
Aiaâversayea a 60 de ani

de la crearea U. T. C.

TRADIȚII SPORTIVE ALE ORGANIZAȚIEI
TINERETULUI REVOLUȚIONAR

Peste cîteva zile, tineretul 
patriei noastre va sărbători un 
eveniment cu profunde semni
ficații : aniversarea a 60 de ani 
de Ia crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist. Atunci, în primă
vara anului 1922, lupta, de 
aproape un secol, a mișcării 
revoluționare a tineretului pen
tru constituirea unei organizații 
— capabile să unească toate 
categoriile de tineri muncitori, 
țărani, studenti. elevi etc. sub 
stindardul de luptă al clasei 
muncitoare — a fost încunu
nată prin înființarea unei or
ganizații conduse șl îndrumate 
de Partidul Comunist Român.

în cei 60 de ani care au tre
cut. Uniunea Tineretului Co
munist a avut drept cauză no
bilă cauza poporului, pentru 
dreptate, libertate și socialism. 
Așa cum releva tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU „în 
marile bătălii revoluționare 
duse de clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea, cu inte
lectualitatea, cu toți oamenii 
muncii, sub conducerea parti
dului, împotriva exploatării, 
pentru drepturi și libertăți de
mocratice, pentru o viață mai 
bună — tineretul s-a aflat în

S-au încheiat turneele cu nr. 3 ale campionatului masculin de volei

CAMPIONII ȘI-ÂU ASIGURAT UN NOU TITLU
Ieri. Dinamo — Steaua 3-0

Băimăreanul Tutelea, intimpinat la fileu de un bloca} ferm 
al echipei bucureștene Calculatorul Foto : Dragoș NEAGU

Cea de a treia rundă (penul
tima) de turnee, pe grupe, din 
cadrul campionatului masculin 
al primei divizii de volei a 
luat sfirșit aseară in sălile din 
Zalău (locurile 1—4), București 
(sala Olimpia ; grupa A) și 
Craiova (grupa B). Ultima zi a 
fost caracterizată prin dispute 
deosebit de echilibrate și, une
ori, spectaculoase.

ZALAU, 16 (prin telefon). 
Un public entuziast n-a conte
nit să strige timp de două ore 
și 15 minute „Șimleu I Șim- 
leu !“, încurajînd frenetic echi
pa favorită, Silvania Șimleu 
Silvaniei, în meciul cu Tracto
rul Brașov, meci foarte impor
tant pentru âmbele echipe. în 
final, victoria a revenit for
mației Silvania cu 3—2 (10,
-1, -6, 12. 8), după o confrun
tare dramatică presărată cu 
faze de mare spectacol și cu

ORAȘELE CARE VOR GĂZDUI 

primele rînduri, înscriind pa
gini de abnegație și jertfă".

Organizația revoluționară a 
tineretului a acordat întot
deauna o deosebită atenție ac
tivității de educație fizică si 
sportivă, ca parte integrantă 
a educației comuniste, ca mij
loc important de formare a 
unul tineret sănătos și viguros, 
capabil să facă fată cu succes 
sarcinilor care i-au revenit în 
diferite etape de dezvoltare 
ale societății noastre. De fapt, 
preocupări' în această direcție 
existaseră și mai înainte.

Un rol deosebit în organiza
rea activității sportive si dis
tractive l-a avut Asociația pen
tru educația fizică a muncitori
lor din România „Prietenii Na
turii" (1919), care, după crearea 
P.C.R., a devenit organizația 
sportivă centrală, cu filiale în 
mai toate regiunile tării. 
După modelul ei s-a constituit 
la București. în 1923. Cercul de 
educație fizică a tineretului

Lector univ.
ALEXANDRU MUREȘAN

A.S.E. București

(Continuare în pag. 2-3) 

palpitante întorsături de si
tuații. Setul de debut s-a des
fășurat într-o notă de pronun
țat echilibru, dar Silvania s-a 
aflat tot timpul în avantaj pe 
tabela de marcaj. în următoa
rele două, brașovenii revin 
spectaculos, cîștigîndu-le ‘fără 
drept de apel, spre stupefacția 
publicului care n-a încetat însă 
să-și susțină favoriții. Setul 4, 
poate cel mai frumos din 
turneu, este din nou echilibrat, 
șimleuanii cîștigîndu-1 pe... 
muchie de cuțit, grație unei 
forțe superioare de atac (Tu- 
lovan, Țerbea) și blocajului efi
cient al inimosului Suciu. Se
tul decisiv al meciului — și 
poate al cursei pentru locul 3 
— relevă superioritatea „gazde
lor" care contracarează încer
carea adversarilor de rupere a 
ritmului. Arbitrii I. Covaci

Mihail VESA

(Continuare in pag a 4-a)
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Obiective importante stabilite de Conferința pe țară a mișcării sportive

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCA -0 ACTIVITATE 
PERMANENTĂ ȘI CU EFICIENȚĂ CRESCUTĂ

Printre problemele subliniate 
cu deosebire în cadrul dezba
terilor prilejuite de recentul 
schimb de experiență organizat 
Ia U.G.S.R. cu participarea pre
ședinților comisiilor sport-lu- 
rism din cadrul consiliilor ju
dețene ale sindicatelor s-a a- 
flat și gimnastica la locul de 
producție, largă formă de an
trenare a oamenilor muncii la 
practicarea cu regularitate a e- 
xercițiului fizic. Ținînd seama 
de prețioasele indicații din 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat Conferinței 
pe țară a mișcării sportive, de 
a pune pe primul plan antre
narea întregului tineret, a celor 
mai largi categorii de cetățeni 
la practicarea sportului, și le
garea tot mai strînsă a culturii 
fizice de masă de activitatea de 
producție, au fost relevate o 
seamă de succese obținute în 
acest domeniu, prin practicarea 
gimnasticii în întreprinderi și 
instituții, la locul de muncă, 
gimnastică de refacere și între
ținere a unui tonus care să 
contribuie la îndeplinirea în 
ritm tot mai înalt a sarcinilor 
de producție.

în campionalele naționale de baschet

ECHIPELE FEMININE DIN GRUPA 1-6
ÎN EVIDENT PROGRES VALORIC

Nivel scăzut in grupa 7-12 ia băieți
Turul al treilea al campiona

telor naționale de baschet a 
scos, pregnant, în evidență e- 
chilibrul valoric din cadrul 
grupelor 1—6 la fete și 7—12 la 
băieți, unde - sînt consemnate 
deseori victorii împărțite (în a- 
cest tur s-au jucat meciuri du
ble) și partide încheiate la di
ferențe minime. Există, însă, o 
deosebire esențială între cele 
două dispute, favorabilă — în 
mod net — echipelor feminine 
din grupa 1—6. Aici, întrecerea 
s-a echilibrat prin ridicarea 
valorică a unor formații, ca, de 
pildă. Olimpia București, care 
a obținut victorii asupra tutu
ror celor trei superior clasate : 
Universitatea Cluj-Napoca, Po
litehnica București și Voința 
București. între aceste patru e- 
chipe (cărora nu este' exclus să 
li se alăture Universitatea Ti
mișoara și Comerțul Lie. „Bo
lyai" Tg. Mureș, dacă vor ma
nifesta mai multă îndrăzneală 
în fața favoritelor, așa cum au 
făcut mureșencele în penulti
mul meci cu Voința, pierdut cu 
72—73), scorurile strînse și vic
toriile alternate au fost frec
vente, iar partidele spectacu
loase și chiar de bun nivel teh
nic s-au repetat in fiecare săp-

în județul TIMIȘ, de pildă, . 
s-a arătat în intervenția tova
rășei Lucreția Urdea, pesta 
21 000 de oameni ai muncii be
neficiază de cele 5—7 minute
de gimnastică, în 42 de unități, 
cele mai multe cu specific fe
minin : Industria lînii, între
prinderea Bega, întreprinderea 
de ciorapi, toate din Timișoara, 
la întreprinderea de încălță
minte din Jimbolia. Pentru or
ganizarea și îndrumarea activi
tății a fost solicitat ajutorul 
profesorilor de educație fizică, 
medicilor, instructorilor spor
tivi — repartizați pe unități de 
producție. Și activitatea „mer
ge foarte bine", cum spunea 
tovarășa Urdea. Dar s-a arătat 
în același timp că în unele 
întreprinderi de încălțăminte nu 
se face gimnastică în producție 
din lipsă de spațiu, dificultate 
care ar putea fi înlăturată pe 
timp favorabil. în aer liber.

Și în județul TULCEA ac
țiunea „gimnastica la locul de 
muncă" se află în atenția or
ganizațiilor sindicale din între- . 
prinderi și instituții, care au 
reușit să convingă mii de oa
meni ai muncii că cinci minute 

tămînă. Explicația acestei stări 
•de fapt se află în concepția 
despre pregătire și joc a an
trenorilor și jucătoarelor, con
cretizată — în timpul întâlniri
lor oficiale — prin apărări a- 
gresive (în anumite momente, 
chiar pressing), ritm alert în 
acțiunile ofensive, aruncări la 
coș dese și precise (chiar și de 
la distanțe mari). Exemple, în 
acest sens, au fost meciurile de 
simbătă și . duminică, dintre 
Olimpia și Universitatea Cluj- 
Napoca, Politehnica și Voința 
București, cînd publicul a a- 
plaudat, deseori la scenă des
chisă, frumusețea fazelor ofe
rite de aceste fruntașe ale bas
chetului feminin din țara noas
tră.

Ce se întîmplă, insă, în gru
pa 7—12 a disputei masculine ? 
Vedem că Farul Constanța, a 
treia clasată în campionatul de 
anul trecut, este „victima" unor 
înfrîngeri în serie (în depla
sare și chiar acasă) care pun 
sub semnul întrebării modul 
cum baschetbaliștii acestei e- 
chipe își apără șansele. Uni
versitatea Cluj-Napoca, pînă 
nu de mult ocupantă (sau mă
car candidată) la locul 3 în Di
vizia „A", luptă acum pentru... 

de relaxare prin gimnastică, în 
momentele de oboseală fizică și 
psihică nu numai că influen
țează pozitiv starea generală de 
sănătate dar conduc și la spori
rea productivității muncii. „Un 
sprijin deosebit in pregătirea 
instructorilor care conduc repri
zele de exerciții fizice am pri
mit din partea C.J.E.F.S., a 
specialiștilor in educație fizică 
și sport", sublinia Verone Măr
gărit. „Rezultatele pauzelor 
pentru gimnastică depind do 
alegerea momentului in care să 
se facă, cit și a exercițiilor 
care se cer a fi „create" pe 
specificul muncii". Fără îndo
ială că în acest sens sînt che
mați să-și spună cuvîntul me
dicul de unitate, profesorul de 
educație fizică, specialiști în a- 
cest domeniu.

La IAȘI se practică gimnas
tica la locul de producție în 14

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Ecaterina Bradu (nr. 5) a adus 
o contribuție importantă la vic
toriile obținute în acest cam

pionat de echipa Olimpia
Foto : N. DRAGOȘ

evitarea retrogradării, ceea ce 
fac de ani de zile formațiile 
C.S.U. Sibiu, Urbis București 
și Dinamo Oradea, ceea ce re-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag 2-3)

MECIURILE DIN OPTIMILE 
„CUPEI ROMÂNIEI ' LA FOTBAL

Miercuri 31 martie se vor 
disputa partidele din cadrul 
optimilor „Cupei României", 
competiție desfășurată sub egi
da „DACIADEI". Meciurile din 
această fază a popularei între
ceri vor avea loc. conform re
gulamentului, pe terenuri neu
tre. Iată aceste terenuri :

Zalău : „U“ Cluj-Napoca — 
F.C. Baia Mare ; Tîrgoviște : 
F. C. Argeș — Steaua ; Hune
doara : Chimia Rm. Vîlcea — 
Carpati Mîr.șa; Sibiu : F.C.M. 
Brașov — Corvinul ; Brăila : 
Gloria Buzău — Rapid Bucu
rești ; Tg. Jiu.: Minerul Certej 
— Universitatea Craiova ; Plo
iești : Dinamo — F.C. Con
stanța ; Brașov : Gloria Bis
trița — C.S. Tîrgoviște.

Cîștigătorul „Memorialului", spadasinul Octavian Zidaru — in 
planul II, în stingă, în plin asalt, alături de bulgarul Krîstevici 

în preliminariile finalei...

„MEMORIALUL MIHAI SAVU“ A FOST 
ONORAT DOAR PE JUMĂTATE!

Mai convingător decit la ul
timele ediții, 'spadasinii români 
s-au impus net in asalturile 
din proba individuală a „Me
morialului Mihai Savu" (com
petiție internațională cu parti
ciparea unor scrimeri din 7 
țări), reușind să cîștige con
cursul prin Octavian Zidaru și 
încă într-o manieră categorică 
(10—4 în fața lui Istvan Kolczo- 
nay). Mai mult — să fie pre- 
zenți în proporție de 50 la 
sută în turneul final, cu 4 
din cei 8 trăgători : alături de 
Zidaru, M Popa (locul 3), R. 
Szabo (4) și A. Pongracz (7). 
La fel de edificator este și 
faptul că alți doi spadasini ro-:

mâni au ajuns în eliminările 
directe, deci printre primii 16 
concurenți — din 90 cîți s-au 
aliniat la startul ..Memorialu
lui". I. Popa, oprit din cursa 
pentru podium de... fratele său 
M. Popa, și C. Bărăgan, stopat 
de cel care va ocupa locul 2 
în întrecere. I. Kolczonay. 
Nu-i lipsit de interes să sem
nalăm totodată prezența foar
te tinerilor N. Bodoczi și N. 
Felix în turul IV a! prelimina
riilor. (A surprins, in schimb, 
„căderea" lui Liviu Angelescu

Tiberîu ST AMA

(Continuare in pag 2-3)



TRADÎTII SPORTIVE ALE ORGANIZAȚIEI 
TINERETULUI REVOLUȚIONAR

(Urmare din pag. 1)

„Natura" eu subsectie la Ga
lati

In perioada ilegalității, parti
dul a indicat organizațiilor de 
tineret să înființeze fracțiuni 
comuniste în societățile spor
tive legale. Documentele vre
mii atestă că. Ia indicația con
ducerii partidului. U.T.C. a ac
ționai pentru înființarea unor 
cluburi si societăți sportive in 
rindul tuturor categoriilor de 
tineri de la orașe si sate. Tre
buie menționat cu mîndrie pa
triotică că. în perioada de după 
intrarea în ilegalitate a P.C.R. 
si U.T.C mișcarea sportivă 
muncitorească a continuat să 
existe si că a simțit în per
manentă orientarea dată de 
oartid. Uniunea Tineretului 
Comunist avînd un rol bine 
conturat în rîndurile tinerilor 
sportivi pentru a evita ca ti
nerii muncitori si țărani să fie 
atrași în organizațiile sportive 
reacționare si fasciste. Se cere 
subliniat, de asemenea, faptul 
că tineretul studios din tara 
noastră a desfășurat o bogată 
activitate sportivă si Si-a adds 
contribuția din plin la eman
ciparea sportului românesc.

După actul istoric de la 23 
August 1944. activitatea de edu
cație fizică si sport s-a dez
voltat. sub conducerea partidu
lui, pe un drum nou, canalizată 
către făurirea unei mișcări de 
masă si performantă puternic 
ancorată in realitățile Româ
niei socialiste, în care U.T.C. 
și-a adus o contribuție de sea
mă aflîndu-se în fruntea tu
turor acțiunilor sportive de 
masă ale tineretului. Reorgani
zarea Uniunii Tineretului Co
munist după 1944, acțiune în 
care, din însărcinarea partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceausescu

„CUPA A 60-a ANIVERSARE A U.T.C.
In organizarea Comitetului 

Municipal U.T.C. din Capitală, 
duminică dimineața sala Pro
gresul a găzduit un reușit con
curs de tenis de masă, la care 
au participat tineri și tinere 
între 14—19 ani, selecționați 
din sectoare (cîte 4 din fiecare 
sector). Au avut loc întreceri 
de simplu, sistem eliminatoriu.

După dispute atractive, pe 
locul I. la fete, s-a clasat Flo
rentina Laic, de la Liceul .,Tu-

MliNE. START IN NOUL SEZON COMPETIȚIONAL
âaiAoe, în Sala sporturiloT din 

Arad, se dă startul în noul se
zon competițional la tenis de 
masă, 28 echipe feminine și 
masculine începînd confruntările 
pentru un nou titlu de campi
oană în cadrul Diviziei „A** pe 
echipe. Debutul va fi făcut prin 
etapa turneu de la Arad — 
ti mo de patru zile —, după care 
participantele vor £1 împărțite 
pe grupe valorice, competiția 
continuînd cu întîlnirile duble 
din cadrul turului și returului 
campionatului, în urma cărora, 
In toamnă, va fi cunoscută ie
rarhia actualei ediții.

Iată componența Loturilor echi
pelor participante :

FEMININ
C.S.Ș.  C.F.R. PETROȘANI : 

Daniela Păduraru, Anișo-ara, 
Mârcuș, Ildiko Gyângyâși, Dacia 
Cerchez, Cristina Buză ; antre
nor : m. Rozenfeld.

C.S.M. BUZĂU : Beatrice Pop, 
Lorena Mihai, Dorina Murea, 
Liliana Roman ; antrenor : Em. 
Băcioiu.

FAIMAR BAIA MARE 5 Liana 
Urzică, Nela Stoinea, Mariana 
M’huț ; antrenor : Z. Hoffmann.

C.S. ARAD I : Gabriela Kadar, 
Judith Borbely, Dorina Căruce- 
ru, Irina Marton ; antrenor : E. 
Prokopecz.

C.S. ARAD II ; Eva Ferenczi, 
Ol ga Nemeș, Magdalena Leszay, 
Do.na Dehelean ; antrenor : E. 
ProkoDecz.

CONSTRUCTORUL TG. MU
RES : Maria Losonczi, Maria

I C.C.L la handbal feminin

R/WKKI BELGRAD — 
(kLMENTUL BRAȘOV

Duminică, la Belgrad, are 
loc intîlijirea-tur din cadrul se- 
mifnalelor Cupei Campionilor 
Europeni la handbal feminin 
d'etre Radnicki și Rulmentul 
r n ov. Partida începe la ora 
17"'). Intîlnirea retur este pro- 
ara-mtă la Brașov la data de 
28 martie 1982.

• avut an ral hotârîtor, a de
terminat si o nouă orientare în 
activitatea sportivă si recreati
vă a tineretului. în martie 1945. 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
spunea cu un remarcabil spirit 
de analiză : „Fină acum spor
tul a fost un lux de care ma
sele largi ale tineretului nu 
s-au putut bucura. Fasciștii au 
folosit sportul pentru • pregăti 
tineretul pentru războiul lor 
criminal si banditesc. In Româ
nia democrată, sportul trebuie 
să fie la îndemina maselor largi 
ale tineretului, care trebuie 
sprijinit atit de stat cit si de 
întreprinderi... O deosebită a- 
tenție va trebui să dea spor
tul popular maselor largi ale 
tineretului sătesc".

Marile competiții de masă 
organizate de U.T.C. — cum 
ar fi Cupa Unității Tineretu
lui, Cupa Tineretului Muncitor, 
Crosul popular. Campionatul 
popular de schi, Insigna de 
polisportiv. Crosul 1 Mai, Con
cursul popular de călărie, Cupa 
pionierilor (la diferite ramuri 
de sport), demonstrațiile spor
tive de la 1 Mai și 23 August, 
marile acțiuni de muncă patrio
tică pentru amenajarea si con
struirea unor baze sportive 
— au constituit, de-a lungul 
anilor, cadrul în care milioane 
de tineri muncitori, țărani, 
elevi, studenți, militari etc., ro
mâni. maghiari, germani si de 
alte naționalități, au putut 
practica exercițiile fizice, spor
tul si turismul, bucurîndu-se 
din plin de binefacerile a- 
cestora.

Amplele acțiuni sportive de 
masă au stat la baza mișcării 
noastre de educație fizică si 
sport si au creat premisele a- 
firmării sportului românesc în 
marile întreceri internaționale.

dor Vladimirescu", care a în
trecut-o în finală, cu 2—1, pe 
Cornelia Dumitru, elevă la Li
ceul „Dimitrie Cantemir". Lo
cul III a revenit Cristinei Hoi- 
nic, elevă la Liceul economic 
nr. 2, iar locul IV a fost o- 
cupat de Liana Cozma, de la 
Liceul Mețaloglobus.

La băieți, primul loc a reve
nit lui Hamlet Angeleseu, de 
la Liceul silvic Brănești, care 
l-a întrecut tn finală, cu 2—0,

Hatoș, Judith KisgyOrgy, Monica 
Suciu, Daniela Popovici, Lă
crămioara Sut ; antrenor : Al.
Verzar.

C.s.ș. 1 BUCUREȘTI : Mariana 
Burghelea, Camelia Ghinea, De
lia Ion eseu, Virginia Feșteu, 
Gabl Ionescu ; antrenor : Gh.
lordache.

MEFMC BUCUREȘTI : Carmen 
Găgeatu, Anca Cheler, OtHla 
Bădescu, Cristina Enulescu, Ga
briela Anghelescu, Mihaela An- 
ghelescu ; antrenor : V. Dumi
trescu.

ÎNFRĂȚIREA TG. MUREȘ : 
Gabriela Balint, Kinga Lohr, 
Margareta Boanvă, Reka Mihaly, 
Etnese Erdds, Zsuzsa Matefi ; 
antrenor : I. Lohr.

PROGRESUL BUCUREȘTI :
Maria Albolu, Marla Păun, Vio
rica Dragu, Marilena Panțuru, 
Camelia Filimon, Mariana Ba
riu ; antrenor: Maria Alexandru

SPARTAC BUCUREȘTI : Lidia 
me, Virginia Popa, Mariana 
Neagu, Marieta Dumitrache, E- 
milia Ciosu, Iolanda Ciosu ; an
trenor : F. Hentz.

C.S.Ș. RM. VÎLCEA : Mihaela 
Efrem, Ana Ciobancan, Carmen 
Manole, Elena Anescu, Florina 
Popescu, Anda Gîrbina ; antre
nor : Tr. Ancuța.

A.S.M. CUGIR : Gabriela Dor
nic, Rodlca UrbanovlcI, Tatiana 
Furtună, Mariana Măcinic, Co
rina Tomuș ; antrenor : Agneta 
Dornic.

C.S.M. IAȘI : Mariana Gafta, 
Mariana Vintllă, Adriana Pala- 
miuc, Mihaela Mihal, Daniela 
Isac, Anca Palamiuc ; antrenor: 
Nicoleta Somlea.

MASCULIN
C.S.M. CLUJ-NAPOCA : S. Do- 

boși, S. Crlșan, E. Horea, O. 
Mesaroș, F. Ferenczi, st. Nagy, 
M. Vrinceanu ; antrenor : F. 
Paneth.

UNIVERSITATEA 1 CRAIOVA: 
M. Firănescu, R. Neagoe, E. 
Florescu, M. Nicorescu, P. Hai
tian, S. Net ; antrenor : V.
Bălan.

UNIVERSITATEA H CRAIOVA: 
C. Bădol, V. Bădescu, V. FloTea, 
C. Tiugan, C. Toma, J. Andro- 
nie ; antrenor : V. Bălan.

MUNTENIA BUZĂU : C. Roma
nesc, V. Morolanu, A. stoianov, 
I. Drăgulln, A. Sabac ; antre
nor : Em. Băcloiu.

TRACTORUL BRAȘOV t M.

CROSIȘTII BUCUREȘTENI IN ÎNTRECERE
Pe o vreme deosebit de po

trivnică (vînt rece, pătrunzător, 
însoțit de o ploaie măruntă 
care i-a .înmuiat" pur si sim
plu pe spectatori, arbitri și, 
mai ales, pe concurenți), s-e 
desfășurat pe Stadionul tine
retului, etapa pe Capitală a 
campionatului național de cros, 
a cărui fază finală va avea 
loc la începutul lunii aprilie, 
la Galați. Traseele de alergare 
— alese de arbitrul internațio
nal Ion Paraschivescu — deși 
nu au prezentat diferențe de 
nivel sau obstacole, i-au soli
citat din plin pe concurenți. 
din cauza ploii care a trans
format zgura și pămîntul din 
incinta parcului în... noroi. La 
seniori, în absența atleților se
lecționați în echipa națională 
pentru Campionatele Balcanice 
de cros de la Atena, s-a Im
pus dar stelistu] Constantin A- 
riciu, urmat de colegii săi de 
club FI. Șandru și Șt. Radu. 
De remarcat, ca o curiozitate, 
că, deși s-au clasat pe pri
mele trei locuri, reprezentanții 
clubului Steaua nu au cîștigat 
șl întrecerea pe echipe, pentru 
că regulamentul competiției 
prevede că o echipă trebuie să 
fie compusă din... patru concu- 
rențL

NOI STARTURI ALE ATLEȚILOR
• tn sala de atletism din 

Parcul „23 August" va avea loc 
duminică (ora »), un nou con
curs. El va fi organizat de 
C.S.Ș. Pionierul, tn colaborare cu 
Comisia municipală de atletism 
și va fi dotat cu „Cupa pionie
rul". Competiția va fi deschisă 
copiilor de cat. I șl a n-a.

★
• Duminică se va desfășura 

etapa a n-a din cadrul tradițio
nalei competiții de marș dotată 
cu „Cupa primăverii". întrece
rile, organizate de Comisia mu
nicipală București, vor avea 
loc, de la ora 9, la parcul Ti
neretului.

LA TENIS DE MASĂ
pe Lucian Radu (15 ani) de la 
Liceu] industrial „Timpuri 
Noi". Locul 3 a revenit lui 
Marian Lefter de la Liceul in
dustrial „Grivița Roșie", iar pe 
locul IV s-a clasat Lucian Su
cita de la Liceul de matema- 
tlcă-fizică nr. 3. De subliniat 
organizarea foarte bună a a- 
cestei competiții omagiale.

Nicolae TOKACEK, coresp.

DE TENIS DE MASĂ
Cadar, D. Badea, A. Panaite, F. 
Kiraly, L. Sipos, N. Oprea, Gh. 
Bobîrnac ; antrenor : o. Mitroi.

MECANICA FINA BUCUREȘTI:
D. Ghiță, A. Călăuz, C. Udriște, 
M. Udriște, M. Pagu ; antrenor: 
Gh. Ion.

CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ: 
D. Paap, I. Corburean, D. Hriș
că, L. Cismadia, L LGrincz, L. 
Tokeș ; antrenor : P. Petep.

VOINȚA SATU MARE î v. 
Hediaș, V. Foghel, St. Murvai, 
P. Vantuc, G. Makoldi, V. Budu- 
Jan, V. Șacal ; antrenor : E. Te- 
rebeșl.

STIROM BUCUREȘTI : A. Ova- 
nez, Gh. Mitruț, T. Mazilu, I. 
Buga, C. Macovei, R. Mihăescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI : St. 
Moraru, S. Cauri, M. Craiovea- 
nu, D. Onețiu, S. Blănaru, M. 
Tudor ; antrenor : Maria Ale
xandru.

TRICODAVA BUCUREȘTI î T. 
Gheorghe, S. Nicolae, V. Alexe,
D. Popa, C. Stoica, C. Negrea; 
antrenor : C. Covăcescu.

C.S.Ș. BISTRIȚA : T. Cioclu, 
L. Bonțldal, E. Toth, V. An- 
dreicuț, C. Creangă, C. Rus, Gh. 
Peptenar, M. Filipaș ; antrenor: 
Gh. Bozga.

C.S.M. BUZĂU ; C. Dorcescu 
A. Grădinescu, V. Dojan, A. Pos- 
toloe, EI. Teodorescu, M. Dinu»
E. Dră ghici ; antrenor : Em.
Băcioiu.

IncepInd de astăzi la patinoarul „23 August" din Capitală

CONCURSUL REPUBLICAN AL COPIILOR
Șl SPERANȚELOR LA PATINAJ ARTISTIC

începînd de astăzi și pinâ 
vineri inclusiv, patinoarul „23 
August" din Capitală va găz
dui concursul republican al co
piilor și speranțelor la patinaj 
artistic. La întreceri au fost 
înscriși 63 de tineri patinatori, 
reprezentînd II cluburi din opt 
centre ale țării : Brașov, Bucu
rești, Buzău, Cluj-Napoca, Ga- 
laț>. Miercurea Ciuc, Ploiești și

Iată și primii clasați : ju
nioare III (2 000 m> : 1. Geta 
Vasiloi (Dinamo), 2. Felicia Va- 
siloi (Dinamo), echipe : 1. Di
namo 10 p, 2. I.E.F.S. 15 p, 
X Periș 28 p ; juniori III 
(4 500 m) : 1. Marin Buzoianu 
(Dinamo). 2. Kirbul Stepanian 
(Dinamo), X Tudor Iile (Dina
mo) echipe: 1 Dinamo 10 p, 
X Steaua 26 p, 3. C.S.Ș. 8 
Buc. 67 p ; junioare II (2 500 
m) : 1. Emilia Drăgan (Steaua), 
Z Viorica Deleanu (Dinamo),
3. Cristina Buligă (Dinamo), e- 
chipe: 1. Dinamo 6 p, 2.
I.E.F.S.  19 p, 3. C.S.Ș. Liceul 2 
20 p ; junioare I (3 500 m) :
1. Corina Căprărescu (Steaua),
2. Ioana Lințoiu (Metalul), X
Daniela Bedirează (Metalul), 
echipe: Metalul 6 p; juniori 
I (8 000 m): 1. Marius Poștoacă 
(Steaua), 2. Ion Oprea (Dina
mo), 3. Ion Mardare (Steaua) ; 
tineret (10 000 m) ; 1. Ioan Hu- 
rubean (Dinamo), X Dumitru 
Sapoval (I.E.F.S.), 3. loan
Mareo (Dinamo), echipe : 1. Di
namo 13 p, X I.E.F.S. 23 p ; 
senioare (4 500 m) : 1. Adriana 
Mustață (Metalul), 2. Mitica 
Junghiata (Metalul), X Came
lia lonescu (Olimpia), echipe : 
1. Metalul 7 p, X I.E.F.S. 18 p, 
X Olimpia 20 p ; seniori (12 000 
m) : 1. C-tin Aridu, 2. FI. 
Șandru, 3. Șt, Radu (toți trei 
de la Steaua), echipe : 1. Ra
pid, X I.E.F.S.

Andi VILARA, coresp.

„MEMORIALUL MIHAI SAVU“
(Urmare din pag I)

și Erwin Kerekes, încă din tu
rul II al preliminariilor,, spa
dasini experimentați, dar care 
n-au reușit să-și găsească o 
cadență adecvată și să încheie 
concursul mult mai sus, cum 
era de așteptat).

O comportare, așadar, încu
rajatoare a spadasinilor noștri 
fruntași în acest important con
curs internațional, mai anga
jați și mai incisivi în momen
tele decisive ale asalturilor sus
ținute, „hotărîți — cum ne-a 
dat să înțelegem unul din an
trenorii lotului reprezentativ, 
Alexandru Istrate — să se 
mențină în prim-plan competi
tiv". Acest lucru rămine însă 
să îl dovedească la Heiden
heim, luna viitoare în -Cupa 
Europei-.

într-adevăr. întrecerea de la 
Heidenheim, care bate la ușă, 
găsește pe spadasinii noștri de 
frunte — majoritatea lor (in
clusiv Zidaru, cîștigătoru] „Me
morialului") componenti ai e- 
chipei Steaua, campioana țării, 
care ne va reprezenta în „Cu
pa Europei" — într-o dispozi
ție excelentă, capabili să re
pete — cel puțin — succesele 
din ultimele ediții ale întrece
rii continentale — locul I tn 
1980, locui II anul trecut.

Pe de altă parte constatăm 
că în aceeași întrecere. In pro
ba pe echipe, prestația lor n-a 
rpai fost aceeași. Ei n-au reu
șit să repete performanța din

--------------- ------------ an —

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ
(Urmare din pag. 1) 

unități, cu peste 20 000 de par- 
ticipanți, rezultat al unei bune 
colaborări între organizațiile de 
sindicat și ceilalți factori cu a- 
tribuții. „Mulți directori de în
treprinderi sprijină efectiv ex
tinderea gimnasticii, convinși 
de efectele ei — spunea Alexan
dru Cișman ; dar, din păca
te, nu s-a reușit să se introdu
că această formă plăcută, re
confortantă a educației fizice 
și în căminele de nefamiliști, 
acolo unde Întîlnirile tinerilor 
Ia repriza de sport pot consti
tui un bun prilej de apropiere 
între ei".

Din alte intervenții ale par- 
ticipanților a rezultat Insă că 
gimnasticii în căminele de ne
familiști nu i se acordă atenția

Timișoara. In total vor evolua 
16 băieți și 47 de fete. Astăzi 
și mine, disputele vor Începe 
la ora 9. iar după-amiază de 
la ora 15. în ultima zi, vineri, 
competitorii vor evolua între 
orele 10—14 numai cu progra
mul liber ales. Pentru buna 
desfășurare a competiției, fe
derația de resort a delegat pa 
cei mai buni arbitri din țară.

CC'.'CURSUR
• CAMPIONATUL REPU

BLICAN ȘCOLAR. Pe traseele 
din Valea Rîșnoavei, din apro
pierea Predealului, s-au desfă
șurat întrecerile finale ale ce
lor mai buni ele zi schiori fon- 
diști. Au fost prezenți aproa
pe 200 de concurenți de la 
toate secțiile din țară. Un fru
mos succes au realizat schiorii 
de la C.S.Ș. Predeal, care au 
cîștigat majoritatea titlurilor 
puse în joc. REZULTATE 
TEHNICE, 10 km băieți : L 
Dumitru Munteanu (C.S.Ș. 
Predeal) 28:03. 2. Basarab A- 
brihan (C.S.Ș. Baia Sprie) 
28:30, 3. Ion Crișu (C.S.Ș. Pre
deal) 28:46, 4. Mihai Martac 
(C.S.Ș. Predeal) 28:52, 5. Ka- 
roly Onodi (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc) 29:11, 6. Gavril Boitiș 
(C.S.Ș. Bistrița) 29:12 ; 5. km, 
fete : 1—2. Foliana Bor (C.S.Ș. 
Predeal) și Elena Hangan 
(C.S.Ș. Bistrița) 17:24, X Maria 
Bratu (C.S.Ș. Fundata) 17:54,
4. ndiko Balla (C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc) 17:57, 5. Viorica Vrăj
maș (C.S.Ș. Bistrița) 18:02, 6. 
Marinela Breban (C.S.Ș. Pre
deal) 18:10 ; 3X10 km, băieți : 
1. C.S.Ș. Predeal I h 34:18, 2. 
C.S.Ș. Rlșnov 1 h 37:58, X 
CJS.Ș. Sinaia 1 h 38:56, 4.
C.S.Ș. Miercurea Ciuc 1 h 
39:02, 5. C.S.Ș. Baia Mare 1 h 
39:18, 6. C.S.Ș. Bistrița 1 h 
39:52 ; 3X5 km, fete: 1. Bra- 

turneul individual. Cel mal... 
descoperit a fost chiar cîștigă- 
torul „Memorialului" : nici o 
victorie în meciul cu Ceho
slovacia, fiind din acest motiv 
înlocuit cu I. Popa în partida 
cu Polonia, încheiată la ega
litate, la victorii și tușaveraj ! 
O partidă care putea fi și tre
buia să fie ciștigată ; a lipsit 
O SINGURA TUȘĂ, care ar 
fi adus echipa României pe 
locul II în grupă și ar fi an
gajat-o, astfel, în disputa pen
tru primele trei locuri.

De ce am ținut să facem a- 
ceastă subliniere ? Pentru că 
existau toate premisele ca „Me
morialul Mihai Savu" să fie o- 
norat integral și nu numai... pe 
jumătate ! Cu ascedentaj psihic 
creat după proba individuală 
In care majoritatea spadasini
lor noștri și-au exprimat va
loarea. nu era admisibil să „o- 
prești motoarele", să pierzi 
contactul cu protagonistele 
concursului la numai o zi dis
tanță după o reușită. Utilizarea 
unei formule noi de echipă, 
prin introducerea unor spada
sini foarte tineri (Bodoczi, N. 
Felix), nu justifică locul 5 ocu
pat de echipa noastră, în condi
țiile In care pe planșă au fost 
prezenți Si vechi titulari ai lotu
lui. „Memorialul" Înseamnă trei 
zile de concurs și nu două ! 
Un adevăr trecut cu vederea 
și care a determinat rezultatul 
nesatisfăcător din proba pe e- 
ehipe.

cuvenită. Organizațiile sindica
le sînt chemate să acționeze cu 
inițiative, cu forme care să a- 
tragă tineretul în această acti
vitate. Fără îndoială, un rol de 
seamă îl are munca de propa
gandă, atractivă și convingă
toare — cum remarca Virgil 
Dănilă din Cluj-Napoca, unde 
această activitate se practică 
în peste 30 de unități de pro
ducție.

UN NOU
PRILEJ DE MARI

SUCCESE !
In cadrul a 8 ex
trageri cu un to
tal de 44 numere, 
ORICINE JOACA 
POATE OBȚINE :
• autoturisme 

„Dacia 1300“
• excursii peste 

hotare
• mari cișiiguri 

in bani
BILETELE DE 15 
LEI VARIANTA 
AU DREPT DE 
PARTICIPARE LA 
TOATE EXTRA
GERILE !

trage

PRl
i

21 MARI

Consultați prospectul tragerii 
lete cu numerele preferate 1 A 
stau Ia dispoziție pînă sîmbătă
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I.E.F.S. C.Ș.B. Șl RAPID,
FRUNTAȘE IN DIVIZIA

DE TINERET LA BASCHET (f)
• Clasamentele Diviziei fe

minine de tineret : SERIA I : 
L LE.F.S. C.Ș.B. București 23 
p. (coșaveraj 942:711), 2. C.S.Ș. 
Chimia Rm. Vîlcea 21 p 
(844:807), 3. C.S.Ș. 2 Politehni
ca II București 19 p <8221801), 
4. ICEMENERG București 17 p 
(861:777), 5. C.S.Ș. C.---- ----  ’
va 16 p (731:855), 
București 
7. C.S.Ș
15 p' (894:950) ;
II-I : 1. Rapid București 27
p (1062:716), 2. C.S.Ș. Viitorul 
Universitatea II Cluj-Napoca 24 
p — 1 neprezentare (1024:850), 
3. Textila C.S.Ș. Gheorgheni 
22 p (996:971), 4. Voința Tg. 
Mureș 21 p (1008:1053), 5. Alfa 
C.S.Ș. 1 Oradea 20 p (887—939). 
6. C.S.Ș. Voința Reghin 19 p 
(955:1021), 7. Metalul C.S.Ș. Sa- 
lonta 17 p (891—1038), 8. Mă
tasea C.S.Ș. Deva 16 p — 1 
neprezentare (739:1028). Turul 
al treilea se va disputa sub 
formă de turnee, între 25 și 28 
martie (de joi pînă duminică) 
și intre 22 și 24 aprilie (de joi 
pînă sîmbătă).
• Rezultate din Divizia mas

culină de tineret : SERIA I : 
Comerțul Lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș — Sticla Bistrița 88—57 
(40—25), Academia Militară 
București — Chimia Craiova 
93—84 (42—38) ; SERIA A II-A: 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași 
— Automatica București 98—74 
(48—38), I.C.I.M. Brașov — E- 
lectrica Fieni 65—54 (35—21),
C.S.U. Oțelul Galați — Auto
matica Alexandria 106—70 (49— 
39). (Corespondenți : C. Albu, 
N. Tokacek, Dumitru Diacones- 
cu, C. Gruia, Gh. Arsenie).

15 p
C.F.R.

l.F.R. Craio-
8. P.T.T. 

(760:908). 
Constanța 

SERIA A
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cători, care își propun ca „o- 
biectiv" doar evitarea retrogra
dării și, ca atare, se pregătesc 
de la joc la joc, în funcție de 
adversarii dinaintea fiecărei e- 
tape. în asemenea condiții, 
este clar că nu poate fi vorba 
de joc modern, de perspectivă, 
de nivel tehnic ridicat. Pentru 
că, atît cît dai la antrenamen
te, atît obții in timpul meciu
rilor.

Nu este prima dată cînd se
sizăm că în grupa 7—12 șta
cheta calității este coborîtă la 
un nivel mediocru, care nu face 
cinste participantelor. Insistăm, 
însă, cu speranța că dirigui
torii secțiilor de baschet ale u- 
nităților sportive respective se 
vor interesa mai îndeaproape 
de ceea ce se petrece în timpul 
antrenamentelor și jocurilor și 
vor lua măsuri pentru ca lu
crurile să se îndrepte pe un 
făgaș bun. Altminteri, soluția 
(dureroasă) a micșorării numă
rului participantelor va deveni 
inevitabilă !

LA PENTATLON MODERN
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chipe și ea reunește cele mai 
bune formații din țară : Uni
versitatea Timișoara (cu două 
garnituri), Olimpia București și 
Clubul sportiv școlar nr. 1 din 
București. Nu vor lipsi de pe 
listele de start sportivi cunos- 
cuți ca Dumitru Spirlea, Eugen 
Pop, Iuliu Galovici, alături de 
care vor evolua cîțiva tineri de 
perspectivă ca Lucian țintea 
sau Dragoș Pătrui, în care se 
pun mari speranțe.

Concomitent, federația de 
specialitate organizează și un 
concurs de triatlon (tir, înot și 
cros) în care urmează a fi ve
rificați cîțiva tineri sportivi de 
perspectivă.

Azi, în prima zi, se desfă
șoară asalturile de scrimă (ora 
9, sala Floreasca), iar mîine — 
proba de călărie ora 8,30 (baza 
hipică Steaua).

I Cronicari! noștri despre
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Astăzi, la Sibiu,

CUM AU EVOLUAT SELECJIONABIUI 
IN JOCURILE ETAPEI A XX-a A DIVIZIEI „A"?

Miercurea viitoare, la Bruxelles, primul meci ai echipei
După cum este cunoscut, 

miercuri 24 martie, la Bruxel
les, echipa reprezentativă a 
țării noastre va susține o par
tidă amicală în compania for
mației Belgiei, calificată la tur
neul final al Campionatului 
mondial din Spania. Va fi pri
ma întîlnire din acest sezon a 
lotului pregătit de Mircea Lu- 
eescu și Mircea Rădulescu. In 
etapa a 20-a a Diviziei „A“, 
cronicarii ziarului nostru au 
urmărit cu atenție evoluția 
componenților reprezentativei, 
făcînd aprecieri pe care vi le 
prezentăm in rîndurile de mai 
jos.

Ștefănescu : a evoluat bine, 
cu siguranța-i cunoscută. A di
rijat permanent apărarea. Pen
tru că jocul craiovenilor s-a 
axat pe contraatac, a apărut 
mai puțin ca de obicei în- ofen
sivă.

Țicleanu : a muncit foarte 
mult, cu știuta-i hărnicie. S-a 
„văzut" însă mai puțin de astă 
dată în privința construcției 
acțiunilor.

Geolgău : n-a greșit în mod 
flagrant. Ni s-a părut însă prea 
reținut în a se angaja în acele 
acțiuni personale care-1 carac
terizează.

Bălăci : foarte activ și, mai 
cu seamă, altruist, contribuind 
la cursivitatea acțiunilor prin 
nereținerea nejustificată a ba
lonului, cum face uneori.

Cămătaru : a jucat bine. Nu 
numai că a făcut multe acțiuni 
periculoase In atac, dar și-a 
marcat, în fazele defensive (la 
camerele de la poarta lui Bol- 
dici) adversarul desemnat, pe 
Kukla, recunoscut pentru 
tervențiile lui eficace în 
menea situații.

Turcu (F. C. Argeș) î 
evoluat decît în ultimele 15 mi
nute, el acuzînd o întindere 
din meciul de miercuri al lo-

In- 
ase-

n-a

tulul. N-a avut, deci, timp su
ficient pentru a se exprima 
A reușit, totuși, o cursă fru
moasă. nefinalizată datorită.. 
alunecării în momentul șutului.

Augustin: harnic, cum îl 
știm, dinamovistul a făcut și 
duminică 
coperind 
Căutînd, 
libere în 
a apărut 
finalizator. A șutat deci -destul 
de mult la poarta lui Cavai, 
dar a făcut-o cu imprecizie. Să 
sperăm că miercurea viitoare 
la Bruxelles...

Stănescu : laborios ca întot
deauna, el a urcat nu o dată 
spre linia întîi pentru a susține 
ofensiva formației sale. Ceva 
mai atent, în viitor, el va pu
tea să-și servească coechipierii 
cu mingi și mai utile.

Marian Mihai: același fun
daș sobru, dornic să se trans
forme in... atacant în situația 
în care echipa lui intră în po
sesia mingii. La Cluj-Napoca 
însă, din cauza randamentului 
ofensiv mai scăzut al întregii 
echipe, și contribuția lui, 
cest capitol, al jocului în 
s-a situat sub realizările 
cedente.

Iorgulescu : sub nota 
nuită, fundașul central de 
caj al Sportului studențesc n-a 
mai fost, de" astă-dată, unul 
dirttre pilonii sistemului defen
siv, menit să-l ocrotească de 
primejdii pe Speriatu.

Rednic : deosebit de activ în 
teren, cu o importantă partici
pare la atac, dar nu totdeauna 
lucid în acțiunile 
de cîteva ori el a 
gliiente.

Klein : 
largi, a 
acțiunile 
curcat, n-a reușit 
apărarea adversă.

risipă de energie, a- 
o zonă mare de teren 
ca de obicei, culoare 
dispozitivul advers, el 
deseori în postura de

a jucat 
construit 

proprii

noastre naționale In 1982

la a- 
atac, 
pre-

obiș- 
mar-

întreprinse; 
dat pase ne-

pe spații 
bine, dar în 
nu s-a des- 
să străpungă

Astd-scarâ, la MUnchcn, in sferturile c. C. E.

BAYERN Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA 
SUSȚIN PARTIDA RETUR

Plecată ta cursul dimineții 
de ieri, pe calea aerului, cu un 
avion special. Universitatea 
Craiova a sosit după-amiază la 
Miinchen în vederea susținerii 
partidei retur cu formația lo
cală Bayern, în cadrul sfertu
rilor de finală ale Cupei cam
pionilor europeni. Reamintim 
că în partida tur, desfășurată 
Ia Craiova, victoria a revenii 
fotbaliștilor vest-germanl cu 
scorul de 2—0, Aseară, antre
norii Ion Obîemenco și Con
stantin Oțet și-au convocat ju
cătorii la un antrenament de 
acomodare pe terenul care 
miercuri seara va găzdui parti
da cu Bayern. Au participat 
toți jucătorii care au făcut de
plasarea : Boldici, Lung, Ne
grii ă, Tilihoi, Ștefănescu, Un- 
gureanu, Purima, Clupitu, Ți- 
cleanu, Donose, Bălăci, Geol
gău, Irimescu, Cîrțu, Cămătaru 
și Ad. Popescu. După toate 
probabilitățile. Universitatea va 
Începe meciul cu următorul 
„11“ : Boldici — Negrilă, Ti
lihoi, Ștefănescu, Ungureanu — 
Țicleanu, Bălăci, Donose — 
Geolgău, Cămătaru, Cîrțu.

Echipa Bayern Miinchen a 
jucat, sîmbătă. pe stadionul 
Olimpic, cu Borussia 
mund, meci pe care l-a 
mai ușor decît arată

(3—1). Cel mai în formă jucă
tor a fost Dieter Honess, au
torul a două goluri. Luni, ju
cătorii au fost supuși unui con
trol medical — și toți sînt apți 
de joc —, iar marți au făcut 
un ușor antrenament. Motivele 
arătate mai sus l-au determi
nat pe antrenorul formației să 
nu schimbe componența echi
pei, care a evoluat sîmbătă. 
Lat-o : Muller — Niedermayer, 
Beierlorzer, Augenthaler, Hors- 
mann — Kraus, Durnberger, 
Breitner — Dremmler, Honnes, 
Rummenigge. După cum se 
vede au intervenit cîteva 
modificări față de „ll“-le care 
a evoluat la Craiova.

Partida va începe la ora 21, 
ora României, și va fi condusă 
de o brigadă de arbitri din 
Turcia, avîndu-1 la centru pe 
A. Tokat.

fntilnirea va fi transmisă în 
întregime Ia radio, pe progra
mul I, începind de la ora 2L

Dort- 
cî ști gat 

scorul

ADKINISTRAțlA DE STAT LOTO PRONOSPORT INfORMEAZA
• Agențiile Loto-Pronosport 

mai pot elibera doar astăzi șl 
mline bilete cu numerele dv. 
preferate pentru tragerea obiș
nuită Loto de vineri 19 martie 
1982. Nu pierdeți prilejul de a 
v4 număra șl dv. printre tot 
mal numeroșii cîștlgătorl de 
autoturUme „Dada 1300" șl im
portante sume de bani. • Tra
gerea obișnuită Pronoexpres de 
aatăzi, 17 martie 1982, se televi
zează ta direct taceptad de la 
ora 17,40. • Datorită diferențe
lor de fus orar, unele partide 
cuprinse 
cursului
ce încheie

rezul-zii. Din această cauză, 
țațele complete ale concursului 
vor fi publicate ta rubrica de 
față, vineri 19

CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT

TIE

martle 1982.

CONCURSULUI
DIN 14 MAR-
1982

(13 rezultate) :

în programul eon- 
Pronosport de astăzi 

la ore foarte tir-

Categoria 1
3 variante 100% • 19.570 lei și 
43 variante 25% a 4.893 lei ; 
Categoria 2 (12 rezultate) : 92 
variante 
variante 
goria 3 
variante

100% a 640 lei si 1.651 
25% a 160 lei ; Cate- 
(11 rezultate); 9.437,75 
a 89 leL

Andone : comportare bună, 
mai ales ca fundaș central, în 
ultima parte a meciului, cînd 
Steaua a atacat mai ~
mijlocaș — deficiențe 
strucție.

Gabor : în sensibilă 
a formei sportive. Cel 
meci al său în actualul sezon. 
A fost atacantul cel mai peri
culos al Corvinului.

Iordache : sigur, sobru, a di
rijat bine apărarea. La pe
nalty, a fost pe punctul de a 
respinge balonul.

Sameș : foarte bun la min
gile înalte, greu de trecut la 
„un-doi“-uri, același fundaș 
central sigur. După 0—1, parti
cipare importantă Ia ofensivă, 
cînd si-a împins coechipierii 
spre careul advers, venind a- 
desea el însuși la centrări și la 
cornere. .

Fără caracterizări, dinamo- 
viștii Moraru și Orac (și ei 
componenți ai lotului reprezen
tativ pentru meciul de miercu
rea viitoare, cu Belgia, în de
plasare). întrucît ei nu au ju
cat duminică în echipa lor.

• Un arbitru des
pre alt arbitru... 
Prezent la jocul de 
la Arad (se alia în 
drum spre Cluj-Na
poca, unde a arbi
trat a doua zi), Ion 
Igna spunea despre 
modul cum a con
dus M. Salomir : 
„A făcut un arbi
traj excelent, 
cu seamă că a 
huit, uneori, 
suplinească și 
arbitrii de 
• Purima 
cu multă convinge
re Ia Arad. La un 
moment dat, el 
comis un fault 
supra Iul Roșu. In
tervenția lui prea... 
decisă l-a atras un 
cartonaș galben. 
Iar din tribună s-a 
auzit următoarea 
reflecție : „Al uitat 
de unde ai plecat, 
Purima 7“ • îna
intea partidei de la 
Pitești, cînd a anun
țat presei formația 
sa, antrenorul Ni- 
colae Dobrin l-a 
rugat pe crainicul 
stadionului : „Să a- 
nunți că Turcu nu-1 
decît rezervă, pen
tru că are o întin
dere și nu pot risca 
cu ei, să se acci
denteze din primele 
minute șl să pierd 
o schimbare !“ Di
plomație 7 Nicide
cum. Realism. Pen
tru că Turcu a fost 
introdus in ultimul 
sfert de oră, cînd 
F. C. Argeș se des
prinsese, iar o e- 
ventuală accidentare 
a lui Turcu nu mai 
putea schimba re
zultatul. • Parado
xuri la Pitești 1 Cei 
mal buni din teren, 
duminică, Băluță, 
de la F. C. Argeș, 
g Șoiman, de la

, C. Bacău. Adică, 
jucătorii cei mai 
scunzi. Cei mai 
slabi : Cristian și 
M. Zamfir — jucă
torii cei mal... 
înalț! ! Unii au ex
plicat aceste para
doxuri prin... tere-

mai 
tre- 
să-i 

pe . 
linie", 

a jucat

a 
a-

mult Ca 
la con-

creștere 
mai bun

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ— 
SELECȚIONATA DE JUNIORI

Așa cum am mai anunțat, 
astăzi, la Sibiu de la ora 16, 
va avea loc un nou meci-test 
prevăzut pe agenda de lucru a 
conducerii tehnice a echipelor 
reprezentative. Scopul lui este 
de a verifica un număr cît mai 
mare de jucători susceptibili 
de a face parte din loturile 
„A“ și de tineret.

De data aceasta se vor afla 
față In față selecționata divi
zionară si selecționata de ju
niori

Antrenorii selecționatei divi
zionare. Mircea
Mircea 
poziție 
vai și 
Rednic, 
cîuc. Al.
fundași ; Vamanu. Klein. Pet- 
cu (Corvinul) Paraschiv, Șt. 
Popa — mijlocași ; Turcu, 
Nemțeanu. Tamandi — înain
tași. Antrenorul Cornel Dră- 
gușin i-a convocat pentru a- 
ceastă partidă pe Gîrjoabă și 
Alexa — portari : Eduard, Cîr- 
ciumaru, Roman (Gloria Bis
trița). M. Popa, Matei, Cioro- 
lanu (Universitatea Craiova) — 
fundași ; Balint, C. Ilie, Han- 
ghiuc, Fîșic — ‘ ~
Zamfir, Sertov, 
Cașuba (C.S.M. 
înaintași.

Partida se va 
dionul Șoimii și va fi condusă 
de arbitru] sibian M. Ludoșan.

Lucescu și 
Rădulescu, au la dis- 

următorii jucători : Ca- 
Ducadam — portari ;
Zare, Andone, Dubin- 

Nicolae. Kiss —

mîjlocași ; D. 
Bolba, Lasconî, 
Suceava) —

disputa oe sta-

nul greu I Oricum, 
adversarii lid Bălu- 
ță și Șoiman, Elisei 
șl Eduard nu vor 
uita curind jocul de 
duminică !... • Un
nou debut din rin- 
durile „cavalerilor 
fluierului" pe pri
ma scenă fotbalisti
că s-a petrecut du
minică la Rm. Vîl- 
cea. Este vorba de 
bucureșteanul Mlhal 
Huștluc, care a con
dus bine acest ,,der
by al supraviețui
rii" în „A". El a a-

DE LA 
MECIURI 

ADUNATE...
vut decizii juste, 
prompte șl pentru 
că s-a aflat tot tim
pul aproape de fa
ză. • Apropo de 
numerele pe care 
jucătorii trebuie să 
le poarte pe tricou. 
Duminică, jucăto
rii formației A.S.A. 
Tg. Mureș au re
ușit să derute
ze pe toată lumea, 
ta afară de... adver
sari. 6ă dăm cîte
va exemple : J
nai — cu nr. 10 — 
a jucat fundaș stin
gă, C. Iile — cu nr. 
4 — mijlocaș, Fanici 
— cu nr. 5 — Înain
taș central I Rezul
tatul 1 Tot o... ta- 
fringere. • Specta
torii confirmă star
tul bun din acest 
sezon. După ce In 
prima dîăpă a retu
rului au realizat cea 
mai bună medie a 
notelor din acest 
campionat — 9,55
—, lată că duminică 
ei au reușit să de
pășească această 
medle-record, obți- 
nînd 9,66. • Arbitrii 
la înălțime : 4 cali
ficative „foarte bi-

Haj-

ne“ șl S calificative 
„bine". Este cea 
mai bună prestație 
a „cavalerilor flu
ierului" din acest 
retur. Le dorim să 
mențină același ni
vel ! • Prin debu
tul său sub tricoul 
Iui C. S. Tîrgoviște, 
Agiu este al 392-lea 
Jucător folosit în a- 
ceastă ediție 
campionat (cei 
mulți au" rulat 
greșul-Vulcan 
Jiul 26. Steaua 
iar cei mai puțini 
au utilizat Universi
tatea Craiova 18 șl 
A.S.A. Tg. Mureș 
19). în același timp, 
cu golul marcat, ca
re a consfințit vic
toria echipei tîrgo- 
viștene, Agiu și-a 
trecut numele și pe 
lista marcatorilor 
actualei ediții, care 
cuprinde 146 de ju
cători. • După o 
accidentare care l-a z 
obligat să rămînă 
In afara activității, 
Marian Ionescu și-a 
făcut duminică re
intrarea ta formația 
Progresului Vulcan. 
Dar mijlocașul „alb- 
albaștrilor" nu este 
pus la punct cu 
pregătirea șl nu a 
dat randamentul 
scontat, ceea ce l-a 
determinat pe an
trenorul Robert 
Cosmoc să-l înlo
cuiască după pauză 
cu Neculce. înlocui
re inspirată, căci ta 
partea a doua a 
meciului Progresul 
a jucat mult mai 
bine. • Meciul 
Progresul-Vulcan — 
F.C.M. Brașov s-a 
desfășurat pe un te
ren extrem de greu, 
devenit pătlnoar. 
Cu toate acestea, 
ambele echipe au 
terminat partida In 
forță, semn că sub 
aspect fizic toți ju
cătorii sînt bine 
puși la punct. Sub 
aspect... fotbalistic 
însă unii dintre ei 
sînt, în continuare, 
datori.

de 
mai 

Pro-
27,
25,

F.C. BIHOR, ÎNCĂ UN PAS MARE SPRE PROMOVARE..
• Nu-i rău Rău,

„Nu-i adevărat ! Să vă iasă 
din cap prostia asta cu... gata, 
totul s-a terminat, sîntem în 
Divizia „A“. Mai avem pînă a- 
colo, așa că vă rog să vă ve
deți de treabă și să vă pregă
tiți in continuare ca și pînă a- 
eum. E clar

Vorbele antrenorului, spuse 
pe un ton ridicat, aspru, tăios, 
au avut darul să plece cape
tele jucătorilor marcați de e- 
fortul depus în meci, să pună 
stavilă bucuriei (firești) de
clanșată de victoria obținută.

Scena aceasta s-a petrecut, 
întocmai, la Cluj-Napoca, în 
vestiarul echipei F. C. Bihor, 
la numai cîteva minute după 
partida cu C.F.R., cîștigată cu 
2—1 de „ll“-le antrenat de 
Gheorghe Staicu. O partidă In
tre două foste divizionare „A", 
o partidă de... „A", pentru că 
•-a jucat deschis, spectaculos,

dar C. F. R. Cluj-Napoca a ajuns la
fazele derulîndu-se cu rapidi
tate la cele două porți, echipele 
făcînd apel la toate resursele 
de care dispun, reușind să o- 
fere un spectacol de ținută. A 
cîștigat, pînă la urmă, F.C. Bi
hor. principala pretendentă la 
promovare din seria a IlI-a. 
Este o echipă solidă, cu o pregă
tire fizică remarcabilă (care i-a 
permis să urce la cîrma jocu
lui în ultima parte a lui), con
dusă excelent în teren de 
Naom, căpitanul ei. De fapt, 
Albu — ?are (cu perioade de 
joc foarte bune, dar și cu 
multe... căderi periculoase pen
tru defensiva Bihorului) — 
Naom — Grosu — Georgescu 
alcătuiesc axul central al a- 
cestei echipe care și-a propus 
să readucă Oradea (vechi cen
tru al fotbalului nostru) pe 
scena primei divizii. Cele opt 
puncte avans sînt o garanție a

4 !
îndeplinirii obiectivului. Dar,1 
așa cum afirma antrenorul 
Staicu, imediat după meci. în 
vestiarul echipei side, „pînă a- 
eoio mai e drum de parcurs, 
mai e de muncit".

Cîteva cuvinte și despre 
C.F.R. Cluj-Napoca. Echipă tî- 
nără. în formare. Din rîndurile 
ei continuă să se remarce... ul
timul rămas din vechea gene
rație, Augustin Țegean. Dar e- 
xistă și cîteva veritabile spe
ranțe, extrema stingă Rău 
fiind cu o clasă peste toți cei
lalți. Pierzînd “meciul cu F.C. 
Bihor, C.F.R. a coborît la —4 
in clasamentul adevărului, fiind 
acum serios amenințată să-și 
piardă locul în eșalonul
eund. Orașul de pe Someș are, 
considerăm, forța necesară 
pentru a-și menține Intactă pi
ramida sa fotbalistică !

Lcnirențiu DUMITRESCU

se-



SUCCESUL BOXERILOR ROMÂNI MÎINE ÎNCEPE CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI - GiHJPA „8“

LA TURNEUL
Săptămîna trecută, in locali

tatea italiană Mestre (lingă 
Veneția), a avut loc un turneu 
internațional de box la care au 
participat și șapte dintre frun
tașii sportului cu mănuși din 
țara noastră. La întoarcerea 
delegației, antrenorul DUMI
TRU GHEORGHIU, care i-a 
însoțit pe sportivi, ne-a furni
zat următoarele informații :

La concurs au fost prez.ențî 
76 de boxeri din 14 țări : Aus
tria, Bulgaria, K. A. Egipt, El
veția, Franța, Grecia, Indone
zia, România, Spania, S.U.A., 
Suedia, Turcia Ungaria și Ita
lia. Deși turneul nu s-a situat 
la un nivel valoric deosebit 
de ridicat, în rînduț concuren- 
ților au existat mai mulți me- 
daliați la C.E. sau J.O. Spre 
satisfacția noastră, pe cițiva 
dintre acești sportivi valoroși 
i-au eliminat -boxerii români, 
care au manifestat o bună for
mă sportivă, producînd o fru
moasă impresie prin cele 
5 locuri I ocupate. De pildă, 
Mihai Ciubotaru 1-â întîlnit, 
chiar în primul meci, pe sue
dezul Koskela, medaliat cu 
„bronz" la C.E. de la Tampere, 
cel care îl învinsese atunci pe 
boxerul român. De data aceas
ta. M. Ciubotaru nu i-a lăsat 
nici o speranță adversarului 
său. învingîndu-I prin k.o.2,

DATELE MECI-TURNEULUI 
DE ȘAH DE LA BUDAPESTA
Au fost fixate datele de des

fășurare ale meci-turneulul de 
baraj pentru ocuparea a două 
locuri vacante In zona a III-a a 
campionatului mondial masculin 
de șan, aslgurînd calificarea în 
viitoarea etapă, turneul Interzo
nal. Se va juca la Budapesta, 
între 87 martie și 3 aprilie tur- 
retur. Participă, după cum se 
știe, jucătorii clasați pe locurile 
4—7 în zonalul de ta Băile Her- 
culane : Florin Gheorghiu (Ro
mânia), Aleksander Sznapik 
(Polonia). Peter Lukacs și Josef 
Pinter (ambii Ungaria). Marele 
maestru Florin Gheorghiu va fi 
secundat în această întrecere de 
maestrul internațional Valentin 
Stoica.

★

BUDAPESTA. 16 (Agerpres). 
în runda a doua a turneului 
internațional feminin de șah de 
la Budapesta. maestra Dana 
Nuțu a cîștigat la Kriszane. 
Cejici a învins-o pe Minoghi- 
na, Fatalibekova pe Eretova, 
iar Grosz a remizat cu Worch.

în runda a treia Dana Nuțu, 
cu piesele negre, a obținut re
miza în partida cu Minoghina 
(U.R.S.S.). în clasament con
duce Grosz — 2 p urmată de 
Nuțu cu 1.5 p (o partidă între
ruptă).

ACTUALITATEA ÎN TENIS
• în clasamentul general al 

„Marelui Premiu — F.I.L.T." se 
menține lider tenismanul ame
rican Jimmy Connors cu 610 p. 
El este urmat de John McEnroe 
526 p, Johan Krick 460 p, Vitas 
Gerulaitis 420 p. John Sadri 
310 p, Yannick Noah 262 p etc.

• Rezultate din turneul de la
Strasbourg : Vijay Amritraj — 
Peter Rennert 7—6, 6—4, Heinz 
Gunthardt — Bruce Manson 
7—6, 6—3, Saviano — Mayotte 
6—2. 6—1, Fitzgerald — GulUk-
son 7—6, 3—6, 7—6.

CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

(București) și O. Drăgan (Ti
mișoara) au condus foarte bine.

Derbyul Dinamo — Steaua a 
încheiat spectaculos turneul. 
Dinamoviștii au cîștigat, con
form așteptărilor, din nou cu 
3—0 (13, 9, 11), fiind superiori 
la toate capitolele, îndeosebi la 
blocaj (foarte buni Enescu, 
Gîrleanu, Vrîncuț), cu care au 
realizat numeroase puncte. Un 
aport important l-a avut Căta- 
Chițiga, valoros în toate com
partimentele. Steaua, de la care 
s-au remarcat Pop și Bădiță, 
a apărut schimbată în bine fa
ță . de evoluțiile anterioare ea 
avînd o șansă de a cîștiga pri
mul set in care a condus cu 
13—11. Au arbitrat bine un 
meci de ridicat nivel A. Dini- 
cu (București) și V. Chioreanu 
(Clui-Nanoca).

DIN ITALIA
după ce îl expediase la podea 
și în primul rund. în semifi
nală, M. Ciubotaru b.p. Sca- 

. pellato (Italia) iar în finală 
b.ab.3 Saadik (Egipt).

Viorel Ioana l-a depășit clar 
la puncte (în finală) pe vice- 
campionul european Russolillo 
(Italia), după ce italianul îl în
vinsese la limită (in semifinală) 
pe FI. Țîrcomnicu. în celelalte 
meciuri. V. Ioana b.p. Trapero 
(Spania) și b.k.o.3 Sjoestrand 
(Suedia). în primul meci, FI. 
Țîrcomnicu b.ab.3 Caudar (Aus
tria). Constantin Tițoiu, clasat 
și el pe primul loc. b.k.o.2 El 
Kamy Gamal (Egipt) — cîști- 
gătorul de anul trecut al tur
neului, b.p. Mannai (Italia), 
b.ab.2 Gomez (Spania). Valen
tin Silaghi a cîștigat trei întîl- 
niri : b.p. Incedursun (Turcia), 
b.p. Fiizessy (Ungaria) și b.ab.2 
Danowski (Bulgaria). Georgică 
Donici a obținut numai victorii 
înainte de limită : b.k.o.2 El 
Gawad (Egipt), b.k.o.2 Kiss (Un
garia), b.ab.l Spiridakiș (Gre
cia). Și Mircea Fulger a cîști
gat două partideb.âb.2 Wink
ler (Austria), b.ab.3 Plamenov 
(Bulgaria) și p.p. Odhiambo 
(Suedia) — boxer de culoare.

Celelalte locuri I au fost o- 
cupate de Gomez (Spania — 
la 48 kg), Stecca (54 kg), Fer- 
racuti (57 kg). Ronzoni (63,5 
kg). Raucci (71 kg) și Damiani 
(+91 kg) — toți Italia, Alvics 
(Ungaria, la 91 kg).

AU FOST DEFINITIVATE ECHIPELE ROMÂNIEI 
PENTRU CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO

Sportivii noștri fruntași din 
loturile reprezentative de judo 
(seniori și juniori) se aliniază 
mîine Ia cei mal Important eve
niment competițional al acestui 
sezon — Campionatele Balcani
ce. Timp de 3 zile (joi, vineri 
și duminică) el ișl vor încerca 
șansele, în Sala sporturilor din 
Tîrgoviște, in compania celor 
mal buni judoka din țările bal
canice care și-au anunțat parti
ciparea : Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia și Turcia.

Competiția balcanică de se
niori se află la a VIII-a ediție. 
Iată campionii desemnați la în
trecerile de anul trecut, care 
au avut loc în Bulgaria : cate
goria superușoară — Arpad 
Szabo (România), semiușoară 
— Constantin Niculae (Româ
nia), ușoară — Mihai Fabian 
(Iugoslavia), semimijlocie — 
Aleksei Petrov (Bulgaria), mij
locie — Slavko Obadov (Iugo
slavia), semigrea — Stanko Mi- 
ranovici (Iugoslavia), grea și 
open — Radomir Kovacevici (Iu
goslavia). Titlul pe echipe a fost 
cucerit de selecționata Bulga
riei.

Campionatele Balcanice pentru 
juniori (17—19 ani) — la prima

In curînd Congresul 
U.E.F.A.

După cum s-a anunțat, la 28 
aprilie se va desfășura la Dres- 
da Congresul U.E.F.A., pe or
dinea de zi figurînd șl alegerea 
președintelui forului continental. 
De la secretariatul U.E.F.A. s-a 
anunțat că pentru această func
ție s-a Înregistrat o singură 
candidatură, cea a lui Artemio 
Franchl, astfel incit actualul 
președinte al U.E.F.A. șl-a asi
gurat realegerea. De asemenea, 
s-a anunțat că organul executiv 
al U.E.F.A. a prevăzut o sumă 
de 300 000 franci elvețieni ce va 
fi repartizată cluburilor care

Ultima zi a turneului grupei A, 
găzduit de sala Olimpia din Ca
pitală, a fost marcată de par
tide desfășurate sub semnul ma
rilor speranțe ale echipelor de a 
se vedea în turneul final al 
locurilor 5—8 și nu în cel al co
dașelor — locurile 9—12 — din 
rîndul cărora două formații vot 
retrograda. Doar Explorări era 
scutită de emoții... In deschidere, 
C.S.M. Delta Tulcea a învins pe 
Politehnica Timișoara cu 3—2 
(—10, 6, —15. 11, 8), după un meci 
lung (două ore), de scăzut nivel 
tehnic (extrem de multe greșeli) 
și spectacular, dar foarte dispu
tat. Un plus de vioiciune, vigoa
re și încredere au arătat tulce
nii spre final, s-au reniarcat: 
Stanciu, Ispas și laeoblev de la 
învingători, Pdle .1 Grădinaru de 
la învinși. Au arbitrat foarte bi
ne: M. Stamate (București) și C. 
Pitaru (Sibiu)

Partida dintre Calculatorul 
București și Explorări Baia 
Mare a fost dîrz disputată, 
reușită ca spectacol, ea reve
nind. pe merit, formației bucu-

reștene cu scorul de 3—1 (10, 
-12, 7, 9). O prețioasă victorie, 
a treia în turneu, pentru care 
întreaga echipă — în frunte cu 
Schiopescu, foarte bun în tot 
turneul — merită felicitări. 
Foarte bun arbitrajul brigăzii : 
V. Tilcă (Craiova) — E. Men
del (Sibiu).

Modesto FERRARINI
s CRAIOVA, 16 (prin telefon). în

Sala sporturilor de aici s-a în
cheiat turneul al treilea al gru
pei B. In ultima zi, meciul de 
debut a opus echipele angajate 
în luptă directă pentru evitarea 
turneului final al retrogradării 
(locurile 9—12), respectiv pe 
C.S.U. Oțelul Galați și C.S.U. A- 
lumina Oradea. Valoarea apropia
tă a celor două formații studen
țești a făcut ca meciul Lor să fie 
foarte disputat, palpitant și atrac
tiv mai ales ca evoluție a sco
rului. După un joc maraton, vic
toria a surîs echipei gălățene cu 
3—2 (11, —13, 12, —9 13). Remar
cați: Cojocaru, Pustiu, Țig (C.S.U. 
Oțelul), M. Enescu și,' parțial, 
Manole (C.S.U. Alumina). Cea de 
a doua partidă. Universitatea

Ultimele turnee pe grupe se vor 
desfășura duminică, luni și marți 
în București (locurile 1—4), Baia 
Mare (gr. A) și Suceava (gr. B).

Locurile 1—4
1. DINAMO 9 9 0 27: 2 18
2. Steaua 9 5 4 15:17 14
3. Silvania 9 3 6 14:22 12
4. Tractorul 9 1 8 10:25 10

Grupa A
1. Explorări 9 7 2 23:14 16
2. Calculatorul 9 5 4 17:15 14
3. Delta Tulcea 9 4 5 14:19 13
4. „Poli" Timișoara 9 2 7 16:22 11

Grupa B
1. Univ. Craiova 9 8 1 26: 6 17
2. C.S.U. Oțelul Gl. 9 5 4 18:19 14
3. C.S.U. Alumina Or. 9 4 5 15:18 13
4. C.S.M. Suceava 9 1 8 8:24 10

Craiova — C.S.M. Suceava, a dat 
cîștlg de cauză primei echipe, li
deră detașată a grupei, care s-a 
impus categoric: 3—0 (11, 4, 3). 
Din setul al doilea, la 10—0 pen
tru Universitatea, antrenorul cra- 
iovean a trimis în teren cițiva 
jucători din afara sextetului de 
bază. Chiar și în aceste eontliții, 
studenții au dominat net jocul. 
(Șt. GURGUI șl V. POPOVICI, 
coresp.).

Româma - Olanda
Plecați luni seara din Capi

tală. componenții lotului nostru 
reprezentativ de hochei au so
sit în cursul zilei de ieri la 
Klagenfurt. Selecționata țării 
noastre a suferit însă o modi
ficare de lot. de ultim mo
ment, aceea că Gherghișan, u- 
nul dintre cei mai valoroși re
prezentanți ai generației ti
nere, suferind o luxație la u- 
mărul sting, la antrenament, 
nu a mai făcut deplasarea. 
Așadar, la absențele notabile 
consemnate in zilele din ur
mă, s-a mai adăugat și aceas
ta, ceea ce nu a diminuat 
însă optimismul conducerii teh
nice a echipei și al unora din
tre jucătorii de bază. înaintea- 
plecării, antrenorul principal al 
formației, Eduard Pană ne-a 
spus : „Echipa noastră este de
cisă să lupte pină la ultima 
picătură de energie pentru a se 
Putea întoarce acasă cu frun
tea sus ! Dorim să facem 
jocuri ia cea mai bună cotă 
valorică a selecționatei noastre, 
mai ales în partidele cu Olan
da, R. P. Chineză, Norvegia, 
Austria și Elveția, In mod cert 
echipele Poloniei și R. D. 
Germane sînt mari favorite și 
nu cred că vor lăsa puncte pe 
parcursul întrecerii. în rest, 
însă, toți ne vom lupta pentru 
cel de al treilea loc pe po
dium..."

Formația României a efec
tuat un antrenament la „Mes- 
sehalle", un patinoar modern

ediție — vor fi inaugurate la 
Tîrgoviște.

Ieri au fost definitivate repre
zentativele țării noastre : se
niori — Arpad Szabo (superu
șoară), Constantin Niculae (se
miușoară), Adrian Faur (ușoară), 
Mircea Frăției (semimijlocie). Mi- 
halache Tom» (mijlocie), Vasiic 
Anton (semigrea). Mihai Cioc 
(grea), Coste! Năftică (open) ; 
rezerve — Benone Olar și Pavel 
Drăgoi ; antrenori — Iacob Co- 
drea șl Dorin Gavra ; juniori: 
Silviu Lazăr (superușoară). Ilie 
Șerban (semiușoară). Ștefan 
Nagy (ușoară), Doru Puțan (se- 
mimijlocie), Atila Polint (mij- 
locie), Emil Conchiu (semigrea) 
șl Văsile Bazon (grea) ; la open 
nu se concurează ; rezerve : 
Marian Căldărar, Lucian Pop, 
Nicolae Vega, Nicu Vulpoiu, 
ștefan Rist și Cornel Delcea ; 
antrenori — Nicolae Marinescu, 
Costică Sauciuc și Alexandru 
Filip.

Aseară au sosit primii oaspeți 
— sportivii din Grecia, printre 
care Dimitrios Takalldis, Nikos 
Mariaropoulos și Spiros Rikos. 
Azi sînt așteptați reprezentanții 
celorlalte țări participante.

au înregistrat deficite in cupele 
europene, în special datorită 
cheltuielilor de transport.

Campionate, știri
CEHOSLOVACIA (et. 19). Spar

ta — Dukla Praga 1—3 ; Loko
motiv Kosice — Banska Bystrica 
2—1 ; Bohemians — Slavia 0—0; 
Zbrojovka — Preșov 2—3; Spar
tak Trnava — Cheb 1—0 ; Ni- 
tra — Vitkovice 0—1 ; Ostrava
— Z.T.S. 0—0 ; Slovan — Inter
Bratislava 3—2. Clasament : 1.
Dukla Praga — 29 p. 2. Banik
— 23 p, 3. Bohemians — 23 p.

BELGIA (et. 26). Anderlecht
— Bruges 2—1, Standard — F.C. 
Liâge 2—1, Cercle Bruges — La

în primul joc
cu 6 000 de locuri, unde mîine, 
în etapa inaugurală, va juca, 
de la ora 18 (ora României), 
cu Olanda, echipă retrogradată 
din grupa „A“. Hocheiștii o- 
landezi, avînd foarte muiji ju
cători de origine canadiană și 
americană, au disputat recent 
două partide-test, în deplasare, 
cu echipa R. D. Germane una 
din favoritele întrecerii, cele 
două jocuri încheindu-se, unul 
la egalitate, 4—4, și altul prin 
victoria la limită a gazdelor, 
5—4. Este vorba deci de un
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A 25-a EDIȚIE A C. M
DE HOCHEI
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La Klagenfurt, capitala provinciei Karinthia, din sudul Austriei, 
miine o noua ediție a grupei ..B" a campionatului mondial de 
pe gheață. Este a 25-a ediție a acestei importante întreceri a ____
iului internațional la care vor lua parte următoarele 8 echipe : Polonia, 
Elveția, R. D. Germană, România, Norvegia, Austria, R. P. Chineză 
și Olanda.

înaintea startului în această a 25-a ediție a competiției iată o scurtă 
incursiune în istoria hocheiului mondial.

Din 1920, de la primul campionat mondial a| hocheiului, organizat 
în Belgia, la Anvers, și pină la începutul deceniului al 5-lea disputa 
avea loc într-un singur turneu, la care luau parte toate echipe.e în
scrise la întrecere. Raportul de forțe din hocheiul internațional, ca și 
unele evidente greutăți organizatorice (avîndu-se în vedere numărul 
din ce în ce mai mare al participantelor), au făcut necesară o netă 
diferențiere competiționalâ, prin organizarea de întreceri pe grupe va
lorice („A*. ,,B“, „C“ și, probabil cît de curînd, ,,D"),

Prima ediție a grupei ,,B" a avut Ioc în 1951, la Cortina d'Ampezzo 
(clasament : Italia, Franța, Olanda, Austria, Belgia, Iugoslavia), dar 
nu s-a bucurat de succesul scontat de forul internațional, astfel că pină 
în 1961 (Geneva și Lausanne) au fost organizate întreceri sporadice. 
De atunci și pină astăzi (cu excepția anului 1962), șirul disputelor a 
fost însă continuu. Atunci, în Elveția, echipa noastră a evoluat în „C“ 
(a fost învinsă de Austria cu 5—4, în meci de barai susținut cu 24 de 
ore înainte de începerea competiției !), clasamentul grupei ,,B" a fost 
următorul : Norvegia, Anglia. Elveția, Italia, Polonia, Austria.

lată acum cum au arătat clasamentele diferitelor ediții : 1963 (Sto
ckholm) : Norvegia 10 p. Elveția 9 (28-10), România 9 (29-17), Polonia 
8, Iugoslavia 4, Franța 2, Anglia 0 ; 1964 (Innsbruck - J.O.) : Polonia 
12, Norvegia 10, Japonia 9, România 7 (31—28), Austria 7 (24—29), 
Iugoslavia 7 (29—37), Italia 4, Ungaria O ; 1965 (Tampere — echipa 
noastră nu a participat) : Polonia 11, Elveția 9, R.F.G 8, Ungaria 5, 
Austria 4, Anglia 3, Iugoslavia 2 ; 1966 (Zagreb) : R F.G. 14, Româ
ni© 11, Iugoslavia 10, Norvegia 8, Austria 6, Elveția 4, Ungaria 2, An
glia 1 ; 1967 (Viena) : Polonia 12 (32—13), România 12 (34—18), Nor
vegia 10, Iugoslavia 7, Elveția 6, Italia 5, Austria 5, Ungaria 2; 1968 
(Grenoble — J.O.) : Iugoslavia 10, Japonia 8, Norvegia 6, România 4, 
Austria 2, Franța 0 ; 1969 (Ljubljana) ; R.D.G. 14, Polonia 12, Iugosla
via 8, R.F.G. 8, Norvegia 6, România 5, Austria 3, Italia O ; 1970 
(București) : S.U.A. 14, R.F.G. 12, Norvegia 8, Iugoslavia 7, Japonia 7, 
Elveția 4 (22—31), România 4 (21—38), Bulgaria 0 ; 1971 (Berna —
echipa noastră a jucat în grupa ,,C“, în Olanda pe care a cîștigat-o): 
Elveția 13, Polonia 11, R.D.G. 10, Norvegia 8, Iugoslavia 5, Japonia 5, 
Austria 2, Italia 2; 1972 (București): Polonia 12, S.U.A. 10, R.D.G. 8, 
România 6, Japonia 3, Iugoslavia 2, Norvegia 1 ; 1973 (Graz) : R.D.G. 
14, S.U.A. 11, Iugoslavia 10, România*9, Japonia 4, Austria 4, Elveția 
4, Italia 0 ; 1974 (Ljubljana) : S.U.A. 14, Iugoslavia 10, Japonia 8, 
Olandă 5 (33—37). România 5 (30—29), Norvegia 3, Austria 1 ; 1975
(Sapporo) : R.D.G. 12, R.F.G. 10, Elveția 8, Iugoslavia 7, România 6, 
Japonia 6, Italia 2, Olanda 0 ; 1976 (Bîel/Arrau) : România 11. Ja
ponia 10, Norvegia 8, Elveția 8, Iugoslavia 8, Olanda 6, Italia 5, Bul
garia 0 ; 1977 (Tokio - echipa României a evoluat în grupa ,,A*', la 
Viena) : R.D.G. 16, Polonia 12, Japonia 11, Norvegia 10, Elveția 8, 
Ungaria 6, Iugoslavia 5, Olanda 4, Austria 0 ; 1978 (Belgrad) : Polo
nia 13, Japonia 11, Elveția 9, România 7, Ungaria 6. Norvegia 5, Ita
lia 3, Iugoslavia 2; 1979 (Galați): Olanda 6, R.D.G. 4. România 2, 
Norvegia 0 ; Elveția 6, Japonia 4, Austria 2, Danemarca 0 ; R. P. Chi
neză și Ungaria ; 1981 (Val Gardena) : Italia 13, Polonia 11, Elveția 
10, R.D.G. 9, România 4 (25-30), Norvegia 4 (21—38), Iugoslavia 3,
Japonia 2.
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Gantoise 0—0. in clasament : 
Standard 36 p, Anderlecht 35 p. 
La Gantoise 33 p.

grecia, i După 24 de etape 
conduce Panathinaikos cu 35 p, 
urmată de Olympiakos 34 p, 
P.A.O.K. 33 p. Duminică : Co- 
rinthos — Panathinaikos 1—2, 
Olympiakos — Arls 1—1, P.A.O.K. 
— Panionlos 2—1.
• PREȘEDINTELE Federației 

austriece de fotbal. Karl Seka- 
nina, a anunțat că ișl va pre
zenta demisia în semn de pro
test față de hotărîrea luată — 
fără știrea sa — de a se orga
niza, începînd din sezonul urmă
tor, un campionat al primei di
vizii cu 18 echipe, în loc de 10 
ca pină în prezent.

prim meci dificil. în care însă 
sintem convinși că jucătorii ro
mâni vor da totul pentru o 
comportare cit mai frumoasă.

Ieri a plecat la .Sofia e- 
chipa de hochei-juniori a 
Roriiâniei, care va lua parte, 
începînd de miine, la grupa 
„B“ a campionatului european. 
Tinerii hocheiști români fac 
parte din seria preliminară 
„A", alături do selecționatele 
Italiei, Austriei și Iugoslaviei, 
pe care le vor întilni in aceas
tă ordine.

GRUPA „B“
începe 
hochei 
hoche
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TELEX
ATLETISM Q La Cosford (An

glia) meciul pe teren acoperit 
dintre echipele Angliei și S.U.A. 
s-a încheiat cu victoria atleți- 
lor americani. Rezultate : 60 m: 
Lattany (S.U.A.) 6,71, 60 mg :
Holton (Anglia) 7,76, lungime î 
Artis (S.U.A.) 7,75 m, 3 000 m : 
Stewart (Anglia) 7:56,03, înălți
me : Barrineau (S.U.A.) 2,22 m. 
0 Neozeelandezul Rod Dixon a 
cîștigat crosul internațional des
fășurat la Roma, fiind crono
metrat pe 11 km în 34:57. L-au 
urmat italienii Faustini 36:07 și 
Zanetti 37:11.

CICLISM • Etapa a 4-a a 
cursei Paris — Nisa, Montelimar 
— Miramas, a revenit olandezu
lui Van der Poel, care i-a în
trecut la sprint pe vest-germa- 
nul Klaus Peter Thaler și bel
gianul Roger jle Vlaeminck, toți 
trei înregistrați pe 175,200 km în 
4.41:11. In clasamentul general 
conduce irlandezul Sean Kelly, 
urmat la o secundă de france
zul Gilbert Duclos-Lassalle.

NATAȚIE • Vladimir Aleinik 
a cîștigat proba de platformă 
din cadrul concursului de să
rituri de la Moscova, cu 621,06 p. 
L-au urmat Viaceslav Troșin 
605,58 p și David Ambarțumian 
604,98 p.

SCHI • Slalomul special femi
nin de la Vidi<;iatico (Italia) 
contînd pentru ,.Cupa Europei** 
a fost cîștigat de italianca Ma
ria Rosa Quario cu 1 :42,27, ur
mată de Olga Charvatova (Ceho
slovacia) 1:42,86. • Proba femi
nină de 20 km din cadrul con
cursului de schi fond de la 
Krasaoiarsk a fost cîștigată de 
fosta campioană mondială Zi
naida Amosova — 1.06:56,8, ur
mată de Galina Kulakova — 
1.07:21 și Tatiana Perșina 
1.07:31,4. • Cursa de mare fond 
dintre orașele Schonach și Bel- 
chen (R.F.G.), pe distanța de 
100 km, a fost cîsțigată de vest- 
germanul Ge?rg Thomas, care a 
stabilit un nou record al par
cursului cu 5.51:00,3. «in 343 
partanți au terminat cursa 277 
sportivi, printre care și două 
femei.
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