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Azi începe faza fînalâ a Cupei campionilor europeni la volei

STEAUA ESTE DECISĂ SĂ FACĂ
SI ULTIMUL PAS PENTRU CUCERIREA TROFEULUI

„Daciada1* de iarnă în inima Apusenilor

SCHIORII DIN ALBACUL LUI HORIA, 
„ĂI MAI FAINI PE ȘAPTE JUDEȚE"

o
In urmă cu zece ani, volei

baliștii de la Steaua s-au 
mai aflat tn finala Cupei 
campionilor europeni, cedînd 
atunci trofeul formației 
Ț.S.K.A. Sofia. Acum sînt, 
din nou, la un pas de Cupă. 
Vor reuși oare să intre în 
posesia ei ? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare îl vom afla 
abia miercuri seara cînd, în 
sala clubului Anderlecht din 
Bruxelles, va lua sfîrșit faza 
finală a întrecerilor actualei 
ediții.

Pentru a putea răspunde 
„afirmativ", sportivii conduși 
de Aurel Drăgan și Octavian 
Cretu s-au pregătit cu multă 

atenție, deoarece știu că toate 
echipele sînt puternice, iar 
sistemul de desfășurare im
pune pentru fiecare meci o 
concentrare deosebită, orice 
scădere de ritm fiind exploa
tată de adversar.

La ultimele antrenamente 
s-a lucrat mai mult pentru fi
nisarea sistemului de apărare 
și pentru perfecționarea com
binațiilor în atac „chiar dacă 
— după cum ne spunea Sorin 
Macavei — punctele noastre 
forte sînt tocmai blocajul și a- 
părarea în linia a doua. Dar, 
pentru că realizarea punctelor 
depinde de randamentul în a- 
părare. aceasta trebuie perfec

ționată pină in cele mai mici 
amănunte. De o preluare reu
șită poate depinde nu numai 
soarta unui punct, ci chiar a 
unui set și uneori a meciului- 
Așa cum ne-a reamintit și ul
timul joc din campionat, este 
necesar să abordăm fiecare 
confruntare cu potențialul 
maxim**.

Cel dintn partener este e- 
chipa finlandeză Pieksamaen, 
urmind ca învingătoarea să-și 
dispute miine finala in com
pania cîștigătoarei meciului

PROGRAMUL DE ASTĂZI 
Semifinala

oro ÎS.30 i Steaua - Piek
samaen

ona 2C.30 : Plo.T.len Sosno- 
wiec — CH. Br-t sieve

dintre Plomien Sosnowiee și 
Cervena Hvezda Bratislava. 
Aparent, o misiune destul de u- 
șoară pentru steliști. „Și totuși, 
avem o sarcină dificilă — ne 
spune Nicolae Pop, căpitanul 
formației — tocmai pentru că 
sîntem cotați ca favoriți și. 
deci, celelalte echipe vor adop-

Emonuel FÂNTÂNEANU
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Duminică, la Brașov, finala „Cupei României14

Se dă startul in proba de schi fond. Vă plac 
bâsmătuțele concurentelor 2 șt 3 ?

Foto : prof. Vlad CHIRIȚA
Sîntem pe muntele Băișorii, 

în inima Apusenilor. Intr-un 
decor de basm, o frumoasă 
plrtie de schi — de care se 
bucură clujenii, în special, a- 
flați doar la 50 km de ea — 
este situată la 1400 m altitu
dine. Meteorologul de servi
ciu al stației de aici anunță 
temperatura aerului (—5 gra
de C) și viteza vîntuhii (80 
km/h). Zăpada este suficientă 
— ceea ce-i foarte important- 
Nu de alta, dar aici s-au adu
nat 100 de pionieri, pentru a 
participa la cea de a 4-a edi
ție a „Cupei Scorâget" la 
schi (alpin, fond) și tir. 
„Scorăget", ne explică Alexan
dru Rusu, președintele

C.J.O-P. Cluj, este numele u 

nei păduri, nume 
cu rezonanță is
torică. Aici a 
fost prins Horia, 
unul dintre con
ducătorii vestitei 

• răscoale țărănești. 
Deci, o competiție 
sportivă omagială 
a pionierilor din 
Transilvania". Pe 
fondul alb al mun
telui Băișorii, în 
costume multico
lore, concurenți 
din 7 județe : Al
ba, Brașov, Ma
ramureș, Mureș, 
Sălaj, Sibiu și 
Cluj, precum și re
prezentanții a 5 
centre de schi, tot 
din județul Cluj: 
Rișca, Beliș, Mă- 
rișelu. Muntele Bă
ișorii și Măguri- 
Bogdan ești.

„Cartierul ge
neral" al con
cursului se află 
în preajma celor 
două cabane (din
tre care cea nouă 
este un veritabil 
hotel mcdern), 
unde se desfă
șoară probele de 
schi fond și de 

tir, probele de schi alpin 
urmind să se dispute pe pîrtia 
Buscat. Au sosit primii, cu un 
microbuz, cei din județul 
Alba, toți din satul lui Horia, 
Albac. între concurentele din 
județul Cluj, se distinge un 
grup mare de fete cu băsmă- 
luțe (așa. au și schiat). Intre 
ele. Viorica Toderiș din Riș
ca, Lucreția Cioază din Mă
guri, Maria Ghica din Mărișe- 
lu. Grai ardelenesc, firește, 
pretutindeni. „N-are bai, tu, 
Marie !“. „Ba are, că data tre
cută s-o temut și o pchicat", 
„Te cred, alea erau scăpate 
de-» 10-a“. Bun organizator,

Modesto FERRARINI
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La confruntarea din preliminarii cu Csepel Budapesta, voleiba
liștii de la Steaua au dovedit eficacitate in atac și siguranță in 
apărare Foto : V. BAGEAC REÎNVIE UN MECI DE TRADIȚIE AL HANDBALULUI NOSTRU:

„La Derniere Heure" — Bruxelles:

DINAMO. UN VERITABIL COMPRESOR VOLEIBALIST1C, 
A SURCLASAT CELELALTE FINALISTE"

In comentariul cronicarului său sportiv, ziarul „La Der
niere Heure" din Bruxelles scrie, sub titlul „DINAMO 
BUCUREȘTI A SURCLASAT CELELALTE FINALISTE", 
următoarele : „Adversarii echipei române au realizat mai 
puțin de 7 puncte pe set... Ei nu au putut rezista acestui 
veritabil compresor voleibalistic care este sextetul român. 
Acest succes atestă revenirea voleiului românesc — după o 
pauză de o duzină de ani — in rindurile elitei europene. 
Va fi deci cu atît mai interesant de urmărit comportarea 
celeilalte formații românești. Steaua București, marți și 
miercuri în Cupa campionilor europeni".

Succesul repurtat duminică 
seara la Roeselare (Belgia) de 
echipa masculină a clubului 
Dinamo București în cea de a 
7-a ediție a Cupei cupelor re
prezintă, din mai multe un
ghiuri de vedere, un moment 
important pentru voleiul nos
tru masculin la nivelul echi
pelor de club și în perspectiva 
alcătuirii reprezentativei pen
tru competițiile anilor preolim- 
pic și olimpic. Acest trofeu,

Largă selecție pugilistică la Brăila și Galați

APROAPE 300 DE BOXERI LA „TURNEUL PRIMĂVERII"
De ieri după-amlază, orașele 

dunărene Brăila și Galați sint 
gazdele tradiționalului turneu pu
gilistic de Început de an : „Tur
neul primăverii", la care iau 
parte cel mai buni boxeri ai 
țării. Pe foile de concurs au fost 
înscriși aproape 300 de sportivi, 
încă din orimele gale se anunță 
meciuri extrem de echilibrata

braila La întrecerile prevă
zute aici pentru 5 categorii de 
greutate sînt prezențl 132 de pu- 
giliști din 30 de cluburi și aso
ciații sportive din 17 județe și 
din municipiul București. Chiar 

cucerit de dinamoviști în urma 
unui turneu final dominat net, 
pare să anunțe posibilitatea 
unei noi perioade de afirmare 
a-echipelor noastre în compe
tițiile continentale, ca între 
1960 și 1967, cînd Rapid și Di
namo s-au numărat an de an 
între finalistele C.C.E., obținînd 
nu mai puțin de 5 cupe. Sem- 
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meciul de debut al primei reu
niuni era să furnizeze o surpriză: 
campionul european de tineret 
Daniel Radu (Steaua) a avut în 
Nicolae Nicolae (Dacia Pitești) 
un adversar de temut și după o 
partidă egală, judecătorii l-au 
preferat pe Radu. La cat. mij
locie mică, Vasile Cicu (Dinamo) 
l-a intilnit pe Costel Tănase 
(Voința București) intr-o dispută 
echilibrată, in care doar clarita
tea loviturilor i-au asigurat lui 
Cicu victoria.

Rezultate tehnice : muscă — 
Gh. Ileana (St. R. Brașov) b.p. 
N. Șeitan (Lit. Mangalia), I. Ște-

DINAMO BUCUREȘTI-STEAUA!
A doua ediție a „Cupei României* la handbal masculin a ajuns în pragul 

finalelor. întrecerile grupelor semifinale, desfășurate la Craiova și Tg. Mu
reș, au desemnat finalistele. Astfel, trofeu-l și-l vor disputa DINAMO BUCU
REȘTI și STEAUA. întîlnire care va reînvia tradiția marilor derbyuri dintre 
aceste două formații fruntașe ale handbalului românesc, iar pentru a treia 
treaptă a podiumului' se vor întîlni Știința Bacâu și Universitatea Cluj-Na- 
poca. „Finala mică" este, de fapt, o răsplată pentru handbalul studențesc, 
generator de mari talente. Aceste două întîlniri se vor disputa duminică 
25 februarie în Sala sporturilor din Brașov : ,,finala mită" de la ora 16, 
„finala mare" de la ora 17.45.

La Focșani sînt programate, tot duminica, meciurile finale pentru locurile 
5-6 (H.C. Minaur Baia Mare - C.S.M. Borzești) și 7-8 (Gloria Arad - Poli
tehnica Timișoara).

•ată acum cîteva succinte considerați după aprigele dispute ale semifina
lelor.
DOUĂ DERBYURI, ACEEAȘI SLĂBICIUNE: DEFENSIVA I

Fără îndoială, după tntîlni- 
rile din grupa semifinală cra- 
ioveană se cer explicate re
zultatele derbyurilor. Surpriza

ii 5-a ediție a „Dinamoviadei internaționale de iarnă"

200 DE SPORTIVI DIN ȘASE ȚĂRI
PREZENT! LA STARTURILE PROBELOR

Incepînd de astăzi. Poiana 
Brașov va deveni centrul 
schiului internațional, găzdiu- 
ind sportivi din Uniunea So-

fan (Dalta Tulcea) b.p. L. Ră- 
duiescu (Prahova Ploiești), M. 
Rădoi (Cimentul Medgidia) b.p. 
Tr. fon (CFR Timișoara). N 
Șchlopu (BC Brăila) b.p. șt. Co
cioc (BC Galați), N Scurtu (Uni
rea Focșani) b.p. E. Bădia (Vo
ința Buzău), Gh. Brumă (Rapid 
Buc.) b.p. Al. Szlgeti (Viitorul 
Cluj-Napoca) ; mijlocie mică — 
M. Olaru (CSM Sibiu) b.p. N. 
Mocanu (Metalul Buc.), P. Andrei 
(CSM Reșița) b.ab. 1 A. Sandu 
(Urbis Buc.), N. Vișan (Metalul

(Continuare in pag. 2-3) 

întrecerilor — plăcută pentru 
băcăuani, foarte neplăcută pen
tru băimăreni — a constituit-o 
victoria la scor, pe deplin me

vietică, Cehoslovacia, Bulgaria, 
Polonia, R- D. Germană, căro
ra li se vor adăuga schiorii 
români, participanți la cea de 
a 5-a ediție a „Dinamoviadei 
de iarnă". Organizatorii — ne 
asigură prof. Aurel Voina, pre
ședintele clubului sportiv Di
namo Brașov — au luat toate 
măsurile pentru ca între
cerile să se dispute în cele 
mai bune condiții. Pîrtiile de 
schi alpin sînt apte a găz
dui întrecerile. Deși zăpada 
este înghețată pe Postăvar, 
sînt speranțe ca în aceste zile 
un strat proaspăt de nea să 
facă locurile de concurs ire
proșabile. In Poiana mică a 
Brașovului, zăpada se află 
doar la liziera pădurii. Dacă 
nu va ninge, locul întreceri
lor va fi mutat pentru biatlo- 
niști la Predeal, iar pentru

Paul IOVAN
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ritată, a Științei Bacău în fața 
iui H.C. Minaur Baia Mare, cîști- 
gătoarea de anul trecut a „Cu
pei României". Surpriza a fost 
posibilă pentru că ambii por
tari băimăreni (Gh. Keil și L 
Belu) au apărat foarte slab, 
consecințele lipsei lor de for
mă fiind amplificate de jocul 
slab în defensivă al întregii 
echipe, și pentru că unii din
tre jucătorii acestei îndrăgite 
echipe dovedesc o indisciplină 
generată de înfumurare. Este 
cazul lui Mihai Mironiuc și, 
mult mai grav, al lui Măricel 
Voinea (19 ani). Poate însă că 
elementul decisiv l-a constituit 
jocul echipei din Bacău. Echipa

Hristache NAUM
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DAN CRISTEA



I.BULIGA (16 ani) SI E. POPESCU (17 ani),
2,10 m LA ÎNĂLȚIME

Concursul municipal pe teren 
acoperit al seniorilor și juniori
lor II, desfășurat în sala „23 
August", ne-a oferit cîteva rezul
tate interesante printre care și 
■un nou record republican la ju
niori n. Da înălțime. Ion Buliga, 
din D robe ta Tr. Severin (născut 
în 1963) și Eugen Popescu de la 
Iac. 2 București (n. 1962) au tre
cut la 2,10, cifră care înseamnă, 
totodată, și îndeplinirea standar
dului de participare la C.E. de 
juniori, din august, de la' Byd
goszcz !

Rezultate tehnice : SENIORI :
60 m : CI. Șușelescu (Dinamo) 
6,7, FI. Bălțat (Steaua) 6,7, 60 mg : 
D. Miiller (Steaua) 8,0, St. Flo- 
roiu (Steaua) 8,2, C. Irimescu 
(Din.) 8,2 ; lungime : V. Costache 
(Dinamo) 7,59 m, H. Trușculescu 
(Din.) 7,48 m ; triplu : M. Mihail 
(Steaua) 15,49 m ; Înălțime : Ad. 
Proteasa (Steaua) 2,10 m, M. On- 
ciiu (Steaua) 2,10 m ; prăjină : 
M. Nitu (Steaua) 4,80 m, A. Di- 
ceancă (St.) 4,60 m, M. Voicu 
(St.) 4,60 m ; greutate : S. Tiri- 
chiță (CSSA) 16,46 m, V. Savu 
(Met.) 16,36 m ; ciocan — 16 kg : 
T. Stan (Dinamo) 22,35 m, N. 
Bindar (Din.) 22,20 m, P. Lenghel

(CAU) 21,60 m : SENIOARE : 
60 m : D. Budirincă (Rapid) 7,4, 
M. Dumitrescu (Rapid) 7,5, D. Ni- 
colau (Met.) 7,6 ; 60 mg : M. Du
mitrescu 8,1, C. Iușca (CAU) 8,8; 
lungime : G. Panait-Ghioroaie
(CS Brăila) 6,13 m, M. Fodo-r 
(CS Brăila) 5,89 m, El. Aflorii 
(Die. Deva) 5,83 m ; înălțime : V. 
loan (Rapid) 1,78 m, N. Vasile 
(Din.) 1,75 m, greutate : P. Mus
tață (Met.) 13,99 m ; JUNIORI : 
50 m : D. Endrijevski (CSSA) 5.9 ; 
50 mg : I. Bulac (CSSA) 6,8 ; 
lungime : Bulac 6,80 m ; triplu : 
D. Gheorghe (Viitorul) 13.35 m ; 
înălțime : E. popescu (Die. 2)
2.10 m — record juniori (h.c. 
I. Buliga — Drobeta Tr. Severin
2.10 m) ; prăjină : R. Stănescu 
(Die. 2) 4,00 m (h.c. D. Ganea — 

— Die. fii. 1st. C-lung — 4,30 m) ; 
greutate: p Mincă (Met.) 12,54 m; 
JUNIOARE : SO m : M. Berbecaru 
(Die. 2) 6,7, R. Nicolae (Die. 2) 
6,7, M. Banea (Viit.) 6,7 ; 50 mg : 
M. Berbecaru 7,8, N. Vornicu 
(Șc. gen. 190)’ 7,8 ; lungime : M. 
Berbecaru 5,65 m, M. Banea 
5,58 m, A. Matei (Die. 2) 5,51 m ; 
înălțime : Matei 1,58 m (h.c. D. 
Birsan — CS Brăila 1,56 m) ; 
greutate: D. Isac (CSSA) 13,17 m. 
(Andi VIDARA — ooresp.).

Turul campionatelor pe echipe de Juniori la tenis de masă

C.S. ARAD (f) Șl UNIVERSITATEA I
CRAIOVA (m) PE PRIMUL LOC

In Sala sporturilor din Arad 
s-au desfășurat, timp de patru 
zile, întrecerile turului campio
natelor republicane pe echipe de 
juniori la tenis de masă, cu par
ticiparea a cite 14 formații de 
băieți șl fete. Am fost martorii 
unui concurs greu, un veritabil 
maraton, care a solicitat din plin 
pe tinerii jucători. Se poate spu
ne că, spre deosebire de alte În
treceri similare, cele la care am 
asistat la Arad au fost mai in
teresante, au dovedit buna pre
gătire fizică și psihică a majo
rității concurenților, meciurile 
au fost atractive, pasionante. E- 
chipele, la băieți îndeosebi, au 
fost de astă-dată de valoare a- 
propiată, ceea ce a stimulat am
bițiile, lăcind să dispară meciu
rile penibile, în care una dintre 
părți, convinsă că nu are nici o 
șansă, făcea un joc de comple
zență. In întrecerea feminină a 
dominat clar echipa C.S. Arad, 
cu Eva Ferenczi (în ultimul an 
de juniorat). Crin da Sava șl Eli- 
sabeta Redei (a mai jucat Doina 
Dehelean) și a inche.at concursul

AZI ÎNCEPE FAZA FINALĂ A C.C.E. LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

ta, ca să zic așa, o tactică 
specială față de noi. Sîntem 
însă hotărîți ca, indiferent de 
adversar, să ne comportăm cit 
mai bine și, de ce nu, să a- 
ducem, după atiția ani, din 
nou, cupa campionilor euro
peni în tară".

între anii 1960 și 1967, an
trenorul Aurel Drăgan a fă
cut parte — alături de alte 
„stele" ale voleiului nostru — 
din echipa de aur a Rapidului 
care s-a aflat de șapte ori în 
finală, de trei ori reușind să 
cîștige prețiosul trofeu. Acum 
se află în postura conducăto
rului unei formații care aspiră 
la cucerirea frumoasei „Cupe 
de cristal" care răsplătește cea 
mai bună echipă de club din 
Europa. „Evident, acum pri
vesc evenimentul din alt 
unghi de vedere, cu mai mul
tă maturitate, cu mai multă 
responsabilitate. Va fi greu să 
învingem, dar este posibil. Re
pet, nu este ușor, deși mulți 
înclină să creadă că „nu a- 
vem probleme", mai ales că 
întilnim în primul joc for
mația finlandeză Pieksamaen. 
Or, această opinie o pot avea 
doar cei care nu Știu că toate

echipele au evoluat, că stan
dardul este din ce în ce mai 
ridicat, chiar și in ceea ce pri
vește voleiul finlandez care, 
la nivel de club, a făcut un 
important salt calitativ- Vreau 
să spun că privim cu lucidi
tate și responsabilitate parti
dele pe care le avem de sus
ținut și că nu ne considerăm 
dinainte cîștigători".

Steaua a plecat duminică 
dimineață spre Bruxelles, 
înainte de decolarea aeronavei 
TAROM, Marin Trufașu, con
ducătorul delegației, _ ne-a 
spus : „Am încredere în bă
ieți. Sint hotărîți să lupte 
pentru un rezultat bun. Am 
vorbit cu fiecare și mi-am dat 
seama că pornesc cu dorința 
fermă de a atinge telul pro
pus, cucerirea trofeului. Ar fi 
un succes nu numai al nostru, 
al celor de la Steaua, dar și al 
voleiului românesc, care tre
buie să demonstreze că arc 
resurse pentru a obține rezul
tate superioare".

Macavei, Pop, Țerbea, Chifu, 
A. Ion, Ionescu, componenții 
sextetului de bază, cărora li se 
adaugă Iuhasz, Manole, Dudu- 
ciuc. Mina și Geană abordează 
azi cu îndreptățite speranțe 
faza finală a ediției a 20-a a

Cupei campionilor europeni. 
Cu speranța realizării unui 
succes pe care toți iubitorii 
voleiului îl așteaptă cu ne
răbdare.

cu 6 victorii la zero și un singur 
5—1 (cu C.S.Șc. Slatina).

Da masculin s-a dat o luptă 
deosebit de interesantă, progresul 
tehnic al jucătorilor fiind evi
dent. Trecerea la seniorat a 
sportivilor Simton Crișan și Iosif 
Bohm a slăbit serios potențialul 
echipei C.S.M. I Cluj-Napoca, Ovi- 
dlu Meszaros șl Horațiu Pintea, 
care i-au înlocuit, dovedindu-se 
departe de valoarea lor, Zsolt 
Bohm a făcut ce a putut, iar 
formația — cîștigăitoare detașată 
în edițiile precedente — trebuind 
să se mulțumească cu locul se
cund. In progres remarcabil, Uni
versitatea I Craiova. Cu Eugen 
Florescu, Paul Haldan și Mircea 
Nicorescu în mare vervă de joc, 
formația craioveană a reușit un 
veritabil tur de forță, ocupînd lo
cul I.

Clasamente : feminin — L C.S. 
Arad, 2. Gloria Buzău, X C.S.Șc. 
Slatina. 4. Comerțul Tg. Mureș, 
5. C.S.Șc. Craiova, 6. C-S.Șc. Vii
torul Pitești, -7. Voința Buzău, 8. 
C-S.M. Iași, 9. C.S.Șc. Petroșani, 
10. C.S.Șc. Rm. Vilcea, 11. înfră
țirea Tg. Mureș, 12. Metalurgistul 
Cugir, 13. C.S.Șc. 1 Buc., 14. 
C.S.Șc. 2 Buc. ; masculin : 1.
Universitatea I Craiova, 2. 
C.S.M. I Cluj-Napoca, 3. Voința 
Satu Mare. 4. Progresul Buc., 5. 
C.S.Șc. I Bistrița, 6. C.S.Șc. Cra
iova. 7. C.S.Șc. Odorheiu Secu
iesc, 8. C.S.M. n Cluj-Napoca, 9. 
Gloria Buzău, 10. Metalurgistul 
Cugir, ÎL Universitatea n Craio
va, 12. C.S.Șc. 1 București. 13. 
Comerțul Tg. Mureș, 14. C-S.Șc. n 
Bistrița.

Mircea COSTEA

PRIMĂ VERIFICARE A ÎIAERIIOR POPICARI 
ÎN VEDEREA CAMPIONATELOR EUROPENE

Doturile naționale de juniori șl 
junioare, care se pregătesc pen
tru campionatele europene de po
pice dm luna mai, s-au reunit la 
sfirșitul săptămlnli trecute la pri
ma verificare, cel mai tineri po
picari (13 fete șl 11 bălefi) fiind 
supuși la arena Voința, din Ca
pitală, unui serios examen. In 
prima zi au avut loc probe teh
nice de control (lansări la „ca
nale", ..izolate* etc), iar în cea 
de a doua zi s-au disputat pro
bele clasice de 100 (!) șl 200 (b)
lovituri mixte.

A fost o verificare utilă. Unii 
selecționați n-au dat Insă randa
mentul dorit, jucătorii fiind la în
ceput de sezon competițional. în 
schimb, majoritatea jucătoarelor 
au evoluat bine, obținind rezultate 
intre 337 și 413 p.d.

Dar iată cele mal bune rezul-

tate în partida de verificare — 
FETE : Elena Stan (Rapid Buc.) 
413, Maria Iosif-Nichtfor (Voința 
Buc.) 403, Ildiko Szasz (Voința Tg. 
Mureș) 401. BATEȚI : Al. Naszodi 
(Aurii Baia Mare) 834, V. Ivan 
(Constructorul Galați) 857, D. Soos 
(Electromureș Tg. Mureș) 831. 
Cele mai slabe punctaje le-au ob
ținut : Florica Gog (Hidromeca
nica Brașov) — 387 și D. Mathe 
(Tehnoutilajul Odorhei) — 769.

★
Delegația popicarilor noștri, 

care simbătă și duminică trebuia 
să participe la competiția inter
națională „Cupa polară", n-a pu
tut continua, drumul de la Berlin 
spre Suedia, din cauza puternice
lor furtuni din nordul continen
tului și s-a înapoiat in țară. In 
aceeași situație s-au găsit și spor
tivii din Iugoslavia și Ungaria.

ANTRENOR
UN CAMPION

De cîțiva ani, în rîndul sportu
rilor practicate la Rîmnicu Sărat 
se află și boxul. In ultima vreme, 
galele organizate în această lo
calitate sint urmărite cu viu in
teres de mulți dintre cel aproape 
30.000 de locuitori ai orașului. De 
unde aceasta pasiune pentru spor
tul cu mănuși ? Cu cîțiva ani în 
urmă, un fost boxer gădățean, Radu 
Enache, a devenit antrenor și nu s-a 
mulțumit doar 
păstreze can 
tativele sal 
sit ecoul 
organele sportive locale și astfel 
în 1975 a luat ființă secția „Victo
ria" Rm. Sărat.

Pasiunea acestui tînăr antrenor, 
desele căutări prin școlile orașu
lui, tactul său pedagogic și nu
meroasele ore (din timpul liber) 
dedica activității de instruire a 
unor tineri talentați au făcut ca 
nirmai~ după trei ani să se vor
bească frumos despre activitatea 
secției respective. In anul 1977, 
unul dintre elevii sâi, Nelu Bur- 
lacu, s-a calificat în finala cam
pionatului individual al juniori
lor, clasîndu-se pe locul 2. Un an 
mal tîrziu, fratele acestuia — 
CosteI — a realizat aceeași per
formanță. Combativitatea și am
biția juniorului Costal Burlacu au
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LARGĂ SELECȚIE
(Urmare din pag. 1)

Buc.) b. ab. 1 V. Boroș (Metalul 
Buc.), T. Enache (Rapid Buc.) 
b. ab. 1 Gh. lancu (Progresul 
Brăila) ; semigrea — D. Gontariu 
(Farul) b. ab. 2 I. Coman (CSM 
Cluj-Napoca), D. Văleanu (Musce
lul Cimpulung) b. ab. 1 T. Gri
gor e (Metalul Bîrlad), C. Dafl- 
noiu (BC Brăila) b. ab. 1 L. Ba- 
cică (Metalul Buc.), C. chiracu 
(BC Galați) b.p. N. Voicu (Se
mănătoarea Buc.).

Turneul continuă cu cite două 
gale pe zl.

Nicolae COSTIN, coresp.

GALAȚI. Sala sporturilor — nu 
tocmai primitoare (cam friguroa
să) la prima gală a turneului pe 
categorii de greutate — va per
mite. la această competiție,- ur
carea in ring a 140 de boxeri 
sosiți din toate colțurile țării. 
Publicul gălațean, ca de obicei, 
a onorat reuniunea cu prezenta 
sa, dar primele meciuri, din pă
cate, s-au caracterizat printr-un 
box confuz, lipsit de valențe 
tebjuc o-spectaculare. Excepție a 
făcut partida de la cat. cocos 
dintre campionul țării Teodor 
Dinu (Dinamo) și Ion Căprărescu
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DINAMO A
(Urmare din pag. 1)

SURCLASAT (Urmare din pag. 1)

TRADIȚIE AL HANDBALULUI9

nificatlv pentru evoluția echi
pei Dinamo ni se pare faptul 
că sextetul său de bază a do
vedit un potențial ridicat de 
joc, aceasta rezultînd cu clari
tate din diferența apreciabilă 
față de adversarii întîlniți în 
turneul final, diferență concre
tizată în scorurile cu care au 
fost cîștigate cele 3 partide. 
Totodată, dinamoviștii au con
vins pe cei prezenți în sala din 
Roeselare — care au apreciat 
în termeni elogioși valoarea 
echipei noastre — că aveau 
încă mari disponibilități. In
tr-adevăr, vicecampioana țării 
a pregătit foarte bine partici
parea la turneul final al Cupei 
cupelor, revenirea temporară 
a fostului antrenor George 
Eremîa la cîrma echipei, lîngă 
antrenorul Wiliam Schreiber, 
făcîndu-se din plin simțită. E- 
chipa a fost condusă la o for
mă sportivă corespunzătoare 
obiectivului urmărit. Antreno
rul emerit Nicolae Sotir ne 
spunea, după ce a văzut me
ciul dintre Dinamo și Ruda 
Hvezda Praga : ,,Dinamo s-a 
dovedit redutabilă, îndeosebi 
prin forța de atac și prin ran
damentul ridicat al blocajului. 
Făcînd unele retușuri în jocul 
de apărare în linia a doua, ca
pacitatea acestei echipe ar 
crește considerabil. In orice

caz, jucătorii dinamoviști au 
demonstrat la turneul final că 
atunci cînd se pregătesc cu a- 
tenție pot realiza performanțe 
deosebite. Și aceasta pentru că 
au un lot cu foarte multe ele
mente capabile, valoroase, de la 
care se pot pretinde perfor
manțe înalte și la nivelul 
echipei naționale".

O apreciere care ni se pare 
reală, justă. Iată de ce cuce
rirea acestui trofeu european 
trebuie să însemne un adevărat 
tonic pentru voleiul nostru 
masculin, și la nivelul repre
zentativei țării în fata căreia 
stau obiective importante în 
acest an. Cel mai important 
fiind, fără îndoială, obținerea 
calificării pentru J.O. din anul 
viitor. Cîștigarea Cupei cupe
lor și. poate, un succes al for
mației Steaua în C.C.E. ar fi 
semne bune pentru campiona
tul european din toamnă și 
pentru Olimpiadă...

antrenorului Mihai Pintea și-a 
valorificat deplin toate atuuri- 
le : vigoarea, jocul colectiv or
donat, eficiența la semicerc și, 
mai ales, potențialul excelen
tului Ștefan Deacu. Oamenii 
handbalului au început să se 
gindească că Știința Bacău 
poate intra între premiantele 
campionatului Diviziei A, mai

ales pentru faptul că în retur 
moldovenii vor juca pe teren 
propriu meciurile cu Dinamo 
București, Steaua și H.C. Mi- 
naur Baia Mare !...

Duminică, H. C. Minaur Baia 
Mare a cîștigat în fața lui 
Dlnamo București. Deși victo
ria n-a afectat poziția de frun
tașă a echipei campioane și 
nici n-a adus o ameliorare a 
poziției precare a băimărenilor, 
ea reprezintă o performanță

autentică. A fost 
rîndul dinamoviș- 
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CLASAMENTELE DIVIZIEI A
• DUPĂ ETAPA A XV-a clasa- 

mentele Diviziei A de volei au 
următoarea configurație :

TIMIȘOREANUL BULIGAN UN PORTAR DE VIITOR

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

timațiilor de intrare la 
competițiile sportive pe 
anul 1979 se efectuează 
pînă la 31 martie. După 
această dată încetează va
labilitatea legitimațiilor 
eliberate și nevizate pe 
anul 1979.

FEMININ
1. DINAMO 15 15 0 45:10 30
2. Penicilina Iași 15 1'1 4 36:17 26
3. „U“ Craiova 15 11 4 34:20 26
4. C.S.U. Galați 15 10 5 35:27 25
5. „U“ Timișoara 15 9 6 36:25 24
6. Știința Bc. 15 9 6 30:29 24
i. Chimpex C-ța 15 7 8 28:28 22
8. Farul C-ța 15 6 9 32:31 21
y. Rapid 15 6 9 22:36 21
0. C.S.M. Sibiu 15 3 12 20:37 18
.1. Mar a tex B.M. 15 3 12 16:38 18
L2. ,,U“ Cj.-Napoca 15 0 15 9:45 15

Alegerea municipiului Tg. 
Mureș ca loc de desfășurare a 
uneia dintre grupele semifinale 
a „Cupei României" la handbal 
masculin a fost cît se poate de 
inspirată. Organele locale de 
partid și de stat — și în a- 
ceeași măsură C.J.E.F.S. și clu
bul ’„Mureșul" — au asigurat 
competiției condiții excelente 
de desfășurare. Sala (unul din
tre cele mai reușite edificii de 
acest gen din țară) a fost ne
încăpătoare — peste 2 000 de 
spectatori în fiecare zi — cei 
prezenți în tribune dînd dova
dă nu numai de o mare pa
siune pentru handbal, dar și de 
o foarte bună cunoaștere a a- 
cestui sport.

Desigur, în prim-planul con
cursului s-a situat echipa 
Steaua. Este cert că elevii lui 
Cornel Oțelea și Otto Telman 
s-au pregătit cu multă serio
zitate pentru confruntările de 
la Tg. Mureș. In unele mo
mente handbaliștii militari au 
realizat faze de joc deosebit de 
dinamice, mai ales ca urmare 
a reușitelor acțiuni de atac 
Acestea ar fi putut fi și mai

aruncare
Și

eficace dacă forța de 
a lui Ștefan Birtalan 
Stingă ar fi fost pusă 
mult în valoare.

Despre desfășurarea 
lor grupei semifinale de 
Mureș am solicitat o scurtă de
clarație antrenorului federal 
Nicolae Nedef. Iată ce ne-a 
spus interlocutorul: „Este
demnă de toată stima strădania 
echipei Steaua de a se prezenta 
In forma sa cea mai bună în 
confruntările de Ia Tg. Mur«ș. 
In același timp, sint de părere 
că Universitatea Cluj-Napoca, 
evoluînd cu multă ambiție și 
dăruire, ar fi putut crea mo
mente și mai grele handbaliș- 
tilor de la Steaua, cu condiția, 
insă, să fi avut portari mai 
buni. Fiind vorba de portari, 
remarc forma excelentă în care 
se află timișoreanul Alexandru 
Buligan. Acestuia trebuie să i 
se acorde o atenție cu totul 
deosebită în pregătire. El va 
trebui să fie la fel de modest 
și să depună mereu mai multă 
străduință Ia antrenamente".

Vasile
și mai

jocuri- 
la Tg.

Ion GAVRILESCU

MASCULIN
1. STEAUA 16 15 1 46: 7 31
2. Dinamo 14 13 1 40: 9 27
3. Explorări B.M. 16 11 5 38:23 26
4. Tractorul Bv. 15 8 7 30:32 23
5. Poli. Tim. 15 7 8 30:27 22
6. C.S.M. Sv. 15 7 8 36:30 22
7. Delta Tulcea 15 7 8 27:33 22
8. Viitorul Bc. 15 6 9 24:33 21
9. Silvania $. S. 14 5 9 24:28 19

10. „Uu Craiova 15 4 11 23:37 19
11. C.S.U. Galați 15 4 11 13:30 19
12. „U" Cj.-Nap. 15 3 12 13:41 18

0 NOUA EDIȚIE A „CEPEI STEAUA" LA TENIS
Incepînd de azi și pînă dumi

nică, in Capitală, se va disputa 
o nouă competiție de tenis : 
„Cupa Steaua-, întrecere deveni
tă tradițională, organizată de 
clubul militar bucur oștean. Da 
actuala ediție au fost invitați și 
teriismani polonezi, pe tabloul de

concurs fiind înscriși In total 
57 de concuremțl. Iată, în ordine, 
și favorițli : Marian Mirza, Da
riusz Wieczorek (Polonia), Andrei 
DIrzu și Tadeusz Nowicky (Polo
nia). Meciurile au loc in sala 
Steaua din Calea Plevnei.
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Alexandru Eftene, 
bază ai echipei Știi 
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INTERNATIONAL
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la
„cupa oumip*

In perioada 22—26 februarie, 
Radioclubul central din Capitală,
va avea ioc concursul internatio
nal de radiotelegrafie-sală 
„Cupa Dunării". Aflată la cea de 
a 9-a ediție, competiția din acest 
an va avea ca oaspeți radiotele- 
grafiști sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, 
R. D. Germană, Uniunea Sovieti
că și Ungaria. Sint așteptați și 
sportivi din Austria și R.F. Ger
mania. Din partea fiecărei țări 
participă cite o echipă formată 
din doi seniori și un junior. Ex
cepție fac radiotelegrafiștii ro
mâni, care vor avea în concurs 
două echipe. întrecerile se vor 
desfășura la următoarele probe : 
recepție și transmitere regulari
tate, recepție și transmitere viteză.
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DISPUTA ECHILIBRATA
PENTRU TITLUL
DE CAMPIOANA
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BOXERI DIN 12 ȚĂRI 
LA „CENTURA DE AUR“

Zilele acestea, 
lor participante 
ternațional dc box „Centura de 
aur" de la București (12—19 
martie) s-a ridicat la 12. După 
precedentele anunțuri de par
ticipare (din Cuba, K. D. Ger
mană, Turcia, Cehoslovacia, 
Ungaria, Algeria. Ghana și Ja
ponia), la federația noastră au 
sosit alte noi înscrieri de con- 
curenți din Uniunea Sovietică, 
Bulgaria și R. F. Germania (8— 
10 sportivi). Sînt încă așteptate 
ultimele confirmări. In acest 
fel. potrivit tradiției, din nou 
„Centura de aur" se anunță 
drept o mare competiție pugi- 
listică internațională.

numărul țări- 
la turneul in

Colocviul arbitrilor

...ȘI CHIAR DE CE SĂ-I MOARĂ, 
MEREU, CAPRA VECINULUI?
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„CAVALERII FLUIERULUI"
I ȘI-AU REEXAMINAT... STELELE

LA BASCHET (f)
întrecerea pentru cucerirea 

lului de campioană a țârii 
baschet feminin continuă 
mare interes și după meciurile 
desfășurate sîmbătă și duminică, 
ale căror rezultate nu au produs 
modificări în clasamentul între
cerii. La băieți, Dinamo parcurge 
solitară pîrtia spre locul i, iar 
în zona retrogradării, Universita
tea Timișoara și Urbis par, defi
nitiv, ocupante ale ultimelor două 
locuri. Clasamente :

FEMININ

1. 
P.

1. Crișul 26 21 5 1965-1568 47
2. Rapid 26 18 8 1951-1727 44
3. Univ. Tim. 26 18 8 2167-1967 44
4. Voința Buc . 26 17 9 1739-1689 43
5. Polit. Buc. 26 15 11 1943-1704 41
6. Mobila 26 15 11 1966-1909 41
7. „U“ Cj.-N. 26 14 12 2175-1987 40
8. Voința Bv. 26 13 13 1939-1855 39
9. Progresul 26 10 16 1676-1725 36

10. Olimpia 26 9 17 1566-1677 35
11. C.S.S. PI. 26 4 22 1694-2278 30
12. P.T.T. 26 2 24 1496-2191 28

In clasamentul coșgeterelor : 1.
Diaua Balaș (Mobila) 579 p, 2.
Ștefania Borș (Voința Buc.) 505 P,
3. Rodica Goian (Universitatea)
425 p.

MASCULIN
1. Dinamo 36 35 1 3967-2510 71
2. Steaua 36 33 3 3323-2660 69
3. Farul 36 24 12 3300-3163 60
4. C.S.U. Bv. 36 21 lo 3094-3111 57
5. I.C.E.D. 36 21 15 3049-3151 57
6. „U“ Cj.-N. 36 18 18 3120-3037 54
7. Rapid 36 15 21 2675-2769 51
8. C.S.U. Gl. 36 13 23 2778-3162 49
9. C.S.U. Sb. 36 11 25 2845-3346 47

10. Polit. Buc. 36 11 25 2968-3280 47
11. Univ. Tim. 36 8 28 2890-3410 44
12. Urbis 36 6 30 2698-3108 42

In clasamentul coșgeterilor : 
C. Moraru (C.S.U. Brașov) 899 
2. FI. Ermurachc (Politehnica) 
857 p, 3. P. Grădișteanu (I.C.E.D.) 
618 p.

Rezultate din Divizia B, mascu
lin : Carpați București — Comer
țul Tg. Mureș 83—70 (42—30), Aca
demia militară — Știința Ploiești 
69—67 (36—22), Marina Constanța
— Politehnica Iași 67—111 (32—68), 
Dinamo Oradea — Constructorul 
Arad 93—42 (41—20), A.S.A. Bacău
— Chimia Craiova 98—84 (56—44), 
Universitatea II Cluj-Napoca — 
Jiul Petroșani 95—69 (45—36). (Co
respondenți : I. Timuc, V. Timuc, 
G. Tamas. Em. Surani, I. lancu, 
R. Mircea).

DACIADA DE
(Urmare din pag. 1)

Consiliul județean al pionieri
lor s-a îngrijit de toate (feli
citări, ce se cuvin îndeosebi 
activistului Ion Mureșan) si 
-concursul se desfășoară, în 
cele mai bune condiții. Reu
șită datorată, s-o recunoaștem, 
multor profesori de educație 

Dan Căpitan („un 
al schiului clujean"), 
Rusu (tînără absol- 
IEFS, în primul an

fizică : 
sufletist
Aurelia 
ventă a 
de activitate), Mircea Gogonea 
(președintele comisiei județene 
de schi) ș.a.

TERNATIONALA DE IARNĂ
măsura forțele în concursurile 
acestei ediții a „Dinamoviadei 
internaționale de iarnă" se 
află sportivi - renumiți, mulți 
dintre ei participanți ia marile 
competiții mondiale și euro
pene. Astfel, la întrecerile 
schiorilor alpini vor putea fi 
urmăriți Jan Walkocz (Polo
nia), Nikolai Kedrin (U.R S.S.), 
Josef Smejkal (Cehoslovacia), 
la biatlon Mihai Lobakov, Tu
ran Hasanov (U.R.S.S.), An
tonin Krij (Cehoslovacia), An
dreas Ritscher și Weit Schir- 
mmer (R.D.G.), la fond, Aleks 
Jurasov '
Dietrich 
Tropak
Dintre sportivii români nu vor 
lipsi din competiție alpinii 
Dan Cristea, loan Cavași> 
Alin Năstasc, Daniela Uncrop, 
fondiștii Adrian Pcrciog, Pe
tre Ciobanu, Elena Ceposu, 
biatloniștii Gheorghe Gîrniță, 
Francisc Foriko, Vasile Băje- 
naru etc.
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(U.R.S.S.), Thomas 
(R.D.G.), Valentina 
(Cehoslovacia) ș.a.
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• Diplomă de onoare pentru N. Rainea • T. Balanovici a ciștigat
testul teoretic • Un

Sîmbătă și duminică, cei mai 
buni arbitri din țară au fost reu
niți la București, in cadrul con
sfătuirii organizată de Colegiul 
central al arbitrilor. Agenda de 
lucru, destul de bogată, a cu
prins, mai iutii, scurte referate 
ale arbitrilor M. Buze a, N. Di- 
nescu, M. Moraru, C. Ghiță, 
Gh. Ispas, V. Roșu și Gh. Ju
can, privind, unele din prestațiile 
lor din sezonul de toamnă. S-a 
prezentat apoi filmul meciului 
Steaua — F.C. Argeș, după care 
au urmat alte referate : „Pregă
tirea fizică a arbitrilor în peri
oada precompetițională“ (refe- 
renți O. Anderco și I. Igna) ; 
„Probleme tehnice de arbitraj de 
la C.M. din Argentina* (N. Rai
nea) ; „Obstrucția, privită prin 
prisma practicii arbitrajului4*, cu 
exemplificări (Fr. Coloși) ; „Cum 
au fost rezolvate în teren situa
țiile de joc brutal și cazurile de 
indisciplină* (C. Dinulescu). Pro
gramul zilei de sîmbătă s-a în
cheiat cu un test teoretic, in ca
drul căruia arbitrii au răspuns 
la întrebări privind interpretarea 
regulamentului dc joc, faze deo
sebite etc. Duminică, programul 
a prevăzut referatul arbitrului 
C. Bărbulescu : „Colaborarea din
tre arbitrul de centru și cei de 
linie*, după care s-au făcut cu
noscute rezultatele testului, ur
mate de unele concluzii și reco
mandări din partea colegiului și 
a F.R.F., in perspectiva sezonului 
fotbalistic.

Preocupat să iasă din tiparele 
consfătuirilor care au avut loc 
pină acum, Colegiul central al 
arbitrilor a renunțat la clasicul 
său referat, cu evidențierea arbi
trajelor bune și cu criticarea ce
lor... mai puțin bune, cerînd ar
bitrilor amintiți să-și expună pă
rerile „in mod critic și autocri
tic*, cu exemplificările de rigoa
re, asupra unora din prestațiile 
lor. Dar, din punctul lor de ve
dere, M, Buzea și N. Dinescu, 
de pildă, au descris faze din 
jocurile F.C. Baia Mare — Uni
versitatea Craiova, Universitatea 
Craiova — Olimpia Satu Mare, 
Sportul studențesc —. U.T.A.,
U.T.A. — Steaua, afirmând că de
ciziile lor au fost perfect regu
lamentare, deși meciurile în spe-

apel la autocritică
ță au oferit atâtea discuții pri
vind valabilitatea unor goluri 
marcate. A trebuit să intervină 
N. Lăzărescu, președintele Cole
giului, să ceară ca arbitrii res
pectivi să-și analizeze mai auto
critic prestațiile, să găsească 
fondul unor greșeli care s-au co
mis în sezonul de toamnă, să 
nu mai dea vina pe alți factori. 
Dar, pe aceeași poziție s-a situat 
și M. Moraru G»spun cu toată 
obiectivitatea că arbitrajele mele 
au fost corespunzătoare*), deși 
unele prestații ale sale au fost 
sub așteptări. In contrast, mai 
aproape de scopul urmărit, adică 
analizarea temeinică a unor faze 
incriminate, s-au situat, în cu
vin tui lor, C. Ghiță, Gh. Ispas, 
Gh. Jucan, care au recunoscut 
cu franchețe unele greșeli, lipsa 
de intransigență manifestată la 
unele jocuri. Cu mai mult curaj, 
Gh. Jucan a vorbit și despre a- 
precierea inegală a arbitrilor, 
uneori în funcție de numele ce
lui în cauză, despre unele defec
țiuni în delegările acestora, des
pre alcătuirea eterogenă a unor 
brigăzi.

Duminică s-au făcut cunoscute 
rezultatele de la testul teoretic, 
la care s-au evidențiat prin răs
punsurile bune și foarte bune 
T. Balanovici (nota 10), O. Ștreng 
(9,80), C. Dinulescu (9,70), V. Roșu 
(9,50), M. Moraru (9,40), C. Ghiță 
(930). FI. Cenea (9,20), R. Stin- 
can (9,10), V. Ciocilteu (9,10).

In cadrul unei frumoase festi
vități, pentru rezultatele excelen
te obținute în arbitraj, în acti
vitatea sa pe plan intern și in
ternațional, adică la C.M. 1974 șl 
1978, la meciurile din cupele eu
ropene, arbitrului Nicolae Rainea 
i s-a acordat „Diploma de o- 
noare“ a C.N.E.F.S.

Din discuțiile și concluziile care 
s-au ras, din cuvântul tov. An. 
ghei Paraschiv, președintele 
F.R.F., s-a desprins ideea că în 
general activitatea arbitrilor noș
tri a fost bună, dar că toți ca
valerii fluierului au datoria să 
presteze arbitraje tot mai bune, 
înțelegîndu-se prin aceasta nece
sitatea contribuției fiecăruia la 
îmbunătățirea fotbalului practicat.

Constantin ALEXE

MECIURI AMICALE
GAZ METAN MEDIAȘ - TATABANYA 

1-0 (1-0) • INDUSTRIA SIRMEIC. TUR- 
ZII - METALURGISTUL CUGIR 6-2 
(3-0) • F.C.M. REȘIȚA - GLORIA RE
ȘIȚA 3-0 (1-0). • F.C. CONSTANȚA 
- PORTUL CONSTANȚA 1-0 (0-0).
a UNIREA SINNICOLAU MARE - 
U. M. TIMIȘOARA 3-1 (0-0) « UNI

REA TOMNATIC - STRUNGUL ARAD

0-0. a BIHOREANA MARGHITA - 
VICTORIA CĂREI 3-1 (1-0) a OȚE
LUL ORAȘ DR. P. GROZA - TRAC
TORUL BRAȘOV 2-2 (0—2). a VUL
TURII TEXTILA LUGOJ - MINERUL 
ANINA 3-0 (0-0). a RAPID ARAD - 
ÎNFRĂȚIREA ORADEA 2-2 (0-0) •
DANUB'ANA BUCUREȘTI - AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 2-1 (1-0).

Un minut 
de ETICA

Faptele. După promova
rea antrenorului secund al 
Politehnicii Iași, Ion Mari- 
ca, la lotul olimpic, antre
norul principal al ieșenilor, 
Leonida Antohi, a declarat 
— public, în ziar — că nu 
va mai lucra la echipă cu 
secundul său- Mai mult, la 
auzul cooptării antrenoru
lui Marica la o- 
limpici, Leonida 
Antohi i-a spus 
acestuia, textual: 
,o să-ți pară rău 1“

Cadrul de desfășurare a 
faptelor. După un tur de 
campionat cu adevărat fruc
tuos, subliniat Ca atare și 
elogiat de mulți gazetari, 
inclusiv de autorul acestor 
rînduri, Politehnica Iași a 
urcat spre vîrful clasamen
tului, grație, fără îndoială, 
muncii jucătorilor, a celor 
doi antrenori și nu în ul
timul rînd datorită condiți
ilor foarte bune create de 
organele locale ieșene.

Morala. în vreme ce 
mulți se gîndeau admira
tivi și cu plăcere la acti
vitatea antrenorului princi
pal ieșean Antohi (căruia 
nu o dată i-am subli
niat reușitele), urcat nu 
de mult în această

ȘTIRI... ȘTIRI...
• REUNIREA LOTULUI DE JUNIORI.

Cei 19 componenți ai lotului repre
zentativ de juniori se vor reuni. Io 
București, luni 26 februarie. La 1 și 
4 martie, acest lot va susține partide 
de verificare în compania echipelor 
Poiana Cîmpina și ROVA Roșiori, 
după care va pleca în Republica De
mocrată Germană pentru un turneu 
de două jocuri, lată jucătorii convo- 
cați : Pavel, Nițu și Pan iță — portari; 
Ivana, Lăcătuș, Pop, lovan. Mărgi
nean și Rednic — fundași ; T. Nico
lae, llie, Geolgâu, Costescu, Suciu, 
Păunescu și Darie — mijlocași ; D. 
Zamfir, Turcu și Ralea — înaintași.

• MECIURI AMICALE PROGRA
MATE MIINE. Și la mijlocul acestei 
săptămîni, unele echipe susțin jocuri 
amicale cu caracter de verificare. 
Astfel, mîine sînt programate urmă
toarele partide : Viitorul Vaslui — 
Gwardia Varșovia, F.C. Brăila - 
Steaua și Rapid București — I.C.I.M. 
Brașov (stadionul Giulești, ora 15,30).

• AZI TESTAREA FIZICA A 
JUCĂTORILOR DIVIZIONARI A. Azi

funcție pe merit, dar și 
printr-un concurs de îm
prejurări (a plecat Ilic 
Oană), iată că aflăm că 
Leonida Antohi nu mai are 
loc de secundul său (care, 
întîmplător, a fost tocmai 
omul care l-a adus, de 
mină, acum cîțiva ani, la 
Politehnica Iași). De ce 

oare ? N-o mai fi 
lucrînd azi bine 
Ion Marica, așa 
cum s-a spus ani

Ia rînd despre activitatea 
lui ? N-am crede, iar pro
movarea sa la lotul olimpic 
este și ea o dovadă a apre
cierii de care se bucură în 
rîndul mai multor tehni
cieni, inclusiv a celor de la 
federația de fotbal.

Care să fie, oare, atunci 
motivul incompatibilității 
subite resimțite de „prin
cipalul" ieșean față de se
cundul său ? întrebarea — 
de factura : ghici, ciupercă, 
ce-i ? — arc, din păcate, un 
răspuns întristător : invidia. 
..Secundul" a fost promovat 
la lotul olimpic... Să-i 
moară, doamne, capra veci
nului... Poveste veche și 
actuală. Dar pînă cînd ?

Marius POPESCU

ȘTIRI... ȘTIRI...
ere Ioc, în șase centre din tară, tes
tarea fizică a jucătorilor din 
echipele divizionare A, acțiune orga
nizată de F.R.F. înaintea reluării se
zonului oficial în scopul atestării com- 
petiționole a fotbaliștilor din primul 
eșalon pentru returul campionatului. 
Repartiția echipelor pe centre a fost 
fixată astfel : Steaua, Dinamo și 
Sportul studențesc, la București ; 
Sport club, Politehnica lași și Gloria 
Buzău, la Bacău ; F.C. Argeș, Chimia, 
C.S. Tîrgoviște și Universitatea Cra
iova, la Pitești ; Corvinul, Jiul și 
A.S.A., îa Hunedoara ; U.T.A., F.C. 
Bihor și Politehnica Timișoara, la 
Arad ; F.C. Baia Mare și Olimpia 
Satu Mare, la Baia Mare.

• „CUPA 16 FEBRUARIE". Competi
ția a avut loc la Gheorgheni cu par
ticiparea echipelor Minerul Bălan, 
C.S.U. Brașov, Tractorul Miercurea 
Ciuc și Viitorul Gheorgheni. Compe
tiția a fost cîștigată de C.S.U. Brașov, 
care a întrecut în finală pe Minerul 
Bălan cu 2-0 (G. MALNAȘI — co
res p.)

MAI MULT DECIT RENTABIL

IARNĂ ÎN INIMA
Prima probă — schi fond, 

în decorul alb-verde, copiii 
se dovedesc talentați, rezis- 
tenți, ambițioși, Gabriel Popa 
din Zalău vine la sosire cu 
un singur schi, celălalt rupîn- 
du-se la vreun kilometru în 
urmă. Vlad Chiriță, profesor 
de chimie, de fapt fotorepor
terul permanent al acțiunilor 
sportive din județ, imortali
zează totul pe peliculă. Se 
string rezultatele, se calcu
lează și— cei care sar în sus 
de bucurie, fiindcă au ocupat 
locul I, sînt : Mariana Aldulea
(Brașov) și Mihai Roba (Cluj). 
Proba de tir, 3 focuri din po
ziția culcat, se dispută pe po
ligonul marcat cu crengi de 
brad. Pe saltele multicolore, 
copii cu bujori în obraji, cu 
mîinile înghețate, se strădu
iesc să ia linia de ochire. 
Condiții grele, unii abia fac 
cite un punct. Și, totuși,

APUSENILOR
mulți se dovedesc buni țintași, 
ca, de pildă, Marcela Negrea 
(Alba) și Petre Matra (Mara
mureș), care au și cîștigat 
concursul.

Pionierii care au concurat 
în proba de schi alpin au a- 
tras mulți spectatori, pe pîr
tia Buscatului. Concurs fru
mos, pasionant, după cele 
două manșe pe primele 
locuri clasîndu-se Ana Maria 
Manto (Maramureș) și Zoltan 
Rusnac (Maramureș).

- In clasamentul alcătuit pe 
județe, copiii din Albac, satul 
lui Horia, au cîștigat întrece
rea. Deci, clasament final 
pe județe : 1. Alba (prof,
lancu Pleșa), 2- Cluj, 3. Bra
șov, 4. Maramureș, 5. Mureș, 
6. Sibiu, 7. Sălaj. în întrece
rea dintre centrele montane . 
1. Mărișelu, 2. Măgura. 3. 
Rîsca.

| Wihtehil

...Bune și referatele, s-o 
spunem din capul locului, 
prezentate de „cavalerii fluie
rului* in cele două zile ale 
consfătuirii pregătitoare, din 
punctul lor de vedere, . a 
noului sezon fotbalistic. Dar 
mai bun și mai UTIL decit 
tot ceea ce a figurat în „pro
gram" ni s-a părut a fi lec
ția teoretico-practică predată, 
sîmbătă dimineață, sub forma 
filmului meciului Steaua — 
F.C. Argeș, înregis
trat pe video-mag- 
netoscop. O premie
ră în materie l

Sincronizat cu imaginea, co
mentariul (asigurat de George 
N. Gherghe, vicepreședinte al 
colegiului de arbitri) s-a oprit, 
cu precădere, asupra momen
telor celor mai semnificative, 
trecînd astfel in revistă mai 
toate articolele și paragrafele 
de „litigiu*.

Cu ajutorul reluărilor și al 
stop-cadrelor, punctate de ex
plicațiile necesare, cei 36 de 
arbitri ai primului eșalon 
și-au reîmprospătat „pe viu" 
cunoștințele despre obstrucție, 
avantajul real, atacul corect 
la portar ș.a.m.d.

S-a insistat, de asemenea, 
cu exemple CONCRETE ofe
rite de film, pe necesitatea de 
a se da aceeași interpretare 
și incorectitudinilor săvîrșlte 
in suprafața de pedeapsă (in
tervenție salutară, in comple
tarea referatului, despre „per
sonalitatea arbitrului). S-a 
lămurit, sperăm, cit de im
portantă este — în reușita

conducerii unui joc — cola
borarea „centrului" cu tușierii 
lui și... invers.

Filmul vine, așadar, în aju
torul CAVALERILOR FLUIE
RULUI, risipind orice dubii 
in materie de interpretare ; 
tot așa — ne gindim — el ar 
putea fi și în sprijinul JUCĂ
TORILOR, cărora — arătin- 
du-li-se greșelile (de mane
vrare a mingii, de plasament, 

cu sau fără balon, de tot 
ceea ce comportă 
jocul la nivelul pri
mei divizii) — li 
s-ar corecta erorile, 

în folosul lor, al echipei.
In momentul de față, sînt 

puține cluburile care posedă 
un video-magnetoscop sau un 
aparat de filmat. Gospodă
rind mai gîndit fondurile re
zultate din vinzarea biletelor 
și a programelor, a fanioane- 
lor și insignelor, toate divi
zionarele A și-ar putea procu
ra — intr-un timp relativ 
scurt — o asemenea necesară 
aparatură. aflată, trebuie 
spus, la îndemîna tuturor e- 
chipelor performere de peste 
hotare cu care ne întrecem 
in competiții oficiale, ce an
grenează prestigiul sportului 
românesc, al fotbalului în 
speță.

Investiția s-ar dovedi mai 
rentabilă decit multe altele 
vizînd... rezultatul imediat, 
amortizîndu-se, treptat, în 
succese reale, pe lungă du
rată.

Gheorghe NICOIAESCU

AUTOTURISME, 
AUTOTURISME... LA

PRONOEXPRES
După cum s-a mai anunțat în 

această rubrică, la tragerile o- 
bișnuite Pronoexpres din luna 
ianuarie a.c. au fost atribuite 
mari și numeroase câștiguri, in
tre care și un total de șase au
toturisme „Dacia 1300“, nelipsite 
la fiecare tragere ! Continuând 
seria marilor succese, luna fe
bruarie a debutat, de’ asemenea, 
cu câștiguri valoroase : la trage
rea din 7 februarie, premiul ma
xim — un: .autoturism „Dacia 
1300“ — a revenit participantei 
Lucrefia Floarea din com. Cheia- 
Prahova, pe un bilet achitat

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
100%, iar alți numeroși câștigă
tori au obținut importante sume 
de bani. Vreți să vă numărați și 
dv. printre marii ciștigători la 
atractivele trageri obișnuite Pro
noexpres ? Participați la tragerea 
de mîine. 21 februarie 1979 ! Nu 
uitați : ASTAZI ESTE ULTIMA 
ZI PENTRU PROCURAREA BI
LETELOR • NUMAI CINE JOA
CA POATE CÎȘTIGA 1

★

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 14 FEBRUARIE 
1979. Categoria 1 : 1 variantă 25% 
autoturism . 1300“ : c^togo?
ria 2 : 1 variantă 100% a 24.888 lei 
și 9 variance'0 a ier;’ ca
tegoria 3 : 26,25 a 3.081 iei ; cate

goria 4 : 87,75 a 922 lei ; categoria 
5 : 281,25 a 288 lei ; categoria 6 : 
10.078,25 a 40 lei ; categoria 7 : 
286.50 a 200 lei ; Categoria 8 : 5.180 
a 40 lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
127.559 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ jucat pe o variantă 25% a 
fost obținut de ȘTEFANESCU 
IOAN, din Sibiu.

ANUNȚ
Centrul de cercetări pen

tru educație fizică și sport 
organizează miercuri 21 
februarie a.c., la orele 
12,30, în sala de conferințe 
din Bd. Muncii 37—39, o 
masă rotundă cu tema : 
„Posibilități de evaluare a 
efortului general și speci
fic în antrenamente*. Re
feratele de bază vor fi sus
ținute de prof. C. Răduț și 
biofizicianul P. Hillerin — 
cercetători. Sînt invitați să 
participe antrenori, profe
sori de educație fizică, ac
tiviști sportivi ■ și sportivi 
fruntași.



ÎNTÎINIM AMICALĂ 
DI MS ROMÂNIA-
CEHOSLOVACIA (tineret)

In sala din parcul sportiv 
„23 August" din Capitală a în
ceput întîlnirea amicală inter
națională de tenis dintre echi
pele de tineret și juniori (bă
ieți și fete) ale României și 
Cehoslovaciei. Cîteva rezultate 
din prima zi. Tineret : A. Dîr- 
zu — D. Pohl 6—3. 6—3 ; S. Ni- 
culeseu — P. Karlik 6—2, 4—6, 
6—4. Fete : Camelia Chiriac — 
Eva Plockova 6—3, 7—5. Juni
ori, 15—16 ani : M. Șovar — 
L. Pimek 2—6. 7—6, 5—7 ; 
B. Toma — M. Sistek 6—3, 
1—6, 5—7. Fete : Nadia Beche- 
rescu — Natașa Piskockova 
6—3. 4—6, 6—7. junioare. 17— 
18 ani : Cosmina Popescu — 
Iana Schiclova 7—6, 7—6.

întrecerile continuă azi de 
la ora 9. (S. IONESCU —
coresp.).

0 SĂPIÂMlNA BOOAIĂ

SPQRTULO IN LUME
.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

MARIA ALEXANDRU, 
LOCUL 2 ÎN EUROPA

Așadar, maestra emerită a 
sportului Maria Alexandru con
tinuă să strălucească pe firma
mentul tenisului de masă, în- 
scriindu-și în bogatul său pal
mares încă un succes vrednic 
de toată lauda : locul 2 în
marea competiție „Top 12 E- 
uropa", disputată sistem turneu.

Aflată pe locul 6 în ultimul 
clasament valoric al jucătoare
lor europene, Maria Alexandru 
a reușit prestigioasa perfor
manță de la Kristianstad (Sue
dia). obținînd notabile victorii 
cu 2—0 la Zsuzsa Olah, actuala 
campioană a R. P. Ungare, și 

cu 2—1 la colega acesteia, re
numita jucătoare Judit Magos, 
campioana Europei. între în
vinsele Măriei s-au aflat, de 
asemenea, iugoslava Erjebet 
Palatinus și sovietica Valentina 
Popova, situate și ele în elita 
tenisului de masă european. 
Maria Alexandru, la cei 39 de 
ani ai săi, continuă să impre
sioneze prin putere de luptă, 
printr-o vitalitate ieșită din 
comun. Iar dacă ne gîndim că 
vrednica noastră reprezentantă 
a evoluat la „concursul stele
lor Europei" fără să se fi pu
tut odihni după puternicele 
campionate internaționale ale 
Țării Galilor, unde a urcat de 
patru ori pe podium, avem și 
mai clară adevărata dimensiune 
a acestui ultim succes.

FL ȚÎRCOMNICU A CUCERIT 
„TROFEUL POLUS" LA BOX

Din cei 5 juniori români participant!, patru s-au calificat in finale
Tinerii pugiliști români par

ticipant la turneul interna
țional „Centura de aur Polus", 
încheiat la sfîrșitul săptăminii 
trecute în localitatea poloneză 
Gniezno, au avut o compor
tare remarcabilă. Dintre cei 
cinci juniori români înscriși 
în concurs, patru s-au calificat 
în finalele întrecerilor : Ilie 
Moise (semimuscă), Florian 
Țîrcomnicu (semiușoară), Mi
hai Niculescu (ușoară) si Va- 
sile Gîrgavu (mijlocie mică), 
în reuniunea finală, I. Moise 
a fost declarat învins la 
puncte (3—2) în fața polone
zului J. Szamp, iar V. Gîrgavu 
a pierdut, eu un verdict iden
tic, întîlnirea cu cehoslovacul 
J. Franek.

Florian Țîrcomnicu l-a În
vins la puncte (4—1) pe bul
garul L. Stoianov, talentatu
lui pugilist craiovean fiindu-i 
oferit și „Trofeul Aleksander 
Polus", ca o răsplată a exce

lentelor sale evoluții pe ringul 
de la Gniezno. Cea de-a doua 
victorie finală pentru delega
ția noastră a adus-o M. Nicu
lescu, care l-a învins prin a- 
bandon în prima repriză P* 
J. Sellbach (R.D.G.).

★
La turneul „învingătorul 

Belgradului", Tîti Cercel (cat. 
pană) a obținut medalia de 
bronz. în lupta pentru locul 
3, reprezentantul nostru l-a 
depășit la puncte pe cubanezul 
Ross.

Ceilalți pugiliști români 
(Alexandru Turei, Simion Cu- 
țov, Ion Miron si Georgică 
Donici) au fost eliminați 
Înaintea etapelor finale Pre
miul pentru cel mai tehnic bo
xer al turneului a fost decer
nat semigreului iugoslav Dra
gan Vujkovicî, care l-a învins 
la nuncte pe compatriotul 
său Tadija Kaciar.

PENTRU SCRIMA INTERNAȚIONALĂ
în această săptămînă, scri

ma românească se află an
grenată în cîteva mari compe
tiții internaționale. Astfel, 
speranțele scrimei din' țări 
socialiste se întîlnesc la 
Schwedt (R.D.G.), în tradițio
nalul „Turneu Prietenia", e- 
chipele României avînd urmă
toarea alcătuire : floretă fete 
— O. Hochdorfer, R. Oros, A. 
Fopa, E. Guzgan, F. Truț ; 
floretă băieți — N. Iile, Z. 
Huszti, V. Georgescu, O. Go- 
goașe, G. Oancea ; spadă —

NOI CAMPIONI Al 
SPRINTULUI PE GHEAȚĂ

MUNCHEN, 19 (Agerpres). — 
Pe pista de la Inzell (R.F. Ger
mania) s-au desfășurat campio
natele mondiale de patinaj vi
teză rezervate sprinterilor.

La masculin, titlul de campion 
al lumii a fost cucerit, pentru a 
treia oară consecutiv, de ameri
canul Eric Heiden, cel care in 
urmă cu o săptămînă, la Oslo, 
se clasase primul și în C.M. de 
poUaUon. In cele două zile de 
concurs, Eric Heiden a totalizat 
151,430 puncte, fiind urmat de 
canadianul Gaetan Boucher — 
154,080 p și norvegianul Frode 
Roenning — 154,400 p. în com
petiția feminină, medalia de aur 
a revenit patinatoarei americance 
Leah Mueller-Poulos, cu 171,020 p, 
urmată de compatrioata sa Beth 
Heiden — 171,910 p șl Christa 
Rothenburger (R.D. Germană) — 
171,945 p.
Rezultate tehnice : masculin :

500 m — Erich Heiden 38,17 ; 
1 000 m — Eric Heiden 1:14,99 
(cea mai bună performanță mon
dială a anului) ; feminin : 500 m 
— Leah Mueller-Poulos 42,21 ; 
1000 m — Beth Heiden 1:25.61.

Concurentul român Vasile Coroș 
a ocupat locul 17 (din 33 de par- 
ticlpanțl) cu 159,245 p, nou record 
republican (v.r. 161,760 p). Spor
tivul nostru a terminat cu noi re
corduri cursele de 500 m — 39,44 
(v.r. 39,7) și 1 000 m — 1:19,83 (v.r. 
1:20,15).

CONCURSUL „PRIETENIA"
LA PATINAJ ARTISTIC

începind de vineri, patinoa
rul artificial „23 August" din 
Capitală vă găzdui prima com
petiție de patinaj artistic de

S-A RELUAT CAMPIONATUL
EUROPEAN OE RUGBY

Italia - Franța (B) 9-15 (9 9)
Duminică s-au reluat jocu

rile din cadrul campionatului 
european de rugby, competiție 
cunoscută și sub numele de 
„Cupa F.I.R.A.". Astfel, la 
Padova, în fața a 10 000 de 
spectatori, au jucat echipele 
Italiei și Franței B (prima e- 
chipă, se știe, fiind angajată 
în „Turneul celor 5 națiuni"). 
Au cîștigat rugbyștii oaspeți, 
mai rutinați, cu 15—9, după ce 
la pauză formațiile se aflau la 
egalitate : 9—9. Următorul
meci : Franța (B) — Spania, la 
4 martie.
Rugbyștii români vor susține 

primul meci anul acesta la 22 
aprilie, cînd, la București, vor 
juca cu „squadra azzurra".

în clasamentul întrecerii 
conduce echipa Franței cu 4 
victorii (din 4 jocuri).

M. Boloczi, R. Szabo, G. Pan- 
dy, L. Lupu, I. Bărbosu : sa
bie — F- Păunescu, A. Chicu- 
liță, G. Costin, V. Mocanu, L. 
Filipoiu. La turneul de la Ta- 
lin (sîmbătă' și duminică) vor 
concura spadasinii C. Bărăgan, 
L. Angelescu, I. și M. Popa, 
O. Zidaru. Tot la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, sabrerii I. 
Pop, C. Marin, D. Marin, M. 
Mustață și I. Pantelimonescu 
vor lua parte la „Trofeul 
Wolodjowski", iar floretistele 
S. Ardeleanu. M. Chezan, V. 
Turcan, M. Moldovan și G. 
Betuker la turneul de la 
Goppingen.

în Capitală, în sala de scri
mă Floreasca, se va desfășura 
campionatul internațional mas
culin de floretă al României, 
care va reuni (sîmbătă — in
dividual, duminică — echipe) 
scrimeri din Algeria, Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D.G-, Polonia, Ungaria și 
România.

ÎNAINTEA C.M.
DE HOCHEI (grupa B)
Orașul cehoslovac Pardubice 

a găzduit meciul internațional 
amical de hochei pe gheață 
dintre selecționatele Ceho
slovaciei și R. D. Germane 
(participantă la C.M. — gru
pa B de la Galați), încheiat 
cu scorul de 6—3 (1—0, 3—2, 
2—1) în favoarea gazdelor. 
Golurile au fost marcate de 
Holy (2), Pouzar (2), Stastny 
și Novy, respectiv Peters, 
Bielas și Patschinski.

Reprezentativa Japoniei a 
susținut un meci de verificare 
la Sapporo cu formația sovie
tică Novosibirsk. Partida, la 
care au asistat peste 6 000 de 
spectatori, s-a terminat Ia e- 
galitate : 4—4 (0—3, 2—0, 2-1)- 

anvergură a actualului sezon- 
Este vorba de concursul inter
național „Prietenia", întrecere 
la care se aliniază, de peste un 
deceniu, patinatori juniori ta- 
lentați din mai multe țări eu
ropene.

Demonstrația de virtuozitate 
a artiștilor gheții, sub titula
tura „Prietenia", este organi
zată pentru a doua oară de 
țara noastră (Bucureștiul a găz
duit concursul și în 1972), la 
actuala ediție aliniindu-se la 
start tineri patinatori din Bul
garia, Cehoslovacia, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România.

MARITA KOCH -10,33 
PE 100 YARZI

La campionatele de atletism pe 
teren acoperit ale R.D. Germane, 
desfășurate la Senftenberg, cu
noscuta sprinteră Marita Koch a 
stabilit cea mai bună performan
ță mondială In proba de 100 yarzi 
plat, cu timpul de 10.33. Vechiul 
record era de 10,41 și aparținea 
compatrioatei sale Marlles Gohr 
Olsner. Alte rezultate : la mas
culin, 1 500 m — Straub 3:43,5 ; 
400 m — Richter 46,3 ; lungime 
— Franke 7,87 m ; 5 000 m —
Baesig 13:55,0 ; la feminin, 60 
m plat — Marita Koch 7,16 ; gre
utate — Bona Slupianek 21,20 m; 
400 m — Krug 52,4.

ECHIPA ANGLIEI VIZEAZĂ TITLUL DE CAMPIOANĂ A EUROPEI
Campionatul european de fot

bal a fost reluat in acest an cu 
partida dintre reprezentativele 
Angliei șl Irlandei de Nord, din 
grupa I preliminară. Echipa nord- 
irlandeză a fost așteptată cu un 
interes deosebit pe ,,Wembley" 
(onorată prin prezența a 92 000 
de spectatori) nu numai pentru 
că la data aceea ocupa locul I, 
înaintea Angliei, ci pentru că in 
formație figurează în majoritate 
jucători din prima ligă engleză. 
Rezultatul se cunoaște : Anglia a 
cîștigat cu 4—0, trecind pe pri

LA 18 ANI Șl JUMĂTATE,

JUCĂTORUL NR. 1 AL ITALIEI...
După cum se obișnuiește, la 

sfîrșitul fiecărui tur din campio
natul Italiei se desemnează cei 
mai buni fotbaliști al primei 
ligi. Da referendum participă toți 
antrenorii echipelor din „seria 
A* plus secunzii lor. Cele mal 
multe voturi le-a întrunit un ju
cător plnă mal ieri puțin cunos
cut : Franco Baresi, de la A.C. 
Milan, cu 18 -opțiuni, urmat de 
Giordano (Lazio) 13 și Rossi 
(Lanerossi) cu numai 6 voturi!

Cine este Franco Baresi ? Un 
„Lbero* cu un talent puțin obiș
nuit (spun specialiștii), care a- 
bia Ia 4 mai va împlini 19 ani ! 
Franco este fratele mai mie al 
lui Giuseppe (20 de ani), fundaș 
la „Inter". Povestea celor doi 
frați merită a fi consemnată in 
cîteva rinduri. Născuți in mica 
localitate Travagliano, din nor

Franco Baresi, intr-o acțiune ofensivi in meciul cu Catanzaro (4—0 
pentru Milan)

TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX
ATLETISM • Crosul de la 

Sassart. (Italia) a fost cîștigat de 
polonezul Bronislaw Malinowski 
(9,900 km în 31:02). Pe locurile 
următoare : italianul Franco Fa va 
— 31:04,5 și australianul Mike 
Chettle — 31:09,5.

CICLISM • „Trofeul așilor" 
s-a disputat la imperia (Italia) 
și a revenit la sprint rutierului 
italian Giuseppe Saronni (94 km 
în 2h09:0 — medie orară de 44,651 
km) • Pe circuitul de la Villa- 
franca de Ordizia (Spania), cam
pionatul mondial de cidocros re
zervat juniorilor a fost cîștigat 
de spaniolul Jose Ignacio Vijandi 
(17 ani), care a parcurs 14,904 km 
in 50:40. In clasamentul general 
pe echipe, pe primul lor s-a 
situat Belgia, cu 18 p.

HANDBAL a în C.C.E., sferturi 
de finală (feminin) : Radnicki
Belgrad — Vasas Budapesta 12—9 
(7—6) ; S.C. Leipzig — Atletico 
Madrid 33—14 (24—7).

SCHI • Proba masculină de 
ștafetă 3X10 km 1a C.M. fond

• Keegan, în mare formă, a surclasat formația Irlandei 

de Nord • Ron Greenwood pregătește noi „Keegani** I

mul loc în grupă. Jocul a avut 
un excelent nivel tehnic, cu toa
te că gazonul „templului fotba
lului" nu se prezenta în condiții 
optime, datorită timpului nefa
vorabil. „Și totuși, băieții mei — 
spunea după meci antrenorul for
mației învingătoare, Ron Green
wood — s-au descurcat de minu

dul Italiei, au jucat fotbal în 
formația comunei, fiind descope- 
rițl ca autentice talente de... pre
latul localității. Acesta, văzlnd că 
cei doi frați talentațl se pierd 
in anonimat, s-a prezentai ou ei 
la clubul milanez Inter, al cărui 
suporter era. Aici, cu prilejui— 
testului la care au fost supuși, 
numai Giuseppe a fost reținut... 
Ce va face micul Franco ? — se 
Întreba suporterul celor doi. 
„Vom încerca Ia concurență, la 
A.C. Milan" și-a spus eL Franco 
Baresi a intrat în echipa de ju
niori șl apoi a fost promovat cu 
mult succes în prima formație 
de seniori, dovedindu-se o ade
vărată revelație ! Se spune acum 
că M3an este lider, în mare 
parte grație aportului lui Franco 
Baresi.

(juniori) de la Salute Anne 
(Quebec), a fost cîștigată de e- 
chipa U-R.S.S. — Lh28:33,10, ur
mată de formația Suediei — 
lh29:LL51 și Norvegiei — 
lh.29:46,38.

ȘAH • Du-pă 7 runde, îd cam
pionatul masculin al iugoslaviei, 
conduc Kovacevici și Nikcrlici, cu 
cîte 5Va p, urmați de Janosevici 
- 5 p (1).

TENIS • Proba de dublu de la 
Sarasota (Florida) s-a încheiat 
cu vie torta cuplului Uie Năstase 
(România) — Steve Krulewitz 
(S.U.A.) care a dispus în finală 
cu 7—6, 6—3 de perechea Keith 
Richardson (S.UA.) —- John Ja
mes (Australia). în finala de 
simplu, Johan Kriek l-a întrecut 
cu 7—6, 6—2 pe Ricky Meyer.
• în finala de la Palm Springs:
Tanner — Gottfried 6—4, 6—2.
• Finala feminină de la Los An
geles : Chris Event — Martina 
Navratilova 6—3, 6—4.

ne. Cele patru goluri au fost 
demne de kinogramă...“

Iată ce scrie despre acest meci 
cunoscutul comentator englez 
Leslie Vernon : „Care este secre
tul acestui 4—0 ? Eroul meciului 
a fost Kevin Keegan, care cu 
fiecare acțiune a sa a uimit 
spectatorii. Deși n-a marcat decît 
un gol (primul din cele patru, 
cu capul, printr-o execuție 
splendidă), Keegan a fost anima-
torul meciului, ridiclnd tribunele 
in picioare".

Al doilea gol a fost la fel de 
spectaculos. Extrema Barnes, nu
mită „săgeata insularilor", a cen
trat atit de precis spre capul 
lui Latchford. incit golgeterulul 
de la Eventon nu i-a mai rămas 
altceva de făcut decît să schim
be direcția mingii spre gol... A 
urmat al treilea punct după exe
cutarea unul corner și. in fine, 
ultimul gol al partidei, avlndu-1 
tot pe Keegan coautor. „Cînd 
joc pe Wembley — declara apoi 
Keegan — parcă am aripi. In a- 
cea seară, echipa noastră a jucat 
alît de bine. Incit puteam învin
ge orice reprezentativă a lumii".

Danny Blanchfflower — antre
norul echipei Irlandei de Nord — 
care a selecționat, printre alții, 
pe Nichol, McCrey și Mclllroy 
(toți de la Manchester United), 
Jennings, Rice, NelsoD (de la 
Arsenal) — spunea. aproape 
uluit : „Rezultatul este urmarea 
unui joc excepțional al englezi
lor, la care, să vă spun drept, 
nu mă așteptam".
în fine, Ron Greenwood, care 

cu noua sa formație a pierdut 
doar unul dintre cele 13 me
ciuri susținute de cînd se află 
la cirma selecționatei Angliei, de
clara : „Prin muncă, seriozitate 
și perseverentă, vom reuși din 
nou să ne afirmăm pe plan in
ternațional. Sper să cîștigăm 
grupa și, de ce nu. și titlu! de 
campioană a Europei. Keegan a 
fost strălucitor, dar vom avea șl 
alți -Keegani- in noua mea 
echipă".

T 
i

DE PRETUTINDENI
• FEDERAȚIA de specialitate 

din R.D. Germană a anunțat 
locurile de desfășurare a meciu
rilor amicale dintre echipele de 
juniori ale R.D. Germane și 
României : la 8 martie, la Lu
ckenwalde, și la 10 martie, la 
Jiltterborg a 91 SCOȚIENI joacă 
in echipele din ligile engleze, la 
care se mai adaugă 56 nord-lr- 
landezt, 26 galezi și 15 irlandezi. 
Un veritabil campionat al Marii 
Britanii I a LA SI MARTIE se 
va încheia concursul pentru cea 
mai reușită schiță a mascotei 
campionatului mondial din 1982, 
din Spania. Autorul celui mai 
reușit proiect — care va fi omo
logat — va primi premiul fede
rației spaniole de fotbal a FRANK 
TAYLOR — singurul ziarist su
praviețuitor al catastrofei din 
1958 de la Munchen, cind avionul 
care transporta echipa Manches
ter United s-a prăbușit — a fost 
decorat, pentru lunga sa activi
tate publicistică, de către regina 
Angliei. a SIMBATA LA MILA
NO se întîlnesc in meci amical
reprezentativele Italiei și Olan
dei. Oaspeții și-au început pregă
tirile cu un lot din care fac 
parte 7 titulari din finala C.M. 
și numeroși tineri debutanțl. Se 
anunță reintrarea lui Kist (AZ 
Alkmaar), care probabil va juca 
după o absență de doi ani. a IN 
MECI AMICAL, la Tunis : Tuni
sia — Polonia 0—2 (0—0).

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD
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