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Astăzi (de la ora 16), la Neapole

MECIUL DE FOTBAL ITALIA — ROMÂNIA, 
un important test pentru „campania mundialului '82"
• „11“-le nostru, în formula consacrată în turneul sud-american • Italienii, echipa- 
etalon din Argentina, minus Benetti și Bellugi • Partida va fi transmisă integral 

la posturile noastre de radio și televiziune
NEAPOLE, 15 (prin telefon). 

Afișe mari pe care le. întîlnești 
aproape la fiecare pas reamin
tesc amatorilor de sport din a- 
cest atrăgător oraș că simbătă 
dupâ-amiază se va disputa aici, 
pe marele stadion San Paolo, 
întilnirea amicală internaționa
lă de fotbal dintre reprezenta
tivele Italiei și României. Sta
bilind ca această interesantă 
confruntare să fie găzduită de 
Neapole, federația italiană a a- 
vut in vedere marea pasiune 
pentru fotbal a napolitanilor, 
precum și temperamentul lor 
vulcanic, care este in măsură a 
da aripi „ll“-lui peninsular. 
Organizatorii au pus în vinzare 
80 000 de bilete, cu prețuri va
riind între 2200 lire italiene (a-

Astăzi și miine, in sala de la „23 August"

ATLETI DIN 6 TARI IAU STARTUL
IN „CUPA DE CRISTAL"

Campionatele

naționale ale se-
niorilor, momentul
de vîrf al sezonu-
lui indoor © Re-

petiții pentru „eu-

ropene”
|

Cum este și fi
resc, capul de afiș 
ai reuniunilor a- 
tletice ale sezonu
lui de sală îl con
stituie desfășura
rea finalelor cam
pionatelor națio
nale ale seniorilor 
care reunesc la 
start pe cei mai 
buni atleți ai ță
rii, seniori dar și 
juniori. Și dacă a- 
cestui concurs de 
amploare i se mai 
adaugă, în com
pletare, o competi
ție internațională 
cum este această
’■ȘjuR? crl®tal > Ieri și astăzi, adică Ion Soter și Adrian 
aflata acum la a Proteasa, fostul și actualul recordman națio-
Xll-a ediție, este naj ța săritura în înălțime Foto : D. NEAGU
limpede de înțeles 
că iubitorilor atletismului din ---- —--------------------------------------- —
Capitală, atîția cit își pot găsi 
loc sub plafonul sălii din par
cul „23 August", le va fi ofe
rit un spectacol sportiv nu nu
mai atractiv, pe planul între
cerilor, ci și de o calitate su
perioară.

Ne gîndim, de pildă, că pen
tru atleții noștri fruntași, dar 
nu numai pentru ei, ci și pen
tru oaspeții lor din R. D. Ger
mană, Grecia, Iugoslavia, Tur
cia și Ungaria (și-a anunțat 
participarea în ultima clipă), 
întrecerile de la sfîrșitul a- 
cestei săptămini constituie o 
serioasă verificare și o opțiu
ne pentru apropiatele campio
nate continentale de la Sindel
fingen. Se așteaptă, de a- 
ceea, rezultate cit mai bune, 
cu rezonanță continentală la 
fiecare dintre probele concursu
lui. Să nu uităm, de asemenea, 
că nu peste multă vreme re
zultatele de astăzi și miine vor 
sta la baza performanțelor în 
aer liber, în cadrul amplelor 
pregătiri pe care atleții le fac 
în vederea startului lor la a 
XXII-a Olimpiadă...

Campionatele noastre au me-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 8-a)
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proximativ 3 dolari), la peluză, 
și 18 000 lire la tribuna centra
lă, spertad să obțină o rețetă 
foarte bună, cu atît mai mult 
cu cit vremea primăvăratică de

MIHAELA PENEȘ (Tokio, 1964) 
„VREAU SĂ STRÎNG LA PIEPT 
SI MEDALIA DE

Mihaela Peneș a ciștigat 
titlul olimpic la suliță cînd a- 
vea 17 ani. „Miracolul" s-a 
produs la Tokio, în 1964. A 
fost o performanță care a stîr- 
nit o mare vîlvă.

In această evocare am soco
tit necesar să refacem puțin 
drumul spre medalie, pentru ci
titorii mai tineri.

— Ce s-a întimplat, Mihaela, 
pînă la Tokio 7

— Am făcut suliță timp de 
3 ani. incepînd din 1961, la li
ceul 21. Înainte de asta, insă, 
am avut o educație sportivă in 
familie. Am făcut natație, in- 
cepind de la 7 ani, numeroase

I

Cabrini
Antognoni 

Bettega 
(Olanda)

M. Răducanu
Dinu 

TiiihoiSameș

ROMANIA
- aici îmbie și mai 

pe stadion.
Desigur însă că 

noastre le interesează, la fel 
de mult ca beneficiul financiar, 
și evoluția propriei echipe, ca- 

" re se pregătește în vederea 
participării la turneul final al 
campionatului european, pro
gramat — după cum se știe — 
in luna iunie în Italia (unele

Constantin FIRĂEESCU

mult lumea

pe gazdele

(Continuare în pag. a 6-a)(Continuare in pag. 4—5)

MEMTAIITATEA DOMINANTĂ ÎN MEDIUL SPORTIV,
FACTOR DETERMINANT PENTRU OBȚINEREA PERFORMANTELOR

Poate oare tinărul sportiv, 
ca simplu individ, să se reali
zeze în viață și în perfor
manță, în izolare, numai pe 
baza unui talent de excepție ? 
Oare Nadia Comăneci a răsărit 
ca o stea pe firmamentul gim
nasticii și sportului mondial 
numai pentru că este un feno
men ivit. întîmplător, Ia O- 
nești, în România ? Răspun
sul este la îndemina oricui. 
Marile talente, cele sportive, 
ca și altele, se dezvoltă nu
mai intr-un mediu social cu 
un solid suport, cu o mentali
tate sănătoasă, cu ginduri și 
aspirații conforme cu principiile 
care conduc și stimulează co
lectivitatea. Marile succese ale 
gimnasticii noastre feminine 
uimesc acum lumea, deoarece 
antrenorii, în frunte cu Bela

sintea/npionfi

AUR A EVEI 
excursii pe munte, deși sintem 
bucureșteni, am jucat mult fot
bal pe stradă, mie plăcindu-mi 
foarte mult sporturile mai bă
iețești, iar ca un inceput de 
performanță, am făcut tir.

— Să ne reamintim de me
dalia olimpică de aur.

— Nu eram o necunoscută. 
Eram campioană europeană de 
junioare și figuram printre pri
mele zece performere ale lu
mii, cu 54,54. Dacă nu mă in
sei, aruncasem chiar peste 55. 
Concursul olimpic a fost extra
ordinar. Și acum mă trec fio
rii cind mă gindesc cum au e- 
voluat lucrurile. In cursul di

Din agenda de lucru a deputațiiof*

din sectorul 5 al Capitalei

„SĂLAJ-VICINA“,
UN COMPLEX SPORTIV

PENTRU COPIII CARTIERULUI
— Tovarășe Dimitrie Mor- 

goș, știm că sînteți deputat de 
peste 20 de ani în Consiliul 
popular al Sectorului 5 din Ca
pitală, circumscripția electorală 
nr. 23. Știm, de asemenea, că 
zilele trecute cetățenii din car
tierul cuprins între „Sebastian" 
și „Telefoane-Rahova“ v-au 
desemnat — din nou — drept 
candidat al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste pen
tru alegerile de deputați în 
Consiliul popular al Sectorului 
5. Și mai știm că sportul a fi
gurat mereu pe agenda dum
neavoastră de lucru.

— Păi, știți ceva... Ce nu 
știți este că, indiferent ora, ci
ne-mi bate la ușă, îl poftesc 
in casă. Iar dacă vine în pro
blema sportului din cartier, e 
obligat să guste și dintr-o dul
ceață de coacăze... Ce spuneți 
de grădină 7 Vara e o mi
nune !...

— Deci, îndrăgiți sportul.
— Iubesc copiii ! Vreau să 

spun că sint dintre aceia care 
caută să facă și ceva pentru 
cei mici. Iar noi, oamenii „ce
lebrelor" cartiere de odini
oară — Rahova, Ferentari și 
Măgurele — am zis că un dar 
pe măsura dragostei lor pentru 
mișcare ar fi un stadion fru
mos, înconjurat de un parc 
și mai frumos. L-ați văzut 7

— Bineînțeles.
— Acum, iarna, Complexul 

nostru sportiv Sălaj-Vicina 
are activitate ceva mai redusă, 
dar vara... Vara, tot ce e „pan
talon scurt" pe o rază de trei 
cartiere vine aici, pe frumoa
sele terenuri de fotbal, handbal,

Karoly, profesorii, sportivele și 
părinții sportivelor au reușit, 
cu ani în urmă, să aibă o 
mentalitate comună, au gindit 
și acționat in interesul colec
tiv, pentru consacrarea gim
nastelor, a gimnasticii româ
nești, pentru performanțe înal
te, pentru gloria sportivă a 
patriei. Acest comportament a 
atras atenția oficialităților și 
locuitorilor municipiului Gh. 
Gheorghiu-Dej, care au în
conjurat cu dragoste școala 
de gimnastică și au sprijinit-o 
uhanim. Curînd, întreaga țară 
a fost captivată de acest nu
cleu de aur a cărui forță spor
tivă și morală își trăgea seva 
dintr-o mentalitate sănătoasă, 
pilduitoare in sport, care adu
cea ceva nou, neprevăzut. Gim
nastica devenea, la noi, a treia (Continuare in pag. a 2-a)

mineții, la calificări, am reușit 
să intru in finală ca prin ure
chile acului, cu 51,21. baremul 
fiind de 51,00. Eram, desigur, o 
cantitate neglijabilă, cu alit 
mai mult cu cit aruncătoarea 
sovietică Gorceakova a reușit 
un fantastic record mondial, in 
calificări, aruncind 62,40 !

— Mai sperai să urci pe po
dium 7

— N-am avut timp să sper.

■ \

volei, baschet, atletism etc. Și 
nu vine așa, pentru o oră — 
două ; s-a terminat antrena
mentul, incepe joaca ! Unde 7 
Pe locurile anume amenajate 
pentru joacă. Mă corectez : 
pe multele locuri amenajate 
pentru joacă.

— De ce vă „corectați" 7
— Așa, dintr-un sentiment 

de mindrie, de datorie împli
nită față de bucuria copiilor 
din cartier de a avea terenuri 
anume pentru joacă și sport. 
Vedeți dumneavoastră, în a- 
ceastă parte a vechiului Bucu
rești, multe generații de copii 
au crescut pe maidane. Copii 
buni, dar majoritatea fără ghe
te, lăsați dimineața in fața ca
sei și găsiți către seară tot pe 
stradă, ceva mai încolo, la col
țul „bulevardului", în aștepta-

Vnsile TOFAN

ramură sportivă care, după 
rugby și handbal, urma și dez
volta o cale spre înalta perfor
manță, ps baza unui admirabil 
climat : o atmosferă de entu
ziasm și dorința de pregă
tire temeinică, de dăruire 
și disciplină conștientă, de 
renunțare temporară la u- 
nele distracții și plăceri, 
de aspirație comună la pri
mele locuri în lume. Cei 
ce se adunau in jurul rugbyș- 
tilor șl handbaliștilor erau nu
mai acei suporteri care gîn- 
deau șj se comportau la fel 
ca antrenorii și sportivii. A- 
ceștia aveau o mentalitate co
mună, de o calitate superioară,

Aurel NEAGU

La prima aruncare am reușit 
60,54 și am rezistat, cu această 
cifră, tuturor asalturilor. Uimi
tă de acest rezultat, Gorcea
kova n-a reușit să se adune și 
a aruncat un 57.

— La numai 17 ani ai reușit, 
deci, totul.

— Nu chiar totul. Intre 17 și
loan CHIRILĂ

Continuare in pag. a 6-a)



COMPETIȚII OMAGIALE 
DEDICATE ZILEI DE 16 FEBRUARIE

Acasă 
la campionii 

„Daciadei"

„CONDUCĂTORII AUTO AR TREBUI SĂ PARTICIPE 
LA CÎT MAI MULTE CONCURSURI RE ÎNDEMÎNARE"

Ca în fiecare an, în ziua de 16 februarie, țara întreagă își 
cinstește eroii care au înscris pagini de glorie în lupta dusă 
împotriva exploatării și asupririi capitaliste. Cinstim memoria 
muncitorilor ceferiști și petroliști, a celorlalți muncitori, care 
în ianuarie-februarie 1933, conduși de partidul comunist, au ri
dicat steagul luptei revoluționare pentru o viață mai bună, 
pentru dreptul la muncă, pentru libertate și dreptate socială, 
idealuri ce aveau să-și găsească împlinirea în anii regimului 
socialist.

Cinstim azi memoria luptătorilor ceferiști și petroliști într-o 
perioadă de avint revoluționar, cînd întregul popor este chemat 
să dea viață istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea, cînd 
țara întreagă se pregătește pentru alegerile de la 9 martie. în 
aceste zile, în asociații și cluburi sportive sînt organizate între
ceri omagiale dotate cu „Cupa 16 Februarie”, la care iau parte 
numeroși iubitori ai sportului, oameni ai muncii, tineri și tinere 
din întreprinderi și instituții, din școli, de la orașe și sate. Iată 
cîteva relatări despre aceste întreceri :

IAȘI : Astăzi și miine, în mu
nicipiul și județul Iași au loc 
numeroase întreceri sportive. Aso
ciația sportivă Voința organizea
ză la Bîmova întreceri de schj 
și sanie pentru toate categoriile 
de virstă. Tradiționalele con
cursuri de șah se vor desfășura 
la cluburile C.F.R., Tehnoton, Ni
cotină și I.D.M.R. Pașcani. între
cerile de popice sînt programate 
la arenele Nicolina, Voința, 
C.F.R. Iași și Pașcani

TG. MUREȘ, popicari din loca
litate, din Constanța, duj-Napo
ca șl București s-au reunit cu 
prilejul competiției dotată cu 
„Cupa 16 Februarie'*.  Printre în
vingători s-au aflat Mariiena Mol
dovan și I. Szilaghi (Tg. Mureș), 
la individual. C.F.R. Constanța și 
C.F.R. Cluj-Napoca, pe echipe.

CURTEA DE ARGEȘ. în locali
tate au fost organizate întreceri 
de șah, popice, volei, la care 
s-au aliniat peste 100 de sportivi. 
Au ieșit învingători formațiile 
Foresta (f) și Știința (b), la vo
lei, I. Șoncuțan și M. Avram la 
popice, S. Paven, tenis de masă, 
și Simona Petrescu, la șah. 
(E. STERESCU — coresp.).

BACAU. în cadrul complexului 
C.F.R. s-a organizat „Cupa 16 
Februarie". La întreceri au luat 
parte sportivi de la Depou. C.T. 2 
Bacău, L 4 revizie de vagoane și 
stația C.FJt. Cupa a revenit De

și 3 la popice. (I. IAN CU 
coresp.).

PLOIEȘTI : în municipiul Plo
iești, ca și în alte localități din

aceastâ zonă petrolieră, sint or
ganizate la sfirșit de săptămînă 
întreceri dotate cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Iau parte numeroși Iu
bitori ai sportului, muncitori din 
întreprinderile și instituțiile pra
hovene, elevi ai grupurilor șco
lare de petrol.

CĂREI : sa£a teatrului din Că
rei a găzduit prima gală de box 
din această localitate, competiție 
dotată cu „Cupa 16 Februarie", 
la care au participat tineri bo
xeri din asociațiile Voința și So
meșul Satu Mare și Metalul Că
rei. întrecerile, viu disputate, au 
fost urmărite de o sală arhi
plină. (A. VERBA — coresp.'

MOINEȘTI. La startul crosului 
„16 Februarie", organizat de că
tre asociația Petrolul Moinești au 
fost prezenți numeroși tineri pe
troliști și elevi ai grupului școlar 
de petrol din localitate. Au ieșit 
învingători Ani ea Pușcașu și G. 
Bejan (cat. 15—16 ani). Doina 
Rață și Al. Hie (cat. 17—19 ani). 
Mariana Popoi și C. Simionescu 
(cat. peste 19 ani). Primilor cla
sați, organizatorii le-au inmînat 
cupe și diplome. (E. SÎMBOTIN 
— coresp.).

TÎRGOVIȘTE. Astăzi șl miine. 
în localitate are loc un turneu 
de baschet dotat cu „Cupa 16 
Februarie", iar la Găești. unul 
de volei, dotat tot cu un trofeu 
dedicat zilei ceferiștilor și petre- 
Uștilor. între participante. în cele 
două turnee : C.S-S. TînAruI Pe
trolist Tirgoviște. C-S.S. Găești. 
Știința invățâmint TSrgoviște. 
școkle generale nr. 6 (Găești). nr. 
1 (Fierți). nr. 65 (București) și 
cea din comuna Vulcana Pândele.

el pentru învățareaIon Cotencscu, in autovehiculul creat de 
pe rampă.urcării

Pitești, în 
la automo- 
campion a
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f AGENDA ÎNTRECERILOR n
Astăzi și miine. pe agen

da etapei de iarnă a „Da
ciadei" continuă^ să se a- 
fle întreceri sportive de 
amploare la discipCinete 
specifice .^sezonului Alb-. 
La loc de frunte se situ
ează finalele „CUPEI CON
GRESULUI AL XI-LEA 
AL U.T.C." la sporturi de 
iarnă, care vor avea loc 
în renumita stațiune Po
iana Brașov. Iată progra
mul, așa cum ni l-au co
municat organizatorii, pre- 
zenți la locul unde vor 
avea loc întrecerile, pen-

«i

In anul 1978, la 
finalele „Daciadei- 
bilism — titlul de 
fost ciștigat, oarecum neaștep
tat, de către Ion Cotenescu din 
Capitală, conducător in virstă 
de aproape 50 de ani. In 1979, 
in finala pe zonă de la Bucu
rești (an fără finală pe țară) 
locul I revine aceluiași concu
rent.

Intilnindu-l zilele trecute pe 
campionul ..Daciadci* 4 Ion Co
tenescu la locul său de muncă, 
l-am rugat să sc prezinte citi
torilor.

— Sint director tehnic al Școlii 
de șoferi amatori din București, 
cu o activitate pedagogică de 26 
de ani in acest sector.

— VA mai gindiți la concursu
rile de îndeminare auto ale ,JDa- 
ciadei" ?

— Foarte mult. Pe de o parte, 
continui să mi pregătesc, alături 
de alti instructori din școală — 
eu antrenorul nostru Petre Șur- 
loiu — pentru edițiile viitoare. 
Pe de altă parte, mă gin dese că 
ar trebui acordată mult mai 
multă atenție acestui gen de în
treceri in toate județele țării. La 
startul lor ar trebui să se pre
zinte cit mai mulți conducători 
auto. Nu de alta, dar în cadrul

k\\\\\\\\\\\\\\\\^

DACIADEI"
(caieg. 14—19 ani. 
fete) va avea loc 
mul Roșu. Seara,

pe patinoarul artifi
cial va avea loc 
spectacol 
tiv intitulat 
gheață"- 
limniniră 

va organiza 
pe schiuri, 
din Poiana 
festivitatea de premiere.

Tot sîmbătă și duminică. 
In zona Vatra Dornei se 
vor disputa finalele ..Cupei 
Pionierul- la săniuș.

conducerii 
ventive*.

ideale „defensiv-pre- 
indeminarea la volan 

este un atu incontestabil. Cu a- 
ju torul acesteia, a indeminării 
vreau să spun, poți ieși aproape 
din toate situațiile dificile.

— Ce alte propuneri ați avea 
de făcut în această direcție ?

— .Am spus-o : cit mai mulți 
conducători in concursuri de in
ti emin are. La care să fie atrase 
in număr cit mai mare și fe
meile. Ca și bărbații, au nevoie 
de specializare. De ce nu se pre
ocupă nimeni de atragerea lor 
In întrecerile ..Daciadei" ? La 
„Balul automobiliștilor*  am vă
zut foarte multe conducătoare 
auto. In concursuri Insă...

— Ne-ați putea spune ceva des
pre școala de șofeai amatori ? •

— Pornind de la faptul că a- 
vem luați în evidență 18 000 de 
cetățeni ai Capitalei care doresc 
să învețe să conducă, o veste 
bună, în premieră, aș spune. S-a 
început construcția unui poligon 
modern de conducere, în cartie
rul Balta Albă (în preajma stră
zii Ilioara), la nivelul cerințelor 
actuale. Bineînțeles, capacitatea 
de școlarizare va crește, iar con
dițiile de învățare se vor îmbu
nătăți simțitor. Noul poligon se 
întinde pe o suprafață de 9 ha. 
avînd diferite aparate didactice, 
spații delimitate cu copaci și ar
buști pentru diferite manevre, 
cum ar fi întoarcerile, garările, 
derapajele controlate, virajele 
largi sau închise. Va fi o ame
najare modernă, firește frumoa
să, cu spații și șosele largi, cu 
un turn de control de la care 
se va conduce întreaga activitate 
prin radio, cu tribună, întrucît 
aici se vor putea organiza și 
concursuri. De trotinete, biciclete, 
karturi și automobile.

— Pentru că tot ne-ați vorbit de 
aparate didactice. Am auzit că 
sinteti și inovator...

— ITa, am patru brevete de 
invenții. Printre cele mai inte
resante — evident, pentru proce
sul de instruire — mi se par : 
semaforul care marchează prin 
puncte luminoase secundele care 
mai sînt pînă cînd urmează să 
se schimbe culoarea ; autoturism 
cu ajutorul căruia se controlează 
reflexele candidaților îh condiții 
de derapaj ; un autoturism mic, 
cu motor de „Mobra“, suspendat 
pe niște cabluri, cu care se în
vață urcarea pe rampă sau pan
te grele prin „mințirea**  ambre- 
iajului.

Modesto FERRARlNi

0 acțiune deosebit de importantă a turismului-de masă este in impas:

AMICII DRUMEȚIEI
AU NEVOIE

băieți și 
pe Dru- 
la orele

un mare 
sportiv-distrac- 

„ Fantezie pe

dimineața se 
un mare cros 
Pe stadionul 
vâ avea loc
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MENTALITATEA DOMINANTĂ ÎN MEDIUL SPORTIV, 
EACTOD DETERMINANT PENTRU ODȚINEREA PERFORMANȚELOR

(Urmare din pag. 1)

care se deosebea de cea a mul
tor iubitori ai altor sporturi și, 
Îndeosebi, de aceia ai fotba
lului.

Principala cauză a slăbiciu
nilor fotbalului nostru, a echi
pelor de club și uneori chiar 
a reprezentativelor s-a dato
rat infiltrării cu regularitate 
în mediul ambiant al acestui 
sport a unora care, de multe 
ori fără intenție, datorită unor 
slăbiciuni cauzate de o exa
gerată pasiune sportivă, alte
ori, cu intenție, în folosul u- 
nor manevre meschine, alimen
tează de mult timp o mentali
tate păgubitoare, ușor conta
gioasă pentru tinerii fotbaliști. 
Un răspuns al lui Dobrin.’ din 
recenta carte „Fotbalul este 
viața mea” scrisă de gazetarul 
sportiv Marius Popescu, este 
tulburătoare. La întrebarea 
„Cînd crezi că vom avea fot
bal de clasă. competitiv, în 
lume ?”, redăm răspunsul : 
„Cînd iubirea de fotbaliști va 
fi mutată din circiumă în alte 
locuri".

De ani și ani această me
teahnă a anturajului nepotri
vit dăunează fotbalului nostru. 
Conducători de club, antrenori 
și chiar jucători ajung să se

pensioneze, dar mentalitatea 
păgubitoare dăinuie. Conducă
torii de cluburi și echipe care 
apar și vorbesc în serialul zia
rului nostru, la rubrica de fot
bal, știu bine că și climatul 
cluburilor și echipelor lor gste 
contaminat, in mai mică sau 
mai mare măsură, dar nici unul 
nu s-a încumetat să ia taurul 
de coame pentru a Îndepărta 
răul, măcar în declarații.

Slăbirea forței colective, a 
unității de gândire și acțiune, 
de pe urma alterării mentali
tății in mediul specific, a adu; 
in ultimii ani prejudicii și 
handbaliștilor, caiaciștuor și 
canoiștilor, voleibaliștilor și, mai 
recent, chiar rugbyștilor. In 
uneie cazuri, măsurile luate au 
fost încununate de succes. Ex
celenta calificare a reprezenta
tivelor feminine șj masculine 
de volei_ ale României pentru 
turneele’ finale ale Jocurilor 
Olimpice dq^la Moscova, obți
nută recent, in extremis, in 
Bulgaria, se explică în primul 
rînd prin schimbarea mentali
tății sportivilor, antrenorilor și 
anturajului respectiv, reușin- 
du-se astfel să se modeleze 
foarte bine tot ceea ce a fost 
pozitiv în gîndirea și activitatea 
coniponenților loturilor, să se a- 
dauge de asemenea noi valențe 
cu care să reușească să forti
fice fizic, tehnic și moral două 
colective foarte valoroase căro
ra, de timp îndelungat, le lip
sea însă liantul necesar care 
s-a dovedit a fi, în primul 
rind, de natură psihologică. 
De asemenea, handbalul este

in puternică revenire. Caiacul 
șj canoea se află pe același 
drum.

LAUDA EXAGERATA. IN 
GlMFAREA. AlTOMULȚUMI- 
REA. RABATUL LA PREGĂ
TIRE ÎNDEMNUL LA DIS
TRACȚIE DESCONSIDERA
REA ADVERSARILOR, iată 
numai cîteva din primejdiile 
care, prezentate sub forme ne
vinovate de către falși iubitori 
și suporteri ai sportivilor, a- 
flați prin apropiere, pot aduce 
mari prejudicii. De asemenea 
pericole trebuie ferite toate 
echipele și. îndeosebi, loturile 
reprezentative. Chiar și gim
nastica trebuie protejată și a- 
jutată să-și mențină climatul 
care a purtat-o pe cele mai 
înalte culmj în sport deoarece, 
de obicei, cei ce rămân mult 
timp pe asemenea culmi devin 
mai vulnerabili.

Sportul românesc dovedește 
continuu că ari; mari resurse, 
mari posibilități de a oferi 
lumii noi și mari campioni. 
Exemplul canotajului feminin, 
in frunte cu campioana mon
dială Sanda Toma, este cel mai 
recent. Succesele canotajului 
se datoresc în mare măsură 
colectivului de antrenori în 
frunte cu profesorul Victor 
Mociani, care a știut să for
meze o ambianță de pregătire 
și ideal sportiv, care a mobi
lizat pe tinerele canotoare, pc 
toți cei din jurul lotului.

Mentalitatea dominantă în 
mediul sportiv este deci hotă- 
ritoare pentru obținerea unor 
înalte performanta

Menită să constituie un fac
tor principal în procesul de 
formare și pregătire a unui ti
neret sănătos, să-și aducă o 
influență favorabilă asupra stă
rii fizice și sănătății oameni-; 
lor muncii, acțiunea „Amicii 
drumeției" a cunoscut, imediat 
după lansarea ei, în 1973, o 
largă participare. Unele județe 
au editat pliantfe și broșuri de 
popularizare, ca, de pildă, Bra
șovul, care a tipărit un ghid 
cu regulamentul și normele 
pentru obținerea brevetului și 
insignei „Amicii drumeției”, fi- 
xind multe acțiuni turistice la 
care se putea participa și enu- 
merind zeci de obiective, din
tre care cel puțin 24 trebuiau 
vizitate înr-un an. Alte ju
dețe, mai „sărace" în aseme
nea obiective turistice, au fixat 
un număr mai mic. Tot in 
1973, Federația română de tu- 
rism-alpinism a tipărit carne
te care se înmânau concurenți- 
k>r prin consiliile locale pentru 
educație fizică și sport. Aces
tea se ștampilau la obiectivele 
vizitate sau de către organiza
torii unor competiții (concurs 
de orientare turistică, „Ștafe
ta munților”, „Zilele drumeției” 
etc.). Cind carnetul avea toa
te rubricile ștampilate, el de
venea „brevet" și concurentul 
primea insigna.

Acțiunea a cunoscut „timpi 
de glorie". Prin 1976—1978 ju
dețele raportau creșterea ma
sivă a soiicitanților de insig
ne. Apoi, de la an la an, creș
terile au scăzut, unele județe 
adăugind doar formal „ceva" 
peste cifrele din anul prece
dent, pentru a arăta că evolu
ția nu s-a oprit in ce privește 
numărul competitorilor.

în fapt, „Amicii drumeției" 
este astăzi pe cale de a rămine 
fără... amici, atit in cadrul fo
rurilor organizatoare responsa
bile, frit și in rîndul participan- 
ților. Aceasta deși în Planul de 
măsuri pentru aplicarea Hotă
rârii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 2S.II—2.III 1973 cu privire 
la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului s-a 
stipulat că : „In fiecare an, con
siliile locale pentru educație 
fizică și sport, sindicatele, or
ganizațiile de tineret organele 
de invățămînt, organizațiile de 
turism și asociațiile sportive 
vor organiza acțiunea „Amicii 
drumeției”, prin care se vor 
promova toate formele de tu
rism activ".

în raportul anual al Comisiei 
centrale pentru turismul de 
masă a U.G.S.R. pe anul 1979, 
raport în care se arată succe
se reale în dezvoltarea tu
rismului de masă, nu se spune 
nici un cuvint despre „Amicii 
drumeției”, după cum nici în 
planul de muncă pe anul 1980 
nu se prevede nimic. Nici ce
lelalte organe cu atribuții în 
sport nu mai acordă atenție a-

DE... AMICI
cestei acțiuni, cea mai ușoară 
de îndeplinit de către tineret, 
de către oamenii muncii, care 
prin cele 4—6 acțiuni turistice 
anuale (desfășurate individual, 
cu familia sau cu colectivul de 
muncă), cît și prin vizitarea 
unui număr de obiective turis
tice, participarea la marșuri, 
tabere de corturi, excursii, cro
suri pe schi etc. pot obține 
brevetul și insigna, iar — ceea 
ce este mai important pot 
să cîștige în rezistența fizi
că, în întărirea sănătății lor.

Pentru a afla ce anume a 
dus la declinul acțiunii „Ami
cii drumeției”, ne-am adresat 
forului de specialitate. Fede
rației române de turism-alpi- 
nism.

— în acest declin, federația 
are partea ei de vină, ne-a de
clarat secretarul responsabil, 
tovarășul prof. Mircea Mihăiles- 
cu. Sintem într-un moment de 
impas pentru că... nu mai a- 
vem, de multă vreme, nici 
carnete, nici insigne. împreună 
cu secția economică a C.N.E.F.S, 
am luat măsuri să tipărim car
nete, iar la Arad să confec
ționăm insigne. Regulamentul 
actual a fixat, pe fiecare ju
deț, același număr de obiec
tive turistice ce trebuie vizi
tate, fapt care a condus la 
unele greutăți, deoarece nu 
toate județele au aceeași ..zes
tre**  turistică. Nici noi, nici To
varășii de la Ministerul turis
mului n-am explicat cabanie
rilor, custozilor de muzee etc. 
că ștampilarea carnetului „A- 
micii drumeției**  nu incumbă 
răspunderi materiale, adică nu 
folosește la deconturi, așa că 
unii s-au ferit să le ștampile
ze. De fapt, toate acestea sînt 
cauze mărunte...

Secretarul responsabil al fe
derației a făcut o pauză, apoi 
a continuat :

— Cred că principala cauză 
este... absența unei propagande 
susținute pentru ca „Amicii 
drumeției**  să cunoască afluen
ța de acum 3—4 ani. De ase
menea, absența unor măsuri or
ganizatorice și a urmăririi con
tinue a progresului acțiunii 
ne-au condus spre acest im
pas. De aceea, împreună cu 
Comisia sport de masă din 
C.N.E.F.S., am luat măsuri să 
relansăm acțiunea și să dăm 
atribuții mai largi județelor, 
să îmbunătățim regulamentul, 
pentru ca „Amicii drumeției**  
să devină unul dintre stâlpii 
de susținere ai „Daciadci”.

Fără îndoială, cele arătate 
de federație sînt foarte bune. 
Așteptăm să vedem însă cum 
vor fi aplicate în practică, pen
tru ca „Amicii drumeției**  să 
reușească să-și recîștige și 
să-și mărească, realmente, nu
mărul... amicilor.
« Vom reveni, de?i...

Sever NORAN



PENTRU PERFECȚIONAREA PREGĂTIRILOR
ÎN AȘTEPTAREA PRIMĂVERII, El 

CANOTOARELE SE FORTIFICĂ LA BAC

Tinerii scrimeri In cursa pentru titularizare

TOTUL DEPINDE ACUM DE EI I
Cele 44 de fete, împărțite în 

trei grupe valorice, care și-au 
propus să repete isprava de la 
Bled (șase echipaje, in tot atî- 
tea finale, care au adunat o 
medalie de aur, una de argint 
și trei de bronz), la întrecerile 
olimpice de canotaj de la Mos
cova, au revenit de cîteva zile 
în bacul, cu apă și oglinzi, 
pentru că pe lacul Snagov, 
gheața are o grosime de 28 
cm.

Pregătirea lor de iarnă a în
ceput însă mult mai devreme, 
cu un prim stagiu de ozonifi- 
care și fortificare la munte, 
în programul lor zilnic : exer
ciții pentru dezvoltarea mobili
tății, exerciții cu haltere (greu
tățile au variat între 25 și 
110 kg 1). Dar pentru a vă o- 
feri o imagine și mai clară, an
trenorii lor au calculat că efor
tul fiecărei canotoare,, la un 
astfel de antrenament de sală*  
a fost echivalent cu descărcarea 
a trei vagoane de pietriș !... 
Nici alergarea în teren variat 
nu a lipsit din lucrul cotidian : 
dacă in anii trecuți, cele mai 
dotate dintre fete reușeau să 
acopere tradiționalul traseu în 
aproximativ 7 minute, de a- 
ceastă dată, mai multe fete 
și-au corectat recordurile perso
nale ajungind să parcurgă dis
tanța respectivă chiar și în mai 
puțin de 6 minute. Dealtfel, 
toate testele efectuate de spe
cialiști, după reîntoarcerea la 
bacul de iarnă, au relevat o 
capacitate de efort și o rezis
tență mult sporite față de valo
rile înregistrate anul trecut, 
exact in aceeași perioadă. Ni 
se demonstrează, cu date pre
cise, că aproape toate cele 44 
de componente ale lotului — 
întilnim și nume'noi ca Maria 
Simion, Rodica Pușcatu, juni
oarele Rodica Grădinaru și

MODIFICĂRILE REGULAMENTULUI F.l.l.A. PRESUPUN
SOLUȚII ADECVATE ÎN PREGĂTIREA LUPTĂTORILOR

La reuniunea Co
misiei tehnice a 
F.I.L.A., desfășu
rată in luna ia- 
:uarie, la Atena, 

prilej cu care s-a 
efectuat și instruc
tajul arbitrilor de

semnați să participe la J.O., 
s-au luat în discuție o serie 
de noi modificări ale regula
mentului F.I.L.A, care vizează 
dinamizarea luptei și creșterea 
spectaculozității acestui sport. 
Propunerile urmează să fie a- 
probate (sau respinse) de bi
roul forului internațional, în 
luna martie, la reuniunea de la 
Toledo sau la cea de la Bel
grad.

Că noile modificări au toate 
șansele să fie aprobate ne-o 
confirmă faptul că F.I.L.A. a 
luat hotărirea ca toate compe
tițiile internaționale din acest 
an (exceptînd campionatele eu
ropene și întrecerile din cadrul 
Jocurilor Olimpice) să se des
fășoare conform regulamentului 
preconizat.

La ce se referă modificările 
respective ne-a informat se
cretarul responsabil al F. R. 
Lupte, Victor Dona.

Viitoarele intilniri de lupte 
urmează să se dispute pe dis
tanța de două reprize a 3 mi
nute și nu 3 a 3, ca pină acum. 
Concursurile se vor desfășura 
pe două serii, ajungindu-se la 
o finală de doi concurenți și nu 
intre trei, așa cum a fost pînă 
în prezent. Tragerile la sorți 
se fac normal, numerele fără 
soț intrind in prima serie, iar 
cele cu soț, în cea de a doua, 
întrecerile se desfășoară ca la 
două campionate diferite, stabi- 
lindu-se locurile 1, 2, 3, în 
fiecare serie. La turneul final, 
se intîlnesc sportivii clasați pe 
primul loc în grupe, pentru 
locurile 1—2 ; cei situați pe lo
cul doi în grupe, pentru locu
rile 3—4 etc. Ceea ce apare 
nou in acest sistem de desfă
șurare a concursurilor este fap
tul că, în final, clasamentul nu 
se mai întocmește pe baza 
punctelor rele, ci invers. Pen

Medaliatele de la Bled vislesc 
pioana lumii, Sanda Toma

Maria Tănase II, campioane 
mondiale la 2 f.c. — au reve
nit la bac cu valori ale rezis
tenței aerobe și anaerobe la 
nivel mondial.

Acum, Sanda Toma, Olga 
Homeghi, Valeria Roșea, Elena 
Oprea, Florica Dospinescu, 
Georgeta Mașca, Florica Szila- 
gy, Valeria Cătescu, Maria Ma- 
coviciuc, Aneta Mihaly, Sofia 
Banovici, Veronica Jugănaru și 
celelalte canotoare fruntașe au 
trecut din nou la rame și vîsle. 
Se simt parcă mai în largul 
lor, deși toate așteaptă cu ne
răbdare să urce în schifuri. 
Pînă atunci însă — meteorolo
gii prevăd dezghețul lacului 
după 1 martie — antrenament 
zilnic la bac, completat cu pre
gătire fizică. In ce constă a- 
ceasta din urmă 1 Exerciții cu 
haltere, alergări, meciuri de 
handbal și baschet. Avem și cî
teva revelații : Georgeta Andrei 
se dovedește și o foarte bună 
handbalistă, iar Elena Oprea, 

tru o victorie prin tuș sau su
perioritate netă se acordă 4 
puncte învingătorului și zero 
puncte învinsului. In cazul unui 
succes la puncte, învingătorul 
primește 3 (sau 3,5) puncte, iar 
învinsul 1 p (sau 0,5 p, în 
funcție de diferența la care s-a 
terminat întîlnirea).

în noile condiții, deciziile 
prin descalificare (pentru luptă 
pasivă) se desființează, urmînd 
ca pentru avertismentele res
pective să se acorde puncte (1 
sau 2) concurentului mai activ. 
In partidele în care nu există 
un echilibru valoric, cînd dife
rența de puncte tehnice ajunge 
la 12, se oprește lupta, dictin- 
du-se victoria prin inferioritate.

Pentru ca noile modificări 
care se preconizează să nu-i 
găsească nepregătiți pe luptăto
rii români, federația noastră de 
specialitate a hotărit ca o se
rie de competiții (Divizia șco
lară, turneele individuale din 
Divizia de lupte libere etc.) să 
se desfășoare conform acestor 
prevederi. Firește, participarea 
la un nou sistem de concursuri 
(toate turneele internaționale 
organizate în acest an se vor 
desfășura astfel) presupune și 
o modificare a metodicii de 
pregătire. Dacă pînă acum pre
gătirea fizică avea un rol pre
ponderent (exista în permanen
ță pericolul descalificării, în 
caz de luptă pasivă), densitatea 
mai mare a execuțiilor proce
deelor tehnice în timpul ce
lor 6 minute presupune o mai 
mare rezistență în regim de vi
teză. Pregătirea tehnică a 
concurenților trebuie asigurată 
în așa fel îneît ei să poată e- 
xecuta procedee de atac sau 
contraatac în situații cit mai 
diferite de luptă. Este, deci, 
lesne de înțeles că, în noile 
condiții, antrenorii noștri de 
lupte trebuie să găsească solu
ții adecvate de pregătire a e- 
levilor lor, astfel ca luptătorii 
români să se situeze mereu in 
prim-planul marilor întreceri 
internaționale.

Mihai TRANCA 

zilnic la bac. In prim-plan, cam- 
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Florica Dospinescu sau Maria
na Zaharia vădesc o neobiș
nuită îndemînare în a arunca 
mingea la coș. Pofta de lucru 
și buna dispoziție sînt generale. 
Totuși, Victor Mociani, an
trenorul coordonator al lotului 
olimpic, nu este pe deplin mul
țumit. Aflăm și motivul :

„Deși avem acum mai multe 
cadre medicale care urmăresc 
activitatea noastră, aproape că 
nu trece o zi fără să nu-mi 
vină vreo fată cu scutire me
dicală. Or, noi nu de așa ceva 
avem nevoie și vreau să înțe
leg că rolul cadrelor medicale 
este de a ne sprijini efectiv in 
muncă, de a supraveghea con
tinuu efortul fetelor, de a le 
menține permanent intr-o bună 
stare fizică, care să le permită 
să răspundă integral solicitări
lor noastre. Altfel vom avea in 
continuare greutăți in a urma 
în amănunțime planul de pre
gătire pe care ni l-am propus".

— Pe cînd primele con
cursuri ?

— în aprilie, cu prilejul 
campionatelor de mare fond, 
unde va „trage" toată lumea, 
și a „Regatei Pancearevo".

Adrian VASILIU

Un prim răspuns il rum arca chiar in luna martie

Fotoreporterul nostru Dragoș Neagu z-a surprins pe rutierii din 
loturile naționale la începutul urcușului spre performanță. Vor 

ajunge oare în vîrful pantei ?
Zilele friguroase alternează cu 

unele mai blânde, dar oricum 
iarna es-te încă în toi, acum, în 
februarie. Mergând înfofolit pe 
stradă, privești și vezi uneori 
cicliști grăbiți, echipați doar cu 
treninguri, dar nu-i compătimești. 
Știi din iernile trecute că nici la 
minus 20—25 de grade nu s-au 
așezat la gura sobei, lăsînd bi
cicleta în vestibul.

Nicolae Voicu și ai săi trudesc 
încă din noiembrie. Au fost și 
două săptâmîni la munte — 
„pentru ozon și alergări prin ză
padă" —, și au rulat apoi sute 
și mii de kilometri. La început 
de martie sînt programate con
cursurile.

Plutonul. condus de Teodor 
Vas Lie și Mircea Romașcanu, în 
care sînt amestecați rutieri șl 
mai tineri și mal virstnici, chiar 
și speranțe care n-au fost puse 
încă la încercare — dacă ne gin- 
dim la Georgian Marinescu șl 
colegii lui de generație — nu se 
grăbește.

— Nici nu este încă vremea, 
ne spune „magul", omul încă
runțit lingă „tricolorii" ciclismu
lui, antrenorul Nicolae Voicu. 
Dar vremea asta va veni foarte

Cu toate pînzele sus, corabia 
scrimei a pornit în largul sezo
nului pr©olimpic, primul trimes
tru al anului constituind, prin 
definiție, o „mare" cu „valuri" 
agitate (mari competiții interna
ționale). Competiții care acum 
capătă o pondere specială prin 
prisma Jocurilor Olimpice de 
vară, pe planșele cărora scrime- 
rli români au datoria să reali
zeze performanțele înalte de 
care sînt capabili și pe care le-au 
ratat la ultima mare confrunta
re mondială, CJML 1979, de Ia 
Melbourne.

Loturile olimpice la cele patru 
arme aru in componența lor tră
gători consacrați, care au purtat 
culorile țării pe podiumul ma
rilor întreceri (floretistele Ecate- 
rina Stahl, Suzana Ard ele an u, 
sabreril loan Pop, Marin Mustață, 
Cornel Marin, floretiștii Petru 
Kukl și Mihai Țiu, spadasinul 
Anton Pongracz), tineri scrimeri 
care și-au dobîndlt prin valoaro 
locul de titulari în echipele re
prezentative în ultimul ciclu o- 
limplc (floretistele Viorica Țur- 
can șl Marcela Moldovan, sabre- 
rul Ion Pantelimonescu, spada
sinii Liviu Angelescu și Octavian 
Zidaru), precum și un masiv con
tingent de aspiranți la afirmare 
pe planșele internaționale (prin
tre care floretista Gabriela Be- 
tuker, floretișții Sorin Roca, 
Gheorghe Huszti, sabreril Daniel 
Costln și Florin Păunescu, spa
dasinii Rudolf Szabo și Nicolae 
Bodoczi). Speratnța forului de re
sort că în asemenea condiții d« 
emulație, de concurență sporită 
pentru titularizare, se va ajunge 
la cele mai bune formule de se
lecție, în care experiența se va 
conjuga cu sufLUL tineresc, are 
cîteva puncte de reper chiar șl 
în puținul timp care s-a scurs 
de la începutul anului olimpic. 
Astfel, spadasinii R. Szabo și N. 
Bodoczi au dominat Concursul 
internațional de la Budapesta, iar 
șabrerul FI. Păunescu și-a făcut 
un debut promițător in prima 
garnitură la recenta ediție a 
„Cupei Santelli", de la Salerno.

Dealtfel, calendarul interna
țional al săptâmînilor ce urmea
ză demonstrează că federația d$» 
scrimă este hotărîtă să ofere con
diții egale de redare și afirmare 
tuturor tinerilor selecționați, fie 
că este vorba, de exemplu, de 
un turneu de seniori (sabie, So
fia) unde la sfîrșitul acestei săp
tămâni concurează alături de „ve
teranul" Al. Nilca și tinerii D. 
Costin șt M. Dumitru, fie că este 
vorba de tradiționalul „Turneu 

VOR REUȘI CICLIȘTII SĂ URCE 
PE CULMILE PERFORMANȚEI?

repede, pentru câ în ultima de
cadă a lunii martie toți cei care 
vor să se selecționeze în echipele 
naționale vor da un examen ex
trem de important : „Cupa F.R. 
Ciclism", întrecere internațională 
de 8 etape, la startul căreia se 
vor prezenta alergători de valoa
re deosebită din 7 țări. Și șose
lele de pe Litoral nu sînt deloc 
ușoare...

Sînt acolo, în pluton sau în 
fața lui, la trenă, lingă cei doi 
mai sus amintiți, Costică Bonciu, 
Constantin Căruțașu, Andrei An
tal, Cornel Popa, Aurel Bobeică, 
Teodor Drăgan, Valentin Iile, 
Ionel Gancea, Cornel Nicolae, Gh. 
Lăutar u, Ion Vintilă, Valentin 
Marin și Marian Mocanu. Care 
dintre ei vor reuși să-i convingă 
pe selecționeri ? Mai ales în a- 
cest an, cînd responsabilii fede
rali sînt hotărîți să nu țină sea
ma d£ „nume" și „cărți de vizi
tă", ci numai de hărnicia dove
dită în pregătire și materializată 
în combativitate, în performanțe 
cu prilejul „Cupei F.R. Ciclism"...

Sigur, competiția de debut a 
primăverii nu este un scop în 
sine. Ea are doar rolul de a-1 
selecționa pe cei sîrguincioși și 

Prietenia" (Gottwaldov 18—24 fe
bruarie) unde scrima românească 
va alinia puternice garnituri de 
tineret, alcătuite numai din spe
ranțe olimpice pentru 1980 șl 
1984. Hotărire care se înscrie, de
altfel, în preocuparea deosebită 
din ultimii ani pentru întărirea 
echipelor reprezentative și care 
s-a concretizat printr-o pregătire 
sporită a tinerelor talente în ca
drul loturilor reprezentative, în 
grija și atenția cu care aceștia 
au fost înconjurați. TOTUL DE
PINDE ACUM DE EI, CA ACEȘTI 
TINERI SPORTIVI SA-ȘI FACA 
LOC PE MERIT — PE BAZA 
MUNCII ÎNDÎRJITE, - CONȘTIEN
TE ȘI DISCIPLINATE — ÎN 
CVARTETELE REPREZENTATIVE. 
Iată de ce am aflat cu surprin
dere despre recentele abateri de 
la disciplină alft spadasinilor Ion 
și Mihai Popa; care au conside
rat că respectarea programului 
în cadrul lotului, sub supraveghe
rea antrenorilor, rămîne la lati
tudinea fiecăruia, ei hotărînd în 
„familie" să facă opinie separată. 
Scoțîndu-i din echipa reprezenta
tivă care urmează să se deplaseze 
la concursul de la Tallin (22—25 
februarie), federația a arătat cu 
promptitudine că responsabilitatea 
tinerilor selecționabili nu începe 
și nu se termină pe planșe, etica 
muncii de fiecare zi, disciplina 
cu care se pregătesc fiind cel 
puțin Ia fel de importante pen
tru performanță, ca și talentul. 
Poate că din această sancțiune 
(care, în caz de recidivă, va a- 
junge la suspendarea din activi
tatea sportivă) va învăța ceva șl 
foarte tînăra floretistă Gabriela 
Betuker care, aflată abia la pri
mii pași în performanță, șl-a 
permis să se „tocmească" cu an
trenorul lotului în timpul recen
telor campionate internaționale 
ale României, considerînd — mult 
prea repede ! — că știe totul. 
Alintarea și mofturile, îngîmfarea 
și indisciplina nu au ce căuta în 
procesul de pregătire.

Această lună programează în 
cea de a doua parte a ed. mari 
și tradiționale competiții : cam
pionatele internaționale ale Ro
mâniei la floretă masculin, „Tro
feul Wolodjowski" la sabie (Po
lonia), „Trofeul Tallin“ la spadă 
(V.R.S.S.) și „Cupa Goppingen" 
dedicată floret 1stelor, în R.F.G., 
toate la sfîrșitul săptămînii vii
toare. Șl în carnetul selecționeri
lor vor apare noi însemnări pe 
marginea comportării candidaților 
scrimei românești pentru J.O.

Paul SLAVE5CU

talentațL Ciclismul are în pro
gram o serie de întreceri, la oare 
va fi prezentă echipa noastră o- 
limpică : „Turul Mediteranean" 
(9—13 aprilie), concursul interna
țional din R.F. Germania, „Pre
miul Eliberării" și „Turul regiu
nilor" (25 aprilie — 1 mai) din 
italia, „Cursa Păcii*  (9—24 mai). 
Balcaniada (13—15 iunie), „Tu
rul Iugoslaviei" (22—29 iunie) șt*  
apoi (să îndrăznesc oare ?) Jocu
rile Olimpice de la Moscova.

— N-avem, nici vorbă, un se
zon ușor, ne spune „decanul" ru
tierilor noștri, Teodor Vasile. 
Competițiile nu ne sperie. Poate 
chiar ar trebui să avem mai 
multe, eșalonate pînă la finele 
lui octombrie. „Tour de 1* Avenir" 
parcă nici nu se mai dispută, 
așa de multă vreme a trecut de 
cînd n-am mai concurat pe șo
selele lui... Problema este să ne 
putem constitui într-o echipă 
pentru „suta de kilometri", să 
avem mai mulți oameni la fel 
de bine pregătiți, pentru ca la 
ora startului olimpic antrenorul 
nostru să-i numească pe cei pa
tru după forma lor sportivă. Dar, 
știți bine, uneori sînt numai doi 
și arareori trei...

Poate că antrenamentele aces
tea non-stop, lucrul zilnic de 
210 pînă la 300 de minute, am
biția oamenilor și obligația lor 
de a răspunde cu entuziasm la 
mina de ajutor ce li se întinde 
vor contribui egal la realizarea 
unui salt valoric colectiv. Poate 
că și hotărirea forului de resort 
de a folosi drept criteriu de se
lecție unic rezultatele activității 
de pregătire va stimula plutonul 
care rulează acum cu glndul la 
Olimpiadă. Oricum, posibilitatea 
de a-și îmbunătăți reputația este 
în mina lor, a cicliștilor. Dacă 
n-o vor folosi, panta descendentă 
se va înclina și mal mult. După 
cum știu chiar ei bine, la vale 
se aleargă mai repede...

După ani șl ani, cine-i mai 
numără ?, nu ne-am pierdut în
crederea nici în talentul, nici în 
dorința cicliștilor de a ataca cu 
ambiție înălțimile performanței 
autentice. Rămîne ca el să con
firme...

Hristache NAUM



50 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA
____ ____ —------------------FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FOTBAL'

Costel Rădulescu, care ne zim- 
bește în fotografie, la vîrsta de 
84 de ani (fotografia a fost făcu
tă ieri), a fost unul dintre mar
torii înființării Federației române 
de fotbal. Acest lucru s-a întîm- 
plat în ziua de 16 februarie 1930, 
în cursul dimineții. Dar mai bine 
să-1 lăsăm pe Costel Rădulescu 
să povestească :

— In 1930, legea educației fi- 
zice desființează vechiul F.S.S.R. 
și decide crearea U.F.S.R. (Uniu
nea Federațiilor Sportive din 
România), în cadrul căreia să se 
constituie federații independente, 
pe ramuri de sport. Așa stind 
lucrurile, simbătă 15 februarie, 
ora 16, la Școala Evanghelică din 
București, Dinu Cesianu prezintă 
o scurtă dare de seamă și dă 
descărcare Comitetului U.F.S.R. 
In final, el anunță adunarea că 
a doua zi, 16 februarie, ora 9 
dimineața, în același local, se va 
constitui F.R.F.A., iar în după-a- 
miaza aceleiași zile, la Fundația 
universitară, va lua ființă Uniu
nea Federațiilor Sportive din 
România.

Deci, la ora 9, în ziua de 16 
•februarie, a început votul pentru 
Consiliul federal și Biroul fede
ral. A fost o „ciocnire" specta
culoasă, cu următorul rezultat : 
vicepreședinte — Paul Nedelco- 
vici ; secretar general — Octav 
Luchide ; casier — Nicu Lucescu; 
membri ; cpt. C. Dumitrescu, Le- 
onte Silberman, Radu Istrati, 
Mirion. Supleanți : Denis Xifando 
(arbitru) și dr. Irimescu. Eu am 
devenit președintele colegiului de 
arbitri. Data constituirii F.R. Fot
bal este indubitabilă. Am auzit 
că la Muzeul sportului există un 
document datat cu 22 martie. 
Este vorba de data la care F.R.F. 
a devenit persoană juridică.

— Cum a funcționat federația 
la început ?

— Meritul cel mai mare îl are 
regretatul Octav Luchide, care a 
fost Inițiatorul și sufletul ei. El 
avea mari relații în străinătate și 
a studiat organizarea federațiilor 
din Franța și din Belgia.

— Știm că ați fost la început 
antrenor al echipei naționale.

— Este adevărat. Echipa națio
nală era formată de o comisie 
de selecție, al cărei președin
te era Octav Luchide. Cei patru 
membri ai comisiei erau Al. Că- 
pățină (Constanța), Liviu Iuga 
(Timișoara), Nicolae Birăescu 
(Cluj) și eu, care primeam apoi 
echipa pentru pregătire.

— Care au fost primele initia
tive ale federației 1

— Prima a fost un mare act

video. Conducătorii delegației au 
fost Octav Luchide, Paul Nedel- 
covici, Nicu Lucescu, iar antre
nor cel ce vă vorbește. Cei 15 
Jucători au fost următorii : Lă- 
pușneanu, Zauber, Steiner, Fie- 
raru, Raflnschl, Rudy Wetzer, 
Stanciu, Subășanu (toți aceștia 
sînt tn viață), Burger, Robe, Cza- 
ko, Vogi, Deșu, N. Covaci (cele
brul frate al lui Ștefan Covaci, 
singurul fotbalist de-al nostru 
care a participat la trei ediții ale 
campionatului mondial) și Barbu. 
Aș vria

l-amânesc pe care F.R.F.A. i 
dăruit cu prilejul acelui meci.

— Unde-și avea sediul F.R.F.A.?
— tn pasajul Victoria, deasu

pra restaurantului Mercur, care 
există și astăzi. Acolo se punea 
la cale tot ceea ce era legat de 
fotbal. Acolo veneau jucătorii și 
chiar iubitorii fotbalului.

— Ca unul care ați 
multă vreme echipa națională, 
diferență ar fi între fotbalul 
pe vremea dumneavoastră și 
de azi 7

— E o diferență de viteză 
implicit, de tehnică tn regim

condus 
ce 
de 
cel

COSTEL

RADULESCU
EVOCA

EVENIMENTUL

LA 84 ANI

să spun că participarea

de cura]', care i se datorează tot 
lui Octav Luchide. Este vorba de 
participarea echipei naționale a 
României la prima ediție a cam
pionatului mondial de fotbal de 
la Montevideo, Cupa Jules Rimet. 
Spun act de curaj, pentru că ve
chile federații din Europa cen
trală nu s-au încumetat să o 
facă. Pină și Hugo Meisl, pre
ședintele federației austriece, 
care era prieten cu Luchide i-a 
spus că se lansează intr-o aven
tură, că acolo nimic nu e sigur 
și că riscă să nu aibă bilete de 
întoarcere pe transatlantic. Noi 
ne mlndrlm cir faptul că Româ
nia a fost prima țară europeană 
care a hotărît să plece la Monte

la Montevideo a depășit, aș spu
ne, cadrul fotbalului. Jules Rimet, 
pe care l-am cunoscut la Monte
video, s-a arătat mișcat de actul 
de bunăvoință și de Încredere al 
echipei României față de cupa 
organizată de Franța. El a răs
puns imediat ofertei noastre de a 
se organiza un meci România — 
Franța la București. Meciul a 
avut loc in 1933 și s-a încheiat 
cu victoria echipei noastre, eu 
6—3. La acest meci a venit Jules 
Rimet tn persoană, împreună cu 
soția și fiica. Am rămas buni 
prieteni. Jules Rimet ne-a scris 
deseori, spunind că fata lui a 
făcut furori la toate seratele pa
riziene cu costumul național ro-

Și. 
__.____ ___ ________  ... _____  de 
viteză. Am avut jucători de talie 
mondială — Rudy Wetzer, Bin- 
dea, Baratki — jucători care, prin 
clasa lor, 
de repede 
Vreau să 
de astăzi, 
mitru sau___________ . .
cu multă strălucire și tn perioa
da de acum SO de ani. La acest 
capitol nu cred că există dife
rențe de potențial, asta ca să iau 
poziție tn polemica artificială care 
se creează pe tema lui ieri și 
azi. Ceea ce deosebește, insă, fot
balul de ieri și de azi nu ține 
de tehnică. Pe vremea mea, e- 
chipa victorioasă se simțea ono
rată să invite la cină pe cei în
vinși. Nici nu vă dați seama ce 
mare diferență e in treaba asta.

— Ce așteptați de la meciul cu 
Italia ?

— Ca unul care am condus de 
pe margine un foarte frumos 
meci cu Italia (0—1 la București, 
In 1939), după care am fost înlo
cuit de Gavrilă Marinescu cu 
Virgil Economu. doresc un singur 
lucru : un meci frumos, în care 
băieții noștri să demonstreze că 
știu fotbal. Faptul că meciul e 
după-amlaza, ne-a determinat pe 
noi, bătrinii fotbalului, să ne or
ganizăm agapa la ora 11. O să ne 
depănăm amintirile și o să ne 
grăbim apoi spre televizor, ca să 
asistăm la ceea ce, după mine, 
este cel mai frumos spectacol din 
lume. adică —
FOTBAL.

s-ar fi adaptat destul 
și la jocul de astăzi, 
spun că și jucătorii 
să zicem Dobrin, Du- 
Dinu ar fi putut juca

UN MECI DE

loan CHIRILA

MECIUL ITALIA ROMANIA, UN IMPORTANT TEST
(Urmare din pag. 1)

dintre jocuri se vor disputa, a- 
id, la Neapole). Meciul cu re
prezentativa României este 
primul din acest an și tot cel 
dinții dintr-o suită de jocuri 
amicale interțări cu caracter 
de verificare pe care „squadra 
azzurra" le va susține plnă la 
turneul din iunie, următoarele 
partenere alese fiind selecțio
natele Uruguayului (in martie, 
la Milano) și Poloniei (in a- 
prilie, la Torino).

Referindu-se la aceste me
ciuri și în primul rind la acela 
cu echipa României, antrenorul 
reprezentativei 
Bearzot, a ținut 
pe jucătorii săi

Italiei, Enzo 
să-i avertizeze 
— spusele lui

fiind reproduse cu litere de o 
șchioapă ca titlu al unei în
tregi pagini din „Gazetta dello 
sport" — că orice amical este 
important, constituind un ade
vărat examen care trebuie tra
tat cu maximă concentrare și 
seriozitate. Dealtfel, de la me
ciul de mîine (n.r. — azi),
Bearzot așteaptă primele cla
rificări asupra formației cu ca
re va ataca turneul final al 
C.E., dar, bineînțeles, nu-i 
poate fi indiferent nici rezul
tatul. Exprimînd opinii asemă
nătoare, jucătorul Antognoni 
sublinia la rîndul său că „par
tida de simbătă este importantă 
pentru noi, deoarece ne aduce 
in față o echipă bună, a cărei 
replică nu numai că n-o putem

ne va ajuta să 
avem, in conti-

DUMITRACHE : m GOLGETERUL
DE MAEȘTRII PASELOR

„MIC DOCUMENTAR" AL PARTIDEI DE ASTAZI
G Reprezentativa țării noastre a susținut pină acum 310 me

ciuri. BILANȚUL GENERAL : 127 victorii, 75 egalități, 108 tn- 
frîngeri, 537 goluri marcate, 503 goluri primite. ECHIPA ITA
LIEI are în palmaresul său general 363 partide disputate <138 
victorii, 87 egalități, 83 infringeri, 747 goluri marcate, 458 pri
mite) .
• Pină acum, cele două selecționate s-au întilmt de șase ori. 

In cinci în t Uniri victoria a revenit echipei italiene, iar un med 
s-a terminat la egalitate.

• Iată formațiile primului și ultimului joc dintre cele două 
selecționate : 11 IUNIE 1939 (BUCUREȘTI) 0—1. ROMANIA : 
Pavlovici — Slivăt, Lengheriu — Vâatilă, Juhasz, Lupaș — Orza, 
Reuter, Baratki, Bodola, Dobay. ITALIA : Olivieri — Foni, 
Rava — Campatelli, Andreolo, Locatelli — Biavatti, Parazzola, 
Piola, Meazza, Colaussi, A marcat Colaussi. 5 IUNIE 1976 (MI
LANO), 4—2 pentru gazde. ITALIA : Zoff — Tardelli, Roggi, 
Facchetti, Roca — Benetti (min. 46 — Zacarelli), Pecci, Antog
noni — Causio, Graziani, Puii ci (min. 46 — Bette ga). ROMA
NIA : Iordache — Cheran, G. Sandu, Dobrău, Hajnal (min. 19
— Tănăsescu) — Mulțescu, Boloni, Iordănescu — Fazekaș (min. 
50 — C. Zamfir), M. Sandu (min. 65 — D. Georgescu), Lucescu. 
Au marcat : Bettega (2), Graziani, Antognoni (Italia), Lucescu, 
D. Georgescu (România).
• Vă prezentăm loturile oomplete ale celor două reprezen

tative. ROMANIA : Iordache (Steaua) 30 ani, 3 selecționări în 
echipa A ; Cristian (F.C. Argeș) 24— 9 A ; Tilihoi (Univ. Cra
iova) 24— 5 A ; A. Nicolae (Gloria Buzău) 25— 2 A ; Sameș 
29— 30 A ; Ștefănescu (Univ Craiova) 29— 12 A ; Negrilă (Univ 
Oraiova) 26— deb. : Munteanu n (Sp. st.) — 25— 3 A ; Koller 
(F.C. Baia Mare) 27— 5 A ; Dinu (Dinamo) 32— 72 A ; Boldni 
(A.S.A. Tg. Mureș) 27— 36 A ; Mulțescu (Dinamo) 29— 9 A ; 
Țicleanu (Univ. Craiova) 21— 1 A ; M. Răducanu (Steaua) 26— 
7 a ; Cămătaru (Univ. Craiova) 22— 5 A ; Bălăci (Univ. Cra
iova 24— 29 A ; D. Nicolae (F.C. Argeș) 28— 4 A ; Terheș 
CF. C. Baia Mare) 20— 2 A. ITALIA : Zoff (Juventus) 38 ani
— 78 selecționări în echipa A ; Bord on (inter) 29— 1 A ; Gen
tile (Juventus) 27— 25 A ; S cir ea (Juventus) 27— 32 A ; Colo- 
vatti (Milan) 23— 5 A ; Cabrini (Juventus) 23— 14 A ; Maldera 
(Milan) 27— 10 A ; Tardelli (Juventus) 26—33 A ; Buriani (Mi
lan) 25— deb. ; Oriafi (inter) 28— 6 A ; Zacarelli (Torino) 29— 
2tt A ; Antognoni (Fiorentina) 26— 40 A ; Causio (Juventus) 31— 
48 A ; Rossi (Perugia) 24— 16 A ; Bettega (Juventus) 30— 28 A; 
Bellugi (Napoli) 30— 32 A ; Giordano (Lazio) 24— 4 A ; Gra
ziani (Torino) 28— 32 A.

subestima, dar 
vedem ce mai 
nuare, de făcut pină la difici
lele confruntări din iunie".

După ultimul antrenament e- 
fectuat vineri la amiază. Bear
zot a anunțat formația, în 
care menține majoritatea ju
cătorilor de la C.M. din Ar
gentina. Se remarcă deci fap
tul că antrenorul italian a pre
ferat să-și alcătuiască formația 
pe scheletul cunoscutei echipe 
torineze Juventus (7 jucători 
din 11), ceea ce îi conferă — 
după cum aprecia același An
tognoni — avantajul omogeni
tății și al experienței de joc. 
Pentru a da, totuși, o satisfac
ție și înfocaților suporteri na- 
politani, Bearzot a menționat 
că este posibilă folosirea, cel 
puțin în repriza secundă, și a 
lui Bellugi, singurul jucător de 
la „Napoli" selecționat în lotul 
reprezentativ.

Ca și în cazul partenerei sa
le, meciul de aici iși are impor
tanța lui și pentru echipa ță
rii noastre, aflată — după cum 
se știe — la capătul unei prime 
etape a pregătirilor în vederea 
debutului din toamnă, în pre
liminariile campionatului mon
dial. După turneul în America 
de Sud ea are acum prilejul — 
și datoria — să arate reala 
utilitate a turneului și valoarea 
acumulărilor realizate, poten
țialul de joc atins. Desigur, 
partida de pe stadionul San 
Paolo se anunță ca foarte difi
cilă pentru lotul nostru, deoa
rece reprezentativa Italiei este 
una dintre cele mai valoroase 
de pe continent și chiar din 
lume, având pe deasupra avan
tajul terenului propriu ca și pe

acela — foarte important — că 
echipele de club italiene se a- 
flă in plin campionat, în vre
me ce echipele noastre urmează 
a-1 relua peste două săptămîni. 
„Am fost convinși, încă din 
momentul acceptării, de difi
cultatea meciului de la Neapo- 
le, au subliniat la sosire atît 
Ștefan Covaci, vicepreședinte 
al F.R.F. cu probleme tehnice, 
conducător al delegației fotba
liștilor noștri, cit și antrenorii 
aflați cu echipa. Și tocmai de 
aceea l-am considerat, cu atît 
mai util pentru noi, cu cit a- 
nul competițional internațional 
1980 este foarte important pen
tru fotbalul românesc. Dacă e- 
chipa iși va valorifica, la nivel 
superior, resursele acumulate 
în pregătirile efectuate in tur
neu, Înseamnă că ne aflăm pe 
un drum bun".

Conștient! că nu numai jocul, 
ci și rezultatul acestei partide 
este important, el rămînînd în
scris in palmares, fotbaliștii 
noștri ne-au declarat că sînt 
hotăriți să lupte cu toate for
țele lor pentru un rezultat cit 
mai bun.

Semnificativă pentru intere
sul cu care este așteptat acest 
meci ne apare și anunțarea 
prezenței antrenorului echipei 
Angliei, Ron Greenwood, dor
nic să urmărească la lucru am
bele reprezentative, care vor fi 
adversare apropiate ale echipei 
sale : Italia, în turneul final 
al C.E., iar România *n  preli
minariile C.M.

Reamintim că partida, care 
va începe simbătă la ora 16 
(ora României), va fi transmisă 
integral la radio și la televizi
une.

Cînd am dat cu ochii de el, a- 
colo în vestiarul stadionului 
Corvinul din Hunedoara, Florea 
Dumitrache, membru (activ) al 
„clubului golgeterilor" (este al 
6-lea în clasamentul general al 
„tunarilor" din Divizia A, cu 
145 de goluri marcate, după 
Gheorghe Constantin) pe-a în- 
tîmpinat cu același surîs ștren
găresc.

— Iată, și eu care credeam 
că ziarul a uitat de mine...

— Cum să uite ? Dimpotrivă, 
la București am recepționat 
vești bune despre Dumitrache...

— Și să știți că sînt adevă
rate. Mi-am luat examenul de 
stat la Facultatea de subingi- 
neri din Petroșani, secția de e- 
lectromecanică ; mă 
pentru ca această a 
măvară a vieții mele 
cidă cu relansarea lui 
che, în sensul de a 
din plin la revenirea 
lui in Divizia A și, 
încerc să mai urc cîteva locuri 
spre virful clasamentului domi
nat net de Dudu Georgescu.

— Iată că, pe nesimțite, 
ne-am și „încălzit" pentru su
biectul anchetei 
mai amintești cite 
marcat la echipa 
pe care-1 consideri 
mos ?

— N-am 
Unii zic că 
cred că sînt 
fiu sincer, 
prea m-a 
mine a contat doar bucuria de 
a marca, de a... arunca 
rii in partea opusă, de a 
mingile odihnindu-se in 
seie tremurînde. Golul 
mi-a fost cel mai drag 
cel de pe Wembley, marcat în 
repriza a doua, spre sfîrșitul 
acelui meci memorabil care a- 
vea să însemne primul pas spre 
maturizarea echipei lui nea An
gelo Niculescu. Și acum par- 
că-1 văd pe Banks, învins de 
penaltyul pe care-1 executasem 
in liniștea templului fotbalului 
englez, în care luaseră loc pes
te 80 000 de spectatori

— Vorbeai de bucuria de a 
marca. Dar cînd ai descoperit-o, 
ca să zicem așa ?

— In cei mai frumoși ani ai 
’ ‘ ' pe terenurile

ca să nu le zic maida- 
Șoseaua Giurgiului. A- 
făcea adevărata selec- 
meciurile interstrăzi. 
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— Ne-ai 
lucruri inti 
răspunsuri 
ta de față 
nu mai ap< 
re ? Oare s 
Pil

— Eu aș 
tui. I-am v 
doara ; dar. 
tră, ne trei 
antrenori « 
peritori și 
timp, niște 
joacă amen 
cartiere și 
să apară și 
Cit de inc; 
să știți că 
timp și Json 
aș îndrăzni 
fotbalul nos 
meni de go

— Cum <
— Așa, b 

pentru acea 
a-i scoate 
nevoie și d 
să te pună 
terul depini 
maeștri ai i 
păcate, astfi 
cam dispărt 
mai vezi a 
Badea,-jur- 
tru Emil 
v-am oferit 
dezbatere...

Steliai

in prim-plan, conducătorii de cluburi. Azi, Pavel Caradinț (F. C. M

„PRIVESC CU UIMIRE LA UNELE CLUBURI CARE
DUPĂ CONDUCĂTORI APARUȚI PESTE NOAPTE

MlINE, BOGAT PROGRAM
Ne mai desparte o singură 

săptămînă de deschiderea se
zonului oficial de primăvară, 
care va fi inaugurat duminică 
24 februarie, cu meciurile din 
cadrul „optimilor" Cupei Ro
mâniei. Astfel, mîine marea 
majoritate a echipelor divizio
nare A și B susțin partide cu 
caracter de verificare. Din bo
gatul program, spicuim urmă
toarele meciuri : Steaua — 
Slask Wroclaw (stadionul Stea
ua, ora 15), Rapid — Gwardia 
Varșovia (Stadionul Republicii,

DE JOCURI AMICALE
ora 11), Olimpia Satu Mare — 
Diosgyor V.T.K., F. C. Argeș 
— Flacăra Automecanica Mo- 
reni, U. M. Timișoara — Uni
versitatea Craiova, Politehnica 
Timișoara — F.C.M. 
C. S. Tîrgoviște — 
Ploiești, F. C. Bihor 
Cluj-Napoca, F.C.M. 
C.S.U. Galați, F. C.

Reșița, 
Petrolul 
- „U“

Galați — 
Constanța 

— Gloria Buzău, Pandurii Tg. 
Jiu — Jiul Petroșani. La Bra
șov, pe stadionul Municipal, se 
vor disputa partidele finale ale 
„Cupei municipiului Brașov".

— Tovarășe Pavel Caradinț, fa
ceți parte din categoria „vetera
nilor" care lucrează in fotbal. 
Ați fost numit președintele clu
bului gălățean tn anul 1961, pe 
vremea cînd actualul F.C.M. pur
ta denumirea de Slderurgistul. 
Cum vă apar acești 19 ani pe- 
trecuțl în activitatea fotbalistică 7

— Realitatea este că am încă
runțit în această funcție. Se pare 
însă că 
șansă la început, căci nici __
intrasem bine în problemele fot
balului și echipa a șl retrogradat 
tn ,,B“. N-a fost ușor să suport 
șocul retrogradării care s-a mai 
produs apoi d»2 Încă... cinci ori. 
Să revii și Iar să cazi, cu pre
țul unor mari eforturi, a unei 
stări emoțîc.aale care-ți macină 
nervii, iată o „plăcere" pe care 
nu o doresc nimănui. Și primul

am fost cam lipsit de
nu

tras la răspundere nu este altul 
decit președintele clubului, el 
fiind mereu principalul vinovat. 
Suporterii uita de jucători, de 
antrenori, și-și varsă amarul mai 
mult pe cei din conducerea clu
bului.

— Acum F.C.M. Galați activează 
din nou in Divizia A. Mulțl au 
Impresia că la sfîrșitul actualului 
sezon eompetlțlonal formația de 
la Dunăre nu se va mal despărți 
de primul eșalon divizionar. Care 
este opinia președintelui F.C.M. 
Galați in această direcție 7

" ' convingerea că F.C.M.-U1 
mai părăsi curind 

Am învățat su- 
toții din greșelile 

trecut și nu le

tehnice unor antrenori 
pasionați și harnici. 
Tfeașcă și Constantin 

au schimbat tn totali-

— Am 
nu va 
Divizia 
ficient 
săvîrșite 
vom mal repeta. La clubul nos
tru calitatea muncii se ridică la 
cote fcialte prin încredințarea

A. 
cu 

fci

conducerii 
valoroși, 
Constantin 
Ardeleanu 
tate mentalitatea jucătorilor țață
de muncă, au creat i» cUmat 
prielnic performanței și rezulta
tele nu vor lntîrzia să apară.

— Care credeți că trebuie să 
fie calitățile de bază ale unul 
președinte de club ?

— Trebuie să ia decizii ferme, 
să cunoască perfect atribuțiile 
sale. Să lupte pentru ordina, dis
ciplină și cinste, să fie un exem
plu pentru colaboratori. Privesc 
cu uimire la unele cluburi care 
aleargă după conducători apăruți 
peste noapte, rupți de viața echi
pei, Șa schimb „specializați" tn 
agonisirea, prin orice mijloace, 
a punctelor.

— Vorbiți-ne despre relația con-

ducător — s 
suporter.

— Este o 
din partea I 
și prețuire, 
pentru mine 
ruia trebuie 
de lucru, f: 

cu e 
mă știu, tu 
cerut antres 
duminică, b 
să prezinte" 
de joc. Juc 
arăți limped 
și obligațiile 
ferindu-mă 
tia trebuie 
faci părtași 
răm să »tr 
suporteri, s 
membrilor 
30.000. Atum



XWWWW

LT

d fă- 
î joci 
oluri", 
e șl o 
lăsam
Ui ta

lie co- 
ăceam 
ire a- 
ui co
la in- 
at din 
rumim 
șbabil, 
itat să 
ut.
ul, de

Con- 
echipa 
m ur

lu 
scope

in vers, 
i 1963, 
inările 
pitală, 
Ite ari 

m-a

r, eu 
balo-

;e po- 
ite de 
u mă

Tra- 
adion.

OBLEMENCO: „RIVELINO TRAGEA
ADESEORI CA LA RUGBY,

DAR CONTINUA SĂ ÎNCERCE...
Ion Oblemencq este o figură 

prea cunoscută in fotbalul nos
tru ca să mai aibă nevoie de 
o prezentare specială. Și to
tuși, vom reaminti, și cu a- 
ceastă ocazie, că el deține — 
împreună cu St. Dobay — recor
dul titlurilor de golgeter al 
campionatului, realizînd aceas
tă performantă de patru ori, 
in edițiile 1966—67, 1969—70,
1971—72 și 1972—73. Și încă un 
„amănunt", care nu trebuie ui
tat : I. Oblemenco ocupă locul 
2, în clasamentul general al ce
lor mai eficace jucători ai fot
balului românesc, după D. 
Georgescu, cu 170 de goluri 
marcate in prima divizie.

Și acum, după aceste puține, 
dar semnificative, date de pal
mares personal ale invitatului 
anchetei noastre, să-i dăm CV- 
vîntul „tunarului" — de acum 
cițiva ani. in prezent antrenor 
secund al Universității Craiova.

— S-au spus multe lucruri, 
deosebit de interesante, in le
gătură cu tema pusă in discuție. 
Și n-aș vrea să mai repet nici 
una dintre ideile care se des
prind din răspunsurile date pl- 
nă acum. în ceea ce mă priveș
te, imblnînd mai bogata mea 
experiență de jucător cu prac
tica mai nouă de antrenor, aș 
dori să evidențiez doar două 
aspecte legate de actuala criză 
a oamenilor de gol, două as
pecte care, mie cel puțin, mi 
se par trecute, din păcate, cu 
vederea și, din această cauză, 
creșterea indicelui de eficacitate

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A - EDIȚIA 1979/1980

E5C ÎNAINTAȘII 
MARCHEZE GOLURI
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este lentă, necorespunzătoare. 
Este vorba, mai întii, de fon
dul de deprinderi cu care jucă
torii pătrund în circuitul per
formanței. în marea majoritate 
a cazurilor, multe dintre a- 
ceste deprinderi — începînd cu 
lovirea mingii cu piciorul și cu 
capul — însușite în cadrul cen
trelor de copii și juniori — sînt 
greșite. Și, pentru că nu se ac
ționează la vreme pentru co
rectarea lor, se întîmplă să in- 
tilnim, la nivelul primei divizii 
chiar, o serie de anomalii, în 
comportarea unor jucători ta- 
lentați — anomalii care fri- 
nează, evident, și creșterea mă
iestriei acestora și realizările 
echipei in ansamblu. Iată, de 
pildă, la noi, la Universitatea 
Craiova, Cîrțu a fost obișnuit, 
de mic, să facă o mișcare în 
plus, în situații și poziții exce
lente de a înscrie. La rindul 
său, Cămătaru — un alt tinăr 
foarte dotat — joacă, tot din 
obișnuință, mai mult cu spa
tele la poarta adversă, motiv 
pentru care fazele îl prind, în 
momentul finalizării, cum s-ar 
spune, prost plasat. Gîndindu- 
mă și la Cîrțu, și la Cămătaru 
— amindoi tributari ai unor 
deprinderi greșite însușite tim
puriu — mi-am zis mereu, vă- 
zindu-i cum ratează cu nemi
luita, că față de mulțimea si
tuațiilor de gol pe care le-au 
avut în campionat, și unul și 
celălalt ar fi putut candida, în 
condiții normale, cu mari șanse 
la... „Gheata de aur".

— Acesta ar fi un prim as
pect, una din cauze...

— în al doilea rind, aș vrea 
să subliniez importanța curaju
lui de a trage la poartă. Este, 
după mine, prima condiție a 
finalizării și principala condiție 
psihică a eficacității. în fot
balul nostru, responsabilitatea 
șutului și obligația de a șuta la 
poartă sînt, de regulă, domina
te de obsesia greșelii. Pentru 
că in mintea jucătorilor își face 
loc — nejuslificat și cu prea 
mare ușurință — teama de a 
nu nimeri ținta. în această si
tuație, orice moment de ezitare 
este, de fapt, un mare servi
ciu făcut adversarului. Ca ju
cător, eu n-am procedat deloc 
așa, chiar cu riscul de a nu 
putea evita, uneori, ridicolul. 
Am încercai cu incăpăținare 
poarta, ori de cite ori mi s-a 
oferit și cel mai mic prilej de 
a marca. Am văzut și am în
vățat asta de Ia marii jucători 
din fotbalul internațional. Ri- 
velino, de exemplu, nu-și fă
cea probleme atunci cind tri
mitea adeseori balonul, ca Ia 
rugby, peste poartă, în tribună. 
El continua să tragă cu și mai 
mult curaj, piuă reușea, pentru 
că era convins că va reuși pînă 
Ia urmă, incercînd. Și mai știa 
că și publicul uită repede o 
nereușită oarecare și aplaudă 
cu însuflețire golul, pe care îl 
ține minte multă vreme. Așa 
este în fotbal. înaintașilor li se 
iartă mai ușor greșelile decit 
apărătorilor, iar reușitele pri
milor — golurile mai ales — se 
uită greu de tot.

— Privind la fondul actual al 
fotbalului nostru, ce jucători 
inspiră fostului golgeter Ion 
Oblemenco încredere că-i vor 
urma exemplul, că pot deveni, 
în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului, oameni de gol ?

— Opțiunile mele se Îndreap
tă, deocamdată, asupra ci- 
torva vîrfuri de atac cum ar 
fi : Cămătaru, Terheș, Cioacă, 
Radu II și Ad. Ionescu. Dar 
fotbalul nostru, ca să se afirme, 
are nevoie de mai mult decît 
un grup restrîns de oameni de 
gol. Are nevoie de cit mai 
mulți jucători, indiferent de 
post, care să dorească, să caute 
și să realizeze golul, principa
lul moment al adevărului, ade
vărata rațiune a jocului.

Mihai IONESCU

ETAPA A XX-a (2 martie)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș (1-2)
Politehnica Iași - „U“ Cluj-Napoca (0—1)
Chimia Rm. Vilcea — Gloria Buzău (0-1)
Sportul studențesc - Dinamo (0-0)
Univ. Craiova — „Poli" Timișoara (2-0)
C.S. Tîrgoviște - F.C. Olt (2-2)
Jiul Petroșani - Steaua (0-4)
Olimpia S. Mare - F.C.M. Galați (0—3)
F.C. Baia Mare - S.C. Bacău (0-2)

ETAPA A XXI-a (8 martie)
„U“ Cluj-Napoca — Univ. Craiova (0-2)
Olimpia S. Mare - Dinamo (0-2)
F.C. Argeș - C.S. Tirgoviște (0-3)
Chimia Rm. Vilcea - Jiul Petroșani (O-O)
Steaua - F.C.M. Galați (1-1)
„Poli" Timișoara - F.C. Baia Mare (2-3)
Sportul studențesc — Politehnica iași (0—2)
S.C. Bacău - F.C. Olt (0-1)
Gloria Buzău - A.SA. Tg. Mureș (0-2)

ETAPA A XXIl-a (12 martie)
GS. Tirgoviște - Jiul Petroșani (0-1)
„Poli" Timișoara — Politehnica lași (2—3)
F.C. Baia Mare - Olimpia S. Mare (1-0)
F.C. Olt — Steaua (1—4)
A.S.A. Tg. Mureș - „U“ Cluj-Napoca (0—1)*
Dinamo — F.C. Argeș (1—1)
S.G Bacău - Gloria Buzău (2-1)
Univ. Craiova — Sportul studențesc (0—3)
F.C.M. Galați — Chimia Rm. Vilcea (0-1)

ETAPA A XXIIl-a (16 martie)
Sportul studențesc — „Poli" Timișoara (1-2)
Jiul Petroșani - S.C. Bacău (0-1)
F.C.M. Galați - F.C. Olt (0-1)
Politehnica lași - Univ. Craiova (0—2)
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Baia Mare . (0—1) 
Olimpia S. Mare - A.S.A. Tg. Mureș (2-2)
Dinamo - Steaua (1-1)
F.C. Argeș - Gloria Buzău (1—2)
„U“ Cluj-Napoca - C.S. Tîrgoviște (0-2)

ETAPA A XXIV-a (23 martie)
Gloria Buzău — Politehnica lași (1-2)
Steaua — Chimia Rm. Vilcea (1—2)
Univ. Craiova - S.C. Bacău (1-1)
Jiul Petroșani — Olimpia S. Mare (1-0)
C.S. Tîrgoviște — F.C.M. Galați (0—2)
F.C. Argeș — Sportul studențesc (1—0)
„Poli" Timișoara — U“ Cluj-Napoca (2-3)
F.C. OH - F.C. Baia Mare (1-3)
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo (1-5)

ETAPA A XXV-a (30 martie)
F.C. OH - „Poli" Timișoara (0-4)
„U" Cluj-Napoca - Jiul Petroșani (0-1)
F.C. Baia Mare - Steaua (1-3)
S.G Bacău — C.S. Tirgoviște (1—1)
Dinamo - Univ. Craiova (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C.M. Galați (0-2)
Olimpia S. Mare — F.C. Argeș (1—1)
Politehnica lași — Chimia Rm. Vilcea (0—2)
Sportul studențesc - Gloria Buzău (1—0)

ETAPA A XXVI-a (6 aprilie)
Gloria Buzău — F.C. Baia Mare (0—2)
„Poli" Timișoara — Dinamo (1—1)
F.C.M. Galați - Jiul Petroșani (0-3)
F.C. Argeș - F.C. OH (0-1)
S.C. Bacău - Olimpia S. Mare (2-2)
Steaua - Sportul studențesc (2-1)
Univ. Craiova — AIS.A. Tg. Mureș (1—2)
Chimia Rm. Vilcea - „U“ Cluj-Napoca (2-1)
Politehnica lași - C.S. Tîrgoviște (1-1)

ETAPA A XXVII-a (9 aprilie)
Steaua - A.SA. Tg. Mureș (0-2)
F C. Baia Mare - Politehnica lași (1-3)
Dinamo - Cluj-Napoca (1-0)
Gloria Buzău - Univ. Craiova (0-4)

Jiul Petroșani - F.C. Argeș (1-0)
Olimpia S. Mare —„Poli" Timișoara (0-1)
C.S. Tirgoviște — Sportul studențesc (0—1)
F.C.M. Galați — S.C. Bacău (2-2)
F.C. OH - Chimia Rm. Vilcea (1-4)

ETAPA A XXVIII-a (13 aprilie)
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul Petroșani (0-1)
„Poli" Timișoara — Gloria Buzău (0-1)
Sportul studențesc — Olimpia S. Mare (0-1)
„U" Cluj-Napoca — F.C. Olt (2-3)
S.C. Bacău — Steaua (4-4)
Chimia Rm, Vilcea — C.S. Tirgoviște (1-2)
F.G Argeș — F.C.M. Galați (1-2)
Politehnica lași — Dinamo (1-4)
Univ. Craiova - F.C. Baia Mare (3-3)

ETAPA A XXIX-a (20 aprilie)
„Poli" Timișoara — S.C. Bacău (0-0)
Chimia Rm. Vilcea — Sportul studențesc (0-1)
F.C. Baia Mare — A.SA. Tg. Mureș (0-1)
Dinamo - C.S. Tirgoviște (1-3)
Univ. Craiova — Olimpia S. Mare (0-2)
Steaua — F.C. Argeș (0-1)
Gloria Buzău - „U“ Cluj-Napoca (1-3)
F.C. OH — Jiul Petroșani (0-0)
Politehnica lași - F.C.M. Galați (2-3)

ETAPA A XXX-a (26 aprilie)
F.G OH Gloria Buzău (0-1)
C.S. Tirgoviște — A.S.A. Tg. Mureș (1-2)
F.C.M. Galați — Dinamo (1-D
Jiul Petroșani — Univ. Craiova (0-5)
„U“ Cluj-Napoca — Steaua (0-2)
Olimpia S. Mare — Chimia Rm. Vilcea (0-2)
Sportul studențesc - F.C. Baia Mare (0-4)
S.C. Bacău - Politehnica lași d-1)
F.C. Argeș -■ „Poli" Timișoara (1-0)

ETAPA ,A XXXI-a (4 mai)
F.C.M. Galați — Univ. Craiova (1-3)
Gloria Buzău - Jiul Petroșani (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș — Sportul studențesc (0-4)
„U" Cluj-Napoca — F.C. Baia Mare (0-2)
Chimia Rm. Vilcea — S.C. Bacău (2-2)
Steaua — „Poli" Timișoara (3-1)
Politehnica lași — F.C. Argeș (1-3)
Olimpia S. Mare -■ C.S. Tirgoviște (3-1)
Dinamo — F.C. Olt (3-2)

ETAPA A XXXII-a (10 mai)
Jiul Petroșani Politehnica lași (0-4)
Sportul studențesc — F.C.M. Galati (1-D
Univ. Craiova — F.C. OH (2-0)
Gloria Buzău — Olimpia S. Mare (1-1)
C.S. Tirgoviște - Steaua (0-6)
F.C. Argeș - „U“ Cluj-Napoca (2-1)
F.C. Baia Mare — Dinamo (0-4)'
„Poli" Timișoara — Chimia Rm. Vilcea (0-3)
S.C. Bacău - A.S.A. Tg. Mureș (1-2)

ETAPA A XXXIII-a (18 mai)
Olimpia S. Mare — „U“ Cluj-Napoca (0-2)
F.C. Baia Mare — C.S. Tirgoviște (1-0)
Steaua — Politehnica lași (2-1)
„Poli" Timișoara - A.S.A. Tg. Mureș (1-2)
S.C. Bacău — F.C. Argeș (0-5)
F.C. OH — Sportul studențesc (2-3)
F.C.M. Galați — Gloria Buzău (3-2)
Dinamo - Jiul Petroșani (1—3)
Chimia Rm. Vilcea — Univ. Craiova (0-6)

ETAPA A XXXIV-a (25 mai)

In paranteze, rezultatele din tur

Jiul Petroșani - F.C. Baia Mare (0-1)
Gloria Buzău — Dinamo (1-2)
„U" Cluj-Napoca — F.C.M. Galați (2-2)
Univ. Craiova - Steaua (0-4)
F.C. Argeș — Chimia Rm. Vîlcea (2-1)
Politehnica lași — Olimpia S. Mare (0-2)
Sportul studențesc — S.C. Bacău (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Olt (0-1)
GS. Tirgoviște - „Poli" Timișoara (0-2)
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Galați va deveni un club puter
nic. Aș mai spune că relația care 
unește toți factorii enumerați 
mai sus trebuie să plece de la 
pasiunea și contribuția fiecăruia.

— Ce consideră președintele lui 
F.C.M. Galați că ar trebui între
prins pentru revitalizarea fotba
lului românesc ?

— Crearea unor cluburi puter
nice. Să ne oprim deocamdată 
la răspunsul acesta, pentru că 
dacă am enumera și altele dum
neata ai avea de scris iacă un 
articol pe lingă acest interviu...

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI • ȘTIRI
• IN CADRUL „Cupei munici

piului Brașov", ieri s-a disputat me
ciul dintre Corvinul Hunedoara și 
F. C. Baia Mare. Corvinul a câș
tigat cu 4—1 (3—1). Marcatori : 
Petcu (min. 8). Văetuș (min. 23), 
Dumitrache (min. 29), Klein (min. 
54), respectiv Bălan (min. 6).

Miine, de la ora 10,30, pe Sta
dionul Municipal. F.C. Baia Mare 
— Delta Tulcea, pentru locurile 
3—4. In continuare, finala : F.C.M. 
Brașov — Corvinul (C. GRUIA, 
coresp.).

• TURNEUL ECHIPEI A.S.A. 
TG. MUREȘ IN R. A. EGIPT. 
Continuînd.u-și turneul în R. A. 
Egipt, echipa A.S.A. Tg. Mureș a 
întîTnit formația Național Cairo. 
Meciul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 0—0. în ultimele 
două întâlniri, fotbaliștii mure
șeni vor avea ca adversare echi
pele Arsenal și Zamalek, ambele 
din Cairo.

• ULTIMA CONSFĂTUIRE CU 
ARBITRII DIN LOTURILE B ȘI 
C. Astăzi și mîine, la Man
galia, va avea loc ultima consfă
tuire cu arbitrii din loturile B 
și C (asemenea consfătuiri au 
mai avut loc la Cluj-Napoca, 
Iași, București și Timișoara). La 
Mangalia vor lua parte „cava
leri ai fluierului" din județele 
Prahova, Brașov, Buzău, Tulcea, 
Ialomița, Dîmbovița, Argeș, Te
leorman si Constanța. Reamintim 
că arbitrii din Iotul A se vOr

• ȘTIRI • ȘTIRI
reuni 1a București în zilele de 
22 și 23 februarie. La consfătui
rea cu arbitrii din lotul A ie 
vor prezenta și arbitrii care nu 
au putut lua parte La centrele 
unde au fost convocați.

• ECHIPA DE DIVIZIA B 
TRACTORUL BRAȘOV, care în
treprinde un turneu în Polonia, 

a susținut prima partidă la Mle- 
lec, cu formația locală Stal, de 
care a fost învinsă cu scorul de 
2—0 (0—0).

• „CUPA 9 MARTIE". Vor par
ticipa echipele de juniori H ale 
cluburilor Steaua (antrenor L. 
Sătmăreanu), Dinamo (C. Frățilă), 
Rapid (I. Greavu) și P ro greșul- 
Vulcan (A? R-usu). Partidele se 
vor disputa pe unul din terenu
rile complexului sportiv Steaua, 
azi și mîine, de la ora 9.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 15 FE
BRUARIE 1980. EXTRAGEREA 
I : 88 62 44 75 16 30 12 36 63 ; 
EXTRAGEREA A Il-a : 76 47 
37 43 10 87 85 81 13. Fond total 
de cîștiguri : 1.105.678 lei, din 
care 164.572 lei report la cate
goria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 10 FEBRUARIE 
1980. Categoria 1 : 1 variantă

CINE JOACĂ ASTĂZI, MllNE POATE CÎȘTIGA:
rsACFRrA KrrciAi a

PUnWEXIKES 
uunwc
DIN rî FEBRUARIE loso
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• Autoturisme „Dacia 1 300“ și
„Skoda 120 L“.

• 50.000, 25.000, 10.000 lei etc.
• Excursii atractive peste ho
tare. FORMULA TEHNICA A- 
VANTAJOASA : • 5 extra
geri în 3 faze, cu un total de 
34 numere • Biletele de 25 Iei 
participă Ia toate extragerile
• Autoturismele se atribuie 
variantelor cu 5 numere din 
primele 6 Ia una din extrage

rile fazei a doua !

CONSULTAȚI PROSPECTUL 
TRAGERII ȘI PROCURAȚI 

DIN VREME BILETE !

Mai multe bilete jucate, mai 
multe șanse de succes!

IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
25% = autoturism Dacia 1300 ; 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 49.501 
lei și 4 variante 25% a 12.375 
lei ; cat. 3 : 25,75 a 3.845 lei ; 
cat. 4 : 101,25 a 978 lei ; cat. 
5 : 337,25 a 200 lei ; cat. 6 : 
2.365,50 a 100 lei. Report la ca
tegoria 1 : 29.001 lei. Autotu
rismul Dacia 1300 a fost cîști- 
gat de Ștefan Prcdescu din

București, iar cîștigul de 49.501 
lei de la categoria 2 (100%) de 
Constantin Apostolescu din 
Rîmnicu Vîlcea.

• Astăzi estez ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor 
la atractivul concurs Pronosport 
de duminică 17 februarie e.c. 
MAI MULTE VARIANTE JU
CATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE SUCCES !
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ÎN „CUPA POIANA", SCHIORII ROMÂNI

DiN NOU PE LOCUL 2...
POIANA BRAȘOV, 15 (prin te

lefon). Vineri dimineața, un strat 
subțire de zăpadă s-a așternut 
peste Postăvarul. 'Evident a nins 
și pe pîrtia de slalom uriaș, mar
cată în prima manșă de antre
norul Dan Cristea, pe sub tele- 
gondolă și socotită una dintre 
cele mai adecvate pentru un ase
menea fel de întrecere. Cu schim
bări de pantă (unele foarte în
clinate) și 54 de porți, traseul i-a 
supus pe schiori unor serioase 
examene. Plecat cu numărul 1 
din start, loan Cavasi, dornic să 
se revanșeze, a „mers" cursiv și 
într-un ritm susținut, înregistrând 
un timp care-i permitea să se 
mențină în lupta pentru întâieta
te. Concurentul cu numărul 6, 
cehoslovacul Jan Nemet, a concu
rat și el foarte curajos, și a de
pășit timpul lui Cav ași cu cîteva 
sutimi de secundă. Manșa a doua, 
marcată de antrenorul bulgar 
Simion Kalcev, a triat șl ea pe 
concurenți. fapt ce demonstrează 
la rîndul său dificultățile traseului. 
Cavași a riscat pentru a-1 depăși Paul IOVAN

ETAPA A XlV-a A „CUPEI ROMÂNIEI" LA VOLEIi
' • Sîmbătă și duminică se va 
desfășura etapa a XlV-a a „Cu
pei României" la volei. în Capi
tală vor avea loc cinci meciuri 
din eele 11 prevăzute în progra
mul etapei — cel de-afl 12-lea, 
Explorări Baia Mare — C.S.M. 
Suceava, s-a disputat miercuri, 
.băimărenii învingînd cu 3—0 
(8, 4, 7).

Reprezentativa clubului Steaua 
va juca sîmbătă, în sala Floreas
ca, cu Petrolul Ploiești, o echipă 
care a evoluat pînă acum medio
cru. Duminică, echipele clubului 
din Șoseaua Ștefan cel Mare vor 
juca acasă : băieții cu Viitorul 
Bacău, iar fetele cu Universitatea 
București, ultimul meci fiind 
deschis oricărui rezultat, deoare
ce din sextetul de bază al di
na movist elor lipsesc Mariana io- 
nescu, Irina Petculeț, Victoria 
Banciu și Victoria Georgescu — 
chemate la lot. In sala Olimpia, 
Calculatorul va juca cu Tracto
rul Brașov, iar raipidis-tele vor 
întîlni echipa băimăreană Mara- 
tex.

Celelalte meciuri au loc la Iași 
(Penicilina va juca cu Olimpia 
oradea), iar echipele din Con
stanța vor juca? cu universitarele 
din Timișoara și Craiova (Chim- 
pex eu „U“ Timișoara, iar Farul

ROMÂNIA
Tinerii noștri hocheiști susțin, 

astăzi și duminică, o nouă veri
ficare înaintea Campionatelor eu
ropene de juniori, care se vor 
disputa, între 3 și 9 martie, în 
Iugoslavia. Este vorba de dubla 
confruntare cu echipa similară a 
Poloniei, găzduită de patinoarul 
bucurește-an „23 August". jocul 
de azi începînd la ora 17, jar 
cel de mîine la ora 16. Suita 
pregătirilor pentru C.E. va fi în
cheiată prin meciurile în com pa-

fiCUPA ROMÂNIEI" LA 
HANDBAL FEMININ

IN FAZA SEMIFINALELOR
„Cupa României" la handbal 

feminin, ajunsă la cea de-a IH-a 
ediție, își dispută, azi și mîine, 
fazele semifinale. Pentru această 
etapă s-au calificat, după cum 
am mai informat, 8 echipe, îm
părțite în două serii. La Tg. Mu
reș evoluează Confecția București, 
Știința Bacău, Hidrotehnica Con
stanța și Progresul București, 
iar la Cluj-Napoca sînt prezente 
formațiile Constructorul Baia 
Mare, Rulmentul Brașov, TEROM 
Iași și Constructorul Timișoara.

învingătoarele celor două grupe 
semifinale vor participa la finala 
„Cupei României", programată la 
Craiova, în ziua de 24 februarie.

ETAPA A 14-a A DIVIZIEI A 
I DE BASCHET (m)
1 Azi și mîine, în cadrul etapei 
a 14-a a campionatului național 
de baschet masculin, se desfă
șoară următoarele meciuri : Di
namo București (locul 1 în cla
sament) — Politehnica C?S.S. 2 
București (10) — in tur Stl—53 și 
95—80 ; steaua (2) — C.S.U. Bra
șov (6) — 115—80 și 116—73 ; Po
litehnica C.S.Ș. Unirea Iași (8) — 
Rapid București (4) — 69—78 și 
59—72 ; Universitatea Cluj-Napoca 

: (5) — C.S.U. Galați (12) — 72—67 
și 62—75 Farul (3) — I.C.E.D.
(7) — 79—63 și 80—74 ; C.S.U. Si
biu (9) — Dinamo Oradea (11) — 
71—84 șl 62—63.

DIN AGENDA
(Urmare din pag. I)

rea celui care venea ostenit, 
cu piinea sub braț. Sigur, nu 
joaca și sportul au figurat la 
inctput pe agenda de lucru a 
cartierului. Dar, după „etapa 
străzilor canalizate, pavate**  etc. 
toți cetățenii au cerut terenuri 
de joacă și sport pentru copii 
Entuziasmul a fost mare, unii 
și-au adus aminte că Rahova a 
avut mulți boxeri buni și chiar 
un campion olimpic la tir : 
pe Iosif Sîrbu, băiatul acela 
slăbuț și cuminte, de pe fosta 
stradă „B“.

Pag.a6ojSportul

o ine- 
tocmai 

Alexan-

pe Nemet dar, comițînd 
xactitate, a fost aruncat 
pe locul 5 ! în schimb, 
dru Manta, care evoluase bine și 
în prima manșă, a înregistrat un 
timp bun, care l-a adus pe locul 
2 în ordinea finală a clalomului 
uriaș. Dintre cei 52 de concurenți 
înscriși pe lista de start, doar 31 
au reușit să termine această 
probă.

REZULTATE TEHNICE : 1. J.
Nemet (Cehoslovacia) 3:06,53 ; 2.
A. Manta (România) 3:07,96 ; 3.
E. Somov (Bulgaria) 3:08,74 ; 4.
A. Nâstase (România) 3:09,17 ; 5.
I. Cavași (România) 3:09,33 ; 6.
N. Barbu (România) 3:10,31 ; 7.
Gh. Vulpe (România) 3:10,92 ; 8.
C. Portik (România) 3:11,17 ; 9.
D. Frățilă (România) 3:12,54 ; 10.
Gh. Bucur (România) 3:13,27.

O frumoasă festivitate de pre
miere a încheiat această reușită 
întrecere internațională desfășura
tă în Poiana Brașov. Organizatorii 
au oferit laureaților cupe, meda
lii, diplome.

Craiova). La Galați, 
întîlni știința Bacău, 
doar două meciuri în 
„U“ Craiova cu C.S.M.

,Poli" Timișoara

cu „U“ 
C.S.U. va 
La băieți, 
provincie : „ 
Delta Tulcea și „ .,___
cu Silvana Șimleu Silvaniei.
• Duminică, Ja Istanbul, în 

manșa a doua a finalei „Cupei 
Balcanice intercluburi" Explorări 
Baia Mare va juca cu Buriik 
Dere Boronkay, pe care, după 
cum se știe, a învins-o la Baia 
Mare cu 3—0 (12, 1, 3). Băimăre- 
nii au toate șansele de a cuceri, 
pentru a doua oară consecutiv, 
trofeul.
• Avînd în vedere pregătirea 

loturilor naționalfe, programul de 
desfășurare a unor etape din ca
drul „Cupei României" la volei 
a suferit unele modificări : mas
culin — etapa a XVII-a a fost 
reprogramată pentru 12 martie ; 
feminin — etapele XVIII—XXII 
se vor disputa în zilele de 16, 23, 
30 martie și 6, 13 aprilie. Tur
neele finale (locurile 1—6 și 
7—12), atît la masculin cît și la 
feminin, vor avea loc în peri
oada 19—23 aprilie, localitățile 
urmînd să fie stabilite ulterior. 
Etapa a XIV-a (din 9 martie) din 
cadrul campionatului de juniori 
și școlari a fost reprogramată 
pentru 16 martie.

POLONIA LA HOCHEI (JUNIORI)
nia selecționatei Bulgariei (23 și 
24 februarie) ‘ *
hoslovace TopoLcsany 
februarie), urmînd 
primei partide din cadrul 
penelor" 
să mai 
Belgrad, 
fiindu-i 
club.

Udrea,
mari, Jumătate și ceilalți trebuie 
să demonstreze că diferențele de 
scor la care au pierdut, recent, 
în fața puternicei garnituri de 
juniori a Cehoslovaciei au fost 
prea severe vizavi de adevăratele 
lor calități și de pregătirea pe 
care au efectuat-o în vederea 
competiției continentale. Aceasta 
chiar dacă tinerii hocheiști polo
nezi au o ridicată valoare, iar 
formația României va suporta, 
probabil, handicapul absenței ti
tularului Neagu (accidentat), alți 
cîțiva dintre componenții ei de 
bază fiind marcați de o stare 
gripală.

și a formației ce-
(25 și 26 

ca înaintea 
„euro- 

reprezentativa noastră 
susțină o întâlnire, la 
de Mărțișor, adversară 
o echipă iugoslavă de

Dima, Dumitrache, Szat-

„CUPA 16 FEBRUARIE", O REUȘITĂ ÎNTRECERE 
LA LUPTE LIBERE

La Brașov, în sala Dinamo, se 
desfășoară tradiționala întrecere 
de lupte dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie", competiție organizată 
de F.R.L., la care participă nu
meroși tineri dm întreaga țară. 
La libere, au evoluat nu mai pu
țin de 303 luptători, între 16 și 
22 de ani, dintre care mulți au 
dat dovadă de o bună pregătire 
tehnică. După cum afirma antre
norul federal, Ion Crîsnic, ediția 
din acest an a „Cupei 16 Fe
bruarie*  a fost una dintre cele 
mai reușite ediții. Iată primii 
clasați la lupte libere — categ. 
48 kg : 1. N. Hîngu (Steaua), 2. 
St. Dantek (înfrățirea Oradea), 
3. Gh. Neagoe (C.S.M. Craiova) ; 
52 kg î 1. St. Coraș (C.S.Sc 2 
C-ța), 2. Gh. Nemțeanu (Steagul 
r. Brașov), 3. Gh. Meregiu (Rapid 
Arad) : 57 kg : 1. A. Marcu (Mu
reșul Tg. Mureș), 2. D. Szasz 
(Lemnarul Odorhei), 3. I. Hinescu 
(Dinamo Brașov) ; 62 kg : 1. E.

DE LUCRU A DEPUTATILOR
— Iosif Sîrbu a fost primul 

campion olimpic al României.
— Știu asta. Și o știe tot 

cartierul !... Cum spuneam, en
tuziasmul a fost mare, dar și 
gropile unde urma să construim 
stadionul erau mari : nu se ve
dea căruța din ele ! A fost o 
muncă uriașă, o desfășurare de 
forțe cum nu aș fi bănuit, o a- 
devărată întrecere intre colecti- 
veîe de oameni ai muncii de 
la Electromagnetica, Vulcan, 
Tinăra Gardă — din toate în
treprinderile din sector. Iar 
in fruntea acțiunii menite 
să dea copiilor ,Joaca cea de 
toate zilele**  s-au aflat cei mai 
buni gospodari din sectorul 
nostru, deputății circumscripții
lor electorale nr. 19, 20, 21, 22, 
25, 33 etc.

— De circumscripția electo
rală nr. 23 nu ați amintit...

CONCURSUL INTERNAȚIONAL „TROFEUL CARPAȚI" 
Șl CAMPIONATUL NAȚIONAL LA BOB-2

25 de echipaje din R.F. Germa
nia. Italia și România se întrec, 
astăzi și miine (cite două manșe, 
de la ora 8), în cadrul ediției a
5-a  a concursului internațional 
de bob-2 dotat cu „Trofeul Car
pați". Participanții la întreceri se 
antrenează de cîteva zile pe pista 
sinăiaină, care se prezintă în con
diții bune pentru a găzdui cele 
patru manșe ; la încheierea a- 
cestora, se va face și un clasa
ment special al campionatului 
național.

Menționăm că la edițiile prece
dente aile „Trofeului Carpați" pe 
primul loc c-au clasat echipajele 
Romania I (Panțuru — Lixandru) 
în 1976 și R.D. Germană I (Leh
mann — Trubner) în 1978. în 1977 
și în 1979, concursurile au fost 
anulate (din cauza timpului ne-

TENISMANI ROMÂNI ÎN INTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
• La Sofia s-a încheiat compe

tiția de tenis dotată cu „Cupa 
Start", rezervată echipelor de 
juniori. Au fost prezente 19 for
mații (10 de băieți și 9 de fete). 
La băieți (echipa a fost formată 
din 
niel 
s-au 
vinși 
țării

Cristinel Șt»? fân eseu și Da- 
Ioanovici) sportivii români 
clasat pe locul II, fiind în- 
în finală de reprezentativa 
gazdă. Cele mai frumoase 

meciuri le-a realizat Cr. Ștefă- 
nescu, învingător cu 6—4, 2—6,
6—3 în fața bulgarului Lazarov, 
și cu 6—2, 2—6, 6—2 în fața so
vieticului Lemanov. , Clasamentul 
primelor 4 locuri : 1. Bulgaria,
2. ROMANIA, 3. U.R.S.S., 4. Un
garia. întrecerea fetelor (pre
zente : Luminița Sălăjan și Da
niela Moise) a fost, de asemenea, 
dominată de tenismanele bulgare. 
Sportivele noastre s-au clasat pe 
locul rn (1. Bulgaria, 2. U.R.S.S.,
3. România. 4. Ungaria), jocuri 
frumoase oferind Luminița Sălă
jan, care a pierdut de la mecibol 
(6—4, 6—7, 2—6) întîlnirea cu 
vietica Salnikova, cîștigînd 
schimb cu 6—3, 6—3 meciul 
Hristova (Bulgaria).

PRIMUL START AL ÎNOTĂ 
TORILOR - „CUPA 

16 FEBRUARIE"

so
ln 
cu

dotat cu 
deschise 

vîrsteile. In 
160 m 
probe

Azi și mîine sînt programate 
primele starturi oficiale ale îno
tătorilor. în trei orașe ale țării 
— Reșița, Baia Mare și Constan
ța — se vor desfășura întrecerile 
tradiționalului concurs 
„Capa 16 Februarie", 
sportivilor de toate 
program, curse de 50 m și 
la toate procedeele, ca și 
de 200 m și 400 m mixt.

La Reșița, în bazin de 
înotătorii din

25 m, 
jude- 
Arad,

vor concura 
țele Timiș, Canaș-Severin, 
Hunedoara și Bihor, iar la Baia 
Mare, în bazin de 50 m, se voe 
întrece sportivii din județele Ma
ramureș, Sibiu, Mureș, Cluj și 
Brașov. în sfîrșit, reprezentanții 
județelor 
Constanța 
București 
acoperită 
Mamaia.

Toate probele se vor desfășura 
în serii contracronometru. La 
fiecare din cele trei zone se va 
atribui un trofeu echipei care to
talizează cel . mai mare punctaj.

Brăila, Galați, Prahova, 
și al municipiului 

vor înota în piscina 
a hotelului Parc din

2. Tr. Marinescu
3. I. Ticul eseu

68 kg : 1. E. Kis

Radu (Steaua), 
(Dinamo Bv.), 
(Dinamo Bv.) ;
(Mureșul Tg. Mureș), 2. A. Laszlo 
(Lemnarul Odorhei), 3. V. Dă- 
nilă (Dinamo Bv.) ; 74 kg. 1. CI. 
Tămăduianu (Steaua), 2. D. Chiru 
(Steaua), 3. V. Vișan (C.S.M. 
Cluj-Napoca) : 82 kg : 1. Gh. Fo- 
dore (Dinamo Bv.), 2. Z. Dragoș 
(înfrățirea Oradea), 3. S. Diaconu 

' —........... ‘ 1. —
Matefi 
(Voin-
1. V.

2. D.

Gh.(Canal Medgidia) ; 90 kg : 
Broșteanu (Steaua), 2. A. 
(Dinamo Bv.), 3. I. Calion 
ța Cluj-Napoca^ ; 100 kg : 
Curelaru (Nicolina Iași), 
Tunaru (Vulcan Buc.), 3. V. Jianu 
(Canal Medgidia) ; 4-100 kg : L 
C. Ghemuș (Canal Medgidia), 2. 
C. Ungureanu (C.S.Sc. Deva), 3. 
V. Oros (înfrățirea Oradea).

întrecerile continuă La greco- 
romane, la care participă, de 
asemenea, un mare număr de ti
neri luptători. (C. GRUIA — co- 
resp.).

— Noi, ca să folosesc un ter
men sportiv, „ne întrecem pe 
teren propriu**.  Cu „tehnica**  
nu prea ne împăcăm, modernul 
Complex sportiv Sălaj -Vicina 
cerînd studii, documentație 
tehnică. De curînd, însă, s-a 
rezolvat și această problemă și 
ne gîndim că, după ce vom 
construi tot ce ne-am propus, 
să punem așa, la stadion, ca 
în finalul unui serial care a 
rulat in fiecare zi, cițiva ani 
la rind : realizat cu sprijinul 
maselor largi de cetățeni, după 
o schiță întocmită de inginer 
Virginia Popescu, șef spații 
verzi din sectorul nostru. Asis
tența tehnică : Constantin
Pîrvu, directorul Administra
ției Domeniului Public. Au mai 
colaborat : meseriașii cartiere
lor noastre — betoniști, fierari, 
pavatori etc. 

favorabil). Mai subliniem că titlul 
de campion al României este de
ținut de echipajul A.S. Poiana 
Cimpina (Chițu — Lixandru) din 
anul 1978. în 1979, campionatul 
nu a avut loc.

în sfirșit, pentru 
ceste zile se vor 
pentru a urmări 
coboriri cu bobul, 
nurnirea viraj elor 
din acest sezon) : 
Micul labirint, 
mare), 5 
ca, 7 
(viraj 
10 — 
(viraj 
Sinaia (viraj 
jele 11 și 12 se află linia dreap
tă denumită Masa lui Traian.

cei care in a- 
afla la Sinaia 
spectaculoasele 

publicăm de- 
(dată începînd

1, 2 și 3 — 
4 — Bucegi (viraj 

Montana, 6 — Furni- 
Carierei, 8 — Caraiman 

mare), 9 — Căprioarei, 
Ursului, 11 — Vînătorul
mare), 12 — Carpați, 13 — 

mare). între vira-

• Am primit știri și de La te
nis manii români care iau parte 
la turnee în S.U.A. La Convallis 
(Oregon), Eduard Pană l-a învins 
cu 7—6, 7—5 pe Tesar (S.U.A.), 
pierzind în turul II cu 4—6, 4—6 
în fața câștigătorului turneului, 
americanul Roger McKee. In alt 
turneu, la Richland (Washing
ton), Pană a obținut victorii în 
fața americanilor Van Noi și 
Karlsson, cu 6—2, 6—0 și, respec
tiv, 7—6, 6—3, pierzind în turul
III cu 4—6, 3—6 la suedezul Pe- 
tersson. în turneul de la Ogden, 
Florența Mihai s-a calificat pe 
tabloul mare, învingînd-o în pri
mul tur cu 6—3, 6—2 pe Wendy 
White (S.U.A.). fiind apoi între
cută cu 6—3, 4—6, 7—5 de Nina 
Bohm (Suedia). La Boise, jucă- 
toarea româncă a învins-o cu
6— 3, 6—4 pe Diane Des for 
(S.U.A.) și a cedat cu 3—6, 4—6 
în americancei Joanne Rus
sell același turneu, fă cind
pereche cu Mary Carillo. Florența 
Mihai a ajuns în finală, care a 
fost cîștigată cu 6—1, 6—4 de cu
plul Desfor — Halquist

în primul tur al turneului de 
la Seattle, Lucia Romanov a a- 
bandonat din cauza unei ușoare 
accidentări la scorul de 2—5 în 
fața lui Chris Evert-Lloyd. Ante
rior, la Chicago, în primul tur 
al turneului de dublu, Casals — 
Stuart au cîștigat cu 6—2, 
în fața perechii 
Jo Durie. • La 
bak, Giinthardt 
riac 6—2, 7—6. • 
ginia Ruzici a cîștigat cu
7— 6 în turul H, în fața american
cei Acker.

6—2 
L. Romanov — 
Richmond : Fi- 

— Scanlon, Ți- 
La Seattle: Vir-

6—2,

El SINT CAMPIONII NOȘTRI OLIMPICI
(Urmare din pag. 1)

21 de ani am cîștigat această 
medalie olimpică de aur ; apoi, 
după un an, am devenit cam
pioană mondială universitară, 
cu 59,22, peste încă un an am 
obținut medalia de argint la 
„europene", iar in 1966, la Ciu
dad de Mexico, am obținut 
medalia de argint, cu 59,96, la 
vreo 30 de centimetri de ciș- 
tigătoare, sulițașa maghiară 
Nemeth. Cu alte cuvinte, in a- 
ceastă probă a tuturor posibi
lităților, am reușit să am o 
constanță bună, pe parcursul 
unui întreg ciclu olimpic.

— O întrebare pentru antre
norul federal Mihaela Pene?. 
Cărui fapt datorăm această 
prezență a suliței românești în 
competiția internațională, în 
timp ce greutatea și discul (cu 
o singură excepție) sînt mult 
în urmă ?

— Cred că e vorba in pri
mul rind de o tradiție mai 
bună. In al doilea rind este sti
mulativ faptul că avem, totuși, 
succese. Asta fascinează un co
pil. Eva Zbrgo-Raduly mi-a 
spus nu de mult că s-a gindiț 
pentru prima oară la suliță 
cind eu am ciștigat medalia o- 
limpică de aur, in baza unui 
raționament simplu : „Dacă la 
17 ani..." Mai e și faptul că su
lița este o probă mai ușoară ca 
instruire. Nu cere o pre
gătire de forță totală, ca discul 
și greutatea. In sfirșit, așa cum 
am mai spus, este o probă a 
tuturor posibilităților, atit in 
bine cit și în rău. Vă aduceți 
aminte, poate, că înainte de 
Tokio, Pedersen aruncase 91,72, 
iar la Olimpiadă n-a reușit să 
treacă de calificări. Surprizele 
abundă, astfel incit proba 
devine și mai atractivă.

— Ca antrenor federal, te-ai 
ocupat de coordonarea activită
ții la aruncări, avînd un rol 
important în progresul Evei. 
Cum vezi perspectiva ei olim
pică ? Cum vezi așteptatul 
duel cu Fuchs ?

— Cred că la Olimpiadă se 
va ciștiga cu peste 70 metri. In 
cursă ar fi. deci, Fuchs, Eva, 
atleta americană Kathy Sch
midt, atleta de culoare Tessa 
Sanderson (Marea Britanie), 
care are un 67.20, exact cifra 
record a Evei. Să amintesc ci 
recordul mondial este de 69,52 
(Fuchs) și că atleta americană 
are și ea un „peste 69", deși 
nu in 1979.

SÎMBĂTĂ
ATLETISM, Sala „23 Au

gust", de La ora 16,30, cam
pionatele naționale ale 
seniorilor și „Cupa de 
cristal" — concurs inter
național.

BASCHET. Sala Floreas
ca, de la ora 16,30 : Poli
tehnica C.S.Ș. 2 — Dinam-o 
București (m.A), Steaua — 
C.S.U. Brașov (m.A).

HOCHEI. Patinoarul „23 
August”, de la ora 17 : 
România — Polonia (ju
niori) .

TIR. Poligonul acope
rit Dinamo, de la ora 9 : 
concurs de selecție pentru 
C.E. de tir pentru arme 
cu aer comprimat.

VOLEI. Sala Floreasca, 
de la ora 14,30 : Steaua — 
Petrolul Ploiești (A, m) ; 
sala Steaua, de la ora 16: 
Steaua II — Electra (T,m).

DUMINICĂ
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de la ora 16 : cam
pionatele naționale ale se
niorilor și „Cupa de cris
tal" — concurs internațio
nal.

BASCHET. Sala Floreas
ca, de la ora 9,30 : Poli
tehnica C.S.Ș. 2 — Dina
mo București (m.A), Stea
ua — C.S.U. Brașov (m.A); 
sala Giuleștî, ora 9,15 ; 
Rapid II — Universitatea 
Timișoara (m.T) ; sala A- 
cademia militară (Piața 
Coșbuc). ora 11,45 : Acade
mia militară — C.S.Ș. Lu
mina Botoșani (m.T) ; sala 
Construcția, ora 9,15 : Au
tomatica — „U" II Cluj- 
Napoca (m.T) ; sala Poli
tehnica, ora 9.15 ; Politeh
nica C.S.Ș. 2 II — Electri
ca Fieni (m.T).

CULTURISM. Sala clu
bului I.S.B., de la ora 11: 
„Cupa 16 Februarie".

HOCHEI. Patinoarul „23 
August", de la ora • 16 : 
România — Polonia (j).

TIR. Poligonul acoperit 
Dinamo, de la ora 9 : con
curs de selecție pentru 
C.E. de tir pentru arme 
cu aer comprimat.

VOLEI. Sala Dinamo, de 
la ora 9 : Dinamo — Vii
torul Bacău (A.m.) și „U“ 
București — Dinamo Bucu
rești (A,f) ; sala Olimpia, 
de la ora 11 : Calculatorul 
— Tractorul Brașov 
(A,m).

— în concluzie...
— Cred că va fi un mare 

meci intre Fuchs și Eva. Fuchs 
in limba germană înseamnă 
vulpoi. Recordmana mondiali 
este o Fiichsin, adică o vul- 
poaică. Știe să concureze. 
Știe să prindă forma maximă, 
este foarte ambițioasă. Handi
capul ei constă intr-o anume 
vulnerabilitate fizică.

— Ce are Eva. în plus sau fii 
minus ?

— Eva a crescut formidabil 
in cursul anului 1979, de la 
63,66 la 67,20. Sigur că ascen
siunile de o asemenea amploa
re nu pot fi repetate la co
mandă, dar chiar dacă progre
sul va fi mai puțin spectacu
los, ea poate ajunge in zona 
medaliei de aur. Eva este, cred, 
la fel de ambițioasă ca și 
Fuchs. Ea are și avantajul ti
nereții, adică 26 de ani, față 
de acei aproape 34 ai sportivei 
din R. D. Germană. In sfirșit; 
Fuchs este campioană olimpică 
1972 și. 1976. Acesta ar fi un 
atu cu două tăișuri. Cu excep
ția lui Oerter (4 titluri olim
pice la disc), „ordinea triplă*  
la aruncări este o chestiune ne
obișnuită. In sfirșit, să nu ui
tăm că și Eva are experiență; 
Aproape că s-a uitat că ea a 
participat și la Miinchen și la 
Montreal, ceea ce presupune o 
frumoasă rodare in bătălia de 
concurs, in orice caz, o victo
rie a Evei ar fi cea mai mare 
bucurie a mea, după neuitata 
zi a Olimpiadei de la Tokio. 
Vreau să string la piept și me
dalia de aur a Evei.

— Dacă nu mă înșel, ești 
încă mai tinără decît Fuchs. 
Nu-ți pare rău că ai abandonat 
prea repede sulița ?

— E greu să te împotrivești 
legilor sportului. Copiii precoce 
ard repede. Asta se intimplă și 
in sport. Eu am ținut aproape 
5 ani, cu performanțe de nivel. 
Dacă aș fi inceput mai tirziu, 
probabil că aș fi aruncat și as
tăzi, dar n-ar fi fost mai fru
mos. Sini fericită că momen
tul meu cel mai bun s-a pro
dus la 17 ani, cind culorile 
noastre olimpice aveau foarte 
multă nevoie. După cum vă a- 
mintiți, la Tokio, delegația 
noastră a cucerit doar două 
medalii de aur. cea a Iolandei 
și medalia mea. Nu doresc ni
mic mai mult decit să văd su
lița Evei zburind spre medalia 
olimpică de aur.



NIVELUL CAMPANIEI DE PREGĂTIRE VA DECIDE
DIIRATA CĂLĂTORIEI IN „CUPA DAVIS !

Alături de llie Năstase, tinărul Florin Segărceanu —
bine pregătit - poate contribui la victorie

CLASAMENTE NEOFICIALE,

Echipa de tenis a României 
a debutat cu bine în această 
a 69-a ediție a Cupei Davis, 
pornind, pe itinerarul tabloului 
de joc, într-o călătorie a cărei 
durată depinde numai de com- 
ponenții formației noastre. încă 
după victoria netă de ' “
s-a vădit faptul că la 
căpitanului-nejucător 
Viziru, stă acum un 
nădejde, alcătuit din 
tase și Florin Segărceanu.. __ 
ceasta realitate — oricât de 
încurajatoare — nu poate de
veni liniștitoare decît odată cu 
îndeplinirea « ' ~
pentru moment

1. asigurarea 
campanii de pregătire, pină la 
următorul joc, pentru tinărul 
Florin Segărceanu, care are 
nevoie de stimulul permanent 
al unor adversari de valoare ;

2. stabilizarea unui puternic 
lot de rezervă, pentru orice 
ventualitate, în așa fel incit 
nevoie — și cu randament 
se poate de apropiat — de 
banca echipierilor oricine 
poată lua, cu fruntea sus, locul 
titularilor.

Realizarea 
este necesară 
că, de partea 
își menține forma in diverse 
turnee internaționale la care 
ia parte.

Convocarea la antrenamente 
a unui lot mai larg este handi
capată, în primul rînd, de insu
ficiența spațiului de joc (într-o 
singură sală bucureșteană) și 
pe de altă parte de absența 
unor tineri aflați în turnee 
peste hotare (L. Mancaș, L. 
Bucur, S. Niculescu — in In
dia, E. Pană — în S.U.A.). Ast
fel, apelul la și mai tinerii 
Cristinel Ștefănescu sau A- 
drian Marcu pare justificat,

la Zagreb 
îndemîna 
Gheorghe 
cuplu de 
llie Năs- 

A-

două condiții, 
hotărîtoare : 
unei temeinice

e- 
la 

cit 
pe 
să

acestor cerințe 
cită vreme știm 
sa, llie Năstase

mai ales cu gîndul la perspec
tivă.

Grija pentru o bună prepa
rare a echipei este determina
tă și de tăria echipei vizitatoa
re. In zilele de 6, 7 și 8 mar
tie, la Palatul sporturilor din 
Capitală, vom primi, în cadrul 
sferturilor de finală ale zonei 
europene (grupa B), formația 
Austriei. Celor cărora nu
mele acestei echipe nu le spu- 

(cu amintirea 
ușoare, din 

Viena), să le 
timp, compo-

ne prea mult 
victoriei noastre 
1976, cu 4—1, la 
spunem că, între 
nenții ei, în net progres, au 
dus Austria pe locul 6 final în 
recent încheiatul campionat 
european de sală (Kings Cup>, 
la mare luptă cu Suedia. E- 
chipierii de bază sînt : rutina
tul jucător stîngaci Hans Kary 
(31 de ani), pendulînd între 
locurile 93—98 ale clasamentu
lui mondial computerizat, și 
Peter Feigl, mai bine clasat, 
în jurul locului 50, in imediata 
apropiere a lui Năstase. Este 
adevărat că primele 40 de zile 
ale anului nu le-au fost prea 
avantajoase : Kary a pierdut la 
ungurul Taroczy și la tinărul 
belgian Boileau, iar Feigl 
— la suedezii Johansson și 
Hjertquist, ca și la același 
Boileau. Meciul de Cupa Davis 
împotriva Belgiei l-au cîștigat 
datorită unui mare efort depus 
la dublu, cu două seturi finale 
Încheiate simetric la 15—13 !

Echipa României întîlnește, 
cu acest prilej, pentru a treia 
oară, formația Austriei ; pri
ma partidă de Cupa Davis, la 
București, în 1957, a revenit 
fără drept de apel (5—0) echi
pei tenismanului-acrobat care 
a fost Fredi Huber. Așadar, la 
1—1 în palmaresul bilateral, 
meciul de peste 3 săptămini

La Zagreb, Florin Segărceanu 
la fel de concentrat și in tim

pul antrenamentelor
Foto: Filip HOR VAT (Zagreb)

poate dfeveni un meci al ambi
țiilor. Cu patru ani în urmă, 
în capitala austriacă, Năstase 
i-a învins pe amîndoi, (Kary 
și Feigl), iar Hărădău doar pe 
Feigl.

Avem toate motivele să cre
dem că, de astă dată, cuplul 
Năstase — Segărceanu poate 
întrece perechea austriacă, ca- 
lificindu-se în semifinala con
tinentală împotriva echipei An
gliei. Acest pronostic 
tă girul încrederii pe 
acordăm tinerilor noștri 
mani, cu convingerea că 
șiși sînt încredințați de
sitatea de a pune la temelia 
optimismului o cantitate bună 
de muncă pregătitoare, un an
trenament stăruitor, la înalt 
nivel calitativ.

DAR FOARTE SUGESTIVE...
• Cel mai bun atac - Steaua, iar cea mai bună apărare - Dinamo

București • Golgeter al campionatului, timișoreanul
Alexandru Folker — 146 de goluri

de
singurele 

Restul de 
negati- 

formații- 
au 

decît

rin-

încheiată nu de mult, cea de a 
22-a ediție a campionatului mas
culin de handbal a fost aprecia
tă — nu fără temei — drept una 
dintre cele mai agitate și cu o 
ridicată cotă valorică. Dealtfel, 
în acest sens, grăitoare sînt 
rezultatele obținute în acest se
zon de echipa reprezentativă a 
țării, rezultate bune, care ne dau 
speranțe pentru viitor și care 
sînt — firește — într-o strînsă 
legătură cu valoarea campiona
tului național.

La ora cînd apar aceste
duri clasamentul este cunoscut. 
Se știe că Steaua este campioană 
și că anul viitor in divizia B vor 
juca Universitatea Cluj-Napoca 
(păcat pentru acest mare oraș...) 
și Independența Sibiu (iarăși pă
cat, pentru că Sibiul a însemnat 
mult în handbalul românesc !). 
Există însă și altfel de clasa
mente. Spre deosebire de alți ani, 
in cazul nostru nu putem face 
clasamente pentru jocurile în de
plasare și acasă, deoarece cam
pionatul. foarte scurt, s-a jucat 
numai sistem turnee. Și atunci 
am găsit alte soluții pentru ca 
pe baza unor cifre obiective să 
încercăm să deslușim die 
din desfășurarea acestei 
ceri. Iată, de pildă, trei i 
mente ale „eficacității", am 
noi. Mai întii este vorba de efi
cacitatea ofensivă, deci o ordine 
a echipelor cele mai multe

ceva 
între- 
clasa- 

i zis

din punct de vedere valoric 
restul plutonului, sînt 
cu diferențe pozitive, 
cinci au toate diferențe 
ve. Deci, jumătate din 
le cele mai bune ale tării 
primit mai multe goluri 
au marcat !

Incercind să explicăm 
ordinea pe care ne-o dau aceste 
cifre, vom constata că Steaua a 
manifestat și în acest sezon o 
tendință exclusiv ofensivă, ba
zată pe o linie de la 9 metri re
dutabilă (Stingă — 108, Birtalan
— 71 și Dumitru — 61), ca și pe 
numeroasele și atît de eficiente
le pătrunderi individuale ale lui 
Radu Voina (56) și, mai ales, 
Drăgăniță (73), doi handbalist! 
cu calități tehnice și fizice ieși
te din comun. La H.C. Minaur, 
„brațul nr. 1“ s-a numit Miro- 
nluc (135), care dacă n-ar fi 
fost accidentat în ultimele două 
jocuri ar fi terminat. în mod 
cert, pe primul loc în clasamen
tul golg eterilor. Formația ma
ramureșeană a avut și ea un 
mare specialist în pătrunderile 
individuale, de fapt tot o extre
mă ca Drăgăniță, fiind vorba de 
Măricel Voinea (92). Dinamo 
București (locul II în clasamen
tul eficacității generale 4-95) 
cîștigat categoric meciurile 
miză, pierzîndu-le pe cele 
cisive în acumularea punctelor, 
ceea ce explică poziția sa bună

cumva

a 
fără 
de-

Victor BĂNCIUIESCU

poar- 
care-1 
tenis- 
ei în-
nece-

Ridicarea calității jocurilor in Divizia A

0 CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU FORMAREA
UNOR BASCHETBALIȘTI DE TALIE INTERNAȚIONALA
Campionatul național și lo

tul reprezentativ de baschet 
masculin pășesc, de ani de zile, 
parcă paralel, pe același drum 
al mediocrității, concretizat 
prin valoarea scăzută a între
cerilor, respectiv prin rezulta
tele slabe obținute pe plan in
ternațional (să amintim, doar, 
că în 1979 echipa română a ra
tat calificarea în grupa A a 
campionatului european). Re
feritor la disputa celor 12 for
mații divizionare A, nu mai 
este de mult un secret faptul 
că ea reflectă, etapă de etapă, 
principalele tare ale baschetu
lui nostru masculin, în primul 
rînd concepția desuetă despre 
pregătire și joc, oglindită în ac
țiunile de atac și de apărare 
lipsite de vervă, de vigoare, de 
tempo și eficacitate și avînd 
drept urmare firească partide 
neinteresante, desfășurate în 
fața unor tribune aproape goa
le. Chiar și duelul Dinamo — 
Steaua, care întrunește așa- 
zisa elită a acestui sport, 
nu se ridică la nivelul dorit, el 
oferind, dimpotrivă, 
mai multe 
petrecut și 
intilniri in 
nefericitul 
mări răfuieli, acte de indisci
plină și nicidecum ceea ce se 
pretinde pe 
la derby-ul 
nesc.

Care este 
acestor stări 
tul limitat al intereselor jucă
torilor, antrenorilor și conduce
rilor de cluburi șl asociații 
sportive (de care aparțin sec
țiile respective), care urmăresc 
prin mijloace modeste — ne
competitive pe plan internațio
nal — fie cucerirea titlului 
(Dinamo și Steaua), fie califi
carea în turneul final (alte 
trei-patru echipe), fie exclusiv 
evitarea retrogradării (majo
ritatea celorlalte formații). 
Un alt important motiv al de
căderii baschetului nostru mas
culin îl constituie capacitatea 
limitată a Biroului federal de 
a impune preceptele baschetu
lui modern bazat pe antrena
mente consistente și de calitate, 
așa cum se solicită de multi 
ani la nivel internațional. în 
aceste împrejurări, „perfor-

lotului național numanțele" 
au putut depăși condițiile me
diocrității decît accidental 
doar în competiții neoficiale.

Desigur, mai sînt și alte mo
tive care au dus „pe tobogan* 4 

. un sport bucurîndu-se încă de 
apreciere și simpatie din partea 
tineretului din țara noastră. 
Ne-am oprit, însă, la cele ex
puse mai sus, deoarece consi
derăm că ele sînt în principal 
determinante și că de eli
minarea defecțiunilor depin
de revitalizarea baschetului 
masculin românesc. Afirmăm a- 
cest lucru și acum (cum am 
făcut și altă dată), cînd noua 
echipă națională — structural 
întinerită — se află Ia startul 
pregătirilor în vederea vi
itoarelor întreceri internațio
nale, cu intenția de a trage 
„semnalul de alarmă" înainte 
de intrarea în impas. împros
pătarea lotului este bine
venită (dealtfel, se făcea sim
țită nu de ieri, de azi), dar ea

Și

trebuie întărită prin măsuri 
ferme, începînd cu ridica
rea calitativă a partidelor 
din campionatul țării. Basr 
chetbalistul nu atinge o valoa
re internațională doar prin an
trenamente mai pretențioase e- 
fectuate în rarele stagii de pre
gătire comună efectuate la lo
tul reprezentativ, ci prin mun
că intensă, responsabilă, calita
tiv superioară dusă in cadrul 
echipei de club, TOT TIMPUL.

In acest sens, se impune din 
partea unităților sportive cu 
secții de baschet divizionare 
schimbarea radicală a opti
cii, luarea măsurilor cores
punzătoare, iar Biroului F. R. 
Baschet ii sugerăm intervenția 
imediata și operativă pentru ca 
Divizia A să devină cadrul op
tim de formare a unor jucători 
apți să reprezinte cu cinste cu
lorile României în întrecerile 
internaționale.

Dumitru STANCULESCU

Alexandru Folker (Politehnica Timișoara), golgeterul Diviziei A, ] 
in plină cursă pentru înscrierea unui nou gol

Foto : Dragoș NEAGU
goluri marcate : L Steaua 446;
2. H.C. Minaur Baia Mare 418 :
3. Dinamo București 408; 4.
Știința Bacău 384 ; 5. Politehnica 
Timișoara 373. Deci, cu o sin
gură excepție (Dinamo devan
sează cu un loc pe știința Ba
cău) clasamentul este identic 
cu cel general. Ceea ce nu mal 
este cazul cu clasamentul eficaci
tății defensive ; 1. Dinamo Bucu
rești 312 ; 2. Știința Bacău 313 ;
3. H.C. Minaur Baia Mare 335 ;
4. Dinamo Brașov 337 și 5. Steaua 
345. Cu alte cuvinte apărările cele 
mai greu de învins au fost cele 
ale lui Dinamo București și Știin
ța Bacău, în timp ce 
ciuda faptului că l-a 
poartă pe Muntean u, 
acestui eezon, a primit 
furi. In clasamentul . _ . _ . 
generale, adică al diferenței din
tre golurile marcate și cele pri
mite, Steaua se detașează net : 
1. Steaua 4:101 ; 2. Dinamo Bucu
rești 4-95 ; 3. H.C. Minaur Baia 
Mare 4-83 ; 4. știința Bacău 4-71;
5. Politehnica Timișoara +20. in
teresant ni se pare faptul că a- 
ceste cinci echipe, detașate net

Steaua, tn 
avut in 

revelația 
multe go- 
eficacității

I Iri
clasa-

în clasamentele eficacității 
contrast cu locul IV in < 
meatul general.

Un alt clasament, cel 
mărului de aruncări de 
de care a beneficiat fiecare echi
pă ne dă o idee despre preo
cuparea pentru jocul cu pivoți!: 
L Gloria Arad 99; 2. Știința Ba
cău 96 ; 3. C.S.M. Borzești 93; 4. 
H.C. Minaur Baia Marc 81 și 5. 
Politehnica Timișoara 76. Toate 
aceste echipe au pivoți buni, u- 
nil dintre ei remarcați în 
sezon, cum este cazul lui 
silea și Istode de la Știința 
cău, promovați și în Ioturile 
prezentative, iar alții cu 
vechi state de activitate în 
ma divizie cum 
Cristianu de la 
mișoara, decanul 
cătorilor Diviziei 
rat exemplu de

al nu
la 7 n?

acest
Va- 
Ba-
re- 

mai 
pri- 
lui
Ti

de cele 
ori (așa cum s-a 

în luna decembrie), 
care spectatorii au 
prilej de a ur-

bună dreptate de 
baschetului româ-

cauza principală a 
de fapt ? Orizon-

ÎNSEMNĂRI UN ORAȘ LA...
prin ger, pentru tragerea la 
țintă. Sigur, Rîșnovul este de 
multă vreme un izvor al 
formanței românești in 
turile iernii. Dar parcă 
cînd ca acum, treburile 
fost atît de serioase, 
luăm în considerație ___
terea bazei de performanță și 
a celei materiale, în schiul 
fond și în biatlon, mai ales. 
Pentru că aici a fost înființa
tă o unitate școlară de 
formanță, C.S. Școlar, în 
drul căreia lucrează, cu 
șament față de meserie și 
pundere un colectiv de 
dre didactice condus de 
șef de catedră 
prof. Nicolae Dogaru. 
fel, nici vicepreședintele loan 
Terța, rîșnovean get-beget n-a 
uitat, în actuala funcție, că 
a participat la primul său 
concurs oficial cînd avea. . . 5 
ani și că, în consecință, atît 
el, cît și primarul Vasile Chi- 
per, sau al doilea vicepreșe
dinte, I. Schneider, au făcut 
totul și au amenajat un poli
gon de tir cu paturile de tra
gere asfaltate, premieră în ța
ră. în această vară vor a- 
menaja, prin păduri, și o fî-

BIATLON!
Este aproape 

orașul Rîșnov
in 

cei 
biatlo- 
aseme- 
dumi- 
marea 

te

sigur că 
locuiesc 

mai multi iubitori ai 
nulul din țară. E, de 
nea, probabil că. In 
ni cile cu concursuri, 
majoritate a cetățenilor _
tre 5 și 50 de ani se gîndesc 
sau apucă chiar drumul po
ligonului pentru a asista la 
întreceri. Aceasta este 
cluzia pe care oricine o 
te ușor trage de vreme 
într-una din duminicile 
cute, mai mult de 5 000 
totalul celor aproximativ 
de rîșnoveni s-au aflat în ju
rul poligonului sau pe trase
ele de alergare pe schiuri, 
pentru a asista la un con
curs LOCAL de biatlon și 
fond. La biatlon participau 
100 de hi ai localnicilor, între 
10 și 16 ani, iar la alergările 
pe schiuri s-au 1 _ ' 
de tați și bunici ai 
biatfloniști, cel mai 
avînd, nici mai mult 
puțin, decît. .. 75 de

Acesta ar fi cadrul ____
în care se desfășoară la Rîș
nov un concurs de biatlon. 
O ambiantă care spune mult 
despre iubirea localnicilor 
pentru alergarea pe zăpadă.

per- 
spor- 
nici- 
n-au 
dacă 
creș-

con- 
poa- 

ce, 
tre- 
din 

18 000

per- 
ca- 

ata- 
răs- 
ca- 
un 

competent, 
Dealt-

înscris 73 
tinerilor 
virstnic 
nici mai 

ani ! 
„poetie*"

șie de bitum, de 4 kilometri 
lungime, astfel ca biatlonul 
să devină, la Rîșnov, și un 
sport estival. Din aceeași pa
siune lăudabilă, Ion Bîrsan, 
directorul Liceului 
din localitate, s-a 
confecționeze, în 
școlare, patinele 
trebuincioase pentru 
namentele

Și iată 
care vine 
de serios 
profesorii 
tru 1:17
timpurie cu specificul acestui 
atît de dificil sport, ei s-au 
gîndit să organizeze antre
namente și probe speciale de 
biatlon redus, alcătuit din a- 
lergare pe schiuri și din tra
geri la ținte aflate la. . . 10
metri, cu pușca cu aer com
primat, activitate ce înseam
nă și ea o inovație !

Și fie, oare, rîșnovenii cel 
ce vor ridica din nou valoa
rea biatlonului nostru, ofe- 
rindu-ne un campion de ta
lia lui Vilmoș sau Gîrniță? 
După cum merge treaba, n-ar 
fi deloc o surpriză. ..

Radu TIMOFTE

Industrial 
oferit să 

atelierele 
cu rotile 

antre- 
verii.din timpul 

încă un amănunt 
să demonstreze cît . 
îșl privesc 
din Rîșnov : 

acomodarea cît

rn unea 
peri
mai

este cazul 
Politehnica 
de vîrstă al ju- 
A, un adevă- 

__  ________ ___ sobrietate si a- 
tașament sau Panțîru de la H.C. 
Minaur Baia Mare și el un mo
dest și harnic handbalist, exem
plu de seriozitate și perseve
rență. Rămînînd la capitolul a- 
runcărilor de la 7 m să notăm 
că echipele care au fructificat 
cel mai bine asemenea situații 
au fost C.S.M. Borzești (19,35 pro
centul de ratări) și Știința Ba
cău (19,79), urmate de — para
doxal — cele două echipe re
trogradate Universitatea Cluj- 
Napoca (22,78) și Independența 
Sibiu (22,97). „Recordul" (ne
dorit...) ratărilor îl deține Di
namo Brașov (31,41). urmată de 
Dinamo București (27,77). pe „a- 
proape" aflîndu-se Politehnica 
Timișoara (26.31), Gloria (26,16) 
și Steaua (25).

In încheierea acestui „tur de o- 
rizont" cifric, iată și clasamen
tul golgeterilor ediției a 22-a a 
campionatului masculin de hand
bal : 1. Alexandru Folker (Poli
tehnica Timișoara) 146 ; 2. Mihai 
Mironiuc (H.C. Minaur Baia Ma
re) 135 ; 3. Vasile Stingă (Steaua) 
108 ; 4. Grigore Berbecaru (C.S.M. 
Borzești) 97 ; 5. Ștefan Deacu
(Știința Bacău) 93 T 6. Măricel 
Voinea (H. C. Minaur Baia Ma
re) 92 ; 7. Vasile Avram (Uni
versitatea Cluj-Napoca) 85;
Ortwin Schmidt ' 
Sibiu) 77 ; 9. Iosif 
litehnica Timișoara) 
zar Drăgăniță 73.

8.
(Independenta 
Feher (Po-

75 ; 10. Cei10.

Calin ANTONESCU



in ziua a IV-a a întrecerilor de la Lake Placid

A FOST RlNDUL MARILOR FAVORIT! 
SA CULEAGĂ LAURII VICTORIILOR OLIMPICE

CUPELE EUROPENE LA BASCHET

--------LA LAKE PLACID
AZI

BIATLON : ora 9.00 : Cursa de 20 km.
BOB : ora 9,30 : Coboriri in manșele m și IV Ia bob 2
HOCHEI : ora 13 : S.U.A. — Norvegia (,,A“), ora 13,30 : Ce

hoslovacia — România („A“), ora 16,30 : Olanda — Japonia 
(,,R“), ora 17 : Polonia — UJl.S.S. (,,B“), ora 20 : Soidia — 
R. F. Germania („A"), ora 20,30 : Canada — Finlanda (,,R“).

PATINAJ VITEZA : ora 10,30 : 5 000 m bărbați.
SANIE : ora 14 : Coboriri în manșa a IV-a la bărbați și fe

mei.
MÎINE

PATINAJ ARTISTIC : ora 14 : Proba de dans — figuri obli
gatorii ; ora 19,30 : proba de perechi — figuri libere.

PATINAJ VITEZA : ora 10,30 : 1 000 m femei.
SĂRITURI : ora 13 : Sărituri de la trambulina de 70 m.
SCHI ALPIN : ora 11,30 : Proba de coborire femei.
SCHI FOND : ora 9 : Cursa de 15 km bărbați.

LAKE PLACID, 15 (prin te
lefon). Cea de a patra zi a 
întrecerilor Olimpiadei a XIII-a 
a sporturilor gheții și zăpezii 
a prilejuit dispute extrem de 
echilibrate, lupte sportive apri
ge, urmărite cu mult interes 
de un mare număr de specta
tori. Astfel, de dimineață, a- 
lergătoarele pe schiuri au luat 
startul în cursa de 5 km, pro
bă care a reunit întreaga eli
tă mon.dială a fondului. Vic
toria a revenit reputatei schi
oare sovietice Raisa Smetanina, 
de 28 de ani, campioană olim
pică în 1976, la Innsbruck, în 
proba de 16 km. Una dintre 
favorite, Helena Takalo, cam- 
pioana probei la trecuta Olim
piadă, a terminat abia pe lo
cul 8 !

După ce a nins din belșug 
pînă joi dimineața, iată că a- 
cum cerul s-a înseninat, soa
rele a apărut în toată splen
doarea și nu numai atît, a în
ceput să topească din zăpadă 
și să provoace unele dezagre
mente, cum a fost și cazul 
pîrtiei de bob de pe Mount 
Van Hoevenberg... In întrece
rea boburilor de 2 persoane 
echipajul Elveția II, condus de 
Schârer, campionul mondial al 
ultimilor doi ani, a realizat o 
coborire excepțională în pri
ma manșă, realizînd cu 1:01,87, 
un nou record al pîrtiei. în man
șa a doua, acest echipaj a fost 
cronometrat în 1:02,76, ceea ce 
îl recomandă călduros pentru 
cucerirea titlului olimpic. In 
întrecerea în care au luat star
tul 20 de boburi, primul nos
tru echipaj (pilot Dragoș Pa- 
naitescu) a avut o evoluție mai 
puțin bună decit la coboririle 
anterioare, de antrenament. 
Mai mult chiar, la virajul al 
doilea, în manșa secundă, a 
făcut o frînare nerecomanda
bilă și apoi, cale de mai mulțl 
metri, a alunecat, frecîndu-se 
de mantinelă. El a fost cro
nometrat în 1:03,99 și apoi în 
1:04,30. în ambele manșe echi
pajul nostru nr. 1 a fost cla
sat al 13-lea, loc pe care-î 
ocupă și în clasamentul gene
ral. Al doilea echipaj român, 
cel condus de Constantin Ian- 
cu, deține un timp total de 
2:09,10. rezultat din 1:04,58 și 
1:04,52. în cele două coboriri.

Confirmîndu-șL recentul suc
ces de la campionatul mondial, 
patinatoarea Karin Enke (18 

BREVIAR OLIMPIC - - - - - - - - - - - - - - - -
• Prima zi de întreceri de la Lake Placid a fost marcată de 

o coincidență rar intilnită. în toate cele trei finale, medaliile 
de aur și de argint au fost cucerite de sportivi din aceeași țară. 
Astfel, în proba de 30 km fond pe primele două locuri s-au 
clasat concurenții sovietici, în proba masculină de coborire pe 
locurile 1 și 2 au urcat pe podium schiorii austrieci, iar în 
proba feminină de 1 500 m la patinaj viteză primele două locuri 
au fost ocupate de sportive olandeze.

• Campionul norvegian Oddvar Braa s-a clasat doar pe lo
cul 12 pe 30 km ! Cauza ! Braa a fost gripat în ultima săptă- 
mină și totuși a luat startul.
• Patinatoarea artistică sovietică Irina Rodnina (30 ani) speră 

să obțină al treilea titlu olimpic consecutiv în proba de pe
rechi.

9 Austriacul Leonhard Stock — campion olimpic la coborire — 
a fost introdus în lot ca rezervă dar a fost titularizat doar cu 
o zi înainte de a lua startul. O inspirație desăvirșită, spuneau 
ziariștii prezenți la Lake Placid.
• Printre comentatorii posturilor de radio și televiziune din 

țările lor se află și cîteva glorii ale „Olimpiadelor albe44, aus
triecii Emerich Danzer și Beatrix S chub a, hocheistul sovietic 
Evgheni Maiorov, schiorul francez Jean Claude-Killy. Austriacul 
Toni Sailer este trimisul unui ziar vienez.
• Primul sportiv american de culoare inclus în echipa S.U.A. 

la J.O. de iarnă este fostul atlet Willie Davenport, campion 
olimpic în proba de 110 m garduri la J.O, din 1968. El este 
component în echipajul de bob de 4 persoane al S.U.A.

ani) din R. D. Germană și-a 
adjudecat titlul de cea mai ra
pidă concurentă a cursei de 
500 m.

Exact la fel s-au petrecut 
lucrurile și în întrecerea bărba
ților, pe aceeași distanță. Ma
rele favorit, sprinterul ameri
can Erik Heiden (21 ani, stu
dent în medicină), campion al 
lumii cu cîteva zile mai îna
inte, și-a impus superiorita
tea, concretizată nu numai in 
cucerirea titlului de campion 
olimpic, d și în stabilirea, cu 
38,03 s, a unui nou record al 
Jocurilor.

★
Suedia, locul trei, anul tre

cut, la Moscova, la ultima edi
ție a campionatului mondial, 
dar fostă campioană a lumii la 
hochei, o echipă puternică, so
lidă, experimentată, Intr-un 
cuvînt valoroasă, s-a impus 
clar, joi la prînz, în partida 
susținută cu reprezentativa Ro
mâniei, pe care a intrecut-o 
clar cu 8—0. Superioritatea teh
nică a scandinavilor a fost a- 
jutată să se impună și pentru 
faptul că hocheiștii noștri au 
avut început slab, au jucat ti
morați, au făcut cîteva greșeli 
grave în defensivă, toate aces
tea sancționate imediat de ad
versari. Dealtfel, nici nu se 
scurseseră 40 de secunde de la 
începutul jocului și suedezul 
Ahlberg l-a „bătut" pe portarul 
nostru Netedu, care a jucat 
mai puțin bine decit în primul 
meci, cu echipa R. F. Germa
nia. în minutele 6 și 8, pe fon
dul unei derute a apărării e- 
chipei noastre, Ludquist și J. 
Eriksson au ridicat scorul la 
3—0, cu care s-au încheiat pri
mele 20 de minute. în repriza 
secundă, în poarta noastră a a- 
părat Gh. Huțan, dar nici el 
n-a avut mai multă șansă și 
T. Eriksen (min. 22 cînd aveam 
2 jucători eliminați), Molin 
(min. 29 și 33) și Lundholm 
(min. 37) au majorat scorul la 
7—0. în ultima treime a jocu
lui, B. Nagy accidentat a ieșit 
de pe teren, ca și Moroșan, 
astfel că au fost necesare une
le modificări în liniile a doua 
și a treia ale echipei noastre. 
Cu toate» acestea hocheiștii ro
mâni au jucat acum mai bine, 
reușind să închidă culoarele de 
șut ale adversarilor (au mai 
primit un singur gol, min. 51, 
Jonsson) și să inițieze cîteva

FIȘIER
SANIE. Manșa a 11-a (14 februa

rie). Victoriile in această manșă au 
revenit, ca și in prima, acelorași 
Vera Zozullia (39,17 s pe 750 m) și 
Detlef Gunther (43,55 s pe 1000 m). 
Clasamente generale, după 2 manșe, 
femei : Vera Zozulia (U.R.S.S.) 
1:18,145, Ingrida Amandova (U.R.S.S.) 
1:18,834, llona Brand (R.D.G.) 
1:18,929... 23. Maria Maioru 1:22,125, 
24. Elena Stan 1:22,341 ; bărbați : 
D. Gunther (R.D.G.) 1:26.754. Ernst
Haspinger (Italia) 1:27,268, Bernhard 
Glass (R.D.G.) 1:27:389 etc.

HOCHEI (14 februarie) : grupa al
bastră : Suedia — România 8—0 (3-0, 
4—0, 1—0), R. F. Germania — Norve
gia 10-4 (5-2, 3-1. 2-1), Statele 
Unite — Cehoslovacia 7—3 (2—2,
2—0, 3-1) I Clasament : 1. S.U.A. 
4 p, 2. Suedia 3 p, 3. Cehoslova
cia 2 p, 4. România 2 p, 5. R.F. 
Germania 2 p, 6. Norvegia 0 p ; 
grupa roșie : Finlanda — Japonia 
6-3 (2-0, 2-2, 2-1), U.R.S.S. - O- 
landa 17-4 (8-1, 7-1, 2-2), Canada 
- Polonia 5-1 (1-0, 2-1, 2-0). Cla
sament : 1. U.R.S.S. 4 p. 2. Canada 
2 p, 3. Polonia 2 p, 4. Finlanda 2 p, 
5. Olanda 0 p, 6. Japonia 0 p.

SCHI FOND. 5 km femei (15 fe
bruarie) : 1. Raisa Smetanina
(U.R.S.S.) 15:06,92 - campioană o-
limpică, 2. Hilka Riihivuori (Fini.) 
15:11,96, 3. Kveta Jeriova (Cehoslo
vacia) 15:23,44, 4. Barbara Petzold
(R.D.G.) 15:23.62 . 5. Ina Baldîșeva
(U.R.S.S.) 15:29.03, 6. Galina Kula
kova (U.R.S.S.) ’5:29,58 (campioana

Germană) 41,78 s — campioană 
olimpică, record olimpic, 2. Leah 
Mueler (S.U.A.) 42,26 s, 3. Natalia 
Petrușeva (U.R.S.S.) 42,42 s, 4. Ann
Sofie Jarnstrdm (Suedia) 42,47 s, 5. 
Makiko Nagoya (Japonia) 42,70 s, 6. 
Cornelia Jakob (R.D. Germana) 42,98 
s : 500 m bărbați : 1. Erik Heiden 
(S.U.A.) 38,03 s — campion olimpic,
record olimpic, 2. Evgheni Kuh'kov 
(U.R.S.S.) 38,37 $, 3. Lieuve de Boer 
(Olanda) 38,48 s.

olimpică din 1976, finlandeza Helena
Takalo a terminat pe tocu’ 8 
15:32,12).

in

PATINAJ VITEZA. 500 m femei (15
februarie) 1. Karin Enke (R. D.

BOB. 2 persoane, clasament după 
2 manșe (15 februarie) : 1. Elveția
II (pilot Schârer) 2:04,63, 2. R. D. 
Germană II (Germeshausen) 2:05,06, 
3. R. D. Germană I (Nehmer) 
2:05,27, 4. Elveția I 2:05,33, 5.
S.U.A. I 2:05,71, 6. S.U.A. II
2:06,08 ...13. România I (Panaitescu) 
2:08,29 ... 16. România II (lancu) 
2:09,10.

^\\\\\\\\\\\^ 
atacuri curajoase, din păcate 
nefinalizate din cauza pripelii.

Sîmbătă, echipa noastră sus
ține iarăși o partidă foarte di
ficilă (dar care meci nu este 
oare dificil aici ?) în compania 
formației Cehoslovaciei, între
cută, oarecum, surprinzător ca 
proporție a scorului de tînăra 
și ambițioasa echipă ameri
cană...

★
Cu prilejul Congresului Fe

derației internaționale de bob 
și sanie, desfășurat la Lake 
Placid, in locul dl. Amilcare 
Rotta (Italia), demisionat din 
motive de sănătate, ca preșe
dinte al forului internațional a 
fost ales Klaus Kotter (R. D. 
Germană) iar ca vicepreședinte, 
prof. Pelre Focșeneanu (Româ
nia). • S-a stabilit ca în 1981 
campionatele mondiale de bob 
să aibă loc la Cortina d’Ampe
zzo (Italia) în prima săptămină 
din februarie, iar cele europe
ne, la Igls (Austria). • Arbi
trul român Ștefan Enciu a fost 
delegat să oficieze, la linie, la 
meciul de hochei dintre echi
pele Finlandei și Japoniei.

Radu URZICEANU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
HANDBAL • Reprezentativa 

feminină a Ungariei, care se 
află în turneu in R.F. Germania, 
a evoluat la Cuxhaven în com
pania selecționatei țării gazdă. 
Handbalistele ungare au obținut 
victoria cu 14—12 (7—6).

CICLISM • ..Marele premiu al 
orașului Antibes44 a fost câștigat 
de belgianul Jean Luc Vanden- 
broucke — 146 km în 3h47:35.
Bernard Hinault a sosit cu gro
sul plutonului. înregistrat cu 
3h47:55 • A început „Turul Mării 
Medii erane“. Etapa-prolog dispu
tată Ja Nisa contra cronometru in
dividual pe o distanță de 5 km 
a fost cistigată de olandezul 
Gerrie Knetteman cu timpul de 
6:14 6.

Au continuat meciurile com
petițiilor internaționale euro
pene de baschet. Rezultate 
tehnice : MASCULIN : „Cupa 
cupelor" : Zadar (Iugoslavia) 
— Barcelona 96—90 (45—50) ; 
„Cupa campionilor europeni” : 
Partizan Belgrad — Real Ma
drid 87—100 (54—54) ; Maccabi 
Tel Aviv — Bosnia Sarajevo 
84—69 (40—31) ; EBBC den 
Bosch (Olanda) — Sinudyne

3957 km IN TURUL ITALIEI ’80
Turul ciclist al Italiei, aflat 

la. a 63-a ediție, se va desfă
șura, intre 15 mai și 8 iunie, 
pe un traseu in lungime de 
3 957 km, impărțiți in 22 de 
etape, dintre care două con- 
tracronometru individual. Vor 
fi două zile de repaus, după 
etapele a 5-a și a 17-a. Startul 
se va da cu un „prolog” de 8 
km la Genova, iar sosirea va 
avea loc la Milano. Principala 
dificultate montană va fi es
caladarea muntelui Stelvio 
(2 757 m), în cea de-a 20-a 
etapă.

CUPA DE CRISTAL
(Urmare din pag. 1)

.RECORDURILE LUI ZOFF
La Pescara, la meciul echipei cu același nume cu Juventus Torino, 

disputat la sfîrșitul lui ianuarie, tribunele au fost mai pline ca de 
obicei. In momentul cînd echipele au apărut în teren, aplauze. Toate 
erau adresate, de această data, unui singur jucător, cel cu nr. 1 din 
echipa torinezâ, portarul Dino Zoff. De ce ? Pentru că in ziua aceea 
Zoff întrecea un record vechi de mai bine de patru decenii, recordul 
unei alte celebrități a fotbalului italian, fundașul Alfredo Foni, oare, 
în perioada anilor * *40,  fusese prezent consecutiv în 228 de meciuri 
din Divizia A I In ziua aceea, la Pescara, Zoff însuma 229 de partide, 
fără întrerupere, in primul campionat al Italiei I

nirea să lămurească, atît cit se 
poate, stadiul rivalităților spor
tive. Dacă unii dintre atleți 
(ne gindim la Claudia Sușeles- 
cu la sprint, Adrian Proteasa la 
înălțime, Nichifor Ligor la 
prăjină, Mihaela Dumitrescu 
la garduri și Mihaela Loghin la 
greutate) sînt încă, și pe mai 
departe, fără adversari pe mă
sura lor, alții își vor disputa 
într-o concurență strînsă șefia 
diferitelor probe. Dar în afara 
locului întii, pe podiumul pre- 
mianților mai sînt încă două 
locuri, care interesează și aces
tea, iar performanțele de certă 
valoare sînt, fără rezerve, la 
dispoziția tuturor celor talentați 
și bine pregătiți.
• întrecerile din sala „23 

August" încep astăzi de la ora 
16,30 și continuă mîine, de la 
ora 16. • Accesul în sală se 
face prin str. Maior Coravu ți 
prin intrarea la bazinul de 
înot.

• în programul de astăzi 
figurează probele ; 60 m, triplu, 
prăjină, înălțime (bărbați), 60 
mg, lungime și greutate (fe-

TENIS • Turneul feminin de 
la Oakland a programat primul 
meci din cadrul sferturilor de fi
nală, în care Evonne Goolagong 
a învins-o cu 7—8, 6—0 pe Greer 
Stevens. In aceeași fază, Billy 
Jean King urmează să o întîl- 
neasscă pe Terry Holladay, iar 
Virginia Ruzici va juca în com
pania Marttnei Navratilova. • în 
turneul de la Rancho Mirage (Ca
lifornia) : Connors — Masters 
6—2, 6—2 ; Vilas — Scanlon 4—6, 
6—3, 6—4 ; Solomon — Van Dillen 

6—2, 6—3 ; G. Mayer — Saviano 
6—4, 6—3 : Fleming — Austin 2—6,
6— 1, 7—5 ; Pfister — Gottfried
7— 6, 5—7, 7—5 : Smith — Smid
6—1, 6—4 ; Amaya — Moore 6—4, 
6—3 ; Riesen — Dibley 6—3, 7—5. 
• La Hamburg. în „Cupa Spe
ranțelor" : masculin : S.U.A. —

Zoff nu a părăsit buturile porții în campionatul italian de la 21 
mai 1972, de cînd juoa la S.S.C. Napoli. Atunci, în penultima etapa 
a campionatului 1971—72, l-a înlocuit pe portarul Trevi son. In campio
natul următor. Dino, a trecut la Juventus. Din momentul cînd a îm
brăcat tricoul alb-negrilor nu a mai... dat voie să fie înlocuit I Proba 
de voință, dovadă a excelentei sale pregătiri, a conștiinciozității, a 
seriozității, a lucrului făcut cu temeinicie. Timp de șapte oampio- 
nate și mai bine Zoff a fost (și este) acolo, în poartă, la locul lui, 
de neclintit, ca o stîncă. Și va mai sta, pentru că italienii afirmă 
despre veteranul campionatului peninsular și al squadrei axzura că 
este cel mai bun partar din lume și acum, în ciuda celor 38 de ani, 
pe care îi va împlini peste puține zile la 28 februarie. Dino Zoff 
nu este un portar spectaculos, ci unul constant, remarcabil prin pla
sament, în special la loviturile libere, priceput în boxarea balonului.

In cfara recordului mai sus-cmintit, Zoff mai este și autorul altora. 
In primul sezon la Juventus (1972-73) a păstrat... neperforatâ poarta 
echipei sale timp de 903 minute I In echipa națională a reușit, de 
asemenea, o performanță ieșită din comun : a rezistat 1143 de mi
nute fără a primi gol I Din min. 73 al partidei Italia — Iugoslavia 
(3—1), disputată la 20 septembrie 1972, pînă în min. 46 al meciului 
Italia — Haiti (3-1), jucat la 15 iunie 1974 la C.M. din R.F.G., cînd 
haitianul Sannon i-a întrerupt „seria invincibilității".

Portarul din Torino, selecționat din nou acum, pentru meciul Italia 
- România, va fi pentru a 79-a oară prezent în poarta „azzurrilor". 
Ne amintim că la 17 iunie 1972, pe stadionul bucureștean „23 Au
gust", la o altă partidă dintre echipele ce vo' juca sîmbătă pe sta
dionul San Paolo, Zoff a primit totuși troT goluri...

Mircea TUDORAN

l

Bologna 80- 76 (32—36) ; FE
MININ : „Cupa campionilor 
europeni" : B.S.E. Budapesta
— -Minior Pernik 57—78 
(33—35) ; Steaua Roșie Belgrad

— Torino 94—95 (44—53) ; Ba
yer Leverkusen (R.F.G.) —
Sparta Praga 72—68 (31—38) ;
„Cupa Liliana Ronchetti" ; 
D.J.K. Diisseldorf — Marita 
Plovdiv 65—63 (32—31); K.K.M. 
Zagreb — Spartacus Budapes
ta 73—68 (25—22) ; Stade Fran- 
qais — Slavia Sofia 52—73 
(37—23).

0LEG1RI0 VAZQUEZ (Mexic)
NUMIT PREȘEDINTELE

UNIUNII INTERNATIONALE
DE TIR

CIUDAD DE MEXICO, 15 
(Agerpres). — Cu prilejul a- 
dunării generale a Uniunii in
ternaționale de tir (U.I.T.) 
care a avut loc la Ciudad de 
Mexico a fost numit președinte 
al acestui for Olegario Vazquez 
(Mexic). ,

“ LA ATLETISM
mei), iar mîine, 60 mg, lungi
me, greutate (bărbați), 60 m, 
înălțime (femei).

• Campionatele naționale ale 
juniorilor mari vor avea loc în 
martie, în zilele de 7 (di
mineața și după-amiaza) și 8 
(dimineața).

înaintea ediției a XH-a a 
competiției, recordurile „Cupei 
de cristal" sînt următoarele : 
BĂRBAȚI : 60 m : 6,4 s Ze
non Nowosz (Polonia) și Dorel 
Cristudor (România) 1974, 60
mg : 7,6 s Miroslaw Wodzynski 
(Polonia) 1972 ; lungime : 7.89 
m Lutz Franke (R. D. Germa
nă) 1977 ; triplu : 16,85 m Ca
rol Corbu (România) 1972 : 
înălțime : 2,17 m Ianis Orleans 
(U.R.S.S.) 1977 ; prăjină : 5.35
m Wolfgang Nordwig (R. D. 
Germană) 1972 ; greutate : 19,30 
m Nikolai Hristov (Bulgaria) 
1975 ; FEMEI : 60 m : 7,1 a 
Renate Hoser (R. D. Germană) 
1974 ; 60 mg : 8,0 s Valeria Ște- 
fănescu (România) 1974 ; lun
gime : 6,53 m Susan Reeve
(Marea Britanie) 1978 ; înălți
me : 1,88 m Rosemarie Acker
mann (R. D. Germană) 1974 ; 
greutate : 20,49 m Helena Fi- 
bingerova (Cehoslovacia) 1975.

Cehoslovacia 2—0 ; Franța — 
Austria 1—0 ; R.F. Germania — 
Spania 3—0 ; Elveția — Anglia 
2—0 ; feminin : Suedia — Ceho
slovacia 2—0 ; R.F. Germania — 
Norvegia 2—0 ; S.U.A. — Fran
ța 2—o

TENIS DE MASA • „Cupa ligii 
europene44 a programat noi întâl
niri : Kladno : Cehoslovacia — 
Ungaria 2—5 ; Varșovia : Polonia 
— R.F. Germania 3—4 ; Chalon 
sur Saone : Franța — Iugoslavia 
4—3.

YACHTING • La Porto Alegre 
(Brazilia) au luat sfîrșit întrece
rile campionatului mondial, clasa 
„470“. Victoria a revenit echipa
jului David Ullmasnn — Tom 
Linski (S.U.A.).
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