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Duminică, raid-anchetă In Capitală

REALITATEA DIN TEREN CONFIRMĂ DOAR 
ÎN PARTE FRUMOASELE PLANURI ÎNTOCMITE

Ieri dimineață, la sediul Fe
derației Internaționale de 
handbal din Basel, a avut loc 
tragerea la sorți a semifinale
lor cupelor europene :

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

Empor Rostock (R.D. Germa
nă) — DINAMO BUCUREȘTI

T. V. Grosswallstadt (R. F. 
Germania) — Honved (Un
garia)

CUPA CUPELOR
VfL Gummersbach (R. F. 

Germania) — Tatabanyai (Un
garia)

S.C. Magdeburg (R. D. Ger
mană) — H.C. MINAUR BAIA 
MARE.

Sorții au aranjat simetric 
două semifinale între echipe 
românești și din R. D. Ger
mană, pe de o parte, și for
mații vest-germane și din Un
garia, pe de altă parte I După 
cum se știe, primele echipe 
scoase din urnă susțin meciul 
tur acasă (Rostock, Grosswall
stadt, Gummersbach și Magde
burg), urmînd să joace meciu
rile retur în deplasare. Din 
acest punct de vedere, repre
zentantele noastre în cupele 
europene sînt oarecum favori
zate, avînd ultimul cuvînt, pe 
teren propriu. Partidele tur se 
vor disputa între 19 și 25 mar
tie, iar cele retur între 26 
martie și 1 aprilie.

Fetițele pornesc curajoase in întrecere pe aleile Parcului „23 August* Foto : Dragoș NEAGU

SUCCESE INTERNATIONALE 
ALE SCRIMERILOR ROMÂNI

Echipa feminină de floretă a ci ști gat patrulaterul de la Buda
pesta, iar sabrerul Alexandru Nilca turneul de la Varșovia

BUDAPESTA, 12 (Agerpres). 
Competiția internațională femi
nină de floretă de la Buda
pesta s-a încheiat cu victoria 
echipei României, alcătuită din 
Marcela Moldovan. Viorica 
Țurcan, Magdalena Chezan, Su- 
zana Ardeleanu și Gabriela 
Betuker. Floretistele românce 
au învins cu 11—5 echipele 
Ungariei și Italiei, pierzînd cu 
același scor meciul cu forma
ția Franței. Alte rezultate : 
Ungaria — Franța 12—4, Fran
ța — Italia 9—-7, Ungaria — 
Italia 9—7. Iată clasamentul 
final al concursului : 1. Româ
nia — 2 v (27—21 asalturi cîștl- 
gate), 2. Ungaria — 2 v (26—22), 

3. Franța — 2 v (24—24), 4. 
Italia — 0 v.

★
La Varșovia s-a disputat 

„Trofeul Marimont" care a reu
nit 60 de sabreri din Polonia, 
România, Spania, Ungaria șl 
U.R.S.S. Primul loc In turneul 
final a fost cîștigat de sabre
rul român Alexandru Nilca cu 
4 v. El a fost urmat în clasa
ment de Jacek Bierkowski (Po
lonia). fost vicecampion al lu
mii. Atila Kovacs (Ungaria), 
ambii cite 3 v, Leszek Jablo- 
nowski, Dariusz Wudke (ambii 
Polonia) cite 2 v și Sylvester 
Krulikowski (Polonia) 1 v.

Reporterii ziarului nostru au făcut duminică un raid în Capi
tală, pe urmele programului de activități sportive întocmit de 
C.M.E.F.S. pe baza planurilor săptămînale de competiții primite 
de la consiliile sectoarelor. Cum s-au desfășurat activitățile spor
tive planificate ? Ce s-a îndeplinit din aceste planuri ? Iată răs
punsurile reporterilor noștri :

VREME ÎNNOURATA, FRIG - 
PARTICIPARE NUMEROASA

Duminică, în Capitală, zi mo- 
horîtă. Cer plumburiu, care a- 
mintea de ploaia intensă din 
timpul nopții și amenința cu 
o alta. Ne-am îndreptat spre 
str. Maior Coravu — unde 
C.E.F.S. al sectorului 3 anun
țase organizarea unui cros In 
cinstea zilei de 16 Februarie. 
De cum ne-am apropiat de lo
cul de desfășurare a crosului, 
pe diferite străzi am văzut 
„puncte-Iocuri de înttlnire* 
unde se strîngeau grupuri : de 
la Liceul metalurgic sosiseră 
aproape 100 de elevi. Liceul 
Mihai Viteazu era prezent cu 
vreo 30...

Dezechiparea I Și, pe catego
rii de vîrstă, începe concursul 
Primii, cei mici. Ce frig, ce

In tripla Intîlnire amicală de tenis România - Ungaria

VICTORII CATEGORICE 
ALE JUCĂTORILOR NOȘTRI
A devenit un bun obicei, în 

ultimii ani, ca echipele de ti
neret și juniori ale României 
ți Ungariei să susțină întilniri 
amicale de tenis, prilej nu nu
mai de verificare a potenția
lului sportivilor celor două 
țări, dar și de schimb de ex
periență, atît intre jucători, cit 
și între tehnicieni. Anul acesta, 
tripla intîlnire România — Un
garia s-a desfășurat in sala „23 
August" din Capitală, reprezen

apă pe traseu l Alergau ca ie
purii. Pe locul I — Paula Gir- 
bacea și Mugurel Bucur, ambii 
de la „77". întrecerea con
tinuă, frigul nu se lasă. Prof. 
Georgcta Magda, de la „52", o- 
crotește un concurent. „O spe
ranță „Nu ! Singurul din cei 
7 convocați". Mirela Bretan nu 
mai poate de fericire I A venit 
a 9-a I...

în total, vreo 500 de concu- 
renți. Pe o vreme îndeajuns 
de vitregă pentru cei care au 
Infruntat-o. Concurenți sau or
ganizatori. Evidențieri ? Da, 
școlile generale 66, 77 și 47. cu 
concurenți In primele locuri,

Raid efectuat de
M. FERRARINI, T. STAMA, 
V. TOFAN și V. TONCEANU

(Continuare în pag. 2-3)

tanții noștri obținind victorii 
categorice.

Avînd în componență trei te- 
nismani talentați, și in pri
mul rînd pe Andrei Dîrzu, e- 
chipa de tineret a țării noas
tre a avut o bună comportare, 
cedînd adversarilor un singur 
meci, cel de simphi pierdut de

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

DUMITRU ȘCHIOPU 
VEDETELE GALEI DE

Șl NICOLAE CRĂCIUN 
BOX DE LA GIULEȘTI

Apropierea tradiționalului 
turneu pe categorii de greutate 
de la Brăila și Galați a dat 
un nou Impuls activității pugi- 
listice în Capitală. Dealtfel, 
regulamentul acestei prime 
mari competiții a anului cere 
ca în prealabil boxerii partici
pant să fi susținut cel puțin 
două meciuri publice — ceea 
ce explică prezența unora din
tre bunii pugiliști bucureșteni 
la gala de duminică dimineață 
din sala Giulești.

A fost o reuniune foarte reu
șită, cu un program atractiv, 
cu meciuri echilibrate. Singura 
obiecție se referă la faptul că 
galele de box sint mereu îm
pinse spre sălile periferice. Im- 
piedieîndu-se astfel masiva (și 
meritata) popularizare a acestui 
sport atît de spectaculos.

Deși pe afișul reuniunii de 
duminică figurau numele unor 
boxeri consacrați (chiar foști 
campioni ai țării), doi tineri 
mai puțin cunoscuți au oferit 
cea mai frumoasă și mai pal
pitantă intîlnire : semimuștele 
Dumitru Șchiopu (Steaua) și 
Nicolae Crăciun (Dinamo), un 
meci mai interesant chiar decit 
cel — nu lipsit de virtuți — 
dintre fruntași ai categoriei 
cum sînt Remus Cozma și Mar
cel Constantin. Partida tineri
lor menționați a dat loc la un 
adevărat asalt de „scrimă a 
pumnilor". Intre un veritabil 
stilist (D. Șchiopu) si un redu
tabil puncheur (N. Crăciun), 
încheiat in favoarea primului, 
care a știut să evite cu abili
tate atacurile dure ale adver
sarului și l-a punctat eficace 
cu lovituri de intîmpinare și 
contre. încă înainte de acorda-

Remus Cozma (dreapta) ți Marcel Constantin — două generații, 
două stiluri diferite de luptă Foto : Vasile BAGEAC

rea deciziei, publicul numeros 
din sală a aplaudat cu genero
zitate pe cei doi protagoniști.

La sporirea frumuseții galei 
au mai contribuit „muștele" 
Aurel Sîrcă și Alexandru Șchio
pu (fratele geamăn al prece
dentului, doi tineri instalatori 
de șantier, originari din Vorni- 
cenii Botoșanilor, cărora le 

NATALIA MĂRĂȘESCU
LA AL PATRULEA RECORD ÎN 1979

prevedeam o frumoasă carieră 
pugilistică), semimijlociii Ion 
Budușan și Mihai Teofil. în 
schimb, sînt încă departe de 
forma care i-a consacrat: Va
sile Cicu, Vasile Didea, Nede-

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Aspect de la festivita
tea de deschidere a fi
nalei „Cupei U.G.S.R.* la 
schi, desfășurată dumini
că la Vatra Dornei, pe 
Dealul Negru. Reprezen
tanții județului Brașov 
zîmbesc încrezători. Emo
țiile aveau să vină abia 
in manșa a doua la „al
pine", cind fetele au fost 
depășite de sucevence. 
Fină la urmă, insumin- 
du-se și rezultatele de la 
fond, brașovenii au cuce
rit „Cupa U.G.S.R."

Foto : S. NORAN

După cele două performanțe 
record, pe 2000 m și o milă, 
realizate de Natalia Mărășescu 
in Noua Zeelandă. in plină 
vară australă, iat-o acum pe 
valoroasa noastră atletă inre- 
gistrînd incă două recorduri, 
dintre care unul mondial, in
tr-un concurs pe teren aco
perit, în sala de la Nepstadion 
din Budapesta. Ea a demon
strat astfel nu numai o re
marcabilă capacitate de aco
modare la specificul competi
țiilor respective, ci și o certă 
valoare care-i permite, de pil
dă, ca fără o pregătire spe
cială in sală, pe o pistă atît 
de scurtă — 180 m, să-și îm
bunătățească cu exact 2 secun
de propriul record mondial 
indoor.

în mai puțin de un an, pe 
aceeași pistă, Natalia a obți
nut două recorduri mondiale: 
4:05,0 și acum 4:03,0, de fie
care dată singurul său adver
sar fiind cronometrul. Ei 
bine, acest cronometru ne dez
văluie, prin citirea timpilor 
intermediari, o creștere a ca
pacității finișului alergătoarei 
craiovence. Iată, spre exempli
ficare, graficele celor două re
corduri: 400 m — 67,0, 800 m
— 2:11,0 (64,0), 1200 m — 3:15)0 
(64,0), ultimii 300 m — 50,0, 
timp total — 4:05,0 și 400 m
— 65,5, 800 m — 2:10 5 (65.0), 
1200 m — 3:16,0 (65,5), ultimii 
300 m — 47,0, timpul total -4- 
4:03,0, rezultat cu care doar 
puține alergătoare se pot lău
da într-un întreg sezon... în

Uber 1 (r. v ilara)



l BĂ1AS SI I. TISMĂNAR PRINCIPALII 
PERFORMERI AI PRIMEI ETAPE 

A „CUPEI F.R. POPICE"

IOAN CAVAȘI Șl GHEOnCHE VULPE

au dominat întrecerile fetelor
Sîmbătă, înSîmbătă, în Capitală, a 

avut loc prima competiție de 
popice a noului sezon: etapa 
inaugurală a „Cupei F.R.P.". cu 
participarea celor mai _ buni 
sportivi, printre care și com- 
ponenții loturilor naționale. 
Dacă întrecerea fetelor, de pe 
arena Gloria, nu s-a ridicat 
la nivelul așteptărilor, la bă
ieți, în schimb, am asistat, pe 
popicăria Olimpia, la un con
curs deosebit de disputat, mar
cat de unele performanțe re
marcabile.

La fete, favoritele au fost 
net depășite de către o serie 
de jucătoare care nu fac parte 
din lotul național. Astfel, mu- 
reșeanca Elisabeta Albert și 
gălățeanca Elena Radu au rea
lizat cele mai apropiate punc
taje față de învingătoarea. Sil
via Raiciu, scoasă temporar 
din Iot. Elena Andreescu, vice- 
campioana lumii și cîștigătoa- 
rea ediției de anul trecut a 
„Cupei F.R.P.", cu cele 411 p 
nu s-a clasat printre primele 
șase jucătoare. N-a dat satis
facție nici Elena Pană, care a 
punctat doar 403.

Cu toate că sîntem la înce
putul activității competiționale, 
nnij dintre jucătorii consacraji 
în frunte cu cunoscuții Iosif 
Tismănar și Ilie Băiaș au ju
cat cu multă precizie, obținînd 
cifre de peste 900, ceea ce pe 
pistele de plastic ale arenei 
Olimpia se poate considera o 
performanță. Primul care s-a 
detașat de restul competrtori-

a fost Al. Cătineanu culor „ -»_. — ----------
924 p d. El i-a depășit categoric 
pe jucătorii care evoluaseră 
în seriile precedente. în ulti
mul schimb au intrat pe piște 
I. Tismănar, I. Băiaș, G. Marin. 
Tismănar și Băiaș au jucat 
foarte bine, mai ales la man
șele de „izolate" unde au punc
tat 72-80—81—88 "i, respectiv. 
79—88—89—88. - - -
rezultate mari , 
Tismănar — 931) pe primele 
două locuri. O evoluție meri
torie a avut Gh. Silvestru, 
care a totalizat 916 p. In 
schimb, G. Marin — care a 
avut un atu față de ceilalți, 
jucînd pe arenă proprie — a 
concurat foarte slab — 821 p d, 
ca si un alt sportiv fruntaș, 
I. Bice — 858.

Clasamentele primei etape : 
FETE : 1. Silvia Raiciu (Laro- 
met Buc.) 7 p (444 p d). 2. Eli
sabeta Albert (Voința Tg. Mu
res) 5p (421), 3. Elena Radi»
(Voința Galați) 4p (420), 4. Ana 
Petrescu (Gloria Buc.) 3p 
(419), 5. Gyongy Meszaros (Vo
ința Oradea) 2p (417), 6. Eli
sabeta Dragomir (Voința Timi
soara) 1 p (414). BĂIEȚI : 1. 
I. Băiat (Constructorul Galați) 
7 p (935), 2. I. Tismănar (Rul
mentul Brașov) 5p (931), 3. Ai. 
Cătineanu (Gloria Buc.) 4p 
(924) 4. Gh. Silvestru (Petrolul 
Teleajen PL) 3p (916). 5. St. 
Ordog (Electromures Tg. Mu
reș) 2p (892), 6. Al. Tudor (O- 
limpia Buc.) lp (890).

T. RABȘAN

jucătorii care evoluaseră

clasîndu-se cu 
(Băiaș — 935,

POLOIȘTII ROMANI SE ANTRENEAZĂ 
CU CAMPIONII LUMII

de polo aReprezentativa
României a plecat la Camogli 
(Italia) pentru a participa la o 
serie de antrenamente comune 
și partide amicale de verifica
re In compania selecționatei 
Italiene, actuala campioană 
mondială. Au făcut deplasarea 
Doru Spinu, Florin Slavei, Mi
hai Tudor — portari, Adrian

Nastasio, Viorel Rus, Claudiu 
Rusu, Liviu Răducanu, Adrian 
Munteanu, George Gaiță, Ivan 
Fejer, Eugen Ionescu șl Ilie 
Slavei, însoțiți de antrenorii 
Paul Niculescu și Iuliu Capșa. 
Lotul cuprinde și doi debu- 
tanți: portarul Mihai Tudor și 
Eugen Ionescu, promovați din 
reprezentativa de juniori.

întrecerile schiorilor alpini în 
competiția dotată cu „Cupa Valea 
lui Carp“ au însemnat, pentru 
marea majoritate dintre fruntașii 
acestui sport, o ultimă repetiție 
înaintea campionatelor naționale, 
care se vor desfășura, în această 
săptămână, la Poiana Brașov. La 
Sinaia au fost prezenți cei mai 
buni schiori din secțiile de per
formanță, cu excepția celor de la 
A.S.A. Brașov (a avut un sin
gur sportiv) care nu și-au res
pectat promisiunile făcute de a 
participa la „Cupa Valea lui 
Carp".

Vineri, pe o pîrtie grea, care a 
solicitat mult pe concurenți, mar
cată sub telecabina spre vîrful 
Furnica, antrenorii Cornel Tăbă
raș și Kurt Gohn au trasat tm 
slalom special dificil, cu multe 
„încuietori", oare nu au putut fi 
rezolvate decît de cîțiva dintre 
protagoniști. Printre cei abando
nați s-au aflat loan Cavași, Ni
colae Barbu, Gheorghe Stinghe 
ș.a. în aceste condiții întâietatea 
și-au disputat-o Gheorghe Vulpe 
(Teleferic) și dinamoviștii Alin 
Năstase și Dan Cristea. în pri- 
Aia manșă, Vulpe a coborît bine, 
a rezolvat rapid problemele tra
seului și a înregistrat cel mai 
bun timp (37,4), față de 37,7 și 
38,2, înregistrați de Năstase și 
Cristea. Manșa a doua a fost la 
fel de interesantă. Cristea a oobo- 
rît în 
printre 
cel mai 
tase au 
calculat 
obținut
i-a menținut pe pozițiile fruntașe 
ale clasamentului. întrecerea fe
telor 
rele
s-au 
prin ______
Velciov.

Slalomul uriaș de simbătă nu a 
mai beneficiat de condițiile at
mosferice favorabile din ziua 
precedentă. Sus, la Coda 2000, de 
unde s-a dat startul, un vînt 
puternic a pus destule probleme 
competitorilor, iar Pe traseu, va
lurile de ceață au ascuns porțile 
slalomului. In această capcană a 
căzut Dan Cristea, care a fost 
nevoit să abandoneze. loan Ca
vași, afectat probabil de insuc
cesul din prima zi, s-a aruncat 
pur și simplu pe panta înclinată 
a Văii lui Carp, lnregistrind 80,8, 
timp care nu a putut fi depășit. în 
manșa a doua, cei mal rapid a 
fost Gheorghe Vulpe, dar Cavași 
a fost în apropiere șl a dștigat 
pe merit această probă. La fete,

elevele predelene au fost iarăși 
de neînvins, situîndu-se^ pe pri
mele trei '
TEHNICE, 
BĂIEȚI : 1. 
leferic) 78,3, 
namo) 78,6, 
namo) 78,7, 
namo) 80,2, o. vriKTLMâ&xM. 
(A.S.A.) 80,6, 6. Nandor ! 
(C.S.U. Bv.) 82,7 ; FETE : 
Erica Codrescu (L.P.) 91,9,
Nelida Velciov (L.P.) 92,8,
Nela Simion (C.S.U. Bv.) 94,
4. Csilla Peters (M. duc) 97,4,
5. Daniela Tampa (St. roșu) 98,1,
6. Ane Marie Werhazy („U“ Cluj-
Napoca) 101,9 ; SLALOM URIAȘ, 
BĂIEȚI : L loan Cavași (Dina
mo) 167,2, 2. Gheorghe Vulpe
169.5, 3. Alin Năstase 170,1,
Nicolae Barbu (Dinamo) 173,L 5. 
Carol Adorian (M. duc) 
6. Csaba Portic (Dinamo) 
FETE : 1. Elisabeta Stroe 
133,8, 2. Mariana Axinte
134.5, 
Maria 
Csilla 
138,3.

locuri. REZULTATE 
SLALOM SPECIAL, 

Gheorghe Vulpe (Te-2 .. — .
3.
4.
5.

Alin Năstase (Di- 
Dan Cristea (Dl- 
D<ar Frățilă (Di- 
Gheorghe Bucur 
" ‘ : Szabo

3.

174,1, 
176,3 ; 
(L.P.) 

___  (L.P.)
3. Nelida Velciov 135,3, 4.
Balasz (M. Ciuc) 136,1, 5—6.
Peters și Nela Simian

4.

LA
gh. coji 

la

Pau! IOVAN

loan Cavași unul dintre învin
gători in „Cupa Valea lui 
Carp", așteaptă cu încredere 

campionatele naționale.
Foto : Dragoș NEAGU

CAMPIONATELE DE BASCHET
forță, a alunecat bine 
porți șt a realizat 40,5, 
bun timp. Vulpe și Năs- 
mers la fel de birje, au 
totul cu precizie șl au 
același timp (40,9), care

a fost dominată de schioa- 
Liceului din Predeal, care 
clasat pe primele locuri 
Erica Codrescu și Nelida

Desfășurarea etapei a 12-a a 
campionatului național de bas
chet feminin a Întărit poziția 
fruntașă a echipei Crișul și a rea
dus pe locurile 2 șl 3 formațiile 
Rapid șl Universitatea Timișoara. 
La băieți, modificările afectează 
direct locul ÎL care aduce retro
gradarea. Prin dubla victorie ob
ținută la Sibiu de către localnica 
C.S.U, (asupra echipei C.S.U. Ga
lați), siblenll au „pasat" poziția

MASCULIN

a ll-a studenților 
FEMINIh

timișoreni :
1

1. CRIȘUL 24 30 4 1309-1390 44
2. Rapid 24 17 7 1829-1588 41
3. Univ. Tim. 24 17 7 2034-1845 41
4. Voința Buc. 34 16 8 1617-1556 40
5. Poli. Buc. 24 14 10 1774-1548 38
6. Mobila 24 14 10 1827-1787 38
7. „U" Cj.-Nap. 24 12 12 1991-1853 36
8. Voința Bv. 24 11 13 1755-1731 35
9. Progresul 34 10 14 1573-1609 34

10. Olimpia 24 7 17 1450-1574 31
11. C.S.Ș. Pl. 24 4 30 1560-2694 28
12. P.T.T 24 2 22 1372-2007 36

L DINAMO >4 33 1 3737-2304 67
2. Steaua 34 31 3 3162-2529 65
3. Farul 34 22 12 3123-3000 56
4. I.C.E.D. 34 21 13 2903-2928 55
5. C.S.U. Bv. >4 19 15 2921-2952 53

REALITATEA DIN TEREN CONFIRMĂ DOAR ÎN PARTE FRUMOASELE PLANURI ÎNTOCMITE
(Urmare din pag. 1)

„U“ Cj.-Nap. 34 
Rapid 
C.S.U. Gl. 
C.S.U. Sibiu
Poli. Buc. 
Unlv. Timiș. 
Utbls

în sala J 
că diminea 
fost gazdă 
tic dotat c 
rie“, pentr 
fost acorda 
gime Gh. C 
de filologie 
lung, care 
lista cîștil 
1: 60 m :1 
mo) 6,9; trj 
rul) 14,11 
caru 7,31 rJ 
pescu (Lie. 
(Viitorul) 2 
Savu (Met 
NIOARE I 
lescu (Lie. 
va) 7,7 ; 1 
(Viitorul) a 
Kiss 1,70 d 
mălan (Rea 
RE II : 6q 
(Lie. 2) 71 
m : D. Enl 
VILARA -I

© în pj 
avut loc ca 
aflat la a 1 
bucurat del 
Cupa a fod 
Dinamo, d 
600 mL.ll 
— 800 ml 
zău), fete | 
(Amidex II 
re II — 11 
(C.S. Buzăl 
m M. Tel 
nioare I 1 
(Met), juJ 
V. Cîmpeal 
juniori Iii 
(Amidex), I 
L. Darvaș I 
6000 m D. I 
zău). Precil 
cele 10 pl 
au fost cil 
din Tg. .j 
Zlatna 1 (j 
coresp.). I

• Pestei 
mișoara, Al 
doara au I 
cursul dini 
rezultate : 1 
(CASUT) 71 
cu (Din. II 
60 m : Reni 
8,6. (C. CB!

18 16
13
13
10

9
8
5 29

I.
7.
I.
9.

10. 
ÎL 
12.____

• In clasamentul __
FEMININ: 1. Diana Băiaș (Mobi
la) 534 p, 2. Ștefania Borș (Voin
ța București) 475 p, 3—4. Rodica 
Golan (Universitatea Timișoara) 
și Viorica Balai-Ciocan (Mobila) 
377 p; MASCULIN: 1. C. Moraru 
(C.S.U. Brașov) 830 p, 2. FI. Er- 
murache (Politehnica Buc.) 822 p, 
3. P. Grădișteanu (I.C.E.D.) 666 p.
• Rezultate din Divizia B :

MASCULIN: Chimia Craiova — 
P.T.T. București 122—67 (44—35),
Comerțul Tg. Mureș — Universi
tatea II Cluj-Napoca 9®—86 
(47—55), Politehnica n București 
— Marina Constanța 71—65 
(36—22), Automatica București — 
Constructorul Arad 72—65 (28—29), 
Academia militară —* Electrica Fi- 
enl 73—61 (38—28), Politehnica
iași — A.S.A. Bacău 95—75 
(48—33); FEMININ: Politehnica H 
București — Confecția Călărași 
75-25 (41—15), C.S.Ș. Arad — Sti- 
rex Bistrița 87—41 (44—28). (Cores
pondenți: T. Costin, C. Albu, Da
niel Diaconescu, N. Tokacek, N. 
Străjan, Tr. Tudose).

34
34
34
34
34
34

2961-2364 52 
2544-2508 49 
2615-2985 47 
2690-3213 44 
2810-3138 43 
2748-3252 42 
2565-2953 39 

coșgeterilor:

19 
21 
34
25
26

ACTUALITĂȚI VOLEInlcL Dacă toate se „bucură" de 
sucesul „duminicii sportive" la 
care am asistat, ne întrebăm : 
asta-i tot ce pot face cei 3 
profesori de educație fizică în
cadrați la M.I.U. ?

INACTIVITATE CU... ACTE 
IN REGULA

C.E.F.S. din sectorul 2 al Ca
pitalei nu a avut, duminică, 
niri o acțiune In cadrul „Da- 
ciadei". De unde știm T Din 
programul săptămânal de com
petiții întocmit de C.M.E.F.S. 
București.

C.E.F.S. din sectorul 6 al Ca
pitalei a avut, duminică, o ac
țiune mare în cadrul „Dacia- 
dei". De unde știm ? Tot din 
programul...

Cîtâ diferență I
Cită diferență ? C.EJ.S. din 

sectorul 6 a avut, într-adevăr, 
o acțiune mare în cadrul „Da- 
ciadei", dar... numai în pro
gramul întocmit de C.M.E.F.S. 
București ! în parcul sportiv 
Progresul unde, duminică, tre
buia să se desfășoare această 
Importantă acțiune, nu s-a des
fășurat nimic 1 Acțiunea, care 
se chema cros, nu a putut a- 
vea la start decît... un repor
ter sportiv și cîțiva elevL Așa
dar, crosul mult lăudat, înse
rat și la rubrica , 
gem" a C.M.E.F.S. 
nu a mai 
sportivii 
sector (nu 
tru licee), 
(nu toti. doar din... 
generale), au lipsit tinerii de 
la Vulcan, Electromagnetica, 
Relon-Panduri, Aurora, Indus- 
tîra iutei, Inox și din multe 
alte asociații sportive invitate 
să participe la această între
cere...

La această mare întrecere 
organizată, desigur. în.» cola
borare cu toți factorii cu atri
buții în sport din sectorul 6 !

merită a fi făcută : pe bănci 
speciale, părinții concurenților.

O duminică a mini-atleților 
săritori în înălțime, care s-a 
înscris, într-un fel, ca o reu
șită. Păstrăm o serioasă 
rezervă pentru faptul că 
patru dintre celelalte uni
tăți de invățămînt avînd 
clase cu profil de atletism (42, 
172, 203 și Liceul 2) au absen
tat, n-au înțeles să dea curs 
invitației organizatorilor. (Nu 
cumva era și o obligație ?). Si
gur, scuze pot fi găsite (și nu 
ne îndoim că toți cei în cauză 
se vor grăbi să le caute !), mai 
trist e că s-a scăpat un bun 
prilej de a oferi copiilor din 
școlile respective posibilitatea 
prezentării la un test. în con
dițiile unei săli minunate și în 
perspectiva apropiatului sezon 
sportiv în aer liber. Se dove
dește încă o dată că valoarea 
atletismului școlar din Capita
lă rămîne staționară (la nivel 
mediocru) și pentru că unii 
dintre profesorii-antrenori ma
nifestă o comoditate inadmisi
bilă.

IN SCRIPTE - DUMINICĂ 
SPORTIVA

ÎN SALA -QTEVA GIMNASTE.»
Grupul școlar M.I.U. numără 

peste 2000 de elevi, fete și bă
ieți. care dispun de bune con

liceele „23 August", Mecanică 
fină și Electroaparataj. Nume 
de cîștigători : Gina Moldovea- 
nu, Tudorel Cristea, Maria 
Bunea, Gheorghe Cosma ș.a. 
Felicitări concurenților I Pro
punem organizatorilor mai 
multă grijă în alegerea locu
lui de dezechipare. Mai ales 
cînd e frig și ploaie.

ABSENȚE NEMOTIVATE I
Ora 9, la Școala generală 

190. Sala de sport, cea mai 
frumoasă din sectorul 5, are 
ca invitați pe elevii claselor 
V—VII cu profil atletic, spe
cializați în săritura în înălți
me. Organizare bună (cu me
rite speciale pentru prof. Eu
gen Pop, directorul școlii-gaa- 
dă), copii ambițioși, bine pre
gătiți pentru etapa actuală, 
disciplinați, cu o ținută spor
tivă 
unui 
pieri 
cație 
rale 
(Gheorghe Teșu, Doru Bâdini, 
Ileana Poștaru, Ștefan Lăză- 
rescu și George Medeșan), 198 
(Irina Firan) și Clubul sportiv 
Pionierul (Olga Borangic-Mi- 
ronescu). Și o altă subliniere

___ _ „ Y „ _ ______ ______ ___  V 
I

umeri : 
tala de

care depășește caracterul 
concurs de rutină. Subli- 
pentru profesorii de edu- 
fizică de la școlile gene- 
164 (Andrei Barta). ISO

SOVATA VA AȘTEĂPTA
Supranumită pe drept stațiunea lacurilor terapeutice, Sova- 

ta constituie și în perioada sezonului rece cea mai indicată 
adresă pentru tratarea afecțiunilor ginecologice, fiind reco
mandată și în afecțiunile reumatice, ale sistemului nervos pe
riferic, în disfuncțiunl și insuficiențe endocrine, în stări aderen
ți ale cronice ale sercaselor inflamate etc., dar și pentru petre
cerea unui plăcut și reconfortant concediu de odihnă.

Lacului helioterm Ursu, un veritabil miracol al naturii, unic 
în Europa, care constituie unul din importanții factori naturali 
pe care se bazează tratamentul balnear, 1 se adaugă apele cu 
efecte la fel de tămăduitoare ale celorlalte patru lacuri din So- 
vata: Aluniș, Negru, Roșu și Verde, care au o apă cloruro- 
sodică cu o concentrație ce variază între 77—213 g/1 și consti
tuie izvoarele principale dătătoare de sănătate ale stațiunii. O 
modernă și complexă bază medicală deservită de elegantele ho
teluri „Sovata". ,,Aluniș", „Căprioara" (de categoria I), precum 
și vile cu o arhitectură specifică șl atrăgătoare cu diferite grade 
de confort asigură condiții deosebite de cazare, fiind bine do
tate și încălzite.

Clubul, sala de spectacole, biblioteca, cinematograful, sala de 
gimnastică.- precum și nenumăratele posibilități de drumeție pe 
care le oferă această frumoasă zonă turistică (Vîrful Cireșul, 
Valea Sebeșului, Cîmpu Cetății ș.a.) constituie doar cîteva dîn 
mijloacele de agrement care sînt puse la dispoziția celor venițl 
în stațiune.

în această perioadă se pot obține locuri pentru Sovata atît 
prin agențiile și filialele OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM

8

l

sn

§
&

-- ipx AUICUVIC LAT J.'VLLLAjn U UUJL| LUL lurtiom 
din întreaga țară, cît șl direct de la dispeceratul de cazare al 
stațiunii.

diții pentru petrecerea timpu
lui liber în tovărășia sportului. 
Iată de ce, aflînd că dumini
ca trecută a fost programată 
• zi a competițiilor de masă 
Înscrise sub genericul „Dacia- 
dei“. am ținut să fim prezenți. 
Speranțele că vom urmări un 
spectacol frumos au început să 
se spulbere, însă, de cum am 
intrat pe poartă. Prea era li
niște pe alei. Doi băieți de 1a 
care încercam să aflăm amă
nunte, ridicau din 
„Cred că-i încuiată
sport". Nu era încuiată. Un 
grup de fete se înghesuiau pe 
o bancă, în vreme ce alte cîte- 
va întindeau niște saltele de 
gimnastică. Era ora 10 (pro
gramul ar fi trebuit să încea
pă — conform comunicării fă
cute la C.M.B.E.F.S. — la ora 
9). „Tocmai ne pregăteam să 
începem. Avem campionatul de 
gimnastică pentru fetele din a- 
nul I — ne informează prof. 
Virginia Ioan, 
ne uităm cam 
la numărul 
continuă : „Să 
mari greutăți cu atragerea ele
vilor spre sala de sport, mai 
ales a fetelor" (în sală nu era 
decît un singur băiat 1). încer
căm să explicăm că am fost 
informați despre o duminică eu 
întreceri complexe. „Da ! Aces
tea sînt. Și mal avem un meci 
de handbal, tot cu fetele, de la 
ora 11“.

Au început întrecerile de 
gimnastică. Tovarășa prof. 
Claudia Herold ne spune că 
vor fi cam... 16 concurente. 
Singura evoluție demnă de 
semnalat a fost cea a elevei 
Lilî Nicolae.

Alte activități sportive la 
M.I.U. ? Ni se spune eă se or
ganizează întreceri la tenis de 
masă, atletism, șah, baschet sî 
altele. Acestea... în alte duml-

• ÎN CAMPIONATELE DIVI
ZIEI A de volei s-au desfășurat 

partidele etapei a XIV-a.
FEMININ

L DINAMO
2. MU“ Craiova
3. Poăjteiinica lași
4. — ------
5.
L
7.
B.
I.

10.
U.
12.

„U“ Timișoara 
C.S.U. Galați 
Știința Bc. 
Farul C-ța.
Chlmpex C-ța. 
Rapid 
c.s_M. Sibiu 
M ara tex BJ^L 
„U" Cj.-Napoca

14
11
10

9
9
8
6
6
5
3
3
0

o
3
4
5
5
6
8
8
9

11
11
14

28
25
24

43: 8
34 U7 
33:17
35 322 23 
32:26 
27:28 
30:28 
25:23 
19:35 
19:34 
15:35
9:12

23
22
30
20
19
17
17
14

Apoi, văzînd că 
cu nedumerire 
participantelor, 
știți că avem

,Unde mer- 
București 

avut loc. Au lipsit 
liceelor din acest 
toti. doar din... pa- 
au lipsit pionierii 

18 școli

un tondaj despre care ne-amIată, așadar, ce ne-a arătat 
propus să scriem. Și ea să nu se scuze cineva că timpul a fost 
de vină, precizăm ci asemenea „absențe nemotivate" aflăm în 
fiecare duminică în sectoarele Capitalei, in pofida programelor 
bogate comunicate la sectoare, la C.M.E.F.S., la...

Nu ne-ar mira — tn astfel de condiții — 
seamă asemenea „acțiuni" să fie 
vrednice de laudă !

Iar dacă cerem ca factorii de 
ordine, o facem din conștiința că 
rtre pot masca un timp comoditatea unor profesori de educație 
fizică și activiști sportivi, dar nu pot contribui la dezvoltarea fi
zică armonioasă a tinerei generații.

raportate șl
ca in dările de 
cu niște cifre...

răspundere
asemenea planuri firi acope-

să fie chemați la

L
2.
3.
4.
8.
5.
7.
a.
9. 

ia. 
ÎL 
12.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

MASCULIN
lo 15
14 113

9
8
7
8
6
6
5
4
3
3

Baia

BAI. 
Bv.

14 
14 
14
14
14
14 
14 
ÎS
14
14

30 
27
23
22
21

Constructori 
București — 

FEMININ: 
reșt! — SpJ 
Voința Bucu 
va 3—2, Cq 
C.S. Rm. 7 
Ploiești — 
Deva — Ms 
1—3, Flacăra 
Braioonf Ba 
București -j 
Oradea — 1 
Dacia Piieșil 
1—3, Constrl 
zalău 2—3, 
Albatros Col

Corsapond 
Gh. Lazăr, 
vanu, I. Feti 
năsescu, I. 1 
Cristea, C. 1 
Secăreanu.

STEAUA 
Dinamo 
Explorări 
Tractorul 
Delta TI.
Politehnica Tm. 
Viitorul Bc. 
C.S.M. Sv. 
Sllvania Ș.S. 
C.S.U. Galați 
„U“ Craiova 
„U“ Cj.-Napoca

• MIERCURI ’ 
ora 17, se va 
dintre echipele 
rări șl Steaua, 
llștli bucureșteni 
să ia parte la faza finală a C.C.E.

• IERI a părăsit Capitala for
mația masculină Dinamo, care va 
participa, între 16 șl 18 februarie, 
la faza ~
alături 
Levskl 
serwice
• IN 

ZIEI B 
unei noi etape:

MASCULIN: SARO Tlrgoviște 
— Electroputere Craiova 3—2, 
A.S.U. Pitești — „7 Noiembrie" 
Sibiu 1—3, Oțelul Or. Dr. Petru 
Groza — Voința Alba Iulla 3—2, 
Petrolul Ploiești — Progresul Bră
ila 3—6, PECO Ploiești — Dinamo 
Brăila 0—3, Steaua II București — 
Progresul București 3—2, Rapid 
București — Calculatorul Bucu
rești 3—1, Metalul Suceava —

20
20
19
19
17
17 
laia

desfășura partida 
masculine Explo- 
deoarece voleiba- 

vor trebui

DIN

finală a „Cupei cupelor", 
de Kuda Hvezda Fraga, 
Spartak Sofia și Gencen- 
Vugt (Olanda).
CAMPIONATELE DIVI- 
s-au desfășurat partidele

£25335:

GALA DE BOX
(Urmare din pag. I)

lea Mocanu sau Florian Liva- 
daru, ca și mai tinerii Marcel 
Sîrba sau Viorel Ioana. Pre
mieră 
cocoș : Ștefan Băiatu (venit de 
la categoria muscă și Mihai 
Ploeșteanu (coborît de la pană), 
In ciuda rutinei lor, au deve
nit prea lenți pentru această 
categorie.

Rezultate : semimuscă —

neconvingătoare la cat.

PATINAJ 
ARTISTIC 
Poiana Braș1 
de patinaj’ 
Tractorul" L< 
prezentanților 
(Tractorul) < 
tori d'in Capi 
reyti și Ciul 
lata cîștigâtc 
Tiberiu Parai 
(ambii de la 
Radu (Tracto 
(I.E.F.S.); co 
(Tractorul) . 
grea și Deli 
Tractorul) ; 
(C.S.Ș. 2) Și 

torvl) ; senior 
neîia Picu (1

SCRiMĂR
pionotul mur

DE LA
Cozma b. 
Șchiopu b 
— Slrcă^ 
cocoș --  1
nu ; sem 
b.p. Ioana 
b.ab.l Do: 
cie — Bu 
mijlocie ir 
dea. Cicu 
b.p. Tănas 
b.p. Dotare 
semigrea ■
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I
I
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con- 
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I
I
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FORTA- 
GÎNDIRII 
ÎN JOC

Ca în fiecare an pe vre
mea aceasta. Ia ora amicale
lor, echipele noastre divizio
nare, abia ieșite din etapa 
de munte, se prezintă bine 
puse la punct din punctul de 
vedere ai pregătirii fizice. Au 
întărit duminică acest ade
văr fi formațiile bucureștene 
Rapid și Dinamo care, în po
fida terenului greu practica
bil, au avut resurse pentru 
toate cele 90 de mi note, im- 
pr im î nd jocului un tempo 
alert. Nu încape vorbă, in 
ambele tabere mușchii erau, 
cum se spune, ,,bine k»crati", 
per mi tind fotbaliștilor să facă 
față travaliului, să imprime 
acelor faze mai reușite o no
tă de accentuat d.nomism. 
Dar, tot ca în fiecare an, o- 
dată cu meciurile de verifi
care mai reapar, cînd și ci nd, 
unele lipsuri de ordin lactic, 
de orientare: pase sau cen
trări efectuate cu întirziere 
(exemplu Custov și Vrinceanu, 
Șutru și Manea), menține
rea balonului la picior pînă ba 
deposedarea de adversar (Pu- 
riț și Țâlnar). Eroarea cea 
mai flagrantă insă ni s-a pă
rut atunci, în mir». 32, cînd o 
repunere de la margine, din 
propria jumătate de teren a 
fost făcută de un stoper de.* 1..

armele. Au participat 48 ae flore- 
tiste, cite 35 de floretiști și spada
sini, precum și 30 de sabreri. La flo
retă feminin a cîștigat Georgeta Bo
ca (C.S.Ș. Energia, antrenor Romeo 
Pelegrini), după baraj cu Elisa beta 
Guzgan u (Steaua) și Angela Popa 
(Viitorul). La floretă băieți a cîști
gat Fernando Bucur (Viitorul, antre
nor Zoltan Gered) care l-a întrecut 
pe Cristine! Stanciu (Progresul). La 
spadă, Marialaki Csaba l-a întrecut 
pe Ion Sîrbu (ambii C.T.A.S., antre
nor Alexandru Istrate). Proba de sa
bie s-a încheiat printr-o finală de 
șase, cîștigată de Florin Turcu (C.S.Ș.
1, antrenor E- gen Turcu) cu 4 v. (Mil- 
tiade ATANASIU — coresp.).

IN SĂLILE „23 AUGUST* 
Șl STEAUA DIN CAPITA

LĂ au început luni dimineață între
cerile competiției de tenis dotate cu 
„Cupa 16 Februarie". La start sînt 
prezenți reprezentanți ai cluburilor și 
secțiilor de tenis din întreaga țară. 
Printre favor!ți: Mîrza, Suta, Dirzu, 
Elena Trîfu, Simona Nunweiller — la 
seniori și Hnat, Șovar, Constantines- 
cu — la juniori. Competiția se va în
cheia duminică.

AUTOTURISMELE — O PRE
ZENȚA PERMANENTA la tra

tribuite, între altele, DOUA 
AUTOTURISME „Dacia 1300". In 
total, numărul autoturismelor 
cîștigate la tragerile obișnuite 
Pronoexpres din prima lună a 
acestui an a ajuns la 6 ! Nu sînt 
de neglijat, însă, nici numeroase- 

marcaj, de dinomovistul Ghk 
ță. (Ce s-ar fi întîmpfot in 
situația unei intercepții ra
pide a balonului, urmată de 
un atac dirijat spre zona pă
răsită de jucător ?).

Sînt numai cîteva din ero
rile observate ba meciul moi 
sus amintit (ca, dealtfel, șl 
la alte partide desfășurate In 
aceste zile) și oare declan
șează, firesc, întrebări de 
genul acesta: Ce gîndese, 
oare, antrenorii acestor jucă
tori ? De ce le tolerează a- 
semenea greșeli, deși Io fie
care început de sezon se pro
mite cu totul a ltceva ?

Faptul că șl in 1979 mol 
sînt jucători care continuă să 
Ignore sarcinile de marcaj ne 
reamintește, vrînd-nevrind, de 
golul primit, recent, de echi
pa noastră reprezentativă în 
amicalul de la Stanke Dimi
trova, unde fundașul bulgar 
Vasilev (același care a înscris 
singurul punct al echipei sale 
intr-un meci România — Bul
garia, disputat în 1976, la Tîr- 
novo, în Cupa balcanică) a 
marcat ba capătul unei curse 
de 80 m, pe traseul căreia 
o-a întîmpinat nici o opoziție.

Morala e simplă: fotbalul 
angrenează în joc forța și re
zistența mușchiului, dar recla
mă imperios și gîndirea ju
cătorului, inteligența sa. Con
tează mu fit, este drept, să poți 
alerga 90 de minute, dar $1 
MAI MULT modul în care se 
efectuează mișcarea, subordo
nată unei idei de ansamblu 
sau de moment, în funcție de 
respectivele faze. Altfel, pă
cat de efort, de acumulările 
fizice, realizate, cu trudă, 
săptămîni în șir...

Intrucît în partidele inter
naționale, fotbaliștii noștri 
evokiea-z-ă, în genere, cu de
prinderile de îa dub, o re
vizuire de atitudine se Impu
ne. încă de pe acum cînd 
mai este timp pentru retușări, 
ba antrenamente și în meciu
rile de verificare.

Gheorghe NICOLAESCU
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Testele lotului reprezentativ

ETERNELE
ALE LINIEI

KJUSTENDIL, 12 (prin te
lefon). Jocul de la Kjustendil. 
care a Încercat să Ce un joc- 
țcoală, prilejuiește o serie de 
observații, mai ales pentru pri
ma repriză, cea in care lotul 
A a lăsat impresia că nu gă
sește o soluție eficace în atac. 
Acest joc repune pe rol pro
blema liniei de mijloc, care, în 
fotbalul modern, este o adevă
rată .cheie de boltă", dovadă 
și faptul că, în ultimii 20 de 
ani (de la Stockholm T958) 
majoritatea echipelor mari, în- 
cepind cu Brazilia — 1958, au 
întărit linia de mijloc .de 3“ 
cu încă un om, pentru a tace 
din ea un fel de ,,înaintare 
rugbystică", oricînd capabilă să 
producă mingi utile, și, pe de 
altă parte, să reziste atacului 
advers. în jocul școală la care 
ne referim, fotbaliștii români, 
tratînd de sus (și, implicit, su
perficial, momentul atacului, au 
făcut ca „linia de 4“ să rămînă 
doar cu un singur om : Boloni. 
Ceilalți doi mijlocași (Bomilă 
și Rădulescu sau Bălăci), ca să 
nu mai vorbim de extrema ne
cesară, s-au transformat în in
teri „rătăcitori", înțelegînd prin 
asta și faptul că revenirile în 
apărare au fost cu totul spo
radice.

Acum doi ani, în primăvara 
Zagrebului, formula liniei me
diane se baza pe doi mijlocași 
dăruiți ți defensivei (Romilă + 
Boloni), care permiteau pro
pulsarea mijlocasului-atacant 
Iordănescu. Astăzi, linia de 
mijloc contează, de multe ori, 
pe un singur om dăruit și de
fensivei (B516ni), ceea ce fringe 
echilibrul echipei. Ca să nu 
mai amintim și de faptul că 
cel de-al patrulea mijlocaș de 
la Zagreb (Crișan) nu mai de
pune efortul „necalificat" al 
sprijinirii apărării, așa cum a 
făcut-o în meciul cu Spania, 
la București (1977), cînd a tă
iat aripile fundașului ofensiv 
Camacho.

Această reducere la minimum 
a sarcinilor duble Ia nn singur

„TOT RĂUL ÎNCEPE DE LA CONCESII,
DE LA COCOLOSIREA LIPSURILOR..."

scurt dialog cu antrenorul Valcriu Ncagu
— Cum ai ajuns, Valeriu 

Neagu, la Victoria Călan 7
— Decît să stau fi *& nu fac 

nimic... Intenționez să mai fac 
și eu ceva în fotbal, nu vreau 
să-mi treacă timpul antrenoratu- 
lui.

— Dar echipa din Călan 
stă cu un picior în-. Di
vizia C șl, în asemenea 
Împrejurări, atmosfera nu 
e prea veselă.

— Nu mi s-au pus condiții spe
ciale, deși știu ce mă așteaptă. 
Dintr-o analiză sumară, am ajuns 
Ia concluzia că putem face ceva 
împreună. Lotul este cam același 
de acum un an, cînd echipa ata
ca locurile 3—4. M-ar mulțumi, 
deocamdată, să refacem atmos
fera de lucru, să introducem 
ordinea și disciplina propice fot
balului.

— Ai aflat, cumva, de 
ce echipa aceasta a ajuns 
la ananghie 7 Poate folo
sește și altora...

— Din cauza toleranței față de 
micile sau marile abateri de la 
disciplină ale jucătorilor pe te
ren și în viața lor particulară. 
S-au închis ochii, s-au dat aver
tismente, răsfățațif — probabil — 
au fost luați și în brațe, așa 
cum se mai obișnuiește pe la 
noi, și, uite așa, netăind răul 
de la rădăcină s-a ajuns pînă 
la coalizări soldate cu... plecarea 
„diplomatică" a antrenorului.

— Nu-ți este frică că 
urmează un altul La rînd?

— Sint conștient că vor fi și 
greutăți. „Culisele" s-ar putea 
să lucreze în continuare, că așa 
se cam înțîmplă. In ce mă pri
vește însă, mi-am propus să fiu 

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
le cîștigurl în numerar, cu va
lori de ordinul zecilor de mii, 
realizate în aceeași scurtă pe
rioadă, care ilustrează elocvent 
tradiționala atractivitate a aces
tui sistem de joc. Este intere
sant de reținut că patru din cele 
șase autoturisme au fost obținu
te pe bilete achitate 25c/o, iar 
două pe bilete achitate 100%.

PROBLEME 
DE MIJLOC
om are implicații negative atit 
In atac, cit și în apărare. A- 
cum doi ani, Romilă și Boloni 
(mijlocași de margine ai mo
mentului respectiv) erau și a- 
vanposturi grijulii ale funda
șilor laterali. Astăzi, Boloni 
„închide- doar în mijloc, cei
lalți doi sint departe și ast
fel se explică jocul mai slab 
al lui Vigu și Tilihoi. Pe de 
altă parte, superioritatea nu
merică în atac (cel puțin în 
jocul de la Kjustendil) e mai 
mult o aglomerare, în care 
un-doi-urile sînt simple jocuri 
de artificii într-o zonă în care 
e „lume multă", ceea ce con
tribuie și Ia sufocarea lui Dudu 
Georgescu. A fost suficient ca 
după pauză, mijlocașii să nu 
mai fie atrași de minge și să 
.schimbe" cu extremele pe toa
tă lungimea frontului, pentru 
ca Dudu Georgescu să realize
ze două goluri și o bară (cu 
capul) în numai cîteva minute.

Să sperăm că toate acestea 
au fost doar o eclipsă pasageră, 
născută din nerăbdarea fiecă
ruia de a se înscrie primul pe 
tabela de marcaj. Un prim răs
puns ne va fi dat la Blagoev- 
grad, miercuri, în jocul cu se
lecționata olimpică a Bulgariei, 
în acest meci vom vedea dacă 
simptomele din jocul școală de 
la Kjustendil nu sînt cumva 
semnele unei maladii cronice.

★

Lotul A și-a continuat an
trenamentele în cursul zilei de 
luni. Au fost citeva accidentări 
ușoare (D. Georgescu, Sameș), 
dar acum totul este In regulă. 
Jucătorii din lot urmăresc cu 
mare atenție la radio rezulta
tele obținute de coechipierii 
lor, acasă și in străinătate. O 
oarecare nedumerire creează 
verva deosebită a lui Dumitru 
și Iordănescu, într-un moment 
In care aici se încearcă consti
tuirea unei formații care să 
joace la nivelul maxim la 4 
aprilie.

Ioan CHIRILĂ

necruțător, să „ard cu flerul ro
șu- la nevoie. Le-am spus tova
rășilor din conducerea secției și 
jucătorilor că, dacă nu se va în
țelege bine poziția mea. voi lua 
primul tren și voi pleca la Bucu
rești.

— $1 ce au spus cel din 
conducere, de exemplu 7

— Că voi avea tot sprijinul, 
toată libertatea de acțiune tn 
toate problemele. Nu vreau să 
acuz pe nimeni de la Călan, dar 
de muie ori răul nu începe de la

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI « ȘTIRI
A MUNE, IN CAPITALA, DI

NAMO — GWARDIA VARȘOVIA. 
Cunoscuta formație poloneză 
Gwardia Varșovia își începe, 
mîine, turneul în țara noastră, 
întCnind, pe Stadionul Republicii 
(ora 15,30) echipa Dinamo. In 
continuare, fotbaliștii polonezi 
mai susțin alte patru partide : cu 
Politehnica Iași (18 februarie) Vi
itorul Vaslui (21 februarie), Glo
ria Buzău (23 februarie) și cu 
Rapid București (25 februarie).

A LA PLOIEȘTI, PETROLUL 
— STEAUA, stadionul Petrolul 
din Ploiești va găzdui mîine, de 
la ora 15,45, întîlnirea Petrolul — 
Steaua.

• SELECȚIE LA CLUBUL 
VOINȚA. Clubul din șoseaua Pi
pera, organizează mai multe se
lecții pentru copii născuți în anii 
1963 și 1964. Selecțiile vor avea 
loc în zilele de luni, miercuri și 
vineri, între orele 9—12 și 15—17.

Dacă în privința cotei de joc 
participainții au de ales între 
„întreg" și „sfert", calea spre 
marile succese este numai una, 
știut fiind că NUMAI CINE JOA
CA POATE CIȘTIGA 1

★
ClȘTIGURILE TRAGERII PRO

NOEXPRES DIN 7 FEBRUARIE

IMBATRINIREA ANTRENORILOR ? 
NU! ANCHILOZA PROFESIONALĂ...

Se poate spune, fără teama de a greși, că actuala ediție a 
campionatului primei ediții constituie „încercarea puterii" 
pentru tinerii antrenori. Pentru că celor care au deja un sta
giu marcat ți citeva rezultate... remarcate (FI. Halagian, Gh. 
Constantin, I. Nunweiller) li s-au adăugat acum V. Mateianu, 
L. Antohi L Ionescu, noi veniți in marea performanță, care 
si-au exprimat aspirațiile ți posibilitățile ca profesioniști prin 
jocul echipelor lor, a căror cotă valorică a fost, adeseori in 
prima parte a campionatului, peste suma valorilor care com
pun respectivele loturi. In același timp, s-a observat un re
gres al unor formații la cirma cărora s-au aflat sau se mai 
află încă tehnicieni cu vechi state de serviciu, ca de exemplu 
Politehnica Timișoara (Angelo Niculescu). Universitatea Cra
iova (Ilie Oană).

Să se afle, oare, față în față, elanul tineresc al neconsa- 
craților cu blazarea antrenorilor reputați, sau este o opoziție 
de conjunctură ? In acest sens ne-am adresat unor reprezen
tanți ai celor două „tabele", pentru a le afla opiniile.

Angelo Niculescu : „Nu există antrenori tineri ți bătrîni, ci 
antrenori cu rezultate ți fără rezultate. Profesional vorbind, 
criteriul virstei este lăturalnic. Virsta e demnă de luat în con
siderare doar prin prisma experienței. Cine muncește e încă 
tlnăr. Gnd singurul criteriu al aprecierii este virsta, ne aflăm 
în plină eroare, fie că. e vorba de jucători, fie de antrenori. 
In performanță, predominantă e valoarea. Apariția unor nume 
noi in rindul antrenorilor din prima divizie ne dă speranțe că 
țta^eta e te otitei teme. Mateianu, Proca, Halagian sint — de 
mai mult timp, nu din acest campionat — inovatori eficienți. 
Ei ies, însă, in relief acum, pentru că întrecerea din campio
natul nostru nu creează emulația necesară în rindul antrenori
lor. Schimbul de experiență e superficial, deși este foarte im
portant pentru creșterea tehnicienilor. Actualul sistem de re
ciclare trebuie să fie doar un începui, mai ales din punct de 
vedere metodic. Iar schimbul de experiență pe plan interna
țional trebuie să urmărească nu un scop turistic, ci unul ime
diat, practic, profesional. Din acest punct de vedere, afirma
rea lui Proca după stadiul de pregătire efectuat in străinătate, 
mi se pare pilduitoare. Actualul raport de forțe din eșalonul 
antrenorilor divizionari arată, totuși, indiferent dacă vrem sau 
nu să recunoaștem, că tinerii vin cu dorința de afirmare, in 
timp ce ceilalți se agită mai puțin..."

Viorel Mateianu : „Chiar dacă departajarea pe criteriul virs
tei e artificial întreținută ți simplist explicată, un sîmbure de 
adevăr există. Consemnăm acum, în acest campionat, nu un 
episod al „luptei" între generații, ci al bătăliei pentru o nouă 
calitate în procesul de pregătire a fotbaliștilor, pentru înlătu
rarea metodelor învechite, rutiniere. Or, antrenorii mai vîrst- 
nici se desprind mai greu de obișnuințele unui deceniu sau 
două de practică. Eu unul urmăresc cu obstinație un sin
gur lucru la echipa mea : să acord atenția primordială jocu
lui cu mingea, acestuia fiindu-i subordonate toate celelalte 
laturi ale pregătirii. Specificul fotbalului în aceasta constă și 
noi, antrenorii tineri, trebuie să stimulăm permanent apetitul 
pentru minge. Pregătirea atletică, pressingul, lanțul tactic, toate 
celelalte noțiuni legate de antrenament golesc conținutul 
dacă în ziua meciului fotbalistul este sătul de minge, și 
mulți dintre antrenori sînt ei înșiși sătui de minge sau de 
teren... Eu continui să joc alături de elevii mei în multe par
tide de antrenament. Exemnlul celiti din teren contează 
enorm".

Și, în loc de concluzie, părerea unui „neutru", antrenorul 
Tyaian ionescu, care iși aplică vocația de modelator al tinere
lor talente la una din cele mai tinere ți talentate echipe din 
prima divizie, S. C. Bacău : „în fotbal, ca ți în alte domenii 
de activitate, definitoriu este randamentul. Eu cred că meto
dica antrenamentului nu s-a schimbat în datele ei esențiale, 
ci că problemele de metodică apar — ca moda — cînd și cînd 
pe primul plan. „Mini" sau „maxi"... Și atunci ne amintim 
că... avem antrenori depășiți I Cert este, însă, un fapt : că 
au început să dispară antrenorii pretențioși, exigenți, care îm
bină bine teoria cu practica. Dacă ar fi după mine, aș schimba 
criteriile de promovare și avansare ale antrenorilor, după rea
lizările practice. în întîlnirile internaționale intrăm cu ce-am 
muncit anterior în teren, nu cu ce am scris în cărți sau cu 
ce am declarat în ședințe... Așa incit eu cred că la ordinea 
zilei nu este distanța dintre generații, ci prototipul antrenoru
lui care să corespundă cerințelor actuale. în acest context, 
fenomenul de imbătrînire a antrenorilor nu este legat de vîrstă, 
ci de anchiloza profesională, ea manifestîndu-se prin lipsa 
personalității, încetarea căutării noilor valori, țablonizarea pre
gătirii, ruperea de problemele curente ale fotbalului. Nereali- 
zarea îmbătrînește !"

Paul SLĂVESCU

jucător, ci de la cocoloșirea lip
surilor, de la acel periculos joc 
al suspendării și ridicării sus
pendării.

— Cam așa este. Doar 
cînd „cuțitul ajunge la 
os“ conducerile de secții 
și cluburi consimt să dea 
asigurări antrenorului că 
are mînă liberă. De ce 
n-or fi ele consecvente și 
exigente de ia început 7

— Asta le-am cerut și eu celor 
de la Călan. Să ne aflăm — an
trenor șl conducere — mereu pe 
același drum,

Stelian TRANDAFIRESCU

• SALA A FOST DIN NOU 
ARHIPLINA. Și ai treilea turneu 
de minifotbal organizat de clubul 
F.C. Argeș a trezit același mare 
interes în rindul copiilor din 
Pitești. Sala sporturilor a fost 
iarăși neîncăpătoare, meciurile 
programate fiind urmărite de 
mii de micuți spectatori. Lată 
rezultatele înregistrate in turne
ele desfășurate duminica trecută, 
la cele trei categorii de vîrstă, 
10, 12 și 13 ani : F.C. Argeș — 
Gloria Buzău 5—0, 4—0 și 3—0 ; 
Chimia Rm. Vîlcea — Gloria 0—5, 
2—2 și 3—4 ; F.C. Argeș — Chi
mia 5—0. 11—1 și 9—0. La prime
le două categorii de vîrstă au 
cîștigat echipele antrenate de Mi
hai Ianovschi, Iar la 13 ani echi
pa pregătită de Dan Silvășan. D. 
Moromete (golgeter cu 8 goluri) și 
R. Miron (F.C. Argeș), M. Pîr- 
nea (Chimia) și T. Stănciulescu- 
(Gloria) sînt jucătorii care s-au 
remarcat în mod deosebit.

1979. Cat. 1 : 1 variantă 100% = 
autoturism Dacia 1300 și 2 va
riante 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 
11 variante 25% a 8.182 lei ; cat. 
3 : 35,50 a 2.035 lei ; cat. 4 : 105,75 
a 851 lei : cat. 5 : 224,25 a 401 lei ; 
cat. 6 : 9.509,75 a 40 lei ; cat. 7 : 
225,75 a 200 lei ; cat. 8 : 4.699 a 40 
lei. Report la cat. 1 : 116.673 lei. 
Autoturismul Dacia 1300 a fost 
obținut pe un bilet 100% de LU- 
CREȚIA FLOAREA din comuna 
Cheia-Prahova.

MECIURI AMICALE
• MINERUL GURA HUMORU

LUI — POLITEHNICA IAȘI 3—1 
(1—1). Au marcat: Iosep și Ciorî- 
că (2), respectiv Florean. Politeh
nica a aliniat formația: Naște — 
Dănilă, Anton, Nepotu, Mihalcea 
— Banu, Simionaș, Sofian — D. 
Ionescu, Florean, C. Ionescu. Au 
mai jucat: Mureșan, Costea și 
Cheresteș. (C. FILIPOVICI — co
resp.).
• SIRENA BUCUREȘTI — F.C. 

ARGEȘ 1—1 (1—1). Au înscris: 
Aspriceanu, respectiv Radu ni 
(11 m.) F. C. Argeș: Istrate — 
Moisescu, Ionașcu, Stancu, Tăna- 
se — Tom a, chivescu, iatan — 
Turcu, Moiceanu, Radu iii. Au 
mai jucat: Luca, Ralea și Vlase. 
(G. OCTAVIAN — coresp.).
• INDUSTRIA SIRMEI C. TUR- 

Zll — GAZ METAN MEDIAȘ 
4—2 (3—1). Au marcat: Radu, Lu- 
chescu, Voroneanu și Mateiaș, 
respectiv Grădinaru și Cuș. (P. 
ȚONEA — coresp.).
• PROGRESUL ODORHEIU SE

CUIESC — TRACTORUL BRA
ȘOV 3—0 (2—0). Golurile au fost 
realizate de Deneș (2) și Mogyo- 
rosi. (A. PIALOGA — coresp.)

• CARP AȚI MÎRȘA — DACIA 
ORAȘTIE 6—0 (4—0). AU înscris: 
Tănăsoiu (3), Dănilă, Pintilie si 
Drăguțeiu (autogol). (I. VERZES- 
CU — coresp.).
• PROGRESUL CORABIA — 

CHIMIA TR. MĂGURELE 0—3 
(0—1). Au marcat: Ciolca (auto
gol). Mocău (autogol) și Andrei. 
(N. GHEȚOIU - coresp.).
• C.S.M. BORZEȘTI — DINA

MO FOCȘANI 1—2 (1—2). Au
marcat: Negoescu (2), respectiv 
Tismănaru (11 m).
• ENERGIA GH. GHEORGHIU- 

DEJ — UNIREA FOCȘANI 1—1 
(1-1).

e C.S.M DROBETA TR. SE
VERIN — DINAMO SLATINA 
0—0.

a ELECTROMURES TG. MU
RES — MUREȘUL TOPLIȚA 2—1 
(0-1).

Azi, la ora 19, în sala de 
spectacole a Casei centrale 
a armatei, în cadrul ci
clului „Mari sportivi ai 
României răspund întrebă
rilor dumneavcasră", în- 
tîlnire cu maestrul emerit 
al sportului Mihai Bîră și 
maestrul sportului Virgil 
Ludu. Prezintă Cristian 
Țopescu. Urmează o gală 
de filme documentare 
sportive.



„internaționalele" de tenis de masă de la Cardili

EVA FERENCZI (România), MILAN OREOISKI 
(Cehoslovacia) Pt PRIMUL LOC IA DUBLU

CARDIFF, 12 (Agerpres). 
Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Țării Galilor 
s-au încheiat la Cardiff cu fi
nalele probelor individuale, în 
care tînăra sportivă româncă 
Eva Ferenczi a obținut un re
marcabil succes cîștigînd, în 
cuplu cu cunoscutul jucător 
cehoslovac Milan Orlovski, 
proba de dublu mixt. în fina
lă, Eva Ferenczi și Milan Or
lovski au învins cu 3—0 (16, 
13, 15) redutabila pereche iugo
slavă Anton Stipancici—Erze- 
bet Palatinus. Iată rezultatele 
înregistrate în celelalte finale : 
simplu femei : Jill Hammersley 
(Anglia) — Anne Christine 
Hellman (Suedia) 3—1 (15. 9, 
—19. 15) ■ simplu bărbați : Or
lovski (Cehoslovacia) — Thor
sell (Suedia) 3—0 (16, 19, 10) ! 
dublu femei': Palatinus, Bati- 
nici (Iukoslaviap— Magos. Sza
bo (Ungaria) 3—1 (10, —14, 16, 
19) : dublu bărbați : Orlovski 
(Cehoslovacia). Gergely (Unga
ria) — Klampar. Jonyer' (Un
garia) 3—1 (12, —15, 18. 16).

In prima confruntare din 1979

BORG ÎNVINGE NET 
PE CONNORS !

Prima întîlnire din cursul 
actualului sezon între așii teni
sului masculin. Bjorn Borg și 
Jimmy Connors, a avut loc du
minică, în finala turneului de 
la Boca Raton (Florida). A 
cîștigat suedezul, cu concluden
tul scor de 6—2, 6—3. în parti
da pentru locul trei: John Mc
Enroe — Guillermo Vilas 6—4, 
6—2.

FINIȘ IN CE. DE
Echipa Cehoslovaciei a obți

nut victoria în actuala ediție 
a campionatului european de 
tenis pe teren acoperit — „Cu
pa Saab“. în manșa a doua a 
finalei, disputată la Chrudim, 
tenismanii cehoslovaci au în
trecut cu 2—1 formația Unga
riei, repetînd rezultatul din 
turul întîlnirii. Rezultate teh
nice : Benyik — Lendl 4—6.
6— 2, 6—0 ; Smid — Szoke 6—3, 
3—6, 6—2 ■ Smid, Slozil — 
Benyik, Szoke 6—4, 6—2.

Iată și celelalte meciuri pen
tru clasament: locurile 3—4 
(la Norrkoeping) : Anglia — 
Suedia 2—1 (Cox — Hjertquist
7— 6, 6—2; Mottram — Eriks
son 5—7, 6—3, 7—5 ; Bengtson, 
Eriksson — D. Lloyd, Mottram 
6—4, 7—6) ; locurile 5—6 (la 
Perpignan) : R. F. Germania 
— Franța 2—1 /Gehring — $Io- 
reton 6—3, 5—7, 6—3 j Portes

1NTILNIREA DE TENIS ROMANIA-UNGARIA
(Urmare din vag. I)

Daniel Stănescu. Ceilalți spor
tivi români și-au adjudecat în- 
tîlnirile în cîte două seturi- 
Să notăm apoi faptul că recen
tul cîștigător al turneului de la 
Sofia, Mihai Șovar, a arătat 
un evident progres, cele două 
partide susținute de el (una de 
simplu și alta de dublu) în 
cadrul echipei juniorilor de 
15—16 ani. scoțînd în evidență 
o îmbunătățire a loviturilor de 
bază.

La sfîrșitul întîlnirii, antre
norul federal Alexe Bardan 
ne-a spus : „Meciul a fost deo
sebit de util. Victoriile obținu
te de reprezentanții noștri a- 
cuin, aproape de încheierea 
sezonului pe teren acoperit, 
arată că la cluburi s-a mun
cit mai bine decit în glți ani*.

Rezultate tehnice. Tineret : 
România — Ungaria 4—1 (A.
Dîrzu — G. Sârreti 6—2, 6—3 ; 
L. Mancaș — S. Kiss 6—2, 6—0; 
D. Stănescu — Sârreti 6—2, 
1—6, 5—7; L. Bucur — Kiss 
6—3, 6—3 ; Dîrzu, Bucur — 
Sârreti, Kiss 6—4, 6—3). Ju
niori, 17—18 ani : România — 
Ungaria 5—0 (D. Antonescu — 
F. Zentai 6—2, 6—4 ; A. Mirza 
— A. Borocz 4—6, 6—2, 6—3 : 
D. Antonescu, S. Popa — B5-

EVA FERENCZI

NOI STARURI ALE 
AȘILOR ȘtnilLLI
Proba masculină de slalom 

special desfășurată pe pirtia de 
la Aare (Suedia) a revenit lui 
Ingemar Stenmaik. care In 
urmă cu o zi ciștigase și sla
lomul uriaș. Campionul suedez 
a fost urmat de americanul 
Phil Mahre și italianul Gustavo 
Thoeni. în clasamentul general 
al „Cupei Mondiale" lider 
se menține elvețianul Peter 
Liischer — 181 p. urmat de 
Phil Mahre — 155 p și Inge
mar Stenmark — 149 p.

Următorul concurs al așilor 
schiului, care va cuprinde o 
probă de coborîre și una de 
slalom uriaș, este programat 
între 2 si 4 martie la Lake 
Placid (S.U.A.). locul de desfă
șurare a viitoarei Olimpiade 
de iarnă.

TENIS „INDOOR"
— Pinner 7—6, 6—3 ; Gehring, 
Ziringibl — Moretton, Portes 
6—4. 6—4) ; locurile 7—8 (la 
Viena): Austria — Spania 2—1 
(Vasquez — Rheininger 7—6,
1— 6, 6—4 ; Kary — Munoz
2— 6, 6—3, 6—2; Kary, trim
mer — Munoz, Mir 6—3. 7—6). 
Echipa Spaniei a retrogradat.

S-au încheiat și jocurile tur
neului de calificare. Termi- 
nînd neînvinsă, reprezentativa 
U.R.S.S., s-a clasat pe primul 
loc și va evolua la ediția vi
itoare în prima categorie a 
campionatului european. Echi
pa României (2—1 cu Dane
marca, în ultimul joc) a ocu
pat locul doi. Iată clasamen
tul :

1. U.R.S.S. 2 2 0 5—1 (10— 3) 2
2. România 2 11 3—3 (7— 7) 1
3. Danemarca 2 0 2 1—5 (3—10) 0 

rocz, Zentai 6—1, 6—3; Popa — 
BorScz 7—5, 6—1 ; A. Marcu
— Zentai 6—4, 6—0). Juniori, 
15—16 ani : România — Unga
ria 4—1 (M. Șovar — L Gu- 
lyăs 6—3, 6—1; R. Constanti- 
nescu — I. Guti 4—6, 6—3, 
9—7 ; Șovar, Constantinescu — 
Gulyâs, Guti 6—4, 6—2 | Hnat
— Guti 6—3, 4—6, 3—6; Con
stantinescu — Gulyâs 6—4, 
6—1).

ATLETISM. • In cadrul cam
pionatelor „indoor* ale U.R.S.S. 
Ghenadl Liukevlel a stabilit cea 
mal bună performantă mondială 
în proba de trlplusalt — 17,18 m 
(v.r. Vlktor Saneev 17.1» m). a 
Proba de două mile din con
cursul de la New York a revenit 
tanzardanului Suleiman Nymabul 
— 8:30.3. urmat de americanul 
Steve Lacy — 8:32,5. In proba de 
60 y, recordmanul mopdial Re- 
naldo Nehemlah (S.U.A.) a fost 
cronometrat tn 6,90

HANDBAL ■ In turneul triun
ghiular masculin de la Granoi- 
lers (Spania) selecționata Iugo
slaviei a întrecut cu 25—20 (13—11) 
echipa Franței. In meciul deci
siv se vor întilnl echipele Iu
goslaviei șl Spaniei.

HOCHEI a La New York s-a 
disputat al treilea med dintre 
reprezentativa U.R.S.S. sl selec
ționata ligii nord-americane. Ho- 
chelștil sovietici au terminat în
vingători cu 6—0 (0—0. 2—0. 4—0), 
autorii golurilor fiind Balderis

SPORTUL

PE INELUL DE GHEAȚĂ DE LA INZELL
Proba masculină de 500 m 

din cadrul concursului inter
național de patinaj viteză de 
la Inzell (R.F. Germania) a 
revenit sportivului canadian 
Gaetan Boucher cu 39.65. urmat 
de polonezul Jan Jozwick — 
39,98 și americanul Tom Plant

T. U. L. ÎMPLINEȘTE 60 DE ANI
Uniunea sportivă muncito

rească din Finlanda — „T.U.L.* 
— împlinește anul acesta 60 de 
ani de la înființarea sa, ani
versarea urmînd a fi marcată 
de două mari spartachiade : cea 
de iarnă la Oulu. între 9 și 11 
martie, iar cea de vară la Hel
sinki, între 8 și 10 iunie. Vor 
participa sportivi din Finlanda, 
precum și invitați de pește ho
tare. în anul întemeierii sale, 
T.U.L' cuprindea 56 asociații, 
numărul lor fiind astăzi de 
1 400. cu 400 000 membri, ceea

LOTUL OLIMPIC AL UNGARIEI ALCĂTUIT
De aproape o lună și jumă

tate. lotul olimpic al Ungariei 
și-a început pregătirile în ve
derea meciurilor preliminarii 
pentru turneul final al J.O. de 
anul viitor. De data aceasta, 
operațiunea selecționării, pre
conizată și transpusă in viață 
de antrenorul lotului, dr. Ka- 
roly Lakat. s-a făcut după un 
sistem puțin obișnuit: In lotul 
lărgit au fost incluși nu mai 
puțin de 58 de jucători, care 
sini reuniți în grupe de cîte 
15—18 jucători și se antrenea
ză in comun cel puțin o dată pe 
săptâmină. pină la reluarea 
campionatului (3 martie). „Nn 
avem timp de pierdut — spune 
Lakat. Meciul cu olimpicii 
români se apropie și va trebui 
să fim cit mai bine pregătiți. 
Am selecționat un lot mare, din 
care să avem de unde alege. 
Nimeni nu se poate considera 
titular, decisiv fiind randa
mentul pe care cei vizați îl 
vor da la antrenamente si in 
primele etape de campionat*.

Pină acum lotul a susținut 
peste 10 meciuri de pregătire, 
în condiții atmosferice nefa
vorabile pe zăpadă, terenuri 
desfundate, ploaie și polei. 
Meciurile n-au durat 90 
de minute ci— 120. eșalonate 
In 3 .reprize. Dintre partidele 
cele mai semnificative am re-

DE PRETUTINDENI 4 DE PRETUTINDENI
• ÎN ACEST AN 

U-E-F.A. iți sdrbdto- 
re^te un s/ert da 
veac de ertetențd. 
Cu acest prilej, la 
1J iunie, la Berna, 
va fi marcat eveni
mentul, Za care vor 
fl invitați președinții 
ți secretarii federa
țiilor naționale din 
Europa • O ALTA 
ANIVERSARE tot in 
acest an, de data 
aceasta in Africa : 
federația de fotbal 

1 din Sudan împlineș
te 40 de ani de acti
vitate. Este cel mai 
vechi organism de 
specialitate din acest 
continent. De W de 
ani, fn Sudan au loc 
cu regularitate cam- 

• pionate, meciuri de

cupă. în ultimii 10 
ani, formația Merrlk 
Khartum a cucerit 
de două ori Cupa 
campionilor Africii. 
• CÎTEVA STATIS
TICI edificatoare 
privind virsta jucă
torilor din prima 
divizie a campiona
tului Franței : 43 de 
jucători tint sub 20 
de ani, jumătate din 
totalul fotbalițttlor 
stat sub 23 de ani. 
Este, fără îndoială, 
un rezultat edifica
tor al acțiunii reu- 
țite inițiate de fe
derația franceză ta 
scopul fnfinertrH e- 
chipelor. a CELE
BRUL PORTAR
GORDON BANKS 
tși continuă activi

(2), Golikov (2), Kovia șl Maka- 
rev.

NATAȚIE a La Paris, în bazta 
de 35 m, înotătoare» canadiană 
Nancy Garaplk a cîștigat trei fi
nale : 200 m mixt — 2:16,35 ; 
200 m liber — 2:01,61 șl 100 m flu
ture — 1:01,76. Alte rezultate : 
200 m liber — Jim Montgomery

TELEX • TELEX
(S.U.A.) 1:43,82 ; 100 m fluture — 
Joe Bottom (S.U.A.) 54:90; 200 m 
mixt — Soott Spann (S.U.A.) 
2:03,3 ; 200 m spate — Zoitan 
Veraszto (Ungaria) 2:01.8 ; 200 m 
spate (f) — Kim Carlisle (S.U.A.) 
2:16,82 ; 200 m bra3 (f) — Lina 
Kasausite (U.R.S.S.) 2:27,94.

SCRIMA • Disputat la Paris, 
concursul International de spadă 
pentru „Trofeul Momal* a fost 
cîștigat de scrimerul ungar G. 
Kulcsar, cu 4 victorii, urmat în 

— 40,33. Concurentul roman 
Vasile Coroș s-a situat pe lo
cul opt, cu timpul de 41,16. în 
proba similară 
primul loc s-a 
Muller (S.U.A.); 
în 43,84.

feminină, pe 
clasat Leah 
cronometrată

ce dovedește rolul acestei or
ganizații în promovarea spor
tului printre muncitorii fin
landezi.

La Olimpiadele muncitorești 
de la Frankfurt pe Main ((1925), 
Viena (1931) și Anvers (1337), 
reprezentativa T.U.L. s-a clasat 
pe locuri fruntașe, iar în anii 
următori din rîndurile sale s-au 
ridicat sportivi de valoare, 
campioni olimpici, mondiali și 
europeni, cum au fost Tapio 
Rautavara, Kello Grendal, Olll 
Maki. Juhani Jarvinen și alții.

DIN 58 DE JUCĂTORII
Corespondență de la Budapesta

ținut două, ciștigate Ia scoruri 
concludente de către olimpici : 
12—1 cu Epitok și 10—3 cu 
Ganz MAVAG — ambele din 
divizia secundă. în primul joc 
cele mai multe goluri le-a 
marcat Tiber (4), iar In cel de 
al doilea Weimper și Poczik 
(cîte 2).

Din lotul convocat, 90 la 
sută din jucători provin din pri
ma divizie: cîte 6 de la Honved, 
Pecs, Videoton, cîte 5 de la 
DiosgySr și Ferencvaros. cite 4 
de la Ujpesti Dozsa și M.T.K. 
etc. Dacă privim lista selecțio- 
nabililor vom constata că nu 
mai puțin de 18 jucători au 
Îmbrăcat tricoul primei selec
ționate a țării. Aceștia au 
drept de joc pentru J.O. întru- 
cît nu au evoluat în prelimi
nariile C.M. * Dintre aceștia 
vom. aminti pe portarii Rotlier- 
mel (Ujpesti Dozsa) — 13 se
lecționări. Kafzirz (Pecs) — 2 • 
fundașii si mijlocașii Kcrekes 
(Bekescsaba) — 5. J. Kovacs 
(Videoton) — 17 : Rab (Ferenc- 
varos) — 11 ; înaintașii Fekete 
(Ujpesti Dozsa) — 15. Weimper 
— 4 si Gymesi — 2 (ambii la 
Honved), Szokolai (Ferencvaros)

tatea sportivă, de 
data aceasta ca 
manager la o echipă 
de club din S.U.A. 
a APROPO DE 
S.U.A. : in prezent 
aici activează 240 
de fotbaliști stră
ini, dar numărul 
lor va fi redus 
treptat pentru ca 
tinerii jucători a- 
mericani sd-ji gă
sească loc în echi
pele unde majorita
tea locurilor sint o- 
cupate de „bătrinii* 
veniți de peste O- 
cean. a MAR
DEL PLATA .• Ce- 
hoslovacia-Boca Ju
niori 3—2(2—2) •
LA SEATTLE :
U.R.S.S. (B) —
S.U.A. 4—1 ($—0).

turneul final de Jurka (Ceho
slovacia), Ribaud (Franța) — 
ambii cîte 3 victorii.

SCHI s Proba de sărituri de la 
trambulina de 90 m. în cadrul 
ooncursulul preolimpdc de la 
Lake Placid, a revenit finlande
zului Penttl Kokonen — 255,6 p 
(sărituri de 115 șl 110,5 m), îna
intea Iul Harold Dusehek (R.D.G.) 
șl Jim Denney (S.U.A.). Ștafeta 
masculină 3X7,5 km a fost cîști- 
gată de echipa R.D. Germane — 
lhl5:22,90 înaintea formațiilor 
Finlandei — lh 19:07,70 șl Nor
vegiei — lh 20:09,85.

TENIS a In semifinalele zonei 
asiatice a Cupei Davis : Noua 
Zeci an dă — Japonia 3—0; India — 
Australia 2—2 (V. Amritral a ega
lat scorul, îr.vlngîndu-1 pe R. 
Case cu 7—5, 6—1, 7—5). a Fina
le în turneul feminin de la 
Seattle (Washington): Chris E- 
vert — RenCe Richards 6—1, 3—6, 
6—3 ; Stove, Durr — Barker, 
Klyomura 7—6, 4—6, 6—4.

CUBA-S.U.A. ■ 
9-3, LA BOX
HAVANA, 12 (Agerpres). — 

Peste 20 000 de spectatori au 
urmărit în Palatul Sporturilor 
din Havana meciul internațio
nal de box dintre echipele Cu
bei și S.U.A. Pugiliștii cuba
nezi au obținut victoria cu 
scorul de 9—3 (s-au disputat 12 
întîlniri, dintre care două la 
categoria grea). Dublul campion 
olimpic și mondial, cubanezul 
Teofilo Stevenson, l-a învins 
la puncte pe Philip Brown, iar 
tot la categoria grea, celălalt 
reprezentant al gazdelor, Angel 
Millian, a cîșigat prin k.o. 
tehnic în repriza a 2-a în fața 
lui Aii Allen. Iată celelalte 
rezultate înregistrate, de la se- 
mimuscă la semigrea : Acosta 
(S.U.A.) b.p. Santiesteben (Cu
ba) ; Coffee (S.U.A.) pierde la 
puncte în fața lui Hernandez 
(Cuba), Beard (S.U.A.) b.p. 
Grinan (Cuba). Soyeț (Cuba) 
b.p. Tidwell (S.U.A.), Bumphus 
(S.U.A.) b.p. Herta (Cuba), 
Aguilar (Cuba) b.ab.l Johnson 
(S.U.A.), Aldama (Cuba) b.ab.2 
Bowers (S.U.A.). Martinez 
(Cuba) b.p. Stoudemine (S.U.A.), 
Gomez (Cuba) b.ab. Ozwald 
(S.U.A.), Baez (Cuba) b.p. 
Tucker (S.U.A.).

— 4 ; Tatar (Diosgyor) — 4 etc. 
Lotul cuprinde și alți jucători 
cunoscuți ca Poczik, Paroczai 
și Lukacs (Honved) și Majer 
Tieber (Videoton) etc.

LASZLO NISZKACS 
„Nepsport" Budapesta

...„TROFEUL 
SANTIAGO 
BERNABEU“

Dupc tratative prin cores
pondență și la fața locului, 
la Madrid a fost lansată, de 
curînd o noua competiție, fot
balistică de rezonanță conti
nente <ă, ,, Trofeul Santiago
Bemabcu". Omagiu adus fos
tului președinte a-i clubului 
Real Madrid, decedat în zi
lele ,.E1 Mundior-ukul, tro
feul va aduce la startul edi
ției inaugurale nu mal puțin 
de patru foste deținătoare ale 
Cupei campionilor europeni: 
Real Madrid (de șase ori-), 
Bayem Munchen și Ajax Am
sterdam (fiecare de trei ori), 
A. C. Milan (de două ori), 
dar care acum, spre norocul 
organizatorilor, participă la 
actuala ediție a cupelor eu
ropene doar ca... privitoare. 
Așa îr.cit proiectul noului tro
feu a reținut inițial ca date 
de desfășurare cele destinate 
prin calendarul U.E.F.A. aces
tor cupe. Feri nd u-se totuși de 
concurența competițiilor conți- 
nentoie (care, de regulă, se 
dispută miercuri) s-a optat 
pentru zilele de marți sau 
joi. Noutatea lansată Insă 
cu acest prilej constă în sis
temul de desfășurare a com
petiției, gen campionat, „fie
care cu fiecare, tur-retur", 
adică șase etape, fiecare din 
ele programînd cîte două 
partide. Turul — In luna mar
tie (Hcepînd cu date de 7), 
returul — între 24 aprilie șl 
22 mai, tar în caz că două 
echipe se vor clasa în final 
pe primele locuri ale clasa
mentului, se va mal desfășu
ra un meci suplimentar pen
tru desemnarea câștigătoarei, 
ta Madrid.

Mal trebuie însă trecut un 
hop pentru ©a actul de naș
tere al noii competiții 
tă aibă valabilitate: aproba
rea U.E.F.A. De ce ? Pentru 
că statutul acestui for preve
de că fără avizul său nu se 
pot organiza cu echipe euro
pene de primă divizie turnee 
Internaționale care se desfă
șoară pe moi multe săptă- 
mînl, în t&ri diferite. De ace
ea se și încearcă obținerea 
unei întrevederi cu Artemio 
Franchi, președintele U.E.F.A., 
la Roma, în aceste zile. Mai 
a ies că promotorii noii com
petiții o văd ca embrionul 
unui adevărat campionat eu
ropean intercluburi. Este greu 
de prevăzut, însă, care va fi 
eta'pa următoare, chiar dacă 
„Trofeul Santiago Bernabeu" 
va debuta în această primă
vară.

- p. si. -


