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Obiectivul fotbaliștilor noștri după o primă otapă de pregătire:
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„CA SĂ I Al MEREU ALĂTURI, OAMENII TREBUIE 
SĂ SIMTĂ CĂ LE EȘTI MEREU ALĂTURI'

De vorbă cu primarul orașului Fieni, 
ANDRONIC ȚUȚUIANU,

— Așadar, tovarășe Andronic 
Tuțuianu, vă aflați pentru a 
treia oară consecutiv în fața 
opiniei alegătorilor din Circum
scripția electorală nr. 1 a ora
șului. Fieni al cărui primar sîn- 
teți. Cu ce gînduri și sentimen
te vă prezentați la această 
nouă confruntare ?

— Mi se pare firesc ca pe 
orice deputat care își repune 
candidatura în alegeri să-l fră- 
minte, in acest moment deose
bit pentru viața obștei, multe 
gînduri și întrebări. Să-și ju
dece munca și realizările din 
legislatura trecută, să se întrebe 
dacă a făcut de-ajuns pentru 
mai binele colectivității al că
rui ales a fost, dacă a răspuns 

cum se cuvine încrederii acor
date de cetățeni să plănuiască 
noi acțiuni menite să înfrumu
sețeze viața oamenilor... Cu atîf 
mai mult un primar își face 
asemenea gînduri și multe al-

pentru a treia oară
tele.* Alegătorii îl judecă deo
potrivă și pentru ceea ce a fă
cut pentru întregul oraș—

— Desigur, orașul ’Fieri! — ai 
cărui cetățeni se mîndresc cu 
realizările celor două mari uni
tăți industriale: Combinatul 
de lianți și azbocimdht și între
prinderea de becuri „Steaua e- 
lectrică“, fruntașe în județul 
Dîmbovița — a cunoscut în ul
timii ani importante prefaceri 
și pe plan edilitar. S-au înălțat 
cartiere noi prin care s-a asi
gurat cimentiștilor și făuritori
lor de becuri condiții tot mai 
confortabile, mai civilizate de 
viață. Am dori să vă referiți 
pe scurt și la realizările în di
recția asigurării condițiilor de 
recreare, la preocuparea depu
tatului și primarului pentru 
dezvoltarea activității sportive 
a orașului—

— Este un subiect care mi-a 
stat și îmi stă la inimă. Poate 
și pentru că eu însumi am fost 
cindva sportiv de performanță. 
Cind am venit în Fieni, acum 
27 de ani, eram tînăr jucător 
de fotbal. Repartizat aici, după 
terminarea Școlii profesionale 
aveam să lucrez ca strungar șl 
să mă perfecționez în meserie, 
devenind tehnician, (Mai tîrziu 
am făcut studiile superioare, e- 
conomice). Timp de 12 ani a- 
veam să joc și la echipa de 
fotbal aK întreprinderii, la „Ci
mentul".... Da, mi-a plăcut

candidat în alegeri
sportul, și-mi place șl acum, 
cind nu am încetat să-1 prac
tic, bineînțeles in competițiile 
de masă, din obișnuință, din 
pasiune, din plăcere. Alături de 
școala muncii, urmată in riadul 
cimentiștilor, sportul a fost pen
tru mine o a doua școală de 
mare utilitate. De aceea, m-am 
străduit să-1 fac iubit și de 
alții-

— Ați reușit ? în ce fel ?
— Cred că da— Acum 5 ani, 

cind am fost ales primar, mi-am 
- făcut o socoteală : în orașul 

nostru există două mari colec
tive de oameni vrednici, care-și

Aurelian BREBEANU
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Sîmbătă după-amiază, puțin 
timp după încheierea meciului 
amical internațional susținut 
în compania reprezentativei 
Italiei, cind echipa noastră 
națională părăsea stadionul 
San Paolo pentru a lua direct 
drumul reîntoarcerii spre Roma, 
sute și sute de napolitani i-au 
făcut o caldă manifestație de 
simpatie. în spontaneitatea și 
sinceritatea aplauzelor aces
tora și-a găsit, desigur, expre
sie aprecierea comportării fot
baliștilor noștri în acel med 
în care ei s-au străduit — șl 
în mare măsură au reușit — 
să fie buni parteneri de între
cere ai componențelor „squa- 
drei azzurra”. Aceeași apreciere 
am regăsit-o în ziarele apărute 
a doua zi, care au avut cu
vinte frumoase de spus despre 
evoluția tricolorilor noștri, în
deosebi sub aspectul dîrzeniei 
și siguranței cu care au jucat 
in apărare. Referitor la rezul
tatul cu care s-a încheiat par
tida, ziarele italiene au fost 
unanime in a sublinia că el 
este viciat de greșeala (din 
minutul 86) a arbitrilor, care 
n-au sancționat ofsaidul, des
tul de vizibil, în care s-a aflat 
Causio, autorul golului victo
riei italienilor. „A fost nevoie 
de un gol neregulamentar al

lui Causio pentru a învinge 
echipa României" — se spune 
în titlul dat pe prima sa pa
gină, pe toate cele șase co
loane, de suplimentul apărut 
duminică al cotidianului „Cor- 
riere dello sport-Stadio" din 
Roma. Iată acum și finalul re
latării apărute în ziarul „Cor- 
riere della Sera” din Roma 
sub semnătura Iui Carlo Gran- 
dini : „Era minutul 86, cind, 
după o combinație între An- 
tognoni și Bettega, mingea a 
ajuns la Causio care se afla 
în ofsaid ; arbitrul Corver n-» 
văzut sau a închis un ochi și- 
victoria a fost obținută”. în
suși arbitrul olandez a simțit 
după meci, așa cum scrie coti
dianul „Tuttosport”, nevoia 
să se disculpe, spunînd că a 
preferat să dea credit cole
gului său de la linie.

Mai presus de consolarea pe 
care ne-o pot produce aceste 
recunoașteri deschise, corecte, 
venite din partea gazdelor 
noastre, nu fac decit să con
firme cit de aproape s-a aflat 
echipa noastră de un rezultat 
prestigios pentru palmaresul

Constantin FIRĂNESCU
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ZÎMBETUL COPIILOR DE AZI, 
VISUL EROILOR GRIVIȚEI DE IERI 

Ceferiștii bucureșteni și familiile lor în întrecerile „Daciadei“ de iarnă

EXPLORĂRI BAIA MARE CÂȘTIGĂTOARE 
A „CEPEI BALCANICE" LA VOLEI

Cea de a doua ediție a „Cu
pei- balcanice" la volei mascu
lin s-a încheiat cu succesul 
echipei Explorări Baia Mare, 
care rămîne astfel in posesia 
trofeului ciștigat și anul trecut, 
in partida retur din cadrul fi-

* * *In organizarea clubului Ra
pid se va desfășura, începind 
de astăzi, timp de trei zile, 
un turneu internațional de 
volei masculin la care vor par-

nalei, susținută în deplasare în 
compania formației turce Bo- 
ronkay Istanbul, voleibaliștii 
băimăreni au repurtat, din 
nou, o frumoasă victorie : 3—0 
(5, 4, 13), la capătul unui meci 
mult aplaudat de spectatori.

★
ticipa echipele Steaua, Calcu
latorul. Rapid și selecționata 
Algeriei. Partidele sînt pro
gramate în sala Giulești, în- 
cepînd de la ora 16.

Grivița, 1933... Un cer mo- 
horît de februarie. Muncitori 
adunați în fața atelierelor. Pe 
chipuri, dîrzenie și solidaritate, 
rrffruntînd forța oarbă a celor 
ce, dincolo de gard, ordonau 
să se tragă în plin. Dar ni
meni nu dă înapoi... Imagini 
trăite, imagini bare nu pot f 
uitate— imagini care au rămas 
săpate în conștiința noastră

Grivița, 1980— O zi de fe
bruarie cu mult soare, în care 
ne-am reîntîlnit — oare pentru 
a cîta oară ? — cu „visul eroi
lor Griviței de ieri", adică cu 
viața'nouă, cil plăcerea de a o 
trăi liberi, din plin, ei, ceferiștii 
și familiile lor, întreaga țară. 
O zi care, printre altele, a fost 
și a sportului—

La arena ..Laromet" se întîl- 
nesc „părinții". Au de tranșat 
o mai veche „rivalitate" la po
pice. Cine va cîștiga astăzi ?' 
Cei de la Constructorul-Fcrc- 
viar sau Depoul C.F.R., cei de 
la Locomotiva sau Mine-Ener-

gie, sau... ? Bilele se rosto
golesc aprig, lovind sec popi
cele..., una, două, trei ; arbitrii

tat-o și acum, în concurs, dar 
și altă dată, ca neobosit propa
gandist al popicelor, el fiind

MUNCA DE PREGĂTIRE SE VEDE
ÎN REZULTATELE ATLEȚILOR NOȘTRI

Un fapt este acum absolut 
cert în domeniul sportului, în 
cazul de față al atletismului, 
ac la că rezultatele de va
loare nu mai pot apărea as
tăzi din senin ! Dimpotrivă, 
pentru asemenea cifre este 
nevoie de o muncă uriașă, la 
parametri care, pur și simplu, 
l-ar putea băga în 'speșieți pe 
un neofit al stadioanelor, dar 
care unui sportiv hotărît să 
devină performer între perfor
meri nu i se pare altceva de
cit o chestiune de... rutină, și

aceasta în ciuda sudorii care-i 
udă mai multe rinduri de echi
pament, a dinților care scrâș
nesc la... greu. Atleții noștri 
(unii dintre ei) au înțeles mai 
bine legea aspră a performan
ței și în această iarnă, cu gin- 
dul la marile competiții ale ■ a- 
nului și în special la Jocurile 
Olimpice de la Moscova, au 
desfășurat, după cit se pare, 
o activitate mai responsabilă, o 
pregătire mai exigentă șl mai 
rodnică. Altfel nu s-ar putea 
explica, în vreun fel, cele cî-

Dinamovistul. Bedros Badrosian,- campion la triplu salt, a con
curat aproape la nivelul cel mai bun al activității sale

Foto : Dragoș NEAGU

teva rezultate, realmente va
loroase, care le-au însoțit evo
luțiile in competițiile acestui 
început de an, în sezonul pe 
teren acoperit. Au fost reali
zate cîteva noi recorduri na
ționale, de seniori și juniori, 
cu cifre care le depășesc sau 
le apropie pe cele ale recor
durilor în aer liber (cind pre
gătirea este cu totul alta, da
torită, in special, lucrului spe
cific care acum lipsește 1), au 
fost obținute mai multe rezul
tate care promit salturi însem
nate de calitate pentru con
cursurile din primăvară și din 
vară. în acest sens, desfășura
rea finalelor campionatelor 
naționale ale ■ seniorilor ni s-a 
părut pe deplin elocventă, edi
ția din acest an a întrecerilor 
puțind fi apreciată dacă nu 
cea mai bună, în orice caz una 
dintre cele mai valoroase edi
ții ale acestei importante com
petiții, o ediție cu multe per
sonalități autentice, autoare a 
cifrelor de care aminteam.

Că există o pregătire mai 
bună, pe toate planurile, o 
dovedește,. între altele, de 
exemplu, suita’ de recorduri la 
înălțime ale lui Adrian Pro- 
teasa (antrenor loan Soter) 
sau suita performanțelor re
cord la aruncarea greutății ale

Romeo VILARA
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O „secvență" din simultanul de șah care a avut loc la Liceul 
industrial „Grivița Roșie". Copiii față in față cu șahistul Ilie 

Petrăchioiu, de la asociația „Locomotiva" Foto : I. MIHĂICĂ
scriu de zor rezultatele. Ba
lanța victoriei a înclinat în fa
voarea celor de la Constructo- 
rul-Feroviar, succes, se pare 
normal, pentru că ei sînt. n-o 
spun ei, cei mai buni. Pe unul 
dintre ei îl cheamă Nicolae 
Brădescu. Este pensionar, dar 
om încă in putere. Ne-a ară-

și președintele comisiei de po
pice din Sectorul 1 al Capi
talei. „Vedeți dumneavoastră, 
oamenii noștri sînt altfel acum.

Emanuel FÂNTÂNEANU
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Campionatele naționale de biatlon

PRECIZIA TRAGERILOR A STABILIT, 
BIN ’NOU, ÎNVINGĂTORUL!

Pc primul loc: los-iî Tamaș (Dinamo Brașov)
POIANA BRAȘOV, 18 (prin 

telefon). Aminate cu o zi, din 
motive obiective, Campionatele 
naționale de biatlon au început 
luni cu elasica cursă pe dis
tanța de 20 de kilometri și 4 
trageri in poligon. Pe o vreme 
frumoasă, cu soare mult și ză
padă înghețată, cu condiții or
ganizatorice dintre cele mai 
bune, la ora 9,30 a pornit în 
cursă primul dintre cei 27 de 
concurenți înscriși pe foile de 
concurs.

Printre favoriți se aflau, fi
rește, sportivi cu vechi state 
de serviciu, cum sînt Gh. Gîr- 
niță, V. Fontana, F. Forico, 
precum și o serie de tineri 
sportivi, ca V- Bejenariu, V. 
Todașcă sau alții și mai ti
neri ca I. Luțea, Gh. Berza, 
D. Ilieș, La prima trecere prin 
poligon, lui Gîrniță i s-a de

fectat arma, in urma unei că
zături pe traseu și a fost ne
voit să abandoneze. Dispariția 
din cursă a principalului fa
vorit a mărit interesul asupra 
cursei, căci fiecărui concurent 
mal cunoscut i se deschidea o 
șansă în plus. Aceasta i-a su- 
rîs sportivului care credea, 
poate, cel mai puțin în ea, 
lui Iosif Tamaș de la Dinamo 
Brașov. După ce a întrerupt 
pentru o perioadă activitatea 
competlțională din cauza unei 
hepatite, acesta a revenit, s-a 
pregătit cu atenție și iată-1 cu
cerind acum titlul de campion. 
După primele 3 trageri, în 
curșă se aflau mai mulți concu
renți cu foarte puține minute

Paul IOVAN
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După gala de verificare a lotului olimpic de box • CAMPIONATE © COM:
PUGILIȘTII FRUNTAȘI- 

m DAR MAI AU ÎNCĂ
IN PROGRES,

LA ZI, IN ACTIVITATEA BASCHETULUI

Sîmbătă seara. Sala sporturilor 
din Brăila a găzduit o nouă gală 
de verificare a stadiului de pre
gătire a lotului olimpic de box. 
Cu acest prilej au urcat treptele 
ringului 12 dintre sportivii selec
ționați, cei mai mulți dintre ei 
confruntîndu-se cu boxeri care 
s-au pregătit în afara lotului.

O primă constatare desprinsă 
din evoluția selecționabililor a 
fost aceea că, față de confrun
tările de la Constanța, ei s-au 
prezentat mult mai bine pregă
tiți din punct de vedere fizic, 
fapt care demonstrează că la 
nivelul lotului s-a depus un vo
lum mare de muncă și, ca ur
mare, s-au pre dus acumulări 
cantitative. Deși componenții lo
tului nu se situează la nivelul 
maxim al posibilităților lor, a- 
ceasta pentru că ei mai întîm- 
plnă încă dificultăți în executa
rea cu precizie a loviturilor șl a 
mijloacelor de apărare, majori
tatea lor au dovedit că dispun 
de suficiente resurse fizice pentru 
cele nouă -minute regulamentare 
de luptă.

Titi Cercel. Gheorghe Negoiță, 
Constantin Ghindăoanu, Gheorghe 
Simion, Valentin SilaghJ și Teo
dor Pîrjol, solicitați în mod di
ferit de adversarii lor, au avut

capacitatea să evolueze, atît cit 
au stat în ring, la un potențial 
fizic ridicat. Chiar și Ion Boboc, 
care a fost depășit de brăileanul 
Vanghele Baes, a avut suficiente 
resurse fizice pentru cele trei 
reprize. Dacă, totuși, componen
tul lotului n-a' reușit să termine 
învingător partida, aceasta se da
tor eș te faptului că, la fel ca și la 
Constanța, Ion Boboc prezintă 
încă mari deficiențe în pregătirea 
tehnico-tactică. El a r^tat neper- 
mis de multe lovituri,' s-a arun
cat pur și simplu, deseori, asu
pra adversarului. oferindu-1 a- 
cestuia (mult mai lucid și mai 
bine orientat tactic) posibilitatea 
să-1 contreze.

Și din partea lui Daniel Radu 
se așteaptă, cam de multă vre
me, revenirea la formă sportivă 
care i-a permis obținerea succe
selor trecute. Deși el a respectat 
în ultima vreme indicațiile teh
nicienilor în privința realizării 
greutății (categoriei), în ring a 
greșit urmărind să lovească nu
mai foarte puternic și, ratînd 
multe dintre tentativele sala, și-a 
diminuat forțele care-i erau ne
cesare pînă la finalul partidei. 
Dar, ca și în cazul lui Boboc, 
deficiențele vicecam pionului eu
ropean sînt mai mult de ordin

DE LUCRU..
tehnico-tactic. El n-a ajuns încă 
să aibă un control perfect asupra 
acțiunilor sale 'de obicei, de 
mare finețe), nu are încă pus la 
punct simțul distanței, probleme 
pe care antrenorii lotului speră 
să le rezolve într-un viitor . a- 
propiat, printr-o mai atentă pre
gătire tehnică și mult mai mult 
lucru la mănuși.

Foarte aproape de forma spor
tivă s-au arătat Gheorghe Ne- 
goiță (într-un mare progres în 
ultima vreme). Constantin Ghin- 
dăoanu, Gheorghe Simion și 
Teodor Pîrjol. In special evoluția 
lui Gh. Simion (în compania 
unui adversar dificil, C. Ciochină) 
l-a îneîntat pe cei prezenți, tre
cerea sa la o categorie supe
rioară de greutate (mijlocie mi
că) dovedindu-se o măsură bine 
inspirată.

Firește, conform programului 
de pregătire a pugiliștilor frun- 

•tași, ei nu sînt și nici nu trebuie 
să fie in cea mai bună formă 
sportivă în această etapă. Spe
răm ca antrenamentele viitoare 
și meciurile de verificare pe care 
le vor susține sîmbătă, la Galați, 
să adauge noi plusuri de calitate 
în evoluțiile componenților lotu
lui olimpic.

Mihai TRANCA

A Sala sporturilor din Oradea 
va găzdui, între 28 și 30 martie, 
un turneu internațional, la care 
vor participa selecționatele de 
junioare ale Bulgariei, Poloniei, 
Ungariei și României, precum și 
echipa de cadete a țării noastre; 
aceasta din urmă se pregătește 
pentru a lua parte (în luna au
gust, în Ungaria) la campionatul 
european rezervat acestei cate
gorii de jucătoare.
• Clasamentul Diviziei mascu

line A după meciurile etapei a
14-a :
1. DINAMO Buc.
2. Steaua
3. Farul
4. „U“ Cj.-Nap.
5. Rapid
6. „Poli" iași
7. C.S.U. Brașov
8. I.C.E.D.
9. C.S.U. Sibiu

10. Dinamo Or.
11. „Poli" Buc.
12. C.S.U. Galați
• Rezultate 

tineret : MASCULIN :

28 27 1 2926-1825 55
28 27 1 2619-1872 55
28 17 11 2210-2143 45
28 15 13 2189-2208 43
28 13 15 2015-2116 41
28 12 16 2154-2345 40
28 11 17 2279-2417 39
28 11 17 2176-2351 39
28 11 17 2121-2395 39
28 9 19 1900-2265 37
28 8 20 1989-2312 36
28 7 21 2049-2378 35
din Divizia B de 

Automatica
București — „U“ n. Cluj-Napoca 
57—16 (31—24), Marina Constanța
— C.S.Ș. Tg. Jiu 109—17 (48—L2) !.
Știința Ploiești — Urbis 87—96 
(44—45), Politehnica C.S.Ș. 2 n 
București — Electrica Fieni 82— 
49 (39—26), Comerțul lie. „Bolyai" 
Tg. Mureș — Carpați București 
59—60 (28—27), C.S.Ș. Satu Mare
— Voința Timișoara 80—58 (40—27),
Chimia Craiova — A.S.A. Bacău 
83—81 (45—16). Jiul Știința Petro
șani — Gloria Dej 131—65 (52—

ZÂMBETUL COPIILOR DE AZI
(Urmare din pag. I)

Simt altcum viata. Și vin, spre 
exemplu, aici, Ia popice, a* 
dică la sport, pentru a se re
crea. pentru a petrece cu 
bucurie în suflet orele libere. 
E o altfel de întrecere care 
are, în fond, aceleași valențe 
educative, care ascunde aceeași 
tărie ca și aceea de la locu
rile de muncă. Mereu spre mai 
bine..."

Tablele de șah stau una lingă 
alta. Tn fata lor. elevii de la șco
lile eennrale I. 177. 179, 180, 181, 
Lie. ind. „Grivița Roșie" — 
enumerarea nu se oprește- insă 
aici — care participă la si
multanul oferit de candidații 
de maestru Stana Nicolici, Mi
hai Osman, Mircea Prisecaru

și Die Petrăchioiu, componenți 
ai echipei „Locomotiva". Li
ceul „Grivița Roșie" s-a dove
dit o gazdă ospitalieră_  Iulia
Dumitriu a venit cu sora sa, 
Laura. Ea este abia într-a 
„treia", Ia Lie. _D. Petrescu" ; 
cea mai naică dintre concu
rente, asemenea și mini-tablei 
din fața sa. O confruntare cu 
un candidat de maestru nu este 
o joacă. Se concentrează, în
cearcă să riposteze, dar... n-are 
încotro ! „Ceea ce mi se pare 
important este că toți copiii, 
fără excepție, sînt buni, că ei 
— rețineți — gândesc și antici
pează mutările. Aceasta este 
esențial pentru un jucător de 
șah. Numai că asemenea ac
țiuni ar trebui să se organi
zeze mai des. Ar fi în folosul 
tuturor..." — ne spunea ingi-

„CA SĂ-I Al MEREU ALĂTURI"
(Urmare din pag. 1) 

realizează sarcinile de plan și 
angajamentele. Merită acești oa
meni ai muncii, mai numeroși 
decît însăși populația orașului 
— pentru că mulți sînt din co
munele învecinate —, merită 
ei să albă și condiții corespun
zătoare pentru recreare, pentru 
destindere, pentru practicarea 
sporturilor preferate ? Sigur că 
merită. Și am pornit la treabă, 
împreună cu ei, cu cimentiștii 
îndeosebi. Condiția esențială era 
să inăltăm o bază sportivă care 
să satisfacă preferințele cele 
mai diverse. Și oamenii, cetă
țenii orașului, au răspuns che
mării cu mult entuziasm, con
cretizat în mii și mii de ore 
de muncă patriotică. Rezultatul? 
Astăzi orașul se mîndrește cu 
un complex sportiv dintre cele 
mai frumoase din județ : sta
dion de fotbal cu tribune în 
care pot lua loc 3 000 de spec
tatori, terenuri de tenis, bas
chet, volei, pistă de atletism, 
pistă de popice, instalații sani
tare. Se mîndrește cu noua sală 
de sport a orașului și eu cea a 
Liceului industrial, recent date 
Integral în folosință, cu o arenă 
de popice modernă, cu 4 piste, 
eu cîteva spații de joacă in 
eartierele noi...

— Ce efect a avut această im
presionantă creștere a patrimo
niului sportiv ?

— In primul rind, a determi
nat o amplificare fără prece
dent a activității sportive de 
masă, o participare masivă a oa
menilor muncii din cele două 
unități industriale la competi
țiile din cadrul campionatelor 
interne, al celor la nivelul 
orașului, organizate in cadrul 
„Daeiadei", la duminici cultural- 
sportive care suscită și intere
sul cetățenilor din comunele 
vecine. Acestea, ca și desele in- 
tîlniri cu foste glorii ale spor
tului românesc, sînt adevărate 
sărbători prin care sportul
cîștigă din ce în ce mai mulți
adepți... în al doilea rînd,
toți cetățenii orașului, chiar 
și cei care nu mai pot fa
ce sport, s-au obișnuit ca 
duminică de duminică să pe
treacă, în decorul natural atră
gător în care este situat com
plexul sportiv, în aerul curai 
al crîngului vecin, cîteva Ore 
plăcute, reconfortante. Avem o

echipă de baschet în divizia B, 
una de fotbal în „C“, o secție 
de minibaschei afiliată la C. S. 
Tirgoviște, echipe de popice cu 
care vrem să promovăm în „A", 
o echipă de handbal fete la Li
ceul industrial... Și sperăm să 
creștem mereu, să ajungem la 
nivelul condițiilor materiale 
create performanței...

— Am stat de vorbă cu cîțiva 
dintre alegătorii din circum
scripția în care v-ați depus din 
nou candidatura, între care 
maistrul Mircea Frățilă de la 

• Combinatul de lianți și azbo
ciment, contabilul șef de la 
I.C.S.M. Fieni, Ion Ple- 
șa, profesorul Ovidiu Uma- 
nu... Toți ne-au vorbit în 
termeni laudativi despre can
didatul in alegerile de depu- 
tați pentru Consiliul popular 
orășenesc Fieni și, în același 
timp, candidatul pentru Consiliul 
popular județean Dîmbovița, 
Andronic Țuțuianu, prima
rul orașului. Ni s-a spus, în
tre altele, că sînteți foar
te apreciat și iubit de cetățeni 
pentru că vă aflați mereu în 
mijlocul lor, nu numai ca ani
mator al diverselor acțiuni, ci 
și ca participant activ care nu se 
dă îndărăt de la a pune mîna 
pe lopată, că știți să vă apro- 
plați de oameni_

— Un deputat — și cu atit 
mai mult un primar — trebuie 
să se afle mereu in mijlocul 
cetățenilor, să se sfătuiască cu 
ei, să-i îndemne la acțiune, dar 
să le fie și exemplu în acțiune. 
Nu numai în vorbe. Să-i înțe
leagă și să se facă Înțeles. 
Da, ca să-i ai mereu alături, 
oamenii trebuie să te simtă 
mereu alături. Așa am reușit 
să facem cite am făcut in ora
șul nostru. Așa am reușit și pc 
planul sportului, al amenajări
lor cu care astăzi ne mîndrim 
și pe care avem intenția să le 
Îmbogățim cu alte spații de 
joacă în cartierele de blocuri, 
cu încă două zone de agre
ment... Din fntîlnirile de lucru 
cu alegătorii, adevărate sfaturi 
ale obștii, vom reține, desigur, 
o serie de propuneri privind 
activitatea sportivă de masă și 
performanță a orașului, pe ca
re ne vom strădui — firește, 
împreună — să le transpunem 
in fapt...

nerul Ilie Petrăchioiu, secreta
rul secției de șah de la Loco
motiva. Din cei peste o sută 
de tineri participanți, doar trei 
au avut satisfacția victo
riei : Nicoleta Dinescu (Șc. 
gen. 12), Vlad Timofte (Lie. 
D. Petrescu) și Petrică Bote
zata (Lie. A. Vlaicu). Se vor 
afla ei, cîndva, printre jucă
torii fruntași ? Nu este ex
clus...

în timp ce „performerii" se 
întrec la Șc. gen. 180, in cam
pionatul pe echipe la șah (a 
cîștigat Șc. gen. 3) și tenis de 
masă (învingătoare Șc. gen. 
171), la „Modern-club“, mare 
afluență, în concurs aflîndu-se 
„cei mulți" adică aproape 200 
de copii. Voichița Florea, fata 
electricianului Mihal Florea de 
la Depou, premiantă la școală, 
este foarte bucuroasă. N-a cîș
tigat, dar ii place să concureze, 
deși „cel mai mult îmi place, 
acolo, la tata, să' văd cum el 
și tovarășii Iui repară locomo
tivele, cum se pun, apoi, ele, 
în mișcare și se duc, se duc 
departe..." Și Traian Seuleanu 
este crescut la „școala Griviței". 
Tatăl său este lăcătuș monta- 
tor la I.M.M.R., acolo unde 
muncesc și rugbyștii „aceia ves
tiți". Lui îi place, însă, mai 
mult voleiul. Joacă la juniorii 
Rapidului. Acum, înaintea me- , 
ciului din campionat, a venit 
să... se încălzească la tenis de 
masă. Dacă, în cele din urmă, 
au cîștigat Manuela Tudorațiu 
(Șc. gen. 17), C. Fialcovschi 
(Șc. gen. 170), Adriana Băr
buță (Lie. matematică-fizică 1) 
șl C. State (Lie. ind 11), în
seamnă că ei au fost cei mai 
buni. _ Dar interlocutorii noștri 
ne-au asigurat că-și vor lua 
curînd revanșa. A cita oară ?

întrecerile „Daeiadei" au a- 
dunat, în sălile și pe terenu
rile din Sectorul 1 al Capita
lei, numeroși participanți. Pen
tru ceferiștii Griviței Roșii și 
pentru familiile lor a fost, și 
din acest punct de vedere, o 
zi plină, asemenea multor al
tora trecute, așa cum vor fi și 
altele de acum încolo.

BOXERII IN ACTIVITATE
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

în mai multe localități din țară 
au avut loc interesante gale de 
box. Iată succinte relatări trans
mise de corespondenții noștri.

B.C. GALAȚI — STEAUA 7—3
O gală frumoasă, cu multe me

ciuri atractive care au atras în 
jurul ringului aproape 2 000 de 
spectatori. Gălățeanul Pavel Is- 
trate a reușit să-l depășească la 
puncte pe campionul Categoriei 
mijlocie, Gheorghe Butnaru. Din
tre pugiliștii localnici 6-au mai 
remarcat : S. Petrescu, G. Rusu, 
M. Glogojeanu. Din rindul com
ponenților formației Steaua au 
evoluat foarte bine M. Pascal 
(l-a învins clar pe C. Chlracu), 
H. Sultan și P. Burda. (T. SI- 
RIOPOL — coresp.)'.

C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R. 
CRAIOVA 8—2

Reuniunea disputată duminică 
seara, la Timișoara, a dat ciștig 
de cauză sportivilor localnici, în
vingători cu 8—2. în cel mai fru
mos meci al galei, la categoria 
pană, D. Voinescu (Timiș.) b.p. 
L Velișan (Craiova). (L. MARTON 
— coresp.).
CONSTRUCTORUL HUNEDOARA

— VOINȚA MEDIAȘ 0—11 !
Lăudabilă inițiativa antrenoru

lui Vasile Gafenco de a organi
za, la Hunedoara, gale de box 
pentru elevii săi. Această nu îl 
scuză, însă, atîta vreme cît bo
xerii din Hunedoara se prezintă 
în ring fără o pregătire cores
punzătoare... Din echipa oaspe 
s-au remarcat L. Toma, Șt. Gali 
și T. Vereș. (I. VLAD — coresp.).

MUNCA DE PREGĂTIRE
w

(Urmare ain pag. 1)

Mihaelei Loghin (antrenor loan 
Sabău), constanța, la o va
loare ridicată, a Mihaelei Du
mitrescu (antrenor Georgeta 
Mușat) la 60 mg și, în sfirșit, 
dar nu în cele din urmă, re- 
zultatele-promisiune pentru 
aruncarea discului pe care 
Florența Țacu, Mariana Iones- 
cu și Iosif Nagy (antrenați de 
Dan Serafim) le obțin la greu
tate. în general, am constatat 
un echilibru accentuat la ma
joritatea probelor care ne-ar 
bucura să fie transferat și... în 
aer liber. Aceasta ar însemna, 
desigur, și mai mulți atleți de 
valoare la aceeași probă, 
lucru de care atletismul nos
tru duce nevoie de mai multă 
vreme ș> se resimte acut, mai 
ales atunci cînd se pune pro
blema Selecționării echipelor 
reprezentative pentru diferite 
competiții internaționale.

Creșterea de calitate demon
strată in acest sezon este, fără 
îndoială, o chestiune evidentă,

38) . Rapid II București — Uni
versitatea Timișoara 72—81 (42—
39) , Academia militară — C.S.Ș.
Unirea Botoșani 91—70 (44—28) ;
FEMININ : Confecția C.S.Ș. Uni
rea’Lași — P.T.T. București 93—92 
(40—46 , 86—86), C.F.R. Craiova —
C. S.B. București 52—119 (14—58),
Voința Reghin — Precizia Săcele 
100—36 (47—16). Corespondenți :
N. Ștefan, S. Nace, O. Guțu, C. 
Albu, Șt. Gurgui, M. Băloi, V. 
Popovici, Dumitru Diaconescu,
D. Brănoiu, I. Cornea, I. Toth, L. 
Maior.
• Jocurile Diviziei B de tine

ret (masculin) și ale Diviziei 
școlare și de juniori (masculin și 
feminin) programate pentru ziua 
de 9 martie se vor disputa la 
16 martie.

Oc 
desf 
aufcfi 
abaf 
al ( 
Pop 
mon 
tor a
done 
al 1 
fost

Daci
Pans
Iată
1. I.
Braș

IOSIF TISMANAR DIN NC 
ÎN „CUPA FEDERAȚIEI RON

Etapa a Il-a a „Cupei F.R.P.", 
competiție individuală rezervată 
popicarilor fruntași din echipele 
divizionare, s-a desfășurat, timp 
de două zile, pe arena Rulmen
tul din Brașov. Ca și în prima 
etapă, campionul mondial Iosif 
Tismănar a fost de departe cel 
mai bun jucător, cîștigînd clar, 
cu 918 pd, concursul. La femei, 
victoria a revenit’ .vicecampioanei 
lumii, Elena Andreescu, care a 
întrecut-o cu 9 „bețe“ pe bra- 
șoveanca Mariana Constantin, 
fostă componentă a lotului, care 
in ultimul timp are o evoluție 
ascendentă.

Rezultate tehnice — clasamen
tele etapei a Il-a : fete : 1. Elena 
Andreescu (Voința București) 7 p 
(426 pd), 2. Mariana Constantin 
(Hidromecanica Brașov) 5 p 
(417). 3. Silvia Berinde (Voința
Oradea),' 4 p (414); băieți: 1. Io
sif Tismăhar (Rulmentul Brașov) 
7 p (918), 2. Gheorghe Silvestru 
(C.F.R. Constanța) 5 p (886 —
307 pd la „izolate"), 3. Ilie Băiaș 
(Metalul Hunedoara) 4 p (886 — 
305 pd la-„izolate").

Clasamentele generale după 
două etape — fete : 1. Elena An
dreescu 11 p (836 pd), 2. Elena
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MARIANA HADGIU Șl /
CÎȘTIGÂTORil „CUPEI 16 FE

în sala Steaua din Ca/pitală 
s-a încheiat competiția de tenis 
dotata cu „Cupa 16 Februarie". 
Stelistul Andrei Leonte a cîști
gat si finala acestei întreceri (el 
Iși adjudecase și „Cupa Unirii"), 
în finală, Leonte a dispus cu 
3—6, 7—6, 6—3 de Traian Marcu 
(Dinamo Brașov). Rezultatele 
semifinalelor : Tr. MarCu — O. 
Pavel (Steaua) 6—0, 6—2 ; A 
Leonte — I. Kerekeș (Dinamo 
Brașov) 6—3, 6—1.

O frumoasă comportare a a- 
vut Mariana Hadgiu (Cuprom 
Baia Mare) care, confirmîndu-șl 
forma bună, și-a învins în cite 
două seturi toate adversarele, tn
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CAMPIONATELE NAJIONALE DE B1ATLON
(Urmare din pag. I)

de penalizare. Printre cei cu 
această situație, se aflau Gh. 
Duca, V. Fontana, V. Bejenariu. 
V. Todașcâ. Dar ultima trecere 
în poligon a răvășit clasamen
tul, Duca a Înregistrat 4 mi
nute penalizare și a fost arun
cat pe locul 5, Bejenariu, deși 
alergase foarte bine, a acu
mulat încă 4 minute pe lingă 
cele 3 anterioare și a trebuit 
să se mulțumească cu locul 3. 
Fontana s-a precipitat și el, a 
greșit doar două ținte, însă, 
și... locul 2 ! în schimb, Iosif 
Tamaș, cu un calm impertur
babil, a tras foarte bine (cu 
un singur minut de penalizare 
la a doua trecere prin poli
gon), a alergat vijelios pe ul
tima buclă de fond și a cu
cerit astfel titlul de campion

național de biatlon, în proba 
de 20 de kilometri. A fost o 
victorie meritată, muncită, pen
tru care sportivul dinamovist 
merită felicitări.

REZULTATE TEHNICE : 20 
kilometri : 1. I. Tamaș (Di
namo) ; lhl5:0 (un min. pen.) 
— campion național ; 2. V.
Fontana (A.S.A. Brașov) lh 
16:58,30 (3) ; 3. V. Bejenariu
(Dinamo) lhl7:03,20 (7) ; 4. F. 
Forico (Dinamo) lhl7:12,50 (5) ; 
5. Gh. Duca (Dinamo) lh 
19:05,10 (5) ; 6. I. Luțea (Di
namo) lhl9:10,40 (5) ; 7. V.
Todașcă (Dinamo) lhl9:55,50 
(6) ; 8. C. Mandroș (A.S.A.)
lh20:48,80 (4) ; 9. Gh. Berdar 
(Cimpulung Moldovenesc) 1 h 
21:16,10 (3) ; 10. T. Ilieș (Stea
gul roșu) lh21:38,0 (5).

Miercuri se dispută cursa de 
10 kilometri, iar joi au loc în
trecerile ștafetelor 4X7,5 km.

cu
5- L 
cu :
Iar
6- 4
4-0. 
r.rsi
Iul 
CUt

■ves

SE VEDE ÎN REZUETATELE ATLEJILOR NOȘTRI
îmbucurătoare. Trebuie avut 
însă mare grijă ca ea să nu 
se oprească la nivelul atins in 
competițiile jndoor, ci să fie 
continuată — mai ales — în 
concursurile in aer liber, exis- 
tind cerința ca mai mulți 
atleți, în specia] tineri, să facă 
eforturi pentru a păși ferm pe 
drumul marii performanțe, 
pentru a face competitive și 
alte probe în afara celor așa- 
zise, tradiționale pentru atle
tismul nostru. Ne gîndim, de 
pildă, și la faptul că aruncă
torii de disc îi intere, pe „te
ren propriu”, pe mulți dintre 
specialiștii greutății, ceea ce 
nu ni se pare a fi normal. A- 
devărui este însă că greuta
tea, ca și alte citeva probe, 
se mențin încă în mare sufe
rință, la un nivel slab comple
tamente necompetitiv.

Desfășurarea întrecerilor din 
sala de la „23 August" a ară
tat selecționerilor atleții care, 
eventual, ar putea concura, la 
începutul lui martie, la cam
pionatele continentale indoor

de la Sindelfingen, în R.F. Ger
mania. După părerea noastră,. 
Proteasa. Mihaela Loghin, Be- 
drosian. Gabriela Ionescu, Mi
haela Dumitrescu, alături de 
alergători și alergătoare pe 
„pista circulară" (Toboc, Fița 
Lovin ș.a.) ar fi cei mai în
dreptățiți s-o facă, dacă nu 
cumva campionatele universi
tare, de la sfîrșitul săptămînii, 
îl vor recomanda, să zicem, și 
pe ieșeanul Livîu Maftei la 
înălțime (acum 2,18 m, cu se
rioase rezerve) sau încă pe 
alții.

Munca desfășurată în lunile 
de iarnă a. ieșit pregnant in 
evidență la mulți dintre atleții 
noștri, dar, tot așa, s-a văzut 
că destui sînt și aceia care, 
trebuie să facă încă mai mult, 
mult mai mult pentru a ob
ține performanțe la înălțimea 
cerințelor internaționale (chiar 
și internet!) ale anului 1930. 
Căci dacă 1 toți au aceleași 
drepturi, de ce n-ar avea și 
aceleași obl igații de bună re
prezentare în concursuri ?...
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„PIATRA DE
Fără îndoială, un turneu de 

fotbal ca acela al lotului nostru 
reprezentativ în America de 
Sud, timp de 40 de zile, nu se 
poate face în fiecare an. Difi
cultățile sînt numeroase, de la 
durată, rezistență fizică și psihi
că, pînă la problemele financia
re. Avînd avantajul preluării in
tegrale a susținerii materiale de 
către același impresar brazilian 
care a asigurat și acum 10 an’ 
echipei României turneul s ud
am eri can - dinaintea C.M. *70 din 
Mexic, acceptarea de către fe
derație a unui asemenea turneu 
traseu de aproximativ 50 000 de 
km., cu jocuri în Columbia și 
Brazilia, a fost un act cu atît 
mai temerar eu cit în finalul 
turneului a contractat întîlnirea 
amicală cu Italia de sîmbăta 
trecută de la Neapole, -o adevă
rată „piatră de încercare" 
a turneului. în acest fel, 
în funcție de rezultatul și 
comportamentul în meciul cu Ita
lia urma să fie apreciată opor
tunitatea acestui turneu. O e- 
ventuală victorie a italienilor la 
scor ar fi făcuj să se respingă 
orice argument în favoarea pre
gătirii în țări cu climă caldă și 
terenuri excepționale, pentru că 
la noi erau nămeți de zăpadă, 
vreme cru totul potrivnică pre
gătirilor. Adevărul este că ne-am 
temut de un eșec mai sever decît 
1—2 în fața Italiei, pe care dealtfel 
n-am întrecut-o nici la Bucu
rești (o singură dată un 3—3). 
pentru că socoteam foarte scurt 
intervalul de -la încheierea turneu
lui în Brazilia, de fapt de la 13 fe
bruarie, odată cu sosirea la 
Roma și 16 februarie, ziua me
ciului cu Italia. Trei zile de la 
Recife pînă la Roma, în avioane 
și în escale, cu diferență de 8 
ore de fus orar, cu o saturație 
de fotbal în 9 meciuri și peste 
30 de antrenamente. Președintele 
federației ungare de fotbal, re
putatul crainic Gyorgy Szepesi, 
aflat La Neapole, n întreba pe 
Ștefan Covaci cum a putut ac- 
cepta un joc cu Italia în ase
menea condiții. Covaci l-a răs
puns că dacă jucătorii nu se 
vor teme în pregătiri vor fi în
drăzneți în jocurile oficiale. In
teresant este de reținut faptul 
că atît federația ungară cît și 
cea britanică, concurente di
recte cu echipa României îb 
grupa preliminară pentru :ampi
onatul mondial, au trimis obser
vatori la Neapole.

Jocul a fost văzut la televizor, 
rezultatul este cunoscut. Cui nu 
i-a părut oare rău de primirea go
lului înfrângerii la limită, înscris 
din flagrantă poziție de ofsaid, 
consemnată în mod sportiv de 
întreaga presă italiană ? Un re
zultat de 1—1 ar fi constituit cea 
mai bună performanță a echipei 
României pe teren italian și ar 
fi fost foarte lăudabilă. Antreno
rului federal englez Greenwood 
echipa României i-a părut, după 
cum a declarat în presa italiană, 
o echipă solidă și completă, cu In
dividualități remarcabile ca Ște- 
fănescu și M. Răducanu.

IN continuare, muncă intensă pentru obținerea calificării LA C.M.
(Urmare din pag. 1)
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ei, in care, în dreptul întîlniri- 
lor România — Italia cel mai 
bun scor realizat de noi este 
acela de egalitate, 3—3, obținut 
cu ani în urmă la București.

Dacă, totuși, n-am avut sa
tisfacția unui nou egal, de as
tă dată chiar în deplasare, o 
avem în schimb pe aceea că 
echipa noastră a făcut față o- 
norabil unei confruntări difi
cile intr-o perioadă puțin obiș
nuită pentru ea. Intr-adevăr, 
nu ne amintim ca — cel pu
țin în ultimii ani — reprezen
tativa noastră națională să 
mai fi susținut atit de devre
me. încă la mijlocul lunii fe
bruarie, un joc, interțări, fie el 
și amical, de o asemenea im
portanță, cu un partener atît 
de valoros și în condiții de de
plasare. Perfectarea acestui 
meci de la Neapole, de fapt 
răspunsul pozitiv la oferta, fă
cută de Federația italiană, a 
prezentat un risc evident, cu 
atît mai mult cu cit echipa 
avea să vină în Italia după un 
turneu lung și obositor din 
America de Sud, care impunea 
mai întîi o rapidă reacomo- 
dare la fusul orar european, 
la clima de pe continentul 
nostru. Dar iată că a meritat 
să se riște și, în pofida înfrîn- 
gerii la limită suferită, partida 
de la Neapole s-a dovedit uti
lă nu numai pentru echipa Ita
liei, care se pregătește în ve
derea turneului final al cam
pionatului european, ci și pen
tru echipa noastră aflată la 
începutul unui an competițio- 
nal încărcat de mari răspun
deri și obligații' în care își va 
face debutul în preliminariile 
campionatului mondial din 1982.

Lotul nostru reprezentativ 
își încheie, astfel, o primă 
etapă de pregătiri cu acumu
lări și învățăminte deosebit 
de prețioase pentru activitatea 
sa viitoare. Aceste acumulări 
vor trebui însă consolidate și 
îmbogățite în perioada care 
urmează, iar învățămintele 
desprinse să determine luarea 
tuturor măsurilor necesare 
pentru îmbunătățirea pregă

ÎNCERCARE" A REZISTAT...
Presa italiană apreciază focul 

echipei noastre. ZiaruJ 11 Gior- 
nale din Roma nofează astfel ju
cătorii celor două echipe ;

Zoff 5 lordache 7
Bordon 5

Gentile 6 Tilihoi 6
Cab.'ini 6 Someș 4,5
Oriali 5,5 Ștefănescu 6,5
Buriani 5
Colovatti 7 Munteanu 6,5
Scirea 6 Dinu 6
Causio 6 Boloni 6
Tardelli 5,5 Bălăci 6,5
Zaccarelii 5 M» Răducanu 6,5
Rossi 5,5 Cămă’aru 5,5
Antognoni 6,5 D. Nicolae 5
Be:âega 5 Mulțescu 6

Din aceste note rezultă o me-
die de 6,16 pentru echipa Româ
niei și 5,64 pentru echipa Italiei.

Declarația lui Greenwood sau 
notele colegilor italieni sînt inte
resante dar pe noi ne preocu
pă observațiile rezultate din ceea 
ce au constatat cei care au 
însoțit echipa noastră la Nea
pole și ceea ce am văzut, acasă, 
cu toții, la televizoare.

Echipa României a luptat mult 
în teren la Neapole și s-a „bă
tut" pentru rezultat. în pofida 
unor lipsuri individuale care au 
lipsit compartimentele de echili
bru, îndeosebi în rîndurile 
înaintașilor și mijlocașilor, echi
pa a depășit unele dificultăți din 
prima parte a jocului și, arătind 
o bună condiție fizică, s-a com
portat mai bine după pauză. A 
deschis scorul, ceea ce nu obiș
nuiește prea des peste hotare, 
dar a primit două goluri. Unul 
la o fază fixă, din executarea 
cornerului și gol cu lovitură de 
cap, o slăbiciune veche a echi
pei, al doilea din vina arbitrilor.

Ne-ar fi plăcut să vedem echi
pa noastră mai bine închegată și 
atacînd mai mult și mai peri
culos. înaintașii noștri nu mă
resc ritmul spre poarta adver
să, deoarece adesea ei aleargă 
privind înapoi spre partenerul 
cu mingea. Posedă puțin timp 
mingea, de multe ori o pierd 
și îngreunează sarcinile apărării

Construcția echipei pentru în
tâlnirile oficiale din cadrul preli
minariilor campionatului mon
dial, cu primele jocuri progra
mate în luna septembrie 1980 
cu Norvegia în deplasare și în 
luna octombrie 1980 cu Anglia în 
deplasare, începe acum. După 

acest turneu sud-american, după 
ineditul meci cu Italia care au 
oferit un prim control și prime 
concluzii în vederea viitoarelor 
pregătiri.

Prin urmare, putem conchide că 
în bună măsură acest turneu și-a 
atins scopul. Fotbaliștii noștri 
au luat un prim contact (numai 
Dinu a fost a doua oară în- 
tr-un asemenea turneu) cu fot
balul columbian și brazilian, în
deosebi cu cel brazilian, a că
rei calitate* la nivelul echipelor 
de divizia națională braziliană 
întâlnite ne oferă nu numai nouă

tirii și jocului echipei națio
nale. Pe antrenorii și jucătorii 
lotului reprezentativ îi așteap
tă, in continuare, un drum de 
muncă intensă, fără nici un 
rabat, pentru a se putea în
deplini obiectivul propus : CA
LIFICAREA LA TURNEUL 
FINAL AL CAMPIONATULUI 
MONDIAL DIN SPANIA. în 
acest sens, este necesar a se 
da atenția cuvenită înlăturării 
deficiențelor și neajunsurilor 
care grevează încă evoluția 
echipei naționale și care au 
ieșit clar în evidență și în 
meciul de la Neapole.

în fruntea tuturor preocu
părilor trebuie pusă îmbună
tățirea substanțială a jocului 
în atac, fără de care șansele 
noastre în partidele din grapa 
preliminară a C.M.- — mai a- 
les cele din deplasare — vor 
fi diminuate. Să nu scăpăm 
din vedere că, deși echipa 
României a înscris un gol Ita
liei, dintr-o acțiune, într-ade
văr spectaculoasă, in rest 
randamentul ofensiv a fost ne- 
permis de coborît. în prima 
repriză, dealtfel, singurul șut 
pe poarta a fost cel al lui 
Dinu, cu puțin înainte de 
pauză, iar ocaziile de gol a- 
proape că au lipsit în totali
tate. Se greșește încă foarte 
mult în fazele de finalizare, 
colaborarea dintre înaintași, 
ca Și dintre aceștia și mijlo

BILETELE DE ASTĂZI - 
SUCCESELE DE MIINE I 

Tragerile obișnuite Pronoexpres 
își confirmă cu consecvență a- 
tractivitatea, pnocurind partici- 
panțllOT satisfacții dintre cele 
mal frumoase. Astfel, la prima 
tragere din această lună, desfă
șurată la 6 februarie, Gheorghe 
Ghinea din Drobeta-Turnu Seve
rin a obținut la categoria I un 
AUTOTURISM „Dacia 1300“, 
care-i răsplătește din plin perse
verența la acest avantajos sistem 
de joc. La tragerea următoare, 
din 13 februarie, numărul marilor 
succese a sporit, după cum se 
poate vedea din omologarea 
câștigurilor acestei trageri, publi
cate mal jos. Tragerea de mîlne, 
20 februarie 1080, vă poate aduce 
si dv. satisfacții asemănătoare. 
Nu uitați, însă, că NUMAI AS- 

dar și altor reprezentative cu 
fotbal superior, o școală de fot
bal valoroasă și inedită. Meciul 
cu Italia a arătat încă o dată că 
trebuie definitiv abandonată tea
ma de marii adversari. Din acest 
punct de vedere sperăm că Iotul 
reprezentativ a cîștigat destul de 
mult pentru viitoarele confruntări 
amicale și internaționale de în
dată ce „piatra de încercare" de 
la Neapole a rezistat...

Se pare că federația noastră 
este mai curajoasă ca înainte și se 
așează bine la drum pentru pre
gătirea participării la prelimina
riile campionatului mojndial. De
altfel, în scurt timp va începe © 
nouă etapă de pregătire în ve
derea a două jocuri inter-țări. 
Zilele trecute s-a perfectat, la 
Belgrad, între reprezentanții ce
lor două federații, iugoslavă și 
română, datele finalei „Cupei 
Balcanice", dintre echipele Iugo
slaviei și României. La 30 mar
tie va avea loc la Belgrad prima 
manșă a dublei finale, cu retur 
la. București la 27 august. Lotul 
reprezentativ român va avea 
pînă în luna septembrie un bo
gat program de 9 partide inter
naționale, după cum urmează :

30 martie, la Belgrad, IUGO
SLAVIA — ROMANIA (finala 
Cupei Balcanice)

2 aprilie, la București, ROMÂ
NIA — R. D. GERMANA, joc 
amical.

30 aprilie, la București, ROMA
NIA — R.F. GERMANIA (eChipa 
olimpică)

18 mai, la Praga, CEHO
SLOVACIA (echipa olimpică) — 
ROMANIA

6 iunie, la Bruxelles, BELGIA — 
ROMANIA, joc amical

27 august, la București, ROMA
NIA — IUGOSLAVIA (returul 
Cupei Balcanice)

3 septembrie, la Varșovia, PO
LONIA (B) — ROMANIA

10 septembrie, la Sofia, BUL
GARIA — ROMANIA, joc amical

24 septembrie, la Oslo, NORVE
GIA — ROMANIA, întâlnire ofi
cială în cadrul- preliminariilor 
pentru turneul final al C.M. 1982.

Iată deci o serie de meciuri în 
deplasare și pe teren propriu, cu 
echipe de valoare și stil diferite, 
program cu ajutorul căruia se 
speră să se definitiveze o echipă 
națională valoroasă.

Pentru succesul dificilei cam
panii de pe cuprinsul întregului 
an este nevoie de un atașament 
puternic și de o dăruire totală 

din partea jucătorilor, antrenori
lor, cluburilor, de sprijin dia 
partea iubitorilor fotbalului, spec
tatorilor și, desigur, din partea 
noastră, a presei sportive. De în
curajare, de critici și sugestii 
constructive. De o ambianță ge
nerală care să ajute cu adevărat 
obiectivul pretențios dar posibil 
al fotbalului românesc, califica
rea echipei de fotbal a României 
la turneul final al viitorului cam
pionat mondial din Spania, în 
anul 1982.

Aurel NEAGU

cași este scăzută, pasele sînt 
adesea imprecise sau „telefo
nate”, permițîndu-se intercep
tarea lor destul de ușor de 
către adversari. Portarul Ior- 
dache făcea, în acest sens, 
observația foarte justă că ac
țiunile. ofensive ale italienilor 
ar fi fost sensibil mai rare 
dacă înaintașii și mijlocașii 
noștri n-ar fi pierdut atît de 
ușor mingea atunci cînd au 
avut-o în posesie. Deși este 
compartimentul cel mai bine 
pus, deocamdată, la punct, a- 
părarea manifestă și ea unele 
deficiențe. Fundașul central 
Ștefănescu recunoștea, dealt
fel, că vechea meteahnă a tra
tării superficiale a fazelor 
fixe nu a dispărut încă, do
vadă fiind și primul gol în
scris de italieni, în urma unui 
corner, cînd Colovatti a venit 
la marginea careului nostru și 
a lovit nestingherit balonul cu 
capul.

Desigur, aceste sumare, dar 
esențiale observații critice au 
fost făcute și de conducerea 
tehnică a lotului. Nutrim spe
ranța că se va acționa 
cu eficiență pentru înlăturarea 
carențelor și îmbunătățirea 
sub toate aspectele a pregă
tirii lotului nostru reprezenta
tiv, astfel ca el să poată ataca 
la toahină, cu deplin succes; 
preliminariile campionatului 
mondial.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TAZI, mal pot tl procurate bi
lete cu numerele preferate 1

• Agențiile Loto-Pronosport au 
început vînzarea biletelor pentru 
ultima tragere Loto din această 
lună, care va avea loc duminică 
24 februarie a.c. Se reamintește 
că, la aceste trageri, clștlgul 
maxim pe o variantă este un 
autoturism „Dacia 1300“, iar» cel 
minim este de 100 lei. Procurați 
din vreme bilete cu numerele 
preferate 1

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 13 FE

BRUARIE 1980
Categoria 1 : 1 variantă 100% 

— autoturism „Dacia 1300“ și 2

JUCĂTORULUI Nr. 1 
DE LA NEAPOLE

Venit de la Iași să cuce
rească Bucureștiul și poarta 
echipei naționale, Vasile lor- 
dache și-a realizat ambele 
vise, ca și Mircea Con- 
stantinescu dealtfel, tot ie
șean, tot portar de clasă. 
Dar Constantinescu s-a dus, 
a abandonat fotbalul, iar 
Iordache a rămas, — și a 
rămas in virf ! —, deși de 
cițiva ani cariera lui a foșt 
mereu la un pas de a se 
încheia. Puțini știu azi că 
inimosul Iordache a jucat 
foarte multe meciuri cu 
aviz lunar medical. Acum 
cițiva ani, un medic specia
list imi arăta „harta" fica
tului lui Iordache, 
îmi arăta rezulta
tele Electroforezei 
și ale altor a- 
nalize hepatice.
„Alții în locul lui ar fi a- 
bandonat de mult sportul — 
îmi spunea medicul. Dar 
băiatul acesta are o forță 
de caracter care ne uimește. 
Nu cedează. Se tratează și 
se antrenează în paralel. Nu 
se lasă doborît !“.

Țintind permanent să fie 
primul în rândul portarilor 
noștri, Vasile Iordache ii 
mulțumea, intr-o scrisoare, 
acum cițiva ani. semnata
rului acestor rinduri, care-l 
„văzuse" intr-o „selecționată 
de gazetar", angajindu-se să 
lupte cu toată energia pen
tru a trece din echipa zia
rului în echipa selecționeri
lor. (Scrisoarea era trimisă 
de la Slănic Moldova, mi se 
pare, unde Iordache se trata 
la ficat). Au trecut anii. 
Lupta lui Iordache cu boala 
și cu concurența a fost grea. 
Poate grea. Chiar și la 
Steaua, echipa lui de club, 
nu mai avea condiția de 
titular... O vreme a concu

ȘTIRI... MECIURI AMICALE...
• F.C. OLT PLEACÂ AS

TĂZI IN LIBAN. Formația de 
Divizia A F.C. Olt va efec
tua un turneu de trei jocuri 
în Liban. Fotbaliștii de la 
F.C. Olt urmează să plece în 
Liban în cursule zilei de azi.

• ECHIPA GWARDIA VAR
ȘOVIA EVOLUEAZĂ LA 
BRĂILA. Formația poloneză 
Gwardia Varșovia, care efec
tuează un turneu în țara 
noastiă, va evolua, joi, la 
Brăila, în compania diviziona
rei B Progresul din localitate, 
întîlnirea va începe la ora 16.
• O ALTĂ FORMAȚIE DE 

PESTE HOTARE — TATABA- 
NYA — va juca sîmbăta, la 
Tg. Jiu. Jucătorii din Ungaria 
vor întîlni, de la ora 16, echi
pa locală Pandurii.
• „.ȘI R.K.S. SOSNOWIEC, 

LA CONSTANȚA. Duminică, 
pe stadionul „1 Mai" din Con
stanța (ora 11), echipa polo
neză R.K.S. Sosnowiec va fi 
adversara formației F.C. Con
stanța.

• POLITEHNICA TIMI- 
ȘOARA — F.C.M. REȘIȚA 
0—0. întîlnirea a fost urmă
rită de peste 3 000 de specta
tori și s-a încheiat cu un scor 
alb. Politehnica a folosit for
mația ; Cat on a — Nada, Pălti- 
nișan, Vișan, Șunda — Dem- 
brovschi, Manea, T. Nicolae — 
Anghel, Nedelcu H. Nucă. Au 
mai jucat : Sviehovschi, Roș
ea, Lața, Cotec, Șerbănoiu și 
ȘtefanovicL (C. Crețu — co- 
resp.).

variante 25% a 17.500 Iei ; Ca
tegoria 2 : 1 variantă 100% a 
34.503 lei și 6 variante 25% a 
8.626 lei ; Categoria 3 : 27,75 a 
3.108 lei ; Categoria 4 : 113,25 a 
762 lei ; Categoria 5 : 271,75 a 
317 lei ; Categoria 6: 9.327,75 a 
40 lei ; Categoria 7 : 238,75 a 
200 lei ; Categoria 8 : 4.486,75 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 
213.140 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la Categoria 1 a fost obținut 
de TRAIAN GEORGESCU din 
Pucioasa, județul Dîmbovița, 
iar cîștigul de 34.503 lei de la 
Categoria a 2-a a revenit par
ticipantului IULIU DRĂGAN 
din Cluj-Napoca. 

rat cu Moraru. portar tinăr. 
talentat, de viitor. Apoi a 
venit la Steaua si Rădu
canu. portarul naționalei si 
favoritul galeriei. In zilele 
cind „Rică" a fost transfe
rat la Steaua, Iordache a 
avut un moment de descu
rajare. L-am întîlnit atunci 
intr-o dimineață, in fața 
C.N.E.F.S.-ului. „Plec la. altă 
echipă — mi-a spus. Să mă 
lupt cu Răducanu. care-i în 
națională, să fiu rezerva lui, 
n-are rost". Iată însă că. 
așa cum a invins boala, și-a 
învins și concurența. Titular 
la Steaua a rămas Iordache, 
fiind preferat de antrenori 

și lui Moraru. și 
lui Răducanu. Ma
rea forță de 
caracter a lui 
Iordache, munca 

lui înverșunată, clasa lui o- 
menească, nu numai cea pur 
sportivă, au invins toate ob
stacolele ! Spre binele fot
balului românesc, după cum 
am~ putut constata și sim- 
bătă, cind Iordache a scos 
patru goluri (mm. 23 — in
tervenție extraordinară la 
voleul lui Antognoni ; min. 
30 — șui de la 8 m al lui 
Tardelli, respins cu picio
rul (!) ; min. 37 — bloca
rea lui Rossi, scăpat singur 
spre poartă ; min. 60 — de
vierea în bară a șutului tri
mis de același Rossi de la 
6—7 metri !), apărînd sen
zațional — a fost de departe 
cel mai hun om de pe te
ren —, dind încredere co
echipierilor săi în momen
tele grele ale meciului.

Toată stima noastră lui 
Vasile Iordache. minunatul 
„băiet de la Ieși", un exem
plu de atitudine, un exem
plu de viață in fotbalul 
nostru.

Marius POPESCU

• INDUSTRIA SlRMEI c. 
TURZII — ȘOIMII SIBIU 1—0 
(0-0). Unicul gol a fost în
scris de Bichescu (min. 88). 
(P. Țonea — coresp.).
• MINERUL ORAVIȚA— MI

NERUL MOLDOVA NOUA 
2—1 (1—1). Au marcat: Imbri 
și Bobescu de la gazde, res
pectiv Uțiu. (I. Ion — coresp.)

• „CUPA 9 MARTIE". Sîm-
bătă și duminică s-au desfă
șurat — în Ghencea — jocu
rile din cadrul competiției 
„Cupa 9 Martie”, rezervată e- 
chipelor de juniori II (născuțl 
în anul 1964) ale cluburilor 
bucureștene Steaua, Dinamo, 
Progresul-Vulcan și Rapid. 
Trofeul a revenit echipei de 
juniori II a clubului Rapid — 
antrenată de Ilie Grcavu — 
care a întrecut în finală pe 
Steaua cu 8—7 (scor după e- 
xecutarea penaltyurilor). Iată 
și celelalte rezultate. Sîmbă- 
tă : Rapid — Progresul-Vulcan 
8—7 (după executarea penal- 
tyurilor) și Steaua — Dinamo 
4—3 (tot după executarea pe
naltyurilor). Duminică: Di
namo — Progresul-Vulcan 
(pentru locurile 3—4) 2—0
(2—0). Din rîndul celor patru 
formații s-au evidențiat jucă
torii ; Mirea, Badea. Ursu și 
Hoffman (Dinamo), Stoica și 
Mihăilescu (Steaua), Jugaru și 
Tudor (Progresul-Vulcan), Ga
leșii, Tînțaru și Bondoc (Ra
pid).

Mline, la Timișoara, In ,,16"-imile
Cupei României

UNIVLRSIlATtA CRAIOVA - 
OLIMPIA SATU MARE

Meciul Universitatea Craiova— 
Olimpia Satu Mare, restanță din 
cadrul 16-imilor Cupei României, 
care se dispută mîine la Ti
mișoara, pe stadionul 1 Mai 
(ora 14,30), va fi condus de c 
brigadă de arbitri locală, avîn- 
du-1 la centru pe I. Igna, aju
tat la linie de A. Forwirth și 
R. Schwel.

• PARTIDA STEAUA — 
C. S. TÎRGOVIȘTE din cadrul 
optimilor Cupei României se 
va disputa duminică la Pitești.



INTERES DEOSEBIT... BREVIAR OLIMPIC
După cum am relatat 

ziarul de ieri, Gelu Radu 
obținut un frumos succds 

riiînnril11 la

LAKE PLACID, 18 (prin tele
fon). „Olimpiada albă" este In 
plină desfășurare. Copleșiți de 
zăpezi și de geruri, care ating 
noaptea minus 20 de grade, au
tobuzele „Pasărea albastră (Blue 
Bird) n-au făcut față, in primele 
zile, necesităților de transport lo
cale, in așa-numita „Olympic 
arena", ceea ce a provocat in
tervenția lordului Killanth, sesi
zat de numeroși șefi de delega
ții, după care a sosit un serios 
contingent de „ogari" cum sînt de
numite celebrele autobuze „Grey
hound". Transporturile au fost 
sever criticate, în presa de aici, 
pentru dezordinea din ziua cere
moniei de deschidere, cînd trans
portul a fost calificat de unele 
ziare drept catastrofal. Acum, lu
crurile merg ceva mai bine și 
hocheiștii noștri, pentru a lua 
exemplul cel mai la îndemînă, 
nu trebuie să mai aștepte o oră 
pentru a fi aduși de la patinoar 
la satul olimpic, cum s-a tntim- 
plat după meciul cu R.F.G.

Cu excepția transportului, pînă 
acum Jocurile sînt organizate 
foarte bine. Impresionează mai 
ales afișajul electronic al rezul
tatelor, care-ți *
rești, stînd la 
exemplu, toată 
cu timpuri pe 
permanent în . ... 
general, cu modificările 
fiecare coborîre.

Succesul de public este impre
sionant. Duminică dimineața, de 
exemplu, peste 10 000 plătitori au 
fost înregistrați in jurul trambu
linei de 70 m unde săriturile lui 
Toni Innauer sau Manfred De- 
ckert au smuls strigăte de ad
mirație la fiecare aterizare.

După victoria de la coborîre a 
lui Leonhard Stock (interesant 
că el nici nu a făcut deplasa
rea aici cu lotul, 
doar cu cinci zile înainte 
probă, grație unor 
tate obținute între timp), Aus

tria a ciștigat și voborîrea- fete
lor prin Annemarie Proll-Moser, 
căreia îi mai lipsea din palma
res doar un titlu olimpic.

Dar, în general, „Olimpiada 
albă" este dominată de sportivii 
din Uniunea 'Sovietică care, pînă 
la această oră, au cucerit 11 
medalii, dintre care 6 de aur, 3 
de argint și 2 de bronz. fiind
că vorbim de ei, sd subliniem 
succesul reintrării perechii Rod- 
nina-Zaițev, viu aplaudată la ~ 
liympic Center" și notată 
Stant, de cei 9 arbitri, cu 
de 5,8 și 5,9.

Cînd am părăsit Palatul 
gheață jocuri de artificii carna
valești scînt.eiau pe cerul Lake 
Placid-ului, una din multele for
me * prin care americanii caută 
(fi reușesc) să dea Olimpiadei 
un deosebit fast, în ciuda fap
tului că marea întrecere este 
găzduită de o localitate măruntă, 
de fapt, o stradă centrală comer
cială, de citeva sute de metri șl. 
in rest, vile și cabane. Lake Pla- 
cid-ul este însă, în aceste zile, 
fermecător prin decoruri, 
jocuri de lumini, prin 
multicoloră a costumelor 
și a căciulițelor aproape 
tregime acoperite de

permite să urmă- 
sosire, la bob, de 
desfășurarea cursei, 
intervale și sd ai 
față clasamentul 

.............. după

fiind chemat 
' * ' de
bune rezul-

„O- 
con- 
notc

de

prin 
forfota 
de schi 

_ în în- 
insigne. In

STOP-CADRU

ansamblu, mica localitate este o 
gazdă bună, primitoare, ca și ta
lul olimpic aflat — pentru ~ ----
cizie geografică 
dat seama abia 
juns aici nu 
ci în localitatea 
Brook. Camerele 
paturi suprapuse, unele fără fe
restre (clădirile sînt destinate, 
din cite auzim, unui centru de 
reeducare a delincvenților mi
nori), dar sportivii trec cu se
ninătate șl bună dispoziție peste 
aceste inconveniente. în "Sat sint 
destule puncte de atracție, săli 
de divertisment, filme, programe 
artistice oferite de ansambluri 
internaționale renumite.

Au început și antrenamentele 
cronometrate la sanie dublu și la 
bobul de patru. Timpii concu- 
renților români sînt promițători, 
dar așteptăm să le vederti con
firmate și în concurs.

In aceste zile aici, intr-un sat 
din munții americani, se intrec 
cinstit, în luptă sportivă dirză, 
tineri din 37 de țări ale lumii 
iar flacăra olimpică arde, arde 
continuu, nelăsîndu-se bătută de 
vinîul rece...

Radu URZICEANU

o pre- 
ne-am 
am a* 
Placid, 

Ray

a 
o- 
la

de care 
după ce 
in Lake 

vecină 
sini strimte, cu

• O serie de 5 timbre 
fost emisă in U.R.S.S. cu 
cazia Olimpiadei albe de 
Lake Placid. Timbrele poștale 
ilustrează scene din diverse 
sporturi de iarnă, avind im
primate inscripția : „Cea de-a 
13-a ediție a Jocurilor Olim
pice de iarnă — Lake Placid**.
• Serviciul meteorologic de 

La Lake Placid emite buletine 
la fiecare oră. In ziua des
chiderii Olimpiadei albe a 
prevăzut zăpadă pentru pri
mele ceasuri ale dimineții șl 
după aceea timp însorit, 
prognoză ce s-a adeverit în
tocmai.

a Noua campioană olimpică 
de patinaj viteză — 500 m, 
Karin Enke (R.D. Germană) 
nici nu visa cu cîțiva ani în 
urmă că ar putea cuceri laurii 
olimpici la această disciplină, 
întrucit era o speranță a ...pa
tinajului artistic ! Suferind 
însă un accident (fractură de 
braț), pentru a-și menține to
tuși condiția fizică, a făcut 
patinaj obișnuit — ture de 
pistă — devenind in cele din 
urmă... campioană olimpică la 
viteză I

în 
a 

___  în 
cadrul „Cupei Dunării" la hal
tere, clasîndu-se pe primul loc 
la categoria pană în întrecerile 
de la Trencin (Cehoslovacia). 
Iată alte rezultate (primii cla
sați și pozițiile sportivilor ro
mâni). Cat. muscă : 1. Hasanov 
(Bulgarja) 225 kg, ...4. Nicolae 
Dragnea 192,5 kg. Cat. cocoș : 
1. Sabriev (Bulgaria) 252,5 kg 
...3. Petre Pavel 227,5 kg. Cat. 
mijlocie 1. Bairaktarov (Bul
garia) 330 kg. ...3. Petre Du
mitru 322,5 kg. Cat. semigrea :
1. Srsen (Cehoslovacia) 352,5
kg., ...4. Vasile Groapă 325 kg. 
Cat. grea-ușoară ; 1. Baraniak 
(Cehoslovacia) 365 kg, ...5. Ilie 
Vasile 340 kg. Cat. grea : 1.
Zaremba (Cehoslovacia) 355 kg;
2. Ștefan Tasnadi 355 kg. Cat. 
supergrea : 1. Gircev (Bulga
ria) 395 kg. ...5. Ștefan Kreicik 
335 kg.

In clasamentul pe națiuni : 
1. Bulgaria 69 p, 2. Cehosjova-

55 p, 3.cia 
România 41 
nia 19 P. 6.
Austria 14 p.

Ungaria 49 p, 1. 
p, 5. R.F. Germa- 
Iugoslavia 18 p, 7.

300 DE CLUBURI SPORTIVE
PENTRU TINERET

ÎN R. P. D. COREEANĂ
PHENIAN (Agerpres). — In 

R.P.D. Coreeană, unde spor
tul a cunoscut o mare dezvol
tare în anii puterii populare, 
funcționează 300 de cluburi 
sportive pentru tineret, disci
plinele preferate fiind gimnas
tica, voleiul, luptele, tenisul 
de masă și tirul. De un mare 
succes se bucură demonstra
țiile marilor ansambluri de 
gimnastică, la care participă 
cu diferite .prilejuri zeci de 
mii de muncitori, elevi și stu- 
denti.

Doi ași 
Anatoli 
start.

ai „inelului de gheață”, Eric Heiden (S.U.A.) — stingă și 
Mednikov (U.R.S.S.), cu citeva clipe inaintea unui nou 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

FIȘIER O FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
ARTISTIC. Perechi (17 fe-
1. Irina Rodnina-Aleksan-

(U.R.S.S.) 147,26 p -
olimpici, 2. Marina Cerka-

PATINAJ 
bruarie) : 
dr Zaițev 
campioni 
sova-Serghei Sahrai (U.R.S.S.) 143,80
p, 3. Manuela Mager-Uwe Bewers- 
dorff (R.D. Germana) 140,42 p.

Sărituri. Trambulina de 70 m (17 
februarie) : 1. Anton Innauer (Aus
tria) 266,3 p (sărituri de 89 și 9C 
m) — campion olimpic, 2. Manfred 
Decked (R.D. Germană) și Hiro- 
kazu Yagi (Japonia) 249,2 p.

2.

SCHI FOND. 10 km femei (18 fe
bruarie): 1. Barbara Petzold (R.D. 
Germană) 30:31,54 - campioană o- 
limpică, 2. Hilka Riihivudrl (Finlanda) 
30:35,05, 3. Helena Takalo (Finlan-

70 ANI ÎN AȘTEPTAREA
AURULUI" OLIMPIC...

Annemarie Proll-Moser, 
campioana coboritoarelor
Un deceniu de super-per- 

formanțe în schiul alpin, atît 
are la activ Annemarie Proll- 
Moser. Aprigei 
de pe pirtiile albe, 
dus la 
școlii austriece de 
lipsea pînă acum 
satisfacție, 
unei medalii olimpice 
învinsă la „Oliampiada albă“ 
de la Sapporo în 1972, cînd 
avea 18 ani. absentă la ediția 
de la Innsbruck. în 1976, ea 
reușește în sfîrșit, la Lake

consacrare

o
Anume.

competitoare 
care a 

atributele 
schi, îi 

> singură 
aceea a 
de aur..

Placid, să cucerească mult 
doritul însemn al măiestriei 
supreme. A înscris această 
primă victorie olimpică din 
palmaresul ei, devansînd pe 
toate celelalte candidate la 
primul ‘ loc în proba de cobo
rîre, specialitate ce a consa
crat-o ca una din cele mal 
mari schioare ale tuturor 
timpurilor. De 37 de ori plnă 
acum a fost prima în cea 
mai rapidă și spectaculoasă 
dintre cursele pe schiuri.

Iată ce a declarat Annema
rie Proll-Moser după înche
ierea cursei sale victorioase : 
„E minunat ! Niciodată n-am 
fost atlt de fericită ca in 
aceste clipe. Duelul meu cu 
elvețiană Marie Th eres e Na- 
dig, pe care presa sportivă 
tl prezenta încă de acum ci
teva luni ca unul din mo
mentele culminante ale Olim
piadei, nu m-a făcut nervoa
să. Am fost foarte sigură în
că de la start, poate și din 
cauza frigului . ’ 
(minus 20 de grade), 
care pentru mine 
ca un calmant**.

Noua campioană 
schiului feminin 
la 27 martie 1953, 
(Austria), mică localitate din 
vecinătatea Salzburgulul. Are 
1,71 m înălțime, 70 kg greu
tate — •
ces 
în 1970, 
ani, ‘______   .
de la Maribor în „Cupa Mon- 
diaslă*4.. Un an măi tîrziu, la 
încheierea sezonului ea cuce
rea acest prestigios trofeu, 
succes pe care l-a mai repe
tat de atunci de cind ori. 
Acum, după acest ultim tri
umf. Annemarie Proll-Moser 
poate fi, pe drept, conside
rată drept cea mai bună schi- 
oară a acestor ani.

pătrunzător 
dar 

a acționat

olimpică- a 
s-a născut 
la Kleinare

Priihul el suc-
1-a obținut 

• 17 
slalomul uriaș

ECHIPA DE TENIS A AUSTRIEI PENTRU MECIUL
DE „CUPA DAVIS“ CU

In sferturile 
zonei europene 
Cupei Davis, echipa României 
va întîlni, la București, în in-

de finală ale 
(grupa B) a

IEMSMAM ROMÂNI LA

FORMAȚIA ROMÂNIEI

medie, 
internațional

cînd avea numai 
cîștigînd

da) 30:45,25, 4. Raisa Smetanina
(U.R.S.S.) 30:54,48, 5. Galina
kova (U.R.S.S.) 30:58,46, 6.
Baldîșova (U.R.S.S.) 31:22,93.

După prima manșa la slalom 
bărbați pe primul loc se află 
Wentzel (Liechtenstein) urmat 
Ch. Enn (Austria) și I. Stenmark 
(Suedia). La dansuri, după figurile 
impuse și programul scurt în fruntea 
clasamentului se afla cuplul sovie
tic Natalia Liniciuk-Ghenadi Karpo* 
nosov.

AZI, LA

Kulo- 
Nina

uriaș 
A. 
de

LAKE PLACID

BIATLON
10 km.

PATINAJ
14 : Proba
gramul scurt ; ora 20 : proba 
de dans — “ ....

PATINAJ
10,30 : 1000 m bărbați.

SANIE: ora 14: Coboriri 
dublu bărbați

SCHI ALPIN 
lom uriaș bărbați, 
H-a

SCHI NORDIC :
Cursa de 15 km 
combinatei nordice

ARTISTIC : ora
masculină — pro-

figuri libere.
VITEZA : ora

ora 11 : Sla- 
manșa a

ora 12 : 
din cadrul

CONFERINȚA INTERNAȚIO
NALĂ A ANTRENORILOR

Intre 23 și 26 iunie, la Trier 
<R.F. Germania) 'va avea loc o 
conferință 
trencrilor. 
discuție : „
despre fotbalul modern**, 
far a antrenorilor invitați de pes- 

a- 
500

Internațională a 
Problema pusă _ 

„Ce trebuie să știm 
în a-

an
in

te hotare, la conferință și-au 
nunțat participarea aproape 
de antrenori vest-germani.

TURNEUL ECHIPEI ARGENTINEI

Selecționata Argentinei și-* 
perfectat turneul pe care-1 va 
întreprinde in Europa in pri
măvara acestui an : la 13 mai 
— cu Anglia, la Londra, la 16 

cu Irlanda, la Dublin, la 
— cu Austria, la Viena. 

pa turneu) să fie 
incit jucătorii ar- 
asiste la turneul 

din Italia, progra- 
și 22 iunie.

mai —
21 mai
Este posibil 
prelungit, așa 
gentinieni să 
final al C.E. 
mat intre 11

CAMPIONATE

FRANȚA 
Lille 
bourg
1— i ; 
deaux 
Metz
2— 1 ; 
Saint 
Nimes

(et. 25) : Nisa — 
Sochaux — Stras- 
Valenciennes — Lyon 
— Laval 1—0 ; Bor-

î—i ;
1—0 ; 
Lens
— Bast ia 2—1 ; Angers — 
2—0 ; Nancy — Monaco

S.G, Parts — Nantes 1—0; 
Etienne — Brest 2—1 ;

— Marsilia 0—0. In clasa-

1ND00R-IL DE IA MOSCOVA
La Moscova se dispută cam

pionatele internaționale de te
nis pe teren acoperit ale U- 
niunii Sovietice. La tradițio
nala competiție participă, ca 
în fiecare an, și jucători ro
mâni. Au fost desemnați să ia 
parte la acest turneu tenisma- 
nii bucureșteni Marian Mirza 
(rezervă în ultima echipă de 
„Cupa Davis" a României) și 
Jean Bircu (unul din jucătorii 
noștri fruntași, membru al lo
tului național). *'

cinta Palatului sporturilor și 
culturii, în zilele de 6, 7 și 8 
martie, formația Austriei. După 
toate probabilitățile — anunță 
agenția vieneză de presă A.P.A.. 
— Federația austriacă de tenia 
va prezenta o echipă puternică, 
în alcătuirea căreia intră : Pe
ter Feigl (29 de ani), jucător 
de simplu și de dublu, multiplu 
campion național austriac • 
Hans Kary (31 de ani), de mai 
multe ori campion al țării, ju
cător de simplu și de dublu ;
Robert Reininger (22 
campion de simplu al 
în 1979, fost campion 
de juniori ;
(20 de ani), multiplu campion 
de juniori și de tineret al Âus-

TELEX • TELEX •
ATLETISM O Cu prilejul unul 

concurs de sală desfășurat la 
Zabrze, atleta poloneză Grazyng 
Rabsztyn' a corectat cea mad 
bună performanță mondială pe 
teren acoperit în proba de 60 m 
garduri, realizînd 7,84. Vechea 
performanță era de 7,86.

CICLISM • „Turul Mării Me- 
diterane" a continuat cu o etapă 
contracronometru individual, dis
putată la Toulon de-a lungul a 
5,500 km. Victoria a revenit fran
cezului Michel Laurent, cu tim
pul de 22:47,4. In clasamentul 
general conduce Laurent, urmat 
la 7 sec. de olandezul Knete- 
mann.

SCIUMA • Turneul internațio
nal de spadă desfășurat la Ivry, 
în apropiere de Paris, a fost 
ciștigat de vest-germaniul AII mar 
Borrman, care a totalizat 4 vic-

ment: 1. Monaco — 37 p, 2. Saint 
Eiienne — 36 p, 3. Nantes — 35 p.

SPANIA (et. 11) : Espanol — 
Sevilla 1—0 ; Malaga 
Madrid 1—0 ; Burgos 
mas 2—2 ; Sporting 
Athletic Bilbao 2—0 ; 
Valencia 1—1 ; Real 
Vail ecano 4—0 ; 
C.F. Barcelona 
drid — Almeira 4—1 
Zaragoza 1—0. 
Real Sociedad 
Madrid — 32 
Gijon — 26 p.

OLANDA : rezultatele unor în- 
tUniri restanță : Willem Tilburg
— N.A.C. Breda 3—1 ; A.Z. ’67 
Al k maar — N.E C. Nijmegen 3—0; 
Vitesse Arnhem 
Rotterdam 3—3.
l.AJax 38 p, 
maar — 33 p, 
29 p.

GRECIA (et. 
O.F.I. Creta 
toria 3—0 ; 
1—0 ; Doxa 
Corin th os — 
Panionios — .
ment: 1. Ethnikos — 29 p; 2. Aris
— 29 p ; 3.' P.A.O.K. — 28 p.

BELGIA (et. 24) : Charleroi — 
Lokeren 0—0 ; ~
Standard 1—1; R.W.D.M.
sc hot 4—2; Waregem — Waters diet 
1—1 : Bteveren — Anderlecht 3—0; 
F.C. Liege — Berchem 4—1 ; An
twerp — Ce-x?le Bruges 3—1 : 
B er in gen — Lierse 0—3. Clasa

— Atletico 
— Las Pal- 
Gljon — 
Hercules — 
Sociedad —

Salamanca
1—1 : Real 
' -1 : Betis

Clasament : 
- 32. p ; 2.
P ; 3.

Ma-

1. 
Real 

Sporting

Ilelmar

de ani), 
Austriei 
național 
Stieglcr

triei, a avut recent succese 
în turneul pe echipe de la 
Hamburg. Ultimii doi figu
rează — firește — ca rezerve 
în formația austriacă.

TELEX • TELEX
torii. Pe locurile următoare s-au 
clasat Ostricz (Ungaria) — 3 v 
și Harmenberg (Suedia) — 3 v.

TENIS • Turneul internațio
nal feminin de la Oakland a fost 
cîștigat de Martina Navratilova 
care în finală a tnvlns-o cu
6— 1, 7—6 pe Evonne Goolagong.
• în sferturile de finală ale 
turneului de la Rancho Mirage 
au fost Înregistrate următoarele 
rezultate : Connors — Solomon
7— 5, 6—2 ; Teacher — Pattison
6—4, 6—4 ; Fleming — Vilas 
6—4 ; Mayer — Pfister 6—4,
• Competiția Internațională 
tru tineret (echipe) „Cupa 
ranțelor“ a luat sfîrșit la Ham
burg cu victoria 
Suediei, care în 
cu 3—2 formația 
minift, trofeul a 
echipa Angliei, ! 
finală cu 4—1 în

6-1, 
6—2. 
pen- 
Spe-

i selecționatei 
finală a învins 
Angliei. La fe- 
fost cucerit de 
învingătoare în 
meciul cu S.U.A,

ment : 1. F.C. Bruges — 34 p ;
2. Lokeren — 33 p ; 3. Standard 
— 33 p-

ȘTIRI, REZULTATE
a Echipa norvegiană 

care se află în

In
2.
3.

— Excelsior 
i clasament : 
A.Z. ’67 Alk- 
Feyenoord —

21)
2—1 :
Ethnikos —

— Panathinaikos 0—0; 
Ollmplakos 2—2 ;

Apollon 2—1. Clasa-

: A.E.K. — 
Aris — Kas- 

P.A.O.K.

P.A.O.K.

F.C. Bruges —
Beer-

i „Viking* 
turneu în Nige

ria a întîlnit la Lagos echipa lo
cală ,,Green Eagels” de care a 
fost întrecută cu 3—0 (2—0).
• La Split, în meoi amical : 

Hajduk — Bayern MOnclicn 1—2 
(1—0). Au marcat Rummenlgge și 

‘Janson, respectiv Vujovici
Q Selecționatele Marocului și 

Poloniei s-au întîlnit intr-un meci 
amical in orașul Marrakech. Fot
baliștii marocani au ciștigat cu 
1—0 (0—0), prin *“
min. 46 de Jamal.

® Fostul portar al selecționatei 
U.R.S.S.. renumitul Lev Iașin a 
fost invitat în Suedia pentru a 
ține o serie de conferințe des
pre „școala portarului de fotbal”. 
Conferințele vor fi urmate de 
cursuri practice. Prima escală a 
lui Iașin va fi orașul Malmo.

A Seep Maier se retrage ! 
După accidentul de automobil 
suferit anul trecut, se pare că 
celebrul portar al echipei repre
zentative a_R.F G. nu va mai pu
tea juca, 
gerea din ... . .
nală după ultima etapă a cai 
plonatului vest-german din acest 
an, cînd va apare cîteva minute 
în formația sa de club, Bayern 
Miinchen

golul inserts în

E1 șl-a anunțat raîra- 
activitatea eompe": >
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