULTIMELE BILE!
Etapa a 13-a a campionatului 

divizionar de popice, desfășurată 
sîmbătă și duminică, a progra
mat întîlniri între echipe de for
țe sensibil egale, care au furni
zat întreceri spectaculoase.

FEMININ

• PETROLUL BAICOI — VO
INȚA PLOIEȘTI 2 300—2 302 p d 
(scor individual 3—3). O partidă 
care a plăcut și prin evoluția 
scorului, gazdele conducînd la 
ultimele două bile cu 6 p d, dar 
localnica Marieta Oprescu a rea
lizat din ambele aruncări doar 
8 p d, spre deosebire de adver
sara ei, Stela Godeanu, marcată 
cu 16 p d. (Ricu Brînzea — co
resp.) • VOINȚA TIMIȘOARA — 
VOINȚA ODORHEIU SECUIESC 
2 289—2 240 pd (5—1). Premieră la 
Timișoara : cele două formații au 
evoluat pe o arenă cu ridicare 
automată a popicelor, ceea ce a 
solicitat un plus de tehnică din 
partea jucătoarelor. Cele mai 
mari rezultate au fost înregistra
te de Elisabeta Dragomir — 405 
de la gazde, respectiv Rozalia 
Molnar — 395, (C. Crețu — co
resp.). • METROM BRAȘOV — 
GLORIA BUCUREȘTI 2 288—2 296 
p d (2—4). Cu un plus de expe
riență în momentele dificile, 
bucureștencele au cîștigat pe me
rit la o diferență de numai 8 
p d, avînd în campioana mon
dială Margareta Cătincanu prin
cipala realizatoare : 419. De la
brașovence s-a remarcat Eva A- 
dam cu 427. (C. Gruia — coresp.) 
0 OLIMPIA BUCUREȘTI — DA
CIA PLOIEȘTI 2 402—2 381 pd 
(3—3). Victorie la ultimele schim
buri a bucureșten celor, de la 
care s-au impus atenției Con
stanța Mircea — 412 și Florica 
Filip — 410. Performera întîlni- 
rii a fost ploieșteanca Elena Dra
gomir cu 426. (N. Costache —
coresp.) • LAROMET BUCU
REȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
2 502—2 286 pd (5—1). Cu patru 
jucătoare în formă bună (Stela 
Andrei — 426, Silvia Raiciu — 
423, Rodica Pădurețu — 420 și 
Elena Trandafir — 451, care în
deplinește și funcția de antren oa
re a echipei), Laromet a dispus 
la un scor categoric de Rapid. 
De la feroviare, nici o jucătoare 
n-a reușit să depășească cifra de 
400 p d, Alexandrina Navon și 
Ioana Dogaru realizînd fiecare 
cîte 391 pd. (T. R.) 9 U. T. A- 
RAD — DERMAGANT TG. MU
REȘ 2 318—2 223 p d (5—1). A pa
tra victorie consecutivă a echi
pei gazdă în care, de data a- 
ceasta, a excelat Gabriela Pintea 
cu 422 p d. (N. Străjan — co
resp.) • VOINȚA GALAȚI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 2 498—2 450 
pd (3—3). Campioanele țării și 
partenerele lor au oferit un joc 
de bună factură tehnică. Princl-

■>
palele realizatoare : Aristica Do- 
bre — 437, Maria Cibotaru — 
425, Angelica Caragea — 423 de 
la învingătoare. Elena Pană — 
450 și Elena Andrccscu — 447 de 
la oaspete. (Gh. Arsenie — co
resp.) • CONSTRUCTORUL 
GHERLA — VOINȚA ORADEA 
2 257—2 411 p d (0—6). Cu un evi
dent plus de tehnică, orădencele 
au cîștigat detașat, avînd în Sil
via Berinde cea mai eficace ju
cătoare : 419. (A. Szabo — co
resp.) • ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — VOINȚA TG. MUREȘ 
2 518—2 443 p d (4—2) • C.S.M.
REȘIȚA — HIDROMECANICA 
BRAȘOV 2 320—2 299 pd (4—2).

MASCULIN

• PETROLUL BAICOI CIMPI- 
NA — VOINȚA BUCUREȘTI 
5 315—5 363 p d (3—3). Petroliștii 
au pierdut un med în care ex- 
bucureșteanul Petre Purge (V) a 
fost performerul întrecerilor : 977. 
De la învingători s-a mal remar
cat Ilie Bălaș cu 922, iar de la 
gazde s-a evidențiat Ion Constan
tin — 960. (C. Stroe — coresp.) 
• CONSTRUCTORUL TG. MU
REȘ — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 5 147—5 111 pd (3—3). 
Prlndpalul autor al victoriei : L. 
Șlklovl — 889 ; de la învinși Iu- 
llu Bice a doborît cele mal multe 
popice : 884. (I. Păuș — coresp.)

9 TEHNOUTILAJ ODORHEIUL 
SECUIESC — CHIMICA TIRNA- 
VENI 5 086—5 005 p d (3—3). Lo
calnicii au obținut cele două 
puncte datorită îndeosebi frumoa
sei evoluții a jucătorului Andrei 
Ruja — 918 p d. (A. Pialoga — 
coresp.). • CARPAȚI SINAIA — 
CONSTRUCTORUL GALAȚI 5 035— 
4 966 pd (5—1). Meci echilibrat, 
în care localnicul St. Nicoară — 
886 și gălățeanul C. Lebădă — 
874 au fost cei mai preciși ju
cători. (V. Feldman — coresp.). 
• METALUL HUNEDOARA — 
PROGRESUL ORADEA 5 102—5 079 
pd (3—3). Liderii celor două for
mații : M. Krifer — 889 și, res
pectiv, Al. Szekely — 887. (I.
Vlad — coresp.) O LAROMET 
BUCUREȘTI — GLORIA BUC.
4 950—5 1-57 pd (2—4). Popicarii de
la Gloria și-au dominat partene
rii, cîștigînd lejer. Au acționat în 
nota lor obișnuită, adică bine, 
Alexandru Cătincanu — 903, Con
stantin Stamatcscu — 875 și An
drei Marin — 872, iar de la gazde 
Leontin Popp, cu 94D. (D. Bră-
noiu — coresp.) • RULMENTUL 
BRAȘOV — OLIMPIA BUC.
5 028—4 848 p d (4—2). • VOINȚA 
TG. MUREȘ — OLIMPIA REȘIȚA 
5 028—4 903 p d (4—2) • CHIMPEX 
CONSTANTA — C.F.R. CON
STANTA 5 054-5 014 p d (4—2) Q 
AURUL BAIA MARE — JIUL PE- 
TRILA 5 408—5 020 pd (5—1).

ȘTIINIA BACAU - CIȘTIGATOARE

e
nu (P). Arbitri : V. Burdea — 
R. Timoc.

Dinamo — Voința 
(5—2, 4—1, 0—3, 2—4). 
scris : Hagiu 6, Rus 2, 
pescu, Moiceanu, Dan 
(D) și Rusu 3, Kovacs 
ceriu 2, Olpretean 2,
(V). Arbitri : V. Medianu — 
M. Ștefan.

Crișul — Rapid 9—8 (1—2,
2—2, 3—3, 3—1). Realizatorii :
Costrăș 4, Fejer 3, Pantea, Ga- 

Gaiță 4, Scher- 
Ilie, Niță ~ 
Nichita și

11—10 
Au in- 
D. Po- 

Cristian 
2, Col- 

Sebok

roieanu (C) și 
van, Arsene, 
Arbitri : R. 
Schilha.

Voința — 
(2—1, 3—2,

Progresul
1-1, 2-3).

(R).
R.

8—7 
Au 

marcat : Teodorescu 3, Ionescu 
3, Manea (P) și Ilea 3, Pop 2, 
Rusu 2, Kovacs (V). Arbitri : 
R. Timoc și B. Băjenaru.

Rapid — TriumI 7—6 (1—2, 
2-2, 2-1, -

Dinamo 
2—1, 2—4, 
Ardeleanu, 
Răducanu, 
Popescu (D) și CI. Rusu 
Fejer 2. Garofeanu, Fărcuță 
(C). Arbitri : V. Medianu — 
V. Burdea.

Clasament : 1. Dinamo 45 p; 
2. Crișul 40 p ; 3. Rapid 31 
p ; 4. Voința 24 p ; 5. Triumf 
5 p ; 6. Progresul 5 p.

2-1).
— Crișul 7—7 (3—1, 
0—1). Au înscris : 
Hagiu, Ciobăniuc, 

Moiceanu, Rus, D.
3,

A CUPEI ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

Finala locurilor 3—4 : CON
FECȚIA BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BRAȘOV 26—23 (13— 
10). Disputat în deschidere, 
meciul dintre cele două for
mații a ocazionat o întrecere 
pasionantă, spectaculoasă. Tre- 
cînd de la început la cîrma 
jocului (min. 17 : 11—4), Con
fecția a cucerit o victorie me
ritată. Au marcat : Grigoraș
8, Mălureanu 6, Covaci 3, Si- 
mion 3, Nuțu 3, G. Constan- 
lincscu 2 și Ciocănău 1 
pentru Confecția, Furtună 
Marian 5, Tache 4, Chiriță 4, 
Oancea 3, Pătruț 1, Demeter 1 
— pentru Rulmentul. Au con
dus satisfăcător V. Erhan 
I. Nicolae (Ploiești).

In Sala sporturilor din Foc
șani au avut loc finalele pen
tru locurile 5—8. Iată rezul
tatele :

Finala locurilor 5—6 : CON
STRUCTORUL BAIA MARE— 
MUREȘUL TG. MUREȘ 27—20

5,

Ș>

LA HANDBAL FEMININ
băi- 

au 
pe 

Im- 
Cele 

10

(15—7). Meci la discreția 
mărencelor care, uneori, 
condus cu 12—13 goluri 
partenerele lor, nervoase, 
posibil să se regăsească, 
mai multe goluri : Cazacu
și Vasile 7, de la învingătoa
re, Frîncu 8, de la învinse.

Finala locurilor 7—8 : PRO
GRESUL BUCUREȘTI —TEX
TILA BUHUȘI 24—20 (12—9).
Mai omogene și cu Sasu în zi 
bună, bucureștencele și-au 
adjudecat victoria. Cele mai 
multe goluri : Sasu și Manta 
cîte 8, de la Progresul, Ciu- 
botaru 13, de la Textila. (V. 
MANOLIU — coresp.).

Astfel, Ierarhia celei de a 
V-a ediții a „Cupei României" 
la handbal feminin arată ast
fel :

1. ȘTIINȚA BACAU, 2. Con
structorul Timișoara, 3. Con
fecția București, 4. Rulmentul 
Brașov, 5. Constructorul Baia 
Mare, 6. Mureșul Tg. Mureș, 
7. Progresul București, 8. Tex
tila Buhuși.

ADniNISTRATIA Dt SUI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 14 MARTIE 1982

I. 
n. 

iii. 
IV. F.

Corvinul — Steaua 
Progresul — F.C.M. Bv. 
„U“ Cluj-N. — Sp. stud. 
~ C. Olt — F. C. C-ța

1
1
1
1

V. C. S. T-viște — Poll. Tim. 1 _ _ . _ . . . x
2
1
2

X
2

VL FI. Moreni — Petrolul 
VIL Min. Hba — F. C. Baia M. 
vm. Avellino — Napoli

IX. Como — Ascoli
X. Genoa — Internazionale 

XI. Milan — Catanzaro

xn. Roma — Juventus 2
Xin. Torino — Fiorentina X

FOND TOTAL, DE CIȘTIGURI : 
1.076.352 LEI.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO 

DIN 1* MARTIE 1982
2 70 38
n-a :

l : 
A

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA 

27 65
EXTRAGEREA

52 23
FOND TOTAL 

1.020.669 lei. din 
report la categoria 1.

A m-a :

2*

43
8 5#

58 1

CIștiguri:
28.075 lei,

O NOUTATE DE LA I. T. H. R. B.
La toate agențiile de turism s-au pus în vînzare locuri 

pentru

„BALUL PRIMĂVERII"
organizat la 20 martie 1982 în saloanele hotelului „Păltiniș" 
din Sinaia.

Plecarea — sîmbătă 20 martie, ora 14, de la hotelul In
tercontinental din București. Reîntoarcerea — duminică 21 
martie, in jurul orei 20.



Post-scriptum la C.IVL de handbal Turneele nr. 3 ale campionatului masculin de volet

CU VASILE STINGĂ, DESPRE CE A FOST
SI-MAI ALES-DESPRE CE VA FI1

SIL VANIA ÎNVINGE PE STEAUA CU 3-0!!

Reîntâlnire cu golgeterul re
centului campionat mondial de 
handbal. Vasile Stingă, sîmbă- 
tă la clubul Steaua. Terminase 
antrenamentul, împreună cu 
Radu Voina, Nicolae Munteanu, 
Marian Dumitru, Cezar Dră- 
găniță șl alți colegi din for
mația Steaua.

— Deși am discutat deatîtea 
ori în timpul campionatului lu
mii și după încheierea lui. nu 
pot evita „întrebarea stas“ în 
aceste zile : ce s-a întîmplat în 
acel meci cu Spania, care a 
stopat drumul firesc al echipei 
României spre finală ?

— Primii vinovați sin tem noi, 
jucătorii. Pur și simplu, n-am 
mai luat in calcul partida cu 
Spania. Am trecut peste ea, 
gîndindu-ne numai la finală, la 
cum va trebui să jucăm în ul
timul meci pentru a deveni 
campioni ai lumii. Și buturuga 
mica...

— Ai revenit acasă de o săp- 

tămînă. Care îți sînt acum 
preocupările ?

— După cîteva zile de odih
nă, ne-am reînceput pregătiri
le în cadrul formației Steaua. 
Avem în față „Cupa Româ
niei", programată intr-un tem
po neobișnuit de alert — în 
trei săptămîni vom cunoaște 
noua deținătoare a trofeului 
—, iar de la 8 aprilie conti
nuarea turului I al campiona
tului Diviziei „A" și, apoi, re
turul. Sintem hotăriți să cu
cerim ambele trofee, dar — în 
același timp — să ne pregătim 
și mai bine pentru a reafirma 

handbalu] românesc în arena 
internațională. Generația noas
tră are datoria să-și aducă con
tribuția la îmbogățirea strălu
citorului palmares al sportu
lui nostru.

— Ziarele, comentatorii de 
pretutindeni continuă să te 
elogieze pentru acel record de 
eficientă.

— M-aș fi bucurat să elogie
ze echipa României pentru cu
cerirea cununei de lauri.„ Am 
fost atit de aproape de un 
mare succes, îneît nu-mi vine 
să cred că l-am ratat. Dacă 
in prima repriză a meciului eu 
Spania nu m-aș fi temut 
prea mult de glezna umflată 
pe terenul alunecos și dacă nu 
m-aș fi pripit aș fi înscris 5—6 
goluri, astăzi eram campioni 
mondiali și aș fi avut un re
cord de peste 70 de goluri.

— Ai un nou antrenor la e- 
chipa Steaua. Cum te acomo
dezi ?

— Promovarea 
profesorului Cor
nel Oțelea în 
funcția de vice
președinte al clu
bului Steaua a 
impus modificarea 
cuplului de antre
nori. Acum pregă
tirile sînt conduse 
de prof. Radu Voi
na și Otto Tel
man. Fiind condu
cător de joc la 
echipa de club și 
în cea națională, 
precum și căpitan 
de echipă. Radu 
Voina ne-a con
dus — în teren — 
și pină astăzi. De 
acum încolo o va 
face și în timpul 
pregătirilor. Om e- 
chilibrat, cu evi
dente înclinații pe
dagogice, profeso
rul Radu Voina — 
ajutat efectiv și 

permanent de experimenta
tul antrenor Otto Telman — 
va reuși să conducă echipa 
Steaua pe același drum de suc
cese pe care a mers și pină 
acum. Noi ii vom sprijini din 
toată inima să pășească cu 
dreptul in noua sa îndeletnici
re.

— Vă dorim. Vasile Stingă, 
vă dorim tuturor celor care 
veți evolua In echipa naționa
lă mult succes. Mai mult decît 
In această ultimă ediție a 
„mondialelor".

Hristache NAUM

Atac al formafiei Calculatorul, executat de Ioniță

Penultimele turnee din gru
pe din cadrul campionatului 
masculin al primei divizii de 
volei au început ieri in sălilo 
din Zalău (locurile 1—4), Bucu
rești (Olimpia ; grupa A) și 
Craiova (grupa B). Marea sur
priză a zilei de debut a con
stituit-o victoria echipei din 
Șimleu Silvaniei asupra vice- 
campioanei, Steaua. Iată amă
nuntele :

ZALAU, 14 (prin telefon). 
Duminică dimineață, la startul 
celui de al treilea turneu al 
fruntașelor, citeva sute de 
spectatori au fost nevoiți să 
se întoarcă necăjiți de la Sala 
sporturilor, biletul... în plus în 
care sperau nefiind de găsit. 
Dealtfel, in toate cele trei zile 
de concurs se joacă aici cu 
casa de bilete închisă, locu
rile fiind vîndute cu mult 
timp înainte. Spectatorii au 
avut marea satisfacție de a 
aplauda victoria echipei lor fa
vorite, Silvania Șimleu Silva
niei, în meciul inaugural, cu 
Steaua București. Scor : 3—0 
(11, 11, 2) pentru gazde. Re
zultatul poate să surprindă, 
dar, după cum s-au desfășurat 
lucrurile in teren, el reflectă 
perfect realitatea. Siivania a 
făcut unul dintre cele mai 
bune jocuri din actualul cam
pionat, iar succesul său te fața 
vicecampionilor confirmă pro
gresele înregistrate la toate ca
pitolele în ultima vreme.

Meciul a debutat în nota de 
relativă superioritate a bucu- 
reșlenilor care. însă, dădeau 
semne de nesincronizare în 
joc. blocajele prezentau fisuri, 
iar in linia a doua se pierdeau 
multe mingi ușoare. Acestea 
aveau să fie și cauzele prin
cipale ale înfrângerii steliștilor. 
După egalități la 6. 7. 9. 10 și 
11, voleibaliștii de la Șimleu 

se arată mai siguri pe el și 
domină clar finalul. In setul 
secund, ei conduc cu 10—4 
șl păstrează mereu avantaj su
ficient victoriei, iar în cel de 
al treilea Suciu, Tutovan și 
Strauff, bine dirijați de ridică
torul Mășcășan, nu lasă nici o 
speranță adversarilor, care, to
tal debusolați, pierd la scor 
de începători. Arbitrii O. Dră- 
gan (Timișoara) și V. Chiorea- 
nu (Cluj-Napoca) au condus 
bine echipele : SILVANIA — 
Mășcășan, Țerbea, GKic, Col- 
ceag, Tutovan, Strauff (au mai 
jucat : Suciu, Ciontoș, Chiș); 
STEAUA — Ion, Bădiță, Pop, 
Ionescu, Mina, Spînu (au mai 
jucat : Cazacu, Dascălu. Chifu, 
Săniuță, Macavei). în meciul 
următor, Dinamo București a 
întrecut lejer pe Tractorul 
Brașov, cu 3—0 (9, 9, 6). Fără 
să forțeze, campionii s-au de
tașat mai ușor decit arată sco
rul. Căta-Chițiga a făcut ace
lași joc inteligent cu care ne-a 
obișnuit. Dumănoiu și Enescu 
au punctat decisiv, iar bloca
jul, cu Gîrleanu în rol prin
cipal, a dominat disputa la fi
leu cu atacul advers. De la 
Tractorul doar Sterea și Stan
ca au reușit ceva mai mult. 
Arbitraj bun : I. Covaci — V. 
Pavel (ambii din București), 
în clasament : 1. Dinamo 14 p, 
2. Steaua 11 p, 3. Silvania 9 p, 
4. Tractorul 8 p. Luni, de la 
ora 16,30. meciurile Steaua — 
Tractorul și Dinamo — Silva
nia.

Mihail VESA

La BUCUREȘTI, în sala Olim
pia, s-au desfășurat întrecerile 
grupei „A". Mai tatii au intrat 
în teren formațiile Calculatorul 
și Politehnica Timișoara. Stu
denții timișoreni încep furtu
nos, le reușește tot ceea ce 

întreprind, In timp ce jucăto
rii bucureșteni parcă nu mal 
știu volei, astfel că Politehni
ca cîștigă setul la 3 1 în cel 
următor se părea că nu se va 
schimba nimic în evoluția celor 
două echipe, întrucît studenții 
conduc din nou, dezinvolt, ca 
10—3. Cînd se părea că bucu- 
reștenll vor pierde, el își revia 
ca prin minune și... cîștlgă se
tul cu 15—11 Cu Iuhasz la 
bună formă, Schiopescu — ta 
atac și Băroiu — în linia a 
doua. Calculatorul ciștigă in- 
tîlnirea cu Politehnica Timi
șoara cu 3—1 (—3, 13. 10, 5). 
Dintre elevii antrenorului Gh. 
Bodescu au plăcut, doar în 
prima parte, Mocuța, Csik, 
BugarschL Bun arbitrajul pres
tat de V. Tilcă din Craiova st 
E. Mcndel din Sibiu.

Modesto FERRARIN1
în cel de-al doilea joc s-an 

Intîlnit Explorări Baia Mare 
și C.S.M. Delta Tulcea, prima 
echipă cîștigînd cu scorul da 
3—1 (—6, 8, 4, 13). A fost un 
joc de slab nivel tehnic, in 
care, după oe a cîștigat pri
mul set. Delta a cedat în fața 
atacurilor mai bine orientate si 
mai puternice ale partenerilor 
de joc. Evident, o victorie me
ritată, intr-un meci în care 
s-au remarcat Corcheș, Tuteiea 
(E), Iacovlev, Stanciu (D). 
Foarte bun arbitrajul brigăzii 
C. Pitaru (Sibiu), M. Stamate 
(București). In clasament : L 
Explorări 13 p, 2. Calculatorul 
10 p (11:14), 3. Delta 10 p
(11:14 ; punctaveraj mai slab). 
4. Politehnica 9 p. (N. MA- 
TEESCU, coresp.).

Azi. tot la Olimpia (ora 16) i 
Calculatorul — C.S.M. Delta, 
Explorări — Politehnica.

CRAIOVA, 14 (prin telefon), 
în debutul celui de al treilea 
turneu al grupei „B“, Univer
sitatea Craiova a dispus d» 
C.S.U. Alumina Oradea cu 3—0 
(11, 1, 4). Un meci la discreția 
gazdelor, care și-au impus su
perioritatea în numai 50 de 
minute. Orădenli s-au aflat 
în zi slabă. Evidențiați : Hrin- 
co, Stoian, Pascu (U), Mano- 
le (C.S.U.). în cel de al doilee 
meci, C.S.U. Oțelul Galați a în
trecut cu 3—1 (13. 8, —6, 13) 
pe C.S.M. Suceava, în urma 
unui joc destul de echilibrat. 
Gălățenii, mal lucizi în acțiuni 
și cu un blocaj mai sigur, au 
meritat victoria. Cei mai buni s 
Pustiu, Geană, Cojocaru (C.S.U.). 
în clasament : 1. Universitatea 
Craiova 13 p, 2. C.S.U. Oțelul 
Galați 11 p, 3. C.S.U. Alumina 
Oradea 10 p, 4. C.S.M. Sucea
va 6 p. Luni, de la ora 16, 
meciurile : Universitatea — 
C.S.U. Oțelul șl C.S.M. Su
ceava — C.S.U. Alumina. (T. 
COSTIN, coresp.).

Campionatele naționale de baschet, Divizia „A"

VICTORII ÎMPĂRȚITE IN CELE MAI IMPORTANTE
La Brașov, C.S.U. a cîștigat o partidă în fața dinamoviștilor
Deosebit de interesantă (mai 

ales la fete), etapa a 21-a a 
campionatelor naționale de bas
chet nu a reușit nici ea să 
producă modificări în pozițiile 
cheie ale clasamentelor, în 
care Steaua (la băieți) și Uni
versitatea Cluj-Napoca (la fete) 
dețin, în continuare, locul I. 
Rezultate :

FEMININ, grupa 1-6 :
OLIMPIA BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA 1—1 : 67—66 (43—32) și 
70—71 (42—34). Două meciuri 
captivante, cu desfășurări par
că „trase la indigo", dar cu 
rezultate diferite. în ambele 
partide, tînăra formație Olim
pia (din rândurile căreia s-au 
evidențiat Mălina Froiter, Măn- 
clica Ciubăncau, Ecaterina Bra
du, Mihaela Bradu și ceva mai 
vîrstnica lor coechipieră Ale
xandrina Bîră) s-a bazat pe o 
apărare agresivă, datorită că
reia a deranjat, vădit, obișnui
tul joc tactic al clujencelor, la 
care (în ambele meciuri^ s-a 
observat o oarecare oboseală. 
Ca urmare elevele prof. C. Pa- 
raschivescu au condus aproape 
permanent în cele două întâl
niri, dar de fiecare dată au 
„stopat" cu cîteva minute îna
inte de final (sîmbătă în min. 
35, la scorul de 67—54 ; dumi
nică în min. 32, la scorul de 
62—52), abuzînd de atacuri 
lungi. Tocmai în aceste perioa
de clujencele au refăcut din 
handicap, reușind ca în prima 
za să ajungă la... o secundă de 
victorie (la 66—67, Verginia 
Popa a marcat, dar după flu
ierul cronometrorilor), iar în 
cea de a două să cîștige prin 

două aruncări libere, fructifi
cate cu 14 secunde înaintea 
fluierului final. Au înscris : 
Bradu 12+12. Pană 6+18, Tri- 
că 4+6, Bîră 11+8, Froiter 16+8, 
Ciubăncan 18+18 pentru Olim
pia, respectiv Prăzaru 25+32, 
Pali 10+23, Jurcă 2+4, Anca 
6+4, Mangu 13+0, Bolovan 
8+8, Popa 2+0. Au arbitrat 
bine D. Crăciun — N. Geor
gescu (sîmbătă). I. Antonescu
— R. Stănculescu (duminică).

Dumitru STĂNCULESCU

POLITEHNICA BUCUREȘTI
— VOINȚA BUCUREȘTI 1—1 : 
68—67 (36—43) și 51—55 (28—27). 
Partida de sîmbătă a fost de 
bun nivel și a stat sub semnul 
întrebării pînă în ultima sectin- 
dă de joc. Voința a condus 
majoritatea timpului și dădea 
impresia că va cîștiga. Dar, 
antrenorul Gr. Costescu a in
trodus-o ta teren pe Mihaela 
Netolitzchi (în locul Măriei Ro- 
șianu) și studentele au trecut 
la conducere. în ultimele se
cunde, cînd Voința avea un 
punct avans, Maîa Zîdaru a 
transformat două aruncări li
bere și studentele au trecut în 
avantaj. Cînd mai erau doar 
2 secunde de joc, Ștefania Borș, 
care evoluase foarte bine, a 
avut de executat și ea 2 arun
cări libere, dar le-a ratat. Du
minică, Voința s-a instalat din 
start Ia conducere și, pe fondul 
unul joc bun practicat de toa
te sportivele din teren (Ștefa
nia Borș, Liliana Slăvei. Ta
tiana Popescu, Alexandrina 
Hegheduș și Estela Tomescu), 
a obținut o victorie meritată ; 
de la adversare am reținut doar 

prestațiile foarte bune ale Su- 
zanei Pîrșu și Mihaelci Neto
litzchi.

Au marcat : Slăvei 11+19, 
Hegheduș 12+0, Tomescu 2+8, 
Borș 28+15, Popescu 12+13, 
Grecu 2+0 pentru Voința, res
pectiv Roșianu 2+6, Zidaru 
12+7, Pîrșu 24+15, Bădinici 
8+11, Tocală 8+4, Chvalal 4+8, 
Netolitzchi 10+0. Au arbitrat
M. Di mance a — cu greșeli și 

*-C. Dumitrache — foarte bine
(sîmbătă), A. Atanasescu și
N. Georgescu — ambii cu scă
pări (duminică).

Paul IOVAN
COMERȚUL LIC, BOLYAI" 

TG. MUREȘ — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 2—0 : 73—57 
(39—31) și 65—56 (32—32). După 
un șir de insuccese, două vic
torii pe deplin meritate ale 
mureșencelor. Coșgetere : Kliiss 
12+21, Borbely 15+8, Torday 
8+14. Kiss 26+0 de la învin
gătoare, respectiv V. Chepețan 
18+22, Bodea 7+12, Hoszu 8+14, 
Armion 12+6. (C. ALBU —
coresp.).

Grupa 7-12 :
VOINȚA BRAȘOV — CRI- 

ȘUL ORADEA 2—0 : 61—58
(35—24) și 74—68 (33—29).

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI 
— PROGRESUL BUCUREȘTI 
1—1 : 68—73 (30—39) și 88—75 
(47—39).

CARPAȚI C.S.Ș. SF. GHEOR- 
GHE — MOBILA C.S.Ș. SATU 
MARE 0—2 : 58—64 (27—35) și 
70—78 (35—29).

MASCULIN, grupa 1-6 :
C.S.U. BRAȘOV — DINAMO 

BUCUREȘTI 1—1 : 72—66 (46- 
30) și 61—116 (29—55). în cri
ma zi, studenții au jucat foar-

i*

MECIURI
bucureșteni!

Alexandrina Bîră, 
conducătoarea de 
joc a echipei Olim
pia, a avut o con
tribuție importantă 
la buna comporta
re a formației sale 
ta meciurile cu 
„U" Cluj-Napoca. 
tn imagine, ea în
cearcă o pătrundere

Foto : 
Dragoș NEAGU

te bine, dominând jocul și con
ducted permanent. A doua zi, 
dinamoviștii au imprimat me
ciului un ritm rapid, căruia 
gazdele nu i-au putut face față. 
Prin această victorie, echipa 
din Brașov șl-a menținut lo
cul 3 în clasament. Coșgeteri : 
Moraru 21+22, Flaundra 15+11. 
Hegyesi 19+7 de la C.S.U., 
respectiv Uglai 26+33, Caraion 
4+26, Braboveanu 6+22. (C.
GRUIA — coresp.).

STEAUA — RAPID BUCU
REȘTI 2—0 : 92—66 (35—17) și 
72—67 (42—36).

I.C.E.D. BUCUREȘTI - 
I.M.U.A.S. BAIA MARE 2—0 : 
79—65 (41—34) și 81—69 (33—33).

Grupa 7-12 :
URBIS BUCUREȘTI — FA

RUL CONSTANȚA 2—0 : 74—71 
(40—43) șl 81—62 (38—30).
Jocuri confuze, cu ieșiri nespor
tive din partea unor jucători 
de la Farul (Spînu și Marti- 
nescu), echipă care — deși fa
vorită — a pierdut în mod 
bizar aceste meciuri. Coșge
teri : Antochi 24+16, A. Con- 
stantinescu 10+14, Chivulescu 
11+10 de la învingători res
pectiv Băiceanu 32+20. Radu 
10 + 14 (N. ȘTEFAN — coresp.).

CARPAȚI BUCUREȘTI — 
C.S.U. SIBIU 0—2 : 83—88 (36— 
37) și 74—81 (41—62).

DINAMO ORADEA — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
2—0 : 90—76 (51—23) șl 77—66 
(43—35).
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REZOLUȚIA CONFERINȚEI PE ȚAR
elementelor

unor județe 
unor cluburi

■Wk.

întrunită la București, în zilele de 5—6 
martie 1982, Conferința pe țară a mișcării 
sportive din Republica Socialistă România a 
dezbătut cu responsabilitate, în spirit critic 
și autocritic, activitatea desfășurată de la 
Conferința precedentă, precum și obiectivele 
și sarcinile ce revin educației fizice și spor
tului în actualul cincinal. în vederea spori
rii contribuției acestora la înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru în acest 
domeniu.

în numele sportivilor patriei noastre, al
întregului activ din mișcarea sportivă,' 
Conferința exprimă înaltă recunoștință și 
vii mulțumiri conducerii de partid și de 
stat, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, pentru Mesajul adresat Conferin
ței, pentru prețioasele indicații menite 
deschidă noi și luminoase perspective 
voltării educației fizice și sportului 
România socialistă.

Ou profundă stimă pentru cel mai 
fiu al poporului român și cu cele mal 
sentimente pentru conducătorul încercat al 
partidului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Conferința mișcării spor
tive îi aduce un călduros omagiu pentru i- 
nițiativa instituirii în țara noastră a com
petiției sportive naționale „Daciada", stră
lucit concept și sistem de educație fizică a 
populației care își dovedește deplina sa e- 
ficiență în promovarea pe trepte superioa
re a sportului românesc de masă și de 
performanță.

Conferința aprobă Raportul Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și Sport 
privind activitatea desfășurată în perioada 
1976—1981'.

Sub impulsul competiției sportive na
ționale „Daciada", educația fizică școlară, 
sportul de masă și de performanță și-au în
deplinit mai bine decît în perioada prece
dentă rolul lor social, devenind mijloace e- 
ficiente de dezvoltare fizică armonioasă și 
de păstrare a sănătății poporului. Activita
tea de educație fizică și sport a pătruns azi 
în toate localitățile țării, cuprinzînd mase 
tot mai largi de tineri și oameni ai muncii 
de la orașe și sate, contribuind la călirea și 
fortificarea organismului, dezvoltarea fizi
că armonioasă a tinerei generații, prelun
girea duratei vieții active și creșterea ca
pacității de muncă.

Tricolorul patriei a fluturat victorios în 
marile competiții sportive internaționale. în 
perioada 1976—1981 sportivii români au 
cucerit 461 de medalii la Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale, europene și la 
Jocurile Mondiale Universitare, dintre care 
128 de aur.

Participarea reprezentanților României so
cialiste ta ultimele două ediții ale Jocurilor 
Olimpice — Montreal 1976 și Moscova 1980 
— s-a soldat cu obținerea a 52 medalii și 
380 puncte, bilanț care echivalează cu to
talul obținut 
care > situat 
1976 și VI ta 
ți uni.

Desfășurată 
Târâșului Nicolae 
București 1981 — 
tare sportivă organizată vreodată în 
noastră, adevărat forum mondial al tinere
ții și'păcii — a reprezentat o nouă și pres
tigioasă afirmare a sportului românesc în 
arena internațională, cele 67 de medalii cu
cerite situtad România pe locul al n-lea 
ta clasamentul general pe națiuni.

Analizînd exigent stadiul actual al dez
voltării mișcării sportive, - - • 
ciază că ta acest domeniu 
serioase neajunsuri.

Eficiența educației fizice 
masă ta privința menținerii sănătății popu
lației și întăririi capacității de muncă este 
încă departe de nivelul exigențelor înscrise 
ta documentele de partid și de stat.

Rămîneri în urmă se mențin și în educa
ți* fizică și sportul școlar și universitar. în 
unele unități de învățământ calitatea lecții
lor de educație fizică și a activităților spor
tive extrașcolare nu se ridică ta nivelul co
respunzător, contribuind tatr-o măsură in
suficientă ta dezvoltarea fizică armonioasă a 
tuturor elevilor, ta formarea deprinderii de 
practicare independentă a exercițiilor fizd- 
ee și a sportului, la 
movarea elementelor 
tul de performanță.

Succesele obținute 
manță nu pot suplini rămînerile în ____
înregistrate de unele discipline sportive. A- 
naii za unor ramuri de sport cu rezultate 
neeotmpetiitive pe plan internațional — fotbal, 
natație, atletism, sporturi de iarnă ș.a. — a 
evidențiat neajunsuri în conducerea și orga
nizarea activității, slaba valorificare și tra
gere la răspundere a cadrelor tehnice, insu

să 
dez- 
din

iubit 
alese

ta cele 4 ediții anterioare și 
țara
1980

noastră pe locurile 
în clasamentele pe

V în
na-

I

sub to-înaltul patronaj al 
Ceaușescu, Universiada 
cea mai amplă manifes

tară

Conferința apre- 
se manifestă încă

și a sportului de

selecționarea și pro- 
talentate pentru spor-

ta sportul de perfor- 
urmă

cu cali-

și orga- 
cu tra-

ficienta preocupare pentru descoperirea 
punerea în valoare a 
tăți sportive deosebite.

Contribuția slabă a 
nizații cu atribuții, a
diții în depistarea, creșterea și promovarea 
unor sportivi de valoare, cît și aportul ca
litativ încă insuficient al cercetării și al 
medicinei sportive au influențat negativ ni
velul general al sportului de performanță.

Conferința dezaprobă practicile manifesta
te în domeniul fotbalului, considerând 
disciplina și incorectitudinea 
fotbalistică ca abateri grave 
de bază ale sportivității, ale 
ții socialiste.

Parțicipanții la Conferință .. 
alte deficiențe ce se manifestă 
politico-educativă cu sportivii și antrenorii, 
evidențiate prin manifestări de automulțu- 
mire, rutină, vedetism, îngîmfare, superfi
cialitate.

Oriticile îndreptățite, formulate în raport 
și de către parțicipanții la dezbateri, adre
sate Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, organizațiilor cu atribuții 
în domeniul sportului, federațiilor și clubu
rilor au evidențiat faptul că nu s-a acțio
nat întotdeauna cu fermitatea și exigența 
necesare pentru lichidarea lipsurilor, pentru 
aplicarea neabătută a orientărilor și obiec
tivelor stabilite în Programul de dezvoltare 
a mișcării sportive pe perioada 1976—1980.

Conferința aprobă „Programul 
dezvoltarea activității de educație 
sport pe perioada 1981—1985".

în scopul traducerii în practică 
țioaselor indicații ale secretarului 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru îndeplinirea exemplară a prevede
rilor Programului de dezvoltare, Conferința 
pe țară a mișcării sportive cere tuturor or
ganelor și organizațiilor cu atribuții în do
meniul educației fizice și sportului să 
ționeze cu înaltă responsabilitate și 
gență pentru înfăptuirea următoarelor 
biective și sarcini prioritare :

in- 
din activitatea 
de la normele 

eticii și echită-

au dezbătut și 
i în munca

privind 
fizică și

a pre- 
general

ac- 
exi- 

o-

I. IN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE 
ȘI SPORTULUI DE MASA .

CREȘTEREA CONTRIBUȚIEI EDUCAȚIEI 
FIZICE ȘI SPORTULUI LA FORMAREA 
MULTILATERALA PENTRU MUNCA ȘI 
VIAȚA A TINțEREI GENERAȚII, LA MEN
ȚINEREA ȘI ÎNTĂRIREA SĂNĂTĂȚII 
POPULAȚIEI.

1. In spiritul 
gajului adresat 
tregului tineret 
exercițiilor fizice și sportului va reprezenta 
obiectivul fundamental, în acest domeniu, 
al organizațiilor șoimilor patriei, pionierilor, 
tineretului și studenților, al organelor de în- 
vățămînt și al celor sportive. întrecerile 
„Dactadei" vor reprezenta principala formă 
de realizare a acestui obiectiv.

ideilor călăuzitoare ale Me- 
Cotnferinței, cuprinderea ta
in practicarea sistematică a

2. îmbunătățirea calității activității de 
educație fizică in tavățămtatul de toate gra
dele, în scopul dezvoltării fizice armonioase, 
călinii organismului și formării, încă din anii 
copilăriei, a obișnuinței de practicare a 
exercițiilor fizice și sportului. în acest scop. 
Ministerul Educației și învățăimîntuilun va 
perfecționa conținutul programelor școlare 
de educație fizică și sistemul de verificare și 
apreciere a pregătirii fizice și sportive a ele
vilor și studenților, a eficienței muncii ca
drelor de specialitate.

3. Potrivit cerințelor Mesajului, sindica
tele, conducerile unităților economice și aso
ciațiile sportive din întreprinderi și institu
ții sînt chemate să asigure legarea mai 
strânsă a educației fizice și sportului de ce
rințele producției, să stimuleze și să extindă 
practicarea formelor adecvate de gimnastică 
în producție, activități sportive și turistice 
de masă care influențează favorabil refa
cerea și creșterea capacității de muncă, pre
venirea și combaterea efectelor dăunătoare 
ale sedentarismului. Vor fi extinse și diver
sificate serviciile sportive pentru populație.

4. Avînd în vedere valoarea educativă a 
întrecerilor sportive în cultivarea unor înalte 
trăsături morale și de voință, asociațiile spor
tive, cu sprijinul cadrelor de specialitate și 
ai conducerilor unităților, vor acționa pen
tru extinderea sistemului competițiilor spor
tive locale, organizate pe clase, grupe și ani 
de studliu, școli, facultăți, ateliere, secții, 
întreprinderi și instituții, sate și comune, 
punîndu-se accentul pe formele simple șl 
accesibile, desfășurate cu precădere în aer 
liber. In toate unitățile de învățământ ți 
economice se vor organiza, 
concursuri, demonstrații și serbări 
din care nu vor lipsii întreceri de 
ririoturism, jocuri sportive, crosuri, 
re turistică, popice, tenis de masă.

săptămtaaL 
sportive, 
atletism, 
orienta- 
șah ș^t,

în funcție de posibilitățile locale, vor fi in
tensificate acțiunile de învățare a înotu
lui și practicare a sporturilor de iarnă.

5. Organizațiile de pionieri, U.T.C., sindi
cale și ale cooperației, asociațiile sportive 
vor extinde practicarea sporturilor tehnico- 
aplicative, cum sînt: modelismul, orientarea 
turistică, tirul, radioamatorismul, motociclis- 
mul, kartingul, automobilismul, planorismul, 
parașutismul.

II. VALORIFICAREA SUPERIOARA A 
CADRULUI STIMULATIV 
COMPETIȚIA SPORTIVA 
„DACIADA".

OFERIT DE 
NAȚIONALA

prețioasele in1. însusându-și pe deplin 
dicații cuprinse în Mesaj, Conferința pe țară 
a mișcării sportive cere tuturor organizațiilor 
centrale și locale cu atribuții în domeniul 
educației fizice și sportului, conducătorilor 
organizațiilor socialiste să acționeze pentru 
organizarea exemplară, în rîndul 
categoriilor sociale, a etapelor de 
superioare ale competiției sportive 
„Daciada", astfel îneît acestea să 
la fiecare nivel cel mai frumos și important 
eveniment sportiv, care să exercite o pu
ternică atracție pentru masele largi de ti
neri și oameni ai muncii.

tuturor 
masă șl 

naționale 
însemne

2. Pentru a-a conferi un caracter cu ade
vărat național, este necesar să se asigure 
organizarea întrecerilor „Daciadei" în toate 
unitățile de învățămînt și economice, de la 
orașe și sate, precum și cuprinderea în eta
pele sale de masă, desfășurate la nivelul 
unităților de bază, a marii majorități a oa
menilor muncii, a întregului tineret. Se 
impune ca „Daciada" să fie utilizată’ mai 
eficient ca un instrument practic de stimu
lare și dezvoltare a întregii 
educație fizică și sport din 
socialiste.

activități do
organizațiile

Educație Fi-3. Consiliul Național pentru 
zică și Sport, federațiile, cluburile și aso
ciațiile sportive, organele teritoriale pentru 
educație fizică și sport sînt chemate să va
lorifice mai bine întrecerile ,,Daciadei‘‘, 
pentru descoperirea și promovarea talente
lor sportive și pentru dezvoltarea prioritară 
a unor ramuri de sport.

III. IN DOMENIUL ACTIVITĂȚII SPOR
TIVE DE PERFORMANȚA.

O SARCINA DE ONOARE CUPRINSA IN 
MESAJUL ADRESAT CONFERINȚEI O 
REPREZINTĂ DEZVOLTAREA CONTINUA 
A SPORTULUI DE PERFORMANȚA, IN 
VEDEREA CREȘTERII CONTRIBUȚIEI A- 
CESTUIA LA AFIRMAREA MULTILATE
RALA A TINERETULUI, LA RIDICAREA 
PRESTIGIULUI SPORTIV AL ROMÂNIEI 
SOCIALISTE IN ARENA INTERNAȚIO
NALA.

1. Depistarea și promovarea în forme or
ganizate de pregătire a elementelor cu ap
titudini deosebite pentru sportul de perfor
manță constituie o înaltă îndatorire patrio
tică a tuturor profesorilor de educație fizică, 
antrenorilor, instructorilor și activiștilor spor
tivi, a organizațiilor de pionieri și tineret, 
a organelor de învățământ și a celor spor
tive. Toate acestea sînt chemate să acțio
neze pentru aplicarea cu mai mare eficien
ță practică a Sistemului național unic de 
selecție a talentelor sportive și pentru va
lorificarea superioară a 
tițiilor sportive de masă.

Cu sprijinul organelor 
ganizațiile sportive vor 
unei îmbinări mai judicioase a cerințelor 
pregătirii școlare cu cele ale pregătirii spor
tive, astfel 
completeze 
eficient la 
a tinerilor

sistemului coimpe-

de tavățămînt, or- 
urmări asigurarea

îneît învățătura și sportul să se 
reciproc și să concure în mod 
temeinica pregătire multilaterală 
pentru mutncă și viață.

2. în spiritul înaltelor exigențe ale Mesa
jului, Conferința pe țară a mișcării sportive 
apreciază că un factor esențial în dezvolta
rea sportului de performanță îl constituie 
perfecționarea calitativă a procesului instruc- 
tiv-educativ al copailor, juniorilor și seniori
lor, prin îmbunătățirea radicală a pregătirii 
tehnico-tactice, Întemeiată pe o concepție 
nouă, superioară, asupra dezvoltării calită
ților fizioe și educării 
șî morale caracteristice 
tiitor.

Cercetarea științifică 
tivă stat chemate să-și sporească contribuția 
la găsirea celor mat adecvate căi și mij
loace de susținere și dirijare t*. pe baze 
obiective — a capacității de efort, la stabi
lirea pe baze științifice a indicatorilor can
titativi și calitativi optimi ai antrenamen
telor pe niveluri de pregătire, sex și vînstă, 
ta pregătirea psihologică a sportivilor pentru 
concurs, ta dobîndirea și dirijarea form«t 
sportive.

trăsăturilor psihice 
sportivului compe-

și medicina «por

3. Conferința c< 
sportive, organize 
în domeniul spor 
au în subordine c 
teze eforturile s 
a ramurilor spor 
programul Jocuri 
și 1988, cu posibil 
această perioadă, 
că și internaționa 
sport de înaltă p 
lizate, ca priorite 
băieți, probele cu 
de cucerire, în t 
fruntașe în ierarh 

în viitor, criter 
calității muncii îi 
performanță — la 
constitui valoarea 
sportivii români 
nale oficiale : Joc 
dele, campionatele 
juniori, campionat 
juniori, campionat 
rile „Prietenia" la

4. Un obiectiv o 
in perioada 1982— 
rea substanțială a 
țelor și unităților 
turilor naționale 
României. în ace.' 
specializarea județ 
de performanță și 
sportive de înaltă 
acestora, pe anum 
în vederea sprijin 
posibilitățile cele 1 
plan național și in 
ni te în mod speei; 
pic și internațional 
gura condiții de p 
țelor actuale pe pi 
tringe activitatea : 
satisfăcătoare. Secț 
nu-și îndeplinesc o 
planificate vor fi 
caracter local.

5. în vederea val 
surselor umane și 
pune mișcarea spi 
lește ca în viitor să 
pentru concentrarea 
tivi, împreună cu 
dre de antrenori ț 
sportive — indifcrc 
tamentală — care 
gătire sportivă la 1 
pe plan internaționa

Cu consultarea fe 
la nivelul fiecărui 
ganizații cu atribu 
lui de performanță, 
țiile centrale de jun 
de sport, și se va st 
funcțională, a acest 
și juniori care le 
unor raporturi de 
ciproc. în viitor, n 
juniori nu va activa 
colaborare cu o se 
seniori.

6. Pe baza indicai 
un obiectiv import; 
îl va constitui de 
naționale de redres; 
vederea readucerii a 
te cote ale competii 
olimpice.

Pentru valorificat’’ 
țialului material și 
atletismul școlar, N 
învățământului, imp 
țional pentru Educi 
Federația Română < 
ționa programele de 
vedea creșterea pon> 
ce accesibile și ceri 
țierea, selecția și pr 
titudini pentru acest 
me și haremuri di 
probe atletice, a căi 
titui baza sistemului 
vare a elementelor 
și de apreciere a m 
de specialitate în ace

Țintind seama de i 
tismului pe pian mo 
ducerii decalajului ■ 
itor Federația Romă 
țiile de atletism ale 
sportive vor renunța 
atletismului ta favoai 
țiate, prioritare, a ac 
mai bune condiții de 
nai și internațional, 
tru Educație Fizică ; 
mână de Atletism, o 
în domeniul sportul; 
acționa pentru apr- 
județelor, cluburilor,
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USCĂRII SPORTIVE
i i SCHIMB DE EXPERIENȚA

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ

lor pe anumite probe atletice, de înaltă per
formanță, spre care vor fi orientate cu pri
oritate baza 
co-materiale

Conferința 
cheamă toți 
antrenorii de atletism să manifeste o atitudine 
nouă față de sportul pe care l-au îndrăgit, 
să-și schimbe radical atitudinea, adoptând 
o poziție activă și responsabilă de căutare 
asiduă, tenace a valorilor autentice, pe care 
să le îndrume, să le pregătească și să le 
promoveze pe treptele afirmării sportive.

Tinînd seama de faptul că atletismul re
prezintă un sport prioritar în toate județele 
țării, Conferința cere fiecărui județ să-și 
facă o datorie de onoare din pregătirea a 
cel puțin unui atlet de înaltă valoare pentru 
Jocurile Olimpice din anul 1984 și din anul 
1988.

de selecție și condițiile tehni- 
de pregătire și concurs.
pe țară a mișcării sportive 
profesorii de educație fizică și

7. Ridicarea nivelului general al fotbalu
lui și afirmarea echipelor românești în ma
rile competiții internaționale oficiale 
reprezenta unul din obiectivele cele mai im
portante ale mișcării sportive.

Conferința cere C.N.E.F.S., tuturor orga
nelor și organizațiilor centrale și locale care 
au în subordine echipe de fotbal, federației 
de resort, ca, militînd pentru afirmarea 
principiilor cuprinse in Mesaj, să acționeze 
cu toată hotărîrea pentru eradicarea practi
cilor care au împiedicat dezvoltarea acestuia 
pe bazele principiale ale muncii 
pregătirii temeinice și eticii sportive 
gurele care pot asigura progresul 
acestei îndrăgite discipline sportive.

Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport și Federația Română de Fotbal vor 
acționa pentru îmbunătățirea calitativă a 

la fotbal, pentru 
naționale a celor 

de la cluburi, ca- 
resipect pentru ma- 
ai fotbalului, capa-

vor

asidue, 
— sin- 
real al

sistemului competițional 
promovarea în echipele 
mai valoroase elemente 
racterizate prin profund 
sele largi de sprijinitori 
bile să muncească cu abnegaț;e și dăruire 
pentru obținerea unor rezultate superioare, 
prin care să răsplătească așteptările îndrep
tățite ale iubitorilor fotbalului din țara 
noastră.

IV. pregătirea sportivilor olim
pici în vederea reprezentării cu demnitate 
a sportului românesc la Jocurile Olimpice 
constituie o sarcină de onoare și de mare 
răspundere a mișcării sportive.

Conferința aprobă planul de acțiuni pri
vind pregătirea sportivilor români pentru 
Jocurile Olimpice din 1984 și de perspec
tivă pentru 1988 și cere Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, Comitetului 
Olimpic Român, federațiilor de specialitate 
și cluburilor sportive să asigure realizarea 
lud integrală în practică. Selecționarea în 
loturile Olimpice a unor elemente cu cali
tăți biologice și morale la nivelul cerințe
lor modelului olimpic constituie o sarcină 
permanentă a federațiilor, consiliilor jude
țene și unităților sportive de performanță. 
Acestea vor organiza periodic, cu eficiență 
sporită, concursuri pentru îndeplinirea nor
melor insignei „Cercurile olimpice" și „Spe
ranță olimpică". Conferința aprobă obiec
tivele stabilite de Program pentru Jocurile 
Olimpice și recomandă Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, federațiilor 
și cluburilor sportive, organizațiilor cu atri
buții în domeniul sportului de performanță 
concentrarea tuturor forțelor în organizarea 
selecției și a pregătirii la nivelul cerințelor 
mondiale.

VI. ASIGURAREA CONDIȚIILOR MATE
RIALE, FOLOSIREA MAI JUDICIOASA A 
BAZEI SPORTIVE
o 
și 
lor 
activității de educație fizică și 
selor, a activității sportive de

Organizațiile sportive, sindicatele, organi
zațiile UTC. consiliile populare, conducerile 
unităților de învățămînt și economice vor 
acorda o atenție sporită utilizării judicioase, 
întreținerii, modernizării și dezvoltării bazei 
materiale necesare sportului de masă și de 
performanță. Pe baza unor programe co
mune elaborate cu sprijinul consiliiloi- popu
lare pentru fiecare localitate, se vor inten
sifica acțiunile în vederea aplicării prevede
rilor din Directivele Congresului al XII-lea 
al P.C.R. referitoare La realizarea de baze 
sportive simple, prin contribuția tineretului, 
și a îndeplinirii indicației secretarului ge
neral al partidului privind asigurarea în 
orașe și municipii a unor zone destinate ac
tivității sportive și de agrement.

în vederea satisfacerii tot mai depline a 
cerințelor sportului de masă și de perfor
manță, se va extinde producția internă de 
aparatură și instalații pentru antrenamente 
și competiții, precum și producția de mate
riale sportive, a căror calitate trebuie să de
vină competitivă pe plan extern

VII. IN VEDEREA ÎNFĂPTUIRII ÎNAL
TELOR IDEALURI CUPRINSE 1N MESAJ, 
SE IMPUNE CREȘTEREA TOT MAI PU
TERNICA A ROLULUI SPORTULUI IN 
DEZVOLTAREA RELAȚIILOR INTERNA
ȚIONALE DE PRIETENIE ȘI COLABORA
RE ÎNTRE POPOARE, CA MIJLOC DE 
PROMOVARE A PĂCII ÎN ÎNTREAGA 
LUME.

Conferința pe țară a mișcării sportive dă 
o înaltă prețuire Apelului Frontului Demo
crației și Unității Socialiste și acțiunilor ini
țiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
pace și dezarmare.

Sportul, ca o componentă a civilizației 
contemporane, ca expresie a năzuințelor de 
perfecționare și afirmare a personalității 
umane, nu se poate dezvolta decît în con
diții de pace și, de aceea, sportivii patriei 
noastre, întregul activ al mișcării sportive 
românești exprimă întreaga recunoștință se-/ 
eretarului general al partidului, președintelui 
României socialiste, pentru grija ce o poartă 
destinelor dezvoltării și propășirii pașnice a 
umanității. Mișcarea sportivă românească 
își face o datorie de onoare să transforme 
fiecare acțiune sportivă internațională la 
care participă într-un nou prilej de pro
movare a politicii de pace a României so
cialiste, de o mai bună cunoaștere reci
procă între tineri, de întărire a păcii și 
prieteniei între popoare.

Urmînd politica internațională a parti
dului și statului nostru, sportul românesc 
întreține legături cu țări de pe toate meri
dianele lumii, integrîndu-se plenar în do
rința și voința întregii lumi sportive con
temporane de a menține flacăra vie a păcii 
pe întreaga

VIII. ÎN 
RADICALE 
SPIRITUL 
CONFERINȚA CERE

trebuie 
preocupare permanentă 
unităților sportive. a 
cu atribuții, pentru

să reprezinte 
a organelor 

organizații- 
dezvoltarea 

sport a ma- 
performanță
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La sediul Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România a avut loc 
un schimb de experiență, avind 
ca temă îmbunătățirea acti
vității sportive de masă, în lu
mina Mesajului adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, 
președintele Republicii. Confe
rinței pe țară a mișcării spor
tive din România.

Au fost abordate aspecte ale 
antrenării unui număr cît mai 
mare de■ oameni ai muncii la 
practicarea exercițiilor ' fizice 
și sportului, creșterea numă
rului practicanților gimnasti

cii la locul de muncă, precum 
și acțiuni menite să contribuie 
în mai mare măsură la atra
gerea oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții in prac
ticarea turismului de masă.

Participanții. delegați ai co
misiilor județene de sport-tu- 
rism. au fost prezenți la o de
monstrație practică organizată 
de Asociația sportivă ..Flacăra 
roșie", una din unitățile spor
tive fruntașe din București. în 
care activitatea sportivă de 
masă și de performantă se 
îmbină in mod armonios, an- 
trenînd majoritatea colectivu
lui de muncă.

în cadrul „Daciadei*, ia Suceava

FINALELE CONCURSULUI SĂTESC 
DE LUPTE GRECO-ROMANE, EA NIVELUL 

ÎNTRECERILOR DE PERFORMANJĂ!
C Pe locul I în clasament — tinerii săteni din județul 
Suceava • Mai multe procedee tehnice spectaculoase 

decît la finalele luptătorilor consacrat! !

Semigreul Asan Mustafa (C.A.P. Cobadin, jud. Constanta) finali
zează un salt și va obfine, in meciul cu Denzo Arcadie (Co- 
vasna) o nouă victorie prin tuș Foto : C. COSTIN

V. IN CONSENS CU IDEILE DE BAZA 
ALE MESAJULUI, PERFECȚIONAREA 
MUNCII POLITICE ȘI CULTURAL-EDU
CATIVE, A PROPAGANDEI SPORTIVE, pe 
baza Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, reprezintă o sarcină de 
mare răspundere pentru întregul activ al 
mișcării sportive.

Se vor elabora programe cuprinzînd ac
țiuni concrete, forme și metode eficiente de 
educație comunistă, la realizarea cărora vor 
fi antrenate în mai mare măsură organi
zațiile de tineret, de pionieri, asociațiile 
studenților comuniști, toți factorii cu atri
buții în acest domeniu. Va spori contribuția 
mijloacelor de informare, în special a presei 
sportive, a radio-televiziunii și se vor îm
bunătăți formele educative de prezentare a 
activității sportive.

însușirea și respectarea principiilor nor
melor eticii și echității socialiste, ale muncii 
și vieții comuniștilor în rîndurile sportivilor, 
tehnicienilor, ale tuturor cadrelor din miș
carea sportivă, precum și ale spectatorilor 
vor constitui un obiectiv prioritar al muncii 
de educație și propagandă sportivă.

Se va pune un accent deosebit pe edu
carea sportivilor ți tehnicienilor în spiritul 
dragostei față de partid, patrie și popor, 
de respect față de realizările societății 
noastre socialiste.

noastră planetă.
VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII 

A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI, ÎN 
CERINȚELOR MESAJULUI, 

NOILOR ORGANE 
ALESE — CONSILIULUI NAȚIONAL PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT, CO
MITETULUI EXECUTIV, COMITETELOR 
ȘI BIROURILOR FEDERAȚIILOR SPOR
TIVE — să desfășoare o muncă mult mai 
organizată și sistematică pentru îndeplinirea 
în condiții cît mai bune a atribuțiilor pe 
care le au în asigurarea înfăptuirii unitare 
a politicii partidului și statului nostru în do
meniul culturii fizice și sportului. În acest 
scop va crește rolul organelor de conducere 
colectivă în mișcarea sportivă, în vederea în
făptuirii exemplare a prețioaselor indica
ții și sarcini cuprinse în Mesajul secretaru
lui general al partidului, ridicării pe 
o treaptă calitativ superioară a întregii 
activități de educație fizică și sport și re
prezentării cu demnitate a sportului româ
nesc pe plan internațional.

Conferința adresează chemarea către toți 
sportivii, cadrele de specialitate, întregul ac1 
tiv al mișcării sportive, al organizațiilor și 
instituțiilor cu atribuții în domeniul spor
tului, de a face totul în vederea înfăptuirii 
integrale a Programului de dezvoltare a edu
cației fizice și sportului, pentru aplicarea 
fermă a tuturor hotărîrilor adoptate.

Exprimînd gîndurile și năzuințele sporti
vilor, tehnicienilor și activiștilor sportivi, 
Conferința încredințează conducerea parti
dului și statului nostru, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că mișcarea sportivă își va în
deplini cu cinste sarcinile care îi revin, își 
va spori contribuția la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului, la creșterea 
prestigiului de care se bucură azi pe toate 
meridianele lumii scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România.

2

2

i

SUCEAVA, 14 (prin telefon), 
Vineri și sîmbătă, împreună cu 
numeroșii spectatori prezenți 
în tribuna Sălii sporturilor, de
venită neîncăpătoare, am asis
tat la finalele Concursului re
publican sătesc de lupte greco- 
romane din cadrul „Daciadei", 
dotat cu „Cupa UNCAP". Aflat 
la cea de-a Vl-a ediție, con
cursul tinerilor din agricultură 
care au îndrăgit luptele greco- 
romane, sportul flăcăilor pu
ternici, a reunit la finale, 
după trierea efectuată la etapa 
de zonă desfășurată in 5 loca
lități, pe cei mai merituoși 
competitori din întreaga țară. 
Impresia noastră, confirmată 
pe măsură ce întrecerile avan
sau spre tururile superioare, a 
fost aceea că ne aflam, de fapt, 
la oonfruntări ale luptătorilor 
performeri. Cu deosebită înde- 
mînare erau executate salturi, 
conturări laterale, tururi de 
cap și alte procedee tehnice de 
greco-romane folosite de spor
tivii consacrați. Nu exagerăm 
apreciind că numărul unora 
dintre procedeele tehnice de 
atac de mare dificultate a fost, 
poate, mai mare decît cel în
registrat la finalele naționale
lor de seniori sau de juniori, 
cînd, adesea, luptătorii se mul
țumesc, pentru a nu risca, cu 
un avantaj minim de puncte. 
Tinerii săteni, dimpotrivă, 
aveau o satisfacție evidentă să 
arate tot ceea ce știu. De fapt, 
chiar antrenorii lor — In mare 
majoritate și ei tineri — li 
îndrumau de la colțurile ce
lor două saltele să finalizeze 
tocmai procedeele tehnice co
tate mai bine, dar, intr-adevăr, 
riscante.

Cele mai multe succese le-au 
obținut, îndreptățit, sucevenii. 
Ei au ieșit învingători la trei 
categorii de greutate și s-au 
clasat pe locuri fruntașe la 
altele. Dar, să ne oprim, pe 
scurt, la finalele celor 10 cate
gorii. la capătul cărora au fost 
desemnați cîștigătorii și cei 
clasați pe locul secund.

La 48 kg, duelul dintre Al. 
Scrban (A.S. Recolta, corn. Nu
fărul, jud. Tulcea) și S. Bre
benel (A.S. Tractorul, corn. 
Podulung, jud. Prahova) a 
stat sub semnul echilibrului 
pînă în ultimul minut : 6—5,
6—6, 8—8, 10—8. Cînd mai
erau, însă. 45 de secunde. Șer- 
ban și-a centurat din picioare 
adversarul și cu o „rupere" în 
față l-a fixat direct în tuș. Cu

totul diferit a fost ultimul meci 
de la 52 kg. V. Soare (A.S. Re
colta, corn. Mănești, jud. Pra
hova) l-a dominat net pe V. 
Platon (com. Udești, jud. Su
ceava) : 7—0 după prima re
priză și 12—0 în min. 4,45, cînd 
prahoveanul a fost declarat 
Învingător prin superioritate de 
puncte. M. Țăparin (A.S. Avin- 
tul, corn. Murgoși. jud. Dolj) 
a încheiat în primul minut par
tida cu I. Ursea (corn. Florești, 
jud. Prahova) în finala de la 
57 kg, printr-un tuș mult 
aplaudat. Deosebit de disputa
tă a fost confruntarea de la 
62 kg, dintre V. Prelicean (A.S. 
Tractorul, corn. Horodnic de 
jos, jud. Suceava) și D. Sandu 
(corn. Cotmeana, jud. Olt). Mai 
întîi a condus cu 2—0 Sandu, 
apoi a fost rîndul suceveanu
lui să preia inițiativa și să ega
leze, după care a luat condu
cerea cu 3—2, 4—2. obținînd. 
în final, victoria la puncte cu 
4—3. In finala de la 68 kg 
pornea favorit Gh. Sturz (corn. 
Nușfalău, jud. Sălaj), care cîș- 
tigase detașat toate partidele 
anterioare, spre deosebire de 
celălalt finalist, I. Nichitoi 
(A.S. Avîntul, com. Botoșana. 
jud. Suceava), care a trecui 
mai greu de unii adversari. 
Dar, spre satisfacția suporteri
lor. suceveanul, după ce a con
dus cu 4—0, a izbutit un atac 
necruțător, obținînd victoria 
prin tuș. Tot prin tuș s-a în
cheiat și finala de la 74 kg, 
în care Fi. Călăuz (A.S. Re
colta, com. Gîrdani, jud. Satu 
Mare) l-a învins, în min. 2, pe 
St. Daianu (A.S. Recolta, jud. 
Gorj). La categoriile mari au 
fost înregistrate două victorii 
la puncte și două prin tuș : 82 
kg — Gh. Coștiug (A.S. Spi
cul, corn. Valea Moldovei, jud. 
Suceava) b.p. N. Popan (A.S. 
Recolta, corn. Muftinul Mic. 
jud. Satu Mare), 90 kg — N. 
Coteț (A.S. Recolta, corn. Bala, 
jud. Mehedinți) b.p. Z. More 
(com. Găiești, jud. Mureș), 100 
kg — Gh. Panaite (A.S. Avîn
tul, corn. Piatra Olt, jud. Olt> 
b.t. A. Mustafa (com. Cobadin, 
jud. Constanța), +100 kg — 
V. Sandu (A.S. Recolta, corn. 
Osoi Comarna, jud. Iași) b.t. 
Gh. Frunză (corn. Berești Bis
trița, jud. Bacău).

Clasamentul pe județe : 1.
Suceava. 2. Olt, 3. Satu Mare, 
4. Sălaj, 5. Dolj. 6. Prahova.

Costin CHIRIAC



Etapa a 20-a a Diviziei de fotbal

DINAMO A TRECUT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
• Gazdele: lî puncte din... 18 posibile • Universitatea Craiova (0-0, în deplasare) 
își adaugă, totuși, un punct In „clasamentul adevărului" • „Lanterna" realizează 
scorul etapei • In runda următoare, echipele bucurcștenc Joaca intre ele

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Sîmbătă

U.T.A. - Univ. Craiova 0-0
Duminică

Progresul-Vulcan - F.C.M. Brașov 3-0 (0—0)
„U* Cluj-Napoca - Sportul stud. 2-0 (1-0)
CS. Tirgoviște - „Poli* Timișoara 1-0 (1-0)
Dinamo - Jiul 2-1 (1-0)
F.C Argeș - S.C. Bacău 3-1 (2-D
F.C. Olt - F.C. Constanța 2-0 (0-0)
Corvinul - Steaua 1-0 (0-0)
Chimia Rm. Vilcea - A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (simbătâ 20 martie)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Argeș (1-4)
F.C. Constanța — C.S. Tîrgoviște (1-2)
Progresul-Vulcan - Steaua (2-2)
Jiul - Corvinul (0-5)
S.C. Bacău - F.C. Olt (0-2)
Univ. Craiova — Chimia Rm. Vilcea (0-1)
Sportul stud. — Dinamo (0-3)
„Poli" Timișoara - „U" Clui-Napoca (0-D
F.C.M. Brașov - U.T.A. (1-1)

STEAUA

1. DINAMO 20 13 3 4 40-19 29
2. Univ. Craiova 20 13 2 5 40-12 28
3. Corvinul 20 10 5 5 40-24 25
4. F.C. Olt 20 11 3 6 28-18 25
5. Steaua 20 7 6 7 19-18 20
6. „U* Cluj-Napoca 20 8 4 8 22-26 20
7. F.C.M. Brașov 20 8 4 8 17-22 20
8. C.S. Tirgoviște 20 8 4 8 .19-27 20
9. Sportul stud. 20 6 7 7 21-27 19

10. S.C. Bacău 20 7 5 8 23-30 19
11. F.G Constanța 20 5 8 7 24-26 18
12. F.G Argeș 20 6 6 8 17-20 18
13. Chimia 20 7 4 9 22-34 18
14. „Poli* Timișoara 20 6 5 9 22-24 17
15. U.T.A. 20 6 5 9 21-27 17
16. Jiul 20 5 7 8 21-27 17
17. A.S.A. Tg. Mureș 20 7 1 12 26-28 15
18. Progresul-Vulcan 20 5 5 10 22-35 ÎS

GOLGETERII
GOLURI13

O din 11 m)
10 GOLURI :
9 GOLURI : 

Cîrțu, Petcu 
Cîmpeanu II (1 
Iamandi (2 din 11 m)

Iordănescu

Gîngu
Cămătaru. 
(Corvinul). 

din 11 m),

GAZDELE ȘI-AU LUAT,DIN NOU, „PARI EA EEUEUI“
Disputate in condiții meteorologice nefavorabile, pe 

terenuri grele care au influențat negativ calitatea jo
cului, meciurile celei de a treia etape a returului n-au 

furnizat■ nici o surpriză. A fost din nou, ca de atitea ori 
in campionatul nostru, o etapă a gazdelor, învingătoare 
aproape pe toată linia. Singura excepție a furnizat-o par
tida de sîmbătă, de la Arad, in care echipa locală a cedat 
numai un punct campioanei, după ce in etapa trecută le 
pierduse pe amindouă. Cu acest punct obținut în orașul 
de pe malurile Mureșului, Universitatea Craiova și-a îm
bunătățit situația din „clasamentul adevărului" (are acum 
+8), dar a fost nevoită să cedeze poziția de lider in fa
voarea celeilalte candidate principale la titlu, Dinamo, în
vingătoare la limită — in propriu-i fief — asupra Jiului.

In funcție de programul uneia sau alteia dintre cele două 
fruntașe nu este exclus, firește, ca Dinamo și Universitatea 
Craiova să-și mai schimbe intre ele pozițiile. Ceea ce nu 
va face decît să mențină la o cotă de real interes duelul 
din fruntea clasamentului, ca și cel pentru locul 3, la care 
principalele aspirante pare ci au rămas doar Corvinul și 
F.C. Olt.

Nu mai puțin interesantă rămine, în continuare, și dis
puta pentru evitarea retrogradării, pe care meciurile etapei 
de ieri a făcut-o și mai strinsă. Căci pînă și pentru deți
nătoarea „lanternei roșii", Progresul-Vulcan, pe care mulți 
o socotesc — pripindu-se poate — ca iremediabil pierdută, 
neta victorie asupra brașovenilor a venit ca un adevărat 
„balon de oxigen", de natură a-i spori încrederea in forțele, 
ca și in șansele sale de supraviețuire pe scena primei divizii.

Prețioasă este și victoria Argeșului (prima din acest retur 
și tot prima obținută sub noua baghetă a lui Dobrin) asu
pra tenacei formații băcăuane, o victorie care ar putea mar
ca începutul unei ascensiuni a piteștenilor spre zona ferită 
de primejdii a clasamentului.

Speranțe mai mari nutrește acum și Chimia Rm. Vilcea, 
de asemenea la primul succes în 
de fapt un derby al codașelor, 
vindut foarte scump pielea.

Evident că și în această parte 
mai produce multe schimbări pină lă finele campionatului. 
Doar mai avem in față 14 etape l

Constantin FIRANESCU

retur, intr-un meci dificil, 
în care adversara sa fi-a

de foi a ierarhiei se vor

OASPEȚII AU IEȘIT PREA TIRZIU LA JOC
1 
0

(0)

Balaș boxează balonul din fața lui Marica sub privirile brașo
venilor Naghi (nr. 6) și Luca Foto : V. BAGEAC

GHEAȚA S-A SPART DUPĂ PAUZA
PROGRESUL-VULCAN
F.C.M. BRAȘOV

Stadion Progresul ; teren
timp ploio® ; spectatori — circa 5 000. 
Șuturi ; 1^-9 (pe poartă : îh-5).
Camere : 5—5. Au marcat : SIMIO
NOV (min. 47), ROB (min. 57), A- 
jPOSTOL (m4n. 8©).

PROGRESUL VULCAN : G1RJOABĂ 
— NUȚU, Matee-scu, Tică, Gh. Ște
fan — M. lonescu (min. 46 Neculce), 
Simionov, STOICHIȚĂ - Rob, Țevi 
(min. 70 APOSTOL), Marica.

F.C.M. BRAȘOV s Balaș - V. Ște
fan, Panache, Naghi, 
Luca, ȘULEA, Chiorearsu 
Ciobamr) — Marinescu,

3 (0) 
0

moot* ;

Mcncki - 
(min. 5® 

PARASCHJ- 
VESCU (min, 70 Lăcătuș), Batacbki. 

A arbitrat foarte bine Cr. Teodo- 
rescu (Buzău) ț la linie : I. Tânase 
(Tîrgoviște) și I. Dinu (Alexandria') 
— ultimul cu greșeM în aprecierea 
ofsaidului.

Cartonașe galbene : TFCĂ, PARAS- 
CHI'VESCU, MATEESCU, LUCA, NAGHI.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 3-4 (1-2).

Diipă aspectul primelor 45 de 
minute era greu previzibil că 
jucătorii de la Progresul-Vul
can se vor detașa atît de net, 
după pauză, cîștigînd pînă la 
urmă întîlnirea cu un scor de... 
forfait. Pentru că prima jumă
tate a meciului a dat naștere 
la un joc încleștat, aprig dis
putat, cursivitatea întîlnirii 
fiind în suferință datorită nu
meroaselor intrări dure de 
ambele părți. Bucureștenii, cu 
gîndul la victorie, s-au preci
pitat iot timpul, vădind ne- 
răbdu.-e la construcție, încer- 
cînd, mai tot timpul, prin ac
țiuni individuale să străpungă 
„bariera" defensivă a unui adr

F.C ARGEȘ
PITEȘTI, 14 (prin telefon)
în sfîrșit, Dobrin antrenorul 

a cunoscut 
din carieră, 
consumat el 
succes, chiar dacă meciul pă
rea din start ușor, KALLO 
deschizînd scorul, din primul 
șut pe poartă, de Ia 17 m, in 
min. 4.

Numai că terenul dificil și 
„cota" mai scăzută a Argeșu
lui, plus ambițiile băcăuanilor, 
veniți să-și recupereze punctul 
pierdut în tur acasă, au făcut 
ca acest meci să devină 
pentru gazde. Mai ales că 
MÂNU înscrisese, in min. 
de la 14 m, lateral, cu

prima sa victorie 
Dar cite emoții a 
pentru acest prim

greu 
VĂ

II, 
con-

••••
Bogdan, acesta a 
de Balint și pe- 

de

gru- 
linii 
doar 

a 
tot timpul, 
reușit însă 

la

med nul, jucînd foarte 
pat în apărare, cu două 
de cîte patru oameni și 
cu doi atacanți, Corvinul 
dominat aproape 
Hunedorenil n-au 
nid să contracareze jocul 
ofsaid practicat adesea de mi
litari, nid să străpungă apă
rarea fermă a acestora, atentă 
atît la Învăluirile pe aripi, cît 
Și la „un-doi“-urile pe centru. 
Ocaziile cele mai mari ale re
prizei au aparținut, totuși, gaz
delor. în min. 3, Iordache res
pinge ' '
Ghiță ; în min, 11, Gabor șu- 
tează pe lingă bară ; în min. 
36, Dumitrache — este adevă
rat, jenat — nu reușește să în
scrie din apropiere, iar în min. 
43, la o splendidă acțiune per
sonală a lui Gabor, Andone 
șutează peste bară din cen
trarea acestuia.

La reluare, jocul a continuat 
să se desfășoare In nota de 
dominare a Corvinului. După 
ocazia de gol din min. 48 (Ga
bor a reluat, de aproape, cu 
capul, dar Iordache a respins 
în corner), scorul a fost des
chis In min. 58 : Ia o impetu
oasă pătrundere in careu ■

fundașului 
fost faultat 
nalty-ul a fost transformat_
DUBINCIUC. Avantaj meritat 
al gazdelor, după aspectul de 
pînă acum al jocului, dar din 
acest moment meciul capătă cu 
totul altă față. Steaua se de
cide să iasă la joc și Corvi
nul trece prin mari emoții. 
Ioniță respinge în corner șu
tul lui Florea (min. 65) și tot 
el îi răpește posibilitatea Iul 
Iordănescu (min. 68) să fruc
tifice cea mai mare ocazie a 
echipei bucureștene, deviind în 
corner o minge de gol a aces
tuia. în zi excelentă, porta
rul hunedorean scoate senza
țional, de la „păianjen", lo
vitura liberă, de la 22 m, exe
cutată de Iordănescu. Cu 4 
minute înainte de final, Mure- 
șan ratează, șutind peste poar
ta goală.

Dacă oaspeții ar fi avut mai 
multă încredere în posibilită
țile echipei (și aceste posibili
tăți, după ce am văzut în fi
nalul jocului de azi, sînt 
reale) ar fi putut pleca de aid 
cu un punct.

Radu URZICEANU

CORVINUL

Stadion „CorvfrvuT ; teren moale ; 
timp noroc ; spectatori - ciroa 20 000. 
A marcat i DUBINCIUC (min. 56, 
din penalty). Șuturi : 12—9 (pe poar
tă : 6—3). Comete : 1V-7.

CORVINUL ; IONIȚA
Galan (min. 59 _____ ,, ______
CMJC, BOGDAN - Nicșa, ANDONE, 
Klein — Gabor, ~ 
(mim. 46 Petcu).

STEAUA : Iordache 
Someș, IO VAN, 
Florea, BAUNT, 
MAJARU, Ralea 
Mureșan.

A arbitrat foarte bine N. Hainea 
(Bîrfad) ; la linie : T. Cruceanu (Te
cuci) șl M. Stănesou (iași).

Cartonașe galben» : KLEIN, BARBU. 
Trofeul Petschovschi : 9. La speran

țe l 3-0 (2—0).

Rodnic,
Luceecu), DUBIN-

Dumitracb*, GhțA

AogheAnl,
1. GHEORGHE - 
IORDĂNESCU - 
(min. 10 Barbu),strîn- 

com- 
de o 

la-

versar care a știut să-și 
gă rindurile in 
partiment bine 
linie mediană 
borioasă.

Șutul expediat de Măriei 
(min. 2), în urma unei lovi
turi' libera de la 18 m, cind 
mingea 
venala* 
fost un 
Căci, în 
rarea partidei avea 
în tiparele unui joc 
favorabil oaspeților, 
pauză, Rob (min. 13) și 
(min. 35) au ratat două bune 
ocazii. în schimb, în finalul 
reprizei (min. 44), Marinescu a 
fost la un pas de deschiderea 
scorului, șutul lui din apro
piere fiind deviat în corner de 
reflexul lui Gîrjoabă.

Decisă să obțină cele două 
puncte, Progresul-Vulcan reia 
partida viguros, schimbînd însă 
și registrul tactic. Stoichiță 
(care avea să facă o repriză 
de zile mari) a început să dea 
drumul la minge, punîndu-și 
coechipierii din atac în exce
lente situații. Și, in min. 47, 
SIMIONOV a liftai peste por
tarul brașovean balonul centrai 
de Stoichiță. în min. 57, ROB 
primește o minge — cadou de 
la fundașii brașoveni și șulea- 
ză plasat, de Ia 16 m, învin- 
gîndu-I pe Balaș. în penulti
mul minut de joc, Marica cen
trează și APOSTOL înscrie, cu 
capul, peste Balaș, ieșit cu în- 
tirzlere din poartă.

Gheorghe NERTEA

apărare, 
susținut 

mobilă,

în corner șutul

a zdruncinat 
porții lui Balaș, 
simplu foc 
continuare,

,trana-■
de paie, 
desfășu- 

să intre 
de uzură, 
Pină la 

Țevi

HUNEDOARA, 14 (prin tele
fon)

Un med bărbătesc, cu multe 
faze dinamice și încheiat cu o 
victorie meritată (dar obți
nută cu multă dificultate) a 
răsplătit azi interesul publi
cului local, venit la stadion in 
număr record.

In prima repriză, cînd Steaua 
mers vădit pe ideea unui

„RECORDUL FEYENOORD"
Mulți și autorizați oameni 
fotbal din Arad ne-au spus 
sîmbătă s-a egalat recordul 

spectatori al stadionului, 
de la partida U.T.A. —

de 
că 
de 
cel
Feyenoord. Bine că meciul s-a 
ridicat la o factură satisfăcă
toare. Gazdele, alertate de în- 
frîngerea din 
s-au „bătut" cu
Universitatea, și ea _ alarmată 
de insuccesul de 
a jucat cu toată încrederea 
forțele ei. Din risipa de com
bativitate au rezultat dueluri 
de toată frumusețea, purtate, 
în general, sportiv. U.T.A. poa
te fi nemulțumită de punctul 
pierdut acasă dacă argumen
tează prin perioadele lungi de

etapa trecută, 
toată energia.

la Trîgoyiște, 
în

LA PRIMUL SUCCES ÎN RETUR
cursul lui Cristian, azi in sla
bă formă. Ratarea iui Radu II, 
din min. 22, și în special golul 
lui BĂLUȚÂ, din min. 26, care 
a înscris plasat sub bară, pen
tru ca peste 5 minute să dri
bleze mai mult decît trebuia și 
să rateze, crease impresia că 
echipa Iul Dobrin va 
spre o victorie facilă, 
pentru că același Cristian 
fează în min. 32 și 41, 
Șoșu ratează 
galarea.

F.C. Argeș i 
după pauză, 
că Moiceanu i 
vigoare liniei 
ce băcăuanii

sprinta 
Iluzie, 

ga- 
dar 

în prima fază e-

se dezlănțuie însă 
poate și pentru 

aduce un plus de 
mediane, în timp 

l cravașează pe

partea lui Șoiman, dar uită să 
tragă la poartă. Și cei care ra
tează sînt argeșenii, prin Radu 
II, în min. 50. Dar nu au mai 
făcut-o în mn. 67, cînd, la lo
vitura liberă executată de Băr- 
bulescu, de Ia 20 m, lateral, 
MOICEANU, nemarcat, înscrie, 
cu capul, din 5 m, cu concursul 
portarului Ursache, bun pină 
atunci.

Echipa lui 
poate pierde... întîia 
băcăuanilor 
mai finalul 
vor reuși 
poartă din

Dobrin nu mai 
victorie, 

rămînîndu-le nu
mai activ, în care 
singurul șut la 

repriza secundă.

Mircea M. IONESCU

EGALAT!
dominare. Dar la fel de bine 
se poate declara... satisfăcută 
de egal dacă își amintește de 
cele două mari situații craio- 
vene (Cîrțu și Cămătaru), 
atacanții oaspeților n-au 
scris deși nu-1 mai aveau 
față decît pe Ducadam. 
de ce, după „balanța" noastră, 
rezultatul apare ca perfect 
echitabil.

U.T.A. începe în forță, Tisa 
(min. 7) este oprit de Purima 
din cursă, iar Boldici inter
vine la timp (min. 13) la un 
șut-centrare al lui Cura. Va 
urma prima mare ocazie a 
oaspeților (min. 14), cînd Cîr- 
țu, scăpat singur, șutează. de 
la 6 m. din unghi, pe

F.C. ARGEȘ 
S.C BACĂU

teren

cind 
în- 
in 

Iată

lîngă

3 (2)
1 (1)

Stadion „1 Moi" î
timp friguros, ploios ; spectatori — 
ciroa 8 000. Șuturi : 14-7 (pe poar
tă : 10-3) .Comere : 7—4. Au marcat : 
KALLO (min. 4), BĂLUȚĂ (min. 26), 
MOICEANU (min. 67), respectiv VA- 
MANU (min. 11).

F. C. ARGEȘ i Cristian — M. Zam
fir, Cîrsteo (min. 46 
STANCU, Eduard 
dea, KaNo (min
- BĂLUȚÂ, Radu II.

S. C. BACĂU : Ursache — Andrieș, 
C. SOLOMON, Lunca. El'isei - I. 
Solomon, VAMANU, Soșu, Penoff — 
ȘOIMAN, Antohi.

A arbitrat bine D. Petrescu j la 
linie : C. Maghiar (ambii din Bucu
rești) și M. Abramiuc (Suceava).

Cartonașe galbene s I. SOLOMON. 
JURCA.

Trofeu! Petschovschi s 8. La spe
ranțe : 2—2 (2-1).

greu ;

MOICEANU). 
— Bărbuiescu, Ba- 
75 Turcu). JURCA

8.

U.T.A. 0
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion U.T.A. ; teron bun ; timp 
frumos ; spectatori circa 20 000.
Șuturi : 1'5-9 (pe poartâ : 10-5). Cor
ner* : 10-2.

U.T.A. : Ducadam — Bitea, Kukla, 
BODI, GIURGIU (min. 75 Gâmara)
- CORAȘ, HIRMLER, TISA - CURA, 
Urs, Roșu (miri. 63 Mușat).

UNIVERSITATEA: BOLDICI - Purima, 
TiUHOI, ȘTEFANESCU, UNGUREANU
— Țiclearvu, DONOSE (mia. 82 Ciu
pi tu). BĂLĂCI, Geolgău (min. 82 
Irimescu) — CAMATARU, Cîrțu.

A arbitrat foarte bine M. I 
mir (Ctuj-Napoca) ; la Wnl* : 
Moldovan și I. Roman (ambii 
Sighet), ambii cu greșeli..

Cartonașe galbene : PURIMA, 
TEA, CAMATARU.

Trofeul Petschovschi : 10. La
ronț* : 0-5 (0—1) __________

Solo- 
St. 

di*

Bl-

spe-

stîlpul din dreapta porții. Bol- 
did se va remarca (min. 22 și 
23) la acțiunea lui Urs și 
șutul-bombă semnat Tisa, 
cesta ----- -  i-
cerca pe portarul 
(min. 37 și 38), dar Boldici s-a 
aflat la post.

După pauză, pe fondul domi
nării gazdelor, Cămătaru va 
efectua o serie de „raiduri’’ 
periculoase (min. 55 șl 59), în 
timp ce „alb-roșii“ îi aruncă 
mereu -înainte pe Tisa și Co- 
raș, cei mai periculoși oameni 
ai lor. Coraș șutează puternic 
(min. 65), Boldid apără, iar 
Cămătaru ajuns, după o lungă 
cursă, numai cu Ducadam în 
față, șutează în plasa laterală 
(min. 75). Portarul arădean va 
interveni salvator (min. 76) 
iar cel craiovean va lămuri 
situații mai periculoase (min. 
82 și 83) în fața lui Hirmler și. 
respectiv, Mușat.

Eftimie IONESCU

la 
_____ A- 
din urmă îl va mai în- 

craiovean

la post



OCAZII CU CARUL DAR VICTORIE LA LIMITĂ DOUĂ SCHIMBĂRI INSPIRATE
JINAMO 2 (1)
IUL 1 (0)
Stadion Dinamo ; teren moale , 

imp friguros, oloaie ; spectatori — 
irec 7 000. Șuturi : 29-5 (pe
oa’tâ i 10-2). Comere l 10-3 
tu marcat : IORDACHE (min. 34), 
■iULȚESCU (mm. 70), respectiv ȘU- 
/IULANSCHI (min. 69).
DINAMO : Eftimescu - STREDIE, 
Marin, Dinu. STANESCU — MUL- 

ESCU, Augustin, Custov — ȚALNAR. 
ordache, Văetuț (min. 45 D. ZAM
IR).
JIUL : CAVAI - P. Grigore, Neagu, 

HZ.TIU, Giurgiu — Varga, Șumu- 
arvschi. Muie — Solăjan (min. 77 
-râ-țihâ), LASCONI, Giuchlci (min. 81 
Anâtoru).

A arbitrat bine R. Petrescu ; la 
Inie : L. Moiereanu (ambii din 
irașov) șl I. Dime (Sighișoara).

Cartonase galbene : VARGA, DINU. 
Trofeul Petschovschi : 10. la spe

ranțe : 2-0 (1 -0)

Deși avea atîtea indisponibi
lități în lotul său, puțini pu
neau la îndoială victoria echi
pei Dinamo în acest meci. Și 
arima jumătate de oră 
să confirme 
insamblu a 
ne față de 
:ît minutele 
tarea alb-roșilor devenea 
nai insistentă, tot mai catego
rică, dar deschiderea scorului 
se amîna, în ciuda unor situa
ții extrem de » 
care beneficiau 
țescu, Augustin, 
min. 31 gazdele

avea 
superioritatea de 
echipei bucurește- 
partenera sa. Cu 

treceau, domi- 
tot

favorabile de
Custov, Mul- 

Dinu. Abia in 
au luat con-

SCORNICEȘTI, 14 (prin tele
fon)

Trecuseră 70 de minute din 
meci și scorul se menținea alb, 
în ciuda faptului că încă de la 
început fotbaliștii de la F. C. Olt 
atacau, atacau fără încetare, dar 
apărarea constănțeană, In frun
te cu portarul Costaș și vete
ranul Antonescu (38 de ani), ac
ționa fără greșeală. Chiar In 
min. 4 Rotaru are o bună «i- 
tuație de gol după o lovitură 
liberă indirectă executată de 
Iamandi, dar balonul trece cu 
puțin pe lingă bară. T“ I minu
te mai tîrziu, Antonescu este 
mal iute decît Prepeliță șl din 
nou deschiderea scorului se a- 
mlnă, așa cum se va Intîmpla 
și în min. 8, cînd Moldovan, 
venit în ajutorul apărării, „suflă" 
mingea de pe capul lui Iamandi. 
F.C. Olt domină, dar fără nici 
un rezultat.

Suita ocaziilor echipei din 
Scornicești continuă, dar, văzînd 
că apărarea lor rezistă, constăn- 
țenii devin mal insistenți în 
atac. In min. 25, Petcu are o 
frumoasă acțiune pe extrema 
dreaptă, trece de Matei și Că- 
țoi, pasează Înapoi la Peniu 
care, deși nemarcat, se Încurcă 
In balon la marginea careului. 
In continuare, Rotaru (min. 28), 
Prepeliță (min 37), Iamandi 
(min. 44), dar și Borali (min. 
29) ratează deschiderea scoru
lui.

Primul gol se va Înscrie în- 
tr-un moment de neatenție a

F.C. OLT 2 (0)
F.C. CONSTANȚA 0

Stadion „Viitorii- ; terflM foarte 
moale ; vint rece oloaie ; spectatori 
— circo 3 000. Șuturi : 17—4 (pe 
poarta ; 5-2' Cornere : 15—1. Au 
marcat : ȘOARECE (min. 70) și Pi- 
ȚURCA (min 86).

F. C. OLT : Anghel — P. Iulian, 
AL. NICOLAE Câțol, Matei - ȘOA
RECE. P. PETRE Rctaru - Prepe
liță (min. 70 SIGM.REANU), la- 
mandi. State (min. 46 PIȚURCA).

F. C. CONSTANȚA : COSTAȘ - 
Borali, ANTONESCU, Nistor (min. 33 
TURCU), Caramalâu - Drogeanu, 
Gache (min. 80 Bâtnneanu), BUDU- 
RU — Peniu, PETCU, Moidovan.

A arbitrat bine Al. Mustâțea (Pi
tești) ; la Fin ie : Al. Bârbulescu și 
S. Pan te li mo ne seu (ambii din Plo
iești).

Cartonașe galbene : PETCU, Pl- 
ȚURCA.

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

Iordache (mascat de Văetuș, în echipament alb) a reluat cu ca- 
’ " din meciul Dinamo — Jiul)

Foto : Dragoș NEAGU 
mare. Finalul reprizei a 
mai echilibrat...

... Așa cum 
debutul reprizei 
încet, ofensiva 
să crească din 
gustin rata (mii 
Cavai respingea 
turi grele (min. 
Legile fotbalului sînt de 
tea ori împotriva firescului. 
Dinamo domina, dar Jiul... 
egala. în min. 69, o excelentă 
combinație a fost încheiată cu 
șutul din întoarcere al lui 
ȘUMULANSCHI, de la 15 m, 
care a înscris jos, la colț. N-au 
trecut însă decît 30 de secun
de și Dinamo a luat din nou 
conducerea : Țălnar a 
impecabil. MULȚESCU 
nat. pur și simplu, și a 
din plonjon, cu capul, 
Cavai a atins balonul. în min. 
75, Cuslov a șutat fulgerător în 
bară, de la 10 m, apoi Varga 
a irosit o bună situație (min. 
84), Laseoni a alunecat la 
metri de poartă (min. 
Iordache a șutat în bară 
la 5 m, P. Grigore a reluat 
spre propria-i poartă (din fe
ricire intr-un coechipier) și în 
ciuda raportului de șuturi 
(29—5) Dinamo a obținut o 
victorie la limită, cu atîtea e- 
moții, la capătul unui meci 
bun.

pul și a deschis scorul. (Fază

ducerea, cînd Țălnar a execu
tat inteligent o lovitură liberă 
din colțul careului de 16 m și 
IORDACHE a reluat cu capul, 
din apropiere, și a marcat ful
gerător sub bară, învingîndu-I 
pe acest Cavai, care a apărat 
excelent. Apoi au mai ratat 
Țălnar (min. 42) și Mulțescu 
(min. 45), în contul oaspeților 
trecînd cîteva contraatacuri 
periculoase și marea ocazie 
lui Laseoni (min. 43), cînd
fost deposedat in extremis de 
Stănescu, la marginea careului

a
a

DOUĂ PUNCTE MARI, ÎNSĂ CU EMOȚII
1 cu o

alunecos ;

au 
să 

a ri
de

RM. VILCEA, 14 (prin telefon)
Chimia a înclinat greu balanța 

In favoarea sa, în acest derby al 
supraviețuirii în primul eșalon. 
Deși au avut inițiativa, aproape 
In permanență, vîlcenll nu 
putut decît o singură dată 
străpungă decisiv apărarea 
versă. Gazdele s-au apropiat
multe ori de poarta mureșenilor 
dar Gîngu, Predeanu și Stanca au 
șutat imprecis. Chiar fa primul 
minut, Chimia a fost la un pas 
de a deschide scorul : după exe
cutarea unei lovituri de colț, Pre
da a expediat balonul spre poar
tă și Szabo a respins de pe li
nia porții. Dar, n-au trecut decît 
două minute și Tazekas l-a obli
gat pe Pavel să respingă mingea 
In corner, pentru ca,’ apoi, Fa- 
nicl (min. 10), din poziție bună, 
să greșească de puțin ținta.

In continuare, presiunea vîlce- 
nilor s-a accentuat, Stanca (In 
min. 21) și Predeanu (în min. 25) 
Irosind două mari posibilități de 
a înscrie. In min. 35, o fază bine 
lucrată pe partea dreaptă de Stan
ca s-a încheiat cu o centrare in 
miilocuj careului, de unde GIN
GU, cu capul, a trimis balonul 
tn plasă : 1—0. Cu cinci minute 
Înainte de pauză, vîlcenil ar fi 
putut să-și mărească avantajul, 
însă „bomba" expediată de Ale
xandru, de la circa 30 de metri, 
a fost respinsă de Varo in corner.

Șl după pauză s-a jucat ofen
siv. Gazdele au avut perioade 
mai îndelungate de dominare, dar 
Predeanu (min.
(min. 72) 
mai două 
zii — au 
mea se aștepta ca scorul să se 
mărească în favoarea gazdelor, un 
contraatac al mureșenilor, în min. 
81, a creat mari emoții In tri
bune : Szabo, urcat pînă ta ca
reul Chimiei, a șutat la poartă, 
tasă Pavel a respins mingea ta 
corner. Astfel, Chimia a clștlgat 
două puncte mari, care l-au per
mis să urce cîteva trepte ta cla
sament.

CHIMIA RM. VILCEA
A.S.A. TG. MUREȘ

Stadion „1 Mai" ; teren 
timp noros ; spectatori — circa 8 000. 
Șuturi : 17—5 (pe poarta : 6-1). Cor- 
nere : 11—1. A marcat : GÎNGU
(min. 35).

CHIMIA : PAVEL - 
giu, PREDA, CIN CA 
Stanca (min.
— Teleșpan, Gîngu, PREDEANU 
78 Ene).

A.S.A. : Varo (min. 62 Biro 
Szabo, Unchiaș, Ispir, Hajncl 
23 Gali.) - C. HIE, ~ ” 
BOLONI

A arbitrat bine M. Huștiuc (Bucu
rești) ; la linie : Gh. Arhire (Su
ceava) și V. Naumcef (lași).

Trofeul Petschovschi
ronț© : 2—0 (2—0).

Bosno, Catar- 
— Alexandru, 

87 Savu), Carabageac 
(min.

») - 
(min. 

C.’ HJE, Dulău, BIRO I, 
Fazekaș, Fonici.

9. La spe-

fost

avea să 
secunde.

gazdelor
nou, dar
1. 55 și 61)
l cu calm
. 57, 61 și

fie și 
încet, 
avea 
Au- 
sau 
șu- 
63). 
atî-

centrai 
a pla- 
înscris 

deși

8
87), 
de

Constantin ALEXE

REPRIZA SECUNDA, MAI DINAMICA,
TIRGOVIȘTE, 14

47) șl Gtagu 
— ca să amintim nu- 
din cele mai clare oca- 
ratat. Șl clnd toată lu-

Pompiliu VINTILA

(prin telefon)
Partida a Început cu atacuri 

susținute ale formației tîrgoviș- 
tene pe aripa dreaptă prin Grea
ca șl Aelenel, deplasat acolo cu 

"1:277.7. A urmat o 
suită de cornere și de centrări 
in careul de 6 m advers, 
concurență cu ploaia care 
încetat tot timpul partidei, 
pînă la cornerul din min. 11 
rezultat nimic. Atunci însă 
Ionul trimis de la colț de Greaca 
a fost reluat în poartă, cu capul, 
de fundașul AGIU, peste zidul 
timișorean, pe lingă portarul 
Moise, al cărui elan s-a frînt to 
noroiul din fața porții sale.

Timișorenii au ripostat imediat 
după gol, Nedelcu avînd două 
acțiuni periculoase (min. 17 și 21), 
rezolvate, însă, cu succes de por
tarul Voinea. în min. 28, am 
consemnat cea mai mare ratare 
a reprizei, Economu, aflat doar 
la 6 m de buturile adverse, șu
tind defectuos, mult peste poarta 
lui Moise. Aelenel, care astăzi a

„umbra" sa Murar.

la 
n-a 
dar 
n-a 
ba-

‘Z
făcut o partidă bună, l-a obli
gat pe Moise (în min. 30, la ca
pătul unei acțiuni individuale) 
să plonjeze temerar.

După pauză, partida este mal 
dinamică și mai spectaculoasă, In 
pofida unui teren deosebit de so
licitant. * "
executat 
beră de 
fost din 
Aelenel _ , 
colțul suprafeței de pedeapsă de 
puțin pe lîhgă poartă, iar două 
minute mai tîrziu I. Marin a tri
mis puternic la semiinălțlme, por
tarul timișorean reținînd cu si
guranță.

In ultimele 5 minute, ultimul 
apărător timișorean se remarcă 
din nou la șutul lui Sava (min. 
85), Ieșind Inspirat la 6 m, și cu 
trei minute înainte de final cind 
l-a blocat pe Margelatu la colțul 
careului mic.

Deși meciul s-a desfășurat sub 
semnul echilibrului, victoria e- . 
chipel gazdă este meritată pentru 
că a atacat mai mult, mai variat

tn min. 48, Păltinlșan a 
puternic o lovitură li
la 25 m, dar Voinea a 
nou la post. In min. 68 
a șutat din voleu din

IERI, IN DIVIZIA „B"
SERIA I

DELTA TULCEA — CEAH
LĂUL PIATRA NEAMȚ 1—0 
<1—0). Unicul gol al partidei a 
lost înscris, ta min. 11, de I. Ro
tarii.

RELONUL SĂVINEȘTI — F.C.M 
SIDERURGISTUL GALAȚI 2—2 
(1—1). Au marcat : Gălan (mta. 
43), Arhip (min. 55), respectiv 
Bejenaru (mta. 33) șl Popescu 
(min. 53).

GLORIA BUZĂU — VIITORUL 
MECANICA VASLUI 3—0 (0—0)
Realizatorii golurilor : Croltoru 
(min. 65 — autogol), Dumitrache 
(min. 80) și Ghizdeanu (mta. 83).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
C.S.M. SUCEAVA 1—1 (1—1).
A marcat pentru brăilenl Pamfll 
(min. 9), iar pentru oaspeți 
Cristescu (mta 40).

VIITORUL GHEORGHEN1 — 
C.S.U. GALAȚI 2—0 (1—0). Au 
Înscris : Balazs (mta. 5) șl Clor- 
cerl (min. 86).

C.S. BOTOȘANI — GLORIA 
bistrița 1—0 (0—0). Realiza
torul .unicului punct — Cojocaru 
(min. 61).

VICTORIA TECUCI — POLI
TEHNICA IAȘI 0—1 (0—1). Go
lul a fost Înscris de Oprea (min. 7).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
C.S.M. SF. GHEORGHE î—0 
(1—0). Au marcat : Rusu (mta. 

43, din 11 m) șl Stăncloiu (min. 54).
CONSTRUCTORUL IAȘI — 

I.M.U. MEDGIDIA S—1 (3—0). Au 
Înscris : Bandac (min. 26), Ml- 
halcea (min. 29 și 85), Popescu 
(min. 40), Olteanu (min. 88, din 
11 m), respectiv Roșu (min. 86).

RELATĂRI DE LA : P. Com
is, C. Rusu, D. Soare, N. Costin, 
Cs. Malnasi, Th. Ungureanu, V. 
Doruș, V. Manoliu ,1 M. MacoveL

1. POLI. IAȘI 19 14 3 2 46-13 31
2. C.S.M. Sv. 19 12 2 1 44-20 24
3. Gloria B-ța 19 11 3 5 41-13 25
4. Unirea D. Fc. 19 10 3 6 24-16 23
5. Gloria Bz. 19 10 2 7 25-12 22
6. I.M.U. M-dia 19 10 2 7 26-31 22
7. C.S.M. Sf. Gh. 19 9 3 7 30-23 21
8. Siderurg. Gl. 19 7 7 5 23-16 21
9. C.S. Botoșani 19 0 3 8 33-30 ÎS

10. Ceahlăul P.N. 19 7 4 8 25-23 18
11. Viit. mec. Vs. 19 8 2 9 22-24 18
12. Delta Tulcea 19 7 3 9 18-36 17
13. F.C.M. P. Br. 19 5 C 8 19-22 14
14. Viit. G-gheni 19 5 5 9 15-24 ÎS
15. Construct. Iș. 19 6 2 11 23-36 14
16. C.S.U. Galați 19 7 0 12 25-40 14
17. Vict. Tecuci 19 5 1 13 13-38 11
18. Hei. Săvinești 19 2 5 12 15-44 S

ETAPA VIITOARE (duminică
21 martie) : Constructorul Iași —
Victoria Tecuci (0-1), (C. S. Bo-
toșanl — F.C.M. Progresul Bră-
11a (0—1), C.S.U. Galați - Relo-
nul Săvinești (1—2), CJS.M. Su-
ceava — Unirea Dinamo Focșani
(1—3), Viitorul Gheorgheni —
F.C.M. Siderurgistul Galați (0—0), 
Viitorul Mecanica Vaslui — Del
ta Tulcea (0—1), I.M.U. Medgi
dia — Politehnica lași (0—1), 
CJ5.M. Sf. Gheorghe — Gloria 
Buzău (0—2), Ceahlăul P. Neamț 
— Gloria Bistrița (0—0).

(min. 82), Ispas (mta. 90), res
pectiv CroitOru (min. 39).

CARPAȚI MIRȘA — ȘOIMII 
LP.A. SIBIU 1—1 (0—1). Scorul 
a fost deschis de sibienl, ta 
min. 17, prin Marcu ; gazdele 
au egalat prin Borti (min. 77).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—0 (1—0). 
A marcat Bolborea (min. 7).

DUNAREA CALARAȘI — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 3—0 (1—0) 
Deacu a marcat toate cele trei 
goluri (mta. 4, 54 șl 85).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI - 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—3 (1—2). 
Au Înscris pentru Luceafărul 
Hagi (mta. 8) și Țîrlea (mta. 
53), iar pentru Gaz metan So
lomon (min. 17), Langa (mta. 
25) șl Bălău (min. 76).

I.C.I.M. BRAȘOV — CHIMICA 
TIRNAVENI 2—0 (1—0). Realiza
torii punctelor : Cîmpean (min. 
36) șl Dumitrescu (min. 75, din 
11 m).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— UNIREA ALEXANDRIA 0—0.

RELATĂRI DE LA : Gh. Illn- 
ea, D. Mihail, V. Timuc, M. 
Verzescu, D. Daniel, N. Con- 
stanttaescu, S. Ion, V. Secărca- 
nu și A. Soare.

SERIA A ll-A
FLACARA AUTOMECANICA 

MORENI — PETROLUL PLOIEȘTI 
0—0.

ENERGIA SLATINA — ME
TALUL BUCUREȘTI 1—1 (0—1).
Au Înscris : Farcaș (mta. 67), 
respectiv I. Petre (mta. 15).

RAPID BUCUREȘTI — PAN
DURII TG. JIU 5—1 (0—1). Au
Înscris : Cojocaru (mta. 62 șl 67), 
Paraschlv (mta. 75), Damaschta

1. PETROLUL 19 11 4 2 33-13 28
2. Rapid. Buc. 19 11 5 3 41-12 27
3. Unirea Alex. 19 10 3 4 19-15 23
4. Șoimii Sibiu 19 8 5 4 25-21 21
5. Automat. Buc. 19 8 4 7 32-34 20
4. Gaz met. Mdș. 18 9 2 7 18-22 20
7. Metalul Buc. 19 7 5 7 21-16 19
8. Dunărea CI. 19 9 1 9 25-26 19
9. Energia SI. 19 8 3 8 23-27 19

10. Autobuzul 19 8 2 9 23-25 18
11. Chimica Tnv. 19 4 5 8 15-19 17
12. Mec. fină Buc. 19 5 7 7 21-25 17
13. Carpați Mîrșa 19 5 6 8 17-20 16
14. Fl. Moreni 19 6 4 9 15-19 14
15. Met. Plopeni 18 7 2 9 19-26 16
16. P-durii Tg. J. 19 7 2 10 26-33 16
17. Tractorul Bv. 19 7 2 10 17-25 16
18. ICIM Brașov 49 4 4 11 17-29 12

constănțenilor : în min. 70, Sig- 
mircan îl înlocuiește pe Prepe
liță • oaspeții nu stabilesc omul 
care să-l marcheze pe noul in
trat, acesta pasează lui ȘOARE
CE șl... 1—0 In min. 76 Ia
mandi scapă din nou ocazia de 
a înscrie dar, în min. 86, PI- 
ȚURCA (intrat și el în repriza a 
doua) majorează scorul cu o 
lovitură de cap din centrarea 
Iui Iamandi, consfințind a vic
torie absolut meritată.

Mircea TUDORAN

MAI UȘOR DE LA 16 m DE CIT DE LA 11 m ?
„U" CLUJ-NAPOCA 2 (1)
SPORTUL STUD. 0

Stadion Municipal , teren alunecos; 
timp ploios ; spectatori — circa 
15 000. Șuturi • 14-8 (pe poarta :
8-6). Cornere : 1—5. Au marcat :
CIMPEANU M (min. 34) și SUCIU 
(min. 50).

„U- CLUJ-NAPOCA : LAZÂREANU 
- L. Mihai, CIOCAN, Moș, I. Mune- 
șan — Porațchi, Boca, SUCIU — Do- 
brotă (min. 80 Fl. Pop), CIMPEANU 
H, ALBU.

SPORTUL STUDENȚESC : Speriata - 
M. MARIN, lorgulescu. CAZAN, B. 
Grigore (min. 72 Murvteonu l) — 
Pana, Muntean li K, CHIHAIA - 
Bucurescu (min. 61 Bo2eșan), O. lo- 
nescu, Terheș.

A arbitrat foarte bine I. Igno (Ti
mișoara) ; la Mnie : A. Stocker (Pe
troșani) și L. Frunza (Sibiu).

Cartonașe galbene : I. MUREȘAN, 
L. MIHAI.

Trofeul Petschovschi : 10. La fpe- 
ranțe : 3—1 (0-1)

DAR FĂRĂ GOL
C.S. TIRGOVIȘTE 1 (7)
„POLI" TIMIȘOARA 0

Stadion Municipal ; teren bâ-itit ; 
vreme ploioasa ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 11-7 (pe poarta :
5—4). Comere : 7-1. A marcat : AGIU 
(min. 11).

C. S. TIRGOVIȘTE : Voinea - Ni- 
culescu, Dumitrescu, ENE, Agio — 
L MARIN, Economu (min. 68 Măr
gele ta), Constantin — Greaca, Savo, 
AELENEI (min. 77 F. Alexandru).

„POLP : MOISE - Murar, PALT1- 
NIȘAN, Cîrciumoru, Șunda — Șerbâ- 
noiu (min, 55 VLATĂNESCU), Manea, 
T. Nicolae, ANGHEL — Nedelcu II, 
Bocânici (min 64 Palea).

A arbitrat bine O. Ștreng (Ord- 
dec) ; Io linie • N. Bițin (Salonta) 
și V. Ciocan (Bistrița).

Cartonașe galbene : PÂLTINIȘAN, 
MURAR, AELENEI.

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

și a știut să închidă culoarele a- 
tunci cînd oaspeții contraatacau.

Paul SLÂVESCU

CLUJ-NAPOCA, 14 (prin tele
fon)

Conectată la bornele jocului o- 
fensiv, echipa gazdă a atacat din 
start, căutînd să facă breșe în 
defensiva bucureșteană, dar a- 
ceasta este bine pusă la punct, 
Munteanu II și lorgulescu mar- 
cîndu-i strict pe cei mai pericu
loși atacanți adverși, Suciu și 
Cîmpeanu n. Cum terenul era 
însă alunecos și mingea destul de 
grea, indicate erau și Șuturile de 
la distanță ; ele au existat și, în 
min. 12, Speriatu s-a... speriat de 
„bomba” lui Porațchi, a și alu
necat, reușind pînă la urmă să 
pareze golul. Un gol ca și făcut 
l-a evitat și lorgulescu (min. 31), 
el respingînd, cu capul, de pe li
nia porții, un șut al lui Dobrotă, 
după ce acesta îl driblase pe 
Speriatu în afara careului. După 
patru minute însă, nimeni n-a 
mai putut să-1 oprească pe CIM
PEANU II să înscrie magistral, 
dintr-o lovitură liberă de la 16 m, 
și să deschidă scorul. în finalul 
reprizei se evidențiază și Lăză- 
reanu, el reușind două interven
ții de excepție la șuturile lui Chi- 
haia, ambele din lovituri libere 
(min. 37 și 40).

Repriza secundă este mult mai 
echilibrată și de o valoare net 
superioară celei dintîi. în min. 
50, Cîmpeanu II și Suciu, cei 
mai buni jucători ai „șepcilor ro
șii", realizează o fază de mare 
spectacol : primul pătrunde fron
tal prin dribling, pasează apoi 
coechipierului său SUCIU, care 
înscrie pe lingă Speriatu, ieșit din
tre buturi. Sportul studențesc nu 
renunță, schimbările făcute în 
formație avînd darul de a în
viora ofensiva sa. Dar spăpați de 
cîteva ori din chingile marcaju
lui „om la om", Cîmpeanu II 
și Suciu șarjează spectaculos și 
eficace derutînd deseori pe apără
torii echipei bucureștene. în min. 
65, Cîmpeanu II nu reușește să 
marcheze de la 11 m (faultat în 
careu de M. Marian), așa cum 
o făcuse de la... 16 m în min. 34, 
el trimițînd balonul pe lîngă 
poartă ! Victorie meritată a gaz
delor, aplaudate, în final, pentru 
evoluția lor mult mai bună de
cît în etapele precedente.

Laurențiu DUMITRESCU

ETAPA VIITOARE (duminică 
21 martie) ; Metalul Plopeni — 
Rapid București (0—i), Autobu
zul București — Luceafărul Bucu
rești (2—1), Pandurii Tg. Jiu — 
Dunărea Călărași (1—6), Șoimii 
I.P.A. Sibiu — Automatica Bucu
rești (1—2), Carpați Mîrșa — 
Chimica Ttanăveni (0—3), Meta
lul București — Petrolul Ploiești 
(0—1), Flacăra Moreni — Meca
nică fină București (0—0), Trac
torul Brașov — Energia Slatina 
(0—1), Unirea Alexandria — 
I.C.I.M. Brașov (1—0), Gaz me
tan Mediaș stă.

SERIA A III-A
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — F. C. 

BIHOR ORADEA 1—2 (1—1). Au 
marcat : Olaru (mta. 18), respec
tiv «roșu (min. 34) șl Pușcaș 
(mta. 61).

SOMEȘUL SATU MARE —RA
PID ARAD 2—1 (0—0). Au punc
tat : Pataki (min. 51), Kadar 
(min. 63), respectiv Broșovschi 
(min. 88).

DACIA ORAȘTIE — AURUL 
BRAD 1—0 (1—0). Unicul gol a- 
parține iul M. Marian (min. 41).

MINERUL CAVNIC — C.I.L. 
SIGHET 5—1 (2—0). Realizatorii
punctelor : Cristea (min. 23, din 
11 m, și 52). Necula (min. 44), 
Bonte (min. 61), Roatiș (min. 
87), respectiv Stețca (mta. 86).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — F.C.M. 
REȘIȚA 4—1 (2—0). Autorii go
lurilor : Piț (min. 25, 40 și 46), 
Munteanu (-nln. 89), respectiv 
bnireanu (mta. 78).

U. M. TIMIȘOARA — OLIMPIA 
SATU MARE 2—2 (0—1). Au în
scris : Roman (mta. 48), Bela
nov (min. 67) pentru U.M.T., iar 
pentru Olimpia Mociran (min. 
24) și Roman (min. 73 — auto
gol).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — MINERUL LUPENI 1—0 
(0—0). Golul aparține lui Vin- 
tilă (min. 47).

STRUNGUL ARAD — C.F.R. 
TIMIȘOARA 4—1 (1—0). Autorii
golurilor : Șchiopu (min. 30),
Bran (min. 51 și 88), Ruse (mta. 
52), respectiv Alba (min. 60).

MINERUL ILBA SEINI — F. C. 
BAIA MARE 0—3 (0—1). Au în
scris : Buzgău (min. 25 și 82) șl 
Ene (min. 80). Meciul s-a jucat 
la Jibou.

RELATĂRI DE LA : 1. LespUC, 
Z. Kovacs, I. Slminie, Z. Debre- 
țeni, I. Ghișa, St. Marton, V. 
Manafu, N. Străjan șl A. Morar.
1. F.C. BIHOR 19 15 2 2 52-17 32
2. F.C. Baia M. 19 10 4 5 40-16 24
3. Someșul S.M. 19 9 4 6 23-25 22
4. Aurul Brad 19 10 1 8 26-19 21
5. C.I.L. Sighet 19 9 2 8 23-29 20
6. F.C.M. R-ța 19 7 5 7 37-24 19
7. Olimpia S.M. 19 8 3 8 27-22 19
8. Strungul Ar. 19 8 3 8 29-39 19
9. Infr. Oradea 19 9 0 10 36-31 18

10. C.F.R. Tim. 19 7 4 8 31-26 18
11. C.S.M.Drobeta 19 8 2 9 24-26 18
12. Rapid Arad 19 8 2 9 23-26 18
13. U.M. Tim. 19 8 2 9 20-29 18
14. Min, Cavnic 19 7 3 9 31-29 17
15. C.F.R. Cj.-Np. 19 6 4 9 22-37 16
16. Min. Lupeni 19 6 3 10 26-29 15
17. Dacia Orăștie 19 6 3 10 21-46 15
18. Min. 11. Seini 19 4 5 10 16--37 13

ETAPA VIITOARE (duminică 
21 martie) : Dacia Orăștle — 
înfrățirea Oradea (0—3), C.F.R. 
Timișoara — F.C.M. Reșița (1—1)4 
C.F.R. Cluj-Napoca — F. C. Baia 
Mare (1—3). Rapid Arad — U. M. 
Timișoara (0—3), C.I.L. Sighet — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin (0—3), 
Minerul Cavnlc — Someșul Satu 
Mare (0—2), Aurul Brad — Mi
nerul Lupenl (0—1), F. C. Bihor 
Oradea — Minerul Ilba Seini 
(1—1), Olimpia Satu Mare — 
Strungul Arad (1—2).



PETRU KUKI-LOCUL 2 ÎN
„TROFEUL ADRIEN ROMMEL"

Actuala
Adrien 
bărbați 

’„Pierre 
rls — 
sovietic

ediția a „Trofeului 
Rommel** la floretă 
- desfășurat în sala 

de Coubertin" din Pa- 
a revenit scrimerului 

___Alcxandr Romankov, 
în finala concursului ei a dis
pus, cu 10—5, de floretistuJ 
nostru. Petru Kuki. Rezultatul 
este deosebit de valoros pen
tru reprezentantul țării noas
tre, deoarece îl menține in e- 
lita mondială a probei.

Kuki a avut o evoluție si
gură în sferturi de finală, in 
care a dispus de incomodul 
Patriot] Groq (Franța) cu 10—8. 
Tot în „sferturi", italianul 
Mauro Numa l-a întrecut pe 
campionul olimpic al probei, 
Sovieticul Vladimir Smirnov, cu 
10—5, Romankov s-a impus CU

dificultate în fața italianului CS- 
presse, în prelungiri, cu 11—9, 
în timp ce Omnes (Franța) 
a avut la discreție asaltul său 
cu polonezul Robak (10—3).

în semifinale, Kuki l-a în
trecut pe Numa cu 10—7, iar 
Romankov pe Omnes cu 10—X

Pentru locurile III—IV, Mau
ro Numa l-a întîlnit pe Phll- 
Iippe Omnes, intr-un asalt fără 
istoric, italianul reușind să se 
desprindă 
10—X

„Trofeul 
constituie ___
puternice turnee individuale de 
floretă de pe continent și 
printre principalele concursuri- 
test in vederea C.M. din acest 
an, de Ia Roma.

SUCCESE ALE ECHIPEI 
NOASTRE DE LUPTE 

GRECO-ROMANE

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

net în învingător, cu

Adrien Rommel* 
unul din cele mal

„MEMORIALUL
(Urmare din pag. I)

MIHAI SAVU“

aliniat alături de ceilalți 
finaliști : Rudolf Szabo (Româ
nia), Leszek Swornowski (Po
lonia) și Andreas Gerlach 
(R.D. Germană), care s-au ca
lificat direct, Mihai Popa, An

si 
In 

prin

ton Pongracz (România) 
Istvan Kolczonay, ajunși 
actul ultim al întrecerii, 
recalificări.

Pină la asaltul decisiv, 
Kolczonay. Octavian Zidaru a 
dispus, mai întîi, de Gcrlach, 
cu 10—5, remontînd de la 2—5. 
Egalat la 5, Gerlach n-a mai 
'.prins'* nici o tușă, dezorientat 
după fiecare atac în plin al 
reprezentantului nostru. Apoi, 
Zidaru a dispus de Rudolf Sza
bo, foarte tinărul nostru re- 
prezentant, care, inițial, a lă
sat impresia că va cîștiga con
cursul. în acest asalt, Zidaru 
a avut permanent inițiativa, 
conducînd cu 3—1, 5—3, 8—4, 
și în final apropriindu-și asal
tul cu 10—6...

Pe locul 2, deci, Istvan Kolc
zonay, învinsul lui Zidaru. Iar 
pe locul 3 Mihai Popa, caro 
l-a avut drept adversar pe 
Rudolf Szabo. Victorie cu 10—7, 
destul de lejeră în fața unul 
Szabo care, după ce a ratat 
locul I, n-a mai avut .resurse 
psihice pentru a „prinde** po
ziția a treia pe podium.

Oricum, trei reprezentanți ai

CU

RECORDURI MONDIALE
DE ÎNOT

MOSCOVA, 14 (Agerpres). — 
în cadrul întîlnirii de înot 
U.R.S.S. — R.D. Germană, ce 
se dispută la Moscova. înotă
torul sovietic Vladimir Salni
kov a stabilit un nou record 
mondial în proba de 1 500 m 
cu timpul de 14:56,35. Vechiul 
record aparținea aceluiași spor
tiv, cu 14:58,27, și fusese sta
bilit la 22 iulie 1980, în timpul 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova, cînd Salnikov a devenit

a 
mai puțin

României în primele patru 
locuri !

în continuare, tabloul final 
s-a conturat astfel: 5. Leszek 
Swornowski (Polonia), 6. An
dreas Gerlach (R.D. Germană).
7. Anton Pongracz (România),
8. Gabor Szelles (Ungaria). 
Alți doi spadasini de franța al 
țării noastre 
calificări, I.
gan.

Duminică 
asalturile în _ 
Cele 8 formații prezente 
competiție au luat parte, mal 
înttl, la meciurile din cadrul 
grupelor. în grupa L prima 
garnitură a României a pierdut 
meciul cu Cehoslovacia cu 9—6 
(R. Szabo 2 v.. Bodoczi 3 V., 
L Popa 1 v, Zidaru 0 v. resp. 
Doboș 1 v., Jurka 2 v. Kublsta 
și Vostal cîte 3 ▼.), apoi a 
terminat la egalitate cu Polo
nia, 8—8 (egalitate și la tușa- 
veraj). Realizatori : R. Szabo
2 v„ Bodoczi 3 v., N. Felix 1 
v„ L Popa 2 v. (care l-a În
locuit pe Zidaru), resp. Mroz 
șt Swornowski cîte 2 v.. Jabl- 
kowski 3 v, Janikowski 1 v. 
Apoi a întrecut Bulgaria cu 
9—2 (Bodoczi și Zidaru cîte
3 v„ I. Popa 2 v., R. Szabo 1 
v., resp. Kristevicl 2 v.). 
România I a totalizat astfel 
2,5 puncte, ocupînd locul III 
In grupă.

în această situație, prima 
noastră formație avea să întil- 
nească, pentru locurile 5—6, 
echipa R.D. Germane, ocupanta 
locului III în cealaltă grupă. 
Meciul s-a încheiat cu victo
ria reprezentanților țării noas
tre : 8—7 (I. Popa 3 v., R. Sza
bo și Bodoczi cite 2 v., Zidaru 
1 v, resp. Kiihnemund 4 v., Bîe- 
ler 2 v., Fischer 1 v.). Competi
ția a revenit echipei Poloniei, 
care a dispus de cea a Ungariei 
cu 8—4. Pentru locurile III—IV 
formația Uniunii Sovietice a 
întrecut pe cea a Cehoslova
ciei cu 9—1. Echipa secundă a 
României și cea a Bulgariei, 
s-au situat pe locurile VII—VIII, 
fără a mai susține întîlnlrea 
directă.

au rămas în re- 
Popa șl C. Bărâ-

s-au desfășurat 
proba pe echipe.

In

în concursul internațional de 
lupte greco-romane de la Sze- 
kesfehervar, echipa reprezenta
tivă a României a 
două întîlniri pe care 
cheiat cu frumoase 
9—1 cu selecționata 
Unite ale Amerlcii și 
formația Poloniei, 
programului, echipa țării noas
tre va mai susține în acest 
concurs și alte confruntări.

susținut 
le-a In
succese :
Statelor 

7—2 cu 
Conform

MONDIALELE" DE
PATINAJ ARTISTIC

COPENHAGA, (Agerpres). 
Proba de dans din cadrul cam
pionatelor mondiale de patinaj 
artistic de la Copenhaga a fost 
clștlgată de Jayne Torvill — 
Christopher Dean (Anglia). Pe 
locurile următoare s-au 
sat perechile Natalia 
mianova — Andrei 
(U.R.S.S.) și Irina Moiseeva — 
Andrei Minenkov (U.R.S.S.). 
Este pentru a doua oară cînd 
perechea Jayne Torvill — 
Christopher Dean cucerește 
medalia de aur in proba de 
dans.

După disputarea programului 
„scurt", in proba individuală 
feminină conduce Kristins We- 
geliui (Finlanda), urmată de 
Claudia Binder (Austria) șt 
Elena Vodorezova (U.R.S.S.).

cla- 
Beste- 
Bukln

a
FALUN «Cupa Mondială" a 

programat la Falun o probă fe
minină pj distanța de 20 ' 
Victoria a fost repurtată de 
vegiana Britt Petters en 
timpul de 1.03:00,05.

In clasamentul general al 
pel Mondiale*, după desfășurarea 
acestei probe se menține pe pri
mul loc Kvetoslava Jeriov» 
(Cehoslovacia) cu 113 p, urmată 
de Berlt Aunli (Norvegia) — 
111 9 șl Mărit Myrmael (Nor
vegia) — 100,5 p.

Proba de sărituri cu schlurlle 
de la trambulina de 90 m, din 
cadrul competiției internaționale 
de la Falun (Suedia), a revenit 
lui Ștefan Stenarius (R.D. Ger
mană), cu 235,5 p (sărituri de 
106 m șl 105,5 m). Pe locul doi 
s-a clasat Ulrich Tschera (R.D.G.) 
— 228,5 p, urmat de Ernst Vet- 
torl (Austria) — 322,2 p.

JASNA — In locallatea ceho
slovacă Jasna s-a disputat, In 
cadrul «Cupei Mondiale" la schi 
alpin, o probă de slalom uriaș, 
în care victoria a revenit ame
ricanului Steve 
nometrat In două 
2:15,07. Pe locul doi 
austriacul Hans Enn 
urmat de Phil Mahre 
2:1531.

Lider al clasamentului «Cupei 
Mondiale" se menține Phil 
Mahre — 294 p, urmat de Inge- 
mar Stenmark (Suedia) — 205 p.

RAD MITTERNDORF — în ca
drul concursului internațional de 
sărituri de la trambulină victoria 
a revenit finlandezului Mattl 
Nykanen cu 385 p (săriturile sa
le au măsurat 166 șl, respectiv, 
140 m). Austriacul Hubert Neu- 
per s-a clasat pe locul secund 
cu 383 p (166 și 141 m), urmat 
de compatriotul său ‘ ‘
Felder — 372 p (153 șl 147

VALCARLINA — Proba 
nlnt de slalom uriaș din 
„Cupei Europei" la Bchl, 
dominată de cehoslovaca 
Sarvatova, care a realizat 
de 1:10,07.

km. 
nor- 

cu

,Cu-

Mahre, cro- 
manșe cu 
s-a clasat, 
— 2:15,10, 
(S.U.A.) —

Andreas 
m).
feml- 

eadrul 
a fost 

Olga 
timpul

TREI TITLURI PENTRU ATLEȚII NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

SAMENT : 1. Mirela Sket (Iu
goslavia) 6:30,4 ; 2. Lenuța Rață 
6:30,6 ; 3. Iulia Ionescu 6:31,9 ; 
4. Margareta Keszeg 6:33,5... 7. 
Rodica Hoha 6:39,3 ; ECHIPE : 
1. România 9 p, 2. Iugoslavia 
23 p, 3. Bulgaria 27 p, 4. Al
bania 34 p, 5. Grecia 55 p, 6. 
Turcia 57 p.

JUNIORI, 6 000 m. Probă In 
care reprezentanții noștri s-au 
manifestat timid, fără convin
gere, plerzînd un titlu pe echi
pe în fața unor adversari vul
nerabili. Clasament : 1. Svctlin 
Strașilov (Bulgaria) 18:21,0 ; X 
Borisav Devici (Iugoslavia) 
18:24,6 ; 3. Erdin Sabanov (Bul
garia) 18:25,9... 
stantin 18:35,1 ; 
ti naș 18:35,4... 10. 
Codreanu 18:54,0 ; 
Havriliuc 18:54,6.

5. Costel Con-
6. Marcel Mar-

Constantin 
11. Teodor 
ECHIPE : 1. 

Grecia 31 p, 2. România 32 p, 
3. Bulgaria 44 p ; 4. Iugoslavia 
49 p ; 5. Turcia 64 p.

TINERET, 8 000 m. Probă de
ficitară pentru noi, in care sin
gurul remarcat a fost Emil Stă- 
nllă, sosit al doilea, la mică 
diferență de învingător. CLA
SAMENT : 1. Arsenios Tsiminos 
(Grecia) 24:24,4 ; 2. Emil Stă- 
nilă 24:26,6 ; 3. George Petra- 
kis (Grecia) 24:51,2... 5. Cornel

Milaș 25:00,5,... 12. Constantin 
Roșu 25:28,0 r IX Ilie Diaconu 
25:32,0 ; 14. Petre Drăgoescu 
25:42,0. ECHIPE : 1. Iugoslavia 
29 p, X Grecia 29 p, 3. Româ
nia 32 p, 4. Turcia 69 p.

SENIORI. 12 000 m. Principa
lul nostru favorit, Gyorgy Mar
ko, nu a reușit, în ciuda ma
rilor sale eforturi, să confirme 
clasa de anul trecut de la Uni
versiadă și Balcaniadă, sosind 
al patrulea. Coechipierii săi au 
făcut față cu greu ritmului 
cursei. CLASAMENT: 1. Meh
met Yurdadon (Turcia) 35:47,8 ; 2. 
Marios Kasianldis (Grecia) 
35:54,2 ; 3. Dragan Zdravkovlci 
(Iugoslavia) 36:22,5 ; 
Marko 36:38,3... I* 
Neamțu 37:13.0 ; 
Zaharia 37:19,8... 
Chiran 37:27,0... 
Nicolae 37:47,0... !
Buruiană 38:08,0. ECHIPE : 1. 
Turcia 35 p, 2. Bulgaria 39 p, 
3. România 40 p, 4. Grecia 47 
p, 5. Iugoslavia 60 p.

4. Gyorgy 
Gheorghe 
Gheorghe 

Alexandru 
Dumitru 

Gheorghe

10.
11.
15.
18.
23.

. ECHIPE

TEOFILO STEVENSON ÎNVINS
IN TURNEUL DE LA HALLE!

primul om din lume care 
înotat 1 500 m în 
de 15 minute.

Vladimir Salnikov 
in ajun și recordul 
proba de 400 m liber cu tim
pul de 3:49,57. Un record eu
ropean a îmbunătățit Jorge 
Woithe (R. D. Germană), înre
gistrat în cursa de 100 m liber 
cu timpul de 49,95. Petra 
Schneider (R.D. Germană) a 
terminat învingătoare în proba 
de 200 m mixt cu 2:16,89, iar 
în proba feminină de 100 m 
liber victoria a revenit Birgitei 
Meineke (R.D. Germană) cu 
56,54.

a corectat 
mondial In

ACTUALITATEA ȘAHISTA
BELGRAD, 14 (Agerpres) în 

runda a doua a turneului in
ternațional feminin de la Bel
grad, maestra româncă Marga
reta Mureșan a cîștigat la Pro- 
kopovici, Markovici a pierdut 
la Ahmîlovskaia, Stadler a în- 
vins-o pe Gostovici. în clasa
ment conduce Ahmîlovskaia 
(U.R.S.S.) cu 2 p. Mureșan o- 
cupă locul 5 cu 1 p și o par
tidă întreruptă.

JAKARTA, 14 (Agerpres). — 
Concursul internațional de șah 
de la Denpasar (Insula Bali — 
Indonezia), un veritabil super- 
turneu, cu 26 de participanți 
(19 mari maeștri și 7 maeștri 
internaționali) s-a încheiat cu 
victoria americanilor Browne 
și Henley, cu 17,5 p fiecare 
(din 25 posibile), urmați de 
Hort, Kurajița, Chandler cîte 
16 p. Florin Gheorghiu, care 
în runda a 25-a a remizat cu 
Matanovici, s-a situat pe locul 
9 cu 14,5 p.

BERLIN, 14 (Agerpres). — Au 
luat sfirșit întrecerile turneului 
internațional de box de la Halle 
(R. D. Germană). In ordinea ce
lor 12 categorii, victoria a reve
nit următorilor pugiiiști : Go Jo 
Nan (R.P.D. Coreeană), Wolfgang 
Prach, Klaus Dieter Kirchsteln, 
Torsten Koch, Richard Nowa
kowski (toți R. D. Germană), 
Carlos Garcia, Andres Aldama 
(ambii Cuba), Andreas Schroth 
(R. D. Germană), Armando Mar
tinez, Pablo Romero (ambii Cuba), 
Jurgen Fanghaenel, Ulli Karlen 
(ambii R. D. Germană).

In finala categoriei supergrea, 
UIH Kaden l-a învins prin des
calificare, în primul rund, pe 
campionul olimpic Teofilo Ste
venson (Cuba).

In clasamentul 
«Cupei Europei" 
conducă 
Stotz cu 
patrioata 
124 p.

I.AHTI — Cursa de 200 km pe 
patine, disputată pe lacul Vexiar- 
vi (în Finlanda), a fost clștlgată 
de olandezul Jan Kruytof cu 
timpul de 7.38:01,0. în virstă de 45 
ani, de profesie arhitect, Jan 
Kruytof a stabilit în urmă ca 
trei ani un record mondial neo
ficial tn această probă, parcur- 
gînd distanța în 6.05:17,0.

în cursa de la Lahti au parti
cipat patinatori din Olanda, Sue
dia, S.U.A. și Finlanda.

TIGNES. — în cadrul campio
natelor de schi ale Franței, pro
ba ■feminină de coborîre a fost 
clștlgată de Marie Cecile Gaude- 
nler cu timpul de 1:41,86. Pe locu
rile următoare s-au situat Marie 
Luce Waldemeler — 1:42,11 și
Catherine Qulttet — 1:42,43.

general al 
continuă să 

vest-germana Sonia 
129 p, urmată de come 
sa Sleglinde Winkler —

E
ATLETISM • tn orașul Pon

tiac (Michigan) au Început cam
pionatele universitare ale S.U.A. 
pe teren acoperit. Proba de 3 
milo a fost cîșltgată de Gabriel 
Ramau cu timpul de 13:07,81. 
tntr-una din seriile probei de 6® 
yarzl, Stanley Fard a fost cro
nometrat cu timpul de 6,13.

CICLISM • Prima etapă a 
cursei internaționale Paris — 
Nisa, disputată între, Chalons- 
sur-Marne și Montereau de-a 
lungul a 194,500 km, a fost clș
tlgată de francezul Jean Chaurin, 
înregistrat cu timpul de 5'29:50,9. 
După 6:11,0 a sosit grosul plu
tonului, al cărui sprint a reve
nit belgianul Roger de Vlae- 
mlnck.

In clasamentul general condu
ce Chaurin, urmat la 5:25,0 da 
olandezul Oosterbosch.

HOCHEI PE IARBA • In 
ziua a doua a „Cupei Asiei", se
lecționata Pakistanului a Întrecut 
cu 10—1 formația R.P. Chineze, 
India a învins cu 12—0 Singapo
re. tn timp ce Bangladesh a 
dispus cu 4—0 de Sri Lanka.

NATAȚIE • La Moscova att 
continuat întrecerile tradiționa
lului concurs internațional da 
sărituri tn apă pentru premiul 
ziarului «Komsomolskaia Prav
da*. Proba masculină de sări
turi de la platformă a revenit 
lui Falk Hofiman (R. ~ -
mană) 
Portnov 
cui doi
Serghel 
653,64 p.

SCRIMA • „Cupa campionilor 
europeni" la floretă (masculin), 
desfășurată la Paris, a fost ciș- 
tigată de formația Dinamo Mos
cova, care în finală a întrecut 
cu 9—7 echipa vest-germană 
Tauberbischofslieim. Tn semifi
nale, fioretiștii soveitici au eli
minat cu 9—4 echipa „Carabi
nieri* Roma, fostă deținătoare a 
trofeului. In sferturile de fina
lă, Steaua București a pierdut 
cu 6—9 întîlnlrea cu Racing 
Club Paris.

TENIS • Au continuat întîlnt- 
rile turneului internațional fe
minin de la Dallas (Texas). Re
zultate tehnice : Martina Navra
tilova — Petra Delhees 6—0, 6—2; 
Joanne Russell — Andrea Jaeger 
6—3, 2—1 (abandon); Mima Jau- 
sovec — Yvonne Vermaak 4 -0,
6— 3, 6—0 ; Sabina Simmonds — 
Eva Pfaff 6—2, 6—4 ; Kate Lat
ham — Catherine Ranvier 1—6.
7— 0. 6—2 ; Leslie Allen — Andrea 
Temesvarl 2—6, 6—2, 6—2 • In 
sferturile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la 
Bruxelles au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Wllander
— Teacher - - - -
— Mayotte
Buehnlng 
semifinale, _. ____ _ . _____
nl pe Gerulaitis, iar Wilander pe 
Glicksteln, care s-a calificat prin 
neprezentarea lui McEnroe, ac
cidentat. Campionus american va 
fi probabil indisponibil pentru o 
perioadă de 6 săptămini. sufe
rind de o entorsă. O Rezultate 
înregistrate în sferturile de fina
lă ale turneului de la Milnchen: 
Kriek — Amrltraj 
Smld — Barazzutti 6—2, 
6—4 ; Guenthardt
6—1 ; Lcndl — Moor 6—0,

D. Ger- 
cu 678,51 p. Aleksandr 
(U.R.S.S.) a ocupat lo- 
cu 661,32 p, urmat de 

Jelanov (U.R.S.S.) —

6—3, 6—4 ; Gerulaitia 
6—4, 6—4 ; Connors —
4—6, 6—3, 6—2. tn 
Connors îl va întîl-

AGENDA SĂPTÂMÎNII
14—21 YACHTING C.M., la Perth (Australia)
15—20 TIR C.E. cu arme de aer comprimat, la Haga
15—21 HANDBAL Cupele europene — sferturi de finală (m)

meciuri tur ; semifinale (f) meciuri tur
16—21 BIATLON Finala „Cupei Alpllor", la Sarajevo
17 FOTBAL Meciurile retur — sferturi de finală în 

pele europene
cu-

sein „Cupa Mondială" slalom uriaș (m), la 
KIeinkirchheim (Austria)

Bad
19—20 „Cupa Mondială* 10 km (m), 5 km (f) 

Vysoke Tatry (Cehoslovacia)
, la

„Cupa Mondială" slalom uriaș și special
20 CICLISM

(m), la Krajska Gora (Iugoslavia) 
Cursa Milano — San Remo

20—21 SCHI „Cupa Mondială" sărituri, la Strbske Pleso
21 FOTBAL

(Cehoslovacia)
Brazilia — R.F. Germania, la Rlo de
Janeiro

AUTO „Marele Premiu" (F.l) al Braziliei la 
de Janeiro

Rio
MOTO „Marele Premiu* al Argentinei
ATLETISM C.M. de cros, la Roma

Scoruri strînse in „Cupa 
Africii"

în „Cupa Africii", la 
poli, echipa Ghanei a 
cu 1—0 (1—0) selecționata Tu
nisiei. Unicul punct a fost 
marcat de Essien în minutul 
29. în altă partidă, echipele 
Libiei și Camerunului au ter
minat la egalitate : 0—0.
F. C. Liverpool a cîștigat 
finala „Cupei ligii engleze"

Pe stadionul Wembley 
Londra, în finala „Cupei 
gii engleze", echipa F.C. 
verpool a învins cu scorul
3—1 (după prelungiri) formația 
Tottenham Hottspur. Scorul a 
fost deschis de Tottenham prin

Tri- 
învins

din 
li-

Li-
de

6—1, 7—6 ;
‘ ‘ 6-7,
Fibak 6—1,

Archibald (min. 10), Liverpool 
a egalat de abia în minutul 87, 
în urma golului marcat de 
Whelan, pentru ca în prelun
giri să înscrie prin Whelan (min. 
111) și Rush (min. 119).

Campionate
ITALIA (etapa a 22-a) : 

Avellino — Napoli 3—0, Como— 
Ascoli 1—2, Genoa — Inter 
1—1, Milan — Catanzaro 0—1, 
Roma — Juventus 0—3, Tori
no — Florentina 2—2. Caglia
ri — .Udinese 1—1. Cesena — 
Bologna 4—1. Clasament : Ju
ventus 34 p, Fiorentina 33 p, 
Inter 29 p. etc.

R. F. GERMANIA (etapa 
25). Bayern Miinchcn a cîști- 
gat cu 3—1 meciul susținut în 
compania formației Borussia

Dortmund, intr-o partidă 
care s-a aflat cca mai mare 
parte a timpului la conducerea 
jocului. Punctele miinchenezi- 
lor au fost realizate de H3- 
nes-2 și Breitner. Alte rezul
tate : Bayer Leverkusen — 
F.C. Kaiserslautern 0—1 ; Dar-, 
mstadt — Eintracht Braunsch
weig 2—3 ; Werder Bremen — 
S.C. Karlsruhe 2—1 ; MSV 
Duisburg — SV Hamburg 1—2; 
VfB Stuttgart — Eintracht 
Frankfurt pe Main 5—2; Bo
russia Moenchengladbach — FC 
Koln 0—2 ; VfL Bochum — 
Fortuna Dusseldorf 3—0 : Ar
minia Bielefeld — FC Ntirn- 
berg 2—0. în clasament condu
ce Bayern Miinchen — 34 p, 
urmată de F. C. Koln — 34 p 
și S. V. Hamburg — 33 p.
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