
LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUSESCU
IERI A ÎNCEPUT VIZITA RECELUI

HUSSEIN IBN TALAL
AL REGATULUI HAȘEMIT AL IORDANIEI

La invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
miercuri la amiază a sosit in 
Capitală, într-o vizită oficială, 
Maiestatea Sa regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașemit 
al Iordaniei.

Noua intilnire la 
româno-iordaniană, 
bunelor relații de 
respect reciproc și 
dintre cele două țări, se 
scrie, totodată, în eforturile co
mune ale României și Iorda
niei de a da un conținut tot 
mai rodnic și mai bogat ra
porturilor bilaterale, de a in
tensifica legăturile reciproce, 
corespunzător intereselor ambe
lor popoare, cauzei păcii și co
laborării internaționale.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, împodobit sărbă
torește.

în intimpinarea șefului sta
tului iordanian a venit președin
tele Nicolae Ceaușescu.

La ora 13,30 aeronava spe
cială cu care călătorește su
veranul iordanian, escortată do 
la intrarea pe teritoriul țării 
noastre de avioane ale forțelor 
noastre armate, a aterizat. La
scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu a urat re
gelui Hussein un cordial bun 
sosit în România. Cei doi șefi
de stat iși string îndelung
mîinile. se îmbrățișează.

Are Ioc solemnitatea primirii 
Înaltului oaspete.

Numeroși bucureșteni aflați 
pe aeroport aclamă cu entu
ziasm pentru prietenia ro
mâno-iordaniană, participind cu 
însuflețire la reîntilnirea din
tre cei doi șefi de stat.

în această atmosferă semni
ficativă pentru bunele relații 
româno-iordaniene, președintele 
Nicolae Ceaușescu și regele 
Hussein părăsesc aeroportul 
Intr-o mașină, escortată de mo- 
tocicliști, indreptindu-se spre 
reședința rezervată Înaltului 
oaspete. Pe arterele principale 
ale Capitalei, mii de locuitori, 
care fluturau stegulețe romă-

nivel inalt 
expresie a 

prietenie, 
colaborare, 

în-

nești șl iordaniene, au salutat 
cu sentimente de profundă sti
mă pe cei doi șefi de stat, 
manifestindu-și, prin aplauze și 
urale, satisfacția și deplina »- 
probare față de noua întilnire 
româno-iordaniană la nivel 
înalt, moment cu profunde șl 
pozitiva implicații atit în do
meniul relațiilor bilaterale, cit 
și în sfera vieții internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Hussein au 
cu cordialitate 
de prietenie 
țimii.

răspuns 
manifestărilor 

șl stimă ale mul-

★
Sa regele Hussein 
Regatului Hașemit 
a făcut, in cursul 
de miercuri, la

Maiestatea 
Ibn Talal al 
al Iordaniei 
după-amiezii 
Palatul Consiliului de Stat, o 
vizită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia.

★
La Palatul Consiliului de Stat 

au început, miercuri 20 februa
rie, convorbirile oficiale intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și Maiestatea Sa 
regele Hussein Ibn Talal al Re
gatului Hașemit al Iordaniei.

Convorbirile prilejuiesc un 
larg schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea conlucrării 
româno-iordaniene, precum și 
in legătură cu evoluția situației 
politice mondiale.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a # oferit, 
miercuri, un dineu oficial în 
onoarea Maiestății Sale Hussein 
Ibn Talal, regele Regatului Ha
șemit al Iordaniei, la Palatul 
Consiliului de Stat.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Hussein Ibn Talal au 
rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prieteneas
că.
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ȚȚ IMERNAȚIONALLlf
DE FLORETA (m) 

Alt ROMÂNIEI
Sîmbătă și duminică, in 

Floreasca din Capitală, se 
desfășura întrecerile unei 
mari competiții internaționale 
de scrimă găzduite de țara 
noastră în acest sezon pre- 
olimpic. Este vorba de Cam
pionatele internaționale de flo
retă masculin ale României, 
concurs prevăzut șl în calen
darul F.I.E., Și-au confirmat 
participarea pînă la această 
oră loturile de floTetiști din 
Bulgaria, Polonia, R.D.G., Un
garia, U.R.S.S., la care se va 
alătura, firește, un masiv lot 
de scrimcri din țara noastră.

CETĂȚENE

sociala a tuturor

ȘI CETĂȚENI!
totind candidații frontului 

Democrației șl Bnitățil So
cialiste, votați pentru conti
nuarea Intr-un ritm susținut
a industrializării socialiste.
pentru dezvoltarea cconomico- 

locaiitâtiior patriei, pentru
întărirea independenței $i suveranității naționale, 
pentru făurirea societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintarea României spre comunism! I
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Campionatul național de biatlon

SURPRIZA DE LA 20 km S-A REPETAT Șl LA 10 km!
• losif Tamaș (Dinamo) cucerește două titluri • S-a confirmat, din nou, importanta tragerilor de calitate

POIANA BRAȘOV, 20 (prin 
telefon). Proba de 10 km, pro
gramată in ziua a doua a cam
pionatului național de biatlon 
ce se desfășoară pe trasee a- 
menajate în Poiana Mică a 
Brașovului, nu și-a dezmințit 
caracterul spectacular caracte
ristic. Cadrul organizatoric co
respunzător asigurat, dar mai 
ales ardoarea cu care concu- 
renții și-au disputat șansele 
pentru a prinde o poziție cit 
mai bună în ierarhi^ anuală a 
„viteziștilor” biatlonului și e- 
chilibrul întrecerii (primii 5 
clasați au fost eșalonați pe doar 
49 de secunde...) 
acestei competiții 
calitativ

Toată _____ _ ______ ._
legitim interes evoluția ace
luia ce 
priză de a cuceri, cu totul ne
scontat, titlul național în proba 
de 20 km, dinamovistul losif

5

Tamaș. A fost atunci evoluția 
sa o întîmplare ? Astăzi (n.r. 
ieri), toată lumea s-a convins 
că nu 1 Pentru că Tamaș a mai 
produs o surpriză... confirmînd 
succesul de luni. El a dominat, 
în primul rînd prin trageri de 
calitate (a spart toate talerele, 
și din poziția culcat, și din pi
cioare), întrecerea individuală 
pe 10 km. Meritul cuceririi ce
lor două titluri — obținute, nu 
fără eforturi, nu fără emoții 
— aparține în egală măsură 
colectivului de specialiști ai 
clubului Dinamo Brașov, con-

dus de Ștefan Stăiculescu, care 
a știut să atenueze consecințele 
atit de neplăcute ale hepatitei 
care l-a ținut pe elevul lor mai 
bine de un an de zile departe 
de zăpadă.

Următoarele locuri pe po
dium au revenit tot unor 
biatloniști care au tras bine, 
în ordine : Ghcorghe Duca, cu 
o tură penalizare la poziția în 
picioare, și Victor Fontana, a- 
cest model de seriozitate în

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag. 2-3)

In obiectiv - eficiența cluburilor sportive

superior. 
lumeă a

au conferit 
un caracter

așteptat cu
produsese marea sur-

LA PETROLUL PLOIEȘTI SE PREGĂTESC 800 DE SPORTIVI, 
INSTRUIRII POATEDAR CALITATEA

A

în meciul de baraj Ciocâltea — Stoica

PRIMA PARTIDĂ - REMIZĂ

Mai mult de o jumătate de 
deceniu, gimnastica feminină 
românească a fost dominată de 
o mare sportivă ; am numit-o 
pe Elena Ceampelea care, 
mai ales între anii 1965—L97o’ 
a cucerit de nenumărate ori 
titlul de campioană absolută a

FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ
fesionalitate — se situează încă 
pe primul ioc în ierarhia ce
lor nu mai puțin de 14 secții 
cite numără acum unitatea 
ploieșteană de performanță. 
Două cupluri de antrenori, 
Elena Sima — Octavian Belu 

’’ndiea Cheșa — Petre Mi-

Tot în 1979, cele 11 secții de 
nivel republican (sportivii ce
lorlalte 
mai la 
dețean) 
rile de

3 secții iau parte nu- 
întreceri de nivel ju- 
au trimis pe podiumu- 
premiere ale întreceri-

lon GAVRILESCU

în sala Facultății de arhitec
tură din Capitală a început, 
ieri, meciul de baraj pentru 
desemnarea campionului de șah 
al țării dintre marele maestru 
Victor Ciocâltea și maestrul 
internațional Valentin Stoica. 
Avînd piesele albe în prima 
partidă, Ciocâltea a început mu
țind peste două cîmpuri pionul 
din fața regelui. Stoica a adop
tat o apărare siciliana, ajungîn- 
du-se într-o variantă mal pu
țin uzitată, pe care Larsen și 
Miles au utilizat-o nu fără suc
ces. Negrul s-a apărat foarte 
solid, forțind simplificări care 
să conducă la egalizarea pozi
ției. Dealtfel, lucrul acesta s-a 
întimplat, și la mutarea 21-a 
fiecare dintre părți mai rămă
sese cu cite două piese ușoare 
pe tablă. Victor Ciocâltea a ac-

ceptat în această situație pro
punerea de remiză a lui Va
lentin Stoica. Astăzi, de la ora 
16, se dispută partida a doua.

♦ ■Marți, tot în sala Facultății 
de arhitectură, a început tur
neul internațional organizat de 
asociația sportivă Electronic», 
turneu aflat la a doua ediție. 
Media Elo a concursului este 
de 2 305 p, fiind necesare 6,5 p 
pentru obținerea unei norme de 
maestru FIDE în prima rundă 
au fost decise două partide: 
Tratatovici l-a învins pe polo
nezul Pictruszak, iar Fuhrman 
a pierdut la ungurul Balogh. 
Partidele Teacă—Botez, Er- 
deuș—Kertsz, Antonov (Bulga
ria)—Reicher și Vakev (Bul
garia)—Hakki (Siria) 
remize.(Continuare in pag 2-3)

PUTEREA DE CONCENTRARE - FACTOR AL SUCCESULUI
IN

Lecție de gimnastica, sub conducerea antrenorului Petre Miclăuș, 
la clubul Petrolul Foto : Ion MIHAICA

țării, a ciștigat concursuri in
ternaționale. Școala ploieșteană 
de gimnastică, mai exact spus 
cea a clubului Petrolul, acolo 
unde a fost crescută și forma
tă Elena Ceampelea, se men
ține și azi în cursa centrelor 
din care, an de an, pornesc 
mereu talente către consacrare.

Am început însemnările 
noastre despre clubul Petrolul 
cu gimnastica, pentru că a- 
ceastă disciplină — grație unor 
antrenori de indiscutabilă pro-

clăuș, continuă să muncească 
fără rezerve pentru gimnastică. 
Cîteva talente de astăzi, cu 
certe posibilități de afirmare : 
Laura Anghel, Tania Rotea, 
Cătălina Pieptănaru, Narcisa 
Marinache, Carmen Ghițeanu 
și luliana Lungu. Să notăm că, 
de pe-acum, unele dintre aces
te mici gimnaste au contribuit 
la ocuparea de către echipa 
clubului din Ploiești a locului 
I la campionatele naționale pe 
1979 (categoria a IV-a).

Se știe că o bună capacitate 
de concentrare 
zintă o condiție 
tru obținerea 
maxim. După 
problemei, distragerea atenției 
chiar numai pentru o fracțiune 
de secundă, poate rata truda 
multor ore de antrenament

La J.O. din Mexic, in finala 
probei de canoe simplu, Ivan 
Patzaichin 
de medalia 
o fracțiune 
mai cițiva 
sosire, l-a 
rea unui loc pe podium, deși 
conducea în pluton. Această 
scăpare avea s-o compenseze 
la proba de dublu, împreună

psihică repre- 
de bază pen- 
randamentului 
cum reversul

a fost la un pas 
de aur. Ezitarea de 
de secundă, la nu- 
metri de linia de 
costat insă pierde-

MAREA PERFORMANTA
Această încălzire nu poata 

dura însă la nesfîrșit, ea a- 
vînd un caracter ondulatoriu, 
fiind întreruptă de blocaje. 
Pentru ca aceste blocaje, ase
mănătoare cu „scoaterea din 
priză a motorului uman”, să 
nu survină în timpul competi
ției, ci în pauzele acesteia, 
sportivul trebuie să-și ia din 
timp măsuri de protecție, care 
să-î permită restabilirea ener
giei consumate în efort. Ast
fel, în pauze dintre seturi, 
ruri, runde, aparate, serii, 
care sportiv poate trece la

MARIA ȘERBAN 
psiholog

cu Serghei Covaliov, revanșin- 
du-se intr-un efort total de 
luptă, concentrare și dirzenie.

Concentrarea psihică are ca 
punct de referință sistemul 
nervos central Dar mobiliza
rea atenției, puterea ei de con
centrare nu se fac doar de la 
această „centrală”, ci și prin- 
tr-o bună încălzire înainte de 
fiecare intrare în concurs (tur, 
serie, meci, rundă, aparat). în
călzirea trebuie să includă 
componenta musculară, ner
voasă și” emoțională. Fiecare 
componentă o completează pe 
cealaltă și toate se unesc în- 
tr-un tot armonios, pregătin- 
du-1 pe sportiv pentru solici
tările din concurs.

tu— 
fie- 
re-

(Continuare in pag. 2-3)



In preajma reluării campionatului Diviziei A la rugby

AZI, DESPRE PREGĂTIRILE ECHIPELOR
ȘTIINȚA BAIA MARE, POLITEHNICA IAȘI 

Șl UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

FRUNTAȘI DE IERI ȘI DE AZI AI SPORTULUI 
NOSTRU ÎN MIJLOCUL COPIILOR

• Rugbyștii bălmăreni lșl con
tinuă periplul Italian. Pînă acum, 
ei au Înregistrat trei victorii. 
Prima din ele, asupra selecțio
natei Internationale a „Zebre
lor" (12—11 La Rovigo). O alta, la 
Brescia, asupra divizionarei A 
din localitate. Signo (situată ac
tualmente pe locul 3 in clasa
ment) ; scorul : 22—8 (12—0). De 
remarcat că Brescia, sub condu
cerea antrenorului francez Robert 
Poulain, cu șase internaționali 
italieni In formație, nu a lost 
învinsă acasă In acest campionat. 
Un al treilea succes a fost obți
nut la Calvizano, In fața echipei 
San Dona (locul 5 în campiona
tul primei divizii) cu scorul ca
tegoric de 42—14 (2b—6). In acest 
med, tn care rugbyștii din Baia 
Mare au făcut o adevărată de
monstrație, cel mal buni au fost 
Dan Florea (a înscris 2 Încer
cări), Pascale (1) și Vaslle Ion 
(1). Următoarele partide ale Ști
inței CEMIN tn Italia, Ia Verona 
și Veneția. Duminică, rugbyștii 
români vor fi din nou acasă.
• O altă echipă studențească, 

de data asta Politehnica Iași, a 
plecat șl ea pentru un scurt tur
neu In străinătate. Rugbyștii ie
șeni au răspuns invitației forma
ției Budowlany din Lublin (Po
lonia), urmînd a efectua un sta
giu comun de pregătire de 12 
zile, care, bineînțeles, va fi punc
tat de cîteva partide amicale. 
Dealtfel, între XV-le ieșean si 
formația poloneză mai sus a- 
mtntltă, echipa cunoscuților in
ternaționali A frații Jageniak,

IN OBIECTIV - EFICIENȚA CLUBURILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. I)

lor din țară și străinătate o 
serie de alte nume ; înotă- 
toarea Irinel Pănulescu — du
blă campioană balcanică, locul 
4 în „Cupa Europei" și locuri 
fruntașe în concursuri din 
S.U.A., Anglia, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Polonia ; șahistul 
Adrian Negulescu — locul 3 
la campionatele mondiale de 
juniori, locul 3 la campiona
tele europene de juniori, cîști- 
gătorul unui turneu de seniori 
în R.F. Germania ; înotătorii 
Carmen Alexe și Mihai Man- 
dache — locul 5 și, respectiv, 
3 în „Cupa Europei” etc. Fi
rește, am putea înșira și alte 
nume de sportivi care repre
zintă cu bune rezultate clu
bul Petrolul.

Din discuțiile purtate cu 
prof. Ion Teodorescu, președin
tele clubului ploieștean, am 
reținut cîteva elemente care, 
deocamdată, nu permit obțj- 
nerea unor rezultate pe mă
sura condițiilor de care dis
pune clubul și pe măsura efec
tivului mare de sportivi care 
ee prezintă zilnic la procesul 
instructiv-educativ: aproape
800. „Suferim cel mai mult — 
ne spunea președintele clubu
lui — din cauza instabilității 
antrenorilor. Din zi in zi acest 
fenomen se accentuează. O 
cauză ar fi aceea că. după ce 
și-au format sportivi de va
loare, aceștia îi văd plecînd 
spre diverse alte cluburi din 
țară. In această situație, nici 
antrenorii nu mai acceptă 
să-și vadă irosită munca și, în 
consecință, pleacă și ei”. Spu
sele președintelui clubului se 
confirmă cercetînd trecutul nu 
prea îndepărtat al unor secții.

DOSARUL
(Urmare din pag. 1)

paus parțial sau total, folosind 
condițiile existente la fața lo
cului.

Odihna ochilor contribuie 
foarte mult la refacerea pu
terii de concentrare. In funcție 
de temperamentul fiecăruia, se 
poate opta pentru una din cele 
două variante : ori în repaus 
fizic, cu pleoapele acoperite 
(prosop, batistă) ; ori din mers 
liniștitor, executînd cîteva miș
cări de gimnastică a ochilor, 
asociate cu respirație pro
fundă în aer liber.

Chiar și în timpul efortului 
propriu-zis există unele mo
mente în care sportivul, pen
tru a evita „scurt-circuitele". 
blocajele nervoase, se poate 
scoate „din priză" timp de 
cîteva secunde, încercînd să se 
relaxeze atît muscular, cît și 
nervos. Cîteva respirații ample, 
profunde, asociate cu autoco- 
manda mentală : încerc să mă 
liniștesc ! Mă simt stăpîn pe 

s-au stabilit mai vechi relații de 
colaborare, folositoare ambelor 
tabere. Lotul care a făcut depla
sarea (sub conducerea antreno
rului Pavel Vizitiu șl cuprinde, 
printre alții, pe Benedek, Pătră- 
hău. Popa, Precul, Nemesniciuc, 
Veriveș, Dima) speră să foloseas
că această perioadă pentru a fi 
în măsură să abordeze campio
natul (2 martie) cu posibilități 
maxime. Tot din Iași am aflat 
că fostul Internațional ing. Gh 
Drobotă a devenit, alături de 
prof. unlv. Eugen Popa, vicepre
ședinte al comisiei Județene de 
rugby, sperindu-se, în acest fel, 
Impulsionarea activității legate 
de continua răspîndire a sportu
lui cu balonul oval în județul 
lași.
• După ce a petrecut 11 zile 

de vacanță la Herculane, lotul 
studenților bănățeni s-a reîntors 
la Timișoara, urmînd a-șl înche
ia pregătirea pentru prima etapă 
a campionatului (2 martie cu 
R.C. Grivița Roșie) printr-o sul
tă de partide amicale eu Gloria 
Arad șl LO.B. Bals (ambele din 
divizia B) și „colega" de „A“ 
C.S.M. Sibiu. Antrenorul Dorel 
Dumitrescu ne asigură că echi
pa. sub conducerea căpitanului 
ei Iuîiu Peter, este bine pregă
tită și abordează returul campio
natului cu optimism. Partidele 
oficiale se vor juca prin... bună
voință pe terenul divizionarei R 
Electrotimiș, deoarece „U“ nu 
mai are teren. Tristă-1. sub a- 
eest aspect, soarta fostei campi 
oane I (D.C.)

Astfel, din echipa masculină 
de volei (care cînd promovea
ză, cînd retrogradează din lli- 
vizia A) nu a mai rămas a- 
proape nici un element de va
loare : Marian Grigoraș, Ma
rian Săniuță, Cezar Pantea 
sînt plecați la alte cluburi. La 
rîndul lor, cum spuneam, an
trenorii — dintre cei mai buni, 
care de-a lungul anilor au for
mat sportivi de valoare — 
pleacă și ei de la Petrolul : 
soții Anca și Mihai Mitrofan 
(înot) sînt acum la Brașov ; 
Laurian Cristescu (tir) s-a 
transferat la federația de spe
cialitate ; Petre Roșea (călă
rie) a ajuns la Rădăuți. Exem
plele sînt mai numeroase. Pe 
de altă parte, unii dintre ac
tualii antrenori ai clubului 
nu-și fac datoria cum trebuie. 
Este — după cum ne semnala 
președintele clubului — cazul 
antrenorului de haltere Nicolae 
Bărbulescu care, deși capabil, 
nu obține rezultate pentru că 
în sfera preocupărilor gale pre
valează problemele extra-spor- 
tive.

Spuneam că performanțele 
nu sînt la clubul Petrolul pe 
măsura cerințelor. Cauza tre
buie căutată și în faptul că 
unii sportivi, după ce se pre
gătesc aici ca juniori, pleacă 
spre diferite alte localități 
pentru a-și continua studiile.

Pe de altă parte, nu este 
mai puțin adevărat că activul 
clubului ploieștean ar trebli 
sprijinit mai mult de către 
specialiștii unor federații. Ni 
se spunea că au trecut mulți 
ani de cînd nici un tehnician 
de la federațiile de atletism, 
gimnastică, haltere și lupte nu 
a reușit să ajungă pină la... 
Ploiești !

PSIHOLOGIEI
nervii mei I Mă pot concentra 
din nou ! — ajută la scopul 
urmărit. Efectul este accentuat, 
dacă în același timp se încor
dează și se relaxează pumnii. 
Aceste exerciții simple, la ln- 
demîna oricui, trebuie făcute 
cu convingere și sistematic, în 
timpul pregătirii, pentru a ne 
obișnui treptat cu ele la con
curs. Iată și momentele în care 
se pot executa aceste exerci
ții : înaintea serviciului la vo
lei, înaintea aruncărilor de pe
deapsă !a baschet, handbal sau 
orice joc sportiv ; cînd arbitra
jul comentează unele faze la 
scrimă, tenis sau jocuri ; îna
intea torentului acrobatic Ia 
gimnastică; între încercările 
probei atletice etc.

Aceste exerciții urmăresc 
restabilirea puterii de concen
trare, dar pentru manifestarea 
ei în plin concurs sportivul 
trebuie ajutat de cel din jur.

S-a observat că la unele dis
cipline sportive există obiceiul 
de a SE DA SFATURI CU NE
MILUITA celui care concu-

Una din marile bucurii pe care 
le simte un oopil care practică 
sportul este aceea de a 1 se oferi 
prilejul unor întâlniri cu unii 
dintre eroii lui îndrăgiți, cei care 
în săli sau pe stadioane își dis
pută întâietatea, într-o întrecere 
corectă, în spiritul fair-play-ului, 

O secvență de la intilnirea dintre pionierii din Capitală și re
prezentanți ai clubului sportiv Steaua (de la stingă) : loan Cor- 
neliu (tir), Octavian Vintilă (fost scrimer — care a condus intil
nirea), Alec Năstac (box), Ion Checicheș (gimnastică) și Alin 
Savu (baschet).

Foto : prof. Victor CONST ANTINESCU
pentru culorile scumpe ale pa
triei. Este, deci, lesne de înțeles 
de ce la o asemenea întîlnire — 
o invitație pe care clubul spor
tiv Steaua a adresat-o copiilor 
din Capitală — au fost prez en ți 
sute de pionieri și școlari 1

întâlnirea (sau reîntâlnirea, pen
tru unii) cu maestrul emerit al 
spartului loan ComeJiu — unul 
dintre cei mai apreciați pistolari 
de viteză din lume, Ion Checi
cheș — maestru al sportului, ti
tular în echipa de gimnastică a 
României, participantă cu fru
moase rezultate la Campionatele 
mondiale de la Fort Worth-Dallas 
(S.U.A.), precum și cu foști spor
tivi dintre cei mai cunoscuți, ca 
boxerul Alee Năstac, maestru 
emerit al sportului, sau baschet
balistul Alin Savu, maestru al 
sportului, i-a încântat pe copii, le-a 
trezit un interes deosebit, le-a în
tărit convingerea că oricare din
tre ei ar putea, prin talent și prin 
muncă, să ajungă, la rindu-le, 
mari sportivi.

Dornici să afle cît mai multe 
taine din lumea mirifică a spor
tului, copiii (Raluca Ogrezeanu, 
Ștefan Ticușor, Virginia Oncescu 
— sectorul 1, Amelia Popescu, 
Mi ne la Agapie, Luminița Mitu, 
Victor Gheorghîță — sectorul 3

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
AZI ÎNCEPE 

CAMPIONATUL DE 
începînd de astăzi și pînă du

minică, cei mai buni halterofili 
ai țării se vor întrece la Timi
șoara, în cadrul primei etape a 
campionatului național pe echipe 
rezeiVat seniorilor. Această pri
mă confruntare a anului prezintă 
o deosebită importanță pentru 
halterofilii noștri și îndeosebi 
pentru cei- din loturile naționale. 
Pentru aceștia, disputele de la 
Timișoara vor constitui, desigur, 
un veritabil criteriu de selecție 
in vederea campionatelor euro
pene de la Belgrad, a campiona
telor mondiale pentru juniori de 
la Montreal și, în primul rînd, 
pentru Jocurile Olimpice de 
vară de la Moscova. Deși este o

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE VOLEI DIN CAPITALĂ

Tn ziua a doua a turneului 
internațional masculin de volei 
care se desfășoară în sala Giu- 
lești din Capitala s-au • înregis
trat următoarele rezultate : 
Steaua — Rapid 3—0 (11, 13. 14), 
Calculatorul București — Selec
ționata Algeriei 3—0 (9, 7, 8).

SPORTIVE
rează, nu numai de către an
trenor (cum ar trebui), ci de 
toți cei aflați în jurul lui. A- 
cest obicei este în contradic
ție cu unele legi ale atenției, 
înainte de intrarea in concurs, 
sportivul trebnie lăsat singur 
cîteva momente, pentru a-și 
mobiliza la maximum puterea 
de concentrare psihică. Pentru 
aceasta insă, fiecare sportiv 
trebuie ca din timp s-o an
treneze, s-o consolideze.

în problema puterii de con
centrare, fiecare sportiv poate 
ajunge la lucruri deosebite, e- 
xersînd și antrenînd perma
nent, cu perseverență, această 
funcție psihică.

Este bine insă să se rețină 
faptul că ordinea noastră in
terioară, disciplina efortului, a 
odihnei, a alimentației, a acti
vităților recreative creează fun
dalul biologic corespunzător, 
care permite acestei funcții de
licate, dar 
ne susțină 
cînd avem 

atît de ferme, să 
la rîndul ei, alunei 
atîta nevoie de ea.

etc) și-au asaltat „eroii" cu zeci 
de întrebări : cum se poate a- 
junge mare performer? Ce con
diții trebuie să îndeplinească un 
tânăr care năzuiește să atingă 
înaltele piscuri ale măiestriei ? Ce 
simte un campion cînd urcă pe 
primele trepte ale podiumului în

marile competiții, la Jocurile O- 
limpice sau la campionatele mon
diale ? etc.

O serie dintre copiii partici
pant! la întîlnire, care au și trăit 
primele emoții ale întrecerii spor
tive (unii activînd chiar în gru
pe de copii aparținând clubului 
Steaua) au prezentat aspecte din 
activitatea lor. în același timp, 
s-au angajat ca. valorificînd ex
periența marilor sportivi ai țării 
noastre, muncind mai mult, cu 
sîrguință, cu ambiție, să ajungă 
și ei titulari ai unor cluburi 
fruntașe și chiar ai echipelor re
prezentative. De bună seamă, un 
obiectiv întru totul realizabil.

Emoționată, caldă, plină de sem
nificații, această întîlnire a co
piilor cu cîțiva dintre fruntașii 
sportului de azi și de ieri re
prezintă una din numeroasele 
acțiuni asemănătoare ale clubu
lui steaua (multe au loc în în
treprinderi, la sate), pentru care 
organizatorii merită toate felici
tările. Ne exprimăm, însă, regre
tul că as-emenea inițiative fru
moase, cu o mare valoare edu
cativă pentru reprezentanții ti
nerei generații, rămîn cu totul 
singulare în cazul altor cluburi.

Tiberiu ST AM A

LA TIMIȘOARA 
HALTERE PE ECHIPE

Întrecere pe echipe, pe prim plan 
vor sta rezultatele pe categorii. 

De la întreceri vor lipsi însă 
cîțiva componenți al lotului, care 
au luat startul zilele trecute la 
„Cupa Dunării". Conform regu
lamentului. rezultatele lor de la 
„Cupa Dunării" vor conta în 
campionatul național pe echipe.

CUPA MONTANA* * LA BOB-2

participare 
lei, oricine 
poate ob-

• AUTOTURIS
ME „Dacia 1300”

pe locul I la terminarea unicei 
manșe.

Clasamente. AVANSAȚI î 
Voința I Sinaia (Pandrea I 
Florea) 1:09,85; 2. Carpați Sinaia 
(Juțuianu—Stoica) 1:10,48 ; 3.
Telefericul Brașov (Pascu—Doțiu) 
1:10,50 • 4. Voința II Sinaia (Se
cui— Zabet) 1:10 83 ; ÎNCEPĂTORI 
(2 manșe, startul de la 1 200 m) : 

1. Bucegi Sinaia (Pandrea n — 
Mlreanu) 1:54,43 ; 2. Voința Si
naia (Chiriac—Neagu) 1:57,01 ; 
3. Bucegi n Sinaia (Buți—Cos-
tache) 1:57,20. (V. FELDMAN — 
coresp.).

,CUPA DRUMARILOR"
rilor" a revenit, la actuala ediție, 
echipei Proiectantul — I.S.L.G.C., 
pe locul doi I.C.P.G.A., iar pe 
trei I.C.I. La individual, femei, 
cea mai bine s-a prezentat Ioana 
Ghia (I.C.E.), care a ciștigat 
ambele probe de slalom, iar la 
băieți au învins Al. Florescu (spe
cial) șl C. Mureșan (uriaș).

SINAIA, 20 (prin telefc.i). Vre
mea favorabilă permite. In con
tinuare, desfășurarea competițiilor 
de bob și sanie în condiții bune, 
așa cum a fost cazul, de pildă, 
cu tradiționalul concurs de bob-2 
dotat cu „Cupa Montana". La 
întreceri au luat parte 14 echi
paje de avansați și 10 echipaje 
de începători, tn competiția 
vansaților, echipajul Voi ița 
Sinaia (Pandrea I — Florea)
confirmat forma sa bună (care 
l-a adus recent titlul de cam
pion al României) și s-a clasat

a-
I
a

ts
Cea de a 29-a ediție a „Cupei 

Drumarilor" la schi alpin s-a în
cheiat, zilele trecute, la Predeal 
intr-o ambianță sărbătorească. La 
Întrecere au fost prezenți peste 
300 de schiori și schioare, care 
șl-au disputat cu ardoare trofeele 
puse în joc. Au avut loc curse 
de slalom special, slalom uriaș 
și slalom paralel. „Cupa Druma-

Cu o 
de 10 
joacă 
ține :

NUM 
TRAC

DI5

• MARI CÎȘTI- 
GURI IN BANI de 
valori variabile și 
fixe
PROCURAȚI DIN 
VREME BILETE 
CU NtlMERELE 
PREFERATE!
Agențiile Loto-Fronosport vă așteaptă pînă sîmbătă 23 fe
bruarie.
MAI MULTE BILETE JUCATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE SUCCES!

Exti
32 42

FOI
RI : 1
lei rfl

Pentru întinerirea unu

SUCCESELE DIN 19 
POT FI AMPLIFICATE.
Pe plan competițional, dincolo 

de limitele ariei obișnuite de răs
pîndire, oină a continuat să 6e 
dezvolte și în anul 1979. A cres
cut numărul secțiilor afiliate, a- 
cestea ajungînd la 262, ca și nu
mărul sportivilor legitimați, care 
depășește totalul de 7 200. Ca ur
mare, atît Întrecerile de perfor
manță (campionatul național, 
„Cupa României", campionatul 
republican al juniorilor, cărora li 
s-au adăugat „Cupa speranțelor", 
„Cupa U.N.C.a.p.**.  „Cupa licee
lor agricole"), cît și cele cu ca
racter de masă au reunit lastart 
un număr sporit de formații» DaT 
și mai important este faptul că 
Biroul federal, colegiile și co
misiile centrale, mutând, în bună 
parte, centrul de greutate al ac- 
tivifâții asupra județelor, au creat 
un cadru mai favorabil sportului 
nostru național. Aceasta s-a con
cretizat în activizarea comisiilor 
locale, în a căror preocupare s-a 
aflat în mai mare măsură inten
sificarea procesului instructiv-e
ducativ. Comisiile județene Sibiu, 
Suceava, Bacău, Olt, Vâlcea, Te
leorman. Dîmbovița, Argeș, Con
stanța, Neamț și altele au con
tribuit simțitor la atragerea în 
practicarea oinel a unui număr 
tot mai mare de tineri, veghind 
în același timp ca în centrele cu 
tradiție să se formeze nod și noi 
generații de jucători.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute, în munca tuturor factori
lor — de la nivel județean șl 
până la activul federației ■— s-au
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CAMPIONATUL NAȚIO
(Urmare din pag. I)

pregătire și in viată, tot cu un 
taler neatins, dar la poziția 
culcat (!). Ei își datorează cla
sările merituoase faptului că 
și-au dozat mai bine efortul 
la alergare, sosind în poligon 
proaspeți și calmi. La polul 
opus, Vasile Bejenariu : ce fo
los că acesta a realizat de 
departe cel mai bun timp pe 
traseu, de vreme ce a ratat 6 
din cele 10 focuri ? El nu s-a 
putut ridica, în aceste condiții, 
decît pe un modest (față de 
posibilitățile sale) loc 6.

REZULTATE TEHNICE, 10 
km individual : 1. Iosif Tamaș

(Dini 
34:111 
2. q 
34:28 
(ASl 
Teoq
(4), I 
nam« 
jenai 
7. Io 
(3), 
name 
poia 
(2), 
(C«J

Joi
fetă
see

CAMPIONATE
A ÎNCEPUT „CUPA STI

Seria concursurilor de tenis pe 
teren acoperit continuă cu o altă 
Întrecere, care se va Încheia la 
sfirșitul acestei săptămîni : „Cu
pa Steaua". găzduită de seda 
Clubului militar din Calea Plev- 
nel. Pe tablouri sînt înscriși 38 
de băieți (favorițl, in ordine : 
A. Vizlru, A. Leonte, C. Popovici 
și Tr. Marcu) și 30 de fete (fa

1.
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UNELE CONCLUZII DUPĂ TURNEUL 
EFECTUAT DE LOTUL REPREZENTATIV 

COMUNICATE IERI PRESEI DE REPREZENTANȚII F.R.F.
Turneul efectuat de echipa 

noastră reprezentativă în A- 
merica de Sud și Italia a for
mat obiectul unei conferințe de 
presă, organizată ieri de fe
derația de specialitate. Așa
cum a reieșit din expunerea 
antrenorului principal. Con
stantin Cernăianu, cele 34 de
antrenamente, dar mal ales
cele 10 meciuri susținute, în- 
tr-un interval de 37 de zile, 
în Columbia, Brazilia și Italia, 
au permis conducerii tehnice 
să extragă, în final, o serie de 
concluzii folositoare, întrucit 
— s-a făcut precizarea — peste 
tot echipa română a întîlnit 
adversari redutabili ; cele șase 
formații braziliene, de pildă, 
sînt fruntașe în clasamentele 
statelor respective și, în conse
cință, participante și la cam
pionatul național, o întrecere, 
cum bine se știe, de un ridicat 
nivel tehnic și spectacular, 
comparativ cu acela al compe
tițiilor similare de pe glob.

Ca aprecieri pozitive, antre
norul C. Cernăianu a subliniat 
buna pregătire fizică, arătată 
pe întreaga durată a turneului 
(fapt demonstrat, dealtfel, și 
prin datele deținute de medi
cul lotului. Dumitru Tomescu), 
jocul in apărare, îmbunătățit 
față de trecut, în sfirșit ran
damentul remarcabil al unora 
dintre eomponențij lotului : 
Iordache, Cristian, Ștefăn<Zcu, 
Sameș Munteanu II, Dinu, 
Doru Nicolae, M. Răducanu. 
O comportare mulțumitoare pe 
ansamblul partidelor au arătat 
și Boloni, Bălăci, Mulțescu, 
Tilihoi, Negrilă, Țicleanu și A. 
Nicolae. Sint constatări cu atît 
mai îmbucurătoare cu cit ele 
vizează și cîțiva jucători ti
neri. ca Munteanu n, Țîelea- 
nu, A. Nicolae, primul devenit 
titular, ceilalți aflați foarte a- 
proape de țelul dorit. Sub aș
teptări au fost apreciate pres
tațiile lui Cămătaru și Terheș. 
în ceea ce-1 privește pe băi- 
măreanul Koller, acesta insufi
cient refăcut de pe urma unei 
accidentări, a fost prea puțin 
utilizat pentru a primi o ca
racterizare cit de cit conclu
dentă.

Rezultă de aici, a spus C. 
Cernăianu, și osatura . linei 
formații pentru apropiatele 
teste menite să definitiveze 
„U“-Ie care va aborda preli
minariile C.M. ; o formație cu 
două, trei paranteze și fără... 
nici un „vîrf” central. Iată a- 
ceastă formație : Iordache
(Cristian) — Negrilă (Tilihoi), 
Sameș, Ștefănescu, Munteanu 
n, — Dinu (Țicleanu). Boloni, 
Mulțescu — M. Răducanu, ?, 
D. Nicolae (Bălăci). Atît C. 
Cernăianu, cit și — în comple
tarea referatului — Șt. Covaci, 
vicepreședinte al F.R.F. și
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ȘTIRI • ȘTIRI
• A.S.A. A REVENIT DIN E 

GIFT. Cum am mai anunțat, di
vizionara A din Tg. Mureș a e- 
fectuat un turneu de șase jocuri 
în Egipt, cîștigînd o partidă, ter- 
minind patru la egalitate și pier- 
ziud una. Iată rezultatele Înregis
trate : El Masri Port Said — 
A.S.A. 1—0 (0—0), Krom Alexan
dria — A.S.A. 1—1 (0—0), Nacio- 
nal Cairo — A.S.A. 0—0, Arsenal 
Cairo — A.S.A. 0—1 (0—0) prin 
golul marcat de Fanici. Bibeist 
Cairo — A.S.A. 1—1 (1—0), Za- 
malek Cairo — A.S.A. 0—0. Mu
reșenii s-au întors marți,
• SLASH WROCLAW JOACA 

ASTAZI LA REȘIȚA. Formația 
poloneză SLask Wroclaw va în- 
tilni astăzi, la Reșița, formația 
locală F.C.M Partida este pro
gramată pe stadionul din Valea 
Do man ului, de la ora 15,45.
• CONSFĂTUIREA ARBITRI

LOR DIN LOTUL DIVIZIONAR 
A. Vineri și sîmbătă va avea loc 
în Capitală consfătuirea arbitrilor 
din lotul divizionar A. Cu acest 
prilej se vor analiza prestațiile 
din sezonul de toamnă și se vor 
da unele indicații privitoare la 
interpretarea regulamentului de 
joc. In vederea reluării sezonului 
competițional oficial.
• AFLAM TRISTA VESTE a 

încetării din viață a apreciatului 
antrenor Sebastian Taciuc, care 
în ultima vreme, a pregătit pe 
divizionara „C*  Rova Roșiori

DE LA C.N.E.F.S.
Viza și eliberarea le- 

gitimațiilor-abonament de 
intrare la competițiile 
spcrtive pe anul 1980 se 
va efectua in perioada 
20 februarie — 31 mar
tie 1930, la sediul 
C.N.E.F.S.. dată după 
care inceiează valabili
tatea legitimațiilor elibe
rate și nevizate pe anul 
1980.

conducătorul delegației fotba
liștilor în turneul sud-ameri- 
can, au insistat și asupra lip
surilor care persistă în jocul 
formației noastre reprezenta
tive : tehnică insuficient adap
tată Ia jocul modern, în miș
care și, îndeosebi, ineficacita
tea jocului în atac. Aceste ca
rențe (evidente, după părerea 
unanimă, în meciul de sîmbătă 
cu Italia) au fost explicate la 
conferința de presă din mai 
multe unghiuri : 1. încetineala 
trioului median (și din punct 
de vedere al mișcării în teren 
și din acela al întîrzierii trans
miterilor) ; 2. slabul randament 
al celor două virfuri centrale, 
teoretic vorbind principalii oa
meni de gol, Cămătaru (care, 
trebuie spus, acuză, de mai 
multă vreme, și o contuzie la 
piciorul drept) și Terheș ; 3.
insuficienta sincronizare între 
compartimente; 4. marele pro
cent de ratări înregistrat la 
jocurile disputate în Columbia 
și Brazilia.

Sînt lipsuri de fond asupra 
cărora va trebui să se îndrepte 
și mai mult atenția conducerii

în prim-plan, conducătorii de cluburi

Astăzi: VALERIE BUZEA, președintele secției de fotbal Dinamo București

„VOM RECLĂDI O ECHIPĂ PUTERNICĂ, 
PRIN COEZIUNE TEHNICĂ Șl MORALĂ1

— Iatâ-vă, stimate tov. Va- 
leriu Buzea, coborînd din nou 
— după șapte ani — din tri
bună în mijlocul fotbaliștilor 
dinamoviști. O observație-me- 
taforă vizavi de un om cu 
o activitate sportivă îndelun
gată, de mai bine de un sfert 
de secol, dar care, prevalin- 
du-se de ea, i-ar permite a- 
cum să sară peste trecut și să 
abordeze prezentul și viito
rul... subiectului nostru.

— Mă tentează ceea ce îmi 
propuneți, dar, socot, n-ar fi 
bine deloc. Este iu folosul a- 
cestei interesante anchete, al 
tuturor conducătorilor de sec
ții și cluburi să vorbesc mă
car în treacăt și despre tre
cut, chiar dacă în ceea ce ‘ne 
privește el ne amintește lu
cruri mai puțin plăcute : că, 
de pildă, i-am etichetat prea 
devreme bătrini pe unii dintre 
fotbaliștii noștri de certă va
loare, care continuă să joace 
și astăzi in alte părți cu un 
bun randament; că, pentru a-i 
înlocui pe aceștia, s-a apelat, 
după cum bine cunoașteți, fără 
succes, la jucători din afară 
Și asta pentru simplul, dar 
tristul motiv că centrul nostru 
de juniori și copii — pentru 
care se cheltuiesc, anual, sute 
de mii de Iei —, în trecut fur
nizor de reale talente, n-a mai 
dat, de cîțiva ani, echipei de 
seniori nici un jucător ! Ca să 
se afirme acum, o „realizare" 
chipurile, că, față de lotul lui 
Dinamo, locul ocupat in toamnă, 
în clasament, trebuie să ne sa
tisfacă. Se omite, probabil, fap
tul că duminică „optimile" Cu
pei se vor disputa fără Dina
mo, eliminată din „16“-imi de 
o divizionară B...

— Ați ajuns, cum se vede, 
să vă exprimați la timpul... 
prezent. Ce-i de făcut ? 
După meciul de Cupă, în 
duminica imediat următoare, 
reîncep jocurile din cam
pionat.

— Pot să înceapă. La Dina
mo, s-a alcătuit din vreme un 
minuțios plan de activitate, în 
care lucrul Ia zi se va împleti 
armonios cu cel de perspec
tivă, cuprinzind toate sectoarele 
importante : organizare, meto
dică, disciplină ș.a.m.d. Desi
gur, fără să renunțăm Ia lupta 
pentru tricourile de campioni, 
intrucit realmente echipă păs
trează încă șanse reale de a 
merge la titlu.

— Din punct de vedere 
organizatoric, de pildă...

— In linii mari spus, a fost 
ales un nou birou de secție, 
fiecărui membru revenindu-i 
sarcini precise cu termene la 
fel de precise; am stabilit re
lații de colaborare cu multe 
cluburi și asociații sportive din 
București, Focșani, Cugir, Con
stanța și Buzău ; am întărit 
corpul tehnicienilor de la cen
trul de juniori, angajindu-1, de 
Ia 1 martie, pe Titus Ozon, 
căruia, intre altele, îi va re- 

tehnice, în viitorul apropiat. 
In așa fel incit, cele de ordin 
individual să fie lichidate la 
cluburi, iar cele colective, in 
perioadele de antrenament ale 
lotului reprezentativ care, du
pă cum a informat tov. N. Iri- 
mie, prim-vicepreședinte al 
F.R.F., vor fi intr-un număr 
sporit atît în primăvară, cit și pe 
perioada verii. Antrenamente, 
urmate de jocuri de verificare 
și omogenizare. In afara ce
lor 8 partide amicale anunțate 
marți în ziarul nostru, între 
12—14 iulie echipa reprezenta
tivă — după un stadiu de pre
gătire centralizată — va parti
cipa, Ia București, la un tur
neu, alături de echipe din 
R. F. Germania (probabil, for
mația Schalke 04) și Franța. Cî- 
teva zile mai tîrziu, va juca 
la Toulouse, cu Saint Etienne, 
Anderlecht (sau F.C. Bruges) 
și, bineînțeles, echipa locală, 
F.C. Toulouse. Un program de 
pregătire și jocuri, menit să 
definitiveze cel mai bun „11“ 
pentru 24 septembrie, data pri
mului meci, oficial, cel cu Nor
vegia, la Oslo.

veni și misiunea de a depista 
și selecționa elemente tinere 
talentate pentru centrul nostru. 
Sint convins că ochiul experi
mentat al lui Ozon va desco
peri, in scurtă vreme, fotba
liști cu frumoase perspective 
de a progresa, așa cum a mai 
reușit la Dinamo, cu mulți ani 
in urmă, antrenorul Traian Io- 
nescu. Tuturor acestor jucători 
tineri și mai puțin tineri le 
vor sta la dispoziție, in scopul 
unei temeinice pregătiri, atît 
terenurile din incinta parcului 
sportiv Dinamo, cit și cele noi 
de Ia baza sportivă Săftica, 

două gazonate și unul cu zgură, 
pe care le vom da curind în 
folosință.

— Ați pășit pe un drum 
bun, la capătul căruia aș
teptați rezultate corespun
zătoare, Pînă atunci însă, 
cititorii noștri, în general, 
și suporterii echipei dv., în 
special, simt nevoi;} unor 
amănunte legate de activi
tatea formației „mari". Cred 
că-i înțelegeți...

— Echipa Dinamo a prepa
rat mai atent sezonul compe- 
tițional de primăvară, atît la 
Slănic Moldova, unde și-a des
fășurat pregătirea de bază, cit 
și in Maroc, unde a susținut, 
recent, jocuri de verificare. Am 
aflat lucruri îmbucurătoare și 
despre unii dintre noii sosiți 
Ia Dinamo, mă refer, îndeosebi, 
la virful de atac Iordache și 
la fundașul Mărginean, cărora 
li se vor adăuga G. Sandu, și, 
după meciurile din prelimina
riile Turneului U.E.F.A., junio
rul Dorel Zamfir. In general, in 
această perioadă cînd fotbaliștii 
sint sub supraveghere continuă, 
se vorbește în termeni laudativi 
despre comportarea lor. Ei își 
cam dau însă in petec Ia puțin 
timp de Ia startul competițio- 
nal, cînd evoluțiile lor, minate 
adesea de un program inadec
vat performanței, se află în 
raport invers proporțional cu 
exigențele marelui public. în 
ceea ce ne privește, pentru a 
preintimpina orice neplăceri, 
sintem in curs de a definitiva 
un regulament disciplinar mi
nuțios, valabil pentru toți ju
cătorii. Indiferent dacă se nu
mește Lucuță sau Mărginean,

UNIVERSITATEA CRAIOVA - OLIMPIA SATU MARE
1-0 (00, 0 0) In „16“-IMILE cupei româniei

TIMIȘOARA, 20 (prin tele
fon). Meci de luptă — în „16“- 
imile Cupei României — pre
sărat cu nenumărate situații 
dramatice, care au colorat a- 
ceastă partidă de debut, o par
tidă care încheie, de fapt, se
zonul oficial... 1979. Craiovenii 
au obținut o victorie mai mult 
decît meritată, deși golul vic
toriei avea să vină abia în 
minutul 111. Ei au avut 10 si
tuații de gol rarisime pînă la 
acțiunea din care CIRȚU avea 
să marcheze golul victoriei, 
după un sprint spectaculos al 
lui Ștefănescu, urmat de o pasă 
spre Donose și o prelungire 
spre stingă încheiată cu un 
gol parabil după ce veteranul 
Pusztay (37 ani) a făcut o par
tidă memorabilă. Ar fi inutil 
să enumerăm marea serie de 
ocazii craiovene care a în
ceput, în minutul 2, cu bara 
lui Beldeanu, din lovitură li
beră, și cu reluarea lui Iri- 
mescu, stopată miraculos de 
Pusztay. Ocaziile aveau să se 
succeadă în trombă, lăsînd im
presia că poarta sătmăreană

Dudu Georgescu sau Iordache. 
Disciplina la care tindem vi
zează atit programul Ia antre
namente și jocuri — după mo
delul handbaliștiior și ai gim
nastelor —, cit și viața parii • 
culară.

Este numai un aspect al 
preocupărilor noastre, ale con
ducerii secției și clubului, ale 
ministerului de care aparținem. 
Cultivind în rindul fotbaliștilor 
noștri inaltele calități de muncă 
și cinste îi vom ajuta să se 
desăvîrșească și pe plan profe
sional, să devină oameni in
tegri, utili societății in care 
trăiesc. Mizăm in tot ceea ce 
ne-am propus pe efortul co
mun, pe largul sprijin al celor 
doi antrenori, al căpitanului de 
echipă, al tuturor jucătorilor și 
al suporterilor. Acționind ast
fel, fotbaliștii clubului Dinamo 
vor putea alcătui o adevărată 
familie, o echipă puternică în 
coeziunea ei tehnică și morală; 
care să redevină formația-fa- 
nion a fotbalului nostru, prin
cipală furnizoare de jucători 
Iotului reprezentativ.

Gheorghe NICOLAESCU

Pregătirile divizionarelor B

4n/f/Z CORVINULUI: JOC OFENSIV 
CU EFICACITATE RIDICATĂ!

„Ziua bună se cunoaște de di
mineață", spune un vechi pro
verb pe care hunedorenli tl a- 
pllcă acum la echipa tor de fot
bal Corvinul, angajată pu
ternic in cursa pentru revenirea 
în Divizia A. Echipa antrenată 
de Mircea Lucescu șl Remus 
Vlad, conștientă de misiunea sa 
destul de grea (avînd tn vedere 
că spre acest obiectiv Ișl au a- 
țintite privirile și alte două foste 
divizionare „A", F.C. Bihor și 
U.T.A.), n-a slăbit deloc cadența 
de la 9 ianuarie, dată cînd a 
luat startul pregătirilor. Rămași 
tot timpul acasă (lingă stadton 
lingă bazinul de înot șl saună, 
lingă sala de forță — deci Con
diții excelente de pregătire), hu
nedorenii, care în unele zile au 
făcut chiar șl cite 3—4 antre
namente, erau văzuțl cu regu
laritate, la anumite ore. alergind 
prin parcuri șl pe aleile orașu
lui, pe șosele lăturalnice. „A fost 
un mod concret de a arăta tu
turor iubitorilor fotbalului din 
localitate că toți jucătorii, indi
ferent de vîrstă, muncesc trans
pirând din plin pentru atingerea 
obiectivului propus" — mărturi
sea antrenorul Remus Vlad. In
tr-adevăr, reporterul a văzut la 
unul din antrenamentele de la 
sala de forță pe „bătrânii" tu 
cescn (conducător și executant 
al dificilului circuit). Radu Nun- 
welffer șl Dumitrache cum lu
crau stringind din dinți, alături 
de Văetuș, Nicșa, Economu, Pct- 
cu și ceilalți jucători. „De fapt, 
cei tineri au mereu în față e- 
xemplul jucătorilor experimen
tați, învață mereu in teren de 
la modelele lor și cred că a- 
cesta este marele cîștig al e- 
chipei noastre", declara Ion So- 

este... vrăjită. Adevărul este 
însă că aceste mari ocazii au 
fost ratate ca urmare a unei 
evidente oboseli nervoase, ca
pitol la care au „excelat" Că
mătaru, Bălăci, și la care s-a 
adăugat indolența lui Cîrțu, 
vizibilă timp de 110 minute. O- 
limpia a început meciul foarte 
timid, lăsînd impresia că este 
la un pas de k.o. în primele 
15 minute In această perioadă 
apărarea s-a aflat mereu «în 
corzi, surclasată de pressingul 
craiovean. Treptat însă, mai a- 
les după acumularea... ocazi
ilor ratate, concomitent cu scă
derea tonusului echipei oltene, 
sătmărenii au combinat cu o 
anumită degajare, echilibrînd 
jocuL La începutul reprizei a 
doua acest echilibru a fost și 
mai evident, astfel că, in mi
nutul 49, Demarcek va rata 
o mare ocazie de deschidere 
a scorului la o centrare a lui 
Mureșan. Jocul craiovenilor e 
mai confuz deși întreaga e- 
chipă insistă in atac. La bara 
lui Beldeanu, din minutul 2, se 
adaugă cele două bare succe
sive din min. 75 (Irimescu și 
Bălăci) și multe alte ocazii, in
clusiv o nouă bară, a patra, 
a lui Beldeanu, tot din lovitură 
liberă. în această perioadă săt
mărenii au și ei o nouă mare 
ocazie prin Pop, ..trezit" sin
gur în fața porții. După o 
nouă ocazie rarisimă a lui Iri
mescu, cu poarta goală (min. 
87), cele 90 de minute se în
cheie și arbitrul loan Igna, care 
a condus bine, dictează prelun
girile. Craiovenii insistă, Ne
grilă și Beldeanu ratează din 
nou pentru ca în min. 111 
Cîrțu să aducă golul victoriei, 
relatat la începutul cronicii. Un 
meci plăcut, disputat intr-un 
tempo susținut, mai ales de 
către echipa olteană.

Dincolo de această apreciere 
șă subliniem însă și faptul că 
jocul de ansamblu al craiove
nilor a suferit de pe urma 
exagerărilor individualiste âle 
lui Bălăci, la care putem a- 
dăuga rigiditatea tehnică a lui 
Cămătaru, accentuată de tere
nul moale.

Cartonașe galbene: Bathori 
II, Bălăci ; cartonașe roșii: 
Pop.

UNIVERSITATEA : Boldici — 
Negrilă, Tilihoi. Ștefănescu, 
Ungureanu — Țicleanu (min. 
73 Crișan), Bălăci (min. 99 
Donose), Beldeanu — Cîrțu, 
Cămătaru, Irimescu.

OLIMPIA : Pusztay — Pin
ter, Marcu, Matei, Bathori II
— Sabou (min. 33 Ghencean Ș 
min. 88 Helvei). Pop, Balogh
— Hațeganu, Mureșan, De
marcek.

Universitatea Craiova va 
juca, duminică, în „optimi", la 
Brașov, cu S. C. Bacău.

loan CH1RILĂ

col, prim-vicepreședinte al clu
bului hunedorean.

Antrenorul-jucător Mircea Lu
cescu ne arăta că echipa slde- 
rurgiștitor începe să-și defineas
că o personalitate, ceea ce se 
observă In evoluțiile sale (în 
toamnă s-a schimbat tot regis-, 
trui de joe, iar în această iar
nă a fost aprofundată noua 
idee). Corvinul tinde spre o su
perioritate numerică tn orice mo
ment al jocului, spre creșterea 
dinamicii jocului, manifestă o tot 
mal mare predilecție spre jocul 
ofensiv. Bilanțul meciurilor de 
verficare oferă, dealtfel, indici 
buni; din opt partide jucate, 
Corvinul a cîștigat cinci, a făcut 
un meci egal suferind două în
frângeri (cu „Poli" Timișoara șl 
cu F.C.M. Brașov) ; a marcat 1*  
goluri șl a primit șapte. „Cum 
se vede, un plus de șapte goluri 
pentru atac, singurul in măsură 
să decidă soarta ciștigării seriei" 
— preciza Radu Nunweiller ; la 
care Dumitriu IV a adăugat : 
„Să plecăm noi tot atit de tare 
cum a tăcut-o F.C. Bihor in 
toamnă si să nu pierdem nici 
un punct in primele opt etape 
și atunci vom mai discuta..."

Previziuni, speranțe întemeiate 
pe munca șl seriozitatea între
gului tot hunedorean, care are 
următoarea alcătuire : I. Gabri
el, Bologan — portari ; Nicșa. 
Bogdan, Bucur, Lăcătuș, And one, 
Merlă, Gălan, Răuț, Colesniuc — 
fundași ; Dumitriu rv, Economu, 
Petcu, Kleln — mijlocași ; Lu
cescu, R. Nunweiller, Dumitra
che, Văetuș, Agud, Orminlșan, 
Gabor — atacănțl.

Stelian TRANDAFIRESCU



w SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

CURSA PENTRU MEDALII CONTINUA...
• ilunni Wenzel - specialista slalomului uriaș • fondiștii sovietici din nou

învingători • La hochei, România — Norvegia J-3
LAKE PLACID, 20 (prin te

lefon). — Vremea s-a schim
bat brusc la poalele 
muntos Adirondack. De unde, 
în primele zile, din

lanțului

1 " . pricina
timpului geros, peste 200 de 
spectatori prezenți aici au sufe
rit degeraturi, fiind internați 
pentru tratament, iar organi
zatorii au recomandat turiști
lor să se echipeze mai bine 
cînd vin să asiste la probele 
de schi de pe muntele Van 
Hoevenberg, unde suflă, de o- 
bicei, un vint puternic, iată că 
de marți vremea s-a încălzit 
ușor, miercuri dimineața ter
mometrul arătînd +4°. Din a- 
ceastă cauză, ultima probă de 
sanie, cea de dublu bărbați, 
s-a disputat pe o pistă 
muiată. Echipajul nostru

UI U UKf I'IICI»
PATINAJ

14 : proba feminină, 
gramul scurt ; ora 
proba masculină, 
libere.

PATINAJ VITEZA.
10.30 : 1500 m bărbați 

SCHI ---------
slalom 
a H-a

SCHI 
ștafeta

ARTISTIC: ora
pro- 

19,30 : 
figuri

ora

ALPIN : ora II : 
uriaș femei, manșa

FOND • oro 9 : 
4X5 km femei.

Picîorea) — alcătuit 
luni în urmă și deci

postol — 
abia cu 7 .
lipsit de experiență și omoge
nitate — s-a clasat slab, pe 
locul 15, din 19 echipaje pre
zente, realizînd in cele două 
manșe timpii : 40,75 și 41,90. 
Cuplul român nu și-a reeditat 
nici timpii de la antrenamen
te, fapt explicat prin nereu
șita din manșa a doua, cînd 
sania era gata-gata să se răs
toarne, s-a redresat, dar mo
mentul s-a repercutat negativ 
asupra rezultatului final.

Patinatorii noștri, cu rezul
tate care nu ating nici recor
durile lor de acasă, se com
portă sub așteptări. La 1000 m, 
Vasile Coroș a ocupat locul 31 
cu timpul de 1:21,89. iar Dezi- 
deriu Jenei — locul 33 
1:22,66. Viteziștii români 
au două ocazii de a se 
bilita : tînărul Jenei la 
m — joi și Andrei Erdelyi la 
dificila probă de 10.000 m — 
sîmbătă.

Ceva mai multe speranțe ne 
dau boberii care continuă se
ria antrenamentelor controlate

cu 
mai 
rea- 
1500

STOP-CWRU

TRIPLUL 
AL ZBORULUI

Se pare că sîntem la Olim
piada de iarnă a tuturor re
cordurilor. acum la Lake 
Placid. A treia medalie de aur 
în trei ediții consecutive, și-a 
înscris la activ și Ulricb 
Wehling (R. D. Germană), su- 
per-campionul schiului nordic. 
După Sapporo ’72 și Innsbruck 
’76 (unde era, cu Irina Rodni
na, singurul deținător al „au
rului" olimpic care rămînea 
în posesia lui), iată-1 acum 
din nou în fruntea schiorilor 
combatanți în cele două spe
cialități ale zborului și rezis
tenței : săriturile și fondul. 
Este singurul. în istoria între
cerii celor cinci cercuri, care 
reușește acest triptic de vic
torii la zenit. Predecesorul 
său, al cărui record este a- 
cum depășit, norvegianul Jo
han Grdttumsbraaten. fusese 
de două ori campion olimpic, 
în edițiile din 1928 și 1332.

Cel mai bun schior al R. D. 
Germane s-a născut în orașul 
Halle, la 8 iulie 1952. înalt 
de 1,84 m, cu o greutate me
die de 78 kg. Face parte din 
rîndurile clubului S.C. Trak
tor Oberwiesenthal, unde este 

' Hofer. A 
universitare 
de educație 
succes ma- 
țării. a fost 
de campion 

de iarnă. 
16 anL în

antrenat de Gerd 
terminat studiile 
și este profesor 
fizică. Primul său 
jor. Intre hotarele 
cucerirea titlului 
al Spartachiadei 
cînd avea numai 
1972. la 20 ani neîmpliniți, de
venea campion olimpic și du
pă alte două sezoane de com
petiții își sărbătorea primul 
său titlu de campion mon
dial. Bineînțeles, țoale la com
binata nordică.

Este de subliniat faptul că. 
Ia actuala ediție. întrecerii? 
de la trambulina de 70 m și 
cele ale cursei de 15 km, de 
la poalele lui Mt. Hoevenberg, 
au promovat doi concurenți 
din R. D. Germană pe podium

în proba de 4, comportîndu-se 
relativ bine. Marți, în cele 
două manșe de antrenament, 
echipajul lui Dragoș Panaites- 
cu a rfealizat al 8-lea (cu 
1101,88) și al 16-lea timp al 
zilei (cu 1:02,32, datorat unei 
greșeli în porțiunea de sus a 
pîrtiei). Dealtfel, să mențio
năm că din cauza unei ușoare 
accidentări (o simplă lovitură 
la coapsă), Sandu Mitrofan a 
fost înlocuit la coborîrile de 
antrenament de către... antre
norul Didi Focșeneanu, el ur- 
mînd să-și reia locul în echi
paj cu prilejul manșelor de 
concurs de simbătă și dumini
că. Al doilea echipaj, al lui 
Constantin Iancu, a realizat, 
constant, 1:02,15 și 1:02,47. Cam
pionul probei de bob 2, elve
țianul Erich Schărer, a stabilit 
la antrenament un record al 
pistei de 
bobul de 
o viteză

In ziua 
miercuri,

1 -.00,66, atingînd cu
4 pe ultima porțiune 
de 135 km/oră.
a 9-a de concurs,_ 

______ , să remarcăm o nouă 
victorie a fondiștilor sovietici, 
care cîștigă cu aproape două 
minute avans proba de ștafetă, 

-cu o echipă din care făceau 
parte primii doi medaliați ai 
probei de 30 km (Zimiatov și 
Roscev). Proba de fond a pati
natoarelor a revenit norvegie- 
nei Jensen, care nu reușise la 
1500 m să urce pe podium 
(doar locul 4), în timp ce mult 
așteptata performanță a mezinei 
familiei Heiden, Beth, se împli
nește acum, cu o primă me
dalie de bronz, pe care o ală
tură celor 3 de aur ale fra
telui ei Eric.

în decorul de o ambianță 
deosebită al Jocurilor Olimpi
ce, ceea ce frapează sînt re
clamele comerciale, împinse 
uneori dincolo de limitele de
cenței, dar și cu acestea ochii 
participanților s-au obișnuit și 
acum stridența lor nu 
supără.

* „Olympic Village Voice” 
un ziar, în două pagini, 
apare în Satul olimpic și 
urmărit zilnic, cu interes, de

mai
este 
care 
este

către participanțti la J.O. El I 
cuprinde ample comentarii pe I 
marginea probelor din ziua I 
precedentă, programul sportiv 
și cultural al zilei în curs, 
anunțuri de tot felul. La ru
brica .,Happy birthday” (la 
mulți ani !), de acum cîteva 
zile, urarea i-a fost adresată 
șl concurentului nostru la sa
nie Cristinel Piciorea, care 
și-a sărbătorit ziua de naștere 
ciocnind un pahar de... oran
jadă cu membrii delegației 
noastre și cu... imensa statuie 
de zăpadă și gheață din mij
locul Satului olimpic (4 m înăl
țime), întitulată „Vîntul de 
nord“.

în holul corpului de clădiri 
G. în fața televizoarelor, în- 
tîinire cu... Ion Țiriac (altăda
tă component al echipei noas
tre olimpice de hochei pe 
gheață !), care îl asistă pe Vi
las, intr-un meci al acestuia 
cu Fleming, transmis în direct. 
Aceasta după ce, mai înainte, 
ne-am întilnit pe micul ecran 
cu Nadia, Emilia și Dumitrița, 
pe care televiziunea americană 
nu obosește în a le prezenta 
publicului in secvențe înregis
trate la campionatele mondiale 
de la Fort Worth. De fapt, în 
aceste zile, pe toate canalele 
americane și canadiene este o 
mare efervescență telesportivă, 
cu multe ore de transmisie, în 
care meciurile de hochei sînt 
totuși întrerupte de reclama 
unei „tigăi minune” iar cursele 
de schi fond nu se încheie 
fără 2—3 intermezzo-uri cu re
comandări de biscuiți, bere 
sau mobilă de terasă. Toate 
aceste detalii ajung să fie însă 
trecute cu vederea, importan
te fiind întrecerile sportivilor, 
prietenia care domnește în Sa
tul olimpic, ca și pretutindeni 
aici.

în ultimul său meci din gru
pa „albastră”, echipa de hochei 
pe gheață a României a termi
nat la egalitate : 3—3 (1—1. 1—0, 
1—2) cu formația Norvegiei.

Radu URZICEANU

CONCURS DE PATINAJ 
ARTISTIC PENTRU JUNIOARE, 

LA SOFIA
A luat sfîrșlt la Sofia con

cursul internațional de patinaj 
artistic pentru junioare, la care 
au participat 20 de concurente 
din 10 țări. Victoria a revenit 
sportivei Paula Karol (R.D. Ger
mană). Reprezentantele noastre 
au ocupat următoarele locuri : 
Viorica Nlcu — 6, Dana Elefte- 
rescu — 11, Laura Glăvan — 17.

SCRIMERI LA MARI TURNEE
La sftrșltul acestei săptămlnL 

scrimoll români vor participa, ta 
afara Campionatelor internațio
nale de floretă ale țării noastre, 
la alte dteva mari competiții, 
peste hotare. Astfel, floretistele 
(E. Stahl, 8. Ardeleanu, V. Țur- 
can, M. Moldovan) vor lua parte

la turneul de la sa-
brerii (Pop, Mustață, Marin, Nil- 
ca, Pantelimonescu) vor fi pre- 
zențl la „Trofeul wolodjowski*, 
iar spadasinii (Pongracz, Ange- 
lescu, Zidaru, Bărăgan) vor evo
lua la turneul de la Tallin.

LUPTĂTORI LA TURNEUL 
DE GRECO-ROMANE 

DE LA PLEVEN
Vineri, sîmbătă și duminică, la 

Pleven va avea loc un mar» 
turneu de lupte greco-romane, 
la care vor participa și cel mal 
valoroși sportivi români, specia
liști al acestui stil. Au făcut 
deplasarea, in ordinea categori
ilor : C. Alexandru, N. Gingă, 
M. Boțilă, I. Păun șl G. Dumi
trii!, Șt. Rusu $1 Șt. Negrișan, 
Gh. Ciobotaru și Gb. Minea, L 
Dralca șl I. Enache, P. Dlcu, V. 
Andrei. R. Codreanu.

Campionatele naționale între două sezoane

R. D. Germană: DINAMOVIȘTII DIN DRFSDA
Șl BERLIN S-AU IMPUS CU AUTORITATE

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
SANIE, dublu bărbați (19 februa

rie). clasament final, dupâ 2 manșe: 
1. Hans Rinn—Norbert Hahn (R. D. 
Germană) 1:19,331 
pici ; 2. Peter
Brunner (Italia) 1:19,606 ; 3. Georg

Fluckinger-Karl Schrott (Austria)
1:19,795... 15. Ion Apostol—Cristinel
Picîorea (România) 1:22,666.

campioni olim- 
Gschnitzer—Karl

CAMPION
Șl REZISTENȚEI

PATINAJ ARTISTIC, proba de dan
suri (19 februarie) : 1. Nata
lia Liniciuk—Ghenadi Karponoso» 
(U.R.S.S.) 205.48 - campioni olim
pici ; 2. Christina Regoczy—Andrăs 
Sallai (Ungaria) 204,52 ; 3. (rina 
Moiseeva—Andrei Minenkov (U.R.S.S.) 
201.86. Proba masculină : dupâ
„programul scurt", conduce Jan 
Hoffmann (R.D.G.) 85.92 p, urmat
de Robin Cousin,_ (Anglia) 84,08 p, 
Charles

Ulricti Wehling. campionul 
constantei și al multilatera

lității
și trei, din aceeași delegație, 
pe primele șase locuri. Ceea 
ce reprezintă, intr-adevăr, un 
succes notabil pentru schiorii 
din această tară, specializați 
în disciplinele nordice.

La Sapporo, acum opt ani, 
Wehling era cel mai tînăr 
competitor care a obținut vre
odată medalia olimpică de aur 
în această dificilă disciplină 
complexă. Acum, ajuns la 
virsta maturității sportive, el 
oferă o convingătoare mărtu
rie a superiorității sale in 
lupta cu secundele și zborul 
planat peste zăpezi. Ca și a 
unei inegalabile stăpînlri a 
tehnicii de concurs.

Tîckner (S.U.A.) 83.94 p.

SCHI 
bărbați: 
Nikolai

NORDIC. ștafeta 4X10 km
U.R.S.S. (Vasili Roscev, 

Beliaev. Ni*
1.

Bajukov, Evgheni

CLASAMENTUL PE MEDALII

argint, 51. U.R.S.S. 8 aur, 4 _ .
bronz ; 2. R.D. Germană 6—5—8 ; 
3. S.U.A. 3—2—1 ; 4. Austria
3—1—2; 5. Suedia 2—0—0; 6. Nor
vegia 1—2—3. _____________

kolai Zemiatov) 1.57:03,46 — campioa
nă olimpică; 2. Norvegia
3. Finlanda 2.00:00,18 ; 4. 
mania 2.00:22,74 ; 5. Suedia
6. Italia 2.01:09,93.

1.58:45,77; 
R.F. Ger- 
2.00:42,71;

PATINAJ VITEZA, 3000
Joers-Eva Jensen (Norvegia) 4:32,15 

(R.O.) - campioană olimpică;
Sabine Becker (R.D.G.) 4:32,79
Bețh Heiden (S.U.A.) 4:33,77; 4.
Andrea Mitscherlich (R.D.G.) 4:37,69; 
5. Erwina Rys (Polonia) 4:37,89; 6. 
Mary Docto. (S.U A.) 4:39.29.

m femei:

2.
3.

slalom uriaș femei,
1. Hannî Wenzel (Liechten-

2. Irene Eppte (R.F.G.) 
Christine Klnshofer

7. Annemarie Mo-
3.

SCHI ALPIN, 
manșa I: 
stein) 1:14,33; 
1:14,75;
(R.F.G.) 1:15,19...
ser-Proll (Austria) 1:15,64. (Eliminatâ: 
elveția nea Mane-Therese Na dig I).

ATLETISM • Italianul Carlo 
Mattloli a stabilit un nou record 
mondial de marș în proba de 5 
km. In cursul unei reuniuni, care 
a avut loc în Palatul sporturilor 
din Milano, el a parcurs distanta 
în 18 :S9,2. Vechiul record era de 
19:06,8 și îl aparținea.

BAS.CHET • Intîlniri din cadrul 
competițiilor europene : „Cupa 
cupelor- (masculin) : Panathinal- 
kos Atena — Caen (Franța) 
107—84 : „Cupa Koraci“ (mascu
lin) : Borca (Iugoslavia) — Aspo 
Torus (Franța) 114—96 : „Cupa 
Liliana Ronchetti“ (feminin) : 
Spartakus Budapesta — Montfer- 
rand (Franța) 81—60.

CICLISM • „Turul Mării Medl-

Prima parte a celui de al 32-lea 
campionat al R.D. Germane a 
confirmat forma bună a forma
țiilor care, de ani de zile, s-au 
afirmat pe plan intern $1 inter
național. Este vorba de actuala 
lideră a clasamentului, dvpă 13 
etape. Dynamo Dresda (22 p — 
formația cu cel mai multi Inter
naționali : Dbrner, Schmuck,
Hafner, Weber, Schade, Kotte, 
care s-a impus în special in 
meciurile din deplasare, unde nu 
a suferit decit o infrîngere, reall- 
zînd — tot in deplasare — un 
golaveraj record de 20—6) șj de 
a doua clasată, despărțită 
de două puncte de prima, Dyna
mo Berlin (20 p — care la rindul 
ei se poate mîndri cu un alt 
palmares remarcabil : nu a pier
dut nici un punct pe teren pro
priu, obținind un golaveraj re
cord in partidele susținute aea- 
să : 20—1). Formația berlineză se 
poate mîndri cu virsta medie : 21 
de ani, dar numai doi berlinezt 
fac parte din lotul reprezentativ: 
fundașul Lauck și înaintașul 
Terlecki.

Dintre echipele care s-au Im
pus In prima parte a campiona
tului vom mal menționa pe Che- 
mie Halle, care de asemenea nu 
a pierdut nici un punct pe teren 
propriu. Șl nu este lipsit de In
teres să menționăm că formația 
din Halle nu are nici un inter
național 1 Echipa aceasta s-a im
pus prin dorința de afirmare, 
prin seriozitatea șl buna pregă
tire cu care a abordat fiecare 
meci. Urmează în clasament alte 
două echipe cunoscute, care în 
anii trecuți s-au afirmat în me
ciurile internaționale : F.C. Cari 
Zeiss Jen» și F.C. Magdeburg. 
Deși ele mal fac parte din „eli
ta" campionatului, se poate spu
ne că datorită faptului că unii 
jucători au „imbătrînlt" sau sînt 
ieșlți din formă, randamentul în 
ansamblu al acestor formații nu 
a fost la nivelul așteptărilor. 
Jena are acum doar trei interna
ționali, dintre care unul 
(Kurbjuweit) a depășit prima ti
nerețe fotbalistică, în comparație 
cu ceilalți doi titulari, Schuphase 
șl Grappentin, în vlrstă de numai 
25 de anL Șl la F.C. Magdeburg 
Steinbach, Streicb și chiar fos

tul „copil minune" Pommerenke 
se apropie acum de apusul ca-

doar

rlerei fotbalistice. Și totuși, dacă 
F.C. Magdeburg s-a Impus ocu- 
plnd un loc onorabil in clasa
ment, acest fapt se datorește iui 
Pommerenke, cotat cel mai bun 
jucător al campionatului (înain
tea lui Kotte — Dynamo Dresda 
și Elert —' Wismut Aue) și lui 
Streich, clasat pe locurile 2—3 în 
clasamentul golgeterilor cu 8 go
luri marcate (pe primul loc al 
„tunarilor- se află Kilhn — Lo
komotive Leipzig, cu 9 goluri, in 
timp ce Streich șl Weber — Dyna
mo Dresda împart locurile 2—3).

Ce se poate spune despre cele
lalte formații ? Noile promovate, 
F.C. Vorwiirts. Frankfurt pa 
Oder cu 13 p și Lokomotivs 
Leipzig — 12 p ocupă locuri ta 
mijlocul clasamentului șl nu au 
griji în privința retrogradării In 
schimb, F.C. Union Berlin, 
Sachsenring Zwickau, Stahl Rie
sa șl Rot-Wciss Erfurt se vor 
angaja în retur in lupta pentru 
evitarea ultimelor două locuri. 
O comportare curioasă a avut 
Stahl Riesa, care nu a cîștlgat 
nici un meci pe teren propriu in 
cele 13 etape, toate cele 7 puncte 
rezultind din meciuri egale 1 in 
schimb, în optimile de finală ale 
Cupel R.D.G. ea a eliminat pe 
F.C. Magdeburg !

Specialiștii, și îndeosebi antre
norii, nu sînt mulțumiți cu nu
mărul golurilor înscrise : 257 (în 
medie 2.83 pentru fiecare meci), 
cifră inferioară tuturor edițiilor 
din 1972 pînă azi. Poate de aceea 
numărul spectatorilor a scăzut 
sensibil față de ediția trecută (în 
medie 12 082 la un meci, față de 
21 600). Campionatul se va relua 
la 23 februarie și se va încheia 
mai devreme ca de obicei, pentru 
a da posibilitate lotului să-și în
ceapă pregătirile în vederea tur
neului final al J.O., in care echi
pa R.D. Germane (câștigătoarea 
ultimei ediții) s-a calificat direct.

Ion OCHSENFELD

TRAGERE LA SORII

La Paris a avut loc trage
rea la sorți pentru cea de a 
30-a ediție a competiției in
ternaționale de tenis „Cupa 
Galea“, rezervată echipelor de 
tineret (jucători sub 21 ani). 
Reprezentativa României va e- 
volua direct în semifinale, în 
cadrul grupei de la Royan 
(Franța), intre 12 și 17 iulie, 
alături de formațiile Franței, 
Chile și alte două eqhipe ca
lificate din grupele preliminare 
de la Copenhaga (Canada, Ja
ponia, Mexic, Danemarca) și 
Basel (Olanda, Cipru, Maroc, 
Elveția). Preliminariile (sfer
turi de finală) sînt programate 
în perioada 6—9 iulie. La în
treceri sînt înscrise echipe din 
40 de țări.

REZULTATE
• La Aydin (Turcia), în meci 

pentru preliminariile turneului 
olimpic, selecționata Italiei a 
întrecut cu scorul de 2—0 (0—0) 
echipa Turciei. Golurile au fost 
marcate de Altobello șl Becca- 
lost
• Turneul internațional pentru

echipe de tineret desfășurat la 
Alargava (sudul Portugaliei) a 
fost cîștigat de echipa Portu
galiei, care în ultimul meci a 
învins cu 2—1 formația Spaniei, 
clasată ’ ----- ’
partidă, 
Întrecut
• In 

disputat 
eheiate cu următoarele rezultate: 
Bristol — Everton 2—1 ; Ipswich
— Crystal Palace 3—0 ; Liverpool
— Nottingham .Forest 2—0. Cla
sament : 1. Liverpool 39 p ; 2. 
Manchester United 36 p : 3.
Ipswich 34 p : 4. Southampton
33 p ; 5. Arsenal 32 p. Intr-un 
alt joc, contînd pentru sferturile 
de finală ale ..Cupei Angliei* e- 
chlpa Arsenal, deținătoarea tro
feului. a învins cu 3—0 pe Bol
ton Wanderers.
• „Cupa Portugaliei" a progra

mat meciurile optimilor de fina
lă. în jocul derby. Benfica Lisa
bona a învins cu 2—1 pe Spor
ting Lisabona. Alte rezultate : 
Vitoria Setubal — Panafiei 5—0 J 
Beia Mar — Farense 2—0 ; Boa- 
vista (deținătoarea trofeului) — 
Benfica Castelo Branco 2—0.

pe locul doi. In altă 
echipa R.F. Germania a 
cu 2—1 echipa Franței, 

campionatul Angliei s-âu 
trei meciuri restantă în-

TELEX • TELEX
terane" s-a încheiat la Perpignan 
cu victoria olandezului Gerrie 
Knetemann, urmat la 8 sec. de 
compatriotul său Lubberding și la 
22 sec. de francezul Laurent. Ul
tima etapă (Beziers — Perpignan, 
148 km) a revenit olandezului 
Lubberding în 3 h 57:51 • Pe 
velodromul acoperit din Dort
mund s-a disputat o probă cu 
antrenament mecanic. Victoria a 
revenit vest-germanului Dietrich 
Thurau, urmat de Hermann 
(Liechtenstein) la 11 m șl de bel
gianul Patrick Sercu la 16 m.

RUGBY « La Clermont Fer
rand, întâlnirea dintre echipele 
Italiei și Franței, în cadrul „Cu
pei F.I.R.A.". a fost cîștigată de 
rugbyștil francezi (care în această 
partidă au aliniat o formație de 
jucători de la echipa secundă), 
cu scorul de 16—9 (28—0).

TENIS • In turneul de la Sa
lisbury (Maryland), Ilie Năstase 
l-a învins cu <—6. 6—2 pe austra
lianul John Alexander. In alte 
partide : Bjorn Borg — Vijay 
Amrltraj 6—4, 7—6 ; Jimmy Con
nors — Eddie Dibbs 6—4, 6—4. 
• La Denver (Colorado) : TelU- 
cher — Bruhnlng 6—4, 6—4 ; 
Lendl — Scanlon 6—4. 6—4 ; Go
mez — Mitton 6—3, 7—6.


