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lesne, diamartie, va înțelege 
logind cu cei din partea locu
lui — lucrători la C.A.P., la 
cooperativa de consum sau ti
neri care învață la liceul agro
industrial — că toți candidați! 
în alegerile pentru consiliile 
populare, propuși în circum
scripțiile electorale locale, au 
o trăsătură comună ; îndrăgesc 
fără rezerve sportul. Să-1... 
trecem cu vederea pe Mihai 
Ristea, primaruj Hotarelor, 
candidat în circumscripția co
munală 6. De bună seamă că 
prin calitatea sa el trebuie să 
aplece urechea și la nevoile 
iubitor lor de sport. (O face 
însă, din cite am înțeles, nu 
din obligație, ci din convin
gere. ceea ce spune mult!). Să 
ne îndreptăm privirile spre 
alți candidați ai Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
de pildă spre Gheorghe Iosif, 
președintele Cooperativei agri
cole de producție, candidat în 
circumscripția comunală 1. „Un 
pasionat jucător de popice, 
președintele nostru”, ne spun 
oamenii, cei din cooperativă. 
„Dar, nu prea are timp 
sport, îi lasă mai mult pe
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Hotarele-llfov

BUNĂSTAREA OAMENILOR SE EXPRIMĂ
ATÎT PRIN RECOLTE BOGATE, CIT Șl PRIN
GRIJA PENTRU SĂNĂTATE Șl VIGOARE..."
Toți candidații F. D. U. S. sprijină

din toată inima sportul
tineri să-l practice. De ajutai, 
insă, ne ajută, din toate pute
rile. Dacă ar fi după dinsul. 
toate lumea. întreaga coopera
tivă ar trebui să vină 
sport !„.“
Am nimerit la Hotarele 

tr-o zi friguroasă, cu vînt . 
ternic și cu țepi de zăpadă 
înghețată. Iama, se pare, nu 
ne va părăsi curînd, Candida
tul de deputat, președintele, nu 
prea avea timp de stat la ta
clale. Și-a încălzit, doar, pu
țin cuinile. Treburile coopera
tivei 11 solicitau peste tot. A- 
bia sosit de la cele două fer
me vegetale („care trebuie 
pregătite bine pentru mun
cile agricole din primăvară ; 
vedeți și dv., nu ne putem 
mulțumi cu 4 0C0 kg porumb 
Ia hectar, vrem să „venim" și 
noi mai aproape de cei 
Girbovi. Și se poate !„.“) 
iată că a Și fost chemat 
cealaltă fermă, cea zootehnică 
(„N-am scos decît 1 500 de litri 
lapte pe cap de vacă și 
vrea să realizăm dublu.
multe de făcut și acolo !...”). în
țelegem din aceste frînturi de 
gînduri exprimate că 
ședințele este într-o 
nentă alertă. caută

ta
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In
din tribuna presei 
impozantului „Pa- 
lasport" din Mila
no, urmăream zbo
rul stupefiant al 
Vladimir Iașcenko 
peste ștacheta

tînărului 
(19 ani) 

ridicată la 
2.35 m, înălțimea cea mai 
mare la care fusese așezată 
vreodată pe suporți, intr-un 
concurs oficial. Cu această 
săritură de neuitat, el cîș- 
tiga titlul de campion euro
pean, la a IX-a ediție a 
competiției și înregistra un 
nou record indoor al lumii, 
cu 2 cm superior ' ‘ ‘ 
aer liber.

în același sezon 
cursuri pe teren 
cu citeva zile mai 
în sala de la „23 
un tînăr săritor de-al nos
tru, Adrian Proteasa, de a- 
ceeași vîrstă cu campionul 
sovietic, obținea — cu 2,15 
m — un record național 
pentru juniorii de cat. I. 
Deci, la încheierea 
nului de sală, între 
țațele celor 2 săritori 
diferență respectabilă 
centimetri, cei doi atleți a-

celui in

de con- 
acoperit, 
înainte, 

August",

sezo- 
rezul- 
era o 
de 20

părtinind, de fapt, unor ca
tegorii bine diferențiate : 
Iașcenko făcea parte din e- 
lita mondială a săritorilor 
în înălțime, în timp ce 
Proteasa era un atlet oare
care între foarte numeroșii 
concurcnți cu rezultate în 
jurul a 2,15 m...

Am subliniat aceste mo
mente, cu dorința de a 
scoate și mai bine în evi
dență saltul impresionant de 
calitate pe care campionul 
nostru l-a înregistrat, cu 
precădere, în acest sezon de 
sală. Ultimul concurs, a 
Xl-a ediție a „europenelor", 
l-a adus și pe Adrian în ca
tegoria din care face parte 
Iașcenko, adică în grupul 
săritorilor de elită ; dife
rența dintre el scăzînd acum 
la 6 cm ! într-adevăr, cu 
noul său record, de 2,29 m,

Romeo VILARA

(Continuare In pag 2-3)
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l.i „Dulcea Bucovină", al IX-lea „FESTIVAL AL SPORTURILOR DE IARNĂ**

UN PISC SEMEȚ IN PEISAJUL
„DA CIADEI ALBE" BUCO VINENE

ca C.A.P. Hotarele 
1980, printre fruntașe 
Cînd să mai aibă timp

pentru 
fie, in 
județ, 
și de sport ?

Șl, totuși, nu l-a lăsat ini
ma și ne-a mărturisit citeva 
din proiectele sale : în primul 
rind, dorința de a amenaja o 
arenă de popice, sportul cel 
mai Îndrăgit în comună, după 
fotbal. „Popice se joacă la 
noi, ia Hotarele, dar vedeți 
și dv..„”. Am văzut : mai la

să 
pe

Tiberiu SI AMA

/Continuare In nag. 2-3)

Pe frumoasa vale a riului 
Moldova, de-a lungul căreia a 
coborit Dragoș Vodă spre țara 
pe care avea să o întemeieze, 
in dreptul orașului Cîmpulung, 
începutul primăverii a fost 
marcat, sîmbătă și duminică, 
de... „Festivalul sporturilor de 
iarnă". Și aceasta pentru că 
aici, pe pantele semețelor dea
luri ce străjuiesc orașul, zăpa
da stăruia — „bună pentru 
schi și sanie", cum spun meteo
rologii —, in ciuda soarelui ca
re zimbea primăvăratic.

Veniseră la Festival tineri din 
Iacobeni, Ciocănești, Vatra 
Dornei, Gura Humorului, Cîr- 
libaba, Fundu Moldovei, Bro- 
dina, Ostra și din alte locali
tăți din „Dulce Bucovină / Ve
selă grădină / Cu pomi rodi
tori / Și mîndri feciori...", — 
cum spune Mihai Eminescu — 
unde schiul și săniuța au cu
prins inimile tineretului sătesc. 
Acești mîndri feciori, finaliști

ai etapei de masă, veneau să-și 
încerce forțele la cea de-a IX-a 
ediție a Festivalului, început 
sîmbătă seara, printr-o splen
didă demonstrație a elevilor 
Liceului militair „Ștefan cel 
Mare", care, cu ajutorul făclii
lor, — puncte de foc reflec- 
tînd parcă stelele în marea de 
zăpadă, — au înscris, in final, 
pe pantele dealului, numele 
celui mai iubit fiu al poporu
lui nostru — tovarășul 
Nicolac Ceaușcscu.

A doua zi, in zori, în piața 
din fața ~ ..........
orașului, 
șoimi ai 
neri din 
vinene au făcut 
demonstrație sportivă, după ca
re au pornit spre locurile de 
concurs. Privind din oraș spre

Consiliului popular al 
sute de pionieri și 
patriei, uteciștl și ti- 
întreprinderile buco- 

o frumoasă

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

„CUPA PRIMĂVERII" A INAUGURAT 
NOUL SEZON LA PENTATLON MODERN

Primul învingător — Eugen Pop
Pentatlonul modem speră să 

obțină în 1980 ceea ce n-a rea
lizat anul trecut, mai ales la 
campionatele mondiale de la 
Budapesta la care, după cum 
se știe, echipa noastră repre
zentativă a avut o comportare 
modestă. Hotărîrea 
niștilor fruntași de 
bunătăți considerabil 
manțele este atestată 
pregătirile efectuate 
zonul de iarnă, cit și 
tul reușit în noul sezon com- 
petiționăl, start care s-a dat 
ieri, la sala Floreasca II, în 
prima probă a tradiționalei 
competiții dotată cu „Cupa 
Primăverii".

Aproape 20 de sportivi și-au 
dat întîlnire în această între
cere, între care toți compo- 
nenții lotului republican, pre
cum și pentatloniști aflați la 
debut. După cum am mai a- 
nunțat, s-a renunțat la proba 
de călărie, astfel că scrima a 
inaugurat acest prim concurs 
pe 1980 al pentatlonului mo
dem. Timișoreanul Eugen Pop 
a realizat un frumos succes, el

pentatlo- 
a-și îm- 
perfor- 

atît de 
în se- 

de star-

Eugen Pop (cu fața), învingător in proba de scrimă, in asaltul 
cu Gh. Atanasiu (CI. sp. școlar nr. 1) Foto : V. BAGEAC
clasîndu-se pe primul loc, la 
distanță de 
puncte de cel 
sat, multiplul 
tru Spirlea. 
schimb, s-a 
București, tot 
de formația clasată pe locul 
secund. Universitatea Timi
șoara.

aproape 100 de. 
de-al doilea cla- 
campion Dumi- 
Pe echipe, în 
impus Olimpia 

la 100 de puncte

Iată clasamentul : individual 
— Eugen Pop 1160 (29 victorii). 
Dumitru Spirlea 1064 (26 v), 
Ștefan Cozma 1000 p (24 v), 
Cezar Răducanu și Vasile Ne- 
mețeanu, ambii cu 936 p (22 v), 
Mihai Sandu 904 p (21 v).

Azi, două probe : tirul (ora 
9, poligonul Dinamo) șl natația 
(ora 18, bazinul „23 August”).

LA LOTUL DE GRECO-ROMANE, CAMPIONII Șl „SPERANȚELE" 
ÎN ÎNTRECERE PENTRU TITULARIZARE ȘL MEDALII!

Fiecare din
tre antrenamen
tele luptători
lor de la greco- 
romane este o 
pilduitoare lec
ție de muncă, a 
efortului ma
xim, conștient

In lunga și tot mai anevoioasa 
cursă a continuei perfecționări

și autodepășiri pentru păstra
rea și consolidarea pozițiilor de 
prestigiu cucerite de reprezen
tanții acestei discipline în Ie
rarhia olimpică, mondială și 
europeană. Știm acest lucru de 
ani de zile — timp în care 
strădaniile și ambițiile acestor 
flăcăi puternici și talentați 
le-au fost răsplătite cu zeci de 
titluri și medalii, toate alcă-

n»

norul
Ginga, la obișnuita „repriza" de haltere, asistat de antre- 
emerit Ion Corneanu Foto : I. MIHĂICA

tuind un palmares impresio
nant, înscris la loc de cinste 
In istoria sportului românesa. 
Șl totuși, de fiecare dată, la 
fel ca în' aceste prime zile de 
martie, ceva ne apare nou, 
inedit — un plus de calitate 
și fundamentare științifică, că
utări îndrăznețe și perseveren
te, într-un cuvînt convingerea 
tot mai fermă a antrenorilor și 
sportivilor că trebuie să țină 
pasul cu cerințele crescute ale 
metodicii actuale de pregătire 
pentru obținerea marilor per
formanțe internaționale.

Asta înseamnă că în „noap
tea albă” care .a urmat insuc
cesului de la San Diego ni
meni nu s-a lăsat nici amăgit 
de vorbe, nici îmbătat de par
fumul leandrilor califormeni, 
că frunțile s-au descrețit abia 
atunci cînd, după mu:‘e ore 
și zile de stăruitoare tristețe 
șl amărăciune, a fost regăsit 
drumul spre Izvorul do forță, 
încredere șl cutezanță.

Ne bucură să constatăm, a- 
cum, asemenea reușite și ten-

Dan GARLEȘTEANU

/•

(Continuare in pap. 2-3)



„BUNĂSTAREA OAMENILOR SE EXPRIMĂ 
ATÎT PRIN RECOLTE BOGATE, ClT Șl PRIN 
GRIJA PENTRU SĂNĂTATE Șl VIGOARE..."

LOTUL DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. I)

tot pasul „arene" din pămînt. 
Bila se rostogolește cam la în- 
tîmplare, nu după cum vrea 
sportivul. O arenă adevărată, 
din asfalt, ar fi cu totul alt
ceva „Cred că și tovarășul 
Marin Marcu, secretarul de 
partid, va fi de acord cu acest 
proiect...”.

Marin Marcu, secretarul de 
partid de la C.A.P., este și el 
candidat în alegeri, în circum
scripția comunală 3. „Dacă voi 
fi de acord ? Se mai pune în
trebarea ?“ Nu se pune, fireș
te, pentru că Marin Marcu este 
un sufletist la fel de mare ca 
și Gheorghe Iosif. „Am jucat 
fotbal, mă pricep și la alte 
«porturi. In comună răspund 
și de munca tinerilor, a uteciș- 
tilor. eîteva sute. Și una din 
primele lor dorințe este să 
facă mișcare, în timpul liber, 
să vină pe stadion. E nevoie 
că le asiguri condiții pentru 
o activitate sportivă. Or, între 
vorbele și faptele deputatului 
se cuvine să existe o deplină 
identitate”.

Este aceasta și dorința altui 
candidat la alegerile de depu- 
tați de la 9 martie, Gheorghe

Gioboată, președintele Coope
rativei de consum, care s-a 
arătat gata ca împreună cu 
toți ceilalți viitori deputați să 
ridice din temelie căminul cul
tural, șubrezit după cutremurul 
din 1977. „Vom face un că
min cultural și mai mare, și 
mai frumos, pe măsura gustu
lui pentru cîntec și joc, pentru 
sport a tineretului nostru", ne 
spunea Gheorghe Cioboată, 
om de acțiune, cum îl arată 
înfățișarea.

’ Toți ceilalți candidați din 
Hotarele, la alegerile din 9 
martie (printre care se află 
învățătorii și profesorii Emilia 
Zeldea, Gheorghe Bercu și 
Gheorghe Ștefan) și-au propus 
să sprijine toate aceste obiec
tive, să le înfăptuiască, spre 
folosul obștii, a celor peste 
10 000 de oameni care trăiesc 
și muncesc in această fru
moasă așezare rurală ilfovea- 
nă. „Bunăstarea nu se poate 
exprima numai prin recolte 
tot mai bogate, prin case tot 
mai frumoase, ci și prin grija 
pentru sănătatea și vigoarea 
oamenilor, ținea să ne spună 
prof. Angela Zavalaș, direc
toarea uneia din școlile gene
rale din comună. Iată de ce 
candidații noștri acordă mor
tului o atit de mare grijă !”

AL IX-lea „FESTIVAL AL SPORTURILOR DE IARNĂ"
(Urmare din vag. I)

Dealul Runc, puteai vedea, pe 
albul zăpezii, furnicarul de oa
meni care urcau. Sănierii s-au 
oprit pe panta care se termi
nă lingă stadion. La „Sosire", 
profesorul Mircea Curelea și 
colegii săi o felicitau pe Ioana 
Flaișner, din Ostra, care cîști- 
gase. O Sînt venită la Câmpu
lung Moldovenesc pentru atle
tism, dar îmi place și sania și 
lată că am cîștigat, ne spune 
fata. • E drept, noi am ocu
pat primele locuri la băieți, ne 
«pun Gheorghe Popescu și Va- 
«ile Ursulescu, din comuna 
Straja. Așa am cîștigat și la 
„Cupa Congresul al XI-Iea al 
U.T.C.", de la Vatra Dornei...

Pîrtia pentru schi alpin era 
arhiaglomerată. Starturile se 
dădeau din minut în minut. 
Cei mai buni timpi au fost 
realizați de tehnicianul Nicolae 
Cojoc, din Gura Humorului, 
dar adevărații performeri au 
fost frații Istrate : Marcela a 
rfștigat la categoria 11—14 ani, 
Bogdanei — la categoria 3—6 
ani, iar micuțul Leonard la... 
«ub trei ani. • De cînd schi- 
ezi Bogdanei ? am întrebat. • 
De mult de tot. Știe mama. 
Eu, de cînd mă știu, iarna sînt 
cu schiurile în picioare.

La schi fond lupta s-a dat 
Intre sportivii din Pojorîta, 
care au cîștigat la categoriile 
mici (Luminița Ivan și Dumi
tru Beșliu la 8—10), schiorii

din Cîmpulung Moldovenesc 
(care au rfștigat prin Liliana 
Petroi și Iosif Smit — cat. 11— 
14 ani, Traian Mindrilă, la 
15—19 ani și Radu Timiș, la 
peste 19 ani) și fetele din Gu
ra Humorului — Stela Ruxan- 
dar, Dorina Nuții și Mariana 
Irimia, care au ocupat locurile 
1—3, la cat. 15—19 ani. • Re
zultatele atestă faptul că la 
noi, Ia Cîmpulung, schi-fondul 
este sport prioritar, ne-a spus 
prof. Valerian Nuțescu, prim- 
vicepereședinte al C.O.E.F.S. 
Dar vom stimula și schiul al
pin, acum că ne-am făcut o 
pîrtie bună.

In timp ce pe Runc furnicau 
schiorii, la Căminul cultural se 
desfășurau aprige întreceri la 
șah și tenis de masă, la care 
participau zeci și zeci de spor
tivi Festivalul era astfel com
pletat cu alte sporturi din ca
drul „Daciadei albe".

Spre sfîrșit, cerul s-a întu
necat, a început să bată un 
vînt tăios și să ningă. Iarna 
încerca să-și arate din nou col
ții, supărată pe cea de-a doua 
zi de primăvară... calendaris
tică. Dar tinerii, îmbujorați și 
bucuroși de succese, au conti
nuat să se hîrjonească pe deal, 
pdnă la căderea serii, caligra
fiind arabescuri pe pagina al
bă a zăpezii Cel de-al IX-lea 
„Festival al sporturilor de iar
nă" s-a înălțat, în acest an, ca 
un pisc semeț în cadrul „Da
ciadei albe" din „Dulcea Bu
covina".

dințe mobilizatoare. Pentru eă 
sîntem în anul campionatelor 
europene de la Prievîdza (Ce
hoslovacia) și, mai ales, al 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova...

•ir
In sala de antrenament din 

parcul sportiv Dinamo îi reîn- 
tîlnim pe luptătorii fruntași, 
marile vedete ale acestei disci
pline, majoritatea dintre ei 
multipli campioni și Mureați ai 
celor mai importante competi
ții internaționale ; Constantin 
Alexandru, Nicu Gingă, Mihai 
Boțilă, Ștefan Rusu, Ion Păun, 
Gheorghe Ciobotaru, Ion Drai- 
ca și... umbra sa Ion Enache, 
Petre Dicu, Vasile Andrei, Ro
man Codreanu, Victor Dolip- 
schi. Este, se înțelege, grupa 
consacraților, a principalilor 
candidați la cele 10 locuri din 
echipa reprezentativă a țării 
noastre pentru Jocurile Olim
pice de Ia Moscova. în pregă
tire. cu dorința și speranța de 
a obține titularizarea se mai 
află, însă, și un valoros plu
ton de tineri, condus de talen- 
tații sportivi ștefan Negrișan, 
Gheorghe Minca și Ilie Matei. 
In urma lor, „noul val", for
mat din 7—8 juniori deosebit 
de înzestrați, în frunte cu Ma
rian Ștefan, Marinei Ionel și 
Doru Spetcu.

Spre deosebire de alte spor
turi, pe antrenori nu-i aflăm 
dirijînd antrenamentul de pe... 
margine. Așa cum o face de 
peste două decenii, de cînd 
răspunde de pregătirea luptă
torilor noștri, antrenorul eme
rit Ion Corneanu, coordonato
rul colectivului de tehnicieni ai 
lotului olimpic, „meșterul" cum 
îi spun cei mai apropiați, este 
— din prima clipă a antrena
mentului — în mijlocul sporti
vilor, pe saltea, corectînd exe
cutarea fiecărui procedau teh- 
nico-tactic, punîndu-i la grea 
încercare pe luptătorii de la 
categoriile mici și luptind... de 
la egal cu greii Vasile Andrei, 
Boman Codreanu sau Victor 
Dolipschi. DEMONSTRAȚIE 
PRACTICA DESPRE ROLUL 
EXEMPLULUI PERSONAJ) AL 
ANTRENORULUI și o trimitere 
la o maximă plină de înțelep
ciune și... actualitate : „ Verba 
doeent, exempla trahunt” (cu
vintele te învață, exemplele te 
pun în mișcare). Și tot în mij
locul campionilor și al... viito
rilor campioni, încleștați în a- 
devărate dispute cu parteneri 
de diferite categorii sau cu... 
manechine, îi recunoaștem cu 
ușurință pe principalii colabo
ratori ai maestrului. Pe Ion 
Cernea, campionul mondial de 
la Tampere, astăzi încărunțit 
intr-o tinerețe și vigoare pe 
care și le-a păstrat aiVoape 
neschimbate. Pe masivul Ni
colae Pavel, omul care trăieș
te fiecare meci cît zece alți 
antrenori. Pe Simion Popescu, 
alt fost mare performer, cam
pion mondial la Mar del Pla
ta. Pe Eugen Hupcă, și el pînă 
mai ieri un oaspete obișnuit al 
podiumurilor de premiere. Pe dr. 
Nicolae Ploeșteanu, a cărui 
competență, dublată de o sta
tornică pasiune pentru sportul 
luptelor, se exprimă de ani de 
zile într-o prețioasă contribu
ție la succesele realizate de e- 
chipa reprezentativă de lupte

PERFORMANȚE, PERFORMERI
(Urmare din pag. I) 

atletul de la Steaua Bucu
rești a devenit al 9-lea să-
2,33 Vladimir Iașcenko (U^JS.S.)
2,32 Mike Jacobs (S.U.A.)
2,31 Greg Joy (Canada)
2,31 Dietmar Mogenburg CRT. Germania)
2,30 Dwight Stones (S.t’.A.)
2,29 Rolf Beilschmidt CRT). Germană)
2,29 Gerd Wessing (RT). Germană)
2,29 Jacek Wszola (Polonia)
2,23 Adrian Proteasa (România)
2,28 Aleksandr Grigoriev (V.R.S.S.)
2,28 Wolfgang Kieling (RT. Germania)
2,28 Ghenadl Belkov (U.R.S.S.)

Față de anul trecut, Pro
teasa a progresat, în sală, 
cu nu mai puțin de 13 cm, 
ceea ce înseamnă foarte 
mult. Reamintim, de ase
menea, că el a corectat de 
7 ori vechiul record de 2,18 
m al lui Șerban loan, reali-

• • •

ritor în înălțime din lume 
(în concursuri pe teren aco
perit), bilanțul fiind urmă
torul :

1378
1373 
1T78 
isee 
S7S 
1978 
mo
«90 
1330 
1377 
«72
1S7S

zînd astfel o suită de per
formanțe pe care numai Io- 
landa Balaș o mai realizase 
(evident cu alte cifre), în 
toamna anului 1958.

Adrian Proteasa a înce
put atletismul la Steaua, în 
anul 1975, sub conducerea

profesorului Victor Cincă, 
cel care l-a pregătit pină în 
iarna anului trecut, de cînd 
a fost preluat de antrenorul 
emerit loan Soter. în cei 5 
ani de atletism rezultatele 
sale au evoluat astfel : 
1975—1.85 m. 1975—2.04 m 
(sală), 1977—2.18 m, 1978— 
2,16 m, 1979—2,22 m. 1980— 
2,29 m (sală).

Pregătirea temeinică e- 
fectuată pînă acum, pe fon
dul unor remarcabile cali
tăți, l-a impus (ia 21 de 
ani) pe Adrian Proteasa a- 
tenției generale ; medalia de 
bronz de acum, de la „eu
ropene", avind. se poete 
spune, valoarea uneia de... 
aur. Dar greul pe drumul 
marii performanțe începe 
abia acum, Jocurile Olimpi
ce de la Moscova fiind, de
sigur, cea mai importantă 
etapă...

GRECO-ROMANE
greco-romane a României pe 
multe din meridianele lumii.

Iată „distribuția” unui auten
tic spectacol sportiv care se 
joacă. zilnic cite 6—7 ore, fără 
public, fără decoruri și recla
me, adesea în anonimat, dar 
PREGĂTIND CU DĂRUIRE, 
TALENT ȘI RĂSPUNDERE 
MAREA PREMIERA A ACES
TUI AN. Să așteptăm cu în
credere... cortina olimpică !

Solicităm antrenorului eme
rit Ion Corneanu eîteva oftnii 
despre pregătirile efectuate de 
luptătorii noștri.

— Ce obiective s-au urmărit 
pină în prezent ? Ce concluzi 
se pot desprinde ?

— Am încheiat, de curînd. 
perioada pregătitoare care a 
însumat trei etape, fiecare 
dintre ele deosebit de impor
tantă prin conținutul și sarci
nile ei. Ne-a preocupat,.. în 
special, mărirea capacității de 
efort, asigurarea unei pregătiri 
fizice corespunzătoare, dezvol
tarea și perfecționarea calită
ților motrice de bază. Apre
ciem că în aceste direcții re
zultatele și valorile obținute 
sînt evident superioare celor 
înregistrate in etapa similară 
din anul trecut.

— Recentul turneu (dealtfel 
extrem de puternic) desfășurat 
la Pleven a confirmat aceste 
condurii ?

— Cititorii „SPORTULUI" 
cunosc de-acum valoarea aces
tei competiții, ca și rezultatele 
obținute de sportivii noștri. 
Este, desigur, bine că am inau
gurat perioada competițională 
cu o participare la o astfel de 
întrecere' care a reunit un 
foarte mare număr de luptă
tori cu pretenții la medaliile 
și chiar la titlurile europene 
și olimpice din acest an. In
tr-adevăr, în ansamblu ne-am 
convins și s-au convins . și- 
principalii noștri parteneri de 
întrecere că pregătirea desfă
șurată de luptătorii . noștri 
pînă acum a fost realizată la 
parametri superiori. Concursul 
ne-a mai arătat că numărul 
procedeelor tehnice, mai varia
te, executate din poziții difi
cile și cu adversari mai puter
nici, a crescut în mod evident. 
Am observat și o îmbunătățire 
a ritmului de luptă și a forței 
generale.

— Cum apreciați, nu numai 
prin prisma rezultatelor — nu 
întotdeauna ele sînt juficient 
de concludente pentru începu
tul sezonului competițional — 
evoluțiile sportivilor noștri la 
tumenul „Nikola Petrov" I

— Dintre consacrați s-au de
tașat Nicu Gingă, Ion Păun — 
aflat într-o Îmbucurătoare re. 
venire de formă, datorată anei 
pregătiri susținute, Vasile An
drei, Mihai Boțilă. Dintre cei 
mai tineri : Ștefan Negrișan, 
Gheorghe Mines și Ilie Matei, 
in mare progres, foarte aproa
pe de valoarea titularilor. Am 
reținut, însă, și unele lipsuri, 
cum ar fi, în special, cele re
feritoare la forța de ridicare 
din parter (Alexandru, Draica), 
o nesiguranță existentă încă 
In executarea noilor procedee, 
o oarecare lipsă de finalitate 
(multe procedee dar neînche
iate cu „tuș"), în cazul luptă
torului Ștefan Rusu — lacune 
în pregătirea fizică, în special 
la capitolul rezistență, datorate 
lipsei de la pregătire pe o pe
rioadă destul de mare, dato
rată unei sancțiuni pentru aba
teri disciplinare.

— Ce va urma ?
— In continuare vom pune 

accent pe pregătirea specifică, 
urmărind îndeosebi automati
zarea și perfecționarea execu
tării procedeelor tehnice Învă
țate pină acum, folosirea lor 
In condiții de concurs cu ad
versari puternici, mai multi ți 
In aceeași zi, ceea ce va duce 
la mărirea rezistenței de lup
tă. Firește, avem în vedere și 
alte obiective de pregătire...

Să mai notăm, ia încheierea 
acestor însemnări, că în luna 
martie luptătorii români vor 
avea prilejul unor noi și im
portante verificări a stadiului 
de pregătire. Este vorba de 
participarea la Marele premiu 
al R.F. Germania (7—9). la 
turneul Podubnîi din U.K.S.S. 
(13—16), turneul de la Ostrava 
(Cehoslovaci^ 14—16) și tur
neul „Eliberarea" de la Buda
pesta (21—23).

La finalul acestui „serial" 
vom reveni...

® CAMPIONA

CINE JOACA ASTAZI, MÎINE 
POATE CÎȘTIGA • La tragerea 
obișnuită Pronoexpres de mîine, 
6 martie, a Inactivitatea acestui a- 
vantajos sistem de joc este sporită 
considerabil de prezența unui 
consistent report la categoria 1, 
care favorizează, desigur, obține
rea de mari cîștjguri In AUTO
TURISME „Dacia 1300“ și BANI. 
Fără a minimaliza șansele par
ticipării pe variante simple, rea
mintim că variantele combinate și 
combinațiile „cap de pod“, achi
tate sută la sută sau In cotă de 
35 ia sută, pot aduce suite de

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
câștiguri la mai multe categorii. 
Nu uitați că ASTAZI ESTE UL
TIMA ZI pentru procurarea bile- 
tellor !
• Amatorii de pronosticuri 

sportive mai pot depune numai 
astăzi buletinele pentru concursul 
Pronosport de mîine 5 martie, 
care cuprinde partide atractive 
din cupele europene la fotbal. 

(Datorită diferențelor de fus orar,

rezultatele acestui concurs vor fi 
publicate vineri 7 martie 1980).

CXȘTIGURTLE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN ZI FEBRUARIE 
1980. Categoria 1 : 3 variante 25% 
“ Autoturisme Dacia 1300 ; cat. 2: 
1 variantă 100% a 50.000 lei și 2 
variante 25% a 12.500 lei ; cat. 3 : 
«,26 a 3.944 lei ; cat. 4 : 106 a 
902 lei ; cat. 5 : 203,50 a 458 lei ; 
cat. 6 : 7.702,50 a 40 lei ; cat. 7 :

218,73 i M ie ; cas. > : J.900.5C 
a M lei. Report la categoria 1 : 
391J6S lei Sar la categoria 2 : 
20.533 lei. Dada 1300
au fost obținute de NICOLAE 
GHEDION din Oțeîu Roeu — Ca- 
raș-Severin, STET.TAN MARIN 
CIRCO din Crișciar — Hunedoa
ra șl ION GRIGORE din Ploiești. 
Câștigul de categoria 2 in valoa
re de 50.000 lei a revenit partici
pantului PETRE A. IVAN din CiO- 
rogîrta — Ilfov.
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IN DIVIZIA DE POPICE ECHIPEL 
BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE I

in etapa a U-a a Diviziei A de 
popice, disputată sîmbătă și du
minică, s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

FEMININ • VOINȚA BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCUREȘTI 
2361—2321 p.d. (scor individual 
4—2). Meciul a revenit la o 
diferență de 40 de puncte echipei 
Voința, care a condus tot timpul 
„ostilitățile44, dar partida nu s-a 
ridicat la nivelul așteptat, ceea ce 
&e poate imputa mai ales forma
ției 
mai 
lotul 
doar 
bine

învingătoare care are nu 
puțin de patru jucătoare în 
național. Dintre selecționate, 
Elena Andreescu a jucat 
(422 p.d. — cel mai bun re

zultat al reuniunii), în 
Elena Pană a fost în 
postură de cea mai slabă jucă
toare a echipei — 377 p.d., ea 
fiind depășită net de către adver
sara ei directă, Florica Filip — 
412 — cea mai eficace jucătoare 
a echipei Olimpia. In acest meci, 
Olimpia putea să producă o sur
priză, adică să cîștige, dacă ju
cătoarele ei de bază (Elena Bălă- 
tică și Cornelia Grec eseu) ar fi 
jucat la valoarea lor reală. Prima 
a realizat 376 p, iar secunda doar 
363, cel mai slab punctaj al parti
dei. (T. RABȘAN) e CONSTRUC
TORUL GHERLA — TEXTILA TI
MIȘOARA 2325—2280 (4—2). Cele 
mai bune rezultate le-au obținut ; 
Silvia Borzoși — 419, de la gazde, 
respectiv junioara Elena Steanța
— 401. (A. Sabo — ooresp.). •
VOINȚA GALATI — LAROMET 
BUCUREȘTI 2322—2397 (1—5). E-
chipa oaspete a jucat foarte bine, 
ciștigind sigur un joc dificil. Cea 
mai bună jucătoare a fost Elena 
Trandafir — 441 p.d., de la bucu- 
reștence. De la Voința s-a remar
cat doar Maria Ciobotaru — 
426. (V. Ștefănescu — coresp). • 
PETROLUL BAICOI — GLORIA 
BUCUREȘTI 2314—2326 (2—4). Meci 
echilibrat pînă la ultimul cuplu, 
cînd jocul perechii Neguțoiu (G)
— Die (P) 372—360 p.d. a decis cîș-
tlgătoarea : echipa oaspete ! Cele 
mai mari punctaje le-au obținut 
Ana Petrescu (G) — 422 și Ma- 
rieta Oprescu (P) — 418. (R.
Brânzea — coresp.). O HIDRO
MECANICA BRAȘOV — VOINȚA 
ORADEA 2386—2339 (4—2). O par
tidă frumoasă, în care orăden- 
cele au condus pînă la intrarea 
>e piste a jucătoarelor din schim
bul patru. S-au evidențiat : Au
relia Vulpe — 435 — nou record 
al arenei, respectiv orădeanca 
Silvia Berinde — 410. (C. Gruia
— coresp.). • VOINȚA TG. MU
REȘ — RECORD CLUJ-NAPOCA 
2300—2217 (4—2) • ELECTROMU-
REȘ TG. MUREȘ — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 2499—2328 (5—1).
Aurelia Șerdean, de la gazde, a 
obținut un punctaj foarte bun — 
446. (I. Păuș — coresp.). a VO
INȚA CONSTANȚA — METROM 
BRAȘOV 2298—2283 (3—3). • VO
INȚA PLOIEȘTI — RAPID BUCU
REȘTI 2453—2363 (1—3). A C4SJME. 
REȘIȚA — VOINȚA TIMIȘOARA 
2268—2207 (3—3).

MASCULIN • PETROLUL 
BAICOI-CIMPIN A — RULMENTUL 
BRAȘOV 4986—5123 (4—2 I). Joc
toarte interesant în care sco
rul general a fost favorabil bra
șovenilor, cu toate că el au pier
dut petru IntHiniri Individuale, 
eter Josif Tismănar și-a întrecut 
adversarul direct (I. Vartic) eu 
>73—833, punctaj suficient pentru 
obținerea victoriei pe echipe. De 
menționat că rezultatul lui Tte- 
mănar constituie un nou record 
al arenei. De la gazde bine a ju
cat Șlai — 874. (C. Vîrjoghie — 
coresp.). « CONSTRUCTORUL 
GALATI — FLACARA BRAȘOV 
4871—4558 (6—0). • PROGRESUL 
ORADEA — INDUSTRIA SÎR- 
MEI CIMPIA TURZn 5090-4857 
(5—1). a VOINȚA CLUJ-NAPOCA
— JIUL PETR.ILA 4842—4817 (3—3). 
Partidă spectaculoasă în care ju
cătorul V. Miclea (Jiul) — 839 —
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A FOST INAUGURAT SEZONUL C 
LA CICLISM

Duminică dimineața a fost inau
gurat In Capitală sezonul compe- 
tiționnl de ciclism fond, prin tra
diționalul concurs anual „Cupa 
Confecția", organizat de asociația 
sportivă Confecția. întrecerile au 
avut loc pe circuitul (în lungime 
de 2 km) din incinta Institutului 
Politehnic, la startul celor patru 
probe ale competiției aliniindu-se 
119 concurenți.

Vremea frumoasă, însorită, ca 
șâ buna dispoziție de concurs a

INTENSĂ ACTIVITATE 
ȘAHISTĂ

• După „Festivalul sahist vîl-
cean“, centrul activității interne 
s-a mutat la Sinaia, unde s-au 
desfășurat și se deslășoară o se
rie de foarte interesant2 con
cursuri. Astfel, au avut loc două 
meciuri disputate după sistemul 
Scheweningen între formații *’ * 
seniori și juniori. Seniorii 
câștigat cu 22% — 12Vo» se
nioarele, mult mai greu, 
18%—14%. Din echipa junioarelor 
cele mal bune rezultate au fost 
obținute de sătmărencele Magda
lena Kiss (4%p din 6) și Csilla 
Sajter (4 p), ieșeanca Gabriela 
Olărașu (3Vj p). Succesul senioa
relor a fost asigurat de Emilia 
Chiș (4% p din 5 posibile) și 
Elena Răducanu (4 p din 6).
• In turneul maestrelor con

duc. după 5 runde, Viorica Ilie 
si Gabriela Olteanu cu cite 4 d, 
urmate de Eugenia Ghindă 31/: P» 
Marina Pogorevici și Judita Kan
tor cu cite 3 p.
• Paralel se desfășoară și tra

diționala competiție dedicata zi
lei de 8 Martie „Festivalul șa
hului feminin*  (peste 100 de con
curente. sistem elvețian). După 
patru runde Georgeta Șerban și 
Doina Negroiu au acumulat ma
ximum de puncte.
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LA VOLEI
Rezultate înregistrate în etapa 

a 12-a a Diviziei B de tineret la 
volei. Feminin : Voința București 
— Spartac București 3—0, Cea
hlăul P. Neamț — Penicilina. H 
Lași 3—1, Albatros Constanța — 
Flacăra roșie București 1—3, Da
cia Pitești — A.S.S.U. Craiova 
3—1, Confecția București — C.S.M. 
Libertatea Sibiu 0—3, Chimia Km. 
Vâlcea — C. P. București 3—0. 
„U* *4 Cluj-Napoca — Armătura 
Zalău 3—0 ; masculin : Construc
torul Brăila — RelonuL Săvinești 
3—2. C.S.U. Galați — Politehnica 
Iași 3—0, Electra București — Ra
pid 1—3, SARO Tîrgoviște — 
PECO Ploiești 3—0, LO.R. Bucu
rești — Progresul București lr—3, 
LCJA4. Brașov — Dinamo Brăila 
3—0, Electron*,  ureș Tg. Mureș — 
A.S.U. Oradea 3—2, Voința Victo
ria Zalău — Motorul Baia Mare 
3—L Corespondenți : N. Mateescu, 
Gh. Lazăr, C. Toader, M. Avana, 
T. Sirio pol, N. Cosun, L Pocol, 
S. Giornoiu, E. Ulrich, L Fețeanu, 
L Pănș, C. Rusu, M. Bonțoiu.

la un antrenament, lordănescu 
este indisponibil. Așc câ specta
torii meciului Sportul studențesc 
— Dinamo l-au putut vedea pe 
internaționalul steiist in tribunele 
Stadionului RepublicH, urmărind 
unul dintre derbyurile bucureștene
• lordache a demonstrat la Pe
troșani siguranța și inspirația din 
meciul naționalei noastre cu Ita
lia. N-a avut multe intervenții, 
dar cele cîleva în care a fost 
solicitat i-au a ratat forma exce
lenta in care se afla. Despre 
Cavai - celălalt portar al întil- 
rrfriii — antrenorii Jiului afirmă 
că dacă ar fi fost urmărit mai 
insistent de antrenorii loturilor 
și-ar fi găsit un loc in unul din 
aceste ioturi. „Pentru mine, afir
mă Cornel Cărare, vicepreședin
te al clubului Jiul,- Cavai a fost 
cel mai bun portar al turului*. 
Așteptăm o confirmare de primă
vară I • „Am realizat ceva, dar 
mai avem incâ multe de făcut. 
Garanția mea cea mai prețioasă 
in munca de aici, de la Jiul, ră- 
mîne neta îmbunătățire a discipli
nei, deplinul angajament in pre
gătire, atit al experimentalilor ti
tulari - Cavai, Bădin, Ciupttu — 
cit și al masivului grup de tineri", 
ne declara Viorel Ti! mac iu antre
norul divizionarei A din Valea 
Jhjkji. > Ci nd i-om spus antre
norului Flocin Ha lag ion că echipa 
lui n-a înscris un gol la Tg. Mu
reș în ultimii 5 ani, s-a dus_ val- 
vîrtej in cabina jucătorilor săi să 
anunțe „recordul". Nu știm cum 
le-a comunicat Fl. Halegian ves
tea piteștenilor, dar F.C. Argeș 
s-a revanșat din plin pentru „e- 
dipsa" oare a durat cinei ani.
• La Tg. Mureș, cel mai emo
ționant moment pentru arbitrul 
V. Topan, după cum ne-a mărtu
risit după joc, a fost „gestul puș
tiului care a intrat înaintea me
ciului in teren și, cu lacrimi de 
emoție, i-a oferit un buchet de 
flori lui Dobrin !** Din acel bu
chet, o floare și pentru cel 49
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— Electrica Fieni 73—65 29),
Politehnica C.S.Ș. 2 n — Chimia 
Craiova 94—67 (42—39), Jiul Știința 
Petroșani — Universitatea Timi
șoara W—75 (41—39), C.S.ȘC. Sa tu 
Mare — Carpați București 68—& 
(42—36). Corespondenți : C. AJbu, 
S. Nace, O. Guțu, C. Creta, D. 
Brânciu, N. Tukacek, S. BAioi, 
L Toth.

• Reprogramări in competiț—2 
oficiale : in Divizia B de tineret, 
ta băieți : etapa din 9 martie se 
va juca la 16 martie : turneul I 
(•turul 3) se va juca Intre 4—€ 
aprilie (la Timișoara — seria I 
și la Botoșani — seria a n-a) ; 
la fete : turneul I (turul 3) se va 
juca între 27—30 martie (la Qra- 
tova) seria I și între 28—3C mar
tie (la Deva) seria a n-a ; te 
Divizia școlară și de juniori (bă
ieți și fete) : etapa a lfl-a va a- 
vea loc la 16 martie, a 20-a la 
23 martie, a 21-a la 20 aprilie ; 
turneul final al echipelor mascu
line se va desfășura între 30 a- 
prilie șl 4 mai ; cel al fetelor, la 
o»dată care va fi comunicată ul
terior.

• în Sala sporturilor din Bra
șov, Selecționata Voința — Start 
Szczecin (Polonia) 97—63 (46—28)
și 82—79 (36—34). Coșgeterele for
mației române : Pal 134*20,  Petric 
124-14, Solovăstru 164-10, Lambrkio 
54-12. (E. ULRICH — coresp.).
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(Voința 
Dinamo). 
6. C. Je- 
isamentul 
a ocupat

cele șase participante arătln.du-se 
și în practică veritabile speranțe 
ale rugbyului nostru. Munca an
trenorilor Alexandru Pop, Nicolae 
Vizitiu, Constantin Vasile, Traian 
Doiciu, Octavian Chihaia este în 
continuare rodnică, după cum 
trebuie subliniată ambiția eu 
care au pornit la drum Emanoil 
Ene și Nicolae Manolache. Dintre 
cei mai bine de o sută de juniori 
care au evoluat săptămâna trecută 
în Parcul copilului am reținut, 
în mod deosebit, numele lui Ra
ția, Șugar, Corpodeanu, Perfilov, 
Zdrobiș, Coman, Constantin, 
Ariașu, Berende, Ciută, Duță. 
Competiția a fost câștigată de e- 
ehipa clubului organizator — deși 
lipsită de titularii Moraru și Di
nes cu —, după o pasionantă fi
nală : 13—12 (3—6) cu Locomotiva 
București. Pe locul 3, la egali
tate, C3. sp. șc. 2 Constanța și 
Viitorul Cluj-Napoca (4—4, dumi
nică) . Au urmat Rapid și Olim
pia (feroviarii au învins cu 14—8 ; 
el au primit și „Cupa fair-play“).
• SÎMBATA ȘI DUMINTCA au 

avut loc la Lunca.vița (jud. Tul- 
cea) două competiții organizate 
de Casa pionerilor și șoimilor 
patriei din Măcin. La seniori, tro
feul „Cupa Dunării“ a revenit e- 
Ehipci Automobilul Galați, iar la 
minirugby prima s-a clasat for
mația Casei pionierilor și șoimilor 
patriei din Măcin (antrenor : J. 
Bujeniță). (D. MORARU-SLIVNA 
— coresp.).

„DINAMOVIADA" 
DE SCHI-FOND

La Sverdlovsk au început în
trecerile celei de-a 6-a ediții a 
,Dinamoviadei“ la schi-fond, com
petiție la care participă concurenți 
din șase țări. In proba de 30 km 
din cadrul concursului de biatlon, 
sportivul român Vasile Bejenaru 
a ocupat locul secund, cu timpul 
de lh 20:13, victoria revenind lui 
Viktor Sanikov (U.R.S.S.) —
1 h 09:23.

de 1 m ar

in et alică 
la prețui

or eumpa- 
Magazinul 

l pentru au- 
242, 243 șl

/. D. M. S. BUCUREȘTI ANUNȚĂ
Toți cumpărătorii vor primi 

înștiințări din partea magazi
nului auto i.D.M.s. Fireșu, m 
ordinea numerelor primite la 
Înscriere, cu precizarea datei 
cînd aceștia vor trebui să se 
prezinte pentru ridicarea 
autoturismului.

ieT Slire a-
□ 10.4 se 

livrare.

Relații suplimentare se pot 
obține la telefon 12.19.62 sau 
Pitești 976/34009.
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COMENTARIILE AU REÎNCEPUT..
MATEIANU ȘI-A AMÎNAT

NOUL EXPERIMENT
Avizați de intenția antrenorului 

Viorel Mateianu de a efectua un 
nou experiment tactic în jocul o- 
f-ensiv al echipei sale, în cadrul 
căruia Terheș și Mureșan urmau 
a fi folosiți ca aripi în locul ju
cătorilor cotnsacrați pe aceste pos
turi, Sepî și Deac, am așteptat 
cu mult interes realizarea prac
tică și efectele acestei inovații în 
partida susținută duminică de 
F.C. Baia Mare cu S.C. Bacău. 
Dar, cu puțin înaintea acestui 
meci, Matedaru ne-a spus că și-a 
aminat intenția, oferindu-ne urmă
toarea explicație : „Experimentul 
nu este încă foarte bine pus la 
pi>ict și, în aceste condiții, el 
n-ar da poate rezultatele scontate 
in fața unei echipe atit de inco
mode prin marcajul pe care fl 
practică cum este S.C. Bacău. De 
aceia, azi vom merge pe sistemul 
cunoscut, urmind ca noua idee

a Unire rs.:tctec Craiova are un 
remarcobii cpevt ofensiv. Această 
tendință e susținută, insă, mai 
mult de Haide dinepoi, mereu 
octrve in atac prin sprinturile Iul 
Ștefânescu, demarcările in pro
funzime ale kti Tilihoi, Insistența 
ta atac a ambilor fundași late
rali și presiunea continuă a li
niei de mijioc. Din păcate, aceas
tă temperatura sccde în avan pos
turi, unde Cîrțu și Irimescu cul
tivă un alt stil, moi puțin viguros. 
9 In fața vestiorului craicvean, 

. înaintea meciului cu „Poti“ se a- 
ficu Cri șan și Mereu. Cel puțin 
*0 echipe din Divizia A și-ar dori 
asemenea extreme a AngheJ a 
absentat din nou din formația 
timișoreană. A suferit o întindere 
ta antrenament. Nimeni nu-și 
poate explica c ceasta întindere 
fa început de sezon • La casete- 
toanele suporterilor craioveni core 
se îndreptau spre stadion se au- 
zec mereu celebrul fragment al 
taf Domozinâ, de la Leeds. Deci, 
caseta de ta stația de radiofi- 
oare a stadionului a fost multi
plicată. O interesantă idee ...ol- 

' teneascâ A Înaintea jocului de 
ta Craiova, cineva îl avertiza pe 
Oblemenco : „Să fiți atenți, Me
tale I Manea și Tîti Nicolae a- 
leargă foarte mult". La core O- 

j blemenco a răspuns imperturba
bil : „Florotu aleargă și mai 
mult-... • Steaua a venit ta 
Petroșani fără lordănescu. Lovit 

Incepînd cu data de 1 martie 1380, la magazinul auto I.D.M.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 vlnd numai cu plata integrală. 
După depunerea contravalorii autoturismului la C.E.C., cum
părătorii urmează a se prezenta la Magazinul auto I.D.M.S. 
Pitești pentru programare.

Caracteristicile acestor tipuri de autoturisme sînt :
ARO 10.1 ARO 10.4

• Motor 4 cilindri, benzină: 1289 cmc 1289 cmc
• Tracțiune: toate cele 4 roți
• Capacitate de transport: 5 persoane
• Caroserie: cp prelată metalică
Detalii cu privire la caracteristicile și performanțele acestor 

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

Iată cum se prezintă, după 
consumarea partidelor etapei a 
M-a a Diviziei A, clasamentul a- 
devărului (între paranteze este 
trecut golaverajul! general) :
1. Steaua
1. Univ. Craiova
3. F. C. Argeș
4. Dinamo
5. F.C. Baia Mare
6. S. C. Bacău
7. Chimia
8. Jiul

+8 (+M) 
+7 (+26) 
+6 (+ 7) 
+3 (+16) 
+2 (+ ») 
+2 (— S) 
+1 (+ 1) 
+1 (- «

9. Sportul stud. » (+ 1)
10. F.C.M. Galați « (- 7)
11. A.S.Â. Tg. Mureș * —1 (— 3)
12. Politehnica lași —2 (H 2)
13. Politehnica Tim. —2 (— 4)
14. F. C. Olt -3 (- 7)
15. C. S. Tîrgoviște —4 (— 9)
16. „U“ Cluj-Napoca —5 (— 6)

17. Olimpia -5 (-12)
18. Gloria Buzău —8 (—1®)

de joc în atac s-o aplicăm, pro
babil, in etapa viitoare, la Timi
șoara".

într-adevăr, formația băimărea- 
nă a evoluat în stilul cunoscutei 
și apreciatei ei ,,moriște“ (com
pletate de un pressing pe tot te
renul), cu care a reușit să se im
pună în fața echipei oaspe, să-i 
destrame sufocantul ei marcaj. 
Mai ales în repriza secundă (vreo 
20—25 de minute de după pauză), 
combinațiile ofensive derutante, 
în plină viteză, ale băimărenilor 
au produs îneîntarea publicului, 
care i-a aplaudat la scenă des
chisă.

Păcat doar că replica în atac a 
echipei băcăuane (care i-a pus 
mai bine în valoare posibilitățile) 
s-a produs atît de târziu, spre fi
nalul partidei, după introducerea 
în teren a lui Chitaru. Dacă spi
ritul ofensiv al oaspeților s-ar fi 
manifestat mai devreme, calitatea 
spectaculară a partidei de la 
Baia Mare n-ar fl avut dedt de 
câștigat.

Constantin F1RĂKESCU

de ani Imp finiți de arbitrul clu
jean, simbotă. • Chimia și Glo
ria au apărut pe stadionul „1 
Moi" din Rm. Vilcec cu cite un 
fundaș oentral nou : Cilean și, 
respectiv, hrana. Ambii jucători, 
foarte tineri, cu demonstrat re
ceptivitate pentru sarcinile postu
lui. Nu te rom ine decit sâ con
firme. e „Ne vom juca pină ta 
sfirșit șansele — afirme, inaintec 
meciului de ta Rza. Vîicec, nou! 
antrenor ai buzoieniior Virgil 
Btoidec, dar ne vom strădui sâ 
alcătuim o echipă finârâ, viguroc- 
sâ, ambițioasă, de perspectivă". 
O p rima măsu ră luată — renun
ța rea ta Necuîce, Du!oiu, Dina. 
• La sfîrșîtul jocului de ta Rm. 
Vilcec, Gleen s-a opropict de 
antrenorul V. Biujdec, spur.îndu-i 
ca ur. copil cuminte : „Nea Vir
gil, te rog sâ mâ ierți, dar tre
buia sâ Joc așa cura m-ai învă
țat". Cura ba invâțet ta Brs- 
tiițc, de ur.de c fost transferat 
ta Chimia datorita „ochiului" lui 
Marcel Pigulec a Portarul Tă- 
oase despre jocul Gloriei : 
„Ne-am apărat destul de bine, 
dar n-am pus probleme in atac". 
Singurul — subliniem noi — core c 
incercot să pună cîteva probleme 
defensivei vîlcene a fost Radu. 
Eforturile toi n-cu fost sprijinite 
insă de mijlocași, din rîndul că
rora făcîndu-se resimțită lipsa 
toi Ghizdeanu. • Ex-dmamovis- 
tul Dobrău a avut la lași o evo

luție remarcabilă la revenirea lui 
pe scena Diviziei A. Plasamentul 
bun, calmul, dar mai ales antici
parea intențiilor adversarului - 
toate acestea prin intervenții reu
șite și oportune pe un teren des
fundat — au anulat unele temeri 
față de . reacomodarea actualului 
clujean după o absență de un 
an și jumătate. * Antrenorii 
Leonida Antohi și Kurt Gross au 
introdus în echipa ieșeană dumi
nică doi debutanți, ambii mijlo
cași : Keressi și Popescu. In parte 
el s-au achitat bine de încrede
rea care li s-a acordat. Să-i mai 
urmărim... • La Tîrgoviște există 
o tablă de afișaj, în fața vestia
relor, în oare se înscriu^ forma
țiile ce urmează să apară in te
ren. In mod normal, jucătorii sînt 
trecuți și cu numerele pe care le 
poartă pe tricou. In mod normal. 
Duminică însă doar patru jucă
tori de la F. C. Olt (Nedea, Licâ, 
Badea și Pițureă) puteau fi iden
tificați după numerele de pe tri- 
oou. In rest, o încurcătură destul 
de bizara, urmărind derutorea, 
probabil, a adversarilor. Ce vină 
a avut însă publicul oare - așa 
după cum afia?e din anunțul de 
ta stația de amplificare — era 
obligat să-l considere pe Stonciu 
drept Mortinescu, pe Fl. Dumi
trescu drept tamandi, pe Șoarece 
drept Prepeliță șxi.m.d. ? a La 
un moment dat in timpul jocului 
de ta Tîrgoviște, un spectator 
foarte oproape plasat de masa 
presei se întreba, cu voce tare, 
vădit supărat pe echipa gazdă 
care nu reușea să înscrie : „ce-or 
fl făcut ăștia trei luni de nu se 
văd pe teren î“. Ceva mai târziu, 
același spectator spunea, ca să-l 
audă tootă lumea și mai oles 
oel de la maso presei, cind sco
rul devenise 2—0 pentru gazde : 
„spectacol, dom'le așteptăm o 
cronică frumoasă". Ce repede și 
cit de ușor trec unii de ta in
satisfacție ta entuziasm și In
vers I...

FAIR-PLAY CU...
incidentele petrecute, în toam

na trecută, la partida cu F. c. 
Argeș au... trezit la realitate pe 
vîlcenl. Pe totl cel ce răspund, 
direct sau indirect, de soarta e- 
chipei Chimia. Șl în noul sezon 
s-a pășit cu dreptul, afirmația 
putînd li argumentată printr-o 
suită de măsuri organizatorice 
care au început deja sâ fie ma
terializate. Un singur exemplu. 
Partida Chimia — Gloria s-a de
rulat pe un timp execelent pen
tru fotbal șl intr-o ambiantă de 
veritabil derby. Tribunele sta
dionului „1 Mai“ au lost mal pli
ne ca niciodată și... presărate cu 
grupuri mari de suporteri ai ju
cătorilor localnici caii i-au încu
rajat permanent pe aceștia, deși 
timpul se scurgea fără ca Gîngu, 
Carabageac sau Teleșpan să mar
cheze. Pînă la urmă au marcat 
șl explozia de bucurie a fost la 
fel de mare în tabăra echipei 
Wlcene șl în tribune.

DOBRIN Șl DORU NICOLAE
Punctul campionilor cîștigat la 

Tg. Mureș reprezintă, In primul 
rtnd. „fructul" echipei, bine 
gîndită de Fl. Halagian șl foarte 
activă în teren. Punctul campio
nilor pierdut la Tg. Mureș repre
zintă însă și efectul unei super
ficialități mai vechi în fotbalul 
nostru, în care victoriile sint 
sărbătorite înainte de a se ter
mina partida. Dincolo de cele 
două puncte... împărțite, să re
ținem două idei argeș ene. Fri- 
nu — jocul Iui Dobrin. s-a spus 
că „dispecerul din Trivale- nu 
mai rezistă ur. meci. Ei bine, du
minică. Dobrin s-a bătut pînă în 
ultimul minut, reușind nu numai 
pase decisive de mare clasă, dar 
șl „blocări" salutare în... careul 
său. pe post de fundaș ! Ceea ce 
înseamnă că forma nu are vâr
stă ! Un alt element Dobrin ni
l-a  oferit arbitrul V. Topan : 
«Nu știa ce notă ii dați lui Do

CekSFĂTUIREA CU ANTRENORII Șl COVDUCĂT0RII DIVIZIONARELOR B
Ieri a avut loc, la sediul fe

derației, consfătuirea cu condu
cătorii și antrenorii diviziona
relor B. Cu acest prilej s-a 
analizat desfășurarea turului 
campionatului, care a scos ta 
relief faptul că și în acest eșa
lon al fotbalului nostru cali
tatea jocului nu s-a situat, ta 
general, la nivelul așteptărilor. 
De asemenea, s-au dat indicații 
cu privire la buna desfășurare 
a returului, accentuindu-se, în 
primul rind, latura disciplinară, 
precum șl necesitatea îmbună

MECIURI AMICALE
în vederea reluării campiona

tului, prevăzut pentru s îmbăta 
8 martie, majoritatea diviziona
relor B au susținut duminică 
meciuri de verificare. Iată re
zultatele acestor partide : Unirea 
Focșani — Gwardia Varșovia
2—0 (1—0), U.TA. — F.C.M. Re
șița 1—0 (1—0), Nitramonia Fă
găraș — CJP.L. Sebeș 1—3 (0—0). 
Șoimii Sibiu — Industria sîrmei 
Cimpia Turzii 0—0, F. C. Con
stanța — Metalul Plopeni 4—0 
(0—0), F. C. Brăila — Progresul 
Brăila 2—0 (1—0). Unirea Alba
lulia — Mureșul Deva 3—0 (0—0), 
Muscelul Cîmpulung — Flacăra 
automecanica Moreni 1—0 (1—0). 
Recolta Salonta — înfrățirea O- 
radea 2—2 (1—1), Metalul Bocșa
— Minerul Moldova Nouă 1—0 
(1—0), Viitorul Vaslui — Con
structorul Vaslui 2—1 (0—0), Rul
mentul Alexandria — ROVA Ro- 
șlori 1—1 (1—0), F.C.M. Brașov
— Petrolul Ploiești 2—0 (2—0), 
U. M. Timișoara — C.F.R. Timi
șoara 1—3 (1—0). Corvinul Hune
doara — Aurul Brad 3—4 (3—0).

CLASAMENTUL 
INTER B UCU REST EA N

După disputarea, partidei Spor
tul studențesc — Dinamo (2—1), 
clasamentul tnterbucureștean se 
prezintă astfel :
1. Steaua
2. Sportul stud.
3. Dinamo

21103-23 
31113-33 
30212-32

CLASAMENTUL 
ADEVĂRULUI

NICU ALIFANTIS
Dar surpriza, marea și deose

bit de plăcuta surpriză a d îpă- 
amiezli fotbalistice de duminica 
trecută, a fost Marșul clubului 
Chimia, compus de cunoscutul 
clntăreț de muzică folk Nicu 
Alifantis. Transmisă La stația de 
amplificare de cîteva ori, melodia 
a „prins" Imediat și tribunele 
au început s-o cinte. Deocamdată 
destul de timid, dar sintem con
vinși că în scurt timp majorita
tea suporterilor Chimiei vor În
văța bine cuvintele și nu va mai 
fi nevoie de stația de amplificare.

Un început de bun augur. Un 
început pe care îl dorim mate
rializat și pe alte stadioane pe 
care, în toamnă sau in anii tre
cuți. s-a aruncat cu sticle, s-au 
rupt gradene și porți, s-au pro
ferat injurii. Chimia P.m. Vilcea. 
a demonstrat duminică după-a- 
miază CĂ SE POATE ȘI ALT
FEL. Numai preocupări să existe.

Laurențiu DUMITRESCU

brin pentru evoluția Iui exce
lentă, dar de la mine are 10 pen
tru fair-play ! La golul marcat 
de Iovănescu, am fluierat un fa
ult în atac comis de Dobrin. A- 
cesta din urmă l-a recunoscut 
imediat, bărbătește, ceea ce a 
calmat imediat atmosfera a 
doua idee — Doru Nicplae. De 
la Pircălab n-am văzut o ex
tremă în campionatul nostru 
într-o asemenea formă. Săgeata 
argeșeană, cum i-a zis cineva 
lui Doru Nicolae, se prezintă în 
forma sa maximă, semn că tume- 
u8.sud-american i-a priit. Să spe
răm că fundașii adverși și... Do
ru Nicolae nu vor stopa fru
moasa cursă a extremei pit?ștene.

Cit despre A.S.A., Tg. Mureș, 
am reținut forța sa fizică și mo
rală. dar n-am reținut parcă ntafo^ 
o idee de joc în dominarea ei 
confuză !

Mircea M. IONESCU

tățirii procesului de instruire a 
jucătorilor, insistîndu-se asu
pra celor cinci trăsături carac
teristice ale fotbalului modern, 

în cadrul consfătuirii a luat 
cuvintul tovarășul general loco
tenent Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
care a arătat că această acțiu
ne face parte dintr-un ansamblu 
de măsuri menite să ridice ca
litatea fotbalului nostru la toa
te eșaloanele, enumerînd defi
ciențele existente și măsurile 
ce se impun.

LA TELEFON 
LUCESCU...
Ne-a sunat la telefon 

Lucescu. A intrat direct 
în subiect :

„Vorbesc în numele lui 
Radu Nunweiller, al lui 
Dumitrache și al meu. sa
lutăm cu bucurie ideea de 
a fi sparring-partneri ai 
echipei naționale intr-un 
meci la 19 martie. Dorim 
din tot sufletul să reapă
rem în fața publicului. 
Sînt convins că replica 
„bătrîniloru va avea forța 
necesară, astfel incit me
ciul de antrenament să fie 
foarte util echipei națio
nale. în ceea ce ne pri
vește, sintem la punct cu 
pregătirile. Nunweiller și 
Dumitrache nu au mai 
avut de mult forma de as
tăzi. De ceilalți jucători 
activi nu mai vorbesc : 
Dumitru, Dobrin, Dinu, 
Dembrovschi. Avem soluții 
și pentru apărarea ime
diată.

Dincolo de aspectul teh- 
nico-tactic al meciului, sa
lutăm posibilitatea de a 
avea un contact direct, 
prietenesc, cu echipa na
țională care se pregătește 
pentru preliminariile Mun- 
dialului din Spania. Orele 
pe care le vom petrece 
împreună înainte și după 
meci vor putea contribui 
mult la legarea sufletească 
a celor tineri. Am citit 
în „Sportul* 4 toate artico
lele din cadrul „dosarului 
psihologiei44. Această întâl
nire ar fi o foarte utilă 
aplicare în practică a ide
ilor expuse pînă acum și 
mal ales a mijloacelor de 
îrchegare a spiritului de 
echipă. Așteptăm cu ne
răbdare !“

P.S. Au telefonat „ste- 
liștii44 Sătmăreanu și Hăl- 
măgeanu 1 S-au arătat sur
prinși de faptul că nu fi
gurează în unsprezecele de 
bază pentru 19 martie. îi 
asigurăm că nu au fost 
omiși. Lotul va cuprinde 
și alți jucători, printre 
care Tătaru, Neagu. (Un 
grup de suporteri ai Rapi
dului s-a referit — tot 
prin telefon — la absența 
inadmisibilă a celui care 
a condus atacul rapidist 
și care a deschis scorul la 
Guadalajara, prin acel gol 
antologic din partida cu 
Cehoslovacia).

ur.de


AZI ÎNCEPE CEL DE AL 19-lea TURNEU 
INTERNAȚIONAL DE ȘAH AL ROMÂNIEI

In partida de debut a C. E. de hochei (juniori)

ECHIPA ROMÂNIEI JOACĂ ASTĂZI CU AUSTRIA
Astăzi, de la ora 16, in aula 

Facultății de farmacie din Bucu
rești (fostă I.P.G.G.) începe o 
competiție tradițională, Turneul 
internațional de șah al României. 
La a 19-a ediție, concursul cu
noaște o participare puternică, 
de peste hotare anunțindu-se, 
drept principal favorit, marele 
maestru sovietic Bcliavski, cre
ditat cu un Elo de 2590 puncte. 
Alături de el se află, ca invitați, 
maestrul internațional Groszpe- 
ter (Ungaria) — Elo 2480. marele 
maestru Spiridonov (Bulgaria) — 
2470, maestrul internațional 
Chandler (Noua Zeelandă) — 2450, 
maestrul internațional Prands- 
tetter (Cehoslovacia) 2445, maes
trul Kojder (Polonia) — 2430 șl 
maestrul Internațional Grigorov 
(Bulgaria) — 2410. Federația
noastră a desemnat ca patticl-

De joi, in sala Floreasca

ROMÂNIA-AUSTRIA
ÎN „CUPA DAVIS“

Năstase-Segârceanu contra Feigl-Kary
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„Cupa Davis99, zona europeană, grupa B
In cursul zilei de Ieri, lotul de 

tenis al României a făcut primul 
antrenament In saLa Floreasca, 
pe suprafața sintetică de joc nu
mită .,Mateflex**.  După cum se 
știe, aici va avea loc, în zilele de 
joi, vineri și sîmbătă meciul de 
„Cupa Davis “ care va opune, tn 
sferturile de finală ale zonei eu
ropene (grupa B), formațiile Ro
mâniei si Austriei. Sub conduce
rea căpitanului-nejucător Gheor
ghe Viziru, s-au acomodat cu 
noile condiții de joc i Florin Se- 
gărceanu, Dumitru Hărădău șl 
Andrei Dîrzu. In așteptarea lui 
Ilie Năstase, a cărui prezență tn 
echipă ridică tonusul jucătorilor 
noștri, atmosfera este calmă și 
plină de responsabilitate față de 
un meci important, care poate 
deschide calea spre finala zonală.

Responsabilii echipei române 
consideră că partida comportă 
-multă- atenție și o tratare seri
oasă, întrucît principalii adversari, 
jucătorii austrieci Peter Feigl și 
Hans Kary, sînt tenis meni cu 
vastă experiență competițională, 
capabili de rezultate bune In o- 
rice joc. Evocarea rutinei de joc 
ne duce Imediat cu gîndul la 
vîrstele ..combatanților" : un cal
cul rapid arată pentru echipa Ro
mâniei o medie de 26 de ani (de

DtSPRE DOUA VIITOARE ADVERSARE

panți pe următorii 9 jucători : 
Șubă (M.M.I.) — 2470. Ghindă
(M.I.) — 2475, Ghițescu (M.I.) — 
2460. Ciocâltea (M.M.I.) — 2435.
Stoica (M.I.) — 2435, Grunberg 
(M.) — 2395, Foișor (M.) - 2370. 
Ștefanov (M.) — 2345 41 C. io- 
nescu (M.) — 2310. Media Elo
a turneului este de 2436 p Pen
tru obținerea unei note de mare 
maestru sînt necesare 11 p. pen 
tru o notă de maestru interna
țional 8 p, iar pent-u o notă de 
maestru F.I.D.E. 6 p. Acest tur
neu, care prin valoarea sa ridi
cată și echilibrul de forțe se a- 
nunță deosebit de interesant, va 
fi condus de arbitrul Internațio
nal Matei Anghel, lec rodat de 
Gheorghe Candea.

Astăzi dimineață va avea loc 
ședința tehnică șl tragerea la 
sorti.

terminată de tinerețea lui Segăr- 
ceanu), față de 30 de ani pentru 
formația Austriei. Se prevede, 
deci, în principiu, un meci pre
cumpănitor în maturitate (ceea 
ce poate da prioritate operațiilor 
tactice), agrementat de impetuo
zitatea juvenilă a jucătorului ro
mân nr. 2.

Segărceanu însuși — care și-a 
continuat antrenamentele între 
două extemporale la școală — 
mărturisește că se simte bine și 
așteaptă cu încredere meciurile 
cu austriecii, deși în scurta sa 
carieră nu a avut ocazia să joa
ce niciodată cu protagoniștii oas
peți (ci numai cu rezervele Ro
bert Rein in ger și Helmar Stieg- 
ler).

Oaspeții sînt așteptați să so
sească astăzi, conduși de căpita- 
nul-nejucător Rudi Hoskowefrz. 
Tot astăzi urmează să sosească 
în Capitală șl arbitrul-neutru 
Carto Martini (italia).

VAN DER DUIM, CAMPION
AMSTERDAM, 3 (Agerpres). — 

Campionatul mondial masculin de 
patinaj viteză la multiatlon s-a

MOJSTKANA, 3 (prin tele
fon). După un popas de 12 ore 
la Belgrad, selecționata de ju
niori a României a ajuns du
minică dimineața la Jesenice, 
localitate care va găzdui — de 
marți pină sîmbătă — grupa B 
a Campionatului european de 
hochei. Jucătorii noștri sînt 
cazați, Împreună cu cei iugo
slavi, la Mojstrana (8 km de 
Jesenice), așezare montană pl-

PROGRAMUL DE AZI

Ora u (ora Bucureștiu- 
lui) : ROMANIA — AUS
TRIA ; ora 14 : Franța — 
Olanda ; ora 18 : Iugosla
via — Bulgaria ; ora 21 : 
Ungaria — Italia.

torească, aflată in partea de 
nord a Sloveniei, la frontiera 
Iugoslaviei cu Austria șl Ita
lia. Celelalte șase formații par
ticipante sînt răspindite, la rta- 
du-le, în astfel de mici locali
tăți. Toate s-au perindat luni.

VICTORII Alt JUNIORILOR ROMÂNI ÎN CONCURSUL ATLETIC DE EA SOLIA
In timp ce la Sindelfingen, 

tn R- F. Germania, cei mai 
buni atleți de pe continent își 
disputau titlurile de campioni 
europeni, la Sofia, în sala Fes- 
tivalna. avea loc un concurs al 
„speranțelor", participanții 
fiind atleți și atlete aflați la 
virsta junioratului. între com
petitori s-au găsit și cițiva 
dintre atleții români, juniori 
talentați tn care se pune mul
tă Încredere, cu atit mai mult 
cu rit majoritatea mai au to 
față încă 2—3 sezoane de con
cursuri la această categorie de 
vîrstă. Intr-o concurență de
osebită, trei dintre atleții noș
tri au obținut victorii

Monica Matei (elevă la Lie. 
nr. 2 din București ; născută 
în 1963) a cîștigat proba femi
nină de săritură to înălțime, 
cu performanța de 1,79 m, la 
2 cm de propriul ei record na
țional de sală, realizat recent, 
la București, la „Cupa Stea
ua” Important ni se pare nu 
atit acest succes, cit faptul 
că Monica se dovedește con
stantă Ia performante ridicate, 
pe care nici una dintre marile 
noastre săritoare, de ieri și de 
astăzi, nu le-a înregistrat la 
această vîrstă !...

Sofia Comărniceanu (năs
cută in 1963), elevă a Liceului

MONDIAL IA PATINAJ VITEZĂ
încheiat pe pista de la Heeren- 
veen (Olanda) cu victoria sporti
vului olandez Hilbert van der 
Duim, care a totalizat în clasa
mentul general 171,747 puncte. A- 
mericanul Eric Heiden, performe
rul Jocurilor Olimpice de la Lake 
Placid (cu cinci medalii de aur 
cucerite), s-a clasat pe locul se
cund cu 171,879 puncte, fiind ur
mat de Tom Eric Oxholm (Nor
vegia) — 172.330 puncte. în ultima 
zi de concurs. Hilbert van der 
Duim a cîștigat proba de 1 500 m. 
cu timpul de 2:02.39. tar america
nul Mike Woods și-a adjudecat 
victoria în cursa de 10 000 m, cu 
15:02,39. 

într-un program non-stop, cîte 
o oră, pe gheața patinoarului 
Padmezaklejo, efectuînd ulti
mele antrenamente înaintea 
startului. în ceea ce privește 
echipa României, ea a insistat
— sub îndrumarea antrenorilor 
M. Flamaropol și AL Kalamar
— pe corectarea deficiențelor
semnalate în meciul de sîmbătă 
de la Belgrad, cînd a învins 
formația de primă divizie 
Steaua Roșie cu 9—8 (4—3,
3—4, 2—1), prin golurile mar
cate de Gerczuim, Neagu, I.u- 
caci — cîte două, Dumitrache, 
Udrea, Jumătate.

Partida de debut a tinerilor 
noștri hocheiști (și a Campio
natului) se anunță dificilă. E- 
chipa Austriei, pe care am ur
mărit-o la antrenament, are un 
gabarit superior în comparație 
cu garnitura noastră și pati
nează foarte bine. Dumitrache 
(căpitanul tricolorilor) și colegii 
săi sînt deciși să facă un meci 
bun în compania unui aseme
nea adversar.

Călin ANTONESCU

de istorie și filologie din Cîm- 
pulung, s-a clasat pe primul 
loc la aruncarea greutății cu 
un rezultat de 15,06 m cu care 
realizează un nou record re
publican de sală, cu 6 cm su
perior celui realizat de ea la 
„Cupa de cristal".

In sfirșit, celălalt Matei, 
Sorin, și el elev la Lie. 2, și el 
săritor (născut 1963) — nu există 
nici o legătură de rudenie în
tre el și Monica, ci doar sim
plă potrivire de nume — a ob
ținut o aplaudată victorie la 
înălțime, prezentîndu-se la ni
velul cel mai bun din această 
iarnă, de fapt din activitatea 
sa sportivă. Sorin a cîștigat 
cu 2,16 m, rezultat la numai 
1 cm de recordul de juniori 
pe care-1 deține, împreună cu

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Turul Sardiniei 

s-a încheiat cu victoria rutieru
lui vest-german Gregor Braun, 
urmat de norvegianul Knut 
Knudsen la 17 sec, Italianul Ro
berto Visentlnl la 29 sec și bel
gianul Roger de Vlaemlnck la 
38 sec.

HANDBAL • La Praga, ln 
meci retur pentru semifinalele 
„Cupei cupelor" (masculin), 
Dukla a învins cu 18—17 (10—7) 
formația vest-germană T. V. 
Grosswallstadt. în semifinalele 
„C.C.E.*  (masculin), Atletico 
Madrid a întrecut pe teren pro
priu, cu 24—21 (11—8), echipa Is
landeză Valur Reykjavik.

HOCHEI • într-un amical, la 
Arosa (Elveția), selecționata El
veției a întrecut cu 8—3 (2—0.
2—1, 4—2) formația R. D. Ger
mane.

SCHI • în ultima zi a C.M. 
de fond pentru juniori, la 
Ernskoeldsvik (Suedia), canadia
nul Steve Collins a terminat în
vingător în proba de sărituri 
(trambulina de 70 tn) La com
binata nordică a cîștigat Hubert 
Schwartz (R.F.G.). Rezultatul 
probelor de ștafetă ; 3 X 10 km 
(m) — U.R.S.S. lh 29.03,12 ; 3 x 
5 km (f) — Norvegia 49,51,27. • 
Slalomul special feminin de la 
Szczyrk (Polonia) a revenit ce
hoslovacei Olga Sarvatova, ur
mată de poloneza Ewa Grebowska

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

ÎNOTĂTORII OBȚIN succese
tn concursul Internațional de 

natație de la Praga, înotătorul 
român Mihai Maud ache a stabilit 
două noi recorduri naționale în 
probele de 100 m spate — 1:00,9 
și 200 m spate — 2:09,3. în am
bele probe, Mihai Man dac he s-a 
clasat pe locul doi, după campio
nul cehoslovac Miroslav Rolko, 
cronometrat cu 59,4 șl respectiv 
2:06,8.

Proba feminină de sărituri de 
la trambulină din cadrul concur
sului internațional de natație de 
la Varșovia s-a încheiat cu victo
ria Ruxindrei Hociotă, care a to
talizat M2,85 puncte. Pe locurile 
următoare s-au situat Anka Otto 
(R. D. Germană) — 553,05 p și 
coechipiera sa Antje Honger — 
551,85 p.

„ARGINT" PENTRU 
FLORETISTELE NOASTRE

Echipa României, alcătuită din 
Ecaterina Stahl, Suzana Arde- 
leanu, Marcela Moldovan, Viorica 
Țurcan și Aurora Dan, s-a cla
sat pe locul doi la concursul in
ternațional feminin de floretă 
„Turneul celor șapte națiuni* 1 des
fășurat la Frankfurt pe Main, tată 
clasamentul final al acestei tra
diționale competiții : 1. U.R.S.S.
— 7 victorii ; 2. România — 5 ▼ 
(tușaveraj 63) ; 3. Polonia — 5 v 
(57) ; 4. R.F. Germania — 5 ▼ 
(56) 5. Franța — 3 v ; S. R.P.
Chineză — 2 v ; 7. Italia — 1 v.

Constantin Militam, de zilela 
trecute, de la campionatele ju
niorilor II. de la FocșanL 
Este pentru a doua oară că 
Matei realizează 2,16 m, ceea 
ce ne face să sperăm că o 
asemenea constanță îl va aju
ta șl ea pentru abordarea de 
performanțe tot mai ridicate.

Alte rezultate realizate de 
tinerii noștri atleți la con
cursul de la Sofia : fete : 60 
m — Lucia Negovan, locul 2 
cu 7,75 s — record republican 
de juniori egalat ; 400 nr — 
Daniela Matei, locul 2 cu 57,50 
— nou record de junioare și 
Nicoleta Lia, locul 4 cu 57,90 ; 
băieți : 60 mg — Liviu Giur- 
gian 8,34 în serie — nou record 
de juniori ; înălțime — Eugen 
Topescu, locul 2 cu 2,04 m.

și austriaca Maria Kurz. & Con
cursul de sărituri, pe trambulina 
de la St. Moritz, a fost cîștigat 
de norvegianul Roger Ruud, cu
260.8 p (sărituri de 93,5 $i 91 m). 
Pe locurile următoare, compatrio
tul său Johan Saetre — 256 p și 
elvețianul Robert Mosching —
252.8 p.

ȘAH • Au fost stabilite datele 
de începere a meciurilor din 
turneul candidaților la titlul mon
dial : de la 8 martie, Tigran Pe
trosian — Viktor Korcinoi, la Vel- 
den ; de la 9 martie : Mihail Tai 
— Lev Polugaevski, la Alma Ata; 
de la 14 martie : Robert Hiibner — 
Andras Adorjan, la Bad Lauten
berg ; de la 29 martie : Boris 
Spasski — Lajos Porttsch, La 
Ciudad de Mexico.

TENIS • John McEnroe a ter
minat învingător în turneu r de 
la Memphis (Tennessee). în fi
nala căruia a dispus cu 7—8, 
7—6 de - Jimmy Connors. © în 
finala turneului feminin de la 
Houston (Texas) : Billie Jean 
King — Martina Navratilova 6—1, 
6—3. Semifinalele : King — Ste
vens 7—6. 7—6 ; Navratilova —
Turnbull 6—2, 7—6. ® într-un
meci demonstrativ, ia Soo Paulo. 
BJ6m Borg l-a învins cu 6—3, 
6—4 pe Vitas Gerulaitis. • La 
Mar del Plata : BjSrn Botg — 
Guillermo Vilas 6—1, 6—3, 6—3.

Alt ECHIPEI ROMÂNIEI
Printre cei 50 00C de specta

tori prezenți sîmbătă In tri
bunele stadionului parizian 
Parc des Princes s-au aflat 
și antrenorii români Alexan
dru Carnabel șl loan Fodor. 
Cum echipa noastră reprezen
tativă va Intîlni. în toamna 
acestui an. ambele protago
niste ale partidei, ne-am gră
bit să-1 contactăm telefonic 
pe cunoscutul tehnician Al. 
Carnabel, care ne-a relatat 
din Paris impresiile sale des
pre jocul echipelor Franței și 
Irlandei : „Pentru reprezen
tanții „cocoșului galic*  a fost 
un adevărat meci al salvării 
onoarel, o ultimă șansă de 
reabilitare, ei tncheindu-și 
sîmbătă participarea tn Tur
neul celor cinci națiuni — 
ediția 1980. Rives și companii 
au reușit, in fine, prima vic
torie a anului, dar nici acest 
19—18 nu a fost consecința 
unui joc de clasă. Francezii 
au avut doar 16 minute bune 
(min. 42 — min. 58). etnd
s-au și desprins la 19—9 după 
ce fuseseră conduși cu 9—3. 
remareîndu-se îndeosebi Gour- 
don, Gallion, Rives. în rest, 
înaintarea s-a grupat greoi 
si inexact, fiind de multe ori 
împinsă in grămezile ordo

ea 
Cd 
a 

explicația 
’ ^co

in cele 4 partide din 
75 de

nate, baloanele oferite de 
neavind eficiență. Cred 
aici, in evoluția inexactă 
înaintașilor, stă 
surprinzătorului pasiv al 
coșilor" *
Turneu : 75 de puncte pri
mite I Pină la meciul cu noi 
— din toamnă — selecționerii 
francezi vor încerca sd rezol
ve, stnt convtns, toate pro
blemele și vor alcătui din nou 
o echipă de valoare, pentru 
că — să nu uităm — ruqbyul 
francez are atitea rezerve...

Cunoscind mai puțin XV-le 
Irlandei, l-am urmărit cu 
toată atenția. Și pot afirma 
că are o înaintare bine orqa- 
nizată, fără individualități, 
dar un pachet omogen. Pere
chea de mijlocași Campbell- 
Patterson este foarte valoroa
să, primul („uvertură") fiind 
și un excelent transformer. 
Treisferturile joacă simplu, 
fără artificii tehnice, dar ba
loanele circulă sigur pină la 
aripă. Pe scurt, meciul repre
zentativei noastre din octom
brie, de la Dublin, se anunță, 
firesc, ca dificil șt, deci, el 
trebuie pregătit cu toată a- 
tențla. Ml-am mai notat și 
alte aspecte, pe care le voi 
împărtăși selecționerilor".

OLIMPiA ASUNCION 
A CÎȘTIGAT 

„CUPA INTERCONTINENTALA"
In meci retur, echipa Paragua

yans Olimpia Asuncion a dispus 
cu 2—1 (1—0) de formaua sue
deză MalmO F.F. ciștlglnd ..Cu
pa Intercontinentală- (in tur, tot 
Olimpia cîștigase cu 1—0). Au 
înscris Soialinde (min. 33) din 
penalty. Michelagnoli (min. 81), 
respectiv Erlandsson (min. 46) 
Au asistat 35 050 de spectatori. A 
arbitrat Cardellino (Uruguay).

MIERCURI SE REIAU 
MECIURILE DIN CUPELE 

EUROPENE
Miercuri 5 martie se reiau me

ciurile din cupele europene cu 
etapa sferturilor de finală (tur). 
Iată programul complet al tocu
rilor :

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : Hamburger S.V. — Haj- 
duk Split, Nottingham Forcsi — 
Dynamo Berlin. Raj’nș Stras
bourg — Ajax Arasteidair $i Cel
tic Glasgow — Real Madrid.

CUPA CUPELOR ; Arsenal Lon
dra — I.F.K. Goteborg, C. F. Bar
celona — F. C. Valencia. Dinamo 
Moscova — F. C. Nantes și Rijeka 
— Juventus Torino.

CUPA U.E.F.A. : A. S. St. Etien
ne — Borussia Monchengladbach, 
F. C. Kaiserslautern — Bayern 
MOnchen, V.f.B. Stuttgart — Lo
komotiv Sofia și Eintracht Frank
furt — Zbrojovka Brno.

Meciurile retur sînt programate 
la 19 martie.

CAMPIONATE
UNGARIA. Victorii scontate în 

prima etapă a returului iar frun
tașele clasamentului au rămas pe 
aceleași poziții : 1. Honved 25 p ; 
2. Ferencvaros 24 p ; 3. Vasas 23 
p. — după 18 meciuri. Rezultate : 
Vasas — El6re 5—0. Ferencvaros
— Dunaujvăros 4—2. Honved — 
Tatabanya 4—0. Videoton — Uj- 
pesti Dozsa 0—0. M.T.K. — De
brecen 0—1 !

ELVEȚIA. în etapa a 15-a, o sin
gură surpriză : Neuchatel — Ser- 
vette 1—2. Alte rezultate : Gras
shoppers — Sion 0—0. Young Boys
— Lugano 2—1. Chenois — St. Gall 
3—0. în clasament : 1. Grasshop
pers 22 p ; 2. Servette 21 p ; 3. 
F. C. Zurich 21 p.

SPANIA, (et. 23). Luptă mare 
pentru primul loc in clasament:
1. Real Sociedad 35 p ; 2. Real 
Madrid 35 p ! Madrilenii au pier
dut primul loc datorită meciului 
egal (1—1) acasă cu Betis, ln 
timp ce Real Sociedad a dispus 

cu 1—0 de Almeria. Alte rezul
tate : Espanol — Atletico Ma
drid 1—0. Malaga — Athletic Bil
bao 1—0, Burgos — Valencia 
1—1, Alicantes — C. F. Barce
lona 1—1.

R. D. GERMANA (et. 15). Dy
namo Berlin a obținut scorul 
record al campionatului : 9—1 cu 
Stahl Riesa ! Dynamo Dresda a 
Cîștigat în deplasare cu Jena 
(1—0) !. ca și F. C. Magdeburg la 
Chemie Leipzig (1—0). în clasa
ment : 1. Dynamo Dresda 2^ p ;
2. Dynamo Berlin 24 p ; 3. Che
mie Halle 21 p.

IUGOSLAVIA. După 18 etape, 
lider a rămas Sarajevo (35 p) 
care a dispus cu 2—0 de Radnl- 
ckl. Alte rezultate: Osljek — 
Split 0—0, Partizan — Dinamo 
Zagreb 1—0. Tuzla — Steaua Ro
șie 1—1.

R. F. GERMANIA. în clasa
ment după 23 de etape : 1. Ba
yern Munchen 31 p ; 2. F. C.
Koln 30 p : 3. Hamburger S.V. 
28 p. Cîteva rezultate * Duisburg
— Borussia Mdnchengiadbach 
3—0!, Kaiserslautern — Hambur
ger S.V. 4—2. Hertha — Bayern 
Miinchen 1—1, Eintracht Frank
furt — Schalke 3—2 (oaspeții au 
condus cu 2—0 !). K<51n — Le
verkusen 4—o.

MECIURI AMICALE
© La juniori : R. F. Germania

— Scoția 1—0 (1—0). © La Li
sabona : Benfica — Southamp
ton 4—0 (1—0) : Au înscris Rei- 
naldo (2), Carlos Manuel si Nene.


