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in spiritul vibrantului Mesaj adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Conferinței pe țară a mișcării sportive

REALIZAREA UNEI NOI CALITĂȚI, SUPERIOARE,
SARCINĂ PRIMORDIALĂ Șl ÎN DOMENIUL SPORTULUI

’f

v
celelalte
și în activitatea de edu

cație fizica și sport trebuie sâ realizam, în acest cincinal, o 
calitate noua, superioarâ, din toate punctele de vedere*.

NICOLAE CEAUȘESCU

„Ața cum ne-am propus in toate 
vieții noastre economice ți sociale -

domenii ale

Aniversarea a 60 de ani de Ia crearea 0. T. C.

ORGANIZAREA PETRECERII TIMPULUI 
LIBER, OBIECTIV IMPORTANT 

AL ORGANIZAȚIILOR DE TINERET
Pc marginea sesiunii de referate și comunicări stiinfiiicc

Trăim o epocă în care efor
tul comun de ridicare a țării 
pe trepte tot mai înalte de pro
gres și civilizație este inspirat, 
susținut și stimulat de ideea 
generoasă a bătăliei îndîrjite 
pentru o nouă calitate, superi
oară, în toate domeniile activi
tății sociale. Calitatea superi
oară în muncă, în gindire, în 
creație, in atitudini și conștiin
ță înseamnă o nouă calitate a 
vieții, satisfacerea în măsură 
tot mai mare a nevoilor mate
riale și spirituale ale colectivi
tății, creșterea bunăstării între
gului popor, trăinicia și vigoa
rea societății noastre socialiste 
în permanentă 
Acestea fiind, 
fundamentale ale 
tidului și statului

Asa cum ne-a 
tășul NICOLAE 
în Mesajul adresat Conferinței

perfecționare, 
dealtfel, țeluri 

politicii par- 
nostru.

indicat tova- 
CEAUȘESCU

De joi pinâ duminică, la Tirgoviște

CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO
în Sala sporturilor din Tîr- 

goviște încep joi Campionatele 
Balcanice de judo pentru se
niori și juniori (17—19 ani). La 
aceste întreceri și-au anunțat 
participarea sportivi din Bul
garia, Iugoslavia, Grecia, Tur
cia și, firește, din țara noastră.

La ediția din acest an, în
trecerile se anunță deosebit 
de interesante, deoarece în ul
tima vreme sportivii români 
și cei bulgari au repurtat suc
cese însemnate în arena inter
națională șl deci, mai mult 
ca sigur, ei vor da, de astă 
dată, o replică mai puternică 
iugoslavilor — judoka bine 
cotați pe plan internațional și 
cu îndelungată experiență de 
concurs.

Antrenorii români nu au defi
nitivat încă cele două loturi, 
dar de la seniori nu vor lipsi

Turneele nr. 3 ale campionatului masculin de volei

DINAMO CONTINUA NEÎNVINSA CURSA SPRE TITLU,
Turneele cu nr. 3 (pe grupe) 

din cadrul campionatului mascu
lin de volei au continuat ieri în 
sălile de sport din Zalău (locurile
1—4), București (Olimpia; grupa 
A) și Craiova (grupa B).

ZALAU, 15 (prin telefon). In 
ziua a doua a turneului fruntașe
lor, vicecamploana Steaua a în- 
tîlnit pe Tractorul Brașov, care 
a încercat și ea să realizeze sur
priza, cum o făcuse în prima zi 
echipa din Șlmleu Sllvaniel. Dar 
bucureștenii au știut de data a- 
ceasta să o evite, cîștigînd parti
da cu 3—1 (13, —13, 8, 6). Jocul 
a fost extrem de echilibrat la 
început. în setul T echipele mer- 
gînd „cap la cap“ pînă spre fi
nal. Tractorul a condus cu 13—11, 
dar trei greșeli consecutive în te
renul brașovean au dus la cîștl- 
garea setului de către Steaua. E- 
chilibrul s-a menținut și în setul 
al doilea (3—3, .5—5, 9—9, 11—11, 
12—1'2, 13—13), dar o greșeală a 
arbitrului V. Chioreanu, urmată 
de una a stelistulul A. Ion. au 
pus capăt setului egalizator. Efor
turile depuse în primele două se
turi sînt evident resimțite de 
brașoveni. Steaua domlnînd în 
continuare clar partida șl oferind 
în final faze de mare spectacol 
în atac. Remarcați: Bădiță, Pop, 
Macavel (S), Hinda șl Stcrea (T). 
Au arbitrat: V. Chioreanu (Cluj- 
Napoca), cu greșeli și nesincro- 

A

V

pe țară a mișcării sportive, 
activitatea de educație fizică și 
sport trebuie să realizeze o 
nouă calitate fiind parte com
ponentă a complexului de ne
cesități ale omului modern, ca 
bun de preț al vieții sale, ca 
mijloc important de întărire a 
sănătății publice, ca valoros 
factor educativ. în prim-planul 
obținerii noii calități în sport 
trebuie să fie pusă preocuparea 
pentru o puternică mișcare de 
masă, pentru antrenarea între
gului tineret — copii, pionieri, 
școlari, studenți și tineri din în- 

1 și instituții — a 
largi categorii de ce- 
practicarea exercițiu- 
sportului și turismu- 
într-adevăr, in acest 
multe de spus, dar 
de făcut. Pentru că. 

încă mai constatăm că

treprinderi 
celor mai 1 
tățeni la 
Iui fizic, 
Iui. Și, 
sens sint 
mai ales 
de pildă, 
nu toți copiii și școlarii

campionul continental Constan
tin Niculae (cat. semiusoară). 
Simion Toplicean (ușoară) și 
Mircea Frățică (semimijlocie).

Joi și vineri sint programa' 
te disputele individuale, ia 
duminică cele pe echipe.

In Sala sporturilor din Brașov HOCHEIȘTII NOȘTRI ÎNAINTEA
TURNEU INTERNATIONAL DE BASCHET FEMININ STARTULUI ÎN C.M. (grupa ,,B“)

De joi, în Sala sporturilor 
din Brașov, se va desfășura un 
interesant turneu international 
de baschet feminin. In organi
zarea secției de resort a 
UCECOM, se va disputa prima 
ediție a „Campionatelor inter
naționale cooperatiste". La în-

nizări cu secundul, și I. Covaci 
(București) — bine, nesprijiniți 
de tușieri (slabi). Cu mult inte
res a fost așteptată întîlnirea 
dintre lideră, Dinamo, și revela
ția acestei ediții, Silvania Șim- 
leu Silvaniei. Campionii au în
ceput meciul în nota obișnuită, 
adică evoluînd foarte bine. Ei au 
cîștigat primele două seturi de o 
manieră categorică, dar la înce
putul setului al treilea Silvania 
are o perioadă strălucită de Joc, 
conduce cu 5—0 și 10—4, ceea ce 
îl face pe antrenorul dinamovist 
W. Schreiber să scoată trei ti
tulari (Oros, Gîrleanu, Enescu) și 
să trimită în teren rezervele (Ște- 
flea, Gizdavu și Olteanu). Setul 
al patrulea va fi însă și ultimul, 
pentru că Dinamo, în sextetul de 
bază, joacă din nou în forță și 
nu lasă adversarilor nici o spe
ranță. Scor 3—1 (7, 6, —9, 7) pen
tru Dinamo. Remarcați: Căta-Chi- 
țiga (cel mai bun de pe teren), 
Gîrleanu, Dumănoiu (D), Cionto? 
șl Strauff (S). în clasament : 1. 
Dlnamo 16 p, 2. Steaua 13 p, 3. 
Silvania 10 p, 4. Tractorul 9 p. 
Miercuri, de la ora 16,30: Silva
nia — Tractorul, Dinamo — Stea
ua. 

• Mihail VESA
Turneul de la București (gru

pa ,,A“) a programat In deschi
dere partida dintre Calculatorul

cuprinși in activități sportive 
continue. Chiar lecția de edu
cație fizică nu este in suficien
tă măsură folosită pentru cre
area și consolidarea deprinderi
lor, pasiunii și obișnuinței de 
a face sport, a conștiinței că 
această activitate este o nece
sitate permanentă. Mulți dintre 
studenți sau tineri din între
prinderi și instituții se intîlnesc 
cu sportul cu prilejul unor spo
radice „festivaluri". Timpul li
ber al multor categorii de oa
meni ai muncii de virste mai 
ridicate nu este astfel organi
zat incit aceștia să beneficieze 
de binefacerile mișcării în aer

■
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(Continuare in pag 2-3)

treceri vor fi prezente repre
zentative ale cooperației 
Bulgaria.
România. Din echipa 
fac parte, printre altele. Ște- 
fania Borș, Liliana Slăvei, Ta
tiana Popescu, Esteta Tomescu, 
Camelia Solovăstru.

din
Polonia, Ungaria și 

noastră

■■■
București și C.S.M. Delta Tulcea. 
Bucureștenii, cu o echipă mai 
omogenă din rîndul căreia s-a 
evidențiat Schiopescu, bine secun
dat de Steriade, Alexandru și 
Nicolae, au reușit să se impună 
ușor în fața unei formații debu-

(Continuare in pap a 1-a)
f

AU SOSIT PRIMII OASPEȚI Al „CENTURII DE AUR" LA BOX
Boxeri din 14 țări la
„Centura de aur" — compe

tiție care și-a dobîndit un me
ritat prestigiu în lumea boxu
lui mondial amator — se află 
in faza pregătirilor dinaintea 
celei de-a Xl-a ediții. înce- 
pînd de luni. Palatul sporturi
lor și culturii din Capitală va 
cunoaște din nou animația spe
cifică marilor întreceri pugilis
tice internaționale. Cei mal 
buni boxeri români, aflați în 
perioada pregătirilor pentru 
campionatele mondiale de la 
Miinchen (4—15 mai), vor avea 
ca parteneri de întrecere sport

a 60-a 
Uniunii 
s-a în- 
referate

„Ro-

U.T.C."

în suita amplelor manifes
tări dedicate celei de 
aniversări a creării 
Tineretului Comunist 
scris și Sesiunea de 
și comunicări științifice 
mantism revoluționar și anga
jare în activitatea 
Dezbaterile, care au avut loc 
timp de două zile — în șe
dințe plenare și pe secțiuni — 
în amfiteatrele Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", au stat 
sub semnul deplinei adeziuni 
a tineretului nostru la politica 
internă și externă a partidului, 
ă angajării sale ferme în toa
te sectoarele vieții societății, 
în spiritul înaltelor tradiții 
patriotice și revoluționare.

în acest spirit, lucrările sec
țiunii „TIMP LTBER — CUL
TURA. SPORT, TURISM" s-au 
constituit intr-o amplă trece
re în revistă a realizărilor ob
ținute. de-a lungul anilor, de 
organizațiile U.T.C. în organi
zarea acțiunilor educative, 
sportive sau turistice, ca mij
loace eficiente de educare a 
tinerei generații. Totodată 
— pentru că 
vește mereu 
de tot mai 
evidențiat în 
și intervențiile 
„D 100", preocupările 
sporirea _ “
ilor U.T.C. in atragerea între
gului tineret la practicarea

tineretul pri- 
înainte și tin- 
sus — s-au 

comunicările 
din amfiteatru 

pentru 
angajării organizați-

,,B'

Hocheiștii români sînt gata 
de start. Ei au încheiat me
ciurile de verificare, efectuind 
ultimele antrenamente In ve
derea participării la cea de a 
25-a ediție a grupei „B“ a 
campionatului mondial. între
cerea va începe în ziua de 18 
martie la Klagenfurt în Aus
tria, la startul ei aliniindu-se 8 
echipe : Polonia, R.D. Germană, 
Elveția, Olanda, România, Nor
vegia, R.P. Chineză și Austria, 
ultimele două formații fiind 
promovate din grupa „C“. iar 
Olanda fiind retrogradată din 
grupa „A". Este vorba de o 
dispută sportivă foarte echili
brată, în care pronosticurile 
sînt 
ma 
tru 
mai 
pante la grupa 
(Polonia, R.D. Germană, Elve
ția, România, Olanda și Norve-

în care
hazardate, dacă ținem sea- 
de faptul că în lupta pen- 
întiietate sînt angajate nu 
puțin de șase foste partici- 

„A“ a C.M.

cea de a Xl-a ediție
tivi din Bulgaria, R.P.D. Core
eană, Cuba, Franța, R. D. Ger
mană, Italia, Iugoslavia, Japo
nia, R. P. Mongolă, Tunisia, 
Turcia, Ungaria și U.R.S.S.

Cele mai numeroase delegații 
sînt cele ale Cubei și Uniunii 
Sovietice, federațiile respective 
anunțînd participarea cu echi
pe complete. Japonia va fi re
prezentată de un număr de 
șapte pugiliști, firește, cu pre
cădere la categoriile micț. De
legația R. P. Mongole. în com
ponența căreia se află cinci 
boxeri (la semimuscă. muscă, 

exercițiilor fizice și a turis
mului de masă. in 
celor mai recente
ții ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Mesajul adresat 
de secretarul general al par
tidului Conferinței pe țară a 
mișcării sportive fiind conside
rat unanim un document de 
inestimabilă valoare.

Una dintre cele mai interesante 
comunicări a fost susținută de 
lectorul universitar Alexandra 
Mureșan, de la A.S.E.. un su
biect deosebit de interesant — 
„Tradiții ale activității spor
tive desfășurate de Uniunea 
Tineretului Comunist" — bucu- 
rindu-se de o documentată șl 
însuflețită prezentare. A fost 
expus, In mod sintetizat, lun
gul drum al angajării organi
zațiilor de tineret in această 
activitate de o deosebită 
portantă, căreia partidul 
sei muncitoare i-a acordat 
deauna atenția cuvenită, 
deosebi în anii noului regim, 
cu precădere in perioada de 
cînd In fruntea partidului șt 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se la aspecte pri
vind sporirea atribuțiilor orga
nizațiilor U.T.C. în organiza
rea activităților sportive, refe
ratul prezentat de Alexandru

lumina 
indica-

im- 
cla- 
tot- 
în-

se

(Continuare in pag 2-3)

dumitiică dimi-

Tineretul universitar 
bucureștean a răspuns 
cu entuziasm și dragoste 
invitației de a lua parte 
la întrecerile competiției 
omagiale de cros, organi
zată 
neața, in Capitală, pen
tru a marca sărbătorirea 
unor frumoase aniver
sări Este vorba de Cro
sul „U.A.S.C.R. 25“, des
fășurat pe aleile Institu
tului Politehnic de 
Grozăvești, organizat în 
cinstea 
de ani 
Uniunii 
munist, 
de veac 
ființarea Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comu
niști din România. (Ci
tiți amănunte în pag. a 
2-a). Foto : D. NEAGU 

la

60aniversării a 
de la crearea 

Tineretului Co
și a unui sfert 

de la in-

— in plus — să nu ui- 
lupta va fi cu atit mal

spune, o sarcini 
jucătorii români

gia). Și 
tăm că 
acerbă cu cit cele șase repre
zentative care vor evita retro
gradarea (ultimele două cla
sate vor avea această... „soar
tă) au șansa de a obține anul 
viitor calificarea pentru J.O. 
de la Sarajevo (1984).

Cum s-ar 
grea pentru 
care în acest sezon au disputat 
multe partide amicale, veriH- 
cindu-și potențialul. Rezultate
le acestor meciuri au fost foar
te contradictorii, vădind o ma
re fluctuație valorică de Ia un 
joc la altul, uneori chiar de la 
o repriză la alta. Am stat de 
vorbă, despre această lipsă de 
siguranță, de uniformitate în 
comportare, cu antrenorul prin-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag a 1-a) 

semiușor),
la

vor 
na-

doi la pană și un 
este prima care a sosit 
București.

Din formația Cubei nu 
tace parte titularii echipei 
ționale, aceștia evoluînd, in a- 
ceeași perioadă, în, fața pro
priilor suporteri, la turneul 
„Giraldo Cordova Cardin" (19— 
27 martie), concurs la care vot 
fi prezenți și patru 
români : Dumitru
Niță Robu. Eugen Preda 
Gelu Hodiștcanu. Reprezentau-

pugillștl 
Șchiopa, 

Si

(Continuare in pap. 2-3)



CROSUL „U.A.S.C.R.-25"
Pe aleile Institutului Politeh

nic de la Grozăvești a avut 
loc, duminică dimineață, un 
cros cu participare studen
țească. în cinstea celei de a 
60-a aniversări de la crearea 
U.T.C. și a 25 de ani de exis
tență a U.A.S.C.R. întrecerile 
— care au constituit un bun 
prilej de selecție pentru echi
pele reprezentative ale institu
telor de învățămînt superior 
din București, în vederea parti
cipării la fazele superioare ale 
competiției naționale „Dacia- 
da“ — s-au bucurat de o nu
meroasă participare (circa 1 400 
de studenți și peste 1 000 de 
studente), care cu siguranță, 
ar fi fost și mai mare dacă 
vremea nu ar fi fost atît de 
închisă (ploaie măruntă care a 
căzut tot timpul, însoțită de un 
vînt rece și un frig pătrunză
tor). Primele au luat startul 
fetele care au avut de parcurs 
un traseu de 1 000 m. După un 
finiș deosebit de strîns, a cîș
tigat Cornelia Gavril (I.P.B.- 
Metalurgie) care s-a impus, pe

linia de sosire în fața Măriei 
Balaciu (Agronomie). în conti
nuare, clasamentul arată ast
fel : 3. Alice Potop (I.M.F.), 4. 
Elena Manole (Agronomie), 5. 
Daniela Bondilă (Univ.), 6. Li
liana Ciuvercă (A.S.E.), 7. Ele
na Bodoroncea (I.M.F.), 8. Li
liana Balaș (I.P.B.-Chimie), 9. 
Marioara Rusu (Agronomie), 
10. Maria Anichiforesei (I.M.F.) 
etc. în cursa băieților (1500 
m). pe primul loc s-a clasat 
Nicolae Florea (I.P.B.-Electro- 
tehnică), urmat de 2. I. Ale
xandrei (Univ.). 3. Kacem Sami 
(I.M.F.), 4. P. Chiosu (Univ.), 
5. A. Hodec (Univ.), 6, C. Vasi- 
lica (Agronomie), 7. D. Tăbă- 
caru (T.P.B.-Transporturi), 8. 
I. Bran (I.P.B.-Chimie), 9. N. 
Tudosescu (I.P.B.-Electronică). 
10. C. Barbu (I.P.B.-Transpor
turi). Pe institute, la fete a 
cîștigat Agronomia, urmată de 
Politehnica și I.M.F., iar la bă
ieți — Universitatea, urmată 
de Politehnica.

Andi VILARA-coresp.

ICED A PROMOVAT 
PE LOCUL 3 

ÎN DIVIZIA „A"
DE BASCHET (m)
După meciurile etapei a 21-a 

(ultima din cadrul turului al trei
lea) a campionatelor naționale de 
baschet, schimbarea cea mai 
spectaculoasă s-a produs în cla
samentul întrecerii masculine, 
unde echipa ICED București 
(antrenor : M. Câmpeanu) a pro
movat pe locul 3, luînd locul for
mației C.S.U. Brașov, care deți
nuse multă vreme poziția respec
tivă. Clasamente la zi :

DERBYUL RLIGBYSTIC DE LA IAȘI
Șl... NAȚIONALA

Stelistul Fuicu continuă să fie lider In „Trofeul Sportul"—al eficacității

c

PESTE 6000 DE PARTICIPANȚI LA STARTUL 
ÎNTRECERILOR OMAGIALE DIN JUDEȚELE 

PRAHOVA, BUZĂU Șl DÎMBOVIȚA
Pe agenda manifestărilor 

sportive organizate în județele 
Prahova, Buzău și Dîmbovița 
In semn de omagiu adus a- 
propiatei aniversări a U.T.C. 
au fost înscrise, zilele acestea, 
numeroase competiții de masă 
— bazele sportive locale fiind 
gazde ale întrecerilor desfășu
rate sub genericul „Daciadei", 
Ia care au luat parte mai 
bine de 6 000 tineri, elevi și 
studenți. Astfel, la sala spor

turilor „Victoria" Ploiești și la 
cea polivalentă din Tîrgoviște, 
pe stadioanele din Moreni, Rm. 
Sărat, Pucioasa, Găești, Buzău 
și Cîmpina, un mare număr 
de tineri au fost prezenți la 
desfășurarea întrecerilor — fa
zei municipale și județene — 
la handbal, tenis de masă și 
de cîmp. șah, popice și atletism, 
dotate cu Cupa „A 60-a ani
versare a U.T.C.".

GRUPA 1—€ :
1. Steaua 31 31 0 3000:2075 62
2. Dinamo Buc. 31 24 7 2814:2084 55
3. ICED Buc. 31 15 16 2337:2527 46
4. C.S.U. Bv. 31 15 16 2297:2537 46
5. Rapid Buc. 31 13 17 2247:2332 45
6. IMUAS B.M. 31 7 24 2073:2620 38

GRUPA 7—12 •
7. Farul C-ța
8. C.S.U. Sib.

31 17 14 2535:2481 48
31 16 15 2486 :2483 47

9. „U“ Cj.-N. 31 15 16 2386:2380 46
10. Urbis Buc. 31 14 17 233’8 :2515 45
11. Dinamo Or. 31 14 17 2383:2405 45
12. Carpați B. 31 4 27 2244:2701 35

FEMININ, GRUPA 1—6 :
1. „U“ Cj.-Nap. 31 26 5 2528:1862 57
2. Poli. Buc. 31 25 6 2310:1890 56
3. Voința Buc. 51 21 10 2193:1887 52
4. Olimpia Buc. 31 18 13 1921:1985 ■1')
5. Univ. Tim. 31 10 21 1920:21^3 41
6. Com. Tg. M. 31 8 23 1902 .‘2291 39

GRUPA 7—12
7. Progresul 31 17 14 2061 :2028 48
8. Crișul Or. 31 16 15 2299:201fl 47
9. C.S.U. PI. 31 15 16 2158:2139 46

10. Voința Bv. 31 14 17 1934 :2135 45
11. Mobila S.M. 31 12 19 1869:2063 43
12. Carpați Sf.G..31 4 27 1740:2421 35

întrecerile Diviziei „A* vor fi 
reluate, sub formă de turnee. Pri
mele turnee se vor disputa ast
fel : masculin, grupa 1—6 : în 
luna iunie, după desfășurarea 
Challenge — round-ului campio
natului european de seniori ; gru
pa 7—12 : Constanța, 20—24 mar
tie ; feminin, grupa 1—6 : Timi
șoara, 31 martie — 4 aprilie ; 
grupa 7—12 : Satu Mare, 31 mar
tie — 4 aprilie.

Două au fost întîmplările 
de referință din cea de a 15-a 
etapă a Diviziei „A" la rugby. 
Anume, trecerea de către au
toritara lideră a unui alt „hop" 
și victoria Vulcanului în „der- 
byul codașelor". Iar ambele 
rezultate se înscriu Iu limitele 
firescului, deci și succesul 
metalurgiștilor bucureșteni, ca
re — am subliniat nu o dată 
— au un lot mult deasupra 
poziției deținătorilor lanternei, 
în privința derbyului de la 
Iași, onorat cum se cuvine și 
de Dinamo, și de Politehnica 
trebuie remarcate, în completa
rea cronicii de ieri, alte ele
mente relevante. Mai întii, 
„cuvîntul" greu pe care l-a 
avut de spus in această par
tidă căpitanul reprezentativei, 
Paraschiv, într-o formă dătă
toare de speranțe in perspec
tiva apropiatului sezon inter
național. Firește, dinamovistul 
a cîștigat duelul cu vizaviul 
său Vasiliu (și nu Vasile, cum 
a apărut în ziarul de ieri), 
dar ieșeanul de 20 de ani, a- 
flat abia la a doua apariție pe 
prima scenă, a reușit să arate, 
totuși, deătule calități, mai cu 
seamă în ceea ce privește pla
cajul și acoperirea spațiului de 
joc. Dintre studenți, cea mai 
frumoasă impresie a lăsat-o, 
inclusiv... antrenorului federal. 
Nistor, îndeosebi după pauză, 
cînd a trecut in linia a treia 
(acolo unde-i este de fapt lo
cul) făcind un mare travaliu, 
mareînd și un eseu. Nu se poa

te trece, totodată, peste gre
șelile individuale comise de 
ieșeni, în ambele faze (dotatul 
Bălan nu a reușit să transfor
me, la scorul de 8—11, din 
poziție ideală, balonul șutat 
de el, fiind blocat de Nica !). 
Ca să nu mai vorbim de trei- 
patru gafe, prompt speculate, 
in_ apărare...

în general, etapa a fost mai 
săracă în eseuri — doar 19 —, 
Steaua continuînd insă să fie 
cea mai eficace echipă, cu 60 
eseuri, cu toate că nu a înscris 
duminică (in urma sa Farul 
57, Dinamo 47 etc.). Iată și si
tuația în Trofeul Sportul (134 
de jucători au înscris 297 ese
uri) : FUICU (Steaua) 14, Ai
des (Dinamo) 11, Holban, (Fa
rul) 9, Plloțschi (Farul) 8, 
Munfeanu, Roșu (Steaua), Pa
raschiv, (Dinamo) 7, Al. Ma
rin (R.C. Grivița Roșie), Lun- 
gu, Gh. Florea (Farul), FI. Io- 
nescu (Dinamo) 5.

Geo RAEȚCHI

•) penalizată cu 1 punct.

1. DINAMO 15 14 0 1 325- 72 43
2. Farul*) 15 12 0 3 332-102 38
3. Steaua 15 11 1 3 379-124 38
4. Grivița R. 15 10 0 5 196- 89 35
5. Șt. Baia M. 15 8 0 7 156- 99 31
6. P.T.T. Arad 15 7 0 8 113-279 29
7. Poli. Iași 15 6 1 8 132-171 28
8. Șt. Petroș. 16 6 1 8 111-150 28
9. C.S.M. Sib. 15 6 0 9 95-154 27

10. Rulmentul 15 5 2 8 64-216 27
11. „U" Tim. 15 4 3 8 121-191 26
12. C.S.M. Sv. 15 4 1 10 84-247 24
13. Sp. stud. 15 3 3 9 133-205 24
14. Vulcan 15 3 0 12 79-221 21
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După Balcaniada dc schi SCHIORII NOȘTRI S 
DEPARTE DE EXIGENȚELE MARILOR

ORGANIZAREA PETRECERII TIMPULUI LIBER
(Urmare din pag. 1)

Parascliiveseu, instructor al 
C.C. al U.T.C.. z a cuprins. în
tre altele, o serie de modali
tăți prin care tineretul să fie 
tot mai mult atras la practica
rea sportului; popularizarea 
largă a „Daciadei”; îmbunătă
țirea activității de propagandă 
audiovizuală ; extinderea prac
ticării atletismului, crosurilor, 
gimnasticii de înviorare, gim
nasticii zilnice școlare si în 
producție, drumețiilor șl ciclo
turismului ; trecerea normelor 
complexului polisportiv „Sport 
și sănătate"; un accent sporit 
pe intensificarea activităților 
sportive în rîndul tinerilor 
care locuiesc în căminele de 
nefamiliști; cuprinderea mai 
largă a elementului feminin 
prin extinderea formelor sim
ple în funcție de preferințe : 
organizarea la nivel superior 
a taberelor de vacanță cu pro

fil, a concursului pentru cea 
mai frumoasă bază sportivă; 
o mai bogată colaborare cu 
celelalte organe cu atribuții în 

'îmbunătățirea sistemului acti
vităților sportive de masă și 
turistice din întreprinderi si 
instituții ; realizarea unui sis 
tem unic de acțiuni in me 
diul rural etc.

Alte referate — multe sus 
ținute de cursanți ai Școlii 
centrale de pregătire a cadre
lor U.T.C. — au avut în obiec
tiv o serie de probleme speci
fice, de real interes. De ase
menea, comunicările referi • 
toare la probleme de turism, 
au reușit să releve preocupări
le principale din acest dome
niu.

întreaga manifestare a re
prezentat o valoroasă contri
buție la vasta activitate de 
găsire a celor mal viabile me
tode de organizare în mod util 
și plăcut a timpului liber al 
tineretului.

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

ții noștri sînt însoțiți de antre
norul Alee Năstac.

■ Dintre boxerii cubanezi în
scriși la „Centura de aur" îi 
amintim pe Adrian Nunez, E- 
miîio Ruiz, Elpidio Rodriguez, 
Ultiminio Ramos, Eduardo Pe
na și Pedro Betancourt, spor
tivi tineri, dar care, așa cum 
îi cunoaștem, așteaptă momen
tul afirmării internaționale. 
Programul competiției din 
București este următorul : luni, 
marți și miercuri — întilniri 
eliminatorii (vor avea Ioc cite 
una sau două gale pe zi, in 
funcție de numărul total al 
participa nților) ; joi și vineri 
se vor disputa întrecerile semi
finale. iar duminică, după o zi 
de odihnă, vor fi desemnați 
cîștigătorii „centurilor" < celei 
de a XI-a ediții a turneului 
internațional al României.

ZleUe trecute s-a Încheiat, la 
Kopaonjk (Iugoslavia), cea de a 
14-a ediție a campionatelor bal
canice de schi. La Întrecere au 
fost prezenți schiori șl schioare 
din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, România și Turcia. Dele ga- 
',’a sportivilor români a

te fctețe probele pre- 
ln -

In 
următoarele 
special, fete :

Va . 
prezentă 
văzute 
tiflei, 
gistrat 
slalom 
Zavladlav" (lug)’ 
ja Levkosek l.jj.h,
Bojana Dornig (lug) 1:3«,29, 
Eli Dimitrova — “ --------
Carmen Cozma ,____ ,
6. SteUana Donlna (Bul) 1:45,42; 
slalom uriaș, fete : 1. Andreja 
Levkosek 2:30,04, 2. Metka Jer- 
man (lug) 2:30,61, 3. Alenka
Mavek (lug) 2:32,52 4. Anja Zav
ladlav 2:33,15, 5. EU Dimitrova
2:44,27, 6. SteUana Donlna 2:47,50, 
T. Carmen Cozma ' 
lom special, 
Krizaj (lug)

fost

programul compe- 
care s-au tnre- 

rezultate : 
1. Anja 

2. Andre
ii,17,

1:42.95,

3.
4.
5.(Bul) . .

(Rom) 1:44,98,

3:49,82 ; sla- 
băleți ; 1. Bojan 
1:27,47, 2. Mitko

Hadjiev (Bul) 2:29,24, 3. Tomaz 
CeTkovnlk (lug) 1:29,60, 
Franko (lug) 1:31,06, r 
Grega (lug) 1:31,96, t 
Ștefanov (Bul) 1:32,13, 
Balazs (Rom) 1:33,69, 
Bâră-jr (Rom) 1:34,99, 
Portlk (Rom) 1:35,37 ; 
uriaș, băieți : 1. Bojan 
2:20,89, 2. Benedlk Grega 
3. Tomaz Cerkovnlk 2:24,44,

5.
3.

4. Jure 
Benedlk 
Valentin 

Zsolt 
Mihai 
Csaba 
slalom 
Krizaj 

223,25, 
‘ 4.

7.
3.
9.

Mitko Hadjiev 2:24,72, 5. Joze (Rc
Kuralt (lug) 2:27,11, 6. Vâsli (Rt
Adjikov (Bul) 2:27,84 , 7. Zsolt 1. 
Balazs 2:31,67, «. Vili Podaru mâ
(Rom) 2:33,54... 10. Csaba Portik Bul
2:34,12, 11. Carol Adorjan (Rom) nla
2:35,83 ; fond, 5 km junioare : gar
L Jana Makar (lug) 16:57,1, 2. S
Andreja Smekar (lug)) 17:13,1, zul
3. Maria Manoleva (Bul) 17:27,1, noș
4. Molca Cebulj (lug) 18:13,1, 5. can
Andreja Vrhovc (lug) 18:14,0, 6. mâ
Emilia Costadinova (Bul) 18:26,1, mu
7. Angela Râțnoveanu (Rom) mo
18:44,1... 9. Magdalena Hârlav că
(Rom) 18:55,1... 11. Eleza Aldea lug
(Rom) 19:47,1... 13. Luminița trai
Băsea (Rom) 20:16,0 ; 10 km, iar
juniori L A, Simitciev (Bul) din
26,41,7, 2. J. Krsinar (lug) 27,17,6 pri:
3. J. Klemencic (lug) 27,35,8. 4. rez
M. Ketencli (Bul) 28,12,2, 5. Z. din
Spas (Bul) 28,21,6, 6. I. Susnik Eui
(lug) 28,49,2... 9. I. Lestyan In
(Rom) 30,14,2... 14. A. Csalla nu
(Rom) 30,37,7 ; 15 km seniori : nu
1. I. Lebanov (Bul) 40,52,0, 2. de
H. Barzanov (Bul) 41,40,7, 3. pre
5. Petrov (Bul) 42,25,0, 4. C. Po- apr
dlogar (lug) 43:29,9, 5. B. Cvaj- bur
nar (lug) 43:33,9, 6. I. Carmac fon
(lug) 43756,8... 10. Ion Lungociu cev
(Rom) 45:06,6... 13. Gyula Kiss și
(Romj 45:40,4... 16. Sandor Csedd put

„CUPA voința* :

REALIZAREA UNEI NOI CALITĂȚI
(Urmare din pag. 1)

liber, sportului, turismului. A- 
devăratele obiective care stau 
in fața mișcării noastre sporti
ve sînt de a face ca toți oame
nii muncii să practice, în folo
sul sănătății lor, diverse activi
tăți sportive. Sînt multe situații 
în care în numeroase colectivi
tăți. de mai multe mii de oa
meni ai muncii, doar un mă
nunchi destul de restrîns de ti
neri și vîrstnici sînt reprezen
tanții respectivelor întreprin- 
deni sau instituții la majorita
tea acțiunilor (dacă nu la toa
te) ce se organizează. Pe de 
altă parte, unele mari festiva
luri sportive, la nivel de loca
lități, de județe sau chiar inter- 
județene, la care iau parte mii 
de iubitori ai sportului nu sînt 
folosite, ca mijloace nropagan- 
distice în vederea dezvoltării 
unei activități continue la ni
velul nuclee’or de bază : secții, 
sectoare, ateliere, asociații spor
tive. Formalismul, festivismul, 
deficientele organizatorice și 
linsa de atractivitate a unor 
astfel de acțiuni le diminuează 
valențele propagandistice. De 
aceea cînd ne gîndim la CA- 
IJTATE în activitatea sportivă 
de masă, avem în vedere, în 
primul rînd, suhlinierea din 
Mesajul secretarului general al 
partidului „cuprinderea și par
ticiparea tineretului, a maselor 
largi de oameni ai muncii Ia 
practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice". Sportul își va

îndeplini rolul social cu care 
este creditat numai în măsura 
în care cei ce-1 practică o fac 
SISTEMATIC. Pentru această 
nouă calitate (și pentru spori
rea numărului de practicanți) 
trebuie să lupte activiștii miș
cării noastre sportive, organi
zațiile și organele cu atribuții 
în sportul de masă. Adică să 
desfășoare o muncă de calitate 
superioară spre a obține rezul
tate superioare.

Desigur, și în domeniul per
formanței realizările ultimilor 
ani au fost remarcabile. Nu în
să in toate disciplinele sportive 
sau pe măsura așteptărilor. 
„Desfășurind o muncă tenace, 
indîrjită pentru a ne pregăti 
cit mai temeinic și a ne men
ține locurile fruntașe pe care 
le-am dobindit într-o serie de 
discipline sportive, trebuie să 
ne propunem să ridicăm și mai 
mult nivelul general al tuturor 
ramurilor de sport și să cuce
rim noi poziții de frunte în ie
rarhia sportului mondial — la 
gimnastică, atletism, handbal, 
tenis, canotaj, precum și la 
alte discipline", se spune în 
Mesaj. Și aici problema unei 
noi calități a muncii se pune 
cu stringență pe mai multe pla
nuri. în primul rînd. pe cel al 
LĂRGIRII BAZEI DE MASĂ 
A SPORTULUI DE, PERFOR
MANȚĂ. Fără o astfel de masă 
de copii și juniori cuprinși în 
pregătire (nu doar pe hîrtie) 
valorile potențiale nu vor fi 
integral depistate sau vor fi in
suficiente. Pe de altă parte, este 
nevoie de o reală creștere a 
conținutului pregătirii la nive

lul copiilor și juniorilor. Dar 
nu cei mai buni specialiști se 
ocupă de învățarea tinerilor, 
de inițierea lor în sport, iar a- 
colo unde se intimplă ca das
călii cei mai iscusiți să acti
veze la acest nivel situația nu 
durează prea mult, deoarece 
lipsa satisfacțiilor morale și 
materiale (în comparație cu cei 
ce activează la nivele superioa
re) îi determină pe cei mai 
mulți să treacă la seniori, fie 
să nu mai lucreze cu toată pa
siunea (acceptînd sacrificiile de 
timp cerute de această activi
tate), fie să se rezume pur și 
simplu la munca de obișnuit 
profesor de educație fizică. în 
cadrul lucrărilor Conferinței pe 
țară, un cunoscut specialist, 
conf. univ. Nicolae Murafa, în
treba retoric : de ce să nu se 
acorde titlul de antrenor eme
rit și celor ce lucrează la ju
niori, acolo unde se descoperă 
și se cizelează talentele ? Răs
punsul este implicit, se știe, 
dar întrebarea definește o rea
litate care nu încurajează cali
tatea. Realizarea deplină a ca
lității în sportul de performan
ță impune un complex de mă
suri în munca cu copiii și ju
niorii și sub alte aspecte decît 
cele enumerate : sporirea ac
țiunilor de selecție ; dotarea 
secțiilor cu cadre și aparatură 
de calitate ; urmărirea atentă a 
procesului de pregătire, care se 
desfășoară in multe secții sub 
cerințe ; crearea condițiilor ca 
bugetul de timp liber al elevi- 
lor-sportivi de performanță să 
fie integral valorificat (din 
cauza altor încărcături, aceștia

nu pot respecta integral cerin
țele pregătirii), promovarea la 
timp a talentelor etc. Și la ni
velul secțiilor de seniori se pu
ne la fel de acut problema ca
lității pregătirii, și de găsirea 
căilor celor mai directe și po
trivite pentru rezolvarea ei vor 
depinde rezultatele internațio
nale ale sportului românesc. în 
prea puține secții se realizează 
volumul și intensitatea antre
namentelor la nivelul exigențe
lor actuale, se face uz de me
todica cea mai avansată pe 
plan mondial. Așa se explică 
contribuția a numai un sfert, o 
treime sau jumătate din numă
rul secțiilor existente la repre
zentativele țării, în diverse dis
cipline sportive. De pildă : 26 
din 95 la box, 22 din 67 la gim
nastică, 31 din 76 la lupte, 6 din 
25 la schi fond, 5 din 43 la te
nis etc. Totodată, știința nu se 
implică suficient în sprijinirea 
performanței. Pentru realizarea 
unei noi calități centrul de cer
cetări al C.N.E.F.S., diversele 
sale sectoare specializate, Cen
trul de medicină sportivă, 
I.E.F.S. trebuie să-și aducă o 
contribuție mai mare în anii 
următori, în probleme ca doza
rea antrenamentului In diverse 
perioade, modalitățile științifi
ce de atingere a formei spor
tive la momentul oportun, rea
lizarea recuperării după efort 
și multe alte aspecte din do
meniul medicinii sportive...

în același timp trebuie avu
tă in vedere și o nouă calita
te a OMULUI din arenă, a 
sportivilor, antrenorildt și ce
lorlalți tehnicieni, deci educa
rea acestora în spiritul norme
lor etice ale societății noastre 
socialiste.

Duminică dimineață, pe o vre
me nefavorabilă (ploaie, frig) s-a 
dat startul de la km 6,500 al șo
selei București — Alexandria în 
cea de a doua competiție ciclistă 
oficială a sezonului : „Cupa Vo
ința". în timpul cursei seniorilor 
șl juniorilor mari (au concurat 
împreună, dar cu clasamente se
parate) s-a putut remarca o dis
poziție de concurs lăudabilă sol
dată, dealtfel, cu o evadare în 
care au pedalat alături de 8 se-
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H I P I S M-
Timpul nefavorabil nu a îm

piedicat pe iubitorii calului să 
asiste la reuniunea inaugurală 
a alergărilor de trap disputate 
duminică pe hipodromul din 
Ploiești.

Rîndurile spectatorilor ploieș- 
teni au fost îngroșate de nume
roși bucureșteni, veniți cu tre
nul, autoturisme, cu autobuze 
puse la dispoziție de organiza
tori și poate chiar cu „auto
stopul", dar semnînd condica de 
prezență fix la ora 9.

Așa după cum anticipam, 
spectacolul a meritat deplasarea, 
caii fiind prezentați în bună 
condiție, ieșind în evidență for
mațiile Traian Marinescu (trei 
victorii) și Sandi Ionescu (două 
victorii).

Dintre cîștigători o impresie 
deosebită ne-au produs Hameiu% 
revenind după un galop în care 
pierduse multe zeci de metri, 
și Plocon, care, condus cu tact 
șl răbdare, a întrecut pe linia 
de sosire pe Tufiș. Vom mai 
semna.la pe Dineu, care a de
monstrat că are mari rezerve, 
și Tîrgoveț, lin totală transfor
mare.

Pista s-a prezentat în bune 
condițiuni (cu toată ploaia care 
nu a încetat nici un moment să 
cadă), datorită atît unui bun
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MIJLOCAȘII DEOCAMDATĂ...

Real'izînd acea egalane de record 
de spectatori a stadionului lor, spec4 
baterii Aradului au demonstrat, sîm- 
bâtâ, două lucruri : 1. câ știu să
onoreze meciurile „mari** ale orașu* 
lui lor. 2. că știu, de asemenea, să 
fie lingă echipa care le-a adus atîtea 
satisfacții de-a lungul anilor, într-un 
moment dificil pentru ea. In adevăr, 
U.T.A. a ajuns la minus trei puncte 
în clasamentul pierderilor pe teren 
propriu. Un program greu în retur, 
cu prezența majorității fruntașelor cla
samentului pe stadionul ei (Univer
sitatea Craiova, Dinamo, F. C. Olt, 
Steaua) anunță o „probă de forță" 
pentru formația foarte tinerilor teh
nicieni I. Pătrașcu și S. lorgulescu. 
Martorii oculari ai partidelor cu F. C. 
Olt și cu Universitatea Craiova apre
ciau că echipa textrlistă a realizat o 
creștere de 50% între prima și a 
doua îrrtîlmre. Noi am remarcat, în 
întrecerea cu deținătoarea titlului, o 
remarcabilă angajare a tuturor jucă
torilor și, ca un element pozitiy al 
randamentului formației, eficienta ac
tivitate a liniei de mijlocași, „elemen
tul motor** al mecanismului alb-roșilor. 
Desigur, pentru viitor, ținind cont de 
condițiile grele ale programului, 
U.T.A. trebuie să crească în direcția 
eficienței primei linii, destul de „dis
cretă** fn partida cu Universitatea. 
Altfel, perspectivele nu sînt deloc ro
ze...

I
Craiovenii au efectuat, după opinia 
noastră, o excelentă „repetiție gene
rală** pentru Miinchen. l-am găsit 
dornici să repare cît de cit efectele

I
 nereușitei din prima manșă. Hotărîrea 

cu care au jucat reprezintă, credem, 
un indiciu că vor ști să realizeze, 
din a doua întîlnire cu Bayem, cu

I
 totul altceva decît în cea de la 3 

martie, de pe terenul lor.

Eftimie IONESCU
RECONSTRUCȚIA MERGE BINE

în derbyul etapei, majoritatea pro
nosticurilor mergeau cu Corvinirf. Și 
ele au fost confirmate, chiar daca 
gazdele n-au jucat Ja cota ridicată a 
altor evoluții ale lor pe teren propriu, 
cum dealtfel aprecia după meci și 
Mircea Lucescu. „Crezul ofensiv" ne-

Secvență din partida de la Scornicești. Portarul constănțean 
Costaș (în stingă) respinge balonul in corner, sub privirile lui 
Caramalău, Prepeliță și Antonescu. Foto : Ion MIHĂICA

abătut a>l gazdelor (ilustrat mai ales 
de lansările în atac ale lui Rednîc 
și Bogdan ; acesta din urmă a obți
nut și penaltyul') le-a adus totuși vic
toria și două puncte care-i mențin pe 
hunedoreni în cursa spre obiectivul 
lor în acest an, un loc în urna Cu
pei U.E.F.A.

Cu toa te meritele Corvin ului, ceea 
ce ținem să relevăm după acest meci 
este ascensiunea valorică a formației 
antrenate de C. Cemăianu. Căutările 
destul de îndelungi — din anul trecut 
încep să se finalizeze. Pe axul lor- 
dache — Sameș - lordănescu (acesta 
din urmă, duminică un lucid și abil 
conducător de joc, dar în final — și 
un periculos „om de vîrf"), Steaua 
a plantat jucători tineri, fiecare un 
real talent. Dintre aceștia, la Hune
doara ne-a plăcut cu deosebire Ba- 
lint, fotbalist cu o mare capacitate 
de efort, cu aptitudini atît pentru a- 
părare cît și pentru atac. Păcat că 
jocul l'ui atît de bun a fost, de data 
asta, umbrit de comiterea penaltyu- 
lui într-o fază care nu impunea so
luția faultului... Duminică, Steaua a 
greșit, poate, prin jocul său de aștep
tare, prelungit aproape o oră. Moi 
ales că pierderea lui Ralea, acciden
tat în mm. 10 (jucător de la care, 
împreună cu Majaru, se așteptau con
traatacurile) n o fost îndeajuns su
plinită de Barbu. Oricum, „roș-aIbaș- 
trii" încep să constituie o echipă pu
ternică ; ea a devenit de temut, pen
tru orice adversar, acasă sau în de
plasare. In afară de Bal'int, de care 

am vorbit, lovon, Florea, Majaru, 
Mureșan — iată cîștiguri certe. Mal 
este, desigur, de lucru dar, în mod 
vădit, reconstrucția merge bine.

Radu URZICEANU

DE CE DOAR CU... 
VITEZA A DOUA ?

1—3 la Scornicești, cu F. C. Oh, 
1^-1 pe teren propriu cu Politehnica 
Timișoara și 0-2 în ultima etapă, cu 
„U“ Cluj-Napooa, iată rezultatele 
înregistrat^ de Sportul studențesc, în 
acest retur de campionat. Ele nu au 
deloc darul să satisfacă, nici pe su
porterii echipei, nici pe antrenorii și 
conducătorii ei. Dar scoruri'e înre
gistrate după cele 270 de minute ale 
returului sînt REZULTATELE JOCULUI 
echipei și despre jocul „IT'-Iui din 
Regie vrem să spunem cîteva cuvinte.

In partida cu F. C. Olt s-a invocat 
oboseala după un turneu efectuat 
peste hotare... Cu Politehnica Timi
șoara echipa a început bine, a avut 
o cădere la mijlocul partidei, fără 
să reușească în final să se desprindă 
în cîștigătoare. In sfîrșit, cu „U“ 
Ovj-Napoca, Sportul studențesc a 
arătat o oarecare prospețime, s-a a- 
pănat foarte bine pînă la primirea 
gohufui lui Cîmpeanu H, după ©are 
a ieșit la atac, a și dominat în fi
nalul partidei, dar n-a reușit să în
scrie. Ca și în partida precedentă. 
Și așa stînd lucrurile, apare firească

fntrebarea : ou mai are această e- 
chipă puternică FORȚA OFENSIVA, 

• PERCUTANTA ?
E greu de crezut că doar absența 

fui Mircea Sandu (sau forma lui 
sportivă necorespunzăteane), e cauza... 
cauzelor. Joacă M. Marian și Mun
tean u II, fundașii lateralii cu veleități 
ofensive ; joacă Terheș și Bucurescu ; 
joacă O. Ion eseu și Chihaia, pericu
loși șuteri din linia de mijloc. Și a- 
tunci ? Nu-i vorba mau de grabă de 
o slabă mobilizare ? Sau de cît de 
mult se concentrează acești jucători 
în meciuri, de cît se dăruiesc ei jo- 
cufui ? Credem că tocmai ei sînt cei 
care au cam ridicat piciorul de pe 
accelerație și din această cauză Spor
tul studențesc... rulează cu viteza a 
doua și doar din cînd în cînd at reia.

Laurențiu DUMITRESCU

TERENUL GREU 
Șl TEHNICITATEA

Tehnicitatea jucătorilor, factor per
manent de departajare în întrecere, 
capătă în condițiile improprii ale u- 
nor terenuri îmbibate de apă (mo
cirloase, alunecoase) o pondere deo
sebita. Pentru că în afara unei capa
cități fizice integrale (efortul de miș
care este mult îngreunat) fotbalistul 
are nevoie și de o adecvare la teren, 
care nu poate fi realizată în afara 
bagajului tehnic. Pe care unii dintre 
divizionarii ,,A“ il au, alții nu prea...

In meciul de la Tîrgoviște, pe un 
teren unde balonul putea fi contro
lat cu dificultate, partida a dobîndit 
în repriza secundă un plus de cursi
vitate șî dinamism, fapt în aparență 
paradoxal față de starea terenului, 
mai mult afectată de primele 45 de 
minute de joc. Paradox aparent, 
pentru că pregătirea fizică a ambelor 
echipe s-a dovedit a fi bună, atît 
C. S. Tîrgovîște cît și „Poli" Timișoa
ra acționînd în forță pentru închinarea 
balanței victoriei pînă în final. Pre
gătire fizică care și-a găsit și supor
tul tehnicii în cazul unor jucători din 
ambele formații,, cei care au și dat 
partidei conținutul șî tenta spectacu
lară. Ce a departajat atunci echi
pele ? Golul victoriei s-a înscris în 
prima repriză, atunci cînd echipa gaz
dă, animată de jucători capabili să 
CONSTRUIASCĂ și să se descurce pe 
un teren greu (Ene, Economu, Aele- 
neî, Greaca. Agiu) a fost superioară 
prin randament ofensiv adversarei, 
unde jucătorii din atac manevrau 
greoi (Nedelcu II — Bocănici nu se 
sincronizau, ultimul avînd reacți'i în- 

tîrziate, Anghel era retras în linia 
mediană, acolo unde Șerbănoiu înota 
contra curentului). Și atunci cînd du
pă pauză, antrenorul Politehnicii, C. 
Manolache, i-a introdus pe Vlătănes- 
Cu (unul dintre cei mai buni jucători 
ai meciului) și Palea, jucători cu ba
gaj tehnic, apți pe un asemenea te
ren, replica timișorenilor a avut grad 
sporit de periculozitate. Dar o sin
gură repriză nu a fost suficientă 
oaspeți.or nici măcar pentru un 
punct...

Paul SLĂVESCU

NU E SUFICIENT
DOAR SĂ ȘUTEZI 1

Tocmai în meciul care avea să-l 
aducă primul loc în clasament, Di
namo n-a putut beneficia de cel mai 
bun ,,11" al său Dudu Georgescu, 
Dragnea și Vlad erau indisponibili 
de mai multă vreme. Dar această 
listă s-a lungit : n-au putut fi utWi- 
zați nici L. Moldovan și Orac (ulti
mul cu stare gripală), Moraru (2 
©artonașe galbene) și Bumbescu (sus
pendat tre> etape). Așadar, aproape 
o echipă întreagă. Dar și în aceste 
condiții, Dinamo a dominat jocul cu 
Jiul lungi perioade de timp, uneori 
categoric. Și, lotuși, a învins la limi
tă. De ce ? Din mai multe motive, 
unele care au depins de ea, altele 
de parteneră. Sigur, Cavai a apărat 
excelent, defensiva Jiului a jucat 
destul de bine, dovedind o maturitate 
rema rcabiiă.

Dinamo și-a concretizat superiori
tatea teritoria.ă prinți-o ploaie de 
șuturi (29), dar nu avea să se bucu
re prea mult de acest bilanț. De ce?

Normal, într-un meci de fotbal, ao. 
ți uni le ofensive trebuie să se încheie 
cu șuturi la poartă. Ceea ce Dinamo 
a și făcut. Da, nu e suficient doar 
sâseșuteze! Contează foarte mult CUM 
SE ȘUTEAI \ Ei, aici a fost punctul 

nevralgic. Augustin a constituit cazul 
cel mai tipic : a șutat mult, puter
nic, dar imprecis. Calitatea, precizia 
șuturilor au suferit. Din 29 de șuturi, 

doar zece au nimerit spațiul porții 
(dintre care trei expediate cu capul), 
lată o ciudățenie : Dinamo a șutat 
de 29 de ori la poartă, dar ambele 
goluri au fost marcate... cu capul I 
Jrul, în schimb, o exoediat doar cinci 
șuturi la poartă, două pe spațiul 
porții, dintre care unul a fost gol.

Așadar, nu e important cît șutezi, 
cî cum șutezi I Adică, de Ic cantita
te ia calitate.
. Constantin ALEXE
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Duminică s-a disputat prima 
etapă a returului campionatului 
Diviziei »C“, în care s-au înre
gistrat următoarele rezultate.

SERIA I
Minerul Gura Humorului — 

A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
1—0 (0—0), Celuloza Piatra
Neamț I— Integrata Pașcani
1— 0 (0—0), Minerul Vatra Dor-
nei — Nicolina Iași 0—0, 
Metalul Botoșani — Avîntul Fra
sin 1—1 (1—0), Cimentul Bicaz
— Metalul Rădăuți 2—2 (1—0),
Cristalul Dorohoi — Cetatea Tg. 
Neamț 2—0 (0—0), TEPRO Iași
— Foresta Fălticeni 0—0, C.F.R. 
Pașcani — Șiretul Bucecea 6—0 
(3-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XVI-a : 1. MINE
RUL GURA HUMORULUI 23 p 
(34—13), 2. TEPRO Iași 22 p 
(31—18), 3. C.F.R. Pașcani 21 p 
(29—15)... pe ultimele : 15. Nico- 
Una Iași 11 p (10—22), 16. Inte
grata Pașcani 8 p (18—39).

SERIA A II-a >
Laminorul Roman — Letea 

Bacău 2—0 (1—0), C.S.M. Bor-
zești — Petrolul Moinești 3—2 
(1—2), DEMAR Mărășești — E- 
nergia Gh. Gh. Dej 4—2 (0—2), Lu
ceafărul Adjud — Partizanul 
Bacău 1—2 . (0—1), Minerul Co- 
mănești — Rulmentul Bîrlad 
4—0 (1—0), Foresta Gugești — 
Viticultorul Panciu 4—2 (2—1),
Victoria Bacău — Gloria Foc
șani 4—1 (3—1), Textila Buhuși
— Metalul Huși 3—0 — Metalul 
s-a retras din campionat.

Pe primele locuri ; 1. LAMI
NORUL ROMAN 23 p (33—14),
2. Victoria Bacău 23 p (26—9), 3. 
Petrolul Moinești 21 p (30—14)... 
pe ultimele : 14. Viticultorul
Panciu 11 p (26—47), 15. Rulmen
tul Bîrlad 8 D (9—30).

SERIA A IH-a
Petrolul Berea — Prahova Plo

iești 1—2 (1—0) — s-a jucat la 
Rm. Sărat, Poiana Cîmpina — 
SNTTA Brăila 6—0 (4—0), Car- 
pați Sinaia — Carpați Nehoiu
2— 0 (1—0), Petrolul Băicoi —
Autobuzul Făurei 5—1 (1—0), Fe- 
rodoul Rm. Sărat — Minerul Fi- 
llpeștli de Pădure 3—0 (2—0), Ca-

CÎȘTIGURTLE TRAGERII 
EXTRAORDINARE LOTO 

A MĂRȚIȘORULUI 
DIN 28 FEBRUARIE 1982

IFAZA I : categoria A: 1 va
riantă 100% (autoturism „Dacia 
1300“ sau, la alegere, », Skoda 
1120 L“ și diferența în obiecte 

existente în magazine) și 4 va
riante 25% a 17.500 lei ; categoria 
B: 6 variante 100% a 14.306 lei 

Iși 19 variante 25% a 3.577 lei ;
categoria C : 48,75 a 3.155 lei; ca
tegoria D : 212 a 725 lei ; cate
goria E : 422,50 a 364 lei ; cate- 

Igoria F: 745 a 206 lei ; catego
ria G : 4.268,50 a 100 lei.

FAZA a II-a : categoria 1 : 4 
variante 25% (autoturisme „Da- 

Icia 1300“ sau, la alegere, „Sko- 
da 120 L“ și diferența în obiecte 
existente în magazine) ; catego
ria 2 : 1 variantă 100% a 36.789 

Ilei și 29 variante 25% a 9.197 
lei; categoria. 3: 50,50 a 5.777 lei; 
categoria 4: 273,50 a 1.067 lei,
categoria 5: 693,50 a 421 lei ; ca- 

Itegoria 6 : 1.438,25 a 203 lei ; ca
tegoria 7; 6.722,25 a 100 lei.

FAZA a TTT-a : Categoria H: 4 
variante 100% (autoturisme „Da-

S-A RELUAT CAMPIONATUL DIVIZIEI „C“
raimanul Bușteni — Chimia 
Brazi 2—2 (0—0), I.C.I.M. Plo
iești — Chimia Victoria Buzău
2— 1 (0—1), Chimia Brăila — Me
talul Mija 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PRAHO
VA PLOIEȘTI 29 p (37—7), 2.
I.C.I.M.  Ploiești 23 p (27—16), 3. 
Poiana Cîmpina 19 p (40—23), 4. 
Chimia Brazi 19 p (33—17).., pe 
ultimele: 14. Petrolul Berea 12 p 
(23—35), 15. SNTTA Brăila 12 p 
H7—33), 16. Autobuzul Făurei
8 d (6—46b.

SERIA A IV-a
Arubium Măcin — Portul C-ța 4—2 

(1—2), Ancora Galați — Marina 
Mangalia 2—1 (1—1), Cimentul 
Medgidia — S.N. Tulcea 2—1 
(1—0), Avîntul Matca — Granitul 
Babadag 3—0 (2—0), Șoimii Cer
navodă — Metalosport Galați
3— 2 (2—1), Chimpex Constanța —
Rapid Fetești 1—1 (1—1), Meta
lul Mangalia — Victoria Țăndă- 
rei 3—0 (0—0), Voința Constanța
— Progresul Isaccea 4—1 (2—1),

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANȚA 20 p (37—16), 2.
Metalosport Galați 20 p (32—16),
3. Rapid Fetești 20 p (28—20)... 
pe ultimele : 15. Granitul Baba
dag 12 p (14—32), 16. Marina
Mancalia 10 p (12—27).

SERIA A V-a
Tehnometal București — Dina

mo Victoria București 1—0 (1—0), 
Amonil Slobozia — F.C.M. Giur
giu 1—1 (1—0), Danubiana Bucu
rești — Flacăra roșie București
1— 0 (0—0), Electronica București
— I.C.S.I.M. București 1—1 (1—1), 
T.M. București — Constructorul 
Călărași 3—1 (2—1), FEROM Ur- 
zlceni — Abatorul București
2— 1 (0—0), Viitorul Chimogi —
Ș.N. ■■ Oltenița 1—1 (1—0), Aversa 
București — Petrolul Roata de 
Jos 5—3 (1—1). Luceafărul Bucu
rești nu a jucat.

Pe primele locuri ; DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 27 p 
(36—10), 2. Danubiana București 
19 p (24—19), 3. T.M.B. 18 p 

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORHEAlA
cia 1300“ sau, la alegere, „Skoda 
120 L“ și diferența în obiecte 
existente în magazine) și 8 va
riante 25% a 17.500 lei; categoria 
I: 6 variante 100% a 10.000 lei 
sau, la alegere, o excursie de un 
loc în U.R.S.S. sau R.S. Ceho
slovacă și diferența în numerar ; 
și 27 variante 25% a 2.500 lei ; 
categoria J : 52,25 a 2.000 lei ; 
categoria K : 174 a 500 lei ; cate
goria L: 339,50 a 300 lei ; ca
tegoria M : 620 a 200 lei ; cate
goria N : 2.962,75 a 100 lei.

FAZA a IV-a : categoria O : 
4 variante 25% (autoturisme „Da
cia 1300“ sau, la alegere, „Skoda 
120 L“ și diferența în obiecte 
existente în magazine); catego
ria P: 10 variante 100% a 23.798 
lei și 16 variante 25% a 5.950 lei; 
categoria R ; 69,50 a 4.411 lei ; 
categoria ' S : 244,50 a 1.254 lei ; 
categoria T : 548,50 a 559 lei ; ca
tegoria U : 987,25 a 311 lei ; ca
tegoria Z : 4.923,50 a 100 lei.

Cîștigurile în autoturisme au 
revenit participantilor : DORU 

(22—19)... pe ultimele : 15. Con
structorul Călărașii 12 p (18—25), 
16. Petrolul Roata de Jos 10 p 
<21—4D

SERIA A Vl-a
ROVA Roșiori — Chimia Găești

4—0 (1—0), Unirea Răcari — Con
structorul Pitești 2—2 (0—2), Pe
trolul Videle — Chimia Tr. Mă
gurele 3—0 (2—0), Sportul mun
citoresc Caracal — Dunărea 
Zimnicea 1—0 (1—0), Electronis
tul Curtea de Argeș — Muscelul 
Cîmpulung 1—3 (0—0), Progresul 
Corabia — Cimentul Fieni 1—1 
(1—0), Cetatea Tr. Măgurele — 
Recolta Stoicăneșit 1—0 (0—6),
Dacia Pitești — Progresul Pu
cioasa 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 22 p (32—14), 2. Cimen
tul Fieni 21 p (26—18), 3. Dacia 
Pitești 20 p (21—9), 4. Muscelul 
Cîmpulung 20 p (25—15)... pe ul
timele: 14. Sp. m. Caracal 12 p 
(10—22), 15. Chimia Găești 12 p 
(21—34), 16. Progresul Pdcioasa
10 p (12—29).

SERIA A VII-a
Minerul Motru — Parîngul 

Novaci 8—0 (3—0), I.O.B. Balș — 
Electroputere Craiova 0—4 (0—2),
— s-a jucat la Caracal, Dunărea 
Calafat — Dierna Orșova 1—2 
(0—1),'Mecanizatorul Simian — 
C.F.R. Craiova 2—1 (0—1), Viito
rul Drăgășani — Jiul Rovinari 
1—0 (0—0), Minerul Moldova Nouă
— Minerul Oravița 1—0 (0—0),
Metalurgistul Sadu — Minerul 
Horezu 0—0, Constructorul Cra
iova — Unirea Drobeta Tr. 
Severin 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 23 p (34—11), 2.
Dierna Orșova 23 p (23—17), 3.
Electroputere Craibva 22 p
(26—8)... pe ultimele : 15. Mine
rul Horezu 12 p (18—25), 16.
Parîngul Novaci 8 p (13—43).

SERIA A VIII-a
Metalurgistul Cugir " — Vitro- 

metan Mediaș 2—0 (2—0), C.F.R. 
Simeria — Minerul Vulcan 2—1

G ALB AU din București (la ca
tegoria A) : ȘTEFAN NEDA din 
Sf. Gheorghe, CORNEL RADA 
din Sibiu, ROMULUS ENACHE 
din Bolintin-Deal, jud. Giurgiu 
și ROMI DUMITRESCU din Plo
iești (la catdgoria H); CORNE
LIA CECMAN din Brașov, NI- 
COLAE ȘT. RUSU din Buzău, 
PAULINA OROS din Baia Mare 
și CBAUDIA I TANAGUI din 
Tulcea (la categoria 1) : MIRCEA 
OTOIU’ diu Teiuș, jud. Alba, 
ALEXANDRU-GHEORGHE BU
SUIOC din Botoșani, ANATO- 
LIE COLEV din Focșani și 
GEORGE MACOVESCU din Bucu
rești (la categoria O).

© ASTAZI este ultima ai de 
procurare a bilîîtclor cu nume
rele dv. preferate pentru trage
rea obișnuită Pronoexpres de 
miercuri 17 martie 1982 — prilej 
de noi și mari succese la acest 
atractiv sistem de joc. q De. 
asemenea, numai astăzi se mai 
pot depune .buletinele de par
ticipare la ’ concursul Prono-

(2-0),
Minerul 

(1—0), Victo- 
Mecanica Al- 

(1—0), Mine- 
Minerul Ghe- 
Automecanica

Călan — 
Iulia 2—0 
Paroșani

1—1 (0-1),

(1—0), Explormin Deva — C.P.L. 
Sebeș 1—0 (1—0), Minerul Certej 
— IMIX Agnita 2—0 "* *"
Textila Cisnădie — 
Aninoasa 1—0
ria 
ba 
rui
Iar _ _ ,,
Mediaș — Lotru Brezoi 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 24 p (38—11),
2. Explormin Deva 24 p (36—11), 
2. Minerul Certej 18 p (24—12), 4. 
Minerul Paroșeni 18 p (23—18)... 
pe ultimele : 15. Automecanica
Mediaș 12 p (16—34), 
Agnita 10 n (13—22).

15.
IMIX16.

SERIA a IX-a
C.F.R. Caransebeș — 

Reșița 1—0 (0—0), Minerul
Gloria 

__ , Anina 
— Chimia Arad 2—0 (0—0), Vic
toria Ineu — Metalul Bocșa 3—0 
(1—0), Șoimii Lipova — Unirea 
Sînnicolau 3—2 (0—1), Vulturii 
textila Lugoj — Recolta Salonta 
2—1 (1—0), Voința Oradea —
Electromotor Timișoara 2—1 
(1—0), Unirea Tomnatic — Oțelul 
Or. dr. Petru Groza 1—1 (1—0), 
CJF.R. Arad 
4—2 (1-0).

Bihorul Beiuș

Pe primele locuri : 1. VOINȚA 
ORADEA 20 p (35—20), 2. Gloria 
Reșița 20 p (31—18), 3. Șoimii 
Lipova 20 p (32—20), 4. Metalul 
Bocșa 20 p (20—20)... pe ultime
le : 15. Recolta Salonta 12 p (22— 
34), 16. Chimia Arad 10 p (20—35).

SERIA A X-a
Bihoreana Marghita — Armă

tura Zalău 2—1 (1—1), Oașul
Negrești — Simared Baia Mare 
2—0 (0—0). Minerul Baia Borșa
— Minerul Baia Sprie 3—1 (0—0), 
Unirea Valea lui Mihai — C.S.U. 
Tricolorul Oradea 5—0 (Ir—0), Mi
nerul Băiuț — Victoria Cărei
1— 0 (0—0), — s-a jucat la Seini, 
Rapid Jibou — Chimia Tășnad
2— 1 (2—1), Minreul Băița — Bra
dul Vișeu 1—0 (1—0), CUPROM
Baia Mare — Silvana Cehu Sil- 
vaniei 3—2 (2—1).

sport de mîine cuprinzînd par- 
tide-retur din sferturile de fi
nală ale cupelor europene la 
fotbal • Agențiile Loto-Prono- 
sport continuă vînzarea bilete
lor pentru tradiționala tragere 
excepțională Pronoexpres — box- 
expres, care vă oferă posibili
tăți multiple de a obține auto
turisme „Dacia 1300“, excursii 
în U.R.S.S. sau R.S. Cehoslova
că, precum și importante cîști
guri în bani, sume variabile și 
fixe.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 10 MARTIE 
1982. Cat. 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism DACIA 1300 ; cat. 2 : 
2 variante 100% a 29.650 lei și 7 
variante 25% a 7.412 lei; cat. 3 : 
32,50 a 3.421 lei ; cat. 4 : 88,00 a 
1.263 lei ; cat. 5 : 268,25 a 414. lei; 
cat. 6 : 8818.50 a 40 lei ; cat. 7 : 
198,00 a 200 lei ; cat. 8 : 3934,50 a 
40 lei. Report cat. 1 : 58.855 lei. 
Autoturismul DACIA 1300 de la 
cat. 1 jucat 25%, a revenit partici
pantului MARTN ORZAȚA din 
Codlea, județul Brașov.

Pe promele locuri!: 1. ARMA
TURA ZALAU 27 p (42—11), 2. 
Unirea Valea lui Mihai 20 p 
(37—14), 3. Minerul Băița 20 p 
(71—18)... pe ultimele : 14. C.S.U. 
Tricolorul Oradea 10 p (17—33), 
15. Simared Baia Mare 10 p 
(12—33), 16. Silvana Cehu Silva- 
niei 9 p (17—36).

SERIA A Xl-a
Metalul Aiud — Industria sîr- 

mei Cimpia Turzii 0—1 (0—0),
Minerul Rodna — Avîntul Re
ghin 4—0 (4—0), Textila Năsăud 
— Foresta Bistrița 1—0 (1—0),
C.I.L. Blaj — Metalul Sighișoara 
1—0 (0—0), Unirea Alba Iulia — 
Mureșul Luduș 4—0 (2—0), C.E.M. 
Cluj-»Napdca — Metalotehnica Tg. 
Mureș 0—1 (0—0), Sticla Arieșul
Turda — Lăpușul Tg. Lăpuș 2—0 
(0—0), Oțelul Reghin — Unirea 
Dej 4—3 (2—1).

Pe primele locuri : 1. Ind. sîr- 
mei C. Turzii 22 p (29—14), 2. 
Sticla Turda 21 p (33—15), 3.
Unirea Alba Iulia 21 p (34—17)... 
pe ultimele : 15. C.I.L. Blaj 12
p (9—28), 16. Unirea Dej 10 p 
(25—37).

SERIA A XlI-a
Progresul Odorheiu Secuiesc — 

Precizia Săcele 4—0 (4—0), Mi
nerul Bălan — Metalul Sf. 
Gheorghe 1—0 (1—0), Tractorul
Miercurea Cluc — Utilajul Fă
găraș 1—0 (1—0). Chimia Or.
Victoria — Carpați Brașov 2—1 
(2—0), Măgura-Mobila Codlea — 
Unirea Cristuru Secuiesc 2-0 
(0—0), Metalul Tg. Secuiesc — 
Minerul Baraclt 3—1 (1—1), Me- 
trom Brașov — Mureșul Topli- 
ța 1—0 (0—0), Nitramonia Făgă
raș — Torpedo Zărnești 2—1 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 20 p (28—11), 2. 
Precizia Săcele 20 p (20—19), 3. 
Nitramonia Făgăraș 18 p (24—16),
4. Metrom Brașov 18 p (14—10)... 
pe ultimele : 14. Metalul Sf.
Gheorghe 13 p (19—19), 15. Car
pați Brașov 13 p (25—28), 16.
Măgura Codlea 13 p (13—18).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

NUMAI

pînă Io 25 martie a c 
se mai primesc
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instituții



5 BOXERI ROMANI 
ÎNVINGĂTORI

IN ITALIA
turneul internațional 
de
au

In 
box
care 
români, 
avut o 
5 dintre . _
Constantin Tițoiu (muscă), Vio
rel Ioana (semi ușoară), Mihal 
Ciubotaru (semimijlocie), Va
lentin Silaghi (mijlocie), și 
Georgică Donici (semigrea). 
Ceilalți doi pugiliști români, 
Florian Țîrcomnicu (semiușoa- 
ră) și Mircea Fulger (ușoară) 
s-au clasat pe locul 3 la ca
tegoriile lor.

La campionatele mondiale de 
box, programate în luna mai 
la Milnchen, și-au anunțat, 
pînă în prezent, participarea 
269 de pugiliști din 35 de țări. 
Zece țări, printre care U.R.S.S., 
S.U.A., Cuba, Bulgaria șl R.D. 
Germană, vor prezenta ■ spor
tivi la toate categoriile.

de 
lala Mestre (Italia), 

participat și 7 sportivi 
repezentanții noștri au 
frumoasă comportare, 
ei cîștigînd concursul :

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
In cadrul turneului internațio

nal de lupte greco-romane de la 
Szekesfehervar o evoluție remar
cabilă au avut și sportivii ro
mâni ștefan Kusu (cat. 74 kg, 
noua categorie in care concu
rează acum) șl Ion Dralca (cat. 
82 kg), clasați pe primul loc 
tr-o companie valoroasă,

★
La turneul de lupte libere 

la Haskovo au luat parte 
de concurent! din 14 țări. Dintre 
sportivii români cel mal bine 
s-au comportat Andrei lanko, 
clasat pe locul secund la cate
goria peste 100 kg, și Traian Ma
rinescu care a ocupat locul trei 
la categoria 62^ kg.

După consumarea a trei run
de. In turneul internațional fe
minin de șah de la Belgrad con
tinuă să conducă Ahmllovskaia 
(U.R.S.S.) cu 3 p. Ea este urma
tă de Lemaclko (Bulgaria) 2 p 
(1). Margareta Mureșan, care In 
runda a 3-a * * *
cu Iugoslava 
cui 5, cu 1 
rupte).

in-

de
131

a Întrerupt partida 
Măriei, ocupă lo- 

p (1 partide între-

★
In concursul International de 

înot de la Vrața, ștafeta de 
4X100 m mixt a României (Mi- 
liăilcscu, Prass, Schuster, Pănu-

Antrenorul Marin Diaconescu despre: TURNEUL OL BOI
DE IA HALLE Șl INFRINGEREA LUI STEVENSON

Luni s-au întors din R. D. Ger
mană căi cinci boxeri români 
participant! la turneul Internațio
nal de la Halle, la care au fost pre- 
zențl peste 120 de sportivi din 15 
țâri. Antrenorul MARIN DIACO
NESCU ne-a oferit amănunte 
despre comportarea reprezentan
ților noștri șl, firește, despre In- 
frîngerea triplului campion olim
pic, cubanezul TEOFILO STEVEN
SON : „Cel mal bun rezultat l-a 
obținut orădeanul Mihal Mlcloș, 
clasat pe locul 3 la semimijlocie. 
El l-a depățit la puncte pe etio
pianul S. Kabade și a obținut o 
decizie asemănătoare in fața me
xicanului L. Q Genaro — boxer 
foarte puternic, care 
victorios prin ît.o. In 
M. Micloț ar fi putut 
succes de răsunet, dar 
mult prea reținut In

terminase 
semifinală, 
realiza wn 
eJ a boxat 
partida cu

cubanezul Andres Aldama, pier- 
zind eu o decizie de 3—3. Nicolae 
Clobanu l-a trimis la podea pe 
Armando Martinet (Cuba) fi, in 
final, cubanezul — datorită cărții 
sale de vizită — a primit decizia 
cu 3—3 (I). Teodor Pirjol H în
vinsese clar pe W. Olaf (R.D.G.), 
dar arbitrii l-au refuzat succesul, 
declarlndu-l invms (3—3). Ion Clr- 
lan a pierdut la puncte (in pri
nții meci) in fata lu R. Nebrlng 
(R.D.G.), iar Daniel Radu — e- 
xact ca ți Teofllo Stevenson — 
a fost declarat învins prin desca
lificare In urma unei lovituri apli
cată corect la abdomen, etiopia
nului s. Alemeyehe. Este adevă
rat, Insă, că înaintea loviturii de
cisive, cMt Radu, cit ți Stevenson 
punctaseră incorect, sub centură, 
motiv pentru care fuseseră aten
ționați...".

CAMPIONATELE MONDIALE TELEX • TELEX
lescu) a ocupat primul loc cu 
4:32,5. Alte rezultate : Irinel Pă- 
nulescu 59,5—100 m liber (locul 
II), 65, S—109 m fluture (III) și 
2:20,8—200 m fluture (III) ; Bri
gitte Prass 1:14,6—100 m bras 
(III) și 2:40,8—200 m bras (III) ; 
Luciela Mihăllescu 5:05,9—400 m 
mixt (V).

*
La Praga, In concursul Inter

național de înot. Anca Pătrăș- 
cofu s-a clasat pe locul II la 
100 m spate cu 66,15, după Lind
ner (R.D.G.) 64,70 și pe locul 
III la 200 m spate cu 2:26,72 
(Lindner 2:16,05).

Stop-cadru

UE PATINAJ ARTISTIC
15 (Agcrpres)COPENHAGA,

Campionatele mondiale de pa
tinaj artistic s-au încheiat la 
Copenhaga cu proba 
duală feminină, în care 
ria a revenit sportivei 
cane Elaine Zayak. in 
de 17 ani. Medaliile de 
și bronz au fost cucerite de 
Katarina Witt (R. D. Germană) 
și, respectiv, Claudia Kristofics- 
Binder (Austria).

UN MEDICAMENT 
MIRACULOS PENTRU 

SCOTT HAMILTON
.Acest băiat nu va reuși ni- 

spuneau, cu 
părinții micuțului 

Hamilton cînd acesta, la 
de 5 ani, contractase o 
boală de. creștere. Era 
să rămwtă mic, poate 
ca unul din acei pitici

»»■* 
mic, niciodată !... 
disperare, 
Scott 
vîrsta 
gravă 
sortit 
chiar _
din poveștile pe care i le citea 
la culcare maică-sa. Medicii 
i-au recomandat, pe Ungă tra
tamentul specific, multă miș
care, gimnastică, exerciții de 
yoga. Cineva a propus chiar, 
mai îndrăzneț, ca băiatul să în
ceapă patinajul 
sport care a dat 
cu copiii debili.

Soții Hamilton 
cuia atunci la 
Ohio) — au mizat pe această 
carte, a sportului cu patine. 
Si iată că micul Scottie. - care 
și astăzi, la 23 de ani si jumă
tate (n. 28 august 1958) 
este mai 
cîntărește 
totuși, să 
consecințe 
A devenit 
armonios

artistic, un 
bune rezultate

— familia lo- 
Toledo (statul

nu 
înalt de 1,62 m și 
doar 53 kg, a reușit, 
înfringă principalele 

ale maladiei sale, 
un tînăr dezinvolt, 

construit, dar mai

HOCHEIȘTII ÎNAINTEA STARTULUI IN C. M. (grupa „B")
(Urmare din pag. J)

cipal al lotului, prof. Eduard 
Fană. El explica un asemenea 
comportament mai întîi prin 
indisponibilitate!! unor titulari, 
accidentări, 
ta în lot 
tori tineri,
(Ghcrghișan, Cs. Bartha, T3ke, 
T. Marcu), iar alții titularizați 
recent (Berdilă, I. Antal, Ge- 
reb) a căror responsabilitate

implicit, prezen- 
a multor jucă- 

unii debutanți

față de sarcinile de joc nu este 
încă în concordanță cu marile 
obiective ce stau în fața cehi-, 
pei. In 
nu s-a 
tîndu-se 
o etapă

în : 
echipa
un
Iluțan), 
el un _____ ____ _____
năr și curajos (Cs. Bartha),

aceste condiții echipa 
putut „suda", prezen- 

■ mereu schimbată de la 
de pregătire la alta, 

momentul de fată 
noastră dispune de 

portar de clasă (Gh
eare are 

coechipier foarte

de 
dispune 
clasă

alături de 
tî- 

și

CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

solate parcă, in care s-a văzut 
doar Iacoblev. Calculatorul a 
cîștigat partida cu 3—0 (3, 10, 7). 
Foarte bun arbitrajul brigăzii: E. 
Mendel și C. Pitaru (ambii Si
biu). Cea de a doua întîlnire, din
tre Explorări Baia Mare și Poli
tehnica Timișoara,- a fost ceva 
mai interesantă, grație studenți
lor timișoreni care, deși învinși, 
au luptat remarcabil pentru un 
rezultat cît mai strîns și chiar 
pentru victorie. Pregătirea fizi
că a lăsat, însă, din nou de do
rit, astfel că formația mai experi
mentată — Explorări — a învins 
cu 3—1 (—13, 15, 1, 14). Cei mal 
buni de la băimăreni au fost 
Corcheș, Arbuzov, Mihalca și 
tînărul Sorin Pop cu o prestație 
promițătoare. Mai buni de la Po
litehnica: Csik și Grădinaru. Ine
gal arbitrajul brigăzii: M. Stama- 
te (București) — V. Tilcă (Cra
iova). în clasament: 1. Explorări 
15 p, 2. Calculatorul 12 p, 3. Del
ta 11 p, 4. Politehnica 10 p. Azi, 
tot la Olimpia (ora 16): Politeh
nica — Delta. Calculatorul — Ex
plorări.

CRAIOVA, 15 (prin telefon), în 
ziua a doua a celui de al treilea 
turneu al grupei B, Universita
te» craiova șl-a consolidat pozi
ția de lideră, întrecînd pe C.S.U. 
Oțelul Galați cu 3—0 (7, 13, 7). 
A fost un med Ia discreția echi
pei locale, înviorat doar în setul 
secund de o replică mal bună a 
gălățenilor care au reușit să ega
leze la 11, 12 șl 13. Remarcați : 
Hrinco, stoian, Pascu (U), Cojo- 
caru șl Sîrbu (C.S.U.). In cel de 
al doilea meci, C.S.U. Alumina 
Oradea a dispus de C.S.M. Su
ceava cu 3—0 (12, 10, 10), tntr-un 
meci strîns, dar 
s-au arătat mal 
venii debus olațl. 
Manole, Răduță 
șl DunMtru (C.S.M.). în

Universitatea

Modesto FERRARINI

în care orădenii 
lucizi, iar suce- 
Ș-au evidențiat: 
(C.S.U.), Mîndru 

clasa
ment: 1. Universitatea Craiova 
15 p, 2. C.S.U. Oțelul Galați 12 p 
(15:17), 3. C.S.U. Alumina Oradea 
12 p (13:15), 4. C.S.M. Suceava 9 
p. Marți, de la o^a 15,30 — me
ciurile: C.S.U. Alumina — C.S.U. 
Oțelul, Universitatea — C.S.M. (Șt. 
GURGUI, coresp.).

de un grup de fundași cu reale 
calități tehnice care știu să a- 
tace și să deposedeze eficient 
(Ioniță, E. Antal, Moroșan, 
Gall, Justinian), dar care nu 
știu — din păcate — să protejeze 
eficient poarta. în ceea ce pri
vește faza ofensivă, echipa 
noastră dispune de jucători 
foarte rapizi, buni tehni
cieni, cu simț al driblingului 
și forță de pătrundere (Solyotn, 
Nistor, V. Huțanu, Hălăucă, 
Gercb, PIsăru) care pătrund 
rapid în zona de apărare ad
versă dar nu manifestă efica
citate suficientă. Colectivul de 
tehnicieni (E. Pană. I. Bașa si 
I. Tiron) care răspunde de buna 
pregătire a echipei, și-a 
în ultima 
eliminarea 
în vederea 
petiționale 
nere, ambițioase, 
se calități tehnice, 
ne punem speranțe.
rezultate cît mai bune și. de
sigur, rămînerea în grupa B în 
finalul dificilei competiții în
care va întîlni între 18 și 27
martie, în ordine : Olanda, Aus
tria, Polonia, R.P. Chineză,
Norvegia, R.D. Germană și
Elveția.

axat 
perioadă munca pe 
lipsurilor existente 
productivității com- 
a acestei echipe ti- 

cu frumoa- 
în care 
asteptînd

nzn

Intre 4-8 aprilie, divizia
DE JUNIORI Șl ȘCOLARI

indivi- 
viclo- 

ameri- 
vîrstă 
argint

ales cu excepționale calități de 
abilitate si detentă. Patinajul 
l-a făcut să învingă boala, nu 
numai atît. să devină un cam
pion. Un foarte mare campion, 
în ciuda staturii sale mărunte.

Pentru a doua oară consecu
tiv, în ediția de la Copenhaga 
a campionatelor mondiale de 
patinaj artistic. americanul 
Scott Hamilton cucerește laurii 
probei individuale masculine. 
Campion al lumii I Ceea ce a- 
nul trecut, la Hartford (Con
necticut), era încă o aprecia
bilă surpriză, a 
ceastă dată, doar 
unei măiestrii pe 
șite. In șlefuirea 
prodigioase, a săriturilor 
pie si a unei viteze de execu
ție fără seamăn, l-au pregătit, 
pe rînd. dascăli capabili, cele
brii Carlo Fassi, Pierre Brunet, 
iar acum Donald 
Denver 
stabilit 
crează 
Herras.
neficiarul principal al retrage
rilor. acum cînd Jan Hoff
mann. Robin Cousins si alti 
campioni ai ultimului deceniu 
au trecut pe banca spectatori
lor sau în avanscena revistelor 
pe gheată. Două titluri mon
diale la activ nu sint, însă, la 
îndemîna oricui.

Micuțul bolnav de acum două
zeci de ani s-a vindecat prin 
sport. Și $i-a găsit, tot cu aju
torul acestui miraculos aliat, 
un drum în viață !...

Radu VOIA

fost, de a- 
confirmarea 

deplin însu- 
tehnicii sale 

tri-

Laws din
(Colorado), unde și-a 
cartierul general. Lu- 

și cu coregraful Ricky 
Se spunea că este be-

ATLETISM • Rezultate din
campionatele universitare de sa
lă ale S.U.A., la Pontiac (Mi
chigan) : 60 yarzi : Richardson
6.07 ; lungime : Smith 7,95 m ; 
440 yarzi ; Ketchum 47,47, înăl
țime : L. Williams 2,28 m, greu
tate : Lehmann 20,G2 m ; • Bel
gianul Emile Putlemans a cîști- 
gat prima ediție a maratonului 
de la Roma cu un timp " 
bun : 2.09:53. L-au urmat 
Thompson (Anglia) 2.12:09, 
Lismont (Belgia) 2.12:36, 
Marchei (italia) 2.12:38.

AUTO • Cea de-a 66-a 
a tradiționalului raliu , 
Florio“ 
cu victoria echipajului 
Tognona-Antoni („Ferrari"), 
clasamentul general al campio
natului european de raliuri con
duce suedezul Stig Blomqvist cu 
120 p.

BOX • La Rapid City (Dako
ta de Sud) în meciul selecționa
telor de amatori : 
goal avia 9—3. La 
Warren Thompson 
k.o. în repriza a 
bodan Radulovici.

CICLISM • După trei etape, în 
cursa Paris — Nisa conduce 
irlandezul Sean Kelly, urmat la 
o secundă de francezul Gilbert 
Duclos Lassale și la 15 secunde 
de olandezul Bert Oosterbosch. 
Etapa a treia, Vichy-St. Etienne 
(182,5 km) a revenit lui Kelly 
In 4.39:40. • Prima etapă din 
„Cursa celor două mări" (Tire- 
niană și Adriatică) a fost cîști- 
gată de Giuseppe Saronni, care 
l-a întrecut la sprint pe belgia
nul Noel de Jonckheere, ambii 
fiind cronometrați pe 199 km în 
5.44:04.

ÎNOT • La Moscova, în bazin 
de 50 m, meciul U.R.S.S. — R.D. 
Germană s-a încheiat cu scorul 
de 189—155 în favoarea oaspe
ților. In ultima zl : masculin : 
200 m spate : Zabolotnov 2:01,69; 
200 m liber : Woithe 1:50.53 ; 
400 m mixt : Fesenko 4:25,21 ; fe
minin : 100 m spate: Inna Kleber 
1:02,14 ; 200 m fluture : Ines Geis- 
sler 2:09,81 ; 100 m bras : Ute Ge- 
weniger 1:09,45 ; 400 m liber :
Kornelia Schmidt 4:13,76.

SCHI • Slalomul special de 
la Jasna (Cehoslovacia) penii u 
„Cupa Mondială" a revenit lui 
Phil Mahre — 1:27,92, urmat de 
Ingemar Stenmark 1:29,51 și 
austriacul Anton Steiner 1:29,93. 
în clasamentul general al „Cu
pei- Phil Mahre 299 p, Sten
mark 210 p, Steve Mahre 152 p. 
• Proba de 30 km din cadrul 
concursului de schi fond de la 
Falun a fost cîștigată de ame
ricanul Bill Koch în 1.28:43,7. 
Clasat pe locul 3 cu 1.30:26,0» 
suedezul Thomas Wassberg con
duce în „Cupa Mondială" cu 95 
p, urmat de Jean Paul Pierrat 
(Franța) 83 p și Bill Koch 78 p.

ȘAH • După 13 runde în 
campionatul Iugoslaviei conduce 
Llubomir Ljubojevici cu 9 p.

TENIS • în finala turneului 
feminin, la Dallas : Navratilova 
— Jausovec 6—3, 6—2. • în fina
lă la Bruxelles Gerulaitis l-a 
învins cu 4—6, 7—6, 6—2 pe sue
dezul Wilander • Lendl a cîș- 
tigat turneul de la MCinchen •
3— 6, 6—3. 6—1, 6—2 în finală cu 
campatriotul său Tpmas Smid. • 
în finală la Linz: Anders Jaerryd 
(Suedia) — Jose Higueras 6—4,
4— 6, 6—4.

toarte 
lan 

Karel 
Marco

ediție 
..Targa 

s-a Încheiat la Palermo 
. italian 

In

s.U.A. — iu— 
categoria grea 
l-a Învins prin 
doua pe Slo-

în vederea meciului retur cu Bayern
din sferturile de finală ale C. C. E. la fotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA PLEACĂ ASTĂZI LA MONCHEN
Mîlne seară, la Mdnchem, pe 

Olimpische Stadion, echipa noas
tră campioană, Universitatea 
Craiova, va susține meciul re
tur din sferturile de finală ale 
C.C.E., cu formația Bayern (în 
tur, 2—0 pentru fotbaliștii vest- 
germani). In vederea acestei 
mtîlniri, lotul echipei Universi
tatea Craiova pleacă în cursul 
dimineții de azi, pe calea ae
rului, cu un avion special, de 
la Craiova la Munchen. Antre
norii Ion Oblemenco și Constan
tin Oțet vor avea la dispoziție

următorii 16 jucători care efeo- 
tuează deplasarea : Boldlci șl 
Lung — portar! : Negrilă, Pu- 
rlma, Tilihoi, Ștefănescu, Ciupi- 
tu, Ungureanu, Țicleann, Dono- 
se. Bălăci, Gcolgău, Clrțu, Câ- 
mâtaru, Irimescu și Ad. Popes
cu — jucători de clmp.

Astă-seară, la lumina reflec
toarelor, fotbaliștii craloveni, vor 
efectua un antrenament de a- 
comodare pe clmpul de joc ai 
stadionului unde mîlne 
cu Începere de la ora 21 (ora 
României), va avea loc meciul.

seară.

Turneul pe 
naționale de 
și școlari — 
în perioada 4—8 aprilie la Pia
tra Neamț (fetele) și Hunedoa- 

• ra (băieții). Sint calificate for
mațiile masculine — C.S.Ș. Bu
zău, C.S.Ș. Steaua, C.S.Ș. Tri
colorul II Ploiești, C.S.Ș. Hu- 

Clujz 
Tină- 
Dlna- 

Plo- 
C.S.Ș.

serii al diviziei 
volei — juniori 
se va desfășura

Tulcea, C.S.Ș. N. Titu-
Craiova, C.S.Ș. Universi- 
Timișoara. C.S.Ș. Dej 
feminin — C.S.Ș. P. 

C.S.Ș. ‘

nedoara, C.S.Ș. Viitorul 
Napoca (grupa I). C.S.Ș. 
rul petrolist Tîrgoviște, 
mo. C.S.Ș. Tricolorul I 
iești. C.S.Ș. Oțelul roșu, 
Baia Mare (II). C.S.Ș. Focșani,

C.S.Ș. 
lescu 
ta tea 
(iii) ;
Neamț, C.S.Ș. Brașov, Matei 
Basarab București. C.S.Ș. Si
biu, Viitorul Cluj-Napoca (Gr. 
I), C.S.Ș. Tricolorul M. Vitea
zul Ploiești. C.S.Ș. Constanța I, 
Dinamo, C.S.Ș. N. Titulescu 
Craiova I. C.S.Ș. M. Ciuc (II), 
C.S.Ș. Focșani. Viitorul Bucu
rești, Confecția București, 
C.S.Ș. Explormin Caransebeș, 
C.S.Ș. Chimia Tirnăveni (III).

MJINE VOR FI CUNOSCUTE 
SEMIFINALISTELE CUPELOR 

EUROPENE
Miercuri au loc meciurile re

tur din sferturile de finală ale 
cupelor europene. Unele partide 
se anunță foarte echilibrate în 
vederea calificărilor pentru se
mifinalele celor trei * ‘
(programate la 7 și 21 aprilie).

CUPA CAMPIONILOR 
PENI : Ț.S.K.A. Sofia 
Liverpool (0—1) 
chen — Universitatea 
(2—0), Aston Villa - 
Kiev (0—0), Steaua
grad — S.C. Andcrlecht (1—2).

CUPA CUPELOR : Dinamo Tbi
lisi — Legia Varșovia (1—0),
F.C. Porto — Standard Lifege
(0—2). Eintracht Frankfurt
Main — Tottenham (0—2), 
Barcelona — Lokomotive Leipzig 
(3-0).

CUPA U.E.F.A. : Radniciki Niș 
— Dundee United (0—2), F.C. 
Kaiserslautern — Real Madrid 
(1—3). I.F.K. Gotcborg — C.F. 
Valencia (2—2). Neuchatel Xa- 
max — Hamburger S.V. (2—3).

în caz de scor general egal 
se -vor juca prelungiri. Dacă și

întreceri

EURO- 
F. C. 

Bayern Miin- 
Craiova 

— Dinamo 
roșie Bel-

după prelungiri 
mențin egale, departajarea se va 
face prin executarea de lovituri 
de la 11 m.

Tragerea la sorți a j 
din semifinale va avea 
neri, la Zurich.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 23) ! 

bl j ana — Partizan 3—1 ; 
roșie — Radniciki Niș 
O.F.K. — Hajduk 2—2 ; 
nost — Tuzla 2—0 ; Velez 
țeks 2—0 ; Dynamo Zagreb —
Sarajevo 3—2 ; Zelezniciar —
Zagreb 2—0 ; Skoplje — Vojvo- 
dlna 2—1 ; Osijek — Rijeka 4—0. 
Clasament : 1. Dynamo — 33 p;

30 p ; 3. Ze-

jocurilor 
loc vl-

Lju-
Steaua 

3—0 ; 
Buduc-
— Te-

3.2. Steaua roșie — 
lezniciar — 28 p.

bulgaria (et.
— Levski Spartak 2—1 ; Trakia
— Petrici 1—0 ; Beroe — Akade- 
mik 0—1 ; Sliven — Cerno More 
Varna 3—0 ; Etîr — Spartak

’ Plovdiv 2—0 ; Marek — Cerno- 
moreț Burgas 1—0 ; Botev — 
Haskovo 0—0 ; Slavia — 
motiv 1—0. Clasament : 1.
— 26 p : 2. T.S.K.A. — 24 
Levski Spartak — >24 p.

R.D. GERMANA (et. 17) :
Karl-Marx Stadt — Jena 2—2 ;

18) : T.S.K.A.

Loko- 
Slavia 
P ; 3.

F.C.

Lokomotive Leipzig — Rostock 
0—1 ; Halle — Vorwărts Frank
furt pe Oder 0—2 ; Dynamo 
Berlin — Erfurt 4—2 ; Magdeburg
— Schkopau 2—2 ; Dynamo
Dresda — Zwickau 4—0 ; Cott
bus — Aue 3—2. Clasament : 1. 
Dynamo Berlin — 27 p ; 2.
Jena — 24 p ; 3. Dynamo Dres
da — 22 p.

SPANIA (et. 28) : Betis 
Madrid 0—0 ;
Bilbao 3—0 ; 
suna 
4—1 ; 
C.F.
2—i ; 
2—0 ; 
1—0 ; 
dolid 
Barcelona 
ciedad —
— 37 p.
• La Benghazi, in meci con- 

tînd pentru „Cupa Africii", se
lecționata Algeriei, calificată în 
turneul final al campionatului 
mondial, a terminat la egalitate: 
0—0 cu formația Etiopiei.

în meci pentru „Cupa Ll- 
bertadores" Universitaria Quito 
a întrecut pe teren propriu, cu 
4—2 (2—1), Barcelona Guayaquil.
• F.T.F.A. a dat publicității lis

ta de arbitri ce vc>r oficia la tur
neul final din Spania. Dintre cel 
40 de arbitri aleși din 40 de țări 
face parte șl Nicolae Rainea.

Real 
Cadiz — Athletic 

. Las Palmas — Osa- 
0—0 : Gijon — Espanol 
Castellon — Valencia 1—4; 

Barcelona — Zaragoza 
Santander — Alicante 
Real Sociedad — Sevilla 
Atletico Madrid — ValLa- 
2—0. Clasament : 1. C.F.

— 43 p ; 2. Real So- 
38 p ; 3. Real Madrid
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