
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚ1-VAI

portul „Serbările zăpezii" 1980-punct final la Sibiu

PE COVORUL ALB

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI
9

| ANUL XXXVI - Nr. 9409 | 4 PAGINI - 30 BANI

„SĂ FII MEREU ÎN MIJLOCUL OAMENILOR,
ÎN MIEZUL LUCRURILOR

Discu(ie cu doi candidați ai F.D.U.S., activiștii
C.J.E.F.S. Galați TEODOR OPRICĂ - prim-vicepre-

MARCU secretarședințe și STELIAN

SCRIA „DACIADA“
ADICĂ TINEREȚE...

Despre „Gaiațiul sportiv" și 
despre oamenii săi s-a scris 
mult, reliefîndu-se de fiecare 
dată preocuparea de a _zda în
tregii activități, de masă și do 
performanță, noi valențe, de a 
o ridica continuu pe o nouă 
treaptă calitativă. Aceasta poate 
și pentru că printre cei care 
conduc destinele sportului gălă- 
țean se află și doi oameni care 
au învestit, de-a lungul anilor, 
pasiune și inițiativă, ore de 
neodihnă șl căutare pentru ca . 
bătrînul dar mereu înflorito- , 
rul part dunărean să răspun
dă și din acest punct de ve
dere, al sportului, cerințelor tot 
mai mari ale cetățenilor, nece
sității de a urca cu mai multă 
hotărîre treptele performanței. 
Ei sînt activiștii C.J.E.F.S. 
Teodor Oprică — prim-vicepre- 
ședinte și Stelian Marcu — se
cretar, astăzi aflați într-un nou 
și important moment, ce im-

plică o înaltă responsabilitate 
civică, aceea de candidați ai 
F.D.U.S. în alegerile de la 9 
martie, în circumscripția elec
torală Bănoasa pentru consiliul 
popular județean.

— Tovarășe Teodor Oprici, 
după cum știm, și in alte pa
tru legislaturi cetățenii v-au 
încredințai mandatul lor. Am 
dori să ne spuneți cum trebuie 
să fie, după părerea do., un 
deputat ?

— în primul rînd, trebuie să 
fie un om de acțiune, să se 
afle mereu în mijlocul oame
nilor, în miezul lucrurilor, să 
cunoască toate problemele. A- 
poi, pentru că acestea sînt 
foarte complexe și diverse, să 
selecteze prioritățile, să aibă un 
plan clar de lucru, să știe să 
găsească soluțiile de rezolvare.

Evident, el trebuie să se bucu
re, în toate, de încrederea oa
menilor, să-și asigure sprijinul 
lor.

— Ați participat in actuala 
fază a campaniei electorale la 
adunările cu cetățenii. Ca „om 
de sport", ați avut in vedere, 
desigur, pe lingă problemele 
economice, sociale, edilitar-gos- 
podărești, și aspectele legate de 
activitatea de 
sport.

— N-a fost 
eu discuția, 
menilor au fost foarte prompte 
șl la obiect. Paralel cu pro
blemele economice, 
rești-edilitare, un loc

Miercuri 27 februarie 1980

educație fizică si

nevoie să încep
Intervențiile oa-

gospodă- 
distinct

Emanuel FANTANEANIA
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La liceul „Mihai Eminescu" din lași

CAMPIONII ATLETISMULUI
SE FORMEAZĂ SI DINTRE

„CUPA 9 MARTIE1
LA HOCHEI»

MIERCUREA CIUC (prin te
lefon) — Pe patinoarul artificial 
din localitate s-au încheiat În
trecerile unei atractive competi
ții hocheistlce, dotată cu „Cupa 
9 Martie", la care au luat parte 
patru formații divizionare A. 
Victoria a revenit echipei S.C. 
Miercurea Ciuc, care a clștigat 
toate cele trei jocuri disputate : 
9—2 cu Avintui Gheorgheni, 12—0 
cu Progresul Miercurea Ciuc șl 
9—3 cu Dunărea Galați. In con
tinuare în clasament : 2. Dună
rea Galați, 3. Avâatul Gheor
gheni și a. Progresul Miercurea 
Ciuc.

V. PAȘCANU — coresp.

VIITORII... ISTORICI Șl FILOLOGI
Liviu Mafteî, recordmanul de juniori 

(aer liber) la înălțime.
Foto : Dragoș NEAGU

Liceul nr. 2 „Mihai Eminescu” 
din Iași — cunoscut și apreciat 
prin absolvenții bine pregătiți 
In domeniul filologiei și isto
riei — și-a creat o binemeritată 
faimă, la nivel național, și prin 
activitatea sportivă de perfor
manță. Există aici o echipă de 
cadre didactice care a înțeles 
că dacă se ihuncește cu serio
zitate, între învățătură și sport 
poate exista deplină armonie.

Cu DINU 
căpitanul

POPESCU, 
„tricolorilor”

DESPRE CITEVA
RECORDURI

Șl... UN VIS 
NEÎMPLINIT

AL POLOISTILOR5

Căpitan al echipei repre
zentative de polo în ultime
le două sezoane, Dinu Po
pescu a ajuns, la cei 31 de 
ani ai săi, „decanul de 
virstă" al „tricolorilor", un 
jucător in plină maturitate, 
a cărui faimă a trecut de 
mult hotarele țării. Partici
pant la cite trei ediții ale 
campionatelor europene și 
mondiale, precum și la două 
turnee olimpice, el a atins . 
frumoasa sumă de 206 pre
zențe în echipa națională și 
un total de 183 de goluri, 
performanță rară în lumea 
polo-ului mondial.

Gabaritul destul de redus 
(doar 1,78 m) nu l-a avan
tajat niciodată pe poloistul 
dinamovist în lupta pentru 
balon cu adversari mult mai 
robuști și mai puternici ; în

schimb, tehnica excelentă, 
viteza de reacție și fante
zia l-au ajutat adesea să 
înscrie goluri spectaculoase, 
să devină o adevărată spai
mă a portarilor, mai ales 
cînd șuta de pe extremă, 
din unghiul său favorit. 
Cele mai bune performanțe, 
în cei 10 ani de cînd poar
tă cascheta „tricolorilor" — 
locul IV la ultimul turneu 
olimpic 
locul 
Sofia

Și 
Dinu

(Montreal 1976) și 
I la Universiada de la 
(1977).
acum, la 31 de ani. 
Popescu se dovedește

Adrian VASILIU

fConrinuare în nap 2-35

Cit ai bate din palme, cortul va fi instalat...
Foto : Alex. APOSTEANU 

chiar Cheile Turzii. Pe covorul 
alb al zăpezii, la intrarea în 
stațiune, scria „DACIADA". A- 
dică tinerețe, serbările acestea 
de iarnă fiind undeva la gra
nița dintre sport și joacă. Dar, 
în mod sigur, sub semnul ti
nereții.

De fapt, ele s-ar putea numi, 
mai bine, și ale gheții, mo
mentul lor inițial fiind jocul 
pe patine. Episodul sibian, ul
timul din ’80, nu a făcut excep
ție, el începînd vineri, la pa
tinoar, derulîndu-se, mai de
parte, sîmbătă, zi 
trecerea mai mult 
țin sportivă a dat 
cului.

Și totuși, pîrtia 
raj aparte, chiar 
zarea a fost așa 
spectatorul neînțelegînd întot
deauna ce spune Ion Ghițules- 
cu. Mii și mii de oameni s-au 
strins, ciorchine, în stingă pîr- 
tieî mai ales, dar și-n dreapta, 
și sus. Chiar și în copaci ! A- 
venturile familiilor plecate în 
vacanță la munte — pretextul 
etapei sibiene — au reușit să 
fie cum și-au propus organi
zatorii, adică comice. De la 
bun început 
tunci ora 11 
cînd familia 
a coborît in

Duminică, la Păltiniș, oame
nii s-au 
măr cu 
vestind 
puri, și 
pe zăpadă (mai ales televiza
te...) au umplut, de cu zori, 
drumul plecînd din Sibiu, tre- 
cînd prin Rășinarii lui Goga 
— comuna a găzduit, sîmbătă, 
parada portului popular, mo
ment deplin integrat în scena
riu — pentru a se continua pe 
serpentine, unde șoferul trebuie 
să fie numai ochi. Deși privirea 
caută și află, cînd nu e ceață. 
Făgărașul, dar și Apusenii sau

întrecut, parcă, în nu- 
brazii. Soarele vesel, 

limita dintre anotim- 
tentația unor serbări

derulîndu-se, mai
în care în- 

sau mai pu- 
locul cînte-

prima această idee,Acceptînd 
directoarea liceului, profesoara 
de limba și literatura română 
Crenguța Gildău, a sprijinit 
preocupările specialiștilor în 
educația fizică de a-i îndruma 
pe calea performanței 
mai dotați elevi. Care 
rezultatul ?

Fără a mai descrie 
intermediare — pentru 
înțelege de la sine de cîtă mun
că a fost nevoie pentru a for
ma recordmani și campioni — 
vom spune că cel puțin 30—40 
de elevi ai liceului, majoritatea 
atleți și atlete, figurează prin
tre sportivii de frunte ai jude
țului Iași, iar unii și ai țării.

Cel mai bun produs al liceu
lui se dovedește Liviu Mafteî 
(în prezent la Universitatea Iași), 
al cărui nume este tot mai 
frecvent pronunțat în cercul

pe cei 
a fost

etapele 
că se

săritorilor în înălțime din țara 
noastră. Cel mai bun rezultat 
al său, 2,21 m (în aer liber), 
totodată record național de ju
niori, în 19țp, l-a realizat la 
capătul unor mari eforturi, 
printre care demn de subliniat 
este acela că in sezonul de iar
nă el se duce să se pregăteas
că la... Roman, la Iași neavînd 
condiții de antrenament. Gavri- 
luță Martinescu deține recordul 
național în proba de 600 m (ju
niori II) cu timpul de 1:20,3, ca 
și Iulian Păduraru (5:52,2 la 
2 000 m obstacole) și echipa de 
ștafetă 4 x 100 m (junioare I) 
formată din Rodica Găliceanu, 
Eugenia Ursache, Carmen Ilie 
și Irina Anania, înregistrată cu 
timpul de 47.48 sec.

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag 2-3)

Primul test international al llorctlștilor

UN EȘEC CARE PRIMEȘTE 
UN CALIFICATIV... POZITIV• ••
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are un mi- 
dacă sonori- 
cum a fost,

(ceasul arăta a- 
și cînd minute), 
ad-hoc din Alba 
corpore, condusă

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag. 2-3)
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• COMENTĂRII 

DUPĂ CONCURSUL 
DE CROS, CAMPIO
NATELE NAȚIONALE 
DE BIATLON Șl „CU
PA BRASOV” LA 
SCHI ‘
• CEFlO ARBITRI 

DE FOTBAL DEBU
TAȘI FATĂ IN FA
ȚĂ CU PRIMUL LOR 
SEZON

I
I
I
I
I

Pentru floretiștii 
pic. Campionatele 
nale ale României 
prima apariție in 
planșele de concurs ale aces
tui sezon care are drept obiec
tiv de performanță o clasare 
superioară la J.O. de la Mos
cova.

Primele rezultate, primele in
dicii pe drumul acestui proces 
de pregătire cu o mare res
ponsabilitate : doi finaliști in 
proba individuală — Petru 
Kuki și Sorin Roca, primul ra- 
tînd victoria într-un baraj cu 
reputatul scrimer sovietic Sa
bir Ruziev, component al e- 
chipei campioane mondiale ; 
prima echipă reprezentativă 
(P. Kuki, M. Țiu, T. Pelruș, 
P. Buricea) — locui secund, în
vinsă net de formația R.D.G., 
iar echipa de tineret (S. Roca, 
Z. Huszti, A. Lorinczi, O. Go- 
goașe, N. Iile) — locul 3, după

iotului olim- 
internațio- 

au prilejuit 
public pe

o spectaculoasă și promițătoa
re victorie asupra cvartetului 
sovietic.

Ca să fim sinceri, noi am 
privit cu un ochi mai critic 
decît cel al antrenorului prin
cipal, al lotului reprezentativ 
al floretiștilor, Vasile Chelaru, 
primul test al acestui an olim
pic. ținînd cont de faptul că 
echipa masculină de floretă a 
României n-a mai pierdut de 
6 ani în fața celei a R.D. Ger
mane, că liderul echipei, Pe
tru Kuki, a capotat iar într-un 
asalt cu miză, handicapat doar 
din punct de vedere al orien
tării pe planșă în confruntarea 
cu un adversar de clasă mon- 

■ dială, cutn este Ruziev, iar e- 
chipa de tineret, a speranțelor, 
a dovedit în intervalul unei 
singure săptămîni, o oscilație 
între foarte slab șl foarte' bine 
(de la „Concursul Prietenia”,

Sorin Roca, un tinăr floretist 
de la care se așteaptă o mai 

rapidă maturizare 
din Gottwaldow, la cel de la 
București).

Iată, însă, opinia antrenoru
lui V. Chelaru : „Inscriindu-se 
in ciclul pregătirii noastre nor
male, fără a solicita nimfe 
special pentru această compe-

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



Ce ne-a oferit Concursul republican de cros ?
MICI,

ÎN EXCURSII
CONFIRMĂRI, REVELAȚII, DAR Șl „FIRME" PRĂFUITE

Concursul republican de cros, 
tradiționala competiție care 
deschide, an de „an, sezonul 
atletic in aer liber, prilejuin- 
du-ne reîntîlnirea cu alergătorii 
de semifond și fond după pre
gătirea hivernală, a, avut la 
ediția din acest sezon un _ ca
racter deosebit. Absența cîtor- 
va vîrfuri din probele seniori
lor — Ilie Foroiu, Maricica 
Puică, Fița Lovin etc. —, de- 
termi »«tă 
ciale de 
Jocurilor 
inerentele 
sezon la 
niorilor, 
au transformat 
la Băile Felix într-un concurs 
mai deschis decîț. orieînd. In- 
trucît principalul scop al con
cursului l-a constituit selecția 
în vederea Crosului balcanic 
programat la Craiova, la 23 
martie, succintele comentarii 
pe marginea crosului de la 
Băile Felix (care a dat contur 
echipelor în cete cinci probe) 
trebuie legate direct — credem 
— de perspectiva reprezentării 
în competiția balcanică.

Cursa junioarelor a avut una 
din puținele favorite de care 
aminteam. Nu știm cine s-ar 
fi îndoit de victoria Cristinei 
Cojoearu, acest talent de ex
cepție al semifondului nostru. 
Craioveanca ni s-a părut ex
celent pregătită : a rezistat

de programele șpe- 
pregătire în vederea 
Olimpice, precum și 
modificări de la un 

altul în probele ju- 
explicate de vîrstă 

întrecerile de

tempoului infernal impus pe 
prima jumătate a distanței de 
o alergătoare temerară și a 
continuat apoi Țn același ritm 
susținut. In ansamblu, echipa 
junioarelor — cu două reve
lații, Olga West (C.S.Ș. Ceta
tea Deva, antrenor : Ortwin 
Scheible) și j Mihaela Budecan 
(Metalul Hunedoara, antrenor : 
Ștefan Beregsazi) — ni se pa
re puternică și capabilă să 
continue seria celor 7 succese 
(individuale și colective) 
mânești, consecutive, în 
tă probă.

Juniorii n-au încă un 
S-ar putea ca el să 
neașteptatul învingător 
Mii aș (C.S.Ș. 1, r _
de tînărul antrenor Radu Rusu. 
Valoarea echipei se situează 
însă la o cotă scăzută. Com- 
parînd timpii de la Felix cu 
cei de la ediția trecută a Cro
sului balcanic, de la Pristina, 
vedem că proba juniorilor este 
singura în care rezultatele de 
acum sînt mai slabe.

La tineret, în schimb, probă 
care 'a fost, o bună bucată de 
vreme, punctul slab, generația 
Iui Alexandru Chiran — cunsă 
splendidă a unui veritabil spe
cialist de cros —, Gyorgy Mar
ko, Gheorghe Șandru și Con
stantin Ariciu anunță perfor
manțe superioare față de cele 
ale promoțiilor precedente.

ro- 
aceas-

lider, 
devină 

_ _ _ Cornel 
Zalău), pregătit

In sfîrșit, probele de seniori 
ne-au revelat doi sportivi în 
mare progres, care au posibili
tăți să se apropie de liderii 
ierarhiilor interne. Doina Beș- 
liu (C.S.U. Suceava) și Gheor
ghe Motorca (Politehnica Ti
mișoara). Beșliu (pregătită la 
lot de I. Puică) este la primul 
succes important, iar maniera 
în care a ciștigat anunță sal
turi însemnate în sezonul de 
pistă. Cu Maricica Puică și 
Fița Lovin, „piesele grele", cu 
Beșliu și Maria Radu, echipa 
pentru Crosul balcanic trebuie 
să cîștige, în mod normal, la 
Craiova.

Gheorghe Motorca (antrenor: 
E. Grozescu) a ciștigat în ma
niera lui... Floroiu, detașat 
chiar din prima parte a aler
gării. Am vrea să credem că 
frumoasa evoluție de acum nu 
va fi singulară, că accidentele 
din sezonul trecut nu se vor 
repeta, că timișoreanul va de
veni o valoare sigură. Bine au 
alergat și Gheorghe Zaharia. 
Florea Șandru și mai tinerii 
Gheorghe Neamț u și Toma 
Bănișor. în schimb, departe 
de firma pe care și-au făcut-o 
cîndva s-au prezentat Petre 
Lupan și Aurel Niculescii (cel 
care păruse, la un moment dat, 
că a prins „pasul” lui Floroiu...). 
Și explicația nu poate fi alta 
decit slaba lor pregătire.

Vladimir MORARU

Pe marginea campionatelor naționale de biatlon

SELECȚIA Șl PROMOVAREA TINERILOR, 0 PROBLEMA
A TUTUROR SECȚIILOR DE SPECIALITATE

fac din ce în ce mai greu. Vic
tor Fontana a cucerit locul 2 la 
20 km și 3 la 10 km datorită tra
gerilor precise din poligon, în 
timp ce Gîmiță și Forico au ra
tat mult, fiind nevoiți să se mul
țumească cu locuiri modeste.

Tinerii biatloniști bat cu insis
tență la porțile afirmării. Avem 
la această oră un mănunchi de 
sportivi cu certe calități. între 
care precizia tirului se îmbină 
destul de bine cu alergarea pe 
schiuri. Printre aceștia se află 
Iosif Luțea, Teodor ilieș, Gheor
ghe Berdar, Simon Marton, Icn 
Cimpoia ș.a. Evident, pentru a 
deveni biatloniști de nădejde, ei 
trebuie să-și îmbunătățească con
tinuu pregătirea și în special pre
cizia tragerilor, determinantă 
stabilirea învingătorilor.

Tn momentul d^ față. însă, 
atlonul românesc se află la 
nivel ceva mai ridicat doar 
cadrul clubului Dbiamo din Bra
șov, ai cărui reprezentanți au 
urcat în fruntea ierarhiilor pe 
19®0. Această situație se datorează, 
în principal, faptului că la Di
namo s-a lucrat mai mult ca în 
alte cluburi (A.S.A. Brașov, în 
primul rînd) în perspectivă, aceas
ta fiind singura cale de revitali-

Așadar, s-a mal încheiat o e- 
dlție a campionatelar naționale de 
biatlon. întrecerile găzduite de 
poligonul șl traseele de fond din 
Poiana Mică a Brașovului au 
stabilit ierarhiile pe anul 
Clasamentele au tn frunte un li
der autoritar — clștlgător a trei 
titluri — sportivul dinamovist 
Iosif Tamaș. Apariția sa în pos
tură de învingător fără drept de 
apel a însemnat marea surpriză 
a campionatelor naționale. După 
o întrerupere mal îndelungată a 
activității, cauzată de o hepati
tă, șl inflrmlnd orice pronostic, 
Iosif Tamaș a realizat ceea ce 
puțini sperau: titlurile de cam
pion național la 20 km. 10 km și 
ștafetă, alături de colegii săi 
Vladimir Todașcă, Gheorghe Du
ca și Gheorghe Gîmiță. Acest tri
plu succes se datorează unei pre
gătiri atente, unei evoluții foar
te bune In poligon, precum 
dozării judicioase a efortului 
toate cete trei zile de concurs.

Despre ceilalți particlpanțl 
întrecere se poate afirma că, 
marea lor majoritate, au fost 
neri, că dintre „veterani" doar 
Victor Fontana, Gheorghe Gtml- 
tă și Ferenc Forico încearcă să 
țină pasul cu „noul val", dar o

Ui«0.

și 
în

la 
în 
ti-

în

bi- 
un 
în

zare a biatlonului românesc. Pen
tru că, altfel, lucrul pentru rezul
tatul imediat rezolvă, în cel mai 
bun caz, doar probleme de mo
ment minore, dar subminează va
loarea autentică. Acesta a fost, 
dealtfel, cazul celuilalt club prin
cipal specializat în biatlon, A.S.A. 
Brașov, în care ultimii ani au 
însemnat doar menținerea, cu 
greu, la un nivel valoric satis
făcător a biatloniștilor lor consa- 
crați. La recentele campionate 
naționale de biatlon, omul de 
bază al A.S.A. s-a numit, ca de 
mulți ani încoace, tot... Victor 
Fontana, și nici un tînăr n-a ri
dicat cît de cît pretenții pentru 
a-1 detrona de la „șefia“, pe plan 
valoric, a secției din care face 
parte. Se pare însă că, în ultima 
vreme, înființarea unor centre de 
selecție și Inițiere la Azuga, Buș
teni și Rîșnov (practica este ceva 
mal veche la clubul Dinamo, cu 
centre proprii la Rîșnov și Po
iana Mărului), munca în perspec
tivă va fi substanțial reconside
rată. Noua conducere a clubului 
A.S.A. a pornit cu dreptufl.

Paul IOVAN
T. RADU

După „Cupa Brașov" la schi

PlNĂ LA DEPLINA LOR AFIRMARE INTERNAȚIONALĂ, 
AU DE PARCURS CALE LUNCĂFOHDIȘTII MAI

te ciuda insucceselor oglindite 
de clasamentele „Cupei Brașov" 
ia schl-fond, există, totuși, cîteva 
repere pe baza cărora se poate 
argumenta existența unui progres, 
In special al tinerelor noastre 
sportive, pregătite de mal multă 
vreme de cuplul fraților Ion și 
Nicolae Dudu, Doua componente 
ale lotului național de junioare, 
Elena Lagusis și Iulîana Popolu, 
au reușit să se situeze în ime-, 
diata apropiere a locului > (Ta
tiana Cerkakova) șl la mal pu
țin de un minut de Învingătoare 
(Galina Iaurusova), fapt care este 
meritoriu, chiar în condițiile In 
care sportivele sovietice nu s-au 
întrebuințat la maximum. Nu 
trebuie să uităm că cele trei oas
pete sint alergătoare senioare 
bine cotate tn lumea fondului șl 
că, deci, junioarele noastre au 
demonstrat poate nu atlt o va
loare ridicata, cit mari posibili
tăți de progres. Cele două tinere 
sportive au coborit sub limita 
celor 17 minute pe 5 km. semn 
sigur că In privința lor nu se 
lucrează în ajan. O Impresionan
tă creștere a demonstrat o a 
treia junioară româncă. Emilia 
Raus (poziția a 6-a. la un mi
nut sl jumătate de învingătoare), 
după numai trei ani de practica
re a acestui sport. E cert că dru
mul pe care se merge, cel al 
perspectivei, este corect și tre
buia să avem încă puțină răb
dare cu aceste tinere alergătoare 
de incontestabil talent.

Putin altfel se prezintă lucrurile 
la băieți. Și aici se muncește cu 
fondiștl tineri, și aici există un 
element de perspectivă care este

Ion Lungociu. Șl el junior, do
mină cu autoritate întregul schl- 
fond românesc. Dar, la „Cupa 
Brașov", nu s-a ridicat la nive
lul maxim al posibilităților sale. 
Opinăm că Dungodu, care nu 
este un alergător pe deplin for
mat, In toată plenitudinea forțe
lor, nu e capabil încă Să suporte 
Intr-un timp limitat multe încer
cări grele, așa cum sint 
cursurile de schl-fond. Să 
tlm doar că el a luat — 
In luna ianuarie — 10 starturi 
Internaționale, care se adaugă ce
lor interne. în această lună de 
început de an. Lungoclu nu a 
mal avut practic timp de antre
namente, el petreclndu-șl vremea 
concurîr.d sau... făcînd deplasările 
pentru a concura I Eforturile ste
rile de atunci au ieșit la Iveală, 
sub forma oboselii, acum. la 
„Cupa Brașov", unde Lungociu 
nu a mai concurat la înălțimea 
așteptărilor.

Principala concluzie care se 
poate trage după desfășurarea re
centei competiții internaționale, 
dotată cu „Cupa Brașov", este 
că alergătorii noștri pe schiuri
nu au depășit, tNCA, stadiul lip
sei de competitivitate atunci cind
au de Înfruntat adversari bine co
tați pe plan mondial, cum au fost 
cel din U.R.S.S. și R.D. Germa
nă, invitați la Poiana Brașov. 
Prezența la start a valoroșilor 
fondiștl de la Dinamo Moscova 
(2 seniori și 3 senioare) și de la 
'Dynamo Zinwaid (4 seniori) a 
anulat aproape orice șansă a aler
gătorilor noștri de a urca pe po
diumurile întrecerilor individuale 
sau de a cuceri primul loc la

ștafete. Să nu uităm. Insă, că, 
in totalitate, oaspeții de acum ai 
Poienii au fost unii dintre cel 
mal valoroși care ne-au vizitat 
tn ultimii ani, stilurile lor de a- 
lergare dovedindu-se — prin acu
ratețe șl eficacitate — de un înalt 
nivel.

Radu T1MOFTE
oon- 

amln- 
numal

PE BICICLETA
— Noi, intre aîteîe 

spunea tovarășul 
Deme, director al 
industrial nr. 3 din ’ 
culese — ii facem 
să îndrăgească de 
cicleta.

— De ce bicicleta ?
— Nu pot să vă spun exact 

cind s-a născut această pa
siune deosebită pentru bici
cletă în școala noastră. Cert 
este însă că cicloturismul 
este foarte îndrăgit și noi, 

cadrele didactice, îi acordăm 
tot sprijinul, fiindcă socotim 
că bicicleta este un bun 
prieten pentru om, de cind 
e copil și pînă la bătrînețe, 
aș spune. Pentru copii, 
tru elevii noștri, 
este un mijloc de 
mijlocul naturii, de 
tinde și, mai ales, 
fortifica.

La Liceul industrial nr. 3 
din Tg. Secuiesc, care pregă-

- ne 
Ladisteu 
Liceului 

Tg. Se- 
pe copii 
mici bi

pen- 
’ bicicleta 

a ieși în 
a se des- 
de a se

tește mecanici și electroteh- 
nicieni, există astfel un pu
ternic cerc cicloturistic con
dus de un profesor de... ma
tematică : Benedec Deszd.
Cercul — cu 100 de membri 
și 30 de biciclete (proprieta
tea școlii) —, în cei aproape 
trei ani de cind ființează, are 
o frumoasă activitate. Cu 
bicicletele școlii (care se îm
prumută celor care nu au), 
dar și cu altele (fiindcă 
mulți, foarte mulți copii au 
biciclete proprii), elevii fac 
de multe ori pe an excursii 
pe distanțe de 80—120 km. 
Așa. cu ajutorul bicicletei, 
copiii din Tg. Secuiesc^, au 
ajuns să cunoască multe din 
frumusețile patriei : Valea
Oltuzulul, Tușnadul, Lacul 
Sf. Ana. cabana Șandru, vîr- 
ful Păcurari, Valea Uzului 
ș.a. De multe ori, elevii 
pleacă în vacanțe, în tabere, 
cu bicicleta și cu cortul. De 
pildă, la cabana Păcurari, 
unde se fac de obicei tabere.

Merg sin.guri copiii în ex
cursii ? Nu, el au alături, în
totdeauna, pe profesorii lor 
— bineînțeles, tot pe bicicle
te. Au fost între aceștia di
rectorul liceului, Ladislau 
Deme, și chiar fostul direc
tor, acum pensionar — 
Kalma Fulonp — și el unul 
dintre cei care au întreținut 
vie pasiunea pentru ciclotu
rism.

Explicabil deci...
Modesto FERRARIN1

© campion;
„CUPA MĂRȚIȘORULUI" 
A INAUGURAT SEZONUL 

LA MOTOCROS
mar- 
des- 
con-

Pe traseul Sîngeriș, de la 
ginea orașului Moreni, s-a 
fășurat duminică primul 
curs de motocros al anului, do
tat cu „Cupa Mărțișorului**. La 
întreceri, urmărite de peste 2600 
de spectatori, au participat m-o- 
tocicliști din Brașov, Cîmpina, 
21arnești, Cîmpul-ung Muscel, Sf. 
Gheorghe, Ploiești și alte loca
lități. Au concurat și componen- 
ții lotului național.

Iată clasamentele „Cupei Măr- 
țișorului** : SENIORI (două man
șe) : 1. E. Mulner (Torpedo Zăr- 
nești), 2. M. Banu 
Autorn ecanica Moreni), 
garu ’ (Steagul roșu 
TINERET : 1. Al. Ilieș 
Zărnești), 2. Z. Fiilop 
Sf. Gheorghe), 3. T Dulea (Stea
gul roșu Brașov).

Gh. ILINCA — ooresp.

ASTĂZI, ETAPĂ INTERME
DIARĂ IN „CUPA ROMÂ
NIEI" LA VOLEI (FEMININ)

(Flacăra-
3. I. P1U-
Brașov) : 
(Torpedo 

(Electro

In „Cupa României" la volei se 
dispută astăzi, în cadrul între
cerii feminine, o nouă etapă, 
a XVI-a. In prim-plan se situea
ză meciul Universitatea Craiova 
— C.S.U. Galați, dar rețin aten-
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CAMPIONII ATL
(Urmare din pag. I)

Antrenorii care it pregătesc 
pe atleți, Radu Tetiniuc (în a- 
celași timp și director adjunct 
al liceului), Vasiîe Midvighi și 
Radu Constantinescu au, ală
turi de campioni și recordmani, 
încă mulți alți atleți de valoa
re. Iată doar cîteva nume : 
Ionel Lascăr, Dorin Marisac, 
Florin Mitrea, Doina Gheorghiu, 
Liliana Crețu, Gabriela Mazilii.

Dacă atletismul (datorită re
zultatelor foarte bune obținute, 
F.R.A. contribuie cu fonduri la 
menținerea și dezvoltarea sec
ției) ocupă un loc fruntaș, el 
r.u este singurul sport de per- 
formanță cu rezultate excelen
te. Handbalul (antrenori Ion 
Haraga și Cornel Bădulescu). 
ca să dăm un singur exemplu, 
a promovat în echipa TEROM 
Iași (care activează în Divizia 
A) aproape întregul lot de ju-
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„SĂ FII MEREU ÎN MIJLOCUL
(Urmare din pag I) sportului de masă.

0/
l-a avut în cadrul discuțiilor 
și sportul. Aceasta pentru că 
cetățenii comunei Băneasa ma
nifestă mult interes și în aceas
tă direcție, ei dorind să-și îm
bunătățească baza materială, 
activitatea sportivă în general, 
afirmîndu-și hotărîrea ca, și din 
acest punct de vedere, în noua 
legislatură să 
loc fruntaș.

— Tovarășe 
dv. candidați 
oară. Cu ce gînduri v-ați pre
zentat in fața oamenilor ? .

— Evenimentul a constituit 
pentru mine și un moment de 
bilanț. înseamnă că pînă acum 
am lucrat bine, dacă mi s-a 
acordat această încredere. Dar 
oare am făcut destul ? Hotărît 
lucru, se poate și mai bine ' 
Insă, indiferent care dintre noi 
se Va bucura de adeziunea ce
tățenilor comunei Băneasa. un 
fapt este cert : pentru mine a 
însemnat un pas înainte spre 
desăvîrșirea ca activist al parti
dului, de om care trebuie să' se 
afle permanent în primele rîn- 
duri.

— Sînteți secretar al C.J.E.F.S., 
avefi in atenție, cu deosebire,

7. bw/z/ 5

LOZUL ” 
MĂRȚIȘORULUI 

emisiune speciotd liniițntu

AlTOTIRISME 
.Dacia 1300'Skoda 1201
LOZURI DE
50 000 LEI. 10.000 LEI.
5 000 LEI etc.

CÎSTIGURl SUPLIMENTARE ÎN VALOARE DL 
1700000 LEI 

acordate de A s LotoPronosnort

se înscrie

Steltan 
pentru

pe un

Marcu, 
prima

problerna
Am dori să aflăm cum veți 
acționa în continuare, nu numai 
la nivelul circumscripției in 
care candidați ci, dacă se poa
te, in întregul județ.

— Ain acumulat o bună ex
periență pînă acum, pe baza 
căreia vom încerca să ne clă
dim viitorul. Municipiul Galați, 
în special, dar și orașul Tecuci 
și celelalte localități s-au dez
voltat foarte mult în ultimii 
ani. De aceea, dorim să creștem 
baza materială a sportului de 
masă, prin amenajarea unor 
terenuri simple, a unor locuri 
de joacă pentru copii, a unor 
zone de agrement. In colabora
re cu consiliile populare ale 
orașelor Galați și Tecuci, inten
ționăm, spre exemplu, să reali
zăm o serie de baze sportive 
care să se afle la dispoziția ce
tățenilor, noi bazine de înot pe

„SERBĂRILE
(Urmare din pag. 1)
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Agențiile Loto- 
Pronosport ți vîn- 
zâtorii volanti vă 
oferă LOZUL MĂR
ȚIȘORULUI - un 
nou prilej de fru
moase satisfacții, 
un cadou plăcut 
pentru cei dragi I

NUMAI

CINE

JOACA

POATE

CÎȘTICA !

de un „bunic" pus pe șotii, ca
re, aflăm, este profesorul de 
educație fizică Tiberiu Țanțoș, 
urmată repede de sextetul clu
jean, apoi de cel hunedorean, 
al dărui „Înțelept" a rămas cu 
un schi, iar „nepotul" avea un 
fel de suzetă, în urmă fiind 
— e și firesc ! — gazdele. Și 
mai încolo, cînd invitații din 
Covasna au imaginat jocuri din 
epoca de piatră (nu a lipsit 
Dinozaurul), iar cei din Su
ceava o luptă între pitici și 
uriași. Cînd. vînătoarea a cu
prins și un moment cu un ie
pure adevărat. Cînd fetița de-o 
șchioapă din Suceava a coborî! 
lin și sigur pe pîrtie, în cel 
mai autentic costum național.

Toate acestea au semănat, 
mai degrabă, a joacă. Dar nu 
s-au redus la atît și laminato- 
ral Râul Topliceanu, șl mais
trul Radu Rudolf Weiner, și 
profesoara Angela Manole, și 
eleva Eva Socacl, și toți cei
lalți arătindu-se buni sportivi, 
pasionați de drumeție, tineri 
cărora le place să rîdă, dar 
știu să ridice, cîț ai bate din 
palme, un cort, să alerge de-
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M soiul vedetă a fost, Intr-un fel. 
o „reluare" a finalei ultimei edi
ții a campionatului de juniori. 
Numai că, de această dată, prota
goniștii au fost mult diferiți, în 
special în cazul oaspeților. Loco
motiva București a rămas, oricum, 
o puternică formație, ea întorcînd 
rezultatul : 21—9 în final, după 
ce la pauză Tudor, Petcu, Mirea 
și ceilalți foarte tineri titulari al 
CI. sp. șc. 2 Constanța conduse
seră cu 6—3 ! A arbitrat I. Vasi- 
lică.

Următoarele jocuri sini progra
mate joi, pe terenul n din Parcul 
copilului, de la ora 15,30 : Viitorul 
Cluj-Napoca — Ranid și Locomo
tiva — Olimpia. (G. R.)

• DOI ANTRENORI ROMAN] 
LA MECIUL FRANȚA — IR
LANDA. . Printre cei care vor 
lua loc sîmbătă în tribunele sta
dionului parizian „Parc des 
Princes", pentru a urmări me
ciul dintre echipele Franței și 
Irlandei (viitoare adversare. în 
acest an. ale „tricolorilor" 
noștri), din cadrul „Turneului 
celor cinci națiuni", se vor afla 
și antrenorii Alexandru Carnabel 
și loan Fodor.

„CUPA CONFECȚIA" 
LA CICLISM

Duminică, pe circuitul Oomple
xului Politehnica din Capitală, 
se dispută tradiționala întrecere 
de deschidere a sezonului, dota
tă cu „Cupa Confecția**. Este 
vorba de o competiție pe circuit, 
care programează dispute pentru 
următoarele categorii : copii
(4 km), juniori li (20 km), Ju
niori I (30 km) și seniori (40 
km). Primul start se da la 
ora 10.

Interesant este faptul că între
cerea de la categoria copii este 
deschisă tuturor celor aflați intre 
12 și 14 ani. indiferent dacă sînt 
sau nu legitimați. Singura con
diție este aceea de a prezenta 
avizul medical.

SPORTIVI FRUNTAȘI 
ÎN MIJLOCUL ELEVILOR

Astăzi, în localul Școlii gene
rale nr. 71 din Capitală, la ora 
17, are loc o întîlnire cu sporti
vii fruntași Teodora Ungureanu, 
D. Gîrleanu, I. Frățilă ș.a. La 
această întîlnire, organizată de 
conducerea școlii și clubul Dina
mo, au fost invitați elevi ai șco
lilor generale nr. 71, 19, 23 șl 52.
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PERFORMANȚE,
(Urmare din pag. 1) 

cel Anai rapid jucător din 
lotul olimpic — medie 31,1 
sec. la repetări de 20 x 50 
m —, un exemplu de con
știinciozitate și seriozitate 
in pregătire, după cum a- 
firmă antrenorii, pentru mai 
tinerii săi coechipieri. „Voi 
continua să joc — spune el 
— pină cind cei tineri vor 
dovedi că sînt mai buni I".

— Ce proiecte ai pentru 
acest an ?

— Mă pregătesc intens să 
ajung pentru a 3-a oară la 
Olimpiadă, performantă care 
in toată istoria polo-ului 
românesc nu a realizat-o 
decit Alexandru Szabo. Și 
nu numai atit. Vreau ea 
echipa noastră să se califi
ce in turneul final de 6, 
unde orice rezultat este po
sibil. In urmă cu patru ani, 
la Montreal, am ocupat lo
cul 4. deși meritam să fim 
pe podium. Poate de această 
dată să avem mai multă 
șansă. In fine, mai am In 
vedere două recorduri abso
lute : cel al selecționărilor 
in reprezentativă (232), pe 
care-l deține Gh. Zamfires- 
cu. fostul căpitan al națio
nalei, și cel al golurilor 
marcate (205) pentru echipa 
României. Dacă nu voi lipsi 
anul acesta de la nici o par
tidă* a naționalei și voi mar
ca în fiecare joc cite un gol, 
aș putea deveni, pină la ' 
finele anului, recordman 
absolut.

— Și crezi că te-ar satis
face o asemenea perfor
mantă ?

SPORT INFORMEAZĂ
IHNE...
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H Dacia

1300“, ai căror cîștigători au 
fost invitați pentru a H se la
mina actele de proprietate îna
intea tragerii Pronoexpres de 
astăzi). Vineri 29 februarie a.c., 
ultima tragere Loto din aceas
tă lună vă oferă și dv. posi
bilitatea de a realiza succese 
asemănătoare sau chiar mai 
mari. Nu uitați, însă, că AS- 
TAZI ȘI MÎINE sînt ULTI
MELE ZILE pentru procurarea 
biletelor !

■ir

Tragerea obișnuită Prono
expres de astăzi, 27 februarie

„SÎNTEM CHIT!../
Se disputa ultimul tur al 

preliminariilor in proba de 
spadă a campionatului națio
nal individual. Pe planșă, 
Constantin Duțu (Farul Con
stanța) și Cristian Papa 
(I.E.F.S.). La ora asaltului, 
spadasinul bucureștean, care 
înregistrase trei victorii, era 
ca și calificat în eliminările 
directe. Nu însă și adversaiul 
său.

Cu nonșalanța-i cunoscută. 
Duțu 1 s-a adresat lud Papa, 
înainte de asalt: „îți propun 
o înțelegere... îmi dai asaltul 
și ti-1 restitui cind vrei, în 
tururile următoare...**

Probabil că tînărul repre
zentant al I.E.F.S. nu s-a gîn- 
dit prea mult la... etica pro
punerii lui Duțu și, oricum, 
nemaifiind în febra emoțiilor, 
a primit „tîrgul".

Cel doi mtră pe planșă și 
fulgerător Duțu obține un a- 
vans net, conduce cu 4—0. 
Apoi, spre surprinderea gene
rală, evoluția scorului se mo

I
I
I
I
I
I
I

Reporta j-anchetâ

CE110 ARBITRI DEBUTANȚI FAȚA IN FAȚĂ
CU PRIMUL LOR SEZON

I
difică radical; Duțu, expunîn- 
du-se vizibil, pierde o tușă 
după altă și se ajunge la 4—4. 
După aceea, 5—4 pentru spa
dasinul de la I.E.F.S. care, 
jenat, se îndreaptă, totuși, 
spre adversarul său. pentru 
salut, conform uzanței.

Denarte de a se arăta afec
tat de insucces, Duțu l-a strîns 
mîna lui Păpă; „Mi-al luat 
asaltul, dar nu-i nimic, să știi 
că nu sînt supărat. Nu mal 
am, în schimb, nici o obliga
ție. S intern chit !...-

Care a fost, de fapt, mobi
lul tactic al spadasinului de 
la Farul șl de ce s-a arătat ri 
atit de senin după înfrlngere T 
Lesne de înțeles, studiind foa
ia de concurs: pentru a se 
califica mai departe, liri Duțu 
nu-i trebuia neapărat victoria 
în acest asalt, ci numai... trei 
tușe. Or, ca să fie mai sigur, 
să nu mai aibă emoții, a 
mers, cum se spune, la „mi
ca înțelegere** ! »

Aflînd cum stau lucrurile, 
unii au zîmbit, au fost chiar 
dlntr-aceia care l-au felicitat 
pentru... deșteptăciune. Cel 
mai mulți au deplîns însă ase
menea manifestări de falsă in
teligență, care n-au absolut 
nimic cu etica adevăratului 
sportiv I

Tiberiu STAMA

PERFORMERI...
— In parte, da. Mă gin- 

desc insă, și nu fără regret, 
că din tot palmaresul meu 
lipsește o medalie adevăra
tă, la un campionat euro
pean sau mondial. Din pă
cate, eu singur n-am s-o 
pot obține niciodată, deșj aș 
face pentru ea tot ce este 
posibil omenește.

— Ce crezi că-i lipsește 
echipei noastre ca să ajun
gă și pe podium ?

— Avem mulți jucători de 
valoare în națională. Am a- 
vut și șanse mari de a ne 
vedea visul împlinit la O- 
limpiada de la Montreal, 
sau la campionatul mondial 
din Berlinul Occidental. De 
fiecare dată insă a existat un 
„dacă" ; dacă x nu ar fi ra
tat, singur cu portarul ; dacă 
y nu ar fi primit golul a- 
cela de la 12 metri ; daci z 
nu ar fi ratat penalty-ul, in 
ultimul minut de joc— Sin- 
tem 11 jucători, dar nu sîn- 
tem incă o echipă... De fie
care dată a trebuit să existe 
o fisură, care ne-a ținut tn 
loc. Nu obișnuiesc să dau 
vina pe arbitri, dar și ei, 
uneori, ne-au privit cu o 
optică curioasă. Ar trebui, 
cred eu, să fim mai legați 
unul de altul, să ne ajutăm 
mai mult, in apă și să ju
căm fără complexe. Și tine
rii care s-au adăugat acum 
lotului ne-ar putea ajuta 
mai mult, dacă ar dori cu 
adevărat să ajungă la marea 
performanță.

— Vreo promisiune ?
— Polo-ul va contribui 

sigur la „zestrea olimpică" 
a sportului românesc, tn 
vară, la Moscova.

1980, se televizează în direct 
incepind de la ora 17,30.
CISTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 24 FE

BRUARIE 1980
Categoria 1 (13 rezultate) : 1 

variantă 100% — autoturism
„Dacia 1300“ și 6 variante 25% 
a 17.500 lei.

Categoria 2 (12 rezultate) : 90 
variante ă 2.224 lei.

Categoria 3 (11 rezultate) ;
1.108,50 variante a 271 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
27.924 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
fost cîștigat de IONEL RADO- 
NICI din Timișoara.

I
I
I
I
I
I
I
I
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Ultima stagiune fotbalistică a 
adus pe prima scenă și 10 noi 
„cavaleri ai fluierului", 
din „grupul Brașov", cinci 
afara acelui fructuos curs 
tensiv. Cine au fost fericiții de- 
butanți șl cum s-au descurcat 
noii „căutători de stele** la a- 
ceastă probă de foc numită Di
vizia A ?

„Cei 10" se numesc în ordi
ne alfabetică : M. Adam (Cluj- 
Napoca ; 2 jocuri conduse
centru ; note primite : 7, 7) ; 
Deleanu (București ; 2 ; 8,
A. Forwirth (Timișoara ;
8. 8) ; V. lanul (Iași ; 3; 8, 9. 
M. Ivăncescu (Brașov ; 1 ;
Al. Mustățea (Pitești ; 2 ; 8, 
D. Ologeanu (Arad ; 1 ; 6) ; 
Pop (București ; 3 ; 9, 8, 8) ;
Petrescu (Brașov ; 3 ; 7, 9, 
M. Sal o mir (Cluj-Napoca ; 4 ; 
7, 8, 5). Simpla lectură a ,, 
lanțului de toamnă" al debutan
ților relevă un fapt îmbucurător: 
cu două excepții, cele 23 de par
tide conduse de reprezentanții 
„noului val" s-au bucurat de 
arbitraje bune și foarte bune. 
Mai reținem și echilibrul zonal 
al repartizării debutanților .și 
media de două partide pentru 
fiecare, medie care putea elimina 
„excepția- de o singură dele
gare. înregistrată în cazul Iul 
M. Ivăncescu și D. Ologeanu. 
Dincolo de aceste date statistice 
(sugestive, totuși), să reținem că 
investiția de încredere făcută de 
Colegiu] central al arbitrilor și 
de federație a avut acoperire, 
lansîndu-se un grup tînăr, 
petent, care cu siguranță 
progresa.

CE A FOST MAI GREU 
PRIMUL SEZON DE DIVIZIA 
A ? — a fost o întrebare tip 
pentru „cei 10", căutînd. firesc, 
soluții pentru cei care vor de
buta în sezonul de primăvară 
sau în viitorul apropiat.

M. ADAM : „Marea indisciplină 
a jucătorilor, care vociferează 
foarte mult, cu sau fără motiv, 
deranjind arbitrul. Și aceasta din 
lipsă de educație, de pregătire, 
de forță, de tehnică. Menirea 
mea de jucător era să înscriu 
goluri, nu să discut cu arbitrii ! 
Azi, cam altfel se petrec lucru
rile. Iar indisciplina aceasta din 
teren, în fața căreia am fost 
prea blind, reprezintă obstacolul 
cel mai greu pentru un debu
tant !**

Cinei 
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9) :
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A. DELEANU : „Emoția rein- 
tilnirii cu Divizia A, cu foști co
legi și foști adversari șl 
cu alții mai tineri. Ați 
insă meciuri /ușoare ?...“

chiar 
întîlnit

A. FORWIRTH : „Eram_ ,____ fami
liarizat cu atmosfera Diviziei A, 
arbitrind înainte la linie. N-am 
avut greutăți. Poate și pentru 
că la fiecare din cele două 
jocuri conduse de mine la cen
tru am avut cîte un tușier de 
pe lista F.I.F.A. — V. Tătar și 
O Anderco, ceea ce a contat 
foarte mult în depășirea emo
ției debutului".

V. IANUL : „Sincer să fiu, mă 
așteptam să fie mai greu ! Di
ficultățile au apărut din necu
noașterea regulamentului de că
tre jucătorii primei divizii, de 
unde și numărul mare al celor 
indisciplinați !“

DACA GALL S-AR FI

AFLAT IN PROPRIUL
CAREU ?

I O secvență petrecută în min. 
54 al partidei Politehnica Timi-

I șoara — A.S.A. Tg. Mureș, din 
optimile „Cupei României", a ri-

I dicat — din nou ! — semne de 
întrebare asupra modului cum

I fotbaliștii cunosc regulamentul 
jocului. Ce s-a intimplat in acri

I minut 54 ? Un fapt banal prin 
repetiție : un jucâtor, este vor-

I ba de timișoreanul Cotec, a atins 
mingea cu mina. Balonul a a-

I juns însă la Gall (A.S.A.) și, 
firesc, arbitru) V. Tătar n-a flu-

I ier at hcnțul, aplicind legea a- 
v an ta j ului. Gali putea, deci, con-

Itinua jocul fără oprire. Dar fot
balistul din Tg. Mureș a stopat 
mingea cu mina pentru a exe
cuta presupusa lovitură llberâ,

Ideși nici un fluierat nu s-a au
zit pe stadionul ..Cetate" din 
Deva. Firește, de data asta con
ducătorul jocului a oprit meciul

Iși a dictat lovitură liberă, dar 
în favoarea Politehnicii.

Să fi făcut Gali henț 
1* pentru că „L-a furat

Numai din... iuțeală de 
Sau pentru că nu cunoștea re
gulamentul ? Credem, mai

I grabă, in această ultimă 
riantă.

Exemplul vine să confirme 
realitatea că mulți jucători nu 

I cunosc regulamentul. De aceea.
credem că alături de normele 
tehnice și fizice pe care fotbaliș
tii trebuie să le treacă la Incc- 

Ioutul fiecărui an competițlonal 
SE IMPUNE și o probă asupra 
cunoașterii regulamentului. Nu 
de alta, dar ce s-ar fi Intimplat 

Idacă Gali ar fi oprit mingea cu 
mina în suprn*ața de nedeaosă ?

Mircea TUDORAN

numai 
jocul" ?
mină 1

de
va-

M. IVĂNCESCU : „Cea mal
mare greutate ? O mare parte
din jucători nu cunosc cele mai 
elementare reguli de joc, 
pentru care protestează, 
lează la fiecare decizie 
trului î"

AL. MUSTAȚEA : 
mine, grele sînt orele 
gătoare jocului, cind caut' să mă 
concentrez și să evit factorii 
care m-ar putea împiedica să 
realizez acest lucru. Grele sînt 
și nopțile de după joc, cind nu 
pot dormi pină spre ziuă șl 
reanalizez deciziile din timpul 

meciului**.
D. OLOGEANU : „Pentru 

cine, debutul e o emoție, 
dacă ar avea nervii de _
Greu este să te impui in fața 
spectatorilor, să le ciștigi încre
derea. Grea este și „atmosfera" 
pe care ți-o fa<» jucătorii, care, 
surprinzător, nu cunosc multe 
„nimicuri** din regulament și re
acționează nervos la ............
corecte, comentînd.

fapt 
gesticu- 
a arbi-

..Pentru 
premer-

ori- 
chiar 
oțel.

deciziile 
voci ferind".

I. POP : „Cei mai___  greu lucru 
pentru mine, tn cele trei partide 
conduse la centru, l-a reprezen
tat debutul de la Baia Mate, In 
care gazdele au cîștigat cu 3—2 
in fața lui „Poli" Timișoara, 
după ce conduceau cu 3—CI Emo
ția debutului a dispărut 
după două-trei minute, 
datorat și sprijinului primit 
acel meci din partea unor colegi 
cu experiență - “
Gh. Retezan —, 
la linie".

R. PETRESCU 
primul sezon?!... 
greu a fost * ,
grea a fost și perioada de aco
modare cu jocuri dificile, dure, 
in viteză, contactul cu observa
torii federali, ziariști, crainici și 
personalități din viața cluburilor 
sau orașelor respective. Am în

R. 
care

insă 
fapt 

în

Stîncan și 
au oficiat

„Ce
Pentru 

tracul
e ușor in 

mine, 
debutului,

țeles de la primul meci că tre
buie să-mi verific poziția tn te
ren, deoarece practicam o dia
gonală stass, ale Ia care nu mă 
abăteam, ceea ce era greșit".

M. SALOMIR : „tn teren nu 
mi-a fost greu ! Pentru mine, 
acomodarea cu ambianța a fost 
grea. O ambianță aparte, care 
obligă, curo nu există in eșaloa
nele inferioare ; cu observatori, 
ziariști, comentatori radio șl 
TV„ persoane cu funcții de răs
pundere în fotbalul nostru, care 
pot da oricărui gest, oricărei 
decizii un erect decisiv pentru 
activitatea ulterioară a debutan
tului".

Din răspunsurile sincere ale 
debutanților se desprind citeva 
constatări, tn primul rind. mulți 
dintre el, pină mai ieri foști ju
cători de performantă, se plîng 
de inadmisibila necunoaștere a 
regulamentului jocului de fotbal 
— marea greutate nu numai 
pentru un arbitru debutant, ci 
pentru oricine. Se impune, deci, 
o măsură Imediată din partea 
conducerilor de cluburi, care se 
vaită adesea de arbitraje. Hai
deți, tovarăși conducători de 
cluburi, să dăm o mină de aju
tor nu arbitrilor tineri, ci fot
balului tn primul rind 1 Haideți 
să vedem cițl dintre jucători cu
nosc bine regulamentul jocului 
pe care îl practică ? Să nu-i mal 
lăsăm să joace „după ureche", 
tocmai în Divizia A 1

Remarcînd sprijinul moral al 
unor tușieri încercați, în parti
dele de debut, „cei 10“ au șl dat.' 
de fapt, o măsură pentru viitor 
în cazul delegărilor.

Debutul a fost 
atît mal frumos, 
greu. A progresa 
greu. Succes !...

greu, dar cu 
A debuta este 
este și mai

Mircea M IONESCU

Pregătirile divizionarelor B

RULMENTUL ALEXANDRIA DOREȘTE

SA REVINA IN PLUTONUL FRUNTAȘ
...Cauzele comportării sub po

sibilități în tur ? reia întreba
rea Petre Gavrilă, antrenorul 
echipei Rulmentul Alexandria. 
Au fost mai multe. Prima : un 
program foarte greu, din 14 
etape doar 5 meciuri acasă ; a 
doua : jucători de bază, ca Gh. 
Radu, I. Radu, Chiriac și Pană, 
au fost accidentați, iar Voicilă, 
căpitanul formației, fiind in 
lotul universitar, a absentat șa
se etape ; a treia : ne-a lipsit 
coordonatorul de joc, „capul 
limpede" de Ia mijlocul tere
nului ; a patra : încrederea 
exagerată în forțele proprii ț a 
cincea : nerespectarea unor sar
cini în- timpul partidelor ; a 
șasea... • Credem că ați amin
tit destule. Biroul secției, con
ducerea asociației le cunosc ? 
Acționează pentru remedierea 
lor ? • Bineînțeles. în ceea ce 
mă privește, de la reluarea 
pregătirilor, ajutat de Nicolae 
Vulpeanu, am lucrat cu între
gul lot. Deci, cu Bunea și Boroi 
— portari ; Alexandru, Tiță, 
Tiuș, Ignat, Chiriac — fundași; 
Pană, Iagăru, Voicu, Diaconea- 
sa și Pleșoianu — mijlocași ; 
Gh. Radu, L Radu, Voicilă și 
Ifrim — înaintași. O lipsă pe 
care o regret — Ghiță, incă 
bolnav de hepatită. • Aveți 
nume noi ? • în lot au fost 
cooptați : portarul Avram — de 
Ia Autobuzul Alexandria, fun
dașii Prodan — de la Spicul 
Toporu, Neagu — de la înfră
țirea Vîrtoapele și Greere — de 
la Recolta Peretu, înaintașul 
Ciobanu — de la Recolta Gă-

lăteni. • Unde v-ați efectuat 
pregătirile 7 • Timp de două 
săptămîni, pe malul mării, la 
Eforie Nord. în rest, acasă. Lu
crăm, în continuare, pentru îm
bunătățirea procedeelor tehni- 
co-tactice de bază, a rezisten
ței în regim de viteză și de 
forță. Avem programate antre
namente colective pentru „re
glajul" tehnic al echipei. în a- 
celași timp, s-a făcut o selecție 
pentru tineri și cei 30 de ju
niori rămași după „filtru" au 
fost încredințați unui pasionat 
de munca ,cu copiii, profesorul 
Olaru, care are drept ajutoare 
jucători cu mai multă expe
riență, ca Voicilă, Bunea, Chi
riac, Tiuș, Gh. Radu și I. Radu.
• După cele spuse de dv., se 
pare că toate merg ca pe... 
roate. Dar, am văzut că antre
namentele se fac pe alte tere
nuri, fiindcă actuala bază spor
tivă a asociației nu are unul 
pentru pregătire. • într-ade- 
văr, nu există un .teren pentru 
antrenamentele seniorilor și 
juniorilor. Pentru rezolvarea 
problemei este necesar ca aso
ciația să fie sprijinită și de 
organele locale. în fapt, echipa 
nu reprezintă numai întreprin
derea de rulmenți, ci întregul 
oraș Alexandria. Sperăm că a- 
ceasta se va petrece cit mai 
curînd. Mai sperăm că la sfîr- 
șitul campionatului serici a Il-a 
echipa se va afla pe un loc 
fruntaș, care să reflecte posi
bilitățile reale ale jucătorilor.
• Succes !

P. VINTILÂ

ȘTIRI... ȘTIRI...
• AZL LA SOFIA, BULGARIA 

— ROMANIA (juniori), partidă 
revanșă la jocul disputat în 
toamnă a București, încheiat cu 
victoria echipei noastre cu 
Din lotul juniorilor români 
parte, printre alții, Alexa, 
Zamfir, Matei, Marinescu, 
Gabor, Tătăran, Viscreanu.

1—0. 
fac

O DE LA F.R.F. Luni 3 martie, 
La sediul F.R.F. va avea loc — de 
La ora 10 — consfătuirea cu con
ducătorii și antrenorii echipelor 
din campionatul Diviziei B.

IN• ETAPE INTERMEDIARE 
CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
JUNIORI Duminică se va relua 
și campionatul republican de ju
niori. Reamintim că. La încheie
rea turului, pe primul loc în 
cele opt serii s-au clasat S.C. Ba
cău I, Metalul București, Progre
sul- Vulcan, F.C. Argeș, C.S.Ș. Ti-

ȘTIRI... ȘTIRI
mlșoara, Industria sîrmei Cîmpla 
Turzii, C.S.Ș. Brașovia și Corvi- 
nui Hunedoara. A doua parte a 
campionatului prevede și trei e- 
tape intermediare, în zilele de 9 
și 16 aprilie și 1 mai. Etapa a 
doua a returului se va disputa 
la 8 martie. Meciurile acestei e-la 8 martie. Meciurile acestei 
tape vor începe la ora 13,30.

va 
la 

din
O METALUL BUCUREȘTI 

juca mîine un meci amical 
Chirnogi, cu divizionara C 
localitate. Viitorul.

« BRIGADA DE ARBITRI RO
MANI IN CUPA U.E.F.A. Par
tida dintre Borussia Mdnchen- 
gladbach și Saint Etienne, din 
cadrul Cupei U E.F.A., care se va 
disputa la 16 martie, va fi con
dusă de o brigadă de arbitri din 
țara noastră : Nicolae Ralnea fia 
centru), Ion Igna șl Ion Pop 
(la linie).



SELECȚIONATA NOASTRĂ A CÎȘTIGAT 
MECIUL CU T.J. TOPOLCANY: 7-2

Selecționata de juniori de 
hochei a țării noastre și-a în
cheiat ieri seară, pe patinoarul 
„23 August" din Capitală, ve
rificările publice dinaintea 
campionatului european, la 
care va participa, începînd de 
săptămîna viitoare, la Jesenice 
(Iugoslavia). în acest ultim 
test, tinerii jucători români au 
întîlnit echipa T. J. Topolcany 
(Cehoslovacia), cu care încheia

se la egalitate meciul anterior 
(4—4), dar pe care, de această 
dată, au învins-o categoric, cu 
7—2 (3—1, 3—1, 1—0).

Au înscris : Udrea (2), Be- 
jan, Dinu, Lucaci, Jumătate, 
Neagu, respectiv Krman (2) 
pentru oaspeți.

A arbitrat M. Presneanu 
(centru), ajutat de J. Becze și 
M. Dinu.

C. A.

MARIN STAN (597 p, la pistol
La un concurs internațional 

de tir desfășurat la Lvov, la 
care au participat trăgători le
gitimați la cluburi militare din 
Bulgaria, România, Ungaria și 
U.R.S.S., Marin Stan (Steaua) 
a cîștigat proba de pistol viteză 
cu un excelent rezultat : 597 p 
(300 +297). Victoria a revenit 
țintașului român după un ba
raj susținut în compania lui A. 
Kuzmin (U.R.S.S.). Pe locurile 
3—4, s-au situat L. Orban (Un
garia) și Corneliu Ion (Româ-

viteză), ÎNVINGĂTOR LA LVOV 
nia) cu 595 p. G. Calotă și M. 
Bujdei au totalizat 588 p.

întrecerea de pușcă liberă a 
seniorilor a revenit țintașei 
bulgare Anka Peîova, cu 
punctajul maxim : 600 p ! De 
menționat nivelul excelent al 
acestei întreceri, în care rezul
tatul foarte bun — 597 p — al 
unui alt român, pușcașul Florin 
Cristofor, i-a adus acestuia nu
mai locul 11... In proba de pis
tol precizie, cîștigată de sovie
ticul L Raienko, cu 566 p. Ma- 
rinică Trușcă a totalizat 552 p.

TURNEUL DE SPADĂ DE LA TALLIN

ÎNTÎLNIREA AMICALĂ DE TENIS DE MASĂ
Competiția internațională de 

spadă de la Tallin a fost cîști
gată de echipa U.R.S.S., care a

învins în finală cu 8—5 selec
ționata Ungariei. Formația 
României s-a clasat pe locul 9.

ROMÂNIA (t) - R. P. CHINEZĂ (t)
CLUJ-NAPOCA, 26 (prin te

lefon). Sala sporturilor din lo
calitate a găzduit întilnirea a- 
micală de tenis de masă dintre 
formații de tineret ale Româ
niei și R.P. Chineze.

Numeroșii spectatori, îndeo
sebi copii și tineri, au asistat 
la un veritabil spectacol spor
tiv. In meciul feminin, Olga 
Nemeș, Mariana Verebceanu și 
Gabriela Kadar au evoluat în 
compania sportivelor Yang 
Ying, Zhang Jian-Ru și Huang 
Jun-Qun, care au cîștigat cu

5—0. în meciurile masculine, 
Zsolt și Iosif Bohm, Paal Denes 
— Zhou Ping. Wang Jian-Qiang, 
Chen Xin-Hua 0—5. România 
(t) H — R.P. Chineză (t) n 
0—3. Au jucat Simion Crișan 
și Horațiu Pintea cu Yang 
Yu-Hua și Wang Jun.

Mircea RADU — coresp.

•...BICICLETA LUI 
„RICHARD AL 1II-LEA“

La 72 de ani, după două 
grele operații chirurgicale, 
abia reîntors pe platoul de 
filmare, Laurence Olivier 
refuză calegoric propune
rea unui regizor de a uz* 
de trucajele obișnuite pen
tru interpretarea linei sec
vențe din noul său film 
„A little romance- (Mica 

idilă), in care trebuie să 
parcurgă citeva zeci de 
metri pedalând pe bicicle
tă. Nu ! Cei ce l-a in
terpretat" pe Henric al 
V-lea, corr.andind de pe 
cal asaltul decisiv al bă
tăliei de la Azincourt, nu 
vrea să se dea bătut Ba 
fața bolilor și a bătrlne- 
țlL A cerut să 1 se ?ducă 
o bicicletă adevărată $i 
a încălecat-o imediat, ru 
îndirjire. vrind parcă să 
demonstreze, tuturor celor 
din jur, că n-are nevoie 
încă de dublură în sce
nele care per efort fizlr. 
El, care st fost și Richard 
al IU-lea. în teatru și pe 
ecrane, a stat odinioară 
sute de ore pe planșele 
de scrimă pentru a putea 
să se dueleze apoi, ca ni
meni altul, cu adversarii 
săi din piesele shakespea
riene. A făcut călărie, 
box, tenis, atletism (se 
spune câ in ..Hamlet- per
sul său cu care se arunca 
asupra regelui ucigaș mă
sura 3.56 m si multă, 
foarte multă gimnastică. 
„Nu mai sint prea solid, 
recunoaște bătrinul Larry. 
Dar mă țin bine șL ori
cum, sint capabil tncă să 
urc pe bicicletă, fără c* 
să mă țină nimeni de 
șa

Un mare actor, unul 
dintre cei mai mari din 
cîți au existat, pentru care 
sportul a fost un credin
cios prieten și aliat, de-a 
lungul prodigioasei sale 
cariere.

Radu VOIA

PRIMUL TEST
<Urmare din t>ag- I)

tiție — ne interesează, in fond, 
atingerea unui singur virf de 
formă in acest sezon, la J. O. 
din vară — consider locul ț 
pe echipe, ca Ș> cel ăl in* Kuki, 
drept buqe, mai ales dacă ți
nem cont de stadiul incipient 
al pregătirii noastre. M-a ne
mulțumit, însă, diferența mare 
de scor cu care prima echipă 
a fost întrecută de cea a R.D. 
Germane. Cauzele acestui eșec, 
după părerea mea : nervozitatea 
lui Kuki (excesivă chiar) și 
Petruș (acesta și ușor acciden
tat in meciul cu formația 
U.R.S.S.), epuizarea lui Buri- 
cea (actualmente în tratament 
pentru o întindere musculară, 
ceea ce mă face să cred că a 
ascuns duminică acest acci
dent), lipsa de luciditate și de
cizie a lui Țiu tn pregătirea 
și finalizarea acțiunilor. Deci, 
toți titularii au avut o con
tribuție negativă. In ceea ce-i 
privește pe tineri, pe care l-am 
urmărit îndeaproape, avizat

ACTUALITĂȚI
• LA PORTLAND (S.U.A.) s-a 

disputat meciul dintre „mijloeii" 
Marvin Hagler (S.U.A.) șl Lou- 
ci£ Hamani (Algeria). Pugilistul 
american a obținut victoria prin 
k.o. în repriza a doua.
• FOSTUL CAMPION mondial 

la categoria ușoară. Roberto Du
ran (Panama), care a abando- 
nat centura fără luptă, evoluează 
cu succes la categoria Imediat 
superioară (semimijlocie). în

AUR SI ARGINT PENTRU 
FAMILIA WENZEL!

Hanni Wenzel (Liechtenstein). câștigătoarea probelor femi
nine de slalom special și slalom uriaș, la Lake Placid
Specialiștii sch fatal alpin 

pot fi mulțumiți cu rezultate
le „Olimpiadei albe", cel pu
țin in probele feminine. Fa
voritele lor au urcat pe po
dium in ordinea prevăzută 
sau foarte aproape de aceas
ta. In fruntea lor, desigur, 
această ercefenX4 dt-
Liechtenstem, acum dubU 
campioană olimpică, HmrJ 
WenzeL Ea îmrece chiar pro
nosticurile, cucerind nu nu
mai două victorii pe pirtiOe 
de slalom, specialitatea sa. 
ci apropiindu-se foarte mult 
ți de cea de la cobortre, tn 
care a obținut ..argintul* în
trecerii. Pe baza acestor re
zultate, tot ei ii revine ți tit
lul de campioană mondială 
la combinata alpină, care nu 
face parte din palmaresul o- 
limpic, dar a fost acordat de 
F.I.S. la Lake Placid. Un a- 
devărat triumf pentru Hanni 
Wenzel !

Lideră autoritară în „Cupa 
Mondială" (cu 309 p față de 

cele 15S p, cit totalizează ac

tualmente a doua clasată, A- 
nnemane Proll-Moser), în 
drum sp-e a doua, sa victo
rie absolută fn supercompetl- 
țsa anuală a schioarelor, Ha
nni Wenzel demonstrase o 
formă excepțională înaintea 
starturilor sale olimpice : 1 
curse cițf.zste pe distanța a 
M zile, superioritate marca
tă in ultimele concursuri de 
la Mzribor țt Megete. Cum 
sm subliniat. succesul ei pe 
pirrule muntelui Whiteface 
ere așteptat. Simpatica Hanni 
r.u *i-a dezamăgit numeroțti 
suporteri.

Este originară din Schraan 
(Liechtenstein), născută la 14 
decembrie :9X. Un gabarit 
•deci de icfcțperi : l.<5 m — 
W fcp. De profesie, funcțio
nară comercială. Provine din- 
tr-o familie de schiori, acum 
unanim admirată in lumea 
sportului, căci fratele ei 
Andreas, se întoarce ți el de 
la Lake Placid cu o medalie 
olimpici, cea de argint a sla
lomului uriaș masculin.

PUGILISTICE
cadrul unei reuniuni care a avut 
loc la Las Vegas, el a învins 
prin k.o. in repriza a 6-a pe 
Wheatley (Ecuador). Aceasta a 
fost cea de a 67-a victorie obți
nută prin k.o. de Duran din 
cele 69 de întâlniri susținute.
• MICHAEL SPINKS (S.U.A.), 

campion olimpic la Montreal 
(cat. mijlocie), continuă seria 
victoriilor. Cu prilejul unei gaie 
Ia Atlantic City, M. Spinks, ne
învins în carieră, a dispus prin 
k.o. în repriza a 7-a de mexica
nul Ramon Ronquillo.
• DUPĂ CUM s-a mal anun

țat, pentru titlul european la ca
tegoria grea se vor întâlni John 
Gardner (Anglia) și Rudi Gauwc 
(Belgia). Meciul va avea loc la 
22 aprilie pe ringul arenei lon
doneze Albert Hall. Pînă luna 
trecută, campion al Europei era 
italianul Zenon, care însă a a- 
bandonat centura fără luptă.
• LA PRAG A s-a disputat me

ciul Internațional dintre echi
pele Cehoslovaciei și Ungariei. 
Oaspeții au obținut victoria cu 
12—10.

CICLISM • Turul Cubei a con
tinuat cu etapa a 5-a în care vic
toria a revenit rutierului cuba
nez Anibal Torres, înregistrat pe 
distanța de 160 km în 2h 53:17. 
Lider al clasamentului individual 
se menține Aldo Areneebia (Cu
ba), in timp ce în clasamentul pe 
echipe conduce U.R.S.S», urmată 
de R.D. Germană și Cuba • 
După disputarea a trei etape, în 
turui Sardiniei se menține lider 
vest-germanul Gregor Braun. E- 
tapa a 3-a a revenit la sprint 
suedezului Alt Segersall (188 km 
în 5h lfl:21).

NATAȚIE • In ultima zi a 
concursului de la Leningrad, AL 
Sidorenko (U.R.S S.) a egalat re
cordul european la 300 m mixt 
cu 2:03,46. Alte rezultate, mascu
lin: 100 m spate — V. Kuznețov 
57,86; 200 m liber — S. Koplia- 
kov 1:50,54; 100 m fluture — E. 
Seredin 55,48 (record U.R.S.S.); 
feminin: 100 m bras — I. Bogda
nova 1 :L1,38; 200 m liber — L 
Aksenova 2:04,62; 100 m spate — 
L. Gorșakova 1:05,43; 200 m mixt 
— O. Klevakina 2:20,14.

TENIS • Sportivul american 
Gene Mayer a cîștigat turneul in
ternațional de la Denver (Colo
rado), în finală învingîndu-1 pe 
compatriotul său Victor Maya 
(6—2, 6—2). Proba de dublu a re
venit perechii americane Steve 
Denton, Kevin Currer care a dis
pus în finală cu 7—5, 6—2 de 
cuplul Wojtek Fibak (Polonia), 
Heinz Gunthardt (Elveția) • Pri
mele partide din turneul de la 
Memphis (Tennessee) s-au înche
iat cu următoarele rezultate: Mc-' 
Namara — Kachel 6—1, 6—2, Tel- 
tsher — Moore 6—4, 6—1, Simp-' 
son — Bu eh ring 6—1, 6—4 • Re
zultate din primul tur al compe-’ 
tițiel feminine de la Columbus 
(Ohio): Mesker — O’Neil 4—6, 
6—3, 7—5, Strachonova — Gilbert 
6—4, 6—1, Richards — Eisterlech- 
ner 6—3, 4—6, 6—3.

YACHTING • Campionatul 
mondial la clasa „Finn* a con
tinuat la Auckland (Noua Zeelan- 
dă) cu regata a 5-a, cîștigată da 
Cameron Lewis (S.U.A.). în cla
samentul general continuă să 
conducă sportivul canadian Iarry 
Lemieux cu 16 p urmat de J. 
Bertrand (S.U.A.) cu 19 p.

FotlJa! m^riUiun^
Campionatele naționale intre două sezoane

« m.s. SPARTAK MOSCOVA, 0 CAMPIOANĂ A TINEREȚII

INTERNATIONAL AL
mai ales de slabele rezultate 
obținute la Gottwaldov, victo
ria clară din meciul cu echipa 
U.R-S.S., o consider deosebit 
de promițătoare, dinda-mj în
crederea că ii vom putea fo
losi pe tinerii floretiști in pri
ma garnitură. Sorin Roca și 
Zsolt Huszti, de exemplu, pot 
fi de acum încadrați in lotul 
reprezentativ pentru unele 
competiții internaționale, in 
vederea dobîndirii experienței, 
fiindcă au frumoase calități*.

Subscriem la cauzele eșecu
lui, dar nu și La calificativul 
general. Și am fi subscris in
tegral la opinia interlocutoru
lui nostru vizind promițătoarea 
comportare a tineretului la 
„internaționalele" din sala Flo- 
reasca, dacă ea s-ar fi înscris 
Intr-o consecuție logică (fie ea 
și formală...). Dar sinusoida 
marcată intr-un interval așa 
de scurt — după „tipicul" de
venit clasic al scrimei româ
nești în ultimii ani — ne fac 
să fim circumspecți. Să aștep
tăm, deci, alte confirmări, la 
fel cum așteptăm „Cupa Euro-

FLORETIȘTILOR
pei” și „Trofeul Romei”, de la 
mijlocul lunii martie, pentru 
a avea indicii in plus asupra 
primei echipe in perspectiva 
șanselor sale la J.O.

Ediția din 1979 a campionatului 
U.R.S.S. (turul — primăvara, re
turul — toamna) a consfințit vic
toria echipei Spartak Moscova, 
care în 1978 ocupase doar locui 
5. Echipa antrenată de Konstan
tin Beșkov s-a dovedit a fi cea 
mai constantă și cu atacul cel 
mai productiv: 66 de goluri mar
cate. Campionii au prezentat, în 
general, o formație cu numeroși 
jucători tineri dornici de afir
mare. Printre aceștia se află Ro- 
manțev, Savlo, Cerenkov, Sidorov, 
Samohin, toți buni tehnicieni șa 
„oameni de golM, care au șl intrat 
în vederile selecționerilor loturi
lor reprezentative ale U.R.S.S. 
Desigur, lupta' pentru cîștigarea 
titlului nu a fost ușoară pentru 
jucătorii moscoviți. Alte trei 
formații au candidat la cucerirea 
primului Joc: Șahtior Donețk, Di
namo Kiev și Dinamo Tbilisi. 
Pînă la urmă insă victoria finală 
a revenit, meritat, echipei mos
covite.

Comportarea campioanei de anul 
trecut, Dinamo Tbilisi, nu a de
ziluzionat. Locul 4 pe care ea 
l-a ocupat este considerat onora
bil, dacă avem în vedere faptul 
că jucătorii gruzini au fost an
grenați în numeroase competiții: 
C.C.E., „Cupa U.R.S.S." (pe care 
au și ciștigat-o in finala cu Di
namo Moscova), in meciurile sus
ținute de loturile reprezentative 
ale țării, suprasolicitare care, se 
pare, a șl contribuit la acciden
tarea unora dintre ei. ca inter
naționalii Kipiani, Guțaiev, Se- 
neghilia.

O surpriză plăcută a fumizat-o 
Șahtior Donețk. clasată pe locul 
secund, datorită. In bună măsu
ră, unul jucător de certă clasă 
cum este atacantul central Vitali 
Staruhin (30 de ani), clasat pe 
primul loc în clasamentul golge- 
terilor, cu 26 de goluri. El a mar
cat aproape jumătate din numărul 
golurilor Înscrise de formația sa.

Vorbind de alte echipe fruntașe, 
nu putem omite pe Dinamo Kiev. 
Echipa hii Blohin a mai... îmbă-

trfnit intre timp și n-a rezistat 
sprintului final. Totuși, printre 
performanțele cunoscutei forma
ții din capitala Ucrainei se nu
mără cele 21 de victorii în cam
pionat, printre care și una asu
pra campioanei. Vorbind despre 
performeri și performanțe, vom 
mal aminti faptul că Mihai Va- 
sihev de La Torpedo Moscova 
este singurul jucător care a mar
cat 5 goluri într-un meci (cu 
Pahtakor Tașkent). în clasamen
tul golgeterilor, lui Staruhin îl 
urmează un buchet de jucători 
care au înscris cite 17 goluri: 
Andreiev (S.K.A. Rostov pe Don), 
O han es ian (Ararat Erevan), Pe
trakov (Lokomotiv Moscova) și 
Blohin (Dinamo Kiev), ultimul 
ajungînd, astfel, la 125 goluri 
marcate în meciurile de campio
nat. Tot un „record*4 a obținut 
Kairat Alma Ata, care în cele 
34 de etape a folosit nu mai pu
țin de 32 de jucători,. Ia polul o- 
pus fiind Dinamo Kiev — doar 
20.

In total, în cele 306 meciuri au 
fost obținute 152 de victorii ale 
echipelor gazdă. în timp ce 70 
s-au încheiat cu succesele forma
țiilor care au jucat în deplasare^ 
De menționat că fci campionat, 
conform unei clauze de regula
ment, echipele pot obține doar 
opt rezultate de egalitate, „plu
sul* meciurilor egale nemaifilnd 
punctate în clasament. De ase
menea, departajarea în clasament 
* echipelor cu același punctaj se 
face după următoarele criterii, ia 
ordine: numărul victoriilor, re
zultatul direct, golaverajul.

Din prima ligă au retrogradat 
Zaria Voroșilovgrad și Aripile So
vietelor, prima cu o echipă tî- 
nără, talentată, dar dpsită de ex
periență, dar care, după părerea 
specialiștilor, va reveni curînd în 
prima divizie. In locul acestora 
au promovat Karpatî Lvov și Ku
ban Krasnodar, aceasta din urmă 
pentru prima dată în eșalonul 
fruntaș al echipelor sovietice.

Ion OCHSENFELD

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI ® REZULTATE
RETURUL FINALEI

„CUPEI INTERCONTINENTALE*
La Asuncion (Paraguay) se va 

disputa duminică meciul retur al 
finalei ..Cupei Intercontinentale- 
dintre echipa locală Olimpia și 
formația suedeză Malm6 F.F. In 
primul joc fotbaliștii din Para
guay au obținut victoria cu 1—0.

CAMPIONATE, CUPE
• După 26 de etape în cam

pionatul Franței conduce Monaco 
cu 38 p, urmată de Sochaux cu 
37 p și Nantes 37 p. In etapa a 
26-a Monaco a terminat la ega
litate Dartida cu Nîmes susținu
tă pe teren propriu (0—0), în 
timp ce Sochaux a dispus de 
Bastia cu 3—0, iar Nantes a în
trecut pe St. Etienne cu 2—0. 
Alte rezultate: Metz — Nisa 2—0,

Lille' — Bordeaux 0—1, Brest — 
Nancy 3—3. Laval — Strasbourg 
0—0, Lyon — Angers 0—1, Mar
silia — Valenciennes 3—6 !
• Recent a început campiona

tul R.S. Vietnam, la care parti
cipă In prima ligă 18 echipe.
• In sferturile de finală ale 

„Cupei Bulgariei*4 : Slavia Sofia 
— Botev Vrața 3—1 (după pre
lungiri), Tolbuhin — Spartak Var
na 2—0, Akademik Sofia — 
T.S.K.A. Sofia 2—1, Beroe Slara 
Zagora — Cernomoreț Burgas 
4—2 (după prelungiri). In semi
finale se vor întîlni: Slavia — 
Tolbuhin și Beroe — Akademik 
Sofia.

CEI MAI BUNI FOTBALIȘTI 
DIN UNELE ȚÂRI EUROPENE
Revista italiană „ Guerin Spor- 

tivo- — Bologna publică lista

celor mai buni fotbaliști din 1979, 
din unele țări europene. ANGLIA: 
Dalglish (Liverpool); BELGIA: 
Janssens (Beveren); BULGARIA: 
Mihailov (Lokomotiv Sofia); 
CEHOSLOVACIA: Nehoda (Dukla 
Praga); DANEMARCA: Berthel- 
sen (Esbjerg); FINLANDA: Pyk- 
ko (Oulu); FRANȚA: Bossis 
(Nantes); R. D. GERMANA: 
Streich (Magdeburg) ; R. F. GER
MANIA: Vogts (Monchengladbach) 
— care s-a retras din activitatea 
competițională; IUGOSLAVIA: 
Susie! (Sarajevo) ; NORVEGIA: 
Berg (Bodo Glimt); POLONIA: 
Rudy (Sosnowiec); SCOȚIA: Rit
chie (Morton) : suedia : Moeller 
(Malmo); ITALIA: Giordano La
zio) ; UNGARIA fSalamon (Dios- 
gybr) ; U.R.S.S. : Staruhin ($ah- 
tiof Donețk).

Keo«țio administrația : cod 70139 București, «tr. V. Conta 1«, ol. f.t.l.R. t, tel. centrală 11 10 OS; seefio coresp. 11 51 09; Interurbor «7. tele* 10 350 romsp Tiporu; I. P • ln,onT?™ 
Pentru străinătate t abonamente prin ILEXIM - departamentul export import presă, P.O. Box 136-137, telex 11 226, București, (tr. 13 Decembrie nr. 3. I, <• *


