
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN R. P. BULGARIA

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1VA I

Vineri după-amiază, la reșe
dința guvernamentală din Vu- 
den. s-au desfășurat convorbi
rile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

în timpul convorbirilor — 
desfășurate într-o atmosferă 
cordială, caracteristică raportu
rilor dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, dintre ță
rile și popoarele noastre — au 
fost examinate stadiul actual si 
perspectivele relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bul
garia.

în cursul convorbirilor au 
fost abordate, de asemenea, o 
serie de probleme ale vieții 
internaționale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au exprimat 
hotărîrea fermă a Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Comunist Bulgar, a României 
și Bulgariei de a conlucra și în 
viitor tot mai strîns și de a-și 
aduce contribuția la întărirea 
colaborării dintre țările socia
liste, la cauza generală a socia
lismului și păcii.

★
Răspunzînd invitației tovară

șului Todor Jivkov, prim-sccre- 
tar al Comitetului Central al

Pe pîrîiti din Sinaia, întreceri Ia sanie

CAMPIONATUL NAȚIONALE ȘI CONCURSEI
INTERNATIONAL

La Konigssee, proba
Cele mai importante con

cursuri de sanie găzduite. în 
acest sezon, de pîrtia din Si
naia sînt programate să se 
desfășoare azi și mîine. Este 
vorba de competiția interna
țională „Cupa Bucegi", la care 
iau parte, alături de sportivii 
români, reprezentanți ai R.D. 
Germane și Cehoslovaciei, și 
de campionatele naționale de 
seniori, care au loc concomi
tent cu întrecerea, internațio
nală. în 1978. titlurile de cam
pioni ai țării au fost cucerite 
de Elena Stan (C.S.O. Sinaia), 
Gheorghe Dumitrescu (A.S. Ar
mata Brașov), Iacob Ispas — 
Victor Anghel (A.S.A.).

PE RINGURILE BRĂIIENE, LUPTĂ FĂRĂ MENAJAMENTE 
ÎNNOITOARE Șl BARAJUL RUTINEIÎNTRE PASIUNEA

Brăila aruncă mănușa, 
propunînd Galațiului ți 
Constanței un „triunghiu

lar- anual I
într-o perioadă în care 

boxul din țara noastră face 
eforturi de revenire pe locu
rile de frunte deținute, nu cu 
mult timp în urmă, în elita 
mondială, este firesc ca privi
rile iubitorilor sportului cu 
mănuși să se îndrepte înde
osebi spre centrele cu tradiție 
în practicarea scrimei pugilis
tice. Un asemenea centru este 
și Brăila. De aici au pornit 
spre marea performanță bo
xeri ca Vasile Antoniu, regre
tatul Ion Covaci, Paul Dobres- 
cu, frații Calistrat și Simion 
Cuțov, Costică Dafinoiu — ca 
să ne referim doar la o parte 
dintre cei cu palmarese de ex
cepție. în ultima vreme însă 
„producția" pugilistică a ora
șului nu s-a mai ridicat la 
cotele valorice dorite. Deși ti
nerii boxeri brăileni s-au im
pus cu regularitate la campio
natele de juniori. în prezent 
5 dintre campionii „en titre" 

Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, vineri dimineața, 
la o partidă de vînătoare orga
nizată în pădurile din jurul lo
calității Voden.

★
în aceeași atmosferă caldă, 

tovărășească, cu care au fost 
înconjurați distinșii soli ai po
porului nostru din prima clipă 
a sosirii lor pe pămintul Bul
gariei prietene, s-a desfășurat 
și vizita tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., făcută, vineri dimi
neața, in unități economice și 
sociale ale orașului Razgrad.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
fost însoțită de tovarășa Lud
mila Jîvkova, membru al C.C. 
al P.C. Bulgar, președinta Co
mitetului pentru cultură al R.P. 
Bulgaria, și de Țano Gabrovski, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Razgrad al P.C. Bul
gar.

Pînă la primul obiectiv în
scris în programul vizitei, co
loana de mașini străbate nume
roase așezări rurale ale acestei 
frumoase și mănoase zone sub
montane. Grupuri de țărani fac 
semne prietenești, cărora tova
rășa Elena Ceaușescu le răspun
de cu aceeași prietenie.

Au fost vizitate întreprinde
rea de sticlărie și porțelanuri, 
precum și creșa și grădinița 
„Ghiorglii Dimitrov".

„CUPA BUCEGI
de bob-2 a C. M.

Tot astăzi și mîine. în R.F. 
Germania, pe pista înghețată 
artificial de la Konigssee, se 
dispută proba de bob-2 a cam
pionatelor mondiale, la care 
fiecare țară participantă poate 
fi reprezentată de cîte două 
echipaje. La antrenamente au 
participat trei echipaje româ
nești (Paul Neagu — Ion 
Duminicel. Constantin Iancu — 
Dorel Cristudor și Dragoș Pa- 
naitescu — Gheorghe Lixandru)
și urmează ca sîmbătă să se 
stabilească dintre ele pe cele 
două care vor lua parte la 
C.M. Campioni mondiali en- 
titre sînt elvețienii E. Schărer 
— J. Benz.

Boxul nostru în plin efort de reafirmare

Atmosferă de lucru, obișnuită, 
a Box-Clubului din Brăila 

aflîndu-se la Brăila — Van- 
ghele Bacs, Alexandru Dumi- 
trașcu, Cornel Bălan (Box- 
Club), Ovidiu Deicu și Ștefan 
Imbre (Voința) —, nu poate fi 
trecut cu vederea faptul că de 
aproape 4 ani nu a mai fost 
cucerit nici un titlu de se
niori I
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GH. VULPE Șl DANIELA UNCROP, 
CAMPIONI LA SLALOM SPECIAL

POIANA BRAȘOV, 16 (prin 
telefon). Vineri dimineață, pe 
o vreme frumoasă și o zăpadă 
..beton", a avut loc. pe pîr- 
tia de sub teleferic, proba 
de slalom special din ca-

GlțEORGHE VULPE

LOTUL REPREZENTATIV-SINGURA „SECȚIE" VIABILĂ
IN SCRIMA DE

Scrima românească se află, 
de două decenii, printre pro
tagonistele acestei discipline 
la marile confruntări de la 
Jocurile Olimpice și Campio
natele Mondiale. Și nu de pu
ține ori în acest interval de 
timp reprezentanții României 
au urcat pe podiumul laurea- 
ților, uneori chiar pe treapta 
cea mai înaltă, în probele de 
floretă și sabie, atît individual 
cît și Ia echipe. Aceste succe
se de prestigiu — al căror 
prim suport îl constituia afir
marea celor mai talentate ele
mente la campionatele mon
diale de tineret — sînt acum 
file de istorie, în ultimii ani 
„producția" secțiilor de scrimă

in moderna sală de antrenament 
Foto : Ion MIHÂICA

Desigur, modestele izbînzi 
din ultimul timp ale pugiliști- 
lor brăileni nu au darul să sa
tisfacă orgoliile sportive ale a- 
cestui vechi centru al sportu-

Petre HENȚ

(Continuare In pap. 2-3) 

drul campionatelor naționale 
de seniori. întrecerea a fost 
interesantă, cu răsturnări ne
prevăzute în ierarhia celor 
mai buni specialiști ai acestei 
probe. Manșa I a făcut o trie
re severă printre cei 58 de 
schiori înscriși în concurs. 
Dintre cei care au plătit tribut 
dificultăților traseului, s-a a- 
flat si multiplul campion Dan 
Cristea, care a abandonat, tn 
această situație, lupta pentru 
intîietate s-a dat între Dorin 
Munteanu — cel mai bun timD 
în manșa I. Gheorghe Vulpe. 
Alin Năstase și Alexandru 
Manta, distanțați de diferente 
foarte mici. în manșa a Ii-a. 
Vulpe, care nu mai cîștigase 
un titlu din anul 1975. a cobo- 
rît în forță, a atacat porțile 
cu multă precizie și. negreșind 
cu nimic, a cucerit primul loc 
și titlul de campion al Româ
niei. Pentru această perfor
manță. el și antrenorii Nico
lae Iovici și Mircea Ene me
rită felicitări. O prestație re
marcabilă a avut și tînăra ge
nerație de schiori, dintre care 
Alin Năstase a ratat de puțin 
podiumul de premiere, iar iu- 
niorii Willi Podaru, Dorin Dinu 
si Mihai Bîră s-au clasat prin
tre primii zece.

La fete. Daniela Uncrop s-a

PERFORMANȚĂ?
din țară în ceea ce privește 
depistarea și lansarea viito
rilor performeri, apți de a îm
prospăta loturile reprezenta
tive, fiind de slabă . calitate. 
Ca număr de practicanți ai 
scrimei, școala românească nu 
s-a putut apropia niciodată de 
celelalte școli cu care se con
fruntă, de ani și ani, în marile 
competiții continentale și mon
diale, U.R.S.S., Franța, Polonia, 
Italia, Ungaria. Ca pregătire 
însă, ca tehnicitate și valori
ficare a talentului, reprezen
tanții scrimei noastre n-au 
fost cu nimic mai prejos. Și 
aceasta datorită, în primul 
rînd, aportului tehnicienilor 
(mulți cu reputate cărți de vi
zită, recunoscute pe plan in
ternațional) care au știut să 
insufle unui mic grup de scri- 
meri fruntași (cel mai adesea 
pregătit în cadrul loturilor 
reprezentative) trăsăturile scri
mei moderne. A fost, ca să zi
cem așa, o creștere de „seră", 
baza de masă — care nu poate 
exista în afara aportului sec-

Semifinalele „Cupei României" la handbal

LA CRAIOVA, UN DERBY DE MARE ATRACȚIE. 
DINAMO BUCUREȘTI - H. C. MINAUR!
La Craiova și Tg. Mureș se 

dispută — astăzi și mîine. — 
semifinalele „Cupei României" 
la handbal masculin. Dintre 
cele 8 participante la această 
penultimă fază a popularei 
competiții se vor alege echi
pele care-și vor disputa la 25 
februarie. în Palatul sporturi
lor din Capitală, „finala mare", 
cea a locurilor 1—2. și „finala 
mică" (pentru locurile 3—4).

în mod sigur. Sala sportu
rilor din Craiova va deveni 
neîncăpătoare pentru reuniu
nile de azi și mîine. Progra
mul (sîmbătă : Dinamo Bucu
rești — Gloria Arad. H.C. Min- 
aur Baia Mare — Știința Ba
cău ! duminică : .Știința Bacău 
— Gloria Arad si Din-mo 
București — H.C. Minaur Baia 
Mare) cuprinde două meciuri 
de mare atracție, veritabile

DANIELA UNCROP

dovedit imbatabilă. Ea a înre
gistrat în ambele manșe timpi 
superiori cu multe secunde 
față de celelalte sportive si a 
cucerit lejer titlul de campi
oană. O remarcă și pentru st'.i-

Paul IOVAN

(Continuare In paa 2—3) 

țiilor de scrimă din toată țara 
— fiind insuficientă. Din a- 
cest punct de vedere ni se 
pare a fi îndreptățită între
barea din titlul anchetei noas
tre : «Lotul reprezentativ — 
singura „secție" viabilă în scri
ma de performanță ?».

Este o întrebare la care ne 
propunem să răspundem — în 
numerele viitoare ale ziarului — 
parcurgînd itinerariul cîtorva 
centre de scrimă din țară. în- 
trucît stringenta actualitate 
(ne aflăm deja în anul pre- 
olimpic) obligă scrima româ
nească la o reconsiderare a 
valorilor sale pentru o cît 
mai bună reprezentare la .1.0. 
1980. Campionatele mon '.iale 
din anul trecut, de la Ham
burg, au arătat, la jumătatea 
ciclului olimpic, dincolo de 
speranțele neîmplinite (pierde
rea poziției fruntașe a sabreri- 
lor și ratarea medaliilor, deși 
am avut finaliști în probele 
individuale de floretă masculin, 
feminin și sabie), că sîntem pe

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag 2—3)

derbyuri : H.C. MINAUR — 
ȘTIINȚA BACAU si DINAMO 
BUCUREȘTI — H.C. MINAUR. 
îndeosebi acest al doilea meci 
poate fi declarat ca vîrf al 
activității competiționale inter
ne de pînă acum. Se întîlnesc 
campioana țării. Dinamo Bucu
rești, cu cîștigătoarea „Cupei 
României", H.C. Minaur, adică 
cele două formații aflate acum 
în plină cursă în cupele eu
ropene. Antrenorul Lascăr 
Pană ne spunea : „pentru echi
pa noastră. „Cupa României" 
poate și trebuie, să devină o 
frumoasă tradiție ; vom face 
totul pentru a ne califica în 
finală și. apoi, pentru a cîști- 
ga din nou trofeul". Nici an-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)



LA GIURGIU, IN IARNĂ 
CONCURSURI CA PRIMĂVARA
• „Cetatea* împlinește 20 de ani I • Micii fotbaliști
din Oinac sfidează frigul ® O treime din elevii școlii

au venit să facă sport.

Luăm vechiul drum al Giur
giului. Știm că este una din 
localitățile în care a nins foarte 
mult, că afară e încă frig și 
parcă nu ne vine a crede în 
invitația tovarășului Alexandru 
Fană, prim-vicepreședinte al 
C.O.E.F.S. Giurgiu, care ne-a 
spus că In oraș putem asista 
la două „duminici sportive", iar 
unele întreceri „se vor desfă
șura și afară, în aer liber" I 

...Baza sportivă „Cetatea", 
situată în apropierea canalu
lui, este asaltată... ca într-o 
zi de primăvară. Mai că nu 
ne vine a crede. Ne apropiem 

Inși găsim „secretariatele" 
plină activitate.

îl aflăm pe președintele 
sociației — Iulian Petrescu, 
această funcție de 18 ani 
care ne pune în temă : „Aso
ciația noastră sportivă — „Ce
tatea* — de la NAVROM Giur
giu împlinește în luna martie 
20 de ani de ia înființare și 
noi am hotărit 
acest eveniment 
de manifestări 
ceasta „duminică 
prima acțiune din cele pro
gramate* Trecem printre 
concurenți. ti urmărim și ne 
notăm numele cîtorva dintre 
ei. La popice. între cei mai 
buni se află Ecaterina Pislă și 
Rodica Anin, eleve la Grupul 
școlar de marină, și Mircea 
Slavnicu, de 45 de ani. căpi
tan fluvial. La minifotbal. pe 
terenul bituminizat de hand
bal. 24 de marinari s-au îm
părțit In patru echipe și unii 
— deși termometrul arată .mi
nus" — joacă cu pieptul goL 
Dintre ei. Iulian Căpățină și 
Mitică Niculae Dar că pot face 
parte oricînd dintr-o bună echi
pă „de uscat". în partidele de

a- 
in

să sărbătorim 
printr-o serie 
sportive. A- 
sportivi* este

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE © COMPETIȚII
IN DIVIZIA A LA BASCHET 
(F), CRIȘUL ORADEA, 
FRUNTAȘA CLASAMEN

TULUI,'EVOLUEAZĂ IN 
CAPITALĂ

Din nou întrecerea echipelor fe
minine constituie punctul de 
atracție al programului baschet- 
baiistic de la sfirșitul săptăminii. 
Cele mal interesante meciuri : 
Politehnica — Crișul (prima evo
luție a orădencelor In Capitală, 
de cînd sînt fruntașe ale clasa
mentului). Mobila — Rapid (joc 
decisiv pentru feroviare : ta ipo
teza unei duble infrîngeri, ele vor 
ieși din cursa pentru titlu) și 
Voința București — Universitatea 
Timișoara (in care nu vor evolua. 
Insă, Liliana Rădulescu, la bucu- 
reștence, și Iudith Gross, la timl- 
șorence ; prima suspendată un 
meci pentru tntirzlere la convo
carea lotului olimpic, celei de a 
doua ridicîndu-l-se dreptul de joc
— pînă la clarificarea situației — 
deoarece nu s-a prezentat la res
pectiva convocare).

Programul complet al jocurilor. 
FEMININ (etapa a 13-a) : Poli
tehnica București (locul 5 ta cla
sament) — crișul Oradea (1) —in 
tur 54—72 și 59—60, Mobila Satu 
Mare (6) — Rapid (2) — 79—87 și 
44—78. Voința București (4) —
Universitatea Timișoara (3) — 75— 
99 și 58—95, Voința Brașov (8) — 
P.T.T. București (12) — 74—60 șl 
99—59, Olimpia București (10) —

■ Progresul București (9) — 60—51 și 
59—45, C.S.ș Ploiești (11) — Uni
versitatea Cluj-Napoca (7) —
64—105 și 70—104 ; MASCULIN (e- 
tapa a 18-a) : C.S.U. Brașov (5) — 
Universitatea Cluj-Napoca (6) —
85—113. 87—108, C.S.U. Galați (8) — 
Farul (3) — 75—96 șl 87—108, Poli
tehnica București C'O) — Universi
tatea Timișoara (11) — 108—114 și 
80—108, Dinamo (1) — I.C.E.D. (4)
— 112—55 și 136—54, Rapid (7) —
Steaua (2» — 59—95 șl 00—92,
Urbis (12) — C.S.U. Sibiu (9) — 
73—64 și 95—93.

campioana țării, Dinamo (neîn
vinsă in actuala ediție), va pri
mi replica unei formații — Fa
rul Constanța — care, după ce a 
pierdut primele 7 partide susți
nute in campionat, a realizat 
apoi un adevărat tur de forță. 
In Giuleștl, de la ona 12, un meci 
cu implicații în zona retrogradă
rii : Rapid — Maratex Baia Mare. 
In celelalte două partide, Chim- 
pex Constanța — „U* Cluj-Napo
ca și C.S.U. Galați — C.S.M. Li
bertatea Sibiu, gazdele sint favo
rite.

Din programul etapei masculi
ne lipsesc steaua șl Dinamo, an
gajate in cupele europene. Der
byul etapei are loc la Brașov, 
unde Tractorul va încerca — șl 
nu fără șanse — să egaleze în 
clasament pe adversara sa. Ex
plorări Baia Mare. în rest, me
ciuri importante pentru evitarea 
zonei retrogradării : „U* Cluj-
Napoca — Politehnica Timișoara, 
Universitatea Craiova — C.SJH. 
Suceava, Viitorul Bacău — C.S.M. 
Delta Tulcea.

ÎNTRECERI de tenis 
„INDOOR"

Tradiționala competiție de te
nis dotată cu „Cupa 16 februarie* 
ne-a oferit citeva surprize. Astfel, 
ș. Nisiparu (Politehnica Bucu
rești) a cîștigat in fața talenta
tului junior Sorin Popa (Dlnamo) 
cu scorul de 1—6, 7—6, 7—5, după 
ce învinsul eliminase pe M. Tă
băraș. La fete, Nadia Becherescu 
(Electronica Timișoara) a elimi
nat pe favorita nr. 1, Elena Trifu 
(Progresul) cu 6—I, 6—3. La ju
nioare, se remarcă Mlhaela Dră- 
ghici (T.C.B.) care, la capătul u- 
nel partide dlrze, a obținut vic
toria cu 6—1, 4—6, 7—5 ta fața 
Mădălinei Tudorache (Politehnica 
București). Rezultate din 
tlmi": M. Mlrza (Steaua) 
Ciuntea (Jiul) 6—3, 6—1 
keș “• -
sen 
5—7. 
ziru 
7—S, 
C. '

în lupta pentru primul loc !“) și 
București. Universitatea Timișoara 
are un meci foarte greu la Tg. 
Mureș.

Divizia A (f)
1. ȘTIINȚA BC. 7 5 2 0 104- 80 12
2. Constr. B.M. 7 5 0 2 103- 92 10
3. Hidrotehnica 7 4 12 96-103 9
1. Univ. Timiș. 7 3 13 99- 87 7
5. Confecția 7 3 13 93- 90 7
6. Rulmentul Bv. 7 2 2 3 89- 81 6
7. Progresul 7 2 14 84- 81 5
8. Mureșul Tg M. 7 2 1 4 108-117 5
9. Univ. Buc. 7 2 14 93-109 5

10. Rapid 7 2 0 5 91-110 4
1 Film-portret sau film-repor-
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șah, combatanți de toate virate
le. Viorel Crăciun, de pildă, elev 
la școala de ofițeri fluviali, îl 
are printre adversari pe Mi» 
hail Ciocan, de 65 de ani, se
cretarul asociației sportive 
.Cetatea".

„.O altă „duminică sportivă" 
am aflat-o ia Școala generală 
nr. 6, a cărei asociație spor
tivă poartă numele de „Spe
ranța". Ni se spune de către 
Al. Pană : „Nu e o acțiune 
înțîmplătoare. Aici există un 
director lînăr — Miclu Lobda
— mare iubitor al sportului, 
care ne-a obișnuit cu reușite 
acțiuni sportive". Primul punct 
din program, „deschiderea", a 
constituit-o un „cros 'al spe
ranțelor". Am notat numele 
cîtorva dintre cei ce sosiseră 
primii, „scoțînd aburi pe nări": 
Valina Calea Luminița Ureche, 
frații Ștefan și Leonard Glod
— ultimul, dealtfel, președin
tele „Speranței". Pe terenul de 
handbal, meciuri Indîrjite de... 
minifotbal. în competiție fiind 
6 echipe, dintre care 4 for
mate numai dintre copiii car
tierului Oinac. Alții, 24 de fete 
și 52 de băieți, se întrec la 
tenis de masă (mai buni sînt 
Dorel Nedea și Virgil Mo
canii). vreo 40. la șah. între 
ei. firește, doi profesori de e- 
ducație fizică cunoscuți pentru 
rivna pe care o depun în ast
fel de ocazii: Candid Anto
nescu și Virgil Gîinaru.

în final, „se trage linie" sub 
acțiune și aflăm rezultatul : au 
participat 266 din 
elevi ai scolii.

★
Două „duminici 

reușite, contribuție 
apreciem, la fortificarea și 
destinderea celor care au par
ticipat la ele.

Modesto FERRARIN1

taj, „In poartă — Cornel Penu* 
prezentat de televiziune sîmbăta 
trecută s-a vrut o surpriză. O 
surpriză, in sensul că... n-a fost 
anunțat în programul înfățișat la 
rubrica „Pe micul ecran*. O sur
priză — pînă la urmă — pentru 
că filmul realizat de Sorin Sat- 
marl a fost intr-adevăr excelent, 
dînd iubitorilor de sport nu nu
mai proporțiile talentului acestui 
mare handbalist, ci și mijloacele 
prin care el se cultivă, se valori
fică. Imaginea, în mișcare perma
nentă datorită mobilității apara
tului, sunetul, care ne-a apropiat 
șl mai mult de truda marelui cam
pion. muzica, și ea creatoare de 
ambianță, totul a concurat la rea
lizarea unei pelicule de evidentă 
călită:».

SEMIFINALELE „CUPEI 
ROMÂNIEI"

(Urmare din pag. I)

cei 772 de

sportive- 
însemnată.

trenorul dinamoviștîlor, Oprea 
Vlase, nu este dispus la con
cesii. înainte de a pleca la 
Craiova ne-a declarat: „Echi
pa noastră este în ascendență 
de formă. S-a văzut acest lucru 
și la Bacău. Dorim să creștem 
in valoare pentru a dobindi, în 
continuare. succese în „Cupa 
campionilor europeni". Baro
metrul acestui urcuș îl consti
tuie meciurile de la Craiova, 
pe care sper că le vom cîști- 
ga“.

La Tg. Mureș, o grupă evi
dent mai ușoară pentru perfor
mera handbalului nostru din 
anii trecuți. Steaua. Echipa lui 
Cornel Oțelea. echipa cu atîția 
suporteri și cu atîtea speranțe 
In revenirea pe primul plan, 
va trebui să treacă de „barajul 
studențesc". Universitatea Cluj- 
Napoca, formația ambițiosului 
Romeo Sotiriu. și Politehnica 
Timișoara, pe care inginerul 
agronom Constantin Jude a 
promis suporterilor din orașul 
de pe malurile Begăi că o va 
duce pe prima treaptă a po
diumului „Cupei României", se 
vor așeza de-a curmezișul dru
mului stelistUor. Dar Birtalan 
et comp, pot depăși obstacole
le. își pot asigura, ca și anul 
trecut, un loc în finala presti
gioasei noastre competiții „Cupa 
României".

Firește toate acestea sînt 
presupuneri. Competiția ne va 
arăta care dintre ele au fost 
îndreptăți*»

PROGRAMUL
AZI

CRAIOVA (Sala sporturilor) : 
ora 17. Dinamo București — 
Gloria Arad ; ora 18,15 : H.C. 
Minaur — Știința Bacău ;

TG. MUREȘ (Sala sporturi
lor) : ora 17. Universitatea 
Cluj-Napoca — C.S.M. Bor- 
zești ; ora 18,15 ; Steaua — 
Politehnica Timișoara.

MIINE
CRAIOVA : ora 17. Știința 

Bacău — Gloria Arad ; ora 
18,15 : Dinamo București — 
H.C. Minaur ;

TG. MUREȘ : ora 17. Poli
tehnica Timișoara — C.S.M. 
Borzești ; ora 18,15 : Steaua — 
Universitatea Cluj-Napoca.

„op- 
. — M.

. . î L Kere-
(Dlnamo Brașov) — L Rus- 
(Cuprom Baia Mare) 6—1, 
7—S; L. Bukaresil — A. VI- 
(ambii Sănătatea Satu Mare) 
6—4; A. Dtrzu (Dlnamo) — 

Dumitrescu (Jiul) 6—4, 6—1;
FI. Niță (Steaua) — L. Bucur (Dl
namo) 6—3, 7—6; S. Niculescu 
(Progresul) — D. Antonescu (Dl
namo) 6—4, 7—5. La fete: Came
lia Chiriac (Dinamo Bv.) — Car
men Cazacllu (Steaua) 0—3, 8—1; 
Luminița Sălăjan („Poli* Cluj- 
Napoca) — Elena Popescu („Poli" 
București) 6—2, 3—6, 7—5; Cosml- 
na Popescu (T.C.B.) — Adriana 
Caraiosif iglu (T.C.B.) 6—1, 6—0;
Simona Nunweiller (Progresul) — 
Gabriela Szoko (Dlnamo) 6—3, 
3—6. 6—4.
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PARTIDE DE INTERES
in Divizia a de volei
Mîine, In Divizia A de volei se 

desfășoară 10 dintre cele 12 par
tide ale etapei a 16-a. La femi
nin, etapa este completă și cu
prinde tntilniri de justificat In
teres. In capul listei stă meciul 
de la Iași, dintre Penicilina (loc 
3) și Universitatea Craiova (loc 
2), ta care studentele vor Încer
ca să-și mențină poziția secundă, 
deși ieșencele sint favorite In 
virtutea situației lor de... gazde. 
La Bacău, echipa locală Știința 
(loc S) primește vizita Universi
tății Timișoara (loc 4), iar ța 
București (sala Dlnamo, ora 10)

s.

ATLETISM. Sala „23 Au
gust-. de la ora 16: cam
pionatele municipale de 
sală neutru seniori Șl Ju
niori II.

BASCHET. Sala Floreas- 
ca. de la ora 14: Urbls — 
C.S.U Sibiu (m. A), Vo
ința — Universitatea Timi
șoara (f, A), Politehnica — 
Cricul (f A), Politehnica — 
Universitatea Timișoara 
(m, A). Olimpia — Progre
sul (f, A); sala Giuleștl, 
de la ora 16.30: Rapid — 
Steaua (m. A), Dinamo — 
I.C.E.D (m. A).

HOCHEI. Patinoarul arti
ficial „23 August*, de la 
ora 15: Selecționata de Ju
niori a României — Pod- 
hal» Nowy Târg (Polonia). 
Selecționata B a României 
— Bulgaria.

VOLEI Sala Institutului 
pedagogic, de la ora 17: 
Universitatea — Confecția 
(f. Bl.

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust". de la ora 9,30: cam
pionatele municipale de 
sală pentru seniori și Ju
niori II.

BASCHET. Sala Floreas- 
ca de la ora 8: Urbls — 
C.S U Sibiu (m, A), Voin
ța — Universitatea Timi
șoara (f. A). Politehnica — 
Crișul (f. A), Politehnica — 
Universitatea Timișoara 
(m. A), Olimpia — Pro
gresul (f A); sala Giulești, 
de la ora 9.30: Rapid — 
Steaui (m. A). Dlnamo — 
I.C.E D. (m, A).

HANDBAL. Sala FIo- 
reasca, de la ora 18: Con
fecția București — Univer
sitatea București (f, A).

HOCHEI. Patinoarul arti
ficial „23 August", de la 
ora 15: Reprezentativa de 
juniori a României — Pod- 
ha!e Nowy Târg (Polonia), 
Selecționata B a României 
— Bulgaria.

VOLEI. Sala Dinamo, de 
la ora 10: Dinamo — Farul 
(f. A); sala Giuleștl, de la 
ora 12: Rapid — Maratex 
Bala Mare (f. A); sala E- 
lectronica, de la ora 10: 
Calculatorul — G.I.G.C.L. 
Brașov (f, B); sala Progre- 
■ul, de la ora 10: Progre
sul — Farul (m, B); sala 
Ftâmura roșie, de la ora 
8.30: Soar tac — Voința Cra
iova (f. B). I.T.B. — Peni
cilina n Iași (t, B).

LOTUL REPREZENTATIV 
VIABILĂ IN SCRIMA

-SINGURA „SECȚIE 
DE PERFORMANȚA?

(Urmare din pag. I)

cale să pierdem contactul cu 
plutonul fruntaș dacă orien
tarea spre întinerirea loturilor 
reprezentative nu este conju
gată cu o pregătire exemplară 
și multilaterală, bazată pe • 
excelentă condiție fizică și • 
exprimare ofensivă. Specificul 
scrimei (finețe de execuție, e- 
leganță, precizie și mare con
centrare psihică fără răgaz) 
nu mai poate constitui o scuză 
pentru eschivarea de la un 
mare volum de muncă și in
tensitate la antrenamente. La 
Hamburg. învingători au fost 
numai cei puternici și abili, 
apți să domine o competiție- 
maraton cu concurenți de forțe 
foarte apropiate.

De aceea credem că, în ac
tualele condiții ale dezvoltării 
scrimei pe plan mondial, nu 
mai este suficient un proces

de creștere artificială, bazat 
pe pregătirile in cadrul Iotu
rilor reprezentative. Selecțio- 
nabilii. candidații la un loc in 
echipele naționale, trebuie să 
se impună atenției printr-o va
loare reală, printr-un bogat 
bagaj de cunoștințe și pregă
tire acumulat în cadrul sec
țiilor în care s-au format, și 
nu doar printr-o îndemînare 
ți un sumar de cunoștințe care 
abia la lot să-și găsească îm
plinirea. ADICĂ. A SOSIT 
VREMEA CA SECȚIILE DE 
SCRIMA SĂ DEA LOTURI
LOR REPREZENTATIVE NU 
SIMPLI CANDIDAȚI LA PER
FORMANȚĂ, CI TRĂGĂTORI 
APȚI DE A INTRA ÎN CON
CURENȚA MARII PERFOR
MANȚE. ASTFEL CA ALCĂ
TUIREA LOTURILOR SĂ NU 
MAI FIE O OPERAȚIE 
DE ADUNARE, CI UNA DE 
SELECȚIE.

S. IONESCU
• Duminică și luni, ta sala „23 

August", se desfășoară întllnirea 
bilaterală între reprezentativele 
de juniori șl tineret ale României 
șl Cehoslovaciei.
• Competiția pe teren acoperit, 

dotată cu „Cupa Steaua", începe 
marți, cu participarea unor te- 
nisman! fruntași români, bulgari 
și polonezi.

LA BAIA MARE, UN MECI 
DECISIV IN DIVIZIA A 
FEMININA DE HANDBAL : 
CONSTRUCTORUL - ȘTI

INȚA BACĂU I
Etapa a VHI-a a diviziei femi

nine A programează rutine la Baia 
Mare derbyul turului campionatu
lui : partida dintre Constructorul 
(locul II) și Știința Bacău (locul 
I). O victorie a gazdelor le-ar 
putea aduce pe bălmărence la 
egalitate cu liderul. In timp ce un 
succes al echipei Iul Eugen Barta 
ar distanța formația din Bacău, 
asigurindu-1 liniște pină la... 8 a- 
prilie, cînd se reia campionatul. 
Programul etapei de mtlne :

Brașov : RULMENTUL — PRO
GRESUL

Constanța : HIDROTEHNICA — 
RAPID

Tg. Mureș : MUREȘUL — UNTV. 
TIMIȘOARA

București : CONFECȚIA — UNTV. 
BUCUREȘTI

Baia Mare : CONSTRUCTORUL 
— ȘTIINȚA BACĂU

Importante pentru fruntea cla
samentului sînt și partidele de 
la Constanța (antrenorul Traian 
Bucovală promite : „Vom rămîne

M. NICOLAE. CONSTANTA. 
Clștlgătoarele probei de simplu 
femei la ultimele trei ediții ale 
turneului de la Wimbledon: 1976 
— Chris Evert (iinală cu Evonne 
Goolagong), 1977 — Virginia Wa- 
de (finală cu Betty Stove), 1978 — 
Martina Navratilova (finală cu 
Chris Evert). 2. Ayala (Atletico 
Madrid) este argenjlnian. 3. An
trenorul Ilie Oană s-a născut la 
16 august 1918, în orașul Harbor, 
statul Indiana (S.U.A.). El a 
jucat fotbal la Șoimii Sibiu șl Ju
ventus București. A fost o aripă 

mare

T. BUCUREȘTI. Evident.S..__ __________ ______________O 
epigramă trebuie să aibă 4 ver
suri. Dar aceasta nu este sin
gura ei condiție ! Apreciem, ori
cum, favoarea pe care ne-o la

RASPUNDEM^^
cep, trlmițîndu-ne epigramele „ta 
exclusivitate"

N1CUȘOR ATEREJEI, COMUNA 
ASAU. Cele două meciuri ta ur
ma cărora U.T.A. a eliminat pe 
Feyenoord, care cîștigase cu pu
țin timp înainte „Cupa Intercon
tinentală". s-au încheiat cu ur
mătoarei» rezultate: 1—1 la Rot
terdam (golul U.T A.-el a fost în
scris de F’ " . - ----------
jucător al Petrolului) și 0—0 
Arad. U.T.A. s-a calificat 
departe prin 
plasare.

NICOLAE 
PERSINARI, 
VIȚA. Vreți __ _________  _____
sil, păreri, cu simpatlzanțl al e- 
chlpel de fotbal Steaua, care vă 
pot scrie la adresa de mal sus. 
Le veți răspunde înainte de re
luarea campionatului. E mai pru
dent :

VASILE LUPAȘCU, IAȘI. 1. Nu! 
2. Desigur locul IV ocupat de e- 
chipa dv. favorită, Politehnica 
Iași, le sfîrșitul turului, este re
marcabil. De contat contează Insă 
locul de la sfîrsltul returului. Pt- 
nă acum „Poli" nu prea se poa
te lăuda In această privință. Poa
te anul acesta !

I. G„ PLOIEȘTI Vă facem un 
mal mare serviciu nepubllcîn- 
du-vă epigramele trimise, decît 
publictadu-le 1 Avem ta vedere 
faima pe care șl-a cîștigftf-o ora-.

șul dv. prin epigramele fraților 
Mircea și Nelu Quintus, Ghiocel 
Constantin eseu etc.

GH. VULPE Șl DANIELA UN
(Urmare din pag. 1)

Dumitrescu, actualul ........ la 
_ _ _______ mal

golul Înscris în de

MANEA. COMUNA 
JUDEȚUL DIMBO- 
să schimbați impre-

denta Juja Raț, clasată pe lo
cul secund, "precum și pentru 
e'eva Maria Balasz. situată pe 
poziția a treia. Modeste locu
rile ocupate de schioarele 
ceului din Predeal.

Clasamente. SENIORI (602 
lungime, 70 de porți marcate ... 
Gh. Bălan și R. Scirncci) : 1. Gh. 
Vulpe (Telefericul) — campion na
țional — 1:57,496 ; 2. D. Munteanu 
(A.S. Armata) 1:57.794 ; 3. Al.
Manta (A.S.A.) 1:58,885 : 4. Al.
Năstase (Dinamo) 1:59,063 ; 5. W. 
Podaru (Dinamo) 1:59,826 ; 6. I.

U-
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Bucur ( 
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național 
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(A.S.A.) 
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Velciov
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avea lor 
lom uri 
eași pîri

ION LUNGULESCU, CUJNIR. 
Aș putea vorbi cu dv. o ai și o 
noapte despre fotbalul de azi șl 
de altădată. Dar nu slnt In stare 
să vă spun cu ce scor s-a înche
iat meciul dintre Fiorentina șl 
Pistoia, despre care dv. știți că 
s-a disputat la 27 octombrie 1954. 
Șl îmi cereți șl formațiile care au 
evoluat I Mâ dau bătut...

IONEL RUICA, COMUNA 
BEL. Vă proclam învingător
disputa cu prietenii dv. Iile Năs- 
tase a cîștigat de 4 ori, nu de 3 
ori, Turneul Campionilor: 1971 — 
Paris, 1972 — Barcelona, 1973 —
Boston (deci, de trei ori la tind) 
șl 1975 — Stockholm, unde l-a 
Învins In finală pe Borg cu 6—2, 
9—2, 9—1 I I I

Ilustrații ; N. CLAUDIU

^\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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URA ȘI SPORT 
A PARÎNGULUI!
ca deo- 
era fi- 
repor- 

și elevi 
coli din 
e din 
a Clu- 

in loca* 
bine de 
ringului, 
diții op- 
a schiu- 
tru con-

«3ubUvuei<.
din Pe- 

I. „ini- 
e spu- 
rie In 
de Ini- 

activi-
eștere a 
perfor- 

nă. tn- 
solidăm 
e le-am 
teriori,

juniorii, 
ciplină*. 

unților 
, înso- 
de doi 

erlodic,
a tehnl- 
I.E.F.S., 
e zi de 
sirguln^ 

nieri- 
rea tal
uri, cit 
arului..

ECHIPA OLIMPICĂ A PARCURS
Victor Mihuț, antrenor de 
schi 16 Clubul sportiv școlar 
din Petroșani, șl Vasilc Dineu, 
tinăr șl entuziast învățător, 
conlucrează în deplină înțele
gere, își împart în mod riguros 
orele de activități practice, 
bucurîndu-se în egală măsură 
de progresele evidente pe care 
le înregistrează micuții lor e- 
levl atît pe planul creșterii 
măiestriei sportive, cît șl al 
rezultatelor la învățătură.

Ni se 
te cu 
satisfacție 
țapul că. 

lună, acești 
învățat mal 
șl mai multe

vorbeș- 
deosebltâ 

despre 
Intr-o 

27 de 
multe 

mișcări

singură 
copii au 
elemente . ___ _______
din schi decît se prevăzuse 1- 
nițlal pentru un an Întreg, 
fact ce creează condiții ca. 
pînă la sflrșitul trimestrului, 
să se consemneze noi adausuri 
calitative. Concomitent. efor
turile la învățătură se mate
rializează In note bune șl 
foarte bune, chiar și din par
tea acelor elevi care la Început 
se dovediseră mai greoi la a- 
comodarea cu acest program 
non-stop de sport și învăță
tură.

In inima Parîngulul, în con
diții climaterice adesea vitre
ge, 27 de copil, 27 de temerari 
învață și fac sport, Ișl însu
șesc una din cele mai fru
moase lecții ale vieții, lecția 
muncii.

Constantin MACOVE1
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de la care de peste cinci 
se așteaptă, deocamdată 
zadar, măcar un campion 
juniori.

Cel mai puternic nucleu 
gilistic din oraș este, desigur, 
Box-Clubul. Aici lucrează in 
prezent 10 dintre antrenorii 
brăileni. Din 1973, de eînd a 
fost înființat, Box-Clubul are 
în palmares următoarele reali
zări majore: 1 titlu de cam
pion național (Costică Daft- 
noiu), 1 titlu de campion eu
ropean de tineret (DaCnoiu), 
3 „Centuri de aur“ (C. Dafi- 
noiu. N. Robu, I. Râducu), 2 
titluri balcanice (N. Robu. AL 
Giurgiu) și o medalie olimpică 
de bronz ia J.O. de la Montreal 
(Dafinoiu). Dar nu despre suc
cesele trecute ne-am interesat 
cu prilejul vizitei noastre la 
Brăila, ci despre eforturile pe 
care Ie fac antrenorii Box- 
Clubului (și nu numai ei) pen
tru a ridica sportul cu mănuși 
pe noi trepte valorice. „De
ocamdată, de la noi au fost 
invitați la loturile naționale 
de tineret și seniori 4 spor
tivi : Dumitru Grigore, Emil 
Giurcă, Cornel Bălan și Gbeor- 
ghe Negoiță. Nu peste mult 
timp vom da însă echipelor 
naționale boxeri mai mulți și 
mai valoroși" — ne-a declarat, 
optimist, președintele Box-Clu- 
bului, Constantin Bizu. Cum 
va fi realizat acest lucru, în 
care cred toți cei 10 tehnicieni 
ai clubului, ne-a explicat an
trenorul coordonator Gheorghe 
Iliuță: „Am reconsiderat în
tregul nostru sistem de mun
că. în viitor, vom lucra ca o 
echipă, nu individualist, cu 
interese adesea egoiste. Fiecare 
antrenor va avea o grupă de 
minimum 10 elevi care, după 
o perioadă de pregătire, vor 
susține meciuri de promovare 
în eșaloanele superioare ale 
clubului. Zilnic, în marea 
noastră sală, circa 100 de în
cepători urmează un ciclu de 
inițiere după o programă uni
tară. Am inițiat adevărate 
campanii de selecție cu spri
jinul Inspectoratului școlar ju
dețean și îndeosebi al inspec
torului general Radu Ciucă. 
Rezultatele acestei activități 
au și început să se vadă, deși 
lucrăm in acest nou sistem de 
numai o jumătate de an, adică 
din septembrie anul trecut. 
Efectivele noastre de juniori 
și tineret au crescut. Obiecti
vul nostru este să avem un 
potențial competitiv permanent 
de circa 100—120 de sportivi. 
Cifra ar putea părea exagera
tă, dar gîndiți-vă 
antrenori. Pentru 
ființat și centre 
fixe, cu antrenori 
cum sint cele de ___ _
copii, școlari nr. I (director : 
Dumitru Tănase) și Școala ge
nerală nr. 22 (director : N’icu 
Chiscan). Le-am dotat cu stric
tul necesar. Toți antrenorii 
clubului ne-am angajat in
tr-un nou stil de muncă, re- 
nunțînd la rutină, la comodi
tate, apelind la pasiune și 
profesionalitatc. Și să știți că 
vom reuși. Nu după mult 
timp...“.

în fata unui asemenea opti
mism comentariul este super
fluu. Ni-1 rezervăm, totuși, 
pentru o viitoare vizită la 
Brăila.
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0 JUMĂTATE DE DRUM...
I VOU REUȘI „OLIMPICII- 
| SĂ UMPLE GOLURILE LOTULUI A?

• LOTUL S-A „LEGAT" • STRUCTURA PRIMELOR DOUA 
LINII (FUNDAȘI-MIJLOCAȘI) ESTE PUTERNICA, MAI 
TREBUIE INSĂ REGINDIT ATACUL • FORMAȚIA AR MAI 
AVEA NEVOIE DE TREI OAMENI : COMAN, RADULES

CU Șl SIMIONAȘ
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Lotul reprezentativ A și-a 
încheiat, deci, pregătirea cen
tralizată în vederea apropiatu
lui sezon. A fost o perioadă 
destul de lungă, cam 35 de zile, 
cu unele rezultate bune în 
ceea ce privește pregătirea 
fizică a -tricolorilor", dar și 
cu apariția unei stări de apă
sare, în final, firească, dealt- 
feL după o atît de lungă absen
tă din cadrul obișnuit al fami
liei. ceea ce pune sub semnul 
întrebării necesitatea unei 
pregătiri în comun atît de 
lungi.

Turneul din Sud. pentru că 
despre acest turneu va fi vor
ba în cele ce urmează, s-a în
cheiat cu rezultatele pe care ie 
cunoaștem, cele de reținut 
fiind intflnirile cu echipele A 
și olimpică ale Bulgariei

Turneul din Bulgaria n-a 
putut prezenta o echipă etalon, 
cunoscute fiind .împrumuturi
le* acordate lotului olimpic, 
deși meciul nr. 1 al sezonului 
(cel de la 4 aprilie, cu Spania) 
se va disputa cu două săptă- 
mîni înaintea primei manșe a 
tntilnirii olimpice România — 
Ungaria. In aceste condiții, se 
poate vorbi mai puțin despre 
perspectivele echipei care a 
jucat în Bulgaria. Ea nu poate 
fi privită, din acest motiv, ea 
o echipă în sine. Așa stind lu
crurile, vom simplifica această 
primă revenire prin referirile 
la jucători.

Turneul din Bulgaria a con
firmat valoarea si forma a trei 
jucători. Aceștia slr.t Dina, 
Bălăci si Sameș.

Mult mai mare este numărul 
jucătorilor care au evoluat sub 
valoarea cunoscută. Este vorba 
de Vigu, Romilă, Rădulescu, 
Crișan. Dudu Georgescu.

Intr-o categorie specială, cea 
a dreptului ia apel, se află 
Boloni. Lung și TilihoL Primul, 
care anunțase o schimbare de 
profil în jocurile amicale sus
ținute în țară, s-a retras In 
cele din urmă in fața stoperi
lor, poate și fără voia lui. re
devenind omul de travaliu 
pentru baricadarea porții de 
la intrare. In aceste condiții, 
„noul Boloni* a fost — și spre 
regretul lui — o simplă efeme
ridă. Al doilea, portarul Lung, 
a alternat momentele bune cu 
cele de naivitate așa cum s-a 
întîmplat și la golul victorios 
al echipei olimpice bulgare, un 
gol care cade în primul rînd 
în sarcina portarului craiovean. 
Fundașul Tilihoi. neinspirat în 
primul joc, a fost mult mai 
curajos la Blagoevgrad, avînd 
deschisă calea acțiunii de a- 
pel. Să amintim, în paranteză, 
o replică a lui Anghelini: 
„Cred că cel mai bun dintre 
toți candidații la tricoul cu 
nr. 2 pe spate este, pînă la 
urmă, Cheran",

Toți ceilalți jucători din lot 
au jucat foarte puțin, evoluții
le lor. de cîteva minute, fiind 
neconcludente. Voicilă, utilizat 
mai mult decît ceilalți, n-a 
reușit să se impună.

Dacă turneul din Bulgaria a 
confirmat doar valoarea și for
ma a trei jucători, ceea ce 
este foarte puțin, JOCUL a 
avut, de asemenea, puține mo
mente bune, și cînd spunem 
momente bune ne gîndim la

nivelul necesar înfruntării unei 
echipe puternice ca aceea a 
Spaniei, sau la reperul bine
cunoscut al jocului de la Za
greb. Față de acesta din urmă, 
echipa care a jucat în Bulga
ria are un fundaș dreapta 
mult mai puțin sigur decît 
Cheran în 1977, un fundaș stin
gă (Vigu) peste care au mai 
trecut doi ani. în ciuda fap
tului că stelistul păstrează O 
prospețime fizică, un mijlocaș 
(Romilă) care vrea să facă mal 
mult decît poate, el nemai- 
mulțumindu-se cu rolul său 
disciplinat de la Zagreb, un 
alt mijlocaș (Rădulescu) pe 
care travaliul lui Icrdănescu 
1977 fi lasă în umbră, o ex
tremă dreaptă (Crișan) care 
joacă mult mai economic, dar 
nu în sensul cel mai bun al 
cuvântului, și un vîrf (Dudu 
Georgescu) care stăruie în *- 
mintirea spectatorilor cu ma
rele său gol de la Zagreb, pe 
lingă Katalinschi. dar care nu 
mai are «plecările* de atunci, 
poate și pentru că jocul cu 
extreme tip aparține trecutului 
(chiar în cadrul echipei noas
tre naționale), ceea ce face ea 
mingile de gol să fie mult mal 
puține, iar cînd Dudu Geor
gescu se repliază pentru • și 
le culege, atacul pierde un tem
po. căpătând o structură poxl- 
tiona'.ă din care— pierde toată 
lumea. Ca excepția stoperilor 
Srmcș—Dinu. care r—rtiiaie a 
pereche superioară formulei 
Sameș—Sătmăreana și cel pă
ți» egală, probabil, ca formula 
Sameș—Șlefânescu, echipa din 
Bulgaria a avut ca plus doar 
apariția plină de vervă a lui 
Bălăci, excelent în cîteva fa
ze, cu rezerva că aceste faze 
demne de Cruyff s-au stins în 
momentul finalizării. boală 
cronică a jucătorilor noștri, 
manifestată din plin în meciul 
cu olimpicii bulgari, cînd au 
fost irosite multe ocazii de goL

Așadar, simplificînd lucruri
le, am putea spune că turneul 
bulgar a confirmat trei ju
cători. lasă în suspensie doi 
sau cel mult trei și AȘTEAP
TĂ CEL PUȚIN CINCI. Din 
acest punct de vedere, am pu
tea spune că divizarea loturi
lor. handicap Teal pentru a- 
samblarea unei echipe, are me
ritul de a face ca semnalul de 
alarmă să fie mai concret, tar 
munca de pregătire a echipei 
naționale pentru 4 aprilie să 
fie mai asiduă. De pe acum, 
desigur, tehnicienii trebuie să 
se gîndească la activizarea 
fundașilor laterali, foarte ti
mizi pînă acum, la legarea 
reală a unei linii de mijloc 
și la alegerea formulei ideale 
Intre un 4—3—3 astăzi rigid șî 
un 4—4—2 care trebuie pregă
tit cu mai multă Insistență. 
Sub acest aspect trebuie privi
tă și dorința jucătorilor (expri
mată prin Dinu) de a se mări 
cu cel puțin două numărul 
jocurilor de finisare.

loan CHIRILA
4

Deși constituit de puțină vre
me (ideea ar fi putut — și 
bine ar fi fost — să prindă 
viață mai devreme), lotul olim
pic al României a prins rădăcini 
mai puternice decît se credea, 
poate, în „etapa iugoslavă» a 
pregătirilor sale, etapă foarte 
dificilă, care ar fi putut să-i
mature, dar care l-a zdruncinat 
doar la început, consolidîndu-1 
In cele din urmă, călindu-1 pen
tru greul care va să vină.

Așa după cum se știe, crea
rea unui colectiv nou este în
totdeauna o funcție de mai 
multe funcții, suma „variabi
lelor* puțind fi uneori stricată 
chiar și de ultima incompati
bilitate căreia nu i s-a acordat 
la timp atenția cuvenită și nu 
1 s-a găsit rezolvarea necesară. 
Ei bine, se poate spune că lo
tul olimpic de fotbal s-a legat 
(In pofida unor defecțiuni de 
start), ca urmare în primul 
rînd a tactului colectivului de 
tehnicieni, care a știut să so
lidarizeze intr-un efort comun 
jucători cu personalitate diferi
tă, din generații diferite, ve- 
niți de la cluburile lor cu men
talități și obiceiuri bune și rele. 
Stabilindu-se un numitor co
mun — trădat arareori, pe fa
ță sau pe ascuns —, munca de 
pregătire a avut mai multă 
calitate și, logic, mai multă e- 
ficiențâ.

Antrenor tipic ^de campio
nat', preocupat In primul rlnd 
să nu primească goluri și apoi 
să marcheze. Florin Halagtan 
a avut mare grijă de structura 
apărării, de jocul la mijlocul 
terenului, de stoparea adversa
rului, mizînd in vederea reali
zării acestui obiectiv nu numai 
pe fundașii (bine aleși) Zamfir, 
Ștefănescu, Cirstea, Purima, 
Iran, ci și pe mijlocașii Iovă- 
aescu, Augustin, Bărbulescu, 
Mulțescu, Stoica, Nicolae (fun
daș excelent și în rolul de mij
locaș). Atît in meciul cu Steaua 
Roșie Belgrad, cît și în cel cu 
Hajduk Split, mijlocașii au des
fășurat o activitate în marea el 
majoritate defensivă, firește da
torită și faptului că cele două 
renumite formații iugoslave au 
o bine cunoscută orientare ofen
sivă. Că jucînd aproape numai 
defensiv este extrem de greu 
să ciștigi, e la îndemâna jude
cății oricui. Pentru victorii, 
pentru înscrierea golurilor, mai 
e nevoie și de ofensivă, de a- 
tacanți, care să știe și să fie 
deprinși să marcheze în viața 
lor de toate zilele. Cum unii
dintre antrenorii noștri știu pe 
de rost teoriile fotbalului mo
dern, s-a stabilit prin „lege 
nescrisă" că toți jucătorii tre
buie să-și îndeplinească — „tn- 
cepînd de azi 1“ — ambele func
ții clasice, de apărători și ata- 
canți. E ușor să decizi, e mai 
greu să realizezi. Acum, pe 
loc, în competițiile în curs sau 
care bat la ușă. Oricît s-ar 
strădui Bărbulescu sau Augus
tin, de pildă, ambii, dealtfel, 
mijlocași valoroși, nu vor reuși 
prea curind să se lanseze ca 
Marcu sau Doru Nicolae, să fa
că cursele lor, să șuteze ca ei 
la poartă, să fie, cu alte cu-

vinte, atacanți precum sînt... 
atacanții amintiți. Inabilitatea 
lor ofensivă (uneori), predis
poziția lor pentru jocul de la 
mijlocul terenului (adeseori) 
scad — fatal — calitatea gene
rală și forța acțiunilor ofensi
ve ale echipei.

Unde vrem să ajungem ? La 
ideea de Joc a antrenorului Ha- 
lagian, care a optat (de mai 
multe ori) pentru formula 9 
apărători (un portar, 4 fundași, 
4 mijlocași) + 2 atacanți, idee 
cu care ai destule șanse să cîș- 
tigi un campionat (cu scoruri 
de 6—0 sau 1—0), dar foarte 
puține să te califici in meciuri 
eliminatorii, unde golurile (mai 
ales cele de acasă) te promo
vează in faza superioară. Că și 
mijlocașii trebuie (așa s-a ho- 
tărît_) să marcheze ca și înain
tașii — ni se pare un dezide
rat prea puțin liniștitor în per
spectiva dublei intilniri cu o- 
limpicii unguri. Nu cu dezide
rate. ci cu goluri, cu cît mai 
multe goluri ne putem califica 
la 18 aprilie și 30 mai. Asta în
seamnă că în orice caz în par
tida de la Pitești Stan. Cămă- 
taru sau Radu ÎI au nevoie de 
două aripi, asta înseamnă că 
ar fi o greșeală să nu se mizeze 
— acasă — pe 3—4 vîrfuri de 
atac explozive, care să solici
te din plin și să străpungă sis
temul defensiv advers.

Tot In ideea necesarei forti
ficări a ofensivei, ni se pare 
eu adevărat oportună aducerea 
la acest lot a mijlocașilor-ata- 
canți Rădulescu și Simionaș, 
cunoscute fiindu-le tehnicitatea 
superioară, forța de pătrunde
re. eficienta la poartă. S-ar 
realiza astfel o rotunjire a a- 
cestui lot valoros, care ar mai 
avea nevoie, după opinia noas
tră, și de un portar mai sigur, 
mai egal, cum este tîrgoviștea- 
nul Coman.

Fără îndbială că analizînd 
stadiul actual al lotului olimpic 
s-ar putea face fără prea mare 
efort atit teoria paharului pe 
jumătate plin, cît și a celui pe 
jumătate gol. Optica noastră 
este a celui care-1 vede pe ju
mătate plin, considerând că 
s-a făcut o jumătate de drum 
importantă, dar că mai rămâne 
o a doua jumătate cel puțin 
la fel, dacă nu mai importantă 
de străbătut.

Stă în puterile acestui lot 
să ajungă Ia Olimpiada de la 
Moscova.

Dar mai trebuie multă muncă.
Marius POPESCU

' DE LA C.N.E.F.S.
| Viza și eliberarea legi

timațiilor de intrare la

I competițiile sportive pe 
anul 1979 se va efectua 
în perioada 15 februarie 
— 31 martie a.c. După a- 
ceastă dată încetează va
labilitatea legitimațiilor

I eliberate si nevizate pe 
anul 1979.

I - - - - - - - - - - - - - -

ACTU ALITĂȚI •
• C.S. BOTOȘANI — POLI

TEHNICA IAȘI 3—2 (2—1). 
Partida s-a disputat joi și s-a 
încheiat cu o surprinzătoare 
victorie a divizionarei C, Go
lurile au fost marcate de Luca 
(min. 1). Trohănel (min. 7) și 
Macovei (min. 85) pentru local
nici, Dănilă (min. 15) și Flo
rean (min. 65) pentru ieșeni. 
Politehnica a folosit formația : 
Naște — Mihalcea, Anton. Ne- 
potu. Banu — Sofian, Simio- 
naș. Florean —,D. Ionescu, Dă
nilă, Costea. Au mai jucat: 
Antohi. Cherestes și Costea 
II. (T. UNGUREANU, coresp).

• „CUPA VOINȚA». în or
ganizarea clubului sportiv Vo-

ACTU ALITĂȚI
ința București va avea loc o 
competiție rezervată echipelor 
de seniori și juniori, dotată cu 
„Cupa Voința". Meciurile se 
vor disputa astfel: mâine: 
Voința București-seniori — Vo
ința București-juniori (ora 9) 
și Metalul București — Voința 
Constanța (ora 11) ! joi, 22 fe
bruarie : Metalul București — 
Voința București-juniori (ora 

14) și Voința Constanța — Vo 
ința București (ora 15,45) ț du
minică. 25 februarie : Voința 
Constanța — Voința București- 
juniori (ora 9) și Voința Bucu
rești — Metalul București (ora 
11). Toate partidele se vor dis
puta pe stadionul Voința, de 
la capătul tramvaiului 5.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI 
PENTRU DEPUNEREA BULETI
NELOR LA ATRACTIVUL CON
CURS PRONOSPORT de mllne,

118 februarie 1979, care le poate 
aduce partldpanților importante 
ciștiguri în AUTOTURISME $1 
BANI.

IMAI MULTE VARIANTE JU
CATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE A VA NUMĂRĂ PRINTRE

MARII CÎȘTIGĂTORI la concur
sul Pronosport de mtine.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN ÎS FEBRUA
RIE 1979. Extragerea I: 40 58 80 
74 89 76 5 3 52; extragerea a H-a: 
55 15 22 69 73 65 18 72 25. Fond 
total de ciștiguri: 1.152.849 lei din 
care 168.814 lei report la cate
goria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
2 DIN 11 FEBRUARIE 1979. Cat. 
1: 3 variante 25% a 38.189 lei; cat. 
2: 8,00 a 14.321 lei; cat. 3: 37,75 a 
4.129 lei cat. 4: 172,50 a 864 lei; 
cat. 5: 379,75 a 200 lei; cat. (: 
2913.00 a 100 let CîștigurUe de 
38.189 lei jucate 25% de Ia cate
goria 1 au revenit partlclpanților: 
GHEORGHE TIMOFTE din Piatra 
Neamț, ALEXANDRU BARBU din 
Călărași și CONSTANTIN BURX- 
NARU din București.

NOI MECIURI
DE VERIFICARE
Ziua deschiderii sezonului 

oficial de primăvară se apro
pie cu pași repezi. Miercuri 
28 februarie sînt programate 
„16“-imile „Cupei României», 
după care, la 4 martie, se va 
da startul returului Diviziei A. 
Pregătind meciurile de cam
pionat, echipele divizionare 
susțin noi jocuri de verificare, 
după următorul program:

ASTĂZI
• C.S. Tîrgoviște — Viitorul 

Scornicești (ora 15,30)
MIINE

• Politehnica Iași — Gwardia 
Varșovia (ora il)

• F.C. Bihor — Salgotarjan 
(ora 11)

• Chimia Rm. Vîlcea — 
Steaua (ora 13)

• Jiul — A.S.A. Tg. Mureș
(ora 11)

• F.C. Șoimii Sibiu — Tata- 
banya (ora 11)

• Petrolul Ploiești — Dinamo 
București (ora 11)

• F.C. Argeș — Rapid Bucu
rești (ora il)

• C.F.R. Cluj-Napoca — Olim
pia Satu Mare (ora 11,15)
• F.C.M. Giurgiu — Universi

tatea Craiova (ora 11)
• Politehnica Timișoara — 

Minerul Moldova Nouă (ora 
11)

• Viitorul Vaslui — S.C. Ba
cău (ora 11)

• F.C. Brăila — Gloria Buzău 
(ora 11)

• F.C.M. Reșița. — Gloria Re
șița (ora li)

• Progresul-Vulcan București 
— Luceafărul 1 (teren Pro
gresul II, ora 11)

• Șoimii Tarom — Prahova 
Ploiești (teren Steaua II, 
ora 11).



A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL
AL CUPEI CUPELOR LA VOLEI

INWSE-UL ATLETIC,
UN FACTOR DE PROGRES...

KOESELARE, 16 (prin tele
fon). — în Sala de sport (1 000 
de locuri) din orașul belgian 
Roeselare, situat la 200 km vest 
de Bruxelles, a început, vineri 
seară turneul final al celei de 
a 7-a ediții a Cupei cupelor la 
volei masculin, la care parti-

PREZENȚE
ROMANEȘTI

PESTE
HOTARE

cipă echipele Dinamo București, 
Levski Spartak Sofia, Ruda 
Hvezda Fraga și V.C. Gemeen- 
scrvice (Olanda). In primul joc 
s-au întîlnit formațiile bulgară 
și cehoslovacă. Acestea au fur
nizat o partidă deosebit de dis
putată, mai ales în prima par
te a jocului, ieșind în evidență 
foarte buna pregătire fizică a 
tinerilor voleibaliști de Ia 
Levski Spartak, siguranța lor 
în construirea acțiunilor ofen
sive, combinative, dar mai ales 
ambiția și prospețimea din par
tea a doua a meciului. Setul 
întîi a revenit, într-un final 
spectaculos, cu palpitante 
schimbări de situații, echipei 
Levski Spartak (1—6.6—10. 8—13, 
14—13, 14—15, 17—15), iar al doi-

lea formației Ruda Hvezda, tot 
în prelungiri (0—4, 4—4, 12—8, 
14—11, 14—14, 16—14). Apoi bul
garii au luat conducerea, cîș- 
tigînd setul 3 în numai 15 mi
nute ! Al patrulea set a înce
put sub semnul echilibrului 
dar în final tot bulgarii au 
avut cîștig de cauză. Și, astfel, 
Levski Spartak a obținut vic
toria cu 3—1 (15, —14, 4. 11) în 
o oră și jumătate de joc. Cei 
mai buni jucători : Iliev și Ne- 
nov de la învingători, Fiala de 
la învinși.

CRISTIAN ȚOPESCU
La ora închiderii ediției, me

ciul Dinamo București — V.C. 
Gemeenservice era în curs de 
desfășurare.

DEBUT BUN AL BOXERILOR 
NOȘTRI IN POLONIA

A început tradiționalul turneu 
internațional de box pentru ti
neret „Cen'ura de aur Polus", ce 
se desfășoară în localitatea po
loneză Gnlezno. Pugiliștii români 
au obținut în prima gală victorii 
înainte de limită, astfel: semi- 
ușoară — Florian Țîrcomnlcu 
b.ab.3 Sylvester Dudak (Polonia), 
ușoară — Mihai Niculescu b.ab.2 
Zoislaw Toszewskl (Polonia), mij
locie mică — Vasile Girgavu 
b.ab.l Leszek Kuzmiarek (Polo
nia). La turneu participă 92 boxeri 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Fran
ța. R. D. Germană. Iugoslavia, 
R. P. Mongolă, România, U.R.S.S. 
și Polonia.

VIRGINIA RUZICI 
IN „SFERTURI" 

LA LOS ANGELES
Virginia Ruzlcl s-a calificatVirginia Ruzlcl s-a calificat în 

sferturile de finală ale turneului 
internațional feminin de tenis de 
la Los Angeles. In „optimi", Vir
ginia Ruzlcl a întîlnit-o pe tenis- 
mana americană Terry Holladay, 
pe care a învins-o în două seturi, 
cu 6—1 7—5. Alte rezultate: Gre
er Stevens — Kay McDaniel S—1. 
6-*3, Wendy Turnbull — Dathy 
May 2—6, 6—3, 7—5.

PATINATORII IN ÎNTRECERI
• Fostul campion de poliatlon 

al țării noastre, Andrei Erdelyi, 
a participat la recentele C.M. de 
la Oslo, unde a obținut următoa
rele rezultate: 500 m — 1. E. Hcl- 
den (S.U.A.) 38,22..., 32. A Erdelyi 
50,53 (a căzut în timpul cursei); 
5 000 m — 1. E. Heidcn 6:59.15.... 
37. A. Erdelyi 7:33,39. nou record 
de seniori (v.r. 7:45.25); 1 500 m — 
1. E. Helden 1:56,05..., 31. A. Er
delyi 2:10,91(dtn 33 de concurcnți). 
Neîndeplinind haremurile regula
mentare, A. Erdelyi nu s-a cali
ficat pentru proba de 10 000 m.

• Simbătă șl duminică vor avea 
loc la Inzell campionatele mon
diale de sprint pentru seniori, la 
care la parte și sportivul român 
Vasile Coroș.

FLORIN GHEORGHIU 
PE LOCUL 4 LA SAO PAULO

In turneul internațional de șah 
de la Sao Paulo (Brazilia), după 
cinci runde conduce Ulf Anders
son cu 4 puncte, urmat de Viktor 
Korclnoi și Liubomir Liubojevici 
— 3,5 puncte fiecare. Marele ma
estru Florin Gheorghiu se află pe 
locul 4. cu 3 puncte și o partidă 
întreruptă. în poziție superioară, 
la Alexandre Segal.
„TOP 12“ LA TENIS DE MASĂ

Vineri la Kristlanstad (Suedia) 
a început turneul internațional de 
tenis de masă „Top 12“. ' "
principalele rezultate " 
în primele partide : 
Ham nersley (Anglia) 
Alexandru (România) 22—20, 21—18: 
Popova (U.R.S.S.) — Baksutova
(U.R.S.S.) 10—21, 21—15, 21—12 ;
Hellman (Suedia) — Palatinus 
(Iugoslavia) 21—13, 21—13. In tur
neul masculin, englezul Douglas 
l-a întrecut cu 21—19, 16—21, 21—16, 
20—22, 21—4 pe francezul Secre
tin.

Iată
înregistrate 

feminin : 
— Maria

IN COMPETIȚIILE COITIIE1TALE DE BKSCHET
Intr-unul din derbyurile tur

neului final al „Cupei campioni
lor europeni" la baschet mascu
lin, Real Madrid a întrecut, pe 
teren propriu, cu 95—09 (53—52) 
formația Bosnia Sarajevo. La Tel 
Aviv, echipa locală Maecabi a 
ciștigat cu 93—51 (45—2S) în fața 
formației Olympiakos Pireu. După 
șase etape, conduc Real Madrid.

Varese șl Maecabi Tel Aviv — cu 
11 p, urmate de Bosnia Sarajevo 
— 9 p, Juventud Badalona — 9 p 
și Oîympiakcs Pireu — 7 p.

In competiția similară feminină, 
echipele Steaua Roșie Belgrad. 
Sesto San Giovanni (Italia), 
B-S.K. Budapesta și Minior Per- 
nlk (Bulgaria) s-au calificat pen
tru semifinale.

astAzi $i nins, la

DOlA ATRAdIH (IPI Ajr

PAII\O\RIL „23 ALOI ST
IMmniPtUE DE HOCHH

Sezonul International de ho
chei continuă, preiațind marile 
competiții ale lunii martie. între
cerile din cadrul grupelor B ale 
Campionatului european de ju
niori și ale Campionatului mon
dial al seniorilor, programate, 
după cum se știe, la Miercurea 
Ciue și, respectiv, la Galați.

După stagiul comun de pregă
tire efectuat în compania puter
nicului lot cehoslovac. Selecțio
nata noastră de juniori susține, 
astăzi șî miine, două noi partide

deci, 
atrac- 

atit 
de la 

de ar-

în. timp ce la Antipozi. în 
plină vară australă. Natalia 
Mărășescu stabilea primele re
corduri mondiale ale sezonului 
preolimpic în aer liber (avan
premiera celor din... sală, de 
la Budapesta) — iar I.A.A.F. 
anunța, în sfîrșit, omologarea 
recordului mondial la 3 000 m 
(8:27,2) stabilit de Ludmila 
Braghina în 1976 lâ College 
Park (S.U.A.) —, în același 
timp, deci, la jumătatea lui ia
nuarie. „indoor-ul“ lua un start 
lansat peste Ocean. (Acolo se
zonul de sală începe mai de
vreme decît în Europa pentru 
că și primăvara este mai tim
purie în California, centrul de 
greutate al atletismului ameri
can). în timp ce Natalia dobo- 
ra recordul milei în țara lui 
John Walker, recordmanul pro
bei masculine își făcea o rein
trare bruscă și spectaculoasă, 
după o lungă absență, cauzată 
de o tendinită. stabilind un nou 
record mondial pe teren aco
perit la 1500 m cu 3:37,4. Ve
chiul record (3:37,8) avea — în 
rîndul probelor de alergări — 
unul din cele mai vechi stagii 
pe listele performanțelor su
preme ale indoor-ului (8 ani) și 
aparținea vest-germanului Ha
rald Norpoth.

Dacă Walker reapare atunci 
cînd multi il considerau pier
dut pentru performanță. Ke- 
naldo Nehemiah. care i-a ur
mat în succesiunea recordma
nilor anului, este un nume pe 
care îl vom mai auzi, cu sigu
ranță. de multe ort Nehemiah 
(20 de ani) a corectat la inter
val de cîteva zile cele mai 
bune rezultate ale curselor de 
garduri în yarzi — 60 yg : 7,02 
Și 50 yg : 6.04 1 — confirmînd 
faptul că este, deocamdată, cel 
mai bun hurdler al momentu
lui. Deși cariera îi este abia 
la început, este așezat deja pe 
același plan cu Milburn, iar 
dacă ne gîndim că anul trecut 
a reușit de 5 ori curse între

în turneul din Ungaria, R. F Germania și Cehoslovacia

HOCHEIȘTII NOȘTRI AU REALIZAT JOCURI
PROMIȚĂTOARE PENTRU CM. DE LA GALAȚI

Incepînd cu prima zi a lunii 
februarie, Iotul nostru reprezen
tativ de hochei a Întreprins un 
turneu In scopul de a-și verifica 
pregătirile în fața unor adversari 
de valori și cu stiluri diferite de 
joc, în vederea participării la 
jocurile grupei secunde a Cam
pionatului mondial T9, de la Ga
lați. Intr-un interval de mai bine 
de două săptămlni, boeheiștii noș
tri fruntași au susținut 10 parti
de in Ungaria, R.F. Germania și 
Cehoslovacia, dintre care a câș
tigat S 1 Este un bilanț promiță
tor, mai ales dacă avem in ve
dere că la Budapesta echipa Ro
mâniei a ciștigat turneul inter* 
national și că in cele trei jocuri 
din Cehoslovacia cu echipa dc 
tineret-speranțe a tării gazdă a 
obținut victoria in două partide.

Dar, dincolo de aceste consta
tări de ordin statistic, credem că 
mal importante sint aprecierile 
în legătură cu roadele generale 
ale acestui turneu de pregătire 
șl verificare. In acest sens, a-Jt 
conducătorul delegației. Tudor 
Vasile, secretarul responsabil al 
forului de specialitate, cit și an
trenorul principal al lotului, prof. 
Ștefan Ionescu, au apreciat că 
s-a acumulat multă experiență șl 
că verificările au dus la conclu
zia că echipa a muncit bine pină 
în prezent, urmînd ca șî de acum

. încolo ritmul să fie accelerat în 
așa fei incit pregătirile să se con
cretizeze intr-o cit mai bună 
comportare a echipei in cadrul 
grupe: 3 a C.M. (16—24 martie, 
ia Galați).

Dmtre remarcile pozitive ale 
celor doi interlocutori vom aml»- 
U că in acest turneu s-a confir
mat justețea selecționării tmăru
lui Mihai Popescu (19 ani), care 
a dat satisfacție ca fundaș, con
stanța portarului Gh. Huțan, su
darea. in plus, a liniilor de atac, 
dintre care cea condusă de Tu- 
reanu. precum și celelalte două 
care au in centru pe Olenici și 
Solyom sint mal bine pregătite. 
Cel de ai patrulea trio va mai 
suporta In această perioadă o 
schimbare, după care echipa va 
putea să se închege definitiv 
pentru confruntările de la Galați. 
Socotind că este vorba de

schimbare neesențială, se poate 
spune, deci, că lotul se prezintă 
definitivat Șl omogenizat, ceea ce 
este îmbucurător. Mai puțin plă
cut este faptul că șl cu prilejul 
acestui turneu s-a constatat că 
in jocul de apărare continuă să 
se manifeste vechi carențe, ceea 
ce se desprinde șl din golaverajul 
turneului, care nu este prea „li
niștitor" : 49—25. Deci, golurile 
primite reprezintă mai mult de 
jumătate din totalul celor insert- 
SC !

O bună ocazie de a se face noi 
verificări și de a se acumula o 
și mai bogată experiență o con
stituie și apropiatele jocuri cu 
formația sovietică Dizclist Pen
za (23, 24, 26 și 27 februarie), ca 
șl cele două partide cu echipa 
cehoslovacă TJ Sokolovo (2 și 3 
martie), toate programate pe pa
tinoarul de la Galați.

13,23 și 13,28 la 110 mg (r.m. 
13,21 Alejandro Casanas), le-am 
putea da dreptate celor care îl 
consideră capabil să se apro
pie (cu cronometraj electronic) 
de incredibila barieră a celor 
13 secunde.

După Nehemiah a urmat 
Dan Kipley, veritabil specialist 
al indoor-uiui, care a sărit 5 63 
m la prăjină. între timp au 
luat startul și atleții europeni. 
Recunoscuta Vera Komisova 
(U.R.S.S.) a îmbunătățit cu o 
sutime de secundă recordul 
Anneliei Ehrhardt la 60 mg 
(7,89), iar alte rezultate nota
bile s-au înregistrat la săritu
ra în înălțime : Andreea Matay 
(Ungaria), considerată o sări
toare „de pluton", reușește 1,95 
m, egalîndu-le (în sală) pe 
Ackermann și Simeoni. iar tî- 
nărul de 18 ani Dietmar Mo- 
genburg sare 2,27 m, făcîn- 
du-ne să credem că trăsătura 
dominantă a bunilor specialiști 
ai probei a devenit... precoci
tatea. Unele agenții de presă 
au relevat isprava lui Mogen- 
burg socotind-o drept „un nou 
record mondial de sală pentru 
juniori", adăugind că vechiul 
record (2.26 m) ar fi aparținut 
lui Iașcenko. Au uitat — așa 
repede ? — că anul trecut, cînd 
sărea 2.35 m la C.E. de la 
Milano, Iașcenko era încă ju
nior (abia la 12 ianuarie anul 
acesta a împlinit 20

In sfîrșit. a venit 
rîndul Nataliei. cu o 
nală performanță la 
(4:03,0) și un elocvent 
800 m — care îi confirmă ca
litatea de cea mai completă 
semifondistă a lumii — și al 
sovieticului Ghenadi Valiuke- 
vici (20 de ani 1) cu un specta
culos 17,29 m la triplusalt.

Așadar. în toată emisfera 
nordică indoor-ul atletic „ține 
afișul" competițional. Pe conti
nentul nostru, atleții se pre
gătesc pentru ediția jubiliară, 
a X-a, a campionatelor euro
pene. Iar „Viena ’70“ — unde 
Viorica Viscopoleanu a obținut 
a doua mare victorie a carie
rei sale — a avut, să nu uităm, 
și cîteva avanpremiere oficiale, 
de una din ele legîndu-se si. un 
succes al lui Șerban Ciochină, 
în 1966. la Dortmund, chiar la 
prima ediție a „Criteriului eu
ropean".

Nu este cazul să mai prezen
tăm argumente in susținerea 
afirmației că sezonul de silă 
și-a ciștigat definitiv un loc 
stabil în calendarul atletismu
lui. că este o realitate care a 
impus si impune chiar modificări 
ale metodicii antrenamentului. 
Dilema — falsă — de odinioa
ră : „Sint posibile două vîrfuri 
de formă, la același nivel vara 
și iarna?" este spulberată de 
exemplul marilor performeri 
contemporani, campioni olim
pici și europeni, recordmani aî 
lumii, care au îmbrățișat fără 
rezerve sezonul de iarnă, fără 
să piardă nimic din valoare 
vara. în sezonul „mare". Ba 
dimpotrivă !

de ani) ! 
din nou 

excepțio- 
1500 m 

2:01,0 la

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Vladimir MORARII

CANDIDAȚI 
PENTRU PODIUM

ATLETISM • in campionatele Fin
lande. pe teren acoperit, Reijo Stahl- 
berg a stabilit un nou record națio
nal ia aruncarea greutății — 20,54 m.

CICLISM • Prima etapa a „Ttrru^ 
lui Mediteranei" (Perpignan — Nar- 
bonne, 126 km) a revenit rutierului 
oiandez Ces Priem, cronometrat 
3h 39:36. Pe locul doi, la 1 sec. 
rie Knetemann.

rOTBAL • Meciuri amicale: la 
dad, Irak — R. D. Germană _ . 
(0—1) I, ia Souse, Tunisia (B) — Po« 
ion ia 1-4 (0-3).

HANDBAL • Turneul internațional 
masculin disputat la Gyor a fost cîști- 
gat de selecționata Ungariei, care 
In ultimul meci a învins cu 26-15 
(14—8) formația Bulgariei. • La Chor- 
zow, în .................
Ruch și 
rile de 
gazde 
(10-9). 
za too re 
luri • 
Japonia, 
R. D. ________ _ t___  ________
Nagoyo cu selecționata nîponâ, pe 
care a întrecut-o cu 22—12 (1J-8),

SCHI • La Zakopane, proba femi
nină de ștafeta 3X5 km a fost cîștl- 
gata de echipa U.R.S.S. (Ribakova, 
Perșina, Zabo'toskaia), cu 49:36,70, ur
mată de R. D. Germană — 50:34,75

în
Ger-

Bag-
2-1

meci-tur dintre echipa locală 
Spartak Kiev, pentru sfertu- 
finală ale C.C.E. (feminin), 
au obținut victoria cu 20—15 
avind-o ca principală reall- 
pe Ursula Jurawska — 6 ga
in ultimul meci susținut in 
reprezentativa feminină a 

Germane a Jucat In orașul

șl Cehoslovacia — 52:08,14. In șta
feta masculină 3X10 km, prima s-a 
situat selecționata Elveției — 1h 
31:02,23, secundata de U.R.S.S. — 1h 
31:28,45. La sărituri, a ciștigat polo
nezul A. Zarycki, cu 241,3 p (sărituri 
de 110 și 104 m). • Annemarie Proll- 
Moser a obținut o nouă victorie în 
cadrul campionatelor Austriei, cîști- 
gînd proba de slalom special, înain
tea Reginei Sackl. Proba masculină 
de slalom uriaș a fost cîștigată de 
Christian Orlainsky.

SCRIMA • Desfășurată la Londra, 
competiția internaționala feminină de 
floretă pentru „Cupa Beaumont" s-a 
încheiat cu succesul scrimerei engle
ze Linda Vartin, care a învins-o in 
bara] elvettaaa Suzy Helbling.

ȘAH • în barajul de la Tallin, toți 
cei trei participant — O leg Romani - 
șin, VitaH Teșkovski și Ghenadi Kuz
min — au totalizat 4 puncte. In turul 
suplimentar, Teșkovski l-a învins pe 
Romanlșln. Primi' doi clasați se vor 

- califica pentru turneul interzonal.
TENIS • în optimile turneului de 

la Palm Springs (California): Con
nors — Amaya 6-0, 6-4; Gottfried - 
Higueras 4—6, 6-3, 6-2; Solomon — 
Stackton 6—2 6-4; Dibley — Saviano 
6—4, 6-3 j Teltscher — Lutz 6-2, 7—6; 
Tanner — Mayer 4-6, 6—4, 6-3; Fibalc 
— Martin 6—1, 7-6; Okker - Manson 
4-4. 5-7. 6-4

In 
fizică 
cova. 
Jocurilor Olimpice-, 
apărut recent o 
cuprlnzind _
unor laureat! olimpici, 
care au reprezentat cu 
succes sportul sovietic 
la ultimele ediții ale 
supremei întreceri spor
tive. Printre aceștia se 
numără atletul Viktor 
Saneev, velistul Valen
tin Mânkin, scrimera E- 
lena Belova, luptătorul 
Levan Tediașvili. Sint 
în curs de apariție, în 
colecția „Sportul in 
U.R.S.S.", lucrări des
pre box, atletism, hal
tere și polo pe apă. In 
limbile engleză, france
ză. spaniolă șl germană 
va apare „Surîsul Olim
piadei-, o culegere -de 
schite umoristice in
spirate din lumea spor
tului.

MEDALIE PENTRU 
OCWIRCK

Fostul internațional 
austriac de fotbal Ernst 
Ocwirck. în vîrstă de 52 
ani, a fost distins cu 
„Medalia de aur pentru 
merit", oferită de Aso
ciația presei sportive din 
țara sa. Ocwirck. pe 
vremea sa unul dintre

NOUTÂT1 EDITORIALE 
SOVIETICE
editura „Cultură 

și sport- din Moș
ia colecția ..Eroii 

“ a
carte 

biografiile

cel mai bum stoperi din 
lume, a fost de mal 
multe ori laureat al 
campionatului național, 
cu formația F.C. Aus
tria. echipier de bază al 
reprezentativei austriece 
și selecționat în „echipa 
lumii**, pentru meciuri 
festive.

Patinatoarea america
nă de culoare Tay Ba
bilonia a declarat zia
riștilor că principalul 
său obiectiv este parti
ciparea, în 1980, la Jocu
rile Olimpice de iarnă 
de la Lake Placid, avînd 
ca partener pe Randy 
Gardner. Acest cuplu 
s-a afirmat din nou, 
participînd recent la 
„Festivalul gheții" de 
la Colorado Springs, iar 
în prezent se antrenează 
pentru viitoarele 
pionate 
patinaj 
gramate la Viena. 
mijlocul lunii 
(13—18 martie). Tay Ba
bilonia este în vîrstă de 
17 ani, iar Gardner are 
19 ani.
ȘAH IN MONGOLIA
Concursul de compo

ziție șahistă, organizat 
recent de ziarul „Mon
golia", care apare la

mondiale 
artistic.

cam- 
de 

pro- 
la 

viitoare

— Nu l-a lovit nimeni ! Și-a pierdut suflul, 
patinind pentru repunerile de puc...

(„Stadion" — Praga) 
interzicerea traficului 
pe anumite porțiuni de 
șosea, serviciul de cir
culație parizian a pre
tins ca interdicția să nu 
dureze mai mult de do
uă ore. Cînd s-a arătat 
celor responsabili că 
nici un maratonist din 
lume nu a parcurs în
că proba în,tr-un timp 
atît de scurt, slujitorii 
ordlnd publice au fă
cut unele concesii, răs- 
punzînd în scris : „Ul
timul concurent trebuie 
să treacă linia de sosi
re nu mai tirziu de 2 
ore șl un 
începerea 

Față de 
atitudine 
francez a 
amînat. ______
găsi un alt oraș-gazdă. 
mai informat în ale a- 
tletismulul.

Ulan Bator, a reunit nu 
mai puțin de 140 de 
participant! din 21 de 
țări. Gazdele întrecerii 
au avut satisfacția unei 
frumoase afirmări la 
categoria ' compoziției 
de probleme, unde pri
nt »le două locuri au fost 
ocupate, la egalitate, de 
T. Togohu (R.P. Mon
golă) și J. Boyer (Fran
ța). La studii de fina- 
luri, locul întîi a reve
nit Iul E. Pogosianț 
(U.R.S.S.).

RECORD 
OBLIGATORIU

Organizatorii campio
natului 
Franței, 
Paris, 
greutăți 
partea 
du-se 
pentru

de maraton al 
programat la 

s-au lovit ': 
neașteptate din 
poliției. Certn- 

un culoar liber 
partlcipanțl și

*

de

sfert de la 
probei4*.
o asemenea 

maratonul 
. trebuit Să fie 
urmînd a se
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