
PURTĂM ÎN INIMI VIBRANTA 
CHEMARE A MANIFESTULUI FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Asemenea tuturor cetățenilor 
patriei, sportivii, antrenorii și 
ceilalți tehnicieni, întregul ac
tiv al mișcării sportive a în- 
timpinat cu profundă satisfac
ție MANIFESTUL FRONTU
LUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNI
TĂȚII SOCIALISTE, document 
însuflețitor în care sînt cu
prinse deopotrivă marile îm
pliniri ale națiunii noastre și 
luminoasele sale proiecte de 
viitor.

Străbătut de un fierbinte 
patriotism socialist și mergînd 
drept la inima noastră, a tu
turor, Manifestul Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste este platforma politică a 
întregului nostru popor pentru 
alegerile de deputați în Marea 

populare, care vor avea loc la
9 martie.

In întregul său cuprins, Manifestul se constituie într-un tablou 
impresionant, deosebit de grăitor, al realizărilor istorice obținute de 
poporul nostru pe drumul pe care și l-a ales — hotărîndu-și singur 
destinele, stăpîn pe deplin în țara sa, singur stăpin pe bogățiile 
naționale — drumul făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate. Manifestul se constituie, de asemenea, intr-un impresionant 
și avintat tablou al cutezătoarelor perspective pe care le-au deschis 
patriei noastre istoricele botăriri ale Congresului al xn-lea al 
Partidului Comunist Român.

Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste este, de 
asemenea, o expresie a profundului democratism socialist, A UNI
TĂȚII DE GRANIT A ÎNTREGULUI POPOR ÎN JURUL PARTI
DULUI, AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, CEL MAI 
IUBIT FIU AL POPORULUL revoluționarul cutezător, patriotul în
flăcărat, conducătorul stimat șl iubit, neobositul luptător pentru 
demnitatea și propășirea patriei și poporului nostru, eminentă per
sonalitate a vieții politice a lumii contemporane. Inimile tuturor

(Continuare tn pag. 2-3)

In „Cupa cupelor"

la handbal icminin

CONFECȚIA SUSȚINE 
PRIMUL MECI ÎN DEPLASARE

Federația de handbal ne-a 
tacunoștințat ieri că ordinea 
meciurilor dintre Confecția 
București șl Iskra Partizanske 

’(Cehoslovacia), programate în 
cadrul semifinalelor „Cupei cu
pelor" la handbal feminin, s-a 
schimbat la cererea clubului 
cehoslovac. Astfel, primul meci 
se va disputa la 2 martie, la 
Partizanske, returul urmînd să 
aibă loc la București, probabil 
la 8 martie (data urmează să 
fie confirmată de clubul Par
tizanske).

DRAGOȘ PAHAITESCU- 
0 TINEREȚE DEDICATĂ 
SPORTURILOR DE VITEZĂ

— După cit ne amintim, 
ați debutat în sportul de 
performanță ca practicant al 
ciclismului de velodrom, 
după care ați abordat auto
mobilismul, bobul și, în ul
tima vreme, motociclismul.

— Înșiruirea este doar a- 
prorimativ fidelă, deoarece 
ați omis tocmai prima mea. 
„dragoste", ' hocheiul pe 
gheață, sport pe care l-am 
îndrăgit pe vremea cind e- 
ram elev și l-am practicat 
in cadrul echipei Voința 
București. De-abia după a- 
ceea — prin 1959 — am de
prins „tainele" ciclismului, 
la Metalul București, sub 
îndrumarea venerabilului 
Nicolae Ion Țapu, sport în 
care am obținut unele suc
cese, printre care și cuceri
rea unui titlu de campion 
al României (semifond cu 
antrenament mecanic, in 
tandem cu maestrul emerit 
al sportului Marin Nicules
cu) și selecționarea in lotul 
reprezentativ al tării.

— Deci, ordinea cu adevă
rat exactă este : 1. Hochei, 
2. Ciclism, 3. Bob. Să ne o- 
prim aici, deocamdată, de
oarece dorim să relatăm ci
titorilor cum s-a produs 
„transferarea" de la ciclism 
la bob

— Foarte simplu. Fiind 
prieten cu un bober. Dumi
tru Tătaru, am avut prilejul 
să urmăresc un concurs, pe

BOXERII DIN
• La turneul internațional 

„Eliberarea Belgradului", ce se 
desfășoară In aceste zile In di
ferite orașe din Iugoslavia, par
ticipă și cinci pugiliști români : 
Nicolae Crăciun (semimuscă), 
Constantin Tițoiu (muscă), Titi 
Tudor (pană), Vasile Gîrgavu 
(mijlocie mică) și Ion Cernat 
(grea). Boxerii noștri sînt în
soțiți de antrenorul Vasile Ma- 
riuțan și arbitrul Dumitru Di- 
mulescu.

® Lotul de juniori al țării 
noastre, în rîndul căruia se nu
mără Florian Țîrcomnicu, Ion 
Stan, Mihai Niculescu, Vasile 
Bota etc., efectuează un scurt 
stagiu de pregătire în Algeria, 
care va fi încheiat cu partici
parea la un turneu intemațio- 

vechea pistă din Sinaia. A 
fost un șoc. In același 
an am început antrenamen
tele la Voința București, sub 
îndrumarea fostului multi

plu campion național Tita 
Rădulescu ; în 1968 am ciș- 
tigat citeva concursuri de 
începători, după care am 
fost selecționat in lotul na
țional de tineret, apoi în 
cel de seniori

— Urmează două întrebări 
clasice : care este cea mai

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. 2—3)
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A XlII-a OLIMPIADĂ ALBĂ 
ÎSI INAUGUREAZĂ ÎNTRECERILEa _

LAKE PLACID, 12 (prin te
lefon). Schimbare de decor în 
stațiunea montană Lake Placid s 
de luni, ninge ! Stratul moale 
șl pufos de nea nu depășește 
însă 5 centimetri, dar pentru 
cadrul general, pentru ambian
ță, el este binevenit, mai alee 
acolo sus, pe pîrtii, unde ne
voia de zăpadă este mult mal 
mare, pentru buna desfășurare 
a diferitelor probe. Dacă totuși, 
pînă la urmă, zăpada nu va fi 
din abundență, la această edi- 

_ție a Jocurilor, așa cum a fost 
altă dată, in schimb ea va 
asigura ceremoniei de deschi
dere de miercuri, la ora prîn- 
zului, un cadru pitoresc. Pen
tru această ceremonie care se 
va desfășura intr-un punct

NOU ÎN RING
nai, la Alger. Sportivii români 
sînt însoțiți de antrenorii Eu
gen Furesz și Gheorghe Tomes- 
cu.

O La turneul internațional 
Strandjata, ce va avea loc la 
Sofia între 18 și 25 februarie, 
vor lua startul și șase repre
zentanți ai țării noastre : Du
mitru Schiopu, Florian Livada- 
ru, Dragomir Ilie, Nicolae Chio- 
veanu, Constantin Florea și 
Gheorghe Preda. Boxerii noștri 
vor fi asistați de antrenorul 
Gheorghe Fiat.

® Tradițională competiție de 
selecție a boxerilor fruntași, 
„Turneul Primăverii" se des
fășoară anul acesta la Galați 
și Tulcea. La Galați, in perioa
da 3—9 martie, vor avea loc 
întrecerile la categoriile semi
muscă, cocoș, semiușoară, semi- 
mijlocie, mijlocie și grea. Cele
lalte categorii (muscă, pană, u- 
șoară, mijlocie mică și semi
grea) sînt programate la Tul
cea, în perioada 17—23 martie.

© întrecerile campionatelor 
individuale de juniori din acest 
an au fost reprogramate astfel: 
etapa pe județ, pînă la 1 mar
tie ; etapa de zonă va fi găz
duită de localitățile Cluj-Napo- 
ca. Ploiești, Piatra Neamț și 
Hunedoara, in perioada 10—15 
martie. Finalele competiției vor 
avea loc la Constanța, între 7 
șl 12 aprilie.

Faza pe asociație s-a încheiat, întrecerile „Daciadei“ continuă

un colectiv Întreg trăiește 
BUCURIA MIȘCĂRII, BUCURIA SPORTULUI

Ceea ce îți atrage cel mai 
mult atenția cind cauți să cu
noști viața sportivă a colecti
vului Liceului nr. 1 de mate-
matică-fizică din Constanța
este pasiunea pentru exercițiul 
fizic, dorința de a practica
sportul. De aceea, o bună parte 
din preocupările profesorilor de 
educație fizică de aici se în
dreaptă nemijlocit spre împlini
rea acestei dorințe, aproape u- 
nanime. Ne spunea prof. Eugen 
Nemțeanu : „Dispunem de două 
săli de sport și de un spațiu 
de curte de 1500 de metri pă- 
trați. Pare mult, la prima ve
dere. Cind apare, însă, nevoia 
de a răspunde la toate solici
tările elevilor — peste 1600, al 
claselor — care trec de 40, di
ficultățile sînt mari. Cei din- 
tr-a VT-a iși desfășoară un 
Campionat de gimnastică. Tre

central al stațiunii, au fost in
stalate mal multe tribune me
talice, care să primească cir
ca 25 000 de spectatori, iar or
ganizatorii (care vor să dea 
momentului un fast cu totul- 
deosebit) au făcut marți dimi
neața o mare repetiție gene
rală. La trecerea tn revistă, 
pînă la nivel de detaliu, a ceea 
ce va fi miercuri, au lipsit In
să sportivii „motivați” de la 
repetiție pentru a-șl putea con
tinua pregătirile în vederea a- 
propiatelor starturi oficiale. În 
legătură cu ceremonia de des
chidere, pentru a purta dra
pelul țării noastre a fost de
semnat bobe rul Gheorghe Li- 
xandru.

în cursul zilei de luni i-am 
însoțit pe boberi la pista de 
gheață de pe muntele Van 
Hoevenberg, la antrenamentele 
boburilor de 2 persoane. Cu 
acest prilej recordul pîrtiei a

MIHAELA LOGHIN SI CORNELIA POPA,
VICTORIOASE ÎN „CUPA F.I.S.U." LA SOFIA
• La 400 ra recordul national corectat de 3 atlete
Antrenorul constănțean Adri

an Samungi, prezent la întrece
rile din sala Festivalna, din 
Sofia, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, ne-a completat unele 
date care ne lipseau de la im
portantul concurs dotat cu „Cu
pa F.I.S.U.", la care au luat 
parte atleți din 12 țări. Am a- 
flat, astfel, că, in afara victo
riilor ' lui Adrian Proteasa și 
Gabrielei Ionescu, înregistrate 
duminică, alțl doi atleți români 
au fost victorioși cu o zi îna
inte. Este vorba de Mihaela 
Loghin, cîștigătoare la arunca
rea greutății cu 18,66 m — nou 
record național de sală și de 
Cornelia Popa, prima clasată 
la înălțime, cu 1,80 m, după 
un lung și obositor baraj. Și 
pentru că veni vorba de Pro
teasa, la Sofia el a demonstrat 
o remarcabilă valoare de con
curs. A trecut, astfel, din prima 
încercare la 2,10 m, 2,18 m și 
2,23 m după care a efectuat 
tentative (a doua a fost cea mai 
bună, aproape reușită !) la 2,27 
m, înălțime care, se pare, îl 
este accesibilă chiar la aceast^ 
oră—

Alte rezultate bune au mai 

buie neapărat să le oferi sala. 
Colegii lor dintr-a VIII-a vor 
să joace volei, alții sînt mari 
amatori de baschet sau de te
nis. Trebuie să-i împăcăm pe 
toți..."

X\\\\\\\\\\VNF

Liceul nr. 1 de 
matematică-fizică Constanța

Firește, nu este lesne să-i 
mulțumești pe toți. Totuși, atît 
profesorul de educație fizică 
Eugen Nemțeanu, cit și colegii 
de catedră, mai tineri (Anica 
Roșu, Mircea Nicolau etc.), reu
șesc, intr-o bună măsură, să 
vină în sprijinul inițiativelor 
organizațiilor de pionieri și de

AZI, LA LAXE PLACID
Ora 14.» (București — 

ora 21.30) : Ceremonia de 
deschidere * celei de a 

XIH-» ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă.

SANIE-: ora lfl (Bucu
rești — ora 2 !) Cobortri 
ta manșa I ia ^bărbați șl 
femei.

fost doborit din nou, de echi
pajul R. D. Germane, condus 
de Germeshausen, care l-a dus 
la 1:02,58. în clasamentul zilei 
îl urmează Nehmer cu 1:02,78 
și Hildebrand cu 1:02,97. Pri
mul nostru echipaj, condus de 
Dragoș Panaitescu, și-a amelio
rat timpul antețjor, realizînd

Radu URZ1CEANV

(Continuare în pag. a l-a)

MIHAELA LOGHIN 

înregistrat Bedros Bedrosian, 
clasat al doilea cu 16,13 m la 
triplusalt (pe primul loc bul
garul Ciocev cu 16.35 m), și Ho- 
ria Toboc, al treilea la 400 m

Romeo VILARA

(Continuare in pag 2-3) 

tineret. Așa cum s-a întîmplat 
în cazul întrecerilor din cadrul 
etapei de iarnă a „Daciadei". 
Toată vacanța activitatea spor
tivă n-a încetat o clipă, ea con
tribuind în același ritm alert 
și după startul în cel de-al doi
lea trimestru de școală. Gazeta 
de perete a asociației sportive, 
aflată la vedere. în vecinătatea 
sălilor de gimnastică și jocuri, 
și redactată chiar de elevi, stă 
mărturie a modului cum repre
zentanții acestei-unități de în- 
vățămînt au înțeles să participe 
la marea întrecere. Concursuri
lor de săniuțe le-au urmat cele 
de șah și tenis de masă. Das
călii de sport nu mai pridideau.

Tiberiu ST AMA

(Continuare in pag 2-3)



PURTĂM ÎN INIMI VIBRANTA CHEMARE

Șl UNITATI1 SOCIALISTE
(Urmare din pag. 1)

cetățenilor patriei — români, maghiari, germani și de alte națio
nalități, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, muncitori, țărani și in
telectuali — vibrează la unison la chemarea înflăcărată a Manifes
tului Frontului Democrației și Unității Socialiste. întregul popor își 
unește ca într-un uriaș fluviu energiile creatoare, puse în slujba 
făuririi unei patrii socialiste tot mai înfloritoare.

In aceste zile de mare efervescență politioă. de entuziasm re
voluționar, exprimate în fapte de muncă aiestînd o Înaltă respon
sabilitate civică, laolaltă cu întreaga noastră națiune, TINERETUL 
SPORTIV ȘI TOTI SLUJITORII SPORTULUI ISI MANIFESTĂ 
ATAȘAMENTUL ȘI RECUNOȘTINȚA FIERBINTE FAȚA DE 
PARTIDUL COMUNIST ROMAN. FORȚA CONDUCĂTOARE ÎN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA, căruia îi datorăm împli
nirea tuturor năzuințelor noastre, in toate domeniile de activitate, 
inclusiv în cei al educației fizice și sportului, ridicate de partid 
Ia rangul de activități de interes național.

EI IȘI MANIFESTA, ȘI CU ACEST PRILEJ. DRAGOSTEA NE
MĂRGINITĂ ȘI PROFUNDUL RESPECT FAȚA DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETARUL GENERAL AL PARTIDU
LUI. PREȘEDINTELE ȚARII PREȘEDINTELE FRONTULUI DE
MOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE, OMUL DE OMENIE 
CARE, INTRE MULTIPLELE ȘI DE CEA MAI MARE RĂSPUN
DERE PREOCUPĂRI CE n REVIN A ACORDAT ȘI ACORDĂ 
ATENȚIE DEZVOLTĂRII NEÎNCETATE A EDUCAȚIEI FIZICE ȘI 
SPORTULUI DIN ȚARA NOASTRĂ. Secretarului general al parti 
dului îi datorează mișcarea sportivă puternicul reviriment, vi
guroasa dezvoltare pe care a marcat-o in ultimii ani răspindirea 
practicării exercițiilor fizice și a sportului de masă, sub impulsul 
mobilizator al marii competiții sportive naționale „DACIADA’, 
creată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. Indicațiilor 
sale prețioase, atît în ce privește perfecționarea continuă a meto
delor și mijloacelor de pregătire sportivă, ea și înzestrarea, an de 
an, eu tot mai multe baze sportive moderne, răspindite in mod ar
monios pe întregul teritoriu al patriei, se datoresc succesele înre
gistrate de sportivii noștri de performanță in marile competiții ale 
lumii.

Sportivii, tehnicienii și toți cei ce activează in mișcarea spor
tivă au înțimpinat cu bucurie și satisfacție propunerea alegătorilor 
din circumscripția electorală nr. 1 „23 August" din Capitală — 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie candidatul lor în alegerile 
de deputați în Marea Adunare Națională PROPUNERE CARE EX
PRIMA VOINȚA UNANIMA A TUTUROR CETĂȚENILOR PA
TRIEI.

Pe deplin responsabili de înalta îndatorire cetățenească ce ne 
revine pentru prezentul luminos pe care-1 trăim, pentru viitorul 
strălucit pe care ne-am propus să ni-1 făurim noi Înșine, vom da 
din toată inima votul nostru celor mai buni dintre cei buni, înscriși 
pe listele de candidați în alegerile de la 9 martie.

PREA PUTINI SCHIORI LA „CUPA CARAIMAN"!
Cea de a X-a ediție a „Cli

pei Caraiman" la schi fond ju
niori s-a bucurat, ca de fiecare 
dată, de atenția deosebită a or
ganizatorilor, de condiții exce
lente de desfășurare asigurate 
de forurile sportive din Buș
teni, de Comisia județeană de 
schi Prahova (președinte Cire- 
șica Meghea), de corpul de ar
bitri. Vremea foarte frumoa
să, traseul pitoresc, decorul în- 
cîntător, numerosul și entuzias
tul public au constituit teme
iuri ca această ediție — ju
biliară — a întrecerii să în
semne o reușită deplină. Dacă 
n-a fost așa, de vină nu au fost 
însă gazdele, care au făcut tot 
ce le-a stat în puteri pentru ca 
oaspeții, veniți de peste hotare 
și din țară, să se simtă cît mai 
bine...

La startul probelor indivi
duale au fost înscrise 23 de 
concurente dintre care 9 sporti
ve din Bulgaria, Cehoslovacia 
și Ungaria, in timp ce schioa- 
rele românce au fost in număr 
de 14, dintre care 7 din lotul 
republican. La juniori aceeași 
sărăcie de participare : 27 de
înscriși pe lista de start, din
tre care 9 de peste hotare și 7 
din lotul republican. După cum 
se vede, la o competiție inter
națională — tradițională și, re
petăm, organizată la noi în țară
— numărul schiorilor 
prezenți la start a fost 
de mic. Oare cum s-ar 
fășurat „Cupa Caraiman" dacă 
și sportivii din loturile republi
cane ar “ 
întreceri 
antrenorii 
Dudu) au 
disputării 
au luat măsuri ca cei mai buni
— juniori și junioare — să fie 
prezenți, în această perioa
dă, la Bușteni. Evident, așa 
cum cei doi specialiști au cu
noscut din vreme datele acestei 
întreceri internaționale, 
au știut și ceilalți 
țară. Or, dintre 
Hartvig Fabrițius 
Adalbert Gyulay

gheni, Elena Tom din Azuga 
și-au trimis elevii în concurs, 
plus cîțiva schiori de la 
C-S.Șc. din Sinaia. în rest... 
Secțiile de schi fond pentru ju-~' 
niori și junioare din Brașov, 
Rîșnov, Vatra Damei, Bran 
șta. au omis să-și înscrie 
sportivii într-o competiție de 
amploare, în care schiorii res
pectivi, măsurîndu-și forțele 
cu sportivi valoroși din țară și 
de peste hotare, ar fi avut nu- 
rpai de învățat !

Astfel, o competiție tradițio
nală, de prestigiu, a avut de 
suferit, deoarece ANTRENO
RII, CARE AR TREBUI SĂ 
FIE PRIMII INTERESAȚI SA 
AIBĂ ClȚI ------ ---------------
SCHIORI ÎN
AU PREFERAT SĂ STEA A- 
CASA, mulțumindu-se cu în
treceri locale, ușoare, necon
cludente.

Sperăm că federația de spe
cialitate va analiza această si
tuație, și va lua măsurile ce 
se impun, astfel ca ediția vi
itoare a „Cupei Caraiman" să 
se bucure de o participare 
(numerică și calitativă) cores
punzătoare.

PROCESUL UNi
la concursul internațional 

de schi „Cupa Dinamo Bra
șov», găziult in Poiană, man
șa a doua a slalomului uriaș 
a Intirziat cu 20 de minute, 

pur si 
nu s-au 
Inexplica- 
un motiv 
picioare : 
a fost de 

rere-

ri

al

lin 
ril

Un mim 
de ETIC

MAI MULȚI 
CONCURSURI,

Paul IOVAN

De ce ? Pentru câ, 
simplu, concurenții 
prezentat la start, 
bii, pentru că nici 
n<u ar fi rămas în 
pauza dintre manșe
o oră, suficientă pentru 
nirea cu telecabina, 
pentru noi pregătiri, 
pentru o nouă e- 
ventuală ceruire.

N-a fost, e ade
vărat, decît un
banal ..sfert de oră", ad
mis la orice totHnire. Șl nu 
ne-am fi oprit la el, dacă la 
slalomul special de a doua zi 
lucrurile nu s-ar fi repetat. 
Am tras concluzia că dede
subtul acelui aparent nesem
nificativ sfert de țsă șe as
cunde o întreagă atitudine. O 
atitudine de DESCONSIDE
RARE a unor schiori față «de 
un concurs oficial, o lipsă de 
respect lată de arbitrii prel 
zenți la porțl. unii dintre el 
trecuți binișor de 50 de ani. 
Că așa au stat, într-adevăr, 
lucrurile, e mărturie și un alt 
fapt, tn aceeași cursă, lipsa 
de voință în a se autodepășl, 
absența dorinței de a concura

români 
extrem 
fi des-

fi fost angajați în 
internaționale ? Dar, 
lor (Nicolae și Ion 
știut din timp data 

acestei competiții și

ia. fel 
antrenori din 
aceștia, doar 

din Sibiu, 
din Gheor-

FAZĂ PE ASOCIAȚIE S-A ÎNCHEIAT, ÎNTRECERILE „DACIADEI" CONTINUĂ
(Urmare din pag. 1)

Antrenori, dar și arbitri, ofi
ciali. Elevii din clasele mai 
mari le-au fost ajutoare de 
preț. Este de salutat totodată 
faptul, nu prea des întîlnit, că 
lingă profesorii de specialitate 
s-au aflat colegii de la cele
lalte catedre și chiar directorul 
liceului, prof. Gheorghe Vernic, 
pentru care sportul, cum a ți
nut să ne spună multă lume 
din școală, înseamnă mult mai 
mult decît o obligație strictă și 
implicată de funcție. Ce bine 
ar fi să întîlnim peste tot ase
menea directori-sufletiști pen
tru sport !

înțeleasă, deci, ca o acțiune 
non-stop, „Daciada" a rămas în 
continuare în atenția elevilor 
liceului constănțean. întrucît 
zăpada a avut o prezență mai 
mult simbolică pe Litoral, să
niuțele au trecut, repede, la o- 
dihnă. Acum toți elevii își în
dreaptă privirile spre alte dis
cipline sportive, de pildă, spre 
baschet. Tradiția statornicită 
aici obligă. Nimeni, de pildă, 
nu poate uita că Cernat, com
ponent al lotului republican și

jucătorul nr. 1 la ora actuală, 
a fost elevul liceului. Paralel, 
fetele lansează și în acest an, 
„Cupa Mărțișorului", la gim
nastică ritmică modernă. Fi
resc, fiind vorba de alt sport 
cu tradiție, cu multe absolvente 
sau chiar eleve aflate încă în 
liceu aspirante la locuri frun
tașe în ierarhia națională (Va- 
silica Ciortan, Nicoleta Vasile, 
Claudia Anghel). Dar băieții 
(și chiar fetele) sînt nerăbdă
tori să vadă odată inaugurat 
campionatul de fotbal, îndrăgit 
și aici, ca peste tot, în lumea 
școlară, începînd cu prichindeii 
dintr-a întîia. Precedată de cî- 
teva meciuri de verificare, ca 
în marile competiții (recent a 
VIII-A a dispus de a X-a B 
cu 7—5, d mare surpriză și, 
poate, o promisiune...), întrece
rea deține „capul de afiș" 
în calendarul asociației spor
tive. Să mai amintim că mulți 
alți elevi sfiit angajați în par
tide de volei, tenis sau hand
bal ?

Un eveniment de ultimă oră 
în viața sportivă a liceului, 
care ț bucurat nespus de mult : 
prof. Mircea Nlcolau a găsit

Înțelegere pentru ca elevii să 
poată folosi, cîteva ore zilnic, 
atît stadionul „Portul" (se În
țelege, fotbaliștii), cît și un 
spațiu asfaltat, situat în veci
nătatea 
gară—

Prin 
tuiască _______
de masă, sub genericul însufle- 
țitor al „Daciadei", cei de la 
Liceul nr. 1 de matematică-C- 
zlcă din Constanța doresc să 
demonstreze că tinerii harnici 
la carte (unul din atuuri : 
solvenții promoției 1979 
promovat fii învățămîntul 
perior în proporție de 85 
sută), în producție (procesul de 
integrare în atelierele școlii, în 
secțiile de strungărie, lăcătușe- 
rie și electrotehnică a adus ve
nituri de peste o jumătate de 
milion) pot să fie și vrednici 
sportivi. Nu este neapărat vor
ba de a descoperi mari perfor
meri, cu toate că lucrul acesta 
apare firesc, ci de a beneficia 
permanent de foloasele recu
noscute ale exercițiului fizic, și 
sportului, de a face in așa fel 
incit fiecare elev să trăiască 
bucuria mișcării în aer liber, să 
crească voinic, sănătos.

scuarului de lingă

(Urmare din pag. I)

plăcută amintire, care este 
cea mai dureroasă aducere 
aminte 7

— Momentul cuceririi 
„Cupei mondiale a tineretu
lui" la Jocurile Olimpice din 
1972, de la Sapporo, a fort 
emoționant ți... onorant ; 
in schimb, accidentul sufe
rit in 1971, la campionatele 
mondiale de la Saini Moritz, 
a fost cu adevărat dureros. 
M-am răsturnat la ultimul 
viraj (chiar ți ața am avut 
al treilea timp al manței, 
de ți eram partener de între
cere eu vestiții Ztmmerer, 
Panțuru, Floth. Wicky, Gas
pari, De Zordo) și am par
curs ultima sută de metri 
răzuind cu fața gheața pir- 
tiei. Din fericire, accidentul 
nu a avut urmări din punct 
de vedere fizic ți 
m-a speriat. Peste 
an, cîștigam „Cupa 
li a tineretului" I

— Vă aflați în 
care veți împlini 36 de ani, 
deci la o vlrstă care, pro
babil. vă îndeamnă să vă 
gindiți la un bilanț...

— Nu este nevoie să con
tinuați. Intenția mea este

ea anul 1980 să însemne în
cheierea ți încununarea ac
tivității mele de performan
ți prin clasarea Intre pri
mele țase echipaje la între
cerile de bob—4 de la Jocu
rile Olimpice ți prin cuce
rirea titlului de campion ei 
țârii la motociclism. Ultima 
performanți am ratat-o de

PERFORMANȚE, 
PERFORMERI.,

ri ia 1979, cînd 
pe locul 2 ți, 
locul 3, la ela

tot ce caută 
în domeniul

să înfăp- 
sportului

ab- 
au 

su
la

nici nu 
doar un 
mondia-

anul m

• CAMPIONATE • CO
BOBER1 DIN 6 ȚARI VOR CONCURA 

PENTRU „TROFEUL CARPAȚI*
• Ediția a 5-a a concursului 

international de bob-2 „Tro
feul Carpați" se va bucura, slm- 
bătă si duminică, de o partici
pare remarcabilă. Intr-adevăr, pe 
pista din Sinaia (care se men
ține în stare excelentă) vor con
cura boberi din șase țări : Ce
hoslovacia, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Italia. Iugoslavia și, 
bineînțeles, din România. Mențio
năm că, alături de sportivii ro
mâni. ieri s-au antrenat, pe pâr
tia de pe Muntele Furnica, bo- 
berii din R. F. Germania (trei 
echipaje) și din Italia (șase echi
paje, dintre care două vor con
cura sub denumirea de Italia I 
Si Italia n, 
vor reprezenta

ter celelalte patru 
Bob-cMa Cristal

din Cortina d’Ampezzo). Amlnttai 
că echipajului românesc care va 
ocupa primul loc In clasamentul 
boburilor din țara noastră 1 se 
va decerna titlul de campion na
țional.
• întrecerile de sanie din ca

drul concursului republican 
cluburilor sportive școlare 
disputat, pe pista sinătană. 
participarea reprezentanților 
tăților respective din Petroșani, 
Sinaia și Vatra Damei. Concursul 
a reliefat superioritatea gazdelor, 
care au dominat net în întrece
rile băieților ; la fete, în schimb, 
s-au impus sănlerele din Petro
șani șl din Vatra Dornei. Clasa
mente : SIMPLU BAieți : 1. Dan 
Comșa (Sinaia) 1:37,23 ; 2.

AGNES RUSZ Șl ION OPINCARIU - CAMPIONI 
NAȚIONALI LA ............
CIUC, 12 (prin te

PATINAJ VITEZĂ
MIERCUREA

tefon). După două zile de între
ceri, în localitate s-au Încheiat 
două importante competiții repu
blicane : campionatul de sprint 
al seniorilor și poliatlonul junio
rilor. In general, rezultatele au 
fost modeste, iar număru-l parti- 
dpanților redus. La seniori, de 
pildă, au concurat 12 alergători, 
dintre care doar patru fete, iar 
La poliatlo-n au fost probe cu nu
mai doi concurenți, sau nici un 
participant, cum s-a întîmplat la 
junioare I !

In ziua a doua, la proba de 
sprint, brașoveanul I. Opincariu 
(cișitigător în prima manșă la 
100D m) a cucerit acum Locui I 
și La proba scurtă de 5-00 m, de
venind astfeil campion. La seni
oare, Agnes Rusz și-a reeditat 
dublul succes din prima zi și a 
dștigat detașat. Deci : I. Opin
cariu (Tractorul Brașov) 43,4 la 
500 m șl 1:28,5 la 1 000 m, Agnes 
Rusz (0LE.FJS. București) 47,9 la 
500 m și 1:32,1 la 1 000 m. Cla
samentele generale — seniori : 1. 
L Opincariu 194,500 p -r campion 
național (antrenor Ernest Ulrich), 
21 N. Jenei (I.EJF.S. But;.) 161,150 

sp, 3. L. Focht (Electromureș Tg.
Mureș) 161,400 p ; senioare : 1.
Agnes Rusz 194,500 p — campi
oană națională (antrenor Victor 
Sotirescu). 2. Eva Szigeti (Voin
ța M. Ciuc) 199,950 p, 3. Eva Mcd- 
nar (I.E.F.S, Buc.) 304.000 p.

La poliatlonul juniorilor, în 
ziua a doua au câștigat : la ju-, 
niori I - 1500 m - S. Anghel 
(Viitorul CSuj-Napoca) 2:34,7 ; la 
Kiniori n - 1 500 m - A. Sze- 
kely (Mureșul Tg. Mureș) 2:2L,5 ; 
la junioare n — 1 000 m — Ma
ria Pardi (Viitorul Ouj-Napoca) 
1:45.8 ; la juniori I - 5000 m - 
S. Angbd 8:55,5 ; la juniori m 
5 000 m - A. Szekeăy 1^7,4 ; la

Junioare H t «K m - Mlliaela 
Timiș (Viitorul Cluj-Napoca) 
ssn,8.

Clasamente generale : juniori I:
1. Sorin Anghel 196,099 p, 2. T. 
Faraoneanu (I.E.F.Ș. Buc.) 203,059 
p ; juniori n : 1. Arpad Szekely 
196,539 p, 2. A. Lakatos (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 109,397 p, 3. Zs. Za- 
karias (C.S.Sc M. Ciuc) 203,603 p: 
junioare H : 1. Ibolya Szatmari 
(Mureșul Tg. Mureș) 217,850 p,
2. Simona Todoruț (Viitorul Ctaj- 
Napoca) 238,233 p, 3. Maria Pardi 
218,430 D.

Vaier PAȘCANU — coresp.

I.

„CUPA TRIUMF” LA
Etapa a doua a ceflel de a IV-a 

ediții a „Cupei Triumf** la pati
naj artistic a întrunit la start SO 
de concurenți la categoriile spe
ranțe, copii șa juniori. întrece
rile s-au desfășurat la patinoa- 
rul „23 August" din Capitală, ar
bitrajul fiind asigurat, printre 
alții, de cîțiva debutanți în ma
terie. Ne referim la foștii pati
natori Octavian Goga. Roxana 
Cebuc și Gabriela ton — armtri 
de note, precum și Dana Rădu- 
lescu și Mihaela Paraschiv — la 
secretariat, tineri care au cores
puns întru totul în noile tor a- 
tribuții. In ceea ce privește con
curs ui? acesta s-a desfășurat mul
țumitor, evidențiindu-se fin mod 
deosebit reprezentanții duhului 
sportiv școlar organizator, victo
rioși la aproape toate categoriile 
de virată. Semnalăm, de aseme
nea, comportarea bună & fetiței 
Codru ța Moiseaou de la C.S.S. 
Triumf. Aceasta, aflîndu-se pen
tru prima oară în fața juriului 
de arbitri și avînd o vechime în 
patinaj de numai trei luni, a 
reușit să obțină la categoria 
„speranțe** un merituos loc W,

fa tota- 
a dat un 
sport, • 

care tre

mCUPA F.I.S.U.-
(Urmare din pag. I)

pate pe pista sinătană, prin 
acordarea priorității tinere
tului, prin organizarea unei 
scoli a bobului românesc eu 
antrenori și instructori ale ji 
din rtndul piloților de bob. 
Existența pirtiei betonate 
din Sinaia, de a cărei vii
toare modernizare 
litate tini convins, 
suflu nou acestui 
permis o relansare 
bule întărită.

— Deci, după 1980, nu
mele Panaitescu nu va mai 
figura în palmaresul totre- 
eerilar sportive ?

— Dacă vă referiți U 
Dragoș Panaitescu, așa se 
va petrece ; dacă, insă, ți
neți seama ci există ți Bog
dan Panaitescu. in mod cert 
numele respectiv va fi in- 
scris in clasamentele viitoa
relor competiții. Deocamdată 
pot doar să precizez că fiul 
meu, Bogdan, a debutai toi 
in hochei, sport pe care, la 
11 ani, il practică cu pasiu
ne. Ce va face mai tirziu, 
vom vedea. Să nu uităm ci 
Roxana — mama lui — poa
te emite pretenții, atrăgin- 
du-l spre atletism, sport pe 
care l-a practicat pină nu 
de mult.-

cu 48.20 s (locul intfi Ivanov 
— Bulgaria 47,83 s). De notat 
faptul că, In semifinale, eu 
47,62 s Horia Toboc a realizat 
cel mai bun rezultat al compe
tiției din acest an. In aceeași 
probă, la care au participat 32 
de alergători, Sigismund Nagy 
a reieșit 49,21 s In serii.

Cu mult interes a urmărit an
trenorul Samungi desfășurarea 
probei feminine de 400 m, pro
bă foarte populată (peste 30 de 
concurente, Intre care și eleve
le sale cele mai bune). Nici 
una dintre fetele noastre n-a 
avut insă acces la finală (de 
4) deși și-au Înregistrat acum 
cele mai bune rezultate. Ibolya 
Korodi, de pildă, a obținut 
55,50 s, după care celelalte a- 
lergătoare, pe rind, au Îmbună
tățit recordul de sală al senioa
relor noastre. Maria Samungi 
55,05 s, Elena Tărîță 54,88 s și

Adriana Staneu 54,31 s. Cu a- 
cest din urmă rezultat Staneu 
s-a clasat a cincea. Vorbind 
despre rezultate bune se cuvine 
să-l apreciem, ca atare, și pe 
cel de 7,47 s înregistrat de Ga
briela Ionescu Jn semifinală la 
60 m. Din păcate ea nu a luat 
parte la finala probei, desfășu
rată în paralel cu lungimea, 
ciștigată de ea, după cum se 
știe, cu 6.33 m. în schimb, sub 
posibilități au evoluat, Mariana 
Preda (1,70 m la 
Liviu Focșeneanu 
lungime).

în lumina unora 
performanțe așteptăm cu inte
res, desfășurarea, la sfîrșilul 
săptăminii, a campionatelor na
ționale de sală ale seniorilor.

• La Moscova, in cadrul 
„Cupei UR.S.S." Niculina Va
sile a sărit 1,80 m la înălțime, 
iar soțul său Tudorel s-a acci
dentat la lungime, la încercarea 
a doua (în prima el reușise 
7,52 m).

înălțime) și
(7,30 m la

dintre aceste
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Dorn ei) 

(Petroșani) 
(Sinaia) 
L Uvla 

i) 1:40,43 ; x 
(Vatra Damei) 

eargMță (Pe- 
Comeâia Va- 
; 5. Simona 
; 6. Mariana 

) 1:43,53. Sur-
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in prim-plan, conducătorii de ciubur

marcheze goluri

PREA MULT ÎNAINTE DE A ȘUTA
curce, să înscrie, adaptindu-și 
tehnica lovirii mingii Ia noua 
situație. Astăzi, jucătorul care 
pendulează înainte’ de a șuta e 
pierdut. Execuția frumoasă este 
pentru tribune, pentru tabela 
de scor este șutul util : folo
sind ristul plin sau exterior, 
chiar și vîrful bocancului dacă 
faza o cere. Eu, amintiți-vă bi
ne, am înscris destule goluri 
cu șpițul, la fel și... Gerd Mfi- 
ller, și Mario Kempes.

— Faci ce fad și fără să vrei 
tot găsești pentru fiecare epocă 
cite un mare golgeter...

— Sînt din ce in ce mai pu
țini, de un profil 
cum, din ce în 
produsul echipei. 
Kempes, cel mai 
piu Ia temă : tare ca o stîncă 
in contactul cu apărătorii, do
tat cu o mare viteză de gîndi- 
re și de reacție, apare Ia gol

aparte șl, ori
ce mai mult 
Studiați-1 P® 

grăitor exem-

cinstit, 
mie, și 
nea Ti-

— Ion lonescu, Iți propun să 
intrăm direct in subiect. Spu
ne-ne, pentru început, de ce au 
cam dispărut înaintașii — oa
meni de gol ? De ce nu mai a- 
par un Titus Ozon, un Ion A- 
lexandrescu. un Mircea Dridea, 
un Ion Oblemencp, un... Ion 
lonescu ?

— Pentru câ, odată cu noi, 
a dispărut o epocă fotbalistică, 
sâ-i zicem romantică. Ajungea, 
de pildă, mingea Ia nea Titus, 
dribla tot ce îi ieșea înainte ; 
exista Iîngă Dridea un Badea 
sau lingă mine un Dumîtriu II, 
le era greu fundașilor de pe a- 
tunci să ne stea in cale. Din- 
tr-o pasă măiastră, cum, la Ra
pid, numai Nichi era in stare 
s-o dea, sau printr-un „un-doi“ 
la marginea careului, mă tre
zeam aproape singur in fața— 
golului Astăzi, însă—

— Astăzi cum e ?
— S-o recunoaștem 

ne-ar fi mai greu... Și 
lui Dridea, chiar și lui
tus, asul driblingului și ai fen
tei de acum două decenii. Ne-ar 
fi mai greu pentru simplul mo
tiv că valoarea fundașilor a 
crescut simțitor in ultimii ani, 
și din punctul de vedere al 
tehnicii, și din acela al forței ; 
apărarea m totalitate, în sen
sul de echipă, a făcut progrese 
remarcabile. Vreau să spun că 
pe orice porțiune a terenului, 
dar mai ales în suprafețele de 
pedeapsă, s -a înăsprit marcajul, 
s-au perfecționat mijloacele de 
deposedare. Vreau să spun, în 
ultimă analiză, că marii crea
tori și marcatori de pe vremuri 
ar fi fost astăzi mai— mici.

— De acord cu ee spui, cu 
specificația, care-ți mai reface 
din glorie, că realitatea la care 
te referi, și anume fortificarea 
fundașilor, reconsiderarea în
tregului moment al fazei de a- 
părare a fost determinată de 
avansul luat, la vremea respec
tivă, de Ozon, Ion Alexandres- 
cu, Mircea Dridea și Ion Io- 
nescu față de adversarii direeți. 
Cum vezi însă rezolvarea pro
blemei, ieșirea din impasul in 
care se află înaintașii, îndeo
sebi cei care îmbracă tricoul 
cu nr. 9 ?

— Opinia mea nu poate diferi 
de cea a tehnicienilor care acti
vează in țările eu fotbal de 
mare performanță și care, in 
replică Ia perfecționarea mo
mentului de apărare, au trecut, 
cu mult timp înaintea noastră, 
la desăvîrșirea momentului de 
posesie a mingii. „A devenit 
fostul înaintaș un apărător, ei 
bine atunci să facem din fostul 
fundaș un atacant in adevăra
tul sens ai eu viatului”, afirmă 
marii antrenori și, pe bună 
dreptate. Nu-i simplu deloc, 
dar e necesar. Altfel degeaba 
va „urca" el în linia iutii, in 
zadar toate schemele și mane
vrele — doi pentru al treilea, 
trei pentru al patrulea ș-a-ni.d. 
— menite să creeze acel om li
ber la finalizare.

— Cit de liber, dud, cum 
singur spui, careurile sfnt „cfm- 
puri minate" 7

— Orieit de puțin. Fotbalis
tul modern trebuie să se des-

RONOSPORT INFORMEAZĂ
NCURSULUI 

T DIN 10 
IE 1980
(12 rezultate) : 
a 25.847 lei și 
a 6.462 let
(11 rezultate) : 
2.393 Iei.

(10 rezultate) : 
426 lei.

categoria 1 ju- 
100% au fost 

cipanții : ELE- 
Ocland jud.

EXANDROAIA 
gu Neamț și 

RA-1OANA din 
obțin cîte un

VA.NA 
MELOR...

ucces din luna 
tre numeroa- 
s-au atribuit 

de 12 AUTOTU-
Loto obișnuite 

inta zi a lunii 
2 AUTOTU- 

", obținute la

E PIERDUT"
telor mondiale — o orchestră 
de mare succes sub bagheta 
realistului dirijor Luis 
Menotii—

Cesar

pentru 
fotba- 

echipa,

Azi, Gheorghe Pintilie (A.S. Armata Tg Mureș):

„AFLU ARBITRII DIN ZIAR!... NICIODATĂ
NU-I VOI CAUTA ACASA!‘

categoria I, pe bftete jucate 
de* pârtiei par. ții Gheorghe Prico- 
ple dta orașul Gh GheorgMu-Dej 
șl Șerban Mirra dm București. 
Vreți să obțineți și dv. satisfac
ții asemănătoare sau chiar mat 
mari ? Participați la tragerea de 
vineri, 15 februarie ax. 1 Agen
țiile Loto-Pronosport vă așteaptă 
astăzi și miine pentru a vă În
cerca și dfv. șansele. MAI MULTE 
BILETE JUCATE — MAI MULTE 
POSIBILITĂȚI DE A VA NU
MĂRĂ PRINTRE MARH ClȘTI- 
GATORI I

LOZ IN PLIC
IA 107/HPfrc 
COHT/NU*

CfSTKilJfăiN

AurarufiiSMt
'■> tMJCJf/tA tO7fHPlK4 ^9» |

Tragerea Pronoexpres <te as
tăzi, 13 februarie 1980, se televi
zează in divect, taeeptad de la 
era 13.20

confacrind cu un mare număr 
de coechipieri. Ca și Cruyff, 
olandezul, firește însă într-un 
alt context, în aceia al fotba
lului cu 11 norme din... 11 po
sibile, argentinianul a făcui șl 
el limpede faptul, la ultimul 
Mundial, că jucătorul vedetă, 
inclusiv cel dotat cu ceea 
noi numim : * ' 
mai poale străluci 
chipei. El, ca și mulți alți vir
tuoși ai sportului eu balonul 
rotund din țara tangoului. 
Houseman, Luque, Ortiz, Pa- 
ssarella au alcătuit — pentru 
prima oară în istoria campiona-

ce 
simțul porții, nu 
ăluci in afara e-

— Deduc că, pledînd 
teoria potrivit căreia in 
Iul actual vedeta este 
vel fi de acord și cu... recipro
ca ei. Apropo de Cruyff și de 
Kempes. Ne-ar interesa să a- 
flăm opinia Iui Ion lonescu da
că z înaintașii în general, și cu 
precădere jucătorul dotat cu 
acel rar simț al porții, se nasc 
sau sfnt creații în timp 7

— De regulă, simțul porții Ia 
un jucător este o calitate na
tivă, ținind de instinct. Așa au 
fost Pele și jEusebio, Uwe See- 
ler și Gerd Muller, Kopa și 
Fontaine, Titus Ozon, Mircea 
Dridea, ca să dau exemple și 
din fotbalul nostru. Dar toate 
aceste reale talente și-au dato
rat, finalmente, frumoasa lor 
carieră unei munci de perfec
ționare ieșită din comun. Zi de 
zi, ore întregi, în cadrul antre
namentelor colective și indivi
dualizate ei și-au șlefuit cu mi
gală procedeele tehnice, cu pre
cădere șutul la poartă pe care 
și l-au vrut precis și puternic.

— De la ce vîrstă ?
v-aș putea spune— Nu 

precizie. Ca să ajungă acolo, 
vîrful piramidei fotbalului 
performanță, îmi închipui

cu 
in 
de 
că 

de la aproximativ 17—18 ani, 
dacă nu mai devreme. Astăzi 
insă — asta sint informat foar
te bine, am văzut-o la fața lo
cului, la Aachen și Bruges, un
de știți că am activat cițiva ani 
— arta șutului la poartă in 
condiții eît mai apropiate de 
joc este învățată de la aproxi
mativ 10—12 ani. Se impune și 
o precizare : cu excepția porta
rului, partieipâ la asemenea lec
ții toți ceilalți componenți ai 
echipelor 
la eare 
dacă au 
încă pe 
tîrziu î
Înaintași ? Știu insă că, indife
rent de numărul pe eare-1 vor 
avea pe tricou, in fotbalul ac
tual, fiecare, pe parcursul celor 
90 de minute, se va afla adese
ori în situația de a trage la 
poartă. Și fiecare in parte iși 
va dori din tot sufletul să mar
cheze goluri.

de copii. Este virata 
micii fotbaliști, chiar 
preferințe, nu cunosc 

ce post vor juca mal 
fundași ? mijlocași ?

Gheorghe NICOLAESCU

— Tovarășe Pintilie, să por
nim de la o controversă : 
sînt persoane care susțin că 
e absolut necesar ca in foto
liul conducătorului de club să 
stea un fost fotbalist. Există 
însă și „cealaltă parte“, a 
„nefotbaliștilor", care susține 
contrariul.

— Orice om cu aptitudini pen
tru a conduce un ciub poate o- 
cupa acel fotoliu de care amin
teați. Fost fotbalist sau nefotba- 
list. Din experiența mea, am de
dus că foștii fotbaliști cam evită 
o asemenea ipostază, meseria a- 
ceasta fiind prea delicată ți... 
nespecifică pentru foștii jucători. 
Cred că pentru foștii jucători e 
mult mai aproape meseria de an
trenor. Sau calitatea de arbitru. 
Greavu fi Oblemenoo, un timp 
în conducerile cluburilor Rapid 
fi Universitatea Craiova. s-au 
dedicat ptaă la armă antrenora- 
tului. Pentru că le-a plăcut taai 
mait. șî pentru că erau mai... 
acasă. Ceea ce na înseamnă că 
tm conducător de club trebuie 
fă fie rupt de sport, strft» aces
tui complex fenomen.

— Dv. de exemplu ?.„
— Am absolvit centrul militar 

de educație fizică, pe Iîngă I.CJ., 
în 1351, răspunzind după aceea 
mai mulți ani de pregătirea fi
zică în mai multe unități milita
re. Apoi am fost șef la A.S.A. 
Cluj în perioada 1958—1961 ; am 
făcut parte și din conducerea lui 
AJ3.A. Crișul Oradea, tu perioada 
1961—66, participmd Ia promovarea 
echipei de fotbal în prima divi
zie ; dir septembrie 1966 am ve
nit la A.S.A. Tg. Mureș, unde 
am fost pentru început președinte 
pe timp de trei ani ; am reluat 
această funcție In 1974.

— Ați putea compara mese
ria de conducător de club cu 
o altă profesie ?

— Conducătorul de ciub e că
pitanul de vas ’ Are in subordin»? 
fi mecanici, și radio telegraf iști, 
și mulți alții, exact ca rntr-un 
club. Fiecare cu obligația lui. 
Cu cit și-o îndeplinește mai bine, 
cu atît merge mai bine... vapo
rul ! Conducătorul de club 
trebuie să 
de jucători 
trebuie să 
cări de la _____________  _ ____
ana din relațiile sale.

— Și care dintre aceste re
lații este mai dificilă, din 
punctul de vedere al princi
pialității ?

— Fiecare ! C^a mal neîmpli
nită mi se pare, paradoxal, rela
ția dintre conducătorii de clu
buri. In loc ea ei să cultive fair- 
play-ul total, principialitatea, ati
tudinea civilizată, ea sînt primii

Opiniile specialiștilor străini

_ ______ nu 
fie dominat niciodată 

sau antrenori, nu 
comită greșeli, abcli- 
principialitate In nici

U“ Șl U. T. A., VĂZUTE DE MALATINSKI Șl KRAUSE
„V“ Cluj-Napoea și-a hiat o 

responsabilitate deloc ușoară 
prin organizarea turneului său 
internațional. Două echipe de 
renume — selecționata olimpică 
a R. D. Germane și Slovan Bra
tislava, alături de gazde și de 
U.T-A. — au realizat însă trei 
zile pline și frumoase de fot
bal, răsplătind curajul clujeni
lor și lndemnînd la asemenea 
acțiuni și alte cluburi fruntașe. 
Pentru că, in definitiv, toate 
cele patru echipe au rămas in 
clștig sub raportul unei prelun
gite și severe verificări ; ceea 
ce demonstrează că mi trebuie 
să cauți mereu ocazii de a-ți 
eoatrola stadiul de pregătire in 
turnee peste hotare, mai eu 
seamă cind acestea iți propun 
adversari slabi și, ded, teste 
nesemnificative Și-apci mai 
este și grija față de spectatorii 
proprii. „U“ a oferit suporteri
lor săi un foarte gustat ape
ritiv- fotbalistic și ne face plă
cere să subliniem aici atit in
teresul clujenilor pentru turneu 
eît și frumoasa lor sportivitate. 
Cam de mult n-am mal auzit 
aplauze puternice și pentru fa
zele adversarilor gazdelor, așa 
cum am auzit duminică pe sta
dionul Municipal clujean. O 
atitudine pe care și oaspeții au 
subliniat-o, dînd toată prețui
rea comportării publicului.

Vorbeam de cîștigurile — sub 
raportul verificării gradului de 
pregătire și chiar sub acela al 
unor noi acumulări — ale tur
neului. Ne-am gîndit că este 
mult mai bine să-1 lăsăm să se 
pronunțe, în această privință, 
pe oaspeții de peste hotare ai 
turneului, reprezentați de doi 
tehnicieni reputați, A. Mala
tinski (Slovan Bratislava) și dr.

R. Krause (selecționata olim
pică a R. D. Germane). Le-aga 
solicitat celor doi interlocutori 
ea, în afara considerațiilor asu
pra turneului, să ne vorbească 
și despre cele două echipe 
românești, despre calitățile, dar 
mai ales despre lipsurile 
Să le dăm cuvîntul :

A. Malatinski, antrenorul 
Slovan Bratislava : _ 
deauna cu plăcere in România. 
Am jucat de nenumărate ori 
in meciuri de club și de patru 
ori ia partida inter-reprezenta- 
tive cu echipele românești. 
Mi-aduc aminte de colegii mei 
de generație din echipa națio
nală a României, de Traian Io- 
nescu, Petschovschi, Băcuț I și 
ceilalți. Sint la Slovan Bratis
lava de un an. Am venit aiei 
fără Ondrus, G3gh și Masny, 
dar vă spun drept că mi-a fo
losii absența acestor internațio
nali plecați în Australia eu na
ționala. Am avut ocazia să ve
rific cițiva tineri care au dat 
satisfacție în general. Cred că 
ei vor juca in campionat, chiar 
in locul reputaților fotbaliști a- 
mintiți care imi dau destule ne
cazuri cu indisciplina lor tac
tică. Cele trei jocuri ne-au 
completat admirabil programul 
nostru de pregătire. Ne întoar
cem, cred eu, cu o creștere de 
15% a potențialului, fizic mai 
ales. Despre echipele românești 
aș spune eă „U“ a arătat un 
grad mai avansat de pregătire. 
Ml-au plăcut, pentru tehnica 
lor, jucători ca Mânu, Cămpea- 
nu, Dobrău, Leac. Ceea ee cred 
că rămine o lacună a jocului
— și asta nu e o deficiență ti
pică numai fotbalului românesc
— este VITEZA PREA MICA 
CU CARE SE ACȚIONEAZĂ 
IN PREAJMA Șl ÎN CAREUL

Lor.

lui 
,Vin tot-

DE 16 METRI, AMÎNARJEA 
ȘUTULUI, pasele fără scop 
și sens, laterale, neeficiente. 
Sînt, vă repet, „maladii" împo
triva cărora lupt și eu la echi
pa mea. Vreau să mulțumesc, 
încheind, pentru excelenta or
ganizare, pentru tot ce s-a 
făcut pentru noi, aiei, la Cluj- 
Napoea, in timpul șederii noas
tre".

Dr. R. Krause, selecționer al 
echipei olimpice a R. D. Ger
mane : „Am preluat anul tre
cut echipa olimpică, după ee 
am condus pe cele de tineret 
și juniori. Avem în față o mi
siune grea, apărarea titlului o- 
limpic cucerit Ia Montreal de 
fosta echipă națională. Prezen
tăm o formație tînără, sigur 
că vom mai face multe retușâri 
piuă la competiția de Ia Mos
cova. Ne-au prins foarte 
bine cele trei jocuri din acest 
turneu. Condițiile atmosferice 
și ale terenului ne-au pus pro
bleme in plus, dar am constatat 
că, în general, cele patru con
curente s-au descurcat. Echipele 
românești au avut comportări 
diferite — „U“, mai constantă, 
U.T.A. — inegală. Remarc, pen
tru clujeni, mai cu seamă, va
rietatea construcției fazelor 
atac. Jucătorii români 
par DEFICITARI ÎN 
ȚA MARCAJULUI, 
seamă in direcția 
rli culoarelor în 
Dar trebuie să 
în jocul eu noi, „U“ 
dezmintă această

de 
mi se 

PRIVIN- 
mai cu 
închidc- 
apărare. 

spun că, 
a ținut să 

lacună : a 
realizat un marcaj strașnic care 
i-a descumpănit pur și simplu 
pe jucătorii mei".

Iată opinii care, sperăm, vor 
ajuta la munca de instruire de 
la „U“ și U.T.A.

Eftimie IONESCU

care se feresc anii de alții. Pen
tru eă atunci cind mâ
o echipă, conducătorul ei mă e- 
vita și eu îl evit cind merg In ora-, 
șui Tui. Cîad intre noi, conducă
torii de cluburi, va exista mai 
multă Încrede»?, atunci fotbalul 
va avea numai de cîștigat. Spor
tul este o morală, prin el noi 
trebuie să facem educație. A- 
tunci, să o facem primii cu noi 1

— Cum vedeți relația dv.,1 
de președinte de club, cu fe
derația ?

— Datoria mea este să respect 
eu strictețe indicațiile forului de 
specialitate, să întăresc prin în
treaga mea activitate autoritatea 
federației de fotbal in rindul ju
cătorilor, antrenorilor, spectatori
lor. La rindul meu, aștept spri
jin permanent de la F.R.F., do
rind să se folosească aceeași mă
sură pentru orice echipă.

— Vă referiți și La arbitraje?
— Nu numai la arbitraje ! Dar 

pentru că ați deschis acest su
biect, aș vrea să spun că atîta 
timp cit voi fi președinte, eu, 
Gheorghe Pintilie, n-im să caut 
niciodată un arbitru acasă pentru 
a-1 iitreba cind vine, dacă arc 
nevoie de ceva anume ș.a.m.d. 
Eu aflu arbitrii diu ziar, s îmbăta, 
și voi fi mereu o gazdă ospita
lieră, dar nimic mai mult. Ve
deți, însă, sînt arbitri care se 
supără că nu au fost așteptați, 
că nu lî s-au reținut bilete, ca
meră Ia hotel ~ ‘ ,
dacă nu m-a anunțat de ce are 
nevoie ?! Câ ■ • - 
bane sînt ii 
club noi avem program pînă la 
ora 2Q, iar eu pot fi solicitat 
acasă orieînd. Uneori „supărarea" 
arbitrilor am văzut-o în teren !

— O ultimă întrebare : care 
este satisfacția dv. cea mai 
mare în calitatea de pre
ședinte al lui A.S. Armata 
Tg. Mureș ?

— hi primul rînd, faptul eă 
toți jucătorii pe eare i-am avut 
și îi am sînt realizați profesio
nal. E o mare datorie a mea, o 
obligație de tată, de om. Câni .ar o, 
Fazekaș, Czako sînt profesori de 
educație fizică ; UVichiaș, Varodî, 
Vtmvulea vor deveni ; Boloni e 
în ultimul an la stomatologie ; 
Hajna.1 și J^pir au școala de 
maiștri... Tot o bucurie este și 
faptul că centrul de copii și ju
niori e încadrat cu foști fotbaliști 
la A.S.A. : Czako. Kiss, Eonea și, 
de curînd, Solyom. Cum nu pot 
ascunde satisfacția participării de 
3 ori în Cupa U.E.F.A. Echipa 
noastră e în reconstrucție acum, 
dar curvid va bate iarăși la 
poarta unei competiții europene. 
E o altă datorie a mea !...

etc. Cum să o fac,

telefoane interixr- 
toată țara, iar la

Mircea M. IONESCU

MECIURI AMICALE
. VEȘTI DIN TURNEUL LUI 

A.S. A. TG. MUREȘ. Aflată ta 
turneu £n Egipt, divizionara „A* 
A.S.A. Tg. Mureș a susținut,' 
plnă în prezent, două meciuri ; 
1—2 (0—0) cu formația Masri,
din Port Said (a marcat Mun
teanul și 1—1 (0—0) cu echipa 
Krooni din Alexandria (gol mar
cat de Biro I). Ambele partide 
(televizate) au fbst viu dispu
tate, tirgmureșcnii dominând ta 
prima parte a întâlnirilor, etnd 
au și ratat numeroase situații 
favorabile de a Înscrie. In conti
nuarea turneului, A.S.A. va mai 
lntîlnl prima reprezentativă a E- 
giptului,, formația Arsenal Cairo 
din prima ligă șl o echipă — ne
desemnată încă.

• PtKCOS — F.C. ARGEȘ 1—3 
(9—2). In coaatiB.uarea t-urn-euM 
pe care n întreprinde în Grecia, 
F.C. Argeș a tatfflnit divizionara 
B Pirgos. Piteștenil au învins cu 
3—1 prin goln-ile marcate de 
Moiceanu (2) și Halea. Astăzi, 
F.C. Argeș evoluează la Corint 
în compania echipei cu același 
nume, Joc în care iși va face 
reintrarea Radu II cere, ușor ac
cidentat, nu a evoluat la Plrgo»

- MINERUL ILI1A SEIN» — 
lOiWBIX T1SZASAHVZ (Unga
ria) 8—0 (3—0) : CUFBOM BAIA 
MARE — MINERUL BAFTA 4—2 
{2—1) : MINERUL BAIA SPRIE 
— MINERUL BAIU? 2—1 (2—0J.



RUGBYSTII BĂIMÂRENI — 
ÎNVINGĂTORI ÎN ITALIA

PERFORMANȚE
ÎN ATLETISM

i

In cadrul turneului pe care-1 
efectuează în Italia, echipa 
Știința CEMIN Baia Măre — 
una dintre fruntașele Dlvlșdel 
A la rugby — a întîlnit la Ro- 
vigo selecționata „Zebrele", al-

„11(01 tUL SANTtllla

U SABIE
La Salerno (Italia), s-a dis

putat tradiționalul patrulater 
de sabie Franța — Italia — 
România — Ungaria, dotat cu. 
;,Trofeul Santelli”. Aciiiala edi
ție a revenit echipei Italiei 

1 (3 v), urmată de cele ale Un- 
’ gariei, României și Franței. 
Formația României (I. Pop, G. 
Marin, M. Mustață, I. Pantell- 
monescu, E. Oancea. F. Pău- 
nescu) a obținut următoarele 
rezultate : 9—16 cu Ungaria, 
9—13 cu Italia, 13—6 cu Franța 
(echipele au fost alcătuite din 
cinci sabreri). Alte rezultate; 
Italia — Ungaria 13—11, Ita
lia — Franța 16—9, Ungaria — 
Franța 15—10. Adversarele sa- 
brerilor români au prezentat 
următoarele loturi : Italia — 
Maffei, M. Montano, Dalia 
Barba, Romano, T. Montano, 
Meglio ; Ungaria — Gedovary, 

' Gerevich, Nagyhazy, Kovacs, 
Kormoczl ; Franța — I -amour, 
Berthier, Trottein, Grange- 
.Veyrou, Gaudet.

cătuită din opt internaționali 
italieni, doi galezi, doi austra
lieni și trei neozeelandezi care 
activează la cluburi peninsu
lare. Meciul, disputat în fața 
a circa 4000 de spectatori, a 
revenit formației noastre- cu 
scorul de 12—11 (6—4), prin 
două încercări transformate, 
față de două încercări și o lo
vitură de pedeapsă.

Băimărenii vor susține dumi
nică un nou joc, la Brescia, 
cu echipa Sign© (antrenată de 
cunoscutul Robert Poulain), a- 
flată momentan pe locul al 
treilea in campionatul italian."

O La Berlin, atleta Irina 
Meszynski (R.D.G.) a stabilit 
cea mai bună performanță pen
tru junioare la aruncarea dis
cului, obținînd rezultatul de 
64,32 m (vj. 63,26 m aparținea 
din anul 1974 compatrioatei 
sale Evelin Jahl).
• Intr-un concurs desfășurat 

la _ Varșovia, polonezul Marius 
Klimczyk a sărit cu prăjina 
5,51 m.

O Proba de o milă în con
cursul de sală de la Louisville 
(S.U.A.) a revenit neozeelande
zului John Walker în 3:57,7, iar 
polonezul Tadeuzs Slusarski s-a 
clasat pe primul loc în proba 
de prăjină, cu 5,40 m.

A XllI-a OLIMPIADA ALBA
(Urmare din pag. 1)

1:04,03 in prima coboclre și 
1:03,94 în a doua, cu care se 
clasează pe poziția a 13-a din 
27 de echipaje. Discutînd cu 
experimentatul nostru pilot, el 
ne-a spus că este convins că 
poate coborî sub aceste cifre, 
mai întîi pentru că luni n-a 
coborît cu partenerul său de 
concurs (Lixandru) ci cu Dorel 
Cristudor (ceea ce-i va asigura 
un timp de start mai bun), a- 
poi pentru că marți abia și-a 
reglat bobul, împreună cu con
structorul acestuia, fostul cam
pion italian Sciorpaes, și, in

ROCADA IN FRUNTEA IERARHIEI
ESTE DOAR APARENTA ?

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Bulgaria

înotătorii soyietici — lideri 
in 5 probe individuale, cei 
americani în numai 4 •
Ce clarificări va aduce 
noua „stagiune" competi- 

Jionaiă ?
I S-a 
‘ forțe
dial? _ _ _ __ ,___  _________
creadă acest lucru, încercînd să 
alcătuiască clasamente olimpice 
(pe medalii și puncte) pe baza 
celor . mai bune performanțe tie 
anului 1979, înscriind în ierarhii 
— conform regulamentului de 
participare la J. O. — doar cîte 
trei competitori de țară^ Iată cum 
ar arăta asemenea clasamente :

MEDALII : 1. S.U.A. 7—; 2. 
U.R.S.S. 5—G—2; 3. Suedia 1—1—1; 
4. R. F. Germania - - -
Australia 1—0—0 ; 
0—0—2, 7—10. Brazilia, 
tanie, R.D.
0—0—1.

PUNCTE « 
din cei 8 
125 p ; 2.

modificat oare raportul de 
in Înotul masculin mon- 
Unil ar fi poate tentați să

fine, pentru că nu și-a pus 
încă in bob greutatea optimă. 
Coborind pentru prima oară cu 
Doru Francu, al doilea nostru 
pilot, Constantin Iancu a rea
lizat 1:05,14 și 1:05,63.

La sanie Elena Stan și Maria 
Maioru au avut coboriri în 
timpi foarte apropiați : 41,14 și 
41,19. Pista a fost închisă marți, 
cînd a avut loc cîntarul, con
trolul echipamentului și obiș
nuita ședință tehnică urmînd 
ca miercuri seara, la lumina 
reflectoarelor, să aibă loc pri
mele două coboriri ale concur
sului olimpic. Băieții, Apostol 
și Piciorea, s-au antrenat în 
simplu, dar ei vor concura, 
după cum s-a mai anunțat, in 
proba de dublu.

Patinatorii și-au continuat și 
ei pregătirile, după care s-au 
fixat asupra probelor în care 
vor concura : Coroș și Jeney 
la 500 m (15 februarie) și 1000 
m (19 febr.), Erdely la 5 000 m 
(16 febr.) și 10 000 m (23 febr.) 
și Jeney la 1500 m (21 febr.).

Hocheiștii sînt primii dintre 
sportivii români care intră în 
focul întrecerilor. La ora 16,30 
pe „Olympic Arena" la fluierul 
arbitrului american Neagles, 
ajutat de canadienii Hollett și 
Larochelle, ei înfruntă puter
nica reprezentativă a R. F. 
Germania. Din păcate, decala
jul de 7 ore dintre Lake Pla
cid și București nu-mi îngă
duie să relatez, în timp util, 
desfășurarea acestei partide, 
așteptată cu mult interes.

SPERANȚELE OLIMPICE 
DE GRECO-ROMANE 

încă de la începutul anului, 
luptătorii bulgari din lotul de 
„greco-romane” și-au Început 
pregătirile, care au constat nu 
numai în antrenamente, ci 
în întreceri oficiale. In 
mele zile ale anului a avut loc 
un concurs de verificare cu 

’participarea celor mai valoroși 
luptători bulgari la acest stil. 
Iată învingătorii pe categorii 
(de la 48 kg în sus) : Ando- 
nov, Mladenov, Donev, Kirov, 
Atanasov. Nedev, Pavlov, To- 
lev, Raikov și Tomov.

In urma acestei verificări, 
antrenorul Bobe Dorosiev 
declarat mulțumit de 
sportivilor pe care-i 
tește în vederea J.O. 
osebi Pavlov a arătat

ALE LUPTĂTORILOR
SE CLĂDESC ACUM

Germană

1—0—1 ; 5.
6. Ungaria 
Marea Bri-
Și Canada

s-a 
forma 

pregă- 
„înde- 

o pre
gătire excelentă — spunea ~ 
rosiev. Aproape la toate 
tegoriile sportivii noștri 
prezintă bine pentru acest 
ceput de sezon competițional. 
Vom mai avea, totuși, mult de

Cuba

Do- 
ca- 
se 

în-

lucru în ce privește combati
vitatea, forța și pregătirea fi
zică. în orice caz, sper să pre
zentăm o formație 
la J.O. " 
lupta pentru primele 6 locuri".

La sfîrșitul lunii ianuarie, 
lotul bulgar a participat în 
Suedia la „Cupa Klippan", un
de aproape toți componențil 
s-au prezentat în formă. La 
cat. 52 kg. Mladenov a ocupat 
locul 1, ca și Șopov la cat. 
74 kg și Tomov la cat. +100 
kg. De notat că Mladenov l-a 
învins pe campionul european 
Sumakov (U.R.S.S.) clasat pe 
locul al treilea. Bine s-au com
portat și P. Kirov al doilea 
la cat. 62 kg și Atanasov o- 
oupantul locului trei la cat 
57 kg. La acest turneu au par
ticipat numeroși luptători bine 
cotați din U.R.S.S., Finlanda, 
Suedia, R.D. Germană, R. F. 
Germania, Norvegia și alte 
țări.

completă
și să candidăm în

GIMNAZII PENTRU CULTURĂ FIZICĂ,
GIMNAZII ALE SĂNĂTĂȚII

In prezent, în Cuba funcțio
nează două gimnazii pentru 
cultură fizică, deschise pentru 
cetățenii de toate virstele, 
unde participanții lși întăresc 
sănătatea, petrecindu-și 
tr-un mod plăcut timpul

Primul gimnaziu de 
fel a fost inaugurat cu 
ani în urmă la Havana, 
cesul deplin de

in- 
liber. 
acest 
câțiva 
Suc- 

____ _______ participare, 
care s-a înregistrat încă de la 
început, a determinat forurile 
sportive superioare să inau
gureze un al doilea gimnaziu 
de acest fel 
de Cuba.

Acum, in cele două lăcașuri 
de sănătate ...” 
puțin de 3 000 de iubitori ai 
sportului. Gimnaziile sînt 
late cu cea mai modernă 
ratură, începînd cu sălile 
gimnastică, bazine de băi 
male, saune, fizioterapie, 
saj etc. Firește, participanții 
sînt impărțiți in mal multe

în orașul Santiago

activează nu mai

uti- 
apa- 

de 
ter- 
ma-

grupe de vîrstă. Copiii, de pil
dă, intre 3 și 12 ani, urmează 
un program special, în funcție 
de posibilitățile fizice pe care 
le au. Foarte ingenioasă și 
utilă se dovedește a fi ideea 
organizatorilor în ce privește 
gimnastica pentru copiii mici 
(3—5 ani), la care asistă si 
mamele. Ele învață exercițiile 
de la instructori, apoi le re
petă acasă cu copiii lor. Prin
tre numeroasele secții se află 
și cele de gimnastică medica
lă, pentru slăbire, cardiologie, 
reumatism ș.a.

Gimnaziile de la Havana șl 
Santiago de Cuba sînt deschise 
zilnic de la 7 dimineața pînă 
seara la ora 22. Astfel, acest 
program aproape 
oferă posibilitatea 
și pacienților 
la orele cele 
după cursuri 
narea zilei de

„non-stop" 
cursanțiloc 

de a veni zilnic, 
mai convenabile,' 
sau după termi- 
lucru.

(punctează 
finaliști) : t 

U.R.S.S. 85 p ;

doar
S.U.A. 

R.F.125 p ; 2. U.R.S.S. 85 p ; 3. R.F. 
Germania 22 p ; 4. Suedia 20 p ; 
5. Canada 17 p ; 6. Ungaria șl 
Australia 14 p ; 8. R. D. Germa
nă 11 p ; 9.' Brazilia 7 p ; 
M. Britanie " _ . “
Porto Rico 3 p ; 13. Franța 2 
14. Spania 1 p.

Ceea ce nu se poate citi in 
ceste clasamente și este, desigur, 
lucrul cel mai surprinzător : po
ziția înotătorilor sovietici, lideri 
în 5 (din cele 12) prebe indivi
duale, în timp ce sportivii din 
S.U.A. dețin întiielalea doar în 
4 curse, celelalte trei ierarhii 
avînd în frunte cîte un repre
zentant al Australiei, Suediei și 
R. F. Germania. Este pentru pri
ma oară în ultimele cinci decenii 
cînd o țară europeană amenință 
supremația campionilor de peste 
Ocean. De unde se poate 
vedea că elevii lui Serghei Vaițe- 
hovschi, antrenorul coordonator 
ai recordmanilor din U.R.S.S., nu 
și-au pierdut timpul in desele 
lor stagii de pregătire in Califor
nia, - - -
cele

în 
ghei 
mul ________ __  ____ ______ ___
înotat (1:49.83) distanța de 200 m 
liber în mal puțin de 1:50,0, adi
că de două ori 100 m in mai 
puțin de 55,0 (!). Vladimir Salni
kov și-a confirmat titlul de cam
pion al lumii, devenind șl record
man mondial la 400 m (3 ;51,40) 
și tot el deține cel mal bun re
zultat la 1500 m (15:07,89). Ro
bertas Jul pa a fost cel mal rapid

5 p ; 11. Italia
io. 
și

a-

atingînd performante dintre 
mal înalte.
anul care s-a scurs, Ser- 
Kopllakov a devenit pri- 
înotător din lume care a

braslst (2:17,59) pe distanța de 
200 m. iar pe Serghei Fesenko 
(1:59,34) l-au despărțit doar 11 
sutimi de secundă de recordul 
lumii la 200 m fluture, stabilit de 
Mike Bruner (S.U.A.) In 1976, la 
Montreat

Care a fost replica Înotătorilor 
americani în acest an ? Trei oa
meni pe podium la 100 m : Row
dy Gaines 50,41. Jim Montgomery 
50,70 și David McCagg 50,77. Gai
nes (1:50,27) șl Brian Goodefl 
(1:50.62) n taionează indeaproa- 
pe pe Kopliakov la 200 m. lar 
același Goodell nu a fost prea 
departe (3:51.89) de Salnikov la 
400 m. Peter Rocca este in frunte 
la 200 m spate cu 2:00,93. înaintea 
.compatrioților săi Jesse Vassallo 
2:02.97 și Steve Barnicoat 2:02.40, 
tn timp ce la probele tetratlonu- 
lui, Vassallo a rămas stăpin pe 
situație (2:93,29 — 200 m ff 4:21,63 
— 400 m).

Cine se află în fruntea celor
lalte trei ierarhii I Australianul 
Mark Kerry (56:50 — 100 m spate), 
urmat de Bob Jacks.n (S.U.A.) 

56,66 șl Romuio Arantes (Brazi
lia) 57,20, vest-germanul Gerald 
Morken (63,34 — 100 m bras), ta- 

• lonat de Aleksandr Fedorovskl 
(U.R.S.S.) 63,51 și Duncan Good- 
hew (M. Britanie) 63,75 șl sue
dezul Păr Arvidsson (54.33 — 100 
m fluture), la numai 15 
de secundă de recordul 
mal rapid în 1379 dedt 
Ostlurid (S.U.A.) 54,46 șl
Pyttel (R.D.G.) 54,61. Este Inte
resant de reținut că Arvidsson. 
Kerry șl Arantes se pregătesc tot 
timpul In S.U.A. Ca $1 in anii 
precedențl, ștafetele S.U.A. nu au 
încă adversare pe măsură, fapt 
care ne indică — în ciuda actua
lelor ierarhii individuale — că 
înotătorii din această țară con
tinuă să domine, în ansamblu, 
datorită numărului foarte mare 
de sportivi valoroși, eel de al 
doilea (ca importanță) sport din 
programul olimpic.

sutimi 
lumii. 
Grant 
Roger

Adrian VASILIU

Campionate nafionale intre douâ sezoane PROIECTELE

ÎN ELVEȚIA, PUCUL ÎNTRECE BALONUL!
FEDERAȚIEI

AT LETTS 51 B Cupa campioni
lor europeni pe echipe la cros 
a fost cîștlgată de R.F.C. Llăge 
urmată de Sporting Club Lisa
bona. In proba individuală victo
ria a revenit belgianului Lean 
Schots (18,5 km în 33:24,7).

BASCHET „ a Surpriză de pro
porții in campionatul Iugoslaviei: 
Slbenlk — Jugoplastika Split 
81—70 !

BOX a Gaudalupe Pintor l-a 
învins prin abandon în repriza a 
12-a pe americanul Alberto San
doval, rămînînd campion al lu
mii la cat. cocoș.

JUDO a In concursul interna
țional de la Tbilisi la cat. 65 kg.

TELEX • TELEX 
victoria a reverjt sovieticului 
Aleksandr Gvozdik, lar la cat. 
71 kg pe primul Joc s-a clasat 
compatriotul său Tamaș Nam- 
galourl.

SCHI a In Cupa Mondială la 
sărituri de pe trambulină desfă
șurată la St. Nlzler (Franța) pri
mul loc a revenit sportivului po- 

• lonez Piotr Figas cu 222,2 p. în
trecerile continuă.

tenis a Da Rio de Janeiro, 
McEnroe l-a întrecut cu 6—2,
7—6 pe panaguayanul Facet. a . 
In turneul feminin de la Calgary,

De cițiva ani Elveția are, ca 
mod de desfășurare, unul dintre 
cele mai curioase campionate 
din lume. întrecerea se desfă
șoară in douâ acte. Mal intll 
ceie 14 echipe (pînă in sezonul 
1379—S3 numărul lor era de U9 
joacă tux-retur ; primele șase 
dispută incă un tur între ele, o- 
cupanta locului 1 devenind cam
pioană, iar ultimele opt intîlnîn- 
du-se din nou 
stabilirea celor 
întrecerea este 
iar cele mal 
Grasshoppers 
Zurich și F.C.
cate peste hotare. în turnee. 
Dealtfel, formații, e mai sus 
amintite, exact in ordinea dată, 
„conduc baiul* campionatului el
vețian. Cele două echipe din 
Zurich s-au detașat In fruntea 
clasamentului, avind 20 și. respec

tiv, îs p. Servette este a 3-a, cu 
17 p. La fel ca și F.C. Basel (lo
cul 4). dar avind față de aceasta 
un golaveraj superior. Young 
Boys Berna, care ne-a vizitat 
astă-toamnă in cadrul Cupei cu
pelor, este a 9-a. Lausanne Sports 
(local 13) și F.C. Lugano (Locul 
14) fiind codașele. La jumătate 
de campionat cei mai eficace 
atacant s-a dovedit SeUer (F.C. 
ZQrich) cu 14 goluri * marcate, 
urmat de Egil (Grasshoppers) — 
IC g, Schonenberger (F.C. Basel) 
șl Barberis (Grasshoppers), ambii 
cu cite 9 g- Și In campionatul 
Elveției, ca și în multe altele din 
Europa, golul începe să fie tot 
mal mult o rara avis. media

Intre ele pentru 
do,iă retrogradate, 
acum in pauză, 

cunoscute echipe, 
Zurich, F. C. 

Servexte, sînt ple- 
h?lare, în 

formații', e mai 
exact la

Regina Marsikova a învins-o în 
finală cu 4—6, 7—6, 6—2 pe Chris
tiane Jollisaint 
turneul feminin 
(S.U.A.) : Billie 
Mima Jausovec 
Marita Redondo 
7—6, 6—3, Terry . .
Nagelsen 6—1, 6—1, Bettlna Bunge 
— Joanne 
In primul 
(S.U.A.) :

(Elveția). a In
de la Oakland 

Jean King —
6—4. 2—6, 6—4,
— Ann Kiyomura 
Holladay — Betty

celor înscrise, în prima ju
mătate a campionatului, depășind 
cu puțin două goluri, în ciuda 
faptului că F.C. Lugano Inca- 
șeazâ cite 7... 8.

In derbyid Grasshoppers Zurich
— F.C. Zurich (0—0), disputat în
fața a 21 X3 de spectatori, record 
al campionatului, s-au *
— spune presa elvețiană — 
mult faulturi deeft fotbal 
nici un gol.

Părerea generală este 
Grasshoppers (club Înființat 
1834, in traducerea -din engleză 
numele clubului însemnînd „lă
custele* sau ..greierii-, pentru că 
întemeietorii clubului, dorind să 
aibă cit mai mulțl suporteri, s-au 
gîndit că cel mai bun mijloc de 
a-1 atrage este acela de a da 
echipei un nume cît mai ciudat!), 
va domina și în continuare cam
pionatul, că F. C. Zurich, 
plecarea lud Chapuisat La 
șanne, a slăbit, că Servette 
probleme-, ci F.C. Basel și 
Sion iși p îndese „prada-, 
Neuchâtrt acționează cu o 
nuțlozitate excesivă, că. In 
șit. Lucerna și St. Gali 
singurele echipe ce . 
buna dispoziție a altora...

Dacă anul trecut F.C. Servette 
domina fotbalul elvețian, cuce

rind Cupa LfgM și Cupa Alpllor 
împreună cu campionatul și Cupa 
Elveției, de data -asta echipa se 
prezintă în scădere. Motivele slut 
mai multe și printre ele nu tre
buie neglijată, desigur, problema 
mijloacelor financiare Intr-un 
fotbal pendinte în mare măsură 
de jucătorii veniți din alte țări.

Se pare că interesul publicului 
s-a deplasat de la fotbal, multă 
vreme „sportul rege- șl în Tara 
Cantoanelor, spre hocheiul pe 
gheață. Astfel. în 34 meciuri de 
hochei, disputate astă-toamnă, 

s-au înregistrat 236 000 spectatori,
— - • - * in

în
a

POLONEZE

văzut 
mai 
$L..

că
In

prin 
Lau- 
,.are 
F.C. 

că 
ml- 

sfîr- 
rămîn 

pot strica

Russell 6—4, 6—L .a 
tur la Rancho Mirage 
Connors — Ralston
V. Amritraj — Walts 
Krlek — Tanner 6—4, 
Lendl — McNamee 
Saviano — Case 6—3, 
Alexander — Venter 
6—1.

media de med fiind 6 555, 
timp ce media spectatorilor 
turul campionatului - --
fost de numai 5 196.

Așadar, suficiente problenr 
rezolvai in fotbalul elvețian, 
datorită rezultatelor ‘ _
trate In ultima vreme de echipa 
reprezentativă, la cîrma ei a fa^ 
adus, de curtnd, un nou antre
nor, Leo Walker.

Mircea TUDORAN

de fotbal

>robleme de 
unde 

Slabe tnregls-

Comentînd comportarea me
diocră a echipelor poloneze în 
fotbal in competițiile euro
pene inter-cluburi, ca și evo
luția slabă a reprezentativei 
țârii în campionatul european, 
cotidianul polonez ..TRYBUNA • 
LUDU” subliniază că refor
mele pe care le-a preconizat, 
federația de specialitate sînt 
juste și necesare. Iată despre 
ce este vorba ; „Pentru redre
sarea fotbalului polonez — 
scrie „Trybuna Lndu” — une
le m&dificări in programul 
competițional se anunță de
osebit de importante. Iată de 
ce forul de specialitate vine 
in ajutorul acestor probleme 
cu soluții concrete. Astfel, cu 
începere de Ia toamnă, nu
mărul echipelor din cele trei 
ligi să fie modificat, după cum 
urmează : în prima, în loc de 
16 echipe să participe 14, in 
liga secundă în locul unei se
rii de 18 formații să fie alcă
tuite două serii de cile 16 e- 
chipe, iar liga a treia urmează 
să fie și ea redusă — de la 
8 grupe cu cite 16 echipe vor 
rămine doar, 4 grupe cu 16 
formații. Intenția federației 
esțe bună. In primul rînd, ju
cătorii din prima ligă, care fac 
parte din diferite loturi repre
zentative, avînd un program 
competițional mai redus, vor 
avea prilejul să susțină in 
cadrul loturilor respective mal 
multe meciuri internaționale, 
să întreprindă turnee etc. In 
31 doilea rînd. selecționarea 
jucătorilor pentru loturile na
ționale va fi mai ușoară pen
tru antrenori, nn numai din 
prima ligă, ci și din următoa
rele două. în fine, avind jucă
tori mal puțini în jele trei 
ligi, se poate asigura o promo
vare mai rapidă din echipele 
mai mici spre cele mai va
loroase".
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