
VIZITA OFICIALA 
A REGELUI IORDANIEI, 
HUSSEIN IBN TALAL

La Palatul Consiliului de Stat 
au continuat, joi 21 februarie, 
convorbirile oficiale intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și Maiestatea Sa re
gele Hussein Ibn Talal al Re
gatului Hașcmit al Iordaniei.

Noua rundă de convorbiri a 
fost consacrată examinării evo
luției situației internaționale. 

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și suveranul Hussein Ibn Ta
lal au reafirmat botărirea ță
rilor noastre de a conlucra tot 
mai strins pe plan extern, de 
a contribui, prin acțiuni și efor
turi comune, la- afirmarea po
liticii de destindere, la crea
rea unui climat de securitate 
și colaborare internațională. Ia 
infăptuirea năzuințelor și aspi
rațiilor tuturor popoarelor de a 
trăi intr-o lume mai bună și 
mai dreaptă, care să asigure 
independența, pacea, dezvolta
rea liberă a fiecărei națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere și stimă 
reciprocă.

tilaj chimic „Griviț* Roșie* din 
București, unitate reprezenta
tivă pentru procesul industria
lizării continue a României.

Cel doi șefi de stat au fost 
însoțiți de tovarășii Ilie Verdeț, 
prim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Pană, primarul 
neral al Capitalei, de alte 
soane oficiale române.

La vizită au luat parte 
teța Sa Al-Sharif Abdul
mid Sharaf, prim-ministru al 
Iordaniei, Ahmad Lozi, șeful 
Curții regale hașemite, Alteța 
sa prințul Raad Bin Zeid și 
alte persoane oficiale iorda
niene.

Vizita a oferit inalților oas
peți iordanieni posibilitatea de 
a cunoaște unele aspecte ale 
dezvoltării industriei 
constructoare de mașini, 

și 
de
a
economice

ge- 
per-

Al- 
Ha-

său tehnic 
posibilități 
continuare 
cooperării

noastre 
ale ni- 

de a 
extin- 

colabo-

★
După încheierea celei de-a 

doua runde a convorbirilor la 
nivel inait româno-iordaniene 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa re
gele Hussein Ibn Talal al Re
gatului Hațemit al Iordaniei 
au vizitat întreprinderea de u-

velului 
analiza 
dere In 
rării șl 
dintre cele două țări.

In fața întreprinderii, cei doi 
șefi de stat au fost intimpinați 
de un mare număr de munci
tori, tehnicieni și ingineri din 
unități ale „Griviței Roșii", de 
cetățeni din cartier, care le-au 
făcut o caldă primire, expri- 
mindu-și și cu acest prilej sen
timentele de prietenie pe care 
poporul român le nutrește față

(Continuare in pag. a 4-a)
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După cucerirea eroicului balcanic intcrcluburi la rolei

EXPLORĂRI BAIA MARE ASPIRA
LA UN LOC IN... CUPELE EUROPENE

declară antrenorul echipei

Maiestatea Sa regele Hussein 
Ibn Talal a făcut, joi după-a- 
miază, o vizită la Complexul 
sportiv „23 August" din Ca
pitală.

înaltul oaspete a fost însoțit 
de tovarășul Ilie Verdeț, prim- 
ministru al guvernului, de alte 
persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, 
Alteța Sa Al-Sharif Abdul Ha
mid Sharaf, prim-ministru 
Iordaniei, alte persoane 
suita Maiestății Sale.

La sosire, șeful statului 
danian 
varășu) Emil Drăgănescu, 
nistrul ( _. ..___

lui, de alți reprezentanți ai con
ducerii mișcării sportive din 
țara noastră.

Gazdele au prezentat regelui 
Hussein acest modern complex 
care dispune de numeroase baze 
dotate cu toate instalațiile ne-

al 
din

ior- 
to- 

ml-
a fost salutat de 

turismului și sportu-

cesare practicării unui mare 
număr de sporturi. Au fost în
fățișate date semnificative pri
vind amploarea mișcării spor
tive din țara noastră, grija și 
sprijinul pe care statui le acor
dă dezvoltării armonioase și 
sănătoase a cetățenilor. S-a a- 
rătat că această permanentă 
preocupare a statului, personal 
a președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, față 
de creșterea nivelului general al 
mișcării sportive din țara noas
tră a fost răsplătită, de-a lungul 
anilor, de tinerii noștri sportivi 
cu prestigioase rezultate obți
nute in marile competiții inter
naționale, cu victorii de răsu
net. Au fost reamintite marile 
performanțe obținute de gim
nastele și gimnaștii români la 
Olimpiada de la Montreal și in

Zilele trecute, la întoarcerea 
de la Istanbul, Mihai Chezan, 
noul antrenor al echipei mas
culine de volej Explorări Baia 
Mare, era mulțumit. Și avea 
de ce : sextetul său cîștigase 
tot cu 3—8 returul finalei „Cu
pei balcanice intercluburi” eu 
Boronkay Istanbul, cucerind și 
la a doua ediție a acestei 
competiții trofeul pus In joc.

— Un trofeu frumos — ne 
mărturisește — un succes care 
se adaugă performanțelor de
osebite realizate luna trecută 
de reprezentativele țării în 
turneele de calificare pentru 
J.O.

— Cum au jucat băimăreinii 
la Istanbul ?

— La fel de bine ca și la 
noi, la Baia Mare. Poate chiar 
mai bine. Adversara 
nu este _ ' ”
cum s-ar putea crede. In acest 
sens, aș 
sextet nu _ . 
ponenți ai reprezentativei Tur
ciei care, la Balcaniada de la 
București, a lăsat o impresie 
bună. Dar formația noastră a 
făcut un 
jament.

— Care 
buni 7

— Din

dern. In această idee 
m-a preocupat încă de Ia ve
nirea mea la Explorări, mă 
bizui in primul rind pe unul 
dintre cei mai buni — după 
mine — ridicători din țară, 
Viorel Balaș, apoi pe cițiva 
trăgători secunzi capabili să 
finalizeze orice fel de combi
nație in atac — Arbuzov, 
Staicu, Paraschivescu — și pe 
un trăgător principal care se 
pretează și la jocul simplu, și 
la cel combinativ, Ignișka. De 
asemenea, ne propunem să 
cîștigăm în primăvară competi
ția internă a divizionarelor A, 
dotată cu „Cupa României", 
iar în toamnă cel puțin locul 
3 ’ ‘ ■

(Continuare in pag. a 4-a)

noastră
o echipă modestă.

preciza că are în 
mai puțin de 4 com-

joc

au

cei

de mare anga-

fost cei mai

___ __ numai 7 jucători 
care au făcut deplasarea, 5 au 
jucat foarte bine : Arbuzov,
Balaș, Ignișka, Paraschivescu, 
Staicu (au mai participat Cor- 
cheș și Mihalca, iar in tur și 
Ghic).

— Ce-și propune antrenorul 
Mihai Chezan să realizeze cu 
noua sa echipă, cu Explorări 7 

Am citeva obiective pe 
le voi urmări insistent, 
dintre ele ar fi ca echipa 

a 
jucat din ianuarie încoace, ca 
in „Cupa balcanică" mai ales. 
Adică, să joace un volei mo

care 
Unul 
să joace întotdeauna cum

Raid prin câmlnclc culturale $1 la casele de cultura, privind sportul
A

ACOLO UNDE „CINTAREA ROMÂNIEI" 
Șl „DACIADA" ÎȘI DAU MiNA • • •

(Continuare In vaQ 2-3)

în campionatul național. Sint

Aurelian BREBEANU

CETAȚENEȘl CETĂȚENI!
lotlnd candldațll

frontului Democrației

rotați pentru ca
dcccnlnl in care‘am
pfișlt sa devină pentru
România deceniul
științei șl tehnicii, al
calității șl eficienței l

și Unltâțil Socialiste,
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REPREZENTATIV

„Nu mai facem nici o concesie celor care nu respectă programul 
de pregătire" — afirmă antrenorul Paul Niculescu

în aceste zile de iarnă, clnd 
activitatea " "
șoară mai 
pe zăpadă 
rul, stratul 
permit — 
și casele de cultură ________
întreceri la tenis de masă și 
șah, iar unde există condiții 
și la popice, lupte, volei sau 
handbal.

Aici, la căminele culturale 
și la casele de cultură, se rea
lizează îndeosebi simbioza din
tre Festivalul național „Cîn- 
tarea României" și marea com
petiție sportivă „Daciada".

Venind să-și petreacă citeva 
ore plăcute la aceste lăcașuri 
de cultură, tineretul, oamenii 
muncii au posibilitatea să as
culte muzică, să ia parte la 
cercurile de arte plastice, să 
Învețe limbi străine sau înde
letniciri practice, participă la 
conferințe și dezbateri pe teme 
de cultură, știință etc., dar, în 
același timp, ei pot să ia parte 
la competițiile sportive menite 
să-i recreeze, să le întărească 
sănătatea și puterea de muncă 
și învățătură.

în majoritatea localităților 
s-a înțeles că activitatea cul
turală trebuie să fie secondată 
și de aceea sportivă. Există 
Insă și excepții — e drept, 
nu prea multe — in care SIM
BIOZA CULTURA-SPORT nu

sportivă se desfă- 
ales pe 
— acolo 
de nea 
căminele

gheață șl 
unde ge- 

și terenul 
culturale 

găzduiesc

se realizează la cel mal bun 
nivel la căminele culturale și 
la casele de cultură. Cu aju
torul corespondenților noștri, 
am făcut un raid care duce la 
această concluzie.

ACTIVITATE COMPLEXA 
IN JUDEȚUL ARGEȘ

Comitetul sindicatului de la 
întreprinderea de autoturisme 
Piteștl-Colibași, împreună cu 
asociația sportivă „Dacia*, a 
luat frumoasa inițiativă de a 
sprijini campania electorală, 
pentru alegerile de la 8 mar
tie, prin deplasarea de forma
ții artistice și sportive la că
minele culturale, unde se pre
zintă programe artistice și de
monstrații sportive.

Pînă în prezent s-au dat 
astfel de spectacole artistice și 
s-au_ făcut demonstrații spor
tive în comunele Davidești și 
Micești, care s-au bucurat de 
un succes deosebit, asociația 
sportivă „Dacia" avînd printre 
protagoniști pe Gheorghe Oțe- 
lea, campion balcanic tn 1979,
Eugen Roșu, Petre Costache, 
Nicolae Balaban și alți sportivi 
de categoria L

Asemenea acțiuni continuă, 
tâcind din căminele culturale 
vizitate puternice mijloace de 
propagandă sportivă. (I. FE- 
TEANU). i

PĂCAT CĂ PRIMII PAȘI 
NU SINT ÎNDRUMAȚI 

IN CONTINUARE
Casa de cultură a sindica

telor din Sf. Gheorghe, jude
țul Covasna, are trei săli pen
tru activități sportive. Una din
tre acestea este rezervată șa
hiștilor, activitatea lor fiind 
permanentă. Aici se desfășoară

(Continuare !n nao 2-3)

După încheierea primelor 
două tururi ale campionatului 
național (grupa A), antrenorii 
lotului olimpic de polo. Paul 
Niculescu și Iuliu Capșa. au 
selecționat 17 jucători din 4 
echipe (Dinamo — 8, Rapid — 
5, Crișul Oradea — 3 și Vo
ința Cluj-Napoca — unul), care 
au început pregătirea de la 4 
ianuarie. în paralel, a fost al
cătuit și un lot secund Încre
dințat antrenorilor Nicolae Ru- 
jinski și Cornel Rusu, cu un 
plan de antrenament asemă
nător, astfel că, practic, la a- 
ceastă oră, peste 30' de jucă
tori sint angrenați într-o acti
vitate continuă, care are ca 
scop final selecționarea celor 
mai buni și mai în formă 11 
jucători ce ne Vor reprezenta, 
în luna iulie, în turneul olim
pic de la Moscova.

în prima parte a perioadei, 
tehnicienii au urmărit în prin
cipal dezvoltarea pregătirii fi
zice generale și doar menți
nerea (1—2 zile pe săptămînă) 
unui contact cu apa. în ulti
mele trei săptămîni 
„olimpicii” — ne referim 
primul lot — au revenit 
piscină, unde urmează un

însă, 
la 
in 

pro-

gram intens de înot, cam 15 
km pe săptămînă, cu repetări 
cronometrate pe distanțe c« 
variază între 50 m și 400 m, 
și de pregătire tehnico-tactică. 
In plus, alergări In teren va
riat și lucru în sala de torță. 
Baza o constituie însă deo
camdată înotul și explicația 
ne-o oferă Paul Niculescu s 
„Se știe că echipa noastră 
este dezavantajată din punct 
de vedere fizic față de adver
sarele sale (Ungaria, U.R.S.S^ 
S.U.A., Iugoslavia, R.F. Ger
mania, Olanda), avind jucători 
mai puțin robuști și de aceea 
vrem să contracarăm acest 
handicap printr-o mai bună 
pregătire la înot. Cristina Șop- 
tereanu ne-a ajutat să alcătuim 
nn program de pregătire foar
te intens, desigur la nivelul 
poioiștilor. Este, fără îndoială, 
cel mai dificil program la care 
au fost supuși vreodată jucă
torii din reprezentativa de 
polo și cred că rezultatele nu 
vor întirzia să apară".

îi urmărim atent pe trico-

Adrian VASILIU

(Continuare !n pag. 2-3)

Campionatul national de biatlon

9

POIANA BRAȘOV, 21 
telefon). Cursa ștafetelor, 
gramată în ultima zi a 
pionatelor naționale de biatlon 
pentru seniori, ce se desfă
șoară în Poiana Mică, n-a a- 
tlns gradul de spectaculozitate 
pe care îl așteptam. Acum 
cîțiva ani, de pildă, calitatea 
unei asemenea curse era ga
rantată fie și numai de faptul 
că răsturnările, uneori incredi
bile, de situații alternau per
manent, fiind favorizate in pri
mul rînd de echilibrul de forțe

(prin 
pro- 

cam-

dintre echipele cluburilor 
namo și A.S.A. Brașov, 
formația A.S.A. nu mal 
cea de altădată, ea traversind 
de vreo doi ani încoace o 
adîncă criză de valoare a spor
tivilor săi. Așa se face că, 
de astă dată, întrecerea s-a a- 
tlat în permanență la discre
ția dinamoviștilor. Fiecare din
tre cei 4 componenți ai ștafe
tei învingătoare a adus apro
ximativ cite un minut în zes
trea diferenței față de urmă
ritori, astfel că timpul final

Di- 
Dar, 
este

care i-a separat pe dinamo- 
viști de echipa A.S.A. a depă
șit 4 minute. Solistul echipei 
victorioase a fost, din nou, Io
sif Tamaș, autor al recordului 
de alergare pe toate schimbu
rile, cu 26:02 minute și nici o 

tură de penalizare. El a fost bine 
susținut, în primul rînd, de 
Gheorghe Duca (26:24) și 
Gheorghe Gîrniță (26'55), am
bii evoluînd de asemenea 
foarte bine în poligon. Apropo 
de trageri reușite : în afara

Radu TIMOFTE

(Continuare în vag. 2-3)



REÎNCEPE DIVIZIA A LA POPICE
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni se reia oficial activitatea 
competițională la popice, în
cepe returul campionatului Di
viziei A. ediția 1979/1980. In 
acest an în care, după cum se 
știe, țara noastră va organiza 
cea de a XIII-a ediție a Cam
pionatelor mondiale, întrecerea 
divizionară are o semnificație 
aparte, deosebită. Ea este che
mată acum, mai mult ca ori- 
cînd, să contribuie cît mai efi
cient la ridicarea valorii spor
tului popicelor românești.

Cele 40 de formații, dintre 
care 
la 
s-au 
tur, 
cînd 
returnate 
ceea ce solicită din 
sportivilor însușirea corectă a 
tehnicii de joc. Au mai rămas 
doar cîteva piste cu bitum, 
cum sînt cele ale echipelor 
Electromureș Tg. Mureș (m+f), 
Chimica Tîrnăveni, C.F.R. Ti
mișoara, Jiul Petrila (m) și 
C.S.M. Reșița (f). Dealtfel, 
formația reșițeană, care iși 
va susține toate jocurile din 
retur acasă (în tur a jucat nu
mai în deplasare), va folosi a- 
rena Olimpia — cu piste 
bitum.

Reamintim că în fruntea 
coada clasamentelor celor 
tru serii se află 
FEMEI — SERIA SUD : 
Gloria București 16 p, 2. 
ința București 12 p (din 
jocuri), 3. Voința Ploiești 10 p 
,.X Rapid București 8 p, 9. 
Voința Constanța 6 p — nou 
promvoată în campionat, 10. 
Voința Galați 4 p ; SERIA 
NORD : 1. Electromureș Tg.
Mureș 15 p (9117 p d în depla
sare) 2. Voința Tg. Mureș 
15 p (7098), 3. Voința Timișoara 
14 p, ...8. Textila Timișoara

participante 
divizionară,

20 de fete, 
confruntarea 
pregătit intens pentru re- 
marea lor majoritate ju 
acum Pe arene cu piste 

cu material plastic, 
partea

de

Și... 
------pa- 

formațiile : 
1.

Vo
id

EXPLORĂRI BAIA
(Urmare din pag. I)

proiecte principale ale acestuj 
an, pentru că 
Explorări Baia 
Ia un loc în... 
ne, deci Ia o 
aria balcanică Ia cea continen
tală de reprezentare a voleiu
lui nostru, ceea ce presupune 
angajarea noastră la ocuparea, 

a u- 
două 
vom

in perspectivă 
Mare aspiră 
cupele europe- 

trecere de Ia

in campionatul național, 
nuia dintre primele 
locuri. Da, în doi ani 
lupta pentru titlu...

— Care sînt temeiurile 
cestor afirmații ?

— Un climat de muncă se

a-

4 p (8902) — nou promovată, 
9. Record Cluj-Napoca 4 P 
(8599), 10. Voința Cluj-Napoca 
2 p. BĂRBAȚI — SERIA SUD: 
1. Rulmentul Brașov 16 P — 
din 10 meciuri, 2. Voința 
București 14 p, 3. Construc
torul Galați 12 p, ...8. Flacăra 
Brașov 6 p — nou promovată, 
- - • - ' — * ’ 4

Plo- 
1,

Electromureș Tg. Mureș 16 p,

,.X

9. Petrolul Băicoi-Cîmpina 
p 10. Petrolul Teleajen 
iești 2 p ; SERIA NORD :

2. Aurul Baia Mare 14 p, 
Voința Tg. Mureș 12 p, 
C.F.R. Timișoara 6 p (19517),
9. Industria sîrmei C. Turzii 
6 p (19.479) — nou promovată,
10. Voința Cluj-Napoca 6 P 
(19.169).

Dintre partidele primei etape 
a returului (a 10-a din cam
pionat), care va avea loc sîm
bătă și duminică, rețin aten
ția următoarele : Rapid Bucu
rești — Laromet București, O- 
limpia București — Gloria 
București, Voința Constanța 
— Voința Ploiești, Record 
Cluj-Napoca — Electromureș 
Tg. Mureș — la femei, Carpați 
Sinaia — Voința București, 
Jiul Petrila — Voința Tg. Mu
reș și Metalul Hunedoara — 
Ind. sîrmei C. Turzii.

Iată și cîteva jocuri, devan
sate din prima etapă, ale echi
pelor care dau jucători lotului 
care s-a i* ' 
turneul 
polară” : 
Voința 
p d (scor 
Bucureșteanca Elena Andrees- 
cu a stabilit un nou 
al arenei cu 456 p d ; 
mureș Tg. Mureș — 
Tîrnăveni 5415—4977
C.F.R. Constanța — Rulmentul 
Brașov 4841—1577 — meci con
testat de brașoveni, deoarece 
condițiile de joc nu erau re
gulamentare.

deplasat în Suedia, la 
internațional, „Cupa 
Metrom Brașov — 
București 2387—2472

individual 2—4).

record 
Electro- 
Chimica 

(6-0),

MARE ASPIRĂ
rios, propice performanței, 
statornicit la echipă ; condiții 
foarte bune de pregătire crea
te de conducerea întreprinderii 
și a asociației sportive a mine
rilor ; valoarea jucătorilor pe 
care-i am la dispoziție și că
rora li se adaugă marea mea 
speranță, Mîțu, aflat la lot ; 
noile elemente pe care le aș
tept în curînd și de la centrul 
nostru de copii. între care fiul 
fostului 
ceanu, 
ani.
- Și 

cît mai 
mărene

internațional Agîrbi-
acum în vîrstă de 16

am vrea să auzim de 
multe candidaturi băi- 
la lotul reprezentativ...

LOTUL OLIMPIC DE POLO
(Urmare din pag. 1)

lori, înotînd de la un cap la 
celălalt al bazinului. Pauzele 
între repetări sînt foarte mici. 
Dinu Popescu (medie de 31,1 
la 20x50 m) și Adrian Scher- 
van (31,4) sînt cei mai rapizi ; 
la seriile de 8x400 m, nimeni 
nu-1 poate întrece (medie de 
5:15,0), deocamdată, pe Gabriel 
Arsene. Cornel Gordan și Ilie 
Gheorghe fac față mai greu, 
deși vădesc multă bunăvoință. 
Iuliu Capșa ne explică : „La 
echipele lor ei sînt folosiți în 
postul de centru fix și nu prea 
au obișnuința să înoate per
manent. Cu timpul însă vor 
ajunge și ei la nivelul celor
lalți".

O primă surpriză : lipsesc
din lot (dar se antrenează cu

I. D. M. S.
București 
ANUNȚĂ

Potrivit indicațiilor Ins
pectoratului General al 
Miliției, la înscrierea în 
circulație a autoturisme
lor, cît și la verificarea 
stării tehnice a acestora, 
pe anul 1980, este nece
sară echiparea lor cu 
centuri de siguranță.

Centurile de siguranță 
pot fi procurate din ma
gazinele I.D.M.S. de vîn- 
zare a autoturismelor, cît 
și din magazinele de des
facere a pieselor de 
schimb și accesoriilor 
auto din întreaga țară.

cel secund) Adrian Nastasiu 
și Adrian Munteanu, jucători 
de bază ai echipei naționale. 
Nici clujeanul Ciaudiu Rusu, 
unul din golgeterii formației, 
nu se mai află printre olim
pici. „Am promis de mai mul
tă vreme jucătorilor — ne 
spune Paul Niculescu — că nu 
vom mai face nici o concesie 
în pregătire. De aceea, pe 
Nastasiu și Munteanu i-am tre
cut la lotul B, de unde nu vor 
reveni decît atunci cînd vor 
dovedi că merită acest lucru. 
CI. Rusu nu s-a supus progra
mului de lucru și am renunțat, 
cel puțin în acest an, la ser
viciile lui. Și Hie Slăvei este 
sancționat pentru indisciplină : 
deocamdată el se antrenează 
cot la cot cu coechipierii săi, 
dar pînă in aprilie nu va juca 
în nici un turneu. Preferăm — 
și aceasta va fi linia noastră 
de acum inainte — să contăm 
Pe acei jucători, indiferent de 
valoarea lor, care se pregătesc 
conștiincios și doresc cu ade
vărat să se afirme, să fie de 
folos echipei reprezentative. 
Iar cei care trăiesc din amin
tiri și nu vor să răspundă cu 
toate forțele la solicitările 
noastre, vor rămine in afara 
lotului olimpic”.

în programul viitor al primei 
noastre reprezentative: un tur
neu la București 7—9 martie), 
cu trei formații alcătuite din 
cele două loturi și selecționata 
de juniori, Balcaniada de la A- 
tena (13—16 martie) și turneul 
din Olanda (27—30 martie).
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CAMPIONATE • COMPETIȚII ® CAMPIONATE •
CAMPIONI NAȚIONALI DE SANIE - 

JUNIORII DIN SINAIA. VATRA DORNEI Șl PETROȘANI

SINAIA, 21 (prin telefon). Așa 
cum s-a petrecut și la alte com
petiții desfășurate In acest sezon. 
Întrecerile campionatelor națio
nale de sanie pentru juniori șl 
junioare au fost dominate ia 
băieți de reprezentanții orașului 
Sinaia, iar la fete de sportivele 
din Vatra Dorn ei și din Petro
șani. In general, concursul, des
fășurat timp de două zile, s-a 
bucurat de succes, competitorii 
manifestînd multă ambiție pentru 
ocuparea locurilor fruntașe. O 
notă negativă pentru gestul an
trenorului V. Pătuc de la A.S.A. 
Brașov care l-a luat (înaintea 
startului din ultima manșă) Ro- 
xanel Bărtușică sania împrumu
tată de Însăși asociația sportivă 
respectivă, cu o zi înainte, și pe 
care Bărtușică efectuase coborl- 
rlle primelor două manșe. Neo
bișnuită cu sania cu care a tre
buii să concureze în ultimul mo
ment, tînăra concurentă s-a răs
turnat și a 
de pe locul

juniori 
Sinaia) 
(C.S.Ș.
3. L.
3 :11,58 ; juniori Ils 
(C.S.O.) 3:07,30 ; 2.

Casian (C.S.Ș. Vatra Dor-

Clasamente : 
Comșa (C.S.Ș. 
T. Pogoreanu 
nd) 3:09,50 ; 
(C.S.O. Sinaia) 
L V. Făcăleț . ... .. .
G. Marinaș (C.S.Ș. Sinaia) 3:11,28 
3. G. - ' _
nd) 3:13,01 ; junioare Iî 1. Rita 
Gheorghiță (C.S.Ș. Petroșani) 
2:35,95 ; 2. Mariana Carp (C.S.Ș. 
Vatra Dornei) 2:37,64 ; 3. Roxana 
Bărtușică (C.S.O. Sinaia) 2:37,78 ;

T: 1. Gabriela Haja

A

coborit In clasament 
1 pe locul 3.

I : 1. D 
3:04,30 ; 2. 
Vatra Dor-

Bălănoiu

juniori n — Cr. Dobre (SC Mus
cel) , junioare I — C. Toma (CSSA 
C-lung), juniori I — G. Nițu 
(SC Muscel), tineret — M. Ion 
(SC Muscel), senioare — M. Bicu 
(CSM Pitești), seniori — L. Pes-

După două partide, în meciu 
narea campionului 

CIOCĂLTEA

junioare n ___ __ __
CC.S.Ș. Vatra Dornei) 2:32,93 ; z. 
Dorina Crețu (C.S.Ș. 
2:35,24 î --------
(IJE.F.S.)
1. D. Comșa (C.S.Ș. Sinaia) — C. 
Răducanu (C.S.O.) 1:40,34 ; 2. Gh. 
Pleșa — C. " ’ -------- -
naia) 1:44,45 ;
Pogoreanu ' 
1:45,96.

Sîmbătă 
desfășura 
de bob—2 _  _
tineret. (V. FELDMAN — coresp.).

Petroșani) 
Camelia Dinaco 

2:36,60 ; dublu băieți :
3.

a , i.-----
G. Marinaș (C.S.Ș. Sl- 
"■ ; 3. G. Casian — T, 

(C.S.Ș. Vatra Dornei)

șl duminică se va 
campionatul național 
pentru echipaj ele de

„CUPA R. C. GRIVIȚA ROȘIE", 
O ATRACTIVA COMPETIȚIE 

SPERANȚELOR RUGBYULUI NOSTRU
O frumoasă Inițiativă aparpnlnd 

inginerului Ion Roxln, vicepre
ședintele lui R.C. Grivița Roșie, 
organizarea unei competiții la 
startul căreia sint reunite echi
pele pregătite de cel mal harnici 
antrenori activînd la nivelul ju
niorilor. Vor fl prezenți, 
Sevii lui Constantin 
antrenorul Locomotivei 
rești, campioana ultimilor ani ; 
cel al lui Tralan Doiciu, inimo
sul tehnician de la CI. sp. șc. 1 
Constanța ; al lui Octavian Chi- 
hala, perseverentul profesor al 
juniorilor Viitorului din Cluj-Na
poca ; al prolificei antrenoare 
Mariana Lucescu, de la CI. sp 

șc. 2 Republica București; al Iul 
Pavel Vizitiu, profesorul tinerilor 
de la Liceul metalurgic Iași. Ală
turi de aceștia se vor afla, fl-

astfel, 
Vasile,
Bucu-

rește, ^speranțele" cimoscuților 
Alexandru Pop și Nicolae Vizitiu, 
care sînt, în aceeași vreme, și 

speranțele primului club de spe
cialitate din România, am numit 
clubul organizator Grivița Roșie.

Iubitorii sportului eu balonul 
oval vor avea, prin urmare, pri
lejul să urmărească multe dintre 
talentele rugby ului nostru juve
nil. Să sperăm că nu vor scăpa 
ocazia ivită...

Prin tragere la sorți, echipele 
participante la „Cupa R.C. Gri
vița Roșie" vor fl împărțite în 
două serii, ale căror jocuri se 
dispută duminică 24 februarie șl 
marți 26 februarie. Meciurile pen
tru stabilirea ierarhiei finale au 
loc joi 28 februarie. De reținut 
că duminică programul începe la 
ora 10.

CARNET ATLETIC
în vederea etapei finale a cam

pionatelor republicane de cros, 
programata la Craiova. în ziua 
de 6 aprilie, s-au desfășurat re
cent Întreceri în cadrul etapei 
de zonă. Iată cîteva dintre re
zultatele înregistrate :

BUCUREȘTI. La etapa muni
cipală. desfășurată In zona Sta

dionului tineretului au luat par
te cîteva sute de concurențl. Co
pil II — L. Simion (Din.) — Șc. 
g-rală 190 pe echipe ; copile II
— L. Flămînzeanu (Șc. g-rală 190)
— Șc. g-rală 190 ; tineret — I. 
Deșu (Șc. g-rală 190) — Dinamo; 
copile I — P. Vasllolu (Din.) — 
Dinamo ; juniori III — B. Nlcula 
(Met.) — Steaua ; junioare în — 
L Lupu (Steaua) — Steaua ; Ju
niori n — I. Oprea (Din.) —

Steaua ; junioare II — EI. Ilie 
(Met.) — Metalul ; juniori i — 
L Popescu (Steaua) — Metalul ; 
Junioare I — M. Drăgan (Met.)

— Șc. g-rală 190 ; tineret — I. 
Lemnaru (Met.) — Metalul ; se
niori — N. Damian
C. A.U. ; senioare — 
(Prog.) — C.A.U.

PITEȘTI. La Trivale 
Întrecerile etapei zonale 
tldparea a peste 600 de con- 
curențl din 6 județe. Copii II —
D. Vișoiu (CSSA C-lung), copile 
n — L. Șerban (CSS Pitești), co
pile I — L. Popa (CSM Pit.), 
COpU I — C. Vișoiu (CSSA 
C-lung), junioare III — I. Sen- 
droiu (CSSA C-lung), juniori III
— I. Cîrstea (SC Muscel), junioa
re n — I. Mitrea (CSSA C-lung),

CC.A.U.)
A. "Mechlș

au avut loc 
eu par-

Spre deosebire de prima parti
dă a meciului de baraj pentru 
desemnarea campionului de șah 
al țării dintre marele maestru 
Victor Ciocăltea șl maestrul in
ternațional Valentin Stoica, în
cheiată remiză — după cum se 
știe — în numai 21 de mutări, 
cea de a doua, desfășurată asea
ră, a purtat caracterul unei lupte 
acerbe, îndirjite. Ciocăltea, cu 
negrele, a ales o variantă foarte 
modernă din Apărarea Pire — 
Ufimțev, care duce, în general, 
la poziții extrem de complicate 
șl tăioase. Cum s-a 
dealtfel, șl In această 
La mutarea 25-a. cînd situația de 
pe tablă părea să fie egală. Stoi
ca a propus remiză, refuzată 
însă de adversarul său. Marele 
maestru a găsit o lovitură tactică 
deosebit de ingenioasă, a sacri
ficat o piesă ușoara, punmau-și 
adversarul tn.tr-o situație grea

întfinpLat, 
întflnire.

STEAUA A CIȘT1GAT TURN 
MASCULIN DE VOLEI

Turneul internațional masculin 
de volei, desfășurat In Capitală 
In organizarea clubului Rapid 
București, a luat sffirșlt eu vic
toria echipei Steaua (6 p), În
vingătoare în toate partidele 
susținute. Au urmat-o în dasa-

CAMPIONATUL NAȚION
(Urmare din pag. 1)

celor 3 dinamoviști din echipa 
I, n-au mai executat ture de 
penalizare alți 4 biatloniști : 
Cornel Mandros, Simon Mar
ton și Victor Fontana (de la 
A.S.A.) și Ion Stoian (din e- 
chipa Dinamo II).

în aceste condiții, singurul 
punct de atracție al cursei l-a 
constituit lupta dintre ultimele 
două schimburi ale 
A.S.A. I și Dinamo 
Fontana și Vasile 
Dinamovistul Vasile 
a pornit primul in 
aproximativ 2 minute avantaj, 
dar la prima trecere prin po
ligon, la poziția culcat, 
executat 2 ture, 
tana a redus 
spărgind toate 
Bejenariu <"Intră 
ligon și pentru 
cioare, dar îi rămîn neatinse 
4 talere, în timp ce Fontana

ștafetelor 
II, Victor 
Bejenariu. 
Bejenariu 
cursă, cu

el a 
astfel că Fon- 
din handicap 
cele 5 talere, 
înainte. în po- 
poziția în pi-

ACOLO UNDE „CÎNTAREA ROMÂNIEI" Șl „D
(Urmare din pag. I)

partide amicale, concursuri la 
nivel orășenesc și județean, în
tre echipele asociațiilor spor
tive sindicale. O altă sală este 
destinată tenisului de masă și 
stă în permanență la dispoziția 
oamenilor muncii. Anul trecut, 
comitetul sindicatului între
prinderii de transport auto a 
organizat și cursuri de învă
țare, conduse de Iuliu Becsci, 
de mai multe ori campion ju
dețean. Cea de a treia sală 
găzduiește — pe lingă activi
tăți specific culturale — cercuri 
de instruire la judo și karate, 
iar pentru copii — acțiunea 
„Grădinița sportivă", la care 
concură profesori de educație 
fizică, precum și sportivi de 
performanță, ca Gaspar Kolcze, 
Attila Grigore Vancea și De
meter Vido.

Colaborarea casei de cultură 
cu organul sportiv local este 
bună — în privința activității 
șahiste — dar Insuficientă în 
direcția antrenării la activită
țile sportive a celor care se 
inițiază prin cursurile organi
zate la casa de cultură. Astfel, 
mulți tineri doresc să facă 
sport de performanță, dar nu 
au găsit posibilitatea de a de
veni membri la una din aso
ciațiile sportive puternice din 
municipiu. Primii lor pași ar 
trebui să fie îndrumați în con
tinuare. Stînd de vorbă cu prof. 
Petre Străchinaru, directorul 
casei de cultură, am aflat că, 
în afara cercurilor existente, 
curînd vor lua ființă un curs 
de scrimă pentru copii și unul 
de gimnastică pentru femei. 
(GH. BRIOTA).

LA CENTRU - DA I 
IN ORAȘELE DIN JUDEȚ 

- NU !
LA ORADEA, clădirea impu

nătoare și modernă a casei de 
cultură a sindicatelor dispune 
de patru săli care stau la dis
poziția cercurilor sportive de 
judo, gimnastică de întreținere 
și ritmică și o sală unde se 
joacă șah. Datorită unei ri
guroase planificări, asociațiile 
sportive sindicale din oraș au 
posibilitatea să-și desfășoare 
din plin activitățile sportive. 
Din păcate, cele patru mese 
de ping-pong nu sînt 
astfel că tenisul de 
joacă în alte săli din 
deosebi la asociația 
Constructorul.

LA MARGHITA, șahul și 
tenisul de masă sînt găzduite 
mal mult de Casa pionierilor 
șl șoimilor patriei. La casa de 
cultură a orașului se găsesc 
doar cîteva mese de șah, la 
care se joacă ocazional. LA 
ALEȘD. tinărul oraș de pe 
Crișul Repede, există cea mai 
frumoasă casă de cultură din 
județul Bihor. Activitatea spor
tivă nu este însă la înălțimea 
faimei acestei construcții, 
se desfășoară, cînd și 
doar cite o competiție la 
de masă. In rest, nimic, 
păcat, oare, că „Daciada" 
găsește un loc și la casele de 
cultură din județ 7 (I. GHIȘA).

GAZDĂ BUNĂ, 
DAR PREA PUTIN 

SOLICITATĂ

Constantin 
cu organul 
la compe- 
instructorii 
desfășurării

utilizate, 
masă se 
oraș, în- 
sportivă

Aici 
cînd, 
tenis 
Nu-i 
nu-și

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU EDUCAȚIE FIZI
CA ȘI SPORT organizează LUNI 25 FEBRUARIE a.c. orele 
12, in sala din Bd. Muncii 37—39, o DEZBATERE cu tema : 
.JOCURILE OLIMPICE IN LUMINA UNOR CIFRE ȘI 
DATE STATISTICE”, Referatul de bază va fi susținut de 
prof. Adrian Ionescu — cercetător. Antrenorii, profesorii de 
educație fizică, medicii sportivi, activiștii sportivi și spor
tivii fruntași sînt invitați să participe.

Frumoasa casă de cultură a 
sindicatelor din Ploiești oferă 
oamenilor muncii prahoveni, în 
afara posibilităților de a se 
manifesta în domeniul artei și 
culturii, și pe aceea de a în
văța și practica sportul pre
ferat. Astfel, popicăria modernă 
găzduiește o mulțime de com
petiții, ca și sala de sport, în 
care se joacă șah, tenis de 
masă și judo. Aici au loc per
manent cursuri de Inițiere la

judo, conduse de 
Savu. în colaborare 
sportiv municipal, 
tiții sînt prezenți 
și arbitrii necesari 
Întrecerilor.

întrebîndu-1 pe tov. Ion Băl- 
cinoiu, directorul casei de cul
tură, despre modalitatea de a 
găzdui mai multe manifestații 
sportive de masă, acesta ne-a 
răspuns că, în general, solici
tarea de către asociațiile spor
tive a sălilor de la casa de 
cultură este încă modestă. Ar 
fl de dorit, după părerea sa, 
ca multe dintre competițiile 
sindicale, ale U.T.C., din școli 
și din unități economice să-și 
desfășoare finalele la Casa de 
cultură, care le oferă condiții 
optime. (I, TANASESCU).

DE DATA ACEASTA, 
INIȚIATIVA GĂLĂȚENILOR 

‘ ABSENTATA„
Cunoscînd spiritul de iniția

tivă al gălățenilor, ne aștep
tam ca în raidul nostru să 
surprindem mai multe instan
tanee pozitive. Dar, din păcate, 
am găsit multă indiferență, in
activitate și... justificări.

La Casa de cultură a tine
retului, din Parcul Eminescu, 
atît în sîmbăta cît și în dumi- 

' nica în care arn fost, ușile erau 
închise sportului. Directorul 
Florin Cilincă, dealtfel un ini
mos animator al activităților 
sportive, a ținut să ne spună :

— E adevărat, ne-ați prins 
în... ofsaid, dar in ciuda fap
tului că nu avem spațiu su
ficient, să știți că la noi se 
joacă șah cu regularitate, că 
avem o echipă reprezentativă 
a Casei tineretului. Am avui 
și una de tenis de masă, dar 
am fost obligați să o desfiin
țăm...

La clubul Combinatului si
derurgic am găsit cițiva tineri, 
printre care cocsarul Nicola e 
Dogaru, mecanicul de utilaj 
Marcel Lăcustă și dispecerul N. 
Nebunu, care jucau tenis de 
masă. Sala era necorespunză
toare și insuficient luminată.
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RETURUL DIVIZIEI A ACJiUNILE LOTURILOR

Duminică martie

17—19 martie

martie30

aprilie2

16 aprilie

I 18 aprilie
Foto : B. VUIN — Timișoara 30 aprilieI ROMÂNIEICUPA
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■ganlzea- 
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pentru

tele de 
precum 
acestora

vor desfășura ultimele faze ale Cupei, 
loturile reprezentative. Iată programul

Lrtldă de 
avut un 

Limp. In- 
părut 
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ACȚIUNI ALE LOTURILOR REPREZENTATIVE

tn 
este 
dis- 
Clo-

La apărat 
rece, po- 
k din ce 
rui ame
ți recîș- 

Lră mânând 
L- și mai

Federația de fotbal a definitivat calendarul competițional de primăvară, stabilind da- 
” ‘ etapelor returului, cînd se

pe care le vor întreprinde

Au trecut 100 de minute din partida Univ. Craiova — Olimpia și 
Pusztay mai salvează un gol (ca și făcui) din picioarele lui 
Cămătaru

2 
Sîmbătă 8 martie 
Miercuri 12 martie 
Duminică 16 martie 
Duminică 23 martie 
Miercuri 26 martie 
Duminică 6 aprilie 
Miercuri 9 aprilie 
Duminică 13 aprilie 
Duminică 20 aprilie 
Sîmbătă 26 aprilie 
Duminică 4 mai 
Duminică 11 mai 
Miercuri 21 mai 
Duminică 25 mai

— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

XX- a
XXI- a
XXII- a 
XXIH-a
XXIV- a
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XXIX-a
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a 
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a 
a 
a 
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— etapa a
— etapa a XXX-a
— etapa a XXXI-;
— etapa a XXXII-
— etapa a XXXIII
— etapa a XXXIV
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Steagul
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I
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I
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Restanța de Cupă de la Ti
mișoara, care a stîmit intere
sul spectatorilor și al tele
spectatorilor în primul rind 
prin cursa craiovenilor împo
triva ...ocaziilor ratate, are o 
casetă tehnică în care raportul 
șuturilor la poartă (31—5) și pe 
poartă (15—2) probează o dife
rență de potențial care nu mai 
trebuie demonstrată. Craiovenii 
au ratat enorm, greu de ima
ginat, pentru a înscrie la sin
gura greșeală a portarului 
Pusztay.

Echipa olteană a atacat fără 
oprire, susținută mereu de linia 
de mijloc și de ...Ștefănescu, 
al cărui „sprint al disperării" 
s-a soldat cu golul victoriei. In 
aceste condiții de susținere 
permanentă a ofensivei cu toa
te liniile se poate reproșa ce
lor trei înaintași sau 
tetului din față o 
nervoasă și tehnică 
la fel stau lucrurile 
sau trei avanposturi 
undeva în față, fără nici un 
sprijin, în cadrul unei echipe 
rupte în două. In această si
tuație vina nu aparține în nici 
un caz doar înaintașilor, ci în
tregii echipe. Un apărător mo
dern nu mai poate sta doar pe 
„metereze”. Dacă nu gîndește 
și atacul, e o simplă piesă de

chiar sex- 
sterilitate 

reală. Nu 
cînd două 
sînt uitate

șah închisă. Din acest punct de 
vedere, plecările lui Ștefănescu 
în atac, legate și de foarte pro
ductiva „plecare de la Neapole", 
sînt flori rare. Universitatea 
Craiova a atacat cu toate linii
le împotriva unei echipe .evi
dent mai modeste. Faptul că a 
făcut-o pe parcursul a 120 de 
minute, în condiții în care 
randamentul ei fizic putea fi 
pus la îndoială înainte de joc, 
este încă o notă bună. Acum 
nu ne rămine decît să vedem 
dacă fotbaliștii craioveni vor 
ști să transforme setea ofensivă 
din jocul de la Timișoara (chiar 
cu nesincronizările și ratările 
de rigoare) intr-o stare de spirit 
permanentă, perfect adecvată 
lotului de care dispune echipa 
față de ansamblul campionatu
lui nostru.
zie apare 
meciul cu 
la Brașov.
tei stări de spirit, progresul e- 
chipei se va lăsa așteptat.

.Duminică 24 februarie 
Miercuri 16 aprilie 
Miercuri 28 mai 
Duminică 1 iunie

— optimile
— sferturile de finală
— semifinalele
— finala

7
14
18

mai 
mai 
mai

mai29
— 6 iunie
6 iunie

IȘI DAU MINA...

Această primă oca- 
chiar duminică, in 

Sport Club Bacău, de 
Fără instalarea aces-

Ioan CH1RILĂ

După cum 
serva, returul 
lui Diviziei A 
scurt cu două 
pele a XVIII-a și a XlX-a 
s-au disputat în luna 
decembrie a anului trecut- 
Măsura s-a dovedit a fi sa
lutară, materializarea ei 
permițind federației să in
sereze în programul sezonu
lui de primăvară mai mul
te acțiuni utile pentru cele 
trei loturi reprezentative. 
Cu toate acestea, cele 15 eta
pe ale campionatului se vor 
desfășura fără mari întreru
peri, cum se întîmpla în 
anii trecuți, singurele „pau
ze" dintre etape nefiind 
mai mari de 9—10 zile. Re
turul va fi, deci, 
va obliga echipele 
divizionare A la o 
tire asiduă și la o 
sportivă exemplară 
a face față ritmului 
concurs impus de

poate ob- 
campionatu- 
va fi mai... 
etape, eta-

S€

dens și 
noastre 
pregă- 

viață 
pentru 

de 
viitorul

sezon. In 
cest ritm 
tens pentru component» 
turilor reprezentative, 
agenda cărora se află 
scrise un număr mare 
acțiuni punctate cu meciuri 
dificile și atractive. Astfel, 
echipa noastră națională va 
susține meciuri amicale cu 
reprezentativele Republicii 
Democrate Germane, 
gariei, Cehoslovaciei, 
giei, dar și o partidă ofi
cială cu selecționata Iugo
slaviei, în prima manșă a 
Cupei Balcanice. La rîndul 
ei, formația de tineret va 
da o serie de teste edifi
catoare, printre acțiunile 
sale remareîndu-se, ca o 
premieră, participarea la 
turneul internațional de la 
Toulon. în sfîrșit, lotul re
prezentativ de juniori, care 
a lăsat recent o bună im
presie în Spania, va debuta 
nu peste mult timp în pre- 
preliminariile Turneului

mod implicit, 
va fi și mai

a- 
in- 
lo- 
pe 
în
de

Bul- 
Bel-

OFSAIDUL-UN MARE„CĂLCÎI AL LUI ACHILE"
Interlocutor Chir iac Manuș aride

a dan
ii", ne 

unul 
h^r-o 
căreia 

! aflau 
ri. A- 
it-o și

deocamdată doar...Așadar,
promisiuni și proiecte. Credem 
că ‘ 
de 
ar 
Și

Bulgaria — România (juniori) 
Turcia — România (juniori, 
preliminarii U.E.F.A.) 
antrenamente ale loturilor A 
și de tineret și jocuri cu 
echipe divizionare
Iugoslavia — România (Cupa 
Balcanică)
• “România — R.D. Germană 

R.D. Germană (olimpici) — 
România (tineret)
România — Turcia (juniori, 
preliminariile U.E.F.A.) 

R.D. Germană — România 
(juniori)
R.D. Germană — România 
(juniori)
România (A) — Cehoslovacia 
(olimpici)
România — Bulgaria 
Polonia — România (tineret) 
Cehoslovacia (A sau olimpică) 
— România
Participarea echipei de tineret 
la turneul de la Toulon
Belgia — România

U.E.F.A. Echipa va disputa 
primul din cele două me
ciuri cu Turcia la 12 martie, 
la Izmit. în cazul califică
rii — după cinci ani —, se
lecționata de juniori se va 
alinia la startul turneului 
final, care va avea loc în 
Republica Democrată Ger
mană, între 14 șj 25 mai.

Cele 15 etape ale returu
lui, ultimele patru faze ale 
„Cupei României" și nu
mărul destul de mare de 
meciuri ale echipelor repre
zentative IMPUN O ACTI
VITATE FĂRĂ FISURI. 
RESPONSABILA, la toate 
nivelurile fotbalului nostru, 
dar mai ales în zonele lui 
de vîrf, de elită. Numai 
depunîndu-se mari eforturi 
din partea tuturor factori
lor, loturile reprezentative 
și echipele noastre de club 
își vor putea îndeplini cu 
succes obiectivele pe care 
și le^au propus.

sindi- 
ătoare, 
icientc. 
fel de 
dus la 
iniția- 

t... ab- 
rii ac- 
;ele 'de 
idicale.

UECTE
ectoru- 
e află 
id“, ce 
de ani. 
izi poți 
, unde 
cercu- 

eranto, 
croito-

direc- 
cultură 
ștoacă,

să vă 
spor- 

oment, 
! drept. 
Iar Ie 
;i du- 
le mu- 
ise de 
une la 
ștri In 
noas- 

folosi-

stalați
ț^|ir>

aici, în frumoasa casă veche 
peste 
putea 
suflul

o 
AR

în municipiul Drobeta Tr. 
Severin, la Clubul tineretului, 
cit și la casele de cultură din 
județul Mehedinți, sportul este 
găzduit, mai ales, în perioada 
imediat premergătoare zilelor 
festive. Fără să aibă la bază 
un program concret, se desfă
șoară zeci și zeci de compe 
tiții. Dar la... întîmplare.

La Clubul tineretului din 
rașul reședință al județului 
xistă 4 mese de ping-pong 
10 mese de șah, suficiente pen
tru activitatea care se desfă
șoară aici, în fiecare zi. Ele de
vin însă insuficiente cînd ac
tivitățile sportive sînt intense. 
De aceea este necesar să se 
întocmească un plan, care să 
cuprindă toate datele de desfă
șurare a competițiilor și să se 
acorde spațiu mai mare pen
tru șah și tenis de masă, în 
cazul în care se desfășoară 
competiții âe anvergură, cum 
au fost „Cupa 30 Decembrie". 
„Cupa 16 Februarie" 
(G. MANAFU).

Din raidul realizat 
poate vedea că nu 
s-a înțeles faptul că atit că
minele culturale cit și casele 
de culiură sînt locurile cele mai 
indicate ca acum, in vreme de 
iarnă, să se realizeze simbioza 
cuitură-sport. De aceea facem 
apel Ia organele care au in 
subordine 
cultură să sprijine mai mult 
activitatea

un secol și jumătate, 
să bată mai puternic 
înnoitor al sportului.

PLANIFICARE 
FI BINEVENITĂ

o- 
e-
Și

și altele.

de noi se 
peste tot

aceste lăcașuri de

vom 
n ter- 
saltfel, 
n cer- 
iționat

sportivă, care sc 
desfășoară la acestea. Totodată, 
facem apel la organele cu răs
punderi în sport, la cluburi și 
asociații, să folosească mal 
mult și mai bine găzduirea a- 
cordată de căminele culturale 
și de casele de cultură, pentru 
atingerea scopului final, acela 
de a dărui oamenilor „minte 
sănătoasă în trup sănătos".

Hotărît lucru, problema de ar
bitraj care a creat cele mai 
multe... probleme fotbalului nos
tru, în trecutul sezon de toamnă, 
a fost aceea a ofsaidului. Pen
tru că, din greșita apreciere și 
interpretare a articolului 13, -din 
regulamentul de joc, au rezultat 
numeroase goluri Înscrise nere
gulamentar și validate, iar al
tele realizate regulamentar, anu
late. De aici, și stările de ten
siune din teren și din tribune 
care, pe alocuri, au culminat cu 
grave manifestări de nesbortivi- 
tate. Toate acestea, plecând de 
la un simplu ofsaid, devenit în 
ultimul timp un mare... călcîi al 
lui Achiie. De ce și cum 7 lată 
întrebarea pusă recent unui re
putat specialist în materie, fos
tul arbitru divizionar Chiriac 
Manușaride, care a avut amabi
litatea să ne împărtășească o se
rie de aspecte, pe această temă, 
exprimând rodul unul studiu 
personal șl al unei experiențe 
proprii folositoare, apreciem, ca
valerilor fluierului în aceste pu
ține zile care ne despart de star
tul competițional oficial.

— Teoretic fundamentat, ofsai
dul este, poate, una dintre cele 
mai simple reguli ale jocului *2 
fotbal, pentru că apare ca o gre
șeală pozițională, perceptibilă o- 
biectlv, și nu ca o gre
șeală intenționată care ține de 
complexitatea psihicului uman. 
Dar, pe cit de simplă este po
ziția de ofsaid ta viziunea regu
lamentului de joc, pe atit de 
complicată este perceperea și 
semnalizarea ei. Și lucrul cel mal 
îngrijorător, ta ultima perioadă

de timp, n constituie greșelile 
grave de percepere și semnalizare 
a ofsaidului, care au devenit su
părătoare, influențtad sau chiar 
viciind rezultatele unor meciuri. 
Fenomenul (frecvența 
greșelilor îl definește 
este deloc întimplător 
bază cauze multiple și

mare a 
așa) nu 
și are la 
complexe.

cauzele in-— La drept vorbind, _________
teresează in mod deosebit, pen
tru că de la ele pleetnd putem 
înlătura efectele dăunătoare jo
cului și spiritului de Întrecere 
sportivă.

— Să le luăm, atunci, pe riad,
Mai tatii, ar fi greșelile de pla
sament. Se știe, plasamentul ar
bitrului de linie este guvernat 
de o regulă absolută și anume : 
ei trebuie să se așeze Întot
deauna pe linia penultimului a- 
părător, afară de cazurile in care 
acesta este depășit de un ata
cant aflat In 
tuație In care 
deplasează in 
Orice abatere 
gulă 11 pune . . , .
tuația de a nu mai aprecia corect 
faza și deci de a greși. O a 
doua cauză o constituie unghiul 
de vedere. Astfel, dacă tn un
ghiul de vedere al arbitrului de 
linie se cuprind cele două ele
mente de referință — mingea și 
penultimul apărător — ofsaidul 
este mai ușor sesizabil. In cazul 
in care cele două elemente sint 
atit de distanțate incit ies din 
acest unghi, atunci perceperea 
ofsaidului este dificilă și se 
pot strecura greșeli de apreciere. 
O a treia cauză ar ti dispersarea

posesia mingii, li
se plasează șl se 
linie cu acesta, 
de la această re- 
pe tușier tn »i-

atenției arbitrului de linie care, 
furat de joc, nu se concentrează 
suficient șl in mod constant la 
ceea ce se tatlmplă tn teren, 
nebatuind astfel eventualele po
sibilități de Intrare în ofsaid ale 
unor jucători. Lipsa de prompti
tudine in semnalizarea ofsaidului 
este o altă cauză, a patra. De 
multe ori se întîmplă ca arbitrii 
de linie să aștepte consumarea 
fazei și apoi să ridice fanionul, 
ceea ce echivalează cu o eroare 
gravă, deoarece în cîteva zecimi 
de secundă pozițiile mereu tn 
mișcare ale jucătorilor schimbă 
situațiile existente tei momentul 
lovirii mingii, al jucării ei. în 
sfîrșit, s-ar mai putea vorbi și 
despre lipsa de experiență, deter
minată de graba cu care unii ar
bitri trec peste anumite etape 
importante ale pregătirii lor. 
Practica a demonstrat că pentru 
formarea unui arbitru, care să 
corespundă eșalonului de perfor
manță, sînt necesari minimum 
4—5 ani și cel puțin două treimi 
din acest timp dedicat „tușei". 
Altfel se Întîmplă ceea ce... se 
tatlmplă. Adică greșeli peste gre
șeli, rezultate viciate, toate la uii 
loc făctnd mult- rău fotbalului 
nostru.

Și dacă te gîndești că toată 
filozofia aceasta a ofsaidului nu 
înseamnă, tn ultimă instanță, de
cât atenție și exercițiu, subînțe- 
legind, evident, și corectitudine. 
In fond, o problemă de pregătire 
pe care trebuie să o rezolve, așa 
cum se cuvine, arbitrii din 
toate loturile divizionare acum tn 
această perioadă a pregătirilor, 
pentru ca toate deciziile lor să se 
Înscrie numai ta limitele adevă
rului.

Mihai IONESCU

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• SPORTUL STUDENȚESC, 5 

JOCURI IN TURCIA, UNUL IN 
grecia. După cum am mai a- 
nunțat, Sportul studențesc a efec
tuat un turneu în Turcia și Gre
cia. iată rezultatele înregistrate : 
0—1 f0—0) cu Besiktaș Istanbul,
1— 1 O—l) cu Kogaelispor (a
înscris Iorgulescu), i—1 (1—1) cu
An talia (a marcat M. Sandu),
2— 1 "(1—0) cu Altai Izmir (goluri
marcate de O. lanes cu si M< 
Sandu), 3—2 (2—1) cu Gdztepe
Izmir (au marcat Iorgulescu, Chi- 
haia și M. Sandu), iar în Grecia 
1—1 (0—0) ~ ....
marcat O. Ionescu).
• DIVIZIONARA B AURUL 

BRAD a susținut patru meciuri 
în Ungaria., încheiate cu ur
mătoarele rezultate : 0—0 cu Ta- 
tabanya, 0—0 cu Eszdergom, 
1—1 cu Komlo și 0—0 cu Oros- 
lani Bantasz. (A. JURCA — 
coresp.).

• F.C. BAIA MARE — D.V.T.K. 
DIOSGYOR (UNGARIA) 1—0 
(0—0). Unicul gol-a fost marcat 
de Roznai în min. 47, cel care 
ratase un penalty în min. 4. Si 
oaspeții au ratat o lovitură de la - 
11 m, în min. 69. (V. Sz^SAra- 
nu — coresp.)
• F.C.M. REȘIȚA — SLASK 

WROCLAW 2—1 (0—0). Circa 8.000 ‘ 
de spectatori au urmărit un meci 
foarte spectaculos, dinamic. Au 
marcat: Gabel (min. 83 și 87), 
respectiv PekaJa (min. 64). Sîm
bătă, de Ia ora 16, formația po
loneză va întâlni. Ia București, 
echipa Mecanică fină. (Duru 
GLAVAN — coresp.).
• METALURGISTUL CUGIR — 

DINAMO BUCUREȘTI 0—2 (0—2). 
In fața a peste 5.000 de specta
tori, dinamoviștii s-au impus 
prin golurile marcate, in min. 21 
și 25, de Dudu Georgescu, cel 
care a ratat un penalty în min. 
31. (M. VlLCEANU — coresp.)

eu Panathinaikos (a

PE MICUL ECRAN
SfMBATA 23 FEBRUARIE, 

ora 13, în cadrul emisiunii „De 
la A la... infinit" : Seiecțiuni 
din Jocurile Olimpice de iar
nă de la Take Placid (comen
tator : Cristian Topescu),
campionatul mondial de dclo- 
cros — proba amatorilor (co
mentator : Hristache Naum) și 
ultima parte a spectacolului 
pe gheață prezentat de trupa 
patinatorului Toller Cranston.

DUMINICA 24 FEBRUARIE, 
ora 15,20 : „Șah" — emisiune 
realizată șl prezentată de 
maestra internațională 
beta Pollhroniade ; ora 16.30: 
Fotbal, F.C.M. Galați — Chi

EUsa-

mia Rm. Vâlcea, In optimile de 
finală ale „Cupei României" 
(transmisiune directă de la 
Ploiești a reprizei a H-a ; co
mentator — Sorin Satmari) ; 
ora 16,15 : Jocurile Olimpice 
de iarnă — rezumat primit de 
la Lake Placid (comentator — 
Cristian Topescu) ; ora 18,15 : 
finala „Cupei României* la 
handbal feminin : Știința Ba
cău — Constructorul Bala 
Mare (trafil misiune directă de 
la Craiova a reprizei a n-a ; 
comentator — Cornel Pum- 
nea) ; ora 19,20 (programul! 
H) : „Teletama sport" —
emisiune de Dumitru Tănă- 
sescu.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOI SUCCESE LA LOZ IN PLIC

Alături de autoturismele „Dada 
1300“, ,,Skoda 120 L“ și „Trabant 
601“, la seriile de Loz tn plic a- 
flate In vânzare se obțin frecvent 
mari câștiguri în bani. Dintre 
participanții care au realizat re
cent astfel de satisfacții, vă pre
zentăm astăzi pe următorii : 
Gavrii Ardelean (Crișenl, jud. Să
laj), Laurențiu Busu (Suceava), 
Anstotel Marcu (Gârla Mare, jud. 
Mehedinți), Rozalia Furnea (Cluj- 
Napocaj, Maria Such (Constanța) 
șl Ion Zamfir (București) — cite 
20.000 lei.

încercați șl dv. să obțineți suc
cese asemănătoare, sau chiar mai 
mari ! NUMAI CINE JOACA 
POATE CÎȘTIGA...

Tragerea Loto de astăzi, 22 fe
bruarie 1080, se desfășoară la

Pro- 
Dr. 

ciști- 
și te-

ora 16,30 ta sala clubului 
greșul din București, str. 
Stalcovid nr. 42; numerele 
gătoare vor fi radiodifuzate 
levizate în cursul serii,

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 15 FEBRUARIE 1980

Cat. 1 : 1 variantă 100% (auto
turism Dacia 1300) și 2 variante 
25% a 17.500 Iei ; cat. 2 : 11 va
riante 25% a 10.173 lei ; cat. 3 ’. 
20,50 a 5.459 lei ; cat. 4 : 41,50 a 
2.696 lei ; cat. 5 : 166,75 a 671 lei; 
cat. 6 : 378 a 296 lei ; cat. X : 
1.951,75 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 246.074
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, realizat pe un 
bilet jucat 100%, a revenit parti
cipantului Ion Tudoroiu din co
muna păulești, județul Prahova.



VIZITA OFICIALA
A REGELUI IORDANIEI,

HUSSEIN IBN TALAL
lUrnive din pag 1)

de poporul iordanian și deplina 
aprobare pentru noul dialog la 
nivel înalt româno-iordanian, 
menit să amplifice și mai mult 
cooperarea dintre cele două 
țări prietene, să servească cau
zei generale a păcii și colabo
rării internaționale.

Părăsind incinta întreprinderii, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Hussein sînt salutați 
din nou cu puternice aplauze 
și urale de muncitorii și teh
nicienii „Griviței Roșii".

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, și Maiestatea 
Sa regele Hussein Ibn Talal al 
Regatului Hașemit al Iordaniei 
s-au reintilnit, joi, în cadrul 
unui dejun, care s-a desfășurat 
In aceeași ambianță de caldă 
prietenie și cordialitate.

In timpul dejunului, cei doi 
șefi de stat au continuat 
schimbul dc păreri în probleme 
bilaterale și internaționale de 
interes comun.

Joi dimineață. Ia Palatul Pri
măverii, Maiestății Sale regele 
Hussein Ibn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei i s-a in- 
minat 
cheia
semn 
inaltă

La festivitate a 
delegație a Consiliului popular 
al municipiului București, con
dusă de tovarășul 
Pană, primarul general 
pitalei.

Au luat parte Alteța 
Sharif Abdul Hamid 
prim-ministru, Ahmad

intr-un 
orașului 

de aleasă 
stimă.

cadru festiv 
București in 

prețuire și

participat o

Gheorghe 
al Ca- •
Sa Al- 
Sharaf, 

Lozi, 
șeful Curții regale bașemite, 
Alteța Sa prințul Raad Bin 
Zeid, alte persoane oficiale.

In încheierea solemnității, su
veranul iordanian s-a întreți
nut, intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, cu delegația Con
siliului popular municipal.

★
Joi după-amiază, Maiestatea 

Sa regele Hussein Ibn Talal al 
Regatului Hașemit al Iordaniei 
a plecat intr-o vizită in județul 
Brașov.

VIZITA LA COMPLEXUL SPORTIV „23 AUGUST"
(Urmare din pag. 1) 

campionatele eurQpene și mon
diale.

Suveranul iprdanian a avut 
cuvinte dc inaltă apreciere față 
de aceste rezultate, față dc dez
voltarea sportului in țara noas
tră.

Regele Hussein a fost invi
tat, apoi, să asiste la o de
monstrație de gimnastică cu 
participarea echipelor olimpice 
de gimnastică ale României.

La intrarea în sală, multipla 
noastră campioană olimpică, 
mondială și europeană, una din 
cele mai strălucite reprezen
tante ale sportului românesc, 
Nadia Comăneci, a oferit înal
tului oaspete un frumos buchet 
de flori.

Rînd pe rind, gimnastele 
noastre fruntașe — Dumitrița 
Turner, Anca Grigoraș, Emilia 
Eberle, Rodica Dunca, laureate 
la marile competiții internațio
nale. și-au etalat măiestria 
sportivă la sol, birnă și para
lele, demonstrind înalta clasă a 
gimnasticii românești. La rîn-

dul său, Dan Grecu și alți gim- 
naști au prezentat exerciții in
spirate, aplaudate de cei pre- 
zenți.

In final, Nadia Comăneci și 
Iotul feminin olimpic au evo
luat într-un dans sportiv inspi
rat din folclorul românesc.

Felicitîndu-le călduros pen
tru demonstrația făcută, pentru 
rezultatele obținute în întrece
rile internaționale, Regele Hus
sein le-a urat sportivelor noas
tre succese la Olimpiadă și în 
întreaga lor activitate. „între
gul tineret iordanian vă urmă
rește și vă iubește, a spus su
veranul hașemit. Vă felicităm 
incă o dată și vă așteptăm și 
la noi în Iordania".

In încheierea vizitei, în semn 
de deosebită prețuire a talen
tului gimnastelor noastre, Re
gele Hussein a anunțat că a 
hotărit să confere Nadiei Co
măneci, întregii echipe femi
nine de gimnastică, precum și 
antrenorilor Bela și Martha Ka- 
roly una din cele mai înalte de
corații hașemite — Ordinul 
„Alkawkab Alawal".

ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI, COMPORTARE BUNĂ...
® Eric Heiden a cucerit ți a 4-a medalie de aur ! • Echipele Cehoslovaciei ți Ca
nadei nu sint în turneul final la hochei I ® Hocheiștii români egalați în ultimele 

secunde ale jocului cu Norvegia...

----------- Azi la Lake Placid -----------
HOCHEI. Turneul final, locurile 1—4, ora 17 : U.R.S.S. — 

S.U.A., ora 20,30 : Suedia — Finlanla ; meciul pentru locurile 
5—6, ara 13,30 : Canada — Cehoslovacia.

SCHI ALPIN : ora 10, cursa masculină de slalom special.
BIATLON : ora 9,00, ștafeta 4X7,3 km.

LAKE PLACID, 21 (prin te
lefon). — Cu cit se apropie de 
sfîrșit această a XIII-a ediție a 
J.O. de iarnă, cu atit lupta 
pentru medalii devine mai a- 
cerbă. Disputa dintre delega
țiile sportive ale Uniunii So
vietice și R. D. Germane pen
tru primul loc in acest clasa
ment pasionează aci mult de 
tot, după cum un enorm inte
res stîmește cursa, am zice 
„de unul singur”, pe care o 
face acest veritabil as al curse
lor pe gheață care este spor
tivul american Eric Heiden. 
El a promis că va cuceri toate 
cele 5 medalii de aur puse in 
joc la patinaj viteză la aceas
tă ediție a J.O. Pînă acum a 
obținut 4 dintre ele. Va reuși 
oare și la ultimul test, cel pe 
10 000 m, care este considerat 
și cel mai greu ? Zecile de mii 
de spectatori și milioane de 
telespectatori urmăresc cu su
fletul la gură pe acest mare 
sportiv în lupta lui pentru un 
fantastic record al J.O. : cinci 
mdealii de aur la aceeași edi
ție !

Ultima rundă a preliminarii
lor turneului de hochei, presă
rată cu meciuri strinse, rezul
tatul unuia producînd chiar o 
mare surpriză : necalificarea e- 
chipelor Cehoslovaciei și Cana
dei (6 titluri olimpice...) în tur
neul final (!), a constituit pen
tru selecționata noastră încunu
narea unei bune comportări ge
nerale, prin ocuparea locului IV 
in grupă, după puternicele re
prezentative ale Suediei, State
lor Unite și Cehoslovaciei. In 
ultimul lor meci hocheiștii ro
mâni au evoluat bine, au prac
ticat din nou jocul lor rapid și 
combinativ, au dominat majori
tatea timpului o echipă a Nor-

plin, formația României a ter
minat la egalitate cu cea a 
Norvegiei : 3—3 (1—1, 1—0, 
1-2).

Ceea ce ne determină să a- 
preciem faptul că jucătorii ro
mâni meritau din plin victoria 
nu este numai faptul că ei au 
dominat mai mult, au benefi
ciat de mai multe ocazii (ra
portul șuturilor la poartă le 
este net favorabil : 53/24), prin
tre care și o bară (Axinte, mm. 
28), ci — așa cum se va vedea — 
evoluția scorului. După ce au 
marcat, primii, in secunda 56-a 
a meciului, prin Foyn (echipa 
noastră era în inferioritate nu
merică), norvegienii au fo6t do
minați și echipa noastră a 
punctat de trei ori prin : Oas
tea (min. 5) care a fructificat 
o frumoasă combinație cu Tu- 
reanu și Antal, Gali (min. 30) 
după un schimb de pase cu 
Antal și Axinte și Tureanu 
(min. 53) la capătul unei fru
moase acțiuni individuale. Me
ciul se apropia, ded, de sfîrșit 
și scorul devenise 3—1 pentru 
jucătorii români. S-a ajuns 
chiar în ultimele trei minute și 
tabela de marcaj nu suferise 
nid o modificare. In min. 58,39 
(cu 1 minut și 21 secunde îna
inte de final) în inferioritate 
numerică echipa română pri
mește un gol realizat de Sethe- 
reng și apoi, când mai erau 
doar 21 de secunde pînă la 
fluierul de sfîrșit (min. 59,39 !) 
norvegienii obțin o nesperată 
egalare prin Molberg. Meciul a 
fost condus de VI. Subrt (Ceho
slovacia), ajutat la cele două 
linii de Bill Moriscy (S.U.A.) 
și Norio Fukuda (Japonia).

Radu URZI CEA NU

FIȘIER
HOCHEI. Ultimele rezultate din se

riile preliminare (20 februarie), gru 
pa , «albastră*1 : România — Norvegia 
3-3 (1-1, 1-0, 1-2) ; Suedia 
nada 4-2 (2-O, 1-0, 1-2) ;
- R.F.G. 4-2 (0-2. 2-0,------
ment :
1. Suedia
2. S.U.A.
3. Cehoslovacia
4. România
5. R.F.G.
6. Norvegia

Grupa „roșie* : 
6-4 (1-1, ‘ ■
por. ki 5—1
- Olanda
sament : 1------------

2. 
X
4.
5.
6. Japonia

Pentru turneul 
s-au calificat ț_______ ____
te. In acest turneu contează 
latele din seriile preliminare, 
rile urmind sâ a’bâ loc vineri

U.R.S.S. 
Finlanda 
Canada 
Polonia 
Olanda

— Ca-
S.U.A.

2—0), clasa*

5
5
5
5
5
5

U.R.S.S.

4
4
3
1
1

vegiei care, pentru că nu făcuse 
pînă atunci nici un punct, a lup
tat din răsputeri să-și pună ceva, 
cit de puțin, la activ. în final, 
deși ar fi meritat victoria din

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE
• Spre deosebire de alte se

zoane, concursul internațional 
organizat de Comitetul olimpic 
al R.D. Germane în ziua de 
27 februarie, la Berlin, se va 
desfășura, de această dată, în 
numai două reuniuni, timp în 
care sînt programate toate 
probele clasice. Vor lua star
tul, cu acest prilej, și trei îno
tătoare românce ; Carmen Bu- 
naciu, Irinel Pănulescu și Ma
riana Paraschiv.'
• La ediția din acest an a

marelui concurs internațional de 
înot dotat cu trofeul ziarului 
„Komsomolskaia Pravda". ce 
se desfășoară, în aceste zile, 
la Leningrad, sint prezenți și 
trei sportivi români : Mihai
Mandache. Ladislau Szakadați 
și Ștefan Mitu.

*
La Pernik in,cep astăzi Cam

pionatele internaționale de 
judo ale Bulgariei, la care 
și-au anunțat participarea 
sportivi fruntași din 14 țări. 
La această competiție vor 
concura și 11 sportivi români: 
I. Domnar și M. Zamfir (cat. 
superușoară), C. Niculae și I. 
Năstăilă (semiușoară), P. Mo- 
țiu și M. Vlad (ușoară). L. 
Lazăr și M. Frățică (semimij- 
locie), M. Toma (mijlocie), Șt. 
Toma (semigrea) și M. Cioc 
(grea).

începi nd de astăzi și pînă 
duminică se va desfășura, la 
Ivanov, in U.R.S.S., „Con
cursul Prietenia” la patinaj 
viteză. Ca în fiecare an, la în
treceri participă și sportivi 
români. Au făcut deplasarea : 
Simona Todoruț, Mihaela Ti
miș,_ Maria Pardi. Ibolya Szath- 
mari, Elisabcta Papp, Sorin 
Anghel, Adalbert Lakatoș, Ti
bor Kopacz și Zsolt Zakarias.

Azi și miine, la patinoarul „23 August"

DUBLA CONFRUNTARE DE HOCHEI DINTRE ECHIPELE 
DE JUNIORI ALE ROMÂNIEI Șl BULGARIEI
Astăzi și miine, patinoarul 

artificial „23 August" din Ca
pitală găzduiește dubla întîl- 
nire de hochei dintre selecțio
natele de juniori ale României 
și Bulgariei. Pentru ambele 
formații, cele două partide sînt 
socotite ca importante teste 
înaintea campionatului euro
pean de juniori care va În
cepe, la sfîrșitul săptăminii vi

itoare, în orașul Jesenice din 
Iugoslavia.

Azi, meciul începe la ora 18 
și va fi arbitrat de o brigadă 
compusă din Gh. Mureșeanu 
(centru), O. Barbu și R. Cris- 
tescu, iar miine partida va în
cepe la ora 19 și va fi con
dusă de M. Presneanu (centru), 
J. Becze și L. Casianu.

„Concursul Prietenia" pentru tinerii scrinuri

ECHIPA DE SABIE A ROMÂNIEI PE LOCUL 3
GOTTWALDOV, 21 (prin 

telefon). „Concursul Priete
nia”, dedicat tinerilor scrimea. 
a continuat cu desfășurarea 
probelor pe echipe la floretă 
băieți și sabie. In întrecerea 
floretiștilor (cîștigatâ de echi
pa R.D.G., care a Învins in 
finală formația U.R.S.S. cu 
9—7), reprezentativa Româ
niei a ocupat locul 4, pe baza 
următoarelor rezultate : cu
R.D.G. și Cehoslovacia 1—9, cu

Cuba 9—6 și Polonia 9—0- E- 
chipa de sabie a reușit să urce 
pe podium (loc 3), după ce in 
grupa preliminară a întrecut 
Bulgaria (9—4) și Cehoslovacia 
(9—1), pierzînd la formația 
U.R.S.S. (2—9), iar în turneul 
final a fost întrecută de Polo
nia (6—9), dar a cîștigat la 
R.D.G. (9—4). Proba de sabie 
a revenit echipei sovietice 
(9—5 cu Polonia in finală).

BASCHET • Rezultate din com
petițiile europene. Masculin, „Cu
pa cupelor", Parker Leiden (O- 
landa).— Gabetti (Italia) 112—108; 
Eczacibasi Istanbul — Zagreb 94— 
85 ; „Cupa Koracri : Olympiakos 
Atena — Juventud Badalona 86— 
69 ; Cibona Zagreb — Wolf an- 
buettel (R.F.G.) 113—94 ; Hapoel
Tel Aviv — Antonlnl Sienna 
84—83 ; Split — Standard Li&ge 
86—77 ; Cotonificio Badalona — 
Orthez 101—94. Feminin, „Cupa 
Liliana Ronchetti" : Slavia- Sofia 
— Vas as Budapesta 71—69 ; Ma-

TELEX • TELEX •
rița Plovdiv — Algid a Roma 98— 
75 ; Vozdovac Belgrad — Levski 
Soartak Sofia 84—76

box • La Sofia a început 
tradiționalul turneu dotat cu 
„Cupa Strandjata“. Pugilistul ro
mân de categorie muscă D. Șchio- 
pu l-a învins Ia puncte (5—0) pe 
bulgarul G. Gheorghiev. La ca
tegoria semiușoară bulgarul Pen- 
cev a fost declarat învingător în 
fața lui FI. Livadaru, accidentat.

1 0 26- 7 
0 
2
3
4
4

1 
0
1
0

0 1

9
9
6
3
2
1

25-10 
34-16 
13-29 
21-30
9-36

Canada 
>—2, 4—1) ; Polonia — Ja- 
(3-0, 1-0, 1-1), Finlanda -------... . . cIj>_10-3 (2-1, 2-1,

5 
5
5
5
5
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0
0
1
1
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2
2
3
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51-11
26-18
28—12
15- 23
16- 43
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6
6
4
3
1

5 0
3
3
2
1 
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(locurile 1—4) 

douâ clasa- 
rezul- 

meciu- 
------- -------- --------- șl 

duminică. Pentru locurile 5-6 se in- 
tilnesc, vinen, formațiile de pe <o* 
cu rile 3 in cele douâ serii.

PATINAJ ARTISTIC. In întrecerea 
Individuală feminină, după desfășu
rarea figurilor impuse, conduce Anett 
Poetxsch (R.D.G.* cu 46,04 p, ur
mată de Dogmar Lurtz (R.F.G.) ce 
44,00 p și Linda Frotianne (S.U.AJ 
42,76 p.

SCHI ALPIN. Slalom uriaș femei» 
1. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 
2:41,66 ; 2. Irenne Epple *
2:42,12 ; X Perrine Pelen 
2:42,41 ; 4. Fabienne
(Franța) 2:42,42; 5. Christa
hoffer (R.F.G.) 2:42,63 ; 6.
marie Proll-Moser (Austria) 2:43,19.

PATINAJ VITEZA. 1500 m bărbați :
1. Eric Heiden (S.U.A.) 1:55,44 ; 2. 
Kai Eric Stenshjemmet (Norveqia) 
1:56,81 ; 3. T. Andersen (Norvegia) 
1:56,92 ; 4. A. Bie*el (R.D.G.) 1:57,14: 
5. Jurii Kondakov (U.R.S.S.) 1:57,37.

SCHI FOND. Ștafeta 4X5 km fe
mei : 1. R.D. Germană (Rostock, An- 
ding, Hesse, Petzold) 1h02:11,10 ; 2. 
U.R.S.S. 1h03:18 30 ; X 
1hO4:13,5O; 4. Cehoslovacia 
5. Finlanda 
1h05:16,32.

Clasament pe medalii :
8 de aur, 5 de argint, 5 de bronz:
2. R.D. Germană 7-5-6 î 1 S.U.A.
4—2—1 ; 4. Austria 3-1—2 ; 5. Suedia 
2-0-0 î 6. Norvegia 1-3-5 ; 7
Liechtenstein 1-2-0.

2.
X

(R.F.G.) 
(Franța)

Serrat
Kine- 

Anne-

1h;04:41,28 ;

Norvegia 
1h04:31,39; 
6. Suedia

1. U.R.S.S.

- - - -  STOP-CUR»- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INGEMAR STENMARK,
ÎN SFÎRȘIT, CAMPION OLIMPICI...

Se poate spune, că slalomul 
uriaș de pe pirtla muntelui 
Whiteface a restabilit cu preg
nanță un adevăr pe nedrept 
contestat In ultima vreme. 
Anume, acela că suedezul 
Ingemar Stenmark e schiorul 
nr. 1 al probelor alpine, In
diferent de nereușitele sale 
repetate, care au precedat 
startul său olimpic.

I-a fost totuși dat acestui 
virtuoz al pirtiilor albe să 
guste, in sfîrșit, din cupa sa
tisfacției supreme. Devine 
campion olimpic la 24 de ani. 
încununîndu-și astfel o carie
ră strălucită în sportul cute
zanței și al tehnicii duse la 
superlativ. Promitea să ob
țină .,a/ruJ“ și la precedenta 
ediție a Jocurilor. în 1976. A 
ratat însă această șansă, ră- 
mînînd al treilea In cursa sa 
preferată, cea a marilor porțL 
Și-a compensat Insuccesul. în 
același an, cucerind Cupa 
Mondială, performanță repe
tată de alte două ori conse
cutiv de atunci. In sezonul 
1978/79 a avu< o perioadă de 
ușor declin, cînd a cedat în
tâietatea In specialitățile al
pine elvețianului Peter LQs- 
cher. Stenmark a suportat han
dicapul prezentării numai la 
două probe, coborlrea lăslnd-o 
în mod voit de-o parte, de cînd 
a suferit un grav accident. In 
schimb, palmaresul său la 
..uriaș- și .special- este. în- 
tr-adevăr. extraordinar : M
victorii, respectiv 22 victorii — 
toa‘e în Cu na Mondială

Acum, la Lake Placid, s-a 
prezentat cu o ambiție uriașă. 
„In urmă cu patru ani, la

fnnsbruck, am suferit un eșec 
din care am tras Invățămin-

— a declarat Stenmark. 
înainte de Olimpiadă, am re
dus volumul antrenamentelor, 
pentru a evita suprasaturația 
și pen*ru a simți plăcerea de 
concurs. Tocmai în această 
«tare de spirit m-am aflat 
marți la start și ea mi-a adus 
victoria !*

Note personale : ingemar
Stenmark este originar din 
Jdsojo, mică localitate .Un 
nord-vestul Suediei, în țara 
laponilor. S-a născut la 18 
martie 1956. Are 1,80 m înăl
țime și 74 kg greutate. Mai 
practică vînătoarea, pescuitul 
$1 ciclismul.

TELEX • TELEX
tar la categoria semigrea Stoi- 
menov (Bulgaria) l-a învins prin 
abandon în repriza a 3-a p<*
Gh Preda.

FOTBAL • Belgia — Franța
4— 2 ,1—0) în cadrul preliminari
ilor turneului olimpic

TENIS • Turneul de ia Salis
bury (Maryland) : Vijay Amritraj 
(India) — Jimmy Connors (S.U.A.)
5— 3, 6—2 ; Bj<5m Borg (Suedia) 
— John Alexander (Australia)

6—3. 6—1 ; Eddie Dibbs (S.U.A.) 
— Ilie Nâstase (România) 2—6, 
6—3. 6—4. Turneul nu se desfă
șoară du.pă sistemul eliminatoriu.

TENIS DE MASA • La Buda
pesta s-au disputat finalele ,Cu
pei campionilor europeni". La 
feminin, trofeul a fost cucerit de 
Statistika Budapesta, care a în
vins cu 5—0 pe Vor6s Lobogc 
(Tolna). In finala probei mascu
line s-au întîlnit formațiile BVSK 
șl Spartakus. ambele dm Buda
pesta. Jucătorii de la BVSK au 
învins cu 5—3.
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