
La Filatura română 3e bumbac

SPECIFIC FEMININ ÎNSEAMNĂ 
SI FIRE PÎNĂ LA STELE, 

SI FRUMUSEȚE PERMANENTĂ PRIN SPORT
»

La întreprinderea „Filatura 
română de bumbac" activitatea 
sportivă începe foarte de dimi
neață. începe cu gimnastica de 
înviorare în căminele de nefa- 
miliste, cu exerciții adică pen
tru menținerea sănătății și fru
museții locatarelor. Către ora 
8 începe activitatea sportivă la 
un alt mare cămin al F.R.B. 
Tot cu gimnastica de înviorare, 
tot cu ferestrele larg deschise. 
Dar nu pentru menținerea fru
museții, ci pentru poftă mai 
mare de mîncare, „șoimii* de 
la căminul întreprinderii neți- 
nînd deocamdată prea mult la 
siluetă. Vara, activitatea spor
tivă la F.R.B. începe și mai 
devreme, odată cu răsăritul 
soarelui pe plaja de la Eforie 
Nord. „Căminul" FJi.B. de aici 
cuprinde 10 căsuțe de odihni 
și agrement, fiecare „schimb* 
avind asigurat și un pregram 
bogat de întreceri.

Exemplele arătate mai sus au

In campionatul de baschet

DINAMO - STEAUA, 
DERBY TRADIȚIONAL, 
DE MARE ATRACȚIE
Continuindu-și disputa pen

tru cucerirea titlului de cam
pioană a țării la baschet, echi
pele Dinamo și Steaua se in- 
tilnesc astăzi (ora 17) și mii ne 
(ora 11,30), în sala Floreasca, 
într-un traditional derby, reu
nind pe cei mai buni jucători 
ai țării, majoritatea compo
nent ai lotului național care 
se pregătește în vederea cam
pionatului european din luna 
mai. în aceste condiții, publi
cul dorește să urmărească 
două meciuri spectaculoase, 
de bună calitate, desfășurate 
într-un spirit de înaltă spor
tivitate. care să demonstreze 
întreaga capacitate a baschet- 
baliștilor noștri fruntași Eve
nimentul a fost întimpinat cu 
pregătiri deosebite din parte* 
ambelor formații. Despre ele, 
ca și despre jocurile în sine, 
ne-au dat amănunte antreno
rii respectivi:

DAN NICULESCU : „După 
întilnirea susținută sâptămina 
trecută, la Cluj-Napoca, 
ne-am oprit la Brașov, unde 
ne-am antrenat în Sala spor
turilor, în condiții foarte bune. 
Firește, vrem să ciștigăm, dar 
personal, ca antrenor al lotu
lui național, doresc o evoluție 
cit mai bună in special din 
partea componenților reprezen
tativei țării. Lotul nostru este 
complet, singura indisponibili
tate posibilă fiind a lui Ivas- 
cenco, suferind de sinuzită*.

MIHAI NEDEF : „în sala 
de sport de la cabana Steaua, 
de lingă Predeal, am avut la 
dispoziție C panouri de cristal, 
dure, care ne-au ajutat moli 
în pregătire. In general, antre
namentele efectuate în mediu 
montan au fost apreciate de 
Jucători, care manifestă opti
mism și, după opinia mea, o 
formă sportivă bună. Cred In

j (Continuare în pag. 2—3)

Boiul nostru In plin

ÎN LOC SĂ FIE AJUTAT, ESTE FĂCUT K.O.!
Pugilismul brașovean la răspîntie

/ In dorința de a releva seninele eforturilor întreprinse pentru redresa
rea șl reafirmarea boxului nostru, am efectuat vizite in citeva vechi 
sau mal noi centre pugilistlce, conslderind că tocmai de Ia acestea se 
așteaptă inițiative menite să contribuie la revitalizarea pugillsmulul 
românesc.

Cu ani în urmă la Brașov era 
rezervată o zi pe săptămînâ — 
se numea „Joia începătorului* 
— cînd orice tînăr care fusese 
prezent la un număr de lecții 
se putea urca pe ring- Iubitorii 
boxului umpleau, atunci, pină 
la refuz sala de la Tractorul. 
Galele acestea, deși nu se ridi
cau calitativ la nivelul pretenții
lor, aveau darul de a lansa vii
toare nume. Unul dintre antre
norii care pe atunci își începea 
meseria de șlefuitor de talente 
ne vorbește cu nostalgie de a- 
cele gale. Firește, azi nivelul 
boxului a crescut, iar pretențiile 

fost date spre a ilustra că în ac
tivitatea sportivă de la F.R.B. 
„ziua bună se cunoaște de di
mineață*. Alte exemple, care 
vor urma, au menirea de a 
sublinia un fapt major : speci
ficul feminin ! Specific practic, 
gospodăresc, tenace în realiza
rea scopului propus. Bunăoară, 
în sport Avem cămine de ne- 
familiste ? Cînd, fericite, fetele 
ne vor părăsi cu brațele încăr
cate de flori, să fie asemenea 
lor, proaspete, frumoase 1 Cine 
răspunde de realizarea acestui 
obiectiv ? Răspunde întreg co
lectivul I Dar, în principal, a- 
sociația sportivă — cu exerciți
ile fizice și sportul — și „Clu
bul fetelor*, cu ore de litera
tură, comportare, modă, cosme
tică etc.

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)

Iubitorii sportului din Tg. Mweț vaZorlficd, sâptă^ind de sâpli- 
mind, condițiile bune oferite de Platoul Comețti, pentru a or
ganiza excursii ți întreceri de schi. Totogrufia colaborat or-aZui 

nostru Czeran Andrei este grăitoare ia aces: sens.

CONCURS INTERNAȚIONAL DE SANIE- 
„CRITERIUL JUNIORILOR**

IitrcccrBc slM protrwMc slnMti șl inamici
loaia, la Krynîca. pentru a luaEdiția dta> acest an a con

cursului internațional de sa
nia „Criteriul juniorilor* se 
va desfășura astăzi și mîina 
pe pista din Sinaia, cu parti
ciparea reprezentanților R. D. 
Germane, U.R.S.S., Ceho
slovaciei șf României. Din 
țara noastră vor fi prezenți la 
start component i loturilor na
ționale (Gabriela Soare, Ru-
xandra Bărtușică, Cornelia
Vasile, Mariana Carp, Con
stantin Răducanu, Crist inel
Piciorea, Gheorghe Pleșa, Dan 
Comța și Horea Viorel) și 
câțiva dintre cei mai buni să- 
nieri ai secțiilor cluburilor și 
asociațiilor sportive. „Criteriul 
juniorilor* constituie ultima 
verificare a lotului nostru 
înaintea plecării (luni) în Po-

Antrenorul brațor eon I
Augustin Cucuiatu in 
cursul unei lecții la mi
nați ca elevul sta pre
ferai Gheorghe Muram I

dori de rcaiirmarc

spectatorilor au ajuns șl ele la 
o cotă ridicată. Inexplicabil a- 
pare. Insă, faptul că un început 
bun — care s-a materializat în 
ctteva succese notorii pentru 
boxul brașovean — a fost aban
donat...

Răsfoim calendarul sportiv .pe 
anul 197# al C.J.E.F.S. Brașov șl 
constatăm că boxul este inclus 
in categoria disciplinelor de 
nivelul n, „nobilei arte* fiindu-1 
preferate (ca sporturi prioritare), 
printre altele, judo-ul, scrima, 
tirul, voleiul sau baschetul. Nu 
avem nici o clipă intenția să 
punem la îndoială argumentele
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Azi, la Baia Mare, fi mi ine, la Alicante

H.C. MINAUR Șl DINAMO SUSȚIN MECIURILE DECISIVE 
DIN „SFERTURILE" CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL
Azi și mîine, cele două e- 

chipe de handbal românești 
prezente in Cupele europene 
vor susține manșa a II-a — 
returul — sferturilor de fi
nală, urmărind calificarea pen- 

parte la C-E. (10—11 februarie).
*

Tot astăzi și mîine. In R.D- 
Germană, Ia Oberhof, au loc 
Campionatele europene de se
niori. România este reprezen
tată de Elena Stan, Maria 
Maior* (în probele de simplu). 
Victor Anghel ți Iacob Ispas 
(la dublu).

★
în Italia, pe pista de la Cer- 

vinia. se dispută, azi și mine, 
manșele probei de 2 persoane 
din cadrul C.E. de bob-tine- 
ret Lotul român este alcătuit 
din Paul Neaga. Alexandra 
Pandrea (piloți), Nieolae An- 
drooe, Gheorghe Pieptea și 
Constantin Bădescu (împingă- 
tori).

— care in mod sigur există — 
oe au făcut posibilă o astfel de 
Ierarhizare. Ceva vom face, to
tuși : ne vom întreba de ce boxul, 
un sport care dispune de material 
uman, de posibilități largi de se
lecție, de antrenori capabili. 
NU MAI PREOCUPA APROAPE 
PE NIMENI in orașul de sub 
Timpa ? încercând să aflăm răs
puns la o astfel de întrebare am 
discutat cu activiști al mișcării 
sportive brașovene, cu antrenori, 
cu sportivi, cu simpli iubitori al 
acestui sport. Pe ringul de la 
uzinele Steagul roșu — veche șl 
statornică citadelă a boxului 

tru semifinalele competițiilor 
din pozițiile avantajoase pe 
care se află după jocurile tur.

La Baia Mare, Sala sportu
rilor va fi din nou neîncăpă
toare pentru marele număr de 
suporteri ai echipei pregătită 
de Lascăr Pană. După cum se 
știe, vinerea trecută, la Gies
sen, Nieolae Voinea și colegii 
săi au făcut un meci splen
did, Invingînd pe T.V. Hutten- 
berg cu 23—22 în fața propri
ilor spectatori și asigurindu-și 
participarea la semifinalele 
Cupei cupelor. Dar, astăzi — 
în propriul fief — handbaliș- 
tii băimăreni vor face totul 
pentru a dovedi ascensiunea 
lor de formă și — firește — 
pentru a obține cea de a 5-a 
victorie în această competiție, 
întîlairea va începe la ora 
li. 15 și va fi transmisă la ra
dia — pe programul I — și la 
televiziune. Arbitri: Zdislav
Jeziorny și Wladislaw Arcis
zewski (Polonia). Lotul lui 
H.C. Minaur: Belo, Keil — 
N. Voinea. Boroț. Avramescu. 
Palia, M Voinea, Panțiru, 
Mi ro nine, Odae, Oros și Răzor.

Dinamo București a plecat 
ieri dimineață la Alicante. Lo
tul — condus de Oprea Mase 
— este alcătuit din Penn. Io
nesco — Durău, Grabovschi, 
Ștef, Li cu, Bedivan, Matei.

Miiie, în C. E. de tenis „indoor«MECIUL ROMÂNIA - U. R. S. S.POATE DECIDEPE VIITOAREA PROMOVATĂ
Noua ți frumoasa Sală a 

sporturilor din Focșani va fi. 
duminică după-amiază, gazda 
primei întâlniri din cadrul 
turneului de calificare al cam
pionatului european de tenis 
— „Cupa Saab*. Față In față, 
echipele României și U.RS.S, 
clștigâtoare a două grupe din 
categoria secundă, acum lup- 
tlnd direct pentru promovarea 
în prima categorie. Meci greu 
pentru reprezentativa noastră, 
med interesant

brașovean — l-am tntîlnlt pe a- 
cel antrenor despre care amin
team la Începutul Însemnărilor 
noastre, Augustin Cucuiatu. Ne-am 
dus dimineață la ora 8, apoi 
la ora 11,30, am mal făcut o vizită 
la ora 14, far ultima aproa
pe de ora 20. De flecare 
dată antrenorul se găsea în sală 
și, alături de unii dintre cei a- 
proape 30 de elevi al săi. lucra

Ion GAVR1LESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

Tase, Paizan, Oprea și Andre- 
escu. Meciul se dispută dumi
nică la ora 12,30 (13,30 — ora 
României) și este condus de • 
brigadă de arbitri francezi: 
Lelarge și Lux. Fără discuție; 
Balonmano Calpisa Alicante 
n-are practic șanse de a re
face marele handicap de. 14 
puncte din meciui tur (Di
namo — Calpisa 28—14). Cu 
toate acestea, în arabele ta
bere s-au făcut pregătiri in
tense. Pe de o parte, spaniolii 
vor să se reabiliteze în fața 
suporterilor proprii, iar pe de 
alta Dinamo încearcă să-și 
consolideze prestigiul, forțînd 
victoria și în deplasare. Din 
confruntarea acestor ambiții 
va ieși, cu siguranță, un med 
tare. De partea cui va fi vic
toria T

In ambele cluburi — H. C. 
Minaur și Dinamo — se aș
teaptă cu nerăbdare și tra
gerea Ia sorți a semifinalelor. 
Operația va avea loc la 28 fe
bruarie, la Barcelona (cu pri
lejul campionatului mondial 
de handbal masculin, grupa 
valorică B), meciurile urmînd 
să se dispute pe parcursul 
lunii martie. Să sperăm — ți 
avem motive îndreptățite s-o 
facem — că cele două repre
zentante ale handbalului ro
mânesc se vor afla în cursă.

Oaspeții sovietici se află 
de ieri la locul disputei, sus- 
ținînd ți un prim antrenament 
de acomodare. Echipierii ro
mâni au fost mai grăbiți în 
a-ți definitiva pregătirile pe 
parchetul sălii focșenene, unde 
se antrenează de la începutul 
săptăminii, sub conducerea că
pitanului nejucător, maestrul 
emerit al sportului Gheorghe 
Viziru. Acesta ți-a supus ju
cătorii unui ultim test, 
miercuri ți joi, cînd s-au dis
putat meciuri de verificare. 
Iată, dealtfel, rezultatele în
registrate : D. Hărădău — A. 
Dirzu 6—3, 3—6, 6—2 ; M. Mir
za — L. Bucur 6—3, 7—5 ; Tr. 
Marcu — L. Mancaș 1—6, 
6—0, 7—5 (joc frumos și aprig, 
învinsul a condus cu 4—1 în 
ultimul set !) ț D. Hărădău — 
Tr. ^Marcu 6—3, 3 ■ 6, 7^—6 (din 
nou partidă de bun nivel, de
cisă la tie-break) ț D. Hără
dău, A. Dîrzu — L. Bucur, M. 
Mirza 6—3, 6—3 ; D. Hărădău 
Tr. Marcu — M. Mîrza, L. 
Mancaș 6—3, 3—6 (s-au jucat 
numai două seturi).

într-o convorbire telefonică, 
Gogu Viziru ne declara ieri, 
după încheierea acestor jocuri: 
„Jucătorii se dovedesc in for
mă și am încredere în posibi
litățile lor de a obține un re
zultat bun. Dumitru Hărădău 
și Traian Marcu vor fi titularii 
echipei noastre pentru parti
dele de simplu". Și tot aceștia 
— adăugăm noi — ar urma să 
intre în teren și pentru ulti
ma partidă, cea de dublu. 
Formația probabilă a oaspeți
lor îi va avea ca titulari pe 
Aleksandr Mctreveli și Vădim 
Borisov.

Startul întîlnirii de tenis 
România — U.R.S.S. este pre
văzut pentru ora 16.

Radu VOIA



Pregătirile sportivilor fruntași In semifinalele „Cupei României** ia handbal feminin [ PAUL

AII -RIDiCIND HA1TEIII Șl MINGI MEDICINALE, 
MÎINE-BILA DE POPICE VA El MULT MAI UȘOARĂ!

Popicarii selecționați în lotu
rile de seniori și juniori, 
l-au reunit pentru teste medi
cale și scurte stagii de pregă
tire în localitatea montană 
Tușnad-Băi. Părăsind pistele 
de joc, cei 40 de selecționabili 
au venit în orașul—stațiune 
din județul Harghita, pentru 
fortificarea fizică necesară în 
viitoarele confruntări interna
ționale. Cu zîmbetul în priviri, 
cu obrajii îmbujorați. Iosif 
Tismănar, actualul campion al 
lumii, Iuliu Bice, Gh. Silves
tru, Al. Cătineanu și ceilalți 
componenți ai echipei națio
nale masculine deținătoarea 
titlului suprem, precum și ca- 
deții Ilie Hosu, Vasi’e Ivan, 
Alexandru Naszodi și colegii 
lor, care trebuie să apere în 
acest an primul loc cucerit la 
campionatele europene de juni
ori, au efectuat în grup și apoi 
individual un program variat 
de mișcări pentru mărirea for
ței și a rezistenței. De ase
menea, alături, pe platoul unui 
deal înălbit, senioarele și ju
nioarele au urmat un riguros 
program de pregătire.

După odihna necesară, au fost 
reluate, după-amiază, manșele 
«pline" și „izolate" In sala de 
forță.

L-am rugat pe prof. Ladislau 
Szocs. secretarul F.R.P., să ne 
detalieze programul popicari
lor din loturile republicane:

— Colectivul de tehnicieni 
(format din antrenorii Koger 
Cernat, Constantin Neguțoiu, 
Christa Szocs, Tudor Buzea și 
medicul sportiv Felicia Mili
tam) a alcătuit un program 
potrivit căruia fiecare sportiv 
aleargă zilnic circa 10 km, 
execută sute de sărituri for
fecate, prinde într-un minut 
peste 300 kg în brațe, ridică 
sute de kilograme și face zeci 
și zeci de genuflexiuni. înlo
cuind bila de plastic cu ex- 
tensoare cauciucate, mingi me
dicinale, haltere mici, spaliere 
și băncile de gimnastică. Toate 
aceste exerciții au drept scop 
mărirea capacității de efort și 
dezvoltarea forței membrelor 
inferioare și superioare. Fără 
o minuțioasă pregătire fizică, 
bineînțeles împletită cu instru
irea tehnică, tactică și moral- 
volitivă, nu pot fi concepute 
performanțele mondiale.

Atît Iosif Tismănar și parte
nerii lui. cît și Elena Adrees- 
cu (dublă vicecampioană mon
dială) și colegele ei de lot, 
precum și tinerii noștri po
picari, au inhalat oxigenul înăl
țimilor, au alergat sute de 
kilometri pe cărări sau au ri
dicat mii de kilograme, fiind 
convinși că numai prin ase
menea eforturi vor putea să-și 
consolideze pozițiile cucerite 
în arena internațională.

Troian EOAN1ȚESCU

MECIURI DE
Penultima etapă a „Cupei 

României, la handbal feminin, 
cea semifinală, a debutat Ieri în 
două orașe din țară, la start 
fiind prezente opt echipe divi
zionare A. La Brăila (seria I) 
s-au întrecut formațiile Confec
ția București, Universitatea Ti
mișoara, Rulmentul Brașov și 
Rapid București, iar la Brașov 
(seria a n-a) au evoluat Știința 
Bacău, Constructorul Baia Mare, 
Hidrotehnica Constanța și Mure
șul Tg. Mureș. Au fost meciuri 
de bun nivel tehnic, chiar în 
prima reuniune, cu faze de 
handbal aplaudate de către spec
tatorii prezenți in tribunele săli
lor din cele două municipiL

Iată scurte relatări de la în
tâlnirile disputate :

• BRAȘOV
ȘTHNTA BACAU — HIDRO

TEHNICĂ CONSTANTA 15—16 
(9—3). Meci care aproape minut 
cu minut, s-a desfășurat într-o 
notă de mare tensiune, băcâuan- 
cele dorind să-și adauge încă o 
victorie celei cu care au început 
această penultimă etapă (tn 
„sferturi" Șt.ința tntreouse eu 
ÎS—5 pe Mureșul Tg. Mureș — 
partidă care a contat in clasa
mentul semifinalelor), iar cons- 
tănțencele vrind să depășească o 
adversară destul de Incomodă.

Prima repriză s-a desfășurat 
într-o notă de egalitate a sco
rului pe tabela de marcaj, iar 
atunci cind băcăuancele au luat 
conducerea, cu 1—2 goluri, ele 
au fost repede egalate. în partea 
a doua a jocului, situația s-a 
schimbat complet : Hidrotehnica 
a luat toate acțiunile pe cont 
propriu, reușind, la un moment

BUN NIVEL ÎN PRIMA ZI I JU
dat, să conducă cu 15—10 șl cu 
15—12. In ultimele 5 minute bă
căuancele revin senzațional apro- 
piindu-se la numai un gol și 
creând, astfel emoții mari în ta
băra constănțencelor. Au marcat: 
Vieru 5, Văcaru 4, Marian 3, Ko
rea 2, Tdrok pentru Știința, res
pectiv Hobincu-Dimofte 5,
Liică 5, Negru 3, Cotlrlă 3 și 
Oneț. Au arbitrat : M. Marin și St. 
Șerban (București).

CONSTRUCTORUL BAIA MARE 
— MUREȘUL TG. MUREȘ 18— 
U (7—<î). Luînd destul de repede 
un avans de cinci goluri (7—2 
în min. 17), băimărencele au 
cedat treptat din inițiativă, pină 
dnd scorul pe tabela de mar
caj a arătat 7—7 (min. 27). Din 
acel moment și pînă cu 7 mi
nute înainte de sfirșitul parti
dei. ele au reușit cu greu să 
stăvilească atacurile succesive 
ale handbalistelor din Tg. Mu
reș, bine dirijate de GaaL în 
min. 43, dnd acestea din urmă 
au ratat două aruncări succesive 
de la 7 m băimărencele au 
prins din nou aripi și s-au des
prins in învingătoare meri
tuoase. Au marcat : Bartha 6, 
Lordache 5, Pecsl 2, iacob 2, 
An g hei 2, Feder 1 — pentru
Baia Mare și Szblldsl 3, Gaal 3, 
Bereș 2, Dudaș 2, Dorgo 1 și 
Kiss 1, pentru Tg. Mureș. Au

arbitrat N. Maghețiu și V. 
ducă (Timișoara). (Ion GAVUI- 
LESCU).

• BRĂILA

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 17—15 
(9—8). Meci atractiv, desfășurat 
aproape tot timpul sub semnul 
egalității și doar în ultimele 10 
minute bucureștencele au reușit 
să se distanțeze (de La 13—13 la 
17—13) și să cîștige pe merit. Au 
marcat : Eremia 6, Serediuc 3, 
Bidiac 3, Crișu 2, Constantines- 
cu 2 și Pițigoi pentru Confecția, 
respectiv Marcov 4, Oancea 3, Ra- 
du-Tat 3, Petruț 2, Rhein, Drăgu- 
șel și Nan pentru Rulmentul. Au 
arbitrat bine V. Erhan (Ploiești) 
și Tr. Ene (Buzău).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— RAPID BUCUREȘTI 17—17 
(8—9). Jocul a stat majoritatea 
timpului sub semnul egalității. 
Rapid a condus cu 15—13 șl 17—15, 
dar timișorencele, cu un finiș 
puternic, au egalat. Realizatoa
rele golurilor : Ștefanovid 6,
Luțaș 6 (5 din 7 m), Cojocaru 3 și 
Vișan 2 pentru Universitatea, 
respectiv Iagăru 6, Ignat 5, Mălai 
4, Moraru 2 pentru Rapid. Arbi
traj competent : D. Crherghlșan și 
C. Drăgan (Iași). (Nicolae COS- 
TIN — coresp.).
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CAMPIONATE ® COMPETIȚII • CAMPIONATE o COMPETIȚII
LA VOLEI O ETAPĂ DOMINATĂ DE PARTIDA 

PENICILINA IAȘI-DINAMO
Cea de a doua etapă a returului 

campionatelor Diviziei A de vo
lei, programată mîine, are drept 
cap de afiș întîlnirea de la Iași, 
unde vor evolua formațiile femi
nine Penicilina și Dinamo, echipe 
aflate pe primele două locuri ale 
clasamentului. Dinamovistele, ne
învinse pînă acum, sînt hotărîte 
să facă, și de această dată, un joc 
bun pentru a se păstra în frunte, 
în timp ce gazdele vor să dovedeas
că că insuccesul de la Timișoara 
a fost un simplu accident, că ele 
se află în formă bună, mai ales 
eă, nu peste multă vreme, vor fi 
prezente la faza finală a „Cupei 
cupelor". Aflate în urmărirea ie- 
șencelor Universitatea Craiova — 
un meci dificil la Constanța eu 
Chimp ex — și Universitatea Ti
mișoara — o misiune mai ușoară,

acasă, cu Maratex Baia Mare — 
speră și ele în rezultate favorabile. 
Celelalte întîlniri ale etapei femi
nine : Rapid — „U“ Cluj-Napoca 
(duminică, sala Giulești, ora 10), 
Știința Bacău — C.S.M. Sibiu și 
C.S.U. Galați — Farul.

La băieți, de urmărit evoluțiile 
fruntașelor — tot în perspectiva 
prezenței în fazele finale ale cu
pelor europene —, dar și a celor
lalte echipe, mai ales a acelora 
care au', deocamdată, o poziție 
precară în clasament. Deci : „U“ 
Cluj-Napoca — Steaua, Tractorul 
Brașov — Politehnica Timișoara, 
Universitatea Craiova — C.S.U. Ga
lați, Viitorul Bacău — Explorări 
B. Mare, Dinamo — C.S.M. Su
ceava (duminică, sala Dinamo, 
ora 10), Silvania Șimleu',SiIvaniel 
— Delta Tulcea.

Tot sîmbătă și duminică vor 
avea loc, la Cluj-Napoca, între
cerile campionatului indoor de 
tir cu arcul.

DINAMO - STEAUA 
LA BASCHET

(Urmare din pag. 1)

MÎINE Șl LUNI, ÎNTRECERI DE SPRINT 
LA PATINAJ VITEZĂ

Pe pista naturală de la Mier
curea Ciuc se dispută, mîine șl 
luni, campionatul republican de 
■print la patinaj viteză, competi
ție rezervată seniorilor, dar la care 
Vor participa, ca Invitați, șl cel 
mal buni juniori. Probele sînt cele 
clasice, adică 500 șl 1000 m. tn 
două manșe. La disputa pentru 
titlul de campion la bărbați nu 
vor participa „olimpicii" Vaslle 
Coroș, Andrei Erdelyi șl Dezlderiu

Jenei, care de clteva zile se află, 
Împreună cu antrenorul lng. Dan 
Lăzărescu, la Inzell (R. F. Germa
nia) unde participă la concursuri 
de pregătire In vederea startului 
la campionatele mondiale de po- 
llatlon de la Oslo (10—11 februa
rie). C.M. de sprint va avea loc la 
Inzell (17—18 februarie) — seniori, 
tar C.M. de pollatlon juniori — la 
Grenoble (24—25 februarie).

ASTĂZI ÎNCEP CAMPIONATELE INDOOR DE PUȘCĂ 
Șl PISTOL

Astăzi și mîine se desfășoară 
în sala din parcul sportiv Di
namo din Capitală campionatele 
naționale de tir pentru arme cu 
aer comprimat. La această ediție 
taidodr vor participa doar trăgă
torii oare au putut să-și înde
plinească haremurile în cadrul 
unor concursuri zonale sau de 
nivel republican. Au reușit per
formanța 105 pușcași și 84 de 
trăgători de pistol.

Reîntorși după o perioadă de 
antrenamente în R.P. Chineză, 
©omponenții lotului olimpic s-au

alăturat colegilor din chiburi, 
pentru a-și pregăti amănunțit 
participarea la primul eveni
ment important din 1979 al caS 
lendarului intern. Așteptăm tai 
special evoluțiile trăgătorilor 
consacrați, cu atît mai mult cu 
cît campionatele naționale de la 
sfîrșitul acestei săptămîni consti
tuie. totodată, un test determi
nant pentru configurația loturilor 
de pușcă și pistol, ce vor par
ticipa', intre 8 și 11 februarie, la 
Balcaniada de tir redus de la 
Sofia.

victorie și într-un meci de ca
litate. Din păcate, folosirea lui 
Ocaelak este incertă după ope
rația Ia genunchi suferită nu 
de mult".

Situația actuală In clasament :
1. Dinamo 28 27 1 3122-1901 55
2. steaua 28 27 1 2615-2041 55

In tur : Steaua — Dinamo 1—1 : 
70—84 și 78—76.

Loturile echipelor : DINAMO : 
Novac (1,97), Popa (L96). Nicu- 
lescu (1,90), Ivascenco (2,01), 
Georgescu (2 00), Chlvulescu 
(L86), Fluturaș (1,87), David 
(1,93), Uglai (l.SB), Mihută (2 03). 
Caraion (1.93), Braboveanu (1,86); 
antrenor: D. Niculescu. STEAUA: 
Tarău (1,98). Cernat (1,94), Ocze- 
lak (2,00), Cimpeanu (2,00), Pirșu 
(1,83), Zdrenghea (1,#2) Căpuș an 
(1,96), Netolitzchi (1,83), Opșitaru 
(2,10), Scarlat (1,96), Brănlșteanu 
(1,88), V. Ion (2,04) ; antrenori ; 
M. Nedef și Al. Fodor.

Celelalte meciuri ale etapei a 
16-a : Rapid (locul 1 în clasa
ment) — Farul (3) — rezultate 
tn tur 71—86 și 67—73, Urbls 02)
— C.S.U. Galați (8) — 64—71 șl 
90—103, Politehnica București (11)
— Universitatea Ciuj-Napoca (4)
— 79—113 și 87—91, C.S.U. Brașov 
(5) — C.S.U. Sibiu (10) — 106—92 
ți 89—90. I.C.E.D. (6) — Universi
tatea Timișoara (9) — 101—95 ți 
100—97.

tn Divizia feminină A se des
fășoară partidele etapei a 11-a : 
Rapid (1) — Voința București (4), 
„U“ Cluj-Napoca (7) — Politeh
nica București (5). Voința Bra
șov (8) — Mobila Satu Mare (6), 
C.S.Ș. Ploiești (11) — P.T.T. (12), 
Crișul Oradea (2) — Olimpia
București (9) șl Universitatea Ti
mișoara (3) — Progresul Bucu
rești (10).

BOXUL NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

pentru perfecționarea diferitelor 
lovituri. El muncește ca și cum 
ieri-alaltăieri și-ar îi început me
seria, îi învață pe copii tainele 
boxului, și crede, mai ales crede 
în viitorul boxului brașovean, că
ruia i-a închinat o viață. „De 
ce — n întrebăm — boxul a ră
mas atît de în urmă în Brașov ? 
Copiii nu-și mai îndreaptă a- 
tentia către acest sport ? Nu sînt 
antrenori care să-i Îndrume ?“ 
Antrenorul Cucuiatu este pregă
tit, se vede, pentru orice răspuns: 
„Nu există, după opinia mea, 
nici o cauză obiectivă care ar 
putea să împiedice afirmarea 
Brașovului și în box. Expli
cația este una singură ; au fost 
desființate, in fiecare an, alte și 
alte secții (Dinamo, Tractorul, 
Rulmentul), fără ca cineva să 
se gîndească la faptul că aici, 
în acest oraș industrial, sînt zeci 
de grupuri școlare profesionale, 
unde învață copii cu sănătate de 
fier, mulți dintre ei puțind de
veni boxeri de valoare". Intr- 
adevăr, aceasta este cauza nr. 1. 
Clteva mii de elevi de la Grupul 
școlar Electro precizia. Hidrome
canica, Tractorul, Metrom etc. 
oferă, un (timp larg de recru
tare a unor talente pentru box. 
Dar în afară de antrenorul Cu
cuiatu, de colegul său Ștefan 
Sipoș, și de alti doi-trei entu
ziaști, nimeni nu acordă atenție 
acestui sport. Adrian Simionescu, 
metodist cu probleme de box 
la CJ.E.F.S. Brașov, ne vorbea 
despre faptul că în ultimii ani 
s-au mai înființat clteva secții 
(Tohan, Făgăraș), dar că boxul 
a fost trecut pe plan secundar 
întrucît în anul isn8 el nu a 
adus NICI UN TITLU I Dar cum 
ar fi putut aduce vreun titlu cu 
care CJJ.F.S. Brașov sâ se mfai- 
dreascâ în paginile rapoartelor, 
din moment ce acest sport nu 
este sprijinit de ani și ani în

ÎN PLIN EFORT
șir ? întrebîndu-1 direct pe In
terlocutorul nostru de ce nu se 
face box în Brașov, ne-a răs- 
pun : „Sînt puține secții, foarte 
puțini sportivi. Cînd clubul local 
Dinamo avea secție de box, a- 
ceasta era cotată a cincea sau 
a șasea din țară ca valoare, 
astfel că oricare boxer de la 
altă secție aștepta cu înfrigu
rare o confruntare cu sportivii 
de la Dinamo. Era o posibilitate 
de a-și încerca puterile... Mai 
sînt și acum în Brașov o serie de 
antrenori — Mihai Cerchez, Ion 
Ionescu, Vladimir C'arvasclii — 
care ar dori să muncească, chiar 
și voluntar, dar nu li se oferă 
această posibilitate pentru că, 
printre altele, Brașovul mai dis
pune doar de... 3 ringuri".

Secția de la Rulmentul, cîndva 
și ea puternică, a fost trecută 
ca... subsecție la Steagul roșu. 
Poate că factorii care au luat 
această decizie (C.J.E.F.S., Con
siliul județean al sindicatelor, 
secția de sport de la Consiliul 
Central ail U.G.S.R.) vor analiza 
din nou situația și vor repune 
pe picioare proprii secția de ja 
Rulmentul. Ar fi un început de re- 
vitalizare a lotului brașovean. Ar 
trebui, apoi — era de pă
rere metodistul Adrian Simio
nescu — ca antrenorii care 
sint remunerați acum cu plata 
cu ora (în mod categoric această 
modalitate este depășită) să fie 
concentrați într-una sau două 
secții puternice, unde să se mun
cească cu seriozitate și dăruire.

Preocuparea organelor spor
tive brașovene pentru dezvolta
rea celor 11 discipline prioritare 
n-ar slăbi cu nimic dacă acestora 
11 s-ar adăuga și boxul. Este un 
sport pentru oare Brașovul dis
pune de condiții bune. Dacă an
trenori de talia celor din Brașov, 
ca și posibilitățile mari de selec
ție ar exista în alte orașe ale 
țării, cu siguranță că ele ar fi 
cu mult mai bine valorificate I 
Oare brașovenii înșiși n-ar putea 
face același lucru ?

FRUMUSEȚE PERMANENTĂ PRIN SPORT
(Urmare din pag. I)

ANTON SCUTARU, IAȘI. Știu că 
■înteți un pasionat al tenisului și că 
aveți o evidență precisă a rezultate
lor obținute de teaismanii români în 
turneele disputate pe tot globul. De
sigur, Intr-o vreme, sarcina dv. a fost 
mai ușoară, trebuind sâ-l urmăriți 
doar pe li’e Năstase și ton Țirfoc.

Acum și juniorii noștri — pentru a 
nu mai aminti de Virginia Ruzici — 
se afirma pe plan internațional. Mun
ca dv. de strîngere a datelor, de ți
nere a evidenței, a devenit, deci, mai 
dificilă. Oricum, să aveți parte nu
mai de asemenea... neplăceri I

DAB DRAGAM, CLUJ-NAPOCA. In e- 
diția 1972—73 a campionatului Diviziei 
A la fotbal, titlul a fost cîștigat de 
Dinamo, la golaveraj. In ultima eta- 
Pâ, Dinam© a îmtrocuț la București pe

C.F.R. Cluj-Napoca cu 4-0, în timp ce 
Universitatea Craiova nu putea smul
ge la Arad, în fața echipei U.T.A., 
punctul care i-ar fi adus titlul de cam
pioană. U.T.A. o învins cu 1-0. La 
fel de dramatic a fost și finalul cam
pionatului următor, lupta dîndu-se tot 
între Dinamo și Universitatea Craiova. 
In ultima etapă, la București, Dina
mo a întrecut pe F.C. Argeș cu 7-0, 
dar Universitatea Craiova a rezistat 
Petrolului, la Ploiești (scor 0-0) și is
toria nu s-a mai repetat (la golaveraj 
ar fi cîștigat din nou Dinamo).

CRISTIAN BARBULESCU, SINAIA, 
l-am transmis micului Mihnea Năstase 
felicitările dv. Curînd — credem — vă 
va oferi prilejul să-l felicitați din 
nou I Este o mare speranță a tenisu
lui nostiu.

THEODOR POSTESCU. BUCUREȘTI. 
Am citit cu deosebită emoție rîndu- 
rile dv , ale „veteranului portarilor 
bucuresteni*. cum vă prezentați, pe 
buna dreptate. Cîte decenii s-au scurs 
de cind ați apărat poarta Venusu'ui, 
purtînd De cap o caschetă de... jo
cheu I Dorim sâ vă număram și în 
anul.. 2 000 printre cititorii pasionați 
oi ziarului nostru !

BAZÎL VALERIU, PROFESOR, BUCU
REȘTI. „Mulți simpatizanți bucureșteni 
ai formației Universitatea Cluj-Napo- 
ca se întreabă: de ce nu mai apârâ

Lâzâreonu poarta joirtel echipe T*. 
Mâ grăbesc să răspund ecestor swn- 
patizanți, probabil foarte muiți: Lă- 
zăreanu a fost accidentat. In momen
tul cind va fi deplin restabilit Ișî va 
relua locul In echipă. Să-l urăm ca 
acest lucru să se intîmple cît mai 
curînd.

P. NUNWEILLER, CLUJ-NAPOCA. 1. 
Memoria vă este fidelă numai... 50%. 
Metreveli n-a cîștigat niciodată „Wim- 
bledom»r El a fost finalist în proba

de s’mplu, în 1973, victoria revenind 
celuilalt finalist, Kodes. 2. Lui Țălnar 
îi puteți scrie pe adresa clubului Di
nam©: șoseaua Ștefan cel Mare nr 7, 
sector 2, București.

Ilustrații ; N. CLAUDiU

Așadar, la F.R.B., specific 
feminin... Unde construim baza 
sportivi ? Practic, gospodăresc, 
ar fi sâ o amenajăm chiar aici, 
lingă întreprindere. Iese echipa 
de handbal din schimb, deschi
de poarta de alături și intră 
pe teren... Acum, pe poarta sta
dionului intră multe echipe fe
minine de handbal, cea mai 
bună dintre ele ocupînd locul 
IV în finala „Daciadei" de la 
Baia Mare. Pe stadionul între
prinderii se pregătesc și se în
trec, de asemenea, atletele, vo
leibalistele... toți fotbaliștii șco- 
Ulor din cartierul Pantelimon 
(turnee cu cîte 24 de echipe !), 
toată puștimea dornică de 
sport. Diferența dintre celelalte 
mari stadioane ale Capitalei — 
fără o permanență de copii — 
și această frumoasă bază spor
tivă este următoarea: aici nu 
vezi pe poarta stadionului scri
ind „Copiii au acces gratuit !“. 
Aici vezi poarta dată de pere-; 
te. Deci, nu ai ce citi, dar ai 
unde intra,, specific feminin in- 
semnînd și grijă pentru crește
rea copiilor. Cei „acreditați" pe 
lîngă întreprindere au terenu
rile de joacă tot pe stadion, 
adică în spatele căminului.

Vorbind numai despre sportul 
feminin, un neavizat și-ar pu
tea închipui că asociația spor
tivă „F.R.B." refuză prezența 
băieților pe terenurile sale de 
sport. Nimic mai neadevărul. 
Există și echipe masculine de 
handbal, de volei, de fotbal etc. 
S-a terminat cu specificul fe
minin ? Dimpotrivă. S-a com

pletat, populația feminină ma
joritară a întreprinderii păs- 
trînd „avantajul terenului" : la 
două echipe de fotbal mascu
lin, trei formații de fotbal fete. 
Specific feminin !...

Se păstrează, așadar, propor
ția în organizarea diverselor în
treceri — „Festivalul tinerelor 
filatoare", „Joia tineretului 
sportiv", duminici cultural-spor
tive și alte concursuri inițiate 
sub genericul „Daciadei". Spre 
căsuțele din tabăra de pe Lito
ral au întîietate fetele, mai in
teresate în a fi bronzate decit 
băieții. Apoi, „Cel mai bun 
sportiv al anului" — Veronica 
Vlase, filatoare fruntașă la sec
ția Preparații, handbalistă în 
formația care activează în ca
tegoria „Promoție". Apoi, „Da- 
ciada" la săniuțe : pe primul 
loc la coborîrea de la Trei 
Brazi — Chiva Dragomir, fila
toare, secretara Comitetului 
U.T.C. din întreprindere. Apoi, 
crosuri, orientare turistică, ex
cursii la sfîrșit de săptămînă. 
Unde ? Unde e mai frumos, la 
„Cuibul Dorului", spre a fi și- 
specific.

La F.R.B. lungimea firelor 
prelucrate de harnicele filatoa
re ar ajunge pînă la cine știe 
ce stea îndepărtată. Ele iau 
drumul. însă, către „Steaua ro
șie", către țesătorii adică și. — 
iată — din nou întîlnim speci
ficul sportiv feminin de la 
F.R.B. : maiouri, tricouri, tre
ninguri. Așadar A. S. „F.R.B." 
— pasiune, muncă, inițiativă, in
tuiție specific fem'nină în dez
voltarea activității sportive a 
întreprinderii.
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manentă și judicioasă circula
ție a jucătorilor în sprijinul 
purtătorului temporar al balo
nului. S-a recurs, în același 
scop al păstrării utile a min
gii, deseori la pasa înapoi, o 
cerință a jocului ofensiv cînd, 
în cadrul fazei respective, se 
așteaptă plecarea unui coechi
pier în atac, pe o zonă liberă. 
Din această uriașă și comple
xă dinamică a circulației de 
jucători pe zone principale și 
secundare, vizînd pregătirea 
rațională a atacului și, apoi, 
finalizarea lui, s-a născut, cu 
puțini ani In urmă, FOTBA
LUL TOTAL, care, In același 
timp cu angajarea fizico-psihi- 
că, presupune avansate cunoș
tințe tehnice, precum și o re
marcabilă inteligență în joc.

— Vorbeați de zonele princi
pale și secundare accesibile 
jucătorilor. In ce relație așe
zați SPECIALIZAREA și PO
LIVALENȚA ?

— Deși două noțiuni diferi
te, ele coexistă. Asa, de pildă, 
Beckenbauer, un libero strălu
cit nu de mult, nu l-ar fi pu
tut înlocui niciodată în echi
pă, nici la Bayern Milnchen, 
nici la națională, pe Gerd 
Miiller. Și... invers. Fiecare a 
fost ceea ce se cheamă un 
specialist pe postul lui. Ceea 
ce nu i-a împiedicat să-și 
schimbe adesea, în timpul jo
cului, funcția de bază, să ac
ționeze și în alte zone, eviden- 
țiindu-se prin creații persona
le. Devenind fotbaliști poliva
lenți, Beckenbauer și-a ajutat 
echipa în ofensivă, iar Miiller 
în defensivă. JUCĂTORII SlNT 
CEI CE DECLANȘEAZĂ E- 
VOLUȚIILE TACTICE (n.n. 
sublinierea ne aparține). Crea
tor de post la un moment dat, 
acela de libero modern, Bec
kenbauer avea să dea el însuși 
lovitura de grație apărărilor 
întărite cu libero, ureînd in
tempestiv în atac pînă în ulti
mele linii ale „inamicului" și 
ajutîndu-1 pe Gerd Miiller. La 
ora primului libero (Picchî, 
cel de la Internazionale Mila
no), foarte mulți au decretat 
că fotbalul a murit. Eroare. 
Puțin mai tîrziu, din nevoia 
de a se realiza „istoricul echi
libru" apărare-atac, se năștea 
liberoul modern, un sprijin 
real al „vîrfului", adaptat și 
el la noile cerințe ale postu
lui. Pentru o argumentare 
mai recentă la temă, inserați 
alături de Beckenbauer și 
Miiller, pe Krol și Rensen- 
brink, pe Passarella și Kem
pes, pe Scirea și Rossi, pe 
Amarai și Roberto, pe Ober- 
mayer și Krankl, Mai recentă 
și mai cuprinzătoare. întrucît, 
așa cum am mai spus-o. Ia a- 
cest ultim campionat mondial 
ampla circulație a mingii, con
secința acelui fotbal total, a 
însemnat viziunea modernă a 
spectacolului fotbalistic. O 
treaptă (poate) obligatorie In 
evoluția sportului cu balonul 
rotund.

Gheorghe NICOLAESCU

PLOPENI, 2 (prin telefon), 
în prezența a 5 000 de specta
tori, pe un timp frumos și be
neficiind de un teren excelent, 
lotul A a avut prilejul unui 
bun joc de pregătire în com
pania divizionarei B Metalul 
Plopeni. A fost, am putea spu
ne, prima ocazie de joc în 
condiții de „vară". La capătul 
a 90 de minute antrenante, 
tricolorii au învins cu 6—1.
Autorii golurilor: min. 22 —
Bălăci, la o frumoasă cen
trare a lui Rădulescu; min.
26 — Dudu Georgescu, din lo
vitură de la 11 m (în urma 
unui fault asupra lui Voicilă) ; 
min. 51 — Dudu Georgescu, la 
o centrare a lui Voicilă ; min. 
61 — Bălăci, în urma unei ac
țiuni pe cont propriu ; min. 79 
— Crișan, după o frumoasă 
execuție tehnică : min. 86 —
Bolăni, șut puternic din afara 
careului, după o rapidă pă
trundere a lui Rădulescu. 
Punctul echipei gazdă l-a 
marcat Spiridon în urma unei 
spectaculoase acțiuni a extre
mului stînga Manolache.

Jocul a scos la iveală o va
riată circulație a mingii, buna 
dispoziție de joc a lui Bălăci, 
în postul său de extremă re

trasă, integrarea promițătoare 
a lui Boldni în jocul combina- 
tiv al echipei, „plecările" in
sistente ale lui Rădulescu (cu 
exagerările de rigoare), trep
tata revenire în formă a Iui 
Dudu Georgescu, ca și jocul 
unilateral, aproape exclusiv o- 
fensiv, al lui Romilă.

La fluierul arbitrului M. 
Moraru s-au aliniat forma

țiile :

LOTUL A: Lung — Anghe- 
lini, Sameș, Dinu, Vigu — 
Romilă, Boloni, Rădulescu — 
Bălăci, Dudu Georgescu, Voi
cilă. în min. 46, Cristian a in
trat în locul lui Lung, iar Ti- 
lihoi l-a schimbat pe Anghe- 
lini. în final, au mai jucat 
Paraschivescu, Crișan, B. Gri- 
gore și Cernescu.

METALUL PLOPENI : Al
bină — Trache, Giba, Negoiță, 
Toma — Alexe, Savu, Eparu 
— Florea, Spiridon, Mano
lache. în min. 46, Cismaru l-a 
înlocuit pe Florea. Spre sfîrși- 
tul meciului, echipa gazdă a 
rulat mai mulți jucători.

loan CHIRILĂ

LOTUL OLIMPIC - SELECȚIONATA
DE TINERET A CEHOSLOVACIEI 3-0 (1-0)

ARAD, 2 (prin telefon). în 
continuarea pregătirilor pentru 
participarea Ia preliminariile 
turneului olimpic — selecțio
nata română condusă de FL 
Halagian și I. Marica a întil- 
nit echipa de tineret a Ceho
slovaciei. Meciul amical s-a 
disputat pe stadionul C.F.R., in 
prezența a circa 5 000 de spec
tatori.

Debutul întîlnirii a fost în 
favoarea echipei noastre. în 
min. 3, Stan a centrat de pe 
extrema dreaptă pînă la Mul- 
țescu și acesta a reluat cu 
capul, plasat, deschizind sco
rul. Rapiditatea cu cane a fost 
marcat acest gol a mulțumit 
intr-o oarecare măsură echipa 
noastră care n-a mai insistat, 
perrnițîndu-le tinerilor jucă
tori cehoslovaci să domine o 
bună perioadă de timp. Abia 
în finalul reprizei, jucătorii 
noștri s-au... trezit la reali
tate, au atacat mai viguros, dar

au ratat prin Iovănescu (min. 
30 și 43) și Augustin (min. 33),

La pauză, antrenorii au e- 
fectuat maj multe modificări în 
formație. Dar cea mai inspirată 
dintre ele a fost introducerea 
lui Cămătaru care a mărit forța 
de șoc a tricolorilor. Ei au a- 
tacat aproape întreaga repriză, 
perpendicular pe poarta lui 
Stramsik. Golurile înscrise în 
min. 74 (Mulțescu, din centra
rea lui Cămătaru) și min. 84 
(Iovănescu, din penalty — 
acordat la un fault clar al 
Iui Pechacek asupra lui T. 
Stoica) au fost consecința unei 
mobilizări mai mari în finalul 
jocului- Echipa olimpică ro
mână a fost obligată să apeleze 
Ia toate resursele pentru a de^ 
păși echipa oaspete. Fundașii 
Ștefănescu și Cîrstea s-au dove
dit nesiguri, fiind de multe ari 
depășiți.

Arbitrul I. Igna a condus 
bine echipele :

AZI Șl IMUNE, NUMEROASE JOCURI DE VERIFICARE

ALE ECHIPELOR DIVIZIONARE
Ne mai desparte mai pu

țin de o lună de deschiderea 
oficială a sezonului de primă
vară. La 28 februarie, 32 de 
echipe își vor disputa jocu
rile „16"-imilor „Cupei Româ
niei", iar peste o săptămînă, 
la 4 martie, divizionarele A 
se aliniază la startul returu
lui campionatului; motiv pen
tru care majoritatea echipelor 
își intensifică pregătirile, sus- 
ținînd în aceste zile noi jocuri 
de verificare. Azi și i 
formațiile de Divizia A 
angajate jocuri amicale, 
menea acțiuni au și lotul 
olimpic, ambele aflate în 
unor importante examene 
ciale din această primăvară. 
Iată programul întîlnirilor :

ASTĂZI:

■i"

mîine 
au 

Ase- 
A și 

î fața 
ofi-

• Olimpia Satu Mare — în
frățirea Oradea (ora 15)

MÎINE
Rulmentul Alexandria — 
Lotul A (ora 12)
U.T.A. — Slovan Bratislava 
(stadionul U.T.A., ora 10) 
Lotul olimpic — F.C.M. Re
șița (stadionul U.T.A., ora 
11,45)
Mecanică Fină — Steaua 
(teren Steaua II, ora 11) 
Rapid — F.C.M. Giurgiu — 
(Stadionul Republicii, 
10,30) 
Politehnica Timișoara 
Selecționata de tineret 
Cehoslovaciei (ora 11)
Chimia Rm. Vîlcea 
ria Buzău (ora 11)

• Șoimii Sibiu — F.C. Argeș 
(ora 11)

• Corvinul Hunedoara 
cia Orăștie (ora 11)

A Șl B
Aurul Brad — Jiul (ora 11) 
C.LL. Sighet — TE. Zalae- 
gerszeg-Ungaria (ora 11)
Olimpia Rm. Sărat — Spor
tul studențesc (ora 11)
S.C. Bacău II — Letea Ba
cău (ora 9,30)
S.C. Bacău I

LOTUL OLIMPIC : Bucu — 
M. Zamfir (min. 46 Bărbu- 
lescu), Ștefănescu, Cîrstea, 
Ivan II — Mulțescu, Augustin 
(min. 46 T. Stoica), Iovănescu 

63 Purima), 
Cămătaru), 

. 46 Marcu).

— Stan (min. I
Radu II (min. 46 
Doru Nicolae (min.

DE TI-

. Tecuci (ora 11,30)
Victoria

SELECȚIONATA
NERET A CEHOSLOVACIEI : 
Stromsik (min. 84 Hros) — Su
it ane k, Pechacek, Iosef, Co- 
triba — Zelenski, Chaloupka, 
Herda — Ianecka, Brezik (min. 
70 Srubar), Takacs (min. 70 
Pohluda).

i
Laurențiu DUMITRESCU 1

MECIURI
8S). Jiul ■» prezentat formația : 
Caval — Adam, Ciupitu, Rusu, F. 
Nicolae — Stolchiță, Guran, Stoica 
— Sălăjan, Dumitrache, Boca. Au 
mal jucat Panait șl Boroș. (N. SE- 
CELEANU — coresp.)

• C.S. Tîrgoviște — Dinamo 
București (ora 15,30)

• CORVINUL HUNEDOARA — 
AURUL BRAD 0—0; MOBILA MĂ
GURĂ CODLEA — JIUL 3—2 
(1—0). Au marcat : Gheracostea 
(min. 25 șl 53) și Păunescu (min. 
62), respectiv Adam (min. 61 și

,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

DUMINICĂ

i

I
U : 
ca

Dinamo, de la 
campionatele naționa- 

arme cu aer co-n-

ora 10 : meciuri in

Sala Giuleștl, ora 
— „U“ CluJ-Napo- 
sala Dinamo, ora

• GANZ MAVAG — F.C. BAIA 
MAKE 1—3 (0—0). In primul joc 
al turneului pe care îl întreprinde 
în Ungaria, formația F.C. Baia 
Mare a învins pe divizionara B 
Ganz Mavag din Budapesta cu 
scorul de 3—1 (0—0). Golurile în
vingătorilor au fost marcate de 
Terheș (2) și Radu. Azi, echipa 
antrenată de Viorel Mateianu va 
evolua în compania cunoscutei 
formații Vasas Budapesta.

SIMBĂTA

AMICALE

• C.S.U. BORZEȘTI — F.C.M. 
GALAȚI 2—1 (2—0). Au Înscris : 
Moldovan (min. 12) și Neagu (min. 
42), respectiv R. Dan (min. 
(Gh. GRUNZU — coresp.).

• MUREȘUL LUDUȘ — 
SIRMEI C. TURZII 3—1 (1—1). Au 
marcat : Po pani că (min. 38) șl Ni- 
eoară (min. 80 și 36) pentru gazde, 
Sîngă (mln. 25 — autogol) pentru 
oaspeți (Al. FULOP — coresp.)

piNJE ORGANIZAT DI f. R. R.
frăției române de rugby, marți 6 fe
ll lunar de conferințe cu caracter de 
sediul CMEFS din București, la ora 
|imă conferință pe tema : „Modificări 
pului de rugby". Va expune Th. Wit- 
legiului central de arbitri din cadrul 
ntrenorul federal Valeriu Irimescu va 
ătură cu pregătirea viitoare a echi-

sînt invitați a lua parte toți antre- 
hpitală.

EXPUNERI PE TEMA : „CREȘTEREA VALORILOR 
CANTITATIVE Șl CALITATIVE ALE PROCESULUI 

DE PREGĂTIRE A SPORTIVILOR DIN 
CLUBUL RAPID"

Universitatea cultural-științifică București, 
Consiliul municipal pentru educație fizică și 
tru luni 5 februarie, la ora 12, în sala Dalles, 
„CREȘTEREA VALORILOR CANTITATIVE ȘI CALITATIVE ALE 
PROCESULUI DE PREGĂTIRE A SPORTIVILOR DIN CLUBUL 
RAPID44. Vor prezenta referate antrenorii Grigore Tîrcoci (din 
partea cabinetului metodic), Mihai Zaharia (atletism). Vasile Pă- 
trașcu (lupte greco-romane), Sigismund Ferencz (baschet) și me
dicul Petre Bendiu.

în colaborare cu 
sport, anunță pen- 
expuneri pe tema :

prezintă: NEA MARIN MILIARDAR
ODUCȚIE A CASEI D2 FILME „NUMĂRUL PATRU"

Corbu, Eugen Bu-

ința
: Ileana Popavlci 

îg. A. Salamanian,

Nasta
Bartha
Girardi
îhe CrIcier
OLAESCU.
aga Olteanu-Matei,
1 Mihăilescu-Brăila, 
tela Popescu, Ște- 
nescu, Hamdi Cer- 
jrnel Gîrbea, Petre

diourile CENTRU- 
CINEMATOGRA-

atletism. Sala din parcul 
23 August", de la ora 16 : 

concurs dotat cu „Cupa 
C.A.U." pentru seniori și ju
niori I.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 15,30 : Urhis — 
C.S.U. Galați (m.A), Dinamo
— Steaua (m.A), Politehnica
— ,U“ Cluj-Napoca (m.A), 
Rapid — Voința București 
(t-A) ; sala Giuleștl, ora 15 : 
Rapid — Farul (m.A) ; sala 
Construcția, ora 15: I.CJE.D. — 
Universitatea Timișoara (m.A).

TIR. Sala Dinamo, de la 
ora 9 : campionatele naționa
le pentru arme cu aer com
primat.

VOLEI. Sala Flacăra roșie, 
ora 16 : C.P.B. — Flacăra ro
șie (Î.B) ; sala Progresul, ora 
17 : Progresul — Electr a 
(m.B).

ATLETISM, Sala din parcul 
„23 August", de ia ora 9,30: 
concurs dotat cu „Cupa 
C.A.U." pentru seniori și Ju
niori L

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 8,30 : Urbis — 
C.S.U. Galați (m.A), Politeh
nica — „U“ Cluj-Napoca (m.A), 
Dinamo — Steaua (m.A), Ra
pid — Voința București (f.A); 
sala Giulești, ora 3,15 : Rapid
— Farul (m.A) ; sala Con
strucția, de la ora 8 : Carpați
— C.F-R. București (m.B), 
LC.E.D. — Universitatea Ti
mișoara (m.A) ; sala Olimpia, 
de la ora 9,15 : P.T.T. — Po
litehnica Iași (m.B) C.Ș.B. — 
Politehnica II București (f.B).

BOX. Sala cantinei Grivița 
Roșie, " ...
„Cupa 16 Februarie".

TLR. Sala 
ora 9 : 
le pentru 
primat.

VOLEI.
Rapid 

ua (f.A) ; oaia uhuuuv, uxa 
10 : Dinamo — C.S.M. Sucea
va (m.A) ; sala Electronica, 
ora 10 : Calculatorul — C.S.U. 
Pitești (m.B) ; sala Flacăra 
roșie, de la ora 8,30 : I.T.B.
— Ceahlăul Piatra Neamț
(f.B) Spart ac — Dacia Pitești 
(f.B) ; sala C.F.R., ora 10 : 
C.F.R. Metalul Suceava
(m.B).

I
I

Luni, la
UN „FILM"

Clubul central de șah
AL TURNEULUI ZONAL DE 
LA VARȘOVIA

La Clubul central de 
Vin, va avea loc luni, 
pre turneul zonal de la Varșovia, urmată de demonstrații de par
tide. Vor participa marele maestru Florin Gheorghiu, precum șl 
maeștrii internaționali Mihai Ghindă, Theodor Ghlțescu șl Mircea 
Pavlov, sint Invitați antrenorii, Jucătorii fruntași șl iubitorii de 
șah din Capitală.

șah, din strada Vasile Conta nr. 16, etajul 
de la ora 18, o interesantă expunere des-

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Astăzi este ULTIMA ZI pentru depunerea buletinelor la ATRAC

TIVUL CONCURS PRONOSPORT de duminică 4 februarie 1979. 
Participind cu mai multe variante, aveți mai multe șanse de a 
vă număra printre cîștigătorii de autoturisme sau importante 
sume de bani.

PAP.TICIPiND CU REGULARITATE LA

Ș LOZ IN PLIC
ORICINE POATE OBȚINE UN AUTOTURISM „Dacia 1300“ sau 

„Skoda 105 L-, UN CIȘTIG DE 20.000, 10.000, 5.000 LEI etc.

NUMAI CINE JOACA POATE CÎȘTIGA I

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 2 
FEBRUARIE 1979. Extragerea 
I : 29 8 85 62 65 37 14 26 32 ; 
extragerea a II-a : 90 21 56 52 
78 10 36 33 39. Fond total de 
câștiguri : 1.274.844 lei din
care : 251.647 lei report la ca
tegoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 28 IANUARIE 
1979. Categoria 1 : 3 variante 
25% a 30.483 lei ; categoria 2: 
7,00 a 13.064 lei ; categoria 3 :
27.25 a 3.356 lei ; categoria 4 :
165.25 a 553 lei ; categoria 5 : 
406 75 a 200 lei ; categoria 6 :
2.834.25 a 100 lei. CiștigurUe 
de 30.483 lei de la categoria 1 
Jucate 25% au fost obținute 
de : TEODOR STROE din Ol
tenița, HANS HATT din Me
diaș, jud. Sibiu și MARIN ș 
CIMBRU din București.



SPORTUL
PE TERENURILE 

DE TENIS
OLIMPIADA '80 - IMPORTANTĂ CONTRIBUȚIE

LA DEZVOLTAREA MIȘCĂRII OLIMPICE
turneului 

(Virginia), 
cu 

spaniolul 
două 
Mot- 
Gott- 
6—3, 

I. Ți

IN „OPTIMILE» 
de la Richmond 
Hie Năstase l-a învins
6— 4, 2—6, 6—2 pe 
Jose Higueras. în alte 
partide: G. Vilas — B. 
tram 5—7, 6—3, 6—3 ; B. 
fried — H. Gunthardt
7— 5. La dublu, perechea 

întrecut 
Alexan-

riac — G. Vilas a 
cu 6—4, 6—4 pe J. 
der — G. Masters.

UN TURNEU pentru juniori 
se desfășoară la Sofia. Tînă- 
rul tenisman român Mihai Șo- 
var a obținut două victorii: 
6—4, 7—6 cu bulgarul Șuma- 
nov și 6—2, 6—4 cu Ganzen 
(R.D.G.). Dorin Antonescu l-a 
învins pe Gheorghiev (Bul
garia) cu 7—6, 6—2 și a pier
dut cu 2—6, 4—6 la compa
triotul acestuia, Dișkov. Alte 
rezultate: Cosmina Popescu
— Petrova 6—2, 6—2 ; Marile- 
na Totoran — Hristova 7—5, 
6—1 ; Ghenova — Cosmina Po
pescu 6—4, 6—1.

NOI REZULTATE din tur
neul feminin de la Chicago: 
Kerry Reid — Mima Jausovec 
4—6, 6—2, 6—4; Martina Na
vratilova — Betty Stove 6—3, 
6—2 ; Tracy Austin — Mary 
Lou 6—0, 6—2 ; Greer Stevens
— Mărise Kruger 6—0, 6—4.

LA North Little ~ '
kansas): Dibley — 
6—4, 6—3; Walts 
6—0, 6—3.

CONFORM unei 
făcute de A. Csanadi, 
ședințele comisiei de progra- 

va 
la 
ar 
in 
a

Rock (Ar-
Saviano 

— Freyes

declarații
pre-

me a C.I.O.,' tenisul nu 
figura în cadrul J.O. de 
Los Angeles din 1984. El 
putea însă să fie inclus 
programul ediției din 1988 
Olimpiadei.

TREI MECIURI demonstra
tive vor susține Bjorn Borg și 
John McEnroe, în perioada 
7—10 martie, la MGnchen, 
Stockholm și Oslo.

PATINATORII ARTISTICI DIN R.D. GERMANĂ
PE PRIMELE LOCURI LA „EUROPENE14
Proba Individuală masculină 

din cadrul campionatului eu
ropean de patinaj artistic, ca
re se desfășoară la Zagreb, a 
fost cîștigată de Jan Hoffmann 
(R. D. Germană), cu 184,04 
puncte, urmat în clasamentul 
final de Vladimir Kovalev 
(U.R.S.S.). Robin Cousins (An
glia), Jean-Christophe Si- 
mond (Franța) și Igor Bobrin

FRANCESCO MOSER PREGĂTEȘTE
MARILE STARTURI

campion 
italianul

repre- 
italiene, 

spus : 
mai

presei 
Moser a

La Roma, fostul 
mondial de ciclism 
Francesco Moser a anunțat că 
în acest an va lua startul în 
Tururile Italiei și Franței. -In
tr-o declarație făcută 
zentanților 
Francesco 
„Mă pregătesc cu cea 
mare conștiinciozitate și sînt 
dornic de a-mi înscrie în pal
mares o victorie de prestigiu*.

EMBLEMA 
„MUNDIALULUl*

Din Spania se anunță 
că emblema viitorului 
campionat mondial de 
fotbal, al cărui turneu fi
nal se va disputa în a- 
ceastă țară, o va consti
tui chipul celebrului bă
iețel Lolo Garcia, erou a 
numeroase aventuri In 
filmele de animație difu
zate In peninsula iberică 
șl In numeroase tărl din 
America latină. Ptnă a- 
cum s-au omologat peste 
100 de oblecte-suvenirurl, 
purtînd figura acestui 
șugubăț „star” de cinema, 
a cărui popularitate se 
pare că este extraordi
nară.

DIN TATĂ IN FIU
Cu multă atentie este 

urmărită tn Australia par
ticiparea la concursurile 
de atletism ale tînărulul 
Marcus Clarke (15 ani)

MOSCOVA. (Agerpres). — 
Președintele Comitetului de 
organizare a Jocurilor Olimpi
ce de vară de la Moscova, 
Ignati Novikov, a menționat 
recent că Olimpiada ’80 va de
veni fără îndoială un jalon 
principal în dezvoltarea mișcă
rii olimpice internaționale șiva 
aduce o mare contribuție la în
țelegerea și prietenia dintre po
poare. la întărirea păcii pe pă- 
mînt. însusi procesul pregătjril 
ediției de la Moscova a J.O. a 
impulsionat vizibil dezvoltarea 
colaborării economice și tehni- 
co-științifice reciproc avanta
joase dintre țâri cu sisteme 
sociale diferite. Forța mișcării 
olimpice constă în mare măsu
ră în perenitatea principiilor ei.

Dorind să continue tradi
țiile. Comitetul de organizare 
a J.O. 1980 întreține relații 
strînse de colaborare cu orga
nizatorii Olimpiadelor de la 
Munchen, Innsbruck și Mont
real, folosind experiența, a- 
cumulată de aceștia. „Conside
răm — a arătat Ignati Novikov 
— ca o expresie a spiritului 
de cooperare olimpic și vii
toarea noastră colaborare cu 
Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice din 1984, 
de la Los Angeles*.

Tot din Moscova se anunță

ÎNTRECERILE schiorilor
fONDIȘTI

In proba de 10 km băieți din ca
drul concursului internațional de 
schl-fond pentru juniori, dotat cu 
,,Ct*pa Rodope", care se desfă
șoară în Bulgaria, sportivul ro
mân Ion Lungoci s-a clasat pe lo
cul doi, cu timpul de 33:21. Vlcto- 

' ria a revenit concurentului bulgar 
Todor Mașov, cronometrat în 33:28.
Proba feminină de 5 km. a fost 

cîștigată de Sofia Cerwenska (Po
lonia), cronometrată în 23:09. 
Schloara româncă iuliana Popolu 
s-a situat pe locul patru, cu tim
pul de 24:00,8.

de 25 de 
cucerește 
titlul de

(U.R.S.S.). în vîrstă 
ani, Jan Hoffmann 
pentru a patra oară 
campion continental.

în proba individuală femini
nă, după disputarea exerciți- 
ilor impuse, conduce Anett 
Poetzsch (R. D. Germană), ur
mată de vest-germana Dagmar 
Lurz și finlandeza Kristina 
Wegeiius.

BOXERII SOVIETICI
ȘI-AU LUAT REVANȘA
Selecționatele de box ale S.U.A. 

șl U.R.S.S. s-au lnttlnlt pentru a 
doua oară, de data aceasta In ora
șul Lafayette, Intr-o gală ce a 
cuprins meciuri la opt categorii, 
victoria revenind puglliștilor so
vietici cu scorul de 5—3. La cate
goria grea, Plotr Zaev l-a învins 
la puncte pe Philip Brown, iar la 
semigrea, Nikolai Erofeev a cîș- 
tigat, de asemenea, la puncte, în 
fața lui Tony Tucker. In limitele 
categoriei cocoș, americanul Byron 
Lindley l-a întrecut la puncte pe 
Dmitri Grubov.

nui faimosului excampion 
șl recordman Ron Clarke. 
El a ieșit Învingător la 
ultimele campionate șco
lare ale orașului Mel
bourne ca șl la cele ale 
juniorilor, cu rezultate 
remarcabile. Le tran
scriem : 1 500 m — 3:48,5
șl 3 000 m — 8:26,30. Foar
te promițător.

UN AUTOR FECUND
Valerl Brumei, fostul 

deținător al recordului 
mondial la săritura în înăl
țime (2,28 m) șl cam
pion olimpic în 1964, este 
pe cale de a-și clștiga o 
nouă celebritate. După 
două lucrări literare, ba
zate mal mult pe date 
autobiografice șl cunoș
tințe legate de fosta 
activitate ' ______
(„Deasupra ștachetei” ți 
„înălțimea", publicate In 
anii 1970—74), Brumei Ișl 
încearcă talentul literar 
81 șansa In alte genuri

sa
de sportiv 

Și 

că ducele de Edinburg, preșe
dinte al federației internațio
nale de călărie, va efectua In
tre 5 și 9 martie o vizită în 
capitala Uniunii Sovietice, la 
invitația Comitetului de orga
nizare a J.O.

PRIMA EDITIE A C.M. DE ATLETISM
Primul campionat mondial de 

atletism ar urma să se dispute. In 
anul 1383, avînd ca organizatoare 
federația de specialitate din R. F. 
Germania, In cazul cînd la Con
gresul I.A.A.F. din acest an can
didatura acestei țări va £1 confir
mată. întrecerile vor dura opt zile, 
în program urmlnd a fl Incluse șl

Noul ciclu al campionatului mondial de șah în plină desfășurare

Șl ACUM, INTERZONALELE!• ••

florin Gheorghiu s-a calificat (a treia oară consecutiv) 
Intr-o iază superioară a luptei pentru titlul suprem

maeștri 
T im man 
loc la

La Bagnio City nu începuse 
încă meciul dintre Anatoli Kar
pov și Viktor Korcinod, ctod 
peste 200 de jucători ai lumii 
luau startul în prima etapă a 
unui nou ciclu (de 3 ani) din 
cadrul pasionantei Întreceri pen
tru coroana supremă a șahului, 
începeau turneele zonale...

După cum se știe, federațiile 
naționale membre ale F.I.D.E. 
sînt grupate, geografic, în li 
zone, din fiecare callfieîndu-se 
un număr de jucători pentru 
turneele interzonale, în funcție de 
dezvoltarea șl valoarea șahului 
din țările respective.

La această oră se cunosc (cu 
foarte maci incertitudini) 30 de 
jucători din cei 36 care vor al
cătui cele două turnee interzo
nale, programate în toamnă, la 
Moscova și Rio de Janeiro.

Astfri, 6 mari maeștri care au 
evoluat In meciurile candidațllor 
au, conform regulamentului 
F.I.D.E., drept de joc direct : 
L. Portisch (Ungaria), L. Polu- 
gaevskl și T. Petrosian (U.R.S.S.), 
V. Hori (Cehoslovacia), B. Lar
sen (Danemarca) șl H.C. Mec- 
king (Brazilia).

In ZONA 1 (vest-europeană) 
s-au calificat marii *“*
A. Miles (Anglia) și J- 
(Olanda), turneul având 
Amsterdam.

La Varșovia, In recent 
tul turneu al ZONEI A 
rile socialiste <-----
„bilete” 1—  — 
fost obținute de marii maeștri 
Z. Ribli, G. Sax, A. Adorjan 
(Ungaria), J. Smejkal (Ceho
slovacia) și reprezentantul țării 
noastre Florin Gheorghiu. Mul
tiplul campion al României rea
lizează performanta de a sc ca
lifica pentru a 3-a oară conse
cutiv I

Turneul ZONEI A IV-A 
(U.R.S.S.) a avut loc, anul tre
cut, la Lvov. Marii maeștri 
I. Balașov șl B. Vaganian au o- 
cupat primele două locuri. Pen
tru celelalte două. G. Kuzmln, 
O. Romanișln șl V. Teșkovkl vor 
susține un baraj.

Tot cu un baraj, pentru lo
cul 3. între L. Șamkovlcl șl E. 
Mednis va continua întrecerea 
din ZONA A 5-A (S.U.A.). unde 
primele două au revenit Iul 
L. Kavalek șl J. Tarjan.

In ZONA A 6-A (Canada) s-a 
calificat J. Hebert, iar In ZONA 
A 7-a (America Centrală șl Ma
rea Caraibilor) marii maeștri 
cubanezi G. Garda si R. Her
nandez.

Ca șl acum 3 ani, maestrul in
ternațional Iranian Kh. Ilarandl 
a cîștigat turneul ZONEI A 9-A

încheia-
________3-A (ță- 

____ europene), cele 5 
pentru „Interzonale” au

Schi-tandem...
publicistice. O piesă de 
teatru, intitulată „Docto
rul Nazarov”, a ieșit re
cent de sub tipar, o alta, 
cu titlul Încă nefixat, 
este pe cale de a ti ter
minată, după care fecun
dul autor intenționează

(„SPORTOWIEC"-Varșovia) 
să publice un roman de 
amploare : „nuzii...”

CEI MAI BUNI FOT- 
BALIȘTI Al AFRICII

In urma unei anchete 
întreprinse în rîndul zia
riștilor de sport din 20

Turneul de hochei de Ia Budapesta

ROMANIA DANEMARCA 6-0
BUDAPESTA, 2 (prin tele

fon). Pe patinoarul descoperit 
Kiss-stadion a Început vineri 
un turneu internațional de ho
chei pe gheață. Echipa Româ
niei a Intîlnit în prima zi se
lecționata Danemarcei, pe care 
a întrecut-o cu scorul de 6—0 
(3—0, 2—0, 1—0). Hocheiștii ro
mâni au dominat categoric, a- 
rătîndu-se net superiori în pri

probele feminine de 3 000 m plat 
șl 400 m garduri, care nu au fost 
acceptate pentru Jocurile Olimpice 
din 1930.

După cum relatează ziarul pari
zian „L’EQUIPE”, Franța s-a ofe
rit, de asemenea, să găzduiască 
această competiție.

(Asia de Vest), tn timp ce În
trecerea din ZONA A 10-A (Asia 
de Est, Oceania șl Australia), 
disputată la Itoh, In Japonia, a 
fost dominată de filipinezl. S-aa 
calificat marele maestru E. Torre 
șl maestrul internațional R. Bo- 
driguez.

Turneul ZONEI A 11-A (me- 
diteraneeană) a dat câștig de 
cauză marilor maeștri Iugoslavi 
D. Velimirovicl, L. Llubojevlci șl 
B. Ivkov, clasați pe primele trei 
locuri. In sfîrșit, ZONA A 12-A 
(Africa), instituită recent, la con
gresul desfășurat cu prilejul O- 
limpiadel de la Buenos Aires, va 
fi reprezentată de maestrul inter
național tunisian K. Bouaziz, 
clasat primul dintre șahiștii afri
cani particlpanțl la turneul Zo
nei a 11-a, din portugalia.

Urmează să se mal ■" 
turneul ZONEI A 2-A 
Centrală)

Bomâ-

se ca- 
împre- 

Spasskl 
alcătui

dispute 
_______________ ___ , _ (Europa 
Centrală) — 2 locuri șl al ZO
NEI A 8-A (America de Sud) — 
4 locuri.

După cum se vede, componența 
turneelor interzonale va li de o 
forță excepțională. Pînă acum, 
pe listă figurează 26 de mari 
maeștri internaționali, dar este 
de presupus că după disputarea 
ultimelor două zonale numărul 
lor va ajunge la 32 !

Iată șl repartiția pe țări a 
locurilor la „interzonale” : 
U.R.S.S. — 6, Ungaria — 4, iu
goslavia șl S.l’.A. — cite 3,
Cehoslovacia, Cuba șl Fllipine — 
cîte 2, Anglia, Brazilia, Canada, 
Danemarca, Iran, Olanda, 
nia șl Tunisia — cîte 1.

Din fiecare „interzonal” 
llflcă 3 jucători, care — 
ună cu V. Korcinoi șl B. 
(calificați direct) — vor 
grupul celor 8 pentru meciurile 
candidațllor.

★
Cel trei șahiști români parti

cipant! la ,,zonalele- de la Var
șovia s-au înapoiat joi în tară. 
Intr-o scurtă declarație. Florin 
Gheorghiu ne-a spus :

„A fost o luptă deosebit de 
grea (turneu de categoria a Xl-a 
pe scara F.I.D.E., media Elo — 
2 510 puncte), nu numai prin 
forța șl valoarea jucătorilor dar 
și prin sistemul de disputare. 
Au avut loc, mal întîi, prelimi
nariile — de cite .10 — șl apoi 
o finală de 8. întrecerea In tur
nee atît de scurte presupune o 
tactică aparte, o partidă pierdută 
fiind foarte greu de recuperat. 
De aceea s-a jucat cu maxi
mum de prudentă, în turneul fi
nal, de pildă, din 28 de partide 
fiind deeiae doar 8, față de 20 
remize. Deci, un procent de nu
mai 25 la sută ’ SInt, firește, bu- 

de țări ale Africii, titlul 
de cel mal bun fotbalist 
african In anul 1978 a fost 
atribuit Iul Lahzaml Te- 
mlne, căpitanul echipei 
-eprezentatlve a TunisleL 
?e locurile următoare au 
fost clasați Mayanga 
Maku (Zair), Abdul Ra
zak (Ghana), Kerf alia 
Bangoura (Guineea), Tho
mas N’Kono (Camerun) 
șl All Benchelk (Algeria). 
Cea mal bună echipă a- 
frlcană a anului 1978 a 
fost desemnată formația 
„Vita Club” din Kinshasa 
(Zair),

PE MARELE ECRAN
La Leningrad se desfă

șoară In aceste zile cel 
de-al 7-lea festival unio
nal al filmului sportiv din 
U.R.S.S. Cineaștii din di
ferite republici unionale 
prezintă filme inspirate 
din ■Activitatea unor foști 
și actuali performeri o- 
llmplcl șl mondiali, ca Va
leri Borzov, Elena Vaițe- 
hovskala, Iurl Sedîh, Ma
rla Filatova, Vladimir Taș- 
cenko.

mele două reprize, după care. 
In cea de a treia, au mai slă
bit ofensiva și au ratat nume
roase ocazii. Punctele forma
ției române au fost realizate, 
în ordine, de Solyom (min. 4), 
Tureanu (min. 7 și 12), Antal 
(min. 33), Huțanu (min. 39) și 
Cazacu (min. 42). Arbitrii 
Schell, Boesak și Tejfalusy 
(Ungaria) au condus un meci 
disputat în limitele sportivită- 

— ții. Antrenorul St. Ionescu s-a 
arătat mulțumit numai de pre
stația pe care elevii au avut-o 
în prima repriză.

La Szekesfehervar s-a desfă
șurat întilnirea dintre Ungaria 
și Iugoslavia. Formația mau 
ghiară a repurtat victoria cu 
6—2 (2—1, 1—0, 3—1).

LASZLO NISKACS

FLORIN GHEORGHIU
curos că m-am calificat, dar iml 
pare nespus de rău pentru Insuc
cesul Iul Mihai Ghindă, caia a 
jucat excelent în preliminarii și 
a ratat, de puțin, in finală, ca
lificarea, pierzlnd o partidă de
cisivă la Ribli. Oricum, insă, el 
s-a impus atenției generale, a- 
fllndu-se într-un real progres”.

Valeriu CHIOSE

TELEX • TELEX
ATLETISM • Intr-un concurs 

la Budapesta, atleta Andrea Malay 
a stabilit un nou record al Unga
riei pe teren acoperit la săritura 
In Înălțime — 1,95 m. Alte rezul
tate, la feminin : lungime — Siegl 
(R.D.G.) 6,68 m ; greutate — Adam 
(R.D.GJ 19,34 m. Masculin : tri- 
plusalt — Piskulin U.R.S.S.) ÎS,34 
m ; 800 m — Plachy (Cehoslova
cia) — 1:53,8. a Maratonul de la 
Hamilton (Bermude) a fost cîștl- 
gat de englezul Ron Holder, cu 
2 h 18:50.

AUTO • Participări (ii la „Ma
rele Premiu al Braziliei" ce se va 
disputa mline pe circuitul de la 
Sao Paulo au luat startul la primul 
antrenament oficial, în care cel 
mal bun timp a fost realizat de 
Carlos Reutemann (pe „Lotus") : 
un tur de 7,960 km în 2:25,40.

BASCHET ® In turneul final al 
C.C.E. (masculin) : Varese — Bos
nia Sarajevo 92—73 (48—33). e în 
Cf.C.E. (feminin) : Sparta Praga — 
Mlnlor Pemlk 82—76 ; Intima Bar
celona — B.S.E. Budapesta 58—6L 
• In „Cupa Liliana Ronchettl" : 

A.S. Orly 80—69 ; 
- Teksid Torino

• In localitatea 
din R.F. Germania

• în „Cupa 
K.P.S. Bmo 
Slavia Praga 
95—99.

BIATLON
Ruhpolding __  ___  _________
au luat sfîrșit C.M. de biation. 
Proba de ștafetă 4X7,5 km (se
niori) a fost cîștigată de echipa 
R.D. Germane (Beer, Siebert, 
Ullrich, Roesch) care a realizai 
timpul de lh54:48,56

BOX • Campionul mondial de 
la cat. mtfscă, Betulio Gonzales 
(Venezuela) a terminat la egalitate 
după 15 remize cu japonezul Shojl 
Oguma. Astfel, Gonzales și-a păs
trat titlul.

BIATLON • Campionatul mon
dial a continuat la Ruhpolding 
(R.F.G.) cu proba de ștafetă 
3 X 7,5 km juniori, cîștigată de 
echipa R. D. Germane, urmată de 
Cehoslovacia și Suedia.

FOTBAL • In meci amical, la 
Mar del Plata : Cehoslovacia — in
ternational Porto Alegre (Brazilia) 
1—0 (0—0). A marcat în min. 90 
Kroupa.

LUPTE • Reprezentativa de 
lupte libere a S.U.A., a fost între
cută în orașul Frunze de selec
ționata U.R.S.S. cu 7—3.

PATINAJ • Canadianca Silvya 
Burka a terminat învingătoare în 
concursul de patinaj viteză de Ia 
Davos, totallzînd • la poliatlon 
175,437 p. Ea a cîștigat probele de 
1 000 m — 1:24,49 și 3 000 m — 
4:30,43.

SCHI • In „Cupa Mondială- la 
Villars-sur-Ollon (Elveția) proba 
masculină de coborîre a revenit 
elvețianului Peter MUIler. L-au 
urmat austriecii Leonard Stock șl 
Werner Grissmann.


