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„Ippodromo delle Capanelle* 
din Roma va rămîne pentru 
istoria atletismului românesc 
locul uneia din cele mai fru
moase izbînzi ale culorilor 
noastre. A zecea ediție a cam
pionatului mondial de cross
country (competiția este mai 
veche dar oficializarea titula
turii a împlinit doar un dece
niu) a adus in fruntea celor 
mai bune crosiste ale lumii 
două alergătoare din România, 
Maricica Puică, „eccezionale 
campionissima", cum scriu 
ziarele italiene, și Fița Lovin, 
sosită a doua, și ea înaintea— 
restului lumii. Iată o perfor
manță de mare răsunet, o per
formanță fără precedent am 
spune, pentru că nu-i de colo 
să aliniezi doi sportivi la un 
campionat mondial și să ocupi 
primele două locuri...

— Cum a fost la Roma ? iată 
întrebarea cu care le-am pri
mit luni după amiază la aero
portul Otopeni — alături de 
rude, prieteni, colegi de sport 
— pe cele două mari campioa
ne.

— Acum, după ce am cîști- 
gat, pot spune că a fost mai 
ușor decit. mă așteptam, ne

REUTER : „Maricica Pui
că a eiștigai detașat o în
trecere pasionantă, trecind 
in frunte cu 1 500 m înainte 
de sosire, poziție pe care 
n-a cedat-o pină la sfirșit, 
cu toate eforturile depuse 
de cvadrupla campioană 
mondială Grefe Waitz (Nor
vegia), întrecută și de com
patrioata învingătoarei, Fița 
Lovin. Singurele două 
românce din plutonul de 
peste 100 de alergătoare au 
dominat cursa".

FRANCE PRESSE : „Gre
fe Waitz, învingătoare la 
ultimele f ediții, n-a mai 
putut continua șirul victo
riilor Ia campionatele mon
diale de cros, fiind învinsă 
fără replică de atletele 
românce Maricica Puică și 
Fița Lovin. Sportivele ro
mânce au învins meritai".

Aceleași comentarii elo
gioase Ia adresa valoroase
lor atlete din România au 
fost făcute șl de agențiile 
Associated Press și DPA 
Hamburg.

în spiritul vibrantului Mesaj adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Conferinței pe țară a mișcării sportive

PROMOVAREA CU CONSECVENȚĂ A TINERELOR TALENTE -
CALEA SPRE POZIȚIILE DE FRUNTE ALE IERARHIILOR

„Este necesar să se acorde o atenție mult mai mare ridi
cării nivelului general al sportului de performanță, promo
vării ți afirmării pe scară tot mai largă a noi ți noi talente 
din rindul tinerilor care obțin rezultate de valoare in între
cerile sportive pe plan național ți internațional*.

NICOLAE CEAUȘESCU
Poporul nostru deține și o- 

feră un bogat rezervor de ta
lente în toate domeniile de ac
tivitate, inclusiv în cel al spor
tului. Lungi sînt listele cu nu
mele marilor sportivi români 
care au îmbogățit, de-a lungul 
anilor, palmaresele mondiale în 

numeroase discipline. Aceasta 
poate fi demonstrația unei 
mari disponibilități a neamului 
nostru, care a stîrnit în lume, 
într-un trecut nu prea depăr
tat, vorbele despre „miracolul 
sportiv românesc". Pe tabelele 
de campioni sau medaliați o- 
limpici, mondiali, continentali 
— sportivii noștri figurează cu 
cinste la un număr de ramuri 
care mărturisesc o multilatera
litate ieșită din comun. In a-

In vederea meciului amical de fotbal cu Belgia

LOTUL REPREZENTATIV 
PLEACĂ ASTĂZI LA BRUXELLES

Mîine seară, la Bruxelles, lo
tul reprezentativ al țării noas
tre va susține un meci amical 
în compania selecționatei Bel
giei, care se pregătește pentru 
turneul final al C.M. din Spa
nia. în vederea acestei intîl- 
nlri, antrenorii Mircea Luccscu 
și Mircea Rădulescu au efec
tuat ieri cu jucătorii convocați 
două antrenamente. Dimineața, 
în aer liber, pe terenul Auto
matica. iar după-amiază în 
sala Politehnica. Plecarea spre 
capitala Belgiei va avea loc tn 

rena sportivă mondială, la di
verse discipline, istoria nu M 
poate scrie fără a menționa 
„școala românească*. Anii din 
urmă îi arată printre fruntașii 
lumii pe sportivii noștri la ca
notaj, caiac-canoe, lupte, gim
nastică și altele, ca o dovadă 
a vastei pepiniere de care dis
punem și de modul eficace în 
care a fost valorificată.

Raționamentul este valabil, 
din păcate, și invers. Pentru 
că sursele de talente nu pro
duc de Ia sine, fără eforturi. 
Acolo unde nu s-a muncit cu 
sîrg, unde nu s-a forat cu 
perseverență, unde s-au aștep
tat cu brațele încrucișate recol
tele de „generații spontanee*, 

(Continuare in pag. 2-3)

cursul acestei, dimineți, pe ca
lea aerului, pe ruta București 
— Ziirich — Bruxelles. Astă- 
seară, la Bruxelles (la lumina 
reflectoarelor) jucătorii noștri 
vor efectua un antrenament da 
acomodare pe stadionul unda 
va avea loc meciul. Iată cei 16 
jucători care fac deplasarea 1 
Iordache, Moraru, Rednlc, M. 
Marian, Ștefănescu, lorgulescu, 
Stănescu, Ticleanu, Bălăci, Au
gustin, Andone, Klein, BoIOnl, 
Gabor, Turcu, Geolg&u.

O medalie de aur, Maricica Puică, una de argint, Fița Lovin — 
randament 100% la campionatul mondial de cros I 

Foto : Dragoș NEAGU

spune Maricica. Știam că am 
șanse la o medalie, dar măr
turisesc că mi-era oarecum tea
mă de norvegianca Grete 
Waitz, care ciștigase de patru 
ori la rind titlul mondial. 
Eram însă hot ari tă să mă bat, 
să rup această tradiție a invul
nerabilității norvegiencei. A- 
nul trecut o învinsesem intr-un 
cros in Iugoslavia, apoi pe 
pistă, pe 3 000 m, la semifinala 
„Cupei Europei", chiar la ea

După Balcaniadă, In perspectiva campionatelor europene de Judo

IVIiLUIII PROMIȚĂTOARE
Semne de intrebare

A 8-a ediție a Campionate
lor Balcanice de judo, care au 
avut loc la sfîrșitul săptămînii 
trecute în Sala sporturilor din 
Tîrgoviște, ne-a oferit, pe lin
gă succesele deosebite obținute 
de reprezentanții țării noas
tre — 6 titluri de campioni (5 
Ia individuale și cel pe echipe) 
— un bun prilej de a constata 
stadiul pregătirilor pentru cam
pionatele europene, (ne refe
rim, desigur, la întrecerile se
niorilor, despre juniori propu- 
nîndu-ne să revenim într-unul 
din numerele viitoare ale zia
rului).

Neîndoios, la categoria su- 
perușoară Arpad Szabo rămîne 
unul dintre pionii de bază ai 
lotului pentru competiția con
tinentală. El a susținut 
4 meciuri în cadrul între
cerilor individuale și tot atîtea 
în confruntările pe echipe, cu 
un bilanț mai mult decît edi
ficator pentru modul cum a 
concurat : 7 victorii prin ippon 
Si una Ia puncte. Dacă se va 

acasă, la Bodd. Trebuia să do
vedesc insă că sini mai bună 
ți intr-o mare competiție. Sînt 
foarte bucuroasă că am reu- 
fit...

— Cum a fost cursa ?
— în ce privește configura

ția, traseul n-a fost greu. So
lul a fost însă foarte moale,

Vladimir MORARU

(Continuare tn pag. a t-a)

LA CATEGORIILE MICI 
la categoriile mari 
pregăti și în continuare eu ace
eași seriozitate, Szabo se va 
putea număra — cum a fost și 
la alte ediții — printre pro
tagoniști la campionatele conti
nentale.

Și semiușorul Constantin Ni- 
culae a cucerit titlul de cam
pion balcanic, fiind prezent a- 
poi în toate întîlnirile pe e- 
chipe. Și el a cîștigat „da capo 
al fine" (de 5 ori prin ippon și 
de 3 ori la puncte), dar renu- 
mele său in arena internațio
nală — vicecampion al lumii și 
campion continental la edițiile 
de anul trecut — nu și l-a o- 
norat pe măsură. în cele două 
partide cu iugoslavul Ștefan 
Kuk, un tlnăr ce-i drept, ta
lentat, dar pe a cărui carte de 
vizită nu este înscris nici un 
succes notabil, cunoscutul nos
tru judoka a fost nevoit să 
facă apel la eforturi maxime

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. 2-3)

Turneul internațional de box „Centura de aur“

PARTIDE DE BUN NIVEL ÎN PRIMA ZI
• Azi, din nou două reuniuni atractive

Ieri seara, respectînd tradi
ția celor zece ediții disputate 
pină acum, trompeții au anun
țat deschiderea unui nou tur
neu „Centura de aur“, la care 
participă 129 pugiliști din 13 
țări. Așa cum ne așteptam, .la 
festivitatea deschiderii oficiale 
a întrecerilor au răspuns pre
zent numeroși iubitori ai spor
tului cu mănuși, mulți dintre 
ei făcîndu-și... încălzirea în 
prima gală, cea de la ora 15. 
Așteptările acestor amatori de 
spectacole pugilistice au fost 
în cea mai mare parte satis
făcute, chiar din prima gală 
impunîndu-se cîțiva preten- 
denți la „centuri". Dintre a- 
ceștia propunem atenției pen
tru viitoarele gale pe fostul 
campion mondial de juniori 
Iurî Gladîșev (U.R.S.S.), cam

Gheorghe Pîrvănescu (dreapta) « obținut o victorie prețioasă in 
fața japonezului K. Truda. Foto: Ion MIHAICA

pionul balcanic Yener Durmuz 
(Turcia), lor adăugîndu-li-se 
românii Ion Stan și Haralam- 
bie Sultan. Și, așa cum se in- 
tîmplă in box, surprizele nu 
au întârziat, una dintre acestea 
fiind înfrîngerea lui Florian 

- Țîrcomnicu înainte de limită 1
Ca și în alți ani, boxerii cuba
nezi se mențin printre prota
goniștii întrecerilor, „șemi- 
ușorul" Manuel Parody obți
nând primele aplauze pentru el 
și echipa sa. Dar să ne oprim 
la cîteva partide.

Cei care au deschis marato
nul pugilistic din această săp- 
tămînă au fost „semiușorii* 
Ion Stan și Alain Siroes 
(Franța). Spre satisfacția celor 
aproape 4 000 de spectatori, 
gala a început cu o victorie 
românească. Ion Stan a boxat

REZULTATE TEHNICE :
GALA I : semiușoară : L 

Stan b.p. A. Siroes (Franța),
I. Gladîșev (U.R.S.S.) b.k.o. 3 
B. Abadjiev (Bulgaria), Y. 
Durmuz (Turcia) b.p. V. Baj
rami (Iugoslavia), H. Sultan 
b.ab.l T. Takahashi (Japonia), 
B. Galsandorj (Mong.) b.ab.3 
FI. Țîrcomnicu, M. Parody 
(Cuba) b.p. V. Stepanov 
(UJiȘ.S.), P. Buckwald 
(R.D.G.) b.p. M. Belhklr (Tu
nisia), N. Brînzel b.p. D. Tu- 
dorancea ; ușoară : Gh. Pirvă- 
nescu b.p. K. Tsuda (Japo
nia), M. Constantin b.p. N. 
Iordache. GALA II : pană : 
E. Ruiz (Cuba) b.p. A. Ozaka- 
lin (Turcia), A. Mlkulln 
(U.R.S.S.) b.p. I. Panaite ; se- 
mimijlocte : I. Acea (Cuba) 
b.k.o.l D. Vflcu, R. lașarov 
(Bulgaria) b.p. K. Iwashaki 
(Japonia), Șt. Ștefan b.p. M. 
Mihalache, M. Micloș b.ab.3 J. 
Richter (R.D.G.), P. Galkin 
(U.R.S.S.) b.p. B. Aleksandrov 
(Bulgaria), Lyu Bum Hua 
(R.P.D. Coreeană) b.p. K. Ha
lima (Tunisia), S. Jlvkovicl 
(Iugoslavia) b.ab.l (rănire) M. 
Clubotaru ; semigrea : C. Flo- 
rea b.ab.3 M. Marcu, M. Pas
cal b.p. H. Huseln (Turcia), 
L Cirlan b.p. M. Trauten 
(R.D.G.), G. Donici b.ab.3 I. 
Dobre.

bine în acest meci, depășindu-1 
tn viteza de execuție pe pugi- 
llstul francez. Directele sale 
de stânga și seriile rapide i-au 
adus punctele necesare victo-

Mihai TRANCA 
Petre HENT

(Continuare în pag a t-a)



FROMOVAREA CU CONSECVENȚĂ A TINERELOR TALENTE Turneele campionatului masculin de

(Urmare din pag. I)

acolo au Ieșit la iveală cu 
pregnantă neajunsurile și mai 
ales rămînerile în urmă. Suc
cesele unor ramuri sportive au 
fost umbrite în momentul în 
care — după strălucirea unor 
valori de excepție — schimbul 
următor nu a fost din vreme 
asigurat, nu s-a alimentat cu 
necesară continuitate cadrul de 
elemente al loturilor naționale. 
Așa au apărut unele rezultate 
sub nivelul posibilităților în 
ramuri importante ca fotbalul, 
tenisul, handbalul. gimnastica 
și altele. Stagnarea sau chiar 
regresul au fost resimțite cu 
atît mai supărător cu cît ele 
surveneau în discipline în care 
țara noastră ocupase anterior 
locuri de frunte, importante. 
Căci una este să nu te afirmi, 
de pildă, în schi și alta să bați 
pasul pe loc în gimnastică !

Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat Conferin
ței pe țară a mișcării sportive 
— și din care am citat la în
ceputul acestor rînduri — ne 
indică, în idei pline de clarvi
ziune, cu putere programatică, 
extrem de valoroase pe plan 
teoretic și practic, cele mai ni
merite căi pe care să ajungem 
la țelul propus : „Desfășurînd 
• muncă tenace. îndirjiiă pen
tru a ne pregăti cît mai temei
nic și a ne menține locurile 
fruntașe pe care le-am dobîn- 
dit intr-o serie de discipline 
sportive, trebuie să ne propu
nem să ridicăm și mai mult ni
velul general al tuturor ramu
rilor de sport și să cucerim noi 
poziții de frunte in ierarhia 
sportului mondial — la gim
nastică, atletism, handbal, te
nis, canotaj, precum și la alte 
discipline". Iată imboldul care 
trebuie să stîrnească ambiția 
tuturor lucrătorilor din dome
niul sportului de performanță 
de a face totul pentru consoli
darea compartimentului de care 
răspund, pentru convertirea ca
pacităților noastre în noi suc
cese internaționale răsunătoare, 
Ia înălțimea prestigiului de 
care se bucură în lume tara 
noastră !

Prima cerință este tocmai a- 
ceea de A PROMOVA CU 
CONSECVENȚA NOI TALEN
TE. O vorbă înțeleaptă spun» 
că. printre altele, sportul este 
și calea de descoperire a celor 
dotați. Acest adevăr trebuie 
fructificat, prin valorificarea 
cit mai deplină a resurselor u- 
mane potențiale în fiecare ra
mură sportivă. Practic, aceasta 
înseamnă aplicarea cu mal 
mare eficiență — în acțiuni 
perseverente, de zi cu zi, și nu 
în manifestări vane, de paradă 
— a Sistemului național unic 
de selecție a talentelor spor
tive, precum și recunoașterea 
și valorificarea superioară a a- 
cestora pe urma competițiilor 
de masă (uneori nemeritat ig
norate ca rezervoare de ele
mente). Poate că rolul cel mal 
important revine aici cluburi
lor sportive școlare menite, 
primele, să depisteze, să selec
teze, să concentreze și să pre
gătească tinerele talente. Sar
cina aceasta rămîne. firește. în 
continuare și pe agenda fie
cărei asociații sportive, fiecă
rui club. In cadrul acestor uni
tăți importantă este nu numai 
găsirea elementelor dotate *1 
absorbirea lor în cadrul unor 
colective experimentate, ci mai 
ales creșterea calității procesu
lui de instruire și educație, în 
așa fel îneît din „diamantul 
brut" să se poată alege, prin 
șlefuire sîrguincioasă, piesa cu 
cele mai multe carate. Con
comitent este necesar să creas
că potențialul sportiv al fie
cărui județ, in așa fel incit să 
poată fi sporită și contribuția 
județelor la formarea Ioturilor 
naționale și olimpice. Aici tre
buie să ajungă cu prioritate. (și 
ca o condiție sine qua non) e- 
lementele cu calități biologice 
și morale la nivelul cerințelor 
modelului mondial de elită-

Firește că „producția" de 
sportivi de înaltă performanță 
de supercampioni, nu se poate 
realiza „după ureche". O ase
menea producție este în mod 
necesar condiționată astăzi d» 
implicarea cercetării științifice 
șl a medicine! sportive, de o 
riguroasă documentare de spe

cialitate — toate chemate să 
ușureze stabilirea pe baze ști 
lnțifice a indicatorilor canti
tativi și calitativi optimi al an
trenamentului, ai procesului de 
formare a marilor campioni.

în ultimă instanță, cucerirea 
sau recucerirea de noi poziții 
de frunte în ierarhia sportului 
internațional este datoria (și 
stă în posibilitatea) sportivilor 
de elită ai țării. Iată de ce cre
dem că este necesar să re
amintim adevărul potrivit că
ruia pe scara valorilor in so
cietatea noastră sportivul frun
taș ocupă un loc onorat. Efor
turile sale sînt prețuite și răs
plătite cu dragostea colectivi
tății. Printre cei 207 noi mem
bri ai înaltului for al Consi
liului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport au fost a- 
leși aproape 30 de sportivi 
fruntași ai țării, dintre care 5 
campioni olimpici — iată un 
șemn de caldă apreciere, un 
semn de încredere în vasta ex
periență a unor ași ai sportu
lui mondial. în capacitatea lor 
de a spori tezaurul de fapte și 
idei al mișcării noastre spor
tive. Acestor campioni Ii se 
cere să fie modele, exemple de 
urmat în toate privințele. să 
demonstreze în activitatea coti
diană — la locul de muncă, la 
școală sau în arena sportivă — 
profundul sentiment al respon
sabilității și înalta conștiință 
patriotică, răspunzind cu dem
nitate, prin inalte performanțe 
condițiilor de care se bucură In 
(ara noastră. Ei sînt — și vor 
fi — considerați autentici re
prezentanți ai pămîntului ro
mânesc, peste tot unde vor 
lupta cu tenacitate, cu abnega
ție, cu dăruire pentru gloria 
patriei lor !

Cu asemenea sportivi frun
tași, cu detașamentele de ti
nere talente, întreaga mișcare 
sportivă românească va putea 
acționa cu energii sporite în 
scopul transpunerii în viață a 
obiectivelor mobilizatoare ale 
fiecărei ramuri de sport în 
parte, întru creșterea neconte
nită a prestigiului internațio
nal de care se bucură sportul 
nostru pe toate meridianele.

LOCUL 3 SE DECIDE ASTĂZI: SILVANIA SAU
Ultimele turnee Pe grupe, din cadrul campionatului masculin 

de volei au continuat, ieri. în București (sala Dinamo), Baia 
Mare și Suceava. Iată amănunte de la jocurile disputate în 
penultima zi de concurs :

Primul meci, între Steaua 
și Tractorul Brașov, s-a re
marcat prin sentimentalis
mul steliștilor față de dorința 
fermă a brașovenilor de a se 
apropia la un punct de sil- 
văneni, pentru a le putea e- 
ventual contesta azi, ta meci 
direct — locul pe podium. Și, 
fără a părea o mare surpri
ză, Tractorul a câștigat cu 
3—1 (—12, 10, 9, 12) un joc 
— firește — de slabă factură 
tehnică și spectaculară. Din
colo de minusurile reale ale 
echipei Steaua — ca echipă — 
ieri doar Spînu și, parțial, 
Bădiță s-au dovedit ceva mai 
serioși ta joc. Nici tavingă- 
toarea, Tractorul, nu s-a a- 
flat într-o zi deosebită. Ar
bitri : D. Rădulescu și Gh. Io- 
nescu. In cea de-a doua par
tidă a serii, Dinamo a dis
pus de Silvania Șimleul Sil- 
vaniei cu 3—0 (15, 1, 12). Sil- 
vănenii, pentru care un set 
cîștigat la campioni ar fi în
semnat un ajutor prețios la 
setaverajul general, s-au a- 
flat intr-o formă foarte scă
zută și, deși Dinamo n-a for
țat nota (ba chiar ta setul al 
treilea a introdus toate re- 
zervele), n-au avut această 
satisfacție. Au jucat echi
pele : DINAMO — Oros (Sla- 
bu), Gizdavu (Păușescu), Vrîn- 
cuț, Căta-Chițiga, Enescu (Ște- 
flea), Girleanu (Oltean) ; SIL
VANIA — Mășcășan (Chiș), 
Ciontoș (Năsăudean), Ghic 
(Popa), Țerbea (Suciu), Tu- 
tovan, Strauff. Arbitraj foar
te bun : I. Armeano și A. 
Dinicu.

In clasament : 1. Dinamo
22 p (33:3), 2. Steaua 17 p 
(19:20), 3. Silvania 14 p (14: 
28), 4. Tractorul 13 p (14:29). 
Azi (ora 16) ultimele meciuri.: 
Silvania — Tractorul și Dina
mo — Steaua.

Aurelian BREBEANU
BAIA MARE, 22 (prin tele

fon). — In partida inaugurală 
a zilei a doua a turneului din 
sala „Dacia" s-au întilnit e- 
chipele Calculatorul București 
și C.S.M. Delta Tuicea. Scor: 
3—2 (7, —10, 6, —8, -7) pentru

bucureșteni, care au început 
bine, au atacat ta forță, cîș- 
tigînd ușor primul set. în 
seturile doi și patru, tulcenii 
joacă neașteptat de bine, pro
fitând de unele greșeli ale ad
versarilor — preluări gre
șite, nesincronizări în atac, 
blocaje defectuoase. In setul 
ultim, jucătorii bucureșteni 
își revin, se mobilizează e- 
xemplar, atacă din nou în for
ță, in timp ce replica tulce
nilor este din ce în ce mai 
ștearsă. S-au remarcat : Bă- 
roiu, Schipescu, Steriadc, Șiu- 
lea (C), respectiv Bălan, Ia- 
coblev, Radu (T). Au arbitrat: 
V. Szakacs (B. Mare) și C. 
Mani tiu (Brașov).

Explorări Baia Mare — Po
litehnica Timișoara 3—0 (6, 7, 
10), Băimărenii au jucat de
zinvolt în fața unei echipe 
cu rare momente de străluci
re. Doar in ultimul set stu
denții au fost mai atenti. In 
final, victoria revine pe me
rit jucătorilor de la Explorări, 
cane au avut cei mai buni ju
cători in Ignișca, Tutelea și 
Urzică, iar de la studenți s-au 
remarcat Dobromir și V. Pop.

Concursul internațional de schi „Cupa Poiana“
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CLAUDIU RUSU LA UN PAS I
„TROFEULUI SPORTUL4

în clasamentul celor mal 
eficace jucători de polo din 
Divizia „A“ nu s-au produs 
modificări. esențiale, orădea- 
nul Claudiu Rusu continuînd 
să conducă detașat. Cu cele 
76 goluri marcate în 25 de 
partide (cu o medie de 3 go
luri de partidă) el are acum 
cele mai mari șanse de a in
tra în posesia „Trofeului 
Sportul". în continuare : 2.
Dorin Costrăș (Crișul Ora
dea) 57 ; 3. Vlad, Hagiu (Di
namo București) 52 ; 4. Ra
du Rusu (Voința Cluj-Napo
ca) 45: 5. Gheorghe Ilie (Ra
pid București) 42 ; 6. George 
Gaiță (Rapid) 40 ; 7. Cornel 
Gordan (Crișul) 37 ; 8—9. Că
tălin Moiceanu (Dinamo) $i 
Adrian Schervan (Rapid) 35.

SLALOMUL FETELOR, DISPUTAT PE GER Șl CEAȚĂ
Carmen Cozma s-a clasat pe locul 3 Iu cursa cljtigatâ de Kamelia Kotzova (Bulgaria) DUPĂ BALCANIADĂ, în perspectiva campionatei or

POIANA BRAȘOV, 22 (prin 
telefon). Gerul și ceața ta va
luri au fost prezente și in cea 
de a doua zi a concursului in
ternațional de schi dotat cu 
„Cupa Poiana", cînd s-a dis
putat slalomul special rezervat 
tetelor. Traseul, excelent ame
najat in Poiana Ruia, pe sub 
telegondolă, marcat cu cite 50 
de porți în ambele manșe (de 
antrenorii Fr. Boniș — Româ
nia și V. Semionov — U.R.S.S.), 
a supus pe competitoare unor 
serioase eforturi. De remarcat 
eă multe concurente au fost 
nevoite să abandoneze sau să 
comită erori care le-au făcut 
să piardă timp prețios și multe 
locuri in clasament. In această 
situație s-au aflat Tatiana Pi- 
vovarcik, Natalia Beloutseva și 
Natalia Belenkova (toate din 
U.R.S.S.), Monica Hostrikova 
(Cehoslovacia), Maria Balasz, 
Daniela Tampa, Liliana Ichim, 
Irina Volcuiescu și Claudia 
Postolache (toate din Româ
nia).

în felul acesta, singurele 
sportive românce rămase in 
lupta pentru Întâietate au fost 
Carmen Cozma și Erika Co- 
drescu. Dintre ele, doar Car
men a concurat la valoarea o- 
bișnuită, ea reușind să facă 
față adversarelor sale și să se 
elaseze, in final, pe un ono
rant loc 3. Erika a comis cî- 
teva inexactități în manta se- 
eundă și a pierdut secunde 
prețioase. Cursa a fost cîști- 
gată de Kamelia Kotzova (Bul
garia), secondată de Milena 
Jarekova (Cehoslovacia).

Rezultate : 1. Kamelia Kot
zova (Bulgaria) 1:33,13; 1 Mi-

ÎNTÎLNIRE LA C.C.A.
Astăzi, la orele 19, in sala 

de spectacole a C.C.A., In ca
drul activităților organizate 
cu prilejul celei de a 35-a a- 
nlversări a clubului Steaua, 
sub genericul „Steaua — ieri 
și azi", are loc o lnttlnire la 
care vor participa Cornel Câ
telea, Otto Tbelmann, Radu 
Volna șl Vastle Stingă. Pre
zintă: Octavian Vtatilg.

Va urma o gală de dime 
sportive.

Ciștigător la slalom special, Vili Podaru va încerca și in cursa 
de astăzi să aibă o comportare cit mai bună.

Foto : Dragoș NEAGU

lena Jarekova (Cehoslovacia) 
1:33,87 ; 3. Carmen Cozma
(România) 1:34,12 ; 4. Tatiana 
Veiikortceanina (U. R. S. S.) 
1:34,36 ; 5. Csila Apjok (Unga
ria) 1:35,62 ; 6. Mariana Kosto

HI PISM RECORDURI AMELIORATE
Dacă echipa Petrolul a fost în

soțită de mulți suporteri la me
ciul de fotbal susținut în Capi
tală, nu puțini au fost amatorii 
de alergări care s-au deplasat 
din București pentru a urmări 
reuniunea de trap ce a avut loc 
duminică, pe hipodromul din 
Ploiești.

Prima surpriză a fost oferită 
de vremea bună și soarele, este 
drept „cu dinți", care a apărut 
înainte de startul primei alergări. 
Cea de a doua a fost starea pis
tei, care de la o reuniune la 
alta se prezintă mai bune, astfel 
că a permis înregistrarea unor 
rezultate de valoare, patru din
tre cîștigători ameliorîndu-șl re
cordul carierei. Dintre aceștia, 
cel mai spectaculos salt de va
loare l-a realizat Dineu, armă
sarul depășindu-și recordul ca
rierei cu aproape 8 secunde, fără 
a fi fost solicitat la maximum și 
fără a-și fi epuizat rezervele.

Victorii categorice au mai ob
ținut și alțl concurenți, dintre 
care menționăm pe Grăbit și 

va (Bulgaria) 1:37,82 ; ...9. Eri
ka Codrescu 1:41,42.

Marți, pe pîrtia Lupului, se 
dispută slalomul uriaș pentru 
băieți și pentru fete.

Paul IOVAN

Trucaj, amîndoi arătîndu-se ca
pabili de a mai trece primii li
nia de sosire.

Aflîndu-ne la capitolul cîștigă- 
torilor vom evidenția formațiile 
Sandi Ionescu, Gheorghe Tănase 
și Gavrilă Solcan, primul luîn- 
du-și „partea leului" cu trei vic
torii, ceilalți repurtînd cîte două.

Desigur că după numai două 
reuniuni nu se pot trage conclu
zii, dar este cert că în marea 
lor majoritate caii sînt bine lu
crați, putîndu-ne oferi noi corec
tări de recorduri odată cu ame
liorarea vremii.

Dealtfel, chiar performanțele 
înregistrate în reuniunea de du
minică trebuie privite prin pris
ma unui coeficient de circa 3 
secunde, datorat vîntului și tem
peraturii destul de scăzute.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Dineu (S. Ionescu), 1:42,9,
2. Negruț. Simplu 1,80, ordinea 4. 
Cursa a Ii-a: 1. Olăraș (N. Nico- 
lae), 1:37,2, 2. Feteasca, 3. Ru
leta. Simplu 4, ordinea închisă, 
event 9. ordinea triplă 239. 
Cursa a IlI-a: 1. Grăbit (G. Sol

(Urmare din pag 1)

pentru a-și apropria victoria, 
una dintre ele abia la limită I 
C. Niculae — dealtfel, un spor
tiv deosebit de conștiincios și 
sîrguincios la antrenamente — 
nu trebuie să uite faptul bine
cunoscut că este mai greu să 
te menții pe culme decît să a- 
jungi la ea.

In absența medaliatului cu 
bronz la ultima ediție a C.E., 
Simion Toplicean. accidentat, 
au concurat la „ușoară" A- 
drian Faur și în două întîlniri 
pe echipe, juniorul Ștefan 
Nagy. Nici unul nici altul însă 
n-au făcut față cu succes exi
gentelor întreceri de la Tîrgo- 
viște. Să sperăm în refacerea 
cît mai grabnică a lui Topli
cean, care rămîne nr. 1 la a 
ceastă categorie. De mai mulți 
ani semimijlociul Mircea Fră 
țică a fost aproape de a de
veni campion balcanic, situîn- 
du-se pe locul II. De astă da
tă el s-a prezentat într-o for 
mă sportivă remarcabilă. mai 
ales la proba individuală, cu
cerind, în sfîrșit, mult rîvnitu) 
titlu balcanic. Numai 10 secun-

can), 1:34,3, 2. Docent. Simplu 8, 
ordinea închisă, event 26, triplu 
ciștigător 223. Cursa a IV-a: 1. 
Meloman (N. Gheorghe), 1:38,3, 2. 
Solia, 3. Istria. Simplu 6, ordinea 
închisă, event 41, ordinea triplă 
1063. Cursa a V-a: 1. Trucaj (Gh. 
Tănase), 1:30,1, 2. Veridic. Sim
plu 5, ordinea 18, event 59, triplu 
ciștigător 1.246. Cursa a Vl-a: 1. 
Efect (Gh. Tănase), 1:29,6, 2.
Plocon, 3. Somon. Simplu 1,80, 
ordinea 3, event 29, ordinea tri
plă 58. Cursa a Vil-a: 1. Stăvilar 
(N. Sandu), 1:35,3, 2. Onagra. 
Simplu 6, ordinea 26, event 59, 
triplu ciștigător 744. Cursa a 
VlII-a: 1. Trandafir (D. Toduță), 
1:35,3, 2. Sicomor, 3. «Frecvența. 
Simplu 3, ordinea 6, event 45, or
dinea triplă 73. Cursa a IX-a: 1. 
Poenița H (C. Gri gore), 1:33,1, 2. 
Cochet, 3. Herlea. Simplu 7, ordi
nea 12, . event 17, ordinea triplă 
697, triplu ciștigător 517. Cursa 
a x-a: 1. Supărata (N. Nicolae), 
1:36,2, 2. Nu vel ista. Simplu 20, or
dinea 400, event 191.

Constantin DUMITRIU 

de bunăoară i-au fost suficien. 
te pentru a-1 învinge pe iugo
slavul Filip Lesceak, titularul 
categoriei în țara sa. Frățică a 
susținut 8 partide — adică a 
concurat și în toate confruntă
rile pe echipe — obținînd vic
torii pe linie (4 prin ippon și 
4 la puncte). Printre sportivii 
noștri care s-ă'u evidențiat a 
fost și mijlociul Mihalache To
ma (5 victorii înainte de limi
tă, 3 la puncte). Cu o bună 
stabilitate pe tatami, aproape 
de neclintit, Toma a finalizat 
adesea procedee tehnice dintre 
cele mai spectaculoase. I-am 
reproșa totuși reținerea nejus
tificată în fața unor adversari 
de valoare apropiată. De pildă, 
în meciurile cu bulgarul Ata- 
nas Balcev și iugoslavul Anton 
Leskovar a punctat abia în ul
timele secunde.

La categoriile mari (semi
grea, grea și open) nu sînt mo
tive de satisfacție. Excepție 
face doar tânărul greu Mihai 
Cioc, ciștigător la categoria sa, 
dar accidentat pentru un timp 
Semigreul Vasile Anton a 
luptat slab fiind întrecut prin 
ippon in primele două partide 
Si. accidentat, a abandonat în 
cea de a treia. înlocuitorii săi 
în competiția pe echipe, junio
rii Emil Conchiu și Atila Po- 
lint, au pierdut prin ippon de 
fiecare dată. In fine, Ia open. 
Costel Năftică a ocupat locul 
secund, iar la echipe l-a înlo
cuit pe M. Cioc fâcînd multă 
risipă de energie pentru a câș

tiga 3 
nute.
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DE PARTICIPARE I
Pentru amatorii de Pronoex- 

pres care nu și-au procurat încă 
biletele, precum și pentru cei 
ce doresc să-și creeze mai multa 
posibilități de mari succese, sg 
reamintește că astăzi este ulti
ma zi de participare la tragerea 
de miercuri 24 martie 1982. Frec
vența și valoarea ridicată a ma
rilor cîștiguri la acest avantajos 
sistem de joc este ilustrată des
tul de elocvent de primele două 
trageri din luna curentă, la care 
au fost atribuite, între altele : 
TREI AUTOTURISME „Dacia 
1300“, obținute de Miclea Valo
rica (Reșița), Toboș C. Dumitru 
(corn. Păulești, jud. Prahova) —

ambii 
de 25 
lea) ■ 
38 M 
(2\29. 
lei, 1 
etc. ( 
nici j 
mater 
bilanț 
un mi 
otbține 
mîine 
chiar
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PRIMUL MEGI

DIN 10
Meciul de la Berna, din 

noiembrie anul trecut. cu 
reprezentativa Elveției, pri
mul susținut de echipa 
noastră națională sub con
ducerea tînărului antrenor 
Mircea Lucescu, a fost o 
experiență. Timpul scurt pe 
care l-a avut atunci la dis
poziție noul conducător teh
nic, condițiile concrete ale 
ultimei partide din prelimi
nariile C.M. (echipa Româ
niei nu mai putea aspira la 
calificare) constituiau datele 
problemei. cheia rezolvării 
fiind, în concepția lui Mir
cea Lucescu. perspectiva i- 
mediată. adică o operație 
de adunare între două nu
clee : cel al vechii echipe, 
care n-a reușit calificarea 
la turneul final al Mundia- 
lului *82. cu cel al repre
zentativei de juniori, care 
a adus „bronzul" din „țara 
cangurilor". Și rezultatul 
experienței de la Berna a 
surprins plăcut, ceea ce l-a 
și determinat pe antrenorul 
echipei naționale să declare 
la începutul acestui an că 
pornește campania de pre
gătire a calificării pentru 
turneul final al C.E. — pri
mul obiectiv de perfor
manță al fotbalului româ
nesc în actuala perioadă — 
în linii mari cu lotul pe 
care l-a deplasat în toamna 
trecută la Berna.

Turneul efectuat apoi, în 
iarnă, de lotul divizionar, 
în America Latină, a fost, 
de asemenea, un experi
ment. pentru că prezumptivi 
selecționabili de la Univer
sitatea Craiova, Steaua și 
Dinamo au rămas să se 
pregătească la echipele do 
dub.

Acum, însă, iată-ne în 
preziua primului meci din 
cele 10 pe care reprezenta
tiva României urmează să 
le susțină în 1982. Un meci 
amical, la Bruxelles, cu e- 
chipa Belgiei, una dintre e- 
chipele care-și vor disputa în 
Spania titlul de campioană 
a lumii, dar care înseamnă 
că perioada experiențelor, 
a tatonărilor, s-a încheiat. 
La primul meci oficial al 
sezonului din C.E., cel cu 
Cipru, din această primă
vară (1 mai), cuplul de an
trenori M. Lucescu — M. 
Rădulescu trebuie să aducă 
in teren o ADEVARATA 
ECHIPA A ROMÂNIEI și 
nu, ca pînă acum, 11 can
didați Ia titularizare. O re
prezentativă care să știe ce 
vrea în teren, care să evo
lueze coerent și să se ex
prime în spiritul fotbalului 
competitiv. Pentru a reali
za, în sfîrșit. o reală per
formanță internațională: ca
lificarea Ia turneul final al 
Campionatului european.

Paul SLAVESCU

UȘ ÎN ETAPA A !!-a 
LUPTE LIBERE

ghel (Steaua), 2. C. Dănăilă (Di- 
wmo), 3. I. Lungu (Progresul 
Srăila); 74 kg — 1. Octavian
Dușa (Steaua), 2. I. Akacios (Di- 
aamo), 3. V. Stănescu (Dinamo); 
32 kg — 1. Constantin Mărăscu 
(Steaua), 2. I. Popa (C.S.M. Cluj- 
Napoca), 3. D. Chiru (Steaua); 
90 kg — 1. ion Ivanov (Steaua), 
J. C. Bodorschi (Dinamo), 3. A. 
Sildan (Steaua) ; 100 kg — 1.
Aurel Panait (Dinamo), 2. M. 
Diaconescu (Forestierul Tg. Jiu),
I. C. Pavel (Rapid București) ; 
4 100 kg — 1. lancu Manea (Stea
ua), 2. E. Panaite (Steaua), 3.
J. Sandru (Dinamo). Clasamen
tul pe cluburi și asociații spor
tive : 1. Steaua 67 p, 2. Dinamo 
Brașov 46 p, 3. Vulcan Bucu
rești 14 p, 4. I.C.H. Constanța 
13 p, 5. Progresul Brăila 9 p, 6. 
Rapid București 8 p, 7. U.M. 
Timișoara 7 p. (Constantin CRE- 
ru-coresp.).
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CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
VOEXPRES DIN 17 MARTIE 1982

Categoria 1 : 1 variantă 100% — 
autoturism „Dacia 1300“ și 2 
zariante 25% a 17.500 lei ; Cate
goria 2 : 8 variante 100% a 11.407 
.ei și 4 variante 25% a 2.852 lei; 
Categoria 3 : 32,50 variante a

REPORT CATEGORIA 1 : 
•6.517 lei.

1.159 lei ; Categoria 4 : 110.25 a
>31 lei ; Categoria 5 : 237,50 a
32 lei ; Categoria 6 :: 10,007 a
0 lei ; Categoria' 7 : 274,25 a

!O0 lei ; Categoria 8 : 5.313 a 40
el.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
a categoria 1 a fost obținut de 
JNGUREANU VA SILE din 
3ucurești.

ÎN RAPBRT CU PRETEKJIILE...
Meciul Sportul studențesc — Di

namo considerat, pe drept cuvînt, 
derbyul etapei, a scos în eviden
ță buna pregătire, pe plan fizic 
și moral-volitiv, a jucătorilor ce
lor două echipe, chiar și în con
diții de mare dificultate de des
fășurare a întrecerii. Este o con
secință a seriozității cu care s-a 
lucrat în această iarnă, o do
vadă în plus că acumulările de 
energie din perioada pregătitoare 
sint puse, cu folos, în slujba jo
cului. Dar, pentru că vorbim de 
joc, trebuie să reamintim că a- 
ceasta nu înseamnă numai facto
rii fizic și moral, ci și tehnic 
și tactic, care, sîmbătă, în „Re
gie** ni s-au părut, din păcate, 
în deficit, în raport cu preten
țiile pe care le avem față de va
loarea celor două echipe. Și da
că, să spunem, în ceea ce pri
vește tehnica s-ar mai putea in
voca unele scuze, puse pe seama 
terenului de joc, tactica — orga
nizarea jocului ca idee și mod 
de realizare —- au lăsat de do
rit. Concret, condițiile cu totul 
speciale de desfășurare a meciu
lui impuneau o mai mare sim
plitate în rezolvarea momentului 
apărării, adaptarea tehnicii la

DE EA CERNÂIANU EA COSMOC...
în ciuda unor condiții vitrege 

de joc, Progresul-Vulcan și Stea
ua au reușit să facă destul de 
bine față situației și să realizeze 
o partidă atractivă, cu multe mo
mente interesante. Ambele for
mații au înțeles că circulația ba
lonului nu se putea realiza decît 
cu pase la semi-înălțime și au 
procedat în consecință; cu un 
plus de exactitate și de ingenio
zitate in acțiuni de partea liniei 
de mijloc de la Steaua care a 
reprezentat, ca și în meciurile 
anterioare dealtfel, un punct so
lid de sprijin pentru întreaga for
mație. Meritul roș-albaștrilor, 
poate decisiv în obținerea victo
riei, l-a reprezentat însă și o 
altă utilă „interpretare" a condi
țiilor de jbc: ei au șutat de la 
distanță de cîte ori au avut oca
zia și ambele goluri s-au realizat 
din asemenea șuturi (drept este, 
și cu concursul tînărului portar 
Gîrjoabă Ia al doilea punct). Ba
lonul greu și ud făcea foarte 
grea intervenția apărătorilor bu
turilor și elevii lui Cernăianu au 
știut să sesizeze și să speculeze 
aceasta. Steaua ne-a convins că 
se grăbește — cum s-a mai sub
liniat — pe un drum al recon
strucției.

Încercări de a reface, din mers, 
lotul observăm și la Progresul- 
Vulcan. Dar condițiile lui R. Cos- 
moc sînt diferite de cele ale co
legului său de întrecere de sîm- 
bătă. Pe de o parte limitele ariei 
de selecție dar, mal eu seamă, 
atmosfera care domnește în sinul 
unei formații situată așa dc slab

SERIA 1
Foresta Fălticeni — Minerul 

Gura Humorului 2—2 (2—0), Me
talul Rădăuți — TEPRO Iași 2—1 
(1—0), Integrata Pașcani — Cris
talul Dorohoi 1—1 (0—1), A.S.A.
Cîmpulung — Cimentul Bicaz 0—0, 
Avîntul T.C.M.M. Frasin — Celu
loza Piatra Neamț 3—2 (1—0), Și
retul Bucecea — Minerul Vatra 
Dornei 2—0 (1—0), Nicolina Iași
— C.F.R. Pașcani 0—0, Cetatea Tg. 
Neamț — Metalul Botoșani 2—1 
(2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XVII-a: 1. MINE
RUL GURA HUMORULUI 24 p 
(36—15), 2. C.F.R. Pașcani 22 p 
(29—15), 3. TEPRO Iași 22 p
(32—20)... pe ultimele: 15. Nico
lina Iași 12 p (10—22), 16. Inte
grata Pașcani 9 p (19—40).

SERIA A Il-a
Viticultorul Panciu — Lamino

rul Roman 0—0, Petrolul Moinești
— Foresta Gugești 5—1 (2—0), Le-
tea Bacău — DEMAR Mărășești 
1—0 (1—0), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Victoria Bacău 2—0 
(1—0), Rulmentul Bîrlad — Texti
la Buhuși 3—0 (2—0), Partizanul 
Bacău — C.S.M. Borzești 3—0 
(2—0), Gloria Focșani — Minerul 
Comănești 3—1 (1—0), Metalul
Huși — Luceafărul Adj ud 0—3 — 
Metalul s-a retras din campionat.

Pe primele locuri: 1. LAMINO
RUL ROMAN 24 p (33—14), 2. Pe
trolul Moinești 23 p (35—15), 3. 
Victoria Bacău 23 p (26—11)... pe 
ultimele: 13. REMAR Mărășești 12 
p (19—37), 14. Viticultorul Panciu 
12 p (26—47), 15. Rulmentul Bîr
lad 10 p (12-30).

SERIA A IlI-a
Prahova Ploiești — Caraimanul 

Bușteni — nu s-a disputat, Mine
rul Filipeștii de Pădure — Petro
lul Berea 3—0 (1—0), Ș.N. I.T.A. 
Brăila — I.C.I.M. Ploiești 3—1 
(1—0), Carpați Nehoiu — Chimia 
Brăila 1—1 (0—1), Autobuzul Fău- 
rei — Poiana Cîmpina 3—1 (2—0), 
Metalul Mija — Carpați Sinaia 
1—0 (0—0), Chimia Brazi — Petro
lul Băicoi 6—1 (4—0), Chimia Bu
zău — Ferodoul Rm. Sărat 0—0.

Pe primele locuri: 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 29 p (37—7), 2. I.C.I.M. 
Ploiești 23 p (28—19), 3. Chimia 
Brazi. 21 p (39—18)... pe ultimele:
15. Petrolul Berea 12 p (23—38),
16. Autobuzul Făurei 10 p (9—47).

SERIA A IV-a
Portul Constanța — Metalul 

Mangalia 3—0 (0—0), Victoria Țăn- 
dărei — Cimentul Medgidia 2—1 
(0—0), Progresul Isaccea — Avîn
tul Matca 4—0 (2—0), Metalosport 
Galați — Chimpex Constanța 3—0 
(2—0), Marina Mangalia — Arru- 

starea terenului în toate împre
jurările, folosirea cu precădere a 
spațiilor laterale, care să se în
cheie cu centrări înalte în careu, 
mingea grea și udă constituind, 
în asemenea împrejurări, un 
mare handicap pentru portari. 
Am mai adăuga aici necesitatea 
utilizării șutului de la distanță 
și, în cîteva cuvinte, avem ima
ginea a ceea ce ar fl trebuit 
să facă jucătorii celor două e- 
chipe — Dinamo și Sportul stu
dențesc — pentru ca întrecerea 
lor să întrunească și condiția 
de reală calitate. Deocamdată e 
bine în ceea ce privește alerga
rea, rezistența, forța, dăruirea. 
Așteptăm să spunem, cît mal 
curînd, același lucru șl despre 
tehnică și, mai ales, despre ști
ința jocului.

Mihai IONESCU

ETAPA SA ÎNCHEIAT, 
COMENTARIILE CONTINUĂ 

; ,....................... ........... - ................................... ♦' " ' '<to •

ET APA SA

In clasament fac ca nici răbdarea 
și nici calmul, condiții indispen
sabile unei solide și de durată 
reconstrucții, să nu însoțească 
tentativa experimentatului tehni
cian al „albaștrilor", să notăm 
însă insistența sa, chiar într-o si
tuație deloc prielnică, de a „în
viora" grupul de jucători cu un 
Nuțu sau cu un Rob. Ceea ce, 
spune, totuși foarte mult I

Eftimie IONESCU

BOLONI - DA
Aflată din nou (ca și în pre

cedentele ediții de campionat) în 
situația de a lupta din greu 
pentru evitarea retrogradării, 
A.S.A. Tg. Mureș a obținut sîm
bătă o victorie la limttă, dar 
foarte prețioasă, în fața unei e- 
chipe (F.C. Argeș) avidă — la 
rîndul ei — de puncte și care a 
pus-o, nu de puține ori, în vă
dită dificultate.

Fără a subestima meritele ce
lorlalți jucători mureșeni, se im
pune să subliniem contribuția cu 
totul deosebită pe care Boldni a 
adus-o la realizarea acestui im
portant succes. Suferind de o pu
ternică gripă în cursul săptămî- 
nii și nerestabilit încă de pe ur
ma ei, BdlCni a ținut totuși 
(mai ales în condițiile absenței 
lui Ilajnal —- accidentat) să in
tre pe teren sîmbătă și a jucat 
— fără exagerare — excepțional. 
Făcînd o mare risipă de energie,

bium Măcin 4—0 (1—0), Ș.N. Tul- 
cea — Ancora Galați 2—0 (1—0), 
Rapid Fetești — Voința Constan
ța 2—0 (1—0), Granitul Babadag 
— Șoimii Cernavodă 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PORTUL 
CONSTANȚA 22 p (40—16), 2.
Metalosport Galați 22 p (35—16),
3. Rapid Fetești 22 p (30—20)... pe 
ultimele: 15. Ancora Galați 13 p 
(20—26), 16. Marina Mangalia 12 
p (16-27).

SERIA A V-a
Dinamo Victoria București — 

Amonil Slobozia 4—0 (2—0), Ș.N. 
Oltenița — FEROM Urziceni 3—0 
(1—0), Flacăra roșie București — 
Tehnometal București 2—0 (0—0), 
Petrolul Roata de Jos — Danu
biana București 2—1 (1—1), Con
structorul Călărași — Electronica 
București 2—2 (2—1), I.C.S.I.M.

REZULTATELE ETAPEI A XVII-a A DIVIZIEI „C"
București — T.M. București 2—1 
(1—1), Abatorul București — Vi
itorul Chirnogi 5—0 (3—0), F.C.M. 
Giurgiu — Luceafărul București 
0—0, Aversa București n-a jucat.

Pe primele locuri: 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 29 p 
(40—10), 2. Ș.N. Oltenița 19 p
(26—17), 3. I.C.S.I.M. Bucureșți 18 
p (26—18)... pe ultimele: 15. Con
structorul Călărași 13 p (20—27), 
16. Petrolul Roata de Jos 12 p 
(23—42).

SERIA A VI-a
Cimentul Fieni — ROVA Roșiori

1— 2 (1—1), Chimia Găești — Ce
tatea Tr. Măgurele 2—2 (2—0),
Dunărea Zimnicea — Dacia Pitești
2— 1 (1—0), Chimia Tr. Măgurele
— Sportul muncitoresc Caracal 
0—0, Muscelul Cîmpulung — Pro
gresul Corabia 2—0 (2—0), Progre
sul Pucioasa — Electronistul 
Curtea de Argeș 4—0 (2—0). Con
structorul Pitești — Petrolul Vi
dele 2—1 (1—1), Recolta Stoică-
nești — Unirea Răcari 3—0 — ne- 
prezentare.

Pe primele locuri: 1. ROVA
ROȘIORI 24 p (31—15), 2. Mus
celul Cîmpulung 22 p (27—15), 3. 
Cimentul Fieni 21 p (27—20)... pe 
ultimele: 15 Unirea Răcari 12 p 
(19—28), 16. Progresul Pucioasa 
12 p (16—29).

SERIA A VII-a
Minerul Horezu — Minerul Mo

tru 2—2 (2—1), Jiul Rovinari — 
Mecanizatorul Simian 3—0 — ne- 
prezentare, Electronutere Craiova

REPETABILA
După un sfert de oră, sîmbătă, 

la Brașov, cineva a afirmat: „Se 
repetă povestea cu F.C. Constan
ța". Ce voia să însemne „poves
tea cu F.C. Constanța" ? In pri
mul rînd, faptul că și atunci, în 
finalul lui noiembrie, F.C.M. Bra
sov nu reușise să cîștige, acasă, 
în fața unei echipe care venea 
cu un —4 în „clasamentul ade
vărului". Echipa brașoveană n-a 
învins, acum, o echipă (U.T.A.) 
care se prezentase sub Tîmpa cu 
—3 în „clasamentul adevărului" 
și nu avea, după cum se părea, 
nici o șansă, din moment ce 
nici în tur nu reușise decît un
1—1 acasă. între acel 0—0 cu 
F.C. Constanța șl acest 0—1 cu 
U.T.A. există o legătură, explica
bilă, mai ales, prin jocul for
mației brașovene.

Și, atunci, în noiembrie, și sîm
bătă, formația antrenată de N. 
Pescaru și I. Alecu a demonstrat 
că nu știe să joace meciurile... 
ușoare, cîștigate, ipotetic, dinain
te. Și dacă la Brașov n-ar fi ce
dat mal toți adversarii, în frunte 
cu echipa campioană, dacă n-ar 

fi existat și acest 3—0 cu C.S. 
Tîrgoviște din deschiderea returu
lui, am fi fost înclinați să spu-

DOI „LIBERO" CARE ȘI-AU IIITAE ROIURILE...
I-am văzut sîmbătă, la Bacău, 

față în față, pe C. Solomon și 
Al. Nicolae. Doi jucători cu fru
moase calități pentru rolul de 
„libero". Primul ne-a arătat, în 
decursul timpului, o exactitate de 
metronom în apărare, un remar
cabil simț de anticipație, de „di
rijor", acolo unde se consumă

EXEMPLU
alergînd de la un careu la al
tul, cînd pentru a sprijini pro
priul atac, cînd pentru a veni 
în ajutorul coechipierilor din a- 
părare, Bblbni s-a aflat mai me
reu acolo unde se muta și jocul, 
deposedările adversarilor, inter
cepțiile, pasele date și acțiunile 
inițiate de el bucurîndu-se — In 
marea majoritate a cazurilor — 
de reușită.

De departe „cel mai bun din 
22", Bdldni a oferit un adevă
rat exemplu de dăruire și de 
combativitate pentru culorile e- 
chipei sale. Un exemplu chiar 
pentru o bună parte dintre coe
chipierii lui, care trebuie să pu
nă umărul vîrtos la treabă — 
atît la antrenamente, cît șl In 
jocuri — pentru ca A.S.A. Tg. 
Mureș (echipă cu un lot, dealtfel, 
destul de valoros) să poată ră- 
mîne în prima divizie.

Constantin FIRÂNESCU

— Dunărea Calafat 7—0 (3—0), 
Parîngul Novaci — Minerul Mol
dova Nouă 3—1 (3—0), C.F.R. 
Craiova — Viitorul Drăgășani 2—0 
(2—0), Unirea Drobeta Tr. Seve
rin — Metalurgistul Sadu 3—0 
(0—0), Minerul Oravița — Con
structorul Craiova 4—0 (0—0), 
Dierna Orșova — I.O.B. Balș 3—0 
(1—0).

Pe primele locuri: 1. DIERNA 
ORȘOVA 25 p (26—17), 2. Electro- 
putere Craiova 24 p (33—8), 3. 
Minerul Motru 24 p (36—13)... pe 
ultimele: 14. Minerul Horezu 13 p 
(20—27), 15. Viitorul Drăgășani 13 
p (13—22), 16. Parîngul Novaci 10 
p (16-44).

SERIA A VIII-a
Minerul Vulcan — Metalurgistul 

Cugir 2—1 (1—1), Șurianul Sebeș
— Victoria Călan 0—0, Minerul

Ghelar — Automecanica Mediaș
1— 0 (0—0), Vitrometan Mediaș — 
C.F.R. Simeria 0—0, Lotru Brezoi
— Minerul Paroșenl 1—0 (1—0), 
IMIX Agnita — Textila Cisnădie
2— 0 (0—0), Mecanica Alba Iulia
— Minerul Certej 1—0 (1—0), Mi
nerul Aninoasa — Explormin De
va — amînat.

Pe primele locuri: 1. META
LURGISTUL CUGIR 24 p (39—13), 
Explormin Deva 24 p (36—11) — 
din 16 jocuri, 3. Minerul Ghelar 
19 p (30—24)... pe ultimele: 15. 
IMIX Agnita 12 p (15—22), 16. 
Automecanica Mediaș 12 p (16—35).

SERIA A IX-a
Gloria Reșița — Voința Oradea

3— 0 (1—0), Metalul Bocșa —
C.F.R. Caransebeș 1—0 (0—0), Chi
mia Arad — Unirea Tomnatic
4— o (2—0) — s-a jucat la Ineu,
Bihorul Beiuș — Minerul Anina 
4—1 (3—0), Unirea Sînnicolau — 
Victoria Ineu 2—1 (1—0), Electro
motor Timișoara — Șoimii Lipova 
1—1 (1—1), Recolta Salon ta — 
C.F.R. Arad 0—1 (0—1), Oțelul
Or. dr. Petru Groza — Vulturii 
textila Lugoj 2—1 (1—1).
• Rezultatul meciului Electro

motor Timișoara — Metalul Boc
șa, din etapa a X-a, a fost 3—0 
în favoarea echipei timișorene și 
nu invers, cum a consemnat ar
bitrul în „foaie", după care s-a 
întocmit clasamentul turului.

Pe primele locuri: 1. GLORIA 
REȘIȚA 22 p (34—18), 2. Șoimii
Lipova 21 p (33—21), 3. C.F.R.
Arad 21 p (26—24)... pe ultimele:

„POVESTE"...
nem că F.C.M. Brașov nu poate 
mai mult. Cum există însă an
tecedentele amintite, cauza nu 
poate fl decît alta: lipsa mobili
zării, a concentrării echipei (și 
în special a atacanților) în aces
te partide cu șansa întîi. Iar „fi
lantropia" ofensivă a brașovenilor 
avea să ducă la prima înfrîngere 
pe teren propriu, pentru că ad
versarul, U.T.A., (ară să impre
sioneze, a avut două ..capete de 
pod" — Ducadam și Coraș — pe 
care și-a clădit un joc de luptă 
pentru supraviețuire. F.C.M. Bra
șov a ajuns acum la —2 în ..cla
samentul adevărului", deci sub 
adversarul său de sîmbătă. pe 
care toți se așteptau să-1 învingă 
la un scor asemănător celui în
registrat în prima etapă a retu
rului. Sterilitatea atacului, deco
nectarea și erorile din apărare 
au dus echipa brașoveană aici. 
Acestea sînt cauzele de fond, pe 
care cel mai mulți spectatori 
le-au înțeles. Nu și cei care au 
încercat, să transfere „eclipsa" 
favoritilor pe seama arbitrilor (în 
min. 87 un asemenea fals supor
ter a aruncat o sticlă spre unul 
dintre tușieri). De fapt. în pri
vința nervozității din teren și de 
pe margine, s-a repetat. într-un 
fel, povestea din meciul cu F.C. 
Constanța. A sosit timpul ca e- 
chlpa brașoveană să-și recunoas
că propriile-1 greșeli și să lupte 
cu ele, pentru a refape terenul 
pierdut surprinzător de ușor !

Mircea M. IONESCU

fazele incandescente: C. Solomon 
ne-a mai făcut dovada că știe să 
„urce" rapid și în atac, creind 
elementul surpriză. La reprezen
tativa de tineret (ce meci a fă
cut împotriva echipei Angliei, la 
Ploiești !) a fost un .,stîlp“ de 
nădejde. In ceea ce-1 privește pe 
Al. Nicolae, selecționările lui la 
lotul reprezentativ s-au bazat pe 
merite reale.

Ei bine, în etapa trecută amîn- 
doi au fost în teren doar cu 
numele și promisiunile lor.

I-am spus băcăuanului, după 
joc: „Parcă Coste! Solomon nici 
n-a fost în echipă..," (tot timpul... 
„distrugea", degaja la întîmplare, 
chiar și în tribune). La care el 
a răspuns: „Așa îmi cere antre
norul meu...". Nu l-am înțeles șl 
nici nu l-am crezut. Celălalt „li
bero", al echipei F.C. Olt. Al. Ni
colae, a evoluat și el cam în a- 
ceeași notă, fără siguranța și 
calmul cu care ne obișnuise, cu 
deplasări lente, greoaie. Dealtfel, 
antrenorul său, Fl. Halagian, ne 
confirma că este nemulțumit de 
randamentul elevului său, dc os
cilațiile sale de formă sportivă, 
de modul cum se pregătește, de 
unele „fumuri" pe care le are... 
Cîte reproșuri !

Să fi uitat oare cei doi jucători 
rolurile lor, să ne fi lăsat ei — 
așa de repede —\ doar cu niște 
amintiri ?

Stelian TRANDAFIRESCU

15. Chimia Arad 12 p (24—35), 1«. 
Recolta Salonta 12 p (22—35).

SERIA A X-a
Armătura Zalău — Rapid Ji

bou $—1 (1—1), Bradul Vișeu — 
Bihoreana Marghita 3—0 (1—0),
Simared Baia Mare — Unirea 
Valea lui Mihai 3—0 (1—0), Sil
vana Cehu Silvanici — Minerul 
Baia Borșa 4—1 (4—1), Minerul 
Baia Sprie — CUPROM Baia Ma
re 1—2 (1—0) s-a jucat la Baia 
Mare, Victoria Cărei — Minerul 
Bălța 2—0 (1—0), Chimia Tășnad
— Minerul Băiuț 2—0 (0—0),
C.S.U. Tricolorul Oradea — Oa
șul Negrești 0—0.

Pc primele locuri: 1. ARMA
TURA ZALAU 29 p (47—12), 2. 
Victoria Cărei 21 p (33—20), 3.
Unirea Valea lui Mihai 20 p 
(37—17)... pe ultimele: 15. Silvana 
C.S.U. Tricolorul Oradea 11 p 
Cehu Silvaniei 11 p (21—37), 16. 
(17—33).

SERIA A Xl-a
Industria sîrmei Cîmpia Turzil

— Oțelul Reghin 3—1 (0—0),. Lă 
pușul Tg. Lăpuș — C.E.M. Cluj- 
Napoca 2—0 (0—0), Avîntul‘Reghin
— Unirea Alba Iulia 2—1 (1—0),
Metalotehnica Tg. Mureș — Mine
rul Rodna 2—0 (1—0), Foresta
Bistrița — Sticla-Arieșul Turda
5—0 (2—0), Mureșul Luduș —
Metalul Aiud 4—1 (1—0), Unirea 
Dej — C.I.L. Blaj 0—0, Metalrl 
Sighișoara — Textila Năsăud 
(0-0).

Pe primele locuri: 1. INF. 
SIRME1 C. TURZI1 24 p (32—15),
2. Unirea Alba Iulia 21 p (35—19),
3. Sticla Turda 21 p (33—20)... pe
ultimele: 15. C.I.L. Blaj 13 p 
(9—28), 16. Unirea Dej 11 p
(25—37).

SERIA A XII-a
Carpați Brașov — Progresul O- 

dorheiu Secuiesc 1—2 (0—0), Mi
nerul Baraolt — Nitramonia Fă
găraș 2—1 (2—0), Mureșul To-
plița — Metalul Tg. Secuiesc 1—1 
(0—1), Utilajul Făgăraș — Mine
rul Bălan 1—2 (1—1), Metalul Sf. 
Gheorghe — Tractorul Miercurea 
Ciuc 3—1 (1—1), Unirea Cristuru 
Secuiesc — Metrom Brașov 2—2 
(1—0), Precizia Săcele — Măgura- 
Mobila Codlea 2—0 (1—0), Torpe
do Zărnești — Chimia Or. Vic
toria 3—1 (2—1).

Pe primele locuri: 1. PRO
GRESUL ODORIIEI 22 p (30—12)
2. Precizia Săcele 22 p (22—19),
3. Metrom Brașov 19 p (16—12)... 
pe ultimele: 15. Carpați Brașov 
13 p (26—30), 16. Măgura Codlea 
13 p (13—20).

Rezultatele au fost comunicate 
de corespondenții noștri' volun- 
tarL
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riei. Al doilea pugilist român 
care a evoluat la această cate
gorie a fost stelistul Haralam- 
bie Sultan. Foarte decis încă 
din primul rund, el și-a trimis 
adversarul. japonezul T. Ta
kahashi, de două ori la podea 
în prima repriză, învingîndu-1 
apoi prin abandon. Florian 
Țîrcomnicu l-a dominat clar 
în primul rund pe mongolul B. 
Galsandorj, dar în ultima re
priză, atunci cînd resursele fi
zice i-au scăzut evident, el a 
fost numărat de două ori și 
oprit de arbitru pentru inferio
ritate. Un meci foarte atractiv 
au realizat cubanezul Manuel 
Parody și Vladimir Stepanov 
(U.R.S.S.). primul dovedind ca
lități deosebite care l-au ajutat 
să obțină victoria la puncte.

O surpriză plăcută a consti
tuit-o pentru cei prezenți pri
ma evoluție într-o competiție

importantă a timișoreanului 
Gheorghe Pirvănescu. El l-a 
depășit clar la puncte pe ja
ponezul K. Tsuda, folosindu-și 
bine alonja și avantajul gărzii 
inverse.

Dintre boxerii români 
au urcat treptele ringului 
reuniunea de seară, 
simt aceia ale căror 
pot primi calificative

care 
in 

puțini 
evoluții 

___  __ favora
bile. în rîndul acestora se si
tuează campionul „semimljlo- 
ciilor". orădeanul Mihai Micloș. 
în disputa ou Jorg Richter 
(R.D.G.), el a arătat o bună 
formă sportivă și o deosebită 
măiestrie în evitarea lovituri
lor periculoase expediate de un 
adversar puternic și mult mal 
înalt decît el. Deplasîndu-se bi
ne, eschivînd prompt, M. Mi
cloș a contraatacat rapid și 
precis, de două ori contrele 
sale de stingă dovedindu-se și 
eficace. După ce și-a trimis 
adversarul la podea în repri-

DIN PROGRAMUL DE AZI :
ORA 15 : cat. muscă

Tițoiu — Li Song Guk 
(R.P.D. Coreeană), Gh. Go- 
vlci — D. Blagoev (Bulgaria), 
mijlocie : V. Silaghl
Jlgalov (U.R.S.S.) ; ORA 18: 
cocoș : Gh. Brumă — R. U- 
kicl (Iugoslavia) ; pană : T. 
Cercel — P. Belleta (Franța), 
D. Radu — I. Turu (Unga
ria) ; grea : I. Cernat — V. 
Gheroi (U.R.S.S.).

c.

A.

Campionatul mondial de hochei (grupa B)

CINE ÎMBĂTRÎNEȘTE ?
>7 ici nu apucaseră să răsune trompetele festivității de inau- 

11 gurare și cîteva mii de bucureșteni iși și ocupaseră locu
rile in tribunele Palatului sporturilor și culturii, cu dezin

voltura pe care ți-o dă numai obișnuința, Și ce e mai firesc 
pentru iubitorul de box decît să meargă la galele „Centurii de 
aur" ? De 11 ani ne supunem acestui ritual, cu nestinsă curio
zitate, cu nestăvilită pasiune. Poate că ne lipsesc pe afiș — tot 
din pricina obișnuinței — Cuțovii, Stevenson, Ciu En Zo sau 
Lemus, Dar astea sînt melancolii paseiste. Viața merge înainte, 
și noi cu ea. Nu competiția, ci noi am imbătrinit. „Cen
tura de aur" e mai tinără ca orlcind și ea nu așteaptă trecerea 
anilor pentru a căpăta valoare. E suficient să vezi splendida 
demonstrație de abilitate, repertoriul, de fente și viteza de re
acție in pumni a campionului mondial de juniori Iuri Gladișev; 
dirzenia și cunoscuta neclintire a campionului Asiei, mongolul 
Galsandorj Badbileg; brațele de abanos ale lui Manuel Parody, 
pe care poți face studiu de anatomie, demonstrind faimoasa 
clasă cubaneză; și să adăugăm strădaniile boxerilor români 
care-și caută drumul spre consacrare și spre inimile noastre — 
e suficient să vezi toate acestea, încă de la prima gală, pen
tru a înțelege că iubirea de pugilism nu trece atît de ușor, că 
ea e alimentată anual de acest admirabil eveniment care este 
„Centura de aur" și că nu numele, nu firma face valoarea, ci 
pasiunea noastră a tuturor, ambianța pe care o creăm in jurul 
unui ring care și-a alcătuit celebritatea în lumea boxului.

Victor BANCIULESCU

za secundă, în ultimul rund 
campionul român a țintit din 
nou bărbia adversarului și l-a 
pus în situația de a nu mai 
putea relua lupta. Si „semigre
ul" gălățean Ion Cîrlan a lup
tat bărbătește, reușind o vic
torie de prestigiu. El l-a în
vins la puncte, intr-un meci 
extrem de disputat, pe fostul 
medaliat cu bronz 
(1979), Manfred
(R.D.G). Dintre
mai merită remarcat 
Pascal, care l-a depășit 
puncte pe turcul Hasan Huse- 
in. Ionel Panaite (pană) a bo
xat fără convingere, reținut, 
în partida cu sovieticul A. Mi- 
kulin și a pierdut la puncte. 
Mihai Ciubotaru, componentul 
lotului național la „semimij- 
locie", s-a accidentat în pri
mul rund al întîlnirii cu iu
goslavul S. JivkovicI și. rănit 

„ la arcadă, a fost oprit de me
dic să mai continue lupta, ie
șind astfel din competiție.

la C.E.
Trauten 

învingători 
Mihai 

La

KLAGENFURT, 22 (prin te
lefon). Echipa de hochei a 
României a obținut astă-seară 
cea de-a doua victorie a sa 
în cadrul întrecerilor grupei B 
a C.M. de hochei. întrecînd re
prezentativa R. P. Chineze cu 
9—3 (3—1, 2—1, 4—1). A fost 
un meci frumos, datorită mai 
ales ritmului impus de echipa 
României, care s-a apărat calm 
Si organizat si a atacat variat, 
cu combinații spectaculoase, e- 
ficient. Jocul bun al echipei 
noastre a fost aplaudat de pu
blic. iar specialiștii prezenți 
aici apreciază că, prin dina
mismul său, această partidă a 
fost una dintre cele mai fru
moase vizionate pînă acum, în 
această competiție deosebit de 
echilibrată. în care surprizele 
abundă. Un merit deosebit în 
buna evoluție a echipei româ
ne revine 
Pană, care 
de atac în 
rate, care 
pătrundere 
comparație 
anterioare, 
mâne este 
să. cu cit 
seară sînt intr-un 
valoric, dovedit si de victoria 
lor din meciul precedent. cu 
Norvegia.

Golurile echipei noastre 
fost marcate de Gereb (3). 
jucător în mare ascensiune 
formă, E. Antal (2), Solyon 
(2), Gali și Hălăucă. Au condu: 
bine arbitrii : Z. Fukuda (Ja
ponia). J. Exner (Cehoslovacia! 
și H. Waschning (Austria).

Un alt rezultat : Olanda — 
Austria 4—1 (1—0. 1—1, 2—0)

Marți, echipa României an 
zi liberă, iar miercuri va în- 
tîlni reprezentativa Norvegiei

Călin ANTONESCU

«t 
ut 
d<

„Cupa F. R. Ciclism"

CONSTANȚA, 22 (prin tele
fon). Astăzi, participanții la 
tradiționala competiție inter
națională „Cupa F.R. Ciclism" 
au acoperit etapa a doua a în
trecerii, pe ruta Constanța — 
Tariverde — Constanța (100 
km). Spre deosebire de dis
puta din ajun, un soare stră
lucitor a zimbit alergătorilor 
din start și pînă la sosire, insă 
vremea a continuat să fie 
coroasă, cu vînt, fapt care 
cerut eforturi suplimentare 
partea cicliștilor. După 30 
de rulaj, din plutonul 
101 concurenți se desprind 17 
rutieri, din rîndurile cărora, 
la un moment dat. va rămîne 
în mod surprinzător valorosul 
rutier Hartnik (R.D.G.). Aces
ta este prins din urmă de un 
mic grup în care rulau puter-

ră-

din 
km 

celor

nic, în urmărirea fugarilor 
Drogan, Loetzsch, Jurgen și C. 
Nicolae. La întoarcere, la km. 
50, plutonul din față avea un 
avans față de urmăritori 
2,30 minute. Grupul celor 
pedalează însă susținut și 
fel, în apropiere de sosire 
sesc să iacă joncțiunea.

La sprintul final se angajea
ză în lupta pentru victorie M. 
Kummer (R.D.G.) și Tr. Sîrbu 
(R.S.R.). Va cîștiga primul cu 
timpul de 2h31:49, 2. Tr. Sîr
bu, același timp, 3. B. Strau- 
bel (R.D.G.) la 3 sec, 4. VL 
Constantinescu (Dinamo) la 7 
sec., 5. O. Jeutzsch (R.D.G.) la 
17 sec., 6. C. Gonciu (STIROM), 
același timp etc. Marți are loc 
etapa a treia, pe ruta Con
stanța — Tirgșor — Cheia — 
Cogealac — Constanța (120 km).

de 
cinci 
ast- 
reu-

CELE MAI BUNE ALERGĂTOARE DE CROS DIN LUME
(Urmare din pag. 1)

pentru că a plouat toată noap
tea de slmbătă. Sovieticele au 
lansat cursa, eu am plecat 
prudent. După 6—700 de metri, 
Waitz a trecut in frunte, așa 
cum era de așteptat, și in
tr-un kilometru a luat un a- 
vans de circa 40 de metri. Am 
plecat după ea, am ajuns-o re
lativ repede, îl auzeam pe so
țul norvegiencei strigindu-i 
„tempo, tempo" și... am plasat 
eu un atac, lăslnd-o fără re
plică. Mai era aproape un ki
lometru și jumătate pînă la 
sosire (n.n. parcursul a măsu
rat 4 663 m), nu cunoșteam tra
seul, organizatorii nu ne-au 
permis accesul, nu erau nici 
semne indicatoare, dar am for
țat pentru că mă simțeam 
foarte bine. Da sosire am în
tors capul, am văzut un tricou 
galben, știam că Waitz este in 
alb. Era Fița, am intrebat-o 
„ce-ai făcut", mi-a răspuns 
„am sosit a doua"...

— Fița Lovin, de la 800 m la 
aproape 5 kilometri este o mare 
distanță. Cum ai suportat-o ?

— Bine, aș spune că a fost 
chiar mai ușor decît la Crosul 
Balcanic de la Atena (n.n.
unde ordinea sosirii a fost a- 
ceeași). Am stat in grupul
fruntaș, după Puică și Waitz,
detașate, pînă l-am auzit, de
pe margine, pe secretarul fe
derației, Victor Firea, strigind 
„du-te Fițo“ ! M-am dus și... 
am ajuns după Maricica,

Profesorul Victor Firea ne 
spune că „dubla românească" a 
făcut mare impresie la Roma. 
Fetele noastre au fost felici
tate de Primo Nebiolo, pre
ședintele I.A.A.F., de alte per
sonalități ale lumii atletice, iar 
Adriaan Paulen, președintele de 
onoare al forului internațional, 
a insistat să oficieze ceremonia 
premierii în cursa senioarelor, 
după ce a văzut triumful aler
gătoarelor noastre. Aprecieri 
elogioase aflăm și în comenta
riile agențiilor de presă pe 
care le publicăm în pag. 1. Fe
licitări Maricica, felicitări Fița, 
vouă și celor care v-au pregă
tit zi de zi, antrenorii Ion Pui
ci și Nicolae Mărășescu.

ATLETISM • Concurs tn aer 
liber la Los Angeles: masculin : 
400 m: Banes 46,24; 200 m: H. 
Walls 20,73, 3 000 m obstacole :
Daniels 8:33,79; înălțime: Davls 
2,22 m; triplusalt: D. Williams 
16,25 m; greutate: Jakobsson (Is
landa) 19,50 m;

AUTO • La Rin de Janeiro, 
„Marele Premiu al Braziliei", a 
doua probă a campionatului mon
dial al piloțior de formula I, a 
fost cîștigat de brazilianul Nelson 
Piquet („Brabham") cronometrat 
pe 316,984 km în lh.43:53.

ÎNOT • La Hamburg, Dirk 
Richter (R.D. Germană) a stabi
lit un nou record european la 
100 m spate cu 56,21. Vechiul re
cord, 56,30, aparținea din 1972 
compatriotului său Roland Mat
thes. • La Toulouse campionul 
olimpic Jorg Wolthe (R.D.G.) a 
cîștigat proba de 100 m liber tn

antrenorului Eduard 
a prezentat azi linii 
alcătuiri bine inspi- 
au mărit forța de 
și finalizare. tn 
cu cele două jocuri 
Victoria echipei ro- 
cu atît mai prețioa- 
adversarii de astă- 

real progres

MARGARETA MUREȘAN A ÎNVINS-O PE ELENA AHMÎLOVSKAIA!
BELGRAD, 22 (Agerpres). După 

consumarea a opt runde, în tur
neul feminin de șah de la Bel
grad, conduce Elena Ahmîlovskaia 
(U.R.S.S.) cu 7 p, urmată de 
Margareta Mureșan (România) 6 
p, Suzana Veroczy (Ungaria) 5 p, 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.) 4,5 p 
(2), Tatiana Lemaciko (Bulgaria) 
4 p, etc.

Intr-o partidă întreruptă, din

runda a 6-a, maestro româncă a 
învins-o pe lidera clasamentului, 
marea maestră Ahmîlovskala care, 
pînă în acel moment, cîștigase 
toate partidele.

In runda a 8-a. Margareta Mu
reșan a remizat cu marea maes
tră Tatiana Lemaciko, Ahmîlovs- 
kaia a cîștigat la Vujici, Aleksan- 
drla la Măriei Iar VerSczy la 
Gostovici.

T"

SPiliilIVl DIN 6 JARI PARTICIPA
LA CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE SĂRITORI
Pentru prima dată de la înfiin

țarea lor, Campionatele Interna
tionale de sărituri ale României 
— aflate la ediția a 15-a — slnt 
rezervate juniorilor, sportivilor 
din rîndul cărora vor fi selec
ționați participanții la campiona
tele europene din acest an de 
la Innsbruck. Conform frumoasei 
tradiții create de-a lungul anilor, 
la întreceri vor lua parte sări
tori din țări în care acest sport 
are o valoare deosebit de ridica
tă pe plan internațional, ca, de 
pildă, cei din R.D. Germană. A- 
lăturl de el vor concura sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Polo
nia, Ungaria și România.

Pentru competiția care va fl 
găzduită (miercuri, joi și vineri) 
de bazinul Olimpia din Sibiu, fe-

derațla noastră de specialitate a 
selecționat pe următorii săritori: 
Isabela Bercaru, Cristina Timar, 
Ileana Pîrjol, Andreea Dragomir, 
Adrian Cherciu (C.S.Ș. Triumf 
București), Luiza Nicoiaescu, Cor
nel Pop (Progresul București), 
Cristina Szakacs, Iozsef Lajesak 
(Crlșul Oradea), Nicolae Lepăduș, 
Ion Petrache, Florin Avasiloaie 
(Lie. 2 București). Călin Hila șl 
Emilian Penț (C.S.Ș. sibiu).

Programul Campionatelor inter
naționale prevede ca probele să 
se desfășoare astfel: miercuri, de 
I* ora 16,30: trambulină băieți ; 
Joi, de la ora 10: platformă fete, 
de la ora 16,30: platformă băieți; 
vineri, de la ora 10: trambulină 
fete.

LOTUL ECHIPEI BELGIEI
PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

In vederea meciului de miercuri 
de la Bruxelles, dintre reprezen
tativele Belgiei și României, an
trenorul Guy Thys a anunțat 
următorul lot de jucători (echi
pa va £1 definitivată marți) 1 
Mare (Beveren), Ceulemans 
(Bruges), Coeck (Anderlecht), 
Czerniatinski (Anvers), Gerets 
(Standard), Geurts (Anderlecht), 
Lozano (Anderlecht), Meeuwi 
(Standard), Luc Millecamps 
(Waregem), Marc Millecamps 
(Waregem), Mommens (Lokeren), 
Pfaff (Beveren), Preud’homme 
(Standard), Vandenbergh (Lierse)» 
Vandereycken (Genoa), van Moer 
(Beveren). Vcrcautcren (Ander
lecht), Verheyen (Lokeren).

1ELLĂ* TELEX
50,02. în proba similară femini
nă Anke Sonenbrodt (R.D.G.) a 
realizat 57,96

LUPTE • în turneul desfășurat 
la Budapesta, sportivul român 
Gheorghe Fodore a terminat pe 
primul loc întrecerile din cadrul 
categoriei 82 kg. La categoria 
4-100 kg, luptătorul român Andrei 
Ianko s-a clasat pe locul secund.

SCHI • Slalomul special femi
nin pentru „Cupa Mondială" de 
la Alpe d’Huez (Franța) a reve
nit elvețiencei Erika Hess — 
1:41,65, urmată de Daniela Zini 
(Italia) 1:42,57 și Tamara McKin
ney (S.U.A.) 1:42,90. în clasamen
tul general conduce Erika Hess. 
• Penultimul concurs al „Cupei 
Mondiale* la sărituri cu schiurile,

CAMPIONATUL 
EUROPEAN DE JUNIOR 

(grupa B)
SOFIA, 22 (prin telefon) 

Echipa de juniori a țării noas 
tre a pierdut duminică sear 
ultima intilnire din cadrul se 
riei : 2—3 (0—0, 2—2, 0—1) c 
Olanda. Deși au dominat ma 
joritatea timpului și au avu 
trei șuturi în bară, hocheiști 
noștri au părăsit terenul in 
vinșl, printr-un gol primit ci 
4 minute înainte de sfîrșit. îi 
celălalt joc din serie : Italia - 
Austria 5—3. în urma acesto 
rezultate, clasamentul seriei a 
rată astfel : 1. Austria 4 pune 
te, 2. Olanda 4 p (departajat 
prin victoria directă), 3. Romă 
nia 2 p, 4. Italia 2 p.

In a doua serie : Norvegia - 
Iugoslavia 21—0 și 
— Bulgaria 1—1.
1. Norvegia 6 p, 2. 
3 p, 3. Bulgaria 3 
slavia 0 p.

în urma acestor 
Austria, Olanda, Norvegia 
Danemarca joacă pentru locu 
rile 1—4, iar România, Italis 
Bulgaria și Iugoslavia pentr 
locurile 5—8. Rezultatele 
serie contează, așa incit 
cheiștii români intră cu 
puncte (victoria cu Italia). F 
vor mai juca marți cu Iugo 
slavia și miercuri cu Bulgarie

Danemarc 
Clasament 
Danemarc; 

p, 4. Iugo

rezultate

di 
ho

LA BASCHET FEMININ. ROMÂNIA
U.R.S.S. (tineret) 67-59

ZALAU, 22 (prin telefon). î
SaiLa sporturilor din localitate, 1 
prezența unui public numeros 
echipa feminină de baschet 
României a Întrecut selecționat 
de tineret a U.R.S.S.
(37—35). 
can 23,
Grigoraș 
tolitzchi
România,
Borovikova 10, 
plan 8, Șebatina 8, Kafanova i 
Șataeva 4. Arbitri : L Antones 
cu șl Gh. Vașca (România).

Marți, la Bistrița, se disput 
a doua partidă România (seni 
oare) — U.R.S.S. (tineret). (Ioi 
DOMUȚA-coresp.).

CU 67—5 
Au înscris : Clubăn 
Bădlnicl 14, Pall IC 

8, Kiss 4, Klrr 4, Nt 
1, Bolovan 2 pentr 
respectiv Jeldaceva 1 

Kopcea 7, Ake

Meciul va începe la ora 21 
(ora României) și va fi condus 
de arbitrul francez Daniel Lam
bert.

BRAZILIA — R. F. GERMANIA 1-0
BIO DE JANEIRO, 22 (Ager- 

pres), Peste 150 000 de spectatori 
au urmărit pe stadionul „Mara- 
cana" din Rio de Janeiro me
ciul amical dintre selecționatele 
Braziliei sl R.F. Germania. La 
capătul unul joc In care au a- 
vut mal mult Inițiativa, fotba
liștii brazilieni au obținut vic
toria cu 1—0 (0—0), unicul gol
fiind înscris în minutul 82 de 
Junior.

Au jucat următoarele formații: 
BRAZILIA : Waldir Percs —
Leonardo, Oscar, Luizinho, Ju
nior, Adillo, Zico, Vitor, Paulo 
Isidoro, Careca, Mario Sergio 
(Eder); R.F. GERMANIA: Schu-

pe trambulina de la Strbske Ple- 
so (Cehoslovacia), a fost cîștigat 
de norvegianul Ole Bremsteh — 
234,1 p (sărituri de 79 și 85 m)’, 
urmat de compatriotul său Olav 
Hansson cu 230,8 p. înaintea ul
timului concurs, programat pe 
trambulina mamut de la Planica 
(Iugoslavia), la sfîrșitul acestei 
săptămîni, în clasamentul general 
al „Cupei Mondiale* conduce Ar
min Kogler (Austria) — 189 p, ur
mat de Hubert Neuper (Austria)
— 160 p și Horst Bulau (Canada)
— 150 p.

TENIS 0 Ivan Lendl a cîștigat 
turneul de la Strasbourg: 6—0, 
7—5, 6—1 în finală cu Tim Ma
yotte. • în finală la Rotterdam: 
Vilas — Connors 0—6, 6—2, 6—4. 
• Finala turneului feminin de la 
Boston: Kathy Jordan (S.U.A.) — 
Wendy Turnbull (Australia) 7—5, 
1—5, 6—4.

macher — Kaltz, Forster, Stiel 
ke, Brugel, Dremmler, Breitne 
Matthaus, Hans MQller, Flscht 
(Hrubesch), Littbarski.
• în meci de pregătire în v< 

derea turneului final al C.M 
selecționata Hondurasului a ir 
vins la Tegucigalpa formați 
vest-germană Borussia Dortmun 
CU 4—1 (2—0).

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 24): Vojvod 

na — Zelezniciar 2—0 ; Radnicl
— Osijek 1—0, Partizan — Vaj
dar 1—0 ; Zagreb — Dynamo Zi 
greb 1—2 ; Sarajevo — Veh 
4—1 ; Teteks — Buducnost 2— 
Tuzla — O.F.K. Belgrad 2—0 
Hajduk — Steaua roșie 1—0 
Rijeka — Olimpia Liubliana 0— 
Clasament : 1. Dynamo Zagre
— 35 p ; 1 Steaua roșie — 30 j 
3. Hajduk — 29 p.

BULGARIA (et. 19) : Levsl
Spartak — Marek 3—0 ; Petrici • 
Slavia 1—0; Cernomoreț — Traki
2— 1 ; Etîr — Beroe 2—1 ; Cern 
More — Botev 3—1 ; Haskovo ■ 
Akademik 1—0 ; Lokomotiv 
Sliven 1—1. Clasament : 1. Lei 
ski Spartak — 26 p ; 2. Slavia • 
26 p ; 3. ȚSKA — 24 p (un jc 
mai puțin).

SPANIA (et. 29). Cîteva rezu' 
tate : Real Madrid — Cadiz 2—I 
Bilbao — Las Palmas 3—1 ; Vi 
lencia — C.F. Barcelona 3—0 
Alicante — Real Sociedad 2— 
Clasament : 1. C.F. Barcelona ■
43 p ; 2. Real Madrid — 39 i 
3. Real Sociedad — 38 p.

FRANJA (et. 31): Bordeaux • 
Monaco 1—0 ; Montpellier 
Strasbourg 0—0 ; Nisa — Ler
3— 1 ; Auxerre — Sochaux 3—0 
Lille — Laval 1—0 ; Nancy — S 
Etienne 0—0 ; Valenciennes
St. Germain Paris 2—2; Nante
— Brest 3—1 ; Bastia — Toui 
2—1. Clasament : 1. Bordeaux -
44 p, 2. Monaco — 43 p ; 3. S 
Etienne — 42 o.
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