
T

L ..
La Odobești, in cadrul „Daciadei albe“

SPORTUL SE AFLĂ PE PÎRTIA...
VIITOARELOR SUCCESE

zăpadă, 
princi-

Cînd intri în Odobești, ve
nind dinspre Focșani, șoseaua 
urcă poalele Măgurii Odobești- 
lor, despre care scriu cronicile 
luptelor eroice ale românilor, 
în primul război mondial. Pe 
această vreme, mașina înain
tează atent pentru că, din clipă 
în clipă, te poți aștepta să a- 
pară vreo săniuță în drum, una 
din zecile, sutele de sănii, cu 
care din zori și pînă-n seară 
copiii Odobeștilor se dau pe 
străduțele troienite de 
care „cad" in șoseaua 
pală.

Popas la Consiliul 
al orașului, unde — în aștep
tarea secretarului Consiliului 
orășenesc pentru educație fi
zică și sport Nicolae Cuconoiu, 
profesor la Școala generală nr. 
1 — stăm de vorbă cu to
varășul Radu Bunea, secretarul 
Consiliului popular. Vorbim 
despre tumultuoasa dezvoltare 
a orașului și, desigur, despre 
baza materială a sportului care 
s-a realizat aici în ultimii ani.

— Avem un stadion frumos, 
cu teren de fotbal, pistă de 
atletism și portic de gimnas
tică, ne spune tov. Bunea, cu 
gîas domol. Noi, cei de aici, ne 

-lăudăm cu atletismul, voleiul,

popular

VIITORII INGINERI, PRACTICANȚI 
PASIONAȚI Al EXERCIȚIULUI FIZIC!

La institutul de construcții 
este prezentde educație Fizică

In ambianța plăcută a par
cului și lacului Tei, studenții 
Institutului de construcții din 
Capitală încep o zi obișnuită 
de muncă, acum, după prima 
parte a vacanței de iarnă, parcă 
cu și mai multă sete de a 
învăța, de a cunoaște. 'Activi
tățile sînt dintre cele mai di
verse : unii se îndreaptă că
tre amfiteatre, alții către labo
ratoare, ateliere sau biblioteci. 
O bună parte însă, constituită 
din studenții anilor I și II, 
în ziuă cînd am fost acolo, 
s-au aflat pentru două ore la 
lecțiile de educație fizică.

A fost, desigur, foarte difi
cil pentru reporter să-și sta
bilească prioritățile, cînd în a- 
ceeași zi, la lecțiile de edu
cație 
puțin 
multe 
tatea 
aleile 
au recunoscut cu toții — 
foarte bine, pentru că o ase
menea lecție ne îndeamnă la o 
permanentă mișcare, la o den
sitate sporită a exercițiilor". Și, 
am adăuga noi, la o mare e- 
ficiență ! Totuși, din dorința de 
a cunoaște noua sală de sport 
a Institutului (pe lingă cea

fizică s-au prezentat cel 
20 de grupe ! Cele mai 
și-au desfășurat activi- 
în aer liber, chiar pe 
parcului Tei, ceea ce — 

.este

O ELENA STAN ȘI ION APOSTOL ÎNVINGĂTORI
4, după două manșe, conduce echipajul lui 

(prin telefon).
La bob
SINAIA, 30

Condițiile atmosferice favora
bile (temperatura sub zero 
grade) și pîrtia excelent ame
najată au creat condiții optime

Echipajul lot olimpic 11 (Iancu, Obreja, Duminiccl, Francu) con- 
~ i Federației" Foto : N. DRAGOȘ 

peste 5 secunde față de ur
mătorul clasat, Gheorghe Du
mitrescu, de la A. 
Brașov, 
disputa 
librată, 
pirînd 
Maioru, 
și Carmen

duce, după două manșe, in „Cupa 
de desfășurare primelor con
cursuri de bob și sanie ale se
zonului, găzduite de pista sină- 
iană, dată în întregime în fo
losință. La întreceri au luat 
parte cei mai buni practicanți 
ai acestor sporturi, inclusiv 
componenții loturilor olimpice 

și dominatcare, dealtfel, au

iarna 
care

tova- 
obrajii

handbalul și fotbalul, iar 
cu săniușul și schiul, la 
adăugăm șahul.

între timp a sosit șl 
rășul Cuconoiu. Are 
îmbujorați de ger pentru că, 
împreună cu alți profesori, a 
fost pe Dealul Cuza-Vodă, unde 
urma să se desfășoare etapa 
orășenească a „Daciadei".

— Sînt mulți, tare mulți ti
nerii care doresc să participe 
la sanie, ne spune el. Dacă va 
fi ca Ia „Săniuța de argint", 
atunci vom avea o mare săr
bătoare sportivă. Așa că vom 
începe de simbătă...

Pornim împreună spre școala 
unde este profesor. Pe drum — 
o mulțime 
niile.

— Ăștia-s de la mine, ne 
spune. S-au 
la școală cu săniile, cum vin 
copiii olandezi cu bicicletele.

înainte de a urca spre școală, 
aflată pe o înălțime, profeso
rul Cuconoiu se oprește să dis
cute cu doi elevi.

— Ne-am înțeles, băieți, le 
spune. Duminica asta mergeți

Sever NORAN

de copii cu să-

deprins să vină

(Continuare in pag. 2-3)

clădirea Rectora-

din Capitală colectivul catedrei 
nemijlocit In rlndul studenților 
existentă în 
tului, din bulevardul Republi
cii), am optat, de data aceasta, 
pentru lecția efectuată cu stu
denții anului I, grupele 1 și 2 
de la Facultatea de drumuri, 
poduri, căi ferate și geologie.

Aproape 20 de tineri, bine 
clădiți, echipați frumos, uni
form, au luat cu asalt... spa
lierele, apoi panourile de bas
chet din frumoasa sală de 
sport de la „Tei", au executat 
cu destulă acurateță exerciții 
de gimnastică. O lecție-circuit 
variată, dinamică, de aproape 
120 de minute, care au trecut 
aproape pe neobservate. Lec
torul Dumitru Răducanu, cadru 
didactic cu 
pedagogică 
educativ al 
studenților 
oferit o lecție-model, atractivă, 
complexă și mai ales orientată 
pe nevoia de permanentă mo
bilitate a viitorilor ingineri fe
roviari și rutieri. Prin speci
ficul profesiunii, ei vor lucra 
nemijlocit sub razele (uneori) 
toride ale soarelui, in bătaia nu 

o bogată experiență 
(este și directorul 
unuia din căminele 
constructori) ne-a

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

„Cupa Federației" la sanie și bob

coborîrile pentru „Cupa Fede
rației".

La sanie băieți, de pildă, 
Ion Apostol a obținut in cele 
două manșe o diferență de

S. Armata
La fete, în schimb, 

a fost mult mai echi- 
la locurile fruntașe as- 
Elena Stan și Maria 
din lotul olimpic, dar 

Popovici de la

BîRlieteca Jui. Hun?4
SALA ce LECTURA

PROLETARI DIN TOATE ȚARitE, UNIȚI-VA I

iportul*
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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După un sezon greu, la Herculane

FORȚA LUI HfRCUlE PENTRU ASPRA BĂTĂLIE OLIMPICA!
După un sezon foarte greu, 

cu 13 meciuri internaționale — 
dintre care 11 cîștigate —, cu 
18 meciuri în campionatul Di
viziei A, cu alte întîlniri de 
verificare și cu sute și sute de 
ore de intensă pregătire, hand- 
baliștii din lotul olimpic și-au 
oferit două săptămîni de o

Handbahștii prind puteri noi la Herculane...
Foto : Dragoș NEAGU 

pentru a putea înfățișa citito
rilor ceva din febrila activitate 
de pregătire a performanței, 

înainte însă de a ne... stre
cura în discuție, am notat com
ponența lotului : Nicolae Mun- 
teanu, Cornel Penu, Alexandru 
Huligan — portari, Cornel Du-

dihnă, refacere și recuperare la 
Herculane.

Și, în timp ce jucătorii se 
destind (sau fac tratamente) 
înaintea pregătirilor decisive 
pentru întrecerea olimpică, an
trenorii trag linie activității se
zonului trecut, încercînd să ex
tragă din desfășurarea sa con
cluziile cele mai pertinente. 
Sînt acolo toți tehnicienii echi
pei (antrenorii loan Kunst- 
Ghermănescu, Nicolae Nedef șl 
Lascăr Pană, metodistul Mihai 
Cojocaru și dr. Const. Șerpe),

TENISMANI ROMÂNI
LA „CUPA START"

Săptămina aceasta, la Sofia 
se desfășoară tradiționalul tur
neu de tenis 
rit, dotat cu 
I.a competiție 
tivii români 
nescu. Daniel 
nița Sălăjan și Daniela Moise. 
Ei sînt însoțiți de antrenoarea 
Ecaterina Roșianu.

pe teren acope- 
„Cupa Start", 

participă și spor- 
Cristinel Ștefă- 

Ioanovici, Lumi-

C. Iancu
I.E.F.S., deținătoarea 
campioană națională.
Elena Stan, datorită timpului

Dumitru STÂNCULESCU

titlului de 
A cîștigat

(Continuare in pag 2—3) (Continuare in pag. 2-31

Selecția lotului olimpic de box

SURPRIZELE AU CONTINUAT Șl IN REUNIUNEA A DOUA
CONSTANȚA, 30 (prin tele

fon). Sala sporturilor din loca
litate a fost din nou arhiplină 
și la cea de a doua reuniune 
de selecție a boxerilor noștri 
fruntași. în cele 14 meciuri ale 
reuniunii, sportivii au făcut o 
adevărată risipă de energie 
pentru a obține victoria și asi
gurarea unui Foc în lotul olim
pic. Debutul l-au făcut cei doi 
colegi de club (Dinamo Buc.) 
Ion Boboc și Nicolae Crăciun, 
care nu și-au menajat forțele 
și au oferit un meci atractiv, 
dinamic, cu frumoase schim
buri de lovituri, în care ciștig 
de cauză a avut, de data 
aceasta, Ion Boboc. Adem 
Săli a mai realizat o victorie, 
întrecîndu-1 și pe stelistul Du- 

astfel că-i poți găsi, la orice 
oră, într-una din camerele ho
telului „Afrodita" — 801 sau 
802, de pildă — printre planu
rile așezate pe mese, pe pe
reți, discutîhd cu aprindere, 
notînd de zor. Așa i-am surprins 
și noi, permițîndu-ne să-î 
conturbăm cu cîteva întrebări

(Continuare in pag. 2-3)

„Cupa Dinamo Brașov“ la schi alpin

I. CAVAȘI CÎȘTIGĂ LA SLALOM URIAȘ
POIANA BRAȘOV, 30 (prin 

telefon). Prima zi a concursu
lui internațional de schi alpin, 
dotat cu „Cupa Dinamo Bra
șov" a programat cursa de sla
lom uriaș. Din păcate, dintre 
sportivii oaspeți, care-și anun
țaseră prezența la startul între
cerii, a avenit doar o echipă 
de schiori a - - • —•
din Uniunea 
n-a avut însă 
șora interesul 
ției întrucît la 
prezenți toți 
inclusiv doi dintre liderii actu
ali ai alpinilor noștri. Ion Ca- 
vași și Alexandru Manta, re- 
întorși în țară înaintea cursei 
de la concursul ce a avut loc 
la Pamporovo (Bulgaria).

Probă de impetuozitate fizică 
și virtuozitate tehnică, slalomul 
uriaș la care arii asistat a fost 
conceput pe prima parte a Pir- 
tiei Lupului de către fostul 
campion Virgil Brenci.. A fost 
un bun ciștig pentru întrecere, 
întrucît aranjamentul porților 
s-a arătat — conform părerii 
unanime — favorabil atît par
curgerii în viteză a traseului,

clubului Dinamo 
Sovietică. Faptul 
darul de a mic- 
asupra competi- 
startul ei au fost 
schiorii fruntași,

mitru Șchiopu, datorită plusu
lui de tehnică și unor depla
sări derutante. La muscă, vicc- 
campionul european Daniel 
Radu și-a demonstrat din nou 
clasa depășindu-1 la puncte, 
într-un meri spectaculos, pe 

Brumă. 
Gheorghe 

și Ion

rapidistul Gheorghe 
întrecerea cocoșilor 
Negoiță (B.C. Brăila) 
Căprărescu (Farul) s-a dispu
tat sub semnul echilibrului, un 
plus de claritate în lovituri 
arătîndu-1 brăileanul. Tocmai 
de aceea ne-a surprins decizia 
de învingător acordată, con- 
stănțeanului. La aceeași cate
gorie, Teodor Dinu n-a reușit 
victoria în fața lui Dumitru 
Voinescu, din cauza unei lovi
turi plasate după comanda 

rău, Cezar Drăgâniță, Nicola* 
Voinea — extreme dreapta, 
Mircea Grabovschi, Marian Du
mitru, Olimpiu Flangea, Mi
hai Mironiuc (indisponibil o 
perioadă, deoarece la 17 ianua
rie a fost operat la tendonul 
lui Achile) — inter dreapta. 
Radu Voina, Ștefan Deacu — 
conducători de joc, Vasile 
Stingă, Alexandru Folker, Ște
fan Birtalan, Lucian Vasilache
— interi stingă, Măricel Voinea
— extremă stingă, Iosif Boroș, 
Werner Stockl și Nicolae Va- 
silca — pivoți.

— Așadar, acesta este lotul 
nostru olimpic ?

— Deocamdată. Nu uitați că 
avem și un lot B, care ne 
poate furniza noi candidați șl 
că așteptăm de la „Cupa de 
primăvară" surprize plăcute. 
Sperăm că antrenorii de la clu
buri au recepționat apelul nos
tru și al ziarului „Sportul" șl 
se vor strădui să ne ofere noi 
sportivi, capabili să intre în 
Iotul olimpic.

— Desigur, în aceste caiete, 
pline cu notații, se află înscrise 
și principalele direcții ale ul
timei etape de pregătire. Am 
vrea, dacă este posibil, să ne 
înfățișați citeva.

— Avem in vedere o intensă 
activitate de pregătire, scopul

Hristache NAUM

»
cît șl etalării unor cunoștințe 
tehnico-tactice cit. mai ridicate. 
Așa se face că' ierarhia finală 
a avut în partea sa superioară 
sportivi departajați la difereir 
țe mari de timpi — aproxima
tiv cîte o secundă, care a spul
berat orice dubiu asupra valo
rii de moment a concurenților. 
Ion Cavașl s-a impus la o di
ferență clară — peste 2 se
cunde — față de Alexandra 
Manta. Să subliniem faptul că 
învingătorul a reușit să înre
gistreze în ambele manșe cei 
mai buni timpi. Singurul duel 
echilibrat (la aproape 3 secun
de însă de învingător...) l-au 
purtat colegii de echipă de la 
A.S.A., Nicolae Stinghe șl Ca
rol Adorjan, care și-au împăr
țit, pînă la urmă, locurile 3—4, 
la egalitate.

întrecerea juniorilor a avut 
un cîștigător greu de contestat 
In persoana lui Szolt Balass 
(CS. Șc. M. Ciuc). Șl el a do
minat în ambele manșe, mai

Radu TIMOFTE

Voi- 
măi 
mod 

ln- 
tn

„stop", care l-a pus pe 
nescu în situația de a nu 
putea continua lupta și, în 
firesc, juriul l-a declarat 
vingător prin descalificare 
prima repriză.

Seria surprizelor a continuat. 
La semiușoară, constănțeanul 
Florea Zamfir a reușit să evite 
cu măiestrie durele lovituri ale 
lui Tiberiu Cucu și să contreze 
eficace, ceea ce a făcut ca 
Zamfir să obțină o spectacu
loasă victorie. Ploieșteanul Le- 
ontin Sandu (ușoară) a rea
lizat un nou succes, de data 
aceasta întrecîndu-1 la puncte

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)



„Cupa Steagul roșu" la schi-fond Secția de ciclism „Stirom4* RUGBYSTII - PREGĂT
9

GHEORGHE GĂVENEA ÎNVINGĂTOR LA 30 km
POIANA BRAȘOV, 30 (prin 

telefon). Ieri au început în 
Poiana Mică a Brașovului în
trecerile de fond pentru ju
niori și seniori dotate cu „Cupa 
Steagul roșu". La competiție 
sînt prezenți aproape 100 de 
concurenți din întreaga țară. 
Plecările și sosirile în curse 
au avut loc în fața cabanei 
„Zimbrul" și au fost urmărite 
de un mare număr de spec
tatori. Cu acest prilej s-a a- 
lergat și proba pe distanța de 
30 km pentru seniori în care 
învingătorul, Gheorghe Găvenea 
(Dinamo) s-a impus categoric în 
fața celorlalți competitori. RE
ZULTATE TEHNICE, junioare 
mici, 3 km : 1. Angela Rîșno- 
veanu (Brașovia) 12:24, 2. Mag
dalena Hîrlav (Toplița) 12:38, 
3. Liliana Pomană (Brsțovia) 
13:01 ; junioare mari, 5 km : 
1. Emilia Raus (Lie. Predeal) 
20:44, 2. Elena Urs (Tractorul) 
21:05, 3. Maria Toma (L. P.) 
21:45 ; senioare, 10 km : 1. E-

lena Tișcă (Tractorul) 41:27, 2. 
Elena Ceposu (Dinamo) 42:22, 
3. Ioana Foriko (Tractorul) 

juniori mici, 10 km : 1. 
Oros (Sibiu) 35:36, 2.

Țențiu (L. P.) 37:30, 3. 
Gyorgy (Gheorgheni) 

juniori mari, 15 km : 1. 
Pelin (A.S.A.) 56:07, 2.

42:39 ; 
Horia 
Ion 
Laszlo 
38:02 ; 
Moise
Ion Pomeran (Dinamo) 56:55, 
3. Ion Bășa (Steagul roșu) 58:56; 
seniori, 30 km (proba a contat 
și pentru .„Cupa României"): 1. 
Gheorghe Găvenea (Dinamo) 
1 h 47:43, 2. Gheorghe Stroe
(A.S.A.) lh 52:50, 3. Eleonor
Cercel (A.S.A.) lh 54:10, 4.
Ioan Rusu (Dinamo) 1 h 55:43, 
5. Teodor Pelin (Steagul roșu) 
1 h 56:55, 6. Gheorghe Pelin 
(Dinamo) 1 h 57:35.

Joi se vor disputa cursele de 
ștafetă pentru juniori și ju
nioare, precum și probele in
dividuale pentru seniori (15 
km) și senioare (5 km), care 
contează și pentru „Cupa Româ
niei".

Carol GRUIA, coresp.

CUPA DINAMO BRAȘOV" IA SCHI ALPIN,,
(Urmare din pag. I)

elar însă de cum 
Cavași la seniori, 
dasat, Dan Iliescu 
8-a situat la aproape 
și jumătate în urmă..., 
Iliescu este și mai mic cu 2—3 
ani.

Mult mai echilibrată a fost 
cursa, într-o manșă, a fetelor, 
atît senioarele cît și junioarele 
concurînd într-o singură grupă. 
Lizica Stroe (Teleferic Brașov) 
a produs marea surpriză, săr- 
bătorindu-și 20 de ani de la 
naștere, împliniți chiar astăzi 
(nj. ieri), printr-o frumoasă 
ți absolut meritată victorie.

REZULTATE TEHNICE, sla
lom uriaș seniori (28 înscriși, 
7 abandonați, 2 descalificați): 1. 
Ion Cavași (Dinamo) 2:27,6, 2.

a făcut-o 
Următorul 
(Dinamo) 

2 secunde 
dar

Alexandru Manta (A.S.A.) 
2:29,7, 3—4. Nicolae Stinghe și 
Carol Adorjan (ambii A.S.A.) 
2:30,3, 4. Alin Năstase (C.S.U. 
Pitești) 2:30,6, 6. Csaba Portik 
(Dinamo) 2:31,4 ; juniori (17 
înscriși, 2 abandonați, 2 desca
lificați) : 1. Szolt Balasz (M. 
Ciuc) 2:35,6, 2. Dan Iliescu (Di
namo) 2:38,0, 3—4. Nicolae Pes- 
trea (A.S.A.) și Dragoș Ghițoc 
(Dinamo) 2:41,8, 5. Horațiu 
Țipțer (Petroșani) 2:47,0, 6. Ga
briel Silvian (Petroșani) 2:48,6; 
fete : 1. Lizica Stroe (Teleferic)
89.6, 2. Csilla Petres (M. Ciuc)
90.7, 3. Daniela Uncrop (Dina
mo) 91,0, 4. Maria Balasz (M. 
Ciuc) 91,2, 5. Doina Frățilă 
(Teleferic) 92,7, 6. Iudita Kacso 
(Petroșani) 93,7.

Joi se dispută cursa de sla
lom special, iar vineri cobo- 
rîrea.

început de drum la început de sezon
tn toamna anului trecut, aso

ciația sportivă „Stirom*4, de pe 
lîngă întreprinderea de sticlărie 
din București, a fost reprezen
tată pentru prima oară într-o 
competiție de ciclism. Tînărul 
Dorinei Tudor, purtînd culorile 
alb-vernil ale asociației „Stirom*4, 
a luat startul la categoria înce
pători în cursa de ciclocros or
ganizată de C.S.Ș. 2. A fost o 
alergare interesantă, la sfîrșitul 
căreia Tudor a reușit să se cla
seze pe un merituos loc 4.

De la competiția amintită, nu
mele acestei asociații, cu sediul 
în cartierul Balta Al bă-Titan, a 
început să se facă tot mai cu
noscut în lumea ciclislă. Mircea 
Virgil și Constantin Voicu, mul
tiplii campioni ai țării la ciclism, 
maeștri ai sportului, în prezent 
antrenori ai noului nucleu de ci
clism bucureștean, au început o 
asiduă muncă de selecție și re
crutare a viitorilor pedaleri, prin
tre elevii școlilor generale și ai 
liceelor din cartier și din co
muna Cățelu. Intr-un interval de 
numai două luni, peste 300 de 
tineri au fost testați, iar dintre 
aceștia 32 au corespuns exigen
țelor celor doi antrenori.

„Ara urmărit — ne spunea an
trenorul Voicu — ca viitorii spor
tivi ai secției să aibă o sănătate 
perfectă, să fie elevi buni. De
sigur, am mai avut Ia vedere și 
alte numeroase criterii, fără însă 
a urmări ca cei testași să știe 
neapărat să și... pedaleze 
sul pe bicicletă se poate 
în numai două ședințe..."

„Am pornit, adevărat, de 
ro — a preluat ștafeta discuției 
Virgil Mircea — și cu toate aces
tea
va 
ție 
ne 
iul 
rampă de lansare pentru orice 
tînăr. Vom participa insă și la 
alergări de fond, dar numai la 
acele probe care se desfășoară 
pe distanțe scurte sau pe circuit. 
Pe cei 32 de elevi din secție 
i-am Împărțit in două grupe. Eu 
lucrez cu 16, iar Voicu cu ceilalți 
16, fiecare dintre noi fiind ani
mat de ambiția de a ne eviden
ția cicliștii din grupă**.

Intr-adevăr. între cei doi an
trenori există concurență sporti
vă, dar și o conlucrare dintre 
cele mai bune. Secția beneficiază 
de serviciile a doi mecanici ale 
căror cunoștințe în materie oferă

garanția unei excelente Întreți
neri a materialului de concurs. 
Este vorba de foștii cicliști So
rin Suditu șl Constantin Jelev. 
Secția este bine dotată cu bici
clete și piese de schimb. La toate 
acestea se adaugă supravegherea 
atentă șl îndrumarea întregii ac
tivități. de către președintele ti
nerei secții, directorul coordona
tor al întreprinderii de sticlărie 
București, Grigore Togan, care 
ne-a declarat : „Sprijin ciclismul 
Intrucit este un sport care for
mează oameni complețl, pe care 
nu-i sperie greutățile. în plus, am 
convingerea că ciclismul româ
nesc poate realiza mult mat mult 
pe pian internațional dectt a fă
cut-o pină in prezent șl in aceas
tă direcție vom încerca să adu
cem și noi o mică contribuție*.

Gheorghe ȘTEFANESCU

LIVID MATIH 2,15

R.C. 
VREA

Mer- 
tnvăța

U ze-

avem convingerea că „Stirom* 
deveni, tu scurt timp, o sec- 
ciclistă fruntașă. Deocamdată 
orientăm spre velodrom, ova- 
de beton constituind o reală

• în sala de atletism din Ro
man sportivul ieșean Livlu Maltei 
a sărit, recent, 2,15 m la înălți
me. Cu Proteasa, A)bu. Maltei, 
Onclu șl juniorii Matei, Popescu, 
Bullgă și Militam săritura în 
înălțime va li într-adevăr tin 
spectacol sportiv toarte intere
sant de urmărit la apropiatele 
campionate republicane pe teren 
acoperit (16—17 lebruarie), la .23 
August".
• La Cimpulung Muscel a avut

loc competiția dotată cu ~ 
Unirii", ---------  ’ ‘ '
tn sală 
nizarea 
C.S.Ș.A.
60 m : 
mg : i. ___ _ , _
N. Roată (Brăila) 6.88 m ; pră
jină : st. Dragoș 4,40 m, respee-

-Cupa 
cu întreceri desfășurate 

șl în aer liber, in orga-
C.J.E.F.S. Argeș șl a 
C-lung. Cîteva rezultate: 
Ov. Romanescu 6,9 ; 60 
Păcioranu 8,2 ; lungime:

CARE SE ANUNȚ
SPORTUL STUDENȚESC 
SA ARATE CE POATE CU 

ADEVAEAT!

Diailog cu antrenorul Nicolae 
Pă-dureanu :

— Locul 10 ocupat la finele tu
rului de echipa R.C. Sportul stu
dențesc reprezintă cu adevărat 
valoarea acestei echipe ?

— Hotărît, nu ! Echipa poate 
mai mult și e decisă să arate mai 
mult în viitorul sezon, pe mă
sura potențialului real, al condi
țiilor pe care le are.

— Plecînd de la conducerea teh
nică (alături de un antrenor e- 
merit cu experiența dumnea
voastră se află internaționalul de 
pină mai ieri Constantin Fugigl) 
și continuînd cu lotul de jucă
tori, se poate afirma că formația

m LA ÎNĂLȚIMI!
tiv, 300 m : Ov. Romanescu 35,4, 
p. Dră©ușan<u 35,9, 300 m — ju
nioare III : iuliana Șendroiu 45,*0, 
2000 m : M. Postoacă 5:40,0. (P. 
MATEOIU — coresp.).

© La sfîrșitul săptămînii sala 
de atletism din Cîmpulung va fi 
gazdă a unui concurs — dotat cu 
„Cupa C.S.Ș.A.* — la care vor 
lua parte concurenți din mai 
multe județe : Argeș, Brașov, Co- 
vasna, Dîmbovița, Doi], ~ ' 
va ș.a.

© în sala din parcul 
gust** din Capitală se va 
ra, sîmbătă șl duminică, 
natul municipal pentru „______
LL O săptămînă mai tîrziu va 
avea loc campionatul municipal- 
al juniorilor I și un concurs in
ternațional organizat de clubul 
Steaua.
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HANDBALIȘTII IȘI DORESC FORȚA LUI HERCULE
(Urmare din pag l)

VIITORII INGINERI, PRACTICANȚI 
PASIONAȚI Al EXERCIȚIULUI FIZIC!

ei fiind înlăturarea lipsurilor 
dovedite pe parcursul sezonu
lui încheiat și perfecționarea 
acțiunilor tehnico-tactice care 
și-au dovedit eficiența. Fără 
îndoială, vom face tot ce este 
posibil pentru ca apărarea să 
devină și mai activă, pentru 
ea atacul să dispună de mij
loacele tactice de a învinge 
orice sistem defensiv, pentru 
mărirea coeficientului de fina-

CUPA FEDERAȚIEI '
(Urmare din pag, 1)

bun din manșa secundă ; în 
prima manșă, cel mai bun timp 
II realizase Maria Maioru.

Cu mult interes au fost aș
teptate primele două manșe la 
bob — 4. Conform așteptărilor, 
echipajele lotului olimpic, pi
lotate de experimentatul Dra- 
goș Panaitescu și de tînărul 
Constantin Iancu (aflat pentru 
prima oară la fiselele unui bob 
de patru persoane) au dominat, 
primul obținind recordul pîrtiei 
în manșa I (1:04,40), dar ce- 
dind în cea de-a II-a, deși 
a avut un timp de start mai 
bun. Iancu, manifestînd mai 
multă constanță (în special In 
liniile drepte), a ocupat lo
cul I, după două manșe ; echi
pajul cîștigător al trofeului va 
fi cunoscut insă joi, după 
disputarea ultimelor două 
manșe. Tot joi au loc și cobo
rârile echipajelor de dublu la 
sanie pentru „Cupa Federației*.

Clasamente. Sanie (senioare): 
1. Elena Stan (lot olimpic) 
2:09,52, 2. Maria Maioru (lot 
olimpic) 2:09,70, 3. Carmen Po- 
povici (I.E.F.S.) 2:10,55, 4. Me
lania Truția (I.E.F.S.) 2:14,69,
5. Cornelia Vasile (C.S.Ș. Si
naia) 2:16,64, 6. Alexandrina 
Nicu (Carpați Sinaia) 
Seniori : 1. I. Apostol 
limpic) 2:24,18, 2. Gh. 
trescu (A.S.A. Brașov) 
3. V. Anghel (A.S.A.___ ,.
2:30,41, 4. I. Ispas (A.S.A. Bra
șov) 2:33,05, 5. I. Drăgoi (A.S.A. 
Brașov) 2:37,93, 6. V. Făcăleț 
(C.S.O. Sinaia) 2:39,27. Bob —4:
1. Lot olimpic II (Iancu, Du- 
minicel, Obreja, Francu) 2,09,31,
2. Lot olimpic I (Panaitescu,
Cristudor, Androne, Lixandru) 
2:09,67, 3. Poiana Cîmplna
(Chițu, Apostol, Toma, Bocșa) 
2:11,48, 4. Telefericul Brașov
2:11.88. 5. Voința Sinaia 2:12,92,
6. C.S.O. Sinaia 2:13,27.

lizare și creșterea vitezei de 
joc. Pregătirile vor avea în ve
dere realizarea rezistenței fi
zice și psihice impuse de tur
nee, astfel ca randamentul e- 
chipei să fie egal în toate par
tidele. Portarii vor fi supuși 
unui antrenament special, me
nit să le confere constanță, o 
bună rezistență fizică și ner
voasă. Ne preocupă în cel mai 
înalt grad obținerea virfului de 
formă sportivă chiar in timpul 
desfășurării Jocurilor Olimpice. 
N-am vrea să se creadă că 
militind pentru îndeplinirea tu
turor acestor obiective, la cele 
mai înalte cote, vom face un 
joc șablon, înscris în scheme 
numerotate. Dimpotrivă, stimu
lăm prin toate mijloacele fan
tezia jucătorilor, posibilitățile 
lor de inovare.

— Nu ne îndoim că între a- 
ceste grafice se află și unul 
privind posibilitățile de testare 
în condiții competiționale atît 
a jucătorilor, cît și a gradului 
lor de pregătire.

— Firesc. Competiția repre
zintă nu numai un prilej de 
examinare a sportivilor și a e- 
chipei în totalitatea 
un mijloc eficient de 
De aceea, incepînd 
martie vom avea una 
mai multe prezențe 
cerile cu caracter amical. In 
ultima decadă a lunii martie 
vom participa la un turneu in 
R. F. Germania, la 12 și 13 
aprilie vom juca eu selecțio
nata Bulgariei la Sofia, iar in
tre 20 și 28 aprilie vom în
treprinde un nou turneu In 
R. F. Germania. In luna mal

ei, ci și 
pregătire, 
din luna 
sau chiar 
în între-

este programată cea de 
XlX-a ediție a „Trofeului Car
pați", competiție la startul că
reia se vor afla numeroase forțe 
ale handbalului mondial. Ală
turi de Spania, U.R.S.S., Is
landa, Elveția și Iugoslavia vom 
participa între 7 și 14 iunie 
la „Turneul celor 6 națiuni", 
competiție organizată de forul 
de specialitate din Spania. In 
fine, în ultima parte a pre
gătirilor dinaintea Jocurilor O- 
limpice vom mai susține cîteva 
întiiniri de verificare cu o se
lecționată regională din R. F. 
Germania, cu Suedia și Spa
nia. Avem convingerea că a- 
ceste întreceri, așa cum sînt 
ele eșalonate, ne vor fi de 
mare folos, vor contribui la 
pregătirea, verificarea și omo
genizarea selecționatei noastre 
olimpice.

Ceea ce am reprodus aici 
este doar o mică parte a dis
cuțiilor purtate cu cei cinci 
tehnicieni și, desigur, doar un 
crâmpei din activitatea labo
rioasă a responsabililor pregă
tirii echipei olimpice de hand
bal în această vreme, băieții 
— veseli, exuberanți chiar — 
se plimbă, citesc, fac trata
mente, discută. Totul in co
lectiv, intr-un colectiv ce pare 
tot mal unit Adeseori ei pri
vesc statuia lui Hercule și — 
credem — și-ar dori legendara 
lui forță in titanica bătălie 
care se va declanșa în vară 
pentru titlul olimpic.

Radu Voina și colegii săi 
speră că vor avea această 
forță...

LA ODOBEȘTI,
(Urmare din pag. 1)

ÎN CADRUL

O animată lecție de educație fizică in circuit cu studenți din 
anul I ai Facultății de căi ferate, drumuri și poduri a Institutului 
de construcții din Capitală. Conduce : lectorul Dumitru Răducanu 

Foto : N. DRAGOȘ 
inimile asistenților și lectori
lor de specialitate, fie că aceș
tia se numesc Elena Leuștean, 
Rodica Oancea sau Viorica Țu- 
țuianu, Nicolae Mujicieov, A- 
lexandru Ilie, Rene Chiriae, 
Constantin Drăgulescu sau Ni
colae Cioroiu. Nu este deloc 
simplu pentru responsabila co
lectivului catedrei, conf. univ. 
Mioara Șerban, să împace toate 
solicitările dar, cum ținea să 

, ne spună (șl să ne prezinte, 
spre mai multă convingere, 
graficele lucrului suplimentar, 
peste obligațiile de catedră), 
„noi ne considerăm mobilizați 
permanent : o dată intrați în 
Institut, stăm Ia dispoziția stu
denților de dimineață și pină 
seara, cu alte cuvinte o zi- 
lumină, înțelegînd că, de fapt, 
aceasta ne este menirea*.

Este, într-adevăr, un admira
bil postulat al omului de la 
catedră, pus în practică, fără 
excepție, de bună seamă, din 
dorința de a copia, în sens 
bun, pe colegii de la celelalte 
specialități, care după orele de 
predare a cursurilor, de ate
lier sau de la laborator, merg 
pe șantiere, acolo unde apare 
expresia cea mai concretă a 
muncii fiecărui cadru didactic.

(Urmare din pag I)

intotdeauna blinda a vîntului, 
sub șfichiuiala nu prea agrea
bilă a ploii și chiar obligați 
să suporte rigorile zăpezii și 
ale gerului iernii. Este expli
cabil de ce conținutul lecțiilor 
urmărește să asigure tinerilor 
de aici și rezistența fizică, vi
goarea necesară...

Am semnalat, însă, de la în
ceput că principalul... sediu ai 
lecțiilor de educație fizică se 
află afară, 
cinătatea
— imens, 
dobit cu 
Loc ideal 
cei peste 
anii I și II, ca și pentru foarte 
mulți dintre reprezentanții ani
lor „mari". Nu o dată aceștia 
din- urmă solicită colectivului 
catedrei de educație fizică și 
sport să organizeze lecții spe
ciale — „cînd se poate și mai 
ales... cît se poate de mult"
— lucru care face să crească...

în parcul din ve- 
clădirilor Institutului 
primitor, acum împo- 
veșmînt alb de nea. 
de lucru pentru toți 

4 000 de studenți din

DACIADEI ALBE“

2:17,59. 
(lot o- 
Duml- 
2:29,64. 

Brașov)

cu schiurile Ia Tulnic!, Iar în 
cealaltă — la Miera. Apoi că
tre noi : Acestea slut două co
mune unde se organizează în
treceri la schi. Ne pregătim 
pentru finala pe județ.

La intrarea în Școala 
rală 
popas 
într-o 
lurlte 
prind 
lui. Lingă noi s-a oprit și prof. 
Gheorghe Anghelescu, antrenor 
de atletism, a cărui fetiță, Cris
tina, a cîștigat faza pe oraș a 
„Daciadei" la șah, împreună cu 
George Bunea.

— Iată, acolo, ne arată tov.

gene- 
scurt 

așezat
nr. 1 facem un 
și privim orașul, 
căldare, cu marginile vă- 
de muncelele ce se des- 
din Măgura Odobeștlu-

Anghelescu, este Liceul Agro
industrial unde, prin grija co
legului meu, Ștefan Donoiu, s-a 
creat o frumoasă bază sportivă. 
Acolo jucăm handbal și volei. 
Voleibaliștii din Odobești au 
fost la un pas de Divizia B. 
dar au fost stopați de cei din 
Suceava. Anul acesta însă cred 
că vom răzbi. In ce mă pri
vește, conduc la Odobești o 
secție a clubului sportiv 
rea* din Focșani. Ceî 
— cum a fost Aneta 
Silviu Paraschivoiu, 
la 2 000 m — au și 
Focșani, la club.

Aveam să aflăm 
dobești există trei' 
volei care joacă în 
tul județean, că în urmă cu

„Uni- 
mai buni 
Vrabie și 
alergător 
plecat la

că în 
echipe 
campiona-

O- 
de

cîteva zile încheiaseră „Cupa 
Unirii" la judo, că cele două 
echipe de fotbal — „Flacăra 
Odobeștilor" și „Constructorul 
Odobești" sînt în campionatul 
județean, dar speră să „avan
seze" în acest an.

Pe lîngă noi, spre și dinspre 
școală, treceau copiii. Cei mai 
mulți — cu cite o săniuță. Era 
ger, cu toate că soarele se afla 
sus.

— Dintre 
vea, peste 
republicani, 
conoiu. Și 
aici, la Odobești, începutul a 
fost greu. EI s-a făcui odată 
cu „Daciada". Acum însă... 
sportul se află pe pîrtia cea 
bună, pîrtia viitoarelor succese.

acești copii vom a- 
3—4 ani, campioni 
ne spune prof. Cu- 
aceasta pentru că,

ANUNȚ
„I.C.S.I.T.* FAUR Bucu

rești, cu sediul în Bd. 
Muncii nr. 256, sectorul 3, 
telefon 27.26.25 sau 27.70.40/ 
1706, încadrează pentru Fi
liala de Cercetare-Proiec- 
tare din Iași, în condițiile 
Legii 12/1971.

© ingineri mecanici ;
© tehnicieni normatori ;
• tehnicieni proiectanți; 
© desenatori tehnici.
Relații în vederea înca

drării, la Biroul Personal 
al C.U.G. — Iași, șoseaua 
Ciurea nr. 10. telefon 
33473 — prefix 981.
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byștii Sibiului vor juca, cit de 
curînd. pe un nou și frumos te
ren, într-o pit rească zonă. Pînă 
atunci B. Boboc și D. Rășcanu 
conduc antrenamente zilnice, care, 
de mîine și pînă la 12 februarie, 
își mută ,.sediul“ in stațiunea 
Păltiniș. Obiectiv : un spor de 
calitate in jocul lui Zamfir, Ne
gru, Ungureanu, Jlanu, Moi șan și 
ceilalți. Noutăți : Amariei, „uver
tură" provenind de la juniorii lui
I. Lomotă, și Leordean, jucător 

de linia a treia. venit de la 
Dacii I.P.A. S-a refăcut interna
ționalul Becheș. prezent și el la 
pregătirile din această perioadă. 
(G. R.).

PAVEL VIZITIU — LA ClRMA 
POLITEHNICII IAȘI

De la 3 ianuarie, rugby știi de 
la Politehnica Iași pot M văzuți 
zilnic la pregătire pe stadionul 
Tineretului din orașul de pe 
Bahlui In așteptarea unor zfle 
ceva mal călduroase, prof. Pavel 
Vizitiu — aflat din nou la cirma 
PoMtehnidl — a completat pro
gramul de pregătire fizică și teh
nică eu cîte două antrenamente 
pe săptămină în sala de forță a 
Palatului sporturilor.

Ce va urma ? Conducerea sec
ției (președinte — prof. dr. tag. 
Eugeniu Popa, vicepreședinte — 
conf. univ. Gh. Drobotă) inten
ționează să se păstreze actualul 
ritm de pregătire oină la mijlo
cul Junii februarie, după care în
tregul lot se va deplasa în Po
lonia, mai exact în localitatea 
Muscir-a (zona Zakopane), dtod 
curs unei invitații primite dir. 
partea rugbyștiior din Lublin, de 
ia echipa Budowany. alături de 
care vor efectua o pregătire co
mună. La n februarie. Politeh
nica Iași va reveni în țară. E- 
chipa universitarilor moldoveni 
speră să încheie campionatul ta 
primele șase locuri și, mai ales, 
să promoveze cîțiva tineri ta lo
tul „mare". Printre candidați : 
Petrișor, jucător de linia a treia, 
încercat și pentru linia I (are 
1B7 cm si 96 kg) șl Doroftd, 
mijlocaș la grămadă. (T. St.).
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semne convenționale pe minut 
la cifre), nu putem să nu ne ex
primăm regretul că sportivul 
Radu Bratu, din Constanța, cîștl- 
gător al mai multor ediții ale 
campionatului, nu a putut con
cura, fiind bolnav.

Conform regulamentului cam
pionatelor de radiotelegrafie sală, 
clasamentul pe echipe se întoc
mește numai la proba de trans
mitere și recepție regularitate, 
prin adunarea rezultatelor obți
nute, atît la întrecerile juniorilor, 
cît și la cele ale seniorilor. în 
acest clasament, pe primul lcc și 
campioane republicane — la ega
litate de puncte (54) — se află 
echipele reprezentative ale mu
nicipiului București și județului 
Prahova. Locul doi il ocupă echi
pa județului Suceava (35), iar pe 
locul trei, cu aceleași rezultate 
223) se află reprezentativele ju

dețelor Bacău și Timiș.
Campionatele radiotelegrafiștilor 

din acest an s-au desfășurat la 
un bun nivel tehnic, obținîndu-se, 
mai ales la juniori, rezultate 
îmbucurătoare. Eforturile unor 
radiocluburi de atragere a co
piilor spre această disciplină teh- 
nico-sportivă începe să dea roa
de. Cu toate acestea, nu putem 
să nu remarcăm și un aspect mai 
puțin îmbucurător : și în acest 
an destul de multe radiocluburi 
județene nu și-au trimis repre
zentanți la întreceri manifes- 
tînd aceeași indiferență pe care 
o au de foarte mulți ani. Cre
dem că este nevoie de o inter
venție mai fermă din paitea fe
derației de specialitate și a fac
torilor cu atribuții.

Ion HOABAN
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Dinamo București a avut un 
start bun în campionat, dar — 
adevăr incontestabil — a... sin
copat surprinzător spre finalul 
stagiunii. în plus, pe parcursul 
celor 19 etape și în Cupă, ti
nerii jucători încercați n-au 
confirmat încrederea și „au 
pierdut o bună ocazie de a se 
afirma", ne spunea, la Slăni- 
cul Moldovei, antrenorul An
gelo Niculescu.

De la aceste două premise 
s-a pornit la pregătirea viito
rului sezon competiționaL Era 
vorba, deci, de realizarea unei 
pregătiri fizice fără fisuri, pen
tru ca ocupanta locului trei în 
campionat să poată accelera 
din plin pînă in etapa a 34-a. 
Această pregătire a ‘ ' 
tuată la Slănicul 
unde, timp de două 
„secundul" T. Dima 
și a găsit mereu trasee și cir
cuite noi, atractive, prin care 
s-a căutat să se Îmbunătă
țească mobilitatea, suplețea și 
forța celor 21 de jucători : Ște
fan, Eftimescu, Anuței, Chr- 
ran, Ghiță, G. Sandu, Lucuțâ, 
Mărgineanu, Ion Marin, Stă- 
nescu, Augustin, Dragnea, Cus- 
tov, Țălnar, Apostol, Vrin- 
eeanu. Irimie, Fenov, Ioniță 
Neeula, Georgescu, în ultimele 
două zile ale perioadei-SIănic, 
la lotul dinamovițtilor (din 
care au absentat Mulțescu și 
Dinu — plecați în turneul sud- 
american și Glonț — operat), 
s-a prezentat și Iordache, ata
cant de la Unirea Focșani. Ca 
și anul trecut, tempoul pe tra
seele de afară, ca și cel din 
sala de sport l-au dat și l-au 
menținut tot timpul ridicat Ion 
Marin, Țălnar și Cheran.

Dinamoviștii au alergat mult 
la Slănicul Moldovei, dar au 
făcut și ceva în plus, un lu
cru pe care vrem să-l subli
niem în mod deosebit, pentru 
a fi „copiat" exact și de alții. 
Că nu le strică. Dimpotrivă.

înaintea celor două sau chiar 
trei antrenamente zilnice a e- 
xistat 
prolog 
o oră, 
dat 
cîteva 
sânte 
utile.
le-a vorbit despre profilaxia 
accidentelor, Dinamo fiind una 
dintre echipele cu foarte mulți 
jucători indisponibili în toamnă. 
Antrenorii le-au demonstrat cu 
argumente clare și convingă
toare „de ce nu știm să mar
căm", „diferența dintre jocul 
nostru in deplasare și pe te
ren propriu". în sfîrșit, Mircea 
Stoenescu, noul șef al secției 
de fotbal, fost și... arbitru, a 
dezbătut cu jucătorii cele 17

fost efec- 
Moldovei, 

săptămîni, 
a căutat

de fiecare dată ,cîte un... 
teoretic de aproximativ 
timp în care li s-au pre- 
jucătorilor dinamoviști 
lecții pe cît de intere- 

și atractive, pe atît de 
Medicul Mircea Ciortea
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Masculin, seria I
L C.SJM. CJ.-NAP. 18 p
2. Progresul Buc. 9 p
3. Gloria Buzău 8 p
4. Univ. Craiova I 7 p
5. Locomotiva Buc. 4 p
6. Univ. Craiova II 4 p

Serii a n-a

1. TRACTORUL BV. 10 p
2. C.S.Ș. Craiova 9 p
3. Tricodava Buc. 7 p
4. C.S.Ș. Od. Secuiesc 7 p
5. C.S.Ș. Bistrița 6 p
C. Constr. Tg. Mureș 6 p

(45- 5) 
(38-21) 
(30-27) 
(34-31) 
(16-39) 
( 5-45)

(45-23)
(42-28)
(28-42) 
(3S-38) 
(33- «» 
(23-41)

I
I
I
I

ȘTIRI...
0 I.C.LM. BRAȘOV — META

LUL PLQPENI 0—1 (0—Oj. Do
minare teritorială a gazdelor, 
oaspeții, periculoși pe contraatac, 
au înscris (dintr-o asemenea ac
țiune) prin Rob (min. 73). (C. 
GRUIA — coresp.).

0 ASTAZI, LA BRAȘOV, DOUA 
INTERESANTE PARTIDE. La ora 
14.30 (stadion I.C.I.M.) : I.C.I.M. 
Brașov — „U“ Cluj-Napoca ; la 
ora 16 (stadion Municipal) : 
F.CJW. Brașov — Politehnica Iași.

0 TORPEDO ZARNEȘTI — PO
LITEHNICA LAȘI 2—2 (0—1). Au 
marcat : Negoiță (min. 55), Da
vid (min. 60), respectiv Costca 
(min. 7), Simionaș (min. 76). Po
litehnica a prezentat formația • 
Bucu — Enache, Anton, Romilă 
n, Ciocirlan — Florean, simio
naș, Coraș — D. Ioncscu, Dănilă, 
Costea. Au mai jucat : Nemțeanu, 
Cern eseu, Popescu, Cheriși. (C. 
CHIRIAC — coresp.).
MECANICA FINA BUCUREȘTI 

— DUNAV RUSE 1—1 (1—0). In 
primul joc internațional al anului 
din București divizionara B, 
Mecanică fină a terminat la ega
litate. 1—1 cu echipa bulgară Du- 
nav Ruse. Meciul s-a desfășurat 
pe un teren greu, acoperit în în
tregime de zăpadă bătătorită. Au 
marcat Petre (min. 17) șL res

(25- 3)
(22- 7) 
(18,-11) 
4^-19)
? 5-24) 
( 9-25)

(25- 6) 
(21-13) 
(16-15) 
(18-20) 
(13-23) 
( 9-25)

CIȘTIGURILE TRAGERII 
SPECIALE „LOTO" 

DIN 20 IANUARIE 1980
FAZA Iî Categoria 1: 2 variante 

100% — autoturisme „Dacia 1300“ 
și 4 variante 25% a 17.500 lei; Cat. 
2: 3,75 variante a 19.155 lei; Cat. 
3: 14.50 a 4.954 lei; Cat. 4: 24,50 
a 2.932 lei; Cat 5: 91,25 a 787 lei; 
Cat. 6 : 253.50 a 283 lei; Cat. X: 
1.016.75 a 130 lei.

FAZA Ii-a Categoria G: 2 
variante 100% a 25.000 lei, sau la 
alegere 1 excursie de 2 locuri în 
R.P. Bulgaria — Grecia, sau R.P. 
Bulgaria — Turcia sau R.D. Ger
mană și di Teren fa îr numerar: 
Cat. H: 7.50 variante a 5.000 lei.

I sau la alegere 1 excursie de 1 loc 
I în R.D. Germană si diferența in

articole ale regulamentului, ul
timele noutăți privind arbitra
jul, concluzionînd cu formula : 
„să-l acceptăm pe arbitru așa 
cum este" pentru a nu 
terior neplăceri.

Duminică, la Buzău 
Gloria). Dinamo a 
primul test mai edificator din 
a doua perioadă a pregătiri
lor ; perioada stabilirii „U“-lui 
pentru campionat. „Va fi mult 
mai greu decît ceea ce am 
făcut la Slănic — sublinia an
trenorul Angclo Niculescu. Toc
mai pentru că trebuie să... 
șezăm și să consolidăm din 
mers o formație care să-;i 
dispute cu ardoare șansele La 
titlu, noi avînd de susținut a- 
casă meciuri eu toate preten
dentele, Steaua, Univ. Craiova, 
F. C. Argeș".

Și nu va fi ușor, afirmau 
mereu cei doi antrenori, deoa
rece ei au deocamdată doar 
un „fix" : trioul de mijlocași, 
Dragnea — Augustin — Cus- 
tov. Fundașii și atacanții sînt 
însă două „necunoscute", care 
se vor clarifica după ce an
trenorii se vor convinge de ce 
sînt capabili noii veniți in lot : 
Irimie (de la F.C.M. Reșița), 
Penov (Ind. sirmei C. Turzii), 
Ioniță (Voința București). Măr- 
gineanu (Metalurgistul Cugir), 
Iordache (Unirea Focșani), Ne
ed* (un tinăr care o perioadă 
de doi ani a întrerupt pregă
tirea la Sportul studențesc), 
Dorel Zamfir (plecat la lotul 
de juniori). Doar 
a fost legitimat, 
teaptă... avizul 
după examenele 
amicalelor.

avea ul-

(1—2 cu 
susținut

a-

constănțeanul 
Ceilalți aș- 
antrenorilor 

din perioada

Laurențiu DUMITRESCU

N. PESCARU: AȘ VREA SA MA RETRAG
DIN FOTBAL, LA 40 DE

Nicolae Pesca.ru, căpitanul e- 
chipei F.C.M. Brașov, este, la ora 
actuală, decanul de vîrstă al fot
balului divizionar. Peste puțin 
timp, la 27 martie, va împlini 37 
de ani, douăzeci dintre aceștia 
fiind petrecuți, ca jucător, în 
orașul de la poalele Tîmpei și 
în cadrul aceleiași formații care, 
ieri, i-a deschis drumul afirmării, 
iar azi îl consideră încă om 
bază în primii săi unsprezece

0 Cum s-ar zice ești un 
de excepție. „Ca longevitate, da. 
In ceea ce privește stabilitatea, 
mai sînt două exemple, tot la 
F.CJd. Brașov, care mă depășesc 
ta durată : N. Proca, cu 29 de ani 
de activitate, ca jucător și an
trenor și dr. L. Taus, fost multi
plu campion național de atletism, 
care n-a părăsit clubul din anul 
legitimării sale în 1939 la U.A.B., 
și care din 1959 activează neîn
trerupt ca medic al echipei 
noastre" Ce 'e-a făcut să „ții" 
pînă acum 7 „Nu fumez, nu beau 
cafea, și nici alcool, nu pierd 
nopți. Duc o viață sportivă nor
mală și mă pregătesc întotdeauna 
oonștiincios- 0 Ai la activ 301 
prezențe in Divizia A. Dacă Stea
gul roșu nu retrograda, in urmă 
cu cine, ani, acum poate ai fi 
fost in măsură să ataci impre
sionanta cifră de 500 de meciuri 
jucate în primul eșalon... ..Aveam 
oricum această posibilitate, dacă 
aș fi plecat din Brașov în 1975, 
cînd echipa mea a căzut in „B“. 
Am preferat însă să rămîn pe po
ziție si să lupt nu pentru o per
formanță personală, cl pentru 
o reabilitare colectivă de care a- 
cum sin tem atît de aproape" 0 
Ce spui de F.CJtf. Brașov 7 „E 
mai... brașovean, în primul rînd. 
în ansamblul lotului, tinerețea se 
îmbină cu experiența și există o 
tendință accentuată spre practi
carea unul fotbal modern" 0 Cum 
suporți solicitările pregătirii ac
tuale 7 „Bine. Mai bine decît s-ar 
crede. Și asta pentru că n-am 
fugit niciodată de efort, pentru 
că am fost obișnuit cu munca

grea și în pregătire, și în joc" 0 
Ești un jucător, cum se spune, 
complet. Ce post n-ai jucat în e- 
chipă 7 „Portar în meciuri ofi
ciale, bineînțeles. Da antrena
ment m-am descurcat binișor și 
cu trk»ii nr. i- • Ai fost pînă 
acum in situația de a renunța la 
fotbal 7 „Niciodată. Era să mă 
lase, în schimb, genunchiul drept, 
în 1376. dar evitînd atunci opera
ția de menise și tratîndu-mă cu 
grijă, am trecut — nu fără puțină 

hop greu în 
*—' — mai

In- 
în lotul pentru 

© Și cea mai 
că

șansă — de un __ _ „___
viață" a Care a fost cea 
mare satisfacție, ca jucător?
duderea mea * - • -
C.M. din Mexic _ ___
mare insatisfacție ? „Faptul 
am rămas o .rezervă mexicană" 
• Cît speri să mai joci 7 „Mi-am 
propus vîrsta de 40 de ani. Sper 
să țină" 0 Și după aceea 7 ,,Ră- 
mîn tot în fotbal, ca antrenor. Si 
tot la F.C.M. Brașov. încerc sâ 
dobor recordurile existente de 
stabilitate. Și- oi, unde-i mal 
bine decît acasă ?“

Mihai IONESCU

în prim-plan, conducătorii de cluburi

GHEORGHE URICH (F.C. PETROLUL):

CA UN SUPORTER,
— V-am invitat la discuția 

de azi, tovarășe Gheorghe 
Urich, pentru experiența dv. 
în calitate de conducător al 
echipei Petrolul Ploiești, echi
pă cu o mare tradiție în soc- 
cerul nostru. Unii zic că fot
balul v-a încărunțit. Așa e 7 

— Cred că am încărunțit lingă 
fotbal, ceea ce este altceva. Cu 
o întrerupere de cîțiva ani, am 
slujit clubul din Ploiești pe par
cursul a aproape trei decenii ; o 
viață de om cu nenumărate bucu
rii, cu reușite și, firește, și cu 
nereușite, pentru că așa este fot
balul, la noi și

— Vă mai 
bucurii v-au 
baștrii" 7

aiurea.
amintiți cîte 

adus „galbcn-al-

MECIURI AMICALE
(min. 87) din 

metri. (O. GU-

FAGARAȘ — 
CLUJ-NAPOCA

pectiv, Damianov 
lovitură de la 11 
TU — coresp.).

NITRAMONTA 
UNIVERSITATEA
1—4 (1—0). Joc frumos, pe un te
ren degajat de, zăpadă, dar alu
necos. Au marcat : Moise (min. 
33) pentru gazde, iar pentru clu
jeni Florescu (min. 52 și 78), Suciu 
(min. 70) și Batacliu (min. 75). 
Universitatea a folosit următorul 
lot : Biicoși — M. Liviu, Ciocan, 
Moș, Bagiu — Mânu, Hurloi, 
R&duță — Dobrotă, Floarea, Bata- 
cliu. Au mal jucat : Dobrău,
Mureșan, FI. Pop, Suciu și Flo
rescu. (V. LAZ AR — coresp.).

METALUL PLOPENI — F.C. 
CONSTANȚA 2—2 (1—1). Au maF- 
cat : Spiridon (min. 4), Toma 
(tain. 61 — din penalty), respec
tiv Peniu (min. 33) și Ignat 
(min. 50 — dta penalty). 
BOGHICI — coresp.).

GLORLA BISTRIȚA — LOTUL 
NAȚIONAL DE JUNIORI (U.E.F.A. 
— 1981) 8—0 (5—0). Pe un teren
foarte greu, tinerii jucători ai 
lotului național n-au putut ține 
pasul cu experimen tații lor par
teneri. Au marcat : Moga (3), 
Georgescu (2). Sigmirean (2) și 
Berceanu. (I. TOMA — corep.).

(M.

CIND UN CONDUCĂTOR SE MANIFESTĂ
ATUNCI NU MAI ESTE...

— Trei titluri de campioni ai 
țării și o dată „Clipa României" 
multe locuri fruntașe clasa
mentul Diviziei A. Acum sînteți 
convinși că nu m-a îmbătrînit 
fotbalul ?

— Dar cînd Petrolul retro
grada și lupta, apoi, ca și a- 
cum, pentru promovainu se 
Înmulțeau firele albe 7

— Poate,. însă ca unul care am 
jucat fotbal știam că în sport 
există învingători și Învinși.

, — Dacă toată lumea ar gîndi 
așa, cu siguranță că nu s-ar 
întîmpla atitea și atitea in

CONDUCĂTOR
deteriorare a calității condu
cătorului de club 7

— Parcă nu i-aș zice așa, cl 
mai degrabă este vorba do o 
lipsă de precizare a atribuțiilor 
unor asemenea conducători. Fac 
această constatare văzînd că în 
fotbalul nostru, în cele mai mul
te situații, primează antrenorul. 
El este puterea, pentru că este 
„ales" sau numit în baza diver
selor propuneri. Conducătorul a- 
pare și el mai întotdeauna Ia... 
eșecuri ; la succese nu ies în evi
dență decît antrenorii și jucă
torii.

— Am auzit odată pe unii 
antrenori 
ținută

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
numerar; Cat. I: 28 variante a 
2.000 iei; Cat. J: 37,75 a 1.000 lei; 
Cat. K: 85,50 a 500 lei; Cat. L: 
104,75 a 200 lei.

FAZA a UI-a: Categoria M: 1 
variantă 100% = autoturism „Da
cia 1300“ sau ,,Skoda 120 L“ și 
diferența în obiecte existente în 
magazinele comerciale șl 2 va
riante 25% a 17.500 lei în nume
rar; Cat. N: 5 variante 100 % a 
25.000 ’ 31 sau la alegere, 1 excursie 
de 2 locuri în R.P. Bulgaria — 
Grecia sau R.P. Bulgaria — Tur
cia sau R.D. Germană și dife
rența în numerar șl 17 variante 
26% a 6.250 lei; Cat. O: 13,75 a

5.000 lei, sau la alegere. 1 excursie 
de 1 loc în R.D. Germană și di
ferența în numerar; Cat. P: 43,75 
a 2.000 lei; Cat. R: 73.75 a kooo 
lei; Cat. S: 234.1 
T: 441.50 a 400 j 
a 200 lei.
NUMERELE 
TRAGEREA

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES

DIN 30 IANUARIE
Extragerea I :

32 43 34 ~ ~
Extragerea a Il-a :

12 23 36 '
FOND TOTAL

GURI : 1.279.148
24G.649 Ici REPORT LA CATE
GORIA L

33 9

35 42
DE 
lei

1980

3

25
CÎȘTI- 

din care

fotbalul nostru. Să mergem 
insă mai departe și să ata
căm cîteva probleme la an
cheta noastră. Spuneți-ne, du
pă poziția de azi, de vice
președinte al clubului petro
lul, ce trebuie să-l caracteri
zeze pe un bun conducător 7

— în primul rînd, ca în orice 
muncă de conducere și decizie, 
este obligatoriu ca acest condu
cător sâ cunoască bine știința 
conducerii, SA SE PRICEAPĂ SI 
LA FOTBAL (ce s-ar face un di
rector dacă nu ar cunoaște pro
cesul de producție ?), să fie un 
bun organizator, pasionat, drept, 
intransigent cu el însuși și cu 
subalternii, să fie echilibrat în 
tot ce face. Vedeți, este nevoie 
de atîtea calități...

— Ziceați „să se priceapă la 
fotbal"...

— Da, adică conducătorul sâ fi 
avut cîndva tangență cu fotba
lul. De aceea, preferabil ar fi 
ca acești conducători de cluburi 
să provină din rîndul foștilor ju
cători sau chiar antrenori, care 
au trăit complexitatea bieții fot
balului. Astfel, se ooate vorbi 
același limbaj, nu mai există 
echivocuri, bîjbîieli, suprapuneri 
de sarcini, conducătorul știe să 
aprecieze în mod obiectiv calita
tea muncii antrenorilor și jucă
torilor clubului.

— Credeți, tovarășe Urich, că 
se poate vorbi de o anumită

Ia o consfătuire 
r____ Ia federație — ca
timpul lor este ocupat cu fel 
șl fel de probleme adminis
trative...

— Or fi fost și cazuri din a- 
cestea. Nu vreau să apăr pe ni
meni, dar să știți că tocmai a- 
ceasta duce la imixtiuni, la știr
birea autorității ambelor părți, Ia 
conflicte mocnite.

— Care este soluția 7
— Una singură : 1 

prejurare, relația conducător — 
antrenor să fie străbătută de 
principialitate, sinceritate și pre
ocupare permanentă în direcția 
întăririi autorității în ambele sen
suri. Factorul de stabilitate al 
amîndurora este singura garanție 
de creare a unul climat sănătos 
de muncă, stimulativ. Eu așa am 
procedat și așa se explică faptul 
că Iile Oană a putut lucra, în 
condiții prielnice performanței, 
două decenii la Petrolul.

— Ați vorbit de atîtea atri
bute ale conducătorului de 
club. Ar mai fi vreunul im
portant ?

— Să nu se confunde cu 
terii și să se aprindă ca 
la inerente înfringeri sau 
mețească succesele facile.

— A fost odată un 
divizionar A (și mai este) în 
care Gheorghe Urich mulți ani 
a funcționat ca președinte al... 
președinților de cluburi. Era 
o cale experimentală de mun
că colectivă pavată cu nenu
mărate intenții bune...

— Și au rămas doar Intențiile.^ 
Un colegiu neviabil, fără o efi
ciență reală, deoarece F.R.F. n-a 
fost consecventă în a îndeplini 
propriile hotărîri. Ce să mai vor
bim, au fost atîtea probleme și 
discuții și nu-mi aduc aminte că 
s-ar fi făcut' ceva. Păcat, deoa
rece timpul trece...

— Să încheiem cu... Petrolul. 
Ce face el ?

— Se pregătește pentru promo
vare. considerînd că locul lui este 
în Divizia A. Scrutînd, bineînțe
les, perspectiva, adică construcția 
unei echipe care să nu aibă pro
bleme după ce promovează. Pers
pectiva aceasta fiind șl ea atri
butul adevăratului conducător de 
club.

Stelian TRANDAF1RESCU

în orice tm-

strâbătută de

sunor- 
aceștia 
să-l a-

colegiu

Pesca.ru


PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA
începînd de astăzi, la Atena, 

se vor desfășura întrecerile 
Balcaniadei de tir pentru arme 
cu aer comprimat, pentru toate 
categoriile de trăgători. Este 
prima întrecere internațională 
a anului 1980. la care vor par
ticipa țintași din țara noastră. 
Ei sînt înscriși cu echipe com
plete doar la pușcă 10 m se
nioare și la pistol 10 m ju
niori. Iată, dealtfel, compo
nența acestor formații : Eva 
Ionescu, Dumitra Matei și Ma
ria Lakatoș (pușcă senioare). 
Constantin Țîrloiu, Mihai ~ 
gomirescu și Sorin Babii 
toi juniori). Din lot mai 
parte și Marian Teodoru, 
va evolua în întrecerea 
viduală de pușcă 10 m a se
niorilor.

Joi se dispută probele d»* 
pușcă seniori și senioare, iar 
vineri, cele de pușcă juniori, 
pistol seniori și juniori.

Dra- 
(pis- 
face 
care 

indi-

• Concursul de patinaj viteză 
de la Davos a fost cîștigat de 
Andreas Ehrig (R.D. Germană), 
care a totalizat la multiatlon 
169,379 p. In competiția feminină 
a terminat învingătoare sportiva 
canadiană Sylvia Burka, cu 
178,747 p, secundată de Nancy 
Swider (S.U.A.) - 180,552 p.
• Participanțil la campionatele 

europene de bob pentru echipaje 
de 4, programate la sfîrșitul a- 
cestei săptămâni, au efectuat pe 
pirtia de la St. Moritz primul 
antrenament -oficial. Cel mal bun 
timp — 1:09,54 l-a obținut ee 
pajul elvețian condus de pilotul 
Peter Schaerer.
• Proba masculină de slalom 

special din cadrul campionatelor 
de schi ale Elveției s-a desfășu
rat pe pîrtia de la Anzere și a 
revenit ■ • — ■ 
timpul de 1:36,58. Pe locul 
cund s-a clasat Jacques L ii thy — 
1:37,20.
• La Moscova, ta meci conttad 

pentru „Cupa campionilor euro
peni" la hochei pe gheață, echipa 
Ț.S.K.A., deținătoarea trofeului, a 
întrecut c*u scorul de 13—2 for
mația iugoslavă Olimpia Llu- 
bliana.

lui Peter LiLscher, cu
se-

• Campionatele europene de 
schi pentru juniori s-au încheiat 
la Madonna di Campiglio (Ita
lia) cu proba masculină de sla
lom special, în care victoria a 
revenit suedezului Joakim W al
in er. cu 1:42,34. Pe locurile ur
mătoare, iugoslavul Jure 
— 1:43,39 și italianul 
Grlgis — 1:43,44.
• „Cupa Mondială" la 

cu schiurile a programat 
trambulina de la Zakopane (Po
lonia) un nou concurs, cîștigat de 
sportivul polonez Piotr Fijas — 
254.6 p (sărituri de 113," m și 
113 m). urmat de compatriotul 
său Stanislaw Bobak — 254,3 p 
și norvegianul Ivar Mobbek — 
252,4 p. In clasamentul general al 
„Cupei Mondiale", după 11 probe 
continuă să conducă Hubert 
Neuper (Austria), cu 127 p.

Ranko 
Roberto

sărituri
pe

PATINATORI ROMANI
IN CONCURSURI

O CHEIE URIAȘĂ

Satul Olimpic al J.O. de vară de la Moscova va fi inaugurat 
cu 3 săptămâni înaintea Începerii marii competiții sportive. 
Constructorii au confecționat o cheie simbolică de lemn în lun
gime de 40 cm, care va fi predată în mod oficial Ia 18 iunie 
Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice.

LOTURI DE SPORTIVI PENTRU LAKE PLACID...

Comitetul olimpic al R. F. 
Germania a alcătuit un prim 
lot de 44 de sportivi și spor
tive, care va participa la a- 
proplatele J.O. de iarnă de la 
Lake Placid (13—24 februarie). 
Din lot fac parte, printre alțli,- 
Christian Neureuther, Sepp 
Ferstl, Albert Burger, Irine și 
Marie Epple, Christa Kinsho-

fer, Evl Mittermaier (schi al
pini, ștefan Gaisheltor, Bieter 
Gebhardt (bob) și Urban 
Hettich (combinată nordică). 
In urma rezultatelor ce se vor 
înregistra la competițiile pro
gramate în această lună, lo
tul olimpic vest-germ an va fi 
completat cu încă 30 de spor
tivi și sportive.

...Șl PENTRU MOSCOVA

INTERNAȚIONALE

EVELYN ASHFORD, UN BOB HAYES 
ÎN SPRINTUL FEMININ I ?...

Sîmbăta și duminică va avea 
loc la Katowice, în Polonia, un 
important concurs de patinaj 
artistic rezervat juniorilor, la 
care vor fi prezenți și repre
zentanții țârii noastre. In 
cursul zilei de azi vor face 
deplasarea Viorica Nicu, Da
niela Elefterescu, Marios Ne
grea și Florin Gafencu, însoțiți 
de antrenorul N. Gliga.

Tot la sfîrșitul acestei sâp- 
tâmini, trei patinatori viteziști, 
Maria Pardi, Sorin Anghel și 
Zakarias Zsolt — antrenor V. 
Oprea se vor alinia la startul 
unui concurs internațional pro
gramat în localitatea Svartka 
din Cehoslovacia.

La 4-5 martie, la Copenhaga

MECI DE TENIS
EUROPA - S. U. A

Lotul de box al Poloniei, cu- 
prinzînd 35 de sportivi, a în
ceput ultima etapă a pregă
tirilor pentru Jocurile Olim
pice de vară de la Moscova. 
In programul stabilit de co
lectivul de antrenori sînt in
cluse și întâlniri internaționale 
de verificare : la 2 martie un 
meci cu selecționata Finlan
dei, la Helsinki, iar la 24 
martie o întilnire cu repre
zentativa S.U.A., ce se va

desfășura la Cracovia. O 
parte din componenții lotului 
polonez va participa la tur
neul internațional de la 
Wroclaw, programat între 6 
și 9 martie. In stadiu avansa* 
se află și pregătirile lotului 
de box al Ungariei, care are 
ca antrenor pe fostul triplu 
campion olimpic Laszlo Papp 
și cuprinde, între alții, _ pe 
Orban. Horvath, Dani, 
ter, Kuzma și Szomogyi.

Pin-

28 SPORTIVI DIN R. P. CHINEZA LA J.O. DE IARNA

Din Beijing se anunță că la Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Lake Placid, R.P. Chineză va fi reprezentată de o delegație 
compusă din 28 de sportivi. Este pentru prima oară în istoria 
„Olimpiadelor albe" că R.P. Chineză participă Ia întrecere. De
legația va fi alcătuită din biatloniști. patinatori (probe de vi
teză și fond) și schiori (probe de fond). In vacanța de iarnă 

.............. " chinezi s-au pregătit timp de mai multe zile în„ottm picii' 
Japonia.

PRIN 40 000 DE PORȚI DE SLALOM 1
schiului alpin din
este fără îndoială

Revelația 
acest sezon 
schiorul bulgar Petar Popan- 
ghelov. In virstă de numai 
21 de ani, sportivul din țara 
vecină s-a impus în ultimele 
concursuri to probele de sla
lom (special și uriaș), în vin- 
gtod chiar șl pe Ingemar 
Stenmark. Despre șansele sale 
și pregătirile pe care 
tuează, Popanghelov 
„M-aș bucura să mă 
printre primii 10 La 
uriaș și primii 3 la

le efec- 
spune ! 

clasez 
slalomul 
cel spe-

PROGRAMUL CULTURAL AL

cia.1. Desigur, obiectivul meu 
nu este ușor de atins. Dacă 
tml mențin forma fizică, el 
este însă realizabil*. In tim
pul verii, Popanghelov s-a an
trenat deosebit de intens. A- 
lerga zilnic peste 10 kilometri, 
iar odată cu căderea zăpezii, 
înaintea primelor concursuri, 
a parcurs pe schiuri peste 1000 
de kilometri, exersînd trecerea 
prin aproape 40 000 de porțl de 
slalom... Numai aceste cifre 
fac Inutile orice comentarii.

OLIMPIADE! DE VARĂ ’80...

Evelyn. Ashford (prima din dreapta) cîștigind proba de 100 m 
in concursul ' ’

Evelyn Ashford du a stabilit 
nici un' record mondial ta 1979. 
Prezența sa în rîndul celor mal 
bune sportive ale anului se da
torează. lucru destul de rar în
tâlnit în atletism, mai ales £rt- 
tr-un feezon preolimpic, în primul 
rînd unor victorii și nu unor per
formanțe cifrice. Este adevărat, 
cele două victorii, obținute ta 
același concurs, La „Cupa Mon
dială" de la Montreal, au avut 
un răsunet aparte, pentru că în
vinsele sprinterei de culoare nu 
erau altele decit cele mai valo
roase alergătoare de viteză ale 
atletismului mondial în ultimii 
2—3 ani, Marlies Gdhr și Marita 
Koch, recordmane mondiale la 
100 și 200 m. La 24 august, pen
tru a-i aduce Măritei Koch sin
gura tofrîngere pe distanța de 
200 m în ultimii doi ani, Ashford 
a alergat 21,83 (Koch 22.02. a doua 
performanță a sa) adică cu <1 
de sutimi sub precedentul său 
record personal — pe care n mai 
îmbunătățise de două ori ta vana 
trecută, coborîndu-1 de la 22,62 
— devenind a doua alergătoare 
dLi Istoria probei care coboară 
sub bariera de 22 secunde (Koch, 
21,71, făcuse premiera ta iunie). 
A doua zi 25 august, Ashford o 
întrece la fel de clar pe Gdhr la 
100 m (11,06 ** "■ ----------------
acel io;97 cu _ _ _
tată La începutul sezonului. 
Walnut, al doilea rezultat 
toate timpurile, după recordul 
Gohr (10.88).

Comentariile au fost urmate 
multe semne de exclamare, pen
tru că ambele alergătoare din 
R.D. Germană . erau ta formă 
bună, iar Koch părea, cel puțin

• 11,17), conflrmînd 
care fusese credi

ta 
din 
lui

de

SELECȚIA LOTULUI

OLIMPIC DE BOX
(Urmare din pag. 1)

In 
ver- 
Cu- 

CELELALTE REZUL- 
pană : Titi Cercel (Di- 

b.p. Mustafa 
; semimijlocie 
Ghindăoanu

Mihai Ciubotaru 
mijlocie

pe Dragomir Ilie, după ce 
prima reuniune obținuse 
dictul în fața lui Simion 
țov ! ’ ‘ ’
TATE : 
namo) 
(Farul) 
stantin 
b.p.
Timișoara) ;
Vasile Gîrgavu (Steaua) b.p. 
Marinică Oatu (S.C. Bacău), 
Gheorghe Simion (Dinamo) 
b.p. Marcel Sirba (Electropu- 
tere) ; mijlocie : Valentin Si- 
laghi (Dinamo) b. ab. III Va
sile Bizău (Met. Tîrgoviște) ; 
semigrea : Georgică Donici 
(Dunărea Galați) b.p. Dumi
tru Văleanu (Muscelul) ; grea: 
Viorel Vasile (Rapid) b.k.o. I 
Ion Cernat (Steaua).

Chemai 
: Con-
(Dinamo) 

(C.F.R. 
mică :

de kz Zurich
în vara trecută, invincibilă. Ash
ford nu era o necunoscută — ta 
1976, pe aceeași pistă, se clasase 
a 5-a în finala olimpică de 100 m 
(Gdhr ocupase atunci locul 8) — 
dar progresul realizat, mal ales 
la 200 m, era uimitor. lată-1, de 
fapt, evoluția în 1975 (18 ani) 11,5 șl 
24,2, 1978 — 11,21, 1977 — 11,25 sd 
22,62, 1978 — 11,16 și 22,66, 1979 — 
10.97 și 21,83 !
Rubricile de atletism de la sfir- 

șitul lui august erau, mal toate, 
titrate „Gazela neagră II" șl 
subliniau că de .a Wilma Rudolph 
(prima ,gazdă neagră") șl
Wyomia Tyus, America nu a mal 
avut în sprintul feminin o valoa
re asemănătoare. Și, am spune 
noi, de la australianca Raelene 
Boyle, de la începutul deceniului 
trecut, în sprintul mondial nu a 
mai existat o atletă capabilă să 
întreacă vedetele de pe conti
nentul nostru. Apropierea de 
Rudolph este, totuși, doar o fi
gură de stil, pentru că Ashford 
nu sesamănă decit la... culoare cu 
tripla campioană olimpică de la 
Roma. Este mică de statură 
(1,65 m, 52 kg) iar alergarea 9a 
nu are nimic grațios, fiind o dez
lănțuire de forță, care te duce 
mai degrabă cu gtndul la... 
Hayes. Stilul său de alergare 
rezultatul antrenamentelor 
nisip șl. în apă efectuate 
plaja de La Santa Monica (Cali
fornia) sub îndrumarea lui Pat 
Connolly (actuala soție a fastu
lui aruncător de ciocan Harold 
Connolly). Evelyn Ashford este o 
dovadă grăitoare că sprinterii de 
peste Ocean nu sînt numai .năs- 
cuți" d șj „fă cu ți", prin antrena
mente de duritate... europeană.

Cu două luni mal tînără ' 
Marita Koch — s-a născut _  __
aprilie 1957 la Shreveport, Loui
siana —. Evelyn Ashford,
dentâ to sociologie, la U.CLA. 
(University of California Los An
geles) căsătorită cu baschetbalis
tul profesionist Ray Washington, 
speră să urce de două ort pe 
podium la Jocurile Olimpice. Con
sideră că îl va fi mal ușor să 
ajungă chiar pe cea ffial înaltă 
treaptă la 100 m — unde a reușit 
șapte rezultate între 10,97 șl 11,07 
ta 1979 I — dar că acest lucru 
este posibil și la ’OG m, dacă va 
alerga în jur de 21.50...

Va fi însă suficient T.».
Vladimir MORARU

COPENHAGA (Agerpres). — In 
organizarea federației daneze de 
specialitate, în zilele de 4 șl I 
martie se va desfășura la Co
penhaga un meci de tenis între 
echipa S.U.A. si o selecționată 
europeană. Din formația ameri
cană fac parte Jimmy Connori 
șl Vitas Gerulaitis, iar selecțio
nată Europei are în componență 
pe suedezul Bjorn Borg și pe 
italianul Adriano Panatta.

... va deveni !n fapt un festival al artelor Îndrăgite de popoa
rele dta Uniunea Sovietică. In zilele Olimpiadei de vară, oaspe- 
S Moscovei vor putea asista la reprezentațiile artiștilor de 

Teatrul Mare, de la Teatrele de operă și balet din Leningrad 
șl Kiev, teatrul „Estonia" din Tallin. El vor asculta concerte 
date de orchestra simfonică a U.R.S.S., Fliarmoniclle din Mos
cova șl “Leningrad, Capela corală a R.S.S. Armene. Pentru a 
susține părți importante din acest program, se pregătesc și 
dansatorii Ansamblului de dansuri populare de sub conducerea 
lui Igor Moiseev, corul „Platnițki-, ansamblurile vocal-lnstru- 
mentaie „Pesnlar", „Ghitarele cintătoare", ,,Orera“, binecunos
cute amatorOor artei de estradă.
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Campionatele naționale intre două sezoane

Bob 
este 

pe 
pe

dectt 
la 15

stu-

REAL MADRID ISI VEDE
mai stabil (Garcia Rămon — San 
Josă, Benito, Pirri, Camacho — 
Del Bosque, Angel, Stielike — 
Juanito, Santiilana, Cuningham), 
to care accidentările nu s-au mal 
ținut lanț ca altădată, „blocul" 
antrenat de Iugoslavul V. Boșkov 
pare a avea cele mal mari șanse, 
de a-șl adjudeca titiuL

Ceea ce nemulțumește cel mai 
mult pe aprinșii lor suporteri es
te decăderea a două cluburi ce
lebre, F. C. Barcelona și Atletico 
Madrid. Numeroasele conflicte in
terne au măcinat potențialul for
mației catalane, obligindu-l pe 
antrenorul J. Rifă să folosească 
cel mai mare număr de jucători 
(21). După ce atacul în care pu
neau atîtea speranțe (Simonsen, 
Krankl, Heredia) a demarat atît 
de greu, a Intervenit dezacordul 
între Krankl, aflat departe de 
forma care l-a consacrat, șl an
trenor. Conflictul capătă noi di
mensiuni șl .divorțul" se pro
duce : Krankl este trecut la Ra
pid Viena, locul rămas vacant 
fiind ocupat de brazilianul Ro
berto Dinamita. In privința ce
luilalt mare club madrilen, Atle
tico, explicațiile slabei prestații 
sînt de altă natură : echipa se 
găsește ta plină reconstrucție, 
roadele procesului de intsgrare a 
elementelor tinere (Ruiz, Qulque, 
Marcos) șl a unei recente achi
ziții (Dirceu) în rînduxile ..sena
torilor" (Ruben Cano. Leal, Pe
reira) lăstodu-se așteptate.

încercînd a puncta această pri
mă parte a ediției 1979—’80 se

Intr-un sezon în care califica
rea echipei reprezentative nu pă
rea să ridice probleme (obiectiv 
realizat insă cu multe emo
ții ? !), atenția iubitorilor de fot

bal din Peninsula Ib rlcâ s-a în
dreptat spre Întrecerile interne. 
Și cum cupa nu a angajat, Încă, 
formațiile din primul eșalon, pe 
.agenda de lucru- s-a aflat doar 
campionatul.

Scrutlnd situația actuală în 
campionat, tocă departe de a fi 
intrat în faza decisivă, prima re
marcă este aceea a desprinderii 
trio-ului fruntaș — alcătuit din 
Real Madrid, Gijon șl Real So- 
ciedad — de restul plutonului. 
Dacă prezența primelor două 
formații în lupta pentru titlu nu 
surprinde pe nimeni. Real So- 
ciedad constituie o apariție oa
recum inedită. Spunem .oare
cum" pentru că evoluția din a- 
cest sezon a echipei din Tara 
Bascilor reprezintă un salt fi
resc în comportarea d din ulti
mii ani. Neînvinsă pe parcursul 
a IC etape, garnitura pregătită de 
A. Ormaechea (in care singure
le «nume* * *
tegui șl L. 
clipe grele 
partenere, 
fost scutit . . _
fața căruia a obținut pe teren 
propriu o victorie „istorică" 
(4—0 !), prima după 24 de

Și, totuși, formația cea 
constantă a acestei prime 
a campionatului nu a fost 
declt Real Madrid. Cu un

sint Arconada, Satrua- 
U tarte) a făcut multe 
mai cunoscutelor sale 
emoții de care nu a 
nici Real Madrid. în

anL 
mai 

părți
alta 
.11*

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM d Concursul de 

cros de la San Sebastian (Spa
nia) a revenit atletului scxîȚian 
Nat Muir (10 km in 31:06). Proba 
feminină (3,7 km) a fost cîștiga- 
tă de sportiva engleză Christine 
Benning, în 12,42. • La Auckland, 
englezul Mike McLeod a termi
nat învingător în proba de două 
mile, în 8:25,6. fiind urmat de 
Rod Dixon (Noua Zeelandă) și 
Henry Rono (Kenya) — ambii 
înregistrați în 8:26.2.

LUPTE • Competiția interna
țională de .. gr eco-romane" desfă
șurată la Klippan (Suedia) s-a 
încheiat cu victoria echipei 
U.R.S.S. — 20 p, urmată de for
mațiile Suediei — 13 p și Bulga
riei — 11

ȘAH e 
turneului 
(Olanda), 
Ligterink, _ _ _ _ .. . .
Boehm, iar partidele Seirawan — 
Browne. Biyiasis — Sigurjonssom,

P-
In penultima rundă a 
de la Wijk aan Zee 
Korcinoi a cîștigat la 
Alburi l-a învins pe

Ree — Byme și Timman — Ko- 
vacevicl s-au terminat remiză, 
înaintea ultimei runde, în clasa
ment continuă să conducă Sei- 
rawan — 3lh p, urmat de Browne 
- J p și Korcinoi —

TENIS • Rezultate 
tur al turneului de 
B inner — Davidson
6— 2 ; Sorenson
7— 5 ; McGuire 
6—3 ; Vass elin 
2—6. 7—5, 11—9.

B‘A 
în 
la 

6—7,
Hrebec 
Feaver
Bonnemaison

P. 
primul 
Lyon : 

6—4,
6— 4.
7— 6,

DE DRUM...
mai cer menționate : evoluțiile 
cu mult sub posibilități ale for
mațiilor Athletic Bilbao și Espa- 
nol ; suspendarea din campionat 
a doi jucători, Felman (Valen
cia) și G. Fernandez (Sevilla), 
adăpostiți de paravanul „oriun- 
do" (în campionat fiecare club 
are dreptul, pe lingă cel 2 jucă
tori străini, la al ți doi de origine 
spaniolă, născuțl pe tărîm tatino- 
american), dovediți a fi fost in
ternaționali, argentinian și, res
pectiv, Uruguayan, suspendări ur
mate de scandalurile .de rigoa- 
re“ ; creșterea numărului actelor 
de violență atît pe teren, cît și 
în tribune, ultimul derby catalan 
F.c. Barcelona — Espanol (G—2), 
soldat cu 9 cartonașe galbene, X 
roșii și un jucător transportat 
din „arenă-4 direct la spital, fiind 
un elocvent exemplu ; dificultă
țile de adaptare a noilor „mer
cenari" : portughezul Oliveira la 
Be tis, argentinianul Nieto la Ma
laga, brazilianul Blo la EspanoL

Deci un prim sezon destul de 
agitat...

Mihai CIUCA

REZULTATELE înregtstraite ta 
meciurile tur din cadrul grupe
lor sferturilor de finală ale com
petițiilor europene intercluburl 
la handbal : „Cupa campionilor 
europeni" (f) : Troyes — H.C. 
Stockholm 17—16 (8—4) ; Lever
kusen — Radnickl Belgrad 18—23 
(9—9) ; „Cupa cupelor" (f) : Lo
komotiv Zagreb — P.U.C. Paris 
20—14 (12—5) ; „Cupa campionilor 
europeni" (m): K.F.U.M. Frede
ricia — Atletico Madrid 17—17 
(8—10) ; Partizan Bjelovar — T.V, 
Grosswallstadt 14—12 (7—3).

ÎN ULTIMELE meciuri ale com
petiției masculine de la Esch sur 
Alzette (Luxemburg) s-au 
gistrait rezultatele : 
Portugalia 21—19 (11—8) ;
— Luxemburg 18—16 (6—10). Tur
neul a fost cîșligat de echipa 
Franței.
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