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România — Iugoslavia 5-0 in „Cupa Davis“

VICTORIE CATEGORICA
A TENISMANILOR NOȘTRIZAGREB, 6 (prin telefon). Miercuri la prinz, Înaintea ultimelor două meciuri de simplu. echipa României era deja calificată în turul următor al „Cupei Davis" (zona europeană. grupa B). Astfel că partida pe care a susținut-o Florin Segărceanu a contat doar pentru palmaresul personal, iar pentru Ilie Năstase nici atît, el jucînd nu cu Zeliko Franu- lovici, ci cu o rezervă a formației Iugoslaviei. Zoran Pet- kovici. La capătul celor trei zile, echipa României încheie victorioasă cu 5—0 o întîlnire pe care am presupus-o mult mai dificilă înainte de începerea ei.
FLORIN SEGĂRCEANU - ZOL- 

TAN IUN 2-6, 6-4, 6-3, 6-2Florin Segărceanu a început partida sa cu Zoltan Ilin, pe cu o lună în urmă, la Pancevo, cu o oarecare detașare, ușurință repede exploatată de jucătorul foarte bun din Novi Sad, care și-a apropriat primul set aproape fără opoziție : 6—2 după 25 de minute de joc și două decisive break-uri de început, la 1—0 și 3—0. Abia la sfirșitul setului secund Segărceanu a început să-și vădească superioritatea, dar nu cu valoarea la care-i dau dreptul calitățile arătate în zilele precedente. A făcut greșeli, ajungînd de la 5—2 să fie aproape egalat (5—4), înainte de a cîștiga cu 6—4, după 35 de minute de joc. Adevărul este că, nepreparat, a depus eforturi în joc. in loc să-1 depășească net pe ' adversar. Cu serviciul dereglat, cu retururi Segărceanu a făcut punct mai priit, se pare, întrucît la reluarea jocului a făcut repede două break-uri (la 3—2 și 5—2), apropiind momentul victoriei care-i putea reveni mult

care îl mai Învinsese

nesigure, fiecare greu. Pauza i-a

In semifinalele
„Cupei cupelor"

la Handbal feminin

CONHCTIÂ BUCUREȘTI
A ciștigat al 3-lea cumai ușor, set cu 6—3, iar al 4-lea 6—2. in 25 de minute, în tot atîtea cite î-au trebuit pentru a pierde primul.

ILIE NĂSTASE - ZORAN PET- 
KOVICI 6-2, 6-1, 6-2La 4—0 pentru echipa României, Ilie Năstase a făcut o adevărată demonstrație de măiestrie împotriva tînărului student (de 20 de ani), Zoran Petkovici din Tuzla Bosniei, întrucît Zeliko FranulSvici nu s-a prezentat la joc acuzind o entorsă, el a fost înlocuit cu o rezervă. Cu servicii extrem de puternice, cu mingi plasate, marele nostru jucător a evoluat ca un profesor cu elevul său, ceea ce s-a văzut și în rezultatul final : 6—2, 6—1,6—2, obținut in exact o oră de joc. La unele lovituri spectatorii l-au aplaudat pe Năstase minute în șir, apreciind virtuozitatea jucătorului român. Victoria sa rapidă nu are, firește, nici o legătură cu faptul că Ilie Năstase prefera să prindă avionul care să-l ducă încă astă seară (n.r. ieri seară) la turneul de la Palm Springs.

Victor BÂNCiULESCU

In cealaltă semifinală:
Guts Muths (R. F. Germania) —

Lokomotiva Zagreb (Iugoslavia)
Ieri a avut loc la 

ției internaționale de 
Basel (Elveția), tragerea la sorți a 
semifinalelor cupelor europene, lată 
ce au decis sorțij:

Cupa cupelor (feminin):
CONFECȚIA BUCUREȘTI - ISKRA 

PARTIZANSKE (Cehoslovacia);
Guts Muths (R.F. Germania) — Lo

komotive Zagreb (Iugoslavia).
Cupa campionilor europeni (femi

nin) :
Radnickt Belgrad (Iugoslavia) — 

Polizei Stockholm (Suedia);
Inter Bratislava (Cehoslovacia) 

Dimitrov Sofia (Bulgaria).
Cupa campionilor europeni (mas

culin) :
Atletico Madrid (Spania) - Valur 

Reykjavik (Islanda) ;
Duklc Praga (Cehoslovacia) - 

Grosswallstadt (R.F. Germania).
Cupa cupelor (masculin):
Banja Luka (iugoslavia) — 

Gummersbach (R.F. Germania);
Calpîsa Alicante (Spania) — 

teborg (Suedia).
Așadar, Confecția va întîlnl 

cîșTigâtoarea ,,Cupei Cehoslovaciei".
Primul meci se va disputa la Bucu
rești (pinâ la 2 mirtie), iar returul 
va avea loc la Partiianske (pinâ la 
9 martie).

La sfirșitul săptăminii,

sediul Federa- 
Handbal, din

T.V.

VfL

Go-

P3

DOUĂ CONFRUNTĂRI INTERNA JIONALE 
ALE SCHIORILOR ROIAĂNIDeși în ultimele zile mercurul termometrelor a urcat... periculos de mult pentru zăpada depusă în principalele localități montane ce găzduiesc întrecerile de schi, disputele prevăzute în calendarul competițional

STINGĂVASILE
POATE DEVENI

UNUL DINTRE

iarnă, mult aștep- prin muncă

continuă. La sfirșitul acestei săptămînl, două întreceri internaționale și una de nivel republican rețin atenția iubitorilor sporturilor pe zăpadă.„CUPA POIANA", la schi alpin. Poiana Brașov va fi din nou gazda unui interesant concurs de seniori, specialiști în probele alpine. Cei mai buni schiori români, printre care loan Cavași, Alin Năstase, A- lexandru Manta, Csaba Portic, vor primi vizita unor valoroși parteneri de întrecere din Polonia, Bulgaria și Iugoslavia. Menționăm că la această întrecere, care se va desfășura vineri (slalomul special, în Ruia) și simbătă (slalomul uriaș, pe
(Continuare in pag 2-3)

IZVORUL DULCE NU VĂD

ÎL SI>Pe profesorul de zică Vasile Dragomir l-am cunoscut cu aproape 15 ani in urmă, la conferința Consiliului pentru educație fizică și sport ai fostei regiuni Ploiești, cînd primea distincția „Merite în activitatea sportivă". Era o răsplată a muncii desfășurate de tinărul dascăl în propagarea sportului in mediul rural, a entuziasmului cu fâșura munca în piilor de țărani, sufla dragostea pentru mișcare,

DOAR LA... TELEVIZOR, 
PRACTICĂ educație fi- CU PLĂCERE

MARII HANDBALIȘTI 
Al LUMII

clasă și, mai cutimpul lui liber,care însemna deatitea ori de di-mineață pină sea-ra.Au trecut anide atunci. vreocincisprezece. Pro-fesorul de sport

care își des- rindurile co- cârora le in- pentru sport, în orele de seamă, In

dezvoltarea bazei materiale ian 
parte și părinții copiilor, oa
meni care s-an deprins de 
acum cu noțiunea de sport\ ne spunea directorul. Ne-* convins zestrea sportivă a șco
lii, pe care am văzut-o și pe care nu o au multe școli „do la oraș“, nu dintr-un sat striris între coamele de deal, unde transportul se face mult mal greu, ca și aprovizionarea cu materialele necesare. Dar școala 
din Izvorul Dulce, unde învață șl fac sport și copiii din Nenciulești, Dealul Vii, Gura Sărățil și .....................

Vasile Dragomir arămas însă același entuziast, același om întreprinzător. A urcat trepte ale propriei calificări (cu mai bine de un an în urmă și-a trecut examenul de profesor de gradul I) și, cu toate că are acum doar 40 de ani, de un deceniu este director de școală, perioadă în care a fost ales și membru în Consiliul județean pentru educație fizică și sport Buzău, membru ăl Comisiei sport-turism și pregătire a tineretului pentru a- părarea patriei a C.C. al U.T.C. Toate aceste investituri sînt, de fapt, aprecieri la a- dresa muncii lui, pe care, în- tr-una din zile, aveam s-o vedem reflectată în realizările dobîndite de școala pe care o conduce și pe tărîmul sportului.

rituri,

Dobrilești are un teren, cu suprafața bituminizată, .pe care se joacă handbal, baschet, volei (pentru fiecare sport existînd paratura ră), un tic de | sector pistă de 60 . ___două mese de ping- sală de gimnastică, aparate, cu saltele, medicinale. Este o făcută cu forțe pro-

a- necesa^ mare por- gimnastică, de să- de aler- m. Și amo gări lungă mai văzut pong și o cu cîteva cu mingi sală mică, prii, dar extrem de utilă. Cind vremea este nefavorabilă, elevii nu mai fac gimnastică printre băncile claselor sau pe coridor, cum se mai întîmplă pe la școlile în care profesorii și directorii (să nu le zicem comozi, dar neîntreprinzătorl, da) se mulțumesc să spună „nu avem condiții" și așteaptă să vină cineva și să le aducă „condițiile" pe tavă ! Iar activitatea sportivă de la Izvorul Dulce înseamnă (așa cum ne-o înfățișează și „Panoul sportiv", cu poze și grafice, cu progra-

Voleibalistele școlii și diplomele obținute pentru succesele lorAm fost la Școala generala din satul Izvorul Dulce (Sără- țeanca, cum i se spunea), comuna Merei, județul Buzău. Școală mare, bine îngrijită, în care învață aproape 300 de copii și unde predau 11 profesori și 4 învățători. De educația fizică, de activitatea sportivă a elevilor se ocupă directorul L Dobre. sport, de acțiuni sportive, celelalte cadre didactice își duc contribuția, după cum
impreunâ „Cind e cu vorbaprof, de și a- la

mul riguros alcătuit pentru toate competițiile) crosul săp- tămînal (sîmbăta), handbal și volei neu), întrecerile masă și șah. De leagurile buzoiene brăcate în mantia groasă a zăpezii, în prim-plan s-au aflat întrecerile de săniuțe din cadrul „Daciadei albe". Spunînd toate acestea, nu trebuie să
Constantin ALEXE

meciurile do (sistem turtle tenis de cind și me- au fost îm-

(Continuare in vag 2-3)

j

• Vlado Stenzel, trenorul echipei R.F. Germania, campioană mondială) : „Vasile Stingă are calități senzaționale. El' poale deveni una dintre marile vedete ale handbalului mondial".© Evgheni Evtușenko (antrenorul reprezentativei U.R.S.S., campioană olimpică) : „Printre jucătorii de valoare ai noii generații se numără și Vasile Siingă. Forța, viteza de execuție și — mai ales — detenta îl ajută in realizarea unui înalt coeficient de eficiență".• loan Kunst-Ghermă-nescu (președintele Handbal, coordonator pregătirii selecționatei ___mâniei) : „Talent remarcabil al handbalului nostru. Vasile Stingă a realizat un important salt calitativ in sezo-
F.R. al Ro-

nul internațional de El are însă resurse mai mari, pe care tăm să le fructifice multă, foarte multă la antrenamente".Așadar, Vasile Stingă — cel care ne-a impresionat puternic în ultimele meciuri ale echipei noastre naționale, jucător de bază al formației Steaua, campioană a țării — este o posibilă mare vedetă a handbalului mondial, așa cum au fost Gruia și Gațu, așa cum mai sînt încă Penu șl Birtalan. In vîrstă de 23 de ani (i-a împlinit luna trecută). Stingă este student în anul II la I.E.F.S.Activitatea în handbal a început-o cu 9 ani în urmă la Hunedoara, cu antrenorul Iuliu Voinea (Constructorul și Clubul sportiv școlar), continuîndu-și-o la Metalul (Divizia B, antrenor Cris- tache Boiangiu). Cu trei ani
Hristache NAUM

(Continuare in nno 2—3)

DISCIPLINA, COMPONENTĂ ESENȚIALĂ, 
DETERMINANTĂ A PERFORMANȚEIiri societatea^ noastră, socialistă, se vorbește adeseori și cu deplin temei despre necesitatea asigurării unei discipline exemplare de muncă în toate sectoarele vieții cconomico-șociale. Cu o disciplină perfectă, randamentul la locul de muncă este mai mare, ridicindu-se implicit calitatea muncii și a produselor ei. Disciplina nu este cerută ca o performanță socială, ea este o condiție firească, legitimă in viața morală a patriei noastre, condusă după legile scrise — și nescrise — ale eticii și echității socialiste, după un înalt Cod al Omeniei în care aproape fiecare pagină se deschide cu exemplul partidului, tovarășul NICOLAE i de omenie, să fim oameni detoate zilele, al secretarului care ne cere tuturor să țară a zilele nece- considerabil munca, îndeplinirea ei in bune condiții, în viața sportivilor de performanță fără disciplină nici nu se poate vorbi de adevărata performanță. Performanță lipsă de disciplină - evidentă contradicție

Dacă în disciplina sar care
viu. d;CEAUȘESCU, omenie intr-oviața de toate este un factor ajută

general al i fim comuniști

Și iată o in termeni, cel de-al doilea eliminîn- du-1, spulberîndu-1 chiar, din plecare, pe cel dinții.In „dosarul psihologiei spor

omeniei.tive", deschis de — specialiștilor, sportivilor, tuturor celor care vor să-și aducă contribuția — în ideea de a scoate în relief marea pondere pe care o are o bună pregătire psihologică în obținerea- înaltei performanțe, a performanței de cotă internațională, ne-am gîndit să abordăm azi factorul determinant al disciplinei sportivului.Nu sîntem deloc exagerați, dimpotrivă, ne înscriem în

ziarul nostru tehnicienilor, „rețetele" și recomandările tuturor marilor antrenori, ca și ale tuturor marilor sportivi atunci cînd susținem că disciplina performerului înseamnă DISCIPLINA IN TOATE. Disciplină perfectă a vieții de toate zilele, disciplină a efortului șl a odihnei, disciplină a somnului, disciplină a mesei, apoi
Marius POPESCU

(Continuare in pag 2-3)



LABORATORUL I.E.F.S.", PENTATLONUL MODERN SE... MODERNIZEAZĂ!
UN NOU Șl PREȚIOS SUPORT 

AL CERCETĂRII SPORTIVE ROMÂNEȘTI

CAMPIONATE • COMPETIȚII
A\\\\\\\w\\\\^

In scopul legării cît mai rtrînse a învățămîntului cu cercetarea și producția, în cadrul Institutului pentru educație fizică și sport din București a fost înființat, cu cîțiva ani în urmă, un laborator de cercetare aplicativă cu implicații imediate în practică. In momentul de față, colectivul de cercetători are contracte cu federațiile române de tir și de schi, cu Academia de Științe Medicale. Scopul principal al cercetării științifice sportive este aplicarea în practică a celor mai noi cunoștințe teoretice, în vederea unei cît mai eficiente pregătiri a loturilor olimpice ale României și a obținerii unor performanțe înalte. Direcția principală a cercetărilor o constituie reacția biologică la solicitările specifice din

privind reacțiile organismului unui sportiv în efort necesită construirea unor instalații și »- paraturi speciale de investigație. Aparatul construit de noi conduce la aprecierea calității procesului de elaborare a focului in tirul de performanță. El mai permite, de asemenea, măsurarea și înregistrarea, Ia un inalt nivel de precizie, a majorității parametrilor de care depinde o ochire corectă. Concluziile și noile mijloace de antrenament elaborate pe baza lor conduc spre tir. accelerarea progresului înV-am ruga să ne prezen- și etapele pe care colec-tați .tivul pe care-1 conduceți le-a străbătut în realizarea acestui aparat de mare însemnătate pentru performanța românească.— Ideea construirii lui a

Culegerea unor date cît mai complexe și doar aparent neînsem
nate constituie o etapă importantă in elaborarea unor noi mij
loace de antrenament Foto : Dragoș NEAGUcele mai diferite sporturi, precum și urmările acestora asupra organismului performerului. Pe baza interpretărilor științifice ale informațiilor, obținute cu ajutorul unei aparaturi de investigație complexă, constituite in premieră mondială în România, se poate dirija, îd mod științific procesul de pregătire a înaltei performanțe. Să mai amintim că șeful laboratorului este dr. îng. Adrian Gagea, absolvent al I.E.F.S., al Facultății de electronică industrială, doctor în biomecanica și... student în fî- lologie-istorie, colectivul său de colaboratori fiind alcătuit din 10 specialiști în medicină, biologie, biochimie, biomecanică, psihologie, la care se adaugă doi tehnicieni.Ultima realizare cărei concepție întregime opera boratorului >— <parat menit să ajute efectiv pregătirea formanță disciplină prezintă,său deosebit, încă multe necunoscute. L-am rugat pe autorul și realizatorul proiectului să ni-1 prezinte. Iată, pe scurt, opiniile sale :— Obiectivarea informațiilor

: tehnică — a a fost șefului la- este un îna-pentru înalta per- în tir, adică într-o sportivă care mai datorită specificului.

pornit de la conducerea federației de tir și cred că aceasta este calea pe care ar trebui s-o urmeze și alte federații interesate să colaboreze cu noi. tn- tr-o primă etapă, de studiu, la care a participat un larg colectiv de specialiști — între care antrenori de tir, metodiști și întreg colectivul de cercetare — s-au stabilit obiectivele finale pe care trebuie să le urmărim. In etapa a doua, de proiectare, am primit un sprijin substanțial in documentare din partea I. P. București, Institutului de tehnologie și inginerie nucleară, Institutului pentru tehnică de calcul In ultima etapă, cu efectiv al conducerii lui pentru educație sport și cu ajutorul nilor existenți în această unitate de invățămînt superior, noul aparat a căpătat statut de existență, in întregime, in ca- iaboratorului nostru. Din motiv, marca lui este rar intilnită, dSr, vă asi- demnă de cea mai mare

și altele, sprijinul Institutu- fizică și tehnicie-
drul 
acest 
cam 
gur, 
încredere.într-adevăr, o firmă pe care am întîlnit-o pentru prima dată, convinși fiind că nu și ultima : „MADE IN I.E.F.S. BUCUREȘTI".

Radu TIMOFTE

Interviu cu IOAN MUREȘANU, despre propunerile de modificare 
a regulamentului acestei discipline -La Warendorf, în R.F. Germania, s-a desfășurat recent ședința Comitetului tehnic al Uniunii internaționale de pentatlon modern și biatlon, care a luat în discuție și a analizat propuneri vizînd îmbunătățirea activității organizatorice și com- petiționale a pentatlonului modern. Tovarășul loan Mure- șanu, membru al Comitetului tehnic al U.I.P.M.B., a avut amabilitatea să ne ofere cîteva amănunte în legătură cu discuțiile pifftate și cu principalele măsuri care vor fi supuse aprobării viitorului Congres al U.I.P.M.B., programat în vară, la Moscova.— Cum s-ar putea grupa propunerile pe care Comitetul tehnic le va supune aprobării Congresului U.I.P.M.B. ?— Desigur, cele mai importante se referă la pentatlonului modern, dintre ele urmînd a suporta modificări deosebite. Să menționez, mai intii, călăria. Intru- cît în ultimii ani un număr tot mai mare de concurenți, unii chiar slab pregătiți, realizează punctajul maxim (mai ales a- tunci cînd au șansa tragerii la sorți), s-a propus mărirea dificultății probei, prin reducerea parcursului de la 800 la 600 de metri, dar cu păstrarea aceluiași număr de obstacole (15), a aceleiași viteze de parcurs (400 m/minut), ca și a actualului sistem de penalizare. Se scontează că în felul acesta proba va solicita concurenților o pregătire specială mai ridicată din partea tuturor concurenților și va fi aproape imposibil să se obțină punctajul maxim fără o temeinică pregătire. In ce privește tirul, s-a propus ea, pentru anii viitori, să se experimenteze o nouă țintă, de dimensiuni egale cu cea veche, dar cu zonele corespunzătoare cifrelor sensibil micșorate, în scopul unei mai riguroase de-

probele unele

TRIBUNA EXPERIENȚEI
INAINTATE

(Urmare din pag I)mai mire pe nimeni dacă vom afirma că școala a reprezentat mai mereu comuna Merei in faze județene, că fetițele de aici au concurat pînă în etapa finală a „Crosului tineretului", că unii elevi au ajuns atleți la București sau Buzău (Toma Bănișor la Dinamo, N. Homeț la Gloria), iar N. Leca — rugbyst divizionar. Dar cel mai mare cîștig este acela că la școala din satul dintre dealuri copiii fac sport cu adevărat, joacă fotbal, volei și handbal, tenis de masă și nu mai văd sportul doar la televizor. Este, dacă facție a Dragomir, din satul care prin cu adevărat un mare animator al sportului.

partajări a concurenților. Să mai amintesc, de asemenea, că se Iasă la latitudinea federațiilor organizatoare sistemul de - desfășurare a probei de cros. După cum se știe, la campionatele mondiale din S.U.A. și Suedia s-a sistem cu _____timp ce anul trecut, la Budapesta, s-a utilizat sistemul clasic al startului, în ordinea inversă a clasamentului. S-a propus o perioadă de experimentare de patru ani, la finele căreia se speră că se va putea lua cea mai judicioasă hotărîre. Sintem însă bucuroși că propunerea făcută de federația noastră, în sensul că nu sînt necesare modificări esențiale care să schimbe caracterul de ansamblu al pentatlonului modern, a fost însușită, in principiu, de Comitetul tehnic al U.I.P.M.B.— Ce alte măsuri organizatorice sugerate de Comitetul tehnic vi se par interesante 7— S-a hotărît, în urma impetuoasei afirmări a pentatlonului modern pentru juniori, ca pe viitor echipele participante la campionatele mondiale pentru această vîrstă să fie alcătuite din cite trei concurenți șl nu din patru ca pînă acum. S-au purtat vii discuții pe marginea corelării punctajelor pentru fiecare probă în parte și s-a hotărit să nu se ia nici o măsură pînă cind nu vor fi cunoscute rezultatele prelucrării statistico-matematice, pe bază de calculator, a marilor competiții din perioada 1972—1982, acțiune care își propune să găsească un echilibru între punctajele tuturor celor cinci probe ale pentatlonului modern. De anul viitor, „Cupa mondială de pentatlon modern pentru femei", se va transforma în campionat mondial, prima ediție a acestei competiții urmînd a se desfășura in Anglia, iar a doua, din 1982, in S.U.A.. S-au adus modificări importante și „Cupei Europei". Mai în- tii, s-a instituit o asemenea competiție și pentru femei, iar la masculin urmează să se desfășoare pe viitor atît concursuri pe echipe (în anii pari) cît și — numai — individual, în anii impari. In fine, să menționez că U.I.P.M.B., la solicitarea C.I.O., și-a propus să editeze un manual-ghid de pentatlon modern, primul de acest fel.

ÎNTRECERI de sărituri 
Și SCHI-FOND 

LA PREDEAL

folosit așa-zisul start-handicap, in

Constantin MACOVEI

vreți, marea satis- comunistului Vasile directorul de școalăIzvorul Dulce, cel vorbă și FAPTA e
PERFORMANȚE, PERFORMERI...

(Urmare din pag. 1)in urmă s-a transferat la Steaua, perioadă în care a realizat un important salt calitativ. Este, desigur, meritul antrenorilor Cornel Oțelea și Otto Telman, dar și al sportivului care, ajun- gînd la o echipă mare, a avut totuși răbdarea necesară asimilării unor noi cunoștințe, perfecționării unor procedee. Sîrguincios, modest, ambițios, noul candidat Ia gloria sportivă muncește fără preget, ascultă cu a- tenție și respect sfaturile tehnicienilor, repetă — ca un elev harnic — de zeci și sute de ori o temă, pînă cînd o știe perfect Calitățile sale atletice sînt deosebite. Deși n-are un gabarit impresionant, posedă o forță și o viteză de reacție ieșite din comun, o detentă o mobilitate pentru ad- mai are o „plu- păcălește blocaje dîndu-i șansa de goluri de mare

pe >1 £ lui
ne

limpic. Pentru asta trebuie Insă să ne pregătim mai mult ca oricind, pentru eă și pretențiile handbalului au crescut, să muncim contenire. Contribuția trebuie să crească permanent și, conștient fiind de bine și
fărămea

care uimește, deconcertantă versar. Și tire“ care și portari, a înscrie spectacol.Vasile Stingă are de acum la activ o serie de performanțe notabile. EI a făcut parte din echipa Steaua, campioană a țării în anii 1978/79 și 1979/80, fiind selecționat de 67 de ori în reprezentativa României. Lip-

sesc insă medaliile la „mondiale” și la J.O., medalii care dau strălucire unei cariere. Oțelea — cu trei medalii de aur la C.M., Gațn șl Penu — cu cile două, ca și o seamă de alți handbaliști care au urcat podiumul de premiere J.O. de la Mfinchen Montreal, sînt modelele Vasile Stingă.„Realizez perfect —spunea el — că n-am atins plafonul maxim al posibilităților mele. Numai calitățile pe care le posed, îndeosebi cele atletice, nu pot constitui un titlu de glorie. Știu că trebuie să muncesc mai mult și sînt hotărit s-o fac. Atit la clubul Steaua, cît și la lotul național. Dealtfel, am condiții deosebite pentru a fructifica intreg potențialul de care„ dispun. La club, atmosfera este excelentă. Toată lumea mă ajută, mă încurajează, colegii mei fac toiul — în teren și în afara lui — pentru a mă realiza. La lotul național situația este identică. Poate că principalul atu al echipei noastre reprezentative Ia ora actuală este sudura sufletească a tuturor componenților ei. Indiferent de la ce club vin, dorința lor, a tuturor, este redobîn- direa supremației în lume, cucerirea primului titlu o-

aceasta, realizez îndatoririle care-mi revin. A- lături de Măricel un jucător și el tinăr, Radu Voina, sportiv foarte dotat și eu o mare experiență — ca să vorbesc despre „aripa stingă” a echipei, împreună, desigur, și eu toți ceilalți eomponenți ai lotului, vom putea urca treptele ierarhiei mondiale numai unindu-ne forțele și dînd reprezentativei țării tot ce avem mai Preț”.Confesiunea Stingă poate titorilor imaginea Vasile Stingă. în alcătuirea căreia se află și atuurile sportivului de clasă Înaltă care este. Meciul acela memorabil cu echipa Uniunii Sovietice din turneul final al „Super Cupei" campionilor mondiali și olimpici poate fi repetat chiar la cote și mai înalte, iar previziunile specialiștilor pot fi materializate. pentru aceasta, Vasile • Stingă are datoria să-și respecte integral promisiunile.

Voinea,
de

bun, mai delui Vasile să dea și ci- omului

La Predeal, zăpada bună și 
timpul favorabil au permis des
fășurarea întrecerilor de schi în 
condiții excelente, așa cum a 
fost cazul, de pildă, cu disputa
rea „Cupei A.S. Armata Brașov4* 
la sărituri de pe trambulina 8- 
menajată pe Cioplea. Primii cla
sați : seniori — 1. L. Balint (Di
namo Brașov) 260,7 p ' 
63 m); 2. Gh. Stinghie 
mata Brașov) 256,8 p 
60 m) ; 3.
236,3 p (54 
niori I : ' ________ ____
Rîșnov) 194.7 p (48 m 4 48,5 m) ; 
2. Z. Benedek (Voința Odorhei) 
182,6 p ; 3. A. Chirică (Viitorul 
Brașov) 154.7 p ; juniori II : '
V. Balint (Voința Odorhei) 201,8 
p (56 m 4- 55 m) ; 2. D. Rusen 
(C.S.Ș. Brașovia) 182,3 p ; 3. Șt. 
Burețea (Viitorul Brașov) 146,4 p.

Tot la Predeal au avut ioc 
cursele de fond din cadrul tradi
ționalului concurs dotat cu „Cu
pa Liceului Predeal44, la care au 
luat parte peste 300 de concu- 
renți din 20 de județe ale țării. 
Cîștigătorii probelor : fetițe —
1 km : Frank Lepep (Petroșani),
2 km : Adriana Țuțulea (Petro
șani), 3 km : Angela Rîșnoveanu 
(Brașov) ; junioare II — 3 km : 
Camelia Costariu (Sibiu) ; .juni
oare 1 — 5 km : Elena Urs (Bra
șov) ; ștafeta 3X2 km fetițe : 
Rîșnov : ștafeta 3X3 km junioa
re I ;■ Vatra Dornei ; băieți — 
5 km : Radu Tătaru (Brașov), 
7 km : Florea Bujoreanu (Vatra 
Dornei) ; juniori 1 — 15 km : 
Ion Pelin (Brașov) ; juniori II — 
10 km : Horia Orisz (Sibiu) ; 
ștafeta 3X5 km băieți : Gheor- 
gheni, ștafeta 3X7 km juniori II: 
Predeal. (Ion CODLEANU — 
coresp.)

1.

I. Hossu
m + 57 

I. Vileeanu

(61 m + 
(A.S. Ar
tei m + 

(A.S.A.) 
m) ; ju- 

(C.S.Ș.

1.

„CUPA SULINARULUI“ 
PENTRU ALPINII JUNIORI

A treia și ultima etapă a „Cu
pei Sulinarul44, rezervată copiilor, 
cel mai tineri practicanțl ai 
schiului de performanță, s-a des
fășurat. vineri și sîmbătă. in ma
sivul Postăvar, be un timp des
tul de capricios, care i-a supus 
pe concurenți la eforturi în plus. 
Slalomul special, găzduit în Rula, 
s-a soldat cu următoarele rezul
tate la băieți : 1. F. Biro (M.
Ciuc) 1:20,2 ; 2. I. Csuscea (Di
namo) 1:20,8 ; 3. C. Dumitrescu 
(Brașovia) 1:21.9 ; fete : 1. Car
men Cozma (M. Ciuc) 1:34,4 ; 2. 
Irina Voiculescu (Brașovia) 
1:35,5 ; 3. Carmen Hening (Si
biu) 1:36,3 ; slalom uriaș, băieți: 
1. I. Olah (M. Ciuc) 1:12,6 ; 2. A. 
Foiciuc (Dinamo) 1:13,7 ; 3—4. R. 
Șovăială (Dinamo) și W. Mingiuc 
(Reșița) 1:16,1 ; fete : 1. Carmen 
Cozma 1:14,4 ; 2. Metina Conrad 
(Brașovia) 1:18.0; 3. Irlna Voicu
lescu 1:19,0. (Carol GRUIA — 
coresp.)

CONFRUNTĂRI ALE SCHIORILOR
(Urmare din pag. Do pîrtie ce nu a fost încă desemnată), se vor acorda"puncte F.I.S..CUPA CARAIMAN", Ia schl- fond. Sîmbătă și duminică, pe un traseu amenajat In Valea Cerbului din Bușteni, federația de specialitate și comisia de resort a județului Prahova vor organiza o competiție de alergare pe schiuri rezervată junlo-
I.O.M.S. - BUCUREȘTI
anunță:
Potrivit indicațiilor Ins

pectoratului General al 
Miliției, la înscrierea în 
circulație a autoturisme
lor, cit și la verificarea 
stării tehnice a autoturis
melor, pe anul 1980, este 
necesară echiparea aces
tora cu centuri 
ranță.

Centurile de 
pot fi procurate 
gaz inele I.D.M.S.

siguranță 
din ma- 

„______ __________ de vtn-
zare a autoturismelor, cit 
șl din magazinele de des
facere a pieselor de schimb 
și accesoriilor auto dtn 
întreaga tară.

rilor. Au fost invitați și reprezentanți ai schiului juvenil din Cehoslovacia, Bulgaria, Ungaria și Iugoslavia. Din echipele României vor face parte, printre alții, I. Lungoci, G. Kiss, 
L Stoian, Elena Lagusis, Iulia- na Fopoiu, Piroșka Abos. Probele individuale : 5 și 10 kilometri. Ștafetele se vor întrece pe distanțele de 3x5 km șl 3 x 10 km.CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SĂRITURI ȘI COMBINATA NORDICA, rezervate juniorilor, vor avea loc sîmbătă și duminică, pe traseele și pe trambulina de lingă Predeal.

DOSARUL
(Urmare din pag. 1)
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re : 1. C 
1:42,29 : 2.

CAMPI
La Iași 

campionat 
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formații : 
rești, C.S. 
ze?ti, CTS 
șt Dinam 
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doka : 60 
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78 kg : Li 
Silviu Ep 
Radu, 4-9

disciplină fără fisură a pregătirii, * antrenamentului, disciplină eompetițională (in întrecere, în joc, din primul pînă In ultimul minut al partidei, să zicem) și, în sfîrșit, disciplină în activitatea de recuperare după efort.Disciplină in tot și în toate. Așa au trăit și așa au fost prezențe remarcabile în sportul
LOTO PRONOSPORT INTORMEAZÂ

• MIINE PUTEȚI C1ȘTIGA 1 
Agențiile Loto-Pronosport vă mal 
oferă doar astăzi posibilitatea de 
a Juca numerele preferate pentru 
tragerea obișnuită Loto din 
februarie 1980. Reamintim că 
cele patru trageri similare 
luna ianuarie au fost 
nu mai puțin de 12 
RISME „Dacia 1300“, 1 
vorbi de mult mai numeroasele 
ciștiguri consistente în bani ! 
Tragerea de mîine vă oferă șl 
dv. șansa de a vă număra prin
tre marii cîștigători, cu condi
ția de a procura de astăzi bile
tele de participare...
• AȚI ALES PRONOSTICU

RILE ? In sprijinul participanțl- 
lor la concursul Pronosport de 
duminică 10 februarie a.c., redăm 
pronosticurile iul Mihai lunescu,

8 
la 

din 
atribuite 

AUTOTU- 
fărâ a mal

redactor de specialitate la ziarul 
„Sportul44 : 1. Bologna — Avelii- 
no 1, X . - “ -----------
X ; 3. Dazio - 
lan — 1___o_
inter 1, x, 2 ;
rentiha 1 ; 7.
1, X ; 8. Udinese — Juventus 
9. Cesena ’ *“ '
nerossi —
— Sampdoria 1 
Pistoiese 1, X ; 
na X.NUMERELE TRAGEREA DIN 6 FEBRUARIE 1980. Extragerea I : 37 17 39 42 44 28; extragerea a II-a: 30 2 11 34 19 10. FOND TOTAL DE ClȘ- TIGURI : 1.270.913 lei din care 215.696 lei report la categoria 1.

: 1. Bologna
2. Catanzaro — Cagliari 

i^azio — Ascoli 1 ; 4. Mi- 
Perugia 1, X ; 5. Napoli — 
" “ 6. Pescara — Flo-

Torino — Roma 
2 ;

— Atalanta 1 ; 10. La- 
Brescia 1 ; 11. Monza 

; 12. Palermo — 
13. Pisa — Vero-EXTRASE LA PRONOEXPRES

internațio atlete Iol llu, Viori baliștliOțelea, P Ciobănel, Mladin e Așa tr pentru cmanțe in mâneci, trița Tur antrenoru Însuși, elun om al ce de zi și chiar Așa trăie într-o < atleții noRaduly și rii noștri canoistul caiacistul se pregăt speranță men Bun Din do tantei psihic in de perfo azi, nu î nă. Disci privită c ci ca o LEASĂ tivi.



I 1963), elev a! antrenorului Traian 
un promițător record personal

Foto : Ion MIHAlCA

JLETICE INTERNAȚIONALE 
ACESTEI SÂPTAMiNl

CINE VINE DIN URMĂ ?

de atleții de la Viitorul, 
multe

na te 
care au cîștigat cele mai _____
probe. Iată campionii Capitalei: 
BĂIEȚI : 50 m : Ov. Deca (Viit.) 
6,1 ; 50 mg : Deca 7,0 ; lungime: 
Gh. Dariei * (Viit.) 6.56 m ; înăl
țime : C-tin Militaru (Viit.) 2,10 
m : prăjină : Dan Avramescu 
(Viit.) 3.80 m : triplu : Gh. Da
niel (Viit.) 14.24 m ; greutate : 
Stei, Turbă (CSSA) 13,51 m ;
FETE : 50 m : Nicoleta Vomicu 
($c. g-rală IM) 6.7 ; 50 mg :
Alina Grecu (Lie. 2) 7,4 ; lungi
me : Doinița Nedelcu (Șc. g-rală 
IM) 5.66 m ; înălțime : Octavia 
Trif (Șc. g-rală 190) 1,70 m ;
greutate : Liliana Mușat (CSSA) 
10,74 m. Participînd în afară de 
concurs. Cornelia Popa a obținut 
un rezultat bun : 1.88 m la Înăl
țime. Niculina Vasile a sărit 
1,76 m.
• Un prim bilanț al actualului 

sezon la înălțime bărbați : 2,21 
’'fii Adrian Proteasa (Steaua), 

2,16 m Sorin Matei (Lie. 2). 2,15 
m Lîviu Maftei (C.S.U. lași), 
2,14 m Daniel Albu (Steaua), 2,10 
m Măricel Onciu (Steaua) și 
C-tin Militaru (Viitorul Bu>c.) 
etc. în zilele următoare, eu si-

>h- guranță. el va suferi modificări
ii- însemnate.

Șl I. ISPAS, iNViNGATORi 
/O1NȚA” LA SANIE
re
tu
rn - 
Ofl- - 
ea. 
loc 
ele 
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se-

ob, 
asa 
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a- 
srte

loa- 
.s.) 
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Petroșani) 1:45.16 ; 3. Adriana
Stoian (I.E.F.S. 1:46.53 ; seniori : 
1. L Ispas (A.S. Armata Brașov) 
2:02.46 ; 2. Gh. Dujnitrescu
(A.S.A.) 2:02.92 ; 3. I. Batista
(A.S.A.) 2:05.35 ; BOB (primele
două manșe) : 1. C.S.O. I Sinaia 
(Davidescu-Mitu) 2:21,62 ; 2. Vo
ința I Sinaia (Secui-Florea) 
2:22,43 ; 3. Bucegi II Sinaia (Bîtu- 
Costa-che) 2:23,28.

în stațiune au sosit oaspeții 
care vor lua parte, sâmbătă și 
duminică, la concursul interna
țional de sanie „Cupa Bucegi*. 
Este vorba de reprezentanți ai 
R.D. Germane și Cehoslovaciei 
care. începind de joi, vor efec
tua antrenamente în vederea tra
diționalei competiții. Menționăm 
că pentru sportivii români între? 
cerile „Cupei Bucegi* contează 
și pentru campionatele naționale. 
(V. FELDMAN — coresp.).

:H1PE ALE TINERILOR JUDOKA f 
lele în competiția juniorilor au | 
udo fost prezente 9 echipe : C.S.Ș.

din municipiul Gh. Gheorghiu- ■ 
Inel Dej, C.S.Ș. 1 București, C.S.O. I
icu- Cîmpulung Muscel, C.S.Ș. Uni- |
Jor- rea Iași, C.S.Ș. Oradea, Rapid
scel Oradea, C.S.Ș. Șoimii Sibiu, NI- ■

de tbfimenia Făgăraș. C.S.Ș. Energia I
Ipei București. Pe primul loc s-a |

de clasat C.S.Ș. din municipiul Gh.
lor- Gheorghiu-Dej, urmat de C.S.Ș. ■
Ie-a Oradea și C.S.Ș. 1 București. I
ju- Formația campioană a fost alcă- |
Ni- tultă din următorii sportivi :
A- 53 kg : Dan Min ea și Remus ■

£g : Vraciu, 62 kg : Nicolae Vulpolu, I
ciu, 75 kg : Gheorghe Macovețchl șl I
kg : Constantin Chîraleș, 83 kg : Emil
Drln Conchiu, -ț-83 kg : Sorin Avăda- ■

net (M. M A CO VEI — coresp.) |

SPORTIVEstre .no- nd- ațu, aru, seu,for- Co- ml- ele“ > el piu, ati- oră nut esc, sur, •g6- 5to- lica, sau așa stră lar- x>r- Iflui ului arit, pli- :uie idă, ȚE- aor-

Indisciplina poate dărâma in orice moment, ca pe un castel de nisip sau de cărți, munca de săptămini, de luni și chiar de ani a sportivului, a echipei, a colectivului sportiv. De aceea, cind auzim, câteodată, caracterizarea : „E un antrenor sever, care asigură disciplina", ni 6e pare aproape un.„ pleonasm. Un antrenor care nu asigură disciplina, care nn e sever in sensul exigențelor precise, fără derogare, față de sportiv NU E... ANTRENOR !In înalta performanță nu există jumătate de măsură, tn înalta performanță nu poate fi acceptată disciplina facultativă, azi — da, miine — nu, „acum inchid ochii pentru că toată săptămina a fost disciplinat" etc.în retorta pregătirii marii performanțe sportive nu încap abaterile cit de mici de la Indisciplină, nu încap niciodată compromisurile. Ai acceptat unul singur — s-a dus performanța !Aceasta este concepția mari- ior tehnicieni, a marilor sportivi de la noi și din întreaga lume, aceasta trebuie să fie calea tuturor aspiranților noștri la medalii europene, mondiale, olimpice.
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N'c lipsesc atacanții care... sâ marcheze goluri

„CÎND VĂD CUM SE PASEAZĂ LA INFINIT 
Șl NU SE TRAGE LA POARTĂ, 

Închid televizorul de ciudă r
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Astăzi participă la dezbaterea
ȘTEFAN DOBAY, primul

ștefan Dobay este primul gol
geter a! Diviziei A. A cîștigat 
acest titlu in 1933, cu 15 goluri 
marcate, și in următoarele ediții 
a fost tot pe prima treaptă a po
diumului, cu 20 și, respectiv, 22 
de goIurL După o pauză de un 
an. a dobîndit al patrulea titlu de 
golgeter, tot cu 22 de goluri. 
Omul acesta cu șut de temut, 
cel care a jucat de 43 de ori în 
echipa națională („de 43 și nu 
de 41, pentru că in două partide 
am intrat după pauză, iar anua
rele au omis acest lucru* — ține 
să precizeze), Ștefan Dobay, spu
neam, înseamnă pentru tină ra 
generație o legendă. Am bătut 
sfios la ușa „legendei*, pe o 
stradă cu blocuri moderne din 
Tg. Mureș, pe Victor Babeș 14, 
apartamentul 5, și Ștefan Dobay 
a purtat dialogul cu o tinerețe 
spirituală nebănuită Ia cei 71 de 
ani ai săi, cu o vioiciune fizică 
nescontată, avînd în vedere cele 
două operații de la un picior. Dia
logul nostru a traversat decenii, 
arhive sentimentale și tomuri cu 
tăieturi din presa vremii pe care 
recenta carte „Șut-gol“ nu le-a 
putut cuprinde în întregime. Cu 
atît mai puțin acest interviu, 
chiar dacă subiectul nu era (la 
o primă vedere !) atît de larg.

— Stimate Ștefan Dobay, un ti
nă r reporter în fața unui atacant 
de legendă ar pune o mie de în
trebări și parcă nici una. Adică 
ar asculta totul. Totul despre 
gol, despre bucuria golului !...

— Intr-adevăr, golul a fost o 
mare bucurie pentru mine, Cind 
auzeam plasa tremurind după 
un șut sănătos eram cel mai fe
ricit om din lume. M-au mai în
trebat și alții cum făceam de 
înscriam așa goluri frumoase, 
cu șuturi de la distanță. Simplu! 
Ocupîndu-mă singur de treaba 
aceasta. La 14 ani, cind am de
butat intr-o echipă de seniori, 
la Unirea Timișoara, știu că mi 
s-a spus : „Puștiule, tu n-ai nici 
o treabă decit să mărci goluri.- 
Cum, necum, tragi la poartă, că 
al șut !“ Și așa am făcut. Con
vins mereu că trebuie să exersez 
zilnic șutul la poartă de la dis
tanță. Aveam criteriul meu : 
dacă din zece șuturi de la 16—20 
m nu se duceau opt la vinclu, 
însemna că nu sînt în formă. Și 
făceam acest lucru din viteză, că 
eu sprintam cu mingea în 11 se
cunde suta de metri. La Ripensia 
am avut norocul să dau peste 
coechipieri care au contribuit 
din plin la ascensiunea mea prin 
pasele lor, prin deschiderile lor 
matematice. Cu un Ciolac lîngă 
mine, cu un Lakatoș, cu un 
Schwartz, cu un Deheleanu, cu 
un Lazăr, parcă și acum aș 
intra în teren.

— Să clarificăm o dilemă : oa
menii de gol se nasc sau devin ?

— Problema asta se discută în 
funcție de om. Cel care se naște 
cu talent, adică om de gol, că e 
musai să te naști cu acest dar, 
poate deveni sau poate... pieri ! 
Talentul trebuie dezvoltat. Și nu 
atît de antrenori, cît de tine În
suți. Pe mine, antrenorii pe care 
i-am avut nu m-au ajutat cu ni
mic ! Eu eram cel care îmi exer
sam mereu șutul, furînd de la 
unul, de la altul. Țin minte că, 
Ia doi ani după ce jucam la 
Unirea Timișoara, m-am dus 
la un meci al Chinezului. Am 
stat în spatele unei porți să văd 
cum trag Wetzer și Szemler. A 
doua zi am încercat și eu Ia 
antrenament. Azi însă parcă ata
canții se tem să imite. Să fure 
această meserie a golului. Poate 
dlntr-o supraapreciere a prezen
tului, poate din superficialitate. 
Astăzi parcă atacanții nu mai au 
Idoli, ceea ce ml se pare cel mal 
grav !

— Golul e o meserie care se 
fură, spuneați ?!...

— Așa cred eu ! Nu ml-a fost 
jenă niciodată să încerc să fac 
ceea ce făceau și alții. Asta fără 
a renunța Ia calitățile mele, Ia 
specificul meu, adică șutul de la 
distanță. Din păcate, n-a venit 
nici un jucător din noua genera
ție să mă întrebe nimic despre 
golurile mele. Despre secretul a- 
celor goluri.

— Am auzit că M la sută din
tre golurile marcate de dv. au , 
rezultat din șuturi de la 16—20 
metri...

— Se exagerează ! 70 la sută 
au fost goluri din șuturi de la

MECIURI AMICALE
• F. C. BIHOR — M.TJL BU

DAPESTA 4—1 (3—0). Autori! go. 
hirilOT : Lupău (2), Florescu și 
Fiklan, respectiv TiirBk (H me
tri). Duminică. M.T.K. • va juca 
la Satu Mare, cu Olimpia. (L 
GHIȘA — coresp.).
• METALUL BUCUREȘTI — 

AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 
(0—0). Meciul s-a disputat pe 
un teren al complexului Steaua. 
Ambele echipe s-au angajat e- 
xemplar la efort, inițiind nume
roase faze de poartă. Unicul gol 
al partidei a fost înscris de Ml- 
rea, în min. 50. (O. GUTU — 
coresp.).
• F.C. CORVINUL HUNEDOA

RA — C.F.R. CLUJ-NAPOCA 4—1 
(2—0). Localnicii au avut mai 
mult inițiativa si au cîștigat la 
sdor : 4—1 (2—0). Au marcat :
Lupu (autogol), Merlă, Dumltra- 
che și Lueescu, respectiv Radu. 
(I. VLAD — coresp.).

noastră fostul international 
golgeter al Diviziei A

Ștefan Dobay, sau efigia șu- 
teurului adevărat, in cel mai 
iubit meci al său, cu echipa 

Iugoslaviei, in 1934
distanță. Restul de 30 aa fost go
luri marcate cu capul, din careu.

— Care a fost cel mai frumos 
gol al dv. ?

— Cel mai iubit gol al meu, 
aș zice, a fost cel marcat în 
1934, pe ANEF, în meciul cu e- 
chipa Iugoslaviei. A fost golul 
victoriei, cu 2—1, succes care 
ne-a calificat pentru turneul fi
nal al Campionatului Mondial.

— Să revenim la... golurile din 
jocul atacanților de azi !

— Azi nu se mai trage la poar
tă de la distanță. De multe ori, 
cind văd cum se pasează la In
finit în fața careului mare, ca 
pe semicercul de handbal, și nu 
se trage la poartă, incird tele
vizorul de ciudă. Pot să mă 
culc liniștit o oră, pentru că a- 
tunci cind mă trezesc scorul e 
tot 0—0 ! De aceea prefer să 
ascult meciurile la radio. Acolo, 
pot visa acele șuturi de la dis
tanță pe care le-am iubit atît. 
Problema tragică e că există și 
în actuala generație șuteuri buni 
și foarte buni. Am văzut golul 
lui Irimescu, în meciul cu Leeds. 
Formidabil ! Am auzit de un șut 
asemănător al lui Beldeanu, am 
aplaudat goluri sănătoase mar
cate de Bdloni, Dumitru, Sameș, 
Dudu Georgescu, Dobrin, Koller. 
Ultimul mi-a fost elev, la Zalău. 
Am văzut că are șut. Și i-am 
zis să tragă nu numai cu un pi
cior, ci cu ambele. Astăzi ata
canții au nevoie de mai mult 
curaj. Să nu fugă de responsa
bilitate și să nu fie descurajați. 
Golul e o chestie de talent, dar 
și de formă. Antrenorii trebuie 
să aibă curaj cind promovează 
un trăgător tînăr. Să-I țină în 
echipă, nu să-I schimbe după o 
repriză, pentru că n-a marcat. 
Simțind încredere din partea an
trenorului și coechipierilor, noul 
promovat își va da curînd dru
mul, se va autoeduca. Dar pen
tru fotbalul simplu, nu pentru 
excesul de driblinguri de astăzi 
care nu înseamnă nicidecum, zic 
eu, o față a progresului în fot
bal.

— Ce recomandați generației 
de azi, dar mai ales celei de 
mîine ?

— Nu vreau să dau sfaturi, 
dar cred că federația, care chel
tuiește destule fonduri cu cen
trele de copii șl juniori, trebuie 
să urmărească cu mai multă 
responsabilitate „munca de jos*. 
Pentru că acolo, la nivelul copii
lor, nu se muncește intensiv, nu 
se folosește la maxim timpul mi
nim pe care îl are pentru fotbal 
un elev, astăzi. Plus că scrisul la 
tablă nu se învață cu creionul, 
ci cu creta. Tot așa cum fotbalul 
trebuie să fie învățat de la pri
mul stadiu pe terenuri ca lumea, 
în echipament adevărat ! Iar 
pentru revitalizarea golului, aș 
propune instituirea unei cupe 
pentru echipa care a înscris cele 
mai multe goluri de la distanță, 
din afara careului. S-ar Încuraja 
șutul sănătos, de la distanță, cel 
mai recomandat în epoca apără
rilor supraaglomerate !...

Mircea M. IONESCU

A ÎNCEPUT TURNEUL INTERNATIONAL DE LA CLUJ-NAPOCA
Ieri a început la Cluj-Napoca 

un turneu internațional amical 
la care participă selecționata o- 
llmpică a R.D Germane, echipele 
de club Slovan Bratislava, U.T.A. 
și formația locală Universitatea.

„U* CLUJ-NAPOCA — U.T.A. 
3—0 (0—0). în meciul de deschi
dere al zilei s-au întâlnit echipele 
„U“ Cluj-Napoca și U.T.A. A re
zultat un joc frumos, în care 
studenții s-au impus, mai ales 
după pauză, cînd au și reușit să 
înscrie toate cele trei goluri, 
prin Floare (min. 67), FI. Pop 
(min. 82) și Cîmpeanu II (min. 
87, din penalty). Universitatea a 
folosit formația : Lăzăreanu — 
L. Mihai, Dobrău, Hurloi, Cio
can — Boca, Răduță. Porațchî 
— Dobrotă, Floare, Cîmpeanu H. 
Au mai jucat : Moș. J’l. Pop, 
Suciu, Florescu si Batacliu.

SELECȚIONATA OLLMPICA A 
R. D. GERMANE — SLOVAN 
bratislava 1—1 (1—1). în me
ciul vedetă s-au întâlnit două for
mații atletice — selecționata o- 
limpică a R. D. Germane și Slo
van Bratislava — cu jucători

Puncte 
de 

Vedere
— . ■■ -- ------------------- - ------

Problema „schimbului de șta
fetă* a suscitat întotdeauna, 
de-a lungul întregii istorii a fot
balului nostru, un interes deose
bit. Și de fiecare dată, atunci 
cînd s-a apropiat momentul de 
crepuscul al activității oficiale 
pentru o generație sau alta de 
jucători sau antrenori, a apărut, 
firesc, și întrebarea : cine vine 
din urmă ? Cine preia, ca să 
ducă mai departe, flacăra per
formanței, inspirind încredere 
într-un viitor, mai bun, mai ge
neros în realizări ?

De regulă, asemenea întrebări 
s-au pus, cu o mare ritmicitate, 
mai ales atunci cînd a fost vor
ba de jucători. Mai puțin s-a 
vorbit de „schimbul de ștafetă* 
al antrenorilor. Poate că nici nu 
s-a simțit, în mod expres, o ast
fel de nevoie în ultimii ani. A- 
cum însă a venit șl vremea și 
rîndul antrenorilor. Pentru că 
un masiv lot de tehnicieni, se 
pregătește să pună, nu peste 
mult timp, treningul în cui. Pe 
lista acestora, nume de 
mare prestigiu, cu în
semnată contribuție la 
împlinirile fotbalului 
românesc din ultimele 
două decenii : A. Ni- 
culescu, I. O ană, Tr. 
Ionescu, C. Teașcă, 
V. Stănescu, N. Du
mitrescu, B. Marian, I. Savu, 
P. Rădulescu, I. Reinhardt, E. 
Mladin, M. Alexandru. îi urmea
ză. de aproape : D. Nicolae-Nl- 
cușor, P. Moldoveana, A. Fe- 
renezi, St. Onisie, C. Drăgușin, 
T. Bone, Fr. Zavoda, V. Tîlma- 
ciu. Și lista ar mai putea fi com
pletată cu L. Ianovschi, Șt. 
Stănculescu, M. Birzan, D. Pă- 
trașcu, Leon Lazăr, antrenori 
specializați într-un sector — ace
la al muncii cu copiii și junio
rii. Să nu-i omitem, desigur, 
nici pe cei care nu de mult au 
ieșit la pensie, cu toții iscusiți 
meșteri în făurirea schimbului 
de mîine : I. Costea, I. Kluge, 
Fr. Fabian, N. Gorgorin, N. 
Opriș, VI. Luca.

Aceasta fiind situația — să 
recunoaștem, nu prea roză — să 
revenim la întreb ar ea-cheie a 
prezentului și a perspectivei nu 
prea îndepărtate : cine vine din 
urmă ? Cine sînt aceia care ur
mează în „schimbul de ștafetă* 
al antrenorilor ? Fără îndoială 
că un răspuns exact, un răspuns, 
să spunem liniștitor, în această 
privință este greu de dat. Greu 
nu pentru că nu ar exista can
didați la un eventual examen al 
consacrării profesionale. Dimpo
trivă ! Din punct de vedere can
titativ stăm destul de bine. Și 
nu numai în scripte, ci chiar și 
în realitate. Problema e cîți din
tre urmașii actualilor antrenori

PETROLUL PRIVEȘTE IN PERSPECTIVĂ, 
DAR NU RENUNȚĂ IA IDEEA i 

PROMOVĂRII CHIAR IN ACEST AN
Dintre rezultatele pe care divi

zionarele A șl B le obțin în me
ciurile de verificare susținute 
în această perioadă, o foarte 
bună lmpr.esie au lăsat-o cele 
realizate de Petrolul Ploiești : 
victorii — uneori nete — asupra 
echipelor F.C. Olt, F.C. Baia 
Mare și Lotului de tineret, sco
ruri egale în compania forma
țiilor Dinamo București și S.C. 
Bacău (cu ultima dintre ele în 
deplasare). Martori la două din
tre partidele foștilor divizionari 
A, am putut remarca jocul lor 
viguros și eficace, rod al unei 
pregătiri intense, de calitate, e- 
fectuată în această iarnă sub 
conducerea antrenorului Ion Io
nescu (care este ajutat de fos
tul jucător petrolist Iuhasz).

Față de sezonul de toamnă, 
Petrolul prezintă doar două nu
me noi în efectivul său : Baroin- 
nu și Merică — ambii juniori, 
promovați din propria pepinieră, 
in rest, lotul cunoscut : Focșe- 
neanu, Jipa și Mîrza — portari ; 
Pisău, Butufei, Mureșan, Dumi
trescu, Sotir, Neg o iță, Angelescu, 
Stanciu, Simaciu, N. Florian, 
Crîngașu, Istrătescu, Cezar Popas 
Livlu, Moldoveanu, Cismaru șl 
Toporan. Este, de asemenea, 

care au un gabarit impresionant 
și care au făcut adevărată risipă 
de energie. Ou toate acestea, 
jocul a avut puține virtuți teh
nice. întâlnirea s-a încheiat cu 
un echitabil rezultat de egali
tate : 1—1 (1—1). Slovan a reușii 
să deschidă scorul în min, 12 
prin Viger, care a speculat o 
greșeală a fundașilor adverși. 
Peste numai un minut extrema 
selecționatei olimpice a R. D, 
Germane. Terletzki, a adus ega- 
larea cu un șut imparabil expe
diat de la 20 m. Arbitrul Mircea 
Salomir a condus foarte ♦ bine 
următoarele formații : selecționata 
olimpică a R. D. Germane : Sto- 
etzner — Brauer, Schnuphase, 
Ulhig, Liebers — Bâum, J. Muel
ler (min. 50 Mischiger) Kuehn
— Terletzki, Behringer (min. 71 
Trocha). Peter. SLOVAN ; Mana
— Hlkl. Vesely (min. 46 Kudlik), 
Cernik (min. 46 Sinkovici), Pi- 
karik — Bobek, Milan, Matovik
— Viger. Gap is, Bmak.

Următoarele întîlniri ale tur
neului se vor disputa mîine.

I. LESPUC — coresp. 

fruntași îndeplinesc și condiția 
unei valori superioare, pentru a 
putea justifica un credit deplin 
în angajarea lor pe calea eman
cipării reale a fotbalului nostru?

Așa ca să ne facem o idee, să 
parcurgem, în fugă, „ordinea de 
bătaie* prezentă a corpului de 
antrenori divizionari. Concluzia 7 
Deocamdată, doar despre un nu
măr relativ restrîns de tehnicieni 
se poate spune că au depășit un 
nivel mediu valoric și că aspiră 
la un loc în elita profesională.. 
Este vorba de N. Proca, Gh. 
Constantin, FI. lîalagian, V. Ma- 
teianu, R. Cosmoc, M. Pigulea, 
I. Nunweiller, Em. Jenei, Ion Io
nescu — Timișoara, Ion Ionescu — 
Ploiești, cu toții foști jucători de 
performanță, condiție obligatorie 
— după părerea noastră — pen
tru un cadru tehnic, căruia să-1 
fie încredințată conducerea unei 
echipe din primul eșalon divizio
nar, ca să nu mai vorbim de a- 
ceea a loturilor reprezentative.’-. 
Acestor destul de puțini ' „candi

dați* li s-ar mai putea 
adăuga, desigur, cu 
timpul, și alții, ca de 
pildă. C. Ardelcanu, C. 
Creiniceanu, M. Rădu-, 
lescu, L. Antohi, M.’’ 
Nedelcu, D. Ignat, C». 
Deliu, Paul Popescu, i 
Gh. Staicu, P. Ga- 

vrilă, Al. Constantinescu, G. ‘ 
Raksi, C. Ștefan, N. Lupescu, 
Oct. Popescu, în marea lor ma
joritate antrenori tineri, pe care 
îi recomandă unele realizări și, ' 
mai ales, dorința lor de afir
mare.

Pe toți aceștia — și pe alții 
care ar mai putea veni din urmă . 
pentru a prinde plutonul frun
taș al antrenorilor — trebuie să-i 
călăuzească, permanent. ideea 
unei pregătiri continui și temei
nice, a unei munci, teoretice și 
practice, susținute, în slujba 
profesiei. Pentru ca fiecare din
tre ei să confirme aspirațiile la 
un loc fruntaș in „schimbul de 
ștafetă*. în același timp însă e 
bine să nu se uite că acțiuni ca 
acestea, de primenire a corpului 
de tehnicieni din fotbalul nostru, 
nu reușesc niciodată cînd sînt 
lăsate pe seama întîmplării. Pen
tru că problema „schimbului de 
ștafetă* presupune un proces 
complex, delicat, de durată, care 
trebuie îndrumat cu competență 
și obiectivitate de forul de spe
cialitate, în așa fel îneît scara 
valorilor profesionale să fie me
reu în deplin acord cu realitatea. 
Numai așa se va putea da un 
răspuns, fără echivoc, optimist, 
prin fapte, la întrebarea „cine 
vine din urmă ?“ Numai așa 
fotbalul nostru va avea de cîști
gat.

Mihai IONESCU

avut în vedere junîbrul NemeghV-j 
cedat temporar echipei Carpați ! 
Sinaia.

După primele meciuri de veri— ■ 
ficare susținute, antrenoru] • Ion. ■ 
Ionescu (care nu este altul decît 
fostul înaintaș al Rapidului) se- 
arată mulțumit de modul în care 
acționează echipa sa în teren, •! 
de productivitatea atacului. ,,Aș^ 
tept — spunea el la ora convor- ; 
birii noastre — și jocurile din ! 
deplasare (n.a. între timp, cel ]
de la Bacău s-a și disputat); 1 
pentru a-mi da mai bine seama 
cum vor răspunde fundașii și 
mijlocașii solicitărilor adversari
lor. Pînă atunci, voi rula toți 
jucătorii din lot. După meciul 
de la Bacău, mă voi fixa asupra 
unui „unsprezece* de bază, (■ i 
care experiența unora dintre ti-' 
tulari să se îmbine cît mai ruc- 
tuos cu tinerețea și dorința de 
afirmare a celorlalți. Sper ca — 
spre deosebire de anii trecuți, 
cînd acumulările din perioada 
de iarnă se risipeau prea repede 
în primăvară — forma bună ma
nifestată de echipă acum să 
reușim să o păstrăm și în cam
pionat, al cărui retur il atacăm 
cu deplină încredere*.

Realiști, ținînd seama de faptul 
că Petrolul se află la 5 puncte 
în urma liderului seriei. Rapid,’ 
deci la o distanță nu ușor — dar 
nici imposibil — de recuperat,' 
ploieștenii par a privi mai de
grabă în perspectivă, fără a re
nunța însă — așa cum ținea să 
ne asigure și vicepreședintele 
clubului, Gheorghe Urich — la 
ideea reușitei promovării în pri
ma divizie chiar în acest an,’ 
mal ales că programul din retur 
le este favorabil : 9 meciuri aca
să (printre care și cel cu Rapid) 
și 8 în deplasare.

„Intenția noastră principală — 
ne spunea inimosul președinte al 
clubului, prof. Octavian Băltea- 
nu — este de a construi, cu 
răbdare, o echipă solidă, de 
perspectivă, omogenă nu numai 
valoric, ci și afectiv, care să re
vină la practicarea unui joc 
spectaculos și in același timp 
eficace, pe măsura prestigiului 
binemeritat pe care și l-a cîști
gat echipa din Ploiești cu ani 
în urmă și a marii pasiuni cu 
care continuă a fi ea înconju
rată și astăzi de generosul public 
prahovean*.

După felul în care se muncește 
acum la clubul ploieștean, atin
gerea acestui tel pare apropiată.

Constantin FîRĂNESCU



Ieri, pe patinoarul ,,23 August*1 din Capitală

ROMÂNIA - UNGARIA 1-1,
LA HOCHEI JUNIORISpre deosebire de partida din ajun, hocheiștii noștri juniori au făcut aseară, la patinoarul *,23 August", un joc mult mai exact și convingător, reușind un edificator 11—1 (4—0, 5—1, 2—0) în compania formației similare a Ungariei. Cele trei reprize au avut un film asemănător, acțiunile „curgînd" In bună măsură în sens unic. Echipa României a etalat de

TELEX 9 TELEX
ATLETISM • La Toronto, re

cordmanul kenyan Mike Boit a 
ciștigat proba de 1 000 m, tn 
2:09,4, sprintera americană Evelyn 
Ashlord a fost cronometrată pe 
50 y plat cu 5,86, Iar irlandezul 
Eamon Coghlan a terminat în
vingător în cursa de a milă, cu 
3:53,2. Alte rezultate : prăjină — 
Beli 5,40 m ; 3 mile — Nymabul 
13:lf,7 ; 50 yg (f) — Candy
.Young 6,44. O Intr-un concurs 
,.indoor“ la Briansk, atleta sovie
tică Nadejda Mușta a stabilit 
cea mai buna performanță mon
dială în. proba de 600 m. cu 
timpul de 1:27,3.

BASCHET • Rezultate din sfer
turile de finală ale competițiilor 
europene masculine : ..Cupa Cu
pelor- : Barcelona — Eczaclbașl 
Istanbul 92—69 ; B'.C. Zadar (Iu
goslavia) — Emerson Varese 
67—84 ; „Cupa Koraci" : Hapoel 
Tel Aviv — Borac (Iugoslavia) 
95—30 : Valladolid (Spania) — 
Standard Liege 122—111.

SCHI 9 Campionatul Franței 
s-a Încheiat la Chamrousse eu 
proba de slalom special feminin, 
în care prima s-a situat Perrine 
Belen. Pe locul secund, Fabienne 
Senat. • Combinata nordică de 
la Bakuriani, la startul căreia au 
lost prezențl componențll lotu
lui U.R.S.S.. a fost ciștigatâ de 
Fedor Kolcln, cu 428 p. El a 
terminat învingător in cursa de 
15 km cu 46:35 șl a obținut In 
proba de sărituri cu schiurile 
203 p.

PATINAJ • Campionatul Nor
vegiei s-a Încheiat cu victoria 
lui Tom Erik Oxholm, care a to
talizat la multiatlon 170,713 p, fi
ind urmat de Oeyvind Tveter — 
173,653 p. In ultima zi. Oxhoîm 
a terminat învingător în două 
probe : 1 500 tn — 2:02,49 șl
10 000 m — 15:16,22.

SCRIMA * Proba masculină de 
floretă din cadrul concursului 
internațional de la Varșovia a 
revenit iul Klaus Kotzmann (R.D. 
Germană), cu 3 victorii In tur
neul final. Pe locurile următoare 
s-au clasat Laszlo Deir.enl (Un
garia), Serghei Isakov (U.R.S.S.) 
și Marian Spyniewskl (Polonia) 
— cu cite 2 v.

TENIS • In meci de baraj 
pentru grupa A a campionatu
lui european pe teren acoperit, 
selecționata Angliei a întrecut, in 
deplasare, cu 3—0, formația Fran
ței (Mottram — Portes 6—4, 6—3; 
Jarett — Bedel 7—6. 7—6 ; Lloyd, 
Jarett — Halllet. Moreton 6—4. 
6—2). Tenismenil englezt învinși 
cu 2—1 în tur, rămin In prima 
grupă valorică, in timp ce echi
pa Franței a retrogradat In gru
pa B.

această dată vervă de joc, un plus de siguranță în apărare șl, desigur, destulă eficacitate. Realizatori: Udrea, Dumitracbe, Ghertzui — cite 2, Jumătate, Bejan, Dinu, Dima și Lămpi, respectiv Meszaros. Au arbitrat : O. Barbu — la _ centru, ajutat de Șt. și L. Enciu.în continuarea pregătirilor pentru participarea la C.E. din Iugoslavia, tinerii noștri jucători vor întîlni la sfîrșitul săp- tăminii, la Galați, echipa de juniori (17 ani) a Cehoslovaciei.
★Aseară a plecat la Sofia formația de juniori mici a țării noastre (14—16 ani), care va participa în capitala Bulgariei la un turneu internațional.

Geo RAEȚCH1

SPORTIVI ROMÂNI

PESTE HOTARE
SELECȚIONATA ROMÂNIEI a 

obținut a treia victorie conse
cutivă tn cadrul turneului inter
național feminin de handbal care 
se desfășoară, in aceste zile. în 
localitatea cehoslovaca Cheb, cls- 
tigînd cu scorul de 16—7 (6—4)
meciul susținut cu reprezentativa 
Danemarcei. Celelalte două jocuri 
disputate s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Norvegia — 
Cehoslovacia (B) 13—10 (6—5) ;
Cehoslovacia (A) — Bulgaria 27—19 
(17—11). In clasamentul compe
tiției conduce echipa României, 
cu 6 puncte.

★
IN CADRUL turneului interna

țional feminin de tenis de la Los 
Angeles, jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzid a ciștigat cu 5—1, 
6—1 meciul cu Renee Richards 
(S.U.A.). Alte rezultate : Jordan
— Acker 6—3. 6—4 ; Stoll — Hol
laday 6—1. 6—4; Redondo —
Nagelsen 6—1. 4—6, 6—0 ; Marsl- 
kova — Hutnick 6—1. 6—3 ; Wade
— Bol.rn 6—7, 6—0. 7—6 ; Dupont
— Carillo 6—4. 5—3 ; Brzakova — 
Joiîes 4—6. 7—6, 7—5.

VITEZISTA MARIA PARDI
ÎNVINGĂTOARE IN CEHOSLOVACIAUn grup de vitezișiL alcătuit din tinerii Maria Pardi. Sorin Anghel și Zsolt Zakarias (condus de maestrul sportului Visile Oprea), a participat la concursul internațional de patinaj viteză desfășurat ia localitatea cehoslovacă Srratka. La start s-au aliniat sportivi din R. D. Germană, Cehoslovacia, Ungaria și România, care și-au disputat intiietatea la probele cuprinse in programul polîatlo- nului mic.în prima zi. .inelul' ie gheață naturală, amenajat pe pista de zgură a cochetului stadion din Svraika. a avat un coeficient acceptabil de alunecare (temperatura a variat intre minus' 4’ și minus 11, iar in ultima reuniune s-a alergat pe o gheață poroasă, datorită dezghețului, care a influențat in mare măsură rezultatele. Tinerii noștri reprezentanți, aSati la virsta junioratului, au avut ca parteneri pe unii dintre cei mai buni seniori din R.D. Germană, Ungaria și Cehoslovacia, în confruntările feminine, Maria Pardi, avind ca adversare numai sportive din țara gardă, a reușit să termine victorioasă in toate probele. în final, ea s-a detașat in fruntea clasamentului gendral cu 231233 P, fiind urmată de patinatoarele Hana Schopova cu 235.966 p și Kveta Musilova cu 236.250 p. La băieți, lupta a fost mult mai echilibrată, patinatorii din R.D. Germană și Ungaria an- gajindu-se intr-o pasionantă dispută pentru primele locuri. Printre animatorii probei de 5000 m. desfășurată pe o gheață care... frina alunecarea, s-a nu-

mărat și patinatorul nostru Zsolt Zakarias (in virstâ de 14 ani). Dornic de afirmare, el a reușit să sosească pe locul patru cu 10:03,4, Ia 23,1 de învingător — A. Gdrgenyi (Ungaria). Sorin Anghel a evoluat la nivelul posibilităților sale dear la proba de 500 m, în care cu 443 (câștigătorul cursei — H. Reichel din R.D.G. a realizat 42,7) s-a situat pe poziția a 7-a dm 22 de concurențL Clasamrntul general : 1. J.Werlicb (B.D.G.) 198,814 p.„ 9.S A-Ighel 210.506 p_ 11. Z. Zakarias 211230 p.

LOTUL CEHOSLOVACIEI
Din lotul Cehoslovaciei care 

va participa la Jocurile O- 
limpiiee de iarnă de la Lake 
Placid. programate între 13 
șl 24 februarie fac parte, prin
tre alții, schiorii de fond Jiri 
Beran, Frantisek Simon, Kve- 
ta Jeriova Dagmar Palecko- 
va ; schloarele alpine Jana 
Sodtysova și Olenka Vldkova, 
blatksu$til Peter Zelinka, Ja-

PENTRU J.O. DE IARNA...
romir Simunek șl săritorii cu 
schiurile Leo Skoda și Josef 
Samek. Din selecționata de 
hochei pe gheață, una dintre 
favoritele turneului- olimpic, 
se remarcă cunoscuții Jiri 
Kralik, Jiri Bubla, Vladimir 
Martinec, Bohuslav CBerman, 
Milan Novy, JaroszlaV Pouzar. 
Marian Stastny. Peter Stastny 
și Anton Stastny.

...Șl CEL AL CANADEI
La apropiatele Jocuri O- 

llmpLce de lamă, ce ee vor 
desfășura la Lake Placid, Ca
nada va fi reprezentată de un 
lot de 59 de sportivi și spor
tive. La ediția precedentă a 
Olimpiadei albe (Innsbruck — 
1976), âu participat 28 de 
sportivi canadieni. Din actua
lul lot comunicat de Asociația 
olimpică canadiană fac par
te, printre alții. Ken Read, 
Dave Murray. Dave Irwin, 
Laurie Graham. Kathy Krei- 
ner (schi alpin). Sharon Firth,

Esther Miller (schi-fond), Ga- 
etan Boucher, Craig Webster, 
Sylvia Burka, Kathy Vogt 
(patinaj viteză) și boberii 
Martin Glynn, Serge Cantin, 
Joseph Kilburn. Robert Wil
son, Alan MacLachlam Echipa 
de hochei pe gheață, una din
tre pretendentele la medaliile 
olimpice, are în componența 
sa jucători cunoscuți ca : 
Glenn Anderson. Bruce Smith, 
Roger Lamoureux, Kevin Pri
meau, Donald SpriTîg șl Ro
bert Dupuis.

BIATLONIȘTII SOVIETICI LA LAKE PLACID
Echipa de biatlon a U.R.S.S., 

pentru Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Lake Placid, va 
avea în component pe A-

leksandr Tihonov. Nikolai 
Kruglov, Vladimir Anikin. A- 
leksandr Ușakov, Vladimir 
Bamașev și Anatoli Aliabiev.

55 DE SPORTIVI UGANDEZI PENTRU J.O. DE LA MOSCOVA
Comitetul olimpic din U- 

«anda a anunțat că va par
ticipa la J.O. de vară de la 
Moscova cu un lot de 55 spor
tivi an^.jați In concursurile 
de atletism, box. înot, haltere 
și, în cazul calificării, la tur-

neul de hochei pe iarbă. 
Printre atleții care se pregă
tesc se numără și John Akkl- 
Bua, campion o-limpic în pro
ba de 400 m garduri la J.O. 
de la Miinchen.

HOTEL CU 23 ETAJE PENTRU YACHTMENIl OLIMPICI
în portul Talinn (R.S.S. 

Estonă se fac intense pregă
tiri în vederea regatelor o- 
limpice ce vor avea loc aici 
cu prilejul J.O. de vară din 
acest an. Un prim contact cu 
amenajările din portul nautic 
eston a fost luat de yacht- 
rr. er.il din 27 de țări, cu pel

lejul ,,Regatei Baltice" desfă
șurată anul trecut. In pre
zent, se efectuează ultimele 
ludrărl la satul olimpic, pre
cum și la hotelul „Olimpia“.j 
cu 23 de etaje, unde vor fi 
găzduițl oaspeții șl turiștii 
veniți să asiste la întreceri.

150.000 DE UNIFORME SPECIALE
Olimpiadei ’80,in perioada 

pe căile ferate sovietice con
ducătorii de trenuri și hama
lii din gări vor îmbrăca uni
forme speciale. Tot uniforme 
speciale vor purta și barma
nii. șoferii de autobuze și ta
xiuri, ospătarii, vînzătorii de 
la benzină și de la magazi
nele de suveniruri. Comisia 
pentru transporturi .a Coniite-

tulul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de la Moscova 
a aprobat peste 50 de modele 
de îmbrăcăminte pentru cei 
ce vor deservi în mod nemij
locit pe partlcipanțil și oas
peții la Olimpiadă. Activita
tea de deservire va fi -asigu
rată de aproximativ 150 000 de 
oameni.

Inrecnl selecționatei noastre in Brazilia

0-0 CU FEROVIARIO ARARAQUARA, 
ECHIPĂ FRUNTAȘĂ ÎN CAMPIONATUL 

STATULUI SAO PAULO

NOTTINGHAM FOREST, 
CÎȘTIGĂTOARE A 

„SUPERCUPEl EUROPEI"

PATINAJUL ARTISTIC PROGRESEAZĂ RAPID
Din păcate, tinerii noștri concurcnți nu țin... pasul. 
Au demonstrat-o și ia concursul internațional din Polonia

Seiec>coaia divtzloaară de fot
bal a țlru uaasce și-a continuat 
turneul pe tare 2 tn
America de Sal susțmtnd marți 
dupâ-acmaLl o nonă pimdâ in 
Bramaa. De data aceasta seiec- 
poeabm au inulr.l: formația Fe- 
tVT5Uio AraraQ 'uara a'a *3 pe 
jocul < ta camp: mat al sat ul ui 
Sao Paulo, formație antrenată de 
fostul mtemațioaal italian Sergto 
Cler. Meciul — cei de al 7-lea 
susținut de s*eețyooaxa României 
in turneul sud-rr.încin — s-a 
încheiat cu un rezXtat de ega
litate : ♦—•. Partida a demonstrai 
din nou câ echioa noastră este 
bine pusă La punct in ceea ce 
privește jocul apărării. în schimb 
râmine încâ r.eretoLvatâ pro
blema eficscntâțh aleeanțDor.

Formația noastră a avut o 
bună evoluție, s-a aflat de
seori In situații bune de 
finalizare, dar Cămătaru, Bolonl. 
Bălăci, M. radacanu și Mulțescu 
au ratat excelente ocazii de goi 
clnd aveau doar portarul advers 
in față. Selecționata divizionară 
a României a folosit următoarea 
formație : Cristian — TilihoL Sa- 
meș, Nicolae. Munteanu n — 
Dinu. Muițescu (min. 65 M. Râ- 
ducanu), Bolâni — D. Nicolae. 
Câmâtaru (mia. 80 Terheș) Ba- 
’act

Vineri și duminică, selecționata 
n-oastrl va susține ultimele douâ 
partide în Brazilia, evoluînd la 
Recife cu două formații din a- 
eeastâ localitate

MADRID, 6 (Agerpres). —Pes
te 100 300 de spectatori au ur
mărit, la Barcelona, meciul retur 
al finalei „Superoupei Europei- 
la fotbal, in care s-au întilrut 
echipa engleză Nottingham Fo
rest, deținătoarea „Cupei cam pir 
oriilor europeni", ?i formația spa
niolă C.F. Barcelona, cîștigătoa- 
rea „Cupei CupelorPartida s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (1—1). 
Gazdele au deschis scorul în mi
nutul 25, clnd Roberto a trans
format o lovitură de la 11 m. go
lul egalizator fiind înscris, de 
Bums (mln. 41). -

învingătoare cu scorul de 1—0 
tn primul joc, echipa Notting
ham Forest a intrat în posesia 
trofeului.

Au evoluat formațiile : C.F. 
Barcelona : Artola — Estella, Mi- 
guell, Olmo, Serrat — Sanchez. 
Rubio, Asensi — Simonsen, Ro
berto, Carrasco ; Nottingham Fo
rest ; Shiltcxn — Anderson, Lloyd, 
Bums, Gray — McGovern. T. 
Francis, Robertson — Bl riles. 
George, Bowles.

Sîmbătă și duminică a avut loc 
în localitatea Tychy. din apro
pierea centrului minier Katowice, 
cea de-a 3-a ediție a concursului 
internațional de patinaj artistic 
organizat de federația de specia
litate poloneză.

Competiția a întrunit la start 
sportivi din 12 țări (Austria. Bul
garia. Cehoslovacia. Franța. R.D. 
Germană. R.F. Germania, Italia, 
Olanda, România, Ungaria, Uni
unea Sovietică șl Polonia), pati
natori artistici în vîrstă de 13— 
14 și 15 ani, apreciați de juriul 
internațional de arbitri ca făclnd 
parte din generația menită să ri
dice această frumoasă disciplină 
la noi cote valorice. în sprijinul 
acestei afirmații s-au adus drept 
argumente pregătirea tehnică su
perioară a tinerilor patinatori, 
faptul că în marea lor majoritate 
acești sportivi execută cu ușu
rință cîte 3—4 și chiar 5 sărituri 
triple, care le-ar permite să se 
prezinte de pe acum, șl cu suc
ces, la startul oricărui concurs 
rezervat colegilor lor mai vîrst- 
nici. Cîștigătorul concursului la 
individual băieți, polonezul G. Fi- 
lipowski, la numai 13 ani ai săi. 
ca șl patinatorul din R.D. Ger
mană R. Lewandowski, de 14 
ani, ca să nu dâm* decît aceste 
două exemple. în programul lor 
de libere au sărit numai „tri
ple-. cîte una. izolat, sau în 
combinații, și nici o... dublă.

Fetele, luate în general. în pro
ba individuală, au fost ceva mai 
slabe din punct de vedere teh
nic. Multe dintre patinatoare au 
căzut la aterizarea din sărituri

ori s-au dezechilibrat. arătind 
nesiguranță in execuția diverse
lor procedee tehnice. Singură 
cîștigătoarea concursului. Janina 
Wirth — din R.D. Germana, a 
executat Întregul sâu program 
cursiv, iar săriturile sale triple, 
trei la .număr, au fost impecabile 
de la desprindere -și plnă la a- 
teriz are-

Sl acum cîteva cuvinte despre 
comportarea reprezentanților noș
tri. Atit băieții, cit șl fetele au 
evoluat in acest concurs slab. 
Viorica Nicu și Daniela Elefte- 
rescu au ocupat in clasamentele 
generale locurile 18 șt respectiv. 
19 (din 20 de participant!). iar la 
băieți Florin Gafencu și Marius 
Negrea s-au clasat pe locurile 13 
șt respectiv. 14 (din 15 concu- 
renți). In ceea ce-i privește pe 
băiețt majoritatea tehnicienilor 
cu care am vorbit au fost de 
părere că aceștia au. totuși, pers
pective. ținind seama de manie
ra lor de patinaj șl de faptul 
că dacă ar fi inclus în program 
o singură săritură triplă el s-ar 
fi putut clasa cu 5—6 locuri mai 
sus. Fetele, în schimb, au lăsat 
o impresie cu totul neplăcută. 
Au greșit enorm, nepermis am 
spune. Față de evoluția sa din 
ianuarie, la „Cupa României-. 
Daniela Elefterescu a fost de 
nerecunoscut. S-a Inhibat, a con
curat timorată, lutru câre, se 
pare, s-a petrecut șl cu Viorica 
Nicu. Ce părere au antrenorii de 
toate aceste lucruri ?

Ghsorghe ȘTEfANESCU

Campionate naționale intre două sezoane

NORVEGIA: VIKING STAVANGER, PENTRU A 5-a OARĂ CAMPIOANĂ
In țările scandnave. din mo

tive obiective — clima aspră a 
iernii —. campionatul se desfă
șoară îr.tr-un singur an. Ince- 
pixâd din -'im TT-fti șl terminin- 
du-se in octombrie. Așadar, tn 
Norvegia este cunoscută campi
oana pe anul 1979. Ea nu este 
alta decît cunoscuta formație 
Viking Stavanger, care în ulti
mii 10 ani a cucerit de 5 ori 
titlul de campioană a țâriL De 
fapt, lupta pentru titlu a fost 
extrem de echilibrată intre Vi
king — care s-a aflat in majo
ritatea etapelor in fruntea cla
samentului — și mai puțin cu
noscuta echipă Moss, care a ta- 
lonat-o Îndeaproape. Dacă in ul
tima etapă Viking ar fi termi
nat la egalitate cu Rosenborg 
Trondheim și Moss ar fi ciști
gat la Bodo Glimt, campioană ar 
fi devenit Moss ! Dar. rezultatele 
pe teren n-au ținut cont de a- 
oeastă alternativă : Stavanger a 
dispus cu 3—0. în timp ce Moss 
a terminat nedecis pe teren pro
priu.

Pare curios Insă faptul că Vi
king Stavanger, deși campioană, 
nu are’ la ora actuală nici un 
internațional. Explicația ~ o dă 
chiar antrenorul echipei repre
zentative, Aspor Rospe-Vossen :

„Viking este cea mai bună for
mație, dar jucătorii ei au o virs
tâ destul de Înaintată pentru a 
fi acum introduși in selecționata 
țării. Trebuie să privim înainte, 
spre a promova tineretul in di
ficilele confruntări care ne aș
teaptă. Jucătorul Sven Kwaa de 
la Viking are 39 de prezențe in 
prima reprezentativă a Norve
giei, dar acum, la cei 32 de ani 
ai săi. ne îndreptăm privirile spre 
alții, mai tineri. De aceea, in 
ultimii doi ani Kwaa nu a mai 
îmbrăcat tricoul echipei națio
nale-.

De fapt, numeroși tineri s-au 
afirmat în campionatul trecut, 
printre care internaționalii Larse 
Oekland (de la Bryne) si Iversen 
(Vaalerengen) acesta din urmă 
fiind primul pe lista golgeteri- 
lor. cu 16 puncte marcate, urmat 
de Kollshangen (Moss) cu 13 go
luri înscrise.

Este interesant faptul că. din
tre cele 12 echipe din prima ligă, 
nu mai puțin de 8 au evoluat în 
ultimii ani în cupele europene : 
Viking Stavanger, Start Kristian- 
8 and, Lillestroem, Rosenberg 
Trondheim, Bodo Glimt, Vaaler- 
engen. Skeid Oslo și Brann Ber
gen. Ultima, retrogradată acum 
în liga a doua, a produs, firește.

cea mai mare surpriză a campio
natului.

Antrenorul Aspor Rospe-Vossen 
spunea pe bună dreptate că se 
preocupă de întinerirea echipei 
naționale. Nu este lipsii de im
portanță faptul că în prelimi
nariile olimpice Norvegia a eli
minat echipa olimpică a R.F. Ger
mania, cucerindu-șl dreptul de a 
participa la turneul final. Este, 
firește, un început bun pentru 
viitoarele preliminarii ale campi
onatului mondial 1982. unde Nor
vegia face . parte din grupa a 
IV-a, alături de reprezentativele 
Angliei, Ungariei, Elveției și Ro
mâniei.

Clasamentul final al ediției din 
1979

1. Viking St. 22 13 6 3 31-16 32
2. Moss 22 12 6 4 41-25 30
3. Star Krist. 22 12 3 7 36-21 27
4. Bryne 22 11 3 8 37-28 25
5. Lillestroem 22 7 9 6 25-23 23
6. Rosenborg Tr. 22 9 4 9 31-29 22
7. Bodo Glimt 22 8 5 9 19-26 21
8. Vaalerengen 22 3 4 10 33-41 20
9. Skeid Oslo 22 7 5 10 24-27 19

10. Ham ar k am. 22 7 4 11 29-33 18
11. Mjoeldalen 22 6 5 11 28-43 17
12. Brann 22 3 4 15 18-40 10
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