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La o întreprindere din Focșani, de o virstă cu... „Daciada"

A FOST PROPUS CANDIDAT „LA NOI SPORTUL A ÎNCEPUT ODATĂ
PENTRU ALEGERILE DE DEPUTAȚI CU PRIMELE FIRE TOARSE1
IN MAREA ADUNARE NAȚIONALA

electorală nr. 1, „23Adunarea cetățenilor din circumscripția
August” a municipiului București, exprimind, intr-o impresionantă 
unitate de gind și voință, dorința fierbinte a tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc în această puternică zonă industrială a capi
talei României socialiste, a propus candidatura tovarășului Nioolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, pentru alegerile de deputați 
in Marea Adunare Națională. Expresie semnificativă a dragostei 
nețărmurite și a profundei prețuiri pe care toți cetățenii patriei 
— români, maghiari, germani și de alte naționalități, muncitori, 
țărani, intelectuali, tineri și vîrstnici — le nutresc față de cel mai 
iubit și stimat fiu al poporului nostru, patriot înflăcărat, strălucit 

■ 'revoluționar, a cărui gîndire creatoare și-a pus pregnant pecetea 
pe întreaga evoluție a țării din ultimul deceniu și jumătate, a- 
ceastă propunere ilustrează, in modul cel mai convingător, satis
facția tuturor oamenilor muncii față de marile succese dobindite 
în ampla operă de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate în România, încrederea lor deplină în politica Partidului 
Comunist Român, hotărîrea fermă de a înfăptui întocmai obiec
tivele stabilite dc Congresul al 
a societății socialiste multilateral 
nici spre comunism.

întreprinderea de 
lină din Focșani a 
funcțiune doar de trei ani. Are 
utilaj modern — mașini care 
solicită puțin munca fizică — 
iar producția este în continuă 
creștere. în biroul la’inerulul 
șef Alexandru Nichita am 
văzut cîteva eșantioane — scu-

filatură de 
intrat in

melană și fire de

In întreaga țară, pe plrtil,

patinoare șl In săli:

„DAtlĂDA AIDA"
CONTINUĂ

luri de lină, 
bumbac — care, prin coloritul 
și finețea lor, ne-au îneîntat 
privirile.

Cunoșteam, putem 'spune, cite 
ceva din activitatea sportivă a 
întreprinderii. Cu cîteva luni in 
urmă, la Festivalul sportului 
muncitoresc băcăuan, asistasem 
la întrecerile echipelor de 
handbal ale județelor invitate, 
iar Frances era reprezentat de 
handbalistele de 
treprindere din Focșani. După 
med — pierdut ................ " ‘
fața 
erau întristate, iar 
lor abia își stăpînea lacrimile.

— E vorba de Rodica Oancea, 
ne-a amintit inginerul șef, că-

la această In-

la limită in 
gazdelor — focșenencele 

.portărița”

ruia își spusesem toate aces
tea. Vreți s-o vedeți la lucru T

L-am urmat, trecînd din hală 
in hală, pe lingă instalațiile 
care scoteau fire multicolore, 
infășurindu-le pe fuse și bobi
ne. Rodica lucra la finisaj me
canic, împreună cu alte două 
handbaliste : Carmen Cojocaru 
și Doina Felin. Discuția a por
nit de la festivalul de anul 
trecut...

— Ne pare rău — ne-a măr
turisit Rodica Oancea — că nu 
ne-am calificat pentru Divizia 
B. Dar in acest an vom reuși t

Sever NORAN

(Continuare In pag 2-3)

XII-lea, Programul de edificare 
dezvoltate și înaintarea Româ-

(U NUMEROASE 
COMPETIȚII

După galele de selecție a lotului olimpic de boi

In cadrul acțiunilor de 
desemnare a candidaților pen
tru alegerile de deputați 
Marea Adunare Națională, 
întreprinderea „23 August"

in 
la 
a 

avut loc, joi după-amiază, adu
narea cetățenilor din circum
scripția electorală nr. 1 „23 Au
gust" din București. Au participat 
muncitori, ingineri, tehnicieni din 
această unitate reprezentativă 
a industriei noastre constructoa
re de mașini, precum și de la 
„Republica", I.M.U.A.B., din u- 
nități de cercetare și proiecta
re, învățămint, . sănătate, de 
la alt» întreprinderi situate

pe importanta platformă de 
aici, alături de numeroși locui
tori ai cartierului.

Cei peste 7 000 de partici- 
panți Ia adunare au dat glas 
intr-o atmosferă de puternic 
tuziasm simțămintelor 
leasă 
tivitatea 
dăruire 
neral al _ 
exemplara sa capacitate crea
toare, puse din fragedă tinerețe 
în slujba împlinirii celor mai

en-
de 

prețuire față de 
neobosită, plină 
a secretarului 

partidului, față de

ac- 
de 

ge-

Zăpada căzută din abundență șl 
condițiile atmosferice bune au 
favorizat, in majoritatea județe
lor șl localităților, organizarea a 
numeroase Întreceri în cadrul 
„Daciadei” de iarnă Iată cîteva 
dintre relatările corespondenților 
noștri:
• Un concurs de excepție: e- 

diția de debut a întrecerilor de 
schi-alpin, rezervate copiilor de 
10—14 ani, dotat cu „Cupa Băi- 
șoara". Competiția a avut loc la 
Muntele Băișorii, județul Cluj. 
Au participat 150 de copii din 
13 cluburi și asociații din țară. 
Printre dștlgătorl: Adriana Ma-

EXAMENE DIFICILE, 
PROGRAMATE PREA DEVREME!

(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare în pag 2-3)

LICEUL Nr. 2 DIN CAPITALĂ
CRESC NOI CAMPIONI Al ATLETISMULUI
în panoramicul 

bucureștean, Liceul nr. __
*Ti!f)iogie-istorie, ocupă un loc 

fruntaș. El este, în fapt, con
tinuatorul frumoaselor tradiții 
sportive ale fostului „Liceu 35", 
de unde s-au ridicat, cu ani în 
urmă, cîțiva sportivi de marcă, 
între care săritoarea în înălți
me Cornelia Popa, fostul re-

sportului
2. de

cordman la ciocan 
Costache, săritoarele 
Popescu-Dridea și Alina Popes
cu, „lungimistul" Ștefan Lăză- 
rescu. Astăzi la Liceul nr. 2 se 
desfășoară aceeași activitate 
neșbosită pentru selecționarea 
și pregătirea unor performeri 
autentici ai atletismului și nu 
numai ai ......................

Gheorghe 
Mihaela

Profesoara Elisabeta Stănescu ji doi dintre 
valoroșii ei elevi, Sorin Matei și Eugen 
Popescu Foto : Dragoș NEAGU

acestei discipline, ci 
și la natație și la 
gimnastică mascu
lină.

Directorul Li
ceului nr. 2, Eu
gen Danciu, maes
tru al sportului la 
atletism, fost 
trenor al 
național și olim
pic, este, 
ce se cheamă, un 
mare sufletist
pentru activita
tea sportivă în 
rîndurile elevilor, 
sprijinind îndea
proape munca des
fășurată cotidian 
de specialiștii șco
lii. Dealtfel, in 
campionatul pe e- 
chipe al gimnaști- 
lor, la categoria 
maeștri, elevii Li
ceului 2 au urcat 
pe podium, la ul
tima ediție a - na-

an- 
lotului

ceea

ționalelor, alături de cei de la 
Dinamo și Steaua, Tot așa, 
dintre tinerii specialiști ai na- 
tației s-aiu ridicat, numai în ul
tima vreme, campioanele 
canice Luciela Mihăilescu 
înot și Felicia Cîrstea la 
turi, produse sportive ale 
Iii, iar printre elevele Liceu’ui 
2 se găsesc și cele trei 
valori 
Carmen 
lescu și

„1979,
Eug. Danciu, a fost un an bun 
pentru clubul sportiv al școlii 
noastre, poate cel mai bun din 
istoria sa. Uite, ca să mă refer 
numai la atletism, voi arăta că 
in 1979 au fost îndeplinite ce-

bal- 
la 

sări- 
șco-

mari 
ale înotului nostru, 
Bunaciu, Irinel Pânu- 
Mariana Paraschiv.
ne spune directorul

Romeo VI LARA

(Continuare in pag 2-3)

Ion Boboc (stingă) este obligat să se apere neregulamentar in 
fața lui Săli Adem Foto : D. VIOREANU — Constanța

Cele două gale de selecție a 
lotului olimpic de box, dispu
tate în cursul săptămînii tre
cute Ia Constanța, au încheiat 
o nouă etapă de pregătire a 
pugiliștilor noștri fruntași. Cum 
concursul este oglinda nivelului 
antrenamentului, în cele ce ur
mează vom încerca să desprin
dem cîteva concluzii asupra 
pregătirii actuale a componenți- 
lor lotului și a altor pugiliști 
fruntași.

în etapa la care ne referim, 
ponderea antrenamentelor la 
nivelul lotului a constituit-o 
pregătirea fizică, dar nici lu
crul pentru perfecționarea mi
jloacelor tehnice n-a stat in 
afara preocupărilor antrenori
lor. Așa se și explică faptul că, 
în marea lor majoritate, boxerii 
pregătiți în lot au dovedit su
ficiente resurse fizice pentru 
cele 9 minute regulamentare de 
luptă. Din acest punct de ve
dere, cea mal bună impresie

au lăsat-o Marcel Sîrba, Titi 
Cercel, Georgică Donici, Leon- 
tin Sandu, Valentin Silaghi și 
chiar Teodor Dinu, Constantin 
Tițoiu, Dumitru Schiopu, Gheor- 
ghe Brumă, sportivi care au 
fost învinși în meciurile, susți
nute, în schimb, Gheorghe 
Butnaru, Daniel Radu, Ion 
Crăciun și Tiberiu Cucu au ma
nifestat semne de oboseală în 
ultima repriză. Dar, în cazul 
lor, aceste lipsuri sînt explica
bile. Gh. Butnaru a primit nu
meroase lovituri (care, firește, 
i-au diminuat potențialul de 
luptă) de la V. Silaghi, unul' 
dintre cei mai in formă boxeri 
români în momentul de față. 
T, Cucu, lipsit de experiență 
competițională și fără un bagaj 
bogat de cunoștințe tehnice, nu 
și-a dozat bine efortul în dispu-

Mihni TRANCA

. (Continuare în pag a 4-a)

După victoria din „Cupa Davis"

IDEEA DE ECHIPA RELANSATA!
• llie Năstase și Florin Segărceanu, un cuplu redutabil

încep alpiniadele republicane
PENTRU SENIORI, TINERET Șl FEMEI

între 11 și 16 februarie, Comi
sia centrală de alpinism a 
F.R.T.A. organizează, in masivul 
Piatra Craiului, prima etapă de 
iarnă a Alpiniadet republicane 
pentru seniori. în vederea unei 
cit mal bune cunoașteri a tra
seelor nominalizate pentru a fl 
escaladate, alpiniștil trebuie să 
se prezinte la cabana Plaiul Foii 
— Zărneștl. cu cel puțin 36 de 
ore înainte de începerea compe
tiției. După trecerea baremului

de admitere (care constă din 
parcurgerea unul traseu de 30—40 
de metri lungime, cu asigurare 
de sus), alpiniștil, constituit! In 
echipe, vor escalada diferite tra
see alpine situate Intr-o porțiune 
din zona Tumulul Dlanel.

Prima etapă de Lamă a Alpl- 
nladel republicane pentru tine
ret șl femei va avea loc în masi
vul Retezat, mtre 25 februarie — 
3 martie. \

ZAGREB, 7 (prin telefon). 
Echipa de tenis a României s-a 
calificat în sferturile de finală 
ale Zonei europene (grupa B) 
a „Cupei Davis", învingînd net 
formația Iugoslaviei cu 5—0, 
intoreînd cu 180 de grade rezul
tatul de acum 43 de ani. A 
jucat și atunci, în 1937, tot la 
Zagreb, dar în aer liber, nu 
într-o sală de joc improvizată 
ca ac'easta pe care calendarul 
inedit al competiției o admite, 
neavînd alte soluții. La lumina 
reflectoarelor televiziunii, echi
pa română — într-o formulă 
nouă — și-a validat posibilită

țile dincolo de orice așteptări. 
Noul cuplu de „singliști" — reu
nit apoi și în partida de dublu 
— a făcut dovada unei nespe
rate omogenități valorice, dind 
din nou speranțe și ridicînd 
cota echipei României în „Cupa 
Davis".

Firește că superclasa lui llie 
Năstase e dominantă încă în 
balanța victoriei. Chiar la 33 de 
ani el înțelege să fie de folos 
echipei naționale, punînd tot 
talentul său, faima sa/ în sluj
ba culorilor țării. Prezența lui 
în echipă inspiră respect ori
cărui adversar. De astă dată,

însă, s-a întîmplat ca lingă el 
să apară .un nou element de 
valoare, care a relansat ideea 
de echipă, avîndu-1 lider pe 
Năstase. Iată cum se explică 
faptul că Neven Beritcovici 
scrie în cotidianul local 
„Sportske Novosti" : „L-am aș
teptat pe Năstase, și a venit 
Segărceanu !“ Aprecierea este 
corectă și desigur flatantă pen
tru tînărul nostru campion. 
Toată lumea, aici, compară

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. 2-3)



„DACIADA ALBĂ" CONTINUĂ 
CU NUMEROASE COMPETIȚII

o ECHIPAJUL C.S.O.
CUCERIT „CUPA VOII

(Urmare din pag. 1)

crea (C.S. ' Sibiu), Dan Negru- 
țiu (C.S.Ș Petroșani), Gabriela 
Gulie Simared Baia Mare) și B. 
Botond (Cluj-Napoca) — toți la 
slalom special. (Mircea RADU).
• ta Valea lașului, in apro

piere de Curtea de Argeș, s-a 
desfășurat etapa județeană la 
„Săniuța ’e argint" șl un con
curs de schi. Ctștlgătorl au fost: 
Liviu Jiurgean (Șc. gen. 12 Pi
tești) riie Adrian (ide. istorie- 
filologie C-lung' — la -lalom; 
elevii Școlii generale Dîmbovi- 
cloara la schi fond și elevii Șco
lii generale din Valea Lașului — 
1a săniuțe. (P. MATEOIU).

• „a -unedoara, In cadrul 
„Daciadei" de iarnă, s-au desfă
șurat două concursuri, la care 
au participat sportivi din Deva, 
Petroșani, Simeria și din Hune
doara. La patinai viteză au cîș
tigat Cornelia Carpen (Lie. ma- 
tematică-fizlcă Petroșani) și Bela 
Barto k (Lie. 1 Hunedoara). Ea 
înot. unde au participat peste 
'90 de concurenti. au cîștigat Eu
genia Marc, Melinda Potokl, Lu
cian Mirică si Samuel Weber. 
a. VLAD).

® Faza județeană la șah și te

LA 0 ÎNTREPRINDERE DIN FOCȘANI
(Urmare din pag. 1)

în drum spre alt sector, ingi
nerul șef ne vorbește despre 
întrecerile „Daciadei albe" care 
au loc în întreprindere.

— Nu sîntem buni doar Ia 
handbal, ne spune. lat-o pe 
tovarășa Vasilica Bobocea, se
cretar de secție, care a cîștigat 
faza orășenească la tenis de 
masă. Să vă fac cunoștință si 
cu maistrul Cezar Chiriac. Și 
el a ocupat locul I în aceeași 
competiție. In „Cupa Ministeru
lui Industriei Ușoare" am luat 
medalii de bronz ! Am avut și 
vom avea rezultate bune, pen
tru că la tenis de masă și șah 
avem competiții care se țin 
lanț. Aici, Ia Focșani, nu avem 
pîrtii de schiat, dar pentru să
niuțe am găsit. Săptămîna a- 
ceasta moem la Golești, cu 
zeci de sănii. Zăpadă să fie, 
și ger să fie, că facem noi com
petiții ! Patinoarul de la clubul 
sportiv Unirea este peste drum 
de noi...

— Nici Ia atletism nu stăm 
rău, intervine tovarășa Bobo
cea. Gabriela Răchițeanu, de la 
bobinarea finală, a ocupat locul 
I Ia 800 m, la faza pe oraș... 
Vom face și echipă de volei. 
In fine, toate pe rînd, fiindcă 
întreprinderea noastră este 
nouă, are vîrsta... „Daciadei”. 
iar sportul s-a pornit la noi 
odată cu... primele fire toarse.

• BOXERII de la Aurul 
Brad se impun din ce în ce 
mal mult pe plan județean. 
El au cîștigat, zilele trecute, 
clar (12—2), cu Minerul Vul
can, într-o gală în care s-au 
remarcat tinerii Gh. Enfl, S. 
Oprean și D. Colov, elevi al 
antrenorului Gh. Turlcă. De 
semnalat că secția de box de 
la Aurul Brad a fost reînfiin
țată cu un an în urmă ® LA 
SIBIU se va da tn folosință 
zilele acestea o sală pentru 
judo, amenajată în fostul ci
nematograf „Rio". Elevii de 
la C.S. Școlar, care vor fi 
principalii beneficiari, au de
pus, împreună cu profesorii 
șl antrenorii lor, sute de ore 
de muncă patriotică pentru 
amenajarea sălii® ÎN „CUPA 
U.G.s.R." la schi, probe al
pine, etapa județului Brașov 
a revenit sportivilor Elena 
Adam (Proiect Brașov) șl 
Costlcă Boncu (A.S. Predeal), 
care au parcurs cel mai ra
pid pîrtla cu 35 de porți de 
sub telefericul din Poiana 
Brașov. ® C.J.E.F.S. ILFOV 
a organizat, în cinstea alege
rilor de la 9 Martie, o com
petiție de handbal, fete și bă
ieți, dotată cu „Cupa speran
țelor", ce s-a desfășurat în 
sala de sport din comuna 
Dragamlrești Vale. Trofeul a 
revenit formațiilor C.S. Șc. 
Giurgiu — la băieți șl Li
ceului agro-lndustrlal Drago- 
mlreștl Vale — la fete. ® LA 
TÎNAra fabrica de elice 
(INETOF) din Galați, sportul 
nu se bucură de atenția fac
torilor de răspundere. Cel 
aproape 800 de oameni ai 
muncii de aici, majoritatea 
tineri,.nu au o asociație spor
tivă a lor și nici posibilitatea 
de a practica vreun sport. 
» TRACTORUL BRAȘOV 8 
cîștigat prima ediție a com
petiției de handbal masculin 
„Memorialul Kovacs", care a 
avut loc la Sf. Gheorghe, în 
organizarea Consiliului sin
dical județean Covasna, în fi
nală, Tractorul a dispus de 

nis de masă pentru Județul Ca- 
raș-Severin s-a desfășurat la Ca
ransebeș. Iată câștigătorii: șah ■— 
Ana Baben (Slatina Timiș), Sa
muel Gberlloagă (Bocșa); tenis 
de masă — Perși da Jurj (Slche- 
vița) și Dan Rogojan (Teregova). 
(N. MAGDA)
• Comitetul județean Neamț al 

U.T.C. a organizat, la Lacul Roșu, 
faza județeană a „Cupei Con
gres olul al Xl-lea al U.T.C." din 
cadrul „Daciadei". Au cîștigat: 
Mibaela Mujdei (Borca) și Lucia 
Acatrinei (Pipirig); Gavril Jurcă 
(Tg. -Neamț) si Leonte Grădinaru 
(Tg. Neamț), toți la coborfre. La 
schi-fond: Mari Focșa (Dămuc) 
și Marcela Bocancea (Bicaz); Ni- 
cușor Bocșa (Dămuc) și Ion Ma- 
nolache (Hangu). (S. ALBU). ’
• Pe nîrtia de la Sălard, jud. 

Mureș peste 110 concurenti au 
luat parte la etapa județeană a 
,Cupei Congresului al Xl-lea al 

U.T.C “ la schi și săniuțe. Cîștl- 
gători: schi — Cornel Beșu (Lie. 
ind. 3 Tg. Mureș), Monica Solia 
(Lie. Unirea Tg. Mureș); la să
niuțe: Mihaela Suciu (Sighișoa
ra) și T. Antal (Lie. agroindus
trial Sighișoara). La categ. peste 
10 ard, concurs rezervat schiori
lor din mediul rural, au cîștigat- 
Margareta Halmagi (Albești) și 
Al. Maree (Nazna). (L PAUȘ).

— Ne place să spunem că 
întreprinderea noastră are vîrsta 
„Daciadei", și, de aceea, avem 
ambiția să cinstim cu rezultate 
mereu mai bune marea compe
tiție polisportivă națională, ne 
spune inginerul șef la despărți
re. Sperăm că la viitoarea noas
tră întîlnire să vă putem relata 
despre succese mai multe și 
mai mari, iar sportivii noștri să 
reprezinte județul Vrancea nu 
numai Ia handbal, ci și în alte 
ramuri sportive, pentru că noi... 
creștem odată cu „Daciada".

NOI CAMPIONI
(Urmare din pag. 1)

rințele pentru acordarea titlului 
de maestru al sportului de către 
trei săritori foarte tineri, junio
rii de categoria a n-a Sorin 
Matei, Eugen Popescu și Moni
ca Matei. Alți 4 atleți au reali
zat norme pentru categoria I 
(seniori) de clasificare, 9 pen
tru categoria a n-a și 14 pen
tru categoria juniori. In sezo
nul trecut, 10 atleți ai școlii (nu 
includ in acest total pe elevii 
liceului nostru legitimați la 
alte cluburi ; șl n-au fost pu
țini !) au făcut parte din lotul 
republican de juniori și au 
participat, cu mai mult sau cu

Victoria Sf. Gheorghe cu 
27—19. • LA PATINOARUL 
artificial din Hunedoara nu 
funcționează nici un curs de 
inițiere la patinaj, deși mulțl 
copil ar vrea să învețe siste
matic acest frumos sport al 
ghețil • CUNOSCUTUL ȘA- 
HIST Florin Gheorghiu, mare 
maestru internațional, a sus
ținut citeva simultane în ju
dețul Hunedoara. La clubul 
Minerul din Lupenl el a în
vins la toate cele 30 de mese, 
Iar la Deva, în fața a 37 de 
jucători, a cîștigat la 28, res
tul partidelor fiind remize. 
Printre cel care au reușit să-l 
smulgă o jumătate de punct 
iul Gheorghiu a fost șl ele
vul din clasa a Xl-a, Ltvlu 
Antal. ® IN COMUNA MA- 
XINENI (jud. Brăila) se 
construiește o arenă de po
pice cu două piste de joc. O 
contribuție de seamă Îs rea
lizarea acesteia o aduc mem
brii C.A.P. din localitate. 
© PE PÎRTIA DE SCHI șl să- 
nluș de la Mănăstirea Dealu 
dă la Tîrgoviște a avut loc 
un frumos și reușit concurs, 
în cadrul „Daciadei" de Iarnă, 
la care au fost prezenți peste 
600 de elevi, tineri muncitori 
și oameni mal tn virstă. Pe 
lacul Chindia din Tîrgoviște 
s-a amenajat un patinoar na
tural, unde funcționează un 
centru de învățarea patina
jului, condus de prof. Llcă 
Gheorghe • IN LOCALITĂ
ȚILE județului Galați, cum 
sînt, Independența, Fărțăneștl, 
Slobozla-Conachl, Lleștl șl 
Ivești, au loc numeroase în
treceri din cadrul etapei de 
lamă a competiției naționale 
„Daciada". Sporturile cele mal 
îndrăgite sînt tenisul de ma
să, sănlușul șl șahul.

relatări de la : Al. 
Jurcă, I. lonescu, C. Gruia, 
D. Brănolu, T. Slriopol, Gh. 
Brlotă, I. Vlad, L Slmlon, Tr. 
Enachc, M. Avanu șl D. Mo
rarii.

Miine, in patru orașe din fard

START IN CEA DE-A 30-a EDIȚIE 
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN

DE LUPTE GRECO-ROMANE
Moment festiv în sportul 

luptelor din țara noastră. Miine 
se va da startul în ediția jubi
liară — a 30-a — a campiona
tului republican Divizia A la gre- 
co-romane, competiție la care 
participă cele mai bune 28 de 
echipe, in frunte cu Dinamo 
București, cîștigătoarea celor 29 
de ediții disputate pînă acum. 
Sperăm că și acest campionat 
va constitui un prilej de ridi
care a valorii tehnice a forma
țiilor noastre, formații care au 
dat sportivi cu o excepțională 
pregătire tehnică care au adus 
țării noastre lauri de la unele 
mari competiții internaționale.

Competiția din acest an se va 
desfășura sistem turneu, echi
pele participante în cele patru 
serii se vor întrece intre ele 
(turneul pe categorii de greuta
te nu se mai ține), iar echipele 
clasate pe locurile 1—2, după 
consumarea celor 6 etape, vor 
participa la un turneu final 
pentru desemnarea campioanei.

Iată și programul primei 
etape — de miine și duminică : 
SERIA I — se desfășoară la 
Bacău cu participarea echipe
lor : A.S.A. Bacău, S.C. Bacău, 
Nicolina Iași, Delta Tulcea, 
Progresul Brăila, Dunărea Ga
lați și Steaua ; SERIA A II-A
— la Brașov : Dinamo Bucu
rești, C.S. Arad. Farul Con
stanța. Mobila Rădăuți, Steagul 
roșu Brașov, A.S.A. Cluj-Napo- 
ca și Electromureș Tg. Mureș
— nou promovată ; SERIA A 
III-A — la Pitești ; Alumina 
Slatina, Dacia Pitești, Electro- 
putere Craiova, Chimistul Rin. 
Vîlcea, Metalul București, Pro- 

Al ATLETISMULUI

PE MICUL ECRAN

greșul București și Muscelul 
Cîmpulung — nou promovată ; 
SERIA A IV-A — la Baia Ma
re : C.F.R. Timișoara, Vulturii 
textila Lugoj, C.S.M. Reșița, 
Simared Baia Mare, C.S. Boto
șani, C.S.M. Suceava și Rapid 
București

RUGBYȘTII CLUJENI SE PREGĂTESC SĂ REÎNTÎLN
C.F.R.-ul, In prim-plan.

C.F.R.-ul, acum echipa-fanion 
a orașului Cluj-Napoca, se află 
la jumătatea campionatului pe 
locul doi în seria transilvană a 
eșalonului secund al rugbyului 
nostru. Echipa maestrului eme
rit al sportului Mircea Rusu (vă 
mai amintiți de înaintașul impe
tuos de acum 20 de ani, care 
îmbrăca tricoul reprezentativei 
românești învingătoare, în 1960, 
pentru prima oară, asupra Fran
ței ?) are la pasiv o singură în- 
frîngere, la Arad, in fața Gloriei, 
liderul seriei.

— Iar returul va fi acasă 
dumneavoastră, spunem not..

— Asta nu er^totul, ne răspun
de Mircea Rusu. Avem ambiția 
să cîștigăm clar toate partidele, 
deoarece ne-am pus în gînd să 
promovăm. Și noi nu vrem un 
bilet dus-întors. Facem, în con
secință, patru antrenamente săp
tămânale pe zgură. Pe zgură, 
fiindcă teren nu avem. Meciu
rile le jucăm pe „Clujeana* *,  prin 
bunăvoință...

mai puțin succes, la diferite 
competiții internaționale, în mod 
deosebit la Jocurile balcanice și 
la „Concursul Prietenia". Anul 
trecut ne-a adus, deci, destule 
satisfacții, în primul rind colec
tivului de profesori de la atle
tism : Elisabeta Stănescu, Adam 
Sebesi, Adriana Hering, Elena 
Sălăjan și Jeno Balogh care 
lucrează cu tineri talentați, unii 
cu certe posibilități de a deveni 
performeri de primă mină. In 
această privință mă gîndesc, cu 
îndreptățit optimism, la întrece
rile Concursului Prietenia, pro
gramate anul acesta în Cuba, 
la viitoarea ediție a „europene
lor" de juniori din 1981, de la 
Utrecht, în Olanda și, mai ales, 
la Olimpiada din 1984".

Vecinătatea parcului sportiv 
„23 August", eu diferitele sale 
instalații pentru atletism, ii 
conferă Liceului nr. 2 (cu clase 
de Ia I la XII) cadrul cores
punzător pentru o muncă rod
nică, de bună calitate, atent 
Îndrumată și sprijinită de Co
mitetul de partid al sectorului 
II, de FL Diac, inspectorul școlar 
al sectorului de Silvia lonescu 
și Eugen Scarlat din cadrul 
Inspectoratului școlar municipal, 
de chiar Ministerul Educației 
și Invățămîntului și de F.R. 
Atletism.

Cele 14 recorduri republicane 
de juniori stabilite de elevii 
acestei unități de invățămînt In 
decursul anului trecut, ca și 
cele 5 titluri (6 locuri doi și 
2 locuri trei) obținute la fina
lele campionatelor republicane 
școlare de La Pitești se adaugă, 
de asemenea, unui bilanț merito
riu. Există însă posibilități cer
te ca acest bilanț să fie sub
stanțial întrecut și îmbogățit cu 
realizări mai multe și mai con
cludente. Atletismul nostru are 
nevoie de cît mai multe aseme
nea unități ca Liceul nr. 2, pe 
care să conteze într-adevăr, cu 
condiția însă ca selecția, în 
primul rînd, să fie mai amplă 
și mai eficientă, iar pregătirea 
tinerelor talente să vizeze per
manent un nivel de calitate cît 
mai înalt !

SÎMBATA 9 FEBRUARIE, 
ora 13, în cadrul emisiunii 
„De la A la infinit..." : Cam
pionatul european de bob 4, 
de la St. Moritz ; schi Ia Va
tra Dome! ; fragment din 
spectacolul pe gheață al tru
pei patinatorului canadian 
Toller Cranston.

DUMINICA 10 FEBRUARIE, 
ora 15,50 : „Șah" — emisiune 
prezentată de maestra inter
națională Elisabeta pollhro- 
nlade ; ora 16 : „Anul sportiv

— Și totuși, ființați pe lingă o 
mare Întreprindere ; nu vi s-au 
creat condiții ?

— Ba, dintre cele mai bune, 
cu excepția terenului. „întreprin
derea mecanică de material ru
lant (IJVIM.R.) — 16 Februarie?4 
(sora mai mică a Gri viței Roșii) 
a încadrat in procesul muncii 
toți jucătorii, incepînd cu junio
rii de la Liceul industrial 16 
Februarie (n.r. al cărui director 
este inginerul Mircea Rusu). Și 
ăsta-i lucrul principal ; 11 avem 
pe toți In producție, laolaltă. 
Cîteva cifre : 16 clase care joacă 
rugby (circa 200 de elevi) în 
cadrul campionatului MTTc, 
campionatului național de juniori 
și cel al Diviziei B. Cei mai 
buni : Emil Mărgineanu (pilier), 
Ion Ursu (linia a treia), Ion Bo- 
eru (idem), ion Bărnuțiu (cen
tru). Cel mai Înalt : loan Flo- 
rea (1,94 m) ; cel mai greu : 
Ioan Marton, luptătorul, care, 
deocamdată, mă ajută la condu
cerea antrenamentelor, deoarece 
a depășit limita celor 27 de ani 
admiși pentru Divizia B. Dar 
abia așteaptă să-și încerce pu
terile cu divizionarele A...

— Proiecte ?
— Să abordăm returul de pe 

,poziții de forță*.  Pregătirea o 
Cugir, unde 

Metalurgistul.
vom continua Ia 
vom colabora cu

★
Fosta divizionară 

a acuzat din plin___
dării. Mulți, aproape toți, dintre 
cei care ani de-a rîndul au apă
rat cu devotament culorile rug- 
byului universitar clujean au 
fost obligați, din cauza unui re
gulament cu mult prea sever tn 
condițiile în care numărul rug- 
byștilor este încă relativ restrîns, 
să abandoneze activitatea (se 
știe, în Divizia B limita de virstă 
este 27 de ani). Singur inginerul 
agronom Nicolae Calda, 27 de 
ani, talentatul mijlocaș la gră
madă, a rămas activ din vechea 
gardă.

— Cum veți face față 1 — l-am 
întrebat pe cunoscutul antrenor 
clujean Alexandru Paloșanu.

A Politehnica 
șocul retrogra-

PRIMELE CONCURSURI
• sărbătorirea frunta

șilor din ceie trei campionate 
republicane de automobilism (ra
liuri, viteză pe circuit șl viteză 
în coastă), disputate în 1979. &
avut loc zfiele trecute la Pitești. 
Sportivii au fost ' mal întîi oas
peții întreprinderii de autoturis
me Dacia — pe oare au vizitat-o 
— după care au luat parte la o 
festivitate organizată în cinstea 
lor în sala teatrului din localita
te. Din rindul primDor trei sl-

— eml-
Crlstlan 
meciul

1979“ (partea a Vl-a) 
siune realizată de 
Țopescu. In cuprins : 
de rugby Țara Galilor — 
România, Jocurile balcanice 
de atletism, meciul masculin 
de handbal R.F. Germania — 
România, campionatul euro
pean de călărie, maratonul 
de la New York, tenis la To
kio, box la Rotterdam ; ora 
19.15 (programul H) : „Tele- 
rama sport" — emisiune de 
Dumitru Tânăsescu.

dar și la Politehnica barometrul
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garnitura-pepinieră
■ i „Vilto- 

sirg de

acceptabile, 
clujeni,

normală, cum se cuvine unor 
chlpe ce și-au propus drept 
revenirea, cît mai curind, 
primul eșalon, acolo unde, 
fapt, le e locul !

SINAIA, 7 (prin telefon). 
Confirmînd ' talentul manifestat 
cu prilejul concursurilor de se
lecție pe boburi cu role (des
fășurate în lunile de toamnă/ 
și progresul rapid înregistrat 
încă de la primele coborîri pe 
gheață, tînărul Costel Davides • 
cu a condus bobul C.S.O. I Si
naia spre victoria finală în 
tradiționalul concurs dotat cu 
„Cupa Voința".

Rezultate finale (după 4 man
șe) : 1. C.S.O. I Sinaia (Davi- 
descu—Mitu) 4:48,14 ; 2. Voința

r___  - __ t anevoios.
cele 5 infringeri (dintre 

...................... chiar 
celeilalte 

0—8). 
fost

Echipa de juniori a Clubului sportiv școl 
pregătită de prof. Octavian Chihaia (dre 
a IV-a (campionatul 1979/80). In 

tele secției șt

— Nu abandonăm. Și acesta-i
lucrul cel mal important, cred. 
Am provomat dintr-un foc 11 
foarte tineri rugbyști (născuțl in 
1959/60) din _ " . '
a clubului sportiv școlar 
rul", pregătită cu mult 
prof. Octavian Chihaia.

— Bine, dar partidele 
stnt infinit mai grele...

— începutul a fost
Dovadă, I
care una psihologică, in 
prima etapă, in fața 
formații clujene, C.F.R. : 
Momentul greu pare să fi 
însă depășit. Ce altceva ar putea 
să însemne cele 4 victorii conse
cutive din finalul fierbinte din 
toamnă, cite două acasă și afară.

— Așa vă vrem, optimiști.
Cum preparați returul 7

— Prin 3—4 antrenamente săp- 
tămînale. Acum, majoritatea ju
cătorilor sînt in examene. La fi
nele lui februarie ne vom de
plasa la Brașov, unde vom efec
tua cîteva antrenamente și jocuri 
cu formațiile C.F.R. Brașov și 
Unirea Săcele.

Ing. Gheorghe Becsa, președin
tele secției de juniori „Viitorul" 
și unul din animatorii rugbyului 
de pe malurile Someșului — Inter
vine in discuție șl ne semnalează . 
șl el „dificilă problemă a tere-^ 
nurilor de joc și de antrenament. 
Deocamdată, partidele se dispută 
în parcul Babeș-Bolyai. Dar pînă 
cînd 7“

Sîntem convinși că 
sportive locale vor găsi ta cele 
dta urmă soluții 
astfel ca și rugbyștli 
care se bucură de multe simpa
tii, să poată desfășura O activitate "
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Din activitatea automobilistică

RALIUL FEMEII" Șl
tuați în diferitele clasamente — 
premiați aici — amintim doar 
campionii: NicoLae Bellu (patru 
titluri !), Die Olteanu, Nicu Gri- 
goraș, Gheorghe Urdea (cite 
(două titluri), Ștefan Iancovlci, 
Laurențiu Moldovan, Eugen Io- 
nescu Crîstea, Doru Gîndu, Mi
hai Alexandres eu, Laurențiu Bor- 
bely (cîte un titlu). Pe echipe 
campioane sînt : I. A. Dacia Pi
tești (două titluri: raliuri și vi
teză pe circuit) și C.S.U. Bra
șov (viteză în coastă). La kar
ting: D. Derbcn, E. Cojoc, L. 
Ștefan, P. Niculescu, E. Petres
cu, respectiv Unirea Tricolor 
București.
• „RALIUL FEMEII*,  organizat 

de către Filiala A.C.R. București 
și A.S. Auto-Volanul din cadrul 
Școlii de șoferi amatori, va avea 
loc în ziua de 8 martie în jurul 
Capitalei. Traseul, pe o lungime 
de circa 35 km (numai șosele 
asfaltate), va putea fi străbătut 
de echipaje feminine sau mixte 
(în acest caz, femeia să fie con
ducătorul, iar bărbatul copilot). 
Relații în legătură cu înscrierile 
se pot obține la sediul Filialei 
A.C.R. București, din calea Vic
toriei nr. 18—20, în fiecare săp- 
tămînă, în zilele de luni și joi 
(între orele 17—ÎS).
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ARE CUVINIUL... NASTASt!
> Timp de trei zile, la Za-, 

greb s-a intimplat un lucru 
interesant. Echipa de tenis 
a României, obișnuită să 
„trăiască" in ultimii ani din 
cele două puncte ale lui 
Năstase și din punctul lui 
Tiriac (împreună cu Ilie), a 
făcut vilvă pe covorul nu 
prea catifelat al expoziției 
din capitala croată, prezen- 
tind publicului crescut de 
Pilici și Iovanovici un tînăr 
de nici ÎS ani, care avea să 
adune două punct» și jumă
tate. Tinărul se numește 
Florin Segărceanu și impre
sionează, deocamdată, prin 
viteza loviturilor — dreapta, 
stingă, nu are importanță — 
și printr-un foarte juvenil 
„luna și doi bani jum’ate", 
care, in limbajul tenisului 
înseamnă „nu te cunosc, bă- 
trine Franulovici, am auzit 
ceva despre dumneata, dar 
aici sintem la joc, așa că fă 
bine și încearcă figuri noi, 
pentru că eu am darul de a 
nu studia arborele genealo
gic al nimănui, mie îmi a- 
junge Ilie Năstase, care nici 
el nu are arbore, așa că 
vezi..."

Computerul 1979 spune 
clar: Segărceanu locul 455, 
Ilin 396. Franulovici 82, iar 
Ilie Năstase — aici compu
terul și-a cerut scuze, au 
fost și vremuri mai bune, 
„n-am ce face" — Ilie Năs
tase. deci, e pe locul 52, 
dacă așa ceva e cu putință.

Ce-a făcut Florin ? A rupt 
foaia computerului — splen
didă impolitețe — și a trecut 
la joc. Rezultatul ? Dacă 
ne-am roti in jurul compu
terului, ar trebui să operăm 
anumite modificări esențiale. 
Cert e că Florin schimbă 
de pe acum locul cu Ilin,

ceea ce înseamnă vreo 60 de 
locuri, nu-i de colo. In ceea 
ce-l privește pe Franulovici, 
n-ai cum să-l tragi jos de 
tot, pentru că ăsta-i tenisul, 
se desparte greu de copiii 
de ieri, care au început să 
simtă nevoia genunchierei 
astăzi. In ceea ce-l privește 
pe Năstase. aici e marea 
problemă. Cam 60 la sută 
dintre telespectatori sint de 
părere că bate Florin, dar 
ceilalți nu uită că „Ilie mai 
are citeva pnssinguri și un 
stop bun chiar pentru Mc
Enroe, dară-mi-te pentru 
Florin, care, deocamdată a 
bătut doar umbra lui Fra
nulovici și un mic buldozer 
pe nume Ilin, care știe să 
servească și să spună apoi 
tie ce-o fi...“

Indiferent de taberele con
stituite in jurul lui Segăr
ceanu, să spunem clar ci 
simplul fapt al constituirii 
acestor tabere e un semn 
foarte bun, că Florin e o 
apariție pe care o așteptăm 
de 15 ani. adică de pe vre
mea cind Ilie juca in Cupa 
Davis, la Roland Garros, 
alături de Tiriac. Important 
este ca el să fie angajat a- 
cum in turnee, in t cit mai 
multe turnee, pentru că alt
fel computerul nu adiționea
ză și ăsta este lucrul cel mai 
rău. deoarece te uită lumea.

Așadar, Năstase are cuvân
tul ! De el depinde acum 
ascensiunea lui Florin. Daci 
Năstase garantează, Florin 
poate fi trecut pe toate ta
belele de concurs, de la 
Seattle la Palermo și de la 
Buenos Aires la Monte Carlo. 
Totul e să garanteze Năsta
se. Totul e să-și aducă a- 
minte că a avut ÎS ani...

loan CHIRILA

ECHIPĂ - RELANSATĂ!
cred că e nevoie să întreprin
dem imediat un plan de bătaie 
care să-i permită — prin pre
gătiri sistematice — să fie gata 
peste o lună pentru o nouă bă
tălie de Cupa Davis".

Intr-adevăr, cind învingi cu 
5—0 gîndurile merg mult mai 
repede la viitor. Trebuie să vă 
spunem că Năstase — care are a- 
cum 125 de prezențe în „Cupa 
Davis“ — a părăsit Zagrebul 
hotărît să realizeze un vis care 
la prima vedere pare greu de 
materializat : să-l ajungă din 
urmă și să-l întreacă pe Nicola 
Pietrangeli (Italia), singurul

care-i mai stă în față în pal
mares, cu 164 meciuri. Ilie, 
foarte optimist, crede că ar mai 
putea juca destui ani, pentru 
a cumula... 165 de meciuri în 
prestigioasa competiție. El cre
de că mai poate adăuga destule 
partide încă anul acesta, cu 
Belgia sau Austria în sferturi, 
cu Anglia în semifinală și, de 
ce nu, cu Cehoslovacia în fina
la zonei ! Acest spirit de luptă 
și începutul consacrării lui Flo
rin Segărceanu ni se par ele
mentele cele mai importante 
ale întîlnirii de pe malurile 
Savei. .
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Anchetele 
ziarului

Două probleme „de baraj", eliminatorii, în viata conducătorilor de club
1) CINSTEA 2) COMPETENTA
REPORTER : Ati urmărit 

această dezbatere a ziarului 
nostru, pînă acum, stimate 
tovarășe Drăgănescu ?

GH. DRĂGĂNESCU: Da, am 
citit tot ce s-a scris. Și ca să 
vă dovedesc, am să-mi spun 
și eu părerea în chestiunea 
dualității conducător-antrenor 
care revine și în această dezba
tere așa cum revine de ani de 
zile in cam toate dezbaterile 
fotbalului nostru. Am vă
zut că unii conducători de sec
ție sau de club află, de pildă, 
formația de la antrenor tocmai 
duminică, cu puțin timp 
înaintea meciului (!), fă- 
cîndu-și cumva un me
rit din acest neamestec. O- 
pinip mea în această problemă 
nu numai că este alta, dar este 
diametral opusă. Eu nu zic ca 
un conducător de secție, de 
club să intervină el oricind 
în alcătuirea „ll”-Iui care intră 
pe teren, propunînd zelos cu
tare fundaș sau cutare mij
locaș, dar mi se pare o 
greșeală ca el să nu fie 
consultat — ca și medicul 
dealtfel — in unele cazuri în 
care există o îndoială, o pro
blemă. A fost suspendat un ti
tular, cine-i ia locui ? Sau în 
cazul accidentării cuiva, ce so
luție alegem dintre rezerve ? 
Firește, formația ciștigătoare 
nu se schimbă de Ia o duminică 
Ia alta, n-ar avea nici un rost, 
dar iată că apar cazuri cind 
mai multe păreri competente — 
dacă nu ești competent, sigur 
că strici, și atunci e spre bi
nele tuturor să nu te bagi — 
pot da concluzia cea mai bună. 
Și la bine, și la rău răspunde și 
antrenorul și conducătorul. Nu 
mă amestec in nimic, nu mă 
amestec nicicum în formație — 
nu răspund, nu? Iată o altă 
latură derivind din această 
„neutralitate" excesivă și, după 
părerea mea, cu totul nelalocul 
ei. Să fim bine înțeleși: antre
norul are anumite sarcini, con
ducătorul are alte sarcini, dar 
munca trebuie făcută împreună, 
prin colaborare, prin ajutor re
ciproc, prin priceperea ambilor.

REP. : Care sînt, după opi
nia dumneavoastră, condiții
le obligatorii pe care trebuie 
să le îndeplinească conducă
torul de fotbal ?

GH. D. : Eu cred că sînt 
două condiții absolut obligato
rii : 1) CINSTEA și 2) COM
PETENȚA. Referindu-mă Ia 
prima condiție, susțin că acel 
conducător care le spune jucă
torilor săi „meciul de duminică,

din deplasare, l-am aranjat” 
sau „hai să-i ajutăm și pe 
amăriții ăștia să ia un punct, 
să-i scăpăm de retrogradre”, un 
asemenea conducător, zic, tre
buie imediat măturat din fot
bal ! S-a compromis definitiv 
in ochii jucătorilor și rolul său 
in viitor nu mai poate fi decit 
acela de frină. Cit despre com
petență, problema ei este Ia fel 
de acută ca și în orice activi
tate socială. Conducătorul in
competent este o pagubă pen
tru orice colectiv, subminindu-1 
permanent, fie că face ceva, fie 
că nu face nimic.

REP. : Tovarășe Drăgă
nescu, între greșelile de ati
tudine ale unui conducător 
de secție sau de dub față 
de jucători se numără după 
cum știm cu toții și urmă
toarele două extreme: 1) fot
balistul este' rugat să-și facă
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In prim-plan, 
conilucâlorii de club 

Azi, Gheor ghe Drăgănescu (Steaua)
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treaba bine, să muncească 
așa cum trebuie la antrena
mente, la pregătire și 2) se 
amenință fotbalistul, se stri
gă permanent la el, supu- 
nîndu-1 la o presiune conti
nuă. Efectul este cam ace
lași și este nesatisfăcător. Ce 
părere aveți despre aceste 
situații ?

GH. D. : Cred că la aseme
nea atitudini =— reale fără in- 

' doială — se ajunge din lipsă 
de tact, din lipsa cunoașterii 
unor elemente fundamentale 
ale lucrului cu oamenii, dar se 
ajunge și pentru că jucătorilor 
„nu le poți face mare lucru" — 
in sensul măsurilor punitive — 
din cauza lipsei unui statut clar 
și hotărit al fotbalistului, un 
statut cerut cam la toate șe
dințele și plenarele fotbalului 
de cel puțin 10 ani.

REP. : în calitate de can- 
ducător de club, ce alte ne
mulțumiri aveți față de via
ța și, eventual, organizarea 
fotbalului nostru ?

GH. D. : Consider, de exem
plu, că desființarea campiona
tului de tineret-rezerve a fost 
o mare greșeală. în' fiecare lot 
de seniori, din 20 de fotbaliști 
joacă 13—14. Restul stau, sau 
joacă o repriză, două pe sezon

(Popa, bunăoară, a jucat, la 
Steaua, în toamnă 111 minute), 
degradindu-se sub ochii noștri. 
Campionatul de tineret-rezerve 
le asigura rezervelor jocuri 
oficiale săptăminale (la care 
participau și 4—5 fotbaliști ti
neri buni), introducerea lor în 
prima echipă ncpunînd proble
ma decalajului valoric săpat de 
luni și luni de absentă com- 
petifională. Să nu se înțeleagă 
că sînt împotriva campionatu
lui de juniori. E buh și el ! 
Bine era insă să funcționeze 
ambele campionate, pentru o 
promovare in scară, treptată, a 
valorilor în formare. Vedeți, la 
Steaua (și Ia alte echipe cu 
nume) este foarte greu ca un 
junior să „sară" direct la echi
pa de seniori. în ultimii cinci 
ani noi am avut un singur ase
menea fericit caz: Adrian Iones- 
cu. Or, campionatul de tineret- 
rezerve ar fi asigurat, să zicem, 
un curs superior de calificare, 
după cursul inferior de la juni
ori. Ființind doar campionatul 
de juniori, am ajuns in fața al
tei anomalii. La sfirșitul juniora
tului, jucătorii noștri trec Ia 
echipe din diviziile inferioare 
— ceea ce este un fapt pozi
tiv, pentru că băieții au nevoie 
de meciuri, de competiție, de 
rodaj —, echipe de unde nu 
putem insă să-i luăm inapoi 
peste un an sau doi, pe ei, pe 
jucătorii crescuți de noi — 
ceea ce firește este un fapt ne
gativ, in detrimentul jucători
lor înșiși (stopați în evoluția 
lor), al cluburilor de Divizia A 
și al fotbalului românesc.

REP. : Ați putea să-mi 
numiți, în calitatea dumnea
voastră de conducător de 
club, o preocupare constantă 
a clubului Steaua față de 
fotbaliști ?

GH. D. : lată o preocupare 
veche a noastră — o preocupa
re care începe de la conducerea 
ministerului, grijuliu și intere
sat de soarta oamenilor noștri, 
nu numai de ceea ce fae ei 
azi, în prezent — aceea de a 
pregăti oamenii pentru viață, nu 
numai cit sînt sportivi în com
petiție, ci și după abandonarea 
sportului. Ii pregătim pe oa
menii noștri, îi ajutăm să s« 
califice, să aibă un rost pentru 
toată viața lor. Scrieți deci, 
dacă vreți, că Steaua nu face 
doar sportivi, Steaua face oa
meni ! Oameni adevărați în so
cietatea noastră, oameni cu care 
nu ne c rușine, ci, dimpotri
vă, ne mindrim.

Marius POPESCU

LOTO-PRONDSPORT INFORMEAZĂ
ZILNIC, MARI SUCCESE LA

LOZînPLIC
c“ . . 
cTștigun 
în băniși 

autoturisme

Alături de nelipsitele autoturis
me („Dacia 1300“, „Skoda 120 L“, 
„Skoda 105 L“ și „Trabant 600.“), 
La senile de Loz ta plic aflate 
in vlnzare se atribuie numeroase 
clștlguri substanțiale In bani. 
Iată numele cltorva dintre cei 
mal recenți participant! care au 
obținut astfel de satisfacții: Con
stantin Radu (Titu-Gară), Roza- 
Ua Sipoș (Baia Mare), Vlorel 
Pătrășcan (com. Șonț, jud. Bls- 
trlța-Năsăud), Filofteia Roseanu 
(București) — CITE 20.090 LEI; 
Mloc Golan (corn. Răeășoia, jud. 
Caraș-Severln). Paul Varga (Sa
tul Prilog-Vii. jud. Satu Mare), 
Constantin Muraru (Bicaz). Au
rel Dumitru (orașul Victoria), 
Ludovic Bulteanu (com. Bretea 
Română, jud. Hunedoara), Gheor
ghe Turiose (satul Căpătfneștl, 
jud. Buzău). Ioana Ioniță (Cos- 
teștl, jud. Argeș) - CITE 10.000 
LEI. Șl dv. puteți obține satis
facții asemănătoare sau chiar 
mai mari. Se știe, Insă, că... 
NUMAI CINE JOACA POATE 
CIȘTIGA !

★
Tragerea Loto de astăzi. 8 fe

bruarie 1080, se televizează ta 
direct, taceptad de la ora 18.25.

CÎȘTIGURILE 
TRAGERII „LOTO" 

DIN 1 FEBRUARIE 1980
Categoria 1 : 2 variante 25% 

— autoturisme „Dacia _ 1300“ ; 
cat. 2 : 6,75 a 16.709 lei ; cat. 
3 : 21 a 5.371 lei ; cat. 4 : 63,25 
a 1.783 lei ; cat. 5 : 308,75 a 
365 lei; cat. 6 : 411 a 274 lei ; 
cat. X : 2.355,25 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1: 
83.985 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
au fost cîștigate de : GHEOR
GHE PRICOPIE din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej și, respectiv, 
ȘERBAN MIREA din Bucu
rești.

STARTUL SE
• CONTINUÎNDU-ȘI turneul în 

R. P. Chineză echipa de fotbal 
Steaua București a jucat la 
Guangzhou în compania formației 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare din Shenyang.

La capătul unei partide dina
mice, fotbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 
01—1) prin punctele marcate de 
Stoica (2) și Zahiu. Pentru gazde 
a înscris Ian-nan.

Echipa Steaua va întâlni la S 
februarie tot la Guangzhou echi
pa locală.
• ÎN PRIMUL meci al turneu

lui pe care-1 întreprinde în Maroc, 
echipa de fotbal Dinamo București 
a jucat la Rabat cu o selecțio
nată locală, pe care a învlns-o 
cu scorul de 5—0 (1—0). Golurile 
au fost înscrise de Dudu Geor
gescu (21) și Augustin. în conti
nuarea turneului, echipa Dinamo 
va întâlni, la 9 februarie, repre
zentativa Marocului.
• F.C. ARGEȘ A DEBUTAT 

CU O „REMIZA**  IN TURNEUL 
DIN GRECIA. Echipa F.C. Argeș 
care întreprinde un turneu în 
Grecia a susținut prima partidă 
la Patras, întâlnind formația lo
cală Panahaiki cu care a termi
nat la egalitate 1—1. Golul piteș- 
tenilor a fost înscris de Moicea- 
nu (min. 30). Oaspeții au ega
lat în min. 81. Următorul joc al 
argeșenilor va avea loc în locali
tatea Afirinion.
• VEȘTI DIN TURNEUL LUI 

F.C. BAIA MARE. Cum se știe, 
divizionara A F.C. Baia Mare 
întreprinde, de la stârșitul lunii 
ianuarie, un turneu în R.D. Ger
mană. Pînă în prezent, echipa 
antrenată de V. Mateianu și Tr. 
Ivănescu a susținut trei jocuri 
soldate cu următoarele rezultate : 
0—2 cu F.C. Magdeburg (locul 5 
în prima divizie), 0—1 cu F.C. 
Hansa Rostock (locul 1, în Div. 
B). In al treilea joc, băimărenii 
au întîlnit echipa Activist Espen
hain (Div. B) pe care au între
cut-o cu scorul de 5—1, golurile 
fiind marcate de Condruc (min.
2), Roznai (min. 17 și 47) și Bă
lan (min. 75 și 80). în ultimul 
meci al turneului (sîmbătă 9 fe
bruarie), F.C. Bala Mare va în
tâlni pe lidera primei divizii, 
puternica formație Dynamo 
Dresda.
• F.C.M. GALAȚI S-A ÎNA

POIAT DIN LIBAN. F.C.M. Ga-

APROPIE... „AMICALELE" SE
lăți a efectuat un turneu de 
patru jocuri în Liban unde a 
obținut următoarele rezultate : 
2—0 cu selecționata orașului 
Hometmen (au marcat : Orac
șl Majaru) ; 0—0 cu echipa Nis- 
mi ; 5—0 cu formația Ahli Sarba 
(au înscris : Orac — 2, Bal a ban, 
Majaru și Cramer) și, în ultimul 
meci. 0—0 cu Racing Club Bei
rut.
a CHIMIA RM. VILCEA — CJ5. 

TIRGOVIȘTE 0—0. Chimia : Con
stantin — Bas no. Cilean, Jordan, 
ancă — Carabageac, G. Stan, 
Savu — Teleșpan, Gdngu, Coca 
I ; C.S. Tîrgoviște : Voinea — Ni- 
culescu, Ene, Alexandru, Con
stantin — Stăncescu, Dumitru, 
Petro ian u — Fl. Grigore, Mari
nescu, Jsaia. Au mai jucat: Roșea, 
C. Nicolae, Săvulea, Lepădat, 
Coca U și Bărbuț (Chimia) : 
Staneu, Popescu. Filipescu, Zam
fira, Greaca, Dumitrescu, Dră
ghici (C.S. Tîrgoviște).
• GLORIA BUZĂU — F. C. 

CONSTANȚA 1—3 (0—2). Au mar
cat : Tulpan (min. 72) pentru 
gazde ; Corendea (min. 12), Pe*  
niu (min. 17).“ Ignat (min. 64) 
pentru oaspeți. Miercuri, Gloria 
a întîlnit, în cursul dimineții, 
divizionara C, Chimia Brazi de 
care a dispus cu 4—0 (2—0). For
mația de bază folosită: Cristian H 
— Petreanu, Ivana, Neculce, Tul
pan — Ghizdeanu, Toma, Vlad — 
Negoescu, Stan, Radu. Au mal 
jucat : stoica, Simion, Petrache, 
Duloiu, Mircea, N. Marin, Stan
ei u, Dobre, Răchițeanu. (D. 
SOARE — coresp.).
• GLORIA BUZĂU — PRO- 

GRESUL-VULCAN BUCUREȘTI 
2—1 (0—1). Au înscris : Gh. Ra
du (min. 57) și Ghizdeanu (min. 
76), respectiv Dragu (min. 37) 
de la bucureșteni. (M. GHIS- 
LING — coresp.)
• C.S. TIRGOVIȘTE — META

LUL PLOPEN1 1—1 (1—1).
Au marcat : Marinescu (min. 
5), respectiv Spiridon (min. 
30). C. S. Tîrgoviște a fo
losit formația : Stancu — NicU- 
lescu, Ene, Dumitrescu, Con
stantin •>- Pietroianu, Stăncescu, 
Dumitru — FI. Grigore, Marines
cu, Isaia. Au mai jucat : Gheor
ghe, Greaca, Sava, Popescu, 
Alexandru, Drăghici, Filipescu și 
Zamfira. (M. AVANU — coresp.)

• CEAHLĂUL P. NEAMȚ —
POLITEHNICA IAȘI 2—5 (1—2).
Au marcat : Popescu (min. 5), 
Simionaș (min. 30), Costea (min. 
60), Nemțeanu (min. 67) și Coraș 
(min. 89), respectiv Niță (min. 
10) și Croitoru (min. 71). Poli
tehnica a folosit următorul „11**  : 
Naște — Anton, Ursu, Romilă II, 
Munteanu — Popescu, Simionaș, 
Coraș — Dănilă, Cioacă, Cernes- 
cu. Au mai fost utilizați : Bucu, 
Enache, Nemțeanu, Costea, D. 
loaiescu, Antolii și Kereși. (C. 
RUSU — coresp.)
• METALURGISTUL CUGIR —

JIUL PETROȘANI 1—1 (0—1).
Au înscris: Bucur (min. 78) pen
tru gazde și Stoica (min. 31) de 
la oaspeți. Jiul a folosit forma
ția : Caval — P. Grigore, Vînă- 
toru, Miculescu, Rusu — Varga, 
Ciupitu, Stoica — Bucurescu, 
Sălăjan, Stoichiță. (M. VÎLCEA- 
NU — coresp.)
• MINERUL DEVA — 

D.M.V.S.C. DEBREȚIN 1—3 (0—2). 
Au marcat: Kiss (min. 38), Szollai 
(min. 44) și Bonyhadi (min. 58) 
de la învingători și Stana (min.

ÎNMULȚESC...
88) de la Minerul. (I. JURA — 
coresp.)

O F.C. bihor va susține luni, 
la Oradea, un joc internațional 
amical cu echipa austriacă 
Favac Fuzev Viena.
• DACIA ORĂȘTIE — CHIMIA 

TR. MĂGURELE 2—0 (2—0). Au 
marcat : Nenu (min. 20) și Gulea 
(min. 35). (C. CREȚU — coresp.).
• MINERUL CAVNIC — MINE

RUL ILVA 4—2 (2—1).
• MINERUL BĂITA — MINE

RUL BAIA SPRIE 0—0.
• CUPROM BAIA MARE — 

UNIO SATU MARE 1—1 (1—0).
• ROVA ROȘIORI — RAPID

BUCUREȘTI 1—1 (1—1). Autorii
golurilor : Șumulanschi (min.
35) pentru Rapid și Drăgan (min. 
35) pentru ROVA. (T. NEGULES- 
CU — coresp.)
• MIINE ȘI DUMINICA PE 

STADIONUL PROGRESUL. Mîi- 
ne, de la ora 11, divizionara B 
Progresul-Vulcan va întâlni for
mația de Divizia A Gloria Bu
zău, iar duminică, de la aceeași 
oră, ea va primi vizita echipei 
Politehnica Iași.

Pregătirile divizionarelor B

POIANA ClMPINA VIZEAZĂ 
MENȚINEREA IN PLUTONUL FRUNTAȘ

Poiana Cîmpina — una dintre 
fruntașele seriei secunde a Divi
ziei B — a reluat pregătirile în 
.vederea returului, încă de la 10 
ianuarie, sub conducerea fostului 
internațional stelist Gavril
Raksi. Lotul cîmpinenilor cuprin
de în prezent următorii 19 jucă
tori : Șoacătă, Motoroiu și FI. 
Gheorghe — portari ; Prunoiu, 
Drăghici, Șerb an, Pancu, Sandu, 
Negreanu — fundași ; Cozarek, 
M. Ion eseu, Manolache, Stăncio- 
iu, Samoilă — mijlocași ; Preda, 
Pavel, Dorobăț, Gherghiceanu, 
Oblu — înaintași. Acestora li s-au 
mai adăugat încă patru juniori 
din echipa antrenată de G. Io- 
nescu. Este vorba de N. Vereu, 
Burlacu, Ducu și Păun, toți pa
tru cu reale posibilități de a pro
mova în lotul primei formații. 
In ceea ce privește obiectivul de

performanță pentru actuala edi-*?»  
ție de campionat, antrenorul 
G. Raksi consideră că acesta este 
menținerea echipei în plutonul 
fruntaș. Dar nu oricum, ci ju- 
cînd bine și preocupați de ideca 
consolidării pe toate planurile, în 
așa fel îneît, în perspectiva apro
piată, Poiana să devină o forma
ție redutabilă, cu justificate pre
tenții de a privi numai în sus. 
La Cîmpina, concomitent cu ac
tivitatea de instruire desfășurată 
în această etapă (în principal sub 
forma jocurilor de omogenizare), 
conducerea asociației (președinte, 
M. Nenișanu) se îngrijește de 
reamenajarea bazei sportive, ast
fel ca la reluarea activității ofi
ciale frumosul stadion al echi
pei, situat pe malul drept al 
Prahovei, să îmbrace obișnuita 
sa haină de sărbătoare.- (M. I.)



TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU 

A FOST PROPUS CANDIDAT 
PENTRU ALEGERILE OE DEPUTAȚI 
IN MAREA ADUNARE NAȚIONALA

înaintea startului de la Lake Placid

HOCHEIȘTII NOȘTRI SUSȚIN DOUĂ MECIURI
U J U'

(Urmare din pag. 1)

nobile și îndreptățite aspirații 
ale poporului nostru — pace, 
libertate, independență și suve
ranitate națională, progres și 
bunăstare.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Vasile Carolică, prim- 
secretar al Comitetului dc partid 
al sectorului 3.

In cadrul adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe 
I'ană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., care a spus :

Cu adincă bucurie și vibranta 
mindrie patriotică, cu profundă 
emoție, avem astăzi înalt» 
cinste de a propune, in numele 
Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste, ca în circumscripția 
electorală nr. 1 „23 Auguit" a 
municipiului București, pentru 
Marea Adunare Națională, să 
candideze cel mai iubit și stimat 
fiu al poporului nostru, ilustră 
personalitate a lumii contempo
rane, secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Democrației 
si Unității Socialiste, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU.

Este pentru noi cea mai mare 
onoare să susținem, intr-un 
gind și un cuget, candidatura 
pentru organul suprem al pu
terii dc stat a intîiului cetățean al 
țării, eminent luptător și con
ducător revoluționar. patriot 
înflăcărat, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, inspirat și 
dîrz constructor al păcii și în
țelegerii între popoare. Aceasta 
corespunde voinței supreme a 
întregului popor, așa cum prin 
voința supremă a întregului popor 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost reales in unanimitate, la 
Congresul al XH-lea, ca se
cretar general al partidului, și 
la Congresul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, ca 
președinte al acestui larg și re
prezentativ organism politic.

în acest moment solemn, ne 
exprimăm sentimentele cele 
mai alese, izvorite din adincul 
inimilor, de caldă dragoste și 
profundă recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel care întruchipează marile 
virtuți ale neamului, geniul 
creator al poporului, cel care 
și-a consacrat cu nobilă dăruire 
întreaga viață fericirii compa- 
trioților săi, înfloririi și inde
pendenței patriei, luptei împo
triva războiului și asupririi, 
cauzei comunismului, cel care, 
în fruntea partidului și statu
lui, mereu in mijlocul oameni
lor, a imprimat un curs nou, 
dinamic, societății noastre, prin 
care România s-a înălțat la o 
strălucire fără de seamăn, ocu- 
pind un loc tot mai stimat in 
rindul națiunilor lumii. Putem 
spune astăzi că România are, 
la trecutu-i mare, un mare pre
zent, un mare viitor, așa cum 
le-au visat și pentru care au 
luptat înaintașii 1 Liber și sin
gur stăpin in vatra sa dintot- 
deauna, poporul nostru își zi
dește edificiul trainic, invinci
bil al socialismului și comunis
mului, într-o patrie indepen
dentă și suverană, unit in cuget 
și simțiri in jurul partidului, 
centrul vital al societății româ
nești, in jurul secretarului său 
general, făuritorul coeziunii 
moral-politice a întregii națiuni.

In încheierea cuvintului său, 
tovarășul Gheorghe Pană a 
spus : propunem și susținem 
din toată inima candidatura, 
pentru forul legislativ suprem 
al țării, a iubitului nostru con
ducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Propunerea ca secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să fie 
candidatul Frontului Democra
ției ți Unității Socialiste in 
circumscripția electorală nr. 1 
„23 August** a fost primită de 
miile de participanți la adu

nare cu deosebit entuziasm, cu 
îndelungi ovații și aclamații. 
Toți cei prezenți au scandat cu 
însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R.**, „Ceaușescu și po
porul**.

Propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, președintele 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, să fie propus 
candidat în alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națio
nală a fost susținută cu entu
ziasm, cu deplină aprobare de : 
Carol Dina, directorul între
prinderii „23 August**, Ion Dra- 
gu, secretarul Comitetului de 
partid de la întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate, Ion 
Moldovan, directorul întreprin
derii de țevi „Republica**, Eca- 
terina Dumitrașcu, secretară a 
organizației de partid de la Li
ceul de matematică-fizică nr. 
3, Vasile Iscru, pensionar, 
Draga Atanasiu, inginer la In
stitutul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică „Titan**, 
Gheorghe Buruc, Erou al Mun
cii Socialiste, muncitor Ia între
prinderea „Z3 August**, Alexan
drina Rău, prim-secretar al Co
mitetului U.T.C. al sectorului 
3, dr. Constantin Gorgos, direc
torul Policlinicii universitare 
„Titan", Dumitru Pădure, pre
ședintele Comitetului sindicatu
lui din întreprinderea „23 Au
gust**.

Prin vii aplauze ți îndelungi 
ovații, intr-un singur glas, ex- 
primind dorința întregului nos
tru popor, miile de participanți 
la adunarea cetățenească ți-au 
manifestat bucuria, aprobarea 
deplină față de propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să candideze din partea cir
cumscripției lor in alegerile de 
deputați pentru Marea Adunare 
Națională.

Toți cel prezenți au aprobat 
ca o delegație, condusă de to
varășul Gheorghe Pană. să 
prezinte tovarășului Nicolae 
Ceaușescu declarația de accep
tare a candidaturii.

In încheierea adunării, par
ticipant ii au adresat o scrisoare 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care îl roagă să accepte 
propunerea de a fi candidat al 
Frontului Demqprației și Uni
tății Socialiste în circumscrip
ția electorală nr. 1 „23 August" 
in alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională.

în această propunere — se 
arată în scrisoare, — ne unim, 
împreună cu întregul popor, 
gindurile și simțămintele de 
adine respect, de nețărmurită 
încredere și prețuire, de vie 
gratitudine față de dumnea
voastră, strălucitul conducător 
al partidului nostru, al patriei 
socialiste, de opera căruia sint 
legate indisolubil, dăltuite pen
tru totdeauna in memoria na
țională, cele mai mărețe îm
pliniri ' din întreaga istorie a 
României. Trăim o înaltă și 
mereu dinamizatoare mindrie 
pentru că avem bucuria ca 
cele mai scumpe idealuri, plă
mădite pe pămintul românesc 
de peste două milenii, să prin
dă viață in chip minunat, în 
această glorioasă perioadă, sub 
steagul libertății și al demni
tății, al unei impresionante u- 
nități în jurul partidului, al 
dumneavoastră, marele om de 
stat ce întruchipați cele mai 
alese virtuți ale poporului, ge
niul său creator.

Adunarea se incheie intr-o 
atmosferă de puternică vibra
ție patriotică, de satisfacție și 
entuziasm, marcată de vii și 
îndelungi aplauze și aclamații. 
Toți cei prezenți scandează în- 
tr-un glas numele partidului, 
al secretarului său general, 
numele țării, într-o firească și 
simbolică alăturare, expresie 
vie a atașamentului profund al 
oamenilor muncii față de po
litica înțeleaptă a partidului, a 
dragostei și recunoștinței față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a mîndriei și încrederii depli
ne față de viitorul luminos al 
României.

CU ECHIPE STUDENTESTI
a a

BOSTON, 7 (prin telefon). 
Ajunsă la New York, pe aero
portul Kennedy, în dupâ-amia- 
za zilei de marți 5 februarie 
(deci, cu o întîrziere de o zi 
față de programul inițial, a- 
ceasta datorîndu-se condițiilor 
atmosferice nefavorabile de 
zbor, care au determinat rămî- 
nerea pentru o noapte la Co
penhaga), delegația sportivă a 
României, participantă la J.O. 
de iarnă, s-a împărțit în două 
grupe : boberii, concurența de 
la sanie și patinatorii și-au 
continuat, miercuri la prînz, 
drumul cu autocarul pînă la 
Lake Placid ; hocheiștii au 
schimbat avionul, pe același 
aeroport, continuindu-și călăto
ria pînă la Boston. După cum 
se știe, hocheiștii sint aici oas
peți ai federației de specialita
te din Statele Unite, care le-a 
pus la dispoziție condiții de an
trenament și jocuri de pregă
tire, pînă la data de 10 februa
rie, cind se vor îndrepta și ei 
spre stațiunea montană-gazdă 
a Jocurilor Olimpice.

Hocheiștii sint cazați la mo
telul Catchpenny din Danvers 
(oraș satelit al capitalei statu

Turneul olimpic de hochei

RECORDUL TITLURILOR IL DEȚINE CANADA, DAR CELE MAI
MULTE SANSE LE ARE ACUM SELECȚIONATA UNIUNII SOVIETICE

In ciuda faptului câ peste pu
țină vreme va începe. La Lake 
Placid, cea de a Xin-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de iarnă, iu
bitorii hocheiului vor urmări 
acum cel de al... xrv-lea turneu 
olimpic al crose! ți pucului I Ex
plicația acestei neobișnuite dife
rențe este aceea că hocheiul, ca 
și patinajul artistic. a figurat 
pe programul J.O. de... vară de 
Ia Anvers, din 1920, fiind apre
ciate doar, ca o „interesantă șl 
rodnică experiență-*. Specialiștii 
hocheiului sint - obligați Insă să 
țină seamă si de această compe
tiție, pentru că J.O. de la An
vers au trecut drept campitmat 
mondial de hochei.

Deci, la J.O. de la Lake Pla
cid se va disputa, m realitate, 
cei de al... XlV-Iea turneu olim
pic. Cine le-a ciștigat pe cele 
anterioare 7 Recordul h deține 
reprezentativa Canadei, cu ( ti
tluri, urmată de cea a Uniunii 
Sovietice eu 5 victorii, de An
glia (1336 ia Garmiscb Partenklr-

EXAMENE DlflCIlt, PROGRAMAU PREA DEVREME!
(Urmare din pag. 1) 

ta cu constănțeanul FL Zamfir 
și, căutind în permanență lo
vitura decisivă, a ratat foarte 
mult, scăzindu-i astfel forțele. 
Daniel Radu a greșit prin mo
dul de a se alimenta, ajungind 
să cîntărească multe kilograme 
peste greutatea regulamentară. 
Și, este cunoscut faptul că slă
birile bruște au repercusiuni 
nefavorabile asupra capacității 
de efort

Referindu-ne la nivelul pre
gătirii tehnice a componenților 
lotului, trebuie să spunem că 
selecționabilii, cu foarte puține 
excepții, mai au mult de lucru 
pînă la cota maximă. Cei mai 
mulți dintre ei au lovit deseori 
in gol și au recepționat lovituri 
care, în condiția unei forme 
sportive corespunzătoare, ar fi 
putut fi ușor evitate. Unele pro
grese în perfecționarea mijloa
celor de luptă au realizat Geor- 
gică Donici, Viorel Vasile și 
Marcel Sîrba. în schimb, _ Teo
dor Dinu, Ion Boboc. Tiberiu 
Cucu, Gheorghe Brumă și Titi 
Cercel (acesta are scuza unei 
îndelungate absențe din ring) 
s-au situat sub nivelul obișnuit.

Desigur, nici nu era de aș
teptat ca la primele ieșiri pu
blice din acest an componenții 
lotului să se afle în cea mai 
bună formă sportivă. Tocmai de 
aceea ne-am și pus întrebarea 
dacă, în această etapă de pre
gătire, erau oportune asemenea 
meciuri, deosebit de tari, care 
să aibă și un caracter de se
lecție pentru lotul olimpic...

Astfel programate, disputele 
de la Constanța au scos în evi
dență o serie de fisuri în mo
dul cum s-au desfășurat pregă- 

lui Massachussetts). Miercuri 
dimineață, sub conducerea an
trenorului principal Ștefan Io- 
nescu și a secundului său Ion 
Tiron, ei au evoluat pe „Twin 
Rinks" unde au lucrat intens 
timp de 90 de minute (patinaj, 
scheme tactice pe schimburi, 
joc cu temă). După-amiaza, 
s-au deplasat în orașul Salem 
unde au făcut un nou antrena
ment, pe „State arena", pe 
care, dealtfel, vor susține și 
unul dintre meciurile de verifi
care contractate.

După cum ne declară dr. 
Gheorghe Ionescu, medicul e- 
chipei, componenții lotului nos
tru (portarii Netedu și Huțan ; 
fundașii Gall, E. Antal, Justi
nian, Moroșan. Perdilă, L An
tal, Popescu, atacanții Costea, 
Tureanu, Axinte, B. Nagy, So- 
lyom, Z. Nagy, Nistor, Hălăucă, 
Cazacu, Olenici, Pisăru) se pre
zintă bine și după dificultatea 
unei călătorii care s-a întins 
practic pe durata a două zile, 
ei trebuie să suporte inerentul 
handicap al adaptării la fusul 
orar, diferența dintre București 
și Boston fiind de 7 ore. S-a 
lucrat cu tragere de inimă, cu

chen) șl S.U.A. (i960 la Squaw 
Valley), cu cite o medalie de aur.

Ce va fi acum Ia Lake Placid, 
pe cele două mari stadioane de 
gheață, Olympic Ice Center șl 
Olympic Arena (a găzduit șl 
jocurile de hochei la ediția din 
1932 a J.O.) 7 Cele 12 echipe sint 
Împărțite in 2 grupe Drelimi- 
nare: „Roșie- țU.K.S.S., Canada, 
Finlanda, Olanda, Polonia, Japo
nia) și „Albastră" (Cehoslovacia, 
Suedia, R.F.G., S.U.A., ROMA
NIA, Norvegia). Primele două 
clasate din fiecare serie se oall- 
fică pentru un turneu final In 
două etape (22 februarie: 1/R—2/A 
șl 2/R—1/A; 24 februarie: 2/R—2/A 
șl 1/R—1/A), la capătul căruia se 
va cunoaște ordinea primelor pa
tru clasate.

In mod cert atenția iubitorilor 
de hochei din țara noastră se În
dreaptă spre r*rupa „Albastră" 
din care face parte și selecționata 
României și unde cele mai mari 
șanse la ocuparea primelor două 
locuri le au selecționatele Cebo-

tirile lotului in etapa la care 
ne referim. La trei dintre cele 
11 categorii de greutate (semi- 
muscă, cocoș și semiușoară), 
boxeri care au scăpat „ochiu
lui" selecționerilor s-au dovedit 
net superiori celor care au 
efectuat o pregătire specială, 
în lot De pildă, constănțeanul 
Săli Adem i-a depășit clar pe 
componenții lotului Ion Boboc 
și Dumitru Șchiopu (semimus- 
că). Tînărul brăilean Gheorghe 
Negoiță, al cărui talent fusese 
mai de multă vreme recunoscut 
(nu știm de ce n-a fost și el 
convocat la lot), s-a dovedit cel 
mai bun „cocoș" din țară, de- 
pășindu-1 fără drept de apel pe 
campionul țării, Teodor Dinu. 
Și noul promovat la categoria 
semiușoară. campionul „pene
lor" Tiberiu Cucu, a cunoscut 
infrîngerea în fața unui sportiv 
din afara lotului, Florea Zam
fir (Farul Constanța). Dealtfel, 
majoritatea boxerilor constăn- 
țeni care au evoluat în cele 
două reuniuni au manifestat 
o bună formă sportivă, demon- 
strind că secția clubului Farul 
(antrenor A. Teodorescu) s-a 
pregătit așa cum se cuvine 
pentru Întâlnirile cu componen
ții lotului național. într-o pro
mițătoare revenire de formă 
s-a dovedit și Vasile Gîrgavu 
(Steaua).

Desigur, pînă la primele con
fruntări internaționale din acest 
an mai este suficient timp 
pentru perfecționarea pregătirii 
selecționabililor. Sperăm ca teh
nicienii care conduc antrena
mentele lotului să desprindă 
concluziile necesare iar deficlen. 
țele prezentate acum de pugi- 
liștii fruntași să fie eliminate 
în perioada următoare.

DIN S.U.A.
intensitatea cerută de antre
nori.

Primul meci de antrenament 
va avea loc vineri, de la ora 
19 (ora locală) în orașul Dur
ham cu o selecționată univer
sitară a statului New Hampshire, 
una din cele mai bune echipe 
studențești din S.U.A. Al doilea 
meci este programat sîmbătă, 
în orașul Salem, cu echipa 
Salem State College. Avînd în 
vedere că reprezentativa noas
tră face parte din grupa „albas
tră", împreună cu cea a S.U.A.,’ 
la cele 2 meciuri va asista și 
un observator din partea secto
rului tehnic al Federației ame
ricane de hochei. Dealtfel, ju
cătorii români au intrat în at
mosfera turneului olimpic încă 
de pe aeroportul din Copenha
ga, unde s-au întîlnit cu echipa 
Suediei, cu care, au traversat 
Oceanul, în același avion.

Duminică echipa noastră se 
va deplasa, pe calea aerului, de 
la Boston la Saranac Lake, de 
unde, cu autobuzul, se va în
drepta spre satul olimpic de la 
Lake Placid.

Radu URZICEANU —

slovaciei, vicecamploanâ a lumii 
(șl căreia — nota bene — ii lip
sește din panoplia de rezultata 
tocmai un titlu olimpic...), Sue
diei (locul m la ultima ediție a 
C.M.) și S.U.A.. care, ca repre
zentantă a țării gazdă, va face 
totul pentru a se clasa cit mai 
bine. Nu sint de neglijat nici 
șansele formației R.F. Germania, 
care a realizat recent, pe teren 
propriu, cîteva rezultate remarca
bile: 1—3 șl 4—4 cu Cehoslovacia 
șl 2—4 șl 4—7 cu Uniunea Sovie
tică. Ce le mai rămine atunci 
hocheiștilor noștri ? să lupte din 
răsputeri pentru o comportare 
bună, cu aceste mari echipe, fa
vorite ale grupei (n-au învins el 
S.U.A., La C.M grupa A, din *77 
cu 5—-4. realizlnd atunci marea 
surpriză a competiției ?) și să În
treacă echipa Norvegiei, așa cum 
a făcut-o chiar recent pe tere
nul acesteia, la Narvik (3—2).

Incercînd să răspundem La in-’ 
trebarea: cine va primi cununa 
olimpică de lauri, vom preciza 
că primele șanse le au deținăto
rii titlului, jucătorii sovietici, cu 
specificarea că este de așteptat o 
replică viguroasă din partcsAe’w''- 
ționatelor Cehoslovaciei, Statelor 
Uni >3, Ccnadei și Suiedied. Nici sur
prizele nu sint insă excluse. Mal 
ales că hocheiul, plnă acum un 
sport in care rezultatele neaștep
tate nu prea Ișl făceau loc, ofe
ră in ultimul timp scoruri tot 
mal strânse și uneori puțin scon
tate...

Călin ANTONESCU

Id* C.E. de fotbal
ANGLIA - IRLANDA 2-0
In C.E. de fotbal, la Londra, 

Anglia — Irlanda 2—0, prin go
lurile lui Keegan (min. 34 șl 74). 
învingătorii au utilizat formația : 
Clemen ce — Cherry, Watson, 
Thompson, Sanson, McDermott, 
Robson, Keegan, Cunningham, 
Johnson. Woodcock (Coppell).

Cu această întâlnire s-au în
cheiat meciurile din grupa I . a 
Campionatului European. Primul 
loc a revenit echipei Angliei, 
care nu a cunoscut infrîngerea.

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Wolverhamp

ton, meciul Anglia — R.F. Ger
mania s-a încheiat cu scorul de 
133—117 p în favoarea sportivilor 
vest-germani (la mosculin 79—58 
p pentru oaspeți, la feminin 
59—54 pentru gazde). ==

AUTO • Cea de a 48-a ediție 
a „Raliului Monte Carlo" s-a în
cheiat cu victoria echipajului 
vesrt-german Rohrl — Geisdârfer 
pe „Fiat 131 Abarth".

BASCHET • în sferturile de 
finală ale C.C.E. (f). la Belgrad, 
echipa locală Steaua Roșie a în
vins CU 83—69 formația Sparta 
Pr-aga.

HANDBAL • La Rhorshavn 
(Insulele Feroe) au continuat 
meciurile C.M. masculin de 
handbal (grupa C) : Franța — 
Anglia 48—8 ; Norvegia — insu
lele Feroe 24—17 ; Austria — Ita
lia 24—18 ; israel — Portugalia 
26—19.


