
•££«£***
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VA1

portul Ia vatra Dorncl, intr-o ambianță Însuflețită, specifică

întrecerilor înscrise suD Genericul „DACIADEI**

/îlAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
f

BOBERII BE MIINE ȘI-AB DESEMNAT 
(deocamdată) CAMPIONII LA SĂNIUȘ

| ANUL XXXVI - Nr. 9403 4 PAGINI - 30 BANI | Miercuri 20 februarie I960 J

/ Alegerile de la 9 martie

REALIZĂRILE DIN LEGISLATURA 1975-1900 - SUPORT PUTERNIC
VIITOARELOR SUCCESE 

ALE MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE

„ După ce zile de-a rlndul 
Gtanaliul șl-a Întina năframa 
de negură peste așezările pi
tulate, printre Întinse păduri 
da conifere, la poalele depre
siunii Domelor (firește, spre 
dezamăgirea copiilor și a._ ve
verițelor), iată, sîmbătă, un cer 
da azur a luminat plnă hăt, 
departe, pitoreștile meleaguri 
din Taro de sus a Moldovei. 
Șl chiar dacă gerul a stăruit 
pină spre miezul zilei, ten
tația unei ieșiri pe pîrtii, în 
orele libere, a' fost mai ispi
titoare decît o lectură la gura

nei (șl chiar al multor oameni 
vfartnlci) acolo, către locul ta 
care gospodari harnici aveai 
sa ofere micilor oaspeți e sur- 
prf?A de proporții: o pirtia 
oa concura cum numai la Si
naia exist* deocamdată I In
spirat ales, traseul pîrtiel din 
mirifica stațiune balneo-clima- 
terică moldovean* (care mă
soară circa 700 de metri), șer
puiește printre brazi falnici, 
cu „brațele" încărcate de pro- 
moroacă. Se ascunde privirilor™ 
soarelui, pentru ca gheața să 
dureze cit mai mult, dacă se

„Să facem toiul ca pregătirea 
și desfășurarea alegerilor de 
deputați în Marea Adunare Na
țională și in Consiliile populare 
să marcheze o și mai pu
ternică afirmare a înaltei 
răspunderi patriotice a fiecărui 
cetățean in munca și lupta pen
tru înfăptuirea hotărârilor Con
gresului al XII-lea al partidu
lui. pentru progresul și înflori
rea României socialiste" — 
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la recentul Con
gres al F.D.U.S. Mobilizatorul 
îndemn al secretarului general

s

partidului, chemarea 
adresată națiunii noastre a 
sit un puternic și entuziast ecou 
în rîndurile întregului popor, 
angajat plenar în realizarea 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XII-lea, țara în
treagă pregătindu-se să în- 
timpine cu noi fapte de muncă 
evenimentul cu multiple semnifi
cații în viața politico-socială a 
României, socialiste, alegerile de 
deputați de la 9 martie. In pra
gul primăverii, poporul nostru, 
de 22 de milioane, este chemat 
să-și aleagă din rîndurile sale 
deputății în marele sfat al țării, 
în consiliile populare județene, 
municipale, orășenești și comu
nale, împlinind astfel un act 
de mare responsabilitate civică, 
cetățenească. Este, în același 
timp, un moment de angajare 
în înfăptuirea politicii partidu
lui de transformare revoluționa
ră a societății noastre.

Sutele de mii, milioanele de 
iubitori și practicanți ai spor
tului, marea majoritate tineri, 
participanți activi Ia viața țării,

sa 
gă-

să se afle în primele 
locurile lor de man

Astăzi, la Timișoara

UNIVERSITATEA CRAIOVA - OLIMPIA
IN „CUPA ROMÂNIEI", LA FOTBALati ,,

• PARTIDA, CARE 
ORA 14,30, VA FI

IN ÎNTREGIME

ÎNCEPE LA 
TELEVIZATA

au datoria 
rinduri la 
că, să obțină rezultate tot mai 
bune la învățătură, pentru a 
deveni constructori de nădejde 
al României de mîine, căreia 
i se făurește un viitor luminos. 
Este de datoria tuturor sporti
vilor să întîmpine marea sărbă
toare de la 9 martie cu rezul
tate dintre cele mai bune.

în tot mai multe asociații 
sportive au loc întreceri spor
tive omagiale, cum sînt celq de 
la întreprinderea „1 Iunie" Ga
lați (unde 380 de oameni ai 
muncii s-au întrecut la șah, te
nis de masă, orientare turistică), 
la Vulcan și URBIS București 
(unde e în plină desfășurare 
„Cupa 9 martie" la lupte, box 
șl baschet), la Depoul C.F.R. 
Buzău, la „23 August" Tg. Mu
reș, la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului din Vaslui, 
asociații unde sportul a devenit 
„un fapt de fiecare zi".

Sportivii care au marea onoa
re de a reprezenta țara în con
fruntările internaționale — o 
mare cinste și, în același timp, 
o mare răspundere — sint da
tori să facă totul ca sportul 
românesc să urce pe noi culmi. 
Prin grija partidului și statu
lui, sportivii se bucură de cele 
mai bune condiții de pregătire 
și afirmare. Ei trebuie să răs
pundă prin fapte acestor efor
turi. Spartul are azi în Româ
nia o bază materială cum n-a 
avut-o niciodată și pe care unii 
nici nu o visau. Numai în ui-
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Festivitate de premiere ! Pe, prima 'treaptă a podiumului, in în
trecerea fetelor, Cecilia — 
Prahova

Comarniceanu, reprezentanta județului 
Foto : Dan CANJA-C.N.O.P.

motiv 
Vatra 
pio- 

și al 
ve-

Astăzi, la Timișoara, pe sta
dionul „1 Mai“, arbitrul loan 
Igna va da primul fluier ofi
cial al sezonului de fotbal. Se 
întilnesc, in „Cupa României", 
Universitatea Craiova șl Olim
pia Satu Mare, în restanța 
„șaisprezecimilor". E un joc 
care provoacă un mare interes, 
dovadă și faptul că — așa 
cum ne comunică organizatorii 
timișoreni — pînă ieri se vin- 
duseră 10 000 de bilete.

Favorita întilnirii rămîne U- 
niversitatea Craiova, chiar dacă 
nu folosește azi pe internaționa
lii săi care s-au înapoiat din 
America de Sud. Adevărul e că 
Universitatea Craiova poate ali
nia un unsprezece redutabil 
chiar cu jucătorii care nu au 
fost peste hotare. Și^iată dova
da: Boldici — Ungureanu,
Bumb eseu, Geolgău, Purima — 
Donose, Irimescu. Beldeanu — 
Crișan, Cîrțu, Marcu. Fără co
mentarii...

In ceea ce privește Olimpia, 
sătmărenii vor alinia probabil 
formația care a învins pe 
Diosgyor cu 4—3 : Pusztai — 
Pinter, Marcu, Matei; Bathori 
II — Sabou, Ghencean, Balogh 
— Mureșan, Hațeganu, De- 
marcek.

Meciul de astăzi este inte
resant și pentru că e un pri
lej de revanșă pentru Olimpia,

(Continuare In pag 2-3)

AL MIHAELEI LOQUN!?..

in

Proteasa 
vedeta

In finala „Cupei 18“ duelul 
bou (stingă) — Bălăci a fost 

slonant.
care a jucat (și a pierdut) 
nala Cupei României 1978, 
fața Universității Craiova (1—3 
pe Stadionul Republicii din 
București).

Arbitrul loan Igna va fi aju
tat de A. Forwirth și R. Schveî. 
Partida va începe la ora 14,30.

sobei. Exista, insă, un 
în plus : prezența la 
Dornei a zeci de copii, 
nieri, campionii județelor 
Bucureștiului la săniuțe, 
niți să-și măsoare îndemîna- 
rea și curajul, să-și desem
neze pe primii dintre ei, pe 
țară 1 Competiția dotată cu 
„Cupa Pionierul" și înscrisă sub 
genericul „Daciadei" însemna 
și un bilanț, acum, aproape de 
finele iernii, din zecile de mii 
de copii purtători ai cravate
lor roșii cu tricolor, doi — un 
băiat și o fată — vor fi cei 
mai buni. Cine anume ?

Așa se explică adevăratul 
marș către Dealul Negru al 
miilor de copii din Vatra Dor

poate chiar 6 luni dintr-un an. 
Nu mai puțin 
taluzate după 
tehnicii, fac și 
pirtia, și mai 
sările, cum aveau să ne con
vingă aproape toți concurența.

...De la „Căprioară", primul 
viraj, pirtia marchează o 
bruscă înclinare, ceea ce face 
ca viteza „mașinilor" să crească 
simțitor. Ca, de pildă, cea con
dusă de Vasilică Paiu, repre
zentant al județului Galați. A 
trecut ca un bolid prin vira
jele care au urmat (Lupu, Că- 
liman, Veverița, Foișor, Bune,

Tiberiu STAMA

de nouă viraje, 
toate regulile 

mai atrăgătoare 
palpitante lan

(Continuare în pag 2-3)

20 DE METRI, „IMPOSIBILUL VIS

Munca susținuta și înzestrarea naturala 
pot anula deficiențele de gabarit...

Dacă Adrian 
este, indiscutabil, 
actualului sezon atletic pe 
teren acoperit, cu cele pa
tru recorduri naționale sta
bilite în decurs de cîteva 
săptâmini, Mihaela I.oghin, 
a prins „plasa" liderului, in 
această „cursă a recorduri
lor", îmbunătățind de patru 
ori, în decurs de o săptă- 
mînă, recordul național fe
minin indoor la aruncarea 
greutății, ducîndu-1 de la

13,27 m 
obținut 
tradiționalei „Cupe de Cris
tal”, în sala de la Com
plexul „23 August”.

La această oră, deci, Mi
haela Loghin deține ambele 
recorduri ale aruncării 
greutății cu rezultate din
colo de 19 metri. După cum, 
probabil vă amintiți, în 
septembrie 1979 ea a arun
cat 19,41 m la Ciudad 
Mexico, performanță

ia 19,17 m, rezultat 
sîmbătă, în cadrul

care a realizat cel mai fru
mos succes al carierei sale 
atletice : medalia de bronz

de
cu

Vladimii MORARU

(Continuare în t>ao 2-3)

Semifinalele „Cupei României" la handbal feminin

SUPRAFAȚĂ DE JOC SINTETICĂ 
Șl MINGI GALBENE 

LA MECIUL DE CUPA DAVIS 
ROMÂNIA - AUSTRIA

Federația austriacă de tenis 
și-a dat acordul ca meciul pen
tru „Cupa Davis4* dintre forma
țiile României și Austriei să se 
joace pe o suprafață sintetică de 
tip Mateflex (cunoscută specta
torilor bucureștenl de la partida 
demonstrativă Năstase — Con
nors de acum cițiva ani). Meciul 
se va disputa, după cum se știe, 
la Palatul sporturilor și culturii, 
in zilele de joi 6 (de la ora 15), 
vineri 7 (de la ora 16) și sîmbătă 
8 martie (de la ora 15). Vor fi 
folosite mingi Penn, de culoare 
galbenă, permițînd o vizibilitate 
ameliorată în sală.

PREA PUȚINE ECHIPE AU ATINS NIVELUL VALORIC AȘTEPTAT
La Tg. Mureș și Cluj-Napoca au avut loc semifinalele 

duminică la Craiova și Pitești). Din desfășurarea partidelor — 
cîteva aspecte semnificative.

„Cupei României" Ia handbal feminin (finalele fiind programate 
care au angrenat 8 formații — cronicarii noștri au reținut

JOCURI MODISTE ÎN GRUPA DE IA TG. MUREȘ
„Verificat" de atitea și atitea 

ori în practică, proverbul care 
spune că „La pomul lăudat să 
nu te duci cu sacul„.“ s-a con
firmat încă o dată și cu ocazia 
disputării primei grupe semi
finale a „Cupei României", 
găzduită de moderna și fru
moasa Sală a sporturilor din 
Tg. Mureș. în ciuda faptului că 
evoluau campioana țării și ac
tuala lideră a clasamentului, 
Știința Bacău, alături de dețină

toarea „Cupei României" și ca
lificata în semifinalele „Cupei 
cupelor", Confecția București, 
împreună cu Hidrotehnica Con
stanța și Progresul București, 
am asistat, totuși, la partide 
modeste ca valoare, cu multe 
șl prelungi momente de joc

Călin ANTONESCU

SPORTIVELE PREGĂTITE LA LOT 
S-AU DETAȘAT NET

(Continuare in pag. 2-3)

O semifinală de cupă rămîne 
o competiție atractivă și, in 
consecință, iubitorii sportului 
ar fi dorit să afle -că în orașul 
lor are loc o astfel de mani
festare sportivă. La Cluj-Na
poca, municipiu care a găzduit 
una din semifinalele „Cupei 
României" la handbal feminin, 
nici măcar la Sala sporturilor 
nu exista vreun afiș care s-o

anunțe, cu programul pe zile 
și ore. In consecință, în cele 
două zile de întreceri, in im
punătoarea Sală a sporturilor, 
nu s-au „ aflat mai mult de 
300 de spectatori...

Dar să-i lăsăm pe organiza-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)



După concursul 6c sclccfic pcnîru CE. 6c tir rc6us

PENTRU A DEVENI COMPETITIVE, 
CIFRELE TRĂGĂTORILOR TREBUIE

SĂ CREASCĂ, NU... SĂ SCADĂ I

CAMPIONATE • COMPETIJII ® CAMPIONATE •
„CUPA 16 FEBRUARIE" LA BOX

S-A BUCURAT

Un concurs ceva mai puțin 
obișnuit s-a desfășurat, 
bătă și duminică, în sala poli
gonului acoperit Dinamo. Fe
derația de specialitate a orga
nizat o minicompetiție de tir 
pentru arme cu aer comprimat 
la care a invitat... 8 sportivi ! 
Și, totuși, acțiunea a fost 
demnă de tot interesul, pentru 
că ea a însemnat, pentru cei 
4 trăgători juniori de pistol 
Și tot atîtea pușcașe Senioare, 
testul principal de alcătuire a 
lotului pentru «. Campionatele 
europene de tir redus, ce vor 
avea loc in Norvegia peste 
nici două săptămîni (28.11— 
3.III). în cadrul a trei con
cursuri, reunite intr-unui sin
gur, organizatorii au dorit să 
afle valoarea ș+ forma de mo
ment atinse acum, cu două 
săptămîni înaintea importantei 
confruntări și, comparîndu-le 
cu rezultatele celor ce au ur
cat pe podium, la preceden
tele două campionate europene 
de tir redus (anii 1978—79), să 
evidențieze șansele reale ale 
reprezentanților noștri. Iată 
rezultatele înregistrate : pușcă 
10 m, senioare : 1. Dumitra
Matei 1138 p (381+376+381), 2. 
Eva Ionescu 1134 p (380 +373+ 
381), 3. Veronica Tripșa 1 133 p 
(379+379 +375), 4. Maria La-
katoș 1 122 p (376+ 369 +377) ; 
pistol 10 m, juniori : 1. C. Țîr- 
loiu 1131 p (379 +379 + 373), 2. 
M. Dragomirescu 1128 p (373+ 
373+382), 3. L. Ionașcu 1118 p 
(367 +373 + 378), 4. S. Babii 1 107 
V (372 +369 +366).

Ne-am fi așteptat la mai 
mult !...

Sigur, un concurs de selec
ție presupune emoții inerente, 
deși nu este unul oficial U- 
neori chiar mai mari. Asta nu 
ne împiedică, însă, să afirmăm, 
cu toată convingerea, că ci
frele concursului de selecție ar 
fi trebuit să fie mai ridicate, 
să le depășească, oricum, pe 
cele de la Balcaniadă, ale ace
lorași țintași, cărora li s-au 
mai adăugat Veronica Tripșa 
și L. Ionașcu. In mod normal, 
ar fi trebuit să înregistrăm a- 
cum o creștere de formă și un 
oarecare salt calitativ, pe mă
sura scurgerii sezonului de 
îarnă, specific armelor cu aer 
comprimat. Și n-a fost așa I

sîm-
Cu mediile realizate, atît puș- 
cașele (376,72 p), cit și ju
niorii de Ia pistol (374,85 p) 
nu sint competitivi în lupta 
ce se va da pentru cucerirea 

. medaliilor Campionatului eu
ropean de peste două săptă- 
mini...

Dar, să încercăm să pătrun
dem ceva mai mult în esența 
faptelor. De muncit, s-a mun
cit în acest sezon mai mult 
și mai bine ca în alți ani. 
Care să fie atunci cauzele a- 
cestor pași pe loc, nedoriți și 
neplăcuți ? Considerăm că prin
cipalul motiv ar fi lipsa de 
rezistență la un consum psihic 
prelungit șl intens, așa cum 
este orice concurs de tir, fie 
el de selecție sau oficial, cu 
miză de medalii. O demon
strează căderile accentuate de 

„ pe ultimele decade ale celor 
3 concursuri separate, și ale 
Evei Ionescu, și ale Dumitrei 
Matei și ale lui C. Țirioiu, 
încheiate fie cu optari, Ce eu 
serii de cîte 4—5 nouari.„ Sînt 
puncte mari cît... roata carului 
șl care se măsoară, uneori, în 
cîte 10—12 locuri pierdute...

încă ceva. La toți cei 8 tră
gători, media concursului de 
șimbătă după-amiază a fost 
mai scăzută cu aproximativ 
4—5 p. Se demonstrează astfel 
eă trăgătorii nu s-au antrenat 
la această oră (ora 15) nici
odată, oră la care deseori se 
concurează in competiții inter
naționale mari, dar și că obo
seala 
și-a 
Ceea 
torii 
prelungit, așa cum o cere, de 
pildă, proba de 3X20 f.

E deci momentul ca, în fine, 
Irina Holdevicl, psihologul lo
tului de tir, să ofere soluții 
valabile ..sincopelor" psiholo
gice semnalate, ca antrenorii 
de lot să prelungească antre
namentele tari și după-amiaza, 
iar specialiștii federației să or
ganizeze cît mai des con- 
eursuri de selecție, de men
ținere in Ioturi șl teste cit mai 
grele, mijloc excelent de ame
liorare a stării de concurs a 
țintașilor români în alte țări 
asemenea întreceri Înseamnă, 
de mult o regulă.

Rodu T1MOFTE

Actuala ediție a „Cupei 16 Fe
bruarie" la box, organizată In 
Capitală, s-a bucurat de un apre
ciabil succes datorită bunel pre
gătiri a celor 191 de participant!, 
dar și condițiilor optime de des
fășurare, oferite de sala I.M.M.R. 
Grivița Roșie, care se dovedește 
foarte potrivită pentru astfel de 
Întreceri.

tn cele 12 partide finale au ieșit 
Învingători următorii sportivi : E. 
Văduva (Mecanică fină), A. Du
mitru (Voința), I. Matei (Voința), 
M. Ciobanu (Dinamo), P. Ioniță 
(Voința), Șt. Mihai (Metalul), V. 
Barburaș (Voința), D. Petropa- 
vlovschi (Mecanică fină), P. Stere

DE SUCCES
(URBIS), Gh. Strașină (Vulcan), 
D. Cristian (Vulcan), V. Cancea 
(C.S. Șc. Viitorul).

In clasamentul final, primul loc 
a fost ocupat, la egalitate de 
puncte, de reprezentanții clubu
rilor Voința (antrenori M. ” 
șl E. Furesz) și Dinamo 
nea și V. Mariuțan).

La sfîrșitul competiției 
loc o festivitate de premiere a 
concurenților remarcați, prilej cu 
care, pentru activitate îndelunga
tă și merite deosebite în munca 
feroviară, antrenorul emerit Con
stantin Cionoiu a fost distins de 
către M.T.Tc. cu medalia „Meri
tul r.F.R.“.

BOGAT AFIȘ COMPETIȚIONAL ATLETIC
La sfirșitul acestei săptăminl, 

la București, rla București, Focșani șl Bâlle 
Felix se vor desfășura trei In
teresante competiții atletice pe 
teren acoperit și în aer liber, 
care vor Migrena o mare masa 
de practicant! aâ acestui sport.
• Astfel, la Băile Felix, după 

o lungă perioadă de pregătire 
de Iarnă, alergătorii de semi- 
for.d șl fond se vor întrece tn 
cadrul concursului republican de 
cros, competiție tradițională pen
tru acest sezon, care are ea 
scop atit verificarea gradului de 
antrenament, cit șl selecționarea 
loturilor reprezentative tn vede- 
re3 apropiatului Cros Balcanic, 
programat la Cratova la 23 tnar- 
tle. Concursul de la Băile Felix, 
la care vor fi prezenți frunta
șii alergărilor de semifond ți 
fond, începe la ora 11 șl are tn 
program

Nlcolau 
(I. MO-

a avut

seniori — 12 000 m, senioare — 
4 000 m, tineret — 8 600 m, juni
ori I — 6 000 m, junioare I — 
1 000 m, adică aceleași care fi
gurează ta programul Crosului 
Balcanic.
• în Capitală, tn sala de la 

Complexul „23 August" vor a- 
vea Joc simbătă după-amlază (de 
la ora 16) șl duminică dimineață 
(de la ora 9,30) întrecerile celei 
de-a XH-a ediții a unei alte 
oompetițil de tradiție : concursul 
republican universitar de sală, 
la care vor participa cel mal 
buni atleți-studenți.
• In sfîrșlt, tot slmbătă șl 

duminică, la Focșani, este pro
gramat concursul republican pe 
teren acoperit al juniorilor de 
categoria a D-a, la care vor fi 
prezenți atleți născuți In anul 
1963 (șl mal tineri) șl atlete năs
cute ta anul 1964 (sau mal ti
nere).următoarele probe :

DIVIZIA B DE TINERET LA VOLEI
a 11-a a Diviziei B de 
volei s-au înregistrat 

masculin :
— SARO

MECIUL DE BARAJ CiOCÂLl 
VA DESEMNA PE CAMPIONU

ur-
Intll- 

partl- 
șah a 

intre

Activitatea șahLstâ din Capitală 
se reia astăzi cu o întîlnire de 
mare atracție, meciul de baraj 
pentru desemnarea campionului 
țării dintre marele maestru VIC
TOR CIOCALTEA și maestrul in
ternațional VALENTIN STOICA. 
Clasați la egalitate, la ultima 
ediție a întrecerii, el 
mează să susțină această 
nire suplimentară de patru 
de, programată în sala de 
Institutului de arhitectură, 
20 și 25 februarie.

„MirTimeciul“. se anunță deosebit 
de Interesant. Victor Ciocâltea a 
avut un final de sezon remarca
bil, cîștigînd — printre altele — 
„open“-ul internațional de la Că- 
limănești. Finala campionatului 
național el a încheiat-o, de ase
menea, neînvins. în plus, marele 
maestru, avînd un punctaj al co
eficienților „Sonnebom Berger4* 
superior, beneficiază de clauza 
rezultatului de egalitate, care i-ar 
atribui titlul de campion. Așadar, 
în acest meci cel care trebuie să

atace șl 
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lentin 3 
ultimaM 
consider 
erudiției 
chiderild 
mai mu 
ghiu (d 
„interzci 
Riga) 
raflnaml 
ultima i 
țional, 'J 
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de cuțit! 
in acest 
de vie» 
asemăna 
Victor 
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Uzează 
pierde
20 lebrd 
asista U 
toate al 
să fie J

concursului de dimineață 
spus un nedorit euvînt. 
ce înseamnă că trăgă- 

noștri nu rezistă la efort

In etapa 
tineret la 
rezultatele : 
Constanța 
1—S. Dțnamo Brăila 
putere Cv. J—0, PECO Ploiești — 
LO.R. Buc. 3—0, Progresul Buc.
— LC.ÎJi. Brașov 3—1, C.S.U. 
Oradea — Voința Victoria Zalău 
>—1, „7 Noiembrie" Sibiu — E- 
lectroxnuzeș Tg. Mureș 3—2. Poli
tehnica Iași — Metalul Suceava 
>—I, „U" cluj-Napoca — Strun
gul Arad 3—1 Motcroi Bala Mare
— Voința ABsa lulia 3—3. Steaua 
n Buc. — Eectra Buc. 3—0. 
Rapid — Constructorul Brăila 
9—0 (tn meci restanță : Politeh
nica Iași — Rapid 3—1) ; fem taint 
Prahova Ploiești — Voința ~ 
»—3. Spartac Buc. — Ceahlăul 
P. Neamț 3—1. PenicEina n Iași
— C.S.Ș. Medgidia 3—1, Braloonf
Brăila — C.S.Ș. Suceava 8—3. 
CP. Buc. — Albatros Constanța 
3—0, Metalotehnlca Tg. Mureș — 
Corvinul Deva 3—0, C.S.M. Liber
tatea Sibiu — Chimia Km. Vficea 
3—0. Flacăra roșie Buc. — Dacia 
Pitești 3—0. A^.S.U. Craiova —

Buc. 3—>1, G^I.G.C.L.
Constructorul Arad

REALIZĂRILE DIN LEGISLATURA 1975-1980
(Urmare din pag. 1)

timii 5 ani, adică de la prece
dentele alegeri, pe „harta spor
tivă" a patriei au apărut noi 
obiective sportive, stadioane și 
bazine de înot, săli de sport și 
patinoare artificiale, pirtil de 
bob și schi, dotate cu aparatu
ră modernă. Toate acestea se 
cer mai bine, mai eficient folo
site, „acoperite" în aurul meda
liilor de la campionatele mon
diale și Jocurile Olimpice, adi
că prin comportări La nivelul 
așteptărilor, așa cum au făcut-o, 
In ultima vreme, gimnastele 
noastre de aur, handbaliștii, 
mereu prezenți în elita mon
dială, sau voleibalistele și vo
leibaliștii care, printr-un efort 
lăudabil, printr-o angajare to
tală, au reușit să intre în rîn- 
dul participanților Ia J. O. de 
la Moscova.

„Să întîmpinăm alegerile de 
la 9 Martie eu noi și însemnate 
izbînzi" — iată deviza care tre
buie să-i călăuzească In aceas
tă perioadă pe sportivii noștri; 
Să întîmpinăm importantul e- 
veniment cu rezultate deosebite 
In dezvoltarea sportului de ma
să, în întrecerile marii compe
tiții naționale „Daciada", creată 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în acești ani al le
gislaturii pe care poporul se 
pregătește s-o încheie cu noi și 
însemnate victorii pe frontul 
muncii și al creației.

Iată, evenimentul politic de la 
9 martie constituie un nou și

fericit prilej de a da viață che
mării secretarului general al 
partidului — conținută |n Me
sajul adresat participanților la 
Conferința pe țară a mișcării 
sportive — aceea de angajare 
plenară pentru ca sportul de 
masă și de performanță din ța
ra. noastră să urce pe noi trep
te, la nivelul obiectivelor puse 
de partid tn fața acestui dome
niu de activitate de interes na
țional.

Marina
Tîrgovlște

■ Eiectro-

Constructorul

Buc.

BOBERII DE MlINE
(Urmare din pag. T)

Dorna etc.), lăstad impresia că 
va realiza, tacă din prima 
manșă, un timp de excepție. 
N-a fost prea departe, 
n-ar fi ieșit din traseu, 
înaintea ultimului viraj... 
tatorii s-au speriat, au 
să-1 ridice, dar micul... 
t-a comportat ea un sportiv 
Încercat. A fost ta picioare 
Înainte ca spectatorii să ajungă 
lingă eL Vasilică Paiu nu uită 
să amintească faptul că e o- 
bișnuit cu... șocurile. Joacă

Dacă 
chiar 

Spec- 
sărit 

bober

20 DE METRI, „ IMPOSIBILUL VIS- *1
(Urmare din pag. 1)

tatre- 
facem 

ce

Roman, 
oraș care 
frumoasă

CENTRUL DE 
TARI PENTRU 
TIE FIZICA ȘT 
organizează LUNI _ . _ 
BRUARIE a.c. orele 12, în 
sala din Bd. Muncii 
37—39, o DEZBATERE 6u 
tema : „JOCURILE OLIM
PICE In LUMINA UNOR 
CIFRE ȘI DATE STATIS
TICE". Referatul de bază 
va fl susținut de prof. 
Adrian Ionescu — cercetă
tor. Antrenorii, profesorii 
de educație fizică, medicii 
sportivi, activiștii spor
tivi și sportivii fruntași 
stat Invitați să participe.

CERCE- 
EDUCA- 

SPORT 
25 FE-

la Jocurile Mondiale Uni
versitare (intr-un concurs 
în care șase aruncătoare se 
prezentau la start cu rezul
tate superioare).

Ce reprezintă aceste cifre 
in contextul internațional ? 
Ce perspective are record
mana României? înainte de 
a răspunde acestor 
bări, se cuvine să
ctteva precizări in ceea 
privește cariera atletică a 
Mihaelei Loghin.

S-a născut la 
(La 1 iunie, 1952), 
și-a format o
tradiție in atletismul nos
tru prin eforturile pasiona
tului tehnician Olimpiu 
Constantinescu - Nehoi. Re
putatul antrenor a adus-o 
pe stadionul de atletism cu 
gîndul de a face din ea o 
bună pentatlonistă. înăltuță 
(1,70 m) șl bine făcută, Mi- 
haela s-a apropiat totuși 
mai mult de probele de a- 
runcări, în special după ve
nirea la București, la Insti
tutul de Educație Fizică 
Sport. Aruncă aproape 
fel de bine cu greutatea 
cu sulița, dar, lntrînd 
grupa unui specialist al 
runcăril lungi. Andrei Na- 
ghi, acordă mai multă a-

6i 
la 
?i 
in 
a-

tenție suliței. Mai ales că 
exigențele... ponderale ale 
greutății nu se potriveau 
cu cele 73 kg ale Mihaelei—

ȘL, totuși, în 1975, an tn 
care urma să devină, con
form... planificării, o verita
bilă suhțasâ, Mihaela 
ghin va ajunge prima 
cătoare de greutate a 
De la' 16,77 
reprezenta 
personal în 
progresează, 
sezon, pînă 
dică 2,38 m ! La baza aces
tui salt spectaculos stă un 
fapt de conjunctură. întîm- 
plarea ca Andrei Naghl să 
plece din București, tatlm- 
plarea ca lectorul universi
tar Ion Sabău, eel care a 
preluat-o tn pregătire, să 
vadă tn „explozia” Mihae
lei posibilitatea de a anu
la deficitul de masă corpo
rală. „Intîmplarea" a schim
bat destinul atletic al Mi
haelei, dar explicația creș
terii trebuie căutată, desi
gur, In calitatea și cantita
tea muncii depuse—

Retragerea fastei record
mane Valentina Cioltan- 
Groapă a lăsat între Lo
ghin și celelalte specialiste 
ale țării un gol mare. Pro
babil că lipsa concurenței 
i-a' frînat progresul ta uXț 
mătoarele trei sezoane, deși

Lo- 
arun- 
țării ! 

care 
său 

Loghin

m. cifră 
recordul 
1974, 
intr-un singur 

la... 19,15 m, a-

„CUPA ROMÂNIEI” LA 
® Vineri ți sîmbotă : România —

La Miercurea Ciuc șl Suceava 
s-au desfășurat meciurile fazei 
preliminare a „Cupei României44 
la hochei. în seria I, de la Mier
curea Ciuc s-au înregistrat rezul
tatele : Unirea Sf. Gheorghe — 
cu Tîrnava Odorhei 8—4 și 11—2, 
cu Agronomia Cluj-Napoca 6—3 
șl 14—2, cu Avîntul Gheorgheni 
5—4 și 6—4 ; Avîntul — cu Agro
nomia 9—4 și 6—4, cu Tîrnava 6—5 
și 8—9 ; Agronomia — cu Tîrna
va 6—6 și 8—3. Clasament : 1. Uni
rea 12 p, 2. Avîntul 6 p, 3. Agro
nomia 3 p, 4. Tîrnava 3 p. Pentru 
semifinale s-au calificat Unirea 
Sf. Gheorghe și Avîntul Gheor- 
gheni.

Rezultate din seria a doua, de 
la Suceava : Progresul Miercurea 
Ciuc — cu Sportul studențesc 
A.S.E. București 6—2 și 5—2, cu 
Metalul Rădăuți 5—2 și_ 5—4, CU 
Liceul 
șl 6—3

•— cu
Liceul
— cu

Confecția
Brașov 
3—2.

Corespondenți : N. Mateescu, 
Gh. i. ionescu, P. LGrincz,
A. Cristea. G. Tamaș, L Pocol, 
V. Săsăranu, Tr. Enache, 
Onciui, C. Gruia, M. Vlădoianu, 
O. Guțu, A Szabo, D. Diaco- 
nescÎL

CAMPIONATELE DE ORIENTARE TURISTICĂ PE SCHIURI
între 20 și 23 februarie, ta Îm

prejurimile orașului Miercurea 
<3uc se vor desfășura Campio
natele naționale de orientare tu
ristică pe schiuri, pentru catego
riile : feminin — 15, 17 și 
(la această categorie pot 
dpa competitoare plnă la 
ani) ; masculin — 15, 18 .
de am (La această categorie par- 
tădpă și concurențl pînă la 40 
ani).

Lată programul competiției : 
miercuri 20 februarie — prezen
tarea concurenților. validarea ; 
vineri 22 — ora 9,30, festivitatea

D.

19 ani 
partl- 
36 de 
șl E

nr. 1 Miercurea Ciuc 12—5 
; Sportul studențesc A.S.E. 
Metalul 9—6 șl 10—10, cu 
nr. 1 11—2 și 7—2 ; Metalul 
Liceul nr. 1 11—5 șl 8—3.

de deschidere, iar la 10,30 —start 
in etapă I : stmbătă 23, oua 10 — 
start In etapa a n-a. La 
ona 16 va avea loc festivitatea de 
premiere.

Concurențll care vor cumula 
cele mai multe puncte după am
bele etape vor fi declarați „Cam
pioni republicani pe anul 1980“ 
Județul cu cele mal bune rezul
tate la toate cele șase categorii 
va primi „Cupa F.R.T.A. — eta
pa de iarnă". C.J.E.F.S. Harghita 
va oferi o cupă ctștlgătorilor 
fiecărei etape, la toate categoriile 
de vlrstă.

ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII LA SĂNIUȘ.
la 

ta- 
de-

rugby la el, în comună, 
Fîrțănești. Or, o „grămadă 
toarsă" e deseori mai dură 
cît o simplă căzătură...

Speriați oarecum de isprava 
iul Vasilică Paiu, ceilalți concu- 
renți au pornit ceva mal pru
dent Excepție a făcut doar 
Petrică Canton, „copilul Dor- ~ 
nei“, cum i se spune, cu un 
47,2 în prima manșă și cu 46,6 
in a Iî-a I Va încheia astfel 
proba pe primul loc, in aplau
zele entuziaste ale spectatori
lor, suceveni cei mai mulți, dar 
și de prin alte părți Petrică •—

MIHĂflEI tOGHIN!?..
mulți ar fi fost tentați să 
creadă că .pentru o arun
cătoare de gabaritul Mihae
lei Loghin, linia de 19 me
tri poate reprezenta, ia ur
ma urmei, plafonul maxim 
al posibilităților. Este su
ficient să le vezi, ar spune 
scepticii, pe Helena Fibin- 
gerova și Bona Slupianek, 
cele mai bune aruncătoare 
ale lumii, pentru a Înțelege 
că nu poți visa la perfor
manțe dincolo de 20—21 de 
metri dacă nu muți acul 
cintarului peste 85—90 kg.„ 

în 1979, insă, Mihaela Lo
ghin a regăsit drumul pro
gresului și speră, în con
tinuare, să atingă 20 de 
metri. Este o performanță 
care poate asigura o clasare 
onorabilă in orice concurs, 
pentru că numărul aruncă
toarelor care o reușesc con
stant este încă destul de 
mic, nivelul general al pro
bei fiind net inferior va
lorii recordului mondial 
(22,32 m). îi urăm succes 
Mihaelei in această tenta
tivă îndrăzneață, recunoș- 
etnd că și pînă acum a 
reușit, prin înzestrare na
turală, dar mai ales prin 
muncă susținută, serioasă, 
să depășească ceea ce ar fi 
putut spera o aruncătoare 
de 1,70 m și șaptezeci și 
ceva de kilograme...

fost prea convingător, prea te
merar pentru a nu cîștiga sim
patia tuturor. L-a secondat 
loan Robu, reprezentantul ju
dețului Brașov, în 
Marius Boboacă, din 
a urcat pe cea de 
treaptă a podiumului.

Ceea ce n-a reușit Marius 
(locul I) avea să realizeze pra- 
hoveanca Cecilia Comarni- 
ceanu, printre puținele care au 
coborît una din manșe sub 50 
de secunde (48,4). Liliana Crtaa 
Cașu a adus județului Suceava 
un meritat loc secund, iar Ma
rkka Zaharia, clasată pe locul 
3, a arătat că și în Țara Vran- 
cei săniușul devine mai mult 
decît o simplă joacă...

A fost o finală reușită, pe 
care organizatorii (întregul ac
tiv sportiv al Consiliului Na
țional al Organizației Pionie
rilor, sprijinit de C.N.E.F.S. 
prin C.J.E.F.S. Suceava și de 
federația de specialitate, pre
cum și militarii comandați de 
It, coL Octavian Mancu) au 
dorit mult să-i asigure un ca
dru optim. Pentru edițiile vi
itoare, un singur amendament 
considerăm că s-ar impune : 
acela ca finaliștii să benefi
cieze de un tip comun de să
niuțe, firește de cea mai bună 
calitate, pentru ca să nu apară 
— pentru unii — un handicap 
nedorit. Și la fel de firesc ar 
fi ca viitorii boberi pe care, 
fără îndoială, „Cupa Pionierul" 
fi descoperă și îi lansează prin 
această frumoasă acțiune a 
„Daciadei", să fie asistați, ta 
principal, de cei care le-au 
călăuzit primii pași pe pîrtiL 
Cel puțin în această primă e- 
tapă a devenirii lor ca spor
tivi de performanță, copiii să 
simtă cit mai aproape pe cei 
care i-au făcut să îndrăgească 
un sport cu tradiție și, cum 
nădăjduim, cu bune rezultate 
și in viitor.
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Biletele și abonamentele pentru cele: 
meciului de tenis dintre echipele P.: — 
zilele de 6, 7 și 8 martie, vor fi puse ă 
luni 25 februarie, la casele obișnuite : 
rilor, Stadionul Republicii și age-' 
pasajul Universității) intre orele 9—'+
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EDUCATORI CARE MAI AU 
NEVOIE DE... EDUCAȚIE!

Finala pe țara a „Cupei Pio
nierul*1 la tenis de masa și șah 
a reunit la Sf. Gheorghe 160 de 
purtători ai 'cravatelor roșii cu 
tricolor, cite un bâiat și o fetița 
din fiecare județ, la fiecare dis
ciplină Festiv tatea de deschidere 
a fost smoționantâ și inimile mi
cilor sportivi bateau nerăbdă
toare^ în așteptarea primelor con
fruntări Numai că, din păcate,
cîțiva dintre competitori n-au a- 
juns să trăiască bucuria întrece
rilor. Și nu din vina lor...

După cum se știe la întrece
rile sportive de masă din cadrul- 
„Daciadei" participă numai copii
și tineri nelegitimați.

I 
I
I 
I 
I
I

In prim-plan, conducătorii de cluburi

„UN CONDUCĂTOR DE ECHIPĂ TREBUIE
SĂ FIE SEVER CU SINE SI PRINCIPIAL 

CU CEI PE CARE-I CONDUCE"
Astăzi: Titus Lucaciu, un experimentat

ri
2.
3.
1

toi 
cat

: la 
«O-K d
«1- 
astă 
lga- 
•țio-

loc 
Au- 
I la 

13.

Cum era și firesc, și la Sf. 
Gheorghe, înainte de start or
ganizatorii au confruntat listele 
celor înscriși pentru finale cu lis- 
teie sportivilor legitimați în celă 
două discipline — tenis de masă 
și șah. Și ce au constatat ? La 
șah, de pildă, s-au prezentat 
cu sportivi 'egitimați delegații 
județelor Argeș și Olt — fete 
și Sălaj și Constanța — băieți. 
La tenis de masă au prezentat 
sportivi legitimați județele Con
stanța, Ic băieți, și Harghita, la fete.

Așadar, cîțiva dintre micii jucă
tori de șah și tenis de masă 
au fost excluși., pe drept, din 
întrecere. Au fost aduși din Ju
dețe degeaba, cum se spune 
(cine plătește cheltuielile ?), o- 
cupî.nd locurile altor candidați Ic 
finale, opriți din., drum de in
corectitudinea celor care au al
cătuit loturile de pionieri.

Se pune întrebarea : ce 1-c 
petrecut în sufletele copiilor, ce 
au gîndit eî despre faptul că ou 
fost îndemnați să mintă, pen
tru ca pînă la urmă să se îna
poieze acasă. Educatorii în cau
ză mai ou nevoie, ei înșiși, de 
educație I

Viorel TONCEANU

— Prin ce se remarcă un 
bun conducător de club ?

— După părerea mea conducă
torul de club trebuie să fie o 
personalitate complexă, variată, 
dacă vreți chiar „pitorească**. 
Forța sa morală, personalitatea, 
autoritatea trebuie să domine In 
mod convingător, ea neputînd fi 
salvată prin atitudine rigidă, prin 
intoleranță, prin lipsă de înțele
gere. Cel care știe să înțeleagă, 
știe să se facă înțeles. Acest lu
cru este deosebit de necesar în 
fotbal ca dealtfel și în restul 
disciplinelor sportive.

— Cei doi poli ai sportului 
sînt victoria și înfrîngerea. Ce 
înseamnă acestea pentru 
fotbal ?

— Victoria înseamnă satisfacție 
și grijă deosebita. în același 
timp, pentru a menține echipa 
pe acest drum, deoarece adesea 
automulțurnirea dăunează. Infrin
ger ea este fapt des întîlnit, 
iar roiul conducătorului este de 
a ști cum să facă din ea che
zășia viitoarele^- victorii. Efectele 
înfrîngerilor trebuie îndepărtate 
prin voința colectivă care poate 
crea forța necesară efortului co
mun atît de util viitoarelor suc
cese.

— încălcarea cu vinovăție a 
disciplinei și a eticii sportive, 
hotărît lucru, rebuie sancționată, 
dar cu grijă, cu chibzuință și cu 
mult tact, pedeapsa trebuind să 
fie pe măsura faptei, urmărin- 
du-se în primul rind scopul edu
cativ al pedepsei, nu cel punitiv. 
Un elementar principiu spune că 
Un conducător, care implicit are 
și rtribuția de a sancționa, tre
buie să fie sever cu sine și prin
cipial cu cei pe care-i conduce

— Cu ani în urmă, ați fost, 
adesea, învinuit că aveți o 
ad^?ărată plăcere de a schim
ba antrenorii Cum vedeți ra
portul dintre conducere și an
trenor ?

— Sînt de părere că antrenorul 
este un factor subordonat con
ducerii de club și nu invers, cum 
unii antrenori au tendința a 
crede, procedînd în consecință. 
Deciziile importante Ie ia conduce
rea nu antrenorii. Adesea, de aici 
au pornit numeroasele mele ne
înțelegeri cu unii antrenori. Păs
trez convingerea că avem antre
nori capabili, dar nu întotdeau
na fac treaba cea mal bună ; a- 
proape mereu Wvsă încearcă să

— Vorbindu-se atît de mult 
de disciplină, socotită ca un 
factor important, care este 
părerea dv. In această pri
vință 7

CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ
PREGĂTITE LA LOT
I litate in favoarea primelor,B---- dovadă incontestabilă că pre-
B gătirea asigurată de Eugen
B rf- Bartha și Remus Drăgănescu
li ta s-a situat la un nivel ridicat
fcuj- în mod sigur cel puțin la un
fcre- asemenea standard ar trebui
■are, să ajungă și celelalte handba-
fcra- liste...
Bruc- O plăcută surpriză a oferit 
Bl leat formația ieșeană TEROM. Dacă
wețuj, ta privința procedeelor tehnice
BRne (dealtfel, antrenorul Ion Hara-
Bx>n- ga ne spunea că în perioada
■tari. pregătitoare „Cupei” nu a pus
I a un accent deosebit pe acest

ta capitol) moldovencele au să-
prin vîrșit erori, în domeniul pre-
res- gătirii fizice ele s-au prezentat
ta- aproape fără cusur, fiind ca

prin pabile, după fiecare meci, să
ații. maj joace imediat încă unul
ătite Totuși, nu putem încheia ln-
ton- semnările despre TEROM fănă
leu- a sesiza frecventele durități la
adă, care s-au dedat jucătoarele,

ori Este suficient să arătăm, de
:esia pildă, că în cele două me
nta ciuri susținute handbalistele de
ra- la TEROM au suportat... 24

De- de minute de eliminare, față
iltaa de 26 de minute cite au fost
na- dictate împotriva celorlalte

nala trei echipe luate la un loc.
ta Este de așteptat ca atît e- 

ebui chipele care vor juca ta ulti-
rilor ma fază a „Cupei României”,
irele cit și cele care au ieșit din

a- cursă să-și îmbunătățească
trau jocul, timp pentru aceasta
idica existînd. intrucît returul cam-
alis- pionatului Diviziei A începe la
: ca- 30 martie.

CRUPA DE IA IC. MUREȘ
dent aportul jucătoarelor, in- 

------  ventivitatea si reacția lor po- 
zitivă în joc. în acest sens, mai 

ten" „proaspătă" ni s-a părut doar
Maria Torok, cu toate că și ea 

tate,
------------------------------------- tansoi

a greșit destul de des. Cum spu
neam, Progresul București, cu 
doi interi activi (Maria Popa și 
Doina Peța), cu o apărare fer
mă, și omogenă, cu Mariana 
Ionescu ceva mai activă ca de 
obicei (repetăm ce am mai 
spus și cu alt prilej : rar și 
deloc la maximum „fructifica
tă" prin sistemul de joc al e- 

~chipei), s-a dovedit intr-un re
viriment care-i poate aduce In 
această primăvară — desigur 
dacă munca va continua în 
același ritm — ieșirea din zona 
periculoasă a clasamentului Di
viziei A în care se află acum.

Confecția București, aflată in 
fața semifinalelor „Cupei cupe
lor", are meritul de a fi reușit, 
intr-un final de-a dreptuj palpi
tant, să „întoarcă" un rezultat 
(cel din prima partidă, cu Hi
drotehnica) care părea compro
mis. Elevele antrenorului V. 
Gogii tan au dovedit că, atunci 
ctad vor, pot realiza un joc 
bun, care s-o ajute pe Rodica 
Grigoraș să-și pună în valoare 
șutul său sec și precis. Numai 
că la Confecția aceste perioa- 

■ de bune de joc sînt rare. Le-am 
dori, mai ales acum, perma
nentizate pentru ca bucureșten- 
cele să treacă cu bine exame
nul semifinalelor „Cupei cupe
lor" în care au ca adversare pe 
handbalistele cehoslovace de la 
Iskra Partizanske. în sfirșit. 
Hidrotehnica Constanța, care și 
de această dată s-a arătat la fel 
de oscilantă în joc, a terminat 
ultima in această grupă semifi
nală, demonstrînd că nu este 
suficient' să ai în echipă jucă
toare cu nume. Mai este nece
sar să și muncești. Și încă se
rios I...

în încheiere și o laudă. Este 
vorba de organizatori, care — 
ca întotdeauna la Tg. Mureș — 
s-au străduit, și au reușit, să 
asigure întrecerii toate condiți
ile necesare pentru ca totul să 
meargă ca un... ceasornic.

om de fotbal
arunce responsabilitatea pe al ți 
factori. Așa fiind, ei nu se pot 
prevala de pretenția, mereu a- 
ceeași, că sînt singurii mari ini- 
țiați în tainele fotbalului și, pe 
deasupra, infailibili. Conducerea 
nu trebuie să se amestece în 
treaba lor, nefiind competentă, 
deoarece este alcătuită din ne- 
specialiști. Acest fel de a gîndi îl 
socot ca fiind o mare greșeală, 
deoarece antrenorul trebuie să a- 
rate și să explice conducerii' tot 
ceea ce face, presupunînd că a- 
ceasta are capacitatea de a în
țelege. tn conducere sînt, în 
general, oameni care iubesc 
fotbalul, altmiiteri nu ar fi a- 
colo, iar ca atare pot aprecia cu 
discernă mint problemele legate 
de fotbal.

— Și acum despre marea dv. 
dragoste : „U“. Ce s-a întâm
plat cu echipa ?

— La „U“ Cluj-Xapoca am avut 
unele iluzii, Ia startul reintrării 
în A, și apoi au venit dezamă
girile. Să sperăm că noul antrenor 
va reuși să îndrepte situația. Este 
marea dorință a noastră, cel 
care o iubim ne „U“ !

Eftimie IONESCU

„CUPA F. R. F. - 50 DE ANI“
Cu prilejul a 50 de ani de la 

înființarea F.R.F., azi și vineri 
va avea loc un turneu la Brad 
și Hunedoara dotat cu trofeul

„Cupa F.R.F. — 50 de ani**. Par
ticipă echipele Aurul Brad, Cor- 
vinuS Hunedoara și formația 
Tatabanya din Ungaria.

ȘTIRi... ȘTIRI...,
O PROGRAMUL JOCURILOR 

DIN OPTIMILE WCUPEI ROMÂ
NIEI**. După cum se știe, dumi
nică se va inaugura sezonul o— 
ficial de primăvară prin dispu
tarea jocurilor din cadrul opti
milor „Cupei României** care pro
gramează următoarele întîlniri :

București : Metalul București — 
Rapid București (Stadionul Repu
blicii)

Ploiești : F.C.M. Galați — Chi
mia Km. Vîlcea

Pitești : C.S. Tîrgoviște —
Steaua

Brăila î Politehnica Iași —
Sportul studențesc

Sibiu : Petrolul Ploiești — Glo
ria Bistrița

Deva : A.S.A. Tg. Mureș — 
Politehnica Timișoara
Alba Iulia : ,,U“ Cluj-Napoca— 

Jiul
Brașov : S.C. Bacău cu Uni

versitatea Craiova sau Olimpia 
Satu Mare.

Toate părticele vor începe La 
ora 14,30.

A POLITEHNICA IAȘI S-A ÎN
TORS DIN IRAK. Echipa de 
Divizia A Politehnica Iași a efec
tuat un turneu de două jocuri în 
Irak. în ambele întîlniri dispu
tate la Bagdad, fotbaliștii ieșeni 
au avut ca adversară echipa re
prezentativă a Irakului care se: 
pregătește pentru Jocurile Olim
pice de la Moscova. în prima 
partidă victoria a revenit gaz
delor cu 1—0 (0—0). In al doilea 

joc, Politehnica Iași a cîștigat 
cu 2—1 (2—0). prin golurile
marcate de : Dănilă (min. 21) șî 
Cern eseu (min. 35).
• S.C. BACAU a REVENIT’

DIN R.D. GERMANA. Fotbaliștii 
băcăuani au jucat trei meciuri în 
RD. Germană : 1—0 (0—0) cu 
Union Berlin (a marcat Antohî), 
3—0 (2—0) cu B.S.C. Oberspree-
Kabelwerk, din liga a Iî-a (au 
marcat : Soșu, Cărpuci și L. 
Moldovan) și 0—3 (0—2) cu Union 
Berlin. în meci revanșă.
• UNIVERSITATEA CLUJ-NA

POCA — TATABANYA (R.P.U.) 
1—0 (0—0). Meci frumos încheiat 
cu victoria Ia limită a gazdelor,, 
prin golul înscris de Cîmpeanu 
II (min. 5€). în min. 85, Mana1 
a ratat o lovitură de la 11 mi 
O dată cu acest meci, Internațio
nalul Anca a fost sărbătorit cu. 
prilejul retragerii sale din acti
vitatea competîțiccială. (I. Lespue 
— coresp.).

Un interlocutor pentru... două teme ele discuție

E. BANCIU GOLGETERUL ESTE, ÎN MARE MĂSURĂ, 
Șl REZULTATUL UNEI STĂRI DE SPIRIT"
Cu Eugen Banciu, fostul 

• „om de gol" al Progresului de 
acum un sfert de veac, „nașul" 
Rapidului cum i se spunea pe 
atunci (el mareînd cu regula
ritate împotriva giuleștenilor), 
discuția se poate purta cu .fo- 
los nu numai pe marginea pe- 
nuriei atacanților prolifici, ei 
și pe cealaltă temă abordată 
de rubrica noastră de fotbal, 
cea a rolului și responsabili
tății conducătorului de club. 
Pentru că interlocutorul nostru 
de astăzi este vicepreședintele 
Sportului studențesc.

— Așadar, Eugen Banciu, 
amintindu-ți de epoca cînd e- 
voluai în teren, ce te izbește 
in primul rind în comparație 
cu cea de azi, cînd stai pe 
banca conducerii tehnice ?

— Faptul că acum vreo 25 
de ani, ca să pot prinde un 
Ioc în echipă, la Progresul 
București, aveam de luptat eu 
asemenea contracandidați în a- 
tac : Oaidă, Smărăndescu, O- 
zon, -Dinulescu, Mateianu, P. 
Moldoveanu, Blujdea, toți mar
catori de... marcă, majoritatea 
selecționați in loturile repre
zentative. Antrenorul avea deci 
de unde alege atacanții cei mai 
în formă. Și, cu modestie, vă 
spun, chiar dacă am jucat mai 
puțin ea ceilalți, cînd intram 
in teren îmi făceam datoria, 
adică marcam ! Golgeterul este, 
după părerea mea, în mare mă
sură și rezultatul unei stări de 
spirit, eare se naște odată eu 
selecția și se incheie odată cu 
angajarea la efort a jucătoru

lui. Antrenorii fac selecția co
piilor fără criterii inițiale dc 
departajare, după principiul : 
„ilmpul va rezolva specializa
rea pe posturi", iar cu timpul 
juniorii ajung să știe de toate 
și nimic. Trăsăturile native fa- 
vorizante trebuie depistate de 
la începutul pregătirii, efortul 
micului fotbalist și al antreno
rului său conjugîndu-se în per
fecționarea acestora. Și chiar 
dacă Ozon a fost mai ales un 
produs al talentului, iar Ene I 
mai ales al muncii fără pre
get, ambele laturi s-au con
diționat reciproc in timpul for
mării lor ca golgeteri renumiți 
ai fotbalului românesc. Actua
lul volum de muncă al atacan
ților nu-și găsește o acoperire 
deplină în lucrul specific pos
tului. Șutul de Ia distanță, de 
exemplu, antidot al aglomeră
rii careurilor, nu este cultivat 
cum trebuie și cit trebuie. Iar 
despre mentalitatea jucătorului, 
aș da un singur exemplu, din 
„ograda" proprie : cu calitățile 
pe care le are (gabarit, de
tentă, controlul balonului, șut) 
lorgulescu ar putea ajunge un 
autentic „om de gol" dacă an
trenamentul invizibil ar merge, 
în ceea ce-1 privește, în pas cu 
cel din teren.

— Ai făcut, astfel, singur 
trecerea la întrebarea care vi
zează condiția conducătorului 
de club...

— ...eare, din păcate, este 
considerai (inclusiv de federa
ție !) o verigă puțin impor
tantă, uneori chiar un... rău

Eugen Banciu, cu pesîe douffj 
decenii in urmă, in traditional^] 
confruntare Progresul — Rapidul 
fată in fa(ă cu portarul DunguăJ 

■I 
necesar. De aceea cred că ar~ 
trebui diversificat și amplificați 
contactul direct dintre federa
ție și conducătorii de club, nur 
numai prin ședințe și controale* 
ale antrenorilor federali, mai
muți sau mai puțin formale. 
Mai ales că unii dintre acești' 
factori responsabili ai clubu
rilor au și calitatea de antre
nori sau au fost jucători, deci' 
sînt interlocutori valabili și înr 
problemele instruirii. în ceea> 
ce mă privește, la club discut’ 
cu antrenorii toate problemele 
muncii de pregătire pentru 
fiecare mare etapă".

Paul SLAVESCU
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«ARTisoa
Cînd veți alege darurile de 1 

și 8 Martie, e bine să știți că 
produsele cosmetice BELLATRIX 
sînt necesare -tuturor femeilor 
pentru că :
• oboseala, surmenajul, viatul, 

soarele, fumul de 
ză prospețimii și 
nului, favorizînd 
prematură ;
• aceste efecte

Înlăturate prin tr-un ___
cosmetic menit să stimuleze func
țiile de protecție ale epidermei;
• produsele cosmetice din ga

ma Bellatrix, realizate pe 
bază de extracte vegetale din
Slajute cardiotonice, activează 

rculația sanguină la nivelul e-

țigară dăunea- 
elasticității te- 

îmbătrînirea sa

nedorite pot fi 
tratament

pldermei, fapt care conduce la 
mărirea capacității sale de pro
tecție și la intîrzierea apariției 
semnelor vizibile de îmbătrinire. 
Mai mult decît atît, BELLATR) 
curăță, tonifică, hidratează și ca- 
tifelează tenul.

Iată de ce vă sfătuim să dăruit; 
BELLATRIX î demachiant, loțiu- 
ne tonică, cremă hidratantă de 
zi, cremă emolientă de noapte 
și cremă emolientă pentru zona 
oculară.

BELLATRIX, „ 
specializate și in 
nele de articole 
comerțului de stat.

BELLATRIX — 
mărțișor, apreciat 
meile .*

la toate raioanele 
toate magazi- 
cosmetice

un dar 
de toate

ale

de 
fe-

I

I

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AUTOTURISMELE — PREZENȚA 
PERMANENTA la tragerilb

LOTO...
După bilanțul bogat al trage

rilor obișnuite din cursul lunii 
ianuarie, la care alături de nu
meroasele cîștiguri consistente în 
bani au fost atribuite nu mai pu
țin de 1» AUTOTURISME „Dacia 
1300“, seria marilor succese con
tinuă șl în această lună. La pri
mele două trageri, respectiv cele 
din 1 șl 8 februarie, alțî trei 
participant! au obținut autotu
risme „Dacia 1300" : este vorba 
de Gheorghe Pricopie (orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej), Șerban 
Mirea (București) șl Mihal Ordog 
(Gorenl, județul Mureș). Cine vor 
fi următorii mari cîștigători de 
autoturisme î Șl dv. vă puteți 
număra printre eL bineînțeles eu 
condiția de a juca. Agențiile 
Loto-Pronosport vă așteaptă as

tăzi șl mîine pentru a vă pro» 
cura bilete cu numerele prefe
rate.

■Ar
Tragerea Pronoexpres de as

tăzi, 20 februarie 1S80, se televi
zează In direct Inceplnd de Ia 
ora 15,15.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 FEBRUA

RIE 1980

Categoria 1 (13 rezultate) F
variantă 100% = Autoturism Dacia 
1300 șl 1 variantă 25% a 17.500 
lei ; Categoria 2 (12 rezultate) 2 
variante 100% a 17.985 lei și 25 
variante 25% a 4.496 lei : Cate
goria 3 (11 rezultate) 119,00 va
riante a 1.870 lei. REPORT' CA-- 
TEGORIA 1 : 36.150 lei. Autotu
rismul Dacia 1300 de la categoria 
1 a fost obținut de ALEXANDRU 
SILVASEANU din București...



BOXERUL NICOLAE CRĂCIUN ÎNVINGĂTOR 
LA „MĂNUȘA DE AUR" A BELGRADULUI
La turneul internațional de 

box „Mânușa de aur” a Bel
gradului, unde au luat startul 
peste 100 de pugiliști din opt 
țări (Cehoslovacia. Cuba, El
veția, România, Tunisia. Un
garia, U.R.S.S.. și Iugoslavia), 
reprezentantul țării noastre la 
categoria semimuscă. 
Crăciun, a realizat un 
succes, clasîndu-se pe 
loc. El a obținut trei 
consecutive. în finală învingîn-

Nicolae 
frumos 
primul 
victorii

du-1 pe cubanezul Niurezi, 
ceilalți patru boxeri români 
(C. Tițoiu, T. Tudor, V. Gîr- 
gavu, I. Cernat) au pierdut 
partidele din semifinale, cla- 
sîndu-se pe locul 3 la cate
goriile lor : C. Tițoiu p.ab. 1 
(rănire) Mihailov (U.R.S.S.)., 
T. Tudor p.p. Nemeth (Unga
ria), V. Gîrgavu p.p. Stanko- 
vid (Iugoslavia), I. Cernat p.p. 
Popovid (Iugoslavia).

4 SPORTIVI ROMÂNI LA „INIERNAIIONAIEIE"
DE TENIS DE MASA AIE R.F.G

1 Astăzi pleacă în R. F. Ger
mania sportivii români care 
vor participa la Campionatele 
internaționale de tenis de 
masă ale acestei țări. Din lot 
fac parte Eva Fcrenczi, Liana 
Mihuț. Șerban Doboșî și Ște
fan Moraru care se pregă-

tesc în vederea „europenelor” 
de la Berna. Antrenor — Emil 
Prokopecz.

întrecerile se vor disputa în 
localitatea Russelsheim și vor 
debuta vineri, cu probele 
echipe.

STEFAM HAUKLER

DESPRE O FINALA RAR INTILNITA
în calendarul Federației in

ternaționale de scrimă, la 
începutul acestui an olimpic 
figurează pentru floreta fe
minină campionatele interna
ționale ale României, de la 
București, competiția similară 
a R.D. Germane, organizată 
la Leipzig, precum și la sflr- 
șitul acestei săptămîni, „Tro
feul Goppinj’en", în R.F. Ger
mania.

La Leipzig, lotul floretistelor 
românce a fost condus de 
antrenorul ștefan Haukler, u- 
nul din tehnicienii care răs
pund de pregătirile floretiste
lor noastre pentru Jocurile 
Olimpice. Care fapt i s-a im
pus mai pregnant ?

„Deși sînt prezent pe plan
șele internaționale de peste 
două decenii, ca sportiv sau 
antrenor, nu-mi mai amintesc 
să fi participat sau să fi a- 
sistat la o asemenea finală a 
unei probe individuale, cum 
a fost cea de la campiona
tele internaționale feminine 
ale R.D. Germane. Ce s-a in- 
iîmplat ? După consumarea 
tuturor asalturilor finalei, cu 
o singură excepție — polone
za Staszak, distanțată de plu
ton, cu 0 victorii — toate ce
lelalte cinci finaliste realiza
seră cite 3 victorii l Astfel 
incit a fost necesar un barai 
de cinci sportive, practic o 
nouă finală... La capătul a- 
cestui ultim act al competi
ției — care a durat în total 
4 ore î — am avut satisfacția 
3e a vedea terminînd învin
gătoare pe reprezentanta ță
rii noastre, Ecaterina Stahl. 
In pofida faptului că fosta

campioană a lumii era cea 
mai vîrstnică dintre finaliste, 
Ecaterina Stahl a reușit să 
se impună, cîștigind chiar 
asalturile pe care ie pierduse 
în timpul primei faze a fina
lei, la Hajzer și Kovacs (Un
garia), ceea ce a demonstrat, 
pe de o parte, o bună ori
entare tactică, iar pe de alta, 
o remarcabilă mobilizare psi
hică, ambele absolut necesare 
intr-o mare întrecere cum va 
fi cea de la J.O. de la Mos
cova. Dealtfel, pe tabloul e- 
liminărilor directe (primele 32 
calificate) au apărut 4 din 
cele 5 floretiste românce (A- 
driana Dragomir, Magda Che- 
zan, Csila Ruparcsics și, fi
resc, Ecaterina Stahl), la con
cursul de la Leipzig partici- 
pînd primele garnituri ale 
Ungariei (vicecampioană mon
dială), R.D.G. (cîștigătoarea 
Universiadei ’79), Franței (tra
dițională candidată la podiu
mul marilor competiții). Prin
tre floretistele care au evo
luat pe planșele de la Leipzig 
au fost trăgătoare reputate ca 
Magos, Kovacs, Ștefanek (Un
garia), Staszak, Krolikowska 
(Polonia), V. Trinquet, Latril- 
le, Demaille (Franța), Dick, 
Hertrampf (R.D.G.).

Intr-o asemenea companie, 
ca și la apropiata confrun
tare de la puternicul turneu 
de la Goppingen, ce va fi 
urmat, la o săptămînă, de 
„Turneul celor 7 națiuni", 
vom putea să ne edificăm a- 
supra potențialului actual al 
candidatelor noastre pentru 
J.O.".

FOTBAL MERIDIANE
DUKLA PRAGA 
ÎNVINGĂTOARE 
LA VIAREGGIO 

internațional pentru 
tineret de la Via- 
încheiat cu victoria

Turneul 
echipe de 
reggio s-a 
echipei Dukla Praga, care a 
intrat In posesia trofeului, în 
finală, fotbaliștii cehoslovaci 
au învins cu scorul de 1—0 
(0—0) echipa Lazio Roma.

STEAUA ROSIE BELGRAD 
IȘI CONTINUA TURNEUL
La Hong Kong. o selecțio

nată locală a întilnit formația

ATLETISM a Cu prilejul oam- 
pionatelor U.R S.S. pe teren a- 
coperit, care au avut loc La Mos
cova, Konstantin Volkov a cîștt- 
gat proba de săritură cu prăjina 
cu o performanță de 5,60 m. Pe 
locul doi s-a clasat campionul 
european de juniori Vladimir 
Poliakov, de asemenea cu 5,60 
m. Alte rezultate : 100 m — An
drei Sliapnikov 10,46 ; 110 mg — 
Viktor Miasnikov 13,75 : greutate 
— Anatoli Yaros 20.16 m.

CICLISM @ Pe velodromul din 
orașul Gând s-a disputat 
pionatul _ _ „T________
Titlul a fost cîștigat de ciclistul 
belgian ~ ‘ ’ T___  __ ‘
puncte. Sercu a demonstrat

cam- 
european „Omnium”.

Patrick Sercu cu 8,5
_ *_ o

formă. deosebită. acumulînd
punctele victoriei în proba de
1 km lansat, urmărire șl cursa 
americană. - Cea de-a 4-a etapă

Pentru

Itff^ocurileOlimpice de
MARȚI, ZIUA CONFIRMĂRILOR
• Eric Heiden la a treia victorie I • Ulrich Wehling 
trei titluri olimpice consecutive la combinata nordică
• In ultima etapă a turneului de hochei România

întîlnețte Norvegia
LAKE PLACID, 19 (prin te

lefon). — Zi plină aci, în «ca
pitala” olimpică a sporturilor 
de iarnă, dar, în același timp, 
zi de mare bucurie pentru ze
cile de mii de spectatori-turiști 
al țării gazdă care au luat cu 
asalt tribunele ce înconjoară 
ovalul de gheață de la „Olym
pic Center”. Motivul ? Foar
te simplu : marele favorit al 
iubitorilor sporturilor de iarnă 
nord-americani, compatriotul lor 
Erio Heiden asalta, în proba de 
1000 m patinaj viteză, cea de a 
treia medalie de aur^ Asalt 
reușit cu succes (și cu un nou 
record olimpic !), ceea ce a fă
cut din acest masiv sprinter al 
gheții eroul zilei a 7-a a J.O. 
de iarnă și una din principalele 
și autenticele vedete ale acestei 
ediții. Alături de el, marele 
specialist al combinatei nordice 
Ulrich Wehling (R.D.G.) a 
realizat un record de excepție 
înscriindu-și în palmares cea de 
a treia victorie olimpică conse
cutivă (!) în această probă. Du
pă Sapporo în 1972 și Innsbruck 
în 1976, Ulrich Wehling s-a im
pus din nou 
toritate ! — 
disciplină a 
și săritori

— nota bene, cu au- 
în această dificilă 
schiorilor fondiști 

de la trambulină.

iarna,

La slalom uriaș, excelentul 
Ingemar Stenmark și-a confir
mat clasa înaltă, repurtind un 
mult aplaudat succes datorat 
mai ales bunei sale evoluții din 
manșa a doua, tind a „promo
vat” de pe poziția a treia pe... 
prima țreaptă a podiumului o- 
limpic !

★
Luni seară s-a Înregistrat la 

Olympic Center recordul de pu
blic de pină acum : 6 200 de 
spectatori Interesul spectato
rilor a fost stirnit de meciul 
de hochei S.U.A. — România. 
Meciul a confirmat așteptările 
fiind dinamic, spectaculos și — 
in ciuda scorului final : 7—2
(2—0, 2—1, 3—1) — echilibrat 
în cea mai mare parte.

în această partidă antrenorul 
Ștefan Ionescu a menținut al
cătuirea primei linii de atac in 
formula : Hălăucă — Turcanu 
— Cazacu (opțiune determinată 
de accidentarea lui Costea) și a 
încercat, în majoritatea timpu
lui, o linie a doua compusă din 
Bela Nagy — Solyom — Axin- 
te. Pînă In minutul 12 scorul 
s-a menținut alb deși in acest 
interval de timp hocheiștii ro
mâni au fost o dată în inferio
ritate numerică. Scorul a fost

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
Slalom uriaș (19 fe-SCHI ALPIN. . ,

bruarie, clasament final): 1. Ingemar 
Sttnmark (Suedia) 2:40,74; campion 
olimpic ; 2. Andreas Wentzel (Lie
chtenstein) 2:41,49 ; 
(Austria) 2:42,51; 4. 
(Iugoslavia) 2:42,53; 
(Elveția) 2:42,75; 6.
(italia) 2:42,95.

PATINAJ VITEZA. 1000 m bărbați 
(19 februarie): 1. Eric Heiden (S.U.A.) 
1:15|1S — record olimpic, campion 
olimpic; 2. Ga etan Boucher (Canada) 
1:16,68; 3—4. Frode Roenning (Nor
vegia) și Vladimir Lobanov (U.R.S.S.) 
1:16,91; 5. “ “ - •• • •
1:17,41; 6.
1:17,54.

BIATLON. 
bruarie): 1. ____
32:10(69, campion olimpic; 2. 
mir Alikin (U.R.S.S.) 32.53,10; 
natolil Aliabiev (U.R.S.S.)
4. Klaus Siebert (R.D.G.)
5. Kjell Soban (Norvegia) 33:34,64;
6. Peter Zelinka (Cehoslovacia) 
33:45,20.

HOCHEI. Rezultate din etapa a 
IV-a (18 februarie), grupa „roșie*: 
U.R.S.S. - Finlanda 4-2 (0-1, 1-1, 
3—1); Canada — Japonta 6-0 (2-0, 
2—0, 2-0), Olanda — Polonia 5-3
(3-1, 2-1, 0-1); in clasament:

3. Hans Enn 
Bojan Krizaj

5. Joch Luethy 
Bruno Noegler

Peter Muller (S.U.A.) 
V. De Jong (Olanda)

Proba de 10 km (19 fe- 
Frank Ulrich (R.D.G.) 

~ Vladi-
3. A- 

33:09,16; 
33:32,76;

CLASAMENTUL 
PE MEDALII

1. U.R.S.S. 6 aur, 4 argint. 
4 bronz; 2. R.D. Germanâ 
5-4-6; 3. S.U.A. 3-2-0 ; 4.
Austria 3—1—1; 5. Suedia
2-0-0; 4. Olanda 1-1-1.

„CONCURSUL PRIETENIA"

1.

2. Canada 
; 4. Olanda
6. Japonia 1 

M______ _ Cehoslovacia
11-3 5-0, 1-2), Suedia - Nor-
vegia 7-1 (2-0, 4-0, 1-1), S.U.A. -

U.R.S.S. 8 p: 
Finlanda 4 p: 
Polonia 2 p; i 
„albastra”:

România 7-2 (2-0, 2-1, 3-1), in cla
sament: 1. Suedia 7 p (22/5); 2.
S.U.A. 7 p (21/8); 3. Cehoslovacia 
S p; 4. R.F.G. 2 p (19/26): 5. Ro
mânia 2 p (10/26) ; 6. Norvegjo 0 p. 
In ultima etapâ, echipa României 
întîtnește miercuri formația Norvegiei.

PATINAJ ARTISTIC. In proba mas
culină individuală, după disputarea 
figurilor impuse în clasament con
duce Jan Hoffman (R.D.G.) 44,76 p, 
urmat de Charles Tickner (S.U.A.) 
43,76 și David Sort tee (S.U.A.) 43,04 p.

SCHI FOND. Combinată nordică, 
clasament final: 1. Ulrich Wehling 
(R.D.G.) 432,200 p, campion olimpic; 
2. Julro Karjalainen (Finlanda) 429,500 
p; 3. Konrad Winkler (R.D.G.) 425,320 
pt 4. Tom Sandberg (Norvegia) 418,465 
p; 5. Uwe Dotzauer (R.D.G.) 
418.415 p; 6. Aleksandr Maiorov 
(U.R.S.S.) 412,210 p.

SIOP-CAORU

6
3 
p;

3 000 m femei
ALPIN : ora 11 : 
uriaș femei, man-

p; 3. 
p; 5. 
grupa 
R.F.G.

meda-

Inna Rodnina și 
sandr —

partenerul ei, Alek-
Zaițev, neîntrecuți campioni ai 

probei de perechi.

HOCHEI : o.ra 13 : Ro 
mânia — Norvegia (,,A“) 
ora 13,30 : Cehoslovacia — 
Suedia („A”), ora 16,30 
Polonia — Japonia (,,R“) 
ora 17 : U.R.S.S. — Ca 
nada ora M : Fin
landa — Olanda („H"). ori
20.30 : S.U.A. — R.F. Ger
mania (,,A“) — ultimele
meciuri in cadrul grupe
lor preliminarii.

PATINAJ ARTISTIC : 
ora 8 : Proba feminină — 
figuri obligatorii.

PATINAJ VITEZA : ora
10.30 :

SCHI 
Slalom 
șa I

SCHI 
Ștafeta

FOND : ora
4X10 km bărbați

acest minut de Bro-deschis în
ten, pentru ca după numai trei 
minute Strobel să-l majoreze 
la 2—0 printr-un punct înscris 
neregulamentar din spațiul por
ții. Repriza a doua găsește re
prezentativa României din nou 
in atac, Gali trage în bară (min. 
27) pentru ca, in continuare, 
nord-americanii, mai eficienți, 
să-și majoreze avantajul la 3—0 
prin Wells (min. 30). Căpitanul 
formației române, Doru Tu- 
reanu semnează un gol de toată 
frumusețea în min. 34, reducînd 
din diferență (3—1), dar o ezi
tare a apărării noastre îi per
mite lui Schneider să refacă 
in min. 37 diferența de trei go
luri în avantajul echipei sale. 
Ultima repriză nu începe sub 
cele mai bune auspicii pentru 
echipa noastră, care timp de 6 
minute joacă în inferioritate 
numerică (au fost eliminați pe 
rînd Berdilă, Gali și Solyom), 
situație de care a profitat echi
pa gazdă, care în min. 49 s-a 
detașat la 5—1 printr-un gol 
înscris de Christoff. în min. 52 
Hălăucă fructifică o excelentă 
pasă a lui Moroșan, înscriind 
in poarta lui Jim Craig, soco
tit pînă acum cel mai bun goal
keeper al turneului. Din păcate 
în ultimele minute formația ro
mână nu se mai concentrează 
și în min. 57 și 59 Brotcn și 
McClanahan stabilesc scorul fi
nal : 7—2, prea sever față de 
desfășurarea generală a între
cerii. A condus' Viktor Dom- 
brovski (U.R.S.S.) la centru, a- 
jutat la cele două linii de Kent 
Stuart și Gerry Holelt (ambii 
Canada).

Radu URZICEANU

RODNINA-RECORDMANA ABSOLUTA
A PATINAJULUI ARTISTIC

Dacă s-ar putea 
vorbi de „recor
duri" In patinajul 
artistic, atunci pri
mul loc pe o listă a 
performerilor ab- 
soluți ar reveni, 
fără îndoială, Irine; 
Rodnina. Excelenta 
patinatoare sovietică 
este posesoarea celui 
mai bogat palma
res de victorii, în 
dificila disciplină a 
grației șl supleței 
lunecărilor pe ghea
ță. Nu mai puțin de 
34 medalii de aur 
împodobesc panoplia 
ei de campioană, în 
proba de perechi, 
iar dintre acestea 10 
și, respectiv 11, cer
tifică supremația sa 
pe plan mondial și 
cei continental. Un 
singur record rămă
sese neatins pentru 
Irina, pînă deunăzL 
Cel al titlurilor o- 
limpice, în care era 
întrecută de regina 
norvegiană a pati
najului, neuitata 
Sonja Henle. Aceasta, ____
liată cu aur la trei ediții con
secutive ale J.O. de iarnă : 
1928, 1032 Șl 1936. Acum. a-
cestei excepționale performanțe 
îi este adăugat și numele 
Irinei Rodnina.

Prima medalie olimpică de 
aur a patinatoarei moscovite, 
care domnește pe scena gheții 
de 12 ani, datează de la edi
ția din 1972 a 
Sapporo, alături 
Ulanov, primul 
părtaș la marile 
cucerit pentru____  ___
laurii olimpici. Doi ani mal 
târziu, începe să patineze în 
cuplu cu Aleksandr Zaițev, 
actualul ei soț. împreună cu 
acesta îșl reînnoiește titlul de 
campioană olimpică. La 
Innsbruck, în 1976. Iar acum, 
după o spectaculoasă evoluție

LA SCRIMĂ
GOTTWALDOV, ÎS (prin tele

fon). in localitate au început 
întrecerile „Concursului — ' 
tenia", dedicat tinerilor ___
meri (pînâ la 20 de ani) din țări 
socialiste. In prima probă In
dividuală, floretă băieți. repre
zentanții noștri au avut o com
portare neașteptat de slabă, cu 
excepția lui N. nie ajuns în 
faza eliminărilor directe, toți 
ceilalți (S. Roca, Gh. HusztL A. 
Lorinczi. F. Bucur) fiind elimi
nați din primul tur. In 
divldualâ de sabie, P. 
A. Chlculiță n-au reușit 
de primul tur, iar 
nescu, V. Mocanu șl 
poiu, deși calificați in 
minărilor directe n-au 
junge în finală.

Oas- 
cu 

mar-

Steaua Roșie din Belgrad, 
peții
4—0 ... . -
cate de Nikoloco, Repcid, Sa- 
vid și Filipovici.

au obținut victoria 
(2—0), prin punctele

FOTBALIȘTII SOVIETICI 
LA ROMA

Selecționata U.R.S.S. a susți
nut o nouă intilnire_in capi
tala Italiei, cu 
pe care a 
(1-0). Cele trei 
fost realizate de Gavrilov, Ro- 
manțeev și Sciavlo. Pentru 
gazde a înscris Conti.

A.S. Roma, 
învins-o cu 3—1 

puncte au

TELEX • TELEX
a „Turului Mării Mediterane" 
(Vitrolles — Seziers. 210 km) a 
fost cîștigată de Noel de Jonk- 
heere (Belgia) cu timpul de 
5h34:45. în clasamentul general, 
pe primul loc se află francezul 
Michel Laurent, urmat La 7 sec 
de olandezul Gerries Knetemann

LUPTE 9 La Clermont Ferrand 
au luat sfirșit întrecerile tradi
ționalei competiții internaționale 
pentru „Trofeul Roger Coulon“. 
Iată învingătorii In ordinea cate
goriilor, La libere : Fellmov •
Zecev Dukov : Jankov; Mamev; 
Marinov și Yacev. toți din echipa 
Bulgariei. în concursul de greco- 
romane, luptătorii din R.D. Ger
mană și Grecia au obținut cîte -

Prle- 
scri-

proba Jta- 
Badea și 
să treacă 
FL Pău- 
L. Fili-
faza eil- 
putut a-

două victorii, iar cei din Italia, 
Iugoslavia și S.U.A. cîte o vic
torie.

TENIS a A început turneul de 
la Denver (Colorado). Rezultate : 
Gottfried — Walts 6—4, 6—7,6—4; 
Denser — Dent 6—4, 3—6. 6—0 : 
Moor — Taygan 6—1, 2—6. 6—2; 
Kriek — Stock "on 6—L 6—1.

VOLEI • Au continuat meciu
rile din cadrul cupelor europene. 
Rezultate tehnice : „Cupa cupe
lor" (masculin) : Panathlnaikos 
Atena — A.S. Goteborg 3—0 ; 
Dolina Vodă Praga — Munchen 
1360 3—1 ; „Cupa campionilor eu
ropeni" (feminin) ; steaua roșie 
Praga — Dokkjm (Olanda) 3—2; 
Eczacibași (Turcia) — Torrevalega 
(Spania) 3—0 ; „Cupa cupelor” : 
Starlift Voorburg — U.S.C. 
Munster 3—2 ; Catania (Italia) — 
Cometa (Spania) 3—0.

Jocurilor. L«a 
de Aleksei 
ei partener, 
victorii, ea a 
întâia oară

pe gheața lui „Olympic Cen
ter" din Lake Placid, ei urcă 
din nou pe prima treaptă a 
podiumului de premiere.

Irina Rodnina este originară 
din Moscova născută la. 12 
septembrie 1949 (înălțime 1,52 
m ; greutate 49 kg). Alek
sandr zaițev s-a născut la 
Leningrad, la 16 iunie 1952 
(înălțime 1,78 m ; greutate 69 
kg). Sînt antrenați de Tatiana 
Tarasova cunoscută specia
listă a patinajului sovietic. 
Au avut un an de întreru- 
pera în sezonul trecut, cînd 
Irina a dat naștere unui băie
ței, numit Aleksandr (Sașa) 
ea și tatăl său. Victoria lor la 
această „Olimpiadă albâ“ cer
tifică o revenire in vîrfuJ 
ierarhiei mondiale. asupra 
căreia, dealtfel, nimeni nu se 
îndoia.
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