
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA1

portul
1*1

In cadrul „DACIADEI ALBE",

la campionatele de orientare pe schiuri

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Cil MÂI BUNI-IOT MARAMUREȘENII!
• Județe noi pe lista participanților • Maramureșul 
cîștigă pentru p treia oară consecutiv „Cupa F.R.T.A/5

• Ce așteaptă, oare, sibienii ?
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Buzaul- pare un 
linte, numai ei 

■ 12—13 km mai la deal mas
todonți mușcă din munte și mută 
munte, la Siriu urmind să se 
stringă curind apele riulul care 
a- dat nume județului, alături 
de alte cursuri mai mici. In
tr-un baraj unde apa va naște 
lumină și pîine. Deocamdată, 
Buzău! curge alene aici, la 
Nehoiu, în această comună 
semănînd mai degrabă a oraș 
și avind deja veleități urba
nistice. 650 de familii, spre

>»
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Proiectele candidatului Nlcolac Costachc din Nchoiu:

EFICIENȚA SPORITA A MUNCII, 
CALITATEA SUPERIOARĂ A VIEȚII, 

COORDONATE NOI ACTIVITĂȚII SPORTIVE
Petca, șeful ocolului silvic 
în circumscripția electorală 2 
Nehoiu-sud nu poate să sur
prindă, deci. „Cu alegătorii 
inginerul Nicolae Costache se 
întilnește, de fapt, zilnic". Re
marca aparține inginerului Ion 
Pop, directorul fabricii de mo
bilă și președinte al A.S. Car- 
pațl, șl spune multe...

Deputatul Nicolae Costache 
iși Încheie curind mandatul, 
în actuala legislatură, sute de 
familii s-au mutat în case 
noi ; s-au amenajat poduri și 
drumuri ; s-a făcut canalizare, 
rețea de apă potabilă ; s-au ri
dicat noi localuri de școli la 

Geo RAEȚCHI

pildă, sint beneficiarele noilor 
blocuri.

De jur Împrejur, cum ridici 
privirea, munte șl deal. Și 
peste tot — pădure. Și peste 
tot, aproape, întreprinderea 
forestieră de exploatare șl 
transport, prezentă aici și in 
satele aparținătoare nu doar 
prin întinderea fabricilor de 
mobilă sau de cherestea, a 
secțiilor și exploatărilor, dar 
și direct, in casele oamenilor, 
flecare familie avind cîte un 
reprezentant în I.F.E.T. 
puțin.»

Faptul că directorul 
prinderii este, de două 
laturi, deputat în 
popular județean și candidea
ză din nou — alături de Ioan

Cel

între- 
legis- 

consiliul

(Continuare In pag. 2-3)

După finala „Cupei României" la handbal feminin

EVENTUL" STIINTEI BACĂU Șl EXPLICAȚIILE LUIv
Așadar, Știința Bacău a rea

lizat eventul. La numai un an 
după ce a promovat în prima 
divizie a țării și a devenit 
campioană a României, echipa 
antrenată de . Eugen Barta și 
Alexandru Mengoni și-a adău
gat în palmares și „Cupa 
României" la capătul unei in
teresante finale cu Constructo
rul Baia Mare. Un succes în- 
trucîtva scontat, pe deplin me
ritat, care ne confirmă o dată 
în plus că „7“-le băcăuan este, 
la această oră, cea mai bună 
echipă feminină dc handbal a 
țării.

In finala de la Craiova, în
vingătoarele au venit cu lecția 
bine învățată, știind că au în 
față un team redutabil, care 
s-a aflat și în urmă cu doi 
ani în luptă directă pentru 
cucerirea trofeului. Știința și-a 
organizat bine defensiva, ac- 
ționînd destul de agresiv, dar 
în limitele permise de regu
lament. în atșc, băcăuancele 
s-au dovedit superioare, pentru 
că au pasat continuu, intr-un 
ritm alert și și-au creat dese 
breșe de pătrundere, șutind cu 
suficientă precizie la poarta 
Elisabetei Ionescu. Două din 
componentele formației ciștigă- 
toare ne-au impresionat 
mod deosebit. Este vorba 
Maria Tordk și Riț» Flore*, 
inepuizabile pe teren din pri
mul și pină în ultimul minut 
de joc. Ele au „tras", practic, 
întreaga echipă, au mobili
zat-o, înscriind împreună și 11 
din cele 16 goluri. Merite tn 
obținerea acestui frumos suc-

In 
de

„CUPA BRAȘOV"
Pe raseele pe care acum cîte- 

va rile se desfășuraseră campio
nat 31 e naționale de biatlon pentru 
seniori, s-au disputat simbătă și 
duminică Întrecerile unul impor
tant concurs internațional de 
schi-fond dotat cu 
Brașov-, ediția 1980. A 
o întrecere interesantă, 
primul rind prin prezența 
Poiana Mică a unor foarte 
loroșl alergători din două 
fruntașe în această disciplină pe 
plan mondial : Uniunea Sovieti
că șl R. D. Germană, reprezen
tate prin component! ai echi
pelor Dinamo Moscova și Di
namo Zlnwald. Că este așa, să 
amintim doar că Ludmila Gorn, 
din Moscova, are o victorie, 
chiar în acest sezon, asupra 
campioanei olimpice de la Lake 
Placid, la 5 km, Barbara Petzold, 
și la două dintre componentele 
ștafetei Cehoslovaciei, medaliată 
cu bronz la recentele dispute o- 
limpice...

în această companie exirem de 
valoroasă, erau interesant de ur
mărit evoluțiile reprezentanților 
noștri, iată pe scurt cîteva as
pecte din desfășurarea curselor. 

In proba de 5 km -fnnd feml- 
nin-senloare, dintre cele 25 de

„C.upa 
fost 

ta 
tn 

va- 
țârl

111

Cu pufin înainte de plecarea în cursă, concurenta se antrenează 
pe platoul din apropierea culoarului de start

> — ------------------------- -ț

ces, care demonstrează plăcuta 
ascensiune a handbalului bă
căuan revin însă tuturor com
ponentelor formației: Doina
Copaci și Ioana Vasilca — 
portari, Rița Florea, 
Florea, Maria Torok, 
Văcaru, Ana Maria 
Adriana Hrișcu, Laura 
Eva Gaal, Ecaterina Marian și 
Victoria Amarandei.

Aflată 
nute în 
pierdut 
nală la 
aceasta 
scuză. E drept, formația pregă
tită de antrenorul emerit 
Constantin Popescu a ieșit în 
teren fără Maria Bosi-Igorov 
(accidentată), una din piesele' 
sale de bază și prin aceasta, 
în mare măsură, fără... atuul 
contraatacului, pe care de 
obicei miza. în această situa
ție, băimârencele — mai lente 
decît adversarele lor — au în
cercat sâ se impună prin for
ța liniei de 9 metri. Și atîta 
timp cit adversarele n-au sesi
zat manevrele tactice ale băi- 
mărencelor, ce urmăreau crea
rea unor poziții de șut pen
tru Niculina Sasu-Iordacbe și 
Hilda Hrivniak. scorul s-a 
menținut echilibrat. în mo
mentele in care insă jucătoa
rele Științei au ieșit mai de
cise la blocaj, Constructorul a 
mai încercat o șansă — cu 
angajarea lui lacob la semi
cerc (trei goluri). A fost insă 
insuficient pentru a dezorgani
za un mecanism bine pus la 
punct ca acela al băcăuancelor

Maria
Elena 

Răducu, 
Lupsor.

mai bine de 40 de mi- 
cursă, Constructorul a 
și cea de a doua fi- 
care a participat. Și 
fără nici un fel de

LA SCHI FOND
sportive care au luat startul, so
vieticele Cerkakova, Iaurusova și 
Gorn s-au pus imediat în evi
dență prin stilul eficace de a- 
lergare, forța specifici șl rezis
tența Ieșite din comun. Evident, 
așadar, că lupta cu Junioarele 
noastre Elena Lagusis, Iuliana 
Popoiu, Emilia Raus, Piroșca 
Abos și celelalte — la această 
oră mat valoroase decît senioa
rele — oaspetele sovietice, toate 
trei între 25 șl 28 de ani, aveau 
să lasă învingătoare. Așa s-a șl 
întîmplat dealtfel, dar me
ritul unora dintre tinerele noas
tre reprezentante. Elena Lagusis 
șl Iuliana Popoiu In special, con
stă în a se fi situat în imediata 
lor apropiere, la 7 șl 8 secunde 
de locul 3 ocupat de Tatiana Cer
kakova.

în dificila cursă de 15 km 
reprezentanții noșxri au pierdut, 
dar nici rezultatele lor șt nici 
maniera de * ------- — - *
pansat cit 
neclasăril > 
Așa stînd 
individuale,

a concura n-au com
ae cit insatisfacția 

pe primele locuri, 
lucrurile tn probele 
victoriile de la șta-

Radu IIMOFTE

(Continuare In oao. 2-3)
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și, în ultimele 7—8 minute 
naia a fost practic jucată. Ști
ința, pierzînd din avantajul 
acumulat (16—12 la un moment 
dat) în' ultimele secunde, cînd 
s-a aflat în inferioritate.

Oricum, întrecerea finală 
însemnat o frumoasă propa
gandă pentru handbal între 
două echipe care au făcut to
tul pentru a cîștiga. La fel de

fi-

a

Adrian VASIUU

(Continuare tn pag 2-3)

Ediția din acest an a cam
pionatelor naționale de orien
tare turistică pe schiuri, des
fășurate in cadrul „Daciadei 
albe", au avut loc în zona ca
banelor Chirui și Brădet, din 
masivul Harghita. Vremea fru
moasă — soare, vizibilitate 
bună — și stratul de zăpadă 
foarte mare, ceea ce a obligat 
concurenții să alerge numai 
pe schiuri, spre deosebire de 
ediția din 1979, au conferit în
tregii competiții atributele 
pentru care a fost creată. Fie
care etapă a ci<irins o probă 
de schi-fond, adică o alergare 
pe distanțe pină la 18 km, 
îmbinată cu căutarea de pos
turi de control, probă speci
fică orientării.

Cei aproape 120 de partici
pant, finaliști din 14 județe 
cu relief deluros-muntos și din 
București, au dovedit o pregă
tire superioară față de anii 
trecuți. Cele mai numeroase 
delegații au fost ale județelor 
Maramureș, Harghita și Bistri- 
ța-Năsăud care, dealtfel, au și 
ciștigat cele mai multe locuri 
fruntașe. De remarcat că la 
actuala ediție au apărut pen
tru prima oară județe care 
pină acum, în cadrul etapei de 
iarnă a „Daciadei" la orientare, 
nu au fost prezente : Gorj,

Dîmbovița, Arad și Timișoara. 
De neînțeles a rămas pentru 
organizatori absența, și in 
acest an, a sibienilor cate, 
după cum se știe, la concursu
rile de masă au realizat anul 
trecut un record mondial (neo
ficial) privind numărul compe
titorilor. Să fie oare atît de 
greu ca din cei aproape 20 000 
de concurenți prezenți la com- 
petiția-record să fie selecțio
nate măcar... două echipe pen
tru campionatele naționale ?

La această ediție trierea 
concurenților a fost severă. 
Astfel, riu au fost admiși la 
concurs cei care au venit fără 
polița de asigurare (obligație 
din acest an, ca și la alpi- 
niști), cu carnetele ne vizate 
etc. Trierea s-a realizat apli- 
cindu-se cu strictețe regula
mentul, astfel că după prima 
etapă aproape o treime din 
concurenți — între care și o 
tînără speranță a bistrițenilor. 
Steluța Istrate — nu au fost 
validați. Pe plan organizatoric 
trebuie subliniat, de asemenea, 
efortul harghitenilor, a comi
siei sportive de specialitate 
(președinte tovarășul Aurel

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

Pentru a 8-a oara campion in 28 de ani! Simbătă, in sala Floreasca
■1

VICTOR CIOCALTEA (I.T.B.)
UN ClȘTIGĂTOR MERITUOS

Așadar, la 48 de ani (pe care 
i-a împlinit la 16 ianuarie) ma
rele 
tor 
8-a 
șah 
mul 
ani în urmă, în 1952. El repe
tase performanța în anii 1959,

rpaestru internațional Vie- 
Cioeâltea devine pentru a 
oară campion național de 
al României, după ce pri- 
titlu îl cucerea cu 28 de

1961. 
egalind 
torii în 
a țârii, 
marele 
ghiu.

Este
că de cinci ori Ciocâltea a de
venit campion după meciuri de 
baraj. în 1952 el l-a învins cu 
2*/i—I1/, pe Troianescu, în 1959 
cu 3—1 pe Mititelu, in 1969 cu 
2*2—l*,'i pe Gh. Szabo, în 1970 
a terminat la egalitate cu Flo
rin Gheorghiu, beneficiind, ca 
și acum, in întilnirea cu Stoica, 
de clauza punctajului coeficien
ților Sonneborn-Berger supe
rior. In două rinduri Ciocâltea 
a mai fost 
egalitate, in 
a pierdut cu 
lui Bălanei, 
minat la _
Florin Gheorghiu, acesta insă 
avind avantajul. coeficienților 
S.B. Din această înșiruire sta
tistică se poate vedea cit de

PATINATORI ROMÂNI ÎN
Intre 26 februarie și 2 martie 

se va desfășura la Berlin con
cursul internațional „Priete
nia" la patinaj artistic. La în
treceri vor fi prezenți și pati- 

Nicu, 
Kinga

natorii români Viorica
Daniela Elefterescu, __ __
Szallassy, Florin Gafencu, Ma
rius Negrea și Gabriel Popa. 
Antrenor : Al. Bărbălău.

1969, 1970, 1971 și 1975, 
astfel recordul de vic- 
prima întrecere șahistă 
deținut pină acum de 

maestru Florin Gheor-
interesant de remarcat

pe primul loc, la 
finală, dar in 1955 
3—4 meciul contra 
iar in 1972 a ter- 
egalitate (2—2) cu

Valeriu CH1OSE

(Continuare In pag 2-3)

ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
In zilele de 1 și 2 martie, 

țara noastră va ti reprezenta 
tă și la un concurs de patinaj 
viteză. în . orașul Kirov 
(U.R.S.S.), unde au făcut de
plasarea următorii sportivi : 
Cornel Munteanu, Mircea 
Vrînceanu, Sorin Anghel, Eva 
Molnar, Mafia Pândi și Ibolya 
Szatmari. Antrenor ; M. Timiș.

UN IMPORTANT TURNEU 
INTERNATIONAL DE JUDO

în sala Floreasca din Capi
tala va avea loc sîmbătă (di
mineață și după-amiază) un 
important turneu de judo — 
Campionatele internaționale 
ale României, aflate la cea de 
a VIII-a ediție. Și-au anunțat 
participarea concurenți din 
Franța, R.D. Germană, Italia, 
Olanda, Polonia, Ungaria șl 
U.R.S.S. Din țara noastră vor 
lupta sportivii lotului olimpic. 
Cu deosebit interes sint aștep
tate evoluțiile unor reputați 
judoka, între care îi amintun 
pe G. Kriiger (R.D. Germană) 
campion european al „ușori
lor", P. Adelar (Olanda) 2,14 
m înălțime și 156 kg, campion 
continental al „greilor" și B. 
Beridze (U.R.S.S.) clasat pe 
primul loc (cat. grea) la Spar- 
tachiada popoarelor din 
U.R.S.S.

SUCCESE ALE JUDOKA 
ROMÂNI LA

„INTERNAȚIONALELE" 
BULGARIEI

La Campionatele internațio
nale de judo ale Bulgariei, 
desfășurate la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute în orașul Pernik 
(competiție la care au partici
pat sportivi din 17 țări), un 
remarcabil succes a repurtat 
superușorul loan Domnar. El 
și-a învins toți adversarii, cu
cerind primul loc. Alți 4 spor
tivi români s-au clasat pe 
locuri fruntașe»; I. Năstăilă 
(semiușoară) locul II, C. Nicu- 
lae (semiușoară), M. Tom* 
(mijlocie) și Șt. Tom* (semi
grea) locul III.



După gala de verificare a lotului olimpic de boi

MAJORITATEA SELECȚIONABILILOR
IN PLIN PROGRES

Q Explicația infrîngerii lui I. Budușan
sîm bâtă 
încheiat

Reuniunea disputată 
seara, la Galați, a 
seria galelor de verificare a 
lotului olimpic de box, înaintea 
participării la campionatele in
ternaționale ale Franței. Cu a- 
cest prilej au urcat treptele 
ringului 11 aspiranți la titula
rizarea în reprezentativa olim
pică, cei mai mulți dintre ei 
întîlnind adversari ambițioși si 
bine pregătiți, care i-au solici
tat din plin.

O primă remarcă după cele 
patru reuniuni la care au luat 
parte toți componenții lotului 
este aceea că, de la meci ia 
meci, cei mai mulți dintre frun
tașii boxului nostru s-au pre
zentat în progTes. apropiindu-se 
tot mai mult de forma sportivi. 
Este, în primul rînd, cazul vi- 
cecampionului european Daniel 
Radu, care se află pe un drum 
evident ascendent. După cîteva 
evoluții în care el a manifes
tat unele minusuri în compor
tare, la Galați talentatul nos
tru boxer a evoluat foarte bine 
în compania unui adversar pu
ternic, care l-a pus la grea în
cercare pe parcursul celor nouă 
minute de luptă. Fostul cam
pion european de tineret (Izmir, 
1976), Nicolae Șeitan, cunoscut 
pentru capacitatea sa de luptă 
șl forța de lovire, a dorit mult 
o victorie în fața lui Daniel 
Radu. Dacă n-a reușit-o, aceas
ta se datorește faptului că D. 
Radu s-a mișcat foarte bine, cu 
deplasări derutante, eschive 
prompte șl lovituri de întîm- 
pinare, anticipînd de fiecare 
dată intențiile adversarului 
Pregătindu-se in continuare cu 
aceeași seriozitate (cum a fă
cu t-o în ultima vreme), 
are posibilitatea să se 
din nou în întrecerile 
ționale.

O formă la fel de 
rătoare au manifestat 
Donici (semigrea), 
Simion (mijlocie mică), Teodor 
Fîrjol (grea) și chiar Tiberiu

D. Rada 
impuni 

interna-

îmbucu- 
Georficâ 

Gheorghe

PROIECTELE CANDIDATULUI
NICOLAE COSTACHE DIN NEHOIU

(Urmare din vag. 1)

de lupte, și popică- 
care mai are la dispo- 
alte baze simple, ame- 

in anii din urmă. Din

Mlăjet și Păltineni, sate apar
ținătoare comunei de azi. In 
1975 apele altfel blîndului 
Buzău au măturat, în drum de 
furie, stadionul Nehoiului. Prin 
muncă obștească și cu spriji
nul material al F.R. Fotbal și 
sindicatului pe ramură, acesta 
a fost reconstruit. El primește 
astăzi, din nou, întreaga popu
lație amatoare de sport — nu 
numai de fotbal, aici existind 
și sală 
rie —, 
ziție și 
najate 
tre realizările sportive să no
tăm că luptătorii sînt în frun
tea județului, Ion Cîrstea, elev, 
fiind vicecampion balcanic, iar 
Florin Zota, campion național 
— amîndoi la copii. Alți pa- 

„zona" 
Cu 
un

tru tineri au cîștigat 
de libere de la Brașov, 
toții sînt îndrumați de 
muncitor al atelierului meca
nic de la „Mobilă", Ion Nica. 
La fotbal, „Carpați" este in 
Divizia C. La șah, Cristian 
Bie a ajuns campion județean 
in cadrul „Daciadei". Se mai 
face și atletism, și tenis, și te
nis de masă...

Candidatul Nicolae Costache 
vine din nou în fața alegători
lor. Cu planuri mari. La

HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag l)

pasionantă a fost șl „finala 
mică", în care victoria a su- 
rîs, pe rînd, atît jucătoarelor 
de la TEROM Iași, cît și celor 
de la Progresul București, 
aflate în avantaj cu numai trei 
secunde înaintea scurgerii tim
pului regulamentar de joc. Șu
tul imparabil, direct de la 
9 metri, al Angelei A vădanei 
a amuțit, practic, nu numai pe 
handbalistele Progresului, dar 
și întreaga asistență, ieșanca 
obținînd o egalare la care ni
meni nu mai șpera, o reușită 
care a permis echipei sale să 
continue întrecerea și să în
vingă la limită în prelungiri 
cu 16—15.

Cucu (semiușoară). G. Donici 
și-a îmbogățit simțitor bagajul 
de cunoștințe tehnice, avînd 
astfel posibilitatea să-și pună 
în valoare deosebita capacitate 
de luptă de care dispune. în 
perioada următoare, înaintea 
marilor turnee internaționale 
la care va lua parte, boxerul 
gălățean trebuie să-și mai per
fecționeze mijloacele de apăra
re, pentru a-și putea asigura 
succesul. Din ce în ce mai si
gur pe acțiunile sale se pre
zintă și Gh. Simion. Trecînd 
la o categorie superioară de 
greutate, Gh. Simion a cîștigat 
in forță și și-a îmbunătățit ca
pacitatea de luptă, Dindu-i ast
fel mult mai ușor să-și pună 
în valoare talentul. Cu Încre
dere în forțele proprii și cu un 
randament superior a evoluat 
și greul Teodor PirjoL Ceea ce 
i se poate reproșa, totuși, boxe
rului dinamovist este faptul că 
nu manifestă mai multă ho tâ
rî re în acțiunile de atac, incer- 
cînd să-și plaseze lovitura deci
sivă. element de mare valoare 
în disputele greilor.

Amintind și comportarea sub 
nivelul celor mai bune evoluții 
din acest an ale sportivilor Va
lentin Silaghi și Gheorghe Ne- 
goiță. ne simțim obligați să 
dăm unele explicații ir.fringerii 
neașteptate a semimijlociutai 
Ion Badușan. boxer care n-a 
mai fost învins de multă vreme 
în țară. El ar avea, totuși, scu
za — insuficient de convingă
toare — lipsei unei pregătiri 
corespunzătoare pentru un meci 
destul de dificil, cum a fost cel 
in compania gălățeanuim Ni- 
colac Costin. Dar. și in condi
țiile unei insuficiente pregătiri 
dacă patrațialal săa de lspti 
na ar fi fost diminuat de aba
teri grave de la regimul de via
ță sportivă Budușan nu ar E. 
pierdut intilnirea. Sperăm ea 
lecția de la Galati sd-i folo
sească medaliatului la CE. de 
la Koln !

I.F.E.T., in primul rînd redu
cerea consumurilor de energie 
modernizarea procesului de 
producție, creșterea productiv.- 
tății muncii, in ața fel incit 
producția întreprinderii să a- 
jungă și mai competitivă pe 
piața externă (actualmente, c 
bună parte dintre produse fiind 
destinată exportului). Pentru 
oameni — condiții cit mai 
ridicate de trai. Pentru spor: 
— dezvoltarea bazei materiale 
prin amenajarea de noi tere
nuri multifuncționale, a locu
rilor simple de joacă pentru 
copii. Pe muntele Curmătura 
se va amenaja o pîrtie de 
schi. Proiectele mai cuprind 
încă multe acțiuni, dintre care 
să nu uităm dorința de a-i 
chema în întreprindere pe 
eroii stadioanelor, fenomen fi
resc, dată fiind ponderea tine
retului printre muncitorii de 
azi și cei de miine, elevii, un 
astfel de elev,_ și incă_ foarte
bun, fiind 
golgeterul de 
de fotbal.

In locurile 
exista o fabrică de 
prin care sufla vintul, oame
nii Neboiu'.ui de azi trăiesc 
șub semnul demnității, al 
muncii.

Nicolae Drăgan.
16 ani al echipei

unde mai ier:
scânduri

VICTOR CIOCÂLTEA (I.T.B.)
(Urmare din pao. D

echilibrată a fost totdeauna 
lupta în finala campionatului 
național de șah. Cu excepția 
exemplelor citate, încă de trei 
ori titlul s-a decis la capătul 
unor întîlniri suplimentare.

Actualul baraj cu Stoica a 
fost interesant, foarte aprig 
disputat, in ciuda faptului că 
toate cele patru partide s-au 
încheiat remiză. Mai ales în 
partidele a 2-a, a 3-% șl a 4-a, 
lupta a purtat un caracter de-a 
dreptul acerb și, în ciuda unor 
inexactități sau chiar greșeli 
care s-au comis (explicabile, 
firește, prirț tensiunea meciu
lui), ele reprezintă realizări 
demne de toată admirația avînd 
și importanță teoretică (în fi
nalul de turnuri salvat de Cio- 
câltea în partida a 3-a și în

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
VOINȚA SINAIA (PANDREA-FLOREA), LOCUL I 
LA CAMPIONATUL DE BOB PENTRU TINERET

CLARIFICĂRI î 
LA BASCHET

după 
desfășurate 

. _ - pista 
cadrul campiona- 

de bob-2 rezervat 
de ani și mai ti-

1. Voința I Sinaia 
Florea) 9:43,46; 2.

Sinaia (Davklescu — Iță)

Confirmind forma bună mani
festată de-a lungul întregului se
zon, echipajul AL Pandrea — V. 
Horea (reprezentind A.S. Voința 
Sinaia) a cucerit locul I ‘ ’
cele patru manșe 
(simbătă și duminică, pe 
din Sinaia) In 
tulul național 
tineretului (26 
neri).

Clasament: 
(Pandrea 
c-s.o. ~___ . __ _
3:47,63; 3. Carpați I Sinaia (Țu- 
țuianu — Cta-lig) 3:49,33; i. Bu- . 
cegi Sinaia (Buți — Popeanca) 
3:49.76; 5. A.S. Poiana Cimpina 
(Marianov — Apostol) 3:30.22; 6. 
A.S. Armata Brașov (Batista — 
Peptea) 3 36.3S. De menționat a- 
pariția ta riadul boberflor a ld

O ETAPA A GAZDELOR
LA VOLEI

IN „CUPA ROMÂNIEI

FEMES ES

ItsOe seturiLoe 3 șt 4 (tî PETROLUL PLOIEȘTI — 
au eoodos « D—î dar PLORARI BAIA MARE •—: 

svlsrt !). Dinamo pare pe —•- —1D Joc la discreția <
omogenizării —a poc țBor. Evidențieri: Arbuzov, 

tînăr. ta riadul eăraia. ra. Bara (E). Mibâesco, 1
de mai cunoscutele Carnea (P> Arbitri: O. Florea — 1
Carmen Puiu. Doina Mo- vel, ambii din București. (I 
Eugenia Milenra, se re- aea — coresp.).

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SCHI FOND 
AL COPIILOR

fete: L 
Bistrița)

km, fe-

feli citările 
(membru 

la I.T.B.),

.UN CiȘTIGÂTOR MERITUOS
deschiderea utilizată în partida 
a 4-a, în care Ciocâltea l-a 
surprins pe Stoica cu o va
riantă rară din Gambitul Ianiș. 
mult analizată de teoreticienii 
bulgari și iugoslavi).

Adresind toate 
noastre campionului 
al secției de șah de 
trebuie să scoatem în evidență 
și rezultatul excelent al lui 
Valentin Stoica (Universitatea 
București), care rămine un... 
vicecampion neînvins, pierzînd 
la extremă limită. Dealtfel, 
In întreaga lume a șahului se 
poartă multe discuții în privin
ța justeței sau injusteței clau
zelor de departajare în cazul 
unor egalități. S-au făcut (și 
se fac în continuare) numeroa
se propuneri. Dar cine ar putea 
pretinde că este capabil să gă
sească un sistem ideal !...

Ion Batista, fruntaș în sportul 
săniei de performanță.

• Tot la Sinaia a avut loc 
„Cupa Carpați- * 
mente: feminTî: 
ja (C.S.Ș. Vatra Bornei)
2. Rita Gheorghlța (C.S.Ș. 
șani) 1:43,19; 3. Mariana
(C.S.Ș, Vatra Bornei) 
masculin: L C. Răducanu

2. V.
3. L.

La sanie. CLasa-
1. Gabriela Ha- 

1:<2,75;
Petro-

Carp 
1:44,89; 
(C.S.O. 
Făcăleț 

Bălănoiu
Sinaia) l ’47,95; 
(C.S.O.) 3:01,73;
(C.S.O) 2:01,76.

participării (sîm-• în vederea _ 
bâtă și duminică) la ediția a 
treia a „Cupei Prietenia-, la Si
naia au sosit sămerii din Polo
nia șl U.R.S.S.; marți vin cei 
din Cehoslovacia, iar miercuri 

marcă junioara Mirela Pavet. Ar
bitraj bun: M. Constantineseu din 
Ploiești ți B. Farmuș din Bucu
rești. (-A-B-).

ȘTIINȚA BACĂU — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 3—0 («. 12, 2). 
Băcăaanceîe Marilena Grigoraș- 
Bogdaa, Doina Zaharia, Kate 
Teacenco șl Luminița Bălan con
duse bine de Mioara Bistriceanu 
au reușii in S3 de minute să ob
țină victoria fără multă dificul
tate. Arbitri: N. Ioneseu — Bucu
rești, L Popescu — Lași. (L Ianeu 
— coresp.).

MASCULrs-

DELTA TULCEA — STEAUA 
3—1 <14, —6, 13, 5). Med plăcut, 
gazdele dispunlnd de un atac 
mal In vervă. Evidențieri: Ga- 
vrilă, laeoblev. Ispas (D), Țer- 
bea. Ion (S). Arbitri: FI. Scor- 
țaru — GalațL N. Subțirică — 
Tulcea. (P. Comșa — coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — DINAMO 
3—2 (16, —14. U, —8. 7). Joc dis
putat. dar cu multe greșeli de 
ambele părți. Evidențieri: Dumi
tra, Pancu de la gazde, respectiv 
Tutovan șl Pâusescu. Arbitri: I. 
Leizeruc — last V. Szacaks — 
B. Mare. (L Mlndresen — coresp.).

VIITORUL BACĂU — TRACTO
RUL BRASOV 3—1 (—5. 6. IS, S). 
Meritată vKtorie a gazdelor, care 
au avut ta Prisecaru, Bojan și 
Roțțoru pe cel mal buni jucători. 
De la oaspeți s-a detașat Cova- 
ria. (S. Nenlța — coresp.).

6,

25:34; 1 
Brașov) 
(A.S.A.
CEA —

„CUPA ZIARULUI 
STEAGUL ROȘU"

Aflată la a T-a ediție. „Cupa 
ziarului Steagul roșu- din Pe
troșani a reunit 200 de concu
rent! de schiori alpini din Valea 
Jiului și din municipiul Deva 
Toate cele 3 probe (slalom spe
cial, uriaș șl cobortae) au 
nit lui Silvian Gabriel, la 
și Iuditei Kacso, la fete, 
de la C.S.Ș. Petroșani. La 
goria schiorilor peste 30 de ani, 
s-a impus Alexandru Acs, de la 
Voința Petroșani. (S. BALOI — 
coresp.).

reve- 
băleți 
ambii 
eate-

„CUPA BRAȘOV" LA SCHI FOND
(Urmare din pag. 1)

fete, desfășurate duminică, nu 
puteau fi puse la îndoială, ele 
aflindu-se la discreția spoitive- 
lor sovietice și a echipei din 
R. D. Germană. REZULTATE 
TEHNICE : 5 km, senioare : 1. 
Galina laurusova 15:45,90, 2. Lud
mila Gorn 16:01.20, 3. Tatiana
Cerkakova 16:37,90, 4. Elena La- 
gusis 16:44,50, 5. luliana Popolu 

• Cu meciurile desfășurate sîm- 
bată șl duminică, se pare câ a 
lost clarificată situația echipelor 
Politehnica C.S.Ș. 2 Bucure^! și 
c.s u. Galați care, în mod nor
mal, nu mai pot evita locurile 11 
șl 12 în clasamentul Diviziei A și. 
deci, retrogradarea in „B“ In 
rest, Dinamo București și Steaua 
continuă, nestingherite, șirul vic
toriilor (pînă la... întâlnirile di
recte), iar Farul Constanța. Uni
versitatea Cluj-Napoca, Rapid, 
I.C.E.D. șl Politehnica C.S.Ș. U- 
nirea Iași se află angajate în 
disputa pentru locurile 3 și 4., 
cele care adue promovarea în 
turneul final al competiției (ală
turi de Dinamo București și de 
Steaua). Clasamentul la zi:

(

ti 
ti

(I
ri
0
te 
rj
ti

1. Dinamo 30 29 1 3116-1938 59
2. Steaua 30 29 1 2807-2016 59 ci
3. Farul 30 17 13 2323-2333 47 rd
4. Cj.-N. 30 16 16 2361-2403 45
5. Rapid 30 14 10 2165-2265 44 ir
«. LC.E.D. 30 L3 17 2371-2523 43 nl
7. ,.Poli“ C.S.Ș., Unirea Iași 1<3

30 13 17 2305-2497 43 C<
1. C.S.U. Bv. 30 12 1B 2428-2567 42 (2
8. Dinamo Or. 30 11 19 2067-2404 41 B

ie. C.S.U. Sibiu 30 11 19 2265-2583 41 ni
11. ,.Poli“ C.S.Ș. 2 Buc. P

30 8 22 2128-2479 38 O
12. C.S.U. GL 30 8 22 2201-2529 38 B

CONCURSUL 
A SĂRITORI

D

țara noastră la 
au luat parte —

din 
apă 
duminică, In bazinul

Fruntașii 
sărituri in 
simbătă și ________ ,___________
Olimpia din Sibiu — la un con
curs de verificare a pregătirilor 
pe care le efectuează in vederea 
participării la competițiile inter
naționale din acest an. In gene
ral, s-a putut observa un progres 
al majorității sportivilor in coea 
ce privește gradul de dificultate 
șl corectitudinea execuțiilor.

Clasamente. TRAMBULINĂ — 
masculin: 1. Al. Bagiu (Crisui 
Oradea) 457,70 p; 2. D. Opreau

c
fe|
«1
Cî
3.
34'

IM 
13 J 
Cil 
cd

„CUPA STEAUA'
Cea de-a treia competiție de 

tenis pe teren acoperit a sezo
nului „Cupa Steaua", s-a în
cheiat cu victoria reprezentan
ților clubului Dinamo Brașov. 
In proba masculină de simplu, 
Traian Marcu — In revenire de 
formă — a învins cu 6—4, 4—6,
6— 1 pe Mihai Tăbăraș (Progre
sul), după ce trecuse, in semi
finală, cu 4—6, 6—1, 6—2 de L. 
Țiței (Steaua). în a doua semifi
nală, Răzvan Constantlnescu 
(T.C.B.) a cedat la mare luptă, 
cu 4—6, 6—1, 4—6, tn fața lui 
M. Tăbăraș. Juniorul Constan- 
tinescu 11 întrecuse șl pe C. Po- 
povlcl (Steaua) cu 5—7, 6—1,
7— 5. In finala feminină, Camelia
Chiriac a cîștigat cu 4—6, 6—1,
6—4 in fața Marianei I

td
D
6-1
Ti
ni
a i 
na 
in
Pe 
co

la 
R< 
at 
zii
ti> 
vo 

. _ pn
lladgiu .. jl

REZULTATE PROMIȚĂTOR 
JUNIORI

Sala de atletism din Focșani a 
găzduit Întrecerile concursului re
publican al juniorilor de cat. a 
ll-a. La startul diferitelor probe 
au fost prezențl m-ulți dintre ti
nerii atlețl considerați speranțe 
ale acestui sport și care, ta ge
neral, au avut o prestație bună. 
Cel mai valoros rezultat al con
cursului a fost cel de 2,17 m Ia 
înălțime, realizat de Sorin- Matei 
șl C-tln Mllitaru, nou record na
țional de sală pentru juniorii I 
și II. Iată cîteva dintre rezulta
tele Înregistrate: băieți: 50 m: 
Ov. Achim TC.S.Ș. S. Mare) 5.9, 
D. Dumitrescu (C.S.Ș. Buzău) 5,9; 
50 mg: Ov. Deca (VUtorul Buc.) 
6,9, V. Oatu (Vlit.) 6,9; lungime: 
L. Buduru (C.S.Ș. Brăila) 6,99 m, 
L. Sfiea (Șc. generală 190 Buc.) 
6,61 m; triplu: D. Glieorghe (Vlit.) 
14,32 m, L. Sfiea 13,72 m; înălți
me: S. Matei (C.S.Ș.A. Lie. 2 
Buc.) 2,17 m — nou record, C. 
Militară (Viit.) 2,17 m — nou re
cord, M. Ioneseu (C.S.Ș.A. Lie. 2) 
2,04 m; prăjină: D. Avramescu 
(Viit.) 4,10 m, V. Guzu <C.S.M. 
lași) 3,90 m; greutate: Em. Laș- 
cu (C.S.Ș. Arad) 14,81 m, M. Vin
tilă (C.S.Ș. PI.) 14,42 m; FETE: 
50 m: N. Vornicu (Șc. g-rală 190) 
6.5, D. Suciu (C.S.Ș. Oradea) 6,6; 
50 mg: s. Stănescu (C.s.ș.A. 
Cluj-Napoca) 7,4, Al. Grecu 
(C.S.Ș A. Lie. 2 Buc.) 7.4; lun
gime: G. Coteț fC.S.Ș. Focșani) 
5,85 m, FL Harea (Șc. g-rală 130) 
5,45 m, D. Nedelcu (Șc. g-rală 
190) 5,44 m; înălțime : K. Kiss 
(Amidex Tg. Secuiesc) 1,73 m, 
Oct. Nil (Șc. g-nală 190) 1,70 m; 
greutate: P. Stănică (C.S.Ș.A.

AZI, LA C.C.A
în cadrul ciclului 

SPORTIVI 
RĂSPUND 
DV.“, astăzi, 
sala de 
(b-dul 
are loc 
pioaneîe ____,__ _______
Balaș-Soter și Viorica Visco- 
poleanu. Prezintă Octavian 
Vintilă.

în continuare, un film ar
tistic.

_______ „MARI 
AI ROMÂNIEI 
ÎNTREBĂRILOR 
la ora 19, în 

spectacole a C.C.A. 
Gh. Gheorghiu-Dei) 

o întâlnire cu cam- 
oiimplce lolanda

16:45,10, 6. Emilia Raus 17:18,30 ; 
15 km, seniori : 1. K. Brandt
(Dinamo Zlnwald) 46:19, 2. S.
Kuhne (Dinamo Zinwald) 46:21,
3. S. Kantz (Dinamo Zinwald) 
46:23... 7. I. Moise 47:53, 8. 1.
Lungociu 48:00 ; ștafeta 3X5 
km, femei s 1. U.R.S.S. 48:03, 2. 
România junioare 51:02, 3.
România III 53:30 ; 3 X 10 km, 
seniori s 1. Dinamo Zinwald 
1 h 24:15, 2. România III 1 h 28:11, 
3. România juniori lh 29:28.
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întregii

Rezulta- 
Hadglu — 
ia) 1—6, 
— Elena 
6—4. De 
a victorie 
opa (Di- 
6—1, 6—1,
ăjan (Jiul 

ESCU —

m.
(3) le-au 

>de, micii 
București, 
împărțite 
9 unități

ptul că de 
tlețil de la 
g Muscel, 

mulul

natelor de 
fășurate la 
și trei at- 

afară de 
ța Lovin,

urs dlstan- 
bun timp 

ina Lazar- 
ată în 55,0 
ța Nedelea 
bâtă și du- 

„23 Au- 
ti concurs 
at. a m-a 
ir. 4.

anunțați, 
Davls" 

care va 
easca, în 
artie, legl- 
trare

la masa 
baza ti-

RESPONSABILITĂȚI SPORITE

DIN CULISELE „OPTIMILOR"

I PENTRU ARBITRI,
(46—23), 

olitehnlca 
i 103—83 
Timișoara 

57 (54—24), 
tiința Pe- 
nivemsita- 
Comerțul 

81—^6 
- Ea-

(58—53) — 
Popovici 

C. Samo- 
ecuți de 

avut ieșiri 
bitri, mo- 
t sancțio- 

tehnică; 
r de bas- 
ția Călă- 

evele Șco- 
alcâtuiesc 
.B„ conti- 

drumul 
eclzia Să- 
va 61—67 .s.ș. 2 n c.s.ș. u- 
I). Cores- 
Iancu, C. 

ruia, D.

3. V. Urse 
406,95 p;

Hoc io ta 
Felicia 
349 p; 
Sibiu) 

mascu- 
431,80

D. O-
Luiza 

,45 p; 2. 
Triumf 
Felicia 

NESCU —

IDAR NU NUMAI PENTRU El.
ITlmp de două zile, 

sîmbătă, arbitrii din

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
i

!, vineri și 
______ _ arbitrii din lotul A 
s-au aflat la ora unei serioa
se analize, din care s-au des
prins în special obligațiile pen
tru sezonul care a și început. 
Au fost două zile de lucru, cu 
o „premieră" de mult așteptată 
— participarea observatorilor 
federali și a conducătorilor de 
club, din păcate nereprezentați 
in totalitate. O consfătuire în 
care referatele au fost domina
te de un- pronunțat spirit critic, 
ceea ce reprezintă un semn de 
maturitate in analiza arbitraje
lor din toamna trecută de ca
valerii eșalonului nostru de 
elită. Temele puse în dezbate
re : „Informare asupra arbitra
jelor prestate in turul campio
natului 1979/80“ — referat pre
zentat de Vladimir Grosu, sin
teză critică, cu exemple con
crete, la obiect. în care am fi 
dorit și o apreciere a colegiului 
central despre „toamna bobo
cilor" — cei 10 debutanți în 
Divizia A ; „Relația observator- 
arbitru, comportarea observato
rilor delegați la jocuri", refe
rat prezentat de Andrei Radu
lescu, cu precizarea sarcinilor 
concrete ale observatorilor îna
inte, în timpul pauzei și după 
joc, dar și cu o recomandare 
(„arbitrii nu au dreptul să dea 
declarații presei asupra fazelor 
de joc") care fringe un dialog 
necesar, credem noi, între cele 
două părți; „Precizări F.LF.A. 
și U.E.F.A." — un material sin
tetic prezentat de Octavian Com- 
sa și „Probleme de etică ia ar
bitraj" — referat închegat, sus
ținut de Gheorghc Limona, deși 
au lipsit exemple concrete. Din 
păcate, discuțiile nu s-au ridicat 
la nivelul referatelor, în pri
mul rînd datorită numărului 
redus de vorbitori (N. Rainea, 
C. Tcodorescu, V. lanul, A. De- 
leanu, Fr. Coloși, N. Stăncules- 
cu și M. Ivăncescu). Deci, șase 
arbitri — în general la obiect, 
în cuvîntul lor — un singur 
observator federal și... nici un 
conducător de club 1 Testarea 
teoretică a arbitrilor divizio
nari A, filmul „Permis șl ne- 
permis", pe marginea art. 
XH al regulamentului de 
joc, Împreună cu recoman
dările tehnice și competen
tele comentarii efectuate de 
George N. Ghcrghe au În
tregit consfătuirea.

Reținind din analiza arbitra
jelor din toamnă că 80 Ia sută 
dintre prestații au relevat de
ficiențe, am căutat să sinteti
zăm cele mai frecvente greșeli 
consemnate și. mai ales, cauze
le lor. Amplificarea indiscipli
nei din teren, influențarea 
cursului jocurilor și uneori a 
rezultatelor s-au datorat incom
pletei pregătiri, fizice și psihi
ce, lipsei de curaj și fermitate, 
lipsei unei colaborări perfecte

cu tușierii și, uneori, interpre
tării personale a regulamentu
lui de către unii cavaleri ai 
fluierulut Pentru remedierea 
acestor „carențe clasice" s-a 
recomandat corelarea dintre 
pregătirea fizică și cea teore
tică prin jocuri de antrena
ment, ceea ce reprezintă, cre
dem, calea cea mai sigură de 
testare din mers a „timpilor" 
și a spiritului aplicării unifor
me a regulamentului.

în cursul dezbaterilor 
liniat rolul important 
trajului în ridicarea____ .
fotbalului practicat în campio
natele noastre, cerind arbitri
lor, în acest sens, fermitate, 
autoritate și 0 contribuție toi 
mai accentuată la asigurarea 
spectacolului sportiv.

In concluzii s-a insistat 
asupra obligațiilor sporite ale 
tuturor factorilor din fotbal 
pentru depășirea condiției ac
tuale nesatisfăcătoare, despre 
necesitatea întăririi exigenței 
în toate sectoarele de ac
tivitate ale fotbalului, un
de munca responsabilă tre
buie să depășească imediat 
căile bătătorite ale rutinei. S-a 
recomandat arbitrilor, observa
torilor federali și conducători
lor de fotbal să pună pe prim- 
planul relației dintre ei princi
pialitatea, competența, climatul 
moral, ordinea și disciplina, 
Hrmărirea ridicării calitative a 
muncii de pregătire și educare 
a fotbaliștilor ți arbitrilor, in
staurarea unui cadru de sporti
vitate la fieeare partidă.

Reprimarea cu hoiărîre a 
manifestărilor brutale ți a in
disciplinei pe terenurile de fot
bal reprezintă o datorie esen
țială a arbitrilor dar ți a jucă
torilor — care trebuie să învețe 
regulamentul —, a antrenorilor, 
a conducătorilor de club, a ob
servatorilor, a tuturor factorilor 
chemați să contribuie la pro
gresul fotbalului românesc.

s-a sub 
al arbi- 
ealității

Mircea M. IONESCU

t-TOT MARAMUREȘENII!

venit lim- 
enii vor 

te titluri 
rșitul pri- 
aceștia fi
ți cu cele 
la catego- 
ih. Chiuz- 
Erika Ru- 
idith Kiss, 
în clasa- 
irghita, cu
Solyom și 

e protago- 
lal avea 
iperioară a 
•e au cîș- 

campioni 
i albe" la 
at, pentru 
iv, în 
L“,

cu .

po- 
care 
cele

Să- 
Tăutu,

Za-

i din
>n 
ința 
-a lăsat o

datorită 
n titluri,
i acționat
ii corecte 
nentului. 
ru prima

oară în reprezentativa județu
lui, ne-a declarat Csaba Mal- 
nasi, de la Gheorgheni. Sîn- 
tem bucuroși că o fată de la 
noi, Iulia Szekeiy, a cîștigat 
titlul de campioană alături de 
Irma Kalamar. Cele două 
titluri confirmă ascensiunea 
județului nostru și deschide 
disputa sportivă dintre noi și 
maramureșeni, astfel că la 
viitoarea ediție victoria poate 
fi de partea noastră.

REZULTATE TEHNICE: 
F-15 : 1. ERIKA RUDICS
(Chemun B. Mare), 2. Timea 
Solyom (C.P. Miercurea Ciuc), 
3. Onita Nechlti (Cutezătorii 
Bistrița). F-17 : IRMA KALA
MAR (Tricot. M. Ciuc), 2. Ma
ria Rohosra (Arad) ; F-19 î 1. 
ANA SZEKELY (I.U.P.S. 
Gheorgheni), 2. Emilia Potir- 
niche (Brasov), 3. Maria Sut 
(Voința Bistrița). MASCULIN 
— M-15 : 1. ION AILENEI
(Voința B. Mare), 2. Z. Far- 
caș (Tg. Mureș), 3. R. Csaba 
(B. Mare) ; M-18 : 1. ION POP 
(Chemun B. Mare), 2. M. Verș 
(Voința Zalău), 3. N. Gheorghe 
(Cutezătorii Bistrița) ; M. 21 î 
1. GH. CH1UZBĂIAN “■ 
tex B. Mare), 
(Cluj-Napoca), 
(C.S.U. Buc.). CUPA F.R.T.A. : 
1 MARAMUREȘ (105,5 p.), 2. 
Harghita (49), 3. Bistrița Năsăud 
(47).

(Mara-
2. V. Plaian
3. C. Petrișor

© 1—0 pentru Metalul, în
1972, cind Rapid juca în Divizia 
A, prin golul marcat de Troi.
• 1—0 pentru Metalul, dumi
nică, în derbyul de „B“, prin 
golul marcat de Giugiumică.
• Egalează Rapid, prin Lupes- 
cu. acum 8 ani s Egalează e- 
chipa lui Lupescu, duminică, 
printr-un fost metalurgist, ,Șu- 
mulanschi • Giuleștenii preiau 
conducerea în '72, prin Năstu- 
rescu • Ceea ce se întîmplă. 
la indigou și după opt ani, 
mareînd Șumulanschi ® Meta
lul egalează în semifinala din 
’72 prin... Mateescu O Rapidul 
se califică în finală, prin golul 
lui Marin 
rezervă © 
au cîștigat 
istoria lor !
colo de interogațiile viitorului, 
să consemnăm că între echipa 
lui Lupescu din 1972 și cea an
trenată acum de Nicolae Lu
pescu există o diferență de an
samblu. Și în primul rînd de 
claritate. Duminică, 
ribili" adoptați de 
Giulești au crezut 
că pot rezolva o 
calificare de ruti
nă prin simpla 
lor... chemare la 
Rapid. A lipsit 
însă „mintea lim
pede", care să or
doneze elanul a- 
desea întâmplător
• Remarcînd pu
terea de luptă a 
metalurgiștilor și 
jocul de excepție al 
Toma (l-au văzut, oare, antre
norii federali, duminică ? !) să 
reținem și sportivitatea jucăto
rilor rapidiști, care au încercat 
— și au reușit — să-și calmeze 
cei cițiva „suporteri furioși" ! 
(M. M. I.)

Stelian, duminică 
Atunci, giuleștenii 
a opta finală din 
Acum ? !._ • Din-

„copiii te-

jucător arădean Coraș, care 
promite a fi un bun coordona
tor de joc și în același timp 
un bun realizator • în meciul 
de la Brăila, Sportul studen
țesc a apărut în teren cu a- 
proape jumătate din efectivul 
său insuficient restabilit după 
o viroză care a bîntuit în ca
drul echipei. Eforturile făcute 
de jucătorii bucureșteni s-au 
resimțit cu atit mai mult în 
prelungiri, cind Politehnica Iași, 
sesizînd scăderea fizică a cole
gilor lor, a încercat să obțină 
calificarea, fără a se mai ajun
ge la executarea penalty-urilor. 
Dar, numai străduințele lui 
Costea și parțial ale lui Cer- 
nescu au fost insuficiertte pen
tru o victorie 
echipe care și-a 
calm și ordonat, 
ultimele resurse

finalizare. Considerînd evoluția 
de duminică a vîlcenilor drept 
un accident, credem că ei vor 
reuși să se reabiliteze în parti
dele din returul campionatu
lui. (C. F.)

în fața unei 
apărat șansele 
făcînd apei la 
fizice. (M. I.)

9 Meciul C.S. Tîrgoviște — 
Steaua, disputat la Pitești și 
condus de El. Cenea, i-a avut

• In căutarea breșei, așa 
s-ar fi putut intitula «cronica 
partidei Universitatea Craiova 
— S.C. Bacău. De ce ? Pentru 
că meciul a avut aproape tot 
timpul o desfășurare asemănă
toare unui prelungit atac de 
handbaL Echipa aflată în ofen
sivă, în posesia mingii, Uni
versitatea, a căutat cu răbdare 
o breșă, o fisură în mecanismul 
bine pus Ia punct al apărării 
băcăuane. Și pină la urmă fi
sura s-a dovedit a fi... portarul 
Mangeac. El a greșit atit la 
primul gol (respingînd în față), 
cît și Ia al doilea (neatent la 
o minge ușoară, a trebuit apoi 
să-1 faulteze pe Irimcscu). Ră
masă și în zece jucători după 
eliminarea

• De la Troi la... Lupescu ® Dacă „Spor
tul studenfesc* s-ar muta ia Brăila... • Un 
om de zăpadă : Mărgescu • Gălățenii — 
start spectaculos • Bălăci — 15 copci tip 
Solomon • Dembrovschi — vîrf de formă 

la 35 de ani

portarului

• Din cei aproximativ 13.000 
de spectatori aflați în tribunele 
stadionului Municipal din Brăi
la, mai bine de două^treimi 
erau suporteri de ocazie ai e- 
chipei Sportul studențesc. Ma
nifestația de simpatie făcută 
studenților bucureșteni la sfir- 
șitul meciului i-a făcut pe unii 
să avanseze mai în glumă, mai 
în serios, ideea că n-ar fi de 
loc rău dacă Sportul studențesc 
s-ar muta la Brăila, unde ar 
putea avea, ceea ce nu are de 
mult timp, un teren cu adevă
rat propriu și un public al său. 
• O plăcută apariție în for
mația studenților ieșeni, fostul

ca tușieri pe A. Mustățea și L 
Mărgescu. Dacă colaborarea cu 
A. Mustățea a fost dintre cele 
mai bune, nu același lucru se 
poate spune despre I. Mărges
cu, care a comis numeroase 
greșeli în aprecierea pozițiilor 
de ofsaid, ceea ce a stîrnit ne
mulțumire în teren și în tribu
ne. Cu toate acestea, nu ne 
putem declara de acord cu 
unii spectatori aflați la tribuna 
I a stadionului „1 Mai", care 
au găsit de cuviință să se răz
bune pe I. Mărgescu, împroș- 
cîndu-1 cu 
cu bulgări 
jucători au 
cartonașul 
de Pitaru 
Zahiu (Steaua), ambii oomițînd 
numeroase faulturi. (Gh. N.)

insulte și lovindu-1 
de zăpadă • Doi 
făcut cunoștință cu 
galben. Este vorba 
(C.S. Tirgoviște) si

EDUCAJIA TREBUIE SA INCEAPA CO JUAIOBII
Cinci echipe din campiona

tul DIVIZIEI DE JUNIORI 
n-au avut, in toamna trecută, 
nici un jucător suspendat: U- 
niversitatea Craiova (antrenor 
Silviu Stines cu), Olimpia Satu 
Mare (Ion Calamar), Sportul 
studențesc (Gheorghe Ojoc), 
„U“ Cluj-Napoca (Petru Emil) 
ți Politehnica Iași (Mihai Blr- 
z»i). Este, acesta, grupul e- 
chlpelor și antrenorilor care 
merită sincere felicitări pentru 
modul — CORECT. SPORTIV, 
EXEMPLAR — cum și-au apă
rat șansele. Politehnica Timi
șoara (cu 5 jucători sancțio
nați), Jiul șl F. C. 
Olt (cu cite 3) se 
află plasate la 
lalt pol ! Pe 
cursul celor 
sezonului au 
dați nu mai _ __  __ _
de jucători, clasamentul indis
ciplinei avindu-i In frunte pe 
A. Crăciun (F.C. Olt) și B. 
Meilescu (F.C. Argeș) — 6 e- 
tape suspendare, Șt. Bordea 
(A.S.A.) — 5 etape, E. Oprea 
(Dinamo). M. Petra (Jiul) șl 
L. Ghioane (S.C. Bacău) — 
4 etape.

Pe o treaptă mai jos a sis
temului eompetițional al ju
niorilor, ta CAMPIONATUL 
republican situația este și 
mal îngrijorătoare. Există și 
in această competiție ’’ 
care și-au văzut de 
adică au jucat ta 
fair-play-ului. F.CJW. 
C.S.Ș. Eforie, Minerul 
Nouă, C.S.Ș. Tg. Mureș, Mi
nerul Cavnic etc. nu figurează 
la comisia de disciplină cu 
vreun jucător ta culpă. Nu
mărul celor care au fost tri
miși la vestiare de arbitri, 
pentru diverse abateri, conti
nuă să fie, Insă, mult prea 
mare. Dacia Orăștie și I.C.LM. 
Brașov au cîte doi jucători 
suspendați pe 8 și 6 etape:

L. Bartha și D. Pasca, respec
tiv R. Drăgulin și Șt. Varga. 
I Pinter (C.S.Ș. Caret), N. 
Briceag (C.S.Ș. Caransebeș), 
V. Dianu (Liceul 2 Iași), M. 
Dupe (C.S.Ș. Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej) sint cițiva din
tre cei sancționați eu cite opt 
etape suspendare ! 7

In sfîrșit, nici din CAMPIO
NATUL in al juniorilor, Înfi
ințat în toamna trecută, 
lipsesc cazurile soldate 
sancțiuni drastice. Astfel, 
Guidea 
rești) a 
an, iar

celă-
par-

13 etape 
fost suspen- 
puțin de 26

echipe 
treabă, 
spiritul
Galați, 

Moldova

AȚI JUCAT LA PRONOEXPRES?
Agențiile Loto-Pronosport vă 

mal oferă doar astăzi posibilita
tea de a juca numerde prefe
rate pentru tragerea Pronoexpres 
de miercuri 27 lebr. a.c„ care 
beneficiază de un substanțial re
port la categoria L Se reamin
tește partlclpanțllor că pe bi
letele completate cu variante 
combinate sau combinații „cap 
de pod“, achitate sută la sută 
sau in cotă de 25 la sută, se 
pot obține suite de cîștlgurl la 
mal multe categorii. MAI 
MULTE BILETE JUCATE — 
MAI MULTE ȘANSE DE SUC
CES !

nu 
cu 
A. 

(Automecanica Bucu- 
fost suspendat pe un 
V. Zaharia (Metalul 
Botoșani), C. Zănes- 
cu, I. Suteu și N. 
Nistor (Cimentul Bl- 
caz). D. Angheluș 

Mangalia), G. Boca 
Săcele), G. Matache

(Marina 
(Precizia 
(Voința Constanța) au primit 
o „porție" de cîte opt etape 
suspendare.

Ce-au făcut toți acești jucă
tori 7 Care sint abaterile să- , 
virșlte 7 Pentru ce au fost e- 
liminați șl sancționați 7 Moti
vele sint, invariabil, aceleași: 
injuria și lovirea adversarului 
fără balon. Acesta este efec
tul. EFECTUL UNEI ATITU
DINE Al unei atitudini cau
zată de o foarte slabă acti
vitate educativă desfășurată 
de cei <fol factori direct im
plicați în acest proces: I. an
trenorul sau profesorul de 
sport; 2. conducerea asocia
ției sau clubului. Sigur, foarte 
adevărat este că in procesul 
de educare, de formare a u- 
nul ttaăr Intervin și alți fac
tori (școala, familia, organiza
țiile de tineret etc.). Dar tot 
la fel de adevărat rămîne fap
tul că atit antrenorii, cît și 
eluburile N-AU DESFĂȘURAT 
activitatea educativă necesară! 
Poate de aci înainte. Altfel...

Laurențiu DUMITRESCU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ȘANSE SPORITE LA LOZ IN 

PUC !
In aceste zile premergătoare 

primăverii, partlclpanților la cel 
mai simplu și operativ sistem de 
joc li se oferă o noutate atracti
vă : LOZUL MĂRȚIȘORULUI — 
emisiune specială limitată, care 
beneficiază de ciștlgurl supli
mentare în valoare de 1.700.000 
lei I Se atribuie AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ și „Skoda 120 L“, 
CIȘT1GURI IN BANI de 50.000, 
10.000, 5.000 lei etc. Așadar, o 
nouă posibilitate de frumoase

lui I. Solomon, for
mația băcăuană 
n-a mai avut, în 
final, forța nece
sară pentru a ata
ca ® Dacă partida 
de la Brașov s-ar 
fi jucat pe sta
dionul Municipal, 
tribunele acestuia 
ar fi devenit ne
încăpătoare, 
s-a disputat 
„Tractorul",

Dar 
pe 

pen
tru că „Municipalul", această 
— cîndva — frumoasă ba
ză sportivă, a ajuns intr-o 
stare deplorabilă. Păcat ! • Ac
cidentat și transportat la spital,' 
Ilie Bălăci a revenit, totuși, 
împreună cu lotul, la Craiova. 
Cu 15 copci pe piciorul stîng ! 
După cum ni s-a comunicat, el 
va sta cel puțin 25 de zile pe 
tușă. (L. D.)

• Vecine în clasamentul 
primei divizii. F.C.M. Galați și 
Chimia Rm. Vîlcea au lăsat în 
confruntarea lor directă de du
minică, de la Ploiești, impresii 
diferite cu numai, o săptămînă 
înaintea reluării campionatului 
Echipa gălățeană s-a arătat 
foarte bine pregătită, fizic și 
tactic, jucătorii ei alergîndmult 
și cu folos în teren, efectuînd 
schimbări de locuri și combina
ții derutante pentru adversari, 
surprinzîndu-i descoperiți prin 
spectaculoase deschideri și pă
trunderi. Dealtfel, gălățenii, mai 
ales în repriza secundă, i-au 
atras deseori pe vilceni spre 
poarta lor, pentru a lansa apoi 
contraatacuri rapide și deosebit 
de periculoase. Așa cum s-a 
prezentat duminică, F.C.M. Ga
lați anunță o evoluție foarte 
bună în retur și rezultate pe 
măsură. • Chimia Rm. Vîlcea 
s-a dovedit mult prea penetra- 
bilă în apărare și deficitară la

• Bună evoluția Politehnicii 
Timișoara în partida de la De
va. Două elemente au stat la 
baza detașării ei de A.S. Ar
mata : L excelenta -comportare 
a liniei de mijloc, în care Dem- 
brovschi a găsit, se pare, eli
xirul tinereții, Titi Nicolae, 
maturizat în joc, a „arat" tere
nul în lung și în lat, în min. 
21 expediind balonul în bară, 
iar debutantul Manea (25 ani, 
fost la Unirea Tomnatic, in Di
vizia C), s-a „bătut" cu succes 
pentru orice balon ; 2. Nedelcu 
II. El a cîștigat majoritatea 
duelurilor aeriene cu apărătorii 
mureșeni, fiind mereu un real 
pericol pentru poarta apărată 
de tînărul Tapaszto (de la Uni
rea Luduș, tot din ,,C“), aflat 
pentru prima dată, oficial, pe 
un „gazon de A". Tot timpul 
In mișcare, cind pe stingă, cind 
pe dreapta, cind perpendicular 
pe poartă, Nedelcu II și-a de
monstrat pofta de joc fiind, 
credem, în duel direct cu 
Cămătaru pentru postul de ata
cant central al naționalei • Joc 
neconvingător al echipei din 
Tg. Mureș. Nu este vorba nu
mai de lipsa lui Boloni, ci și 
de comportarea sub așteptări a 
unora dintre echipierii acestuia. 
Și ne gîndim în primul rînd la 
Fanici și Biro L amîndoi pur
tători, la un moment dat, ai 
tricoului naționalei. (M. T.)

ȘTIRI...
• TURNEUL ECHIPEI F. C. 

BRĂILA 1N SIRIA. La sfîrșitul 
săptămtali trecute divizionara B 
F. C. Brăila s-a înapoiat din- 
tr-un turneu în Siria, unde a 
susținut cinci partide, Încheiate 
cu următoarele rezultate: 3—0, cu 
Athad Alep (au 
Ion Nicușor și 
cu Kamisll (au 
șl Tudor); 0—0. 
compania unor 
din Lattakia; 1—0 cu 
Sporting (golul victoriei, 
de Besman). Mîine, de la 
15,45, F.C. Brăila va tatilni, pe 
teren propriu, echipa R.V.S. Sos- 
nowiec Gdansk din R.P. Polonă.
• F. C. ARGEȘ, AMICAL CU 

REPREZENTATIVA BULGARIEI. 
Ieri a plecat ta Bulgaria echipa 
de Divizia „A“ F.C. Argeș care 
va susține mîine, la Sofia, un 
meci de verificare cu prima re
prezentativă a Bulgariei, aflată 
ta pregătiri pentru preliminariile 
C.M.

MECIURI AMICALE

marcat: 
Bulancea) 
înscris 
de două 
formații

Traian, 
I ; 2—1

Traian 
ori, in 
locale 

Hurriye 
realizat 

ora

dv„ un cadou 
ocazia Mărțișo-

TRAGERII 
DIN 20 FE-

satisfaGtii pentru 
plăcut și util cu 
rului !

ClȘTIGURILE 
PRONOEXPRES

BRUARIE 1980
Categoria 2 : 4 variante 25% 

a 23.149 lei ; cat. 3 : 18,75 a 
4.938 lei; cat. 4 : 100,75 a 919 
lei ; cat. 5 : 204,25 a 453 lei ; 
cat. 6 : 8.343 a 40 lei ; cat. 7 : 
207,75 a 200 lei ; cat. 8 : 3.837,75 
a 40 lei.

Report la categoria 1 : 305.735 
Ici.

• MECIURI AMICALE: Meca
nică tină București — Slash 
Wrodav (Polonia) 0—0; Viitorul 
Vaslui — Gwardia Varșovia (Po
lonia) 2—0 (1—0); Pandurii Tg. 
Jiu — Tatabanya (Ungaria) 1—0 
(1—9); C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin — Gerdap Kladovo (Iugosla
via) 3—2 (1—1) ; Unirea Focșani 
— Dinamo București 0—1 (0—0) ; 
Muscelul Cîmpuiung — F.C. Ar
geș 1—4 (1—3); Olimpia Satu Ma
re — Armătura Zalău 1—0 (0—0); 
F.C. Baia Mare — F.C. Bihor 2—1 
(1—0); Progresul Brăila — Gloria 
Buzău 2—0 (0—0); U.T.A. —
Strungul Arad 3—2 (1—1); Dacia 
Orăștie — Chimica Tlrnăv.enl 2—1 
(1—0); Metalul Bocșa — F.C.M. 
Reșița 1—1 (1—1); Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Oltul SI. Gheor
ghe 2—0 (1—0); Aurul Brad — 
Corvinul Hunedoara_0—2 “
Progresul Vulcan 
Abatorul București 
Progresul Vulcan 
Vîscoza București 
C.FJL Cluj-Napoca 
Oradea 3—0 (2—0); U.M. Timișoa
ra — Electromotor Timișoara 2—0 
(0—0); C.FJL Timișoara — Texti
la Timișoara 3—0 (0—0); Poiana 
Cîmpina — F.C.M. Brașov 0—2 
(0—0); Industria sîrmel Cîmpla 
Târzii — Gaz metan Mediaș 1—0 
(1—0); FEROM Urzicenl — Auto
buzul București 3—1 (3—1): C.S.M. 
Suceava — Zîîhbrul Suceava 2—0 
(1—0); Dacia Pitești — Electronis
tul Curtea de Argeș 2—0 (0—0); 
C.S. Botoșani — Flacăra roșie 
București 2—1 (1—1); Metalul Bo
toșani — C.S. Piatra Neamț 4—3 
(1—0); Dunărea Calafat — Mine
rul Motru 4—2 (3—1); Danubiana 
Roman — Laminorul Roman 1—0
(1-0).

(o-i);
București — 

5—0 (4—0) ;
București — 

4—2 (4—0) ;
— Înfrățirea



FLORETISTA ECATERINA STAHL 
PE LOCUL 3 LA GOPPINGEN

Concursul internațional femi
nin de floretă de la Goppingen 
(R.F. Germania) a fost cîștigat 
de Mandy Dick (R.D. Germa
nă) — 4 victorii, care după un 
meci de baraj a învins-o cu 
3-4 pe Neila Giliazova 
JtUB.S.S.). Pe locul trei s-a cla
sat Sportiva româncă Ecaterina 

> Stahl, cu 3 victorii, urmată de 
;,Vateittaa Sidorova (U.R.S.S.). 
iha acest concurs, care a contat 
pentru „Cupa Mondială", au 
participat 205 floretiste repre- 
^entînd 20 de țări.

TURNEUL DE SCRIMĂ 
DE LA KONIN

Turneul internațional de sabie 
de la Konin s-a încheiat cu 
Victoria echipei U.R.S.S. — 12 
puncte, urmată de reprezenta
tivele Ungariei — 10 puncte, 
Italiei — 8 puncte, României — 
6 puncte, Poloniei— 4 puncte, 
Franței — 2 puncte și Poloniei 
II — zero puncte. în ultimul 
tneci, echipa României a învins 
cu 12—4 formația Franței.

„CUPA STRANDJATA" LA BOX

T.a Sofia, s-au încheiat me
ciurile turneului internațional 
de box pentru „Cupa Strandja-

PESTE HOTARE
ta". La categoria semimuscă (48 
kg) victoria a revenit bulgaru
lui Mustafov, care în finală l-a 
învins la puncte pe D. Schiopu 
(România), lată ceilalți învin
gători în ordinea categoriilor : 
Vasiliev (Bulgaria) ; Pehlivanov 
(Bulgaria) ; Andrejkovski (Bul
garia) ; Belfort (Cuba) ; Aguil- 
lar (Cuba) ; Bueno (Cuba) ; 
Ștefanov, Folev, Ivanov și Su- 
vandjiev (toți Bulgaria).

„INTERNAȚIONALELE" DE 
TENIS DE MASĂ ALE R.F.G.

La . Campionatele internațio
nale de tenis de masă ale R.F. 
Germania, echipa noastră femi
nină a întîlnit formația R.P. 
Chineză I, de care a fost în
vinsă cu 3—0. în finală, R.P. 
Chineză I ;— R.P. Chineză II 
3—0. în finala masculină : R.P. 
Chineză II — Cehoslovacia 3—0. 
Dealtfel, cu excepția titlului de 
la dublu masculin, cîștigat de 
jucătorii francezi Secretin și 
Birocheau, toate celelalte au 
revenit sportivilor chinezi : 
simplu feminin — Cao Yanhua, 
simplu masculin — Shi Zhihao, 
dublu feminin — Zhang Deying, 
Cao Yanhua, dublu mixt — 
Zhang Deying, Li Zhenshi.

Sportivii noștri Eva Ferenczî, 
Liana Măcean, Șerban Doboși 
și Ștefan Moraru nu s-au cali
ficat în sferturile de finală la 
probele individuale.

La hochei juniori

REMIZA IN PRIMUL MECI
AL ECHIPEI NOASTRE CU J. T. TOPOLCANY

Prima întîlnire dintre Selec
ționata de juniori la hochei a 
țării noastre și formația ceho-

ROMÂNIA (t) - R. P. CHINEZĂ (t)
IA TENIS DE MASĂ
în Sala sporturilor din Cluj- 

Napoca, azi la ora 17, echipele 
masculine și feminine de tine
ret ale României și R.P. Chi
neze vor susține un meci a- 
mical de tenis de masă.

Sportivii oaspeți vor partici
pa apoi la campionatele inter
naționale de tenis de masă ale 
României, de la Arad.

slovacă T. J. Topolcany s-a în
cheiat la egalitate : 4—4 (0—2, 
3—2, 1—0), la capătul unui 
meci echilibrat, în care echipa 
română putea obține victoria, 
dacă n-ar fi ratat atît de mult. 
Punctele au fost înscrise de 
Gerczuly (2), Neagu și Udrea 
pentru selecționata noastră, 
Crman (3) și Natas pentru oas
peți. A condus ~ *
(la centru), ajutat 
și R. Cristescu.

Meciul revanșă 
de la ora 18 și 
punctul final al pregătirilor 
reprezentativei noastre pentru 
Campionatul european care va 
începe săptămîna viitoare la 
Jesenice (Iugoslavia).

FÎ. Gubernu 
de O. Barbu
are loc azi, 
va constitui

ÎNTRECERILE DE LA LAKE PLACID ’80 S-AU ÎNCHEIAT, 
ÎNCEP PREGĂTIRILE PENTRU SARAJEVO ’84

V

LAKE PLACID, 25 (prin te
lefon). — Duminică seara, 
peste 8000 de iubitori ai spor
tului au luat, pur și simplu, cu 
asalt tribunele patinoarului O- 
limpic Center pentru a fi mar
tori la ultimul act al celei de 
a XIII-a Olimpiade albe — ce
remonia închiderii Jeturilor 
care, timp de două săptămîni, 
s-au aflat în centrul atenției 
lumii sportive.

După demonstrația de patinaj 
executată de campionii olim
pici din 1976, John Curry și 
Dorothy Hamill, delegațiile ce
lor 37 de țări reprezentate la 
J.O., într-un adevărat torent 
de tinerețe și entuziasm au pă
truns pe gheață și j-au salutat 
pe spectatorii care i-au ova
ționat cu toată căldura. Preșe
dintele C.I.O., lordul Killanin, 
a mulțumit apoi gazdelor pen
tru buna organizare a întrece
rilor și a declarat închisă edi
ția a XIII-a a J.O., nu mai 
înainte însă de a fi invitat ti
neretul sportiv al lumii să se 
reîntîlnească, peste 4 ani, ia 
Sarajevo, în Iugoslavia, ca să 
sărbătorească Jocurile de iarnă 
ale Olimpiadei a XlV-a. Apoi, 
într-o atmosferă deosebită, 
participants la J.O., sportivi și 
spectatori, au dansat pînă sea
ra tîrziu.

Flacăra olimpică s-a stins la 
Lake Placid ; jocurile Olimpice 
de iarnă — XIII — au intrat 
în amintire. Acum este rîndul 
comentariilor, al discuțiilor de 
tot felul și al unor măsuri con
crete, pe toate planurile, pen
tru pregătirea participării la 
concursurile olimpice din 1984, 
de la Sarajevo...

La sfîrșitul anului trecut, 
patinoarul olimpic din Lake 
Placid găzduia întrecerile unui 
mare turneu internațional de 
hochei, care s-a bucurat de 
participarea reprezentativei o- 
limpice a Statelor Unite și de 
cea a selecționatelor secunde 
ale Uniunii Sovietice, Ceho
slovaciei, Canadei și Suediei, 
primele echipe ale acestor țări 
fiind reunite. în același timp, 
la turneul pentru cupa „Izves
tia", la Moscova. în mod sur
prinzător tînăra echipă ameri-

cu
3—0

cu

cană a cîștigat competiția de 
la Lake Placid, fără să fi cu
noscut înfrîngerea (3—1 
Canada, 4—2 cu Suedia, 
cu Cehoslovacia și 5—3
U.R.S.S.) atrăgînd atenția spe
cialiștilor asupra acestei’ forma
ții viguroase, rapide și omoge
ne, care arăta încă mari dis
ponibilități. Toate aceste cali
tăți au fost puse în evidență 
de desfășurarea turneului o- 
limpic, pe care și l-a adjude
cat, de o manieră clară, fără 
dubii, provocînd totuși, prin 
aceasta, una dintre marile sur
prize ale J.O. Dealtfel întreaga 
desfășurare a competiției ho
cheiului și clasamentul final 
au stat, într-o mare măsură, 
sub semnul surprizei.

Iată rezultatele înscrise 
turneul final: S.U.A.
U.R.S.S. 4—3, Suedia — Fin
landa 3—3, S.U.A. — Finlanda 
4—2, U.R.S.S. — Suedia 9—2 
(4—0, 5—0, 0—2), precum și cele 
două rezultate din grupe: 
S.U.A. — Suedia 2—2, U.R.S.S. 
— Finlanda 4—3. Clasamentul 
turneului final 
fel:

in

se prezintă ast-

Turneul celor 5 națiuni la rugby

DUPĂ 17 ANI, DIN NOU ANGLIA!
„Anglia: o generozitate nere

compensată- — titra la începutul 
anului revista franceză de. spe
cialitate „Miroir du rugby", ctod 
comenta șansele celor 5 compe
titoare ce urmau a se întrece în 

. ediția jubiliară a cunoscutului 
z turneu, competiție care ta acest 

an îmbracă un caracter special, 
împlinind șapte decenii de cînd 
a lost lansată. Care să fie. tâlcul 
acestei aprecieri ? Anglia — tara 
în care s-a născut rugbyul și
care ta statistici figurează cu
cel mal mare număr de jucători 
legitimați — peste o jumătate de

o găsim ta modul defectuos în 
care se face selecția înaintea for
măm naționalei. Prea numeroși 
stat Jucătorii care iau ' parte la 
triaturi, neexis tind de fapt — ca 
la galezi sau francezi, de pildă — 
un nucleu al XV-lui național. 
„Selecționerii și antrenorii en- 
glczl, care au la dispoziție o 
„marfă de excepție", vor trebui 
— scria revista franceză citată 
mai sus — să remedieze o anu
me lipsă de omogenitate tehnică 
ce împiedică echipa lor să facă 
jocul așteptat și să obțină rezul
tatele la care in mod normal ar

Anglia 13—17).

neului celor 5 națiuni. Unde se 
vede că Anglia, care are pînă 
acum la activ 15 victorii (în Tur
neu), și-a găsit., in fine, o ECHI
PA. In timp ce Franța, la a treia 
înfrângere consecutivă în acest 
început de an, se Îndreaptă sur
prinzător, dar inexorabil, spre 
ultimul loc șl... „lingura de lemn". 
Și nsta la doar un an după ce 
a fost lăudată de ziariști pentru 
senzaționala-! victorie de la Auc
kland, asupra Noii Zedande. Cit 
de încurcate sînt căile rugbyulul...

Iată și XV-le standard folosit 
de englezi în. acest an: Hare — 
Carleton, Woodward, Preston, 
Slemen — J. Horton, Smith — 
Uttley, Scott, Neary — Colclogh, 
Beaumont, căpitanul echipei — 
Blakeway, Wheeler, Cotton. Doar 
șase dintre aceștia au figurat 
anul trecut în echipa Angliei.

La sfirșltul acestei săptămîni (1 
.martie) se, va disputa o nouă e- 
tapă, a 4-a. care programează 
partidele: Fr-.îța — Irlanda șl 
Țara Galilor — Scoția.

Dimitrie CALLIMACHI

2.
3.
4.

S.U.A.
U.R.S.S 
Suedia 
Finlanda

3
3
3
3

1
0
2
1

0
1
1
2

10— 7
16— 9
7— 14
8— 11

5
4
2
1

următoare-Pentru stabilirea 
lor două locuri ale clasamen
tului, Cehoslovacia a învins 
Canada cu 6—1. Alte meciuri 
„finale" nu s-au mai jucat, 
dar aceasta nu ne poate împie
deca să alcătuim noi, în con
tinuare, 
țiel, pe 
pelor în 
7—8

clasamentul competl- 
baza ierarhizării echi- 
grupe. Deci, locurile 

România și Polonia, 
9—10: R.F. Germania și Olan-

STOP.CADRU

ERIC HEIDEL 
AL CURSELOR

După 16 ani, recordul de 
medalii olimpice de aur ob- 
ținute pe inelul de gheață al 
patinatorilor de viteză este 
întrecut : americanul Eric
Heiden, cu cele cinci medalii 
de la Lake Placid doboară 
recordul sovieticei Lidia Skob
likova care, la Innsbruck 
1964, iși încununase participa
rea cu patru medalii de

Debutînd senzațional 
campionatele mondiale 
anul 1977, școlarul Eric 
den din Madison (statul
consin), devenea cel mai ti- 
năr campion mondial din is
toria acestei competiții care 
număra aproape un secol. 
Fiu al unui medic îndrăgos
tit de sport (să nu se uite 
că și sora lui Eric, Beth, este 
o mare sportivă fostă campi
oană mondială șl -actuală lau
reată olimpică), tînărul cam
pion — atunci, în 1977 în 
vîrstă de 18 ani — avea deja 
la activ... 16 ani de patinaj ! 
Eric a trecut la hochei la vîr- 
sta abecedarului, dar cu 
crosa și pucul doar a coche
tat, marea sa pasiune rămî- 
nînd patinajul viteză. In a- 
nul 1978 Eric Heiden devine 
campion mondial de juniori, 
seniori și - — 
asemenea 
premieră", 
mare atlet 
75 kg.) și
(el este și un redutabil ciclist 
de pistă) devine student, pre- 
gătindu-se pentru aceeași pro-

. Riv.es (dreapta) și Joinel (stingă) nu au luat ■ încă contact cu gră
mada, în timp ce înaintarea engleză funcționează deja. Iată forța rug

byulul englez l (Franța
milion ! — nu a reușit să mai 
ctștige Turneul celor 5 din 1853 ! 
(doar ta 1973, nesemnificativ, ea 
s-a situat la egalitate cu toate 
celelalte competitoare, fapt cu 
totul Singular). Așadar, 17 ani ta 
care petalele „xv-lui Trandafi
rului" au căzut mereu ofilite pe 
terenurile din Cardiff, Edinburgh. 
Dublin sau Paris. Nimeni nu în
țelegea ce se întâmpla. Cert era 
doar că rugbyștii englezi jucau 
slab, plerzînd partidă după par
tidă. Și asta în ciuda talentelor 
incontestabile Șl a resurselor, ine
puizabile ale „ovalului" englez, 
ai cărui juniori, ca să luăm un 
singur exemplu, erau unanim so
cotiți cel mai buni din lume. 
Atunci 7 Mulțl spun, și se pare 
că au dreptate, că explicația sla
belor performanțe internaționale

avea dreptul". Dealtfel, și noi am 
întrevăzut marile posibilități ale 
rugbyștilor englezi Încă de acum 
doi ani, cînd o selecționată B 
s-a exprimat strălucit la Bucu
rești sl Constanța, producînd o 
puternică impresie prin jocul el, 
nu numai foarte tehnic, ci și deo
sebit de spectaculos.

Și lată, 1930 aduce rugbyulul 
englez mult dorita reabilitare: 
trei meciuri — trei succese: la 
Londra (24—9 cu Irlanda), la Pa
ris (17—13 cu Franța) și din nou 
pe Twickenham (9—8 cu puterni
cul XV al Țării Galilor) și locul 
I — în acest moment — în cla
samentul competiției. Șl este de 
presupus că englezii, care mai 
au de jucat la 15 martie, la. E- 
dlnburgh, cu Scoția, vor cuceri 
victoria ta ediția jubiliară a Tur-

CAMPIONATE
SPANIA (et. 22-a) : Las Pal

mas — Malaga 1—1 ; Athletic 
Bilbao — Burgos 1—0 ; Valen
cia — Sporting Gijon 3—1 ; 
Vallecano — Hercules Alicante 
2—1 ; C.F. Barcelona — Real So
ci edad 0—0 ; Almeria — Sala
manca 2—0 ; Zaragozsa — Real 
Madrid 0—1; Betis — Es-panol
2— 0 ; Atletico Madrid — Sevilla
3— 2. Clasament : 1. Real Madrid 
— 34 p; 2. Beal Sociedad — 33 p.

CEHOSLOVACIA (et. 16, prima 
a returului): Zbrojovka Brno — 
Jednota Trcncin 5—1 ; Banik 
Ostrava — Slavia Praga 2—0 ; 
Z.T.S. Kosice — Bohemians Pra
ga 0—0; Dukla Praga — Ruda 
Hvezda Cheb 5—0; Dukla Banska 
Bystrica — Slovan Bratislava 0—2; 
Inter Bratislava — Plastika Nitra 
2—0; Spartak Trnava — Skoda 
Plsen 1—0; Sparta Praga — Lo-

• ZURICH, 25 (Agerpres). —

da, 11—12 : Norvegia și Japo
nia. într-un fel, vecinătatea u- 
nor puternice echipe, cum sînt 
Cehoslovacia și Canada, scoate 
în evidență poziția pe care o 
deține reprezentativa noastră, 
care, într-o companie evident 
mai pretențioasă, își menține 
locul pe care l-a avut și în 
urmă cu 4 ani, la Innsbruck.

Dar cea mai mare surpriză 
la Lake Placid a fost conside
rată victoria finlandezului 
Jouko Tormanen (n. în 1954 la 
Rovaniemi ; 173 cm, 65 kg) in 
proba de sărituri de la tram
bulina de 90 m, care pînă 
acum era ca și un necunoscut 
în lumea zburătorilor pe schi
uri, în palmaresul său figurînd 
doar un singur concurs inter
național cîștigat, în Cehoslo
vacia. La Lake Placid el s-a 
autodepășit substanțial și a 
realizat două sărituri excepțio
nale, de 114,5 și 117 m. La a- 
ceeași probă de sărituri, suede
zul Jan Holmlund s-a dezechi
librat și a căzut violent. Ceea 
ce părea la început un accident 
foarte grav s-a dovedit, în cele 
din urmă, o... simplă fractură 
a umărului sting ! Și tot la 
sărituri este de remarcat pre
zența, pe locul 6, a unui tînăr 
norvegian, Roger Ruud (19 ani), 

cam- 
(1932,
schi- 
Lie- 
aur

urmașul singurului dublu 
pion olimpic la sărituri 
1936), Birger Ruud.

Dar apropo de medalii, 
oara Hannî Wentzel, din 
chtenstein, medaliată cu 
la slalom uriaș și ia special și 
cu argint la coborîre, se va 
înapoia la Vaduz și cu meda
lia de aur de campioană mon
dială, oferită de F.I.S. pentru 
victoria sa la combinată al
pină...

4

Radu URZICEANU

UN FENOMEN 
PE GHEATĂ

poliatlon mare, de 
o performanță „în 
Intre timp, acest 
al gheții (1,84 m și 
polisportiv de clasă

feslune pe care o practică 
tatăl său.

In 1979 Eric Heiden Iși a- 
pără cu succes titlurile 
campion mondial, evoluind tn 
fața propriilor suporteri, la 
Milwaukee (S.U.A.). Iar I_ 
ediția 1980 a Jocurilor Olim
pice, Eric Heiden a reușit — 
fapt unic — să ctștige la Lake 
Placid toate cele cinci probe 
ale întrecerilor de patinaj vi
teză : 500, 1000, 1500, 5000 Șt
10 000 m., ținîndu-și promisiu
nea făcută înaintea J.O.. El 
și-a încununat această suită 
nu numai prin medalia olim
pică de aur, ci și printr-un 
nou record mondial în proba 
de 10 000 m

de

la

DE FOTBAL
komotiv Kosice 1—1. Clasament : 
1. Bohemians — 24 p ; 2. Banik 
— 21 p ; 3. Zbrojovka — 20 p.

OLANDA (et. 23) : N.A.C. Bre
da — F.C. Haarlem * “ 
Maastricht — Twente
1— 0 ; P.S.V. Eindhoven - 
0—0 ; Ajax Amsterdam 
67 Alkmaar 2—2 ; 
Rotterdam — Sparta 
4—0 ; F.C. Den Haag
2— 0. Clasament : 1. 
p ; 2. Alkmaar — 34

grecia (et. 22) : 
kos — Rhodos 2—0 ; 
Panahaiki 0—0 :
Pireu 
ria — A.E.K. 1—1 : 
Ethnikos 0—0 ; P.A.O.K. — Doxa 
1—0 ; Aris Salonic — Yannina
3— 0. Clasament : 1. Aris — 31 
p ; 2. Ethnikos — 30 p ; 3. 
P.A.O.K. — 30 p.

, _ _ . Tragerea la sorți a grupelor tur
neului final al competiției de fotbal din cadrul J.O. de vară de 
la Moscova se va efectua la 15 mai. Pînă în prezent din cele 16 
echipe ce vor lua parte la turneul olimpic sînt cunoscute 5: R.D. 
Germană (deținătoarea titlului), U.R.S.S. (țara organizatoare). Ar
gentina, Columbia și Norvegia. Sînt în curs de desfășurare seriile 
preliminare din Europa Africa, Asia și Oceania.

pi nmw de tenis
1—1

1—0 ;
Enschede 
— Zwolle 

— A.Z 
Feyenoord 

i Rotterdam 
— Kerkrade 
Ajax — 39 

P- 
Panathlnal- 

Apollon — 
Olympiakos 

Panionlos 1—0 ; Kasto-
A.E.K. O.F.I.

DISPUTAT la Sao Paulo, 
meciul dintre echipele Brazi
liei și Argentinei, contînd pen
tru „Cupa Davis", s-a încheiat 
cu 4—1 în favoarea oaspeților, 
în ultima partidă de simplu, 
Guillermo Vilas l-a întrecut 
cu 2—6, 6—3, 6—8, 6—3, 6—3
pe Carlos Kirmayr. Echipa 
Argentinei va întîlni selecțio
nata S.U.A. care la Ciudad de 
Mexico a dispus cu 3—2 de 
Mexic.

TURNEUL de la Salisbury 
(Maryland — S.U.A.) s-a în
cheiat cu victoria suedezului 
Bjorn Borg, care l-a întrecut 
în finală cu 7—5, 6—1, 6—3 pe 
jucătorul indian Vijay 
trâj.

ÎN FINALA turneului 
niri de la Detroit. Billie 
King a învins-o cu 6—3, 6—0 
pe Evonne Goolagong.

Amri-
4 

femi- 
Jfean

3,


