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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a aflat din nou, în cursul zi
lei de vineri, în mijlocul oa
menilor muncii dintr-o serie 
de mari întreprinderi bucureș- 
tene, de pe platforma indus
trială din zona de sud a muni
cipiului, unități de frunte ale 
economiei noastre, a căror acti
vitate este semnificativă pen
tru evoluția in ritmuri înalte a 
Întregii industrii românești in 
ultimii ani.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovară
șii Constantin Dăscălescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Fană și Ilie Rădulcscu.

Inscriindu-se în dialogul per
manent pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îl poartă cu 
făuritorii istoriei noastre con
temporane, această nouă etapă 
a vizitei de lucru în Capitală 
a prilejuit o rodnică analiză, 
la fața locului, a stadiului în 
care se află îndeplinirea sarci
nilor de plan pe acest ultim an 
al cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice, modul in care 
se acționează pe linia hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea al 
partidului, constituindu-se în- 
tr-un cadru deosebit de favo
rabil pentru găsirea unor solu
ții eficiente și originale de op
timizare a producției. în acest 
sens, noul dialog de lucru al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu harnicele colective de aici, 
cu factorii de răspundere din 
centrale și ministere, a condus 
la stabilirea unor măsuri con
crete vizînd valorificarea co
respunzătoare a potențialului 
material și uman al fiecărei 
unități, asigurarea unei calități 
noi, superioare in întreaga ac
tivitate economică.

Noua întilnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu reprezen
tanți ai clasei muncitoare din 
Capitală se înscrie, totodată, 
ca un eveniment de o însem
nătate deosebită în cronica po
litică a patriei, desfășurindu-se 
în atmosfera de intensă activi
tate în care întregul nostru 
popor, strîns unit în jurul se
cretarului general al partidului, 
întîiul fiu al națiunii noastre 
socialiste, intimpină alegerile 
de deputați de la 9 martie. Este 
o atmosferă de entuziasm, de 
mobilizare tonică, pe măsura 
timpului eroic pe care îl trăieș
te România socialistă, in care, 
urmind inalta pildă de înțe
lepciune și dăruire revoluțio
nară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, toți fiii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, 
vîrstă sau profesie, adaugă noi 
și prețioase valori de civilizație 
zestrei de fericire și progres a 
patriei.

Pretutindeni pe parcursul vi
zitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intîmpinat cu 
expresia de nestinsă dragoste, 
stimă și recunoștință de către 
miile de bucureștenl care au 
dat glas, și cu acest prilej, 
prin puternice aplauze și ova
ții, voinței lor ferme de a-1 ur
ma și pe mai departe in no
bila misiune pe care i-au 
încredințat-* partidul și po
porul. de a transpune in viață 
istoricul Program al partidului. 
Atit la obiectivele propriu-zise, 
cit și de-a lungul întregului 
traseu al vizitei, oamenii mun
cii au exprimat călduros bucu
ria de a-1 avea din nou ca oas
pete pe secretarul general al 
partidului, oferindu-i, din prea
plinul inimii lor, frumoase bu
chete de flori, adresîndu-i u- 
rări de viață lungă, sănătate 
si fericire eminentului bărbat 
de stat care conduce destinul 
României, dind glas legămin- 
tului lor de a-și dărui și pe 
mai departe priceperea și e- 
nergiile creatoare cauzei inde
pendenței și propășirii patriei.

Dialogul de lucru din cea 
de-a doua zi a vizitei în Capi
tală a început la întreprin
derea mecanică de utilaj chimic 
— unitate modernă, profilată pe 
realizarea de instalații com
plexe, de înaltă tehnicitate, in 
majoritate unicate.

La sosirea secretarului gene
ral al partidului un mare nu
măr de oameni ai muncii și 
locuitori din cartierul Berceni 
dau glas prin puternice și vii 
urale sentimentelor de cea mai 
profundă dragoste ce i se poar
tă ; se aclamă „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul I“. Un detașament al găr
zilor patriotice și al formațiu
nilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei prezintă 
onorul. Tineri muncitori și 
muncitoare oferă buchete de 
flori.

în principalele secții ale în
treprinderii, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îl sînt prezentate o 
gamă variată de utilaje și 
instalații tehnologice aflate in 
diferite stadii de execuție și 
destinate echipării noilor capa
cități aflate in construcție la 
combinatele chimice și petro
chimice de Ia Brazi, Borzești, 
Midia-Năvodari, Teleajen, Brăi
la, Săvinești sau unor unități 
cu acest profil, construite de 
România in cooperare, în diver
se țări ale lumii.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu analizează 
împreună cu conducerea minis
terului de resort, cu cadrele din 
conducerea centralei industriale 
șl întreprinderii perspectivele de 
dezvoltare a unității.

Se vizitează, în continuare,

La Cimpeni, In Țara moților

„PROFESOARA NOASTRĂ DE SPORT, 
CANDIDATA NOASTRĂ, 

UN EXEMPLU PENTRU NOI“

Elevii școlii generals din Cimpeni au pornit la lecția de schi, pe 
pirtia de la pădurea Poduri

O mînă de femeie. 1,53 m, 
plus o căciulă „mai mare ca 
©a". Privim din spatele gardu
lui care împrejmuiește curtea 
școlii geometria precisă în ca

re se desfășoară ora de educa
ție fizică condusă de profesoa
ra Ana Curticiu. „Atenție, co
manda la mine...". Trei sfer
turi din clasă își domină prin

(Continuare in pag. a 8-a)

sint. campionii 
^nos.tni oiitnptci

LIA MANOLIU (Mexico, 1968)

„AM PRIVIT
FLACĂRA OLIMPICĂ 

ÎN PATRU CONTINENTE"

statură profesoara, dar nu văd 
un elev care să facă măcar o 
jumătate de pas greșit față de 
comenzile primite. întreg an
samblul clasei funcționează cu 
precizie de ceasornic. E preci
zie, dar e și multă armonie în 
desenul gimnastic pe care ele
vii îl compun ritmic pe asfal
tul curții. Am uitat să vă spun 
că afară e un frig zdravăn, un 
„frig de-al nostru, moțesc", dar 
de frig au uitat cu toții, și pro
fesoara, și elevii, și reporte
rul...

...Așadar, Cimpeni, sfîrșit de 
februarie. înainte de a apuca 
să vorbesc cu profesoara de e- 
ducație fizică Ana Curticiu, aud

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 6-a)

Miine - reluarea Diviziei A de fotbal

STARTUL DE PRIMĂVARĂ, LANSAT PE DRUMUL CALITĂȚII
După avanpremiera de du

minica trecută — optimile „Cu
pei României" — iată-ne acum 
în fața premierei acestui nou

CLASAMENTUL
1. STEAUA 19
2. „U* Craiova 19
3. Dinamo 19
4. F.C. Argeș 19
5. F.C. B. Mare 19
6. Jiul 19
7. A.S.A. Tg. M. 19
8. S.C. Bacău 19
9. Chimia Rm. V. 19

10. F.C.M. Galați 19
11. Sportul stud. 19
12. F.C. Olt 19
13. „Poli* Tim. 19
14. Polit. Iași 19
15. C.S. T-viște 19
16. „U“ Cluj-Nap. 19
17. Olimpia S. M. 19
18. Gloria Buzău 19

11 5 3 44-20 27
11 3 5 42-20 25

9 5 5 31-20 23
10 3 6 37-20 23
10 2 7 32-25 22
10 2 7 16-20 22
9 2 8 21-24 20
6 8 5 24-27 20
8 3 8 24-24 19
7 5 7 27-34 19
8 2 9 19-19 18
7 3 9 25-31 17
7 2 10 26-26 16
7 2 10 24-28 16
6 4 9 20-30 16
7 1 11 21-26 15
4 6 9 17-29 14
4 2 13 14-31 10

Tg. Mureș : 
lăți :
Rm. Viicea : 
București :
Craiova :
Tirgovițte : 
Petroșani : 
Satu Mare : 
Baia Mare :

PROGRAMUL MECIURILOR
A S A. - F.C. ARGEȘ
POLITEHNICA - „U“ CLUJ-NAPOCA

(repriza a doua va fl televizata)
CHIMIA - GLORIA BUZĂU
SPORTUL STUDENȚESC - DINAMO

(Stadionul Republicii)
UNIVERSITATEA 
CLUBUL SPORTIV 
JIUL
OLIMPIA 
FOTBAL CLUB

Partidele sînt programate la 15,30, 
la Satu Mare care va începe la ora 15.

care părea că se repetă de la 
an la an fără a adăuga nimic 
nou, acest început de martie 
aducind pe stadioane fotbaliș
tii primei scene și devotați!

sezon fotbalistic: reluarea cam
pionatului Diviziei A. O pre
mieră inedită într-un ciclu

- „POLI" TIMIȘOARA
- F.C. OLT
- STEAUA
- F.C.M GALAȚI
- S.C BACĂU

eu excepția meciului de

săi spectatori nu pentru debu
tul returului, ca de obicei, d 
pentru reînnodarea acestuia,

(Continuare în pag a 7-a)

Astăzi, în Palatul sporturilor și culturii

CONFECȚIA - ISKRA PARTIZANSKE
in semifinalele „Cupei cupelor" la handbal feminin

Confecția București, cîștigă- 
toarea „Cupei României" la
handbal feminin, susține astăzi 
un dificil examen de presti
giu : meciul 
semifinalelor 
în compania 
slovace Iskra

tur, din cadrul 
„Cupei cupelor", 
formației ceho- 

Partizanske. Par
tida începe la ora 16,30 (în des
chidere, la ora 15, intîlnirea 
dintre formațiile feminine Pro
gresul și Selecționata de tine
ret), in Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală, și va fi 
condusă de arbitrii austrieci 
Helmuth Fuhring și Oswald

Jaki. Delegat al F.I.H. este cu
noscutul tehnician iugoslav 
Ivan Snoj.

După ce a trecut de Admira 
Landhaus Viena (15—6 și 25—4) 
și de AIA Tranbjerg Aarhus 
(15—13 și 15—13), Confecția în
cearcă acum pasul decisiv spre 
finală. în meciul tur ea trebuie 
să-și asigure o „zestre" care 
să-i alunge emoțiile și să-i dea 
posibilitatea de a acționa dez
involt la 9 martie, în partida

(Continuare în pag. a 8-a)
Lia Manoliu este mai mult 

decit o campioană olimpică. 
Ea reprezintă simbolul dragos
tei pentru sport. De șase ori 
participantă Ia Olimpiadă, de 
trei ori pe podium, Lia Mano
liu a fost în febră olimpică 
timp de peste douăzeci de ani, 
fără întrerupere. Această per
formanță fără egal trebuie ex
plicată. Deci...

— Care ar fi secretul, Lia 
Manoliu ?

— Cred că la baza acestei 
longevități, concretizate (sau 
întărite) prin trei medalii olim
pice, dintre care una de aur, se 
află o dorință permanentă de 
autodepășire, care s-a aflat în 
centrul... obsesiei mele mult 
înainte de „concursul cu cei
lalți". Dacă pornești de Ia a- 
ceastă premisă, totul devine 

simplu. Așa se face că cu ara 
depus un volum de muncă egal 
cu cel al atleților de astăzi, 
deși in vremea aceea nici nu 
putea fi vorba de așa ceva. Din 
dragoste pentru atletism am in
ventat, aș spune, noțiunea nor
melor de control, intr-o vreme 
în care ele nu făceau parte din 
arsenalul metodic al atleților 
noștri. Astăzi e modernă invio- 
rarea-mie antrenament. Acum 
treizeci de ani, eu îmi comple
tam zilnic pregătirea în cele 
treizeci de minute furate som
nului de dimineață, țin minte 
că făceam flotări in baie și 
genuflexiuni, nenumărate, spri-

loon CHIRILA

(Continuare in pag, a 2-a)

Returul campionatului de rugby

ȘTIINȚA BAIA MARE-FARUL CONSTANȚA, 
CAPUL DE AFIȘ AL ETAPEI INAUGURALE

Astăzi reîncepe „marele dans" 
al rugbyulul, odată cu reluarea 
partidelor din returul celui de al 
63-lea campionat național. între
cerea. care a debutat la 5 au
gust trecut, a fost copios domi
nată de XV-!e Stelei, campion 
in exercițiu. Un singur meci 
nul (0—0), în ultima zl a iul 
octombrie, la Baia Mare, atît 
(adică un punct) a cedat echipa 
rugbyștilor militari de-a lungul 
celor 13 etape consumate pină 

acum. Asta înseamnă că Steaua 
a reușit să pună pe picioare o 
echipă cu adevărat solidă, per
fect echilibrată pe ambele com
partimente (înaintare + trel- 
sferturi) șl că a redevenit for- 
mația-fanion a rugbyulul nostru, 
întrerupînd o anume dominare 
constănțeană, manifestă în ulti
mii clncl-șase ani. Este de aceea 
greu de presupus că echipa din 
Ghen'cea va mal ceda în acest 
sezon poziția sa fruntașă.

In urma sa, un pluton, destul 
de strîns, format din patru șa- 
langeri : R.C. Grivița Roșie, Fa
rul, Dinamo și Știința CEMIN 
Baia Mare. Comportarea tinerel 
formații grivițene (cu doar două 
înfringeri) este cu deosebire 
lăudabilă. După chipul Iul I’oclă-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. 4-5)



SPARTURI TEHNICO APLICATIVE
După 40 de ani dc zbor, ing. Mircea Finescu, un as al planorismului, considera că:

„PREGĂTIREA VIITORILOR ZBURĂTORI SĂ ÎNCEAPĂ CU LECȚII
DE EDUCAȚIE IN SPIRITUL BOGATELOR NOASTRE TRADIȚII"

„Pasărea- argintite alunecă tot 
mal Încet pe covorul aerodromu
lui șl lat-o. înclinindu-se pe o 
aripă. Zborul s-a încheiat. Ca
pota din plexiglas se ridică șl-1 
vedem 
chingile 
nute In 
„mașina 
nor de _____ ____________
broda apele cerului tn arabescuri 
măiestre, valsa ca-ntr-un vis, 
după șuierul viatului. Este un 
bărbat de statură potrivită, su
plu ca un atlet, cu o privire în 
care strălucește lumina văzduhu
lui : Ing. Mircea Finescu, poate 
primul in Ierarhia planorismului 
românesc. Drumul său tn acest 
sport a Început — cine ar putea 
crede 7 — cu 40 de ani tn urmă...

O viață de om închinată ari
pilor. La Ing. Mircea Finescu a- 
ceasta înseamnă — dacă ne gîn- 
dlm la performantele realizate — 
zeci de titluri de campion na
țional șl Internațional 
corduri republicane 
Uzat în anul care 
teză pe triunghi de 
signa de aur“ cu ___ ..
a Federației Aeronautice Interna
ționale ; prestigioasa diplomă 
„Paul Tissandier», oferită de 
F-A.I. pentru merite deosebite tn 
dezvoltarea aeronauticii ; titlul 
de maestru emerit al sportului. 
El a realizat peste 7 000 de ore 
de zbor pe toate tipurile de pla
noare din dotare șl 1 500 de ore 
de zbor ne avioane sportive. 
Despre Finescu se poate spune 
că este de toată viața pilot în- 
cercător de arparate de zburat (de 
J ori salvîndu-se cu parașuta din 
planoare experimentale care s-au 
rupt în văzduh). Timp de 7 ani 
a fost pilot de încercare la în
treprinderea de construcții aero
nautice din Brașov, cu care pri
lej a prezentat modernele creații 
românești în domeniul planoris
mului la saloane aeronautice 
Franța șl Anglia, Elveția 
R.F.G., Austria și Olanda.

Meditam la toate acestea 
nlnd pe cîmpul de zbor pentru 
a sta de vorbă cu omul abia 
ooborît din văzduh despre avia
ție șl aviatori. Și ing. Mircea Fi-

pe pilot dezlegîndu-șl 
parașutei. Cu câteva mi- 
urmă omul acesta și 
sa zburătoare» — un pla- 
tnaltă performantă —

nescu ne tntîmpină cu binecu
noscuta sa amabilitate.

— Se spune, adesea, tag. Mir
cea Finescu, despre aviație că 
este o activitate deosebită, care 
cere însușiri deosebite. Care-1 pă
rerea omului ce cutreieră zările 
de 40 de ani 7

— Aviația se face — după con
vingerea mea — in primul rind 
cu sufletul : dacă nu simți pen
tru ea permanent aceeași flacără

rul nostru — o bijuterie a teh
nicii — Iar la t secunde după 
mine decola un Interceptor „Ea
gle-, care făcea să se cutre
mure văzduhul. Degajam pe stin
gă, Iar publicul, vedeam de sus, 
mă urmărea pe mine, și nu pe 
„Eagle-, sătul, cu siguranță, de 
uruitul bombardierelor. Au fost 
șl emoții de alt fel. Toată viața 
am Învățat șl pe alții să zboare 
— ca instructor, sau tn celelalte

Cărți noi

MINIBASCHET“

; 21 de re- 
(ultlmul rea- 
a trecut, vi- 

200 km); „in- 
trel diamante

dm
Si

ve-

Prima ediție a lucrării 
„Minibaschet", apărută cu 
opt ani în urmă, s-a epuizat 
„văzînd cu ochii". Era și nor
mal, deoarece baschetul 
pentru copii se afla în plină 
dezvoltare și, ca atare, edi
tarea unui manual complex 
și complet era cît se poate 
de binevenită. în aceste con
diții șl ținînd seama că de 
atunci minibaschetul a cu
noscut o răspîndire de-a 
dreptul impresionantă, ediția 
a doua a cărții „Mini b as - 
chet“, apărută recent în edi
tura „Sport-Turism", consti
tuie un eveniment așteptat. 
Sîntem convinși că numeroși 
profesori de educație fizică, 
Învățători șl antrenori dori
tori să propage minibaschetul 
în rînduil elevilor între 8 și 
12 ani o vor primi cu justi
ficat interes.

Colectivul de autori, format 
din Teodora Predescu, Stelian 
Gheorghiu și Octav Dimltriu, 
a reeditat un îndrumar deo
sebit de prețios, care cuprin

de elemente detaliate asupra 
criteriilor de selecție, tehni
cii și tacticii jocului, formu
lelor de desfășurare a între
cerilor, precum și regulamen
tul de joc.

Pe lingă punerea în actua
litate a programei de mlni- 
baschet, tehnicii și tactic4! 
jocului, actuala ediție a lu
crării cuprinde, ca noutate 
față de ediția din 1972, capi
tolul care se referă la conți
nutul jocului de minibaschet 
și influența practicării Iui 
asupra organismului, asupra 
particularităților morfofizio- 
loglce și psihice ale perioadei 
antepuberiare, indicații meto
dice asupra selecției.

Ținînd seama de răspîndi- 
rea minibaschetulul în masa 
elevilor, publicarea acestei 
lucrări — un adevărat ma
nual — reprezintă un real 
sprijin, pe care cei interesați 
vor ști să-1 folosească, spe
răm, din plin. (D. STANCU- 
LESCU).

El SÎNT CAMPIONII NOȘTRI OLIMPICI
(Urmare din pag. T)

ca pentru cea dinții dragoste, 
n-al ce căuta pe cîmpul de zbor. 
Dar numai atlta nu ajunge. A- 
vlația, mai ales cea modernă, iți 
cere cunoștințe de specialitate 
complexe, luciditate, sănătate per
fectă.

— Ați zburat 40 de ani. Care 
dintre emoțiile încercate în acest 
tâmp v-au rămas mal vil în me
morie ?

— îmi cereți un lucru greu. E- 
moțille pe care le-am trăit sînt 
de multe feluri. Emoții puter
nice, amestecate cu un cald sen
timent de mindrie patriotică am 
avut Ia salonul de la Le Bour
get, cînd decolam cu motoplano-

CONCURSUL INTERNATIONAL
DL rfADKIÎLlEGRAEIE-SALA „CUPA DUNĂRII"
La Radioclubul central din 

Capitală s-au desfășurat, timp 
de patru zile, întrecerile celei 
de a X-a ediții a concursului 
internațional de radiotelegrafie- 
sală dotat cu „Cupa Dunării", 
la care au participat sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia, Unga
ria, U.R.S.S. și România. între
cerile au fost dominate de ra- 
diotelegrafiștii sovietici, a că
ror echipă s-a clasat pe pri
mul loc.

Radiotelegrafiștii noștri au 
avut o evoluție mulțumitoare, 
echipa română ocupînd locul 3 
In clasamentul pe țări. O fru
moasă comportare a avut ju
nioara Janeta Manea, care la 
probele de recepție și transmi
tere regularitate și transmitere 
viteză a ocupat primele locuri, 
iar la cea de recepție viteză 
s-a clasat pe locul al doilea.

Rezultate tehnice : trasmitere 
viteză — juniori: 1. Janeta
Manea (România), 2. Vladimir 
Aleksandrov (U.R.S.S.), 3. Vla- 
do Kopecky (Cehoslovacia) ; 
seniori : 1. Stanislav Zelenov 
(U.R.S.S.), 2. Anatolic Râsenko 
(U.R.S.S.), 3. Tomas Mikeska
(Cehoslovacia). Recepție viteză: 
juniori : 1. Vladimir Aleksan
drov, 2. Janeta Manea, 3. Iosef 
Czystowski (Polonia) ; seniori :
1. Stanislav Zelenov, 2. Todor 
Kaichiev (Bulgaria), 3. Anato- 
lie Râsenko. Recepție șl trans
mitere regularitate : juniori : 1. 
Janeta Manea, 2. Vladimir Ko- 
pecky (Cehoslovacia), 3. Ferenc 
Provics (Ungaria) ț seniori : 1. 
Stanislav Zelenov, 2. Todor 
Kaikiev, 3. Tomas Mikeska. 
Clasamentul pe țări : 1. U.R.S.S.,
2. Cehoslovacia, 3. România, 4. 
Bulgaria, 5. Ungaria, 6. R.D. 
Germană, 7. Polonia.

funcții pe care le-am îndeplinit. 
Plecarea unui tinăr în văzduh, 
pentru prima dată singur, con
stituie pentru cel care „l-a pus 
manșa in mină**, cum se spune 
In aviație, un moment unic. Aici 
nu ne jucăm de-a zborul. Omul 
este singur, pentru prima dat A. 
în captivantul dar capriciosul 
văzduh...

— Cu de se cere începută pre
gătirea viitorilor zburători ?

— Cu lecțiile de educație, de 
educație în spiritul tradițiilor atît 
de bogate pe care le avem. îna
inte de a urca în cabina apara
tului de zburat, tinerii trebuie să 
cunoască tezaurul bogat, de mare 
prestigiu internațional, lăsat de 
înaintași șl pe care au datoria 
să-i sporească necontenit. Să cu
noască, de asemenea, minunatele 
condiții create de partidul șl sta
tul nostru, posibilitățile de afir
mare fără precedent. Fiindcă, ia
tă, acum 40 de ani băteam cim- 
pul aeroclubului C.F.R. din Arad 
desculț, trăgeam la sandow-ul de 
remorcaj scrîșnind din măsele și 
nădăjduind la... 2—3 lansări. Și 
ce nu au băieții acum ? Aero
cluburi, planoare moderne, avi
oane de remorcaj, instructori. 
Socotesc acest lucru firesc. Spor
tul aviatic ocupă un loc aparte 
în pregătirea tineretului pentru 
muncă și apărarea patriei.

— Ce ne puteți spune despre 
preocupările dumneavoastră ac
tuale ?

— Antrenez lotul de planorism 
pentru viitoarele competiții In
ternaționale. Dar asta-i o altă 
problemă. Cred că trebuie să 
facem mai mult pentru atragerea 
tineretului spre aceste discipline 
t ehni c o-ap licative...

împingem planorul spre han
gar. Ing. Mircea Finescu nu ne 
spune o vorbă despre pregătirile 
sale ca sportiv. Am înțefles, însă 
— di.nt.r-o remarcă : „planorismul 
n-are vînstă" — că nu vrea să 
părăsească. încă, performanta. S1 
bine fscA I

Viorel TONCEANU

jinindti-mă de demenții calo
riferului.

— Cu alte cuvinte, o ati
tudine în muncă tip 1980 în 
anul 1950.

— Exact cum spui, plus mul
te alte obsesii legate de parti
ciparea la concurs. Avînd un 
mare consum nervos Înaintea 
oricărui concurs, am dus o ade
vărată bătălie pentru dezvolta
rea autocontrolului, ajungînd 
pînă Ia adevărate forme de ri
tual, care au izbutit, în cele 
din urmă, să mă sustragă șl să 
mă ducă la victorie.

— Două vorbe despre cele 
trei medalii.

— Medalia de aur din Mexic 
este o medalie-răsplată pentru 
cea de aur de la... Tokio. !n 
Japonia am obținut bronzul, 
dar în condiții speciale. A cîști- 
gat Tamara Press (57,29), urma
tă de Lotz (57,23) și de acel 
56,97 pe care l-am înregistrat 
eu. In mod curios, arbitrii ja
ponezi mi-au anulat trei arun
cări absolut corecte, interpre- 
tind eronat regulamentul care 
nu interzice depășirea în aer 
a cercului cu călciiul de pivot. 
Așa se face că ultima mea a- 
runcare, primită cn urale de 
public și care măsura peste 58 
de metri, nu a fost considerată 
și in foaia de concurs.

— între 1960 și 1968, pe 
filiera Roma — Tokio — 
Mexico, atletismul nostru a 
fost salvat de... atlete. De 
ce ?

— Intr-adevăr, intre Roma și 
Mexico atletele noastre au cu
cerit NOUA MEDALII (n.r. 
Roma : Ioli, Lia ; Tokio s Ioli, 
Lia, Peneș ; Mexico : Viorica, 
Lia, Peneș, Silai). Să admitem 
că și concurența in atletismul 
feminin este mai mică, dar să 
nu uităm plusul constant de 
seriozitate al fetelor, mergînd 
pină la sacrificiu.

— încotro se Îndreaptă 
atletismul ?

— Spre rațiunea lui de a fi, 
adică spre depășirea tuturor 
limitelor.

— Uneori am impresia că 
cifrele mereu mai specta
culoase îșl datorează creș
terea mai mult unor cauze

din afara atletismului, ca 
de pildă materialele, cum 
este cazul prăjinei, sau mo
bilizării tuturor resurselor 
medicinei, ale științei.

— E adevărat. Firmele pro
ducătoare de materiale sportive 
au o contribuție cu implicații 
in toate direcțiile. Mai e și 
problema stimulentelor permi
se și nepermise, care fac rela
tive mult tabelele intr-un sport 
de o mare puritate, cum a fost 
și cum trebuie să rămînă atle
tismul. Uneori, însă, inovațiile 
tehnice ajută. Așa, de pildă, a- 
pariția bureților în groapa să
riturii în înălțime și prăjină îi 
protejează mult pe atleți Ia a- 
terizare, indiferent de stilul fo
losit. Apropo de înălțime, sa
lutăm cu bucurie faptul că 
tinărul nostru lider al detentei, 
Proteasa (2.25), trage după el 
o simpatică „bandă de plutitori" 
de 15—16 ani, care sar 2,17, 
i-am numit pe Matei Sorin, 
Militam, Popescu.

— Care este diferența 
dintre atletismul de ieri și 
cel de astăzi, la noi ?

— Noi, cei de ieri, ne-am 
descurcat aproape singuri și la 
tehnică și la metodică. Cei de 
astăzi au aproape totul distilat 
și în urma experienței noastre. 
De aici, un avans teoretic cal
culat in ani de experiență. Dar 
un avans care se anulează in 
momentul in care nu se înțele
ge rolul muncii.

— Cum se explică pier
derea tempoului într-o serie 
de centre cu veche tradiție 
atletică, de pildă Timișoara, 
Cluj-Napoca ?

— Am meditat mult Ia a- 
ceastă problemă. Poți să ai in
vestiții spectaculoase, poți să 
organizezi totul și să te bucuri 
de sprijinul tuturor. Dacă lo
cul nu este sfințit de omul po
trivit, treaba se urnește greu. 
Fără sufletul mare al unor oa
meni ca Arnăut, Iovănescu, 
Nehoi, atletismul încetează să 
fie o splendidă aventură și de
vine doar o ruletă cu centi
metri.

— Am impresia că tot 
mai muiți copii se simt a- 
trași de jocurile sportive.

— Asta a fost și pe vremea 
noastră. Atletismul îi va atrage 
Întotdeauna pe copiii din jurul 
arenei sau din jurul sălii. Un 
copil care locuiește in Drumul

I.D.M.S, BUCUREȘTI 
ANUNȚĂ:

Incepind cu data de 1 mar
tie 1980 livrează autoturisme 
ARO 10 cu caroserie metalică 
de tipul ARO 10.4 la prețul 
de 86.730 lei tuturor cumpă
rătorilor înscriși la Magazinul 
auto I.D.M.S. Pitești pentru au
toturisme ARO 240, 242, 243 și 
244.

Diferențele de preț între a- 
eeste tipuri șl ARO 10.4 se 
vor reglementa la livrare.

Toți cumpărătorii vor primi 
Înștiințări din partea magazi
nului auto LD.M.s. pitești, m 
ordinea numerelor primite la 
înscriere, cu precizarea datei 
clnd aceștia vor trebui să se 
prezinte pentru ridicarea 
autoturismului.

Relații suplimentare se pot 
obține la telefon 12.19.62 sau 
Pitești 976/34009.

POPASURI PE VALEA SUPERIOARA AIALOMIJEI
In „luna mărțișorului”, cabanele • 

PEȘTERA — 1610 m 
PADINA — 1525 m
BOLBOCI — 1460 m 
CHEILE ZANOAGEI — 1400 m 
SCROPOASA — 1205 m

sînt pregătite să primească oaspeți.
Terenuri de schi pentru Începători și a- 

vansați, excursii in Împrejurimi, numeroase 
posibilități de organizare a odihnei active.

A MĂRȚIȘORULUI

Sportul
înscrieri la filialele de turism bucureștene 

din Str. Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii 
nr. 68, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 
35.

Sania multiple de mari satisfacții I • AUTO
TURISME „Dacic 1300- țl Skoda 120 L” • 
CIȘTIGURI IN BANI de valori variabile fl «xe 
• EXCURSII. pe ruta R.P. Bulgaria - Turela 
•oa In R.P. Polonă.

Sa repetă formula tehnică de mare succes de 
la tragerea extraordinară a Revelionului t U EX
TRAGERI A CITE 10 NUMERE; Biletele de 25 M 
varianta PARTICIPA LA TOATE EXTRAGERILE 1

Taberei va veni mai greu Ia 
„23 August", cu atît mai mult 
cu cit astăzi atletismul nu mai 
poate fi conceput fără o pre
gătire permanentă, iarna-vara. 
Țin minte că noi lucram, cum 
lucram. în sălița din Floreasca 
II. Astăzi avem mai multe săli, 
chiar în provincie, dar e ne
voie de oameni care să anime 
viața din jurul stadionului de 
atletism.

— Cum ajungi un mare 
campion ?

— Am fost întrebată deseori, 
mai ales de fetele care abia 
Încep atletismul. Le-am spus 
mereu că totul depinde de do
rința de autodepășire. Dar a- 
eeastă dorință trebuie... orga
nizată. Țin minte, aveam un 
jurnal de antrenament in care 
scriam totul, pas cu pas, minut 
cu minut, fără să mă fi obligat 
nimeni. Astăzi, performanța, în 
necontenită creștere, cere me
reu mai mult. Intre medalia 
mea olimpică de la Mexico și 
cea de la Montreal e o dife
rență de 11 metri.

— Ce este atletismul ?
— Viața insăși. E dorința de 

a urca și de a nu da înapoi. 
Poate că de aceea am privit 
flacăra olimpică in patru con
tinente și mi-a rămas atit de 
bine întipărit in minte un arti
col pe care l-a scris Vilara și 
care se numea „Pasărea 
Phoenix".



OLIMPIADA ALBĂ '80, SUCCES PE PLANUL PERFORMANȚELOR,
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ntr-unul din reportajele 

transmise de la Lake 
Placid, vorbeam despre 
„Olympic Village Voice", 
micul ziar care apărea in 
fiecare dimineață in sa
tul olimpic. Unul din ar

ticolele sale, apărut in ultimele 
zile ale competiției, se intitula 
„The fastest Olympic Winter 
Games" (cele mai rapide Jocuri 
Olimpice . de iarnă) și releva 
faptul că, in toate probele, s-au 
înregistrat timpi mai buni 
decit cei de la precedentele 
„Olimpiade albe". Afirmație 
exactă și de necombătut dacă 
ne referim la patinaj, unde au 
fost doborite toate recordurile 
olimpice (in unele probe, chiar 
de cite 10 concurenți .') dar re
lativă cind e vorba de probe ca 
cele de bob sau schi fond, in 
care nu se tine o evidență ofi
cială a recordurilor din motive 
explicabile, diferențele de con
strucție și înclinație a virajelor, 
de trasare și diferențe de nivel 
a piftiilor, starea zăpezii etc. 
Oricum ihsă, este de reținut 
ideea generală a articolului, 
care sintetizează — in ultima 
instanță — nivelul tehnic supe
rior la care s-au desfășurat 
toate întrecerile Olimpiadei de 
iarnă, marea dezvoltare a me
todicii de antrenament în aces
te ramuri sportive, aportul su
perior pe care cercetările știin
țifice l-au oferit, în ultimii ani, 
sportului de performanță în 
disciplinele hibernale, atît sub 
aspectul suportului medical cit 
și al construcțiilor de materia
le (bob, sanie, schi, patine, 
costume speciale etc.). La Lake 
Placid, cabinetul medical al 
echipei de hochei a Statelor 
Unite, de exemplu, era o ade
vărată uzină de cercetări și 
tratament ; echipele de bob ale 
unor țări erau însoțite (neofi
cial) -de adevărate ateliere de 
întreținere și adecvare a pati
nelor la condițiile zilnice- diver
se ale gheții de pe pirtie ; la 
sanie, ca și la schi, unde con
tau și sutimile de secundă, di
ferențele minimale in favoarea 
unuia sau altuia dintre concu
renți erau „smulse", nu de pu
ține ori, de calitatea costumu
lui sau de un mic detaliu de 

- construcție sau de găsirea cerii 
optimale. Fără a neglija deloc 
aptitudinile și pregătirea concu- 
renților, trebuie să constatăm 
însă — urmărind probele olim
pice de la Lake Placid — că 
în sporturile de iarnă (ca și, 
în general, în sportul de per
formanță de azi) încep să fie 
decisive dotările cu material de 
concurs, gradul de perfecțiune 
atins de acestea, supravegherea 
medicală complexă a concuren- 
ților, adesea sursă de departa
jare între sportivi cu calități 
fizice și tehnice egale, supuși 
în general acelorași procedee 
de antrenament, destul de ge
neralizate pe plan internațional 
deoarece „secretul" lor este mai 
greu de păstrat.

Din acest punct de vedere, 
al performanțelor sportive pro- 
priu-zise, J.O. de la Lake Pla
cid au reprezentat deci un mare 
pas înainte față de Innsbruck 
1976 și — după afirmațiile mul
tor specialiști — chiar față de 
unele recente campionate mon
diale in sporturile respective.

Un mare succes l-au repre
zentat Jocurile de la poalele 
Munților Adirondack și din 
punct de vedere al organizării 
tehnice (sălile de hochei și pa
tinaj, pista de patinaj viteză 
Olympic Oval din centrul sta
țiunii, pirtiile de schi de la 
Whiteface, pirtia de bob de la 
Mount Van Hoevenberg — azi, 
cea mai rapidă din lume — 
care au oferit condiții de între
cere fără reproș), ca și din 
punct de vedere al sistemelor 
electronice de cronometraj, de 
afișare luminoasă a timpilor 
intermediari, de prezentare a 
clasamentelor generale conco
mitent cu terminarea cursei 
fiecărui patinator, schior sau 
bob, după cum a fost in mod 
deosebit apreciat sistemul de 
computere pentru transmiterea 
rezultatelor de la o bază la 
alta, centralizarea acestora la 
Centrul de presă, in Satul o- 
limpic sau la Comisia de orga
nizare.

Dacă pentru concurenți și 
oficiali s-au înregistrat la Lake 
Placid unele defecțiuni in or
ganizarea sistemului de trans
porturi (resimțite mai ales din 
cauza marilor distante dintre 
Satul olimpic și pirtiile de schi, 
bob sau trambulinele de sări
turi, despărțite de zeci de kilo

metri), in schimb bunăvoința și 
atenția organizatorilor au fost 
apreciabile, făcindu-i pe con
curenți să se simtă bine, in 
ciuda unor condiții de cazare 
oarecum improprii, sub aștep
tări, despre care s-a mai scris.

Valoarea concursurilor, mare
le prestigiu al unor vedete ale 
sportului mondial, ambianța 
uneori... hollywoodiană (deschi
derea și închiderea festivă, ce
remonialul premierilor, decora
rea bazelor și a împrejurimilor 
acestora) au asigurat și un 
mare succes de public pe care, 
pentru a-l ilustra, vom cita nu
mai numărul de 26 000 de spec
tatori prezenți la săriturile de 
la trambulina de 90 m sau de 
10 000 de bilete vindute la ulti
mele manșe ale probei de bob 
4. Și aceasta, in ciuda faptului 
că in zilele Olimpiadei circula
ția automobilelor particulare a 
fost interzisă in toată „Olympic 
area**, o suprafață foarte întin
să in jurul localității și a locu
rilor de concurs.

Ca fiecare ediție a Jocurilor 
Olimpice, și aceasta și-a avut 
eroii săi.

In primul rind, pe patinato
rul american Eric Heiden, 
supranumit ..the golden boy' 
pentru cele 5 medalii de aur 
cucerite de el, fapt unic in a- 
nalele J.O. de iarnă, și care în
trece gloria norvegianului Hjal- 
mar Andersen și„a olandezului 
Ard Schenk, cu cite 3 victorii 
olimpice, ca și pe cea a sovie
ticei Lidia Skoblikova (4 titluri 
intr-o singură ediție, maximum 
la probele feminine). Să mai 
notăm, printre așii acestei O- 
lirrtyiade, pe schiorul sovietic 
Nikolai Zemiatov (două meda

Portarul nostru Gh. Huțan stopează un atac al lui Schneider. în 
meciul de hochei S.U.A. — România. In dreapta, Tureanu, care 

intervine pentru mai multă siguranță

Hocheiștii, fruntași ai delegației noastre
In acest context, apreciem că 

hocheiul s-a prezentat cel mai 
bine dintre ramurile la care spor
tivii români au fost prezenți la 
Lake Placid. Este, dealtfel, sin
gura disciplină care și-a atins 
obiectivul de performanță propus» 
pentru J.O., clasîndu-se pe locul 
7—8 in lume; dar spre deosebire 
de Innsbruck (unde locul 7 a 
fost ocupat prin cîștigarea grupei 
valorice B), de data aceasta locul 
7—8 a fost obținut într-o com
petiție in care cele 12 participan
te n-au mai fost împărțite în 
grupe valorice ci repartizate în 
două serii (roșie și albastră) 
care au cuprins atit echipe din 
grupa A cît și din grupa B a 
Campionatului mondial. Dintr-un 
punct de vedere, rezultatul echi
pei noastre de la Lake Placid 
este superior celui obținut în 
competiția supremă, anul trecut. 
Să ne explicăm. Dacă grupa A 
a campionatului mondial în 1579 
a cuprins 8 echipe iar la Galati, 
în grupa B, echipa României s-a 
clasat pe locul 3, înseamnă că 
înaintea recentei Olimpiade albe 
hocheiul nostru se afla pe locul 
11 in lume. Acum, clasindu-se 
pe locul 4 în grupa albastră, e- 
chipa României împarte locurile 
7—8 In ierarhia mondială, cu 
Polonia, clasată pe același loc în 
grupa roșie. Dacă sistemul de 
desfășurare a turneului olimpic 
ar fi cuprins și jocuri între ocu
pantele locurilor 4—6 din grupe 
(așa cum a fost cazul locurilor 
3, în speță Cehoslovacia și Ca
nada) atunci ierarhizarea ar fi 
fost șl mai certă, dar organiza
torii n-au urmărit acest lucru de
cit pentru primele 6 locuri

Referindu-ne La rezultatele pro
priu-zise. să subliniem, în primul 
rînd, victoria asupra unei echipe 
de grupa A, reprezentativa R.F. 
Germania (o victorie clară. cu 
6—4, după ce eram conduși cu 
4—2, ceea ce mărește valoarea 
performanței), cu atit mal semni
ficativă cu cît formația R.F.G. a 
ocupat anul trecut, la Moscova, 
locul 6 în lume. Este, de ase
menea, bun șl egalul cu Norve
gia (3—3, după ce echipa româ
nă conducea cu 3—1 cu 90 de se

lii de aur individual la 30 km 
și 50 km și una la ștafetă), pa 
Ingemar Stenmark, supranumit 
de presa americană „suedezul 
liniștit' sau „omul manșei a 
doua', ciștigător al medalilor 
de aur in slalomul uriaș și apoi 
in cel special, pe — la fel de 
binecunoscuta — Hanoi Wenzel 
din Liechtenstein (două titluri 
olimpice și o medalie de argint 
in probele alpine). Să mai 
menționăm și cel de-al treilea 
titlu olimpic al lui Ulrich 
Wehling (R.D.G.) la combinata 
nordică, cea de-a treia medalie 
de aur olimpică a Irinei Rod
nina, satisfacția Annemariei 
Proell-Moser de a-și fi atins 
„visul olimpic', surpriza procu
rată de săritorul finlandez cva- 
sinecunoscut Jouko Tormanen 
și vom avea o inșiruire bogată 
și strălucită de mari performeri 
al căror nume va fi intim legat, 
in paginile de istorie și antolo
gie sportivă, de cea de-a 13-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
iarnă.

După cum se știe, țara noas
tră a participat la Lake Placid 
doar cu echipa de hochei, cu 
două echipaje de bob, cu două 
fete, la individual, și un dublu 
băieți la sanie și trei patinatori 
de viteză.

O delegație mai puțin nume
roasă decit cea a multora din 
cele 37 de țări participante și 
care nu putea emite prea mari 
pretenții de performanță, cu
noscut fiind faptul că, in gene
ral, sporturile de iarnă nu sînt 
o specialitate a noastră. Dealt
fel, in întreaga participare 
românească la J.O., din cele 100 
de medalii cucerite, 99 sînt la 
Olimpiadele de vară.

cunde înainte de final). Sigur că 
o victorie în acest ultim nmci al 
nostru în turneu ar fi stat și 
mai bine în palmaresul echipei 
dar ea nu ne-ar fi modificat cla
sarea, România răminind și în 
acest caz pe locul 4. Dealtfel, în 
ultima vreme, Norvegia ne-a fost 
mereu un adversar dificil. Anul 
trecut, la Galați, am învins-o 
greu, numai cu 3—2, iar in de
cembrie, la Oslo, am ciștigat în 
ultimele minute cu 4—2, pentru 
ca la Trondheim să facem tot 
un egal, 3—3. In partida cu 
S.U.A., echipa României a făcut 
un joc bun, scorul de 2—7 fiind 
realizat de noii campioni olim
pici în ultimele 3 minute ; pînă 
atunci era doar 5—2. Iar în fața 
Cehoslovaciei, înfrîngerea cu 7—2, 
este rezultatul cel mai strîns pe 
care-1 realizăm de cind ne întil- 
nim cu această echipă (acum 3 
ani, la Viena, 1—14). Să reținem 
că la Lake Placid, Cehoslovacia 
a întrecut puternica echipă a Ca
nadei cu 6—1, deci la aceeași di
ferență la care s-a impus și în 
fața noastră. Un rezultat care 
face notă discordantă este însă 
înfrîngerea cu 0—8 in fața Suediei 
și pe care-1 putem clasa printre 
acele „căderi de o zi“ pe care, 
în turneele de hochei, le înre
gistrează adesea unele echipe. Ca, 
de exemplu, chiar team-ul sue
dez, In recentul meci cu U.R.S.S., 
în care a pierdut cu un foarte 
puțin scontat 2—9 (înaintea ulti
mei reprize, 0—9 !), după ce cu 
S.U.A. făcuse 2—2 1 1

In ansamblu, hocheiștii noștri 
și-au făcut, deci, datoria, com
portarea lor la Jocurile Olimpice 
— raportată la valoarea arătată 
pînă acum în arena mondială — 
fiind bună. Mai ales dacă ținem 
seama șl de baza materială a 
acestui sport care dispune La noi 
de numai 3 patinoare acoperite 
(din care eel de La Galați, doar 
de anul trecut), în timp ce Ceho
slovacia, ca să luăm un exemplu 
mal apropiat geografic, are 75 de 
patinoare acoperite 1

La bob, conform previziunilor, 
am obținut un loc mal bun (8) în 
proba de 4, cu echipajul pilotat 
de Dragoș Panaitescu, decit în

Cea de-a 13-a ediție a Jocurilor Olimpice de lamă 
desfășurată la Lake Placid, în S.UA, așteptată cu 
mult interes, a evidențiat progresul tehnicii sportive 

a marilor performeri, campioni șl medaliați olimpici, ca șl 
dezvoltarea tehnicii materialelor și echipamentelor de con
cns, atit de pretențioase în sporturile de iarnă. Pe de altă 
parte, această Olimpiadă albă a reliefat perenitatea spiri
tului olimpic, cei peste 1000 de sportivi din 37 de țări ale 
lumii, ca și zecile de mii de spectatori prezenți zilnic la 
întreceri, arătind prin atitudinile și exprimările lor că spiritul 
olimpic și-a ciștigat definitiv locul în inimile oamenilor. Sen
timentul de durabilitate a Jocurilor Olimpice a fost mani
fest în orice ocazie la Lake Placid. Guvernatorul statului 
New York, Hugh l_ Caney, in mesajul său de bun venit 
adresat oaspeților sosiți la această Olimpiadă, declara: 
„Jocurile Olimpice din anul 1980 atestă valoarea de nein- 
locuit a spiritului uman. Sintem fericiți să ne raliem la 
această sărbătoare*.

Intr-o asemenea conjunctură olimpică apreciabilă, dele
gația română Ia Lake Placid s-a bucurat de atenția tuturor 
oficialităților, gazde sau oaspeți, a sportivilor și antrenorilor 
ca și a spectatorilor. Sportivii noștri au atras atenția în
deosebi la turneul de hochei, fiind foarte apreciați, pentru 
buna lor evoluție tehnică, în același timp foarte curajoasă, 
în fața celor mai puternice echipe din lume. De asemenea, 
ei au fost remarcați pentru ținuta colegială, amicală cu 
ceilalți sportivi participant la Jocurile Olimpice de iarnă. 
Primarul satului olimpic, Harry Fregoe, a trimis, la înche
ierea Olimpiadei albe, o scrisoare delegației române în 
care și-a exprimat admirația pentru comportarea sportivilor 
români, pentru amabilitatea și colaborarea lor cu ceilalți 
participant Io Jocurile Olimpice de iarnă. Intr-adevăr, în
treaga noastră delegație a pus în practică îndemnurile 
partidului nostru, ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, cu
prinse în Mesajul adresat sportivilor români de a considera 
participarea la competițiile internaționale drept „un mijloc 
important de dezvoltare a prieteniei și colaborării tineretului 
nostru cu tineretul din celelalte țări, de adîncire a cunoaș
terii și înțelegerii reciproce între popoare".

Contactele cu personalități ale Comitetului Internațional 
Olimpic, ale federațiilor internaționale și ale delegațiilor 
participante, au fost folosite pentru intensificarea relațiilor 
existente și realizarea unor noi colaborări în vederea fo
losirii experienței înaintate din domeniul sporturilor de iama. 
Nu puțini au fost aceia, îndeosebi specialiști din țări cu o 
bază foarte dezvoltată pentru sporturile de iarnă, care au 
apreciat calitatea jocului și perspectivele hocheiștilor noș
tri, făcindu-le, in același timp, invitații pentru viitoare 
turnee.

Participarea la Jocurile Olimpice de la Lake Placid, deși 
s-a situat Ia alte sporturi, în afara hocheiului, departe de 
realizări apreciabile, a arătat cit de importantă este pre
zența in mijlocul marii familii olimpice care s-a dovedit la 
Lake Placid, atît pe pistele și sălile de întreceri, cît și în 
reuniuni, în special la sesiunea comitetului olimpic inter
național, omogenă în a proclama perenitatea spiritului 
olimpic și hotărită să mențină unitatea olimpică in pofida 
oricăror dificultăți.

NICOLAE DRAGASON, 
secretar al C.N.E.F.S., 

conducătorul delegației sportivilor 
români Ia J.O. de la Lake Placid

cea de 2, unde același pilot s-a 
clasat al 11-lea. Cel de-al doilea 
echipaj al nostru, condus de 
Constantin lancu (pilot cu mtflt 
mai puțină experiență) s-a cla
sat pe locurile 14 la patru și 14J 
La dublu. Boberii noștri au re
simțit lipsa unor condiții de pre
gătire constante, ei neputînd be
neficia în ultimii ani de o pirtie 
în țară, cea de La Sinaia fiind 
La discreția climei. Din acest mo
tiv, în ultimii doi ani, el n-au 
avut, practic, posibilitatea de a 
se antrena acasă iar în acest an 
au efectuat coborîri la Sinaia 
doar cu 10 zile înainte de ple
carea La J.O. Această stare de 
lucruri are repercusiuni negative 
nu numai asupra pregătirii pro
priu-zise de concurs (numărul de 
coborîri efectuate de boberii noș
tri într-un sezon fiind mult mal 
mic decît al așilor acestui sport 
din țările cu piste înghețate arti
ficial) ci și asupra bazei de se
lecție, asupra posibilităților de a 
se forma noi piloți. La această 
oră, avem doar doi piloți, dintre 
care Panaitescu este în vîrstă de 
peste 30 de ani iar lancu se află 
abia în al doilea an de pilotaj.

Cu toate aceste dificultăți, pe 
pirtia de la Mount Van Hoeven
berg, echipajul lui Panaitescu La 
proba de 4 s-a situat printre for
mațiile fruntașe, întrecînd boberi 
bine reputați în-arena internațio
nală, ca englezul Woodal. vest- 
germanul Schnorbus, italianul 
Jory și, mai ales, ambele echipe 
ale S.U.A, care și-au făcut pre
gătirea (peste 200 de coborîri în 
acest sezon) chiar pe pirtia de 
concurs, pe care au avut-o la 
dispoziție, studiind-o viraj cu vi
raj, metru cu metru, încă de la 
darea ei în folosință. Cu timpi 
de start buni și foarte buni (de 
regulă sub 5 secunde, ca și me- 
daliațil probelor), realizați grație 
mai ales faptului că echipajele 
sînt alcătuite din foști atleți de 
performanță, boburile noastre au 
pierdut locurile mai bune La care 
aspiram (și pe care le așteptam) 
din cauza unor imperfecțiuni de 
pilotaj, în special pe prima par
te a traseului, ca și a inconstan
ței în cele 4 manșe ale fiecărei 

probe. Or, acestea au contat e- 
norm, în condițiile actuale în caro 
departajările se fac la zecimi șl 
chiar la sutimi de secundă 1 Tra
dițiile acestui sport (singurul oara 
a adus țării o medalie olimpică, 
„bronzul*4 de la Grenoble) pre
cum si beneficiul unei folosiri 
mai sigure a pîrtiei de la Sinaia 
ar putea readuce “bobul românesc 
pe pozițiile din anii de glorie al 
lui Panțuru.

Sport înrudit cu bobul, sania de 
competiție nu are la noi aceleași 
tradiții. Se practică de relativ 
scurt timp, are concursuri puține 
si o arie de răs pin dire extrema 
de redusă, limitată, practic, la 
cele citeva secții din Sinaia. De 
aceea și selecția pentru J.O. a 
fost o noțiune destul de relativă. 
România a debutat în acest sport; 
în Olimpiada albă, acum, La Lake 
Placid. Rezultatele au fost sub 
unele așteptări optimiste pe care 
le lăsau să se întrevadă „euro
penele* din ianuarie funde s-au 
ocupat locuri între 10 și 15). con- 
curenții noștri clasîndu-se acum 
pe 20 și 21 la simplu fete șl 15 
La dublu băieți. O selecție mal 
riguroasă, pe o bază mal largă, 
un plus de activitate competițio- 
nală, o ameliorare a condițiilor 
materiale (sănii, echipament) ar 
putea aduce acestei discipline 
sportive, aflată la noi în plină 
tentativă de popularizare șl afir
mare, rezultate tehnice mai bune.

Tot un debut olimpic a fost șl 
cel al patinajului viteză. S-a mers 
La J.O. cu numai 3 concurenți 
(Intre care un junior) și fără 
mari veleități, dar cu speranțe 
dacă nu pentru locuri fruntașe, 
cel puțin pentru îmbunătățirea 
recordurilor naționale. Nu s-a 
reușit acest lucru șl nici clasă
rile n-au fost mai bune de locul 
20. Slab, mai ales că nici nu
mărul concurenților pe probe n-a 
fost mai mare de 25—40. Privind 
această ramură sportivă în pers
pectivă, nu putem să nu ne o- 
prtm Oca și la alte sporturi de 
iarnă) asupra unor condiții de 
bază (pentru dezvoltare și per
formanță) ca numărul practican- 
ților și asigurarea unor condiții 
de pregătire pe toată durata se- 
zorului, în speță o pistă artifi
cială.
_* Radu URZICEANU

S.UA
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LA HOCHEI
Azi, în sala Floreasca din Capitală

SPORTIVI DIN 7 TARI LA CAMPIONATELE 
INTERNATIONALE DE JUDOreasca n, marți 4 martie — tirul 

(ora 9 la „Dinamo") și Înotul 
(ora 18, la bazinul „23 August44), 
iar miercuri 5 martie — crosul, 
de la ora 11, în parcul „23 Au
gust44.

Și-au anunțat prezența pen- 
tatloniști le la Olimpia și Clubul 
sportiv școlar nr. 1 din Bucu
rești, Universitatea Timișoara și 
Institutul pedagogic Tg. Mureș, 
între care Dumitru Spârlea, Iu- 
Ilu Galovici, Cezar Răducanu, 
Ștefan Cozma, Eugen Pop, Va- 
sile Nemețeanu șl cîțiva tineri 
de real talent care s-au eviden
țiat în competițiile de triatlon de 
anul trecut.

începutul lunii martie mar
chează debutul competițional și 
în activitatea pentatlonului mo
dem. Astfel, de luni și pînă 
miercuri este programată, pe di
ferite baze sportive ale Capitalei, 
prima întrecere a anului, „Cu
pa primăverii*, concurs cu ca
racter republican, menit — 
rifice stadiul pregătirilor 
tuate în ultimele luni de 
pentatloniștii fruntași din 
îioastră.

întrucît condițiile atmosferice 
nu permit o desfășurare normală 
a probei de călărie, s-a renunțat 
la ea. fiind programate cele
lalte patru probe : luni 3 martie, 
de la ora 8,30 scrima la sala Fio-

FAVORITil IULIANA POPOIU Șl ION LUNGOCIU 
- ÎNVINȘI LA SCHI-FOND JUNIORI

menit să ve- 
efec- 

toți 
țara

BRAȘOV, 29 (prin telefon). — 
Desfășurate în Poiana Mică a 

Brașovului, campionatele națio
nale de schi-fond pentru juniori 
au atras la startul diferitelor 
curse peste 150 de sportivi și 
sportive din întreaga țară. Un 
strat de zăpadă căzut proaspăt 
peste traseul înghețat a pus des
tule probleme la ceruitul schi uri
lor. Cu toate acestea, tinerii schi
ori și-au disputat, cu ardoarea 
caracteristică vîrstei. șansele pen
tru cucerirea titlurilor de cam
pioni naționali pe anul 1980. Că 
este așa ne-o demonstrează . ’ 
faptul că în multe curse în care 
existau favoriti, aceștia au fost 
fnvinși, cum s-a întîmplat, de 
exemplu. în probele juniorilor si 
junioarelor mari, în care Ion Lun- 
rociu și luliana Popoiu au fost 
fctrecuți de schiori cu șansa a 
doua. La junioare mari, luliana 
Fopoiu și Pircșca Abos s-au 
luptat multă vreme pe traseu 
pentru în tîi etate dar... etnd doi 
se ceartă, al treilea cîștigă: așa 
a fost si în această cursă, cîști- 
gată de Emilia Raus, după o dis
pută în cursul căreia a demon
strat frumoase calități și certe 
perspective de progres. La băieți, 
ion Lupgociu nu fusese întrecut 
în acest sezon în nici o cursă. 
Iată că acum. în finala campio
natului, el a fost depășit clar de 
colegul -ău de lot național Gyula 
Kiss. Dar elevul din Predeal are 
ca scuză starea sănătății, care 
In ultima perioadă nu a fost din-

și

Ing; Mihai Algiu, președintele 
Comisiei de competiții a F.R. 
Tenis, a întocmit primele clasa
mente „Top 10“ pe 1980 (inclu
zând competițiile indoor, precum 
și prezențele în echipa Româ
niei). Iată configurația clasamen
telor. Masculin ; “
eeanu 630 p, 
2. Tr. Marcu 315 p, 
275 p, 5. M. Tăbăraș 223 
Ș. Nisiparu 
180 p, 8. D.
D. “ “

5.

MIERCUREA CIUC, (prin tele- 
fon). — Patinoarul artificial din 
localitate a găzduit cel de al 
treilea tur — ultimul — al Di- 
vlzei B la hochei. Au luat parte 
trei formații, primul loc în cla
sament, după trei tururi, fiind 
ocupat de Liceul nr. 1 Miercurea 
duc n cu io p, urmată de 
C.S.Ș. Odorhei 8 p și Comerțul 
Tg. Secuiesc 0 p. In ultimul tur 
s-au înregistrat 
C.S.Ș. Odorhei — 
Secuiesc 8—4 (3—1, 3—3, 
Liceul nr. 
merțul Tg.
1— 1, 6—4)\ 
ceul nr. 1
2— 1, 1—0).

| SemifojyM.E. Paparello, D. 
Pas ini, M. Vechi, 
R. Blasimne ;
F. S.G.T. (Franța) 
trenorul Robert

Denaro,
P. Mellone șj 
lotul echipa 
condus de an- 

_______ Marchal : p. 
Chucheval și M. Lemoine (super- 
ușoară), P. Sudre șl A. Sbaffo 
(semiușoară), H. Moreau și J. 
Frontier (ușoară), R. Giliolli și 
A. Parent (semimijlocie), Y. 
Ethuin (mijlocie) și F. Vidamant 
(grea) ; POLONIA (antrenor 
Czeslaw Kur) : J. Jankowski
(superușoară), W. Czekai (ușoa
ră), J. Oleinski și J. Grzeborzek 
(semimijlocie), Z. Urbanowicz și 
M. Szalast (mijlocie), M. Ciemela 
(semigrea) ; UNGARIA (antre
nor Ferenc Moravetz), în ordi
nea categoriilor : E. Schuhoff,
I. Gelencser, K. Patek, K. Ne
meth, P. Kovalszki, Ș. Sefcsik și 
M. Petrovszki ; U.R.S.S. (antre
nor Andrei — 
Abramov și V. 
ră), G. Kratov 
miușoară), S. 
mijlocie) și B. ___ _

Din țara noastră vor participa 
sportivii lotului olimpic și cîști- 

” a

în sala Floreasca din Capitală 
au loc astăzi — dimineață de la 
ora 9 și după-amlază de la ora 
16 — Campionatele Internaționale 
de judo ale României. în cursul 
zilei de joi au sosit toate lotu
rile țărilor participante. Printre 
concurenți sînt mulți sportivi 
binecunoscuți în arena interna
țională ca Gunter Kruger (R.D. 
Germană), de două ori campion 
european la categoria ușoară, 
medaliat cu bronz la campiona
tele mondiale de anul trecut, 
Mibaly Petrovszki (Ungaria), 
vicecampion continental la ca
tegoria grea, Boris Beridze, cam
pion al Spartachiadei popoare
lor din U.R.S.S. la categoria 
grea și cîștigător la marele tur
neu internațional care a *
loc recent la Tbilisi și 
alții.

Iată, dealtfel, loturile __ _
țllor : R.D. GERMANA (antrenor 
Rudolf Hendel) : A. Grutza și 
n.H. Luderer (categoria super
ușoară), G. Kriiger șl B. Dettel 
(ușoară), R. Damaschke și B. 
Schulze (semimijlocie) ; ITALIA 
(antrenor Alfredo Monti), în or
dinea categoriilor : R. Rennello,

MECIURI INTERESANTE

rezultatele : 
Comerțul Tg, 

“ ‘ 2—0) ; 
1 M. Ciuc II — Co- 
Seculesc 9—6 (3—1,
C.S.Ș. Odorhei — Li- 

M. Ciuc H 4—3 (1—2,

I FIEC

PAȘCANU — coresp.V.
avut 

mulțitre cele mai bune. Oricum, Kiss 
a demonstrat că a ajuns la o va
loare care 
rea unor 
bune, mai 
itoare se 
trasee din 
cerile pentru „Cupa
La care vor fi prezenți schiori și 
schioare din 7 țări.

La juniori și junioare mici au 
cîștigat, conform previziunilor, 
Horia Oros și Camelia Corfariu, 
oare se află într-o bună formă 
sportivă. REZULTATE TEHNICE. 
5 km junioare I: 1. Emilia Raus 
(Liceul Predeal) 19:31, 2. Piroșca 
Abos (Voința Miercurea duc) 
19:39, 3. Luliana Popoiu (Tracto
rul) 20:14; 15 km, juniori I: 1. 
Gyula Kiss (Gheorghenl) 54:57, 2. 
Ion Lungodu (L.P.) 56:52, 3.
Moise Pelin (A.S.A.) 57:39; 10 km, 
juniori II: 1. Horia Oros (Sibiu) 
35:06 , 2. Lâszlo Gydrgy (Gheor- 
gheni) 35:27, 3. Eleonor Căciulă 
(L.P) 36:05 ; 3 km, junioare II: 
L Camelia Corfariu (Sibiu) 12:18, 
2. Lidia Ștefan (Sibiu) 12:22. 3. 
Magdalena Hîrlav (Toplița) 12:29 ; 
ștafeta 3X10 km juniori I: 1.
A.S.A. Brașov 1:43.55, 2. C.S.Ș.
Gh^>rgheni 1:51,53, 3. Steagul roșu 
1:00,05 ; 3X 5 km, junioare I: L 
Voința Miercurea Ciuc, 2. Trac
torul,. 3. Vatra Dom ei: 3X7 km 
juniori II: 1. C.S.Ș. Gheorghenl, 
2. Lie. Predeal, 3. C.S.Ș. Sibiu; 
3X3 km junioare II: 1. Q.S.Ș. To
plița, 2. Șoimii Sibiu 3. C.S.Ș. 
Brașovia. (C. GRUIA — coresp.).

să-i permită înregistra- 
pertormanțe și mai 
ales că săptămîna vi- 

dispută, pe aceleași 
Poiana Brașov, lntre- 

Prietenia"

ACTUALITĂȚI IN TENIS

1. FI.
2. A. Leonte

4. A.

L.

Segăr-
405 p, 
Dîrzu

205 p, 7. 
Hărădău 150 

Stănescu 135 p, 10. L 
keș 119 p. Feminin : 1. L_______
Hadgiu 495 p, 2. Camelia Chiriac 
405 p, 3. Elena Trifu 225 p, 4. 
Cristina Cazacliu 147 p, 5. Dorina 
Brăștin 140 p, 6. Daniela Moise 
135 p, 7. Adriana Karaiosifoglu 
119 p, 8. Marilena Totoran 90 p. 
». Cosmina Popescu 74 p, 10. Ele
na Popescu 70 p.

1.
Kere- 

Mariana

rln, cu 6—3. 3—6, 7—6 pe Kraci- 
kovski, cu 3—6, 6—2, 7—6 pe Za- 
lujnli, și a cedat cu 2—6, 4—6 în 
fața lui Lomanov), iar Rozental 
(U.R.S.S.) l-a întrecut cu 6—2, 
6—4 pe M. Mirza (în „consolări", 
tenis mânui nostru a fost între
cut și «de Teterin cu 6—1, 6—3) 
• La Sofia, într-un turneu inter
național, Daniel Ioanovici l-a 
întrecut cu 6—4, 6—3 pe Laz ar o v 
(Bulgaria), cu 6—2, 6—3 pe Ba
kulev (U.R.S.S.) * - - - -
14—12 pe Batșev

și cu 6—2, 6—7, 
(Bulgaria).

R.

oaspe-
U.R.S.S. 

Țupacenko) : I.
Rîjov (superușoa- 
și M. Ilinici (se- 

Rosliakov (semi- 
Beridze (grea).

LA
DIVIZIA A 
BASCHET (M)

i 16-a a Diviziei A
masculin

de

,CUPA 8 MARTIE"
în sala „Steaua" din Capitală 

se va desfășura, începînd de 
luni, „Cupa 8 Martie44, competi
ție rezervată fetelor.
CONCURSURI DE VERIFICARE

TENISMANI ROMANI 
PESTE HOTARE

• In turul II al turneului In
ternațional de la Detroit (S.U.A.) 
Virginia Ruzici a întrecut-o cu 
•—4, 6—4 pe Trey Lewis (S.U.A.)
• La Mississauga (Canada),
Florența Mihai a terminat învin
gătoare, în turul I, cu 6—4, 4—6, 
»—2 în partida cu australianca 
Christine O’Neil, iar Nina Bohm 
(Suedia), a dispus cu 6—4, 
de Maria Romanov • La 
noke (Virginia), în 
„Avon”, Carmen Perea 
a cîștigat cu 6—3, 6—2 
Măriei Romanov • La 
(India) s-a desfășurat 
turneu al circuitului la_______
parte și tenlsmani români. Iată 
rezultate din turul I ; Elango 
(India) — s. Niculescu 6—4,
•-S ; Slngh (india) - L. Man- 
caș 6—1, 6—3 ; Ferrari (italia) — 
O. Vîlcioiu 7—6, 6—1 ; Goswanl 
țjndia) — L. Bucur 6—4, 6—2.
• In sala Ț.S.K.A. din Mosco
va s-au disputat campionatele 
internaționale ale U.R.S.S. în 
primul tur al competiției, Fillp- 
ciuc (U.R.S.S.) a dispus cu 6—4, 
fr—4 de J. Bîrcu (în turneul de 
consolare, tenismanul român l-a 
întrecut cu 6—4, 6—3 pe Ciuka-

6—1 
Roa- 

circultul 
(Spania) 

in fața 
Poona 
primul 

care iau

Ultimele rezultate din concursul 
de verificare a lotului național 
de seniori: Andrei Dîrzu — Du
mitru Hărădău 9—7, 0—6, 6—2, 
2—6, 6—3; Florin Segărceanu —
Jean Bîrcu 6—1, 6—2, 1—6, 6—3.

In turneul de verificare rezer
vat juniorilor și copilor s-au dis
putat următoarele finale. 13—14 
ani: Mlhai Vanță (Dinamo Bucu
rești) — Marius Comănescu (Pro
gresul) 6—1, 6—1; 15—18 ani: Răz- 
van Constantinescu (T.C.B.) — So
rin Popa (Dinamo București) 6—1, 
6—2, 1—6, 6—3.

gătoril recentei etape de zonă 
campionatelor republicane.

IN DIVIZIA A DE POPICE
în campionatul Diviziei A de 

popice se dispută, azi și miine, 
etapa a 11-a (a doua din re
tur), care programează o serie 
de Jocuri atractive. La București 
va avea loc o singură partidă 
(feminină) între Voința și Olim
pia, joc interesant, deoarece am
bele formații au obținut victorii 
în etapa trecută. La Ploiești, 
ocupanta locului 2 în clasamen
tul seriei Sud, Voința, va juca cu 
Rapid București, echipă care a 
surclasat săptămîna trecută, aca
să, pe Laromet București. Alte 
meciuri feminine interesante : 
Petrolul Băicoi — Gloria Bucu- 
reși, C.SJM. Reșița — Voința

mișoara și Hidromecanica Bra
șov — Voința Oradea. In cam
pionatul • masculin rețin atenția 
întîlnirile : Rafinorul Ploiești — 
Gloria București, Petrolul Te- 
leajen — Carpați Sinaia, C.F.B. 
Constanța — Voința București, 
Voința Tg. Mureș — Electromu- 
reș Tg. Mureș și Chimica Tîr- 
năveni — Aurul Baia Mare.

Etapa a IlI-a a returului, pro
gramată pentru zilele de 8—9 
martie, a fost devansată pentru 
6 martie.

Etapa a 
baschet masculin programează, 
astăzi și miine, următoarele me
ciuri : Steaua . (locul 2 în cla
sament) — Rapid 5 — în tur
100—63 și 91—62 ; Politehnica 
C.S.Ș. 2 București (11) — C.S.U. 
Sibiu (10) — 84—93 și 71—78 ;
C.S.U. Brașov (8) — C.S.U. Ga
lați (12) — 74—77 și 79—85 ; Poli
tehnica C.S.Ș. Unirea Iași (7) — 
I.C.E.D. (6) — 77—81 și 83—89 ;
Universitatea Cluj-Napoca (4) — 
Dinamo București (1) — 68—90 
și 54—83 : Farul (3) — Dinamo
Oradea (9) — 76—75 și 73—74. 
Etapele următoare vor avea loc 
la următoarele date ; 7—8 martie 
(a 17-a), 11—12 martie (a 
15—16 martie (a 19-a), 
martie (a 20-a), 22—23 martie 
21-a) și 12—13 aprilie (a 22-a).

ASTĂZI SE REIA CAMPIONATUL DE RUGBY
Ti

„CUFA ROMÂNIEI" 
LA VOLEI

(Urmare din pag. 1)
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grupe de 
fost cele rrj 
cordurile r| 
plat cel m 
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du-ne la r 
că, constat] 
cului 5
Ilie Floroni 
m, particip 
s-a ridicat 
rilor.
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Divizionarele A de volei sus
țin miine o nouă etapă în „Cupa 
României44. La feminin, partidele 
etapei a 17-a au în centrul Inte
resului întîlnirile Universitatea 
Craiova — Penicilina Iași și Ști
ința Bacău — Rapid. Celelalte 
meciuri : C.S.U. Galați — Uni
versitatea Timișoara, Farul Con
stanța — Universitatea București, 
Chimpex Constanța — Olimpia 
Oradea și Maratex Baia Mare — 
Dinamo. La masculin, trei din 
cele 6 partide programate în 
etapa a 16-a se desfășoară în Ca
pitală : Calculatorul București — 
Viitorul Bacău (sala *“
ora 10,30), Steaua — 
Șimleu Silvaniei (sala 
ora 10) și Dinamo — 
Ploiești (sala Dinamo, 
echipele bucureștene avînd 
ma șansă. în provincie, trei me
ciuri foarte importante pentru
partea superioară a clasamentu
lui : Tractorul Brașov ~ ~ ”
Suceava, Universitatea 
— Politehnica 
plorări Baia 
Delta Tulcea.

Olimpia.
Silvania 
Steaua, 

Petrolul 
ora 10), 

pri-

C.S.M. 
Craiova 

Timișoara și Ex- 
Mare — C.SJW.

CUPA 8 MARTIE"
în organizarea comisiei sport- 

turism a Consiliului municipal al 
sindicatelor București, în zilele 
de 4, 5 și 7 martie va avea loc, 
în sălile Flacăra roșie șl Con
strucția, „Cupa 8 martie" la vo
lei fete. Participă echipele : Con
fecția, Spartac, Flacăra roșie, 
C.P.B., I.T.B., Calculatorul,
P.T.T. și Sănătatea. (C. Toader, 
coresp.).

ÎNTRECERI DE PATINAJ LA PLOIEȘTI Șl BUCUREȘTI
DUPĂ DISPUTAREA campio

natelor municipale șl orășenești 
de patinaj artistic, săptămîna 
viitoare, pe gheața patinoarului 
artificial din Ploiești, va avea loc 
concursul republican 
artistic rezervat 
(5—6 martie), iar în 
campionatul național 
PH, din categoriile I 
martie). Este a doua 
cestor întreceri programate 
orașul Ploiești și, după 
sîntem. informați, localnicii, 
îndrăgesc patinaj’ul artistic, 
teaptă apropiatele dispute 
mult interes.
• LA ÎNCEPUTUL ultimei

de patinaj 
speranțelor 
continuare, 
pentru co
și II “ ' 
ediție

(7—8 
a a- 

in 
cum 
care 

aș- 
cu

de-
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cade a lunii martie va avea loc, 
la Galați, tradiționalul concurs 
internațional de patinaj artistic 
la care vor fi prezenți sportivi 
șl sportive din 12 țări ; Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Finlanda, 
R.D. Germană, R.F. Germania, 
Italia, iugoslavia, Polonia, Un
garia, U.R.S.S. șl, bineînțeles, 
România.
• CAMPIONATELE NAȚIO

NALE rezervate juniorilor și se
niorilor se vor desfășura pe 
gheața patinoarului artificial „23 
August" din București, în zilele 
de 3, 4 și 5 aprilie. Este ultima 
acțiune a artiștilor gheții din ac
tualul sezon și sperăm că, la da
tele amintite, patinatorii noștri 
se vor prezenta în 
bună formă sportivă.

rescu și Voicu, pentru a-1 cita 
doar pe cei mai talentați expo- 
nenți ai „noului val", formația 
joacă avîntat, nefiind lipsită 
nici de o anumită doză de tehni
citate. In orice caz, XV-le repre- 
zentînd primul club de rugby 
din țară și-a depășit în toamnă 
condiția și este de presupus că 
va Înregistra în viitor noi pro
grese. Nu aceleași laude se cu
vin echipei Dinamo (învinsă de 
toate echipele care o precedează 
în clasament). Sigur că dinamo- 
viștilor, care au un lot excelent, 
cu o mare capacitate tehnlco- 
tactică, le rămîne deschisă ca
lea... apelului. Poate că în re
tur echipa care ’l-a înglobat . în 
formație și pe Stoica Enciu, 
rugbyst recunoscut pentru efica
citatea lui, va juca mai aproape 
de valoarea ei reală. Și Farul, 
tot cu trei înfrîngeri (12—17 cu 
Steaua, 
oarecum 
tru titlu, 
bate un 
cat prin 
ție a două piese de bază, 
vorba de 
cut, ___  _  _______ ___
rile, și de ex-timișoreanul 
mitru, revenit pe plaiurile natale, 
unul " 
tași 
că...

O 
lnța 
vărată revelație, unde o inteli
gentă acțiune de recrutare, co
roborată cu o muncă - de in
struire bine condusă de antreno
rul Mitică Antonescu, au înce
put a da roade. Miine, în prima 
etapă a returului, băimărenii 
vor sta față-n față cu rugbyștii 
constănțeni în 
numi derbyul 
Multe puncte de 
perspectivă. Vom 
Duelul dintre doi 
reni : Florea, unul 
activi înaintași — 
contra lui Dumitru, 
echipei naționale ; Urdea împo
triva lui Florin Constantin, foști 
coechipieri la Constanța, 
pasionantă rivalitate la 
V. Ion — N. Dinu (acum 
ambii sub tricoul Farului) 
înfrunta ca mijlocași în 
grămezii ; apoi disputa taloneri- 
lor Moț contra Grigore și mai 
ales aceea dintre „bombardlerii" 
Balint șl Bucos (primii citați 
sînt rugbyștii băimăreni). Să 
sperăm că 
partidă va 
propagandă 
tur : 40—10 
programul

Universitatea Timișoara — 
Grivița Roșie (6—13) ; Rulmentul 
Bârlad — Rapid
C.F.R. Brașov — 
(3—24) ; Steaua 
(40—3), această 
azi, la ora 11, 
Ghencea ; R.C. 
țese — Dinamo 
azi, ia ora 15, .. _ 
Tei: Știința Petroșani — Politeh
nica Iași (3—3), meci amînat pen
tru miercuri 5 martie.

CLASAMENT

Buc. (6—16) ; 
Vulcan Buc. 

— C.S.M. Sibiu 
partidă se joacă 
pe stadionul din 
Sportul studen- 
(3—23), se joacă 

pe stadionul din

„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Din sumarul acestui intere

sant număr spicuim:
© „Elemente de instruire 

programată în lecția de edu
cație fizică44, de lector univ. 
Valeriu Fărcaș;
• „Orientări în pregătirea 

specifică a boberUor pentru 
înalta performanță", de prof. 
Ion Matei;
• „Caracteristici și tendințe 

ale dezvoltării baschetului pe 
plan mondial44, de șef de lu
crări Dumitru Evuleț-Collbaba;
• „Concluzii și orientări re

ieșite In urma desfășurării 
Campionatului european de 
volei din 1979", de antrenor e- 
merit Nicola e Sotîr, conf. 
univ. Florin Balaiș și asist, 
univ. Stelian Tudor*

• „Rugbyul în România", de 
antrenor Dumitru Manoileanu.

IMPORTANT DE REȚINUT !

In numărul 2 al revistei „E- 
DUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" 
ced. interesați găsesc: „Tema
tica metodico-științifică pen
tru gradul I — Educație fizi
că*. Anunțăm pe această cale 
că, în numărul viitor, profe
sorii de educație fizică vor 
gsi „Tematica metodico-ști- 

țifică pentru gradul II44, pre
cum și un prețios îndrumar 
privind modul de întocmire a 
lucrărilor cu caracter științi
fic.
Deci, pentru a vă procura 

acest număr al revistei „EDU
CAȚIE FIZICA ȘI SPORT" a- 
dresați-vă de urgență centre
lor de difuzare a presei din 
Capitală și din țară, dar mai 
ales REÎNNOIȚI-VA abonamen
tele, calea cea mai sigură 
pentru primirea la domiciliu 
a revistei.

I
I
I
I

la București I), pare 
distanțată în cursa pen- 
Dar dinspre Litoral răz- 
anume optimism justifi- 
reintegrarea în forma- 
”, / * " ” E

_ „tunarul44 Bucos, refă- 
care va conduce treisfertu- 

Du-

dintre cei mai buni înain- 
ai ultimului deceniu.. Așa

vorbă bună și despre Ștl-
CEMIN Baia Mare, o ade-

vom
14-a.m

ceea ce 
etapei a 

atracție 
cita cîteva. 

foști... timișo- 
dintre cel mai 
linia a treia, 

căpitanul

într-o 
tușă ; 

doi ani 
se vor 
spatele

(primii 
băimărenl). 

această interesantă 
însemna șl o 
pentru rugby 
pentru Farul), 

complet al

bună 
(in 

iată 
etapei :

SÎMBATÂ

ATLETISM. Sala 
gust44, de la ora 16,30 : .Cupa 
clubului sportiv școlar de 
atletism nr. 4“ (concurs pen
tru juniori categ. a III-a).

BASCHET. Sala Construc
ția, de la ora 16,30 : Politeh
nica C.S.S. 2 — C.S.U. Si
biu (m. A), Steaua — Rapid 
(m. A).

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", ora 17 : steaua — Sel. 
R.P. Chineze.

JUDO. Sala Floreasca, de 
la orele 9 și 16 : campionatele 
internaționale ale României.

RUGBY. Stadionul Steaua, 
ora 11 : Steaua — C.S.M. Si
biu (Div. A) ; stadionul Tei, 
ora 15 : R.C. Sportul studen

țese — Dinamo 
stadionul Parcul copilului, 
ora 15.30 : meciuri de Juniori 
în cadrul „Cupei R.C. Grivița 
Roșie".

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 14: Voința București — 
Olimpia București (partidă 
din campionatul feminin, Di
vizia A)

VOLEI. Sala Electra, de la 
ora 17 : Electra — Rapid_  șl
I.O.R. — Progresul (m.

DUMINICĂ

R.C.

T).

Au- 
„Cupa 

de

ATLETISM. Sala „23 
gust44, de la ora 9 ; 
clubului sportiv școlar 
atletism nr. 4“ (concurs pen
tru juniori de categ. a HI-a).

BASCHET. Sala Construc-

•) Punct scăzut pentru 3 sus
pendări

1. STEAUA 13 12 1 0 439— 51 38
2. Grivița 13 11 0 2 166— 70 35
3. Farul 13 10 0 3 279—114 33
4. Dinamo 13 10 0 3 302— 74 33
5. St. B.M. 13 9 1 3 171—103 32
6. St. Petr. 13 7 1 5 116—108 28
7. „U“ Tim. 13 6 0 7 141—122 25
8. „Poli" Is. 13 5 1 7 94—142 24
9. CSM Sb. 13 4 1 8 77—193 22
10. Sp. st. 13 4 1 8 141—157 21»)
11. Rapid 13 4 0 9 88—237 21
12. Vulcan 13 2 1 10 61—219 18
13. Rul. B. 13 2 1 10 30—186 18
14. CFR Bv. 13 1 0 12 32—361 15

I
I
I
I
I

Biletele de Intrare la meciul 
de toils România — Austria, 
din cadrul „Cupei Davis”, se 
pun în vînzare In ziua de luni 
3 martie 1980, orele 10, Ia sta
dionul „23 August 
Muncii).

SPORT LA RADIO 
[pe programul 1]

SÎMBATA 1 martie, 
16,30 : Handbal feminin, 
ciul Confecția București 
Iskra "
slovacia) 
„Cupei 
directă ( 
rilor și 
crainic i 
cilă). .

DUMINICA 2 
15 — „Sport și 
formații din actualitatea com- 
petlțională și transmisii direc
te de la cele 9 meciuri ale 
etapei a XX-a a Diviziei A 
la fotbal) ; ora 22,10 : „Pano
ramic sportiv44 (informații din 
actualitatea internă șl inter
națională, cronici, relatări și 
reportaje de la întrecerile 
„Daciadei").

Partizanske (Ceho- 
) din semifinalele 
cupelor* (transmisie 
de la Palatul_ sportu- 
culturil 
reporter

pentru man 
ii mai despl 
de zile ?

O recea 
Felix, locul 
se efectuea 
tlrii de iar 
venit de ni 
nală : aici 
decembrie, 
consecutiv, | 
gători 
scurtă 
federal 
natorul 
fond, ne dd 
terizare sud 
a atmosfera 
— muncă, I 
sabilitate. 9 
care s-a 
grupei alei 
ani, sînt, tl 
solut necesj 
na olimpica

Obiectivei 
noștri le-au 
de pr 
tru a 
trenam enîel 
fate) au f< 
superiori 
precedente.

din 
disd 
Dra 

gri

Libertatea
Spart ac
ora 10 :

Șlmleu

de : 
focu:
6 rr 
o, e 
perie

din Capitală; 
— Dan Voi-

martie : ora 
muzică* (in-

ția, de la ora 8 : Rapid n — 
WU“ U Cluj-Napoca (m. T).
Politehnica C.S.Ș. 2 — C.S.U. 
Sibiu (m. A), Steaua — Ra
pid (m. A) : sala Academia 
militară, ora 10.30 : Academia 
militară — Electrica Fieni 
(m. T) ; sala Politehnica, ora 
11,30 : Politehnica C.S.Ș. 2 II 
— Chimia Craiova (m. T).

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust-, ora 17 : Dinamo — Sel. 
R.P. Chineze.

RUGBY, 
copilului, 
pei R.C. 
juniori.

VOLEI. ___
'10.30 : Calculatorul — Viitorul 
Bacău (m. A) ; sala Dinamo, 
ora 10 : Dinamo — Petrolul 
Ploiești (m. A) ; sala Instit. 
pedagogic, de la ora 11 : Con
fecția — C.S.M. ’ ------
Sibiu și Voința
(m. T) ; sala Steaua, 
Steaua — Silvania 
Silvaniei (m. A).

Stadionul Parcul 
ora 10 : finala 
Grivița Roșie

Sala Olimpia,

turi pentru 
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la extrem, 
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adecvate mi 
prin care 1



La mai puțin de 5 luni de Jocurile Olimpice de la Moscova

NOȘTRI LUCREAZĂ CU ILNACIIAIL Șl MIGALĂ PENTRU VIITOARELE SUCCESE
fondiștii sînt convinși că

ÎMETRU de alergare
NĂ 0 CĂRĂMIDĂ
IUL PERFORMANȚEI!
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L indici 
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are o mare importanță In an
trenamentul alergătorilor de re
zistență ; acum se realizează 
temelia pe care, în etapele ur
mătoare. de pregătire specifică, 
pe pistă, se va așeza edificiul 
performanței.

.Pentru a progresa — ne 
spune Ion Puică — trebuie să 
găsești mereu ceva nou, ceva 
in plus. In pregătirea Maricicăi 
am introdus in fiecare an un 
exercițiu nou. în sezonul tre
cut am făcut pentru intiia oară, 
sistematic, alergare la deal. A- 
eum am confecționat o vestă 
eu nisip in greutate de 5 kilo
grame. Volumul și intensitatea 
nu pot crește la nesfîrșit, din
colo de limite in care efectele 
pot deveni incontrolabile, de 
aceea trebuie să avem perma
nent în vedere noi resurse de 
creștere a dificultății antrena
mentelor".

Ilie Floroiu s-a pregătit a- 
casă, la Constanța, pe plaja 
care este, acum, doar a lui. Va 
alerga la Olimpiadă, așa cum 
a anunțat, cursa de maraton. 
Și-a propus un rezultat în jur 
de 2 ore și 10 minute. Nu se 
poate ști ce Ioc i-ar putea a- 
duce această performanță, .cert 
este însă că în 1979 un singur 
maratonist a coborît sub 2 ore 
și 10 minute, americanul Bill 
Rodgers (2.09:27,0). în această 
iarnă Ilie a alergat mai mult 
decît oricînd : în ianuarie, la 
un antrenament controlat, fără 
pregătire specială, și fără să 
forțeze, Ilie a alergat 30 de 
kilometri într-o oră și 35 de 
minute. Un calcul simplu arată 
o medie de 3:10/km, adică 2.13 
la maraton ; în ianuarie !...

Pînă la întîlnirea cu pista 
mai este ; la 23 martie, la Cra
iova, Crosul Balcanic va marca 
debutul oficial. Apoi o nouă 
perioadă de pregătire, în care 
fiecare zi. fiecare antrenament, 
flecare kilometru va însemna o 
nouă cărămidă așezată Ja edi
ficiul performanței !...

Vladimir MORARU

Intrați in „linia dreaptă4* a pregătirilor

HANDBALIȘTII accelerează pentru a urca priaaii pe podiuaa
Meciul din

tre „galbeni" 
și „albaștri" 
devenea din 
minut în mi
nut tot mai 
pasionant. Radu 
Voina își con
ducea echipa

nu numai cu măiestria pe care 
i-o cunoaștem, ci și cu o am
biție ieșită din comun, rare
ori reușind să-1 mulțumească 
șuturile trase ca din tun de 
Vasile Stingă sau Marian Du
mitru, execuțiile de kinogramă 
realizate de Măricei Voinea. 
De partea cealaltă, la „al
baștri", Ștefan Birtalan par
că întinerise, nerăbdător să 
echilibreze situația.

Deși meciul ne înfierbintase 
pe toți cei strinși în tribună, 
antrenorii Ioan Kunst Ghermă- 
nescu, Nicolae Nedef și Lascăr 
Pană ridicau permanent șta
cheta pretențiilor.

— Prea înceată replierea. 
Alergați mai iute ! Luați-vă 
imediat locurile în apărare... — 
strigă Nicolae Nedef, cu vo
cea sa de bas răgușit în atîtea 
sute 'de „reprezentații" pe di
ferite meridiane ale lumii.

Pe cealaltă bancă se frămîn- 
tă fără încetare Lascăr Pană.

— Flangca, lasă mingea să 
circule și trage numai cînd si
tuația o impune. Ritmul mai 
rapid ! Alergați mereu, lisați 
mingea să circule. Folker nu 
intra peste apărător !

Prof. univ. Ioan Kunst Gher- 
mănescu notează fără încetare. 
Dealtfel ca și prof. Mihai Co
jocarii, metodistul lotului de 
handbal care, la finele meciu
lui, ne oferă — odată cu re
zultatul (31—30 pentru „gal
beni") și marcatorii : Dumitru 
7, M. Voinea 6,. Stingă 5, Va- 
silca 4, Durău 3, Vasil ache 3, 
Voina 2, N. Voinea 1 — pen
tru „galbeni", Birtalan 9, 
Folker 7, Grabovschi 5, Bo- 
roș 4, Drăgăniță 2, Bedivan 2, 
Flangea 1.

Asistasem, de fapt, la un joc 
de antrenament al lotului 
olimpic, reunit pentru dteva 
zile în vederea unor prepara
tive comune. Fusese o „felie" 
a lecției de după-amiază, care 
a durat 165 de minute. Același

Știți de la ce înălțime pornește mingea ca
tapultată de ștefan Birtalan ? Cam de la 
3,50 m !... Acesta este unul dintre secretele 
eficienței golgeterului campionatului mondial 
de la Berlin. Detenta ca și forța se obțin tn 

lungi și dificile antrenamente
Foto : Dragoș NEAGU

— perfecționarea 
tehnicii fundamen
tale (cu scopul rea
lizării acelei atît de 
dorite acurateți 
tehnice) ;

— rememorarea 
mijloacelor tactice 
de bază pentru 
construcția siste
mului de atac.
Lotul întreg mun

cește cu sîrg și 
chiar dacă unii 
dintre jucători se 
mai înverșunează 
in momentele de 
mare dificultate, 
de efort ce pare 
peste puteri, tot ei 
recunosc — cînd 
greul a trecut — că 
a fost necesar, că 
așa trebuie. Reve
nit printre „trico
lori", Cornel Penu 
a fost primit nu 
numai ctt afecțiune 
prietenească, ci 
chiar cu entuziasm. 
Este aceasta răs
plata conștiinciozi
tății și seriozită
ții în pregătire, pe 
care toată lumea o 
cunoaște și pentru 
care toată lumea îl 
respectă. Mi s-a 
părut edificator, 
pentru ilustrarea 
atmosferei de prie
tenie, de sudură 
sufletească, faptul 
că cei doi presu
puși rivali Nico
lae Munteanu și

Cornel Penu — împart a- 
ceeași cameră, confesîndu-se 
zî de zi unul altuia, ajutîn- 
du-se în fiecare din multele 
minute ale antrenamentelor 
zilnice.

„Statul major" al handbalu
lui nostru olimpic îl cuprinde 
Și pe dr. Constantin Șerpe, 
„îngerul păzitor" al sănătății 
candidaților la glorie. El a 
parcurs alături de echipele 
noastre aproape toate etapele 
consacrării mondiale și contri
buția Ia realizarea acelui te
zaur de invidiat n-a fost nici 
mică, nici întîmplătoare.

— Care-i „buletinul medical" 
la zi, doctore Șerpe ?

— După cum știți, Mihai 
Mironiuc a fost operat la 16 
Ianuarie de ruptură la tendo-
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Pop, Marini că Trușcă, Iulian Nea- 
gu, 4 dintre componențil grupei 
de „liber4*, să acumuleze cit mal 
multă pregătire diversificată, fi
zică, tehnică, psihică. „Se mun
cește mult, organizăm săptămtaal 
probe de control. Rezultatele de 
pe ținte nu sînt foarte ridicate, 
dar nici nu punem preț pe asta, 
pentru că e normal să se pe
treacă așa Intr-o perioadă de pre-

Component al lotului olimpic 
de pistol liber, Marinică Trușcă 
a început anul 1980, cu un re
zultat (552 p) bun, reușit în con
cursul internațional de la Lvov

gătire de iarnă. S intern siguri, 
atît eu, cit și sportivii din lotul 
de pistol precizie, că volumul 
mara de lucru de acum va rodi 
cînd timpul se va încălzi și, mai 
ales. în perioada Jocurilor Olim
pice de vară. Acum e grteu, e 
mai puțin plăcut, să faci, să zi
cem, citeva sute de ridicări șl 
mențineri in poziție zeci de mi
nute, dar acesta este singurul 
preț acceptat de marea perfor
manță...*4.

Convinși de aceste adevăruri, 
trăgătorii de la pistol liber ade
ră conștient la rigorile pregătirii. 
Se pare că Ilie Petru se află pe

drumul cel bun, atît ca eforturi 
șl interes In pregătire, dt șt ca 
grupaje la concursurile-școală. 
Pentru el, lucrurile sînt dare: 
„Caut să realizez la antrenamente 
cifre dt mai ridicate pentru că 
eu sînt omul care trage în con
curs... cifrele de la pregătire. In 
felul acesta Îmi controlez mereu 
valoarea de concurs după valoa
rea din antrenament. E logic, de 
aceea, ca flecare antrenament să 
fie, pentru mine, un concurs a- 
devărat, la fel de serios, la fel 
de Important... Dealtfel, tot așa 
consideră fiecare dintre colegii 
mei

Șl Laurrențiu Pop muncește din 
greu. „Deși nu și-a găsit încă 
un drum sigur — după cum 
spune antrenorul Maghiar — el 
este conștient că 1980 trebuie, 
neapărat, să fie anul revenirii 
sale, cel puțin la valoarea de
monstrată în 1978, cînd trăgea în 
medie 566 p în confruntări inter
naționale “. In aceiași spirit ne-a 
vorbit și Pop: „Am luat anul 
acesta totul de la capăt. Eclipsa 
prelungită din 1979 mi-^ atras a- 
tenția că, în tir, delăsarea, lipsa 
de concentrare și interes, abdica
rea de la lucrul Intens, pot anula 
chiar și o tehnică desăvîrșită. 
Eu știu să trag, dar dacă nu re
pet și nu depășesc propriile mele 
cifre, înseamnă că absența unei 
discipline severe de pregătire, de 
concurs, din viața de toate zilele, 
e de vină. Depinde, de aceea, 
numai de mine să redevin ceea 
ce am fost !...«

Marinică Trușcă are ascenden
tul celei mai bune cifre, 567 p, 
în anul 1979. Antrenorul său, de 
la clubul Steaua, Teodor Cold ea 
își pune mari speranțe în el, ca 
dealtfel și în Liviu Stan, un tră
gător talentat și muncitor, dar 
care s-a aflat și el într-o criză 
de formă de aproape doi ani. 
Depinde acum numai de trăgă
tori și de antrenorii lor de la 
club și de la lot, ca proba de 
pistol lib?r să se ridice din nou 
la nivelul atins la C.E. de la 
București, în 1978. cînd echipa 
României cucerea o valoroasă 
medalie de bronz. Iar pe umerii 
acestei echipe .să se sprijine cele 
două ^îrfuri care ne vor repre
zenta la Jocurile Olimpice de 
vară.

Radu TIMOFTE

metodist conștiincios ne infor
mează câ, în 7 zile, handbaliș
tii participă la 11 antrenamen
te, însumînd 28 de ore, repar
tizate procentual astfel : 20 la 
sută forță, 40 la sută afară (cu 
accent pe alergări), 40 la sută 
în sală (incluse fiind și jocu
rile la două porți). Un volum 
foarte mare, dar — mai ales, 
așa cum am văzut în cele două 
zile cît am asistat la pregătiri 
— cu o pondere sporită a in
tensității.

Antrenorii ne-au rezumat 
astfel sarcinile etapei pe care 
o socotesc de importanță deo
sebită :

— dezvoltarea rezistenței fi
zice generale și, în special, a 
capacității de alergare ;

— dezvoltarea forței fizice 
generale ;

nul lui Achile și sperăm să 
revină printre noi la sfîrșitul 
lunii martie ; Măricel Voinea 
are o întindere fibrilară la 
bicepsul femural sting ; Ștefan 
Deacu suferă de o lomboscia- 
tică stingă. ÎN REST, TOȚI 
OAMENII LOTULUI SÎNT 
SANATOSI, APTI PENTRU 
ACTIVITATEA INTENSA DE 
PREGĂTIRE.

— Cum vă știu, nu vă rezu
mați doar la a vă îngriji de 
sănătatea handbaliștilor. V-aș 
ruga să-mi spuneți cum îi sus
țineți din celelalte puncte de 
vedere.

— Mă îngrijesc, firește, de 
refacerea lor, de reechilibrarea 
hidroelectroiitică, masajul, sau
na, bazinul și alimentația al
calină, bogată în proteine și 
glucide fiind doar citeva din
tre elementele care concură Ia 
fortificarea sportivilor.

Handbaliștii nu pot fi com
parați — în ceea ce privește 
regimul de muncă, cantitatea 
și calitatea pregătirilor — cu 
alte discipline, ci numai cu ei 
înșiși. De aceea, chiar și după 
o asistență de numai două zile,' 
putem afirma că ei se află pe 
un grafic ascendent. Euforia 
bunei comportări din „Super- 
Cupa" campionilor mondiali și 
olimpici este pe cale să dispa
ră, oamenii înțelegînd că acela 
a fost doar un test, o treaptă 
— cucerită, este drept — spre 
îndeplinirea singurului obiec
tiv major ai perioadei actuale S- 
CUCERIREA PRIMULUI TI
TLU OLIMPIC. Victoria în 
meciul cu reprezentativa Uniu
nii Sovietice, ca vîrf al perfor
manței, le-a dat băieților în
credere în forțele lor și le-a 
demonstrat că pregătirea a fost 
judicios întocmită. Infrîngerea 
La Suedia le-a scos în evidență 
necesitatea amplificării antre
namentelor, obligativitatea în- 
greunării lor.

Și mai este ceva. Intrînd în 
ultima „linie dreaptă" oamenii 
simt că pentru a nu se irosi 
tot ce au agonisit pînă acum 
trebuie să apese pînă la fund 
pe pedala de accelerație. Totul, 
absolut totul, este dominat de 
împlinirea unui deziderat vechi 
de 8 ani : cucerirea primului 
titlu olimpic. La Miinchen, ia 
*72, au fost pe locul III, la 
Montreal, în 76, s-au clasat pe- 
locul II. Urmează, așadar. 
Moscova...

Hristache NAUM

Peste două luni, la Varna, examenul de promovare

BASCHETBALISTELE ROMÂNCE NU IROSESC
0 CLIPĂ

Ceva mai mult de 
două luni de zile au 
rămas pînă la startul 
turneului de calificare 
pentru turneul olimpic 
de baschet feminin. La 
Vama, între 5 și 15 
mai, 23 de echipe re
prezentative își vor dis
puta primele cinci 
locuri ale clasamentului 
final, ocupantele aces
tora urmând să ia par
te, alături de selecțio
nata Uniunii Sovietice, 
la Jocurile Olimpice 
de la Moscova. După 
cum se știe, echipa ță
rii noastre face parte 
din seria F de califi
care, alături de forma
țiile Italiei, R.F. Ger
mania și Canadei (cu 
care va juca în ordinea 
de mal sus. în zilele de 
5, 6 și 7 mai); în ipo
teza că se va clasa pe 
locul 1 sau pe locul 2 
tn seria F, reprezenta
tiva română va evolua 
ta seria semifinală, cu 
șanse apreciabile de a 
promova — pentru pri
ma dată ta istoria aces
tui joc sportiv — ta 
turneul olimpic.

Acest țel — onorant 
pentru baschetul din

PENTRU ATINGEREA TELULUI!
țara noastră — a am
biționat pe componen
tele lotului olimpic în
că de la începutul pre
gătirilor și cu atît mal 
mult acum, cînd se- 
poate spune că s-a in
trat „în linie dreaptă" 
și, deci, nici o ezitare, 
nici o defecțiune, cît 
de mică, nu mai sînt 
permise. Baschetbalis
tele lotului demonstrea
ză că sînt conștiente 
de acest lucru, prin ar
doarea cu care se an
trenează la Predeal. 
Pe Clăbucet sau pe 
Cioplea, în Poliștoacă 
sau la „Trei Brazi", 
ceăe 16 jucătoare se 
străduiesc să-și dezvol
te pregătirea fizică ge
nerală și specifică, în
deosebi rezistența, folo
sind, în acest scop, sis
temul circuitelor exe
cutate în aer liber, a- 
lergări etc. Bineînțeles, 
lucrul cu mingea nu 
este neglijat, el fiind 
cuprins, zilnic, în pro
gramul de antrenament, 
cu accent pe perfecțio
narea. elementelor de 
tehnică și de tactică 
individuală.

In lot au intervenit 
citeva modificări. U- 
nele jucătoare nu au 
manifestat rîvna care 
se aștepta de la tine
rele promovate nu de 
mult și, ca atare, s-a 
renunțat la de (este 
vo: ba de Camelia Ta
tu de la Rapid și d.e 
George ta Simioană de 
la Progresul). In locul 
lor, au fost convocate

la lot Nina Chiraleu, 
Tatiana Popescu, jucă
toare a căror expe
riență cornpetiționară și 
putere de luptă pot 
sprijini mult evoluția 
echipei, Emilia Pușca- 
șu și Maria Grigoraș, 
baschetbaliste tinere, a- 
firmate ta meciurile 
din campionatul țării. 
Celelalte componente 
ale lotului sînt: Maria 
Roșianu, Ștefania Borș, 
Rodi ca Goian, Mariana 
Bă dini ci, Doina Pră- 
zaru-Mate, Diana Bălaș, 
Elena Filip, Ecaterina 
Bradu, Judith Gross, 
Angelia Silin, Gheor- 
ghița Bolovan, Magda
lena Pall, Elena Tabă
ră și Alexandra He- 
ghedaș.

Ce se urmărește de 
acum înainte ? La a- 
ceastă întrebare ne-a 
răspuns Traian Con
stantines cu, antrenorul 
principal al lotului: 
„Pînă la 8 martie, vom 
continua să ne pregă
tim intens, după care 
vor urma citeva turnee 
internaționale, in cursul 
cărora se va urmări 
definitivarea lotului de 
12 jucătoare și șlefui
rea detaliilor de tacti
că individuală și de e- 
chipă. In acest sens, 
doresc să menționez că 
și nînă acum am cău
tat să rezolvăm unele 
dintre problemele mai 
vechi, care au împie
dicat. uneori, obținerea 
unor rezultate mai 
bune în întreceri in
ternaționale. Mă refer,

Aspect de la un an
trenament al lotului 
național : Ștefania
Borș a pătruns și a- 
runcă la coș, folosind 
blocajul Emiliei Puș

cașii
Foto : Vasile BAGEAC 

de exemplu, la fkialu- 
rile de jocuri, pentru 
a căror îmbunătățire 
am folosit jocuri-școală 
cu finaluri variate. Tur
neele care vor urma ne 
vor permite să elimi
năm asperitățile tacă 
existente, astfel ca, la 
Varna, România să pre-, 
zinte o selecționată al
cătuită din cele mai 
bune jucătoare, aflate 
în maximum de formă 
sportivă**.

D. STÂNCULESCU



In întreaga tară iubitorii sportului din școli, Întreprinderi și in
stituții, precum' și sportivi de performanță participă la entuziaste 
competiții sportive de masă prilejuite de importantul eveniment po
litic de la 9 martie, alegerile de deputați in Marea Adunare Na
țională, consiliile populam județene, municipale, orășenești și co
munale. lată cîteva d'.itre acestea, relatate de corespondenții noștri.

CONCURS DE CICLOCROS
IN CAPITALA

Parcul Tineretului di-n Capitală 
a găzduit duminică un intere
sant concurs de cictocros dotat 
cu „Cupa alegătorului". startul 
cel mai populat l-a avut compe
tiția rezervată începătorilor, in 
cadrul căreia și-au disputat intlie- 
tatea 61 de sportivi. Iată cîștl- 
gătoril: categoria începători — 
Mircea Ianoș (STIROM); juniori 
mici — V. Mitrache (C.S.Ș. 1); 
juniori mari + seniori — C. Je- 
lev (STIROM). „Cupa alegătoru
lui" a revenit asociației sportive 
STIROM care a prezentat și cei 
mai mare număr de concurenți.

1 000 DE TINERI LA START
în întîmpinarea alegerilor de 

deputați de la 9 martie, la Giur
giu s-au desfășurat ’ ’
competiții de masă la 
handbal, baschet, 
tenis de masă. Au luat 
peste 1 600 de tineri din școlile 

1 și asociațiile sportive locale. Cele 
mai bune rezultate au fost rea
lizate de concurenții care au re
prezentat asociațiile sportive Ce
tatea, Dunărea, Olimpia, Textila 
și Voința, precum și pe cele ale 
-liceelor „Ion Maior eseu", textu, 
industrial nr. 2. (Tr. Barbălată — 
coresp.).

duminică 
popice, 

volei, șah și 
parte

ÎNTRECEREA ’
i MINIBASCHETBALISTELOR
' în organizarea clubului Voința 
din Brașov, în Sala sporturilor 
din localitate s-a desfășurat, timp 
de două zile, competiția de minl- 
baschet dotată cu „Cupa 9 Mar
tie", la care au participat patru 
echipe de fetițe (12—13 ani). Tro
feul a revenit echipei C.S.Ș. 
Brașovia, cîștigătoare a tuturor 

. partidelor disputate. în clasament 
‘ ea a fost urmată de Voința 
'Brașov, C.S.ș. Unirea lași și C.S.Ș.
Sibiu. (C. Gruia — coresp.).

LA VASLUI. ..CUPA 9 MARTIE"
" în organizarea Consiliului jude
țean al sindicatelor și C.J.E.F.S. 
Vaslui, s-au desfășurat întreceri 
dotate cu „Cupa 9 Martie" la 
tenis de masă, șah și schi. Iată 
primii cîștigătorl ai acestei etape: 
tenis de masă — Vasile Vîrnă 
fȘc. gen. 3), la cat. 16—19 ani. 
Andrei Mihai (Sănătatea Vaslui), 
cat. peste 19 ani; schi — Alex. 
Moraru (Ocol silvic Bîrlad), 
Const. Postolachi (Progresul Bîr
lad) și Marcel Bohotinean (Hu- 
șana Huși) La schi. La șah între
cerile continuă. (Miluță Moga — 
coresp.).

desfășurat la mal multe categorii 
de vîrstă la o probă de slalom. 
Lată primii clasați: fete pînă la 
12 ani — Noemi Naghi (Tg. Mu
reș) ; fete peste 12 ani — ndiko 
Reis (Liceul nr. 1 Prăid); băieți 
pfină la 15 ani — B. Barna (Co
merțul Tg. Mureș) ; tineri intre 
15—25 ani — S. Buzdugan (Viito
rul Tg. Mureș) ; tineri între 
25—35 ani — JT. Gerhard ; băr
bați peste 35 * ani — C. Fiilop 
(I.R.A. Tg. Mureș). (I. Păuș — 
coresp.)
„SLĂVIM VICTORIA ÎN ALEGERI 

A CANDIDAJILOR F.D.U.S.-
Sub acest generic este în curs 

de desfășurare la Curtea de Ar
geș, în organizarea Consiliului o- 
râșenesc pentru educație fizică și 
sport, o competiție polisportivă 
omagială. La întrecerile de tenis 
de masă șah, volei, handbal, fot
bal, popice și cros sint antrenați 
sute de tineri și oameni ai mun
cii din toate cele 36 de asociații 
sportive locale, evidențiindu-se 
pînă In prezent: Avintui, Confec
ția, Energia, NegoiuJ, Foresta, Ști
ința, Agronomia, Argedava, Viito
rul și altele. Competiția este do
tată cu numeroase cupe și pre
mii oferite de organizatori. (E- 
manoil și Călin Sterescu — co- 
respj.

„CUPA ALEGATORULUI"
Sub egida „Daciadei", Consiliul 

orășenesc pentru educație fizică 
și sport Motru a organizat, timp 
de două zile, „Cupa alegatorului" 
la box, competiție ce s-a bucurat 
de mult succes, trofeele dispu- 
tîndu-și-le peste 50 de boxeri de 
la asociațiile sportive locale, pre
cum șl oaspeți din Tg. Jiu și Lu- 
peni. iată cîștigătoriL în ordinea 
categoriilor: Gh. Batea, G. Clun- 
gu, I. Buri (toți de la Minerul 
Motru), Gh. Jaleru (Voința Tg. 
Jiu), L Paicu (Minerul Lupenl). 
I. Sulugiu (C.S.S. Tg Jiu). C. 
Nișulescu (Minerul Motru), L 
Smarandoiu (Minerul Lupeni), Gh.

(iambii de la 
Popescu

„DACIADA" A CONTINUAT Șl AMPLIFICAT 
FRUMOASELE TRADIȚII SPORTIVE ALE ORAȘULUI 

timp ce treceam prin curtea în
treprinderii, piină de 
unde se lucra intens. In 
l-am întâlnit pe președintele 
mitetului sindicatului,
Emeric Covaci. Acesta ne-a con
dus in atelierul unde lucrau doi 
dintre jucătorii de terns de masă 
din echipa întreprinderii, care in 
1579 a fost la „baraj" pentru Di
vizia A, dar au cedat in fața bis-, 
trițenilor.

— Nu ne-am pierdut însă spe
ranțele că vom ajunge in prima 
divizie, n.e spune președintele 
sindicatului. Curînd vom avea 
clubul nostru, de fapt o sală de 
sport, cu popicărie cu patru pis
te, ’ ‘ J
de tenis de masă. Atunci vor ju
ca nu numai 100--120 de sportivi 
ca

Odorheiu Secuiesc, oraș vechi 
— cu secole in urmă puternică 
cetate medievală — este așezat 
între dealuri, pe Timava Mare, 
care abia aici își merită denu
mirea de riu. Ln anii socialismu
lui, localitatea s-a transformat 
dintr-o așezare patriarhală, de 
mici meșteșugari, intr-un centru 
civic cu platformă . industrială, 
unde s-au înălțat o intre prind ere 
de tehnoutilaj, una de tractoare 
grele, alta de matrițe și piese

Era vineri după-amiază și ve
neam de la Harghita Miclăraș, 
stațiune pentru sporturile de iar
nă, unde in următoarele două 
zile aveau să se desfășoare im
portante concursuri la schi, la 
care luau parte și sportivii de la 
Tehno utilaj.

— Ați aflat, probabil, că aso
ciația noastră are cinci secții, 
dintre care cele de popice și te
nis de masă — sporturi impor
tante în „Daciada de iarnă* —

utilaje șl 
drum 

co- 
tovarăști

„CUPA ALEGERILOR" LA SCHI
La Bucin, intr-un decor splen

did de iarnă, a avut loc. în or
ganizarea comisiei de specialitate 

' de pe lingă C.J.E.F.S. Mureș, un 
reușit concurs de schi dotat cu 

(„Cupa alegerilor", la care au 
-. participat etrea 80 de schiori, 
I bărbați șl femei, din județele Mu
reș șl Harghita. Concursul s-a

Croitoru, D. Păun 
Minerul Motru) șl 
(Voința Tg. Jiu).
De asemenea, a 

sala clubului muncitoresc 
tru un interesant concurs _ ___
libere, ia care au luat parte copil 
și juniori din grupele antrenori
lor Nistor Voicu și Grigore Alîo- 
nescu. (Gr. Jugănaru — coresp.).

„CUPA SUHARDULUI"
Organizată în cadrul ediției de 

iarnă a „Daciadei" și dedicată 
alegerilor de la 9 martie, cea 
de-a 7-a ediție a „Cupei Suhar- 
dului* ia schi a reunit la Ciocă
nești 
neri 
baba, 
beni, 
Ilvei , _______ ,r ___
(Maramureș). Au fost programate 
probe de schi fond și alpine, pre
cum și jocuri sportive. în clasa
mentul general, primul loc a re
venit concurenților din Borșa, 
urmați de cei din Ciocănești și 
Iacobeni. (I. Mîndrescu — coresp.).

V.

avut loc în 
din Mo
de lupte

(Suceava) peste 500 de tl- 
din comunele Crucea, Cîrli- 

Dorna Candrenilor, Laco- 
Ciocănești. precum și Lunca 
(Bistrița-Năsăud) și Borșa

LA CÎMPENI,
A
IN

r (Urmare din pag. 1)
despre - ea o sumă de păreri 
spuse simplu, sincer, ca de la 
om la 
noastră, 
toți !“.

— De 
toți ?

— Pentru că așa mică și 
slabă la trup cum e, a făcut 
toate orele de educație fizică 
afară, “ _ ’ _ ;
și nu a lipsit un elev, toți au 
urmat-o și au executat cu ea 
programele de lucru ca la car
te. Am văzut-o nu o dată ur- 
cînd cărările muntelui spre 
pîrtia de Ia pădurea Poduri, 
ne uitam la ea cum suia în
cărcată cu schiurile și cu clă- 
parii copiilor, și o admiram. 
O mină de om. dar cită ener
gie !

— Pentru că la virsta de 30 
de ani, Ana Curticiu își îm
parte ea nimeni alta treburile 
— și Ie rezolvă pe toate — atit 
la școală, unde e șefă de cate
dră, cît și acasă, unde își creș
te trei băieți zdraveni și fru
moși, pe Lucian — 9 ani, A- 
drian — 6 ani și pe prîslea 
Mirciulică — 2 ani.

_— E exemplu, azi, în toate, 
și pentru că a dus-o foarte 
greu de copil, rămînînd orfană 
de mamă (împreună cu alte 
șase surori) de Ia virsta de 2 
ani. A știut ce-i greul de mică, 
a învățat de mică să fie gos
podină, să aibă grijă de toate, 
de casă, de mîncare etc.

Azi, după ani de muncă în 
care și-a cîștigat stima și dra
gostea obștei, Ana Curticiu a 
ajuns — prin logica faptelor și 
a omeniei — candidată pentru 
alegerile de Ia 9 martie.

om, „despre candidata 
care e o pildă pentru
ce-i o pilda pentru

Și

în curte sau pe munte,

Sportul

TARA MOȚILOR
— Ce ginduri, ce proiecte de 

lucru aveți dacă veți fi aleasă 
deputată ? — am întrebat-o pe . . . •• , fizjcăprofesoara de educație 
Ana Curticiu.

— Am eu 
dar am să vă 
dintre ele de 
și azi ca să 
încheiem) treaba mai iute. 1) 
Să terminăm în anul acesta 
școala nouă, care are fundația 
turnată, dar lucrul progresează 
prea încet; 2) să facem o sală 
de gimnastică pentru elevii 
noștri; 3) să amenajăm frumos 
parcul orașului, cu „hinte” 
(n.a. — leagăne) pentru prunci; 
4) să reparăm în cîteva locuri 
canalizarea orașului care 
produce în timpul ploilor 
tule probleme. Și ar mai 
altele. Pe toate le-om 
n-aveți grijă, moții noștri

proiecte 
spun doar 
care m-aș 
„gătăm''

multe, 
cîteva 
apuca 

(n.a. —

ne 
(Teș
ii și 

face, 
. ___ _ —auîndurat prea multe de-a lungul 

întregii istorii pentru a nu-și 
construi azi — cu toata puterea 
inimii lor și a brațelor lor — 
o viață nouă, cît mai frumoasă, 
demnă de România noastră 
dragă.

■e a asociației sportive „Tehnoutilaj", cind a 
fotografiată in fața singurei popicării din oraș.

Andrei Rosza, maestru
Echipa de popia 

promovat in A, j — . 
Al treilea din stingă (rindul de sus) 
al sportului, secretarul asociației 
turnate din fontă. Locuitorii își 
amintesc cu mindrie și recunoș
tință că. La amplasarea platformei 
și dezvoltarea industrială a ora
șului. hotărîtoare au fost vizitele 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu.

Ajungînd în Odorheiu Secuiesc 
ne-am îndreptat pașii spre aceas
tă platformă Industrială. Ne-am 
oprit la întreprinderea tehnouti
laj, care produce fabrici de lap
te, mașini frigorifice, fabrici de 
bere, malaxoare, mașini agricole 
de cules porumb și sfeclă etc. Se
cretarul asociației ne era cunos
cut — Andrei Rosza, maestru 
sportului la popice.

sint pe primul plan, ne spune 
secretarul asociației, tovarășul 
Rosza. Echipa de popice a fost 
de două ori in A, l-am avut pe 
Dominic Matei și pe Martin 
Foncsody în lotul de juniori al 
țării Iar în cel de seniori, care 
la europene a ciștigat medalia de 
aur, a evoluat Ianos Stefucz. 
Acum am retrogradat fiindcă... ei, 
sint multe motive, dar cel mai 
important este că nu avem încă, 
decît o popicărie cu două piste. 
Dar nu ne lăsăm. Vom reveni în 
A, fiindcă avem o puternică bază 
de masă, desfășurăm un campio
nat după altul, la care iau parte 
zed de tineri din îitreprindere...

iar la etaj vom avea o sală

acum, ci cîteva suie.
— Cam ce procentaj din tota

lul oamenilor muncii de la dum
neavoastră fac, cu regularitate» 
sport ?, l-am întrebat.

— După calculele noastre, cam 
40 la sută. în acest an, n-umărul 
lor va crește. In anul trecut am 
avui cinci duminici cultural-spor
tive, la care au participat cîte 
500—600 de oameni. în acest an 
vom face mai multe. Și la orien
tare turistică vom mai 
adepți.

Cind ne îndreptam spre 
întreprinderii era ora de 
din schimb 
de oameni,

— începe < 
minifotbal, 
șui Rosza. 
s-au încins, 
parti ci panți. Vrem să-1 
pînă la 23 aprilie, cind serbăm 
un deceniu de existență a între
prinderii noastre. Vom face și un 
concurs de schi. Avem proiecte 
frumoase și ele prind viață pen
tru că, în primul rînd, „Daciada" 
s-a axat pe frumoasele tradiții 
ale sportului din întreprinderea 
noastră și din întregul oraș. SIn
tern, totodată, mîndri că putem 
da tării sportivi care să ne re
prezinte în marile competiții in
ternaționale 1a popice și, sperăm, 
vom da reprezentanți și la tenii 
de masă. Gloria noastră este glo
ria patriei noastre, România. tn 
care trăim și muncim Laolaltă 
români, maghiari, germani și 
alte naționalități.

Ssvar NORAN

cîștig*

poarta 
ieșire 
pline - 

aprins.
și aleile erau
care discutau 

campionatul nostru de 
ne-a lămurit to varâ- 
De aceea discuțiile 

, Avem cam 500 de 
■1 încheiem

Toate acestea ni le spunea în

INCONSTANTA IN REZULTATE POATE
Orice tratat de metodologie 

sportivă confirmă adevărul ne
contestat că cerința nr. 1 a 
procesului de pregătire este 
continuitatea. In antrenamente, 
ca și în competiții, reușita 
sportivului este fundamental 
condiționată de asigurarea con
tinuității. Cariera majorității 
marilor campioni ai lumii de
monstrează o suită neîntrerup
tă, perseverentă, de exerciții 
pregătitoare și — ca o încunu
nare a acestui efort stabil — 
un lanț ascendent de perfor
manțe.

De atîtea ori, în aprecierea 
excepționalelor rezultate ale 
școlii românești de gimnastică 
feminină, s-a subliniat — a- 
proape anecdotic — tocmai acea 
imagine care-i arăta pe antre
norii emeriți (de la Onești sau 
Deva) nepermițîndu-și nici un 
răgaz, sosind de la mari com
petiții unde obținuseră reușite 
splendide și îndreptîndu-se, de 
la aeroport, direct spre sala de 
antrenamente, pentru a nu 
pierde nici o clipă din cele 
planificate (și deci necesare) 
pentru obținerea următoarelor 
succese. Acest (aparent) deta
liu definește de fapt o menta
litate, un mod de gîndire care 
acceptă — nu numai în teorie, 
ci mai ales în fapte — PRI
MATUL CONTINUITĂȚII IN 
PREGĂTIRE. Iar cine învață, 
muncește, se antrenează fără 
„pauze”, acela trebuie, în mod 
legic, să ajungă la ținta la care 
îi dau dreptul talentul, însuși
rile pe care se întemeiază 
truda !

/. D. M. S. BUCUREȘTI ANUNȚĂ
Incepmd cu data de 1 martie 1980, la magazinul auto I.DJ».S. 

Pitești, Șos. București — Pitești km. 110, tel. 976/3.40 09, se fac 
înscrieri pentru autoturismele ARO 10.1 și ARO 10.4, care au 
prețul de 83.880 și, respectiv, 86.730 lei.

Aceste tipuri de autoturisme se vînd numai cu plata hriegrală. 
"HPa depunerea contravalorii autoturismului la C.E.C., cum
părătorii urmează a se prezenta la Magazinul auto I.D.M.S. 
Pitești pen.ru programare.

Caracteristicile acestor tipuri de autoturisme
ARO 10.1 
1289 cmc 
toate cele

sint :

4
5 persoane 
cu prelată

ARO 10.4 
1289 cmc 

roți

metalică

• Motor 4 cilindri, benzină:
9 Tracțiune:
• Capacitate de transport:
O Caroserie:
Detalii cu privire la caracteristicii și performanțele acestor 

tipuri de autoturisme au fost publicate în revista „Autoturism".

Trecerea în revistă a com
portării sportivilor noștri tn 
cursul anului trecut ne prile
juiește pilduitoare constatări, 
pe linia lipsei de continuitate. 
Este vorba de o supărătoare 
inconstanță in rezultate, de o 
inconsecvență i.~ 
propriile posibilități, și 
loarea concurenților.

Iată cîteva mostre de 
ție, împotriva tuturor 
nelor metodologiei, 
noștri încep anul (trecut) pier- 
zînd acasă „Trofeul Carpați* 
în fața unei modeste formații 
a R.D. Germane, apoi cîștigă 
tradiționalul Turneu al țărilor 
socialiste, întrecînd puternica 
echipă a U.R.S.S., pentru ca, 
în finalul sezonului, să rateze 
medaliile la campionatele mon
diale... Fluctuația performan
țelor a caracterizat și echipa 
națională de handbal feminin: 
învinge redutabila echipă a 
R.D. Germane la „Trofeul Car
pați", pe urmă „se chinuie" 
într-un med cu formația Bul
gariei, joacă din nou bine în 
turneul de la Cheb (Ceho
slovacia), după ce la Balcania
dă ocupase un modest loc 3 
(învingînd Bulgaria la Sofia și 
pierzînd în fața echipei Iugo
slaviei !). Exemple individuale 
pentru asemenea evoluții sinu
oase, „dnd sus, cind jos”, se 
pot da fără efort (boxerul 
Dragotnir Ilie, luptătorul Ște
fan Rusu, caiacista Maria Ște
fan etc.).

Este evident că cine a ajuns 
odată „sus", deci la înalte per
formanțe, are calitățile și ca
pacitatea necesare. La fel de 
evident ni se pare — cu ex
cepția cazurilor accidentale — 
că o „coborîre" la asemenea 
performeri trebuie atribuită în 
primul rînd unor cauze perso
nale, deci subiective. Evitarea 
acestui soi de cauze, elimina
rea lor din sfera loturilor în 
pregătire este calea cea mai 
sigură pentru întronarea conti
nuității sănătoase în antrena
mente și în rezultate.

Cazul cel mai tipic, pe cit 
de plin de Învățăminte, este 
cel al lotului masculin de vo
lei. In luna octombrie, la cam
pionatele europene, echipa na
țională nu reușește să obțină 
calificarea în turneul final,

raportată și la 
la va-

oscila- 
canoa- 

Sabrerii

FI COMBĂTUTĂ!
pierzînd-o în favoarea echipe
lor Franței și Cehoslovaciei — 
după ce în întreg sezonul 1979 
cîștigase majoritatea competi
țiilor la care a participat ! Pe 
urmă, la începutul anului 1980, 
la Pemik, obține locul pentru 
turneul olimpic de la Moscova, 
la capătul unui impresionant 
șir de victorii. Ce a determi
nat, în această perioadă, desele 
fluctuații ? După 24 de partide 
cîștigate din 26, în decursul 
anului, echipa noastră de vo
lei ajunsese la o excesivă în
credere în posibilitățile proprii, 
care — la Toulouse — s-a do
vedit fondată doar pe aparen
țe, ceea ce a produs o cădere 
psihică firească. Numai trece
rea la o pregătire mai temei
nică — iată soluția ! — și pe 
urmă concentrarea masivă, 
mobilizarea pentru fiecare joe 
în parte au permis revirimen
tul senzațional de la turneul 
de calificare de acum o lună 
și ceva. Avem și dovada sta
tistică a ameliorării evoluției 
echipei naționale de volei mas
culin (linia fiind urmată și de 
cea feminină, care a obținut 
un succes similar) : la Pemik 
și Sofia, proporția execuțiilor 
tehnice bune a crescut cu pes
te 30 la sută în raport cu cele 
din cursul anului 1979.

Din cazurile și aspectele a- 
mintite se pot trage cîteva con
cluzii. In general în cariera 
unui mare sportiv, dar mai cu 
seamă în programul de pregă
tire pentru o competiție de 
anvergură (cum ar fi Jocurile 
Olimpice), asigurarea continui
tății este obligatorie, 
procesul preparator, 
suita de concursuri.
progresivă a volumului de an
trenamente este o lege ce nu 
se mai cere demonstrată. Orice 
rabat la planul de pregătire, 
orice fluctuație, orice slăbire 
de ritm se răzbună, dereglează 
întregul eșafodaj. în acest do
meniu, amînările nu se mai 
pot recupera. Aici nu poți spu
ne : azi stau, las’ că poimîine 
mă antrenez dublu... E prea 
tirziu ! Logica cere un mers 
lin, ascendent spre ținta alea
să, fără accelerări dăunătoare, 
dar și fără interludii demobili
zatoare.

atît în 
cît și în 
Creșterea

Victor BÂNCIULESCU

pen.ru
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REȘ a susținut joi un joc de 
pregătire în compania forma
ției A vin tul Reghin, de care a 
dispus cu 4—0. Se prefigurează 
un nou debut în Divizia A ■: 
portarul Tapaszto, provenit din 
județ, cel care a apărat, dumi
nică, în meciul de cupă • F.C. 
ARGEȘ, reîntoarsă de la So
fia, se prezintă la Tg. Mureș 
cu un mare semn de întrebare : 
folosirea hii Radu II. Arbitri : 
V. TOPAN. M. Salomir (ambii 
din Cluj-Napoca), N. Raab 
(Cimpia Turzii).

• CHIMIA RM. VILCEA a 
Jucat miercuri cu divizionara 
B. Șoimii Sibiu, partida termi- 
nîndu-se la egalitate, 1—1. Din 
Iotul vâlcenilor va absenta 
mijlocașul Gingu. accidentat.
• GLORIA BUZĂU a susținut 
miercuri un joc-scoală cu echi
pa de juniori Buzoienilor le 
va lipsi mijlocașul Ghizdeanu, 
suspendat o etapă . Arbitri : N. 
RAINEA (Bîriad), T. Balano
vici (Iași), V. Popovici (Sucea
va).

• SPORTUL STUDENȚESC. 
Miercuri — cu juniorii — și 
joi — cu Electronica — au avut 
Joc jocuri-școală. Se pare că va 
fi folosită formația cu care 
s-a început meciul de Cupă de 
duminică 9 DINAMO anunță 
reintrarea lui Dudu Georgescu. 
Va juca și debutantul Ioidache, 
de la Unirea Focșani. In rest, 
formația standard. Arbitri : GH. 
RETEZAN, C. Jurja, N. Geor
gescu (toți din București).

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA. Nu va juca Bălăci, in
disponibil. Semne de întrebare 
prezintă Ștefănescu și Geolgău.
• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA va avea un debutant în 
formație : mijlocașul Manea,
de la Unirea Tomnatic. Miercuri 
a susținut un joc-școală în fa
milie. Arbitri : V. TĂTAR, C. 
Rațiu (ambii din Hunedoara),

Jucan (Mediaș).
C.S. TÎRGOVIȘTE are în- 
lotul de jucători apt de 

Echipa are un nou antre- 
secund, în persoana fostu-

“ALDMZHMtLORA
EFECTELE LE-AM VĂZUT! CAUZELE SE CUNOSC! 
SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM ARBITRAJELE RETURULUI!

Gh.
treg 
Joc. 
nor 
lui jucător piteștean Radu Jer- 
can • F.C. OLT s-a Înapoiat 
marți seara din turneul efec
tuat în Liban, unde a susținut 
patru meciuri (două victorii și 
două „remize"). Echipa și-a 
continuat pregătirile Ia Cîmpu- 
lung Muscel, de unde se va 
deplasa în cursul zilei de azi la 
Tîrgoviște. Arbitri : C. DINU- 
LESCU, A. Deleanu, AL Ioniță 
(toți din București).

• JIUL a susținut joi un 
joc-școală, avînd ca adversară 
formația de juniori. Bucurescu 
(gripat) și Mușat (accidentat) 
nu vor putea fi folosiți. Antre
norul V. Tîlmaciu intenționea
ză să alinieze formația care a 
obținut calificarea în „sferturi
le" Cupei României. La Petro
șani a nins • STEAUA a efec
tuat antrenamente obișnuite în
treaga săptămînă. Toți compo- 
nenții lotului sînt apți de joc, 
astfel că mîine, la poalele Pa- 
ringului, bucureștenii vor pre
zenta formația standard. Arbi
tri : I. IGNA, A. Forwith, V. 
Damșa (toți din Timișoara).

• F.C. BAIA MARE are tot 
lotul valid și anunță două nou
tăți : Hitico și Cioban n. An
trenorul Viorel Mateianu va 
folosi un „11“ cu veleități ofen
sive sporite, în care Terheș și 
Mureșan vor fi aripi în locul 
consacraților posturilor, Sepi și 
Deac • S.C. BACAU a pregă
tit — la rîndul ei — un mar
caj și mai... strict, pentru a 
contracara binecunoscuta „mo- 
rișcă” băimăreaină. Nu va juca 
I. Solomon, care are o suspen
dare cu... termen : 3 etape plus 
cele în care nu va fi în teren 
Bălăci, victima lui de dumini
că de la Brașov. Arbitri : C. 
GHIȚA. R. Petrescu, Gh. Io- 
nescu (toti din Brașov).

• OLIMPIA SATU MARE 
a jucat miercuri cu Oașul Ne
grești (scor 8—3). Nume noi în 
echipă : State — de la Petrolul 
Ploiești și Mihuț — de la Mi
nerul Rovinari, ambii atacanți. 
Nu vor juca Sabou — acciden
tat și Pop — suspendat o etapă. 
• F.C.M. GALAȚI are o sin
gură modificare în echipa care 
a jucat în optimile Cupei ; re
intră fundașul Vlad, care a fost 
suspendat o etapă. Arbitri : C. 
BARBULESCU, I. Pop, C. Blaj 
(toți din București).

• POLITEHNICA IAȘI îl
are accidentat pe Florean. Este 
posibilă înregistrarea a nu mai 
puțin de două debuturi : fun
dașul Enache (fost la Tracto
rul Brașov), mijlocașul Popescu 
(de la Constructorul Iași). Un... 
redebut în „A” este cert : ară
deanul Coraș • „U“ CLUJ-
NAPOCA a jucat joi la Su
ceava cu C.S.M., pierzînd cu 
2—0, scor pe care vrea să-1 in
firme duminică. Și la clujeni 
un... redebut în „A" : exdina- 
movistul Dobrău. Arbitri: O. 
ANDERCO, I. Taar (ambii din 
Satu Mare), V. Ciocîlteu (Cra
iova).

Q Astăzi
Antrenorii au avut 

Conducătorii de club 
menii de gol" au avut

(Urmare din pag. 1)

întrucât sezonul trecut s-a În
cheiat după disputarea prime
lor două etape din returul e- 
diției 1979—1980. Dorim Insă 
oa premiera să nu-și limiteze

ȘTIRI. MECIURI AMICALE
• ASTAZI PE

GIULEȘTI, va avea __ _ ....
ttvă partidă amicală. Este vorba 
de întâlnirea dintre divizionarele 
B Rapid și Autobuzul. Jocul va 
tacepe la ora 15,30.
• DUMINICA, de la ora 11, pe 

stadionul din str. Dr. Staicovici, 
Progresul-Vulcan București Întâl
nește. In meci amical, echipa 
TJW.B. din campionatul Diviziei 
C.

a CUNOSCUTA DIVIZIONARA 
„B- METALUL PLOPENI a efectuat 
un turneu de pregătire în Siria 
și Liban unde a susținut 7 jocuri, 
reallzînd următorul bilanț: trei 
jocuri cîștigate, trei încheiate la 
egalitate și un meci pierdut, lată 
rezultatele echipei Metalul: ta
Siria, la Damasc, cu Magd Club: 
3—0 fau marcat Lazăr, Toma și 
Ghîțescu). In revanșa cu Magd 
Club: 1—2 (Toma); tot la Da
masc, cu Selecționata olimpică a 
Siriei: 1—1 (Eparu) și cu Selec
ționata Siriei: 1—o (Eparu).

In Librei: cu Altalaya: 1—0
Beirut — 

1—1 (Ghl- 
Beirut: 1—1

STADIONUL 
loc o atrac-

caracterul inedit la acest ele
ment formal, ci ca ea să intre 
în cronica campionatelor na
ționale ca un start lansat pe 
DRUMUL CALITĂȚII, în care 
interpreții-jucători, regizorii- 
antrenori și spectatorii-supor- 
teri să-și interpreteze rolurile 
cu angajament deplin, inițiati
vă, pasiune și disciplină, in
tr-un spirit de deplină sportivi
tate, in teren și în tribune.

In această lună, se vor dis
puta nu mai puțin de șase e- 
tape, o lună 
competițional 
tul căreia (30 
loc și prima 
țională oficială a echipei re
prezentative, în meciul Iugo
slavia — România, din cadrul 
Cupei Balcanice. O pistă bună 
pentru așteptatul start lansat, 
dar să nu uităm că efortul sus
ținut înregistrat in perioada 
precompetițională nu înseamnă 
nimic dacă, etapă de etapă,

plină pe plan 
intern, la capă- 
martie) va avea 
apariție interna-

răspund primii șapte arbitri din toamnă
cuvintul. 
Și >,oa- 
cuvîntul. 

Returul campionatului nu poate 
începe însă fără arbitri, 
decis, deci, 
cuvîntul. 
care au 
vfziei A, 
lor cinci 
diei alcătuite pe baza notelor 
acordate de cronicarii ziarului 
nostru. Și cum pe locul V s-au

Am
să le dăm și lor 

Nu tuturor celor 
condus partidele 
în toamnă, a' primi- 
din clasamentul me-

37 
Di-

situat, cu 
arbitri, la 
răspunde... 
rului : 1.

aceeași medie, trei 
ancheta noastră vor 
7 cavaleri ai fluie-

O. Anderco media 
9,10; 2. C. Dinulescu 8,62 ; 3.
C. Ghiță 8,50; 4. S. Drăgulici 
8,12; 5—7. T. Balanovici, I. Ig- 
na, N. Rainea 8,00. Ei, laureații 
de toamnă, sînt puși față în față 
cu ultimul sezon, l-am rugat pe 
„cei șapte" să răspundă la ur
mătoarele 3 întrebări :

1. CARE AU FOST, DUPĂ OPINIA DV„ CELE MAI 
FRECVENTE GREȘELI DE ARBITRAJ IN TURUL DIVIZIEI 
A ? PUTEȚI EXPLICA Șl CAUZELE LOR ?

2. CE VĂ REPROȘAȚI, CA ARBITRU, ÎN ULTIMUL SE
ZON ?

3. CE AȘTEPTATI DE LA PRIMĂVARA FOTBALISTICA ?

O. ANDERCO : „1. Plasamen
tul greșit pe care îl au arbi
trii din cauza lipsei de pregă
tire fizică ; neinterpretarea u- 
niformă a regulilor de joc (nu 
fiecare arbitru acordă cartonaș 
galben pentru țineri de tricou); 
lipsa de colaborare în fazele 
de „afară din joc" sau chiar la 
acordarea sau anularea unui 
gol înscris în condițiile nere
gulamentare. 2. Nu-mi repro
șez nimic, deoarece am avut un 
sezon destul de bun. 3. Aștept 
creșterea valorii fotbalistice a 
tuturor echipelor Ia nivelul fot
balului modern ; disciplină și 
fair-play din partea jucătorilor, 
antrenorilor și conducătorilor 
de cluburi ; apărarea șanselor 
să fie corectă, fără alte „mij
loace", pînă la terminarea cam
pionatului; de la colegii mei 
aștept numai arbitraje bune !”.

C. DINULESCU: „1. Ofsai
dul, ca urmare a plasamentu
lui greșit al arbitrilor de linie? 
iar în unele cazuri și al celui 
de centru. Necorectarea unor 
erori ale tușierilor de către cel 
de la centru cred că este de
terminată de teama „principa
lului” față de aprecierile ob
servatorilor, presei etc.; tran
sformarea unor lovituri libere 
directe în lovituri indirecte; 2. 
Nu am fost mai exigent față 
de unele abateri care impuneau 
eliminarea jucătorilor vinovați, 
în loc de avertisment. 3. Toți 
factorii care concură la buna 
desfășurare a activității fotba
listice (jucători, antrenori, con
ducători, arbitri, cronicari, co-

partidele din prima divizie nu 
reflectă pe planul calității acu
mulările ANUNȚATE de fac
torii responsabili.

tntoreîndu-ne la 
de mîine al etapei, 
cîteva meciuri de 
ras, cum ar fi unul din derby- 
urile bucureștene, Sportul stu
dențesc — Dinamo, de Ia oare 
spectatorii așteaptă, intre al
tele, și goluri (nu ca în tur, 
un 0—0 !), revanșele anunțate 
de Jiul în fața liderului (Stea
ua a cîștigat în tur cu 4—0) 
și de F.C. Baia Mare în par
tida cu S.C. Bacău, ca să nu 
mai vorbim de meciurile unde 
stau față în față echipe împo
vărate cu grijile retrogradării 
(vezi „Poli" Iași —■ „U” Cluj- 
Napoca, C.S. Tîrgoviște — F.C. 
Olt). Nutrim însă speranța că 
fiecare meci să ofere iubitori
lor fotbalului nostru reale 
puncte de interes și satisfac
ție.

programul 
consemnăm 
mare inte-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

și T.V„ ob- 
comisiile de 
dea dovadă 

corectitudine

mentatori de radio 
servatori federali, 
disciplină etc.) să 
de imparțialitate, 
și obiectivitate".

C. GHIȚA : „1. întîrzierea în 
luarea deciziilor, toleranța la 
gesticulările și vociferările ju- 
cătorilor, acceptarea reluării 
jocului prin încălcarea regu
lamentului (nu se respectă re
gula celor 4 pași la portari și 
distanța de 9,15 m la lovituri), 
aprecierea pozițiilor de ofsaid. 
Cauza cauzelor — neuniformi- 
zarea în decizii a arbitrilor în 
spiritul regulamentului de joc. 
2. Nu am fost suficient de in

Ancheta noastra

transigent cu jucătorii care au 
comis' greșeli — nef ăcind cu ma
xim de responsabilitate diferen
ța între elementul intențional 
și neintențional, neluînd o de
cizie chiar după cunoașterea 
efectului acțiunii jucătorului 
vinovat, cum s-a întîmplat în 
meciul Steaua — F.C. Baia 
Mare. In privința colaborării, 
am luat toate semnalizările 
drept bune ! 3. Ridicarea cali
tativă a jocurilor. La aceasta 
poate contribui nemijlocit îm
bunătățirea calității arbitraje
lor, educarea jucătorilor în 
spiritul regulilor de joc, prin 
învățarea regulamentului".

S. DRĂGULICI : „1. Tolera
rea abaterilor disciplinare, to
lerarea jocului dur, care duce 
la degenerarea jocului, la ac
cidentări și, în final, la nemul
țumiri sau calificative slabe 
pentru joc și arbitri. S-a mai 
înregistrat și o inegalitate intre 
sancționarea abaterilor gazde
lor și ale oaspeților. Cauza 9 
lipsa de curaj ! 2. îmi repro
șez că, la trei zile după ce 
scăpasem, ca prin minune, ne
vătămat, de la un meci ele 
„B“, timorat, n-am mai fost eu 
ta aplicarea regulamentului 
privind abaterile disciplinare. 
Credeți că aș putea să-thi re-

proșez că... nu sînt un arbitru 
CU mai multă șansă la delegări, 
mai mereu ajungînd la meciuri 
unde problema principală este 
„cade sau nu cade”, „promo
vează sau nu” ?... 3. Să dispun 
de curajul care, în general, 
m-a caracterizat, să termin a- 
cest „retur de foc" în picioare 
(necriticat, nesancționat). Aș
tept să se împlinească și o do
rință mai veche ; jucătorii să-și 
vadă mai mult de jocul lor 
decit de deciziile arbitrului. 
Atunci toate vor merge mai 
bine : legea avantajului se va 
aplica mai bine, jocul va fi 
mai

T.
cele mai frecvente greșeli enu
măr ; neuniformitatea aprecie
rilor incorectitudinilor în su
prafața de pedeapsă ; aprecie
rea incorectă a pozițiilor de 
ofsaid ; a actelor de indiscipli
nă, a forței fizice, a legii a- 
vantajului. Cauzele ? Oboseala, 
solicitarea nervoasă, lipsă de 
mobilitate, presiunea jucători
lor, a publicului. 2. Nu am dat 
satisfacție la linie ! Iar în u- 
nele jocuri, ca arbitru de cen
tru, am luat cu întîrziere mă
suri disciplinare. 3. Aștept ca 
eu să devin mai intransigent, 
prompt și hotărît, pentru ca la 
sfîrșitul jocului să fiu apreciat 
de ambele echipe. Aștept ridi
carea valorii fotbalului nostru, 
o comportare plină de fair-play 
din partea tuturor factorilor. E 
necesar ca jucătorii să cunoas
că mai bine regulamentul, iar 
stadioanele să devină pline, să 
stimuleze spectacolul sportiv".

I. IGNA : „1. Ofsaidul și lo
vitura de pedeapsă au rămas 
punctele nevralgice. Din ace
leași vechi cauze : plasamentul 
defectuos, lipsa de curaj, ce
darea la simulările jucătorilor. 
2. Prea multe greșeli tehnice; 
lipsa de exigență, la nivelul 
cerut, față de gazde. 3. în noul 
sezon aștept să reduc pe cât 
posibil greșelile tehnice, să de
vin mai exigent, față de echi
pa gazdă, care în fotbalul nos- 
țru... Aștept o brigadă de „A” 
la Timișoara, iar toți fotbaliș
tii să joace ia nivelul condiți
ilor create, pentru a se cali
fica la C.M. ’82”.

N. RAINEA : „1. Aprecieri
neuniforme în cazul forței fi
zice, a faulturilor intepțicuate 
sau neintenționate ; nertspecta- 
rea celor 4 pași în cazul por
tarilor și a distanței de 9,15 
m, in toate cazurile; aplicarea 
greșită a legii avantajului, ne- 
lăsindu-se jocu; cursiv. Cauze ? 
Multiple ! 2. Nu mi-au reușit 
toate arbitrajele Ia cote maxi
me, dînd ocazia să fiu criti- 
oat la cîteva jocuri, pe drept 
sau Pe nedrept. 3. Tinerii ar
bitri să confirme, în continua
re, creditul acordat. Să avem 
un fotbal bun, fără durități sau 
alte aspecte disciplinare, 
campionat 
gătească o 
termică, în 
la turneul
Spania".

Dovedind un pronunțat spirit

bun !".
BALANOVICI : „1. Dintre

un 
valoros care să pre- 
echipă națională put- 
stare să se califice 
final al C.M. din

critic și (în șase cazuri din 
șapte) cavalerii fluierului intervievați au punctat carențele de fond 
ale arbitrajelor prestqte în ultimul sezon (și nu numai in el), ceea 
ce trebuie să reprezinte.., un prim și important pas spre înlătu
rarea lor. Pornind de la axioma că nu există arbitraje perfecte, 
așteptăm perfecționarea continuă a lor, nu numai pentru că „par
tea gazdelor" a rămas o mare problemă — să luăm numai exem
plul penaltyurilor : din 39 dictate in cele 19 etape din toamna, 
doar 4 au fost acordate oaspeților — cit mai ales pentru că arbi
trajul reprezintă unul dintre elementele chemate să contribuie și 
el la progresul fotbalului nostru I |

Mircea M; IONESCU

In Libret: _
(Spiridon), cu Etoil 
campioana Libanului: 
țescu) și cu Tadamon 
(Rob).
• CJ.R. PAȘCANI ______

Dia VARȘOVIA o—5 (0—3). Fero
viarii, cu o echipă tînără, nu au 
putut face față ritmului impus 
de oaspeți și au pierdut tatălui- 
rea la scor. Punctele învingăto
rilor au fost marcate de Dovcek 
Om in. 6 și 71). Banașkievlcl (min. 
31), Polikovski (min. 42) și Vis- 
kevski (min. 78). (C. ENEA —
coresp.).
• F.C. BIHOR — STRUNGUL

ARAD 1—0 (1—0). Unicul gol al 
partidei a fost ‘--------  ' —
gheli (min. 2). 
coresp.).
• PLENARA

BUCUREȘTENI.____ _________ ,__
*a ora 1«, ta sala I.S.B. din str. 
Berzei, va avea loc plenara an
trenorilor de fotbal bucureștenL

GWAR-

înscris de Gher- 
(P. LORINCZ —

ANTRENORILOR
Luni 3 martie, de

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 29 

FEBRUARIE 1980
Extragerea I :

28 19 55 78 48 
Extragerea a Il-a

50 66 83 25 46
FOND TOTAL 

GURI : 1.027.450 lei din care 
178.552 report la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 24 FEBRUARIE 

1980
Categoria 1 : 3 variante 25% 

a 35.666 lei ; cat. 2 : 3 variante 
100% a 12.000 și 14 variante 
25% a 3.000 lei ; cat. 3 : 24,50 
a 3.184 lei ; cat. 4 : 125,50 a 
621 lei ; cat. 5 : 362 a 200 lei ; 
cat. 6 : 2.334 a 100 lei.

Cîștigurile de categoria 1 în 
valoare de 35.666 lei fiecare au 
fost obținute de : ILIE CREȚU 
din Drăgășani-Vîlcea, ȘTEFAN

VLAD și NICULAE POPESCU . 
ambii din București.

17 1 10 64
2 12 
DE

73 3
CÎȘTI-

MARI SATISFACȚII
LA INDEM1NA TUTUROR...

In pragul primăverii, agențiile 
Loto-Pronosport și vînzătoril 
volan ți din întreaga țară vâ ale
lă o surpriză plăcută: LOZUL 
MĂRȚIȘORULUI — emisiune spe
cială limitată, cu ciștiguri supli
mentare în valoare de 1.700.000 
leii Se pot obține autoturisme 
„Dacia 1BOO" și „Skoda 130 L“, 
ciștiguri în bani de 50.000, 10.000, 
5.000, l.ooo lei etc. Așadar, la ta- 
demîna tuturor, o șansă de fru
moase satislacțil, un cadou atrac
tiv și util cu ocazia Mărțișorului!

Tragerea extraordinară Loto a 
Mărțișorului va avea loc milne, 
1 martie 1930, la ora 15,30, ta sa
la clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Stalcovici nr. 
42; numerele câștigătoare vor ti 
transmise la radio și televiziune 
ta cursul serii.

CONCURSURI OE ADMITERE
ÎN INSTITUȚIILE MILITARE DE ÎNVĂȚĂMÎNT

Ministerul Apărării Naționale organizează concursuri de 
admitere, pentru anul școlar 1980/1981, în următoarele insti
tuții militare de învățămînt;

Academia militară — facilitățile tehnice;
Facultatea de medicină militară;
Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn” — secțiile de 
marină militară;
Școlile militare de ofițeri activi;
Școlile militare de maiștri și subofițeri;
Școala militară de muzică — ciclul profesional;
Liceele militare.•

Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții militare de învățămînt pot de
pune cereri de înscriere pînă la data de 10 aprilie 1980, ia 
centrele militare județene (de sector) pe raza cărora do
miciliază.

Pentru relații referitoare la condițiile de selecționare, 
documentele necesare pentru admiterea la concurs, disci
plinele și probele concursului de admitere și alte detalii, 
cei .interesați se pot adresa comandanților de garnizoane și 
centrelor militare județene (de șector) pe raza cărora 
locuiesc.



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ASTĂZI Șl MIINE, LA SINDELFINGEN, ATLETISMUL DE SALA 

IȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONII CONTINENTALI

iN MARI UNITATI ECONOMICE
DIN CAPITALA

(Urmare din pag. 1)

fabrica întreprinderii -Vulcan*' 
pentru cazane energetice de pe 
platforma industrială Berceni, 
importantă investiție a actualu
lui cincinal. Prin gradul supe
rior de dotare, prin complexita
tea agregatelor ce se realizează 
aici și procedeele tehnologice 
de înaltă eficiență utilizate, 
fabrica reprezintă una din cele 
mai moderne unități ale indus
triei noastre.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in această nouă uni
tate bucureșteană are loc in 
atmosfera de puternic entu
ziasm caracteristică întîlnirilor 
secretarului general al partidu
lui cu oamenii muncii din în
treaga țară, constructorii de 
mașini de aici fiind mindri și 
bucuroși că pot raporta condu
cătorului partidului 
succese importante 
tea lor, ca urmare 
nerii in viață a 
Și recomandărilor 
timpul dialogurilor 
cu colectivul de muncă de la 
^Vulcan”.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu continuă la 
întreprinderea de mașini grele 
— una din cele mai importante 
unități ale industriei noastre 
constructoare de mașini — ca
re își aduce o contribuție ho- 
tărîtoare la inzestrarea cu u- 
tilaje tehnologice de mare com
plexitate a economiei româ
nești, precum și la pregătirea 
fabricației utilajelor pentru pri
ma centrală atomoelcctrică ro
mânească.

Secretarului ________
tidului ii sint prezentate, 
secțiile de 
unele din 
Înalt grad 
solicită din 
jpregătire a__________

’ Aceleași probleme de deose
bită importanță privind dez
voltarea și modernizarea pro
ducției se. situează în centrul 
atenției și în timpul vizitei la 
Întreprinderea „Danubiana” ce

și statului 
în activita- 
a transpu- 
indicațiilor 

primite in 
anterioare

gencral al par
ia 

fabricație vizitate, 
piesele gigant ea 
de prelucrare, care 
plin capacitatea de 

muncitorilor.

și-a cîștigat un binemeritat 
prestigiu în țară și peste ho
tare ca producătoare de anve
lope pentru tractoare, mașini 
agricole și camioane. Crește
rea an de an a volumului și 
calității anvelopelor fabricate 
aici, precum și diversificarea 
gamei sortimentale ilustrează 
elocvent dezvoltarea cu pre
cădere a acelor sectoare in
dustriale capabile să realizeze 
produse cu valoare ridicată, 
să utilizeze mai eficient ma
teriile prime din țară, să di
minueze continuu importurile, 
să contribuie prin producția 
lor la dezvoltarea altor ra
muri ale economiei naționale.

Secretarul general al parti
dului vizitează o serie de sec
ții ale întreprinderii, unde se 
remarcă gradul înalt de meca
nizare și 
perațîilor, 
dicată a 
țiilor.

automatizare a o- 
productivitatea ri- 

mașinilor și instala-

★
de lucru a tovarășului 
Ceaușescu a reprezen-

Vizita 
Nicolae 
tat un nou și semnificativ mo
ment al dialogului nemijlocit 
și rodnic pe care secretarul ge
neral al partidului il poartă 
neîntrerupt cu făuritorii de bu
nuri materiale și spirituale în 
probleme esențiale ale dez
voltării patriei, ale construcției 
socialiste. Prin marea actuali
tate și însemnătate a probie- 
melor analizate, prin importan
ța deosebită a orientărilor și 
măsurilor stabilite, ea se în
scrie. totodată, ca un eveni
ment de seamă în activitatea 
unităților vizitate, in viața e- 
conomică a țării și fără în
doială aprecierile secretarului 
general al partidului își vor 
găsi, firesc, un larg și profund 
ecou ia conștiința oamenilor 
muncii. mobilirindu-le și mai 
intens forțele și energiile cre
atoare în lupta pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan pe anul 19M și pe în
tregul cincinal, pentru înfăp
tuirea insuflețitoarelor obiecti
ve cuprinse în documentele 
Congresului al XH-Iea al par
tidului.

Sezonul atletic sală atin
ge cota maximă . de interes as
tăzi și mîine, odată cu desfă
șurarea — la Sindelfingen 
(R.F. Germania), — a întrece
rilor celei de-a XI-a ediții a 
campionatelor europene. Depă
șind oficial cifra jubiliară, 
„europenele’’ de sală pot fi nu
mite de-acum o competiție de 
tradiție a atletismului interna
țional, cu eroi și legende, cu 
performanțe de cel mai înalt 
nivel. Nu ne îndoim că și edi
ția din acest an, programată cu 
mai puțin de cinci luni înain
tea Jocurilor Olimpice, va în
semna un succes al atletismu
lui „sub cupolă”.

Premisele există : avalanșa
de rezultate valoroase înregis
trate in competițiile desfășura
te in ianuarie și februarie. în
tre care și noi recorduri mon
diale de sală. Numărul lor este 
mai mare deeit al celor care 
figurează in tabelele alăturate, 
unde sint trecute doar probele 
incluse In programul campio
natelor continentale. Distanțele 
de alergări parcurse in sală, 
pe plat sau garduri, in metri 
sau yarzi sint insă mult mai 
numeroase și, în foarte multe 
din ele, cele mai bune perfor
manțe au suferit corectări in 
prima parte a sezonului. Din 
aceleași tabele se poate vedea 
că atletismul de sa'ă este mai 
puțin „conservator” decât cel 
in aer liber: recordurile se suc
ced mai repede. Dintre probele.

să le spunem „cla
sice”, doar două au 
recorduri care re
zistă de mai mulți 
ani — 7:39,2 la 
3 000 m, Emiel 
Puttemans în 1973 
și 22,02 m la arun
carea greutății, 
George Woods în 
1974. Care ar fi ex
plicațiile 7 Greu
tatea nu a mai 
progresat, practic, 
decît foarte puțin 
in ultimii ani 
— și aceasta numai 
la nivelul perfor
manțelor maxime, 
pentru că, în ceea 
ce privește masa, 
se poate vorbi de 
stagnare, dacă nu 
chiar de regres —•, 
în timp ce la fond 
tntîlnim un alt fe
nomen
tic : tot mai mulți 
alergători aleg, 
mele sezoane, alergările de 
cros sau turneele la antipozi 
în perioada de iarnă a emi
sferei nordice ; ei pot să ajer- 
ge astfel, în Australia sau Noua 
Zeelandâ, distanțele de 5 000 
și 10 000 m, obișnuite in aer 
liber.

Revenind la întrecerile de la 
Sindelfingen, să încercăm să 
vedem care ar ti a priori ca
petele de afiș. La bărbați, pro
ba cea maj agitată este sărL

caracteris-

CELE

60 m 
400 m 
800 m 
1500 m 
3000 m 
60 mg 
inâlțime 
lungime 
prăjind 
triplu 
greutate

60 m
400 m
800 m 
1500 m
60 mg 
înălțime 
lungime 
greutate

în ulti-

Cdnipionatclc intcrnalionaic de tenis de masă

OASPEȚII IȘI DISPUTĂ FINALELE PE ECHIPE

La patinoarul „23 August“

HOCHEIȘTIi CHINEZI JOACĂ CU STEAUA Șl DINAMO
în vederea celor două me

ciuri pe care le va asusține In 
țara noastră (astăzi cu Steaua, 
mîine cu Dinamo, ambele la 
patinoarul „23 August”, de la 
ora 17), selecționata de hochei 
a R.P. Chineze a sosit joi la 
amiază in Capitală, efectuînd 
seara un antrenament, iar ieri 
alte două.

Cele două partenere de între
cere desemnate, fruntașele ho-

cheiului nostru se vor prezenta 
la țața oaspeților și a publicu
lui In formații complete, din 
care nu vor lipsi, după toate 
probabilitățile. Neteda, Justi
nian. V. Buțanu, Hălăueă, Ole- 
nici, Nistor, Cazaca, Gheorghiu, 
Popescu (la Steaua) ; Turea- 
nu, Costea, Axinte, Pană, Gh. 
Huțan, Solyom, frații Naghi. 
Tcodoriu, Moroșan (la Dinamo).

ARAD, 29 (prin telefon). în 
prima zi a campionatelor in
ternaționale de tenis de masă 
ale României s-au desfășurat 
întreceri pe echipe și 
în turneul masculin, 
România I (S. Crișan, 
boși. Z. Bohm) a învins 
mul tur cu 3—0 echipa 
ăâ a Poloniei (Czochanski, 
FTorezak), după care a elimi
nat formația Franței cu 3—2 
(Z. Bohm — Renverse 2—0, 
Doboși — Parietti 1—2, Z. 
Bohm. Crișan — Renverse, Pa
rietti 1—2. Doboși — Renverse 
2—0 și Z. Bohm — Parietti
2— 1). Echipa României II (I. 
Bohm — Șt. Moraru) n-a putut 
să facă față primei formații a 
Poloniei (Dryszel, Iakubowicz), 
pierzând cu 0—3. Aceeași situa
ție și in partida România III 
(D. PaaL S. Caari. D. Onețiu) 
— Iugoslavia II (Kalinici, Jur- 
riei) 0—1 în meciul cu prima 
garnitură a Iugoslaviei (Kara- 
kasevici, Kovaei. Stipaneiei), 
formația noastră de juniori (H. 
Pintea. M. Craioveann. P. Hal- 
dan) a fost învinsă,
3— 0.

Formația secundă 
slaviei, întărită cu 
obținut victoria in 
prima echipă a R. P. Chineze 
(Zhou Ping. Yang Yu-Hua) eli- 
minind-o cu 3—1 !

In concursul feminin forma-

dublu, 
echipa 

S. Do- 
in pri- 
secun-

Cresc, cu
a Iugo- 

Kuries, a 
meciul cu

MAI BUNE PERFORMANTE 
PE TEREN ACOPERIT

MASCULIN

Houston McTear (S.U.A.) 
Karel Kolar (Ceh.) 
Carlo Grippo (Italia) 
John Walker (N. Zeelandâ) 
Emiel Puttemans (Belgia) 
Andrei Prokofiev (U.R.S.S.) 

2,35 Vladimir Iașcenko (U.R.S.S.) 
8,38 Larry Myrricks (S.U.A.) 
5,64 Konstantin Volkov (U.R.S.S.) 

17,29 .. ................................... .............
22,02

6,38
46,21 

1:46,4 
3:37,4 
7:39,2

7,54

Ghe. Valiukevicl 
George Woods

(U.R.S.S.)
(S.U.A.)

’80 
»79 •n •n •n •n •n 
’80 
’80 
'79 
’74

FEMININ

(S.U.A.)

• întrecerile au Ioc în 
alături de

luQosltniâ, ia Jcscnkc • tchipa Romanici in scria X 
cclc ale Austriei. Olandei și franței

Evelyn Ashford (S.U.A.) 
Marita Koch (R.D.G.) 
Olga Vakrușeva (U.R.S.S.) 
Mary Decker (S.U.A.) 
Grazyna Rabzstyn (Pol.)

7,04
51,14 

1:58,4 
4:00,8

7,84 . . ____
1,98 Andreea Matay (Ungaria) ’79
6,76 Angela Voigt (R.D.G.) ’76

22,50 Helena Fibingerova (Cell.) '77

Au mal rămas doar citeva zile 
și hocheiul nostru va ti din nou 
angajat intr-o competiție inter
națională. Este vorba de campio
natul european ai juniorilor (gru
pa B) care va începe, marți 6 
martie, kt pi’oreasca stațiune 
montană Jesenice din Iugoslavia. 
La această întrecere iau parte 8 
selecționate, alcătuite din jucă
tori care nu au depășit 18 ani. 
Cele 8 formații au fost imoărțite 
în două serii, astfel : SERIA A: 
România, Franța, Olanda, Austria; 
SERIA B: Ungaria, Iugoslavia, 
Bulgaria, Italia. în fiecare serie 
se joacă sistem turneu. numai 
tur, după care, pe baza clasa
mentului, in ultima zi a Întrece
rii, slmbătă 8 martie, au loc par
tidele finale, de clasament Adi
că, primele clasate din fiecare 
serie își dispută locurile 1 și 1 
cele de pe locurile secunde în 
serii, poziția a 3-a si a 4-a a cla
samentului final și așa mal de
parte.

Reprezentativa țării 
care de clțiva ani se _______
printre fruntașele acestei compe
tiții, fiind mereu prezentă pe po
diumul de premiere, s-a pregătit 
sub conducerea unui colectiv de 
tehnicieni, avîndu-1 în frunte pe 
antrenorul emerit Mihal Flama-

noastre, 
numără

ropot, ajutat de Alexandra Kala- 
mar și Radu Șerban, precum și 
de medicul An ion Biro, fost și 
d, nu cu mult timp in urmă. 
Un reputat jucător de hochei. 
Spre deosebire de alți ani. cind 
selecționata de juniori număra 
In componența sa cel puțin un 
jucător de excepție, ..vedetă" In 
sens pozitiv, care batea cu fermi
tate la porțile echipei reprezen
tative de seniori (cum a fost ca
zul, recent cu Chiriță, cu Mihai 
PdVescu, mai înainte cu Cazacu, 
Hălăueă și alții) de această dată 
formația noastră de juniori nu 
cuprinde astfel de elemente, al 
căror aport In partidele de juni
ori este decisiv. De pildă, 
rul L Flinta are talent, 
cape îndoială, dar este 
lipsit de tehnică șl are 
de o pregătire temeinică, 
lucru se poate spune și 
majoritatea fundașilor 
chioio, C. Nistor, D. 
Vorszak, Z. Szatmari) 
au încă siguranța pe 
care le-o poate da ____ _
foarte bună cunoaștere a modu
lui de a acționa al unui fundaș 
modern. Din cauza acestor la
cune defensive, echipa noastră 
primește multe goluri, mai multe 
decît merită jocul el de ansam-

porta- 
nu in- 

incă 
nevoie 

Același 
despre

(B. Iordă-
Dima, E.
care nu
gheață pe

numai o

blo. In ce privește atacul lucru
rile se prezintă mult mal bine. 
Există o primă linie ofensivă 
(Lămpi, Gerczuli, Dumuracbe) cu 
destul de multe valențe tehnice, 
care patinează bine și combină 
frumos. Cea de a doua linie de 
atac, la fel de bună pe plan teh
nic, are in plus avantajul 
genității, doarece 
ponenții ei joacă 
ani Împreună la 
Steaua: Neagu,
Udrea. Din lot 
clțiva jucători 
majoritatea fiind 
tor juniori, așa ___ _____ _______
și cu o bună parte din cei enu
merat! mai înainte, dintre care 
se detașează G. Lucaci.

In încheiere, lată și ordinea 
meciurilor echipei noastre: cu
Austria (marți 4 martie), cu O- 
ianda (miercuri 5 martie) și cu 
Franța (vineri 7 martie), joi 6 
martie fiind zi' de pauză. Spe
răm că tinerii noștri hocheiști se 
vor mobiliza și vor clștiga aceste 
jocuri, urmind ca simbătă 8 mar
tie să dispute finala cu cîștigă- 
toarea celeilalte serii.

ția România I (M. Alexandru, 
Ferenczi, Măcean) a învins cu 
3—0 echipa Iugoslaviei II (Ba- 
tinici, Oisterzsek). Kadar, Ve- 
rebeeanu și Efrem au constituit 
formația secundă a României, 
care a fost eliminată de echi
pa R. P. Chineză II (Zhang 
Jian-Ru, Yang Ying) cu 3—0. 
Echipa România III (L. Mihai, 
Sava) a obținut o frumoasă vic
torie în fața reprezentantelor 
R. D. Germane (Kromnik, 
Rosier), pe care le-a eliminat 
cu 3—1. Formația de junioare 
(Pop, Nemeș) a fost învinsă de 
prima formație a Iugoslaviei 
(Perkucin, Palatinus) cu 3—1, 
micuța Nemeș reușind să în
vingă pe Palatinus cu 2—1.

La dublu feminin s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Alexandru, Măcean — Gour- 
melon, Cermain 3—0 (w.o.,
Gourmelon, bolnavă). Kadar, 
Efrem — Batinici, Oisterzsek 
1—3. Cvetkovici, Cadez — 
Rosier, Kromnik 3—1, Dragu, 
Dascalin — Yen Kui-Li, Huang 
Jun—Qun 0—3, Sava, L. Mihai
— Yang Ying, Zhang Jian-Ru 
0—3, Nemeș, Pop — Palatinus, 
Perkucin 1—3 Gherghelceva, 
Neikova — Urban ska, Sikora 
3—2.

Alte rezultate : echipe, mas
culin : Franța — Siria 3—0, 
R. D. Germană — Bulgaria 
3—2, R. P. Chineză II — Ceho
slovacia 3—0, R. P. Chineză II
— Polonia 3—0.

Echipe, feminin : Iugoslavia 
II — Franța 3—1, Bulgaria — 
Polonia 3—2, Bulgaria — Iugo
slavia I 3—1 (!). Pentru semi
finale s-au calificat 
neză L România L 
R. P. Chineză II.

în semifinalele 
masculine România 
fi—3) in fața

tura cu prăjina. Doi sovietici 
(Konstantin Volkov șl Vladimir 
Poliakov, ultimul junior!), doi 
francezi (Thierry Vikneron și 
Patrick Houvion) și un polonez 
(Wladislavv Kozakiewicz) au să
rit peste 5,60 m și un rezultai 
de 5,70 m, care ar egala re
cordul în aer liber, n-ar fi ex
clus Interesantă, și mai ales 
foarte deschisă se anunță pro
ba de săritură în înălțime. In
teresantă — tot mai mulți să
ritori cochetează cu înălțimea 
de 2,30 m, deschisă — și pen
tru că Vladimir Iașcenko și 
Rolf Beilschmidt, cei mai buni 
săritori ai ultimilor trei ani, 
nu vor fi prezenți din cauza 
unor accidente care au nece
sitat intervenții chirurgicale 
(menise, respectiv tendonul lui 
Achile). Unele ziare vorbesc 
chiar de compromiterea defini
tivă a carierei Iui Iașcenko-. 
Oricum, întrecerile de la Sin
delfingen reprezintă pentru re
cordmanul nostru Adrian Pro- 
teasa, aflat într-un spectaculos 
progres în această iarnă, oca
zia de a prinde grupul sări
torilor fruntași. Nădăjduim că 
n-o va irosi !

în probele feminine, semi- 
fondul a progresat spectaculos. 
Și chiar dacă la 1 500 m recor
dul mondial al americancei 
Mary Decker pare invulnerabil 
— greu de doborât este și acel 
4:03.0 al Nataliei Mărășescu, 
care rămâne cel mai bun rezul
tat european —, la 800 m so
vietica Olga Vakrușeva (recordul 
ei este de 1:58,4) poate fi de
pășită de Nikolina Stereva, A- 
nita Weiss (1:26,2 la 600 m) sau 
Martina Kămpfert (2:00,0). în 
sprintul scurt Marlieș Gohr 
(7,10) și Marita Koch (7,13) pot 
ataca recordul lui Ashford, în 
timp ce La garduri Grazyna 
Rabzstyn are posibilitatea de a 
cobori sub 7,80 sec.

Vladimir MORARU

CONFECȚIA - ISKRA
(Urmare din vag. 1)

R. P. Chi- 
Bulgaria și

omo- 
com- 
mulți 
club. 

Și 
parte 

perspectivă.

toți trei 
de mai
același
Jumătate 

mai tac 
de 
incă și anul vi
ctim esie cazul

Călin ANTONESCU

competiției
I a cedat 
Iugoslaviei 

II iar R. P. Chineză II a în
trecut Iugoslavia I cu 3—0. La 
feminin, R. P. Chineză I — 
România I 3—0 și R. P. Chi
neză II — Bulgaria 3—0.

Mircea COSTEA

de la Partizanske. Antrenorul 
Valeriu Gogâltan ne 
sea că a făcut tot ce 
în putință pentru a-și 
echipa în formă.

Iskra Partizanske, 
sosit 
croit 
nînd 
gia) 
cum
Quintus (Olanda) cu 23—8 și 
18—7. în cealaltă semifinală a 
„Cupei cupelor'
T.V. Guts Muths (R.F. Germa
nia) și Lokomotiv Zagreb (Iugo
slavia).

mărturi
i-a stat 

prezenta

care a 
aseară în Capitală, și-a 
drum în semifinale elimi- 
pe I. F. Skjeberg (Norve- 
cu 14—12 și 10—11, pre- 

și pe Van der Voort

se intîlnesc

TELEX ® TELEX •
FOTBAL a tn turneul preollin- 

pic (zona asiatică), la Singapore: 
R.P D. Coreeană — Sri 
7—0 (2—0). • La Bagdad, in 
amical : Irak — Polonia 
(1-1)

handbal a In meci cur . 
tru semifinalele „Cupei Cupelor” 
(masculin), echipa iugoslavă Bo- 
rac Banja Luka a întrecut dc te
ren propriu, cu 20—18 (10—10),
formația vest-germană Gummers
bach.

SCHI • tn „Cupa Mondială”, 
proba feminină de slalom uriuș 
din cadrul concursului de la Wa
terville Valley (S.U.A.) a fost clș- 
tigată de Hanni Wenzel (Lie
chtenstein), urmată de schioarele

Lanka 
meci 

1—1

pen-

TELEX ® TELEX
vest-germane Marie și Inge Epple.' 
• La Jahorina (Iugoslavia) sla
lomul special masculin din cadrul 
„Cupei Europei” a revenit fran
cezului Didier Bouvet, urmat da 
polonezul Claptak Găslenlka

TENIS • In ..optimile” turneu
lui feminin de la Houston (Te
xas), Virginia Ruzlcl a învins-o cu 
6—4, 6—3 pe americanca Pam 
Shriver. Alte rezultate : King — 
Marsikova 5—7, 7—6, 6—4 ; Austin 
— Acker 7—5. 6—1 ; Turnbull — 
Casals 6—2. 6—3 ; Fnomholtz —
Dupont 6—0. 6—3. « La Memphis 
(Tennessee) : McEnroe — Got
tfried 6—3, 6—3 ; Tanner — Smld 
6—3, 6—2 ; Lutz — Dlbbs 6—4. 
6—4 .

«Moețlo fi admini,hoția s cod 701J9 București, 11: 9. Conta 16, ol. P.LI.R. 1, tel. centrala 11 10 05; recțîo coresp. 115109; Inlerurbon 437; te!e« 10 350 romsp. Tiparul I. t. „Informația”
rentni străinătate î abonamente prin ILEXIM — departamentul export import presa, P.O. Box 136—137, telex 11 226. București, itr. 13 Decembrie nr. 3. BL \x \ L. \Q363


