
ÎNCHEIEREA VIZITEI DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU,
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
IN R.P.

Ceaușesco, 
Partidului

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
impreună 
Ceaușescu, au revenit, joi seara, 
in Capitală, din Republica 
Populară Bulgaria, unde au e- 
fectuat o vizită de prietenie 
la invitația tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar ai Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit în această vizită 
de tovarășii Nicolae Constan
tin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Aurel Du
ma, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ștefan Bîrlea, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Cabinetu
lui secretarului general al par
tidului și președintelui Repu
blicii, Constantin Mitea, mem
bru al C.C. al P.C.R., consilier 
ai secretarului general al par
tidului și președintelui Repu
blicii.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
tovarășii Die Verdeț, Cornel 
Burtică, Ion Coman, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Radulescu, Aneta Spornic, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță, 
Elena Nae, Ion Ursu, Richard 
Winter, Vasile Marin, de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat ȘÎ ai guvernului.

Aeroportul Otopeni, unde a 
avut loc ceremonia sosirii, era 
împodobit cu drapelele parti
dului și statului.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Cei prezenți au făcut o caldă 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, exprimîndu-și satis
facția față de rezultatele rod
nice ale vizitei de prietenie în
treprinse în Republica Popu
lară Bulgaria.

■Ar
Joi dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a luat par
te, la invitația tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, la o partidă 
de vinătoare organizată in re
zervația Iri Hisar.

Ar
J oi dimineața.

Elena Ceaușescu și 
Jivkova au vizitat, _
obiective social-culturale.

cu tovarășa Elena

tovarășele
Ludmila 

la Ruse,

BULGARIA
La sosirea la Galeria munici

pală, unde este amenajată o 
expoziție a celor mai reprezen
tative opere realizate de grupul 
artiștilor plastici din nordul 
Bulgariei, Raicio Stoianov, se
cretar pentru probleme ideolo
gice al Comitetului județean de 
partid, A. Cendov, directorul 
galeriei, și Dimităr Stefanov, 
coordonatorul expoziției, au a- 
dresat calde urări de bun venit 
și au ținut să mulțumească 
pentru onoarea de a primi vi
zita tovarășelor Elena Ceaușescu 
și Ludmila Jivkova.

în continuare, tovarășa Elena 
Ceaușescu împreună cu to
varășa Ludmila Jivkova au 
participat la o frumoasă cere
monie, tradițională pentru aces
te ținuturi, de atribuire a nu
melui unui nou membru al fa
miliei Lisicikov, care trăiește 
și muncește Ia Ruse. Intimpi- 
nînd pe distinsa oaspete din 
Româuia, ofițerul stării civile, 
Anka Mateva, a alăturat oferi
rii frunzelor de „zdraveț", veș
nic verzi, mulțumiri profunde 
pentru onoarea ce o face mu
nicipalității prin prezența sala 
un asemenea moment.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
vizitat apoi grădinița de copii 
purtând numele „Mara Maleeva 
Jivkova".

Pretutindeni în locurile vizi
tate tovarășa Elena Ceaușescu 
impreună cu tovarășa Ludmila 
Jivkova au fost salutate cu 
deosebită căldură de locuitori 
ai orașului, care au dat astfel 
expresie sentimentelor de prie
tenie, stimă și respect ce animă 
cele două popoare.

★
Joi după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, care, Ia invi
tația tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, au făcut o vizită de 
prietenie in țara vecină și prie
tenă, au plecat spre patrie.

De la reședința guvernamen
tală din Voden, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu 
duși Ia aeroport 
Todor Jivkov 
Ludmila Jivkova.

Aeroportul era 
drapelele de stat 
cii Socialiste România și Repu
blicii Populare Bulgaria, cu 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

La scara avionului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau rămas 
bun cu sentimente de caldă 
prietenie de la tovarășul Todor 
Jivkov și tovarășa Ludmila 
Jivkova, de Ia celelalte per
soane oficiale bulgare. Condu
cătorii celor două țări și partide 
își string mîinile cu căldură, 
se îmbrățișează prietenește.

au fost con- 
de tovarășul 
și tovarășa

pavoazat cu 
ale Republi-
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De vorbă cu un candidat din comuna Glina

în alegerile de la 9 martie

rrLA SPORT CA Șl LA MUNCA
SA-I FACEM PE OAMENI

VINĂ CU PLĂCERE.
în biroul prima- 

comuna Glina, o cli-
Intrînd 

rului din 
pă am avut senzația că am gre
șit adresa. Ne-au surprins în 
mod deosebit florile : splendi
dele garoafe din vaza de pe 
masa de ședințe, delicatele fre- 
zii de pe masa de lucru a pri
marului, mușcatele înflorite de 
la ferestre, © Biroul tovarășu
lui primar ? © Desigur — ni 
s-a răspuns, dar tovarășa pri
mar este pe teren. La C.A.P„ 
și apoi la Casa alegătorului... 
Așadar, tovarășa 
N-am găsit-o nici 
nici la centrele 

pentru

primar I 
la C.A.P, 

de afișare a 
listelor pentru alegerile da 
la 9 martie • A trecut pe 
aici, dar așa-i dînsa : ca argin
tul viu.„

Am intîlnit-o la localul noii 
școli, construit cu contribuția 
cetățenilor comunei. O femeie 
tînără, cu un zîmbet de licea- 
nă pe chip, cu privire vioaie

și inteligentă • Georgela 
Burduf. înălțăm o casă nouă 
pentru copiii satului și sint 
multe de făcut. Dar oamenii 
sint harnici, mai harnici și mai 
săritori decît mi-am închipuit 
eînd am venit aici, la Glina. 
9 Să înțelegem că nu sînteți 
de mult în această comună ? • 
Doar din octombrie, anul tre
cut. Am lucrat pînă atunci la 
Flacăra roșie, în Capitală. 
M-am legat, însă, repede de 
viața satului, de oamenii aceș
tia minunați...

Și oamenii din comuna Glina 
apreciază și ei — cum se cu
vine —s, hărnicia noului primar, 
firea sa deschisă, luciditatea cu 
care decide, cu care 
problemele comunei. Drept 
vadă stă faptul că el au 
semnat-o candidată în 
cumscrlpția locală pentru 
legerile de la 9 martie.

Am străbătut împreună stră-

rezolvă 
do- 
de- 
cir- 

a-

zile comunei. La intersecții am 
întîlnit, peste tot, indicatoare, 
care îndrumau spre Casa ale
gătorului, spre centrele de afi
șare a listelor. Localurile res
pective erau pavoazate sărbăto
rește.

• Cum privește o femeie- 
primar problema sportului în 
comună ? — o întrebăm pe to
varășa Georgeta Burduf. Ne 
răspunde prompt : © Așa cum 
este firesc să o privească, cum 
am învățat din documentele

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag 2-3)

In timp ce alergătorii de vi
teză, săritorii și aruncătorii 
de greutate se află in plin se
zon competițional pe teren aco
perit, — simbătă și duminică 
fiind programate campionatele 
naționale ale seniorilor si „Cu
pa de cristal" —, specialiștii 
probelor de aruncări lungi pre
gătesc performanțele verii. 
Imaginea de mai sus, surprinsă 
la un antrenament de haltere, U 
prezintă la lucru pe Carol Ra- 
duly-Zorgo, recordmanul națio
nal la aruncarea suliței, asistat 
de Iosif Naghi, recordmanul ță
rii la aruncarea discului.

Foto : P. NAGHI

La Neapole, m mijlocul fotbaliștilor tricolori

CONFECȚIA BUCUREȘTI - 
PRIMUL MECI PE TEREN

PROPRIU In „cupa
CUPELOR" LA HANDBAL (F)

Conform ințe'egerii de ultim 
moment, in semifinalele „Cu
pei cupelor" la handbal feminin 
echipa Confecția București va 
susține primul meci cu formația 
cehoslovacă Iskra Partizanske 
în ziua de 1 martie, la ora 
16,30, la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală. Partida 
retur se va disputa în localita
tea Partizanske, în ziua de 9 
martie. .

Cupa Poiana" la schi alpin

POLONEZUL W. GAJEWSKI
CIȘTIGATOR LA

POIANA BRAȘOV, 14 (prin 
telefon). Concursul internațio
nal de schi alpin dotat cu 
„Cupa Poiana” a debutat sub 
cele mai bune auspicii. Marți 
seara, din înălțimi se cerneau 
fulgi mari de zăpadă. Organi
zatorii i-au primit ca Pe o 
atenție deosebită a naturii, de
oarece pîrtiile de schi din Po
iană deveniseră cam golașe 
și puneau sub semnul incerti
tudinii desfășurarea în condiții 
optime a tradiționalei com
petiții. Miercuri, „Ratracul” spe
cial și arbitrii au pus totul 
la punct pînă în cele mai mici 
amănunte, astfel că joi la ora 
10, ora startului (care, con
semnăm cu satisfacție, a fost 
dat cu precizie electronică — 
deci se poate !), a pornit în 
cursă concurentul cu numărul 
1. Pîrtia de sub telefericul 
din Poiană, în porțiunea sa 
inferioară cu un grad de di
ficultate cerut de normele in
ternaționale și apreciat favo
rabil de delegatul Federației 
Internaționale de Schi, Ber
nard Gayraud (Franța), a fost 
marcată in prima manșă de 
antrenorul Kurt Gohn cu 68 

. de porți, care au însemnat tot 
atîtea obstacole pentru compe
titori. Coborînd foarte bine în 
această primă manșă a slalo
mului special, pe un traseu si
nuos, loan Cavași a înregistrat 
cel mai bun timp, depășindu-1

SLALOM SPECIAL
cu două zecimi pe Csaba Por- 
tik (nu am înțeles de ce a- 
cesta a fost introdus în cea 
de-a două grupă valorică, deși 
rezultatele anterioare îl reco
mandau evident pentru prima 
grupă). Polonezul Wojciech Ga
jewski a înregistrat timpul al 
treilea. Manșa a doua a fost 
trasată de antrenorul polonez 
Andrzej Globisz cu 67 de porți 
și cu o singură „încuietoare", 
pusă discret, chiar la jumăta
tea pîrtiei. Deschizătorul man
șei, maestrul sportului Dan 
Cristea, actualmente retras din 
activitatea competițională și 
antrenor al lotului național de 
juniori, a comunicat imediat 
după sosire concurenților ro
mâni despre buclucașa poartă. 
Dar schiorii au pornit în cursă 
și mulți dintre favoriți, prin
tre care și loan Cavași. Dan 
Frățilă, Alexandru Manta și 
alții au căzut în cursă, pier- 
zînd secunde prețioase, iar al
ții, ca Gheorghe Vulpe, Mihai 
Bîră, Wojciech Fie (Polonia) 
au fost nevoi ți să abandoneze. 
Gajewski, cunoscînd probabil 
felul de a marca al antrenoru
lui său. a înregistrat cel mai 
bun timp, cu două secunde față 
de următorul clasat, și astfel, 
după o cursă curajoasă, a reu-

• Paul 1OVAN

TURNEUL SUD-AMERICAN A FOST UTIL" SPUN TOȚI 
AȘTEPTĂM ACUM EXAMENUL CU „SQUADRA AZZURRA

KZ

<1
«

NEAPOLE, 14 (prin telefon). 
Miercuri, la ora prinzului, eînd 
am sosit la Roma, lotul nostru 
reprezentativ de fotbal se afla 
de o oră în capitala Italiei, ve
nit din Brazilia, via Paris.„ 
Dornici de a afla noutăți de pe 
acasă (ei fiind plecați în turneu 
— după cum se știe — de peste 
o lună), componenții lotului au 
răsfoit cu nesaț, în cele aproa
pe patru ore ale călătoriei cu 
autocarul spre Neapole, ziarele 
aduse de noi din țară și ne-au 
supus unui neîntrerupt „tir" de 
întrebări. Ajunși la 
ție, fotbaliștii noștri, abia au 
avut răgazul să se ' 
în camerele hotelului ____ __ ,
aflat chiar în apropierea portu
lui, pe faleză, și să ia masa,

destina-

instaleze 
„Royal",

u
după care au plecat imediat 
spre micul stadion „Collana del 
Vomero”, unde au efectuat 
un antrenament Această miș
care s-a dovedit mai mult 
decît necesară, după lunga 
călătorie începută luni du- 
pă-amiază la Recife (în Bra
zilia), continuată noaptea, după 
o așteptare de cîteva ore, pe 
aeroportul din Rio de Ja
neiro, și în ziua următoare (cu 
o escală la Dakar), apoi reluată 
miercuri dimineața (după o 
noapte petrecută în capitala 
Franței) și încheiată după-a- 
miaza. Seara erau foarte obo
siți și abia în dimineața zilei 
de azi (n.r. ieri) am reușit, la 
rîndul nostru, să aflăm de la ei 
— dlscutînd mai pe îndelete —

amănuntele așteptate în pri
vința turneului sud-american.

Opinia unanimă este că acest 
turneu s-a dovedit a fi foarte 
util, el oferind — potrivit spu
selor tuturor — excelente con
diții de pregătire, prin antrena
mente și jocuri în compania u- 
nor adversari puternici. Deși 
etapa argentiniană a turneului 
nu s-a mai putut realiza, ea a 
fost compensată prin mărirea 
numărului de jocuri, în Brazi
lia, astfel că proiectul inițial 
de 8—9 jocuri s-a îndeplinit cu 
următorul bilanț : trei victorii,

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. 2-3) (Continuare în pag. 2-3)



Campionatul de rugby se apropie • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • C I

BULETINUL PREGĂTIRILOR
DIVIZIONARELOR A

SPERANȚELE RUGBYȘTILOR 
BÎRLADENI..,

Odată cu popasul pe care l-au 
făcut, la Predeal, rugbyștii divi
zionarei A Rulmentul *
in cea de-a doua etapă 
gătirilor. Președintele 
Toader Berlea, se arată, 
neral, satisfăcut de felul 
„tandemul44 de antrenori 
cu-Paiu (ultimul revenit după 12 
ani la> cirma echipei) se ocupă 
de pregătirea XV-lui bîrlădean '. 
„ Jucătorii au muncit mult, se
rios, în tot cursul lunii ianuarie, 
pentru a-și îmbunătăți pregătirea 
fizică îndeosebi, antrenîndu-se 
pe stadion sau efectuînd crosuri - 
pe dealul Sohodolului, din veci
nătatea orașului**, tncepînd de la 
20 februarie. Rulmentul va sus
ține cîteva meciuri de verificare. 
Parteneri, cei... tradiționali, adică 
Politehnica Iași și Farul Con
stanța (echipă în care joacă o 
serie de bîrlădeni, precum Mo- 
trescu si Bucos). Speranțele rug- 
byștilor bîrlădeni : jocuri cît mai 
bune și un bilanț care să le a- 
sigure... permanența ta primul 
eșalon al sportului nostru cu ba
lonul oval.

DIN ..TEI** LA... BRAN
R.C. Sportul studențesc și-a 

mutat pentru cîteva zile sediu! 
pregătirilor în frumoasa stațiune 
brașoveană Bran. Prof. Constan
tin Fugigi, apreciatul nostru in
ternațional al deceniului trecut, 
conduce acum pregătirile monta
ne ale „universitarilor44 bucureș- 
tenl. Din lotul care se află la 
Bran îi amintim pe frații Hari-

au intrat 
a pre- 
secției, 
in ge- 

cum 
Flores-

ton. pe Ianc, frații Căinaru, Măr- 
culescu, Paras chives cu, Mihai Ni
col eseu (care reia, spre satisfacția 
tuturor, antrenamentele după o 
lungă întrerupere), Titus Toader, 
V. Dumitrescu. Fostul internațio
nal Al Atanasiu absentează (mo
tivat), deoarece se află în tur
neu în Italia, cu Știința CEMIN 
Baia Mare, a cărei garnitură o 
tntăreste.

PE SCURT
• Liderul campionatului, Stea

ua, își desăvîrșește pregătirile 
„pre-campionait44 la cabana For- 
ban, în frumosul decor al Bu- 
cegilor. La 21 februarie lotul rug- 
byștilor campioni se va reîntoarce 
ta Capitală, unde antrenamentele 
vor continua, urmînd a fi com
binate cu partide amicale. Rea
mintim că în afara campionatu
lui, al cărui nou titlu îl rîvnește. 
Steaua va disputa în sezonul de 
primăvară și tradiționalul său 
meci anual cu XV-le armatei 
franceze (la 1 mai, la Biarritz) 
• Și Dinamo participă la o ta
bără de iarnă, la Timiș ; înapo
ierea în Capitală : la 16 februa
rie ’
tn 
ale 
fie, 
al------- - ------ -- -------------
Brazi44. • Rugby în ..premieră' 
La Rm. Vîlcea ! ----- *
Din eseu a 
pul școlar 
și dovedit 
din seriile 
cTin cadrul

• O altă echipă angajată 
lupta pentru primele locuri 
clasamentului, R. C. Grivîța Ro
s-a pregătit în același decor 
Bucogilor, la cabana „Trei
‘ ' L. .._ă“

Profesorul N. 
înființat pe lingă Gru 
auto o echipă care și-a 
calitatea, cîștigînd. una 
campionatului școlilor
M.T.Tc.

I

LOTUL REPREZENTATIV DE TENiS SE ANTRENEAZĂ 
■ PART1CIPÎND LA „CUPA 16 FEBRUARiE"

® întrecerile au loc in sălile „23 August" și Steaua

Sîmbătă și duminică, la Tg. Mu
SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂh

FEMININ >
In două 

August44 și 
competiția 
„Cupa 16 
individuală 
prezenți sportivi din majoritatea 
secțiilor bucureștene și din țară.

Concursul din sala „23 August4* 
reunește pe membrii lotului re
prezentativ (Florin ~ '
Dumitru Hărădău, 
și Marian Mîrza). _____  _ ____
alăturat tinerii și talentații Cris- 
tinel Ștefănescu 
Marcu, precum 
cu. Iată rezultatele 
trate : D. Hârădău
cu Cr. Ștefănescu și 
6—2 cu J. Bîrcu ; *
6—3, cu M. Mîrza și 
8—6 cu A. Marcu ; FI. 
6—1, I T __ ■■
6—3 ch J. Bîrcu.

Cîteva rezultate înregistrate în 
sala Steaua. Băieți, turul I : D. 
Nemeș (Jiul) — Z. Nemeth (Cu-

săli bucureștene, „23 
Steaua, se desfășoară 
de tenis dotată cu 
Februarie", întrecere 
la startul căreia sînt

Segărceanu, 
Andrei Dîrzu 

cărora îi s-au

și Adrian 
șl Jean Bîr- 

' ' înregis- 
6 2 

3—6,
7-6,

6—4,
Dîrzu 6—1,
6—2. 6—7,

_ ________ , _ Segărceanu
6—cu A. Marcu și 7—5,

A.

prom) 6—3, 6—4 ; O. Pavel 
(Steaua) — M. Tăbăraș (Progre
sul) 7—5, 6—4 : E. Hnat (T.C.B.) 
— M. zaeopceanu (Steaua) 4—fi, 
6—4, 7—5 : Tr. Marcu (Dinamo
Bv.) — D. Stănescu (Steaua) 7—5, 
6—3 ; C. Popovici (Jiul) — L. Bu- 
karesti (Cuprom) 6—4, 6—1 ; B. 
Almâjan (Jiul) — FI. Ion (T.C.B.) 
6—1, 6—1. Fete, turul I;
Proca (I.J.G.C.L. Galați) — 
Dănilă (Dinamo Buc.) 7—5, 
Georgeta Onel
Doina Beleuță
6—1, 6—3 : Luminița Sălăjan (Po
litehnica Cluj-Napoca) 
Benedek (Mureșul Tg.
6—1, 6—2 ; Cosmina
(T.C.B.) — Valentina _____

' (Steaua) 6—2, 6—0. • Tot în sala 
Steaua se vor desfășura, tncepînd 
de lunea viitoare. întrecerile do
tate cu „Cupa Steaua", rezervate 
seniorilor și senioarelor. (S. IO- 
NESCU — coresn.).

Sanda 
Alice. 
6—2 ;. 

(Progresul) — 
(Dinamo Buc.)

- Maria
Mureș) 

Popescu 
Cocan

• „ȘTAFETA PĂLTINIȘ*4 a 
reunit duminică, în cunoscuta 
stațiune montană peste 1 000 
de tineri, amatori ai sporturi
lor zăpezii din Brașov, Cluj- 
Napoca, Tg. Mureș, Mediaș și 
Sibiu. La manifestația orga
nizată • de Comitetul județean 
Sibiu al U.T.C.,--------
C. S. Șc. Șoimii Sibiu au a- 
vut loc demonstrații de schi 
(slalom paralel), concurs pen
tru începători și diferite 
jocuri distractive. • PE MO
DERNA arenă de popice cu 
6 piste Voința Ploiești s-a 
disputat competiția feminină 
„Cupa Voința*4, ia care s-au 
Întrecut 6 echipe. Pe primele 
locuri în clasamentul general: 
1. Voința Ploiești 4769 pxl. (din 
două jocuri), 2. Petrolul 
Băicoi 4721 p.d., 3. Voința Ga
lați 4658 p.d. La individual 
cele mai mari punctaje le-au 
obținut Minela Dan — 8£5 
— la junioare și Pdixe- 
nia Gavrilă — 820, ambele de 
la Voința Ploiești. • RECENT, 
67 de șahiști din școlile ge
nerale cu activitate șahistă 
mai intensă din județul Ilfov 
f-au întîlnit în tr-un concurs 
județean, evidențiindu-se C. 
Ioniță (Coșereni), D. Duțu 
(Buftea), C. Maiou (Fundulea) 
și Elena Șasea (Slobozia Moa
ră). Felicitări merită însă și 
organizatorul întrecerii de la 
Buftea, neobositul activist 
sportiv loan Frățilă, în vîrstă 
de aproape 80 de ani. • PE 
POTECILE întortochiate ale 
Drumului Roșu din Poiana 
Brașov, peste 100 de elevi din 
întreg județul și-au disputat 
întîietatea la sanie ta „Cupa 
pionierilor44. Cu mult curaj 
și-au pilotat săniuțele Adria
na Nica (Șc. gen. L Oodleal 
și Florea Marius (Șc. gen. 4 
Făgăraș) declarați învingători. 
• HALTEROFILII de la C.S. 
Dunărea Galati sînt lipsiți de 
cel mal elementar simț gospo
dăresc. După ce pleacă de la 
vestiarul patinoarului artifi
cial, unde se antrenează, ră- 
mîne în urma lor o murdă
rie de nedescris. Antrenorul

Gh. Gospodirov ar trebui să 
intervină mai energic . și________ _____ ________ ___ pe 
această linie a disciplinei și

•
Dîmbo-

T

B.T.T. și

a simțului gospodăresc. 
ETAPA JUDEȚULUI " 
vița a campionatului republ 
can de schi a revenit elenilor 
ttego.lștesd : 
(I—c. transp 
Silviu Tjcușan 
Mama Șerban 
Marius Braiu 
Pucioasa). ©
REA ștrandul- 

Hunedoara.

Teodor Pătrașcu 
telecom unicati:), 

(Șc. gen 1). 
(Lie. nr. 4) și 

(Lie. industr. 
ÎN APROPIE- 

[ din Valea 
Seacă, Hunedoara, s-a desfă
șura: cea de a IX-a ediție a 
„Memorialului George Bălea- 
nu“ la cros. Au cinstit prin 
participare memoria atletului 
hunedorean peste 900 de atleți 
dte 30 de asociații și cluburi 
sportive. Pe echipe, jocul I a 
revenit atleților de la Ceta
tea Deva. Printre ciștigăvxui 
îndi\*iduali s-au numărat Olga 
West (Cetatea Deva) — la

L Mihaela Bjdecan 
Hunedoara) — la 
U și Dumitru Dobre 
Deva) — la juniori

junioare 
(Metalul 
junioare 
(Cetatea 
HL • LA CUNOSCUTA DIVI
ZIONARA C ROVA BOEicri 
de Vede, conducerea asocia
ției acordă un substanțial 
sprijin activității fotbauștilc- 
juniori. Recent. acestora li 
s-au pus la dispoziție un ves
tiar și o magazie pentru echi
pament — procurat !r. lama 
aceasta. în rrezent, la ROVA 
activează două grupe de Ju
niori și două de copii. Primii 
joacă în Divizia C și tn cam
pionatul de onoare al județu
lui _ ‘ - - - -----------
în 
loc 
tre 
lui 
ria __________ ___
mai aplaudat med a fost cel 
de la categoria 51 kg tn care 
V. Sărăcilă a dispus la puncte 
de gălățeanui N. ștefan.

Teleorman- • LA BACAU, 
Sala sporturilor. a avut 
o reușită gală de box te- 
S.C. din localitate și Oțe- 
Galațt. încheiată cu vlctn- 
băcăuanilor la 6—4. Cri

RELATĂRI DE LA": L Io- 
nes cu, I. Cornea, D. Moraru, 
C. Gruia, T. Siriopol, M. A- 
vanu, I. Vlad, N. Tănase și 
S. Neniță.

LA SPORT CA//
(Urmare din pag. 1)

Șl LA MUNCA"

CARNET
•- La Sf. Gheorghe, ta organi

zarea CJ.E.F.S. Covasna și a 
C.S.Ș. 2 Sf. Gheorghe, -pe coli
nele munților Baraolt a avut loc 
ediția a n-a a competiției de 
------ „Memorialul Lajos Gali44, în 
amintirea fostului nostru campion 
de maraton. Au participat peste 
400 alergători din județele Argeș, 
Brașov, Bistrița Năsâud, Buzău, 
Harghita, Mureș. Vrancea și Cc- 
vasna. Cîțiva cîștigătort : juniori 
HI : Eva Buna (Tg. Secuiesc) și 
L Cristea (C-lung) ; juniori H : 
Katalin Kerestely (Sf. Gheorghe) 
și Cr. Dobre (C-lung) ; juniori I: 
Lenuța Turcu (Focșani) și T. Co
ban u (Brașov). Pe 
comb. Sf. Gheorghe 
ceafărul Brașov S3 
Focșani 56 p. (Gh. 
coresp.).
• „Cupa Vrancea4* 

cu participarea a peste 200 
atle;-. (juniori H) din 11 județe, 
verificare pentru concursul repu
blican de sală aî juniorilor H 
care se va desfășura ta kx^ftate, 
la 23 și 24 februarie. Cișugătorii : 
FETE : 50 m : Mîhaela Vasile 
(Petrol. PL) 6.7 ; lungime : Ga- 
brieSa Coteț (C-S.Ș. Focș.) 5,73 m;

•cros

echipe : L
121 p. 2. Lu-
p. 3. C.S.Ș.
BRIO TA —

la Focșani.
de

■ ATLETIC
înălțime : Katalin Kiss ■ (Amidex 
Tg. Sec.) 1,72 m ; greutate : Da
niela Costian (C.S.Ș. Br.) 
m ; BĂIEȚI : 50 m : Ad. Lung 
(Șoimii Sib.) 6,0 ; lungime : Laur. 
Nudur (C.S.Ș*. fer. 6,34 m ; înăl
țime : L Niculiță (C.S.Ș. Adj ud) 
L80 m ; triplu : M. Feraru (C.S.S. 
GL 13,15 m ; greutate : M. Vin- 
tilă (C.S.Ș. PL) 14,47 m.
• întrecerile pentru „Cupa de 

cristal* încep sîmbătă La ora 
16,30 și continuă duminică de la 
ora 16.
• Clubul bucureștean Rapid a 

organizat, în Incinta Stadionului 
Tineretului, cea de a XXX-a edi-

. ție a tradiționalei competiții de 
cros dotată cu „Cupa 16 Februa
rie4*, la care au luat parte peste 
200 de ooncurenti. Junioare H — 
1 ooo m : El. Budișteanu (Met.) ; 
junioare I — 2 000 m : Paula Hie 
($c. g-rală 190) ; senioare — 
3 000 m : Dorina Conț (C.A.U.) ; 
juniori H — 2 000 m : V. Cimpu 
(Minaur ZIatna). juniori I — 4 000 
m : ion Maga (Minaur ZIatna) ; 
sudori — 7 000 m : N. Dumitru 
(Rapid). (N. D. Nicolae — co- 
resp.).

11,50

M.

Pas cu pas, populara competiție 
care este „Cupa României** — și 
care se bucură de interes major 
in handbalul feminin — se apro
pie de etapa finală. - Deocamdată, 
iubitorii acestui sport vor putea 
urmări, la sfîrșitul săptămînii. 
etapa premergătoare actului fi
nal : desfășurarea jocurilor din 
cele două grupe semifinale, or
ganizate la Tg. Mureș și Cluj- 
Napoca.

Cele opt formații ajunse pînă 
în această etapă a întrecerii au 
fost împărțite în două grupe se
mifinale : Confecția București, 
Știința Bacău, Progresul Bucu
rești și Hidrotehnica Constanța 
— la TG. MUREȘ : Constructorul 
Baia Mare, TEROM Iași, Rulmen
tul Brașov și r ■ ’ —
mișoara — la 
Chiar la prima 
dent că grupa 
Tg. Mureș, în 
campioana țării 
a clasamentului 
Diviziei A, Știința Bacău, și de
ținătoarea - - - - *
București, 
echipă de 
Constanța, 
echilibrată __
Napoca. Aici, șansele 
Constructorul Baia Mare și Rul
mentul Brașov sînt, evident, su
perioare. Demnă de remarcat este 
prezența nescontat.ă, dar pe de
plin meritată, a unei divizionare 
B în această etapă superioară a

Constructorul Ti- 
CLUJ-NAPOCA. 

vedere este evi- 
semifinală de la 
care evoluează 
și lidera actuală 

campionatului

trofeului, Confecția 
alături de puternica 

pe litoral, Hidrotehnica 
se anunță mult mai 
decît cea de la Cluj- 

echipelor

intrece 
și — i 
lalte i 
sitatea 
cîștigă’ 
pei Ro 
nin, di 

Pârtie 
semifin 
șl dum 
cele d< 
mate i 
primul 
doilea 
prograi 

Simb; 
fecția 
Cons tar 
Progres 
poca : 
— Con 
TEROM 
sov.

Dumb 
in ța Bs 
stanța 
Progres 
poca : 
torul 1 
Baia M 
în vedi 
partide 
delegat 
care vc 
in ziua 
sini— 
ziua d< 
mele d 
grupă i 
trofeuL z

In Divizia A la po 
ECHIPELE ELECTROMUREȘ T 

DIN NOU IN PRfc

AZI, LA BRAȘOV : START IN „RALIUL ZĂPEZII"
Astăzi, la Brașov, se dă startul 

în „Raliul zăpezii* 
tomdbilistic dz ~~________
de fapt prima etapă (din șase) a 
campionatului republican de ra
liuri. Întrecerea se desfășoară pe 
o distanță de 371 km (dintre care 
tS sînt probe speciale), primul 
autoturism urmînd să plece în 
cursă azi. La ora 16,01. din fața 
Rectoratului Universității din lo- 
cahtate. După ce vor străbate 
traseele stabilite din județul Bra
șov. echipajele — plecate din 
minut in minut — vor reveni ia 
jocul startului izceplnd de la ora 
23.22.

Iert. Jng. Aurel Roman, secreta
rul Filialei A_C_R. Brașov’, ne-a 
pus la dispoziție amănunte de 
ultimă crt : „Toate pregătirile
•rgamzatoriee sînt gata paitru a 
onora cum se cuvine cea de a

, concurs au
de performanță —

X-a ediție a „Raliului zăpezi 
concurs tradițional de deschidere 
a sezonului competițional de au
tomobilism. O primă veste bună 
ar fi aceea că automobiliștii s-au 
înscris în număr mare la startul 
acestei întreceri : 60 de echipaje 
din : Brașov, București, Cluj-Na- 
poca, Drobeta — Tr. Severin, 
Arad, Sibiu, Iași, Deva, Timișoara., 
Baia Mare ș.a. Bineînțeles, nu 
lipsesc sportivii clasați pe pri
mele trei locuri ale campionatu
lui în anul care a trecut : echi
paj eS? I. A. Dacia Pitești (for
mația campioană), Cetate Deva 
și i.t.a. Timiș. Automobiliștii 
revin in cursul nopții de vineri 
spre sîmbătă La Brașov, rezulta
tele urmînd să se afișeze la se
cretariatul de la locul de start 
ta dimineața zilei de sîmbătă**. 
CM. FR.)

X. ACTUALITĂȚI
• Sezcc.ul oompetițkmal se des

chide sfmoă’A. dnd este progra
mată trad’.rr>nala competiție de 
dcJocroe dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie*. întrecerile, deschise tu- 
turce categorîLor de alergători 
Ctacepătocl. juniori mari și mici, 
seniori) se vor desfășura pe un 
traseu amenajat te jurul bazei 
sportive ..C_re$aru- si vor începe 
la ora 15
• Duminică la ora 9 are loc. 

Ia sediul CA'FJ.S. (etajul VUD. 
ședința plenară anuală a Comite
tului federației. Vor participa, a- 
J iruri de membrii Comitetului fe
deral, activiști <fcn diferite cen
tre. tehnicieni și sportivi frun
tași- Vor f! dezbătute raportul 
privted activitatea desfășurată în 
anul 1575 și pianul de măsuri

DIN CICLISM

partidului nostru, cum am în
țeles de la colectivul muncito
resc al întreprinderii Flacăra 
roșie — o problemă de inte
res național, un act de edu
cație, care se cere ridicat me
reu pe noi trepte calitative. 
Doar este vorba de sănătatea 
poporului, de viitorul copiilor 
noștri.

Și tovarășa primar ne aduce 
argumente. Comuna Glina are 
o frumoasă bază sportivă, cu 
vestiare și baie, are terenuri 
de sport la toate cele patru 
școli generale, iar la căminul 
cultural se desfășoară zilnic în
treceri de tenis — la două 
mese — și de șah, în cadrul 
etapei de iarnă a „Daciadei".

O Dacă veneați duminică la 
noi, puteați vedea o sărbătoa
re sportivă de toată frumuse
țea. Sute de copii și tineri s-au 
întrecut Ia săniuș și schi, pe 
pirtiile amenajate de ei. Avem 
oameni inimoși, care îi atrag 
spre sport : Cristea Boerov •— 
președintele asociației, profeso
rii Costin Novac și Maria* Gî- 
dei, Vasile Radu — vicepreșe-

dintele consiliului popular co
munal și alții.

Georgeta Burduf este doar din 
octombrie care a trecut primar 
la Glina, dar ne vorbește des
pre sport cu surprinzător de 
multe amănunte, cu pasiunea 
unui „om de sport”. • Vom 
planta pomi în jurul terenuri
lor, vom sădi flori.- • Am vă
zut în biroul dv. flori multe 
și frumoase.

Nu a așteptat să-i punem 
vreo întrebare in legătură cu 
ele. Ne-a luat-o Înainte cu 
răspunsul : • Unde sînt flori 
omul vine cu plăcere și cu în
credere în bine. Și la primărie, 
și la muncă, și la sport, avem 
datoria să-i facem pe oameni 
să vină cu plăcere și încre
dere .

Ascultam și ne gîndeam că, 
alegînd-o deputata la 9 martie, 
oamenii din Glina vor avea in 
primărița lor un sprijin de nă
dejde In eforturile de continuă 
Înflorire a vieții In comună.

pe anul 1380. Desigur, la loc de 
frunte se va situa analiza 
dului în care pot fi realizate 
portante sporuri de calitate 
performanței.
• La începutul lunii martie 

fi programate primele întreceri 
deschise rutierilor.
• Competiția internațională de 

șosea dotată cu „Cupa F.R. Ci
clism*4 se dispută anul acesta In
tre 23 și 30 martie, pe șoselele 
din împrejurimile Constanței. 
Sînt, de fapt, opt etape distincte 
fără un clasament general. Ală
turi de cei mai buni rutieri ro
mâni (în frunte cu membrii lotu
rilor naționale), se vor alinia la 
start și alergători de peste ho
tare. Este vorba de șase repre
zentative. între care cele ale U- 
niunii Sovietice. Cehoslovaciei și 
Poloniei. Competiția contează șl 
ca test de selecție în vederea 
alcătuirii echipei României pen
tru „Turul Mediteranean44.

mo- 
im- 
alc

vor

CONTINUĂ ACTIVITATEA 
DE PATINAJ VITEZĂ LA 

MIERCUREA CIUC
Temperatura scăzută din ulti

mele zile a făcut să se reia ac
tivitatea de patinaj viteză pe 
pista naturală din Miercurea duc. 
Astfel, cei mai buni viteziști — 
seniori și juniori I și H — vor 
participa azi și mîine la campio
natul național de poliatlon al 
seniorilor.

NOI SUCCESE LA 
LOZ IN PUC I

Se reaminteșt» celor Interesați 
că numai astăzi șl mîine mal 
pot procura bilete pentru atrac
tiva tragere specială Pronoexpres 
— Olimpic de duminică 17 fe
bruarie 1980. se pot obține au
toturisme, mari câștiguri în bani 
șl excursii peste hotare, între 
care șl la Moscova, cu prilejul 
Jocurilor Olimpice de vară. Con
sultați prospectul tragerii șl cum
părați din vreme bilete !

Tragerea Loto de astăzi, 15 
februarie 1980, se desfășoară la 
orele 16,30 tn sala clubului spor
tiv Progresul din str. dr. Stal- 
covicî nr. 42 ; numerele cîștigă-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
te-toane se transmit la râcEo șl 

levizâune în cursul serii.
Ap JUCAT NUMERELE 

PREFERATE ?
Pentru a ilustra din nou frec

vența mare și valoarea ridicată 
a succeselor la cel mal simplu și 
popular sistem de joc — LOZUL 
ÎN PLIC — vă prezentăm astăzi 
aați cîțivia dintre cei mai recenți 
cîștigători : Tonco Gheorghe
(Piatra Neamț) — autoturism
,?Skoda_ 120 L“ ; Vlădescu Flo- 

autoturism 
Laurențiu 
Gheorghe

Tonco
Neamț) 

„BKuua, 120 La ; 
nana (Rm. Vîlcea) - 
„Trabant 601" ; Rusu 
(Suceava), Kovacs

(Glodeni, jud. Mureș), Lăzi ca Ion 
(Constanța) — cîte 20.000 lei ; 
Aanei Valeatin (Dumeești — To- 
direști, jud. Vaslui), Filip Dumi
tru (Ceanu-Mare, jud.
Barbu c. Petrea (Bacău), Roșea 
Marius Ion (Slatina, jud. Olt), 
Both Imre (Odorheiu Secuiesc), 
Călărașu N. Marin (Cepari, jud. 
Olt) — cîte 10.000 lei. NUMAI 
CINE JOACA POATE CTȘTIGA I

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO“ DIN 8 FEBRUARIE 

1980
Categoria 1 : 1 variantă 100% 

'•= autoturism „Dacia 1300“ și 2

20.000

Cluj),

Electromureș a devenit în ulti
mul timp o forță de mîna întîi 
în sportul din Tg. Mureș. Repre
zentată prin secții puternice la o 
serie de ramuri sportive, ca 
lupte (în Divizia A, la greco-ro- 
mane), popice Gcu două formații 
în Divizia A), volei, handbal, 
box, fotbal, tenis de masă, șah, 
patinaj, hochei și alpinism, A. S. 
Electromureș se impune cu auto
ritate la unele discipline. Astfel, 
o spectaculoasă evoluție au avut 
în ultimul timp echipele de po
pice, tx>ate cele patru fiind pre
zente la turneele finale ale cam
pionatelor naționale de seniori 
(Divizia A) și juniori ediția ’79. 
Formația masculină a reușit să 
se claseze pe valorosul loc doi, 
iar cele două sexteturi de ju
niori pe locurile trei — deci un 
rezultat meritoriu, mai ales pen
tru o unitate sportivă relativ tî- 
nără.

Acum, în ajunul reluării cam
pionatului Diviziei A la popice 
(23—24 februarie), am avut o 
convorbire cu antrenorul coordo
nator Iuliu Radovici, economist 
la întreprinderea Electromureș, 
care refuză, cu modestie, să vor
bim de merite personale în suc
cesele pe care le-au obținut for
mațiile respective (în actualul 
campionat, după tur, atît la fete 
cît și la băieți, divizionarele E- 
lectromureș se află în fruntea 
clasamentelor). Toate aceste suc
cese — accentua interlocutorul 
nostru — aparțin sportivilor în
șiși', oameni foarte serioși, atît 
la locurile lor de muncă, cît și 
la orele de antrenament. Arena 
Electromureș, avînd doar două 
piste, este tot timpul supraso-

licitată i 
crurile : 
ne spui 
vă măr. 
joc la i 
stalații . 
popieelo.! 
(„Da, vi 
niștii și 
Electrom 
de ridic, 
nalizare

Pentru 
de la E 
pregătirii 
zile și t 
afiâ în : 
pildă, Hi 
lotului n 
zilele ac 
temațion. 
Electrom 
pionatul 
locului f 
acum. C 
ora acru 
nior), St 
mațieîtTJr 
dean, E 
Ana Opt 
tinerii, p 
zie, ca V 
— toți c 
850—860 F 
Aria Făgi 
cu perfo 
cifre car 
bune pe 
nate.

• Azi ș 
șov, etapz 
competițif 
jucătotHs--- 
divizionar

25 DE ECHIPAJE DE BOB-2 SI 
PENTRU „TROFEUL CA

Sinaia, 14 (prin telefon). Cele 
25 de echipaje aflate în locali
tate pentru a lua parte la între
cerile ediției a 5-a a ooncursului 
internațional de bob „Trofeul 
Carpați“ se antrenează intens pe 
pista de pe muntele Furnica. 
Vremea favorabilă (temperatură 
sub zero grade, vizibilitate bună) 
și străduințele organizatorilor 
(F.R.B.S. și comisia de speciali
tate a județului Prahova) facili
tează desfășurarea coborârilor de 
antrenament în condiții excelen
te, așa cum s-a petrecut, de pil
dă, joi, cînd s-au făcut și pri
mele cronometrări. în manșa I, 
cel mai bun timp a fost reali
zat de echipajul A. S. Poiana 
Cîmpina I (pilot Ghlțu) 1:08,67,

timpii un 
echipajele 
șina) ' * 
1:09,44 
cizăm 
parte 
R. F. 
noastră. F 
întrecerile 
Carpați" 
pentru tit 
ril. 
r3pr< 
cegi și Vc 
și Tractor 
iana Cimp:

Cele pat: 
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„CUPA POIANA" LA SCHI
(Urmare din pag. 1)

Șit să cucerească primul loc în 
această competiție internațio
nală, la care au fost prezenți 
schiori din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia și România. 
Din cei 52 de înscriși pe lista 
de start, doar 23 au reușit să

variante 25% a 17.500 lei ; Ca
tegoria 2 : 6,75 variante a 16.497 
' ' ~ ' * 26,50 a 4.202

27.50 a 4.049 
162 a

314.50 a
1.858 a

lei ; Categoria 3 :
lei ; Categoria 4 :
lei ; Categoria 5
lei ; Categoria 6 :
lei; Categoria X
lei.

687
354
100

REPORT CATEGORIA 
164.572 lei.

Autoturismul „Dacia 1.300“ 
de la categoria 1 a revenit 
participantului ORDOG MIHAI 
din Goreni-Mureș.
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SÎNT ÎMPOTRIVA CONDUCĂTORULUI
DE FOTBAL „DESCURCĂREȚ" CU ORICE PREȚ

I
I
I

ișoara 
celei- 
niver- 

este
„Cu- 
femi-

I
grupe 
mbătă 
Irt din 
►rogra- 
pe zL 

de-al 
acum

I
I

! Con- 
tehnica

I cre- 
ru-

uj-Na- 
, Mare 
ara și 
I Bra-*

I fără 
pro-

: Ști- 
h Con- 
jești - 
luj-Na- 
Instruc- 
[uctoru! 
Brașov, 
portante 
itate a 
[arbitri. 
|ă. abia

.finale 
5v§7"-în 
id pri- 
fi ecare 
disputa

I
I
I
I
I
I

BALAȘ : Reale,
îndoială ! Asemenea 
mă frămintă și pe mine, 
de azi. Aș începe cu pro- 
conducătorilor de fotbal, 

Este o
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cu maximă

conducători
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Discuție cu ION
— Stimate tovarășe Ion Ba

laș, rubrica de fotbal a zia
rului nostru a lansat în dez
baterea specialiștilor — a oa
menilor din fotbalul de azi, dar 
și de ieri — citeva probleme 
după părerea noastră nerezolva
te. De citeva săptămîni adu
năm opinii, adunăm soluții, 
căutăm căi de rezolvare. Dum
neavoastră — de fapt nici nu 
v-am întrebat încă — ce 
deți, problemele puse de 
brica noastră sint reale ?

ION 
nici o 
bleme 
Și nu 
blema 
de secție și de club, 
problemă mult mai importantă 
decît li se pare unora. Con
ducătorul de fotbal nu este 
doar omul de protocol, cu bi
rou și telefoane pe masă... El 
este o verigă foarte importantă 
in fotbalul nostru — și în ori
ce fotbal —, rolul său de mare 
însemnătate fiind acela 1) de 
a înțelege primul 
hotărîrile federației și 2) de a 
le aplica primul, — ~—-—x 
eficacitate.

— Nu știm cîți 
din fotbalul nostru corespund 
atit punctului 1, cit și punctului
2. Impresia noastră și chiar a 
unor... conducători, tile căror 
opinii le-am găzduit în același 
spațiu de ziar, este că aceas
tă verigă foarte importantă, 
cum o numiți dv., Ișî înțelege 
uneori în chip cel puțin ne
clar rostul. Și atunci, de unde 
eficacitate ?

I.B. : Să știți că o federație 
poate să fie foarte puternică, 
poate să fie chiar genială — 
nu este cazul federației noas
tre —, dacă nu are conducători 
buni de club cu care să 
ze nu face mare lucru...

— în sfîrșit, ați pus, 
eu, degetul pe rană : 
în fond, adevărata problemă a 
conducătorilor din fotbal ?

I.B. : Adevărata și prima pro
blemă este că NE TREBUIE 
OAMENI POTRIVIȚI PENTRU 
ACEST LOC. Multe cluburi, 
multe secții sint seduse de ti
pul de conducător „DESCURCĂ
REȚ”. Omul care să „rezolve” 
arbitrajele, protocoalele etc.

- Genul de conducător cu 
viitor (în general) scurt, care 
lasă tocmai fotbalul pe ulti
mul plan, îngropîndu-l uneori...

I.B. : Din nefericire, asa es
te. Or, în această muncă avem 
nevoie de oameni competenți, 
integri, principiali, de oameni 
care să urmărească ferm, nea
bătut, aplicarea politicii parti
dului nostru in sport.

— Avem asemenea conducă
tori in fotbalul nostru ?

I.B. : Avem. Dar nu destui...
— Ce trebuie făcut pentru a 

avea destui, pentru a avea atî- 
ția cîți are nevoie fotbalul ro
mânesc ?

I.B. : întîi de toate, trebuie 
o selecție mult mai riguroasă.

— Nu se selecționează numai 
juniorii, se selecționează și 
conducătorii...

I.B. : Apoi este nevoie de o 
instruire complexă sistematică, 
în măsură să înarmeze cu cu
noștințele cele mai noi, mai 
moderne corpul conducătorilor 
de fotbal. Nici nu vă puteți 
închipui cit de importantă este 
pentru noi problema conducă
torilor de fotbal...

— Ba eu îmi închipui, dar 
dați-mi dv. un termen 
ferință, de comparație, 
înțeleagă toată lumea 
grad de importanță.

I.B. : Ei bine, eu socotesc că

cred 
care-i,

de re- 
ca să 
acest

două
s-a

Ile 
(rund
I care, așa 
E află în- 
1 Poziția 
|ă de bul- 
I care a 
licle man- 
I podiumul
I, doar a- 
Ipcste ho
ta de sla- 
piind des- 
lîați.
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(Româ- 
lae Barbu
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0, se dis- 
în două

ȘTIRI, MECIURI AMICALE • ȘTIRI, MECIURI AMICALE

. Meciurile 
vor începe 
de juniori

C. S. TIR-
Unicul gol

F.C.

• DE LA F. R. FOTBAL. Toa
te partidele din campionatele Di
viziilor A. B și junlori-republl- 
cani, programate inițial pentru 
duminică 9 martie, se vor disputa 
SIMBATA 8 MARTIE................
din Diviziile A șl B ’ 
la ora ÎS,30, iar cele 
— la ora 13.30.

GLORIA BUZĂU — I 
GOVIȘTE 1—0 (0—0). ■ 
a fost marcat de Dorobăț. Du
minică, formația tîrgovișteană va 
întâlni, pe teren propriu, de la 
ora 11, echipa Petrolul Ploiești. 
(T. Budescu — eoresp.).

UNIREA DRAGAȘANI — 
OLT 2—6 (1—3). Au înscris : Pl- 
țurcă (2), Ciobanu (2), Șoarece șl 
lamandi, respectiv Șerban (2).
• ENERGIA GH. GHEORGHIU- 

DEJ — F.C.M. GALATI 1—2 (0—1). 
Au marcat: Trandafir (min. 37 — 
autogol), Gruber (min. 50 — au
togol), pentru gălățenl și Gruber 
(min. 59) pentru gazde. F.CJW. 
GALAȚI : Hagioglu — Bejenaru, 
Constantinescu, Olteanu, Țolea — 
Majaru, Balaban, Cramer — Ru- 
su, N. Florea, Cojocaru, Au mai 
jucat : Oană, Vlad, Moțoc, (Gh. 
Grunzu — eoresp.).

_ ••• A
BALAȘ, vicepreședinte al F. R. Fotbal
problcma conducătorilor de fot
bal este la fel de importantă 
ca și problema directorilor de 
întreprinderi, importantă fi
rește pentru randamentul în
treprinderilor. Și ca să ră- 
mînem în perimetrul fotbalului, 
problema conducătorilor lui 
este la fel de importantă, dacă 
vreți, ca și problema oameni
lor de gol din echipele noas
tre. Progresul fotbalului româ
nesc este condiționat direct de 
rezolvarea ambelor probleme.

— Cum vedeți rezolvarea cri
zei oamenilor de gol ?

I.B. : Știm cu toții, vedem 
cu toții că fotbalul de astăzi 
înseamnă alte condiții de a- 
tac și alto condiții de apărare 
față de fotbalul de acum 10—15 

ani. Or. antrenorii noștri nu 
au înțeles încă faptul că la con
dițiile noi din apărare (supra
aglomerare, timp foarte redus 
de manevră) trebuie să selec
ționezi, să cauți și apoi să 
FORMEZI alt tip de atacant ! 
Tipul de atacant care să se 
descurce pe spații foarte re
duse, in citeva fracțiuni de se
cundă, și cu cite unul sau doi 
„jandarmi" în spate. E mult 
mai greu să „scoți" asemenea 
atacanți, dar asta-i situația. 
Pregătirea trebuie să aibă în 
vedere această realitate, iar 
instruirea trebuie să-și multi
plice cu 2. cu 3. cu 4 orele 
destinate pregătirii speciale (in 
timpul antrenamentelor și... 
după antrenamente) a oameni
lor de gol. Din păcate, în de
plasările mele la echipe nu am 
văzut mai deloc instruire indi
vidualizată pentru atacanți, pen
tru oameni de gol...

— Nu credeți că în locul re
gretelor este cazul să se in
tervină cu măsuri ? Adică an
trenorii să fie obligați — și 
controlați ca atare — să lu
creze individualizat la capito
lele hotărâtoare ale jocului, 
cum este și va rămîne proba
bil pe vecie golul ?

I.B.  : Pot să vă suun că fe
derația a început o acțiune de 
îndrumare și control în aceas
tă direcție. Nu este o simplă 
campanie, este o acțiune pe 
care o dorim permanentă.

— Ce alte probleme ale fot
balului nostru ar merita, după 
opinia dv., o subliniere acum ?

I.B. : Fără o ordine a impor
tanței, iată citeva probleme la 
care mă gîndesc în ultima vre
me : 1) S-a făcut și se face 
ineă puțin pentru terenurile din 
cartiere, baze mici, fără pre
tenții, cu un fel de micro-te- 
renuri de fapt, pe care micii 
fotbaliști să fie Ia ei acasă. 2) 
După cum am văzut eu toții, 
reprezentantele noastre de 
club au ieșit din mediocritate 
astă-toamnă in cupele europe
ne, atrăgind — un moment — 
asupra Iot atenția specialiști
lor din alte țări. Sint de pă-

1—1 (1—1).
— delta 
In primul 

____ Municipla- 
__ _____ , formația gazdă 

organizatoarea competiției

OLIMPIA SATU MASE — ÎN
FRĂȚIREA ORADEA »—3 (0—1).
Ambele goluri ale oaspeților au 
lost marcate de Pușkaș (mia. ÎS 
șl 67). (Z. Covaci — ooresp.).
• SOMEȘUL SATU MARE —

LOMBIX (R.P.U.) 3—0 (1—0). Ce
le două goluri ale învingătorilor 
au fost realizate de Szilaghi (min. 
19) șl Fărcaș (mia. 60). (Z.
Covaci — eoresp.).
• C.I.L. SIGHET — DIOSGYOR

V.T.K. 2—0 (0—0). Au marcat :
Bocșa (min. 57) și Culd* (min. 
77 — din 11 m). Meciul ș-a dispu
tat miercuri. MINERUL CAVNIC 
— DIOSGYOR V.T.K. ----- 
Meciul a avut loc joi.
• F.CJă. BRAȘOV

TULCEA 4—1 (2—0).
joc din cadrul .Cupei 
lui Brasov", _
organizatoarea competiției — a 
cîștlgat, la capătul unul joc di
namic, spectaculos, în fața echi
pei Delta Tulcea cu 4—1, Prin 
punctele realizate de : Boriceanu 
(min. 36 șl 50), Chioreanu (min. 
17) și Paraschlvescu (min. 31). 
Pentru Delta a marcat Zicu (min. 
76). Astăzi, eu începere de la 
ora 16, pe stadionul Municipal,

ștacheta atinsă de aceste 
echipe în sus, nu in jos 
altă problemă de care ne 
în fiecare sezon : tole- 
la cluburi. Chiar și la 

apar»

rere că în pretențiile noastre 
vizind calitatea fotbalului ro
mânesc, vizînd ridicarea aces
tei calități, trebuie să pornim 
de Ia 
patru 
3) O 
izbim 
ranța 
echipe fruntașe la noi, 
din cind in cind acest fenomen 
care subminează și uneori ehiar 
dărâmă o muncă de luni de 
zile. De aici, graficul atit de 
variabil și de „accidentat” al 
comportării formațiilor noas
tre. Constanta in muncă și 
permanența spiritului de exi
gență, iată elemente decisive 
în lupta pentru obținerea per
formanței. In această ordine de 
idei, fie-mi permis să evoc un 
exemplu grăitor dintr-un do
meniu sportiv en care ne min- 
drim cu toții. A doua zi după 
ce au ciștigat medalia de aur, 
pe echipe, la campionatele 
mondiale de la Fort Worth, di
mineața, la ora 8, toate ghn- 
nastele noastre „de aur" erau 
prezente Ia sală, la antrena
ment, ea niște eleve silitoare, 
cu profesorul lor Beia Karoly, 
pregătindu-se Se zor, ca și cum 
cu o zi inainte nu s-ar Ii in- 
timplai nimic deosebit. Sur
prinși, organizatorii nici nu 
apucaseră să dea jos steagu
rile și să aranjeze sala după 
festivitățile din ajun. Un exem
plu care spune multe despre 
munca neîntreruptă, despre e- 
xigenta permanentă, despre o 
conștiință a muncii. Am în 
minte acest exemplu și mă gin- 
desc la performanțele noastre 
din fotbal (rare și nu întâm
plător !), „stropite" adeseori cite 
2—3 zile Ia rând...

— Bine spus, o ..CONȘTIIN
ȚA A MUNCII". De la ea bl
eep toate performanțele socia
le, în viața de toate zilele, ca 
și in sport.

Marius POPESCU

mihai m 19 ANI, SINGUR PRINTRE „DUȘMANI

unde 
mai dulce, unde eu 

putut juca încă 4 ani 
fi considerat că me- 
e golul, și tocmai de 
cazul să mă las la 

Pe înaintașii care-i a-

Inginerul Mlhai Adam știe cu 
exactitate cînd a fost Cel mai 
productiv atacant al fotbalului 
nostru. Spune : „De trei ori am 
purtat laurii golgeterului : în 
1964—«5, 1967—68 și 1973—74. Ulti
ma dată am trăit un paradox : 
am realizat cifra cea mai bogată 
(23 de goluri, față de 18 și 15) 
deși, judecat după virstă, căci 
aveam 34 de ani, ar cam fi tre
buit să trăiesc din amintiri. 
Mi-am pus atunci pentru prima 
dată întrebarea : unde ne sint 
înaintașii 7 întrebarea este vala
bilă și astăzi, -chiar dacă, o vre
me, a fost spulberată de Dudu 
Georgescu".

— Intr-adevăr, unde ne sint 
înaintașii 1

— Nu știu. Poate că se com
plac în liniile din spate, ’ 
viața este ‘ 
aș mai fi 
dacă n-as 
nirea mea 
aceea ___
36 de ani. __ _______ . _____  ..
vem li urmăresc din apropiere, 
în calitate de arbitru : ratează
cu seninătate, pentru că nu au 
tehnică in regim de viteză, nu 
au forță, nu „au ambele picioa
re", iar cînd ajung față în față 
cu portarul advers se fistîcesc 
și cedează. Ca să scap de acest 
complex, eu, fără să-mi ceară 
antrenorul, rămineam are Întregi 
eu Moguț, portarul lui „U“, in
tr-un stadion pustiu și repetam 
pină oboseam situația de „unu 
La unu". Nu >pun că nu-mi agăța 

este

va avea loc cel de ai doilea meci 
din cadrul competiției dintre F.C. 
Bala Mare și Corvlnul Hunedoara. 
(C. Gruia — eoresp.).
MINERUL MOLDOVA NOUA 

— F.C.M. REȘIȚA 3—0 (1—0). •
BIHOREANA MARGHITA — 
M.T.K. BUDAPESTA 0—2 (0—0).
• F. C. CONSTANȚA — POR
TUL CONSTANTA 3—0 (O—0) •
VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
MINERUL ANINA 1—0 fi—0) •
DACIA ORAȘTIE — PANDURII 
TG. JIU 3—1 (1—0) • METALUL 
AIUD — COSTRUCTn-ELECTRO- 
METAL CLUJ-NAPOCA 1—0 •
METALUL SIGHIȘOARA — UNI
REA ALBA IULIA 4—1 (1—0) •
L M. PIATRA NEAMȚ — ELEC
TROMOTOR TIMISOARA 3—1 
fi—1) • CONSTRUCTORUL VAS
LUI — I. M. PIATRA NEAMȚ 
0—3 (0—2) • CELULOZA
NEAMȚ — CONSTRUCTORUL 
VASLUI 1—6 (1—D.

• F.C. ȘOIMII SIBIU — GLO
RIA BISTRIȚA 2—1 (2—1). Alt
înscris : Frățllă (min. 6) și Țurlea 
(min. 26) pentru gazde. Dănilă 
(min. 19) pentru oaspeți. (Ilie 
Ionescu — eoresp.).

p.

TURNEUL SUB AMERICAN A FOST UTIL
(Urmare din pag. 1)

(la acest 
cu o ca- 
locuri, a 
apreciată, 
colective, 

fost și

cinci rezultate de egalitate, o 
înfrângere. Echipele întâlnite au 
fost, — după cum ținea să sub
linieze antrenorul principal 
Constantin Cernăianu — de 
bună valoare. Deportivo Caii, 
de pildă, pe care selecționata 
noastră a învins-o cu 1—0, este 
campioana Columbiei, clasată 
pe locul secund în ediția din 
anul trecut a „Cupei Liberta- 
dores" (un echivalent al Cupei 
campionilor europeni pentru 
America de Sud). în Brazilia, 
de asemenea, toate echipele a- 
vute ca adversare sint din pri
ma categorie valorică. Iar vic
toria obținută de fotbaliștii 
noștri asupra binecunoscutei 
formații F. C. Santos, campioa
na statului Sao Paulo 
meci stadionul local, 
paritate de 25 000 
fost arhiplin), a fost 
Antrenamentele (atât 
rit și individuale) au 
ele foarte susținute, efectuiri- 
du-se în general rite două pe 
zi (s-au făcut antrenamente 
chiar și în zilele meciurilor). 
Formația mai des folosită în 
turneul sud-american a fost ur
mătoarea : Iordache și Cristian 
(după principiul un meci unul, 
un meci celalalt) — Negrilă 
(Tilihoi), Sameș, Ștefănescu, 
Munteanu II — Dinu, Boloni, 
Bălăci (Mulțescu) — M. Rădu- 
canu, Cămătaru, D. Nicolae 
(Bălăci). Acesta este, dealt
fel, și „ll“-le probabil pentru 
meciul de aici, cu Italia.

Potrivit aprecierilor lui C. 
Cernăianu, compartimentul care 
in acest turneu a dat deplină 
satisfacție a fost apărarea (în 
cele șase meciuri din Brazilia 
a primit doar două goluri — 
unul din penalty și altul din 
lovitură liberă). Despre cuplul 
fundașilor centrali Sameș — 
Ștefănescu, de pildă, brazilienii 
au opinat că este de talie mon-

Lipsesc Înaintașii care... să marcheze goluri

< k

viața

ca eă 
întîi 

mine 
t răs-

■-...........................- î!MWY"ini"
și el mingea, dar de cele mai 
multe ori scăpăm și împingeam 
balonul în plasă.

— în fond, care este 
de golgeter ?

— Să ne înțelegem bine, < 
fii golgeter, trebuie mai 
să-ți placă golul. Pentru 
cel puțin, nimic nu putea 
cumpăra clipa aceea unică după 
gol, cînd o tribună înțesată ex
ploda în entuziasm. Dar pentru 
clipa aceasta de fericire, cite 
privațiuni, cite sacrificii ! O via
ță cu desăvîrșire ordonată este 
necesară pentru a-ți menține for
ța intactă, căci tot ce are apă
rarea adversă mai înverșunat se 
mobilizează contra omului de 
care se teme. Antrenamente su
plimentare, în care trasul la 
poartă devine obsesie, incumbă 
de asemenea în sarcina înainta
șului care se respectă. Studierea 
dinainte a viitorilor adversari, 
fundași sau portari, este, la fel, 
necesară, pentru a cîștiga i cele 
cîteva minute • bune , din meci, 
cînd le poți depista punctele 
vulnerabile, fără să mai vorbesc 
că și ei pot face același lucru 
cu tine. în meci însă, viața gol
geterului este și mai grea. De
vine un calvar, de unde, cîteo- 
dată, am spus, se deschide o fe
reastră spre paradis : marcarea 
golului ! Un fundaș se lipește de 
tine, altul te păzește din ochi 
prin apropiere. Contactele sint 
dure. Ei au superioritate nume
rică, avantajul de a trebui să 
destrame ceea ce tu improvizezi, 
o mie de tertipuri complementa
re, greu de sesizat chiar și de 
către arbitru, cum ar fi ciupitul, 
tragerea discretă de tricou. înțe
parea cu vorba. Tu ai de partea 
ta calmul care, vai, se menține 
atit de greu, dar cu care, la 
rindu-ți, ii dezarmezi pe adversari. 
Mai a* poziția privilegiată de a 
sta cu fața la poartă, spre deo
sebire de fundaș, care stă cu 
spatele, mai ai și balonul in po
sesie, fără ca fundașul să știe 
ce ai de gînd să faci cu el. O 
minge in adincime, de aceea, 
poate fi ideală fiindcă compro
mite toate atuurile obiective ale 
fundașilor, punîndu-le In valoare 
pe ale înaintașului. Dacă acesta 
mai are și viteză, se poate vorbi 
de gol. De aceea, preferința mul
tor echipe de a juca lateral cînd 
ajung la 16 m de poarta^ adver
sarului n-o consider deloc o ma
nevră tactică savantă, cum se in- • 
sinuează, ci neputința de a fi 
percutant. Teama de șoc, de 
„tăvăleală", vine tocmai din in
ferioritate fizică. Triumful gol
geterului este, în ultimă instan
ță, triumful prospețimii fizice. 
Unui fundaș, oricît de strașnic 
ar aplica el marcajul, nu se poa
te să nu-i vii de hac pînă la 
urmă. Demarcîndu-te continuu, îl 
obligi să te alerge. Dacă ai un 
plus de rezistență, vine o clipă 
cînd el „termină benzina". Va fl 

dială. O comportare excelentă 
— după cum ni s-a spus — a 
avut și fundașul Munteanu II. 
în schimb, atacul a lăsat, ca de 
obicei, de dorit, îndeosebi sub 
aspectul finalizării, ratind 
inadmisibil de mult (î'n ultimul 
meci din Brazilia, cu Nautico 
Recife, Cămătaru a irosit pa
tru mari ocazii de gol).

Firește, despre acest tur
neu vom mai avea prilejul să 
discutăm și după revenirea 
fotbaliștilor noștri în țară. Deo
camdată ne vom opri aici, aș
teptând ca acumulările de pînă 
acum să fie valorificate prin- 
tr-un joc bun și un rezultat a- 
semănător în meciul deosebit 
de dificil de sîmbătă după-a- 
miază cu reprezentativa Italiei, 
în vederea acestei importante 
confruntări, lotul nostru a efec
tuat azi (n.r. — ieri) un antre
nament tehnico-taetic complex, 
iar vineri dimineața se va an
trena din nou. de această dată 
chiar pe stadionul San Paolo, 
care va găzdui și jocul de sîm
bătă. Toți componenții lotului 
sint sănătoși și apți de joc, cu 
excepția lui Bălăci, care a su
ferit o entorsă și mai resimte 
dureri la picior. Dar dr. To- 
mescu speră sâ-1 refacă com
plet pină Ia ora meciului.

Lotul italian se află într-o 
mică localitate lingă Neapole, 
Vietri sul Mare, unde a și sus
ținut joi după-amiază un joc 
de verificare cu formația lo
cală Cavese. Intr-o 
cu cei peste 30 , de 
italieni veniți aici din prin
cipalele 
relatată
Sport" — antrenorul Bearzot se 
arată încă nedecis asupra alcă
tuirii formației pentru meciul 
cu echipa României. Pînă la 
următoarea noastră corespon
dență, să mai precizăm că 
partida de sîmbătă va începe 
Ia ora 16 (ora României) și va 
fi condusă de arbitrul olandez 
Corver.

discuție
ziariști

orașe 
în

ale țării — 
„Gazetta dello

clipa care te trimite spre gol. 
In numele acestui „plus", eu am 
fost primul la toate testele o- 
chlpei mele, m-am culcat de
vreme, nu am băut, nu am fu
mat. Am venit și din copilărie' 
cu rezistența și ambiția celui 
de-al ll-lea copil dintr-o familie 
rămasă de timpuriu fără tată, 
care a muncit si la cîmp, a și 
învățat carte, a jucat și fotbal. 
Toată viața mea am avut aco
perire in muncă. De aici, poate, 
ascendentul moral care m-a aju
tat să înving apărările, anii, pu
blicul din deplasare... Cind un 
fundaș mă amenința verbal, cîn-d 
publicul striga zeflemitor spre 
sfirșitul carierei mele, „moșule" 1, 
săgețile lor nu mă atingeau, căci 
știam că le e frică de mine, de 
vreme ce vor să mă înghenun- 
cheze cu astfel de metode. Sin
gura ripostă a fost golul, intr-o 
activitate sportivă de 19 ani fără 
un cartonaș roșu sau galben. 
Așa l-am făcut o dată pe Olo- 
geanu să se enerveze (el !) pes
ta măsură, să-și piardă capul și 
să ia mingea în brațe, în careu; 
tot așa am făcut, altă dată, să 
amuțească publicul orădean.

— Ai avut „idoli" 1
— Pe Constantin am vrut să-l 

copiez, pe Dumitrache numai 
să-l privesc.

— Se Întrevede, totuși, ceva?
— Ieșeanul Cioacă. Are tehnică 

și viteză. Ii recomand să exer
seze cu piciorul sting, ca și lo
viturile cu capul. Și viață or
donată, dacă cumva nu duce. Ar 
mai fi Cămătaru, care trebuie 
să-și îmbunătățească sprintul.

— Ce se întâmplă eu Mihăită 
Adam II ? .

— Este Ia centrul de copii și 
juniori „U“, grupa 12—13 ani. 
Vine acasă cu vînătăi Ia picioa
re, semn că se bate pentru gol. 
Bătrânul nostru antrenor, Șepci, 
mi-a spus o dată, chipurile în 
glumă : „Mă Mlhai, puștiul tău 
țl-a moștenit simțul porții și în- 
căpățînarea. Dacă ai fi avut șl 
tu finețea lui în conducerea ba
lonului... !“

Ion CUPEN
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PRIMELE MEDALII DE AUR N-AU FOST 
DECERNATE MARILOR FAVORIȚI!

LAKE PLACID, 14 (prin te
lefon). După ce zile de-a rin- 
dul stratul de nea s-a tot sub
țiat, iată că joi a nins abun
dent, spre liniștea organizato
rilor acestei a XIII-a Olimpia
de albe. Așadar, în condițiile 
unei ninsori puternice s-au des
fășurat probele de joi, la ca
pătul a trei dintre ele fiind de

FIȘIER
SANIE. Clasamente după manșa I (13 februarie) : Masculin; ‘ ‘ Dettlef (R.D.G.)Haspinger (italia) Bremze (U.R.S.S.) Glass (R.D.G.) Hildgartner (Italia) Rinn (R.D.G.) I european C. s-a răsturnat și Feminin : 1. Vera38,988 ;

(13 februarie) : Giinther ~ E. D. B.P.6. H.Campionul (Italia)

1.43,199 ;43,343 ;43,559 ;43,609 ;43,652 ;43,802. Brunner a abandonat.Zozoluia (U.R.S.S.) 38,988 ; 2.Melitta Sollmann (R.D.G.) 39,289; 3. Ingrida 39,346 ; 4. I 39,393 ; 5.(Austria) Demleitner Elena Stan ...25. Maria 41,071.SCHI FOND. 30 km rie) : 1. Nikolai(U.R.S.S.) 1.27 :02,80

2.3.4.5.

Ama nd ova llona Brand Angelica 39,411 ; '(R.F.G.) (România)i Maioru

(U.R.S.S.) (R.D.G.) Schâfferer 
6. Elisabeth 39,568 21.40,852 ; (România)

(14 februa-Zimiatov — campion olimpic, 2. Vasili Roșcev (U.R.S.S.) 1.27:34,20, ‘(Bulgaria) Wassberg (Suedia) 1.28:40,35, Jozef Luszcek (Polonia) 1.29:03,64, 6. Matti Pitkanen (Finlanda) 1.29:35,03, 7. Juha Mieto (Finlanda) 1.29:45,08, etc.PATINAJ VITEZĂ. 1500 m femei (14 februarie) : 1. Annie Borckink (Olanda) 2.10,95 — campioanaolimpică, ? 2:12,35, 3. Germană) (Norvegia) 2:12,59, psson (Suedia) drea Mitscherlik 2:13,05, 7. BethSCHI ALPIN.t (14 februarie) :1 (Austria) 1:45,50 l i mp ic (pîrtia de 3009 m cu 835 m diferența de nivel), 2. Peter Wirnsberger (Austria) 1 :46,1?? 3. Steve ~ • • «—
1:46,62, 1:46,75, 1:47,04, lia) 1:47,13, etc.

3. Ivan Lebanov 1.28:03,87, 4. Thomas
‘ 5.

2. Ria Visser (Olanda) Sabine Becker (R. D. 2:12,38, 4. Eve Jensen 5. Silvia Fiii- 2:12,84, 6. An-(R.D. Germană) Heiden (S.U.A.). Coborîre bărbați1. Leonhard Stock I — campion o-

Podborschi (Canada)4. Peter Miiller (Elveția)5. Pete Paterson (S.U.A.) 
6. Herbert Plank (Ita-

cernate primele medalii la ac
tuala ediție a 3. O. Pe un tra
seu dificil, la poalele munților 
Adirondack, a avut loc, dimi
neața, cursa de schi fond pe 30 
km, încheiată cu succesul ne
așteptat al alergătorului sovie
tic Nikolai Zimiatov, în virstă 
de 24 de ani. Dealtfel, și în 
proba de 1500 m la patinaj vi
teză victoria n-a revenit uneia 
dintre favorite, ci unei ouțsi- 
dere, olandeza Annie Borckink 
(28 de ani), în palmaresul că
reia n-a mai figurat pînă acum 
nici un succes notabil ! La 
coborîrea, desfășurată în condi
ții grele, pe pîrtia de la White
face Mountain, schiorii au făcut 
dovada înaltei lor măiestrii 
sportive și, aș zice, al curaju
lui lor deosebit. Primul loc i-a 
revenit tînărului schior aus
triac Leonhard Stock (21 ani), 
care nu făcea parte din rîndul 
marilor favoriți. El a realizat o 
medie de 102,860 km pe oră !

După cum se vede, primii trei 
campioni ai Olimpiadei a XIII-a 
au fost mai puțin scontați. Ce 
ne vor rezerva, în această pri
vință, zilele următoare ale în
trecerilor ?

Pe 
jată 
bob, 
seara, 
trecerile olimpice de 
prima reuniune au 
coborîri la simplu 
femei. După cum se știe, par- 
ticipind pentru prima oară la 
concursurile olimpice din a- 
ceastă ramură sportivă și a- 
vînd, în general, o experiență 
competițională internațională 
redusă, țara noastră a înscris 
doar două concurente, 
deosebit de dificilă, a 
pe concurenți și concurente u- 
nor serioase încercări, cîțiva- 
dintre ei neputînd evita neplă
cutul incident al răsturnării, 
așa cum. a fost cazul chiar al 
unuia dintre favoriți. Carlo 
Brunner (Italia), recent cîștigă- 
tor al titlului de campion al 
Europei, care a și abandonat 
concursul.

AZI, LA LAKE PLACID
BOB : ora 9,30 : Coborîri lr 

manșele I și II la bob 2
PATINAJ ARTISTIC : ora

14 : proba de d£*is — figuri o- 
bligatorii ; ora 21 : proba de 
perechi — programul scurt.

PATINAJ VITEZA : ora
10,30 : 500 m bărbați și femei.

SÂNTE : ora 14 : Coborîri in 
manșa a Ul-a la bărbați și 
femei.

SCHI FOND : ora 9 : Cursa 
de 5 km femei.

această 
nu au 

prima 
competiției

cauză 
lipsit, 

coborîre 
fe-

CEL MAI FRUMOS
Campionatul englez, a cărui 

actuală ediție oferă un plus de 
interes iubitorilor de fotbal 
din țara noastră — englezii 
fiind partenerii noștri de gru
pă pentru „Mundialul" spaniol 
— iși continuă netulburat acti
vitatea. Ultima etapă a mai 
produs 31 de goluri, deci o me
die de 3,1 goluri de meci, ceea 
ce atrage atenția asupra poftei 
de joc a „insularilor". Perfor
merele etapei au fost Liverpool, 
„buldozerul", condus de Dal
glish, care a ciștigat cu 5—3 in 
deplasare, la Norwich, și 
Ipswich Town, învingătoare cu 
4—0, tot in deplasare, asupra 
lui Everton. Din primul 
trebuie menționat un fapt 
racteristic pentru fotbalul . . 
glez. In minutul 88, scorul era 
3—3. In această situație, ma
joritatea echipelor continen
tale, dacă ar fi fost în 
situația lui Liverpool, ar fi re
dus viteza, pentru a menține 
draw-ul din deplasare. (Bine
înțeles că fotbaliștii noștri n-ar 
fi făcut excepție, dimpotrivă...). 
Dar Liverpool, a cincea mare 
echipă europeană după Real 
Madrid, Internazionale, Ajax și 
Bayern, a sprintat în stilul ei 
caracteristic, marcind încă două 
goluri — în ' 
prin Dalglish și 
menționăm, în 
(semnificativă) 
în ultimele 18 
pool a jucat cu 
formație.

Cit privește cel de-al doilea 
joc, să notăm ascensiunea im
presionantă a lui Ipswich, e- 
chipă care a făcut cîndva glo
ria lui Alf Ramsey. In octom
brie, Ipswich era pe ultimul 
loc. Astăzi, echipa în care 
joacă și fostul „ajaxist" G. 
Muhren se află printre frunta- • 
șele clasamentului.

Chiar și această 
a trecut) confirmă ______ ___
libru valoric din campionatul 
englez. Simbăta ____ '.Z
chipele în deplasare au ciștigat 
11 din cele 22 de meciuri dis
putate. Să mai notăm că două 
din cele trei echipe aflate pa 
locurile retrogradării (Bolton,

joc 
ca- 
en-

deplasare ! —
Case. Să mai 

altă ordine 
de idei, că 
etape Liver- 

absolut aceeași

etapă (care 
marele echi-

trecută e-

pista 
în paralel cu 
au început 
intr-un cadru

special amena- 
pirtia de 
miercuri 

feeric, 
sanie.
avut 
bărbați

în- 
In 

loc
Și

pista, 
supus

Și tot dm 
nici surprizele 
Astfel, după 
în clasamentul _ 
minine pe primul loc s-a clasat 
sportiva sovietică Vera Zozu
lia, cu un timp record al pîr- 
tiei (38,988!) în timp ce cam
pioana lumii, Melita Sbllmann, 
se afla pe locul secund. Din
tre reprezentantele țârii noas
tre mai bine s-a 
Elena Stan, dar și 
ei (40,852) poate fi considerat 
sub posibilități, deoarece, de 
această dată, probabil din 
cauza emoției, a avut un timp 
de start mai slab ca la antre
namente. Cealaltă reprezen
tantă a noastră, Maria Maioru, 
a coborit reținut (41,071).

Vineri, pe pîrtia de la mun
tele Van Hoevenberg vor înce
pe și probele la bob. Startul 
va fi dat prin consumarea pri
melor două manșe ale probei 
de bob 2 persoane, in care sîn- 
tem reprezentați de echipajele 
Panaitescu — Lixandru și 
Iancu — Duminicel.

Pe „Olympic Center", în ca
drul turneului de hochei, repre
zentativa Suediei (locul III la 
ultima ediție a C.M. grupa A) 
a întrecut selecționata Româ
niei cu 8—0 (3—0, 4—0, 1—0).

Radu URZICEANU

Gin

comportat 
rezultatul

DINTRE TRICOURI
ultima si Bristol, antepenulti- 
ma) au obținut puncte mari : 
Bolton a reușit un neașteptat 
2—2 la Leeds acasă, iar Bristol 
a ținut in sah (0—0) puternica 
echipă a „pădurarilor", chiar la 
Nottingham.

Echipa Angliei, care se 
rodează in... campionat, a mar
cat acum citeva zile un mare 
punct pentru sezonul viitor. Că
pitanul ei. Kevin Keegan, care 
joacă la Hamburg, a anunțat 
că nu-și va mai prelungi con
tractul in orașul lui Uwe See- 
ler. Cel mai bun jucător 
european al anilor 1978 si 
1979 a anjmțat că a semnat un 
contract cu Southampton. 
„Vreau să joc în echipa națio
nală pentru campionatul mon
dial și socotesc necesar să joc 
acasă în așteptarea startului 
pentru „mondiale". Iată un 
gest frumos, care trebuie să dea 
de gindit celor care nu trăiesc 
bucuria de a purta cel mai fru
mos dintre tricouri.

Ioan CHIRILA

LA JUNIORI

DESPRE NASTASE, DESPRE SEGĂRCEANU
Carlo Martini a stat de 

două ori, la București, la
cumpăna echipelor adverse, 
în fața tainicelor cupe din 
care se extrag bilețelele 
pentru stabilirea ordinei 
jocurilor. De data aceas
ta, la Zagreb, el a a- 
sigurat din nou corectitudi
nea și sportivitatea desfășu
rării unei partide de „Cupa 
Davis", împărțind sorții.

Văzut pe stradă, funcțio
narul de bancă din Lido- 
Veneția nu arată a fi jude
cătorul autoritar pe care-1 
cunoaștem de pe courts- 
urile de tenis. La 60 de ani, 
el seamănă mai curînd a 
cumsecade părinte de fami
lie, rătăcind în frunzișul 
sportului competițional. A- 
ceastă aparență înșelătoare 
să fi determinat frecventa 
sa alegere ca arbitru-neutru 
la nu mai puțin de 29 de 
meciuri in 14 ani ? Debutul 
și l-a făcut în 1966, la Pa
ris, cu prilejul unei partide 
care opunea echipele Fran
ței și României. De atunci, 
arbitrul-judecător italian a 
mai asistat alte 7 meciuri 
ale tenismanilor români in 
prestigioasa competiție. A- 
cum, la Zagreb, puteam 
deci vorbi de o aniversare.

„Din palmaresul meu de 
arbitru in „Cupa Davis" — 
spune 
se mai poate afla, de pildă, 
că am asistat de 12 ori și e- 
chipa... Iugoslaviei, și de 9 
ori pe cea a Spaniei. Dealt
fel, in acești ani am condus 
meciuri in 10 țări europene 
și am avut sub observație, 
in total, echipe din 17 țări 
din lumea întreagă. Debu
tul din 1966 îmi amintește 
întîlnirea cu acel minu
nat jucător care avea să 
devină, puțin timp după a-

Carlo Martini

ceea, steaua tenisului mon
dial, Ilie Năstase. Atunci, 
la Paris, în calitate de 
membru in Comitetul fede
rației italiene, ca responsa
bil al comisiei de arbitri, am 
intervenit să fie primit ime
diat — chiar neinscris și 
necalificat — la campiona
tele internaționale de la 
Foro Italica. Și bine am 
făcut. Dovadă că peste 
două săptămâni ajungea, îm
preună cu Țiriac, in finala 
probei de dublu la Roland 
Garros ! Și chiar dacă 
de multe ori — la Valencia, 
de pildă, în 1969 -— m-a mai 
necăjit, supărarea îmi tre
cea la acele splendide lo
vituri pe care nimeni in 
lume nu le face. Și nu le va 
mai face, niciodată, nimeni ! 
Dar acum, înainte de orice, 
as vrea să spun ceva de ju
niorul dumneavoastră. Pe 
Florin Segărceanu îl știu încă 
din 1978, de la Praga, din me
ciul de „Cupa Davis" Ceho
slovacia — România. Și 
mai văzut în 1979, in 
turtle de finală de la Foro 
Italico, pe tabloul de 
niori, cină ar fi trebuit să-l 
bată pe americanul Tester
man și nu să piardă „la 
mustață". Aici, la Zagreb, 
a fost o revelație și pentru 
mine. Mai sigur pe execuții, 
se află intr-un progres care 
anunță numai lucruri bune. 
Federația care are asemenea 
juniori de valoare poate fi 
mândră. Cind apar aseme
nea tineri, cum e românul 
Segărceanu, îți crește nă
dejdea în viitorul tenisului. 
Juniorul Segărceanu — prin 
calități fizice și morale — te 
face să-ți păstrezi intacte 
convingerile privitoare la 
virtuțile tenisului".

l-am 
sfer-

ju-

SPORTIVI ROMÂNI

SPANIA - ROMANIA 0-0
Selecționata de fotbal 

a țării noastre, care se 
pentru preliminariile
U.E.F.A., a susținut, primul meci 
din cadrul turneului pe care îl 
efectuează în Spania, întîlnind e- 
chipa similară a țării gazdă.

Partida s-a încheiat cu un scor 
egal 0—0.

— juniori 
pregătește 
Turneului

Iată echipa utilizată de antre
norii Ion Nunweiller și Gh. Cos- 
ma : Alexa — Viscreaau, Tătă- 
ran, Marinescu, Matei — Eflimie, 
Flșlc, Ilie — D. Zamfir, Bolba, 
Gabor (ruin. 72 Boeru).

Astăzi, la Zaragoza, cele două 
selecționate se vor întâlni din nou.

INTERNAȚIONALELE
TENIS DE MASĂ

R. F. GERMANIA
22 șl 24 februarie vor avea 
Russelsheim Caimpionate-

C.E. DE TINERET
Da Belfast, în campionatul eu

ropean de tineret : Irlanda de 
Nord -

i de tineret : Irlanda 
— Țara Galilor 2—0.

IN PRELIMINARIILE U.E.F.A.
Toulouse a avut loc In Iii- 
dintre echipele de juniori

Da
nirea
ale Franței și Irlandei din cadrul 
preliminariilor turneului U.E.F.A. 
Fotbaliștii francezi au terminat 
învingători cu 2—0 (1—0).

Iul marcat în minutul 56 de 
Streich.
• Selecționata olimpică a R.D. 

Germane a susținut la Erfurt un 
joc amical în compania repre
zentativei secunde a Spaniei. 
Partida s-a încheiat cu 1—0 în 
favoarea gazdelor, prin punctul 
înscris de Kuehn din 11 m.

ALE
Intre 

loc l a 
le internaționale de tenis de ma
să ale R.F. Germania. Din țara 
noastră vor participa- la această 
competiție doi jucători și două 
jucătoare. Antrenorii lotului re
prezentativ, Paneth Farkas șl E- 
mil Prokopecz (care va însoți 
pe sportivi), urmează să stabi
lească componența delegației, a- 
vind de ales dintre Șerban Do
boș!, Ștefan Morarii, Zsolt Bolim, 
Simion Crișan, respectiv Eva Fe- 
renezi, Liana Măcean și Maria 
Alexandru, care și-a reluat de 
curînd antrenamentele.

MECIURI AMICALE

au• Peste 30 000 de spectatori 
urmărit la Malaga meciul dintre 
echipele Spaniei și R. D. Germa
ne. Oaspeții au repurtat victoria 
cu scorul de 1—0 (0—0) prin go-

O STARTUL SPECTACULOS al „Olimpia
dei albe" de la Lake Placid întrece în in
teres toate celelalte competiții internaționale 
ale săptămînii. Și în timp ce atenția lumii 
sportive este îndreptată spre pîrtiile și te
renurile de gheață ale stațiunii montane 
din estul Statelor Unite, nu puține priviri 
se opresc asupra luptei între porți de la 
arena centrală, acolo unde hocheiștii noș
tri au debutat cu o victorie... • NU TRECE, 
INSĂ, NEOBSERVATA și avalanșa de re
corduri „indoor" ale sezonului atletic de 
iarnă. Dintre acestea, impresionează în mod 
deosebit cei 5,64 m la prăjină al săritorului 
sovietic Konstantin Volkov, care aspiră la 
titlul (desigur, neoficial) de șef al generației 
tinere, la asaltul celei mal „tehnice" rtin- 
tre probe. Ca șl cea mai bună performanță 
mondială pe 1500 m la feminin — 4:00,8, 
prin care americanca Mary Decker demon
strează că nici la 21 de ani nu e prea târ
ziu pentru un fost copll-minune (la 15 ani 
alerga 880 y în 2:06,7 !) de a începe ascen
siunea spre recordurile semifondului. A 
NOUL AN DE TENIS pare să fie o fidelă 
continuare a celui precedent, căci începe 
cu categorice victorii peste Ocean ale lide
rilor oficializați. Bjorn Borg și Martina 
Navratilova. Există însă notabile mișcări 
în grupul out-slderilor șl am reținut, cu 
surprindere, că un supercampion „in spe“

TURNEUL DE LA VIAREGG1O
Turneul pentru echipe de tine

ret de la Viareggio a continuat 
cu două meciuri ale sferturilor 
de finală : Napoli — River Plate 
0—0 (Napoli s-a calificat in urma 
loviturilor de la 11 m) ; Dukla 
Praga — Fiorentina 2—1. Cele
lalte două jocuri ale sferturilor 
de finală vor avea loc astăzi 
după cum urmează : Milan — 
Real Madrid si Lazio — Porto 
(Portugalia).

ACTUALlTĂțl PUGILISTICE
• Campionul european de box 

la categoria „mijlocie-mică“ iu
goslavul Marian Beneș și-a pus 
la Pesaro centura în joc în fața 
italianului Damiano Dass an cir o. 
După 12 reprize, juriul a pro
nunțat o decizie de egalitate, 
care-i permite lui Beneș să-și 
păstreze titlul.
• Forul mondial ai boxului 

profesionist W.B.A., cu sediul la 
Ciudad de Mexico, îl recunoaște 
ca deținător al titlului £e cam
pion al lumii la categoria grea pe 
americanul de culoare Barry 
Holmes.

ca francezul de culoare Yannick Noah este 
învins în „Cupa Davis- de sovieticul Vădii 
Borisov, făcînd ca echipa sa să obțină 
greu calificarea (3—2) în fața celei a 
U.R.S.S. • TEOFIDO STEVENSON rămîne, 
mai departe marea vedetă a boxului ama
tor. o confirmă șl întflnirea S.U.A.

Cuba, desfășurată la Charlotte (nume de 
oraș din Carolina de Nord, care ne duce 
cu amintirile din nou la tenis.,.) unde bo
xerii cubanezi au obținut o victorie de 
justețe, dar cu atît mal spectaculoasă. a 
NU VOM AVEA, totuși, un ..Festival Hei- 
den“ la Lake Placid 7 De pe mâini celă
lalt al lacului Michigan, la inelul de ghea
ță de la Milwaukee, care a fost gazdă a 
C.M. de patinaj viteză (sprinteri), aflăm 
că acolo numai Eric Heiden a strălucit, cu 
o clară victorie, In timp ce sora sa Beth 
a trebuit să se mulțumească a fl doar a

3-a. Cea ce anunță foarte deschise Între
cerile olimpice ale vitezistelor. • CUM VA 
FI, însă, în celălalt sport al gheții, cel al 
săriturilor și piruetelor ? Deocamdată, 
ne-am convins de popularitatea cuplului 
Irina Rodnina — Aleksandr Zalțev, rarA 
după reintrarea lor victorioasă la ultimele 
C.E. de patinaj artistic, obțin locul 1 șl în 
top-ut lunii ianuarie al sportivilor din ță
rile socialiste, alcătuit de ziarul „Sport" 
din Bratislava EI întrec o altă patinatoare, 
pe Annett Poetzscb fR. D. Germană), la 
al patrulea el titlu continental, ca șl pe 
schiorul iugoslav Bojan Krlzaj, revelația 
sezonului alpin. • DOUĂ stop-cadre 
din fotbal. Unul, purtînd chenar negru, 
anunță decesul, la Viena, al fostului in
ternațional austriac Ernst Ocwirck, în 
virstă de 54 ani. Celebru „haĂf“ al noului 
Wunderteam, el a avut la activ 62 de se
lecționări în reprezentativa A. Al doilea, 
in sensibil contrast, ni-1 oferă inepuizabi
lul Stanley Matthews, care — la 65 ani 1 — 
anunță că-șl va continua programul de 
antrenament zilnic. El joacă în fiecare du
minică, sub culorile echipei „Paolo Post" 
din La Valetta, capitala insulei Malta, acolo 
unde este actuala reședință a fotbalistului 
englez intrat în legendă.
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