
Un decor de basm, condiții excelente de pregătire — iată ce 
oferă iama, in aceste zile, micilor schiori din Bușteni, care, sub 
îndrumarea foștilor campioni Viorica și Aurel Albert, petrec nu

meroase ore pe pirtii Foto : Victor ZBARCEA — Bușteni

în cadrul ediției de iarnă a ,,Daciadei“
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Pe muntele Tabla victorioase
La Slănicul Moldovei, din

colo de „Cascadă", puțin mai 
sus de campingul stațiunii, pe 
muntele Tabla s-au adunat, cu 
cîteva zile în urmă, 84 de să
niuțe... 84 din aproape 57 000 
cite se spune că au participat, 
pe meleagurile băcăuane, la 
faza de masă a „Daciadei" — 
concursul rezervat pionierilor și 
școlarilor. S-au dat starturile 
de rigoare, s-au pus în miș
care acele cronomctrelor, gerul 
aspru s-a mai... încălzit de stri
gătele de încurajare ale priete- 
nilor-suporteri și, iată, cei mai 
buni pe județ s-au dovedit a 
fi reprezentanții comunei Mînăs- 
tirea Cașin : Rodica Geană și 
Eugen Fînaru. Și în timp ce 
pe muntele Tabla sau pe unul 
din versanții Dobrului zburau 
la vale săniuțele pionierilor, în 
stațiune s-au întrecut, în ca
drul „Cupei Sindicatelor11, 110 
concurenți — din 5 000 — la 
șah, tenis de masă și popice. 
In „sportul minții", cel mai 
bun a fost Ion Adumitrăchesei, 
de la I.M.U. Bacău, iar la te
nis de masă au cîștigat Silvia 
Cîrdei (C.F.R. Bacău) și Mihai 
Avram (Voința Bacău). La po
pice, etapa județeană a reve
nit. cu destule emoții, echipei 
ceferiștilor băcăuani.

A fost o duminică plină la 
Slănic. Bătrîna, dar mereu a- 
tracțiva „perlă a Moldovei", 
vestită și peste hotare pentru 
apele ei tămăduitoare, a de
venit în aceste zile inima spor

La debut în sezonul preolimpic

fjjg FLORETISTELE AU PĂȘIT CU DREPTUL, 
!m sabrerii cu stîngul...

Debutul internațional al scri
mei românești în acest sezon 
preolimpic l-au făcut floretis- 
tele și sabrerii. Primele, evo- 
luind acasă în cadrul campio
natelor internaționale ale Româ
niei, cu succes și promisiuni 
de viitor, ceilalți la tradiționa
lul concurs de la Moscova, fără 
nici o strălucire, tocmai 
pe planșele viitoarelor în
treceri olimpice. Bineînțeles, 
este prematur — și deloc fo
lositor ! — să se tragă acum 
concluzii. Asemenea participări 
ale serimerilor din lotul repre
zentativ la diverse competiții 
internaționale sint doar ja
loane pe drumul pregătirii a- 
sidue și conștiincioase. Scrima, 
ca și tenisul, nu se poate lipsi 
de o permanentă confruntare 
și verificare internațională, alt
fel existind pericolul plafonă
rii. Nu de puține ori, insă, în 
ultimii ani reprezentanți ai scri
mei românești s-au impus de-a 
lungul unui sezon dinaintea u- 
nei mari competiții (ca de e- 
xemplu înaintea C.M.) și toc
mai atunci și acolo, în focul 
bătăliei pentru un loc pe po
dium, au capotat. Iată de ce 
credem — și o spunem acum 
din nou — că trebuie să pri
vim cu luciditate fiecare parti
cipare a serimerilor fruntași la 
competițiile internaționale, în- 
cadrind-o in planul de pregă
tire, raportînd-o Ia stadiul con-

H

săniuțele din Valea Cașinului

fizică 
încet

prac-

turilor de sezon, acolo desfășu- 
rîndu-se faza județeană a ma
jorității competițiilor înscrise în 
ediția de iarnă a „Daciadei". 
Cele mai multe dintre ele și-au 
și desemnat cîștigătorii.

Dar ce fac ceilalți ? Ce fac... 
învinșii ? Ce fac cele 57 000 de 
săniuțe ? Sau cei aproape 5 000 
de șahiști și jucători de tenis 
de masă care n-au ajuns pînă 
la Slănicul Moldovei ? Răspun
sul ni l-a dat Dumitru Dumi- 
triu, secretar al Consiliului ju
dețean pentru educație 
și sport Bacău : „încet, 
am reușit să-i facem pe mulți 
să înțeleagă necesitatea 
ticării permanente a sportului, 
în școli am ajuns să antrenăm, 
în diferite competiții, peste 90 
la sută din elevi, iar în unele 
întreprinderi peste 50 la sută. 
Așa se prezintă lucrurile la 
Proletarul, Letea și Partizanul
— din Bacău, Energia și C.S.M.
— Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, C.P.L. și Minerul — Co- 
mănești, Oituz — Tg. Ocna. E- 
xislă Ia unele dintre aceste în
treprinderi cite 30—40 de echipe 
angajate în pasionante campio
nate 
reiau 
rite, 
nuite, 
meni, și din care ciștigă spor
tul...”.

ale asociațiilor care se 
mereu, cu ambiții spo- 
născind rivalități nebă- 
din care nu pierde ni-

Laurer.țiu DUMITRESCU

(Continuare in pag 2-3)

creț și momentul in care a- 
ceastă pregătire se află, la o- 
biectivele intermediare ce tre
buie atinse pentru ca „mo
mentul adevărului" să însemne 
momentul succesului Ia C.M. 
sau J.O. Or, OBIECTIVUL 
PRIMORDIAL DE PERFOR
MANȚA AL ACESTUI AN 
ESTE PENTRU SCRIMA RO
MÂNEASCA TURNEUL OLIM
PIC CU MEDALIILE SALE, 
atît floreta feminină cit și sa
bia — cele două arme, care au (Continuare în pag. 2-3)

Paul SLĂVESCU

Scorul este 4—1. in gardă ! Și curind. Marcela Moldovan (stingă) 
va încheia victorioasă asaltul din finală cu Ecaterina Stahl, do- 
bindind in cele din urmă titlul de campioană internațională a 
României Foto : Ion MIHĂICA

„Cupa Federației'*

LOTUL OLIMPIC II
ÎNTRECE... LOTUL I

LA TESTELE DE BOB 4

De-a lungul jgheabului înghețat 
tori urmăresc întrecerile de bob 
Dragoș Panaitescu)

de la Sinaia, numeroși specta- 
(in imagine : echipajul lui 

Foto : Dragoș NEAGU
SINAIA, 31 (prin telefon). 

Un decor feeric a întregit reu
șita întrecerilor de bob și sa
nie pentru „Cupa Federației" 
desfășurate joi pe pista din lo
calitate ; singurul neajuns — 
întîrzierea programului — s-a 
datorat unor cauze obiective, 
în prim-planul atenției concu- 
renților și publicului a fost 
disputa pentru cucerirea tro
feului la bob 4, la care erau 
protagoniste, după manșele de 
miercuri, echipajele formate din 
componenții lotului olimpic. în 
manșa inaugurală de joi, echi
pajul Iancu — Francii — Du- 
minicel — Obreja a izbutit nu 
numai să-și consolideze locul 1 
în clasament, ci să și reali
zeze un nou record al pîrtiei 
cu timpul de 1:04,37. Cu timpii 
realizați în cele trei manșe, e- 
chipajul Lot olimpic II și-a a- 
sigurat un avantaj hotărîtor 
pentru cucerirea trofeului, ul
tima manșă nemaiinfluențînd 
nici lupta pentru victorie și nici 
ordinea primelor șase clasate, 
aceeași ca în prima zi. O men
țiune pentru echipajul A. S.

fost în concurs la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute — avînd obli
gații mari. Obligație care în
seamnă, in primul rind, valo
rificarea deplină a valorii lor 
reale.

Din acest punct de vedere, 
contextul în care au evoluat 
floretiștii și sabrerii a fost di
ferit, valoarea adversarelor pe 

Poiana Cîmpina — pilot Ște
fan Chițu — căruia coborîrile 
constante i-au asigurat locul 3.

La sanie, reprezentanții lo-
Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

UNDE S DOI, PUTEREA CREȘTE, 
MAI ALES ClND CEI DOI SÎNT 

FRAȚII SIMIONOV!
Mic de stat (1,69 

m), cu aparență 
firavă, cu o figură 
ale cărei trăsături 
juvenile ascund o 
bună parte din cei 
30 de ani pe care 
îi va împlini în 
iunie, cu vorba do- 
moală, cumpănită, 
dar cu ochii vioi, 
trădînd o perma
nentă ardere lă
untrică, Gheorghe 
Simionov nu te 
duce cu gîndul la 
un campion al pa- 
gaei. Și totuși, 
„Gicu" are în ur
mă un palmares 
care ar stîrni mul
te invidii, un pal
mares care ar fi putut fi 
și mai bogat, dacă dece
niul de-a lungul căruia 
l-a făurit n-ar fi fost, în 
primul rind, „deceniul lui 
Patzaichin". Acest lucru nu-1 
împiedică să vorbească în
totdeauna frumos despre 
Ivan, și nu dintr-o politețe 
formală, ci dintr-un respect 
sincer, al unei valori auten
tice față de o altă valoare 
autentică.

în vitrina cu trofee a ca- 
noistului de la Steaua stau 
11 medalii cucerite între 
1971 și 1979 pe pistele de 
apă ale lumii, la Jocurile 
Olimpice și campionatele 
mondiale. Pe toate le-a cîș
tigat în dublu, cu Gheorghe 
Danilov și apoi cu fratele 
său mai mic, Toma Simio
nov. Cu Danilov s-a urcat 
pentru prima dată în barcă 
în primăvara lui 1971 și du
pă cîteva luni noul cuplu 
cîștiga titlul mondial la 500 
m la campionatele mondia
le de la Belgrad, la prima 
prezență a acestei distanțe 
în programul competiției.

în 1972, la Miinchen —la 
Jocurile Olimpice se desfă
șurau, pe atunci, numai pro
be de 1 000 m — Danilov și 
Simionov sînt rezerve ale

„Cupa Dinamo" la schi alpin

ION (AVAȘI 
LA A DOUA

VICTORIE I
POIANA BRAȘOV, 31 (prin 

telefon). în ziua a doua a con
cursului internațional de schi 
alpin, dotat cu „Cupa Dinamo 
Brașov", pe porțiunea infe
rioară a pîrtiei de sub tele
feric s-a desfășurat proba de 
slalom special. Temperatura n-a 
mai fost însă tot atît de scă
zută ca in ziua precedentă, ea 
ridieîndu-se, în jurul orei 11, 
pînă la 0 grade. Ca urmare, 
zăpada n-a mai „ținut", primii 
5—6 concurenți plecați în fie
care dintre cele două manșe 
curățind terenul în unele locuri 
pînă la iarbă: Faptul că pîrtia 
n-a fost bătătorită atunci cind 
a căzut prima zăpadă abun
dentă (ratracul special al 
I.A.B.S. Brașov rămînînd nere
parat încă din vară !) și-a spus 
cuvîntul, desfășurarea întrece
rii fiind afectată acum la pri
ma temperatură ceva mai ri
dicată. Așa se face că Pîrtia 
Lupului, locul de desfășurare a 
întrecerii de slalom uriaș de 
miercuri, dar și gazdă a probei 
de coborîre de mîine (n.r. as-

Rodu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

echipajului Patzaichin — Co- 
valiov, echipaj celebru, cam
pion olimpic în 1968 la Ciu
dad de Mexioo. Titularii au 
fost desemnați în ultima 
clipă, chiar la Miinchen, du
pă ultima cursă de selecție...

în 1973, la Tampere, Da
nilov și Simionov Încheie 
cel mai bun sezon al lor cu 
un nou titlu mondial, deda
ta aceasta la 1 000 m, și cu 
o medalie de argint la 500 
m, la... cinci sutimi de se
cundă de învingători. Tot 
cu două medalii, dar ambe
le de argint (la 500 m și la 
10 000 m), se întorc și în 
toamna lui 1974, de la Xo- 
chimilco, unde Gicu a con
curat bolnav. în 1975, din 
nou la Ada Ciganlija, la 
Belgrad, dar numai pentru 
un „argint" (la 1 000 m) și 
un loc patru la 500 m (ceea 
ce în alt sport ar părea o 
performanță, la canoe, a- 
proape o... catastrofă).

în sfîrșit, în 1976 are loc 
debutul olimpic, care este, 
în același timp, pentru cu
plul Danilov — Simionov

Vladimir MORARU

(Continuare în pag 2—3)



A

EDIȚIA
DE IARNĂ

„DACIADEI"
(Urmare din vhq î)

Aceste idei au fost explicate 
și argumentate clar încă o dată 
la mijlocul lui ianuarie cînd. 
la consfătuirea cu cei 160 de 
instructori din județ, ș-a fă
cut analiza activității din anul 
trecut și s-au expus obiecti
vele anului 1980. Cei mai multi 
au înțeles. Dar cei care AU 
ÎNȚELES PRTMII rostul miș
cării Ia orice vîrstă au fost 
N. Cosma și N. Boeru (Mînăs- 
tirea Casin). D. Cotescu (Cer
dac). C. Roman (Dărmăneștil 
N. Bnreiu. V. lonescu si A 
Băruță (Bacău). C. Neneci 
(Moinesti). P. Doruc (Pîrgă- 

- nesti). Z. Pintescu (Buhusi). C 
Niehita si V Văeărasu (Comă- 
nesti). cei mai mulți dintre 
ei fiind profesori la școlile din 
localitățile respective. „Venîți 
la noi și vă veți convinge 
cum stau lucrurile acum, cînd 
e vremea patinelor, schiurilor. 
săniuțelor" — ar putea spune 
oricare dintre ei. Si. dînd curs 
invitației, oricine se poate con
vinge cu adevărat de zarva de 
pe cele 50 de patinoare natu
rale existente pe Valea Cași- 
nului (pentru a da cel mai 
semnificativ exemplu), cea care 
a și cîștigat două locuri întîi 
acolo, pe muntele Tabla, la 
faza județeană.

PERFORMANȚE,
(Vrmare din pat) I)

„cîntecul lebedei". Medalia 
de argint la C 2 — 1 000 m 
va fi însă singura cu care 
se întorc canoiștii noștri de 
la Montreal...

Declinul lui Danilov îl fa
ce pe Gicu să se gîndească 
la alt partener. Nu trebuie 
să caute prea departe, îl gă
sește ...chiar în familie. Fra
tele mai mic, Toma. adus de 
doi ani la Steaua. în grupa 
antrenorului Nicolae Nava, 
sart, începea să devină și 
el un nume în ierarhia in
ternă. Toma, mai mic cu 
cinci ani, dar mai înalt cu 
patru centimetri și mai voi
nic, cîștigase în toamna de 
după Olimpiadă ambele pro
be de simplu (500 și 1000 
m) la „criteriul speranțelor" 
de la Zigoneni, tntrecindu-1, 
printre alții, și pe Lipat Va- 
rabiev. De fapt, prîslea vi
sase să ajungă caiaclst, pre
cum unchiul Nicolae Artl- 
mov (campion european în 
1969 la caiac dublu 500 m 
cu Andrei Conțolenco). în 
vara lui 1970, cînd Dunărea 
revărsată inundase ulițele 
Caraormanului, Toma „navi
ga" — însoțit de chicotele 
sătenilor — intr-un caiac de 
tablă, pe care îl construise 
singur, și care nu prea se
măna cu ce văzuse el la te
levizor. Abia în 1975, după 
alți cinci ani, Toma va ține 
în mină, o pagae și va ur
ca, la îndemnul fratelui mai 
mare, într-o canoe adevă
rată.

• pe patinoarul artifi
cial Tractorul din Brașov a 
avut loc, zilele trecute, un 
reușit carnaval pe gheață, la 
care au fost 
mal nuttn de 
multe foarte 
fost acordate.
Mul județean _ __ 
20 de premii. • 
FOȘTI FOTBALIȘTI _______
— M. Olteaziu, P. Valcan, D.
Cemega șl T. Adam — au ab
solvit cunsul de antrenori, or
ganizat de F.R.F. si I.E.F.S. 
• ASOCIAȚIILE SPORTIVE 
băimărene Ștlinta, Voința și 
Chemarea munților au orga
nizat la Izvoarele o mare în
trecere de orientare pe schi
uri. la care au participat 150 
de schiori din șase județe șl 
de la KSbânyal Lomblk Buda
pesta. Trofeu] pus în joc a 
revenit sportivilor din județul 
Maramureș. iar pe locurile 
7-3 s-au situat județele Sălaj 
șl Harghita. Printre Învingă
tori, la probele individuale, 
au figurat : Rodlca Pop (Che
marea munților). Ileana Jder 
(Voința). I. Popa (Chemarea 
munților) șl F. Valkonyi (Bu- 
dapesta). • ECHIPA FEMINI
NA DE POPICE Textila Azu- 
ga, care activează In campio
natul de calificare, a cîștigat 
anul trecut toate Competițiile 
organizate de C.J.E.F.S. Pra
hova șl Consiliul județean al 
sindicatelor ; la finala pe țară 
a „Cupei comerțului”, echipa

prezentate nu 
156 de „măști”, 
ingenioase. Au 

de către Consi- 
al sindicatelor, 

PATRU 
gălățenl

Ultima gală a lotului olimpic de box

EXPLICAȚIILE UNOR SURPRIZE
Numărul mare de meciuri pro

gramate în cea de-a dbua reu
niune de selecție a pugiliștilor 
fruntași, ‘disputată miercuri sea
ra. în Sala sporturilor din Con
stanța, a impus terminarea galei 
tîrziu, aproape de închiderea e- 
diției, astfel că n-am putut oferi 
cititorilor amănunte interesante 
de la unele partide. O facem în 
cele ce urmează.

Menționam în numărul nostru 
de joi. în cîteva cuvinte, faptul 
că ploieșteanul Leontin Sandu a 
realizat o nouă surpriză, de data 
aceasta depășindu-1 la puncte pe 
campionul categoriei, dinamovis- 
tul Dragomir Ilie. Pentru cei 
care au urmărit întîlnirea, sur- 
oriza a fost progresul evident 
realizat în ultima vreme de L 
Sandu. Fără să se mai lase pă 
călit de eschivele și deplasările 
derutante ale dinamovistului. plo
ieșteanul a atacat prudent, pre- 
gătindu-și bine toate acțiunile o- 
fensive Făcînd dovada că și-a 
însușit bine tehnica luptei de a- 
proape (el practica un stil bazat 
mai mult pe lupta de la distan
tă). Leontin Sandu a măcinat 
forțele adversarului cu lovituri 
de jos. în disputa corp la corp 
Beneficiind și de mai multe re
surse fizice, L. Sandu l-a depă
șit clar pe campion.
în lipsa lui Ion Budusan (ab

sent nemotivat de - la pregătirile 
lotului) dinamovlstul Constantin 
Ghindăoanu a cîștigat ambele 
partide de selecție la ..semimij- 
locie". De data aceasta, el l-a 
întrecut la puncte, datorită, unui 
plus de tehnicitate, pe *
reanul Mihai Ciubotaru, 
făcut un meci foarte 
Constanța.

Mult schimbat în bine 
ultima sa evoluție, cea de la Ga
lați, cînd a cedat prin k.o. în

timișo- 
care a 

bun la

față de

PERFORMERI...
Așadar, în vara lui 1977. 

cu numai cîteva săptămini 
înaintea campionatelor mon
diale de la Pancearevo. cei 
doi frați alcătuiesc un echi
paj. Cîștigă selecția la 500 
m. dar timpul e prea scurt, 
și la ..mondiale" ocună doar 
locul patru. în schimb, in
1978. la Belgrad, titulari la 
toate cele trei probe de du
blu. cîștigă două medalii de 
argint (1000 m și fond) si 
una de bronz (500 m). în
1979. la Duisburg, se clasea
ză pe locul trei la C 2 — 
1 000 m. plătind tribut cu
loarului nefavorabil și vin- 
tului potrivnic. Singura a- 
mintire frumoasă a sezonu
lui rămîne victoria clară, cu 
o barcă, asupra sovieticilor 
Iurcenko — Lobanov (cam
pionii de la Duisburg) la 
„Memorialul Iulia Riabcin- 
skaia". pe pista olimpică de 
la. Krîlatskoe. Si i 
colo, în concursul 
cadrul SDartachiadei 
poarelor din U.R.S.S., 
noiștii noștri i-au condus pe 
actualii campioni ai lumii 
pînă la ultimii 50 m. cînd 
Gicu a scăpat pagaia în val, 
accident

Ce va 
piadă ?

Frații 
„Sigur, 
dublu 1000 m. Iar 
tul va sufla din spate, in- . 
drăznim să spunem că va fi 
de aur, pentru că avem cel 
mai ridicat stroc". Iar Gicu 
adaugă : „Cu vint din spate 
am cîștigat întoideauna”.

tot a- 
din 

i po- 
ca-

unic in carieră, 
fi în vară, Ia Olini-

Simionov
o medalie

răspund : 
la canoe 
dacă vin-

comspimii 
noștri

Textila a ocupat locul 4. An- 
trenoarea formației este o 
fostă polisportivă prahoveană, 
maestra sportului Maria Her- 
meneanu. • TIRUL CU AR
CUL a Început să fie practi
cat și la școlile generale din 
orașul Sebeș. Tinerii arcași 
au și participat la prima lor 
Întrecere, în compania trăgă
torilor de la Minerul Zlatna. 
La concursul retur, 
Zlatna. ei au cîștigat 
de 15 m băieți — S. 
(Șc. gen 2) și 10 m 
Liliana Solomon (ȘC. ___  .
Restul probelor au revenit lo
calnicilor — Marcela Stînea 
(15 m). Emilia Floareș șl Ho- 
ria Fleșer (20 m). • IN ’ 
TAPA desfășurată In munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a campionatului republican 
de lupte libere pentru echipe de 
juniori și școlari, a cîștigat 
formația 
urmată tn clasament de Uni
rea Iași (46 p) și Nicolina 
Iași (36 p). • IN CAMPIO
NATUL de calificare la șah 
pe echipe mixte. Ierarhia ju- 
dejulul Ilfov se prezintă ast-

de la 
probe' 

Popescu 
fete — 

gen, 3).

c.s. Onești (5‘

• CAMPIONATE • COMPETIȚII • C
TURNEUL DE HOCHEI „CROSA DE ARGINT"

fața lui Marinică Ouatu, plerzînd 
posibilitatea de a participa la 
C M. de juniori, Vasile Girgavu 
(Steaua) și-a luat de data aceasta 
revanșa. invingîndu-1 categoric 
pe băcăuan. El a boxat mai cu 
prudență, s-a apărat atent, con
traatacând tn momentele cele mal 
potrivite. In cealaltă partidă a 
categoriei mijlocie mică s-a dic
tat una dintre puținele decizii 
eronate, 'dinamovistul Gheorghe 
Simion fiind declarat învingător 
în dauna lui Marcel Sirba. Cra- 
loveanul a atacat mai mult, șl-a 
pistonat în permanentă adversa
rul cu directe de stingă și an- 
dol-url. el fiind după părerea 
noastră adevăratul învingător.

Intr-un real progres (fizic și 
tehnic) s-a prezentat șl Valentin 
Silaghi (Dinamo), tn meciul cu 
tîrgovîșteanul Vasile Bizău (un 
băiat voinic și curajos, dar lipsit 
de suficiente cunoștințe tehnice), 
ca și în cel cu Gh. Butnaru 
(Steaua). Silaghi s-a deplasat 
frumos, a lovit rapid si precis 
dovedind o bună formă sportivă.

Semigreul Georgică Donici, tî- 
-năr dotat cu o excepțională pu
tere de luptă, a început să tacă 
progresul tehnic de care avea 
nevoie pentru a se putea impune. 
In meciul cu muscrteanul Di
tai Văieanu, boxer foarte puter
nic, Donici a boxat mult mai 
bine decît tn alte partide anteri
oare. făcînd apel și la armele 
tehnicii.

Cu o surpriză s-a încheiat me
ciul greilor Ion Cernat (Steaua) 
șl Viorel Vasile (Rapid), ambii 
compcnențl ai lotului. ' După 
două minute ' de luptă echilibra
tă. tn care campionul se arăta 
puțin .superior, rapidistul l-a pla
sat acestuia o puternică lovitură 
în zona ficatului, puntndu-1 în 
imposibilitatea de a mai relua 
lupta. Este adevărat că V. Vasile 
se află intr-un real progres, care 
ar putea explica succesul său. 
dar acest accident trebuie să 
dea de gîndit si lui L Cernat. tn 
timpul pregătirii viitoare.

Astăzi, patinoarul artificial aco
perit din Galați găzduiește pri

mele jocuri d hochei din ca
drul unei noi ediții a turneului 
„Crosa de argint", tradiționala 
întrecere organizată de forul nos
tru de specialitate. La actuala 
ediție iau parte echipele S. C. 
Miercurea Ciuc, Dinamo Bucu
rești, Unirea Sf. Gheorghe șl 
Dunărea Galați. în prima zi a 
întrecerii au loc jocurile : S. C. 

Ciuc — Dinamo și 
Gheorghe — Dunărea

Miercurea 
Unirea Sf. 
Galați.

Aflăt în plină perioadă de pre
gătire pentru apropiata ediție a 
campionatului european de ju
niori, lotul reprezentativ va sus
ține, la începutul lunii februarie, 
cîteva partide Internaționale de 
verificare. Astfel, în zilele de 4 
și 5 februarie, pe patinoarul „23 
August” din Capitală, echipa 
noastră de juniori va intilni echi
pa similară a Ungariei, iar între
7 și 12 februarie, la Galați, va 
evolua în compania formației 
Cehoslovaciei.

Miine 
inelul 
Miere ur 
tulul 
bele de 
senioare 
concura 
gulamen 
juniorilo

Mihai TRANCÂ

„CUPA F.RJ*.“ INAUGUREAZĂ ANUL COMPETIȚIONAL 
LA POPICE

Miine. la Ploiești, începe noul 
an competițiouai la popice, odată 
cu prima -tapă a „Cupei Federa
ției române de popice", aflată la 
a Vl-a ediție. Ca și cu prilejul 
edițiilor orecedente ale competi
ției. la „Cupa F.R.P." oarticipă 20 
de jucătoare și tot atîțla jucă
tori din echipele divizionare in
clusiv componenții loturilor na
ționale Primele trei etape ale în
trecerilor (cele din 2 și 16 februa
rie și 23 martie) vor constitui șl 
un test pentru definitivarea echi
pelor naționale pentru campiona- teIe .- -- .mondiale din luna mai, găz-

duite de țara noastră. Printre 
participants la ediția ’80 a „Cupei 

Petrescu, 
Elena An- 

Elisabeta

F.R.P.” se află : Ana 
Margareta Cătineanu, 
dreescu, Elena Pană, 
Albert — cîștigătoarea ediției tre
cute. Silvia Raiciu, Mariana Con
stantin, Vasilica Pințea, Silvia 
Berinde, Iosif Tismănar — ctști- 
gătorul cupei In 1979, Gheorghe 
Silvestra, Ilie Hosu. Gheorghe 
Dumitrescu Alexandru Naszodi și 
Hie Bălas. Etapa inaugurală 
desfășoară la arena Voința 
Ploiești.

„CUPA FEDERAȚIEI" LA BOB Șl SANIE
(Urmare din vag î)

țului olimpic — Ion Apostol șl 
Cristinel Ciorea — au realizat 
în prima manșă cel mai bun 
timp al zilei — 1:03,20 — dar 
accidentarea lui Ciorea (din fe
ricire, fără urmări de durată) 
la ieșirea din virajul Carai- 
man (8) a descompletat echipa
jul pentru manșa secundă. în

FLORET 1ST ELE AU PĂȘIT CU DREPTUL,
SABRERII CU STINGUL...

(Urmare din pag 1)

care le-au întilnit floretistele 
noastre în sala Floreasca din 
Capitală fiind inferioară celei 
pe care au avut-o candidații la 
podiumul sabrerilor de la Mos
cova. Cind vezi însă că pe lo
cul 3 s-a clasat in concursul 
sabrerilor echipa R.D.G., care 
acum doi-trei ani nu se putea 
compara cu cvartetul român, te 
încearcă, totuși, un sentiment 
de nesiguranță. La București, 
floretistele din prima garnitură 
și-au verificat cel mai bine 
stadiul de pregătire în com
pania... echipei secunde a țării 
noastre, Cuba și Anglia (singu
rele care au deplasat la această 
ediție a „internaționalelor" for
mații reprezentative) aflîndu-se 
evident, la această oră, sub ni
velul lotului olimpic român. 
Vorbim în acest caz de lot, 
căci toate cele opt floretiste 
care-1 compun : Marcela Mol
dovan, Viorica țurcan, Suzana 
Ardeleanu. Magda Chezan, E- 
caterina Stahl (care au alcă
tuit prima echipă). Adriana 
Dragomir, Aurora Dan, Ga
briela Betuker (care au făcut 
parte din cea secundă) au a- 
juns pină în ultimele faze ale 
probei individuale, iar finala 
pe echipe s-a disputat tot în
tre ele. Și trebuie să spunem 
că n-a fost de fel o „agapă*

fel : 1. Unirea Tricolor Bucu
rești, 2. Comerțul Buftea, 3. 
Ș.N. Oltenița. • „CUPA UNI
RII", competiție sportivă des
fășurată în cadrul „Daciadei" a 
prilejuit la Drobeta Tr. Seve
rin organizarea unor frumoa
se concursuri la mai multe 
ramuri sportive. In postură 
de cîștigători au terminat : 
Lavinia Popescu (Știința) și 
Nicolae Simion (C.F.R.) — la 
șah, Mirela Lazăr (C.S.M.) șl 
VirgU Tecu (C.S.M.) — la te
rns de masă, Rozadia Giurâ 
(Viitorul) și Nicolae Andrei 
(Viitorul) — la popice. • ÎN 
SALA I.M.F. din Tg. Mureș, 
în organizarea asociațiilor 
sportive I.R.A. și I.M.F., a în
ceput tradiționala competiție 
de minifotbal, dotată eu „Cu
pa 16 Februarie", în cadrul 
căreia evoluează opt echipe 
împărțite în două serii. Iată 
și primele rezultate : Viitorul 
— Lemnarul 3—0, U.J.C.C. — 
Metalotehnioâ 3—3. • PÎNA 
ÎN LUNA MARTIE se fac o 
serie de renovări și reamena- 
jări la stadionul Delta din 
Tulcea și. tot pînă atunci, va 
fi gata si hangarul pentru 
ambarcațiuni de la lacul Ciu
perca al Clubului sportiv șco
lar.

RELATEAZA : C. Gruia, t 
Siriopol, A. Crișan, D. Mora- 
ru, I. Filipescu, G. Grunzu, 
N. Brănoiu, R. Mircea, I. 
Păuș și P. Comșa.

se 
din

re-aceste condiții, victoria a 
venit cuplului Gheorghe Dumi
trescu — Dumitru Ardeleanu, 
detașat — ca timpi — în am
bele manșe față de următorii 
clasați.

POIAN 
lefon). j 
na Mică 
de schi 
Steagul 
duale al
au conta 
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pada m 
bleme la
remarcat 
junioare 
proba 
depășeas 
rele cc 
TEHNIC
Moise ( 
Găvenea

în familie, ci o luptă fără me
najamente, în care fiecare a 
vrut să demonstreze cît a mun
cit șl ce poate. Concursul a 
fost, deci, in pofida unei necon
vingătoare participări de peste 
hoiare, un prilej deosebit de 
util de verificare după o pe
rioadă de aproape două luni 
fără competiții. Am văzut in 
sala Floreasca primele roade 
ale pregătirii unui Iot lărgit și 
tot mai apropiat valoric, in 
care spiritul de competitivitate 
este un motor, incertitudinea 
titularizării un prilej de neli
niște pozitivă, iar asaltul ti
nereții un cadru înviorător (un 
„amănunt” grăitor : echipa de 
junioare a României — Guz- 
ganu, Hochdorfer, Chelaru, 
Beca, Popa, media de vîrstă 
14 ani — a Învins Anglia, una 
din primele 8 echipe Ia ultimul 
C.M.). Din această cauză și 
starea de spirit este propice 
cultivării unui stil de luptă o- 
fensiv. Un Început pozitiv, 
deci, cu Viorica Țurcan con
stantă valoric, cu Marcela Mol
dovan foarte bună la indivi
dual. dar apatică la echipe, 
lăsind greul pe spinarea co
echipierelor (la o altă mare 
competiție așa ceva „se plă
tește” greu), cu Ecaterina 
Stahl care a ajuns la conclu
zia că trebuie să-și îmbunătă
țească forța trenului inferior. 
Dar și cu „alintul” Gabrielei 
Betuker care crede că la 17 
ani iși poate permite să se 
tocmească cu antrenorul. Tînăra 
floretistă din Satu Mare tre
buie să înțeleagă acum, cînd 
se află la primii pași în per
formanță, că talentul nu poate 
înlocui un certificat de bună 
purtare. Or. ea știe bine, ca 
școlăriță, că dacă n-ai notă 
de trecere la purtam..

CLASAMENTE : bob — 4 : 1. 
Lot olimpic II (Iancu — Francu 
— Duminicel — Obreja) 4:19,17;
2. Lot olimpic I (Panaitescu — 
Cristudor — Androne — Ll- 
xandru) 4:19,52 ; 3. A. S. Po
iana Cîmpina (Chițu — Apos
tol — Toma — Bocșa) 4:22,07 ; 
4. Teleferic Brașov 4:24,96 ; 5. 
Voință Sinaia 4:25.64 ; 6. C.S.C. 
Sinaia 4:26,48 ; sanie dublu : 1. 
A.S.A. Brașov (Dumitrescu — 
Ardeleanu) 2:12,20 ; 2. Carpați 
Sinaia (Nenciu — Radu) 2:13,85;
3. Tractorul Brașov (Florea — 
Covaci) 2:15,68 ; 
troșani 2:16,86 ; 
naia 2:17,44 ; 6.
șov

4. C.S.Șc. Pe-
5. C.S.Șc. Si-
TractorulBra

2:17,48.
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ȘTIRI DIN
Prima etapă a returului Di- 
A a rugby va avea loc la

•
vizei __ __ ___ ____ _____________
2 martie. In eșalonul secund, cele 
dinții partide se vor disputa la 
11 martie iar Întrecerea juniori
lor se reia la aprilie.

• Divizionara A Vulcan Bucu
rești va aborda noul sezon sub

conducere 
Gheorghe 
nician de 
giștilor 
Carnabel 
trul de j 
bului Oii 
noutate : 
Eman oii

CE N-A ÎNTEL ■I
.plină d 
i ^ctatoi 

1
tar .-nt, 
pionieri 
lele fest 
rat pe * 
multă af 
șl simpli

O Inițiativă lăudabilă, orga
nizarea „Festivalului șahului 
vîlcean", anul acesta, la a 
doua ediție, de factură inter
națională (la start : trei mari 
maeștri internaționali și alți 
aproape 20 de maeștri inter

naționali) 
finalul ei, 
înțeles și 
cat...

Premiat „ __ _
cele mai frumoase partide re
alizate în cadrul turneului 
open de la Călim ănești-Co- 
zia, șahistul Mihai Ghindă, 
incontestabil unul dintre cei 
mai talentați sportivi români 
la această disciplină, cum a 
dovedit-o și acolo, s-a în
dreptat către directoratul de 
concurs, a mulțumit pentru 
atenția acordată, pentru ca 
apoi, la scurt timp după a- 
ceea, să revină în sala în 
care avea loc festivitatea și 
să adreseze injurii celor care 
l-au premiat 1

Sala hotelului „Oltul** (unde 
a avut loc această încîmplare),

a fost umbrită, în 
de un gest greu de 
mai ales de expli-

pentru una dintre ș

„ieșiri” i 
tul stran 

N-am 
atitu^^^ 
Ghindă, 
prin pri 
sportiv t 
tematlon 
ales, prii 
import an 
ceea de 
al tinerel 
care o 
bului si

PE MICUL
SLMBATA 2 FEBRUARIE, 

ora 13, In cadrul emisiunii 
„De la A la infinit": campio
natele europene de bob 2 per
soane și de patinaj artistic 
(selecțiuni înregistrate de la 
St. Moritz și Goteborg) ; un 
film despre pregătirile lotului 
olimpic de gimnastică femini
nă ; ora 17.05 ; handbal fe
minin. Confecția București — 
Trandbj erg (Danemarca),
transmisie directă a reprizei . 
a Il-a. de la Palatul sportu
rilor și culturii (comentator 
— Cornel Pumnea).

DUMINICA 3 FEBRUARIE, 
ora 16,35 : „Șah”, rubrică pre
zentată de maestra interna
țională Elisabeta Polihroniade; 
ora 16,45 : Anul sportiv 1979 
(partea a V-a, emisiune re-

ECRAN
trospectivă realizată de Cris
tian Țopescu). In cuprins : 
campionatele mondiale de ca- 
iac-canoe. turneul de tenis de 
la Wimbledon, campionatele 
balcanice de gimnastică, ulti
mul mare premiu automobi
listic. „'trofeul 
Handbal feminin, 
dială” la atletism 
(programul II) : 
sport" (emisiune 
Tănăsescu).

Carpați” la 
„Cupa Mon- 
; ora 19.30 

„Telerama 
de Dumitru

LUNI 4 FEBRUARIE, ora 
15 (programul II), MARTI 5 
FEBRUARIE, ora 16 și 
MIERCURI 6 FEBRUARIE, 
ora 15 (programul I) ; tenis, 
Iugoslavia — România, în 
„Cupa Davis" (transmisie di
rectă de la Zagreb ; comen
tator Sorin Satmari).

L(
• PENTF 

NOSTICUB 
sport de 
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de frumca.1 
matorii de 
In sprijini 
cest cor.ci 
rile făcute 
redactor di 
„Sportul- : 
1 ; 2. Ave 
3. Cagliari 
ren tin a — 
ter — Bolo
— Milan 1 
Lazio X ;
X ; 9. 3$
Lecce — Ă 
ria — Lar
— Como X 
na 1, X.
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• COMPETIȚII •
DNAL DE PATINAJ VITEZA
I SPRINTERI
k cel trei candidat! olimpici. în
■' programul întrecerilor figureazăB două probe de viteză : 500 șiB 100 m. flecare în două manșe.
■ Reamintim numele actualilor
f campioni la viteză (sprint) : Ag-
[ nes Rusz și Mircea Vrînceanu —
E ambii de la I.E.F.S. București.

ROȘU" LA SCHI FOND
l drel Perclog (Dinamo) 54:58 4.
B Gheorghe Stroe (ASA) 55:47, 5. 
I Gheorghe Pelin (Dinamo) 55:58, 
K 6. Eleonor Cercel (ASA) 56:04 ; 
I- senioare, 5 km : 1. Elena Tișcă
B- (Tractorul) 20:41, 2. Elena Ceposu
L (Dinamo) 21:09, 3. Elena Urs
| (Tractorul) 21:24, 4. Emilia Raus
| (L.P) 21:29. 5. Camelia CorfariuB (Sibiu) 21:41, 6. Livia Arsu (Trac- B torul) 21:58 ; juniori, 3X10 km : 1. I Liceul Predeal lh 59:58, 2. C.S.Șc. 
I Sibiu 2h 04:25, 3. C.S.Șc. Gheor- l gheni 2h 06:11; junioare, 3X3 km: 
t 1. Dinamo 56:43. 2. C.S.Șc. Toplița 
l I 57:07. 3. C.S.Șc. Brașovia I 
B 59:22. (Carol GRUIA — coresp.). 

b la schi alpin
I Andrei Baliabin n-a mai ratat 
I ca în întrecerea de la uriaș și. 
I foarte decis și curajos pe tot 
I traseul s-a clasat al patrulea 

la numai două sutimi de Po- 
I daru. Să consemnăm cifra mare
I de neprezentati, abandonați și
I descalificați — 12 din 31 de 
I concurenți — aspect îngrijoră- 
I tor la adresa nivelului de pre- 
| gătire fizică și tehnică aschio- 
I rilor noștri seniori.
I Juniorul sovietic Tahir Na-
f sibuljn^ n-a avut nici el pro-
P bleme“ln ocuparea locului I
P la categoria sa. Cu execuții
f tehnice curate, atacînd din timp
P jaloanele, mai ales în partea
T a doua a traseului, foarte
f strînsă, el a demonstrat calități
P de apreciat la slalom, deși an-
F trenorii săi ni l-au prezentat
P ca un foarte bun... coborîtor.
I Daniela Uncrop n-a mal ra-
P tat victoria la senioare, în timp
P ce învingătoarea „uriașului" Li-
r zică Stroe a abandonat în pri-
P ma manșă. REZULTATE TEH-
r NICE, seniori : 1. Ion Cavași
P (Dinamo) 1:44,15, 2. Alexandru
P Manta (A.S.A.) 1:47,41, 3. Vili
r Podaru (Dinamo) 1:47.54, 4. An-
F drei Baliabin (U.R.S.S.) 1:47,56,
P 5. Alin Năstase (C.S.U. Pitești)
P 1:47,82, 6. Csaba Portik (Di
ll namo) 1:48,16; senioare : 1.
I Daniela Uncrop (Dinamo)

1:42,92, 2. Csilla Petres (M.
Ciuc) 1:45,40, 3. Nela Simion

* (C.S.U. Brașov) 1:45,89, 4. Ma-
t> ria Balazs (M. Ciuc) 1:48,42,
- 5. Mariana Axinte (L. P.)

1:48,53, 6. Carmen Casma (M.
“ Ciuc) 1:50.07 ; juniori : 1. Ta-
' hir Nasibulin (U.R.S.S.) 1:53,04,
’ 2. Cristinel Bucur (Sinaia)
u 1:58,67, 3. Dan Iliescu (Dina

mo) 1:58,95.

I GHINDĂ...
București. Printr-un singur 
ge^adicrintr-o singura atitudi- 
IJ^TMihai Ghindă a reușit « 
aKDlă ...„performanță" : să-și 
umbrească și calitatea de 
sportiv și pe aceea de antre
nor. Ambele presupun o ținu
tă demnă, disciplinată, care a 
lipsit celui în cauză.

Mihai Ghindă formula, în 
principal, o nemulțumire le
gată de valoarea premiului 
acordat. Or, se știe, inițial or
ganizatorii nu prevăzuseră 
fonduri pentru premierea unor 
partide, fie ele chiar ieșite 
din comun prin valoare, prin 
spectaculozitate. A” fi fost, 

deci, firesc, ca inițiatorilor 
„premierii să li se mulțumeas
că (cum a făcut-o, inițial, 
chiar Mihai Ghindă) și nu să 
fie obligați să suporte insulte. 
Iată ce n-a înțeles Mihal 
Ghindă, spre dezamăgirea ^tu
turor celor care s-au ațlat Ia 
acest puțin așteptat și deza
greabil .spectacol".

Tiberiu STAMA

ORT INFORMEAZĂ
Cat. 1 : 7 variante 25% — autotu
risme Dacia 1300 ; cat. 2 : 18 va
riante 25% a 6.076 lei ; cat. 3 : 
15 variante a 7.292 lei ; cat. 4 : 
28,75 a 3.864 lei ; cat. 5 : 178,50 a 
613 lei ; cat. 6 : 293,50 a 373 lei; 
cat. X : 1.963 a 100 lei. Report 
la cat : 36.004 lei. Autoturis
mele Dacia 1300 au fost cîștigate 
de următorii participant! ; LIVIU 
CRIȘAN din Aleșd — Bihor Ț VA- 
SILE MARUNTU din Oradea ; 
GHEORGHE NISTOR din Con
stanța ; ȘTEFAN STANBSCU din 
Ploiești : KOVACS ANDREI din 
Jlmbolla ; MIHAI HOLAVENCIUC 
din Bucuroșii ; NICOLAE ARSENE 
din București.

• TRAGEREA LOTO de astăzi,
1 februarie, se televizează în di
rect începînd de la ora 18,25. Re
zultatele tragerii urmează a fi 

I transmise și la radio, la cursul 
. serii.

La reluarea ac(iviiâ(ii, printre divizionarele A

Ne lipsesc înaintașii care să... marciierc goluri

EXISTĂ 0 OPTICĂ FALIMENT AR A:
POLITEHNICA IAȘI-CU ROMILĂ II „LIBERO- „ACASĂ ClȘTIfiAri ORICUM, 
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„In fine, după nu știu cite În
ceputuri de an compelițional, a- 
vem și noi întregul lot în pregă
tire. Pînă acum, cel puțin cinci 
accidentați lipseau de la acest 
moment decisiv pentru desfășu
rarea întregului sezon. Acum — 
în afara lui C Ionescu, oprit 
temporar de medici de la antre
nament — lucrăm cu toți jucătorii 
de care dispunem". Cu aceste cu
vinte ne-a primit antrenorul prin
cipal al echipei Politehnica Iași, 
Leonid Antohi, tînărul tehnician 
care conduce — împreună cu 
alt ambițios antrenor Kurt Gross
— pregătirea * ‘ "
vene la Sinaia, 
încercăm prea 
iată acest lot : 
Hlușcă (venit de la echipa 
juniori) — portari ; ‘
Ciocirlan, Anton, Romilă n, Ursa, 
Anghelini, Enache (de la Trac
torul Brașov) Antoche (19 ani — 
de la juniori) — fundași ; Ke- 
reszi (19 ani — de la juniori), 
Florean. Coraș. Popescu (revenit de 
la Constructorul Iași). Simio- 
naș. C. Ionescu — mijlocași ; D. 
Ionescu, Nemțeanu, Cioacă, Cos- 
tea, Dănilă, Cernescu, Sachelarie
— atacanțl. Remarcați masivul 
grup care a venit de la juniori, 
remarcați ridicatul număr de a- 
părători si atacanți din acest lot. 
Observind aceste două lucruri, ați 
depistat chiar dv„ Înainte de a 
vă mal spune noi, câ Politehnica 
lași luptă pentru întinerire — ea 
Idee generală — iar ca obiectiv 
Imediat pentru fortificarea celor 
două linii (cu destule sinuozități 
în comportare) : apărarea imedia
tă și atacul. Antrenorii — care 
sînt ajutați cu multă tragere de 
inimă de medicul Emil Alexan- 
drcscu și de masorul Mihai Tl- 
rîță — acordă, chiar în aceste zile 
de obicei dedicate factorului fi
zic, egală atenție rezolvărilor ce
lor mai fericite în privința sem
nelor de întrebare, alcătuirii efi
ciente a compartimentelor echi
pei. Apărarea, căreia i se repro
șează multe erori individuale, va

-putea conta pe titulari veritabili și 
utili. Ea va avea o față aproape 
total nouă prin deplina retragere 
a lui Romilă II în rolul de „li
bero" (și internaționalul ieșean se 
arată plin de ambiție de a intra 
în rîndul primilor specialiști al 
postului de ia noi), prin probabila 
reintrare a lui " ' ' - • -
cat de De urma 
dentări prlntr-o 
leasă intervenție 
lături de Anton,
Linia de mijloc ridică serioasa 
problemă a acoperirii locului Iul

Ciocirlan (vinde- 
unel grave acci- 
aproape miracu- 
chirurgieală). a- 
Ursu, Munteanu.
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ANTRENORUL - PARAVANUL INJURIILOR ?
Scenă penibilă la Slănicul 

Moldovei. Pe terenul stațiunii 
balneare evoluau două echipe 
ale clubului Unirea Focșani. 
Jucau de aproape două ore, 
perturbînd astfel programul de 
pregătire al divizionarei A, 
S. C. Bacău. Rugați să înche
ie jocul, cei de la Unirea au 
început să parlamenteze. Pînă 
la urmă, antrenorul 
Vasîle Stan cu a ac- g|||
ceptat, dar n-a fost Q? 
de acord unul dintre 

jucători. Exact, unul dintre ju
cători ! Acest... ambasador al 
echipei și-a îndemnat coechi
pierii să nu părăsească tere
nul, apoi văzînd că nu are 
încotro a început să înjure în 
gura mare pe toată lumea, pe 
jucătorii băcăuani, pe antre
nori, pe unii dintre coechi
pierii plecați spre hotel... „Mai 
tare, mă, că nu se aude pînă 
la 1 bis !“ — l-a strigat un 
glumeț din grupul celor ci- 
teva sute de spectatori, „1 
bis" fiind un izvor aflat toc
mai în partea cealaltă a sta
țiunii. Și pentru a-1 asculta,

TURNEE INTERNATIONALE
• STEAUA a început turneul 

■ în R.P. Chineză, jueînd la Kun- 
Iming, în fața a 35 000 de spec

tatori, cu echipa locală a arma
tei populare chineze de eliberare. 
Partida, do un bun nivel tehnic și 

Iviu disputată, s-a terminat la 
egalitate: 1—1, după ce la pauză 
oaspeții au avat avantaj.
• CAMPIOANA OLIMPICA,

I- - - - - - - - - - - - - - - -
• LOTUL DE JUNIORI UEFA — 

IȘC. SPORTIVA TIMIȘOARA 4—1 
(2—1). MeciiL s-a disputat 
miercuri Au marcat: Bolba, Fî- 
șic, Ciordaș și Matei; respectiv, 

IStiop.
• LOTUL PE JUNIORI UEFA 

— U.M.T. (juniori) 4—0 (1—0).
Partida s-a disputat joi după-a- I miază. Go urile au fost înscrise 
de: Bolba (2), Boeriu și Niță. (C. 
CRETU — coresp.).

O PETROLUL PLOIEȘTI — DI- 
INAMO 1—1 (1—1). Meci frumos, 

disputat în prezența a aproxima
tiv tO.OOO de spectatori. Au mar- 

Icat: Angel eseu respectiv Țălnar. 
Dinamo a folosit următoarea for
mație: Ștefan — Mărginearu,

Cheran. G. Sandu, Stănescu — I. 
Marin (Ionlță) Penov, Augustin
— Țălnar. Apostol, Custov. (I. 
CORNEA — coresp.).
• UNIVFRSTT ATEA CRAIOVA 

— F.C. SCORNICEȘTI 1—0 (0—0) 

Simionaș (iși va satisface stagiul 
militar). li aceste condiții, aid 
vom totfinl o interesantă posi
bilă variantă, folosirea ex-arădea- 
nulul Coraș, alături de ceilalți 
candidați : Kereszi, un tinăr des
pre care se spun multe lucruri 
bune. Florean, Popescu, C. Io
nescu. In fine, atacul ; ei bine, 
aid găsim o situație asemănă
toare cu cea din hochei : două 
linii, foarte apropiate ca valoare, 
pot da un veritabil concurs pen
tru titularizare : Costea — Dănilă 
— Cernescu contra D. Ionescu — 
Nemțeam? — Cioacă. Sigur că 
poate fi vorba, mai mult, de o 
tentantă comparație pentru re
porter. Dar faptul care rămlne, 
realitatea actuală din lotul ieșean 
Iți arată că șase înaintași cu 
multe calități — unii dintre el 
purtind si obligația unei reapa
riții. ca randament, la nivelul de 
mult așteptat de la ei (primul 
vizat, Nemțeanu) — vor declanșa 
o pozitivă, se speră, competiție 
pentru ajungerea, de fiecare 
dată, la cel mal bun „trio" dea- 
tac ai momentului.

Preocupați, deci, de aceste multe 
șl delicate „enigme" ale primă
verii, antrenorii Antohi și Gross 
conduc — zilnic — un program 
de ridicat rttm. din care nu lip
sesc crosurile pe splendidele pante 
ce pleacă din Sinaia șl „cruntele" 
ședințe de pregătire de sală, 
unde un circuit e 11 ateliere, de 
O solicitare maximă. urmărește 
să amelioreze calitățile de bază a- 
tit de necesare in complement 
cu cele tehnice Tinerii — cu fru
moasa lor neistovire 
voacă . ...
care răspund neîncetat 
constructive dispute.

între timp, jocurile de antrena
ment se desfășoară tot mal 
des. Notăm — ca foarte intere
santă — ldeea ca jucătorii care 
nu sînt incluși în formația de 
bază (plus rezervele) pentru un 
joc. să rămînă la Sinaia pentru 
programul obișnuit de pregătire. 
La următoarea partidă, grupul 
rămas ești utilizat iar cei ce au 
evoluat în precedenta înfilnlre le 
Iau locul pe pîrtil si în sala de 
forță. Prtn această conștiincioasă, 
cu mult- elemente inedite, pre
gătire, cu jocuri, multe jocuri de 
antrenament, Politehnica Iași 
crede Intr-un retur cu totul altul 
decit ciclul din toamnă. Cel mal 
puternic argument : prezentarea 
lotului complet la startul de pri
măvară.

__ _________ îl pro-
permanent pe „bătrini", 

acestei

Eftimie IONESCU

furiosul de Ia Unirea a ridi
cat cu cîteva octave tonul 
înjurăturilor.

Am vrut să aflăm cine este 
posesorul unui atît de bogat 
șl colorat bagaj de injurii și 
cum era firesc, l-am Întrebat 
pe antrenorul Ștancu. Ei bi
ne, ce credeți că ne-a răs
puns ?

— Ce vrei dom’le, 
Lasă-mă tn pace !

gg Nu vreau să spun, 
e bine 7

Zicem că nu e bine. Șl mai 
zicem că ar fi bine altceva. 
Adică să intervină, așa cum 
trebuie, conducerea clubului 
Unirea. .Mai întii cu o sanc
țiune drastică pentru jucăto
rul huligan (unul dintre jucă
tori a pronunțat atunci nu
mele lui Borș) și apoi cu una 
la fel de severă pentru antre
norul care-și înțeieg? greșit 
menirea-de pedageg. în stîr- 
șit, zicem că bine ar fi să fim 
și informați operativ de mă
surile luate.

Laurențiu DUMITRESCU

formația R. D. Germane, va par
ticipa la un turneu organizat la 
Cluj-Napoca, în perioada 6—10 
februarie. Au mai fost invitate 

Slovan Bratislava și U.T.A. A 
patra echipă va fi, firește, „U" 
Cluj-Napoca. Meciurile se vor 
desfășura după sistemul turneu 
(fiecare cu fiecare) în zilele de 
6, 8 și 10 februarie.

MECIURI AMICALE
A înscris Gîrleștean-u. In min. 15, 
Marcu a ratat o lovitură de la 
11 m. Cele două divizionare A au 
folosit următorii jucători: Univer
sitatea : Boldici (Lung) — L Po
pescu Voica Vlăduț. Purima — 
Beldeanu Donose (Ad. Popescu). 
Gîrleș’eanu — Crișan Cîrțu. Mar
cu; F. C. Scornicești : Nedea — 
C Mincu Martinescu. Pană. A. 
Mincu — Șoarec P. Petre. Ba
dea — Prepelița. Cicbanu. Pițur
că Au ma-i jucat: Anghel, Ia- 
mandi Fl Dumitrescu. Stanciu și 
Voiculet 'Șt. GURGUI — coresp.).
• CORVI UL HUNEDOARA — 

POLITEHMCA TIMIȘOARA 0—0. 
Ambele echipe au fost deficitare 
la finq’tzaie. Politehnica a folosit 
for "^i 4 : Tatona — Nadu, PTilti- 

nișan, Vișan. Barna — Roș

Astăzi participă la
arbitrul internațional

— Stimate Constantin Dinulescu, 
sînteți urul dintre cei mai buni 
arbitri. Noi însă vom discuta des
pre oamenii de gol, pentru că ați 
fost și un atacant foarte apreciat.

— Mă bucur că nu am fost ui
tat și ca înaintaș, chiar dacă nu 
am ajuns niciodaxâ golgeter. Era 
gata, gata să se intimple și acest 
lucru, in 1955. cind înaintea ulti
mei etape, cu cu Ozon și Drăgan 
aveam 18 goluri in clasamentul 
golgeterilor. Noi, timișorenii, ju
cam acasă cu Dinamo Brașov, cdl 
doi „progresiști* evoluau tot a- 
casă, intr-un meci mai greu, cu 
Petrolul Credeam că voi deveni 
golgeter. dar după trei bare, am 
înțeles că sînt un ghinionist și a- 
tunci am început sâ-i pasez lui 
Ciosescu, ca să cîștigăm partida. 
Iar la sfîrșitul etapei cine credeți 
Că a fost „încoronat44 gulgeterul 
ediției ? Ciosescu ’. Care înaintea 
ultimului joc avea numai 13 go
luri înscrise ! Era un titlu meri
tat, pentru că fostul meu coleg 
Ciosescu era făcut parcă numai 
pentru a marca. Dai într-o cola
borare perfectă cu ceilalți coechi
pieri. Dincolo de „laureatul" ace
lui campionat, merită reținută, 
cred frumoasa luptă în trei pen
tru titlul de cel mai productiv 
înaintaș. La care s-a adăugat al 
patrulea. Astăzi, din nefericire, au 
cam dispărut asemenea spectacu
loase turniruri...

— Asta voiam să vă întrebăm. 
De ce credeți că au dispărut oa
menii de gol ?

— Sînt mal multe cauze care 
explică această criză. 1) Lipsa de 
valoare a majorității atacanțllor, 
sărăcia procedeelor tehnice. Iar 
hiba aceasta pornește de la baza 
fotbalului, de la pregătirea copii
lor, care vin la echipele mari fără 
să posede elementele de bază. D»? 
vină sînt antrenorii, dar și con
dițiile improprii în care se pre
gătesc multi. Pentru că copiii 
joacă astăzi mai ales pe piatră, 
pe zgură, ceea ce este altceva 
decît fotbalul pe gazon. 2) Lipsa 
de responsabilitate, teama de a 
greși definesc astăzi mulți dintre 
atacanții primului eșalon. A dis
părut curajul celor din față, au 
dispărut oamenii care... treceau 
prin zid, cum erau Alexandres cu, 
Ene I, Andrei Rădulescu. Și fără 
curaj, fără bărbăție, cum să 
înscrii ? !. 3) Comoditatea și su
perficialitatea In pregătiri repre
zintă o alță explicație a pen uri ei 
de jucători de gol. Pregătirea a 
devenit mai mult o „corvoadă44, 
dispărind dăruirea și pasiunea 
pentru gol, fervoarea cu care un 
Petschovschi, un Baratky, Bazil 
Marian. Ozon. Constantin lucrau 
la fiecare antrenament si după el, 
pentru îmbunătățirea tennicii spe
cifice. pentru acea minunată clipă 
a golului.

F.C. CONSTANȚA, HOTĂRÎTĂ SĂ CONTINUE 
LUPTA PÎNĂ LA CAPĂT

în iarna aceasta, F.C. Constan
ța a început pregătirile pentru 
retur la Cimpina și le continuă, 
de miercuri, acasă, unde va ră- 
mîne pe toată durata etipei pre- 
competiționale, avînd programa
te o serie de jocuri de verifica
re. Din lotul, condus în continu
are de antrenorii Ilie Oană și C. 
Tîlvescu, fac parte următorii ju
cători : Ștefănescu, Cristea, Stan- 
cu — portari Mustafa, sădi laș,

Șerbănoiu, Lața — Anghel, Ne- 
delcu, Nucă. Au mai jucat: Dem- 
brovschi. Sihofschi, Manea și 
Suba (I. VLAO — coresp.).

a A.S.A. TG. MUREȘ — F. C. 
ȘOIMII SIBIU 2—0 (1—0). Ambele 
goluri au fost marcate de Fanici. 
A.S.A a aliniat formația: Biro 
n — Kortesi, Unchiaș. Ispir Jenei
— Pîslaru, Hajnai, Both n — Mun
tean. Fanici. Marton Au mai evo
luat: Kaposzta, Szekely. Stoica și 
Baroti (C. ALBU — coresp.).
• MINERUL LUPENI — JIUL 

PETROȘANI 2—0 (0—0). Au mar
cat : Leca și Tudor. Jiul a pre
zentat „11 “-le : Moise — P. Gri- 
gore, Rusu Bă din. Micul eseu
— Varga. Ciupitu, Stoica — Bu
cur eseu. Sălăjan. Stoichiță. După 
pauză. Jiul a rulat numeroși ju
cători : Bedo. Popa. Poc șan, Cio- 
bănică Vînătoru. Lixandru, E- 
nescu. Lasconi și Colceag. (I.

1, COTESCU — coresp.).

dezbaterea noastră 
CONSTANTIN DINULESCU

— Nu credeți că și maniera de 
arbitraj contribuie la lipsa de cu
raj a atacantilor de care amin- 
teați ?

— Eu cred că ponderea erorilor 
de arbitraj este infimă în raport 
cu cauzele amintite și față de ra
tările în lanț ale actualilor înain
taș L Personal, consider că manie
ra maj liberă de arbitraj, apre
cierea cu consecvență a legii a- 
vantajului poate contribui la sti
mularea jocului ofensiv. înaintașii 
trebuie lăsați să joace, nu opriți 
prin acordarea unor lovituri libe
re la cea mai mică atingere a ad
versarului. Dar mai cred că prin
cipala sursă a depășirii crizei tot 
jucătorii o reprezintă. De ce 2 
Pentru că apărările de astăzi sînt 
— zic eu — mult mai blînde de
cît cele de pe vremea mea. Dacă, 
noi, înaintașii de ieri am fi jucat 
ca actualii, am fi fost căleați în 
picioare de fundașii adversi.

— Afirmația e valabilă și cen
tru echipele g-zdă care se... tem 
atîta de dv. ?

— Aici cred că se află factorul 
esențial al actualei stări pe lu-^ 
cruri ; optica greșită, falimen
tară, aș zice, a jucătorilor, an
trenorilor, conducătorilor, în vir
tutea căreia acasă ss ciștigă ori
cum, iar în deplasare nu ! De 
aici și scăderea valorică a me
ciurilor, a înaintașilor.

— Ce-i de făcut ?
— Un singur lucru : să se mun

cească cu curaj, cu simțul reali
tății, cu ambiția devenirii con
tinue, să se stimuleze mai mult 
golul. La acest capitol consider că 
și spectatorii au un mare cuvînt 
de spus. Ei trebuie să fie primii 
care să oblige actorii din arenă 
să joace fotbal, să înscrie cît mai 
multe goluri. Cum ? •— veți spune. 
Participînd la un meci ca la un 
spectacol de teatru, unde să fie 
aplaudată orice replică, orice golj 
al gazdelor, dar și al oaspeților. 
La Leeds, am auzit că golul lui 
Beldeanu a fost mult aplaudat de 
spectatorii englezi ’

— Un gol ovaționat de un sta
dion întreg, dar un gol care se 
vede 12 zece ani cum scria presa 
engleză !

— Presa noastră trebuie să e-' 
duce mai susținut publicul în 
spiritul fair-pUy-ului total. Clnd 
atacanții vor fi aplaudați și In 
deplasare pentru goluri, atunci, 
cu siguranță, se vor bate mai 
mult ca să înscrie. • Publicul tre
buie să aplaude un gol ca pe o 
replică la teatru.

— Am reținut propunerea pe 
care am și lansat-o marelui pu
blic. îl așteptăm să fie obiectiv, 
cald, civilizat, ca la teatru. Să nu 
uităm însă nici marile obligații 
ale jucătorilor. antrenorilor și 
conducătorilor. Pentru că orice 
piesă de Shakes’ ea re sau Cara- 
giale nu va face sală plină la 
Teatral Național dacă va fi In
terpretată de o trupă prea mo
destă. Vă imaginați însă ce în
seamnă o distribuție cu Radu 
Beligan. Ion Caramitru, Ștefan 
Bănică, Ștefan Iordache, Dșm. 
Rădulescu. Ștefan Mihăiilescu- 
Brăila ș' alți actori de frunte. Vă 
imaginați cu alte cuvinte, că o- 
bligațiile principale sînt ale „ve
detelor" de astăzi din fotbalul 
nostru : Dudu Georgescu, Radu 
II, Marcel Răducanu Fanici. Că
mătarii, Terhcș. Mircea Sandu și 
alții. Cu siguranță că atunci cind 
unul dintre ei (sau toți ?) va 
înscrie un gol ca al lui Beldeanu, 
la Leeds. publicul va aplauda, 
oriunde, oricind !

Mircea M. IONESCU

Borali, Nistor, Turcu, Petcu, Bă- 
losu, Antonescu — fundași ; Ig
nat, Drogeanu, Livciuc, Purcârea, 
I. Moldovan, Constantin, Corcn- 
dea — mijlocași ; Tararache, Bu- 
duru, Peniu — înaintași. După 
cum se poate observa, față â? 
efectivul din toamna anului tre
cut, constănțenil l-au pierdut pe 
Dorel Zamfir — transferat la Di
namo, primindu-i, în schimb, pe 
I. Moldovan și Bădilaș. De ase
menea. au revenit, de Ia Șoimii 
Cernavodă, „veteranii" Antonescu 
și Ștefănescu, pe a căror mare 
experiență se contează la primă
vară. Cum privesc returul antre
norii I. Oană și Cr'Tîlvsscii ? Așa 
cum stau lucrurile în prezent, se 
apreciază, evident, că prima șan
să o are F.C.M. Brașov, Dar bu
na pregătire efectuată în această 
perioadă și posibilitățile reale, 
mai bine valorificate, ale lotului 
constănțean îi oferă acestuia per
spectiva de a continua disputa 
pentru promovare chiar și cu un 
handicap de șase puncte ! «Am 
vrea, spunea antrenorul I. Oană, 
ca pînă Ia urmă să hotărască 
valoarea și fair-play-ul. în ce ne 
privește, ne vom apăra pînă (la 
capăt, în mod corect, șansele, iaf 
în cazul că nu vom reuși anul 
acesta, vom relua, în vară, cu șl 
mai multă ambiție și hotărîre, 
lupta pentru revenirea în prima 
divizie, obiectiv către care con
verg aspirațiile tuturor iubitorilor 
fotbalului din Constanța44. (M.I.)
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FLACĂRA OLIMPICĂ 
A PORNIT

SPRE LAKE PLACID
ATENA, 31 (Agerpres). — In 

străvechea Olympia din Pelopo- 
nez, leagănul Jocurilor Olimpice, 
în cadrul unei ceremonii, desfă
șurată după obiceiurile tradițio
nale, a fost aprinsă flacăra sim
bolică a Olimpiadelor, de va arde 
la începutul acestui an în timpul 
desfășurării Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Lake Placid. Din 
Olympia, flacăra a fost purtată 
de ștafete pînă la Atena, unde a 
fost predată, pe vechiul stadion 
de marmură din capitala Gre
ciei. delegației Comitetului de or
ganizare a J.O. de iarnă. Torța 
olimpică a fost transportată eu 
avionul la Washington, de unde 
o ștafetă alcătuită din 52 de spor
tivi o va duce pînă la Lake 
Placid, pe un traseu in lungime 
de 600 de mile.

SCRIMERII ROMÂNI 
PE . PLANȘELE 

INTERNAȚIONALE 
ALE

LUNII FEBRUARIE
In luna februarie, scrimerii 

români vor participa la mai 
multe competiții internaționale, 
în țară și peste hotare. Astfel, 
floretisteie (Magda Chezan, 
Ecaterina Stahl, Adriana Dra- 
gomir, Gabriela Betuker și 
Csila Ruparcsics) iau parte la 
concursul de la Leipzig (1—3 
februarie). Prima garnitură a 
floretistelor va fi prezentă -la 
Goppingen (22—24), unde se va 
desfășura un turneu individual 
și „Turneul celor 7 națiuni**. 
Sabrerii vor avea programul 
cel mai bogat : „patrulaterul** 
Franța — Italia — România — 
Ungaria, de la Salerno (Italia), 
din 10 februarie, turneul de la 
Sofia (14—18) și „Trofeul Wo- 
lodjowski" (Konin, Polonia, 23— 
24). Spadasinii vor concura la 
Tallin (22—25), în timp ce flo- 
retiștii vor evolua la București, 
în cadrul Campionatelor inter
naționale ale României. „Spe- 
ranțelor** scrimei le este de
dicat „Concursul Prietenia**, la 
toate armele (individual și e- 
chipe), la Gottwaldov (Ceho
slovacia, 17—24).

Din țările socialiste

R. P. Polonă: 15000 DE STUDENȚI- 
VIITORI PROFESORI DE EDUCAȚIE FIZICĂ

Formarea cadrelor tehnice și 
instructorilor sportivi are o ve
che tradiție în Polonia, In toam
na aceasta s-au împlinit 60 de 
ahi de la înființarea primei școli 
superioare de educație fizică șl 
sport din această țară. Mai 
exact, in 1919 a luat ființă la 
Poznan primul institut de invă- 
țămînt superior pentru sport. Cu 
10 ani mai tîrziu, in 1929, a fost 
inaugurată c academie similară la 
Varșovia.

In anii puterii populare s-a 
pus un accent deosebit pe for
marea cadrelor de antrenori și 
instructori sportivi, înființindu-se 
numeroase institute de cultură 
fizică și sport și pentru prima 
oară au fost organizate cursuri 
prin corespondență. Astfel, nu
meroși antrenori, foști sportivi 
de performanță, s-au prezentat 
timp de patru ani la anumite in
tervale la examene, după care 
au primit diploma institutului 
respectiv. Din 1959 la universită-

• MAI BINE MAI TÎRZIU. dectt nicio
dată... Voleibaliștii noștri, băieți și fete, 
ne-au oferit plăcuta surpriză a calificării 
de ultimă oră în turneul final al J.O. de 
vară. Cu demonstrarea unor capacități de 
care, în fond, nu ne-am îndoit niciodată. 
Lor li se cuvine primul loc într-un top 
al celor mai bune performanțe obținute de 
reprezentanții sportului românesc în ultima 
săptămînâ. Și n-au fost puține I • EVE
NIMENTELE SE precipita în sporturile 
gheții. După ce nordicii dominaseră ..euro- 
penele“ de patinaj viteză de la Trondheim 
(în absența favoriților sovietici), iar Eric 
Heiden iși continua seria recordurilor mon
diale, a fost rîndul artiștilor pe patine să 
ne ofere cîteva flash-url insolite. La 
Goțeborg. în acordurile muzicii și sub pri
virile circumspecte ale arbitrilor, Irina 
Rodnina a demonstrat că rămîne maestra 
incontestabilă a probei de perechi și după 
o întrerupere de un an și jumătate. Iar 
Robin Cousins, după un stagiu considerat 
de -unii prea lung în anticamera succesu
lui. întrerupe monotonia hegemoniei 
Hoffmann — Kovalev devenind campion 
european. înregistrările TV ne vor convin
ge — cu siguranță — că succesorul si com
patriotul lui John Curry este demn de

lauri. • CAMPIONUL MONDIAL SCOS 
din ECHIPA : Acest fapt neobișnuit s-a 
produs la campionatele europene de șah de 
la Skara, unde Anatoli Karpov (învins de 
Miles, apoi transpirlnd pentru remiză la 
Portisch. Andersson si Ermenkov) a tre
cut pe banca rezervelor, pentru a permite 
altora, mal în formă, să ducă formația

U.R.S.S. spre victorie. în fruntea acestora 
din urmă. Gări Kasparov (16 ani), elevul 
Iui Botvinnik, autor al unui scor excelent: 
5*/i puncte din 6 partide ! • SEMNELE DE 
ÎNTREBARE continuă în dreptul rezultate
lor pe care le obțin așii volanului în noua 
ediția a C.M. de automobilism (formula 1). 
Nici a doua probă sud-americană, pe cir
cuitul de la Rio de Janeiro, n-a adus o 
reabilitare a vedetelor consacrate. Noii ve-

aiți, Alan Jones și Bene Arnoux (cîștigă- 
tor la ..interiagos**, cu una din cele două 
mașini Renault-RE20), par să se intaleze 
pentru o bună perioadă de timp în frun
tea clasamentului. • ADIO TENISULUI — 
la 25 de ani — spune Chris Evert-Lloyd. 
Intr-o declarație apărută în „Stuttgarter 
Nachrichten*, fosta campioană absolută a 
rachetei afirmă că va mai juca doar cinci 
turnee in Circuitul ..Avon" șl poate încă 
trei, pentru a răspunde unor invitații mai 
demult acceptate. După care, odată cu ve
nirea primăverii Chris va pune definitiv 
racheta în cui pentru a se consacra îndato
ririlor familiale. Să fie oare așa ? O JESSE 
OWENS, fostul mare atlet, ale cărui ini
țiale coincid cu acelea ale Jocurilor Olim
pice (la care a cucerit 4 medalii de aur 
în ediția din 1936) pare să fi scăpat de 
spectrul morții. Ieșind dintr-un spital din 
Connecticut. unde fusese internat pentru 
cancer pulmonar. Jesse (acum în vîrstă de 
66 de ani) declară că s-a lăsat definitiv de 
fumat. Timp de 35 #de ani fumase cîte un 
pachet și jumătate de țigări pe zi. Să-i 
dorim un nou start bun, așa cum numai 
el știa să-1 ia

Radu VOIA

Luni, marți și miercuri la Zagreb

IUGOSLAVIA-ROMÂNIA 
ÎN „CUPA DAVIS"

• Se scontează pe prezența lui lise Năstase • Un „ve
teran" (Franulovici) și în formația gazdă

Luni, la Zagreb, împotriva 
formației Iugoslaviei, echipa de 
tenis a României debutează 
direct în turul 2 al întrecerilor 
grupei B a zonei europene a 
„Cupei Davis“, aflată acum la 
cea de a 69-a ediție. Va fi cel 
de al 72-lea meci al tenisma- 
nilor români în prestigioasa 
competiție mondială pe echipe. 
Și pentru că sintem la capito
lul statisticilor, să adăugăm că 
dacă bogatul program interna

Tinăra speranță FI. Segârceanu, la unul din ultimele antrenamente 
Foto: Ion MIHAICA

țional de turnee individuale li 
va permite marelui nostru ju
cător Ilie Năstase să se alăture 
echipei țării la Zagreb, atunci 
pentru el, luni, se va înregis
tra cel de al 123-lea joc în 
„Cupa Davis**, el ocupind — du
pă italianul Pietangeli — un in
vidiat Ioc 2 mondial al selec
țiilor în echipa națională pen
tru această competiție.

Lotul român — compus din 
Florin Segărceantt. campionul 
țării pe 1979, Dumitru Hârădău, 
clasat pe primul Ioc în „top**-ul 
F. R. Tenis, Andrei Dirzu și 
Marian Mirza — a și sosit la 
Zagreb, aflindu-se sub îndru
marea antrenorilor emeriți 
Gheorghe Viziru, căpitanul-ne- 
jucător, și Alexe Bardan, an
trenorul federal. Delegația, con
dusă de Alexandru Lăzărescu, 
secretarul responsabil al F. R. 
Tenis, locuiește la hotelul

țile din Poznan și Varșovia s-au 
înființat secții speciale, unde pro
fesorii și antrenorii cu o anumi
tă vechime iși pot da examenul 
de doctorat. In prezent, tn aceste 
institute de invățămint superior 
de sport (numite A.Z.S. și A.W F.) 
Învață peste 1500 de studenți din
tre care 530 de fete, la care se 
mal adaugă alte cîteva mii de 
cursanți din noile institute de 
cultură fizică și sport recent În
ființate ta Gdansk. Katowice. 
Cracovia, Podlarsk* și Chorzow. 
La ora actuală, pe băncile uni
versităților și institutelor de cul
tură fizică și sport sint înregistrați 
15 000 de cursanți, viitori profe
sori șl instructori de educație fi
zică și sport. Dintre aceștia, nu
mai In anul I urmează cursurile 
la zl aproximativ 3000 de studenți.

De notat că. din marele număr 
al studenților, 54 sint maeștri al 
sportului. 10 făclnd parte din ac
tualul lot olimpic care se pregă
tește in vederea J.O. de vară. 

„Plava laguna". Presa locală a- 
preciază forța de joc a tinerei 
echipe românești, dar nu as
cunde nici nădejdea că forma
ția iugoslavă, întărită cu ve
teranul Zeliko Franulovici (lo
cul 98 în clasamentul compu
terizat care-1 are pe Năstase 
pe locul 52), și-ar putea asi
gura calificarea. Din echipa 
iugoslavă — potrivit anunțului 
forului de specialitate — mai 
fac parte Zoltan Ilin, campio

nul țării pe 1979 (învinsul lui 
Segârceanu, la Pancevo, acum 
o lună, in cadrul campionatu
lui european pe echipe), Zoran 
Petkovici (jucătorul numărul 5 
în Iugoslavia) șt Slobodan Zi- 
vojinovici, campionul de ju
niori al țării pe 1979, cunoscut 
ca un bun jucător de dublu. 
Să mai amintim că echipa 
iugoslavă s-a calificat in pri
mul tur. intrecind formația 
Portugaliei cu 5—0, intr-o alcă
tuire în care Ilin a jucat me
ciurile de simplu (alături de 
Ostoja), iar Franulovici doar 
pe cel de dublu (tot cu Ostoja, 
acum absent, fiind la studii în 
S.U.A.).

Meciul Iugoslavia — Româ
nia se dispută in zilele de luni 
4, marț* 5 și miercuri S februa
rie, fiind — după cum se știe — 
televizat parțial. Duminică la 
prinz va avea loc tradiționala 
operație de tragere la sorți, 
care va decide ordinea jocu
rilor de simplu, prilej cu 
care vom afla, cu certitudine, 
numele jucătorilor de simplu 
aleși de căpitanii celor două 
formații (alcătuirea dublurilor 
fiind permisă și marți, înaintea 
jocului).

Victor BANCIULESCU

în primd manșa a „supcrcupci luropci" la ioibal

NOTTINGHAM FOREST-C.F. BARCELONA 1-0
LONDRA. 31 (Agerpres). La 

Nottingham in prezența a peste 
25 90S de spectatori s-a disputa» 
prima tnar.să a finalei ..Supercu- 
pe: Europei* la fotbal dintre 
Nottingham Forest, deținătoarea 
„C.CX*, și CU Barcelona, ciș- 
tigătoarea ..Cupei cupelor-. Fot- 
t>J-șa englezi au obținut victo
ria cu 1—9 (1—0) prin punctul 
marcat ia nun 3 de Charlie 
George. O excelentă impresia a 
lăsat portarul spaniol Artola. con
siderat ce mai bun Jucător de 
pe teren. A ar-.trat Prokop (R.D. 
Germană) următoarele formații : 
NOTTINGHAM: Shilton — Ander-

CICLIȘTII ALEARGĂ AZI CU 50 km/h! 
CARE VA FI OARE MEDIA ORARĂ

Ciclismul a parcurs rapid 
sezonul competițional al anu
lui 1979. Rapid, pentru că me
diile orare au fost din ce în 
ce mai ridicate, îndeosebi în 
probele de contratimp indivi
dual și pe echipe, probe in 
care s-a depășit media de 50 
km/h !

1979 a adăugat listei „legen
darilor** sportului cu pedale a- 
mator, pe tabloul de onoare 
deschis de Jan Vesely, pe care 
se mai află înscriși Gustav 
Schur, Ryszard Szurkowski ș.a., 
încă un nume : cel al sovie
ticului Serghei Suhurucenko. 
Noua vedetă a dominat auto
ritar sezonul preolimpic, ciști- 
gînd „Turul Cubei" și „Turul 
regiunilor" (Italia), precum și 
cele două mari curse pe etape 
ale ciclismului : „Cursa Păcii" 
și „Tour de 1’Avenlr". I-a „scă
pat** doar campionatul mondial 
(Valkenburg, Olanda), tricoul 
„arc-en-ciel" revenindu-i italia
nului Gianni Giacomini. Am 
convenit însă mai de mult că, 
în cazul unui mare număr de 
valori apropiate, campionatul 
mondial devine un fel de... 
„loz în plic".

Dispută aprigă și în cealaltă 
probă olimpică de fond : cursa 
de 100 km contratimp pe e- 
chipe. Lingă (uneori chiar sub 
el) fenomenalul timp de două 
ore au ajuns nu numai forma
țiile pe care le știam — și le 
așteptam —, R. D. Germani 
(campioană mondială), UJi-S.S„ 
Elveția, Cehoslovacia ș.a., ci și 
unele țări nordice (Norvegia și 
Suedia), precum și echipe de 
peste Ocean. Bătălia pentru 
aurul olimpic se anunță acerbă, 
rutierii sovietici fiind, totuși, 
marii favoriți, ei avînd și a- 
vantajul terenului propriu.

Situația echipei României 
este cunoscută. Alcătuită din 
Teodor Vasile, Mircea Romaș- 
canu și Cornel Nicolae (al pa
trulea om este încă în discu
ție, atit Valentin Marin cît și 
Traian Sirbu fiind de o exas
perantă inconstanță), ea în
cearcă — antrenorul emerit 
Nicolae Voicu fiind, în această 
privință, optimist — să se a- 
propie de „marile puteri". Pri
măvara lui 1980 va fi decisivă.

La profesioniști, retragerea 
lui Eddy Merckx a lăsat plu
tonul fără un lider autoritar. 
Este drept, ordinea în „Super 
Prestige Pernod 1979“ (un clasa
ment pe puncte în genul celui al 
„Marelui premiu FILT“) îl in
dică pe Bernard Hinault drept 
lider : 1. B. Hinault (Franța) 
421 p, 2. Giuseppe Saronni

son. Gray, Burns, Lloyd, Francis, 
O’Neill. Bowles, Birtles, George, 
Robertson. C.F. BARCELONA : 
Artola — Zuviria, Olmo, Migueli, 
Sarrat, Costas, Asensi, Lancaburu, 
Rubio. Roberto. Simonsen.

ALTE REZULTATE : • tn tur
neul preohmpic de la Bogota : 
Brazilia — Bolivia 4—0 M tn sfer
turile de finala ale Cupel Italiei: 
Juventus — Inter 0—0 (In tur 
2—0). • In „16-‘-imile Cupe:
P..F. Germania : Langerwehe (e- 
chipă de amatori) — Hertha 2—1! 
• Sei. Japoniei — Ujpestl Dozsa 
2—1 a—0).

(Italia) 330 p, 3. Joop Zoete- 
melk (Olanda) 325 p ; 4. Fran
cesco Moser (Italia) 245 p. 5. 
Jan Raas (Olanda) 240 p... Greu 
însă de precizat dacă acest cla
sament reprezintă ferm ierar
hia anului. Zoetemelk a cîști- 
gat Paris —Nisa, Saronni a 
fost primul în „II Giro", Hi
nault a înregistrat a doua vic
torie consecutivă în „Tour“, 
Raas a devenit campion al lu
mii, iar Moser a terminat în
vingător în Paris — Roubaix, 
dar la fiecare din aceste com
petiții a lipsit cel puțin unul 
dintre preAendenții la „tricoul 
galben** sau roz sau...

Și mai este ceva care ne 
face să ezităm în desemnarea 
liderului real : cele două mari 
speranțe — Hinault și Saronni 
— s-au întîlnit doar în curse 
nesemnificative („Fleche Val- 
lonne" și „Turul Lombardiei"), 
împărțindu-și victoriile. ȚJrtna- 
rile probe — Giro și Tear — 
fiecare a evoluat pe teren... 
propriu, cîștigînd firește, deși 
drept este să spunem că „Tu
rul Franței" nu se poate com
para cu „Turul Italiei".

Totuși, dacă recunoaștem ie
rarhia Pernod, înseamnă că Hi
nault se plasează în fruntea 
plutonului. La 25 de ani, acest 
urmaș al lui Jacques Anquetil 
are un palmares impresionant, 
în 5 ani, el a cîștigat de două 
ori „Turul Franței** (1978 și 
1979), de trei ori „Marele pre
miu al Națiunilor" (1977, 1978 
și 1979), de două ori „Criteriul 
Dauphine" (1977 și 1979) și cite 
o dată „Turul Spaniei" (1978), 
Gand-Wevelgem, Liege-Bas- 
togne- Liege, „Fleche Vallonne". 
La aceeași vîrstă, Merckx avea 
în plus un titlu mondial, două 
tururi ale Italiei și altele...

Oricum, 1980 va fi și pen
tru profesioniști un an decisiv 
în desemnarea capului de co
loană. O întilnire Hinault — 
Saronni este inevitabilă.

Hristache NAUM

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Lyon, belgia

nul Puttemans a cîștigat o probă 
de cros în lungime de 10,8 kmkjn 
31:39,0, urmat de englezul J ajfeL 
la 4 sec. și francezul Bouster ia 
12 sec.

BIATLON • La Anterselva (I- 
taiia), pentru „Cupa mondială44 : 
10 km — Frank Ulrich (R.D.G.) și 
ștafeta 4X7,5 km — R.D. Germa
nă, Austria, U.R.S.S., Polonia, 
Franța, Italia.

BOX • La Tbilisi, a doua în- 
tîlnire dintre selecționatele 
U.R.S.S. și S.U.A. s-a încheiat 
cu victoria pugiliștilor sovietici 
cu 5-ț—4. In primul meci, la Mos
cova, gazdele cîștigaseră cu 8—3.

CICLISM • „cursa de 3 zile- 
de la Copenhaga s-a încheiat cu 
victoria cuplului Patrik Sercu 
(Belgia) — Albert Fritz (R.F.G.).

• HOCHEI • La Garmisch 
Partenkirchen, în meci amical, 
echipa U.R.S.S. a dispus cu 7—4 
(3—0, 0—3, 4—1) de reprezența-
tiva R.F.G.

SCHI • Campionatele de sări
turi ale R. F. Germania de la 
Isny au fost dominate de Pater 
Leitner cu 254,10 p (cea mal lun
gă săritură a sa a măsurat 87,5 
m), urifiat de Thomas Klaiuser 
(15 ani) cu 249,60 p • 
La A-nzere și Verbier se desfă
șoară campionatele de' schi ale 
Elveției. Proba de slalom uriaș a 
fost cîștigată de Peter Luscher, 
iar proba feminină de coborîre 
a revenit Annemariel BischofS- 
berg, Marie-Therese Nadig nu 
participă la campionate, pregâ- 
tindu-se pentru J. O. de iarnă.

TENIS • La Katowice au con
tinuat meciurile turneului rezer
vat tinerilor tenismani. La sim
plu feminin, Liliana Pop (Româ
nia) a învins-o cu j—2. 6—3 oe 
poloneza Katia Slenchak. In 
proba de simplu masculin ceho
slovacul Rotislav Vojtasek a cîș
tigat cu 6—3, 6—4 meciul ?u Va
sile Sălaj an (România) • AU 
continuat întîlnirile turneului de 
la Richmond (S.U.A.) : Amaya— 
Dibbs 6—2, 6—4 ; Fibak — Mot- 
tram 7—6, 8—6 ; Scanlon — Pat
tison 6—4, 7—6 ; McEnroe — Ca
hill 7—6, 6—3 ; Tanner — Joubert 
7—5, 6—1 ; Vilas — Cain 6—4, o—*!: 
Gottfried — Vlenes 7—6. 6—3 • 
în turneul feminin de is Seattle, 
Sue* Barker a cîștigat cu 6—1, 
6—1, jocul cu Bettina B inge.
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