
ZIUA FEMEII

ALEASĂ PREȚUIRE
e n-ar fi fost aleasă, n-am fi căutat-o altundeva decit 

Tj in buchetul primăverii. Pentru că o zi a ei, o zi dedi- 
U cată femeii, nu-și. află loc mai potrivit, simbol mai 

fericit, cadru mai ideal și mai expresiv decit in ano
timpul regenerării firii, al năvalnicelor lui izbucniri de viață. 

Dar există și este semnificativ așezată chiar in prag de 
primăvară, trecută in calendarul sărbătorilor noastre de 
suflet, ca tradiție intre nobilele tradiții ale lumii, ca zi de 
duios omagiu adus tuturor semenelor noastre, tuturor ma
melor, soțiilor, fiicelor, surorilor, ființe dragi care ne sînt 
mereu aproape cu gindul, cu fapta, cu candoarea, cu gingă
șia, cu farmecul, cu misterioasa lor forță de a aprinde și 
ocroti neprețuita flacără a vieții.

Ziua de 8 Martie ne reamintește, an de an, cit de' multe 
datorăm acestor alese făpturi din preajma noastră, cită dra
goste, cită recunoștință, cîte bucurii ne leagă de ele, cite 
alte simțăminte înălțătoare ne insuflă fiecare și toate la un 

- loc. Și, nu o dată, cită îmbărbătare primim de la ele, în 
în momente de impas. Ele sînt, dintotdeauna, zestrea noastră 
de iubire și de mindrie, un nesecat izvor de 
musețe, de optimism, și devotament.

Ziua de 8 Martie este mereu inoitul prilej
sie omagiului cuvenit celor care zămislesc, cresc, educă și 
veghează generație după generație, tn această zi. încercăm 
o mindrie tonică pentru recunoscutele lor virtuți, pentru 
minunatele lor calități umane, pentru puterea lor creatoare, 
dovedite permanent, oriunde și oricind. în familie, în colec
tivități de muncă, in societate, mai ales în acești ani de 
mari împliniri ai „EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU". Firesc 
ne gîndim. cu îndreptățită venerație la femeia-mamă, care, 
in același timp, este — o știm cu toții, o vedem cu toții, 
o apreciem cu toții — și muncitoare în uzină sau fabrică, 
pe ogoare sau în laboratoare, și profesor sau inginer, medic 
sau jurist, și om de cultură sau artă, și activist politic.

tn această zi de sărbătoare, omagiul nostru, de cetățeni ai 
acestei patrii, se adresează, cu profund respect, cu aleasă 
stimă și prețuire, tovarășei academician doctor inginer 
ELENA CEAUȘESCU, exemplu luminos pentru toate fiicele 
patriei socialiste, eminent om politie, savant de 
cunoaștere internațională.

Se cuvine astăzi, o dată mai mult, să dăruim 
sportivelor țării, reprezentantelor noastre care ne 
prin talentul, măiestria și dîrzenia lor, în atîtea 
de prestigiu, medaliatelor noastre la Jocurile Olimpice, cam
pionatele mondiale sau europene, un binemeritat buchet de 
ghiocei, însoțit de admirația ce le-o purtăm, de urările din 
toată inima de a le vedea cit mai des ureînd înaltele po
diumuri ale performanței, făcind să răsune pe toate meridia- 

^nele acordurile Imnului României socialiste.

CALD OMAGIU

•roletart din toate (irite, unfit-vă t
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FRUMOASE ÎNTRECERI DE CROS
DOTATE CU „CUPA 8 MARTIE"'

viată și de fru-

de a da expre-

amplă re-

și tuturor 
fac cinste, 
competiții

După Turneul Strandjata

țară, 
de

Duminică, în întreaga 
s-au desfășurat o suită 
tradiționale întreceri — orga
nizate sub egida Daciadei — 
care au marcat sosirea primă
verii.., în trening, după as
pectul vremii, cu ecusoane de 
la ultimele C.E. și C.M. de at
letism, miile de competitori 
aflați pe traseele ambițioaselor 
crosuri dedicate Zilei de 8 
Martie avînd — cum spun ca
notorii — „vint ajutător" stîr- 
nit de marile performanțe rea

• La Ruse s-au desfășurat în
trecerile tradiționalului turneu 
internațional de tenis de masă 
dotat cu „Cupa 8 Martie", ia 
care au participat tunătoare din 
Bulgaria, Cehoslovacia. R. D 
Germană. Grecia. România și 
U.R.S.S. Reprezentantele noas. 
tre au avut o comportare me
ritorie, situtndu-se pe locul 
secund lă echipe (Maria AI- 
boiu-Lunescu. Kinga Lohr, 
Adriana Năstase) și pe locul 3 
la dublu (Lunescu+Lohr. Năs- 
tase+Timofeeva).

lizate de Paula Ivan, Doina 
Melinte și celelalte medaliate, 
cîndva și ele la startul unor 
asemenea întreceri sportive de 
masă.

în Parcul Tineretului din 
Capitală s-au reunit, din nou, 
viitorii atlețl. A fosta etapa a 
4-a a „Cupei Municipiului 
București" la cros, cu un „8 
Martie" și un ghiocel frumos 
desenate pe diplomele oferite 
cîștigătorilor, cu elevi, stu- 
denți, tineri din întreprinderi 
și instituții din ’>a‘.e cele 6 
sectoare ale Bucureștiului, 
precum și din Sectorul Agricol 
Ilfov, i Anterior, Consiliul Mu
nicipal București pentru Edu-

cațle Fizică șl Sport nu 
arătat prea îneîntat ie 
cuprinse într-un referat 
vind evoluția atleților din 
pitală la ultimele ediții 
crosurilor Pionierului și Tine, 
retului. „Se poate mai mult și 
mai onorabil", au fost de pă
rere specialiștii. De aici șl or. 
ganizarea acestei competiții, cu 
7 etape (fiecare sector găz
duiește cite o întrecere), pe 
linia de plecare fiind invitați 
— duminică de duminică — 
cei mai talentat! crosiști.

s-a 
cele 
pri- 
Ca-
ale

Vasâr TOFAN

(Continuare în pat). 2-3)

La întreprinderea ADESGO din Capitală

0 PREOCUPARE CONSTANTA

!a box

PROMISIUNI PENTRU EVOLUȚII REMARCABILE LA C.E.
Zilele trecute, pe ringul in

stalat în Sala „Universiada" 
din Sofia, au luat sfirșit în
trecerile celei de a 4G-a ediții 
a turneului internațional de 
box „Cupa Strandjata". La a- 
ceastă puternică competiție au 
participat numeroși pugilist! 
cu frumoase cărți de v.zită in 
arena internațională, mulți 
dintre ei deținători ai titluri
lor de campioni olimpici sau 
mondiali. Au urcat treptele

j
ringului sportivi din Canada. 
R.P. Chineză (în premieră), 
Cuba, R.D. Germană, Iugosla
via, R.P. Mongolă, Olanda, Po
lonia, Tanzania, U.R.S.S. ș.a., 
nelipsind, firește, reprezentan
ții Bulgariei.

Antrenorul lotului nostru de 
seniori, Relu Auraș, a prezen
tat la Sofia 7 boxeri: Adrian 
Mărcuț (cocoș), Marcelică l'u- 
doriu (pană), Danie! Duinilres- 
cu (semiușoară), Giani Gogol

Vaștag (60 
Drișcu și

Astazi, la cin] Napoca, Hunedoara și București

TREI MECIURI IN DIVIZIA A DE FOTBAL

(ușoară), Francisc 
mimijlocie), Ștefan 
Rudei Obreja (mijlocie mică). 
Comportarea băieților noștri a 
fost la înălțime, cinci dintre ei 
reușind să urce po treptele 
podiumului de premiere. gă
sind spectatorilor și soecialiș- 
tilor o bună impresie, ceea ce 
demonstrează că sportul nos
tru cu mănuși se află pe un

■ drum ascendent, care poate să 
ducă, din nou, spre marea 
performanță.

La înapoierea în țară, . Relu 
Auras ”* că este mul-
țuinit de.aiul stadiu de

Paul IOVAN

Etapa a 19-a a Diviziei 
de fotbal va debuta... i 
programînd în devans, 
cum s-a mai anunțat, 
trei meciuri în care sînt 
grenate reprezentantele 
tre. 
nea 
pi 
lui 
ria 
prepararea intilnirilor 
de miercuri 
sferturile de 
tale.

Așadar pe 
Hunedoara, 
din Șoseaua 
din Capitală, 
următoarele 
VINUL (locul
— STEAUA (2). „U“ (8)
VICTORIA (3) și DINAMO (1)
- F.C. FARUL „Mini-

A 
astăzi, 
, așa 

cele 
; an- 

noas- 
in cupele europene. Rațiu- 
acestei fragmentări a eta- 
estg clară, oferindu-i-se 
Steaua, Dinamo și Victo- 
răgazul necesar pentru 

retur, 
15 martie. din 
finală continen-

din 
Și

stadioanele 
Cluj-Napoca 
Ștefan cel Mare 
se vor disputa 
intilniri : COR-
5 in clasament) 
‘ ,U“

etapa" suscită interes, 
tuind ultima repetiție 
rală a „europenelor" 
pe care le așteaptă 
dificile. încărcate de 
dere, Implicînd, în 
timp, și fruntașele 
samentulul nostru. Dinamo 
Steaua, al căror duel umăr 
umăr se prelungește pînă 
desprinderea (inevitabilă) 
uneia dintre ele. Cum și Vic
toria se află pe podium. cu 
intenția mărturisită de a ră- 
mine pe loc. reiese că adver
sarele lor de azi au o misiune 
grea. Pentru Corvinu] și „U“, 
cel puțin, cu atît mai inco
modă cu cîte un joc se află te
mutele cifre ale „clasamentu
lui adevărului".

coristi- 
gene- 

noastre 
meciuri 
răspun- 
același 

cla- 
și 
la 
la 
a

(Continuare in o ia n

Dintotdeauna. tinerelor mun
citoare de la întreprinderea 
de ciorapi, tricotaje și blănuri 
ADESGO din Capitală le-a 
plăcut sportul. Afirmația are 
o acoperire integrală, de vre
me ce aproape că nu e zi. în 
care spațiosul Parcai Tinere
tului, aflat chiar vizavi de în
treprindere. să nu constituie 
o permanentă invitație la 
mișcare. Iar fetele de la A- 
desgo nu așteaptă prea multe 
Îndemnuri pentru a lua parte 
la un concurs de cros, la o 
întrecere de volei sau hand
bal. Vecinătatea directă a 
parcului favorizează intr-o 
bună măsură receptivitatea ti
nerelor 
late 
față de 
același 
trainică 
xercițiului fizic" ține să ne a- 
slgure maistrul Iulian Cor- 
neliu Palloș, șeful Secției 
Circulare ciorapi. totodată 
președintele asociației spor
tive.

Și ne oferă, spre convingere, 
o dovadă concretă : prezența 
în proporție de masă la pro
gramele de gimnastică la locul 
de muncă. Adică într-o activi
tate care cuprinde peste 1000 
de participante. Practic . toate

din această mare uni- 
textilă bucureșteanâ 
sport, „există însă. în 

timp, o opinie riguros 
despre utilitatea e-

muncitoarele din secțiile Con- 
fecțiL-tricotaje, Sortat-am-
balat și Confecții ciorapi. La 
ora 11, In schimbul I și La ora 

.18, Iri schimbul II, lucrul in- 
■ cetează pentru 3—5 minute.
Aliniate Intr-o ordine perfec
tă, gata la primele 
ale instructoarelor 
(tovarășe da muncă) 
rina Olaru, Elisabeta 
Măndica Bratu sau 
Manolache. fetele din 
amintite execută cu 
cu mult aplomb, cu fete des
tinse. fiecare exercițiu ; pe u- 
nele le repetă, așa cum este 
programul, 
corect, in 
s-a făcut | 
ciență.

Cu alte 
care s-a 
muncitoarelor de la 
Mai mult: care s-a impus a- 
tențiel celor ce coordonează 
gimnastica la locul de muncă 
la nivelul Municipiului Bucu
rești. De aici și programarea 
unor comandamente, prin ro
tație. la Adesgo ; un schimb 
de experiență util multor u- 
nltăți economice cu profil fe-

comenzi 
voluntare 

Ecate- 
Marin, 
Liliana 
secțiile 
interes,

Totul, sincronizat, 
liniște și — cum ni 
precizarea — cu efl-

cuvinte, o activitate 
integrat în viața 

Adesgo.

Tiberîu ST AMA
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In Divizia A de volei, penultima etapă

IN PRIM-PLAN PARTIDELE DECISIVE
Campionatele Diviziei 

volei programează 
după-amiază penultima 
pă, tn centrul atenției, 
te. partidele menite să 
zească apele în zona retrogra
dării, întrucît problema titlu
lui la feminin este practic re
zolvată, iar la masculin o va 
decide derbyul Steaua — Dina
mo, duminica viitoare. La fete 
plutesc semne de întrebare asu
pra candidatelor La retrogradare 
în meciurile în care sînt an
grenate Oltcit, Farul și C.S.M..

A de 
astăzi 

eta- 
fireș- 

limpe-

iar la băieți, șansele 
se joacă la Baia Mare,

Reamintim că ora de înce
pere a partidelor este 15,30.

Ik

C nww

Oțelul, 
salvării 
P. Neamț, Brașov și chiar Su
ceava. Unele răspunsuri vor 
veni dintr-un loc sau altul...

Iată programul etapei:
FEMININ: C.S.U. Rapid

Galați — Universitatea C.F.R. 
Craiova, Penicilina Iași — 
Chimia Rm Vîlcea. Dacia Pi
tești — Rapid București. Olt
cit Craiova — Farul Constan
ta, Flacăra Roșie București — 
C.S.M. Oțelul Tirgoviște (sala 
M.I.U., ora 17), Dinamo Bucu-

rești — Maratex Baia 
(sala Dinamo, ora 16);
CULIN: Explorări
Baia Mare — A.S.A.
mureș Tg. Mureș, Relonul Să- 
vinești — Viitorul Bacău, 
Tractorul Brașov — I.A.T.S.A. 
Dacia Pitești, C.S.M.U. Su
ceava — Elcond Dinamo Za
lău. Dinamo București — 
Universitatea C.F.R. Craiova 
(sala Dinamo, ora 17,301. Cal
culatorul București — Steaua 
București (sala Olimpia, ora 16).

Mare
MAS-

Motorul 
Electro-

zentare

FEMININ
1. DINAMO 20 18 2 56:15 38
2. Chimia 20 17 3 52:21 37
3. Univ. CFR 20 16 4 53:15 36
4. Rapid 20 14 6 47 ;31 34
5. Penicilina 20 11 9 38:33 31
6. Dacia 20 10 10 38:34:30
7. FI. Roșie 20 9 11 35:36 29
8. CSU Rapid 20 8 12 31 :43 28
9. CSM Oțelul 20 5 15 22:50 25

10. Farul 20 4 16 21 :49 24
11. Oltcit • 20 5 15 20:50 24
12. Maratex 20 3 17 16:52 23

♦ un meci pierdut prin nepre-

Foto : Nicolae PROFIR

§
PATINÂTORI...

I-am întîlnit la Reșița, pe 
primul patinoar al orașului. 
Cei mai mulți, preșcolari; fe- 

lăsat, 
părinții 
la în- 
luciul 

noastră 
buchete

PRINTRE VIITORII

tițe și băieți. Și-au 
dincolo de mantinele, 
și bunicii, pășind — 
ceput timid — pe 
gheții. Imaginea 
surprinde doar două 
de viitorii patinatori, dar. in 
evidența organizatorilor cen
trului de inițiere reșițean, 
numărul micilor patinatori 
este de ordinul sutelor I

MASCULIN
1. STEAUA 20 18 2 56:16 38
2. Dinamo 20 18 2 58:18 38
3. Calculatorul 20 11 9 39 :35 31
4. Elcond 20 10 10 36:34 30
5. Explorări 20 10 10 35:37 30
6. Univ. CFR 19 10 9 34:30 29
7. C.S.M.U. 20 9 11 33:38 29
8. Viitorul 20 9 11 34 :40 29
S. Tractorul 20 8 12 34:43 28

10. Relonul 20 8 12 26:43 28
11. Electromureș 19 7 12 30:37 26
12. IATSA Dacia 20 1 19 13:57 21



SCHIMBĂRI IN STRUCTURA 
DIVIZIEI B (tineret)

Pentru angrenarea unul nu
măr mai mare de centre in ac
tivitatea competițlonală de hand
bal și în vederea creșterii nu
mărului jocurilor oficiale — 
criteriu principal In obținerea 
experienței sportive — F. R. 
Handbal a hotărît ca îneepind 
din sezonul competițional viitor 
(1939/1990). Campionatul Republi
can de tineret, categoria B 
(masculin și feminin) să aibă o 
nouă structură. Astfel, această 
întrecere se va desfășura cu 
participarea a cîte 32 de echipe, 
repartizate pe criterii geografi
ce și valorice, in 4 serii a cîte 

- jS echipe fiecare. Jocurile vor
’avea loc, în etape săptămînale, 
cu două tururi și două retururi 
programate toamna și primăva
ra.

Pentru desemnarea echipelor 
ce urmează să promoveze în Di
vizia A se va organiza un tur
neu final, cu participarea for
mațiilor clasate pe primul loc 
în fiecare serie. In cadrul tur
neului final ele vor susțin» me
ciuri tur-retur, cu etape săptă- 
mînale. Formațiile clasate pe 
primele două locuri în turneul 
final vor promova în Divizia A.

NOI ACȚIUNI DE SELECȚIE

în vederea alcătuirii loturilor 
reprezentative de juniori și ju
nioare, F.R. Handbal organizează 
și în acest an o serie de triaturi, 
pe zone geografice. Unul dintre 
acestea a avut loc în sala Ra
pid din Capitală, tot aici — cu 
participarea reprezentanților ju
dețelor Constanța, Galați, Pra
hova, Sibiu Buzău, Covasna, 
Călărași, Ialomița, Argeș și Sec
torul agricol Ilfov — luni, 13 
martie (băieți), și marți, 14 mar
tie (fete), urmează să se desfă
șoare cel de al doilea tria1. La 
această acțiune, precum și la

CLASAMENTmasculin

14.
61.

(TE- 
(Con- 
Simo-

Minaur 
,U«

în urma disputării 
restante ale campionatului 
minin, clasamentul, după 14 eta
pe, are următoarea configurație:

partidelor
fe-

Cărți

TURNEU LA CLUJ-NAPOCA

CU

AZI, TREI RESTANTE IN 
DIVIZIA FEMININA A

DERBYUL DiNAMO - STEAUA 
SE VA DISPUTA SÎMBĂTĂ

cele viitoare, sint acceptași spor
tive și sportivi nascuțl in anul 
1972 șj mai mici. Prezentarea la 
sală, la ora 3.

„TROFEUL SPORTUL* 
PENTRU EFICACITATE

In des- 
16, va avea 
echipele fe- 
Sportul Stu- 
și Conpref

Timp de trei zile, Sala Sportu
rilor din Cluj-Napoca a găzduit 
un interesant turneu 
de handbal la care au participat 
divizionarele A, H.C. 
Baia Mare, Dinamo Brașov, _ 
CUG Cluj-Napoca și lidera se
riei a Il-a a Diviziei B, Strun
gul Arad. La captătul unor 
jocuri atractive, pe primul loc, 
surprinzător, dar meritat, s-a 
clasat, la golaveraj, divizionara 
B, ale cărei atuuri au fost dis
ciplina tactică, angajamentul și 
dăruirea în joc.

CLASAMENT FINAL: 1. Strun
gul Arad (26—24 cu Minaur, 25— 
20 cu Dinamo Brașov și 23—24 
cu ,,U“); 2. „U" CUG Cluj-Na- 
poca (29—27 cu Minaur, 25—30 cu 
Dinamo); 3. H.C. Minaur Baia 
Mare (28—22 Cu Dinamo); 4. Di
namo Brașov. Turneul a consti
tuit o utilă verificare in»int:a 
începerii returului Diviziilor 
și B. (Nușa DEMIAN-corcșp.).

1. Ana Bălănean (Textila) 142 
de goluri, 2. Estera Matetl (Mu
reșul) 124, 3. Emilia Luca (Știin
ța) 117, -4. Sorina Lefter (Meca
nică Fină) 116, 5. Rodica Pălici 
(Constructorul) — 115, 6. Lidia 
Butnărașu (Știința) 114, 7. Be
atrice Duca (TEROM) 103, 8.

O PREOCUPARE CONSTANTA
(Urmare din pag. 1)

minin. Adesgo constituie un 
mode] în materie I

Model se vrea să fie și acti
vitatea sportivă propriu-zisă 
desfășurată sub egida Dacia- 
dei, dar fără veleități în per
formanță, numai în limitele 
„sportului pentru toți". A- 
ceasta înseamnă un foarte ac
tiv campionat pe asociație, cu 
,.sufletistele" de ani de 

care se cheamă, în cazul 
leiului. Ilădița Ioniță și 
liana Manoiache (una și 
ceeași cu instructoarea 
gimnastică), toate muncitoa
re. E de la sine înțeles că, în 
unele cazuri, și factori de con- 

ca 
și 

Dr&gan, de la Sortat- 
pot fi întîlnite pe 

de sport sau chiar 
Nina Sîrbu, secretara

zile 
VO-
Li- 
a- 
de

ducere ai unor secții, 
maistrele Vasilica Nicolae 
Victoria 
ambalaj 
terenul 
maistra
Comitetului de partid, totdeau
na gata să sprijine acțiunile 
și activitățile sportive iniția
te de Comitetul sindicatului, 
de organizația de tineret, mul
te dintre acestea inițiate 
In comun cu cele cultural» 
artistioe. întreprinderea dispu
ne de un club bine dotat. Dar 
Și în afara acestuia, cu prile
jul unor drumeții și 
excursii — un alt capitol im
portant din viața sportivă a 
colectivului de aici r- cînte- 
eele și dansurile populare

fac... scenă comună cu con
cursurile și competițiile de 
volei, șah și tenis de masă. 
Adică așa cum se întîmplă de 
fiecare dată în popasurile unor 
trasee. Anul acesta, la Predeal 
și Poiana Brașov, iar în 
rul apropiat, pe valea 
lui și a Lotrului, către 
neasa și mai sus.

Să ne fie iertat că 
rînduri nu „tratează", 
poate s-ar fi cuvenit și activita
tea sportivă a muncitorilor de 
la Adesgo, aflați. ce-i drept, 
numeric, în... minoritate, dar 
mari amatori de fotbal, cu 
maistrul Nicolae Manole de 
la Atelierul mecanic în frun
te, în același timp cu șahiștii 
Filip Gheza și Nicolae Ma- 
nolache, în prim-plan și cu ju
cătorii de tenis de masă Ion 
Silvestru și Tănase Stoian, ca 
ași recunoscuți. Reportajul 
nostru fiind dedicat celor pe 
care le sărbătorim astăzi, 
8 Martie, tovarășele lor de 
muncă, era firesc ca centrul 
de greutate să-l reprezinte 
modul lor de exprimare in
tr-un domeniu social care ca
pătă, care îmbracă tot mai 
largi dimensiuni, în societa
tea noastră socialistă, și în 
cazul femeilor, cărora le urăm 
ca florile și mîngîierile soa
relui acestei mult așteptate 
primăveri să fie însoțite de 
cununile celor mai frumoase 
împliniri !

viito- 
Oltu- 
Voi-

aceste 
cum

TURNEU DE CALIFICARE IN DIVIZIA AI LA HOCHEI
Pe patinoarul din municipiul 

Slîntu Gheorghe a avut loc tu
nd I (de calificare în prima 
grupă valorică) al Diviziei A, 
grupa a Il-a, turneu simplu, ia 
care au luat parte formațiile 
Progresul Miercurea ciuc, C.S.M. 
Viitorul Gheorgheni (pe ultimele 
locuri în prima grupă), C.S.U. 
Construcții T.M.U.C.B. și 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe (pe pri
mele locuri în grupa a n-a).

O foarte bună comportare 
a avut C.S.U. Construcții 
T.M.U.C.B., care a cîștlgat două 
partide șl a făcut meci nul cu 
Viitorul Gheorgheni.

Rezultate tehnice:
VIITORUL GHEORGHENI 3—1 

(2—0, 0—0, 1—1) cu I.M.A.S.A., 
8—4 (4—1, 2—1, 2—2) cu Progre
sul și 3—3 (0—0, 0—1, 3—2) cu 
C.S.U. Construcții;

-------- CONSTRUCȚII TMUCB 
* ‘ 0—1) cu Progre-

1—0, 0—0)

C.S.U.
5—3 (2—2, 3-0, 
sul, »—1 (1—1,
I.M.A.S.A.;

PROGRESUL
(3—0, 2—1, 1—2)

CLASAMENT
3 2 1 * 14: 8 5
3 2 1 0 10: 7 5
3 I 0 2 13 :1« 2
3 0 0 3 5:11 0

M. CIUC I 
cu I.M.A.S.A.

eu

6—3

Viitorul
CSU Constr. 
progresul 
IMASA

INVITAȚIE LA SINGEORZ-BAI

I
SINGEORZ-BAI este o stațiune balneoclimaterică 

județul Bistrița-Năsăud, cunoscută îndeosebi pentru 
loarea terapeutică a apelor sale minerale.

■ Pe baza utilizării în tratamentele balneare a factorilor 
naturali de cură, ape minerale, nămol mineral de izvor, 
gaze naturale terapeutice (mofete), se obțin rezultate bune 
in vindecarea sau ameliorarea afecțiunilor:

S tubului digestiv și hepatobiliare ;
0 metabolice și de nutriție ;
0 eardiovascuiare. f
Tratamentul balnear este asigurat de un personal medi

cal de înaltă calificare.
Posibilități de excursii și agrement.
DE REȚINUT :
In această perioadă se acordă următoarele facilități : 

0 Reduceri de tarife la cazare și masă 0 Plecări în orice 
zi solicitată de turiști 0 Sejurul se asigură pe perioade de 
timp la alegerea solicitanților.

Biletele se pot procura de la agențiile oficiilor județene 
de turism șl ale I.T.H.R. București, precum și de la co
mitetele sindicatelor din întreprinderi și instituții.

din 
va-

i

Mariana Tîrcă (Chimistul) 90, 9. 
Maria Verlgeanu (Chimistul) 84, 
10. Edit Matei (Chimistul) 78, li. 
Cristina Berbece (Confecția) 70, 
1.2—13, Valentina Cozma 
ROM) șl Florica Torjoc 
structorul) — cite 64, " 
na Tudor (Dorobanțul)

SCHI ALPIN MODERN
Convins fiind că schiul 

nu este o exhibiție tehni
că-, ci o inteligentă formă 
de exprimare a mișcării, o 
artă chiar la punctul de 
sus al piramidei, dar in o- 
rice caz o delectare acce
sibilă oricui 
Clăbucetului, 
Ion Matei 
hîrtiei învățămintele 
nate intr-o lungă și fruc
tuoasă activitate practică.

Cartea sa (n.n. — „Schi 
alpin modern", recent a- 
părută in 
Turism) i 
potrivă, 
constitui 
pentru 
bucuria 
în ambianța 
și strălucitoare

la nivelul... 
profesorul 

încredințează 
adu-

o încearcă omul de a 
străbătut pe propriile-i pi
cioare verticala unei 
greu accesibile...". 
cearcă și reușește !

Născută din mina și 
direa unui specialist, 
crarea trece cu premedi
tare descriptivismul pe 
planul secund, făcind loc 
larg amănuntului de ordin 
tehnic ; sînt abordate pro
blemele metodologiilor mo
derne de pregătire fizică și 
tehnică, aspectele psiho
logice nu sînt nici ele ui
tate, materialul sportiv și 
toate secretele pregătirii 
sale pentru concurs intră 
de asemenea in raza „re
flectorului".

Fără a avea pretenția e- 
puizării problemelor 
cestui sport de largă 
diență, de la copilul 
pător și pină la performe-

14 13 1
14 110
14 10 1
14 8 0
14 7 1
14 7 1
14 7 0
14 7 0
14 4 0
14 4 0
14 4 0
14 0 0

O 437-316 38 
3 344-276 36
3 334-307 35
6 298-293 30
6 357-343 29
6 280-232 29
7 312-300 28
7 343-333 28

1. CHIMISTUL*
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9._____ _

10. Mecanică, fină
11. Constructorul
12. Dorobanțul*

*) Echipe penalizate cu cîte 3 p.

Mureșul
Știința 
Rulmentul
Textila 
Hidrotehnica 
Rapid 
TEROM
Confecția
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nd ascunde, dim- 
intenția de a se 
intr-o „pledoarie 
plenitudinea 

intensă de a 
culorilor pure 
? ale iernii, 

în spațiile nemărginite ale 
marilor altitudini, pentru 
deplina satisfacție pe care

au- 
înce-

rul ce 
campio 
ca deo 
Și, ma 
matorii 
niesl", 
in mu 
copiilot 
torilor 
(S.A.).

Cele trei meciuri restanță din 
etapa a XVII-a a Campionatului 
Național feminin se dispută azi. 
In sala Rapid din Capitală, la 
ora 17, are loc partida Rapid 
C.S.Ș. 5 — Voința C.S.Ș. 2 Bucu
rești ; la Arad, Constructorul 
C.S.Ș. joacă cu Metalul I.M.P.S. 
Salonta Crișul; la Constanța, 
Conpref C.S.ș. 1 intîlnește for
mația Metalul C.S.ș. Rimnicu 
Vilcea.

S-a stabilit ca întilnirea-derty 
dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Steaua, din cadrul eta
pei a XXIl-a a Diviziei A, să se 
desfășoare sîmbătă, în sala Ho
rească, <le la ora 17,30. In des
chidere, de la ora 
loc partida dintre 
minine Politehnica 
dențesc București 
C.S.ș. 1 Constanța.

TURNEELE FINALE ALE 
CAMPIONATULUI NAȚIONAL 

MASCULIN

Etapa a XXII-a a Campiona
tului Național masculin este aș
teptată cu mult interes și de 
alte echipe decît Dinamo și 
Steaua, adică de cele angrenate 
direct în lupta pentru calificarea 
în grupa valorică 1—6 a compe
tiției. După disputarea etapei de 
sîmbătă, vor fi cunoscute deci 
cele două grupe rțrs, »le
căror turnee finale vor avea loc 

“ martie, lă Oradea 
și la Timișoara

între ÎS—19 
(grupa !—6) 
(grupa 7—12).

CLASAMENTELE 
DIVIZIEI ȘCOLARE 

Șl DE JUNIORI
După desfășurarea 

a două tururi, cla
samentele Diviziei 
școlare și de juniori 
la baschet se pre
zintă astfel — FEMI
NIN, SERIA I : 

1. C.S.Ș. 4 București 
26 p, 2. Romlux Tir
goviște 23 p, 3. C.S.Ș. 
Tulcea 23 p, 4. C.S.Ș. 
1 Constanța 22 p, 5. 
C.S.Ș. Bacău 21 p, 6. 
C.S.Ș. Focșani 19 p, ?• 
C.S.Ș. Botoșani 16 p. 
8. C.S.Ș. Cîmpina 15 
p ; SERIA a 11-a : 1. 
C.S.ș. Mediaș 27 p, 2. 
C.S Arad 25 p, 3. 
C.S..-;. 2 Oradea 23 p, 

4. C.S.ș. Cluj-Napoca 
22 p, 5. C.S.Ș. Dej 21 
p, 6. C.S.ș. satu Ma
re 20 p, 7. C.S.Ș. Ti
mișoara 20 p, 8. 
C.S.Ș. Tirgu Mureș 
14 p; SERIA a IH-a: 
1. C.S.Ș. Rimnicu 
Vilcea 26 p, 2. C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe 23 p, 3. 
C.S.Ș. 2 “ ’ '
București
4. C.S.S.
5.

Voința
23 p,
5 Rapid

C.S.Ș. Sibiu 23 p,
Brașov 18 p, 7. C.S.Ș.
16 p, 8. C.S.ș. Craiova 14 p; 
MASCULIN, SERIA 1: 1. -------
Cluj-Napoca 27 p, 2. C.S.Ș.
diaș 25 p, 3. C.S.Ș. Arad
4. C.S.ș. 1 Oradea 20 p, 5. C.S.Ș. 
Brașov 20 p, 6. C.S.Ș. Sibiu 20 p, 
7. C.S.Ș. Tirgu Mureș 17 p, 8. 
C.S.ș. Timișoara 15 p; SERIA a 
Il-a: 1. C.S.ș. 4 I.C.E.D. Bucu
rești 26 p, 2. C.S.Ș. Pitești 26 p, 
3. C.S.ș. 2 Dinamo București 
24 p, 4. C.S.Ș. Tirgoviște 21 p, 5. 
C.S.ș. Deva 16 p, 0. C.S.Ș. Rim-

O spectaculoasă aruncare la coș executată 
de Mălina Marlnache (Olimpia), se opune (dar 
tardiv) Gabriela Mitroi („Poli" Buc.).

Foto Aurel D. NEAGU

6.
24 p,

c.s ș.
Ploiești 

. 14 p; 
. c.s.ș. 
' ~. Me

ii p,

nicu Vilcea 16 p, 7. C.S.Ș. Găești 
16 p, 8. C.S.Ș. Tirgu Jiu 13 p: 
SERIA a IH-a: 1. C.S.Ș. 3 Stea
ua București 26 p, 2. C.S.Ș. Plo
iești 22 p, 3. C.S.Ș. Iași 22 p, 4. 
C.S.Ș. 1 Constanța 21 p, 5. C.S.Ș.
1 București 21 p, «. C.S.Ș. Galați 
20 p, 7. C.S.Ș. Botoșani 18 p, 8. 
C.S.Ș. Bacău 16 p.

Turul al treilea se va desfă
șura intre 9 aprilie șl 21 mai, 
iar turneele finale intre 31 mai 
și 4 iunie (cu participarea echi

pelor clasate pe primele două
locuri in fiecare serie).

REZULTATE DIN DIVIZIILE B DE TINERET
BASCHET. Masculin, seria I : 

Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași — 
I.C.E.D. II A.C.M. 6 București 
105—60 (49—22), U.R-.B.I.S. Bucu
rești — Sodistul C.S.Ș. Rm. Vil- 
cea 98—62 (48—27), Politehnica
Sportul Studențesc București — 
lectrica — - 
i.c. “

E- 
____ Fieni 96—52 (52—22), 
E.D. II — Electrica Fieni 77—66 

(35—41) ; seria a H-a : C.S.U. 
T.A.G.C.M. Brașov — Pandurii 
Tg. Jiu 109—45 (61—20), Olimpia 
I.S.P.I.P.S. Arad — Oțelinox Tîr- 
goviște 69—100 (37—41), Automati
ca București — I.C.I.M. T.A.G. 
Tnd. Brașov 87—49 (40—27) ; fe
minin, seria I : C.S.U. Prahova 
Ploiești — Electro C.S.Ș. Botoșani 
91—44 (44—16), Confecția C.S.Ș. 
Tulcea — Confecția C.S.Ș. Foc
șani 69—45 (37—18), Robotul

I.P.E.P. Bacau — Romlux Tîrgo- 
viște 83—53 (40—30), Electro Boto
șani — Confecția Tulcea 123—94 
(69—52) ; seria a Il-a : Politehni
ca C.S.Ș. Timișoara — Construc
torul T.A.G.C.M. Craiova 88—45 
(42—25), P.T.T. București — Mo
bila II C.S.Ș. Satu Mare 64—38 
(40—15), Crfșul C.S.ș. 2 I.M.P.S. 
Oradea — Rapid C.S.Ș. 1 Oradea 
39—68 (17—32), Viitorul C.S.M.
Gheorgheni — Crișul Oradea 70— 
40 (40—19).

Corespondenți : I. Ghișa, O.
BAlteanu, C. Crețu, I. Diaconu, 
E. Teiritu, N. Ștefan. Al. Epuran, 
C. Gruia, O. Berbecaru. O. Guțu.

VOLEI. Feminin, seria I : Chim- 
pex Constanta — Calculatorul 0— 
3, FINTEX Fălticeni — Hidroteh-

nica Focșani 3—0, Metal 33 Bucu
rești — I.T.B. 3—0, BRAINCOF 
Brăila — Voința Bucureti 3—0. 
Știința Bacău — Comerțul Cons- 
stanța 3—0, ACMRIC P. Neamț — 
C.P. București 3—2 : seria a H-ă: 
„U“-Electronlca Cluj-Napoca — 
A.S.S.U. Craiova (retrasă) 3—0. 
Poli Timișoara — Metalotehnica 
Tg. Mureș 3—0, C.S.M. Liberta
tea Sibiu — C.S.M. Comerțul Lu
goj 3—0. Armătura Zalău — Vii
torul I.G.C.L. Petroșani 3—0, To- 
plițana-Topiița — Electronica 
București 2—3, Confecția Bucu
rești — G.I.G.C.L. Brașov 0—3 ; 
masculin, seria I : PECO Plo
iești — C.S.M. Delta Tulcea 3—0, 
SARO Tirgoviște — Rapid Bucu
rești 0—3, Electra București — 
I.U.G.C. Știința Constanta 3—0. 
Vulcan București — Nicolina Poli 
Iași 3—1, A.S.A. Buzău — Praho-
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ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO-PRONOSPORT INTORMEAlA
• TRAGEREA EXTRAORDI

NARA PRONOEXPRES de as
tăzi, miercuri, 8 martie, va avea 
loc în București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, in- 
cepînd de la ora 13,30. Aspecte 
de la operațiunile de trage-e vor 
fi transmise la radio, pe progra
mul I, la ora 16,15 (în pauza 
transmisiilor de fotbal). Nume
rele extrase vor fi retransmise 
pe același program, la ora 23,05, 
șl mîine, joi, la ora 8,53.

• Această săptămină mai pro
gramează, în afară de tragerea 
obișnuită LOTO, de vineri. 10 
martie (așadar, mai sînt doar 
două zile pentru procurarea bi
letelor cu numerele favorite la 
această tragere) și o nouă TRA
GERE LOTO 2 — ultima a tri
mestrului în curs, programată 
pentru duminică, 12 martie, ast
fel că particip 10-11 vo.- avea sa
tisfacția de a reedita succesele 
recente dupl tradiționalele tra-

gerii extraordinare de la debu
tul acestei luni.

Reamintim el l i tragerile Lo
to 2 se efeetueaz i 3 extrageri de 
cite 4 numere fiecare, extrase 
In continuare din totalul de 75, 
cu posibilitatea de a se cîști- 
ga chiar și cu numai 2 numere.

La rlndul său, gama de ciști- 
guri este deosebit de amplă șl 
variată, cuprinzînd autoturism*-', 
precum și însemnate sume 
bani.

Jucați din timp numerel 
preferate la această tragere!

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 MARTIE : 
Cat. 1 : (13 rezultate) : 1.698 va
riante 100% a 343 lei și 23.720 va-1 
riante 25 % a 87 lei. Intrucît la 
categoriile a Il-a și a IlI-a nu 
s-a putut asigura plafonul mi
nim de 40 lei. fondul de cîștlguri 
al celor două categorii a fost a- 
tribuit categoriei I.

CICLISM • la PRIMUL CONC 
zonului, organizat în Capitală, au pt 
sportivi din provincie, componenți . 

țional, care au concurat pentru echipe 
Pentru a face o cît mai utilă pregătir 
trenori — tot din provincie — au răs 
zent“, împreună cu elevii lor, la -acesl 
Ii cităm, în speranța că și a 
urma cît mai curînd exemplul : Vas 
(Voința Pitești), care a obținut cu ele 
uă locuri întîi, Constantin Ciocan (M 
peni), prezent cu toată echipa de sen 
cum a procedat și Mircea Bădilă (To 
nești). Remarcabilă, de asemenea, preo 
care A.S. Utilajul Făgăraș (președ 
Maican) o are pentru sportul cu pedale 
participarea cicliștilor D. Stoia, o. I 
O. Sabău (însoțiți de Dorel Piticaș) la 
curs, după frumoase evoluții la „națio 
ciclocros. (H.S.)
HANDBAL 0 PRIMA MANȘA a finale 
României» la handbal feminin, dintre e 
ința Bacău și TEROM Iași, a atras ir 
sălii din localitate un mare număr de sț



La începerea returului în Divizia A
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llectromureș 
ectro tehnica 
.ca Timișoa- 
i 3—0, Meta- 

Electronica 
•M. Cranse-
Vîlcea 3—0, 
B. Mare — 

l. Oțelul Or. 
• U. Sănăta-
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Mateescu, 
he. Ci. N»s- 
n. A. Soare, 
orduban, N. 
1. Cretu. I. 
I. BDlteanu, 
:u. C. Al- 
I. N . Mag-

I
I

Beneficiind de condiții din
tre cele mai bune în perioada 
pregătitoare (vreme de pri
măvară, terenuri neașteptat 
de bune, fără zăpadă), echipe
le noastre au avut posibilita
tea .să susțină o sumedenie de 
partide de verificare și omo
genizare, ---- — —•*-- --
de retușuri ce se impuneau in 
jocul lor. i 
jocurile din 
pei României și ne-am fi aș
teptat ca startul în noul sezon 
al Diviziei A să înceapă 
cele mai bune auspicii.

In general, disputele de 
cele nouă stadioane (cu 
cepția întîlnirii Steaua 
A.S.A. Tg. Mureș) au fost 
teresante, echilibrate. oferind 
Pe parcursul lor destule 
mente bune, faze 
care să satisfacă 
tator.

Așa a fost și 
de pildă, unde 
vinul s-au angajat intr-un joc 
viguros (pe alocuri au fost 
însă și intrări mai dure), ra
pid, cele două formații dove
dind o BUNA PREGĂTIRE 
FIZICA. Constănțenii au do
minat cam 60 de minute, oas
peții au avut un final în for
ță — după ce Petcu ratase al 
doilea penalty. Dar, a existat 
un mare DAR, legat de 
lizare, de eficacitate, 
binc-zis, de ȘUTUL 
POARTĂ. Aici a fost 
montul adevărului" și 
l-au trecut cu bine. ~ 
șapte șuturi ale gazdelor

(vreme de gri-
“_rl neașteptat

Au mai fost și 
i „16"-imile Cu-

mo
de fotbal 

publicul spec-

la Constanța, 
Farul și Cor-

fina
nțai 
LA

„mo- 
puțini 

Primele 
_ n-au-

nimerit poarta, deși Zahiu, Șt. 
Petcu sau Popa au avut si
tuații dintre cele mai bune, ca 
și Mustacă, în min. 46, iar hu-

nedorenii au șutat doar 
trei ori la poartă în tot 
ciul, cu toate că Nicșa, 
pildă, complet liber, a intîr- 
ziat să șuteze și a fost blocat. 
Cum spunea 
Constantin, 
de joc, dar și 
fața porții 
rului e decisivă, 
neavind ce face decit să 
vească de pe banca lui". Iar 
jucătorul mare, cum ne-am 
convins de atîtea ori, nu tre
buie să aibă 6—7 ocazii ca să 
înscrie un gol. Și, în acest 
sens, Vialli ne-a oferit cel 
mai recent exemplu, cînd în 
meciul cu Dinamo n-a scăpat 
unica ocazie din minutul 90 !

Duminică, la debutul 
rului, cu excepția 
campioanei și a celui 
Oradea (F.C. Bihor 
5—2) s-au marcat destul 
puține goluri : în trei partide, 
cite unul. în alte două, cite 
două (Dinamo și Victoria) și 
de două ori 2—1, ceea ce în
seamnă că eficacitatea la în
ceput de sezon n-a fost satis
făcătoare, fapt petrecut săp- 
tămina trecută cu cele trei 
formații fruntașe ale fotbalu
lui nostru prezente în cupele 
europene. Din cauza slabei 
finalizări, de pildă, Dinamo 

. avea să fie nemulțumită 
rezultatul din meciul 
Sampdoria. după atîtea 
mante de puternică dominare.

Așadar, nu e o noutate — ci 
o confirmare — că „proba a- 
devărului" începe în preajma 
careului advers : șutul la poar
tă este proba valorii reale.

Constantin ALEXE

și antrenorul 
fost coordonator 

golgeter. „în 
valoarea jucăto- 

antrenorul 
pri- • Ș

in meciul amical al juniorilor 11
n

presia că constănțeanul 
Popa a primit in min. 
83 al doilea 
galben I
nescu 
insă, că 
cind i-a 
șui lui 
Popa l-a avertizat doar 
verbal ! ■ La debutul 
sezonului, excelent 
programul de la sta
ția de amplificare a 
stadionului constăn- 
țean. (AL.C.)
• ȘI ARBITRII

avea „forma” lor. 
Bacău, conducted 
tida Sport Club — 
Olt, ploieșteanul 
Coț (altă dată critlcat- 
ehiar în coloanele 
ziarului nostru) a avut 
o prestație de excep
ție, reușindu-i „totul”, 
cum se spune. La sfi:’- 
șitul întilnirii. colegii 
de la linie (bucurește- 
nii M. Niculescu și “ 
Angheloiu), 
tîndu-se 
colegial, 
felicitări 
rului de 
Truțcscu, 
lui F.C. 
partidei : 
nirea lui 
numai < . _
un portar conștiincios 
si de mare constanță, 
dar l-am... valorificat 
și pe Stingaciu, care, 
simțind abia acum ce 
înseamnă 
s-a decis 
gătească 
vins, probabil, că nu
mai talentul nu ajun
ge i”. (I.C.)• învingătoare 
CU 2—0, la capătul 
unui meci curat, teh
nic și în viteză, echi
pa de speranțe a Arge
șului (antrenor, Mihal 
Georgescu) este cu a- 
devărat o echipă de... 
speranțe : doar doi 
jucători. Petcu și Zam
fir, au împlinit vîrsta 
de 19 ani ; restul e- 
cnipel, aceea care a 
cîștigat anul trecut la 
Timișoara „finala cen
trelor olimpice” navi
ghează intre 17 și 18

min. 58, f.c.m. Bra
șov s-a tot jucat cu o- 
cazllle de gol. A inter
venit, însă, o schimba
re insnirată, antreno
rul C. Ștefănescu țri- 
mlțindu-i în teren 
Drăgan, în locul 
Cseke, 
șl-a 
porții, 
goluri 
Poate________ ________
merită mal mult decit 
postura de... rezervă 
• N-am înțeles de ce 
Flacăra Moreni a avut 
o perioadă de reținere, 
la începutul acestui 
joc. A mizat prea mult 
pe un punct, credem 
noi, și pînă la urmă 
rezultatul s-a văzut. 
Prin jocul ei din final, 
echipa vizitatoare ne-a 
arătat frumoase dispo
nibilități, pe care ar 
trebui să le valorifice 
din plin. • O remar
că pentru un debutant 
— Ciobănică —, care 
i-a luat locul, în ulti
mele 10 
G. Radu 
neapărută 
jo ului. dintr-o regre
tabilă eroare). Noul in
trat în teren a dovedit 
și valențe ofensive, o- 
dată (min. 85) trimi- 
tînd un șut sănătos în , 
„transversală". O Mo
vilă are „stofă" pe'- 
postul de libero. Deci, 
șl-a găsit locul potri
vit. el fiind sigur în 
intrevenții și în jocul 
la intercepție. (S.Tr.)
• PRINTRE cele mai 

tinere echipe din 
prima divizie, „U“ Cluj- 
Napoca îl are în rîn- 
durile sale și pe junio
rul Sabo, component 
al Selecționatei ’70. In
trodus duminică în te
ren în cea de a do
ua repriză a meciului 
de la Oradea, el a lă
sat o bună impresie, 
marcind și un gol 
foarte frumos. Poate 
n-ar fi rău să i se a- 
corde mai repede în
crederea de a deveni 
titular în formația clu
jeană. » Presărat

cartonaș
Arbitrul Di

ne-a explicat, 
prima oară, 

arătat cartona- 
Cojocaru, pe

STADIONUL 
STEAUA, in ciuda u- 
nui timn ploios, deloc 
îmbietor, mii și mii 
dintre cei mai vajnici 
susținători ai echipei 
campioane au fost pre
zenți la reîntîlnirea cu 
Divizia A. Anunțarea, 
la stația de amplifi
care, a performanței 
lui V. Pițurcă, locui 3 
în clasamentul golgete- 
rilor europeni, răsplăti
tă cu ..Gheata de 
bronz" 1938, a fost sub
liniată de aplauzele 
tribunelor. • O verita
bilă echipă de. tineret 
a prezentat A.S.A. în 
meciul de duminică. 
Exceptîndu-i ne Szabo, 
și Albu, ceilalți nouă 
din ,.ll“-le de start 
sînt fotbaliști la înce
put de carieră. In 
fant, foștii cpmpo- 
nenți ai lotului de „spe
ranțe”. în care antre
norii FI. Ispir și M. 
Ronea își pun... spe
ranțe pentru viitoarele 
stagiuni competițlona- 
le. și, trebuie să sub
liniem. în ciuda seve
rei înfrîngerl. .foarte 
tînăra garnitură a de
monstrat calități. Ră-, 
mine să le confirme. 
O Apropo de tineret. 
Tn ultimul sfert de oră. 
fotbaliști noi în 
mația - - ■ 
debut 
nă. și 
tinăr 
pioanei.
virf de atac , viguros, 
unul d>n goleeterii se
riei a TH-a din ,,B“ (în 
formația U.T.A.) ; al 
doilea, fundaș, post de 
preferință — apărător 
lateral stingă. (Ef.I.).

garnitura Vicloxfet 
înlocuitorii lor. Pavel 
mai ales, au dat satis
facție, de unde și con
cluzia logică : Victoria 
a ajuns să aibă nu 
doar o echipă competi
tivă. ci chiar un 
competitiv. Iar un 
înainte nu-i _ 
înapoi ! (Ov.I.)
• ÎN -------

JOCULUI DE LA 
LĂȚI, dintre Oțelul 
Dinamo, brigada 
arbitri care urma să 
ficieze după-amiază 

invitată de arbi- 
gălățean Silviu 

să facă un tur 
oraș. Un frumos 
de ospitalitate al

lot 
pas 
pas

DIMINEAȚA
--------- GA-

și 
de 
o- 

a

pe
, . lui

Ex-ploieșteanui 
dovedit simțul 

marcînd două 
spectaculoase, 

că acest jucător

&

&

fost 
trul 
loan 
de 
gest . ...
colegului lor. • Tînă- 
rul Răducioiu este im
pulsionat, în continua
re, de antrenorul M. 
Lucescu, așa cum a fă
cut-o și la Galati, cre- 
ditîndu-1 cu titulariza
rea. Deși s-a agitat 
mult. Răducioiu nu și-a 
găsit cadența, motiv 
Dentru care, din min. 
70. a fost înlocuit cu 
Mihăescu. 11 așteptăm 
în continuare. • Re
marcabilă sportivita
tea publicului gălățean, 
care a apreciat meritele 
dinamoviștilor bucu- 
reșteni. aplaudîndu-i la 
sfîrșitul meciului, și 
i-a incurajat pe cei de 
la Otelul ne tot par
cursul meciului. • 
„știu că ne așteaptă 
un meci foarte greu 
cu Samndorîa — ne 
spunea Cămătaru după 
partida de 
lăți —, dar 
pe putem 
noi, cei din 
avea spații mari

V. 
compor- 

cu adevărat... 
au adresat 

conducăto- 
joc. • Pavel 

președintele 
Olt, înaintea 
„Prin reve- 

_ Gherasim, nu 
că am cîștigat

minute, lui 
(schimbare 

în caseta

concurența, 
să se pre- 

asiduu, con

la Ga
sper să 

califica ; 
față, vom

l

Rada (in prim-plan), unul din fundașii de nă
dejde ai Rapidului, respinge un nou atac (Fază 
din meciul F.C. Argeș — Rapid, 1—0).

Foto-: Mircea SCARLAT

retu- 
jocului 
de

for-
Stelei : Ncgrău, 
pe prima sce- 

Bunaciu. un alt 
din lotul cam- 

Primul, un

ROMANIA - R. 0. GERMANS 0-1 (0-1)
FOCȘANI, 7 (prin telefon). 

Cele două formații exclud din 
aoeaetă primă confruntare a 
lor obișnuita perioadă de tato
nare, Stingă șutează puternic 
în blocaj (min. 1), Pezolt in
tră periculos în careul lui Mol
nar șj apărătorii noștri acorda 
corner (min. 3). Și jocul con
tinuă în aoest fel. „ll“-le an
trenat de Gh. Ola și I. Pătraș- 
ou se apropie mai des și mai 
periculos de poarta lui Rost 
(Soare ratează o bună ocazie 
în min. 16) dar se lasă sur
prins de contraatacurile extrem 
de rapide ale oaspeților și . Ia 
o astfel de acțiune, in min. 20, 
ci reusese să deschidă scorul 
prin SEIFERT 
ușurințe de 
tri și-1 
plasat pe 
tea putea 
două ori 
fiecare dată, de aceîași jucător, 
Moldovan, dar putea fi si 0—2 
în min. 35, cînd același Seifert 
— Jucător de excepție — ra
tează din mijlocul careului 
nostru. Ar fi fost. însă, prea 
de tot, adică contrar.. . vlntu- 
lui și cursului firesc al jocului.

Dominarea echipei noastre 
devine qunsi-totală după pau
ză, acțiunile în careul lui Rost 
înmulțindu-se, însă, pe rînd. 
Moldovan (min. 44). Stingă 
(min. 49), Cuc (min. 50) și din

care trece cu 
fundașii noș- 

învinge cu un șut 
Molnar. Egalita
ri stabilită de 

(min. 25 si 28). de

nou Moldovan (min. 56)
sesc mari ocazii, cu ușurință. 
In min. 70 asistăm la o ratare 
cum demult n-am văzut pe 
stadioanele noastre. Moldo
van .. reușind să salte balo
nul mult peste bară do la nu
mai 3 m. și fără 
versar în preajmă ! 
egalarea nu s-a produs, 
echipa noastră o merita 
nu-i cămine decît să se 
vanșeze, joi, la Brăila.

Arbitrul M. Constanți neseu 
a condus foarte bine forma
țiile :

ROMÂNIA :
Ștefan 
Moacă, 
(min.

STINGĂ
72 Petrov), Moldovan.

R.D. GERMANĂ : Rost — 
Pezolt, MOLLER. KANER- 
HOF. Bieck — MANKE, Knut 
(min. 65 Raich). SEIFERT — 
Oldenburg (min. 32 Longbein), 
Seib. Ridlevicz.

nici un ad- 
Așadar, 

deși 
și 

re-

MOLNAR -
41 Ștefancu), 

Zară 
Banc), Bătrînu, 

Papa. Cuc, (min.

(min.
Dicu, Soare
33

Laurentiu DUMITRESCU
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Clubul Rapid anunța că pentru 
meciul de duminică, cu Inter Si
biu, biletele se vor pune în vîn- 
zare joi la casele stadionului Giu- 
lești, unde se vor găsi și tichctt 
(cu specificarea locului în tribu
nă) la legitimațiile-ahonan ent eli
berate de C.N.E.F S.

• DEȘI cu 3 debu- 
tanți în Divizia A, 
Barbu, 
feteanu, 
Craiova 
ciul cu 
deobște .
frumoasă impresie, par
că făcîndu-ne să nu 
înțelegem cum de-a fost 
posibil durerosul eșec 
din „Cună". de la Za
lău 1 Roadele mun
cii antrenorului-jucă- 
tor Cîrțu încep să se 
vadă,. , dar construcția 

, unei echipe, căci des
pre asta e vorba la 
Craiova, implică timn 
și răbdare. A Apropo 
de Cîrțu. Criticat une
ori pentru nervozitatea 
lui, fostul internațional 
s-a comportat dumi
nică fără cusur, fair- 
play. în două rînduri, 
cînd jocul risca să se 
încingă, el a interve
nit de pe margine, cal- 
mîndu-și elevii. Se 
poate, deci ! • Evolu
ția Victoriei, caracteri
zată succint și realist 
de Corneliu Stroe, 
președintele Universi
tății : „Ne-a bătut o 
echipă mai bună și 
mai decisă. Nimic de 
reproșat arbitrajului".

(pe lista re-
Daniel 

Solo-

în Divizia
Olaru și Cala- 

, Universitatea 
a lăsat în me- 

i Victoria, în- 
după pauză, o

• Niru 
zervelor), D. 
(accidentat), C. 
mon (gripă) și Ursea 
(care va lipsi la Dres- 
da) au absentat din

acțiune, ceea ce ne va 
înlesni — cred — ca
lea spre gol. Și dacă-1 
vom înscrie, am putea 
ajunge in semifinale 1“ 
Să sperăm că „vîrful" 
dinamovist are argu
mentele lui. (G. N.).
• DOI... DEBUTANȚI 

la Farul au început se
zonul cu ‘ “
victorii cu 
Cupă și 
antrenorul 
tantin și 
clubului, 
ca. / 
norul 
măniță, 
teran” i 
chipe. 
pregătit 
splendid 
cu însemnele 
sponsor 
„O.N.T. 
Dar cum 
venit cu ______
bastre, constănțenii au 
aminat apariția pe te
ren cu noul lor echi
pament. • O greșeală 
nu vine singură : Su- 
clu a 
cu 
indirectă pentru o pre
supusă obstrucție, deși 
Funda, din spate, ii și 
scosese gheata din 
cior. Hunedoreanul 
aruncat cu gheata 
sus și s-a ales cu 
cartonaș galben. _ 
Toată lumea, inclusiv 
hunedorenii, a avut im

cele două 
Corvinul (în 
Campionat). 

Gh. Cons- 
președintele 

Viorel ’ 
Al treilea, i 

1 secund P.
este un 

al acestei
• Farul : 

un nou 
echipament, 

unui... 
de-al casei, 

LITORAL". 
Corvinul 
tricouri

ani. • O galerie ra- 
pidistă. nu prea nume
roasă, i-a redus la tă
cere pe numeroșii su
porteri ai Argeșului, 
chiar și după ce local
nicii au deschis scorul. 
• Apropo de deschide
rea scorului : pină în 
acel minut 58, glulește- 
nii nu expediaseră nici 
un șut pe spațiul por
ții. Abia după gol, 
mizînd pe o remiză, 
pe care, de fapt, și-o 
propuseseră, oaspeții 
s-au năpustit in atac 
și au fost foarte a- 
proape de gol. Dar 
Damaschin II, Goanță 
și Estinca au ratat din 
poziții excelente. (V.N.)
• O SCHIMBARE

INSPIRATA. Pină în

momente de tensiune și 
nervozitate, cu intrări 
mai tari și chiar alter
cații între jucători, me
ciul de la Oradea s-a 
soldat, printre altele, 
cu șase cartonașe gal
bene. Unul dintre ele 
l-a luat portarul biho
rean Blid, care, la un 
moment dat, după ce a 
prins mingea, a lovit
cu piciorul un adversar. 
A scăpat destul de 
ieftin, căci ar fi meri
tat chiar cartonașul 
roșu. • Partida de la 
Oradea, a fost cea de 
a 500-a la număr pe 
care reșițeanul C. Coro- 
can a condus-o în ca
riera lui de arbitru.
(C.F.)

Awjwmw

Stoi- 
antre- 

Co- 
ve

ci- 
avea 

i și

a 
al-

test penalizat 
o lovitură liberă

Pi-
în 

un

• TRIAL PENTRU ALCĂTUIREA LOTULUI 
DE -------------- ----- - — •’ - -----------
vor 
în vederea 
tori născuți după 1 
fi prezenți fotbaliști 
A și B. Antrenorul 
convocat următorii ,---------- -- -
Brașov), Arcanu (Universitatea Craiova) și 
Istode (Rapid București) — portari ; Suliță 
(CFR Pașcani), M. Marius (Avîntu) Reghin), 
bîangri (FC Farul), Falub („U“ Cluj-Napoca), 
M. Popescu (Pandurii Tg. Jiu), Tetilean (Cor
vinul), Răchită (Metalul Plopeni), Lupu (CSM 
Reșița), Sburlea (Univ. Craiova), Săsărman 
(Gloria Bistrița), Ștefănică (Electroputere Cra
iova), Pirvu (FCM Brașov) — fundași ; Timar 
(Unirea Alba Iulia), Cristescu, Carabaș și șt. 
Stoica (Univ. Craiova), L. Moldovan și Maier 
(ASA Tg. Mureș), Moraru (AS Drobeta 
Severin), Șumudică (Sportul Studențesc), 
Dumitru (FC Argeș), Tănase (Oțelul Galați), 
Oprea (Steaua) și Contescu (CFR Timișoara) 
— mijlocași ; Chiriță (Politehnica Iași), Rea 
(ASA Explorări C. Lung Moldovenesc), Panduru 
(CSM Reșița), Matache (Dinamo București) și 
Buia (Minerul Cavnic) — înaintași. Toți aceș
ti jucători se vor prezenta duminică 12 martie 
(ora 19) la sediul F.R. Fotbal.

TINERET.
avea loc, 

formării

In zilele de 13 și 14 martie, 
în Capitală, meciuri de trial, 

~ " lotului de tineret (jueă- 
august 1969), la care vor 
de la echipe din diviziile 
federal M. Rădulescu a 

jucători : Toilericiu (FCM 
(Universitatea Craiova) 

portari ;

Tr.
G.

K

&

I
l

I
&

mpul aprigei dispute, atunci cînd gazdele nu se 
uțeau desprinde decisiv pe tabela de scor, asis- 
< și-a încurajat cu ardoare echipa favorită, 
ar a aplaudat în mod sportiv și reușitele ieșen
ilor. Un sincer bravo suporterilor băcăuani ! • 
RGANIZATORII au editat și un program al me- 
ului, cu date interesante. Toate bune și frumoase, 
ir referindu-se și la turneul băimărean dotat cu 
Zupa Maramureșul", unde sînt trecute și rezulta- 
le băieților de la știința Bacău, întregistrate 

meciurile cu Minaur, Dinamo București și 
;eaua, se omite un lucru esențial : băcăuanii au 
vins cele două echipe bucureștene, dar autorii pro- 
•amului au scăpat din vedere să specifice că 
n loturile dinamoviștilor și steliștilor au lipsit 
cătorii din... echipa națională. Iar aceștia au 
instituit majoritatea. O seănare care a derutat 
; mulți iubitori ai handbalului. • IN MECIUL 
[N CUPA ROMÂNIEI, de duminică, dintre for- 
ițiile divizionare A . Confecția si Mecanică Fină, 
■ima dintre echipe a evoluat fără 4 handbaliste 
n »»7Me de bază. Insă Confecția a avut din nou 
Niculina Preoțescu o jucătoare excelentă. Seu- 

idu-ne că-i... dezvăluim vîrsta (37 de ani), o

facem tocmai pentru a demonstra (în compensa
ție) că vitalitatea, tehnicitatea și eficiența sa au 
fost exemplare, ea înscriind 9 goluri. „Seriozita
tea cu care se pregătește, opina antrenorul Vasi- 
le Mărgulescu, este un exemplu pentru întreaga 
echipă". • ACTORUL Marius Pepino este nelipsit, 
duminică de duminică, din Sala Floreasca, Rapid 
sau oriunde au loc meciuri de handbal. Discutînd 
cu el despre acest sport (și nu ne îndoim că și 
despre baschet sau polo), oricine poate afla de
talii, de orice natură, unele făcînd deja parte 
din... istoria sportului respectiv. (I.GV.)

POLO • o VERITABILA întrecere a tinereții este 
aceea din seria a doua a Diviziei A. Edificator 
este astfel faptul că anul de naștere cel mai bine 
...reprezentat la primul turneu, de la Oradea, a fort 
1973, cu 14 jucători de cîmp. In acest sens, an
trenorul federal A. Grințescu subliniază cîștigul 
reprezentat de apariția p" scena compettțională 
a echipelor bucureștene Energia, Constructorul 
Feroviar și Vulcan. .Rodaju" asigurat, intr-o 
divizionară sau alta, tinerilor de perspectivă răs
punde, intr-adevăr, unui Imperativ al sportului 
nostru cu mingea pe apă. (G. R.).

RUGBY • SPORTUL STUDENȚESC și Metalur
gistul Cugir au deschis sezonul oficial. A sur
prins faptul că studenții au prezentat o forma
ție cu foarte multe elemente tinere (o remarcă 
deosebită, pentru înaintașul Dragoș Ștefănescu),

noi dorind a-i urmări, cu precădere, pe posibilii 
purtători ai tricourilor naționale — Vereș, Piti, 
Semen, cu toții, din păcate, plătind (incă) tribut 
unor mai vechi accidente. Ii așteptăm cit de cu- 
rînd, în etapele viitoare. • REMARCABIL trava
liul grămezii XV-lui din Cugir, puternică, activă, 
sub impulsul fostului internațional sibian, 
Urdea, a lui Balint et comp. Ceea ce îi 
Metalurgistului frumoase perspective în 
nuare. • SALUTĂM inițiativa F.R.R. de 
fica „ținuta vestimentară" a arbitrilor, 
cei trei „cavaleri ai fluierului” care au 
pe stadionul din Tei au îmbrăcat uniforme noi : 
tricouri mov cu dungi negre și albe, șort și 
jambiere negre. A fost cu adevărat o surpriză 
plăcută, pe care ne grăbim s-o consemnăm. In 
viitor, ni s-a spus, toți arbitrii se vor prezenta 
in asemenea ținută (au mai primit și un set de 
tricouri verzi, tot cu dungi negre și albe). 
Acest frumos echipament, confecționat Ia între
prinderea „Tricoul Roșu” din Arad, este inspi
rat* din maniera de a se echipa a brigăzilor de 
arbitri care au condus la „Cupa Mondială” • 
DUMINICA a debutat — promițător I — în Di
vizia A (meciul Sportul Studențesc Metalur
gistul Cugir) un nou arbitru : clujeanul loan 
Bărnuțiu. A condus corect. Cu atit mai puțin se 
justifică ostilitatea și subiectivitatea galeriei gaz
delor. Ce bine ar fi dacă spectatorii s-ar con
centra mai mult asupra jocului, lăsîndu-i pe ar
bitri — fără huiduieli, fără insulte să-și vadă 
de treabă ! Am avea cu toții de cîștigat. (D. C.)
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CARNAVAL PE SCHI
O.J.T. BRAȘOV — 

DEAL vă invită să 
cipați, in perioada 
martie 1989. la prima ediție 
a manifestării cultural- ar
tistice și sportive „CAR
NAVAL, PE SCHIURI — 
PREDEAL ’89". în pro
gram : concursuri: de schi, 
demonstrații de virtuozi
tate a monitorilor, sări
turi cu schiurile de la 
tiambulină. carnaval noc
turn al zăpezii, discotecă 
în aer liber, jocuri de iar
nă, seri distractive cu 
artiști renumiți, surpri
ze. Toate aceste atracții vă 
așteaptă la Predeal. Puteți 
procura locuri prin agenții
le de turism ale oficiilor 
județene de turism, precum 
și prin agențiile I.T.H.R. 
București.

PRE- 
parti- 
16—19
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MAI MULT DECIT PELE! 5

SOFIA, 7 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). Obli
gați încă o dată de capriciile 
vremii (dar parcă nu numai 
de ele...), organizatorii au mai 
oferit o surpriză schioarelor 
alpine: la ședința tehnică de 
luni seara, după cîteva ore de 
discuții s-a decis ca marți să 
se organizeze din nou, în mare 
grabă, proba de slalom spec’al 
programată inițial vineri 10 
martie. Astfel că cele 56 de 
concurente au trebuit să su
porte și handicapul unei „re
puneri în priză" rapide, ele a- 
flindu-se conectate de trei zi
le pentru proba de coborîre, a- 
mînată tot din cauza ceții. în 
orice caz, Mihaela Fera nu s-a 
acomodat de loc la condițiile 
concrete ale cursei, nu a par
curg decît 6 porți din prima 
manșă și, atacind incorect un 
fanion, a trebuit să aoandone- 
ze. Așa cum era de așteptat, 
cursa a fost dominată de spe
cialiste cu mare experiență 
în concursurile de „Cupa Eu
ropei" și chiar în „Cupa Mon
dială", așa cum este iugoslava 
Bokal sau italianca Borșotti, 
ocupantele primelor două 
locuri.

S-a desfășurat șl proba de 5 
km în stil clasic. Nici de data 
asta reprezentantele noastre 
n-au avut comportări la nive-

Iul așteptat, căci ele n-au con
tat în lupta pentru prime’e 
locuri. Ce s-a petrecut? ?4iha- 
ela Cîrstoi a alergat „curat", 
dar nu în ritmul necesar, deși 
condițiile de întrecere au fost 
destul de bune (zăpadă mai 
puțin moale ca la 10 km tem
peratură de minus 2—3 grade), 
incit a pierdut 1 minut Și 9 
secunde față de învingătoarea 
cursei (Kummel, din B D- Ger
mană; pe următoarele 5 locuri 
au sosit 5 schioare din Uniu
nea Sovietică), s-a situat doar 
pe locul 20! Ileana Hangan a 
pornit foarte bine și după 2,5 
km, adică la jumătatea probei, 
am cronometrat-o în compara
ție cu fruntașele cursei și am 
constatat că ea avea fi secun
de în, urma viitoarei cîșt'gă- 
toare, doar 6 secunde în urma 
locului doi șl mai bine Cu 4 
secunde față de locul trei. 
Apoi a acuzat, ca și în proba 
de 10 km, un blocaj muscular 
— inexplicabil, conform păre
rilor din tabăra noastră (??) 
—, plerzînd un minut pe ulti
ma parte a cursei.

La programul original, pati
natorul Cornel Gheorghe și-a 
început bine evoluția, a exe
cutat corect un triplu I.utz ș! 
un dublu Toe — 100 P, în com
binație, dar a greșit copilărește 
un dublu Axell pe care l-a...

i

simplificat. El ocupă acum po
ziția a zecea. Marius Negrea a 
urcat pe locul... 15, plutonul 
patinatorilor artistici fiind 
condus de japonezul Kato — 
1,0 și sovieticul Petrenko — 
2,4.

REZULTATE TEHNICE, pati
naj artistic feminin: 1. Marina 
Klelmann (R.F.G.) 3,4 ; 2. Lari
sa Zamutina (U.R.S.S.) 5,6 ; 3. „
Nancy Kerrisan (S.U.A.) 6,6;
5 km fond fete: 1. Ina Kummel 
(R.D.G.) 14:36,6 2. Elena Kasirs- 
kaia (U.R.S.S.) 14:36,7, 3. Elena
Sedleskala (U.R.S.S.) :4:»!2... 20. 
Mihaela Cîrstoi 15:46,3... 25. Ilea
na Hangan 15:54,0... 33. Adina 
Țuțulan 16:11,4... 38. Daniela Fi- 
limon 16:29,3; slalom fete: 1. Na- 
tașa Bokal (Iugoslavia) 1:26,31.
2. Monica Borșotti (Italia) 1 :29,55,
3. Heidi Dahlgern (S.U A.) 
1:29,87; combinata nordică- 1. K. 
Ogivara (Japonia), 2. T. ICono 
(Japonia), 3. S. Zavialov (URSS).
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tntr-un recent 
număr din Rug
by World & Post, 
același care ti
trează, «___
semnificația 
binzii 
rilor 
Park, 
românească 
ză istorie", 
intilnit 
tul tabel al efica
cității. Că am re
găsit numele 
Dusty Hare 
fruntea 
marcatorilor 
cine știe ce 
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bystul in 
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primăveri, 
la debutul 
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trecut 15 ani. 
amănunt e 
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că senzație : fun
dașul lui Leices
ter atinge gra
nița de 7 000 de 
puncte înscrise 
intr-o carieră de 
sportiv I O cifră
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sdcare nu știm 
mai fi fost reali' 
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Dacă luăm 
bună știrea, 
trebuie să o luăm 
(rigurozitatea bri
tanică in materie 
de recorduri 
tot felul, nu 
mai sportive, 
dovedită), 
seamnă că 
lliam Henry 
re, pe numele lui 
complet, a reușit 
mai mult decît 
oricare maestru 
al șutului din 
rugby dar șl din... 
fotbal. Sigur, in 
jocul cu balonul 
oval se punctea
ză altfel, însă 
printr-o simplă 
impărfire, 7 000 la 
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cifră incompara
bil mai mare de
cît aceea a golu
rilor marcate 
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CINE VA CIȘTIGA „OSCAR “-UL ȘAHULUI ?
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Nu 
unde 
buna
noștință, 
înscria 
Și 
in urmă cu
nouă ani, 
partidă 
însă de 
României, 
renul lui
ter, actuala 
pioană a Angliei, 
cu 
mele 
intră, 
cartea 
rilor, 
performanță 
va fi foarte greu 
egalată, vreodată.
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SCHIURI SUB CHEIE ?!
-n

tntre atîtea surprize consemnate la recentele „Mondiale" de 
schi alpin de la Vall. cea mai mare s-a înregistrat în proba de 
coborîre bărbați, pe care șl-a adjudecat-o un tînăr vest-german 
de 21 de ani. Hans Jorg Tauscher, la prima sa victorie inter
națională I „Cred că visez, a declarat el, nici o clipă nu mi-am 
imaginat eă-i voi putea întrece vreodată pe Miiller sau Zur
briggen l

La fete, aceeași probă a revenit elvețiencei Marla walliser. 
Ea și-a păstrat astfel titlul de la ediția anterioară, găzduită de 
Crans Montană, dar șl lzbînda ei a fost neașteptată, întrucit 
favorita numărul 1 era, imbatabilă de-a lungul întregului se
zon, Vreni Schneider, tn condițiile In care competiția s-a do
vedit extrem de pretențioasă, din cauza zăpezii înghețate („des 
neiges tres froides", transmitea Michel Clare pentru „l’Equipe"), 
a frigului neobișnuit (în jur de minus 25 de grade) și a difi
cultăților traseului, comentatorilor nu le-a scăpat amănuntul 
că noii campioni al coborîrli au folosit aceeași marcă de schi
uri. „Voikl". Ba Încă o variantă îmbunătățită, anume adap
tată rigorilor de la Vail, care a cîștigat, detașat, mal vechea și 
acerba rivalitate cu produsele firmei „Atomic", și ea celebră, 
încă un episod, altfel spus, din așa-zisul război al materiale
lor, u o „bătălie" în care învingătorul a aparținut „taberei 
Voikl". vest-germană. , „ „ , .„m„

Sigur că. schiul de azi -— ca șl alte discipline, de la automo
bilism la bob șl de la tir la canotaj etc — e tot mai depen
dent de tehnologie. La Vail, de pildă, s-a mers pină acolo In
cit spre a le oferi protagoniștilor informații asupra pasajelor- 
capcană de pe traseu (și au fost destule), deschizătorilor de 
pîrtle li s-au montat pe legături celule fotoelectnce I Un as
pect tot mai Important, firește, în afara căruia progresul șl 
medaliile sînt tot mai greu, dacă nu imposibil, de conceput in 
prezent. Dar și. reversul medaliei, partea mai puțin îmbucură
toare a situației, izbînzile ieșind tot mai mult din sfera valora 
’trlcte a competitorilor pentru a intra în cea a posibilităților 
materiale, manevrate de sponsori, care fac pină la urma „le
gea".

încă mai mult și încă mai trist. Tauscher însuși n-a apucat 
aă-și „digere" victoria repurtată la Vail, el fiind așteptat. la 
sosire de o „armată" de tehnicieni, 16 la număr pentru echi
pa R.F. Germania, care i-au luat schlurile pentru a le pune 
sub cheie t „Spionii de la „Atomic" erau pe-aproape și secre
tul noii variante de „Voikl" trebuia, desigur, păstrat. „Războiul 
materialelor" și nu numai...

Nu numai cinematograful 
are premiile Oscar, acordate 
anual vedetelor marșului e. 
cran. Există și un Oscar al șa
hului, mai exact două, în va
riantă masculină și feminină, 
pe care Asociația internaționa. 
lă a presei șahiște (A.I.P.E.) 
le decernează laureatului ți 
laureatei, unei anchete, între
prinse la fiecare sfîrșit de an 
tn rîndul gazetarilor de spe
cialitate. Aceștia îți formu
lează opțiunile pe o listă pre
liminară alcătuită de organi
zatori, în urma cărora rezultă 
cele două clasamente finale 
de cîte 10 locuri, cu cele mai 
înalte punctaje obținute. tn

1987, fruntașii celor două cla
samente au fost deținătorii 
titlurilor mondiale, Garri Kas
parov și Maia Ciburdanidze. 
Actualmente este în curs de 
desfășurare ancheta, interna
țională pentru anul trecut. Fapt 
demn de remarcat, printre 
performerii și performerele 
care candidează la lista „ce
lor 10“ și Oscar-ul șahist ’88 
se află și marea maestră 
română Elisabcta Polihronia- 
de. Ea figurează pe o listă de 16 
nume recomandate, posedînd un 
procentaj personal de 67% rea
lizat în principalele concursuri 
care au Intrat în calcul (Olim
piada, turneele Băgneuț jși„

Biel). Procentaje remarcabile 
au Judit Polgar (performera 
nr. 1 a Olimpiadei de șah) 
cu 73%, apoi șahista Xi iun 
din R. P. Chineză, cu 77% (dar 
ea a jucat puține turnee), sue
deza Pia Cramling șl, desigur, 
competitoarele ultimului meci 
pentru titlul mondial feminin. 
Maia Ciburdanidze și Nana Io
seliani. La masculin, lista cu
prinde 35 de nume și începe 
bineînțeles cu campionul mon
dial Garri Kasparov, talonat 
îndeaproape de eternul său ri
val Anatoli Karpov. Dar. orice 
pronosticuri sînt premature. 
Clasamentele finale vor fi date 
pubilicltății în al doilea tri
mestru al anului, iar înmînarea 

■ Oscar-urilor va avea loc — 
conform tradiției — în vară, la 
.Barcelona (Rd. V.).
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DUPĂ TURNEUL DE BOX DE LA SOFIA
(Urmare z'ln pag I)

pregătire a elevilor săi și că 
în continuare ei vor urma un 
program care să le permită ca 
la marile competiții ale aces
tui an, Campionatele Europene 
(Atena) din luna mai și Cam
pionatele Mondiale (Moscova 
din luna octombrie), să-și în
deplinească obiectivele pro
puse.

La Sofia, semimijlociul Fran- 
cisc Vaștag a impresionat în 
mod deosebit. El a cucerit lo
cul I la categoria sa, învin- 
gindu-1 în finală p? cubanez ■ ■ 
Candelario Duvergel, campio
nul mondial al categoriei. De 
altfel, sportivul nostru a pri
mit și cupa pentru cel mai 
tehnic boxer, iar antrenorul 
său de la lot, Relu Auraș, a 
fost distins cu diploma pentru 
cel mai bun antrenor. Un suc
ces remarcabil a realizat 
mijlociul Rudei Obreja, de a- 
semenea învingător la catego
ria sa, într-o companie puter
nică. Dar trebuie sous că și 
ceilalți pugiliști români au avut 
prestații notabile. „Cocoșul" 
Adrian Mărcuț a pierdut în 
finală în fața puternicului Se
rafim Todorov (Bulgaria), dar

românul a fost răsplătit cu di
ploma pentru cel mai merituos 
învins, ceea ce înseamnă că 
gazdele turneului au recunos
cut prestația deosebită a spor
tivului nostru. O fmaiă strinsă, 
cu un eîștigător la limită, a 
avut și categoria ușoară. în 
care cubanezul Eduardo Correa 
a fost declarat cîștigător în fa
ța lui Giani Gogol. în reveni
re de formă și... performanță 
se află „pana" Marcelicii Tu- 
doriu, clasat pe locul trei.

Medaliatul cu argint la J.O. 
de Ia Seul, 
mitruscu, a 
semiușoară. 
„pas“ greu, 
sînt datele 
tegorie superioară. După o vic
torie în fața iugoslavului K. 
Salja, sportivul nostru a fost 
întrecut. în sferturi de cuba
nezul Jorge Gonzales, cîstigă- 
torul 
secția 
Daniel 
fleets, 
săi, ‘

„pana" Daniel Du- 
trecut la categoria 
Desigur, a fost un 
știindu-se că altele 
problemei la o ca-

categoriei. Pregătit în 
de la clubul Dinamc, 
Dumitrescu poate re- 
împreună cu antrenorii 

dacă pasul făcut spre o 
categorie superioară va rămt- 
ne decisiv sau va reveni la 
categoria care l-a consacrat în 
arena internațională.

Turneul din capitala Bulga
riei a constituit un bun prilej

Fotbal meridiane
DE LA 0 ȘTIRE LA ALTA

• CLASAMENTUL golgeterilor 
europeni, după etapele de dumi
nică : Baltazar de Morals (Atle
tico Madrid) 23 g : Hagi (Steaua) 
21 g ; Mateuț (Dinamo Buc.), 
Coraș (Victoria Buc.), Feyaz 
(Beșiktas) șl Pencv (Sredeț) cu 
cîte 2o g ; Smith (Arsenal) 19 g ; 
Percudanl (Austria Viena), K,H. 
Rummenigge (Servette; Geneva), 
Hami (Trabzon) cu cite"1 18 g. 
• AZI. din nou o zi bogată în 
meciuri Internationale. In preli
minariile C.M. (zona Europei) : 
Albania — Anglia (gr. 2) ; Scoția 
— Franța (gr. 5) : ungaria — Ir
landa (gr. 6). Dintre partidele a- 
micale, cea mai importantă 
este Grecia — R. D. Germa
nă • LA AUGSBURG (R.F.G.) 
s-a desfășurat un meci între e-

de verificare a stadiului de 
pregătire în care se află unii 
dintre sportivii noștri, candi
dați să ne reprezinte la marile 
competiții ale anului. Testul a 
fost trecut cu bine și 
rele turnee, cel de 
(R.D. Germană) și 
de aur" ~ 
tărîtoane. Oricum sînt 
încurajatoare că și 
noștri se află într-o evidentă 
revenire de formă sportivă.

următoa- 
la Halle 
„Centura 

(București), vor fi ho- 
senne 

seniorii

chlpe de „veterani*1. Echipa 
U.R S.S. a dispus de o selecțio
nată a Europei cu 4—3 (2—3),
prin golurile lui Blohin (3) și 
Kolotov, respectiv Rossi (3). Din 
ambele formații au făcut parte 
nume cunoscute ; în afară de cel 
citați mal sus, sovieticii Ruda
kov, Netto, Strelțov, Logofet, 
respectiv Gentile. Netzer. Becken
bauer Seeler, Overath. Breitner, 
Radenkovlci, Panenka ș.a. • 
GALATASARAY a fost învinsă 
duminică în campionatul Turciei 
la Bursa de către echipa locală 
cu 1—0. Numai că Galata a folo
sit 7 jucători de rezervă, după 
victoria obținută la Monaco în 
C.C.E. (1—0), și se menține pe locul
5 ta dlasament. Pentru primele do
uă locuri se află în plină dispu
tă Fenerbache cu 61 p (5—1 cu 
Trabzon) și Beșiktas 60 p (1—1 
cu Bolu).
« REVISTA engleză „Match" a 

publicat, recenti un clasament 
al celor mai buni jucători din 
prima ligă engleză. în luna ia
nuarie. Iată-i. în ordine : Nîcoll 
(F.C. Liverpool). Gasgoine (Tot
tenham), Brady (West Ham), 
Hodge (Nottingham). Nervin (E- 
verton). O’Callaghan (Millwall). 
Waddle (Tottenham). Mabbutt 
(Tottenham), Stewart (Totten
ham), Robson (Manchester Uni
ted). Majoritatea jucătorilor din 
acest clasament sînt de la Totten-

ham, pentru că formația londone
ză a avut o lună... bună • 
ȘI PENTRU CA tot este 
vorba de „soccer", să amintim că 
zilele trecute, fostul celebru in
ternațional Billy Wright a împli
nit 65 de ani. De 105 ori inter
national englez. Billy a fost 
primul jucător din lume care a 
atins numărul de 100 de selec
ționări în prima „națională" 
a tării sale. El a activat din 
1938 pînâ în 1959 la un singur 
club : Wolverhampton Wande
rers, Iar cele mai multe prezențe 
în reprezentativa Angliei le-a a- 
vut sub bagheta renumitului an
trenor al acelor timpuri Walter 
Winterbottom. • APROPO de a- 
menzi date de U.E.F.A.. să amin
tim și de contestațiile unor clu
buri. Un exemplu : pentru cîteva 
abateri ale suporterilor și ale 
jucătorilor în dubla manșă a 
meciurilor dintre Internazionale 
șl Bayern Miinchen. clubul ita
lian a primit o amendă foarte 
piperată — 25 000. iar bavarezii — 
30 000 de franci elvețieni. Să ve
dem însă dacă U.E.F.A. va mal 
„lăsa din preț" 1? e ÎN AME
RICA DE SUD s-a introdus o 
nouă finală, numită „Recun", 
între cîștlgătoarele Cupei Inter
continentale și a Cunei Cunelor 
dip America de Sud. Recent, 
Nacional Montevideo, invingă- 
toarea finalei Intercontinentale, 
a întîlnit pe Racing Buenos Ai
res. In prima manșă, uruguaye- 
nil au cîștigat cu 1—0. iar în 
retur scorul a fost alb : 0—0.
Deci, un nou trofeu pentru Na
cional Montevideo !

Rubrică realizată de
Ion OCHSE’MmO

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • Canadianul Art 

Boileau a terminat învingător în 
tradiționalul concurs internațional 
de maraton de la Los Angeles, 
fiind înregistrat pe distanța de 
42,195 km. în 2hl3:01. Pe locurile 
următoare s-au clasat Pedro 
Ortiz (Columbia) 2hl3:28, Ernest 
Tțela (Lesotho) 2hl4:30 șl Gida- 
mls Shahanga (Tanzania) 2hl5:32. 
In cursa feminină prima a trecut 
linia de sosire Zola Ivanova 
(U.R.S.S.) 2h34:42. secondată de 

Rosa Mota (Portugalia) 2h35:27.
CICLISM • Cea de-a 44-a edi

ție a cursei disputată la Gând, 
pentru premiul ziarului „Het 
Volk", a revenit rutierului belgian 
Etienne de Wilde, cronometrat pe 
244 km tn 6h45:06 (medie orară 

al doilea. 
Irlandezul

36,059 km). Pe locul 
la S secunde, a sosit 
Sean Kelly.

GIMNASTICA • In ....
Internațional desfășurat la Fair
fax (Virginia) sportivul sovietic

concursul

Vitali Marlnici s-a clasat pe pri
mul loc la individual compus, cu 
58,200 puncte, fiind urmat de a- 
mericanli Lance Ringnald 57,800 
puncte și Patrick Kirskei 57,300 
puncte. La feminin a terminat 
învingătoare gimnasta americană 
Brandy Johnson 39,649 puncte, se
condată de Olesla Dudnik 
(U.R.S.S.) 39,337 puncte.

HANDBAL • In finala compe
tiției Internaționale masculine de 
la Creteil (Franța), echipa fran
ceză U.S. Creteil a întrecut cu 
26—25 (13—13) formația vest-ger- 
mană Tus Hofweler.

SCRIMA • „Cupa Mondială" la 
spadă a programat la Londra un 
concurs cîștigat de scrimerul 
francez Erik Srecki. care l-a în
vins tn finală cu 10—7 pe vest- 
germanul Etmar Borrmann. tn a- 
saltul pentru locurile 3—4. Robert 
Laroux (Franța) a dispus cu 10—8 
de Andre Kuhn (Elveția).

ȘAH • Turneul de la Linares

SCURT • PE SCURT
(Spania), s-a încheiat cu victo
ria marelui maestru sovetic Va
sili Ivanciuk (20 ani), cu 7.5 
puncte din 10 posibile, urmat în 
clasamentul final de fostul cam
pion mondial Anatoli Karpov T 
puncte, Liubojevici 6 puncte, 
Short 5,5 puncte. în ultima run
dă, Ivanciuk, cu .piesele negre, a 
remizat cu Portisch, iar Kar
pov a tmpărtit punctul cu Ti- 
mman.

TENIS • Turneul feminin de 
la San Antonio (Texas) s-a înche
iat cu victoria campioanei Steffi 
Graf, care a dispus în finală cu 

6—1, 6—4 de americanca Ann 
Henrickson. în clasamentul ge
neral al Circuitului internațional 
feminin continuă să conducă 
Steffi Graf, cu 1 435 p, urmată 
de Zina Garrison 890 p. Martina 
Navratilova 865 p, Helena Sukova 
795 p, Belinda Cordwell 494 p, 
Gabriela Sabatini 440 p etc.
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