
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN MARI UNITĂȚI ECONOMICE 

DIN CAPITALĂ
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

secretar general al ~ 
Comunist 
Republicii 
a făcut, 
de joi, o
Capitală. Secretaral general al 
partidului s-a aflat, cu acest 
prilej, în mijlocul colective
lor de muncă de la marile 
uzine bucureștene IMIJAB, 
23 August, Republica, între
prinderea de lină pieptănată, 
importante unități ale indus
triei republicane, care au o 
pondere însemnată în economia 
Capitalei.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a 
soțit de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, _____
ghe Oprea. Gheorghe Pană, Ilie 
Radulescu.

Vizita din această zi a secre
tarului general al partidului 
in citeva din cele mai repre
zentative unități economice 
bucureștene capătă o semnifi
cație aparte. Este o nouă întil- 
nire cu puternicele colective 
muncitorești de aid, care au 
propus în unanimitate pe to
varășul Nicoiae Ceaușescu 
drept candidat în circumscrip
ția electorală nr. 1 „23 Au
gust” a municipiului Bucu
rești, pentru alegerile de de- 
putați in Marea Adunare Na
țională, dînd expresie dragos
tei și maltei prețuiri pe care 
oamenii muncii din întreaga 
țară, întregul popor le an față 
de secretarul general al parti
dului, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste. Ea s-a 
desfășurat in atmosfera de in
tensă activitate politică, de 
muncă însuflețită prilejuită de 
alegerile de la 9 martie, eve
niment de însemnătate deose
bită in viața poporului, a în
tregii țări, intimpinat pretutin
deni, la orașe șl la sate, de 
toți oamenii muncii din patria 
noastră. — români, maghiari, 
germani și da alte naționalități 
— cu. succese remarcabile în 
îndeplinirea sarcinilor cincina
lului actual, — temelie traini
că pentru trecerea la înfăp
tuirea obiectivelor economico' 
sociale trasate de programele 
adoptate de Congresul al XII- 
lea al partidului.

în acest cadru de muncă 
susținută, de avînt creator, vi
zita secretarului genera) al 
partidului a prilejuit un rod
nic, dialog cu făuritorii de bu
nuri materiale din întreprinde
rile vizitate asupra 
cum sînt înfăptuite 
planului pe 1980, an 
ai actualului cincinal,

Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, 

in cursul zilei 
vizită de lucru în

economia

fost în- 
Iosif Banc, 

Gheor-

modulai 
sarcinile 
notări tor 

precum

și cu privire la măsurile care 
se impun in lumina indicațiilor 
date la recenta consfătuire de 
lucru de Ia C.C. al P.C.R., atit 
în unitățile respective, cit și la 
nivelul Capitalei și al unor ra
muri ale industriei republicane 
pentru perfecționarea continuă 
a activității economice, pentru 
realizarea exemplară a tuiuror 
obiectivelor actualului cin
cinal. Dialogul viu si nemij
locit al tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu cu oamenii muncii 
din întreprinderi, cu specialiș
tii din ministerele de resort a 
permis, in același timp, să fie 
arătate și unele nerealizări, 
să fie stabilite acțiuni concrete 
pentru lichidarea deficiențelor, 
pentru îndeplinirea în mod rit
mic și Ia toți indicatorii a pla
nului de producție, pentru ridi
carea calității produselor, pen
tru introducerea mai rapidă a 
progresului tehnic în sfera 
producției bunurilor materiale, 
pentru folosirea judicioasă a 
bazei tehnico-malcriale, pentru 
sporirea eficienței întregii ac
tivități economice.

Indicațiile date eu această 
ocazie de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, soluțiile recomanda
te, îndemnurile mobilizatoare 
au fost primite cu vie satis
facție de comuniști, de toți oa
menii muncii, care s-au anga
jat să le transpună în viață, 
să acționeze cu toată răspun
derea pentru a obține rezul
tate superioare in întreaga lor 
activitate.

Pe parcursul întregii vizite, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu a 
fost intimpinat cu bucurie, cu 
sentimente de inaltă prețuire, 
de profundă dragoste de miile 
de oameni ai muncii, care au 
exprimat adinca recunoștință 
pe care o nutresc față de 
secretarul general al partidului.

în această manifestare de 
știmă și prețuire s-au regăsit, 
încă o dată, satisfacția și mul
țumirea, mîndria patriotică a 
tuturor oamenilor muncii de 
pe platforma „23 August", a 
cetățenilor din această circum
scripție electorală de a-1 avea 
drept candidat pe tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu in alegerile 
pentru Marea Adunare Na
țională.

Cei care l-au intimpinat în 
această zi pe secretarul gene
ral al partidului și-au manifes
tat hotărirea de a cinsti prin 
noi și importante fapte de 
muncă alegerile de Ia 9 mar
tie, de a da viață programului 
partidului de ridicare a Româ
niei Pe noi trepte de progres 
și civilizație.
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LA ÎNTÎLNIRILE DINTRE CANDIDAȚI Șl ALEGĂTORI, 
PROPUNERI JUDICIOASE Șl PENTRU AMENAJAREA

în Sectorul 2 al Capitalei, un 
candidat pentru Marea Adunare 
Națională in alegerile din 9 
martie — Nicoiae Ganea. prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești — s-a Inttlnit cu alegă
torii săt Cetățenii din circum-

DE NOI SPATII DESTINATE SPORTULUI
înseninări din Sectorul 2 al Capitalei

scripția electorală nr. 33 aflați 
In sală discută cu candidatul 
lor despre gospodărirea mal 
bună a locuințelor, a străzilor 
și cartierelor din sector, des
pre îmbunătăți re» servirii popu
lației La un moment dat, la 
cuvtnt s-a înscris loan Moraru, 
strungar la LC.R.M.

_L» noi, in cartierul Pantell- 
mon. spunea el, teritoriu ea 
blocuri noi, moderne, există 
mulți locatari șl sute, poate 
mfl de copQ. Fiindcă in această 
parte a orașului sînt multe te
renuri virane, eu mă gindesc 
că pe acestea s-ar putea ame
naja terenuri de joacă pentru

De astăzi, la Arad

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

• Participă sportivi din 9 țări
De aștăzi și pînă duminică, 

în Sala-sporturilor din Arad se 
vor disputa întrecerile Cam
pionatelor internaționale de te
nis de masă ale României. 
Alături de cei 39 de sportivi 
români (22 de jucătoare și 17 
jucători), vor participa con- 
curenți din Bulgaria (2+3), 
Cehoslovacia (2+3), R. P. Chi
neză (4+5), Franța (2+2), R.D. 
Germană (2+3), Iugoslavia 
(6+8), Polonia (2+4) și Siria 
(3 jucători).

Numărul de țări participante 
— mai mic ca de obicei — este 
compensat oarecum de valoarea 
participanților dintre care se 
desprind, în ordine, cei din lo
tul R. P. Chineze și din cel 
iugoslav. Sportivii chinezi au și 
făcut, recent, la Cluj-Napoca, 
dovada valorii lor, nelăsind de

cit două seturi în cele trei me
ciuri cu formații de tineret ro
mânești și este de așteptat ca 
ei să constituie o veritabilă pia
tră de încercare pentru toți

copiL Mă gindesc la spații pe 
care să existe porticuri de gim
nastică, mici terenuri de sport 
pe care copiii s-ar întrece ia 
cadrul competiției sportive na
ționale „Daciada", să crească 
mari și sănătoși Bineînțeles, 
aceste miei terenuri ar putea 
fi folosite cu succes și de că
tre cei mari, tineri și adulțL-’

Plecînd de la această propu
nere, am decis să mergem la 
Casa alegătorului din Sectorul 
2, în dorința de a vedea dacă 
și în alte adunări s-au mal 
făcut asemenea propuneri, dacă 
pe agenda întilnirilor dintre 
candidați și alegători figurează 
și probleme legate de activita
tea sportivă. Spre marea noas
tră satisfacție, ni s-au pus la 
dispoziție o serie de procese 
verbale ale întilnirilor desfășu
rate pînă acum și, în majorita
tea lor, am găsit ceea ce cău
tam. La adunările din diferite 
circumscripții electorale, candi
dați ca Mariana Beliș — con
ferențiar universitar la Institu
tul Politehnic, Eugenia Mihăi- 
lescu — profesoară la Liceul 
industrial nr. 6, Doina Benea 
— judecător la Tribunalul Ca
pitalei, Georgeta Dijmărescu — 
inginer la IPRS Băneasa, Con
stantin Jelescu — inginer la

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. a 4-a) (Continuare în pag. 2-3)

CONFECȚIA BUCUREȘTI S-A PREGĂTIT INTENS 
PENTRU PASUL SPRE FINALA „CUPEI CUPELOR"

Căderile în timpul meciurilor sînt deosebit de importante și de 
aceea ele nu lipsesc din antrenamente Foto : N. DRAGOȘ

„Internaționalele" de judo, de la București

© Mîine, la ora 16,30, are loc jocul tur cu Iskra Partizanske [Cehoslovacia] 
din semifinala acestei prestigioase competiții a handbalului feminin

După 25 de minute de joc, 
elevele antrenorului Valeriu 
Gogâltan au luat o scurtă 
pauză. Ele veniseră în sala 
complexului sportiv „23 August" 
din Capitală, nu pentru o sim
plă lecție de pregătire, ci pen-

Confecția București va susține 
mîine, la București, Intîlnirea 
tur din cadrul semifinalelor cu 
formația cehoslovacă Iskra din 
orașul Partizanske.

în pauza aceea foarte scurtă, 
citeva dintre handbaliste —

Aspect de la ultimul antrenament al echipei Confecția.
Foto : Dragoș NEAGU

jurul antrenorului, wind să a- 
fle de la acesta vești despre 
viitoarele lor adversare. Vale
riu Gogâltan știa cite ceva des
pre handbalistele de la Iskra: 
era la curent cu faptul că ele 
au un inter stingă de peste 
1,80 m, cu o forță de arun
care impresionantă, că dispun 
de un centru mobil, cu mare 
forță de pătrundere, că extre-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

UN BUN PRILEJ DE VERIFICARE 
A LOTULUI NOSTRU OLIMPIC

Campionatele internaționale 
de judo ale României sînt aș
teptate în fiecare an cu justi
ficat interes, atit de către spor
tivii noștri, cit și de numeroși 
amatori de judo, cărora li se 
oferă prilejul de a vedea pe

Hochei de atracție la Patinoarul „23 August“

ECHIPA D.P. CHINEZE JOACĂ SFIDATĂ 
Cil STEAUA ȘI DUMINICĂ CB DINAMO

tru una oarecum specială în 
vederea meciului din „Cupa 
cupelor". După cum se știe, în 
competiția oficială europeană,

Virginia Constantinescu, Rodica 
Grigoraș, Maria Bidiac, Maria 
Serediuc, Constantina Pițigoi, 
Julieta Crișu — s-au grupat în

Patinoarul „23 August" din 
Capitală găzduiește simbătă și 
duminică două interesante me
ciuri de hochei, prilejuite de 
scurtul turneu în țara noastră 
al reprezentativei R.P. Chine
ze. în primul dintre ele, oaspe
ții vor primi replica formației 
Steaua, iar în cel de-al doilea 
vor juca cu Dinamo. De remar-

cat că aceste partide oferă iu
bitorilor acestui sport prilejul 
de a se reîntîlni cu Tureanu, # 
Costea, Axinte, Nistor, Hălăucă ’ 
și ceilalți componenți ai echi
pei care a reprezentat România 
la recent încheiatul turneu 
olimpic.

în ambele zile, meciurile 
încep la ora 17.

tatami concurenți cu „centură 
neagră", însemn al măiestriei 
in complicata tehnică a acestui 
sport

Mîine, în sala Floreasca din 
Capitală, o nouă ediție (a 
VIII-a). Participare, de astă 
dată, mai selectă ca orieînd. în 
lotul R.D. Germane, mulți me- 
daliați la campionatele europe
ne și mondiale; sportivii so
vietici, de bună valoare, nu mal 
au nevoie de nici o prezenta
re ; francezii, deși cu o echipă 
de club, știu de multă vreme 
„lecția judoului" ; italienii, po
lonezii și ungurii au printre el 
maeștri cu cărți de vizită au
rite...

Cum s-au pregătit sportivii 
noștri, desemnați să-și încerce 
șansele la Importantul turneu 7 
La complexul sportiv „23 Au
gust" se află, de citeva zile, 
lotul care va concura mîine.

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. 2-3)
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DUMĂNOIU: „PENTRU A DEVENI CINEVA ÎN SPORT
SI ÎN PROFESIE, TREBUIE SA FII UN LUPTĂTOR!“

V 7

OROS: rt

(Urm

1.

DINTRE

CAMPIONATE ® COMPETIȚII 
AGENDA ATLETICA 

© Duminică dimineața, la Baia 
Mare, Vaslui, Reșița, Sf. Gheor
ghe, Drobeta Turnu-Severin și 
București se vor desfășura eta
pele de zonă ale campk*latului 
republican de cros pentru seniori 
și juniori.

® Sîmbătă după-amlază și du
minică dimineața, în sala „23 Au
gust" din București va avea loc 
concursul dotat cu „Cupa Clubu
lui sportiv școlar de atletism", 
rezervat juniorilor de categoria a 
in-a.

Campionatele republicane de 
ale juniorilor mari vor avea 
la București în zilele de 6 
martie, ta trei reutiiuni: vi- 
6 martie — dimineața și

DE MÎINE, LA SINAIA, 
„CONCURSUL PRIETENIA1 

LA SANIE
Iată o

celor don
spadă, Fa
A.S.U. Tg
echipe

t in cri practicanți ai sa- 
performanță din Ceho- 
R.D. Germană, Polonia, 

și România (cu două e-

54 
niei 
slovacia, 
U.R.S.S. , 
chipe) se întrec, sîmbătă și du
minică (de la ora 9), pe pîrtia 
din Sinaia în cadrul 
treia a „Concursului Prietenia", 
competiție rezervată 
născuți în anul 1962 și mai ti
neri. Se vor desfășura cîte trei 
manșe la probele de simplu (bă
ieți și fete) și două manșe la 
dublu (băieți). în vederea aces
tui concurs, participanții au efec
tuat ieri coborîrile de antrena
ment oficial (cronometrate) care 
vor- fi repetate astăzi. Printre re
prezentanții țării noastre se află: 
Gabriela Haja. Rita Gheorghiță, 
Roxana Bărtusică, Livia Gheor
ghiță, Liliana Bejenaru, Dan Com- 
șa, Constantin Răducanu. Viorel 
Făcăleț, Laurențiu ^A^hoiu, Teo
dor Bucur.

în 1979, la Oberhof, victoriile au 
revenit conc urenților din R. D. 
Germană: Iris Kronke (cel mai 
bine clasat dintre români: Ga
briela Soare, locul 13). Jorg Hof
fmann (Dan Comșa, locul 17) și 
W. noffmann — N. Loch TD. Com
șa — C. Răducanu, locul 5).

de 
de

ediției a
sură, în 
pionatului 
campioană 
rea c“ c 
mentele t 

în meci 
pa consta 
țiativa pîi 
tidei, du 
dispărut 
din expli 
sirea un 
labil, cap 
este E 
victorie 
meci, 
tulul 
mai 
trăgător d 
ținerea pe 
ttaărului 
greșit... 
meci p 
norul ech 
cu Ene îi 
mai mult

Autocrit! 
vă ! Rom 
utilizat d 
cele 5 pa 
(cu CTAS 
reș). Nu 
evoluția 
ajun, din 
duală. En 
'de Dima

juniorilorA

SĂ ȘTII CIND, CIT Șl UNDE SA FACI SACRIFICII"
Drumul performanței nu este chiar așa de 

neted cum ar părea din tribună, din afara 
arenei sportive. Cum, dealtfel, nici drumul 

în viață, drumul drept, al deplinei realizări, nu 
este — și nici nu poate fi — o simplă prome
nadă. împlinirea către care tinde tînărul sportiv 
presupune învingerea multor dificultăți, presu
pune eforturi conexe, renunțări.

Pe acest drum al performanței sportive — bă
tătorit, dar veșnic_ nou — pe care pornesc suc
cesiv generațiile și la al cărui capăt nu toți cei

Drumul 
neted

gîndit vreodată 
un mare trăgă-

OROS : Te-ai 
că o să ajungi 
tor ?

DUMĂNOIU : 
nu cred că stat chiar așa mare. 
Cert este că mi-a plăcut să fiu 
trăgător principal. Că stat dintre 
cei apreciați o datorez și unei 
conjuncturi favorabile, aceea de 
a fi avut norocul să tat Unesc 
un ridicător foarte bun. Pe... 
Oros.

OROS : Ce te-a determinat să 
faci volei ?

DUMĂNOIU : O întîmplare. E 
mult de-atunci. Urmam cursurile 
Școlii de muzică din Rm. Vîlcea. 
Eram înalt, dar ca o umbră de 
■lab. Așa că părinții au hotărlt 
să mă dea la sport, să mă mai 
întremez. între cursuri și exer
cițiile de pian — ctatam Ia pa
tru mîtai cu cel ce avea să fie 
primul meu ridicător, Dragoș 
Popescu — făceam atletism : să
ritura în înălțime si alergări. 
După un timp, atletismul mi-a 
adus un accident la mină și, ta 
convalescență, a dat cu ochii de 
taine prof. Laurențiu Stilea, care 
m-a convins să încerc voleiul. 
Mi se pare că tu ai ales de la 
Început voleiul.

OROS: Nu. Și eu am ajuns ta 
volei tot de la muzică — învă
țam vioara — și de la atletism. 
Și tot pentru că părinții 
alarmat : mă Inălțasem 
mult și se temeau că nu

In primul rind,

s-au 
prea 

____ T____  _.____ _ _ ____voi 
crește drept. Așa am ajuns mai 
tatii ta sala de scrimă, apoi la 
atletism și, în fine, la grupa de 
volei a profesoarei Eugenia 
Junker... După ucenicie, ne-am 
tntîlni t la Dinam o.

DUMĂNOIU : Da. La Dinamo... 
Am avut norocul să încep per
formanța la o echipă mare. La 
alta nu cred că aș fi ajuns unde 
Stat. Tntr-o echipă mare, într-un 
colectiv care a știut întotdeauna 
să-1 ajute pe cei tineri, unde al 
permanent ta față exemplul de 
muncă și de viață al unor ade
vărate vedete — cum au fost 
Derzei. Corbeanu, Tîrlici, Schrei
ber, Udlșteanu —, unde ți se 
oferă condiții bune de pregătire, 
multă înțelegere și grijă pentru 
realizarea ta și pe plan profe
sional, unde ai ca antrenor un 
fin și iscusit pedagog, cum a 
fost George Eremin, ta acest co
lectiv ai toate șansele să "—î* 
bun sportiv.

OROS : Care crezi că e 
mai mare calitate și cel 
mare defect ale Iui 
ca sportiv ?

DUMĂNOIU : Calitățile pe care 
mi Ie recunosc stat viteza de 
execuție în atac și hotărîrea in 
Joc. Pentru mine, teama de adver
sar nu există. Am și un defect 
mare : z~: r
uneori din motive care nu 
de joc.

OROS : Dar despre mine 
crezi ?

DUMĂNOIU : Ai o calitate
deosebită, știi să te impui, să a- 
duni ta jurul tău oamenii, să le 
insufli încredere, să-i mobilizez*. 
Asta e bine pentru un coordo
nator de joc și căpitan de echi
pă... Ai terminat filologia, ai 
familie, doi copii, faci sport de 
ani și ani Ia înalt nivel. Cum ai 
reușit să le împaci ?

OROS : între profesie (însuși
rea ei), sport și familie există o

devii

cea 
mal 

Dumănoiu

mă enervez prea repede.
țin

ce

ce pleacă ajung, ne propunem să facem scurte 
popasuri, la această rubrică, cerind unora dintre 
„călători** să se dezvăluie cititorului, să privească 
în urmă și să judece ei înșiși calea parcursă, 
să privească înainte, către piscurile rivnite, care 
le sînt mai aproape sau mai departe, să-și îm
părtășească impresiile, să se sfătuiască. în pre
zența — discretă — a reporterului.

Un prim popas, astăzi, cu voleibaliștii COR- 
NELIU OROS și LAURENȚIU DUMANOIU, com
ponent i de bază ai lotului olimpic.

Dumănoiu (stingă) ți Oros, pndndv-ți 
la ele
corelație totală. Nu poți realiza 
ceva deosebit înf “ 
dacă nu faci și în celelalte două, 
în anumite momente este nevoie 
de unele sacrificii, fie în una, 
fie In alta. Important este să 
știi cind, cit și unde să faci sa
crificii, ca ptaă la urmă să iasă 
bine totul. Important este să ai 
și Înțelegerea totală dta partea 
soției, cum am eu, cum al 
cum au mulți alții...

DUMĂNOIU : Eu cred că pen
tru a deveni cineva atît în sport, 
cit și într-o profesie, trebuie s5 
fii — sau să înveți să fii — un 
luptător ! Și să știi să sacrifici 
tot ce este neesențial în viați. 
Nu mi-a fost ușor să ml împart 
între club, echipa națională, fa
milie — am și eu un copil, după 
cum știi — și eursurije la A-S.E. 
Am renunțat la multe, mai ales 
la distracții, dar Important este 
că am reușit. Și niciodată nu 
mi-a trecut prin minte să re

nunț la volei. Nid tu n-ai re
nunțat, ta ciuda unor momente 
critice. Ba, ai revenit ctad multi 
te credeau „terminat*. Cum a 
fost, ce ai simțit •

OROS : Am avut, tatr-aderăr, 
două moment critice ta cariera 
mea. în 1974 m-am Întors de la 
Campionatul mondial, din Mexic, 
cu o lombosciatică in pita puseu 
și două luni și jumătate n-am 
putut face nici o mișcare. Am 
umblat de la un medie la al
tul. Opiniile erau diferite, trata
ment e’e nu-mi slujeau la nlnnc— 
în sfârșit, am descoperit că gim
nastica medicală îmi face bine, 

itate mi-am pe- 
a de cult 

unde -

intr-o direcție.

care.

tu,

ca
O luna și jui 
trecut-o ta se 
clubului Dinamo, 
Cozma". căruia Ii port o deose
bită recunoștință, m-a pus pe 
picioare. După doi ani, a venit 
Insă și... hepatita. Eram iarăși 
afară din sport. Nu boala w ta 
sine, ci mai ales convalescența 
avea să-mi pună — și mai dure
ros — sub semnul întrebării ca
riera. Timp de 4 luni analizei? 
îmi ieșeau constant proaste. 
Eram disperat. Mi-am impus un 
regim de viață sever, elimi
nat din alimentație tot ceea ce 
putea să-mi împiedice revenirea. 
M-au ajutat mult atunci medicii 
I. Drăgan, M. Cristea și P. Ben- 
diu. N-am cuvinte să le mulțu
mesc. în ciuda părerilor pesi-

m a

întrebări ți răspunzînd 
Foto : Dragoș NEAGU

miște majoritare, am revenit 
după un an ta echipa de dub 
fl ta națională. Asta-1 : dacă
vrei ceva cu tacrtacenare, cum 
am vrut cu, aa »e poate să nu 
reușești. Am avut însă destule 
bucurii... Apropo, care a fost 
cea mai m-^re satisfacție pe care 
ți-a dat-o sportul ? Dar cea mai 
mare decepție ?

DUMĂNOIU : Am avut multe 
satisfacții, dar trei dintre ele 
m-au copleșit Ia timpul respec
tiv : ciștigarea campionatului
național de juniori cu echipa din 
Rm. Vîlcea. cucerirea titlului 
balcanic la Sarajevo, ta * 1971.
ctad debutam ta reprezentativa 
de seniori, fi — cea mai mare — 
eahLcarea. ixzna trecută, la tur
neul final olimpic. Cea mai mare 
decepție : pierderea C.C.E. 
1374, la Paris, de către 
noastră, Dinamo. In finala 
T.S.K.A. Moscova, după ce — iți 

condus 
ta se
ll, pe

in 
echipa 

cu

amintești ? — am
2—• la seturi șl cu 13—11 
tul 3. Eu am ratat punctul 
care-1 aveam ta mină...

OROS :
că am putea obține 
o medalie olimpică ?

DUMĂNOIU : Cu o 
«ebită ta pregătire, 
unele lipsuri — și putem! 
șl ar fi prima pentru

îmi amintesc... 
anul

Si 
vezi

cu

Crezi 
acesta

grijă deo- 
eliminînd 

— !— DA. 
voleiul

eu cred la 
voleiul ta

fel. Dar 
perspec-

ședințăîntr-o
ui 13 ocupat Ii

auzit
sus

DUMANOTC 
de analiză a 
CM. din 1978 am auzit multe 
voci care sus neau sus și tare 
că asta-i valoarea reală a voleiu
lui romlnese. N-am fost de a- 
eord ! Atunci cadrul organizato
ric era deficitar. ȘL deși existau 
jură tori buni, nu aveam echipă 
închegată sub toate aspectele. 
Acum a început să se vadă și 
echipa. Stat acum jucători mai 
tineri ca noL de Ia care ke 
poate eere mai mult : Stoîan. 
Căta-Ch^sa. Gîrieanu. Enescu. 
Mtaa. Mîtu. Maeavei și alții. In 
noul cadru creat, prielnic echipei 
naționale. noL ei si multi alții 
putem duce voleiul nostru pe 
locul de pe care a eoborît—

Aurelian BREBEANU

ESTE NEGLIJENT
Zilele trecute, intr-un cadru 

pitoresc, s-a desfășurat la A- 
ruga concursul republican de 
schi-fond pentru copii. între
cerile, foarte bine organizate, 
au însemnat o adevărată săr
bătoare pentru micuții com
petitori și ar fi putut consti
tui o reușită deplină dacă nu 
ar fi intervenit un caz repro
babil.

înscrierea în concurs s-a 
făcut pe echipe de club-uri și 
asociații (dte 2 sportivi la fie
care categorie de vârstă), iar 
acolo unde nu există secții 
specializate s-au alcătuit for
mații pe județ. Validarea era 
efectuată de o comisie care, 
verifica actele de identitate 
ale eorxrurenților. tabelul no
minal cu sportivii participant’ 
— VIZAT DE CJ.E.F.S. 
Toate Indicațiile privind 
scrierea în competiție sânt cu
prinse în Buletinul informa
tiv al federației de speciali-

etc. 
ta-

tete, care se află în posesia 
tuturor factorilor interesați, 
deci la fiecare secție, asocia
ție sau club. La ședința teh
nică premergătoare întrecerii, 
unii antrenori n-au venit cu 
toate actele Necesare validării 
înscrierilor și au promis că a 
doua zi, înaintea startului, vor 
prezenta tot ceea ce nu au 
avut la ședința tehnică. Majo
ritatea s-au ținut de promi
siune. elevii lor fiind admiși, 
pe bună dreptate, in compe
tiție.

După cum am fost informați, 
numai antrenorul Vasile Nan 
și-a adus echipa — Viitorul 
Moeciu — fără nici un act 
prevăzut de protocolul între
cerii în această situație, co
misia de validare nu i-a ad
mis. pe bună dreptate, schi
orii în concurs. Antrenorul. în 
loc să-și recunoască negiiien- 
ța, nu a găsit altceva mai bun 
de făcut decît să insulte, pur 
și stai piu. pe cei ce i-au a- 
tras atenția că EL este în 
culpă. Nu știm cum va jus- 
tifîea Vasile Nan cheltuielile 
de deplasare, de întreținere și 
cazare a sportivilor săi. care 
s-au întors, acasă fără să-si 
poată Justifica nrezenta la 
concursul republican de schi- 
fond oentru eonii. Sîntem 
schimb siguri că asociația 
care activează Vasile Nan 
analiza această situație și-i

în 
la 
va 
va 

imputa antrenorului respectiv 
nu numai ceea ce s-a risi- 
oH din vina sa. ci și lipsurile 
dta educație, corn oortarea ne- 
clvnizată.

Paul IOVAN

© LA PITEȘTI s-a desfășu
rat, pentru prima oară, un 
concurs de tenis în sală pen
tru copii, în organizarea 
C.S.Șc. Viitorul. Timp de trei 
zile, 16 echipe din opt clu
buri din București, Brașov și 
Pitești și-au disputat întâieta
tea, trofeul revenind jucători
lor bucureșteni. Dar iată da- , 
samentele — categ. 11—12 ani: 
1. T.C. București, 2. 
București, 3. C.SUȘc. 
Pitești • categ. 13—14 
Dinamo
București, ___
Pitești. La individual 
marcat: A. Popovici ________
Gr. Silviu (Steaua), Al. Sabo 
(Dinamo Buc.) și A. Dumitru 
(C.S.Șc. Viitorul). • SALA 
ARMATA din Brașov, de pe 
str. Carierii, se află în pli
nă renovare, urmînd ca luna 
viitoare să fie redată activi
tății. Aici se vor desfășura în 
bune condițiuni jocuri de 
handbal, volei, baschet și reu
niuni de atletică grea. • ÎN 
CADRUL „CUPEI F.D.U.S." 
s-a organizat la Urziceni, în 
cinstea alegerilor de la 9 mar
tie, o competiție de volei bă-

București,
3. C.S.Șc.

Dinamo 
Viitorul 

ani: 1.? t r
Viitorul 

s-au re- 
(T.C.B.),

ieți câștigată de formația Lu
ceafărul Urziceni. Pe locurile 
2—3 s-au situat: Filatura 
tenița și A.S. AlexenL 
„AMICII ȘOIMILOR" se 
mește clubul susținătorilor 
noscutei echipe sibiene 
fotbal F.C. Șoimii. înființat 
recent, ,.Amicii Șoimilor-, care 
își are sediul la Casa de cul
tură a sindicatelor, și-a pro
pus ca periodic să organizeze 
în t Uniri cu fotbaliștii sibieni.
• ÎN PĂDUREA PUSTNICUL, 
de la marginea Capitalei, a 
avut Ioc, în organizarea 
C.J.E.F.S. Ilfov un mare cros 
ta cinstea alegerilor, la care 
au fost prezenți aproape 500 
de tineri. S-au remarcat cu 
acest prilej atleții de ia Clu
bul sportiv sătesc Brănești, 
A.S. Olimpia Giurgiu și de la 
școlile generale din Cornetu si 
Bercenl. © DEN LNIȚIATIVA 
Inspectoratului școlar jude-

Ol-

nu- 
cu- 
de

țean Brăila (inspector — prof. 
Emilia Birzu) se face o pre
gătire model a predării ore
lor de educație fizică pentru 
clasele mici. La prima lecție, 
care a avut loc în Sala po
livalentă. au participat peste 
300 de învățători. • BAZINUL 
DE ÎNOT Corvinul din Hune
doara a găzduit recent un 
frumos concurs dotat cu „Cu
pa pionierul". La start s-au 
aliniat aproape 200 de înotă
tori din școlile generale și li
ceele municipiului, din rândul 
cărora s-a evidențiat In mod 
deosebit Isabela Rotărașu (Șc. 
gen. 7), Ionela Lupșa (Șc. gen. 
4), Sandu Călin (Șc. gen. 1) 
șl Dan Gaiță (Șc. gen. 3). • 
ÎN SALA LICEULUI econo
mic din Drobeta Tr. Severin 
s-au întrecut 10 echipe mixte 
în faza județului Mehedinți a 
campionatului republican de 
șah. Pe primele locuri s-au

casat: 1. C.S.Șc. Drobeta Tt. 
Severm, 2. Știința Drobeta TT. 
Severin, 3. Cazanele Orșova. 
• LA CEA DE-A 8-a EDI
ȚIE a „Cupei Mănușa afirmă
rii" ia box. competiție orga
nizată de C.J.E.F.S. Bistrița- 
Năsăud, au participat peste 70 
de boxeri, juniori și seniori, 
din Rata Mare, zalău, Satu 
Mare. Tg. Mureș, Reghin și 
Bistrița. Trofeul “ 
buit pugiliștilor 
Bistrița, care au 
Pe pozițiile 2—3 
C.S. Zalău 20 p
Mureș 10 p. • SPORTUL CU 
BALONUL OVAL cunoaște o 
frumoasă dezvoltare pe me
leagurile tulcene. în ultimul 
timp s-au creat nuclee de 
rugby la Mă cin, Isaccea și 
Jljila. în luna mal forul spor- 
dv din Tulcea va organiza o 
întrecere cu caracter 
pal pentru formațiile 
nlori din localitate.

a fost atri- 
de la Gloria 
totalizat 23 p. 
s-au clasat: 

Și A.S.A. Tg.

m un id - 
de ju-

RELATĂRI DE LA: 
țeanu, C. Gruia, B. Traian, 
îonescu, D. Moraru, Tr. Ena
che, I. Vlad, M. Focșan, FI. 
Toma și P. Comșa.

I. Fe- 
I.

Ioc 
și 7 
neri ____ _______
după-amiaza, sîmbătă 7 martie — 
dimineața.

O Aruncătorii de ciocan au par
ticipat la „Cupa Viitorul", primul 
concurs al anului (ciocan de 16 
kg), iată rezultatele: 1-. Tudor
Stan (Dinamo) 23,43 m (record 
egalat !), 2. Nicolae Bîndar (Di
namo) 23.30 m, 3. Petru Lenghel 
(C.A.U.) 20.82 m, 4. Mihai Roman 
(Viitorul) 20,55 m — record de 
juniori; ciocan de 11 kg: Alexan
dru Ștefănescu (Viitorul) 22,85 m
— record de juniori n.
CUPA R.C. GR1VITA ROSIE
- ÎNAINTEA ULTIMELOR

MECIURI
Ca un făcut, a nins cu 

mari cemtadu-s-e des, cam 
cit au durat cele două partide 
disputate ieri, în cadrul veritabi
lei avanpremiere a sezonului ofi
cial, care este „Cupa R. C. Grivița 
Roșie", pentru rugbyștii juniori. 
Chiar și in asemenea vitrege con
diții de timp (și, implicit, de te
ren, și așa într-o „formă" mai 
puțin satisfăcătoare), jocurile au 
plăcut : ritm, multe faze cursive, 
de spectacol.

în primul meci al zilei, Viitorul 
Quj-Napoca a evoluat exact și 
eficace în compania Rapidului, 
Șugar, Rațiu, Giura, Leoca 
compania impunindu-se neț, 
deobște în repriza secundă,’ 
fața unei echipe în plină formare: 
32—0 (10-0). Arbitru — L Vasi- 
Hcă.

A urmat partida Locomotiva — 
Olimpia. De o parte, campioana 
ultimilor ani a rugbyulul nostru 
juvenil (Se înțelege, suportând și 
ea schimbul de generație), de 
cealaltă — o formație alcătuită 
mai degrabă din copii decît din 
juniori, pe care clubul îi tratează 
cu o anume indiferență, demon
strată de lipsa a 15 tricouri ase
mănătoare și de evoluția umor 
jucători în pantofi de tenis ! Re
zultatul (firesc) : 44—0 (28—0). A 
condus oonstănțeanul V. Chiron- 
dojan.

Finala corn petiției opune dumi
nică fora 10) pe R. C. Grivița 
Roșie — care ieri „a stat" — și 
Locomotiva București. Adică toc
mai echipele responsabililor na
ționalei, Alexandru Pop (care este 
ajutat de Nicolae Vizitiu) și Con
stantin Vasile ! Celeilalte jocuri 
pentru clasament au loc sîmbătă. 
(G. R.).
• SÎMBĂTĂ ȘI DUMINICA va 

avea loc la Macin o com petiție 
la care participă divizionarele B 
T.C. Ind. Midia Constanța, Auto
mobilul Galați, Pescărușul Tulcea 
și Automobilul Măcin. În paralel 
se vor disputa jocurile tradițio
nalei întreceri de minirugby ini
țiată de Școala generală Fîrță- 
nești, alături de care vor concura 
echipe școlare din Tecuci, Măcin, 
Luncavita, Carcalîu, Constanța. 
(D. MORARU-SL1VNA).

LA INTILNIRILE
(Urmare din pag. î)

Electroaparataj, Aurel Rugină 
— secretar al organizației de 
partid de la „Conect“, Gh. 
Gheorghe — maistru matrițer 
la Electronica, Ion Enache și 
Ion Capră — oameni ai muncii 
la întreprinderea de țevi suda
te ș.a. au stat de vorbă cu 

alegătorii care, între probleme-

PE MICUL ECRAN
SÎMBĂTĂ 1 MARTIE, ora 13, 

în cadrul emisiunii „De la A 
la infinit“: Reportaj-anchetă 
despre situația patinajului ar
tistic din Capitală la nivelul 
copiilor; Campionatul mondial 
de ciclo-cros — proba profe
sioniștilor (Comentator — Hris- 
tache Naum); Tenis de masă, 
aspecte de la Campionatele 
internaționale ale României 
(transmisie directă de Ia 
Arad; comentator — Nicolae 
Angel eseu) ; ora 17,05; Hand
bal feminin, Confecția Bucu
rești — iskra Partizanske, se
mifinală a „Cupei cupelor" 
(transmisie directă a reprizei 
a n-a; comentator — Cornel 
Pumnea).

DUMINICA 2 MARTIE, ora 
15,55: „Șah" — rubrică rea
lizată și prezentată de maestra 
internațională Ellsabeta Poli- 
hroniade; oria 16,05: Tenis de 
masă, campionatele interna
ționale ale României (trans
misie directă de la Arad); 
ora 16,30: Fotbal, meciul Po
litehnica Iași — „U“ Cluj-Na
poca, din campionatul Diviziei 
A (transmisie directă de la 
lași a reprizei a n-a; comen- 

. ta tor — Copiei Pumnea); ora 
19,15 (pe programul II): „Te- 
lerama sport" (emisiune de 
Dumitru Tănăsescu).

perimen tat

„La primele 
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ternaționalel 
pentru noi. 
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toare. Acum 
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în cu totul 
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Cu două să 
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PUTĂ DE PE PLANȘA,
REZERVELOR!

NUMAI

CINE

JOACA

POATE

CIȘTIGA !

ru. Era firesc să fie preferat 
în meciurile pe echipe și nu 
să se recurgă la un trăgător 
care s-a clasat, cu chiu, cu 
vai, printre primii 16...

Intr-o situație oarecum ase
mănătoare s-a aflat și ASU 
Tg. Mureș, in meciul cu,.. Fa
rul, pierdut la tușaveraj 
(54—66), în care Huszar, cel 
mai în vîrstă dintre trăgătorii 
echipei, n-a înregistrat nici 
măcar o victorie! Sigur, . pu
tem saluta faptul că un spor- 

dorește să rămînă cît 
mai mult in activi
tatea de performan
ță (Huszar este re
almente un pasio
nat al scrimei). Tre
buie văzut, însă, 
în ce măsură 
capacitatea sa 

servi colectivului.
a-I utiliza efectiv 

tr-un turneu de două 
Înseamnă a-i pretinde 
mult, în raport cu cerințele 
unei competiții în care rezis
tența — și implicit tinere
țea! — constituie un element 
prioritar.

La Tg. Mureș, centru cu o 
statornică tradiție in scrimă 
(și mai ales în spadă) se 
simte nevoia promovării ~u 
mal mult curaj a elementelor 
tinere, ceea ce ar face să 
sporească randamentul echi
pei ASU și l-ar asigura reve
nirea în prim-plan valoric.

LELE“ DE JUDO
BUCUREȘTI

me un plan de antrenamente 
elaborat cu concursul multor 
tehnicieni și dezbătut de Biroul 
federal ; zeci, poate chiar sute 
de antrenamente pe saltea, mii 
de kilometri contracronometru. 
mii de kilograme cu haremuri 
Individuale in continuă crește
re, meciuri de selecție, meciuri 
de verificare ș.a.m.d. «Interna
ționalele» de ia Floreasca ne 
vor ajuta să vedem ce am făcut 
bine, ce mai avem de făcut 
pentru campionatele europene 
din luna mai și, în principal, 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Moscova, Ia care noi vom de
buta".

...Se apropia ora unui nou 
antrenament. Spre sală se în
dreptau grăbiți componenții lo
tului : I. Domnăr, A. Szabo, I. 
Zamfir, Gh. Dani (cat. super- 
ușoară), C. Niculae, L Năstăilă 
și V. Roșu (semiușoară), C. Ro
man, N. Vlad, P. Moțiu șl S. 
Topliceanu (ușoară), L. Lazăr, 
M. Frățică (semimijlocie), fra
ții Mihalache și Ștefan Toma, 
C. Gotcă și G. Sapta (mijlocie), 
C. Năftică și Gh. Radu (semi
grea), M. Cioc și P. Drăgoi 
(grea).

ȘI ALEGATORI

BOLĂ Z1IE PÎNĂ LA REÎNCEPEREA CAMPIONATULUI

ssile 
pății 
sînt 
r~--

t de 
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I
I
I
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CEI PATRU DIN FRUNTEA CLASAMENTULUI
FAC PRONOSTICURI Șl SE TEM DE... BAIA MARE
Astăzi, în preajma startului in retu

rul campionatului, invitații noștri sînt 
antrenorii principali ai echipelor cu 

cele mai mari șanse în lupta pentru titlu: 
Gh. Constantin (Steaua), V. Stănescu (U- 
niversitatea Craiova), A. Niculescu (Dina

mo) și FI. Halagian (F.C. Argeș). Invitații 
noștri scrutează perspectivele returului, a- 
ducind elemente din planurile lor concre
te. Sigur că prezența a numai patru an
trenori este puțin arbitrară, deoarece mai 
există echipe care vizează lupta pentru

titlu. Noi ne-am oprit însă asupra celor 
patru echipe din frunte care, nu intîmplă- 
tor, desigur, sînt singurele formații care au 
mai cîștigat campionatul național de fot
bal. Așteptăm, bineînțeles, replica echi
pelor... uitate.I GII CONSTANTIN (StCdllfl): 

„0 MORIȘCĂ In cinci 
PENTRU UN TRICOU

GALBEN“
■ „Aștept de la partidele pro

gramate in sezonul de primă- 
Ivară un progres general pe 

toate planurile, reflectat prin- 
tr-un evident salt calitativ. Mă 

Igindesc, desigur, in primul 
rind. la echipa pe care o antre
nez, Steaua, care doresc să se 
remarce printr-un joc colectiv, I. bine organizat, cu atribute ale 
fotbalului modem. Intr-un cu
vint, fotbalul practicat de Steaua 

Isă se ridice la cotele cerințe
lor competiționale. Reluarea 
întrecerii ne va oferi o „moriș- 

Ică" in cinci intre Steaua, Uni
versitatea Craiova, Dinamo, 
F.C. Argeș. F.C. Baia Mare. 
Noi ne-am propus încă din 

Ivara anului trecut să terminăm 
competiția pe primul loc și 
sper să ne ținem de cuvint. Dar 

I pentru ca saltul calitativ dorit
să se facă simțit este absolut 
necesar ca toate meciurile să

- se desfășoare in limita unei I depline sportivități in teren ți

m tribune. Este inadmisibil ca 
la nivelul primului eșalon de 
performanță să mai intilnim 
jucători care nu-și respectă ad
versarul. practicind jocul dur, 
care nu face decît să frâneze 
evoluția fotbalului. Și ar mai 
fi ceva de adăugat : cred că a 
venit timpul ca antrenorii tutu
ror echipelor să-și dea, in sfir- 
țit, seama că rezultatele favo
rabile nu pot apare decît prin 
practicarea unui joc complet, 
ofensiv, renunțîndu-se la acea 
baricadare in apărare, lipsită 
de spectaculozitate, falimentară, 
sortită eșecului".

VALENTIN STĂNESCU
(rniversitatea Craiova):

„CAMPIONATUL Șl, DACĂ 
SE POATE, CUPA"

„Am spus-o și cu alt prilej 
că noi ne-am propus ca obiec
tive in acest an ciștigarea cam
pionatului și promovarea echi
pei pină in finala Cupei. Obiec
tivele noastre nu s-au modifi
cat, așa că nu ne rămîne decît 
să muncim ca și pină acum, cu 
toată seriozitatea, cu responsa
bilitate. eu tragere de inimă. 
Prevăd, in retur, o dispută. a- 
prigă in cinci, pentru că Steaua. 
Universitatea, Dinamo, F.C. Ar
geș și F.C. Baia Mare au șanse 
egale în lupta pentru titlu. Ori
care din aceste echipe poate 
ciștiga puncte și in deplasare 
— iată unul dintre motivele 
care mă fac să consider că, 
pină la urmă, victoria din a- 
ceastă cursă de urmărire va 
reveni echipei care : 1. își va 
doza mai bine forțele ; 2. va 
ști să-și mențină valid lotul 
de jucători. Din acest ultim

punct de vedere, noi pășim 
handicapați în retur. Bălăci va 
fi indisponibil în martie. Bel- 
deanu nu va juca in primele 
etape. Geolgău abia și-a reluat 
antrenamentele. Marcu nu-i re
făcut complet, tn sfîrșit, Uni-* 
versitatea mai are un obiectiv 
pe care și-l dorește îndeplinit 3 
menținerea într-o formă sporti
vă corespunzătoare a tuturor 
jucătorilor selecționați în lotu
rile reprezentative, zece la nu
măr. Dar acest obiectiv poate 
fi îndeplinit prin modul de 
comportare — să sperăm buni 
— în campionat, și Cupă".

cile terenuri de sport dintre 
blocuri. „Spații de mare impor
tanță pentru sănătatea copiilor 
noștri — spunea Vasile Fluer 
— la amenajarea cărora ne vom 
da concursul cu toții, partici- 
pind la acțiuni de muncă pa
triotică".

în alte circumscripții — cum 
sînt cele cu numerele 59, 60, 
61, 62, 68, 71 — s-a propus
amenajarea unor parcuri pen
tru copii (în spatele întreprin
derii Electronica, de pildă, în 
cartierul Pantelimon, lîngă spi
talul clinic Pantelimon ș.a.), 
din care — s-a precizat — „să 
nu lipsească în nici un caz te
renurile de sport, aparatele de, 
gimnastică".

I ANOEIO NICL’LESCE (Dinamo): 

I „LUNA MARTIE, 
I HOTĂRlTOARE!“
I„Aș vrea ca în returul care 

începe să se întâmple următoa
rele :

11. Dinamo să joace cu mai 
multă însuflețire, valorificînd 
buna pregătire de iarnă care 

Is-a efectuat.
2. Echipa să joace din plin 

90 de minute, eliminînd mo
mentele de relaxare pe care 

Ile-a avut in trecut.
3. Să reușim în marele exa

men al lunii martie. Pe par- 
I cursul acestei luni, Dinamo își 

joacă aproape toate șansele. Să 
nu uităm că în această lună 

I martie echipa noastră întâlnește 
pe toți „cei mari" — F.C. Ar
geș, Universitatea Craiova și 
Steaua, pe teren propriu — I avind și jocuri dificile în de- I plasare (cu Olimpia, Sportul 
studențesc și A.S.A. Tg. Mureș). 

14. tn ceea ce privește forma
ția, sper să avem linia de fund 
etalon, cu G. Sandu în reve- 

, nire de formă și cu un Stănes

cu pe cale de stabilizare. Con
tăm pe integrarea reală a lui 
Mulțescu in ansamblul echipei 
— valoarea lui impune acest 
lucru — Și pe o linie de atac cu 
Țălnar, Dudu Georgescu (com
plet refăcut) și Iordache, un 
înaintaș cu calități care vor fi, 
sper, confirmate. Dacă luna 
martie va găsi echipa în plină 
formă, obiectiv asupra căruia 
am lucrat intens, atunci Dina
mo va putea urca simțitor cota 
lui +3 in clasamentul adevă
rului, element hotăritor în 
lupta pentru titlu”.

EL. HALAGIAN (F.C. Argeș): 

„VA CIȘTIGA ECHIPA 
CU NERVII MAI TARI"

.Returul îl prevăd mai greu 
ca oricind. Lupta va fi aspră, 
atât în fruntea, cît și in sub
solul clasamentului. Pe noi insă, 
firesc, ne interesezi lupta din 
partea superioară a ierarhiei 
divizionare, lupta pentru titlul 
pe care îl avem de apărat. Și 
cu toate că, deocamdată, ne 
găsim pe poziția a patra — de 
reținut, după o spectaculoasă 
revenire în finalul sezonului de 
toamnă —, trebuie arătat că nu 
ne-am spus încă ultimul cuvint. 
Teoretic și practic, toate cele 
patru formații din „cap" — a- 
dică Steaua, Universitatea Cra
iova, Dinamo și F.C. Argeș — 
au șanse aproximativ egale la 
ocuparea primului loc. Aș spu
ne chiar că nici F.C. Baia Mare 
nu poate fi omisă din acest 
calcul al hirtiei. Cine va în
vinge pină la urmă ? După pă
rerea mea, învingătoare va fi

echipa care va rezista cel mai 
bine psihic, pentru că încorda
rea întrecerii, mai ales in par
tea sa finală, va fi atit de mare 
incit numai aceia cu nervii 
foarte tari, bine pregătiți in 
general și in special sub raport 
moral, vor reuși. Și sperăm să 
fim noi aceia care, așa cum am 
mai dovedit-o și in alte împre
jurări asemănătoare — nu mai 
departe in vara anului trecut —» 
să urcăm pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, sau, mă
car, pe... podium".

a

„Cupa“ a demonstrat, campionatul va trebui să infirme:

I UNII RATEAZĂ, ALȚII NU
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Agențiile Loto- 
Pronosport și vîn- 
zntorii volunți vă 
oierâ LOZUL MĂR
ȚIȘORULUI - un 
nou prilej de fru
moase satisfacții, 
un cadou plăcut 
pentru cei dragi I

Duminica trecută s-au dis
putat „optimile" CupeL Au fost 
opt partide atractive, patru 
dintre cele mai bune divizio
nare B angajîndu-se în con
fruntări directe care n-au fost 
cu nimic mai prejos decît par
tidele ce au opus formații din 
primul eșalon. Dintre aceste 
șase partide de Cupă, cea 
de Ia Brașov a atras în 
mod deosebit atenția, deoa
rece putea răspunde la două 
întrebări legitime : cum vor 
juca din nou cei șase interna
ționali craioveni după reveni
rea din turneul sud-american 
și după cele 120 de minute de 
efort din restanța cu Olimpia 
de la Timișoara, cum șl cit 
timp vor reuși băcăuanii să a- 
plice marcajul strict, „metodă" 
de abordare a jocurilor pe care 
și-au propus-o sub bagheta an
trenorului lor Traian Ionescu ? 
Și, intr-adevăr, răspunsurile au 
fost cît se poate de clare. Uni
versitatea a evoluat la fel ca 
la Timișoara, mizînd totul pe 
cartea ofensivei neîntrerupte, 
care i-a adus în toamna trecu
tă o suită de frumoase succese 
și o prezență notabilă în Cupa 
U.E.F.A. Atacanții și mijlocașii 
ei, însă, CONTINUA SA RA

TEZE ENORM, ca urmare a 
nonșalanței lui Cîrțu, precipită
rii iui Irimescu și Ticleanu, 
neconcentrării lui Cămătaru, 
dorinței lui Bălăci de a face el 
singur totul. De partea cealal
tă, Sport club s-a exprimat 
după partitura apărării ferme, 
pe care și-a însușit-o destul de 
bine. Credem că foarte puține 
echipe vor reuși să învingă 
tînăra formație băcăuană, care 
mai are totuși de învățat o lec
ție— lecția atacului. Sau a con
traatacului ! Pentru că doar cu 
patru șuturi expediate spre 
poarta adversă în 90 de minute, 
la Brașov, nu se poate obține 
decît o victorie întimplătoare. 
In cel mai fericit caz. Lecția 
aceasta li s-a predat, dar Chi- 
taru, Antohi, Șoiman, Botez. 
Șoșu NU ȘI-AU ÎNSUȘIT-O. 
Deocamdată. Meciul de cupă 
dintre cele mai tinere echipe 
ale Diviziei A a evidențiat așa
dar :

0 existența unor preocupări 
— vizibile și la celelalte divi
zionare A — pentru rezolvarea 
in bune condiții, gindit, a sar
cinilor de apărare ;

• o mare lacună în privința 
îmbunătățirii tirului — ca pre
cizie și volum — spre poarta 
adversă.

SUTEAZĂ...
Exact aceste aspecte au fost 

puse în fața celor 18 antrenori 
ai divizionarelor A la consfă
tuirea ca¥e a avut loc, luni, la 
federație. Probleme evidențiate" 
și în jocul echipei naționale în 
turneul pe care l-a efectuat 
recent Ei, cei 18, și le-au no
tat Rămîne de văzut dacă vor 
reuși să le și rezolve. Totul 
e să încerce. Să încerce să facă 
breșe într-o concepție potrivit 
căreia unii dintre ei caută să 
se mulțumească, de ani de zile, 
cu foarte puțin.

Legat intrinsec de toate aces
tea ne-am amintit că, nu de 
mult, Francisc Fabian, cunos
cutul șlefuitor de talente, ne 
spunea cu mare convingere : 
„Mi-a plăcut să formez îndeo
sebi inintași. Pentru că ei sînt 
cei care FAC, în principal, 
fotbalul. El pun probleme, a- 
părătorii le rezolvă".

De ce n-ar încerca și echi
pele noastre SÂ PUNA PRO
BLEME, nu numai să lupte din 
greu — ca în meciul cu Italia 
— să le rezolve pe ale altora 7

Laurențiu DUMITRESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE VOR FI MARII 

CÎȘT1GĂTOR1 ?
. Au mai rămas doar două zile 
piuă la tragerea extraordinară 
Loto a Mărțișorului, organizată 
după formula de mare succes a 
tragerii Revelionului, la care prin
tre cele 80.000 de ciștăguri s-au 
atribuit și OPT AUTOTURISME 1 
In cadrul a 12 extrageri de alte
10 numere fiecare, pârtie ipanțxLoc
11 se oferă șanse sporite de a ob
ține AUTOTURISME „Dacia 1300“ 
șl ,, Skoda. W0 L“, EXCURSII pe 
ruta R.P. Bulgaria — Turcia sau 
In R.P. Polonă, ClȘTIGURJ IN 
BANI de valori variabile șl Axe. 
Se participă pe bilete de S, ÎS 
și 25 lei varianta simplă, acestea 
din urmă avînd drept de cȘștlg 
la toate extragerile. Cu varian
tele combinate șl combinațiile 
„cap de pod" se pot obține sulte 
de ciștiguri la mai multe cate
gorii. Agențiile Loto-Pronosport 
vă mai stau la dispoziție numai 
astăzi și miine pentru procurarea 
biletelor cu numerele preferate.

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 23 februarie 1980, se tele
vizează în direct începlnd de lia 
ora 18.25.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 22 FEBRUARIE 1980

Cat. 1 : 2 variante 100%
(autoturisme Dacia 1300) și 6 
variante 25% a 17.500 lei ; cat. 
2 : 14 variante 25% a 7.606 lei; 
cat. 3 : 20,25 a 5.259 lei ; cat. 41 
37 a 2.878 lei ; cat. 5 : 152,75 a 
697 lei ; cat. 6 : 386,25 a 276 lei; 
cat. X : 2.026,50 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 178.552 
lei.



AU FOST ALCĂTUITE ECHIPELE PENTRU CONCURSUL STOP-CAORU

ÎNTÎLNIREA DE TENIS ROMÂNIA-AUSTRIA NTERNAȚIONAL

Conform tradiției (și regula
mentului), cu 10 zile înainte de 
disputarea meciului de „Cupa 
Davis" România — Austria, a 
fost desemnat arbitrul neutru 
al întîlnirii și au fost comuni
cate loturile celor două forma
ții. Arbitrul principal, care va 
prezida operația tragerii la 
sorți și va supraveghea între
gul meci este cunoscutul ofi
cial italian Carlo Martini, din 
Lido — Veneția. Federația de 
tenis austriacă a anunțat că va 
trimite la București următoarea 
echipă : Peter Feigl, Hans 
Kary, Robert Reininger și Hei- 
mar Stiegler, avînd drept căpi
tan — nejucător pe Rudi Hos- 
kowetz (fost Daviscupman aus
triac). Echipa României contea
ză pe serviciile lui Ilie Năstase,

Florin Segărceanu, Dumitru Hă- 
rădău și Andrei Dirzu, fiind 
condusă de căpitanul — neju
cător Gheorghe Viziru,

MECIUL DE TENIS
EUROPA - S.U.A.
COPENHAGA, 28 (Agerpres). 

După cum s-a mai anunțat, săp- 
tămîna viitoare va începe pe te
ren acoperit, la Copenhaga, un 
meci de tenis dintre o selecțio
nată a Europei și reprezentativa 
S.U.A. în urma tragerii la sorți 
s-a stabilit ca in prima zi să 
aibă loc partidele Borg — Con
nors și Panatta — Gerulaitis. în 
ultima zi este programată proba 
de dublu: Connors, Gerulaitis — 
Borg, Panatta.

CONEECEIA BUCUREȘTI S-A PREGĂTIT INTENS
PENTRU PASUL SPRE FINALA „CUPEI CUPEEUR"

(Urmare din vag. 1)

ma dreaptă a echipei adverse 
se impune atît în atacul po
zițional, cit și prin contra
atacurile pe care le lansează. 
Și, desigur, pregătirile au fost 
făcute în primul rînd în raport 
cu calitatea acestor piese de 
bază ale echipei cehoslovace. 
„Dar peste toate aceste detalii 
— ne spunea antrenorul — 
ne-am îndreptat atenția asupra 
îmbunătățirii in ansamblu a jo
cului, astfel ca echipa să fie 
capabilă să rezolve prompt și 
alte eventuale situații pe care 
ni le-ar crea handbalistele ce
hoslovace".

în ultima vreme — faptul a 
fost unanim sesizat — sporti
vele de la Confecția au dat 
unele semne de oboseală fi
zică, evidente chiar la lotul de 
bază al echipei. Astfel se și 
explică faptul că în semifinala 
„Cupei României" randamentul 
nu s-a ridicat la potențialul 
maxim al echipei. Tocmai de

aceea, antrenorul Valeriu Go- 
gâltan a luat și măsuri de o- 
dihnă, de recuperare după in
tensele eforturi depuse de ju
cătoarele echipei sale.

Meciul se joacă mîine, de la 
ora 16,30, în Palatul sportu
rilor și culturii. Returul întîl- 
nirii este programat în ziua de 
9 martie, la Partizanske. Este 
lesne de înțeles că handbalis
tele românce vor trebui să-și 
asigure o zestre de goluri care 
să le permită să evolueze 
.dezinvolt în deplasare. Iubito
rii handbalului — ca să nu 
mai vorbim de echipa însăși — 
ar dori ca și acest penultim 
pas să fie trecut cu bine, ast
fel ca una din finalistele „Cu
pei cupelor" să fie Confecția 
București.

★
Biletele pentru meciul de hand

bal Confecția București — Iskra 
Partizanske (Cehoslovacia) se vor 
pune în vînzare azi La sediul 

. din str. V. Conta nr. 
16, iar în ziua meciului la casa 
de bilete a Palatului sporturilor 
șl culturii.

C.N.E.F.S.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

ceilalți participanți. în lotul 
iugoslav se află cele mai bune 
patru jucătoare (Palatinus, 
Perkucin — medahe de bronz 
la dublu feminin la C. M. de la 
Phenian, Fabri și Batin ici), pre
cum și jucătorii Stipancici (me
dalie de aur, la dublu mascu
lin cu Surbek, la C. M.). Ka- 
linici, Karakasevici, Jumci și 
alții, aflați în primele zece 
locuri pe lista valorică a țării 
lor. Reprezentativa Bulgariei și 
Poloniei aliniază tot ce are mai 
bun tenisul de masă din aces
te țări. Vor fi prezenți la Arad 
sportivi cu experiență din Ceho
slovacia și Franța, precum și 
din Siria, țară în care acest 
sport cîștigă tot mai mulți 
adepți.

Pentru sportivii noștri, îndeo
sebi pentru cei din loturile ca
re se pregătesc în vederea 
Campionatelor europene de la 
Berna, „internaționalele" de la 
Arad vor constitui un ultim 
prilej major de verificare cu o 
lună înaintea întrecerilor con-

tinentale. Așteptăm o clarifi
care in ce privește alcătuirea 
lotului nostru feminin, care a 
contat în ultima vreme doar pe 
două jucătoare — Eva Ferenczi 
și Liana Măcean —, a căror 
evoluție contradictorie, când 
bună, cind slabă, în competi
țiile din acest an, dovedește 
că mai au multe de făcut. De
sigur, și pentru lotul masculin 
verificarea de la Arad va fi 
foarte utilă, inclusiv in ceea ce 
privește componența.

Se va juca pe 8 mese de 
producție românească QSi£- 
mar"). cu mingi japoneze („Nit- 
taku").

După cum ne informează co
respondentul nostru Nicolae 
Străjan, comisia de organizare 
a pus din timp la punct toate 
amănuntele, jar concurenții au 
făcut ieri antrenamente de a- 
comodare.

Programul de astăzi (orele 9 
— 14 și 16 — 20,15) : probele 
pe echipe masculine și femini
ne (pină la semifinale) ; dublu 
feminin (turul I) și dublu mas
culin (tururile I și II).

• ZBORUL NĂLUCILOR ALBE pe plrti- 
ile de gheață șl de nea a luat stirșît In 
capitala sparturOcr de iarnă, a celui de 
al xm-lea ciclu olimpic Nu este insă 
decit un foarte scurt „respiro”, căci iirc- 
șul schiorilor, patinatorilor, boberiior și bo- 
chelștilor va continua In acest final de se
zon hlvernal, care mal promite momente 
de mare atracție • CEI MAI GRĂBIȚI, 
competitorii „Cupei Mondiale" La schi al
pin, care și-au mutat terenul de dispută pe 
pistele apropiate de Lake Placid, in S.U.A. 
și Canada. La Waterville, stațiune mon
tană din centrul Americii, o primă sen
zație: dublul campion olimpic Ingemar 
Stenmark termină al 21-lea la „uriaș", spe
cialitatea sa... • ROBIN COUSINS, cam
pionul săriturilor pe ghea . și al piruete
lor pline de avint și grație, nu va trece 
la profesionism ! După medaliile de aur 
cucerite la „europenele" de la Goteborg și 
la Jocurile Olimpice tinărul patinator en
glez (22 ani) vizează și pe cea a campio
natelor mondiale, programate la Dortmund 
între 11 șl 16 martie. Adică, tși dorește 
realizarea „marelui șlem" al patinajului ăr- 
tistict Ceea ce a reușit acum patru ani ce
lebrul său corn patriot, John Curry. • ȘI 
mai Departe se gîndeste Eric Heiden, 
recordmanul absolut de la Lake Placid,

DE ÎNOT
DE LA BERLIN

BERLIN, 28 (Agerpres). în 
cadrul concursului internațional 
de natație de la Berlin, înotă- 
toarea Petra Schneider (R. D. 
Germană) a stabilit un nou re
cord european în proba de 200 
m mixt, cu timpul de 2:13,94. 
Vechiul record îi aparținea cu 
2:14,51. Irinel Pănulescu și Ma
riana Paraschiv s-au clasat pe 
locurile 5 (cu 2:23.07) și, res
pectiv, 6 (cu 2:24,88).

Alte rezultate : feminin : 100 
m spate : Rica Reinisch (R.D.G.) 
— 1:O2,46 ; 200 m liber : Petra 
Schneider (ft-D.G.) — 2:01,29 ; 
200 m bras : Bettina Lobel 
(R.D.G.) — 2:39,61 ; 100 m flu
ture : Katrin Seick (R.F. Ger
mania) — 1 :00.99 (nou record 
național); masculin : 100 m li
ber : Marcello Guarducci (Ita
lia) — 52,0.

STENMARK: PROBA 
NR. 100!

Clasat pe locui 21 în slalomul 
uriaș, schiorul suedez Ingemar 
Stenmark a terminat invingător 
în proba de slalom special de 
la Waterville Valley (S.U.A.). 
Campionul olimpic a realizat in 
două manșe timpul de 1:42,04. 
Aceasta a fost cea de-a 100 
probă din cadrul „Cupei Mon
diale" la care a participat Sten
mark. în 47 dintre ele s-a si
tuat pe primul loc.

In clasamentul general al 
„Cupei Mondiale" continuă să 
conducă Stenmark — 170 p, ur
mat de Wenzel (Liechtenstein)
— 142 p și Krizaj (Iugoslavia)
— 112 p.

„MARATONISTUL" ZĂPEZILOR

NIKOLAI ZIMIATOV, triplu campion olimpic de schl-fond, per
former unic în istoria J.O. de iarnă

dștigtnd trei titluri, in în
trecerile fondiștilor, la Lake 
Placid (30 km, 50 km și șta
feta 4X10 km), Nikolai zimia
tov (24 de ani) înscrie un 
fapt unic in analele „Olimpia
delor albe". El a fost, poate, 
schiorul in cel mai constant 
progres, de-a lungul anilor de 
pregătire pentru această ulti
mă ediție a J.O. de iarnă. A 
fost inclus in lotul de schi- 
fond al U.RSS. in 1976, cind 
dștiga primul său titlu unio
nal, pe distanța de S0 km. Cu 
un an mai înainte, fusese 
medaliat cu argint la „europe
nele' de juniori, la 15 km. 
In sezonul rm, Zimiatov mă
rește la două numărul titlu
rilor deținute in campionatele 
țării, iar in 1976, participtnd 
ta campionatele mondiale de 
la Lahti, cucerește „argintul' 
probei sale preferate, cea de 
30 km. De atunci, el a înce
put să concureze cu succes fi 
in „maratonul' schiorilor, 
cursa de 50 km. Dar, fapt 
neîndoios, pină la consacra
rea ta internațională mai s- 
pea de așteptat, l-a fost dat 
acestui tenace și robust fon- 
dist (1,01 m înălțime, 70 kg

greutate), membru al clubului 
Spartak Krasnogorsk, să a- 
jungă la un maximum de 
formă nemaiîntîlnit în cariera 
lui, tocmai acum, in supre
mele întreceri. A fost primul 
campion olimpic al celei de-a 
XIII-a ediții, cind cîștiga 
cursa de 30 km in ziua 
inaugurală, s-a numărat 
printre ultimii, in preziua în
chiderii Jocurilor, laureat pe 
cea mai lungă distanță, a ce
lor 50 km.

Asaltat de ziariști, la ultima 
sa coborlre de pe podium, 
Nikolai Zimiatov le-a dat ur
mătorul amănunt interesant, 
care explică in parte actua
lele sale succese : „M-a aju
tat mult faptul că între lo
cuința părinților mei, în sa
tul Rumianțevo, lîngă Mosco
va, și școala sportivă din 
Novopetrovsk, unde am fost 
primit, la 14 ani, este o dis
tanță de 5 kilometri. Am stră
bătut-o de sute de ori, dus 
șl întors, pe timp de lamă, 
făcîndu-mi astfel un foarte 
susținut antrenament cotidian, 
care mi-a fost de folos în 
mod deosebit mai tîrzlu l~.-

SPORTUL IDEAL - SIMBIOZA ALERGĂRII PE JOS CU NATATIA?
• Conservarea condiției fizice în opiniile unor reputați academicieni

Se poate recomanda ca op
timă din punct de vedere al 
sănătății o anume disciplină 
sportivă, pornindu-se de la 
punctul de vedere, cvasiuna
nim acceptat, că educația fi
zică și sportul constituie un 
factor esențial în echilibrul 
psihic și somatic al omului 7 
Academicianul Ștefan Milcu, 
reputată personalitate a școlii 
românești de endocrinologie, 
recunoscută pe plan internațio
nal, după ce a practicat în ti
nerețe fotbalul, voleiul, 
nismuL înotul, schiul, a 
trat acum, la vîrsta a 
ultimele două discipline 
tive. „Dar trebuie să vă 
turisesc — spunea profesorul 
— că in fiecare zi caut să 
am cel puțin o oră de mișcare, 
de mers pe jos". Iar o altă so
mitate a medicinii românești, 
prof. univ. dr. doc. Constantin 
Arseni. face o distincție : 
„Sportul de performanță se a- 
dresează numii acelora care 
sint înzestrați din naștere cu • 
serie de calități. Neavind a- 
ceste calități și ineercind să le 
dobindești pe parcurs, pe cale 
artificială, riști să ai, de ase
menea. neplăceri™ In cazul in 
care nn ai făcut sport in co
pilărie și in tinerețe, există un 
singur remediu : să mergi 1“ Și 
neurochirurgul de reputație 
mondială a adăugat că perso
nal a mers extraordinar de 
mult pe jos. făcind și acum 
acest lucru, ca o plăcută ne
cesitate.

dețînâtonM celor 5 titluri de campion olim
pic In patinaj m viteză. El anunță că in
tenționează să participe si la Jocurile anu
lui IBM, la Sarajevo. Șl obiectivul său este 
— nici mai mult, nici mai puțin — repe
tarea performanței de la actuala ediție I 
• PENTRU UN PREMIU AL EFICIENTEI

puteau concura și reprezentanții R.D. Ger
mane in Întrecerile de bob de la Mt. Hoe- 
venberg. Ei au ciștlgat patru din cele șase 
medalii puse In joc (una de aur și una de 
bronz la bob 4 persoane; una de argint șl 
alta de bronz la bob 2 persoane). După ul
tima coborlre, pilotul Meinhard Ne timer 
(33 ani), care a condus primul echipaj al 
acestei țări la două victorii șl în prece
denta ediție, de la Innsbruck, a declarat 
presei că se retrage din activitatea, compe- 
tițlonală. O splendidă Încheiere ! • UN

alpi- 
păs- 

treia, 
spor- 
măr-

La întrebarea care a și des
chis acest articol, pusă și de 
către Consiliul prezidențial 
pentru educație fizică și sport 
din S.U.A. (organism creat cu 
aproape două decenii in urmă 
de către J. F. Kennedy), au 
răspuns mai mulți experți și 
medici de specialitate ameri
cani Nici o disciplină sportivă 
n-a putut însă întruni califi
cativul de sport realmente com
plet, general valabil în lumea 
atît de diversă a practicanți- 
lor exercițiului fizic. S-au ex
primat opinii diferite, cele mai 
multe sufragii obținîndu-le, în 
cele din urmă, natația și alej» 
garea pe jos, de unde și ideea 
că sportul ideal pentru sănă
tate ar fi... combinația acestor 
două forme de mișcare. Con
cluzia celor care au efectuat 
ancheta : „Practicarea alterna
tivă și regulată a celor două 
activități sportive pot consti
tui o simbioză perfectă, capa
bilă să amelioreze și să con
serve condiția fizică". De ce 7 
Pentru că natația — spun res
pectivii specialiști — constituie 
un excelent exercițiu care am
plifică și regularizează func
ția respiratorie, 
ganismul și-l 
nios. Mușchii 
nali* nu sint 
(vezi principiul 
așa incit pentru compensare se 
cere alergarea pe jos, care re
vigorează mușchii cardiaci și 
ai picioarelor.

Este aceasta o schimbare de

optică a amintitului consiliu^ 
întrucît acum cîțiva ani „moda 
jogging“-ului se reflecta fidel, 
alergarea pe jos conducînd în- 
tr-un clasament al sporturilor 
benefice, înaintea ciclismului, 
natației, patinajului etc. (ulti
mul fiind....................... “
contribuit 
exprimată 
naut Neil 
om care a 
se declara împotriva jogging- 
ului, ca mijloc exclusiv, pe mo
tiv că epuizează prematur re
zerva inimii ?

clasat golful). Să fi 
la aceasta și opinia 
de celebrul cosmo- 

Armstrong — primul 
pășit pe lună — care

Paul SLAVESCU

Fotbal
meridiane

Activizează or- 
dezvoltă armo- 
„antigravitațio- 
insă solicitați 

lui Arhimede...)

ALT RECORD INSOLIT al Olimpiadelor 
albe- a tost stabilit șl de schiorul sovietic 
Aleksandr Tihonov, medaliat cu aur la pa
tru ediții consecutive în proba de ștafetă 
4X7,5 km din cadrul concursului de biatton. 
Tihonov are acum vîrsta de 33 de ani, iar 
de Ia prima sa victorie olimpică, la Greno
ble, au trecut 12 ani ! • SA IEȘIM, totuși, 
din zonele glaciale ale iernii sportive, pen
tru alte competiții la ordinea zilei. Ne re
ține un fapt fără precedent din tenis. Tur
neul de la Rancho Mirage (California) a 
avut 4 câștigători, la egalitate ! După dispu
tarea sferturilor de finală, ploaia a făcut 
imposibilă continuarea jocurilor, astfel că 
organizatorii au fost nevoițl să declare în
vingători pe toți cel calificați și anume: 
Jimmy Connors, Brian Teacher. Peter Fle
ming și Gene Mayer. » PRIMĂVARA 
VINE GREU șl în Alpil francezi, unde o 
furtună cu zăpadă a cauzat moartea a doi 
alpiniștl japonezi, porniți în ascensiunea 
vîrfului Eperon Walker (4.200 m). El au 
fost reperați ultima oară la altitudinea de 
3.850 m, după care urma U s-a pierdut de
finitiv în împărăția ghețurilor.

Radu VOIA

MECIURI INTERNAȚIONALE
• La Bremen, în meci pentru

preliminariile C.E., reprezentativa. 
RJ. Germania a surclasat Malta 
cu 8—0 (3—0). - - -
înscrise de Fischer (2), Allofs (2) 
Kelsch, ~ ’__ —
Hollan (autogol). Reamintim 
in primul joc scorul a fost 
0—0. Clasamentul final al grupei 
a VH-a: 1. R.F. Germania 10 p, 
2. Turcia 7 p, 3. Țara Galilor 6 p, 
4. Malta 1 p. Echipa R.F. Ger
mania va participa La turneul fi
nal.
• Pe stadionul ..Pare des Prin

ces- din Paris s-a disputat parti
da amicală Franța — Grecia, în
cheiată cu victoria gazdelor: 5—1 
(2—1). Golurile echipei franceze 
au tost marcate de Platini (20, 
Bathenay (penalty), Christoph șl 
Stopyra, respectiv Mavros. Au 
asistat peste 35 000 de spectatori.
• în zona asiatică a turneului 

preolimpic, la Singapore: R. P. 
Chineză — Iran 2—2 (0—0).
• în preliminariile Turneului 

UJJ.A.: Franța — Belgia 2—0 
(0-0).

PROGRAMUL ECHIPEI ANGLIEI
înaintea turneului final al 

reprezentativa Angliei (viitoarea 
adversară a României iîn prelimi
nariile C.M. ’82) va susține nu
meroase meciuri amicale. După 
victoria cu 2—0 repurtată asupra 
Irlandei Ron Greenwood, selec
ționerul reprezentativei a anunțat 
că la 26 martie este programat 
,,amicalul- Anglia — Spania. Vor 
urma Întîlnirii e cu Țara Galilor, 
Scoția, Argentina și Australia. 
Celebrii internaționali Keegan si 
Woodcock, care activează în cam
pionatul vest-german. au primit 
aprobarea din partea forului de 
specialitate din R.F.G. să joace 
doar în două din părtidele de 
pregătire ale selecționatei AnglieL

Golurile au lost

Rummenigge, Bonhof și 
că 
do
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