
VIZITA DE PRIETENE 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
BULGARIAÎN R.P.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. au sosit, 
miercuri dimineața, în Republi
ca Populară Bulgaria, într-o 
vizită de prietenie, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

La sosirea Ia punctul de 
frontieră Ruse, unde a avut 
loc primirea oficială a inalților 
oaspeți români, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întim- 
pinați de ' - - -
Jivkov, de 
partid și de

Tovarășul 
și tovarășul 
string cu căldură mîinile, se 
îmbrățișează cu prietenie. To- 

Și 
își 
cu

tovarășul Todor 
alte oficialități de 

: stat bulgare.
Nicolae Ceaușescu 
Todor Jivkov își 

căldură

varășa Elena Ceaușescu 
tovarășa Ludmila Jivkova 
string, la rindul lor, mîinile 
prietenie. Secretarul general al 
partidului nostru prezintă per
soanele oficiale care îl înso
țesc în vizita în R. P. Bulgaria.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii So
cialiste România și 
Populare Bulgaria. 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu, 
Todor Jivkov și 
Ludmila Jivkova trec 
garda de onoare.

Dind 
deplină 
întilnire 
Nicolae 
Jivkov, 
muncii români și bulgari, aflati 
aici, aclamă și ovaționează în
delung pentru 
tori de partid 
tru prietenia 
cele două țări

Imediat după sosire, a fost 
vizitată unitatea din Ruse a 
întreprinderii comune pentru 
construcții de mașini și utilaje 
grele,Giurgiu — Ruse.

După vizita la uzină, inal- 
ții oaspeți români sînt însoțiți 
de gazde spre reședința ce le-a 
f l rezervată în orașul Ruse.

La intrarea în oraș mii de 
oameni ai muncii au venit în 
întîra pinarea înalțiior oaspeți 
români. Răsună ovații puternice, 
aplauze îndelungate, se scan
dează din mii de piepturi 
„Jivkov-Ceaușescu", se aclamă 
pentru prietenia trainică din
tre cele două popoare vecine. 
Cetățenii orașului Ruse, împo
dobit sărbătorește, purtind por
trate ale celor doi conducători 
de partid și de stat, precum și 
portretul tovarășei Elena 
Ceaușescu. pancarte pe care 
sînt înscrise, in limbile bulga
ră și română, călduroase urări

de bun sosit, își exprimă prin 
puternice aclamații sentimen
tele de prietenie frățească față 
de poporul român, dorința de a 
extinde și promova pe mai de
parte colaborarea multilaterală 
între cele două partide, țări și 
popoare.

în centrul orașului, în piața 
9 Septembrie, cei doi conducă
tori de partid și de stat sint 
salutați de o mare mulțime de 
cetățeni. Un grup de tineri sl 
tinere, în frumoasele costume 
locale, invită pe înalții oaspeți 
să guste din plinea acestor 
locuri, din ploștile cu vin. Are 
loc apoi o însuflețită horă la 
care sint invitați să ia parte și 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
cum și tovarășul Todor Jivkov 
și tovarășa Ludmila Jivkova. 
Miile de locuitori prezenți par
ticipă cu mare bucurie la acest 
moment, âplaudînd îndelung, 
ovaționind pe cei doi conducă
tori de partid și de stat.

★
13 februarie, au în- 
sediul Consiliului 
municipiului Ruse, 
de lucru dintre to-

Republicii 
Tovarășul 

tovarășa 
tovarășul 
tovarășa 

în revistă

glas sentimentelor de 
aprobare față de noua 

a tovarășii 
și Todor 

ai

dintre
Ceaușescu 
numeroși oameni

cei doi conducă- 
și de stat, pen- 
trainică dintre 

și popoare.

Miercuri, 
ceput, la 
popular al 
convorbirile 
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie și înțelegere

★
Tot miercuri 

după convorbirile 
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și' tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, au continuat 
schimbul de păreri, la comple
xul Riga, reședința rezervată 
la Ruse oaspeților —

★
Miercuri seara, 

Nicolae Ceaușescu, 
neral al partidului 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elenar Ceaușescu au participat 
la un dineu oficial oferit în o- 
noarea lor de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

în timpul dineului, desfășu
rat într-o ambianță cordială, 
prietenească, tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

tovărășească.

după-amiază, 
în plen, to-

romani.

tovarășul 
secretar ge- 

Comunist

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

î I4 PAGINI - 30 BANI Joi 14 februarie 1980| ANUL XXXVI - Nr. 9398

FLACĂRA CELEI DE A XIII-a OLIMPIADE ALBE

A FOST APRINSA LA LAKE PLACID
Un frumos succes al

ROMÂNIA — R. F
LAKE PLACID, 13 (prin te

lefon). într-un decor feerie 
de iarnă, într-o ambianță de 
mare sărbătoare sportivă, plină 
de entuziasm a avut loc, în 
prezenta a peste 20.000 de spec
tatori, pe „Stadionul de ghea
ță" din Lake Placid, " 
monia de deschidere 
lei de a XIII-a ediții a Jocu
rilor Olimpiadei albe. Deasupra 
stadionului, un balon uriaș 
trage spre cer steagurile orașe
lor care au găzduit J.O. de iar
nă, între acestea, Lake Placid-

Cere- 
a ce-

DORU TUREANU ■
ul fiind gazdă de două ori, iar 
Squaw Valley o dată. După cu- 
vîntul de salut, rostit de pre
ședintele C.I.O., lordul Killa- 
nin, a fost intonat imnul Sta
telor Unite și a început defi
larea celor 37 de delegații par
ticipante (care cuprind peste 
1000 de sportivi și sportive), în 
ordinea alfabetului englez, dar 
avînd, în mod simbolic. Grecia 
în frunte. Aplauze călduroase 
au marcat trecerea, prin fața 
tribunelor, a tinerilor sportivi 
din delegația României socia- . 
liste, purtătorul drapelului 
nostru fiind boberul Gheorghe 
Lixandru.

După alocuțiunea rostită de 
guvernatorul statului Nev/ York,

Că la temelia unui succes 
stă (alături de truda și sudoa
rea antrenamentelor) și senti
mentul solidarității, al unității 
de spirit, voință și acțiune, mai 
ales în momentele decisive, 
este o realitate văzută de noi 
toți.

La recentele C.M. de gimnas
tică. echipa noastră feminină 
a dat o pildă grăitoare, de 
coeziune, deși n-a beneficiat de 
aportul integral al „prim solis
tei" Nadia, dovedind încă o 
dată că nimic nu este de neîn
vins intr-o adevărată „familie" 
sportivă.

Un colectiv de sportivi nu 
este o simplă alipire de indi
vizi, el acționînd și luptînd 
pentru un scop comun. Dar a- 
cest scop este prezent și la ce
lelalte colective cu care se 
duce lupta. Dacă facem un cal
cul simplu, rezultă că la acel 
colectiv unde se manifestă mai

mult simțul solidarității, prin 
unificarea virtuților, a calități
lor fiecăruia, atunci limitele 
se estompează, iar rezultatul 
este o forță superioară, greu de 
învins.

Pentru ca sentimentul de e- 
chipă să înflorească și să ro
dească, este absolut necesară 
consolidarea raporturilor din
tre sportivii aceluiași colectiv 
și dintre sportivi și antrenor. 
Această consolidare a rela
țiilor se realizează pe calea ra
țională și pe calea emoțională. 
Calea rațională se bazează pe 
înțelegerea unor reguli și prin
cipii care stau la baza formării 
unui colectiv sudat.. Calea a- 
fectivă, emoțională angajează 
participarea . sentimentelor, a 
sensibilității noastre, colorîn- 
du-i sensul și conținutul.

A te furișa doar pe cărările 
logicii sau doar prin mean
drele afectivității este însă o

treabă unilaterală. Influența 
psihicului individual și de 
grup presupune îmbrățișarea 
celor două căi permanent, atit 
în pregătire, cit și în concurs. 
Calea rațională este folosită 
mai mult insă la antrenament 
și în timpul liber extrasportiv, 
cînd filtrul rațional este mai 
limpede, mai puțin estompat 
de stressul din concurs.

în schimb, în concurs, în- 
trucît calea afectivă tinde să 
devină dominantă, mijloacele 
de influențare sint mai subtile 
și aici noi sintem destul de 
descoperiți.

Este o mare artă să știi să 
alegi, în funcție de momentul 
luptei și de membrii colecti
vului, tonul, faptele și sugesti-

•MARIA ȘERBAN 
psiholog

(Continuare in pag 2-3}

hocheiștilor

GERMANIA
noștri
6-41

Carey, vicepreședintele
Walter Mondale, a de- 

deschise Jocurile 
a XIII-a Olimpiade 
după care 8 foști 
olimpici, între care 

Al. Oerter (multiplul 
boxerul Floyd Pat-

Hugh 
S.U.A., 
clarat apoi 
celei de 
de iarnă, 
campioni 
discobolul 
campion), 
terson, schioarele Barbara Co
chrane și Andrea Mead, au în
soțit steagul olimpic, a cărei 
înălțare s-a făcut în acordurile 
vechiului imn olimpic al lui 
Samara, interpretat de cor și de' 
o orchestră simfonică.

A urmat aducerea vechiului 
drapel al J.O. de iarnă pe care 
primarul Innsbruck-ului l-a pre
dat, pentru patru ani, omologu
lui său din Lake Placid. Pe 
stadion, în. tribune, mare ani
mație provocată de sosirea și 
de aprinderea flăcării olimpice 
de către ultimul purtător al șta
fetei, Charles 
liniște pentru 
jurămîntul sportivilor, rostit de 
patinatorul american Eric Hei- 
den, și cel al arbitrului, rostit 
de fostul campion olimpic 
Terry Mac Dermott.

Olimpiada s-a deschis !... 
Trăiască Olimpiada !... De a- 
cum și pină duminică 24 fe
bruarie, întrecerile de la Lake 
Placid vor sta în centrul inte
resului iubitorilor de sport din 
lumea întreagă...

*
noștri au repurtat 
succes în prima 

care au disputat-o

Kerr,
a se

apoi, 
auzi

Hocheiștii 
un ' frumos 
partidă pe 
în grupa „albastră" a turneului 
olimpic. Ei au jucat cu o mare 
ambiție, au luptat din răspu
teri, au avut resurse fizice și- 
morale pentru a răsturna un

AZI, LA LAKE PLACID
HOCHEI : ora 13 : Suedia 

— România (,,A“), ana
13.30 : R. F. Germania — 
Norvegia („A"), ora 16.30: 
U.R.S.S. — Olanda G,R“), 
ora 17 : Canada — Polonia 
(,,R“), or 30 : Finlanda — 
Japc.iia (,,R“), ana 20,30: 
Cehoslovacia — S.U.A. 
G>A“).

PATINAJ VITEZA : ora
10.30 : 1 500 m femei.

SĂNIUȚE : ora 14 : Co- 
borîri in manșa a n-a la 
bărbați și femei.

SCHI ALPIN : ora 11,30 : 
Coborîre bărbați.

SCHI FOND : ora 9 ; 
Cursa de 30 km bărbați.

FIȘIER
HOCHEI (12 februarie) : 

grupa albastră : România 
F. Germania 6—i 

3—0), S.U.A. — 
" - 0—1, 

Nor- 
5—0,
Ca- 

(2-1, 
Fin- 
4—3,

Japonia

— R.
(1—1, 2—3,
Suedia 2—2 (1—0,
1— 1), Cehoslovacia —
vegia 11—0 (0—0,
6—0) ; grupa roșie : 
nada — Olanda 10—1
2— 0. 6—0), Polonia —
landa 5—1 (1—0,
0—1), U.R.S.S. :
16—0 (8—0, 5—0, 3—0).

rezultat, care — la un moment 
dat — le era nefavorabil (în 
min. 37 : 4—2 pentru adver
sari !) și au putut obține, ast
fel, o victorie de prestigiu cu 
scorul de 6—4 (1—1, 2—3, 3—0) 
în fața selecționatei R. F. Ger
mania, echipă clasată pe locul 
V în grupa A a C.M. de anul 
trecut. Mai mult, hocheiștii 
vest-germani s-au prezentat la 
turneul olimpic creditați de un 
„egal" obținut, recent, în 
fața formației Cehoslovaciei

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a}

„DACI ADA" la Dorna Candrenilor

CEI MAI MICI SCHIORI,
CONCURENȚI Șl • • • ORGANIZATORI

Cînd e vorba de o competiție 
sportivă a copiilor, fie ei și 
școlari, ne-am obișnuit să-i ve
dem pe micii sportivi unduind 
încoace și încolo, cînd încolo
nați, cînd mai răsfirați, cătînd 
mereu în ochii profesorilor, să 
afle încotro trebuie să o ia și 
ce urmează să facă. în ce-i 
privește pe profesorii care-i în
soțesc, aceștia îndeamnă și în
drumă continuu, cu voce cînd 
mai domoală, cînd mai energi
că, unii chiar răgușesc pină la 
sfîrșitul întrecerii, mai ales 
dacă e timp de. iarnă, cu frig

și umezeală. Organizarea unei 
asemenea competiții, îndeosebi 
cînd copiii sînt mulți și din 
mai multe locuri, nu e — să 
recunoaștem —o treabă ușoară.

Ei bine, ce am văzut dumi
nică la Dorna Candrenilor re
prezintă, cel puțin pentru cel 
ce scrie aceste rînduri, o sur
priză din cele mai plăcute și, 
ar îndrăzni să afirme, un uni
cat. Pe o pîrtie de peste 500

Mircea COSTEA

(Continuare în pag 2-3)

Aspect de pe linia de sosire
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Zăpada existentă dki abundență 

în multe locuri din țară și tem
peratura scăzută au permis ca și 
în săptămîna trecută să se orga
nizeze multe concursuri sportive 
în cadrul 
pe scurt, 
mite 
tri î

© ÎN COMUNA CRUCEA 
județul Suceava a avut loc 
frumoasă .manifestare sportivă 
dotată cu „Cupa floarea de colț"
— la care au fost invitați și lo
cuitori ai altor comune : Dorna 
Arini, Iacobeni, Doma Cîndreni 
și Cîrlibaba. La start — peste 
160 de concurenți și... circa 800 
de spectatori. După deschiderea 
serbării de către un localnic — 
Toader Șfichiu, de de ani, 
care a coborît pîrtia pe schiuri — 
au urmat întreceri de schi (sla
lom și coborîre). coborîre cu să
niuțe, precum și diferite jocuri 
distractive pe zăpadă. Cei mai 
mulți cîștigători i-au avut cei 
din Crucea și Cîndreni. lată cla
samentul final : 1. Crucea, 2. 
Doma Cîndreni, 3. Cîrlibaba și 
Doma Arini. (Petru DRANCA).

• „CUPA CARAIM ANUL", a- 
flată la prima ediție — la care 
au fost prezenți sportivi din nu
meroase centre de schi — a a- 
tras la start aproape 150 de con
curenți (în probe de slalom spe
cial). Printre cîștigători s-au nu
mărat Daniela Soroceam, de la 
Carpați Sinaia, ocupantă a două 
locuri 1, Daniel Clinciu — C.S.Ș. 
Sinaia, Cristian Mircic — C.S.S. 
Reșița. (V. ZBÂRCEA).
• 180 DE TINERI din Brăila 

au făcut excursii — inițiate de 
către Comitetul municipal U.T.C.
— la Sinaia și Botoșani. Timp de 
trei zile tinerii au participat la 
diferite întreceri de schi fond și 
săniuțe. (Traian ENACHE).

• PE DEALUL TINEGHE din 
Tg. Mureș a avut loc. „Cupa 
U.T.C." la schi (Slalom special) 
pe municipiu, pentru tineri de 
14—19 ani. Cei doi cîștigători ai 
concursului sînt : Etelka Barabas 
(Voința) și Cornel Beșa (Șc. gen. 
3). Concursul s-a bucurat de un 
deosebit succes. (loan PAUȘ).

„Daciadei albe", 
cîteva amănunte 

de la corespondenții

Lată, 
pri- 

noș-

din 
o

• LA STINA DE VALE, ' pe 
pîrtia Muncei, cooperativa meș
teșugărească „Muncitorul" din 
Beiuș, împreună cu asociația 
sportivă „Voința" Beiuș, a orga
nizat un concurs de schi și să
niuțe pentru membrii cooperatori 
și familiile acestora. Întrecerile 
reușite, disputate într-o atmosferă 
de bună disipoziție, au fost ini
țiate pe mal multe categorii de 
vîrstă. Intre cîștigători s-au aflat 
tîmplarul Vasile Florea și func
ționarul Cocoș Crăciun. (Ilie 
GHIȘA).
• IN COMUNA Gropnița din

județul Iași s-a organizat un 
„Festival al sporturilor de iarnă". 
In cadrul acestuia, în prima sa 
parte, s-a desfășurat etapa jude
țeană la schi fond, săniuș și pa
tinaj. urmărită cu mult interes 
de localnici. In cea de a doua 
parte a festivalului, 
comunele “ 
Focuri și 
la o serie 
și patinaj, 
distractivă, 
teni care au urmărit ____,
din etapa județeană sau au 
ticipat la întrecerile dintre 
mune a fost în jur de 1 004. 
NOUR).
• IN PREAJMA CABANEI 

lea Sîmbetei a avut loc un 
curs de schi rezervat elevilor din 
orașele Făgăraș șl Victoria. Pe 
primele locuri s-au clasat Karin 
Kuhn și Dorin Bircea — ambii 
de la Liceal „Radu Negru", din 
Făgăraș. (Valentin LAZAR).

• LA ȘIRNEA s-a desfășurat 
un spectacol cultural-artistic și 
sportiv-turistic intitulat „Iarna la 
Șirnea". Interesant de arătat că 
la concursul de schi s-au prezen
tat la start peste 200 schiori, co
pii și juniori, din 14 cluburi 
sportive și asociații din mai 
multe județe ale țării. O mențiune 
specială pentru ospitalitatea deo
sebită a șimenilor cit și pentru 
interesul cu care ei au urmărit 
și încurajat pe concurențl. Timp 
de două zile satul Șirnea a fost 
un freamăt de glasuri de copii, 
sărbătoare cu multă bucurie sub 
fulgi de nea. (Radu FRUNTEȘ).

, tineri din
Gropnița, Movileni, 

Vlădeni au participat 
de întreceri de schi 

precum și la o ștafetă 
Numărul tinerilor să- 

disputele 
par- 
co- 
(Al.

Va- 
com

„CUPA 16
Zilele trecute, întrecerea 

desfășurată la Sibiu, a reunit la 
bazinul Olimpia sportivi de la 
C.S.S. și C.S.M. din localitate în- 

. tr-o atractivă întrecere de sări
turi în apă. După dispute echili
brate trofeul a revenit sportivei 
Liliana Banea de la C.S.S. De

FEBRUARIE**
asemenea, la Cisnădie, s-a' desfă
șurat „Crosul 16 Februarie", la 
care au luat parte reprezentanți 
ai școlilor generale nr. 2, 3, 5 din 
Cisnădie, ai Școlii generale 20 și 
Liceului C.F.R. din Sibiu. (Ilie 
IONESCU).

CEI MAI MICI SCHIORI, CONCURENȚI Șl... ORGANIZATORI 
se confruntau și majoritatea 
hotăra timpul. Pe măsuța de 
brad proaspăt geluit, pe care 
se aflau cupele („Cupa Oușo
rul" este din acest an transmi
sibilă) și plachetele sale mă
iestrit lucrate in atelierul șco
lii, „secretarele" înregistrau 
conștiincios minutele și secun
dele, comunicate și la stația de 
amplificare.

Nimic nu tulbura această în
trecere, tratată atît de serios de 
cei mici, ca și de cei mari, ni
meni nu trecea de sforile care 
mărgineau pîrtia, fiecare știa 
unde-i e locul și ce are de fă
cut.

— Nu e nimic de mirare — 
ne-a spus 
simplitate 
Vențel, 
lui comunal al organizației 
pionierilor, candidată în alege
rile de deputați din circum
scripția a 12-a electorală co
munală. Ceea ce vedeți aici pu
teați vedea duminicile trecute 
în alte comune și, dacă mai ține 
zăpada, duminicile viitoare în 
altele. îi învățăm pe elevi de 
mici cu principiul autocondu- 
cerii. iar sportul, propulsat de 
„Daciadă", se dovedește și el 
un domeniu admirabil pentru 
aceasta. Tot elevii vor fi orga
nizatorii și executanții unui 
festival cultural patriotic dedi
cat alegerilor de la 9 martie, 
aici, lingă pîrtie.

Iată o experiență vrednică 
de admirație și, mai ales, de 
urmat.

(Urmare din pag. 1)

m, netezită și marcată ca 
carte" („Cu căldura asta, 
cărat zăpada cu pătura, 
menținem practicabilă" — prof. 
Mircea Pascarlu), școlari între 
6 și 14 ani se întreceau, pe pa
tru categorii de vîrstă, la schi 
alpin. Și erau mulți, veniți din 
tot bazinul Domelor, din Coșna, 
Poiana Stampei, Cîrlibaba, 
Ciocănești, Iacobeni, Broșteni, 
Crucea și Dorna Arini, în os- 
peție la colegii din Dorna 
Candrenilor, la cea de-a 5-a e- 
diție a „Cupei Oușorul", în ca
drul etapei de iarnă a „Dacia- 
dei“. De unde vine numele 
cupei ? „Iaca, de la muntele 
Oușoru, care-i sus, acolo, dar 
nu-1 puteți vedea da ceață" — 
ne lămurește un băiat de o 
șchioapă, cu o cușmă mai mare 
ca el. La „sosire" — marcată 
cu doi stîlpi, între care fusese 
întinsă o pînză mare, roșie — 
în stingă se afla „tribuna ofi
cială", așternută cu cetină. 
Profesorii localnici și oaspeții 
lor, părinți și copii, asistau cu 
sufletul la gură, ca la marile 
întreceri, la fiecare coborîre, 
nerăbdători să afle „timpii" fa- 
voriților, anunțați dealtfel ope
rativ la stația de amplificare 
urcată pînă acolo. în dreapta 
se afla „juriul de concurs" — 
arbitrul principal și 
cronometrori (Ionel 
VâleriU Bordeianu și 
Pitters, toți din clasa a 

. „secretarele" Doinița
(clasa a Vil-a) și Marioara 
Zah.aria (a VIII-a). Ei asigurau 
buna desfășurare a întrecerilor, 
în colaborare cu colegul din 
vîrful pîrtiei, starterul, cu care 
țineau legătura printr-o mică 
statie de emisie-recepție.

— Gata ! Să ’ 
tul următor ! 
radio arbitrul 
sosire.,

— Atenție !

Ia 
s-a 
s-o

arbitrii 
Sandu, 

Măgdița 
Vin-a), 
Candrea

plece concuren- 
comunica prin 
principal, de la

Pleacă concu
rentul cu numărul 14, Neculai 

. Preda. Trei... doi... unu... start I 
anunța cel de sus și curînd un 

' punct se desprindea dintr-o 11- 
;? îțiuță și. venea vertiginos, crcs- 

cînd mereu, la vale. Trei cro- 
: nbmetrfe se opreau în zvîcnetul 

a trei mîini, aici, Ia trecerea 
concurentului peste linia roșie,

cu o dezarmantă 
profesoara Maria 

președinta Consiliu- 
comunal

~~7^*

lele d 
Pârtie 
11964—1
40 kg,

Mare), 
Dorina 
Camelii 
șov). 
minică.

sîa 
ora 
mân

care 
în 

re-

SCHIORILOR

petiți

tinăra generație sâ în-

ÎNTRECERI

(Sandi IO-

e- A.

niad 
tiv

în
mon

II-a a campionatuful 
de lupte libere (fu-

SELECȚIE DE GIMNASTI
CĂ LA DINAMO

în vederea recrutării 
noi tinere pentru secția 
gimnastică a clubului,nosticurile

calcule, pronosticuri în lumea rugbyuluî

- Cu excepția citorva semnale ti
mide (două, trei ninsori din care 
a mai rămas ici, colo cîte un 
petec de zăpadă), iarna a ocolit 
Litoralul. Intr-un fel, spre bucu
ria sportivilor, a rugbyștilor de 
la Farul Constanța, de pildă 
care și-au putut relua nestinghe
riți pregătirile în aer liber în 
vederea returului Diviziei 
Metodic, cu zelul care le este 
caracteristic, cei doi antrenori, 
prof. Mihai Naca și Gheorghe 
Dragomirescu, au folosit din plin 
condițiile climatice pentru a roda 
la antrenamente întregul lot. 
După prima etapă a pregătirilor
— cu accent pe sporirea calități
lor fizice — desfășurată acasă, - 
pe stadionul de rugby din veci
nătatea Siutghiolului, Farul a e- 
fectuat, într-o a doua etapă, o 
deplasare la Păltiniș-Sibiu, reali- 
zînd noi acumulări.

„S-a muncit bine, cu seriozitate 
și tragere de inimă î" — ținea să 
ne spună, recent, ing. ilie Geor
gescu, președintele secției de 
rugby de la Farul, omul care a 
trăit, în ’ J “
xistentă 
oval în 
căutările, 
întîmplă, 
neîmpliniri are echipei Farul. Pre
ședintele rugbyștilor de la Farul 
este, însă, optimist în ceea ce 
privește viitorul : „Echipa a tre- —. ------ , acum

ce a 
Veți ve-

A.

cele trei decenii de e- 
a sportului cu balonul 

orașul tomitan, toate 
reușitele și, cum se 

din cînd în cînd, unele

privește viitorul . 
cut momentele de recul, 
revine, treptat, către ceea 
fost pînă nu de mult.
dea !...“

Optimismul ing. Hie 
este — cum ne-am dat 
motivat de mai mulți factori, care 
vor exercita, neîndoielnic, o in
fluență încurajatoare în evoluția 
Farului. Cum se dorește. chiar 
din apropiatul sezon. Să-i dăm, 
din nou, cuvîntul : „Ceea ce ne 
determină să privim cu încredere 
campionatul — și mai ales per
spectiva — este regruparea lotu
lui-. Beneficiem din nou de apor
tul experimentatului nostru reali
zator (n.n. și al echipei repre
zentative), Bucos, acum complet 
restabilit. La rîndu-i, centrul Cor
nel Vasile și-a reluat pregătirile. 
Tn acest fel, refacem forța trei-

Georgescu 
seama —

sferturilor, compartiment 
ne-a adus atîtea satisfacții 
trecutul apropiat. Bucos va 
deveni fundaș. In același timp, 
Motrescu se va impune, îndrăz
nesc să anticipez, printr-o presta
ție șl mai convingătoare avîndu-1, 
în linie, pe Cornel Vasile, în timp 
ce Bezușcu, una din marile noas
tre speranțe, va fi folosit ca 
„uvertură". Sintem totodată în
crezători în potențialul pachetu
lui de înaintași, în care a rein
trat Dumitru, atest reputat stra
teg al grămezii ; iar loniță, după 
o perioadă oarecum oscilantă va
loric, promite să redevină jucă
torul peste care nu se poate 
trece ’....“

Meciurile de, verificare din cea 
de a treia etapă a pregătirilor 
vor fi în măsură să arate desi
gur cit de reale stat toate aceste 
calcule. Cît privește partenerii 
Farului, ta această ultimă etapă, 
ni s-a precizat că „ei vor fl cei 
tradiționali, adică echipele din 
eșalonul secund, care activează în 
zona dobrogeană, precum și două 
divizionare „A". Rulmentul Blr- 
lad si Politehnica Iași.

Ce așteaptă rugbyștii de la Fa
rul, ce își propun ei să realizeze' 
In partea a doua a campionatu
lui ? Președintele secției se ex
primă cu multă luciditate : „Nu 
mai putem aspira la titlu, ca în 
anii precedenți. Totuși, vom căuta 
să ne aflăm în apropierea lide
rului acestei ediții, formația 
Steaua, talonînd-o cît mai strins. 
Și, de pe o asemenea poziție a- 
vansată, vom lupta, sportiv, evi-

dent din toamnă, pentru recuce
rirea titlului !“

Apropo de lupta sportivă pen
tru intîietate, evocăm unele mo
mente situate în afara... fair
play-ui ui, înregistrate pe stadio
nul Farului, sigur în perspectiva 
ca acestea să rămînă de dome
niul amintirilor neplăcute. Răs
punsul interlocutorului nostru a 
fost, ca de obicei, prompt : 
„N-am acceptat niciodată să ne 
afirmăm decît prin valoare, prin 
muncă, ne-am respectat partene
rii de joc. Tensiunea care se 
creează uneori pe terenurile de 
rugby — și sfcit de acord că o 
asemenea stare de lucruri 
petrecut și la Constanța • 
drept sursă principală 
de a conduce 
nostru nu și-a 
atunci cînd la 
Teodor Witing, 
sau alți arbitri 
biectivi, de unde au rezultat me
ciuri foarte frumoase, ca de pil
dă, cele in compania Rapidului 
București, lui R.C. Sportul stu
dențesc, Universității Timișoara. 
Forul de resort trebuie să aibă 
ultimul cuvînt în utilizarea cu 
precădere a celor mai buni ar
bitri, paralel, desigur, cu îmbu
nătățirea calității prestației tutu
ror cavalerilor fluierului".

De acord cu cele exprimate, cu 
observația că se impune și din 
partea conducerii secției o per
manentă preocupare nu numai 
față de educarea propriilor spor
tivi, ci și a publicului spectator.

Tiberiu STAMA

s-a 
are 

maniera 
jocul. Publicul 

ieșit ‘din... matcă, 
centru a oficiat 

Dragoș Grigorescu 
competenți și o-

• CAMPIONATE • COM
ÎN URMĂTOARELE ZILE, NUMEROASE CONCURSURI 

REZERVATE
Azi. la Poiana Brașov, pe Pos

tăvar, va începe competiția in
ternațională de schi alpin dotată 
cu „Cupa Poiana". Prima probă, 
slalomul special (în două manșe), 
este programată pe pîrtia Ruia,

tH

DOSARUL PSIHOLOGIEI SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

3” 
de

a 
să 
de

ile capabile să țină trează 
tenția, să genereze o stare 
trăire autentică și intensă 
momentului de o clipă, care 
inducă speranța în șansa 
succes !

Dacă se iau în discuție atît 
virtuțile cît și defectele fiecă
rui sportiv, cu responsabilitate, 
curaj și demnitate și se îmbină 
pe acest suport cele două me
tode de influențare, apare o 
modificare conștientă în rela
țiile grupului. Această modifi
care vine treptat, progresiv, 
prin eforturile conjugate ale 
tuturor sportivilor, fără excep
ție, dirijați de antrenor. Să ur
mărim, pe scurt, care sînt une
le căi de dirijare logică și emo
țională a sportivilor, pentru a 
ajunge la un colectiv unit. 
Dacă există într-o echipă un 
sportiv cu anumite aptitudini, 
care se mobilizează exemplar, 
care își 
nervos in 
capacitate 
moment 
temporar, 
„responsabil de temă", învățînd 
pe viu. concret, pe coechipierii 
săi, deficitari la aceste capi- - 
tole.

Pentru a se menține și con
solida, un grup are nevoie de 
o anumită „uniformizare" a 
comportamentelor membrilor 
săi. Despre ce portret „unifor
mizat" este vorba ? In timpul 
luptei, colectivul trebuie să 
fie : vigilent, ferm în de
cizii, dîrz. unit și mobilizat în 
fața situațiilor dificile, optimist 
și încrezător, pînă în momentul 
„zero" al competiției.

Totodată, fiecare component 
al grupului trebuie să creadă 
în grup, în forța lui, iar pen
tru aceasta nici un sportiv nu

pas trează controlul 
situații extreme, cu 
de detașare în orice 

etc., propunem ca, 
acesta să devină

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• PENTRU AMATORII DE 

PRONOSTICURI. In sprijinul par- 
ticipanților la concursul Pronos
port de duminică 17 februarie 
1080, redăm pronosticurile lui Ion 
Cupeu, redactor ae specialitate 
la ziarul „Sportul" : 1. Atalanta 
— Lanerossl L, X ; î. Brescia — 
Genoa 1, X ; 3. Lecce — Taranto 
X ; 4. Matera — Palermo X ; 5. 
Pistoiese — Pisa 1 ; 6. Samb. — 
Bari 1, X ; 7. Sampdoria — Par
ma 1, X ; 8. Spal
(pauză) X ; 9. Spal — 
nai) X ; 10. Ternana 
®>.) X ; 11. Ternana 
Of.) X ; 12. Verona — 
1, X, 2 ; IB Verona — 
X.

• NUMAI ASTAZI agențiile
Loto—Pronosport vă mai oferă 
posibilitatea de a procura
bilete pentru tragerea obiș
nuită Loto de mîine, 15 fe
bruarie 1980. încercați șl dv.
șansa de fia. vă număra printre 
marii cîștigători.

trebuie să aștepte la nesfîrșit 
ca din mijlocul echipei cineva 
mai vigilent, mai ferm, mai 
dîrz, mai optimist, să-i „împru
mute" aceste calități.

Lucrurile nu sînt însă simple 
și nici nu survin peste noapte 
sau din senin. în problemele 
de comportament există o înțe
legere destul de limitată și a- 
cest lucru este ciudat. Cînd un 
sportiv se accidentează, toți cei 
aflați in jurul lui se oferă 
să-1 ajute. Dar cînd un spor
tiv se află în impas psihic, 
mai ales în concurs, de ce nu 
se adoptă aceeași atitudine de 
cooperare, căldură și înțelege
re spontană, ci se preferă re
proșurile, învinuirea, dialoguri
le „tari", atît de frecvente la 
sportivii noștri ?

Atacul dur dezlănțuit asupra 
celui aflat 
echivalează 
coechipierul care și-a rupt un 
picior sau a-1 pălmui pe cel 
care și-a spart arcada ! înțele
gerea și cooperarea față de im
pasul fizic, omenia de care dăm 

'-dovada cu atîta generozitate 
chiar și față de omul necunos
cut, anonim, căzut în stradă, 
trebuie împletită cu omenia 
față de impasul psihic care 
este mult mai gingaș și poate 
dezorganiza ființa tot atît 
de violent ca și un accident 
fizic. în acest sens, cooperarea 
caldă, izvorîtă sincer dintr-un 
colectiv unit la suflat este o 
datorie a fiecărui membru al 
unei echipe reprezentative, a 
marii „familii" de sportivi, lup
tători pentru prestigiul ei, ai 
disciplinei, ai patriei.

Trebuie reținut faptul 
sențial că cumulul de forțe u- 
nite spontan, total și autentic 
in momentele decisive poate da 
o forță neobișnuită, uneori de 
neînțeles pentru adversar. Chiar 
dacă fiecare în sine nu repre
zintă o forță extraordinară. 
Cel mai bun ex 

tră feminină de 
zia turneului de

do sub telefericul de lingă cabana 
Cristianul Mare. Vineri se va 
disputa (tot în două manșe), pe 
pîrtia Lupului, slalomul uriaș. 
La startul întrecerii vor fi pre
zent i schiori din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia și România. 
Printre competitori se află Jiri
Kapjan, Jan Nemec și Jiri Vach 

'(Cehoslovacia), Jan Karpiel, Woj
ciech Fie, Piotr Siudut (Polonia), 
precum și cei mai buni schiori 
alpini români : Ion Cavași, Alin 
Năstase, Alexandru Manta, Dan 
Frățilă, Gheorghe Vulpe, Gheor- 
ghe Bucur, Csaba Portic, Mihai 
Biră, Dorin Dinu, Szolt Balasz ș.a.
Incepînd de duminică, în Po

iana Mică, vor avea loc campio
natele naționale de biatlon pen
tru seniori, după următorul pro
gram : duminică, cur șa de 20 
km ; luni, proba pe 10 km, iar 
marți, ștafetele. întrecerile se a- 
nunță interesante și este de aș
teptat ca

probe 
Azi

Pred 
IPRO 
tici

NOI DATE DE DISPUT 
DE

Etapa a 
republican 
niori i) care urma să se desfă
șoare ta zilele de 8 și 9 martie, 
se amină pentru zilele de 15—16 
martie, întrecerile se vor disputa 
în aceleași localități. • „Cupa

Primă 
de 
mează

în impas psihic 
cu a-ți îmbrînci INTILNIRI AMICALE D 

ROMÂNIA - UNGARI
q în sala ,,23 August" s-a des

fășurat întîlnirea amicală femi
nină de tenis dintre-selecționateile 
de tineret (junioiare mari și ju
nioare mici) ale României și 
Ungariei. Reprezentativei noastre 
au cîștigat, după partide specta
culoase : 3—1 la tineret, 3—1 la
junioare mari și 2—0 la junioare 
mici, o deosebită impresie au 
lăsat junioarele mici Iler.ria Tro- 
can (T.C.B.) și Alice Dănilă (Di
namo). Cîteva rezultate : ileana 
Trocan — Andreea Ritesz 6—2 
7—6 ; Luminița Sălăjan — Anna 
Paionyi 6—4, 6—4 ; Camelia Chi- 
riac — Andreea Temesvari 6—3, 
7—6 ; Cos mina Popescu — Zsuzsa 
Tury 6—1, 2—6, 7—6. ----- --- —
NESCU — coresp.).
• Concomitent, în 

ungară Berettyoujfalu, 
tat un meci în sală între echipa 
de tineret a țării gazdă și cea a 
României (condusă de antreno
rul emerit Tudor el Bădin). In 
prima confruntare, tenismanli 
unguri au cîștigat cu 3—2 (Sar- 
reti — C. Ștefănescu ,6—1, 6—4 ; 
Velez — R. Constantin eseu 6—3,

6—2 ;
6—
2-6, 
făneș 
3—6).

Cea 
niori,

Ioanovj 
Popa 
novici 
2—6, 4 

. Toma
• In 

se des
tiție de 
Iau pa 
de con 

Viz
A. Lec> 
Tr. 
Ma

— Monza 
Monza, (fl-
— Cesena
— Cesena 
Como (P.)
Como (f.)

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRON0EXPRES DIN 
X3 FEBRUARIE 1980. Extragerea 
I : 26 6 31 32 20 5 ; extragerea a 
n-a : 34 40 21 12 9 Zl. Fond to
tal de cîștigurl : 1.263.488 lei, din 
care 231.883 lei report la catego
risii. ' ' 1

;mplu in acest 
! echipa noas- 
tfolei, cu oca- 
calificare pen

tru J.O. Calculul hîrtiei a fost
infirmat, 
tematice, 
„ normale" 
picioare 
care l-a croat acest colectiv. A 
fost oferită o surpriza cum nu
mai sfera psihicului poate s-o 
producă...

Din această experiență și din 
alte experiențe asemănătoare, 
este bine să învățăm cu toții. 
„UNIREA FACE PUTEREA” 
funcționează, cu mare eficaci
tate, și în marea performanță.

Pronosticurile ma- 
rezonabile și chiar 
au fost călcate în 

de „monolitul" pe

de 
de 
la 

Dinamc București va avea 
loc în zilele viitoare o ma
re acțiune de selecție. Pot 
participa fetițe în vîrstă 
de 5—7 ani care au apti
tudini pentru sport, 
concursul de 
programat în 
18 februarie, 
orele 15—17, 
gimnastică a 
șoseaua Ștefan cel Mare.

iar 
selecție este 
perioada 13— 
zilnic între 1 
în sala de 
clubului din



ii care să... marcheze goluri LOTUL REPREZENTATIV A SOSIT LA NEAPOLE
OCHII ÎNCHIȘI ȘTIAM 
rZAHARIA Șl PÎRCĂLAB..." 
:baterea ziarului nostru MIRCEA DRIDEA

Cum s-a mai anunțat, selec
ționata de fotbal a țării noastre 
va în tuni slmbătă, la Neapole, 
reprezentativa Italiei. In vederea 
acestui meci amical, lotul nos
tru de fotbal a sosit, ieri seară, 
lâ Neapole, venind din Brazilia, 
pe ruta Dakar—Paris—Roma. 
Reamintim numele celor 18 ju-

cătorl care au efectuat turneul în 
America de Sud : lor dac he, Cris
tian I, Negrilă, Tilihoi, Ștefă- 
n-escu, Sameș, Munteanu tt, A. 
Nicolae, Koller, Dinu, Boloni, 
Țicleanu, Mulțescu, D. Nicolae, M. 
Răducanu, Bălăci, Că mă taru și 
Terheș. Imediat după sosirea la 
Neapole, „tricolorii" au și efec
tuat un antrenament ușor.

CINE CAUTĂ IDEI GĂSEȘTE

■ostul gol- 
le „ieri", 
■nevoie de 
I că vom 
■n-d oi “-uri. 
I : fotbalul 
■1 de față,
■ Mă tem 
lin discuția 
l}scă unii 
m unul ca-
■ Columb și 
lecții nouă, 
krunțit pe 
I altfel. îți 
le goluri 
lat ?
Ic dacă vă 
l-am clasat 
In și Con- 
I goluri, in 
L angajate 
Ică nu mă 
piția 1961— 
loar de un 
ruia ziariș- 
pire, „pro
nii de gol- 
leu eram... 
leastă pro-

kn echipele 
bc foarte 
knee*. cum 
I put uz face 
ran și acei 
b gol care 
bre poarta 
I în valoare 
ve^m.
hwfcte ca-

Gh. Constantin, după evoluția echipei Steaua In R. P. Chineză

„A FOST UN TURNEU

I ®
■Lviilotr cu 
fuimos și 
Lîrtia Clă-
■ găzdui și 
luri, dintre 
I de schi- 
I IV-a edi- 
lisiputa o 
lin organi-
■ Proiect 

leași pîrtie, 
Miala com- 
lor" aflată 
laizată în 
le iarnă, a 
nsiliul mu- 
sindicatelor 
LProiectan- 
L^rru'ccerc .

ei schiori 
tutelor de 

din Capi- 
barticiparea 
avea loc 

il și uriaș, 
ia loc la 
a „Cupei 
n, cu păr- 
le sportivi.

:u caracter 
liniare ur
la Jocurile 
ază în zi- 

București.
i în anii 
le 38 kg,

48 kg.

■stan tin eseu
■ Ștefan eseu 
■cai - Și- 
■seu 2—6, 
■ire. de Ju- 
■ezentanților 
■6—4. iată
■ —
■ ; Guti —
■ ; Szikszay 

—6 ; Sziks- 
-6 ; Koczka
3 ; Guti — 
zikszay — 
ka — Ioa- 
i — Toma 
ti — Popa,

in Capitală 
iala compe- 
Februaric". 

rrenți și 26 
i favoriții : 
Satu Mare). 
ici (Steaua).

Brașov) ; 
prom Baia 
(Progrcsu'.). 
Arad) și 

îamo Bra- 
îcheie du-

— Despre cele native, ce să vor
besc, nu ți le dă nimeni. Pe cele
lalte — simțul porții, forța și 
precizia șutului, manevrele Înșe
lătoare care prind pe picior gre
șit pe apărători — le-am căpătat 
prin zeci și sute de ore de muncă 
asiduă sub îndrumarea a doi re- 
putați și respectați antrenori de 
care am avut parte pe tTaseul 
meu de jucător : Traiaxi lonescu 
și Ilie O ană. Nu-mi lipsea din 
program antrenamentul suplimen
tar, pe care azi aproape că nu-1 
mai întâlnești. îmi amintesc că 
pe timpul cînd făceam studenția 
la București, antrenorul Traian 
lonescu venea special în Capitală 
cu sacoșa de echipament pentru 
a mă supraveghea și a mă ajuta 
in procesul de individualizare. 
Niciodată nu trăgeam chiulul, de
oarece doream, cu ardoare, să mă 
afirm. Antrenorul a simțit acest 
lucru și mi-a dat... aripii Acesta 
este marele „secret** al realizării 
mele ca fotbalist.

— Ai amintit de mecanismul de 
joc al echipei Petrolul. Din ce 
era compus ?

— Din scheme tehnico-tactice 
de foarte multe ori repetate. A- 
junsesem pînă acolo îneît știam 
și cu ochii închiși unde îmi cen< 
tra Zaharia, la echipa mea, sau 
Pîrcălab, la echipa națională. Ca 
să nu mai spun că pe Badea îl 
simțeam așa de bine Ia pasa Iui 
decisivă de parcă eram dirijat 
spre gol.

— De ce nu mai avem atacanți 
masivi ca Mircea Dridea, Oaidă, 
Nae Georgescu, Iancu care „spăr
geau apărările" ?

— în primul rînd, totul pleacă 
de la selecție : în proporție de 
80 la sută din cazuri jucătorii do
tați fizicește sînt canalizați spre 
postul de apărători. Pe ceilalți, 
cu mai multă îndemînare, dar 
neajutorați fizic, îi facem înain
tași. Și, în afară de selecția de
fectuoasă, mai este ceva. înain
tașii, se știe, sînt oameni de sa
crificiu, ei trebuie să fie curajoși. 
Și curajul se poate obține... tot 
prin muncă, prin acel stimul pe 
care antrenorul e dator să-I ofe- 

rq, în permanență, elevului său. 
Gloria Buzău a făcut treabă bună 
clnd bătăiosul Stan era omni
prezent In linia întîi ; cînd el a 
„tras pe dreapta", echipa sa a 
cedat inițiativa și a ajuns unde 

a ajuns. Vreau să mai rețineți că 
și arbitrii trebuie să-i încurajeze 
mai mult pe atacanți, cînd joacă 
în deplasare. O spun din expe
riență : atacantul este oprit din 
acțiune pentru faulturi imaginare, 
în timp ce apărătorii beneficiază 
de o nepermisă „înțelegere*1 la 
durități...

— O ultimă întrebare : de ce 
s-a îndepărtat Mircea Dridea de 
gazon ?

— Este, pentru mine, o întreagă 
poveste, din păcate cu destule 
decepții. Deocamdată, privind 
fotbalul din afară. îmi adun gîn- 
durile să văd unde sînt nepotri
virile și cred că mă voi încume
ta să ie dau cîndva spre lumina 
tiparului.

Stelian TRANDAFIRESCU

DE LA F.R.F.
F.R.F. aduce la cunoștința e- 

chipe&or de Divizia B, C și ju
niori divizionari, că trecerea nor
melor '(testeslor) se face, pe plan 
local, pînă la 1 martie. Fotbaliștii 
care nu vor trece normele se 
vor putea prezenta pentru o nouă 
reexaminare la o dată pe care 
o va stabili comisia, ei neavînd 
drept de joc pînă la obținerea 
testelor.

MECIURI
a JIUL PETROȘANI — V.S.C. 

Debrețin i—(r (1—0). Partida 
s-a jucat la Vulcan pe un teren 
foarte dificil. Singurul . gol a fost 
marcat de Ciupitu din penalty. 
Jiul a prezentat următoarea -for-

MICUL ECRAN
CB ru ar ie, 
ilia “ Ro- 
■e directă 
entator —

E3RUARIE, 
-^fcTmisiune 
stra inter- 
a Polihro- 
,Anul spor- 
. VII-a, ul- 
“Otrospec tivui 
n Țopescu). 
ampionatele 
istică de la

Fort Worth — Dalas, meciul 
de handbal masculin România 
— U.R.S.S., proba hipică de 
forță la Amsterdam, . jocuri 
distractive la Bordeaux ; ora 
19,15 (programul îl) : „Tele- 
rama sport" (emisiune de Du
mitru Tănăsescu).

MIERCURI 20 FEBRUARIE, 
ora 14,30 : Fotbal, Universita
tea Craiova — Olimpia Satu 
Mare, în „Cupa României" 
(transmisiune directă’ de la 
Timișoara ; comentator — So
rin Satmari).

Ieri s-a reîntors în Capitală 
echipa de fotbal Steaua Bucu
rești, care a întreprins un tur
neu de pregătire în R. P. Chine
ză. Referitor la aceasta am pur
tat un dialog cu antrenorul prin
cipal Gheorghe Constantin.

— Mai întîi v-aș ruga să faceți 
cîteva referiri la meciurile dis
putate șL desigur, la echipele pe 
care le-ați întîlnit.

— înainte de toate aș dori să 
spun că formația Steaua s-a bu
curat de o primire deosebită din 
partea gazdelor, începînd cu mo
mentul sosirii și pînă la acela al 
plecării din R. P. Chineză.
Pe parcursul celor 16 zile, cît 

a durat turneul (28 ianuarie — 12 
februarie), am jucat o suită de 
4 meciuri în compania unor re
prezentative din R. P. Chineză. 
La Kunming, unde am avut par
teneră reprezentativa militară cu 
același nume, am terminat la e-

• ȘTIRI •
• „CUPA MUNICIPIULUI BRA

ȘOV" se va disputa, începînd de 
azi, pe stadionul „Municipal", 
după următorul program : joi, 
F.C.M. Brașov — Delta Tulcea ; 
vineri : F.C. Baia Mare — Corvi- 
nul Hunedoaha. (Ambele partide 
încep la ora 16). Duminică, de 
la 10,45, se va juca partida 
pentru locurile 3—4, iar în con
tinuare finala. (C. Gruia-coresp.).
• MECIUL RAPID BUCUREȘTI 

— GWARDIA VARȘOVIA, ----
STADIONUL REPUBLICII, 
minică se va disputa în Capitală 
partida amicală internațională 
dintre echipele Rapid și Gwardia 
Varșovia. întâlnirea este progra
mată pe Stadionul Republicii 
(ora li).

PE
Du-

Pregătirile divizionarelor B
Giron șl Bulan cea — portari ; ‘ 

M. Florentin, Nignea, Chivu, Gri- 
gore, Dragu, Gh. Ștefan și An
gelescu — fundași ; Al. Moldovan, 
Anghel, Cristea, Săndoi, ^Runcea- 
nu și Neculce — mijlocași ; D. 
Florian, Marica, Țevi, I. Marin 
și Stoica — atacanți. Cu acest 
lot va ataca Progresul-Vulcan a 
doua parte a campionatului ; un 
lot (care a muncit mult la Slăni- 
cul Moldovei. Tânărul antrenor 
secund, Gheorghe Cristoloveanu, 
l-a alergat pe toți de le-a... ieșit 
sufletul, fără ca vreunul dintre 
jucători să schițeze un cît de mic 

Pentru că cu toții au 
__ _Z—J nu se • poate. 
c*ă nu există alternativă 
ce și-a propus echipa 

retur : obținerea a apro- 
45 de puncte la finele

protest. Pentru 
înțeles că altfel 
Pentru 
la ceea 
pentru 
ximativ ,
campionatului, care i-ar permite 
să promoveze. Pe ce argumente 
se bazează antrenorii Progresu
lui-Vulcan cînd susțin că șansele 

sînt, în conti- 
expus 
Petre

de promovare 
nuare, Intacte ? Ni le-a 
clar antrenorul principal
Moldoveanu : „Progresul-Vulcan
nu trebuie etichetată numai 
după acel nemeritat eșec din 
meciul cu Rapid ; eșec care a 
influențat în mare măsură com
portarea echipei In etapele care 
au urmat. Handicapul față de 
lider nu e mare, puțind fi re
cuperat. La ora actuală noi avem 
ta lot mai mul ți jucători-valori 
decît au celelalte pretendente la 
locul tatii și unii dintre ei au 
experiență competițională, cum 
sînt Giron, Dragu, Angelescu, 
Marica, Țevi, Al. Moldovan. în 
plus, în tur noi am jucat numai 
cu un atacant, neavtad alții. In 
retur îi 
și p® Ion

Trecînd 
clubului 
apar ca 
bări Ia care __  .
ne-a răspuns prompt, cu since
ritate. 1. De ce a apelat clubul

vom avea și pe TevL 
Marin".
în revistă lotul echipei 
din str. dr. Staicovici 

inevitabile cîteva între- 
același antrenor

AMICALE
mație : Cavai — Rusu, Pocșan, 
P. GrigoTe, Vînătoru — Ciupitu, 
Stoica, Stoichiță — Bucurescu, 
Varga, s^lăjan. Au mai jucat : 
Enescu, Lixandru și Ivloise. (T. 
CORNEA, oores-p.).

A „U“ CLUJ-NAPOCA — F.A.W. 
VLENA 5—1 (3—0). Joc la discre
ția gazdelor, care au marcat 
prin Câmpeanu II (2), Răduță, 
Mânu și Anca. Pentru, cxasipeți a 
înscris Petras (penalty). „U“ a
jucat în următoarea alcătuire : 
Moldovan — L. Mihai, Dobrău, 
Ciocan, Porațchi — Mânu, Moș, 
Răduță — Boca, Cîmpeanu H, 
Floressii. Au mai jucat : Lăză- 
reanu, Bagiu, I. Mureșan, FI. 
Pop, Floare, Anea și Suciu. Ar
bitrul M. Salomir i-a eliminat, de 
la oaspeți, penS-u faulturi repe
tate, pe Sturzinger și Rohrer. 
(L LESPUC, coresp.).

a F.C. BAIA MARE ȘI-A ÎN
CHEIAT TURNEUL IN RJ3.G. 
jucînd cu Dynamo Dresda, liderul 
Diviziei A. Formația gazdă a ob
ținut victoria cu un scor catego
ric : 6—0 !

DE MADE UTILITATE
%

galitate, 1—1, golul echipei noas
tre fiind "înscris de Adrian Io- 
nescu. In orașul Canton am dis
putat două partide : 0—0 cu „1 
August" Beijing — campioana 
R.P. Chineze — și 3—1 cu repre
zentativa militară Shenan. Stoica 
(2) și Zahiu au fost autorii go
lurilor noastre. Ultimul meci a 
avut Ioc Ia Foșan,. cu reprezen
tativa militară din Canton, pe 
care am întrecut-o cu 1—0, Stoica 
fiind autorul golului.

— Despre jocul gazdelor ?
— Fotbaliștii chinezi surprind 

prin buna tehnică pe care o au 
și prin viteza acțiunilor, fie ale 
jucătorilor cu mingea sau a ce
lor fără minge. Ei prestează un 
joc modern, cu multe combina
ții, dar și cu acțiuni simple și e- 
ficace. Pentru noi au reprezen? 
tat niște parteneri deosebit de u- 
tili.

— Care a fost lotul folosit ?
— Windt, Anghelini, FI. Marin, 

Agiu, Vigu, Nițu, Ion Gheorghe, 
Zahiu, Aelenei, Stoica. Iordănes- 
cu, Ad. lonescu. Zamfir, Puchea, 
Nica, Iliescu. Sub acest aspect, 
turneul a prilejuit debutul por
tarului Mircea Windt și al îna
intașului Gheorghe Puchea, care 
s-au integrat bine în „mecanis
mul" echipei.

— Putem vorbi de evidențieri ?
— Toți jucătorii au răspuns 

programului de antrenament, sar
cinilor de meci și au aplicat lin 
teren Indicațiile date. Totuși, 
se cuvine să remarc pofta de 
joc și de gol a lui Stoica, apoi 
pe Iordănescu, Adrian lonescu, 
FI. Marin (care s-a accidentat 
însă spre finalul turneului), re
venirea lui Agiu dlipă o pauză 
de 2 luni. In concluzie, cred că 
a fost cel mai reușit turneu pe 
care I-a întreprins echipa Steaua 
în ultimii ani.

Octavian VINTILĂ

Sau din duelul

— cunoscut prin productivitatea 
lui de talente — la serviciile unui 
jucător ca Angelescu, refuzat, în 
vara trecută, de Corvinul ? „An
gelescu va juca numai dacă va 
corespunde. Nu avem ce pierde 
acordindu-i această șansă". 2. De 
ce nu apare în lot I. Sandu ? 
„S-a renunțat la serviciile lui. 
Are 33 de ani și nu mai poate 
face față ritmului pe care vrem 
să-1 impunem pentru retur". 3 
Ce-i cu Ion Marin ? „Ion Marin 
a jucat la Metalul, apoi la Stea
ua, care l-a scos din lot. L-am 
luat noi. L-am luat pentru că eu 
unul îl cunosc foarte bine. O 
spun cu mîna. pe inimă, inima 
care mi-a produs recent atîtea 
necazuri, că Ion Marin este un 
atacant talentat și, ta plus, joa
că bine cu ambele picioare. Si
gur, este un jucător dificil. Nu
mai că mie îmi place mai mult

NU AVEM NEVOIE
convorhirc cu Petru Tatar,

In preajma reluării activității 
competiționale, am socotit utilă 
o discuție cu Petru Tătar, secre
tarul Comisiei centrale de com
petiții și disciplină a F.R.F., pri
vind atît problemele de disci
plină reieșite din turul campiona
tului cit și preocupările actuale 
ale acestui organism țintind crea
rea unui climat disciplinar cît 
mai bun în partea a doua a cam
pionatului.

— Aș vrea să 
o serie de date, 
lanț, din păcate 
ta ansamblu, _ 
aspecte ale disciplinei sau, 
bine zis, ale indisciplinei, ta cele 
patru eșaloane ale fotbalului 
nostru ; Diviziile A, B, C și ju
niori. Iată ce ne spun cifrele : 
în Divizia A arbitrii au trebuit 
să recurgă de 363 de ori la car
tonașul galben pentru a sancțio
na diferite acte nesportive (pro
teste, trageri de timp, joc dur 
etc.) ale fotbaliștilor : în Divizia 
B de 811 ori ; în Divizia C de 
2315 ori, iar in rândurile juniori
lor de 203 ori. Firește că impre
sionează în mod special cifra re
feritoare la Divizia C, dar să nu 
credeți că exemplul bun în a- 
ceastă privință ar putea să vină 
de la Divizia A. Dimpotrivă. Me
dia cartonașelor galbene este mai 
mare ta Divizia A decît în cele
lalte eșaloane î Ea a atins cifra 
de 20 pe echipă în „A" față de 

15 în „B“, 12 ta „C" și 11 La 
juniori. Este un domeniu în care 
Divizia A nu trebuia să fie... 
fruntașă.

— Ați alcătuit și un „ Clasa-
faent" în această direcție ?

— Fără voia noastră, acest cla
sament a reieșit din cifrele exis
tente în evidența comisiei. „Cam
pioană de toamnă" a cartonașelor 
galbene este Jiul Petroșani, cu 
34 de avertismente, urmată de 
Olimpia Satu Mare, cu 28 și Glo
ria Buzău, cu 25.

cunoașteți întîi 
de fapt un bi- 
nu prea plăcut 

privind multiplele 
mai

a doi

''

.x.

loneștî
ficare, Sport Club Bacău — 
trolul, consumat recent.

Prima parte a acțiunii s-a 
fășurat, cu o săptămână în

Pe-

Tr. lonescu : E limpede. Este 
rîndul Petrolului să intre 

criză de timp...
în

nuAm reproșat adeseori — și 
fără temei — antrenorilor noștri
— nu chiar tuturor, bineînțeles
— că se mulțumesc. In ceea ce 
privește organizarea jocului echi
pelor lor, cu prea puțină con
tribuție personală, mizînd, de re
gulă, mai mult pe... ce-o ieși, pe 
ce s-o nimeri, pe întîmplare. Și 
sărăcia aceasta cronică de idei 
nu trebuie pusă neapărat doar 
pe seama unor insuficiențe în 
pregătirea personală. La drept 
vorbind, Ideile — cu caradter tac
tic, pentru că la ele ne referim 
acum — pot apărea și ca efect 
al practicii profesionale sau al 
schimbului de experiență. Proble
ma este ca aceste idei să fie 
căutate. Cu ceva efort, cu un 
plus de interes, de bunăvoință. 
Și cine face așa, cu convingere 
și în mod constant, nu se poate 
să nu reușească ! Un exemplu 
în acest sens nl l-au oferit doi 
apreciați antrenori, făcînd parte 
din două generații diferite, cu 
ocazia unui dublu meci de veri-

să lucrez cu un jucător ca el. 
decît cu alții, care nu știu fot
bal. Talentelor/ nu trebuie să le... 
dăm cu piciorul. Cu ele trebuie 
să ne înhămăm la o muncă 
grea, serioasă, tenace. Dacă vrem 
să avem fotbal..."

Va fi Ion Marin șl la Progresul- 
Vulcan o problemă ? Antrenorul 
Petre Moldoveanu susține că nu. 
Șl își bazează afirmația pe „ca
zul G. Sandu", care a devenit 
în scurt timp, la acest club, un 
jucător mult mai serios, adunîn- 
du-se de pe drumuri, căsătorin- 
du-se, având o foarte bună evo
luție în turul campionatului. Dar 
G. Sandru a plecat din nou la 
Dinamo. în locul lui a venit Ion 
Marin. Numai de nu s-ar juca 
el cu noua șansă care i se oferă 
șl cu... inima lui Petre Moldo- 
veanu !

Laurențiu DUMITRESCU

des- 
, — _ —xx> ur

mă, la Bacău. Antrenorul ploieș- 
tenilor, Ion lonescu, și-a propus 
să-1 surprindă pe mai experimen
tatul său coleg, Traian iOxicscu, 
cu un „amendament tactic" la o- 
bișnuita sa idee de joc. El a 
plasat foarte avansat ambele ex
treme, pentru a-i fixa pe cei doi 
fundași laterali adverși pe un a- 
liniament cît mai aproape de 
propria lor poartă, urmărind, âh 
aceste condiții, reducerea, chiar 
anularea, forței ofensive a băcă
uanilor exercită, prin învăluiri, 
pe părțile laterale ale terenului. 
Dispozitivul de atac ploieștean, 
în partea sa centrală, a (ost re
tras, deliberat, către linia mijlo
cașilor, realizîndu-se astfel un fel 
de capcană pentru cei doi fundași 
centrali adverși care, rămași fără 
oameni de marcat, au fost mereu 
tentați să părăsească zona din 
fața porții lui Ursache, să iasă 
mai în față la joc. SI ori de cite 
ori au făcut acest lucru, a apă
rut și pericolul de gol. Pentru 
că în spațiul liber creat astfel 
în apărarea băcăuană se infiltrau, 
cu regularitate, prin surprindere, 
și deci cu mari șanse de finali
zare, 1—2 jucători ploieșteni din 
grupul de la mijlocul terenului. 
O asemenea idee tactică, aplicată 
de Petrolul, a reușit în bună 
măsură. Și nu numai rezultatul 
egal (0—0), obținut de ploieșteni 
în deplasare, dovedește acest lu
cru, ci — așa după cum au spus-o 
și cei doi antrenori — însusi as
pectul, în generai; echilibrat, al 
meciului de la Bacău o confirmă.

Partea a doua a acțiunii a a- 
vut loc duminică, la Ploiești. A 
fost partida revanșă. Pe jumă
tate învins în meciul pe teren 
propriu și cu orgoliul puțin sifo
nat, Traian lonescu nu s-a îm
păcat deloc cu gîndul că ar pu
tea pierde, chiar și un amical, 
în deplasare. Se simțea, dealt
fel, și obligat să-i răspundă „ti
zului" său ploieștean, tot printr-o 
surpriză tactică. Și i-a răspuns, 
bazîndu-se pe ideea unui vîrf 
central mobil, aproape permanent 
dublat și susținut din spate, cu 
sarcina de a fora în adîncimea 
apărării adverse și a crea culoare 
de pătrundere și de șut pentru 
cei din linia a doua. în prima» 
repriză, cu Botez în rolul vârfu
lui de avanpost. Ideea băcăuană 
nu prea a dat rezultatele aștep
tate. După pauză însă, cînd a-- 
ceastă funcție a fost preluată de 
Antohi, echipa antrenată <le Tr. 
lonescu a pus de cîteva ori apă
rarea gazdelor în situația de 
„mat" și doar pripeala celor din 
linia a Il-a a făcut ca oaspeții 
să înscrie numai două goluri. 
Suficiente, totuși, pentru obține
rea unei victorii care, înainte de 
orice, reprezintă o frumoasă ri
postă sportivă, inspirată și sus
ținută de *................................
moașă, pe 
cului.

Și iată 
preocupați _ __
găsească ceva nou. ___ _____
sânt, în modul de acțiune a echi
pelor lor, au reușit să pună în 
practică idei viabile, idei eficace 
în joc. Și aceasta pentru simplul 
motiv că și Traian lonescu și Ion 
lonescu sînt doi dintre antrenorii 
în permanentă căutare de... idei.

luptă, la fel de fru- 
planul organizării jo-

cum doi antrenori, 
în egală măsură să 

util, intere-

Mihai IONESCU

Șl DE CAMPIONI Al... INDISCIPLINEI!
secretarul comisiei centrale ac competiții și disciplină

— Ce ne puteți spune despre 
cazurile mal grave de indiscipli
nă soldate cu eliminarea de pe 
teren, cu sancționări de jucători? •

— Comisia a discutat aproape 
în fiecare ședință diverse cazuri 
din toate eșaloanele. Trebuie să 
arăt că lâ 
de jucători 
au primit 
sancționați

comisie au venit 26 
din Divizia A care 
cartonaș roșu, fiind 

_____ . ‘cu 10 avertismente, 
iar ceilalți 16 — suspendați pe
una sau mai multe etape ; din 
Divizia B — 46 de jucători ; din 
Divizia C — 266, iar de la ju
niori — 24. -Numărul abaterilor ar 
fi fost, cu siguranță, mult mai 
mic dacă s-ar fi dus o perma
nentă muncă de educație din par
tea conducătorilor de cluburi și 
asociații, precum și de antrenori. 
Dar nu s-a întîmplat așa. N-au 
fost puține cazurile cînd chiar a- 
ceștia, în goană după cele două 
puncte puse în joc, au dat tonul 
actelor de indisciplină. Mai este 
și o altă cauză : mulți fotbaliști 
nu cunosc regulamentul de joc, 
pe care l-au învățat după ureche, 
și cu atît mai puțin regulamentul 
de organizare a activității fotba- 
listice pentru a ști ce urmări au 
abaterile disciplinare, atît pentru 
ei cît și pentru interesele gene
rale ale echipei.

— Presupunem că vacanța fot
balistică n-a însemnat și un con
cediu total pentru comisie...

— Bineînțeles. Ca în flecare an 
înainte de începerea sau reluarea 
campionatului, nc-am adresat or
ganelor sportive locale, conducă
torilor de echipe, secțiilor de fot
bal, invitîndu-le să colaboreze cu 
noi lâ pregătirea temeinică a 
noului sezon competițional
intensificînd x munca de educație 
în rîndul jucătorilor. Această ac
țiune s-a impus cu atît mai mult 
cu cît în retur se așteaptă o as
cuțire a luptei, fie pentru pri
mele locuri, fie pentru evitarea 
retrogradării. Evident, lupta spor-

tivă trebuie dusă cu toată dîrze- 
nla, printr-o mobilizare la maxi
mum a resurselor fizice și psihi
ce, dar prin mijloace regulamen
tare, printr-un deplin respect față 
de întrecerea în sine, față de 
spectatori. Și acestora din urmă 
li se cere să contribuie la reu
șita spectacolului sportiv printr-o 
atitudine 
bitri cît 
peți. In 
site mai 
care de _________ .----- --------
să se facă în permanență o invi
tație- la disciplină și la obiectivi
tate.

— Ce s-a mai prevăzut pentru 
curmarea actelor de indisciplină 
ale jucătorilor ?

— Sîntem convinși că se vor 
obține progrese în procesul de 
disciplinare prin noile reglemen
tări privind cartonașele galbene 
și sancțiunile ce decurg de pe 
urma lor, care au intrat în vi
goare de la 1 ianuarie 1980. Nu
merotarea cartonașelor galbene 
începe de la zero odată ctT.noul 
sezon, dar sancțiunile care-ri aș
teaptă pe jucătorii-colecționari de 
cartonașe galbene sînt mult mai 
eficiente, pentru că merg progre
siv. Astfel, după acumularea a 
DOUA cartonașe galbene jucăto
rul respectiv va fi suspendat din 
oficiu pe O ETAPA ; dacă ace
lași jucă’tor mai primește tacă 
DOUA cartonașe el va stâ pe 
tușă DOUA ETAPE ; următoarele 
două cartonașe atrag o suspenda
re pe TREI ETAPE și așa mai 
departe. Sperăm însă că nu se 
va ajunge la aceste nedorițe si
tuații, conducătorii de echipe, 
antrenorii' și jucătorii dînd dova
dă că iubesc fotbalul, căi sînt 
gata să-l slujească cu devota
ment, în spiritul fair-play-ului.

corectă atît față de ar
și față de jucătorii oas- 
acest scop, trebuie folo- 
bine stațiile de amplifi- 
pe stadioane prin care

Jack BERARIU 
Fompiliu VINTTLA



Sîmbfita și duminică, :,€upa de cristal"

și campionatele naționale

ATLETISM DE CALITATE
ÎN SALA DE LA „23 AUGUST'...

Momentul de vîrf al activi
tății competiționale indoor a 
atletismului nostru va fi cel de 
la sfîrșitul săptămînii, cînd 
sînt programate, in sala din 
parcul sportiv „23 August", în
trecerile etapei finale a cam
pionatelor seniorilor pe te
ren acoperit și, în paralel, con
cursurile competiției interna
ționale dotată cu tradiționala 
„Cupă de cristal". Ca în fie
care an, Federația noastră de 
atletism a lansat, din timp, in
vitații de participare la mai 
multe foruri similare, dar de 
răspuns afirmativ n-au răspuns 
decît federațiile din R. D. Ger
mană, Grecia, Iugoslavia și 
Turcia ai căror trimiși la Bucu
rești, împreună cu atleții 
români, vor oferi sînțem siguri, 
iubitorilor atletismului un 
spectacol atractiv, de calitate 
și, desigur, cu rezultate valo
roase.

Din R. D. Germană, de pildă, 
vor veni doi redutabili arun
cători de greutate, tînăra de 21 
de ani Cordula Schulze (19,86 m 
în sezonul trecut) și Bertold 
Martens, 22 ani, 18,76 m în 1979. 
Atletismul elen va fi reprezen
tat, între alții, de doi campioni

ÎN CUPELE-EUROPENE
Rezultate înregistrate în turul 

II al competițiilor europene in- 
tercluburi de volei: „Cupa cam
pionilor europeni” — mascu
lin : Ruda Hvezda Praga — 
Clippan Torino 3—0 ; Pieksa- 
maeki (Finlanda) — Csepel 
3—1 ;' „Cupa cupelor" — mas
culin : Tapper Stockholm — 
Panathinaikos Atena 3—1; Vin- 
nylex Istanbul — Kecskemet 
3—1 ; „Cupa campionilor eu
ropeni" — feminin: Bari (Ita
lia) — Partizan Tirana 3—1 ; 
Ruda Hvezda Praga — Prin
ces (Olanda) 3—0 ; Eczacibasi 
(Turcia) — Sniace Santander 
(Spania) 3—0 ; „Cupa cupe-

IMPORTANTE MODIFICĂRI ÎN IERARHIA ȘAHISTĂ
.Fiorin Gheorghiu pe locul 10 în lume I @ Campio

nul mondial talonat de ex-campion © Trei șahiste so
vietice pe podium • încep meciurile candidaților

Multe și variate au fost e>/enl- 
mentele șahiste ale anului care a 
trecut. Pentru protagoniștii în
trecerilor pe tablele cu 64 de 
patrate, bucuria succesului. s-a 
împletit adesea cu amarul în frân
gerilor, care le-au precedat sau 
au urmat nemijlocit. Este și cazul 
primilor reprezentant! al șahului 
nostru,* * care au gustat din amân
două cupele, bucurindu-ne cu 
rezultate înalte, ca apdi să evo
lueze, în marcat contrast, sub 
posibilitățile lor obișnuite. Din 
această cauză, ne este greu să-i 
situăm — cu certitudinea de a 
nu greși — într-una din cele două 
categorii de performeri. în peri-

supra clasamentelor feminine. 
Aici, primele zece locuri, pe plan 
mondial, sînt ocupate aproape în 
exclusivitate de șahiste sovietice. 
Pe podium : Maia Ciburdamdze 
(campioană mondială) 2 400, Nona 
Gaprindașvili (fosta campioană) 
2 375 și Nana Aleksandria 2 335. 
Din păcate, șahistele noastre 
fruntașe sînt de căutat destul de 
departe în „Elo~. Prima, desigur, 
maestra internațională Eiisabeta 
Polihroniade cu 2 230 puncte. O 
urmează în ordine : Dana Nuțu 
2 190. Margareta Mureșan 2180, 
Gertrude Baumstark 2 145, Marga
reta Perevoznic 2 135, Lia Bogdan 
și Margareta Teodorescu 2 110. Să 
sperăm, că în următoarele luni, 
toate aceste jucătoare ale noastre 
își vor ameliora punctajele.

Și acum, prefigurind evenimen
tele principale ale sezonului ac
tual, să reamintim că peste pu
ține zile se dă startul în etapa vii
toare a C.M., în care — după 
cum am menționat — reprezen
tanții noștri nu figurează. In 
cursul lunii martie încep meciu
rile candidaților (Korcinoi — Pe
trosian, Spasski '— Portisch, Tal 
— PolugaOvski, Hubner — \dor- 
jan). Ca și cele ale candidatelor, 
dintre care duelul gruzin Nona 
Gaprindașvili — Nina Gurieli 
pare a fi cel mai interesant 
Poate că viitorii deținători ai ti
tlurilor mondiale se află tocmai 
printre aceste nume.

Radu VOIA

ATLETISM • La Belgrad, iu
goslavul Vladimir Milici a stabi
lit o performanță excelentă la a- 
runcarea greutății : 21,14 m. £1
a avut trei aruncări peste 20 m !
• La Cleveland, kenyanul Kipsubai 
Koskei a câștigat proba de 3 000 
m în 8:03,42 Crosul de la A- 
morebieta (Spania) a revenit en
glezului John Wild, care a par
curs traseul de 11 650 m in 38:04.

AUTO O Tradiționala compe
tiție internațională „Cursa de 24 
de ore" de la Daytona Beach 
(Florida) a revenit la actuala e- 
diție echipajului condus de pilo
tul vest-german Rolf Stommelen 
(,,Porsche — 935"), care a «par

curs 4 4Iff km cu o medie onară 
de |82 km. Pe locul secund, la 
33 ture de învingător, americanul 
Preston Henn („Porsche — 
Turbo").

ELO ’79
1. A. Karpov 2725 p ; 2. M. Tal 

2705 p ; 3. V. Korcinoi 2695 p ; 4. 
L. Portisch 2655 p ; 5. L. Poluga-
evski 2635 p ; 6. C. Mecking 2615 p; 
7. T. Petrosian 2615 p ; 8. B. Spasski 
2615 p ; 9. Z. Ribli 2610 p ; 10. FI. 
Gheorghiu 2605 p * 11. I. Balașov 
2600 p ; 12. R. Hubner 2600 p ; 13- 
L. Kavalek 2600 p ; 14. J. Timman
2600 p ; 15. V. Hort 2595 p ; 16. V. 
Țeskovski 2595 p 17. U. Andersson 
2590 p ; 18. A. Beliavski 2590 p ;
19. L. Liubojevic. 2590 p ; 20. R.
Vaganian 2590 p.

oada de timp scursă Să spunem, 
totuși, că la cele două „inierzo- 
nale“. atît Florin Gheorgniu cît 
și Eiisabeta Polihroniade au fost 
mai aproape ca niciodată de a 
intra în faza penultimă a cam
pionatelor mondiale (masculin 
și feminin), ratând de puțin ca
lificarea.

Recent, am intrat în posesia u- 
nor probe mai concrete ale nive
lului atins de șahiștii noștri, pe 
plan International, indicele de re
ferință este, ca de atâtea cri pînă 
acum, primul nostru mare maes
tru. Florin Gheorghiu. în clasa

balcanici, săritorul cu prăjina 
Elias Sakelaridis (5,10 m in 
1978, la Salonic) și săritorul în 
înălțime Dimitris Patronis 
(2,17 m în 1979, la Atena). O 
bună valoare are și celălalt 
„prăjinar" Dimitris Kiteas, ca 
și trioul de sprinteri Fraguis, 
Stratos și Kefalas. Tot un cam
pion balcanic (2,20 m în 1978) 
figurează drept cap de afiș și 
la lotul turc. Este vorba de să
ritorul în înălțime Ekrem Ozda- 
mar, un talent autentic. între 
iugoslavi, două vedete ale 
atletismului național, sări
torul de triplu Milan Spasoevici 
și vechiul aruncător de greu
tate Ivan Ivancici.

Atleții noștri, vorba aceea, 
cu mic cu mare (adică juniori 
și seniori), vor fi prezenți la 
startul celor 7 probe masculine 
și 5 probe feminine, străduin- 
du-se să-și aproprie victoriile 
în campionatele țării și succe
sul la „Cupa de cristal". Ba, 
unii dintre ei țintesc și parti
ciparea la „europenele" de la 
Sindelfingen, pentru care, fi
rește, au nevoie acum de per
formanțe de valoare care să-i 
recomande atenției exigente 
a selecționerilor... (R. VILARA)

LA VOLEI Șl BASCHET
lor” — feminin : U.S.C. Mun
ster — Voorburg (Olanda) — 
3—0 ; Sollentuna Stockholm — 
Temse (Belgia) 3—1.

_ ★
In competițiile europene de 

baschet s-au înregistrat următoa
rele rezultate. Masculin, „Cupa 
cupelor" ; Zadar (Iugoslavia) — 
Barcelona 96—90 (45—40) ; Caen
(Franța) — Gabetti Cantu (Italia) 
107—112 (51—50). Feminin, „Cupa
campionilor europeni : Beyerland 
(Olanda) — Clermont U.C. 79—78 
(43—lî>) © „Cupa Liliana Ronchetti": 
Belgrad — Gând (Belgia) 77—61 
(40—27). „Cupa Koraci" : Valla
dolid — Jugop lastika Split 102— 
103 (55—57) ; Standard Liege —
Superga Mestre (Italia) 92—82 
(46—46).

mentul „Elo" comunicat la în
ceput de an de către Federația 
internațională de șah (F.I D.E.), 
numele său figurează la o cotă 
deosebit de înaltă — locul 10 în 
lume ! Trebuie să spunem că, 
pentru prima oară, în istoria miș
cării șahiste . din țara noastră, up 
jucător român se situează pe lo
cul 10 în lume. Punctajul său 
exprimat în cifre este impresio
nant : 2 605 p (și aceasta o „pre
mieră", pentru întîia oară FI. 
Gheorghiu depășind limita celor
2 600 p). Dovadă incontestabilă a 
valorii acumulate de jorimul șa- 
hist român, care în anul trecut 
a obținut o serie de remarcabile 
rezultate. Le vom reaminti aici, 
într-o înșiruire aproximativă : 
locul întâi în turneele de la Lone

, Pine, Philadelphia, „World O- 
pen“, Chicago (toate in S.U.A.), 
Novi Sad (Iugoslavia), locul doi 
în „zonalul" de la Varșovia, locul
3 la Sao Paulo și al 5-lea la „in
terzonal" și la super-tumeul de 
la Buenos Aireș.

Clasamentul mondial — așa cum 
îl. reproducem alăturat — începe, 
bineînțeles, cu , campionul mon
dial Anatoli Karpov, care și-a 
confirmat clasa prin victorii la 
marile turnee, cum au fost cele 
de la Tilburg (Olanda) și Mont
real. Dar el este foarte aproape 
talonat de ex-campionul lumii 
Mihail Tal care cu ultimele sale 
rezultate dovedește că este într-o 
puternică revenire. Dintre cei
lalți ocupant! ai „zecimei" frun
tașe, creșteri de cote au înregis
trat Lajos Portisch și Zoltan Ri
bli, iar scăderi Viktor Korcinoi, 
Boris Spasski și Tigran Petrosian. 
In fine, am mai notat sensibilul 
coborâș al marelui maestru danez 
Bent Larsen, care se află abia 
pe locul 21, cu 2 585 puncte.

Pentru a avea complet șl clasa
mentul ,,Elo“ al primilor 10 ro
mâni, vom cita în continuare 
punctajele cele mai înalte și a- 
nume : M. Ghindă 2 475. M Șu- 
bă 2 470, Th. Ghițescu 2 460, V. 
Ciocîltea și V. Stoica 2 435. V. 
Vaisman 2 415. A. N’egulescu 2 110. 
C. Radovici 2 405. M. Pavlov 2 400. 
De menționat că tînărul Adrian 
Negulescu este șl posesorul unei 
medalii de bronz, cucerită la ul
tima ediție a campionatului euro
pean de juniori (sub 20 ani). Du
pă cum un alt șahist de perspec
tivă. Dan Bărbulescu, a ooținut 
locul 5 în campionatul mondial 
al juniorilor mici (sub 17 ani).

Mai puțin avem de comentat a-

Recordmanul tării, Nichifor 
Ligor (Steaua), va avea de 
înfruntat citiră adversari pu
ternici, in concursul de sim- 

bătă
Foto : Dragoș NEAGU

JOCURILE
(Urmare din t>aa. 1)

(4—4) și de două rezultate 
strînse (4—7, 2—4) cu care ei 
încheiaseră ultimele jocuri de 
verificare disputate în compa
nia campioanei lumii, reprezen
tativa Uniunii Sovietice.

Partida, consumată în fața a 
5 000 de spectatori la „Olympic 
Arena", a început furtunos, cu 
atacuri rapide de ambele părți, 
în min. 5 echipa R.F.G. este în 
inferioritate numerică și Cos- 
tea deschide scorul : 1—0. La 
un contraatac al adversarilor, 
apărarea echipei române este 
surprinsă și Vacatko egalează : 
1—1 (min. 12). Finalul reprizei 
este marcat de o gravă eroare 
de arbitraj. într-un moment 
cînd echipa R. F. Germania 
era doar cu 3 oameni pe ghea
ță, Tureanu a înscris un 
gol perfect valabil, dar arbi
trul de poartă, surprins de 
faptul că pucul a ricoșat 
rapid din rama de fier din spa-

LOTUL HALTEROFILILOR ROMÂNI
PENTRU „CUPA DUNĂRII"

Incepînd de vineri și până du
minică, localitatea Trencin din 
Cehoslovacia va găzdui „Cupa 
Dunării" la haltere, rezervată se
niorilor. La tradiționala compe
tiție vor participa, ca în fiecare 
an, reprezentative deosebit de 
puternice, care vor fi supuse u- 
nui veritabil examen Înaintea 
campionatelor europene de la 
Belgrad. Este vorba de selecțio

15 RECORDURI MONDIALE DEPĂȘITE DE HALTEROFILII 
BULGARI LA CAMPIONATELE NAȚIONALE!

Zilele trecute s-au desfășurat 
la Varna campionatele naționale 
individuale de haltere ale Bulga
riei. întrecerile s-au Încheiat cu 
un bilanț deosebit : au fost co
rectate 11 recorduri mondiale de 
s&Aiori și 4 de juniori !

La cat. pană (60 kg) Șt. Dimi
trov a „smuls" 130,5 kg <v.r. 130 
kg). I. Rus ev la cat. ușoară (67,5 
kg) a Îmbunătățit toate recordu
rile lumii : 147,5 kg la „smuls"
(v.r. 147 kg), 188 kg la „arun
cat" (vx. 187,5 kg) și la „total" 
336 kg (v.r. 332,5 kg). La cat. se- 
mimijlocie (75 kg) s-a declanșat 
o luptă fără precedent In istoria 
halterelor. La .smuls", mai In- 
til z lat ev cu 158 kg Întrece re
cordul lumii cu o jumătate de

OLIMPICE DE IARNĂ
tele porții (care nu avea plasă 
ajutătoare !) nu a aprins becul 
roșu. După terminarea jocu
lui, reluarea „au ralenti" a 
fazei, pe ecranele videoscoape- 
lor, a demonstrat fără tăgadă 
că golul fusese perfect valabil, 
în repriza secundă, Scharf adu
ce conducerea de partea forma
ției vest-germane (min. 23), dar 
numai după două minute în
scrie, din nou, Cosiea și scorul 
devine din nou egal : 2—2. în 
continuare am asistat la o 
perioadă de joc mai bun al ad
versarilor noștri, care pre
iau conducerea prin Vacatko 
(min. 26) și apoi, într-un mo
ment de inferioritate numerică 
al echipei române, își măresc 
avansul la două goluri prin 
punctul realizat de Egen (min. 
37) : 4—2. Din acest moment, 
conduși de căpitanul lor de e- 
chipă, Doru Tureanu, ho- 
cheiștii români atacă dez
lănțuit, obligîndu-și adversarii 
la momente prelungi de apă
rare, la capătul cărora, în min. 
38, Tureanu înscrie impara- 
bil : 4—3.

în ultima repriză, care a 
fost și cea mai frumoasă prin 
dinamism, dar și prin corecti
tudine (nici o eliminare !), ju
cătorii noștri domină, ega
lează în min. 45 prin același 
Tureanu, care — în vervă 
deosebită — aduce echipa în 
avantaj în min. 47, la capătul 
unei acțiuni individuale, înde-

★
LAKE PLACID, 13 (Ager- 

pres). — La Lake Placid s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 
82-a sesiuni a Comitetului In
ternațional Olimpic. (C.I.O.). în 
cadrul unei conferințe de presă, 
lordul KiUanin, președintele 
Comitetului' internațional olim
pic, a declarat că „toți cei 73 de 
membri ai Comitetului Interna
țional Olimpic, participant la

ACTIVITATEA FOTBALISTICA INTERNAȚIONALA
LA COVENTRY. în sferturile de 

finală ale C.E. (tineret) : Anglia 
— Scoția 2—1 (2—0) Returul la
4 martie la Glasgow.

ÎN FINALA „Cupei Ligii" en
gleze se vor întîlni Nottingham 
Forest și Wolverhampton Wande
rers. In semifinale (partide re
tur) Nottingham și Liverpool au 
terminat la egalitate (1—1), — în 
tur 1—0, iar Wolverhampton a 
dispus cu 3—1 de Swindon.

OPT echipe de Divizia A au 
fost eliminate în „32"-imile Cu
pei Franței : Marsilia, Lyon, An
gers. Brest, Bordeaux, Nancy, 
Bastia și Laval. Cîteva rezultate : 
Le Havre — Bordeaux 2—1, Be-

TELEX • TELEX
BASCHET • Echipa masculină 

a Ungariei a dispus la Novi Sad 
de echipa locală Vojvodina cu 
109—82 (58—44).

SCHI © La Cberhof (R.D.G.) 
tntr-un concurs de sărituri de La 
trambulină pentru juniori, victo
ria a revenit cehoslovacului 
Bohdmil Vacek cu 238,5 p (sări
turi de 82.5 m și 82 m).

TENIS © La Oakland (Califor
nia), Virginia Ruzici a invins-o 
cu 6—1, 6—3 pe Marele Louie 
(S.U.A.). Alte rezultate : GooLa- 
gong — Acker 6—3, G—4 ; Navra
tilova — Dupont 6—3, 6—2 ;
Wade — Richards 6—3, 6—2. •
In primul tur la Rancho 
Mirage (S.U.A.) : Van Di
llan — Ilie Năstase 6—4. 7—6; 

natele Bulgariei, Ungariei, Ceho
slovaciei, R. F. Germania, Aus
triei și României.

Țara -noastră va fi reprezentată 
de o echipă completă : N. Drag- 
nea, P. Pavel, G. Radu, St. Kiss, 
D. Cioroslan, D. Petre, I. Vaslle, 
V. Groapă, Șt. Tasnadi și St. 
Kreicik. Lotul este însoțit de an
trenorii Gh. Mănăilescu si Ilia 
Dociu-Ienciu.

kilogram. Apoi, Kolev ridică a 
bară de 160 kg. Urmează din 
nou Zlatev la 160,5 — încercare 
bună și în fine lui Kolev îi reu
șește 161 kg 1 La „aruncat" Mit- 
kov devine noul recordman mon
dial cu 197 kg (v.r. 196,5 kg — 
Logutov — U.R.S.S.). Da „total" 
atît ZLatev cu 352,5 kg cît și Ko
lev cu 350 kg depășesc recordul 
lumii deținut de Vardanian 
(U.R.S.S.) cu L kg și 2,5 kg.

Cele 4 recorduri mondiale de 
juniori au fost obținute de Alek
sandrov la cat. semigrea (90 kg) 
— 171 kg la „smuls" și 382,5 kg 
la „total" și de Asparuhov la 
cat. grea-ușoară (100 kg) — 175 
kg la „smuls" și 385 kg la ..to
tal".

lung aplaudată de public : 
5—4 pentru România. în fi
nalul partidei selecționata ro
mână s-a apărat calm și exact, 
reușind — în plus — să con
traatace periculos, așa cum 
s-au întîmplat lucrurile în min. 
53, cînd Olenici, plecat de Ia 
centrul terenului, unde a 
interceptat un puc, a fă
cut o cursă impetuoasă Ia ca
pătul căreia a înscris, pecetluind 
scorul final : 6—4 pentru Româ
nia.

Partida a fost bine condusă 
de arbitrul J. Neagles (S.U.A.) 
ajutat, la cele două linii, de 
Ilollct și Larochelle, ambii 
din Canada. Următorul meci 
al formației noastre se dispută 
joi la ora 13 (ora 20 în Româ
nia) tot la „Olympic Arena" si 
va fi condus de finlandezul. R. 
Kaisla.

în încheiere cîteva cu
vinte despre boberi. în cursul 
antrenamentelor cronometrate 
de marți, echipajul Panaitescu 
— Lixandru și-a ameliorat se
rios performanțele realizînd 
două coborîri bune (1:03,84 
și 1:04,17), ceea ce i-a adus pe 
locul 9 in clasamentul zilei. 
Miercuri seara la ora 19 (ora 
2... joi dimineață, în România) 
a început și concursul de sanie 
cu primele coborîri în proba 
individuală. La feminin, sînt 
prezente și reprezentantele 
r.oastre Elena Stan și Maria 
Maioru.

★ *
cea de-a 82-a sesiune a C.I.O. 
sint unanimi în faptul că cea 
de-a XXII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice trebuie să aibă loc la 
Moscova, așa cum s-a planifi
cat". Lordul Kiilanin a relevat 
năzuința membrilor Comitetu
lui Internațional Olimpic de a 
întări unitatea mișcării olimpi
ce, care servește cauzei păcii 
și înțelegerii reciproce între po
poare.

sancon — Nancy 1—0. In cursă 
au rămas 12 echipe din prima 
divizie, 17 din divizia secundă și 
trei din divizia a III-a.

MECIURI AMICALE : Sel. Ja
poniei — Ujpesti Dozsa 1—1 ; 
Videoton — Skoda Plsen 2—1 ; 
Is ma ilia (R. A. Egipt) — G.K.S. 
Katowice 1—0.

IN OPTrMlLF. de finală ale 
turneului de juniori de la Via
reggio: Perugia — Porto 2—1. La
zio — Juventus 3—0, Milan — 
Viena 2—0, Fiorentina — Avellino 

1, Torino — Partizan Belgrad 
2—2, Napoli — Dukla Praga 0—0, 
River Plate — Aris Salonic 3—0.

Vilas — Lutz 2—6, 6—2, 7—6; G. 
Mayer — Lloyd 6—2, 6—1 : Smith
— Kachel 6—7. o—1, 6—2. • La 
„Sport Halle" - din Hamburg a 
început competiția pe echipe de
numită .Cupa speranțelor". Pri
mele rezultate : Franța — Ceho
slovacia 2—0. Austria — S.U.A. 
2—0, Anglia — Spania 2—0 (mas
culin) și Anglia — Cehoslovacia 
2—0, Franța — R. F. Germania 
2—0, Suedia — Italia 2—0, S.U.A.
— Norvegia 2—0 (feminin).

TENIS DE MASA a In Cupa 
ligii europene «grupa a Il-a). la 
Brig ird (Țara Galilor) întâlnirea 
dintre echipele ȚărlL Galilor și 
Finlandei s-a încheiat cu victoria 
surprinzătoare La scorul de 7—0 
a jucătorilor finlandezi 1 In urma 
acestui insucces echipa Țării Ga
lilor va ;uca în ediția următoare 
a competiției în grupa a III-a.
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