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totali pentru înflorirea
pentrn prosperitatea ci, pentru ca fiecare cetățean, 
întreaga națiune să beneficieze de o calitate nouă, 

superioară a vieții I

Pentru elevii școlii generale nr. I din si. oncorgîic

FIECARE DUMINICĂ,
O ZI A „DACIADEI“
Cind a fost numit profe

sor de educație fizică la Școala 
generală nr. 7 din Sf. Gheor
ghe, cineva se întreba : „Ia să 
vedem ce-o să mai facă Acațiu 
Fejer ?“ Prof. Acațiu Fejer ve
nea de la Micfalău, comună în 
care făcuse adevărate minuni 
in domeniul sportului : cutreie
rase cu copiii, pe biciclete, în
treaga țară și jumătate din Eu
ropa ; plantase, într-un sfert 
din curțile comunei, panouri de 
baschet în jurul cărora tinere
tul să facă mișcare } cultivase 
în rîndul oamenilor gustul pen
tru turisnj I amenajase, cu con
cursul sătenilor, terenuri pentru 
jocuri sportive. „Ce va face la 
nr. 7, unde nu-i aproape ni
mic ?“
' „Am să încep cu tenisul de 
masă, tovarășe director" — a 
spus Acațiu Fejer, după o lun
gă chibzuință. „Și de ce ai ne
voie l-a întrebat directorul. 
„De nimic ! îi am pe ei, pe 
copii. îmi ajunge..."

Omul acesta, scund și robust, 
cu chip aprins și zîmbitor, nu 
avea „specializare" în tenis de

masă, dar s-a așternut cu pa
siune pe muncă. A început cu 
studierea... meselor de tenis. 
„Trebuia să-mi confecționez niș
te mese de joc. Așa că am anali
zat principalele tipuri care se 
folosesc în țară și în străină
tate. Nu m-am oprit, însă, Ia 
nici unuL Am conceput un mo
del propriu, pe care I-am per
fecționat, ajungînd la trei tipuri
— mesele pe care Ie folosim
— ultimul, „Phonix" 2, apreciat 
de către specialiștii federației 
ca fiind competitiv cu cele mal 
bune mese actuale".

Acațiu Fejer a găsit pentru 
construcțiile sale soluții dintre 
cele mai ingenioase : pe supra
fața de joc a aplicat o foaie 
de lemn de paltin, care dă și 
un sunet plăcut ; pentru a crea 
o suprafață ideală, fără luciu, 
a introdus în vopsea praf fin 
de sticlă amestecat cu... cenu
șă ; sub picioarele metalice 
(mesele sînt pe suporți meta-

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2-3)

La 1.1. R. U. C., In actuala legislatură: SPORTUL A FĂCUT
MARILE SALE ACUMULĂRI ȘI PROGRESE

Cine intră în biroul ingine
rului Cornel Moldovan, direc
torul întreprinderii de între
ținere și reparații a utilajului 
de calcul (I.I.R.U.C.) din Ca
pitală, il găsește în halatul al
bastru de lucru. Sau pur și 
simplu nu-1 găsește și atunci 
nu are decîț să-l caute prin 
secții ori să se uite pe o tablă 
neagră atirnînd pe perete, în 
apropierea ușii, pe care stau 
scrise cu creta, in dreptul fie
cărei zile a săptămânii, trebu-

rile sale principale din timpul 
programului sau din afara lui : 
pentru că directorul este și 
președintele asociației sportive 
„Calculatorul", este și deputat 
iar acum candidează din nou 
în circumscripția electorală nr. 
35 pentru alegerile de depu- 
tați în Consiliul popular mu
nicipal. Noi l-am găsit însă în 
birou, în halat, deoarece con
venisem să ne întîlnim la în
ceputul programului, „înainte 
de a mă bloca treburile...". 
Dar, telefonul ne-a întrerupt 
chiar în debutul discuției : o 
nouă problemă care trebuia 
trecută in una din cele 7 ru
brici, deja încărcate, ale ta
blei ! Notînd-o cu creta aflată 
la îndemtaă, C. Moldovan spu
se ca pentru sine : „în rezer
vă”. apoi adăugă 'ca o expli
cație : „Problemele pe care le 
notez aici sînt șterse numai

după ce le-am rezolvat ; de 
aceea le notez, dar șl pentru 
ca oamenii să știe toi timpul 
ce face astăzi... directorul”. 
Privind această agendă sui- 
generis, simțim nevoia să ne 
grăbim.

— Am auzii că aveți aici, la 
I.I.R.U.C., un colectiv harnic, 
ci stați bine cu producția.

— Nu avem probleme, e 
drept...

— Dar cu sportul ?
— Din ce în ce mai bine.
— Aveți o asociație sportivă, 

„Calculatorul". tînără, cam 
de... două legislaturi. Ce ne 
puteți spune despre a doua 
parte a vîrstei ei ?

— Că in actuala legislatură

Aurelian BREBEANU

„Cupa Primăverii" la pentatlon modern

DUMITRU SPÎRLEA CONDUCE DUPĂ TREI PROBE
Cum era și firesc, cele două 

probe programate ieri in cadrul 
concursului inaugural al acti
vității competiționale la pen
tatlon modern au adus modifi
cări importante în clasament, 
îndeosebi în partea sa supe
rioară, membrii lotului olimpic 
impunîndu-se atît la tir cit, 
mai ales, la natație. Dată fiind 
pregătirea mai redusă efectua
tă pe ținte obișnuite la tir. 
organizatorii au acceptat o de
rogare de la regulament și în 
concurs, astfel că s-au tras 20 
de focuri pe ținte fixe și 20 pe 
ținte normale de pentatlon 
modern, clasamentul alcătuin- 
du-se prin media celor două 
rezultate. Mai constant, tînăru' 
Tamas Halasz a obținut un suc
ces mai puțin scontat, dar pe 
deplin meritat (197 și 198 p). 
Pe locul secund — Dumitru 
Spîrlea (195, 198), iar pe locul 
al treilea Vasile Nemețeanu 
(198, 194). Mai puțin convingă
tori au fost Ștefan Cozma (197, 
189), Cezar Răducanu (194, 184) 
și mai ales Eugen Pop (188. 
184).

D. SPlRLEA
învingătorul probei de nata

ție, Alexandru Grozescu, s-a 
impus cu p performanță de va
loare internațională — 3:20,5 —, 
ceea ce ne face să-i recoman

dăm să muncească mult in ce
lelalte probe, pentru a deveni 
un pentatlonist de valoare. 
Scontat, pe celelalte locuri frun
tașe s-au situat specialiștii a- 
cestei discipline — Cezar Ră
ducanu, Eugen Pop, Dumitru 
Spîrlea.

Rezultate tehnice : tir — Tamas 
Halasz 197,5—1077 p, Dumitru 
Spîrlea 195,5—1056 p, Vasile Neme- 
țeanu 196—1044 p, Marian Bîrlă, 
Liviu Georgescu șl Luis Șopte- 
reanu — toți cu 193.5—939 p ; na
tație — Alexandru Grozescu 3:20,5 
—1268 p. Cezar Răducanu 3:26,2— 
1224 p, Eugen Pop 3:32,5—1464 p, 
Tudcxrel Smeu 3:35,9—1143 p.. Du
mitru Spîrlea 3:36.2—1144, Luis 
Șoptereanu 3:38,4—1123 p ; după 
trei probe : Dumitru Spîrlea 3 263 
p. Eugen Pop 3 148 p,-Vasile Ne- 
mețeanu 3 060 p. Cezar Răducanu 
3350 p. Ștefan Cozma 3026 p. Ta
mas Halasz 2 957 p : pe echipe : 
Olimpia București 9 349 p. uni
versitatea Timișoara 9 155 p. Clu
bul sportiv școlar nr. 1 Bucu
rești 8373 p.

Azi. de la ora It In pireu! jte 
la Complexul sportiv . 23 Augjrst" 
proba de cros va încheia {.cest 
concurs inaugura! al pentatlonului 
modem.

(Continuare In pag 2-3)

Un moment de răgaz pentru Ilie Năstase și Florin Segărceanu, 
in timpul antrenamentului de ieri dimineață, in sala Florcasca 

Foto : Vasile BAGEAC

De miine, în „Cupa Davis"

TENISMANII ROMÂNIEI SI AUSTRIEI
A TREIA OARĂ

Pentru a treia oară în isto
ria participărilor românești la 

; suprema competiție a tenisului, 
I vom avea ca adversari pe 
I echipierii—Austriei. I-am întil- 
| nit ultima dată! pe terenul lor, 
: intr-o primăvară rare râșpîn- 
I dea culori și miresme proaspe-

BOXERII SE PREGĂTESC INTENS
PENTRU TITULARIZARE

M ÎN ECHIPA OLIMPICĂ
O dimineață friguroasă, pe 

Stadionul municipal din Brăila. 
Cei 18 tineri îmbrăcați în tre
ninguri se aliniază la star
tul probei de 800 m. Star- 
terul, in persoana căruia îl 
recunoaștem pe antrenorul 
Șerbu Neacșu, se adresează 
semigreului gălățean G. Do- 
nici : „ce facem, Georgică, azi 
mai mîncăm ciocolată 7“

— Azi e rindul meu — inter
vine greul Viorel Vasile.

— Ba-i al meu — îl contra
zice Daniel Radu.

Comanda autoritară a antre
norului oprește zarva. „Alinie
rea... Atenție, start!" Și grupul 
pornește compact, mai apoi, 
concurenții înșirîndu-se pe 
pista de alergare. în primul 
grup aleargă, „umăr la umăr", 
G. Donici, Gh. Simion, D. Ra
du și V. Silaghi. Cu o jumă
tate de tură înainte de linia 
de sosire, Gh. Simion se des

prinde, mărește ritmul alergă
rii și termină învingător. După 
un timp de relaxare, urmează 
cel de al doilea start, cursa 
fiind cîștigată de data aceasta 
de Daniel Radu.

După o nouă perioadă de 
odihnă urmează ultimul con
curs pe aceeași distanță. Și 
de data aceasta, Gheorghe Si-

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2-3)
Daniel Radu se străduiește să-și mărească forța ăe lovire... 

Foto : Ion MIHĂICĂ

PUGILISTII ROMÂNI
f

După o primă etapă de an
trenamente, punctată de cîteva 
meciuri de verificare și selec
ție, pugiliștii noștri fruntași se 
pregătesc să participe la pri
mele confruntări internaționale

PLEACĂ ÎN FRANJA
din acest an. Echipa reprezen
tativă urmează să plece mîine 
în Franța, unde, după două 
săptămînl de pregătire comună 
cu boxerii francezi, sportivii 
români se vor alinia la startul

campionatelor internaționale ale 
Franței. Antrenorul Ion Popa 
îi va însoți pe următorii boxeri, 
în ordinea categoriilor : Sail 
Adem, Daniel Radu, Gheorghe 
Negoiță, Titi Cercel, Tiberiu 
Cucu, Leontin Sandu, Ion Bu- 
dușan, Gheorghe Simion, Va
lentin Silaghi, Georgică Donici 
și Teodor PirjoL

FATĂ IN FATĂ» >
te in grădinile Vienei. Odini
oară, „Cupa Davis" începea o- 
dată cu anotimpul florilor. E- 
rau zile de mai 1976 iar tabela 
de scor a meciului ne aducea 
bucurie : 4—I pentru echipa 
României. Neuitată va rămîne 
partida pe care Ilie Năstase a 
ciștigat-o în fața lui Ilans 
Kary, campionul austriac, în
cheiată cu 6—3, 7—5, 6—1. O 
diferență de clasă îi separa pe 
cei doi, dar Kary se întrecuse 
pe sine în schimburile de mingi 
ale unui long-set disputat cu în- 
dirjire. Avea o victorie asupra 
lui Năstase, obținută cu ani în

In cursul serii de toni 
a sosit în Capitală echipa 
Austriei. TenlsmanT oas
peți au Început Ieri an
trenamentele In sala Flo- 
reasca. altemînd cu cele 
ale echipierilor noștri. Azi, 
la ora prinzulut, va avea 
loc tragerea la sorți a 
programului cl>r trei zile 
de joc.

urmă, față de un total ridicat 
atunci la cinci înfringeri. Pen
tru edificare, printre învinșii 
săi mai sînt de citat Smith, 
Okker, Fibak, Lutz, Pilid, 
Barazzutti.

Aceiași, Năstase și Kary, se 
vor regăsi acum de o parte și 
cealaltă a fileului. O partidă 
care promite din nou un spec
tacol de calitate, deși poate că 
nu va fi derbyul celor irei zile 
de întrecere. Căci mai bine co-

Radu VOIA

(Continuare in pag. a d-a)



După campionatele internaționale de tenis de masă
A

Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Româ
niei au oferit, așa cum s-a 
șl dorit, posibilitatea unei 
testări exigente a pregătirii 
sportivilor noștri în vederea cam
pionatelor europene de la Berna. 
Un program încărcat, timp de 
trei zile, a solicitat eforturi fizice 
deosebite, la care membrii lotu
lui au făcut în general față, semn 
că la acest capitol s-a lucrat mai 
bine in ultima vreme. Participa
rea unui valoros lot de tineri din 
R. P. Chineză, a celor mai in 
formă sportivi iugoslavi și a al
tora din Polonia și Cehoslovacia, 
a asigurat campionatelor Interna
ționale un nivel tehnic bun. 
jucătorilor noștri — adversari 
stiluri diferite de joc.

Care este concluzia generală 
privire la nivelul de pregătire a 

nostru ? — iată întreba- 
care am adresat-o antre- 
emerit Paneth Farkas, 
ocupă de băieți șl antre- 
Emil Prokopecz, respon- 

‘ ‘ Deși

iar
cu

CU
privi. _ 
lotului 
rea pe 
norului 
care se 
norului 
săbii cu pregătirea fetelor, 
discuțiile au fost purtate separa*, 
răspunsul s-a dovedit Jdentx- : 
evoluția principalilor candidați la 
lotul pentru campionatele euro
pene din aprilie este mulțumi
toare, dar în luna care a mal ră
mas trebuie muncit cu o 
tensltate.

Incercînd să explicăm 
tivul ne vom exprima . 
opinii. In sfirșit, formația _ _ 
Fenenczl — Liana Miceau-Urziră 
(Ieri, fericit eveniment, s-a căsă
torit cu voleihalistul Adrian Ur
zică) a fost completată eu 
Maria Alexandru, promițlnd su
dura întârziată atita vreme Intre 
«ițele șldatorită îmbolnăvirii Ma

scau 
*7«, in 
— azi 
Maria 
poate

depinde mal ales de posibilitatea 
Măriei de a recupera in pregă
tire. Antrenorul fetelor are o 
lună la dispoziție (nu e mult, 
dar nici puțin) pentru a omo
geniza echipa și un dublu valo
ros, în varianta pe care o va 
considera optimă. Credem că va 
trebui insistat pe asigurarea unui 
moral ridicat de joc, bazat pe 
posibilitățile maxime ale deve- 
!or sale, capabile de rezultate de 
excepție, dar — ca și băieții 
ia... ambele extreme. Am opina 
pentru menținerea alături de cele 
trei jucătoare de bază a micuței 
Olga Nemes, oricum cea mai 
bună rezervă. Corn ba ti vital ea ei 
ieșită din comun, care i-a adus 
o dublă victorie la Palatinus. făp
tui că nu se sperie de nimeni și 
de nimic, dind tot ee poate, este 
un exemplu.In ceea ce-i privește pe băieți, 
cu rezultate asemănătoare fete- 
x>r in proha pe echipe, formația 
Zsolt Bohm — Șerban Dobori 
(care ne-a părut cam obosit)

La campionatele internaționale de judo

0 TREAPTA PE DRUMUL SPRE CONSACRARE
Campionatele internaționale 

de judo ale României — înscrise 
de cîțiva ani cu regularitate în 
calendarul competițional al fe
derațiilor de specialitate din 
mai multe țări — prilejuiesc 
de fiecare dată „puncte de re
ferință" pentru stadiul pregă
tirii și al posibilităților sporti
vilor noștri fruntași. La ediția 
din acest an (a VIII-a), federații 
din 7 țiffi au onorat competiția 
de la București prezentind 
sportivi bine cotați in arena in
ternațională. în asemenea com
panie, sportivii noștri au cuce
rit 6 din cele 7 titluri puse in 
joc — un succes însemnat, de- 
pășindu-le pe cele de la edi
țiile anterioare.

Dincolo de acest bilanț — 
demn de toată lauda — ne-a 
interesat pe ee treaptă valorică

califica- 
proprille 

Eva

riei). Datele problemei 
schimbat însă față de CL. 
sensul că — valoric vorbind 
formația nu o mal are pe 
ca lider, dar nici nu 
spune că una din cele două ti
nere a preluat această _____
Folosită în proba de dublu (skn- 
pl-urile răminlnd în sarcina ară den- 
celor), Maria Alexandru lasă să 
se întrevadă că va putea întregi 
forța de joc a echipei care efeti- 
ga medalia de bronz la campio
natele europene din 197» si poate 
chiar a dublului care cucerea tit
lul. Ar fl foarte bine să se rea
lizeze acest lucru, fiindcă Fe- 
renezl, îndeosebi, și Măcear.-Urzică 
stnt mal bune azi 
doi ani, au o mal 
ță Internațională 
cuvînt mal greu

se

poziție.

față de acum 
mare experien- 
și, oricum, un 
de spus. Totul

diale de anul trecut — n-a 
reușit să urce pe podium I Ion 
Năstăilă și Viorcl Roșu, alți 
componenți ai lotului olimpic, 
s-au „pierdut" și ei de pluto
nul fruntaș. Cu toții au primit 
o lecție usturătoare de la „ve
teranii" Marcel Nuțu și Ștefan 
Pop. După părerea noastră, la 
această categorie trebuie să re
vină talentatul Nicolae Vlad, 
„urcat" la categoria ușoară. 
Este adevărat, Vlad a făcut 
față cu succes ți la această ca
tegorie, învingînd fără drept 
de apel toți adversarii, dar la 
competițiile de amploare din a- 
cest an — campionatele euro
pene și, îndeosebi, Jocurile 
Olimpice — el are mult mai 
mari șanse la categoria semi- 
ușoară.

Revenit la categoria în care 
a obținut cele mai bune rezul
tate, „ușorul" Cornel Roman a 
evoluat bine pînă în finala cu 
Vlad. El are însă un „punct 
nevralgic", pe care încă nu știe 
să-l evite. Totuși, conștiinciozi
tatea în pregătire este o garan
ție că Roman va putea să-și 
valorifice cu mai multă eficien
ță bagajul de cunoștințe teh
nice, îndeosebi procedeele de 
atac.

La categoriile semimijlocie 
și mijlocie. Mircea Frățicâ și, 
respectiv, Mihalache Toma s-au 
impus clar. Din păcate, „omul 
nr. 2“ la aceste categorii nu-1 
avem. In fine, la ultimele două 
categorii (semigrea ți grea) ti
tularii din lot. Daniel Radu 
(semigrea) și Mihai Cioc (grea), 
au devenit indisponibili în sea
ra dinaintea întrecerilor. In 
absența lor, semigreul Eugen 
Lăcătusu a cucerit titlul, iar 
Gheorghe Dumbravă a ocupat 
un merituos loc 2 la cat grea.

Perfecționind în continuare 
mijloacele de pregătire, mun
cind mai intens la antrenamen
te și inlăturînd minusurile 
constatate la acest turneu, 
sportivii din lotul olimpic de 
judo pot obține rezultate și 
mai bune.

Radu Marian, unul dintre candidații la prime 
natele naționale de schi alpin pen 

Foto

Săpfâmina aceasta la Sinaia și

NUMEROASE ÎNTRECERI
9 Concursul internațional „Prietenia" pentri 

națele naționale de schi alpin pen

Costin CHiRIAC

tncepind de azi, pe cunoscute 
pirtu de schi din Poiana Brașov 
și Sinaia vor avea loc mai multe 
concursuri in care vor fi angre
nați majoritatea schiorilor frun
tași din țara noastră.

Startul îl vor da azi, in Bucegi, 
schiorii alpini oopil, care își vor 
disputa titlurile de campioni na
ționali pe anul 1980. Vor avea loc 
curse de slalom special și slalom 
uriaș pe Valea Dorului ți pe Va
lea lui Carp. întrecerile se anun
ță interesante și vor avea, darul 
să . demonstreze saltul calitativ în
registrat de micuții schiori după 
o perioadă intensă de pregătire 
ți competiții. Printre cel mai în
dreptățiți aspiranți la titlurile de 
campioni naționali se află : Anca 
Moraru. Daniela Soroceanu. Irina 
Volculescu, Betma Conrad, Liliana 
Ichim, Delia Parate, Juja Nagy, 
Radu Marian, Mihai Meghca, Ion 
Moraru, Dan Focșeneanu, Ion 
Chiotea, Ferenc Biro. Emilian 
Focșeneanu, Ortvin Friihn ș.a.

De joi, in Poiana Brașov, se
niorii își vor disputa „Cupa Tele
feric". Pe pîrtia de sub telefe
ric vor avea loc probele de sla
lom uriaș (joi), slalom * '
(vineri), iar pe pîrtia 
cursa de cobarîre (slmbătă). La 
start vor fi prezenți, printre al
ții, Alexandru Manta, Alin Năs- 
tase, Gheorghe Vulpe, Ion Bobiț, 
Dorin Dinu, Gheorghe Bucur.

La sf^șit 
seele amen« 
a Brașovuli 
schiori— 
hoslovacia, 1 
nla, UagariJ 
România 
din ace* ai 
tenia". t 
viduale"^? 
niori și jur

BOXEI
(Ur

special 
Lupului

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
SE REIAU JOCURILE 

DIVIZIEI A DE HOCHEI
ACTUALITATEA IN HANDBAL UN OMAGIU PENTRU AUTOMOBILISTE : 

„RALIUL FEMEII" DE 8 MARTIE
Principala competiție a calen

darului intern la hochei, prima 
grupă valorică a Diviziei A. se 
va relua la mijlocul acestei sâp- 
tămîni după o lungă întrerupere.

întrecerea se reia cu primele 
două etape ale returului. adică 
cu etapele a 20-a și a 21-a. cla
samentul fiind Insă alcătuit, la 
zi, numai după 15 etape. Se știe 
că printr-o hotărire a Biroului 
federal, s-au anulat ultimele 5

martie, in 
interesant 

intitulat

in
etape ale turului, astfel că
parte a acestei disp’.ite s-a ta
cheiat după 15 etape. in
moment, clasamentul arăta ari-fel :
1. Steaua 15 14 8 1 147- 34 28
2. Dinamo 15 U 1 3 133- 37 253. S.C, M. Ciuc 15 » 1 5 123- M 194. Met. Sf. Gh. 15 6 0 9 78-105 125. Dun. Galați 15 3 0 12 63- 97 68. Met. Rădăuți 15 0 0 15 26-239 9

Programul jocurilor Dinamo

cehosicvac

— Metalul (fosta Unirea) Sf. 
Gheorghe (la București). Dt.iărea 
Galați — Steaua (Sa Galați) și S.C. 
Miercurea Ciuc — Metalul ~* 
dăuți (Ha Miercurea Ciuc).

Partidele au Joc miir.e și vineri, 
de la ora 17.

★Echipele divizionare 
bal se pregătesc intens 
sonul ofictai.

• „TROFEUL TRTVALE". Des
fășurat la Pitești, competiția a 
reunit la star-. 7 formații (4 divi
zionare B și 3 echipe din cam
pionatul județean)- Pe primul loc

de hand- 
pentru se-

T RIVALE*.

Râ-
START MODEST IN „TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX

T.

tftgsra BifraonJfharS
PRONOEXPRES
<Jln11 MARTIE 1980

WTOTURme

NUMAI CINE JOACĂ 
POATE CÎȘTIGA !

• Autoturisme „Dacia 1300" și 
„Skoda 120 L" A Importante sume 
de bani • Excursii atractive peste 
hotare.

FORMULA TEHNICA AVANTA
JOASA • Ca șl la tragerea de 
mare succes din 6 kinuarie, se 
efectuează 13 extrageri totaiizind 
72 de numere I A Biletele de 25 
lei participa la toa-te extragerile I

UN BILET la această tragere — 
o șansă de frumoase satisfacții 
pentru dv.f UN CADOU PLĂCUT 
pentru cei dragi I ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE — luni 10 martie 
1980.

Muiți dintre sportivi au urcat 
treptele ringului avtod o pregă
tire — fizică sau tehnică — mo
destă, fapt care, normal, a dus 
la eliminarea Jor tocă dir. primul 
tur. In ciuda acestor „minusuri**, 
viitoarele întreceri promit să o- 
fere lupte dirze, în care armele 
tehnicii să-și spună cuvlntul. în
ceputul partidelor de calitate a 
fost făcut încă de luni, meciurile 
I. Găitănaru (Met. Rm. Vîlcea) —

C.
V.

Barna (Motorul 
Arad). C. Nap (Metalul Bocșa) 
bjj. Gh. Roșea (B.C. Brăila). Se- 
mimijlocie : D. Bute (B.C. Galați) 
b.ab.i L Moidovan (Motorul A- 
rad), M. Teorii (Voința București) 
b.p. V. Dorcu (S.C. Bacău). I. 
Neagu (Steaua) b-abj M. Ungu- 
reanu (Rulmentul Brașov). Mij
locie : M. Popa (Rapid) bab.l I. 
Marton (Minerul Moldova Nouă). 
V. Bizău (Metalul Tîrgovlște) 
b.k.o.2 G. Răduică (C.S.M. Reșița), 
L AU (Farul) b.ab.1 T. Ebiache 
(Rapid).

T. SIRIOPOL ©oresp.

„CUPA DE IARNĂ" LA MOTOCROS
Deschiderea oficială a sezonului 

de motodclism a avut loc 
etapa întii din cele cinci __
„Cupei de Iarnă", desfășurată la 
Drajna — în apropierea localității 
Vălonli de Munte. Concursul de 
motocros, dteputat în condiții 
grele din cauza terenului noroios
— în organizarea bună a asocia
ției sportive Locomotiva Ploiești
— a dat următorii etștâgători :

cu 
ale

juniori mid — C. Tompa (Elec
tro Sf. Gheorghe) ; Juniori mari 
— P. Cîmpan (St. roșu Brașov) ; 
tineret — T. Dulea (St. roșu Bra
șov) șl Z. Fullflp (Electro Sf. 
Gheorghe) ; pe primele locuiri la 
seniori : E. Miillner (Torpedo 
Zămești) 22 p, A. Enceanu (St. 
roșu Brașov) ÎS p, F. Fodor CE- 
lectro St. Gheorghe) 16 p.

Slmbătă, t 
are Joc un I 
automobilistic 
femeii". După cum am 
r.unțat, la acest raliu — _
zat de Comisia municipală de 
automobilism și asociația spor
tivă „Volanul-, a Școlii de șoferi 
amatori — pot participa echipa
je mixte cu condiția ca la vo
lan să fie o conducătoare auto. 
Amănunte de ultimă oră ne-a 
furnizat, ieri. Petre Șurloiu, di
rectorul de concurs : „Raliul se 
va desfășura pe o distanță de 27 
km, prin Capitală și In jurul a- 
cesteia, pe traseu existlnd patru 
puncte de control orar. In plus, 
se va participa la o probă de 
indeminare, precum ți la unele

concurs 
..Raliul 
mai a- 
organi-

teste de perspicacitate privind, 
bineînțeles, .-egultla de circula
ție, înscrierile sint in curs (nu
mai de la Școala de șoferi, de 
pildă, avem patru echipaje for
mate din femei) la sediul Filia
lei A.C.R. București, In Calea 
Victoriei nr. 18—20, pînă chiar cu 
donă ore înaintea startului".

Precizînd că adunarea concu- 
rențUor se face pe platoul din 
fața Piețli Libertății laici va fi 
startul, precum și sosirea), lată 
citeva amănunte : rivizia tehni
că are loc între orele 12—12,30 ; 
startul Ia ora 12,30 ; proba de 
îndemînare, după cursă, la ora 
15 ; festivitatea de premiere, în 
jurul orei 17.

mian, înti 
ajunge pr 
șat.

La sala 
învingători 
așteaptă... 
colată per 
După o s 
pentru re 
lui, în uri 
aer liber, 
(Ion Popa 
Neacșu, I 
Vasile Mi 
Tabără) i 
un lung i 
nuși, care 
rea unor i 
nații - 
cărui box 
de aproxl 
antrenorii 
sele asalt 
care se i 
rivnă și, • 
a obține 
pa noastr 
tru turnei 
co* 8

Cînd pt 
spre saui 
trenori ș 
tată odih 
discuție < 
nator Ion 
declarat : 
acumulăr 
se munci 
pentru p 
pentru e

SPORTUL A FĂCUT MARILE SALE ACUMULĂRI
(Urmare din vag. 1)

sportul a făcut la I.I.R.U.C. 
marile sale acumulări și sal
turi, atît în activitatea de masă 
cit și în performanță. In acest 
răstimp i 
derea 
I.I.R.U.C.
de filiale, în întreaga țară — 
într-o activitate ordonată, sus
ținută, reală. Putem vorbi, 
deci, de un caracter teritorial 
de masă, datorat apartenenței 
la același comitet al sindica- 
tului. Filialele primesc nu nu
mai instrucțiuni, ci și material 
și echipament sportiv de la 
noi. Avem competiții de masă 
care pornesc de la nucleele de 
bază, sub formă de 
nate, in toate filialele, 
se continuă cu faze 
oare, inter-filiale, j>ină 
nalele pe _
„Daciadă" 
„Daciade".
de reținut 
an la an 
mărul de participant au 
cut permanent. De asemenea, 
excursiile șl drumețiile au câș
tigat tot mai mulți amatori.

— ,,Calculatorul" a făcut 
pași siguri și in performanață...

— Tot in acești ultimi ani, 
Capitala are din nou, prin aso
ciația noastră, o secție de 
motonclism cu rezultate de la 
an la an mai bune, cu titluri

s-a realizat cuptin- 
tirturor colectivelor

— dispersate în 80

I.I.R.U.C. O 
în cadrul 
Ce mi se pare 
este faptul că 
competițiile și

campio- 
, și care 

superi- 
La... fi- 

mică 
marii 
demn 
de la 

nu- 
cres-

de campioni, ani în care șahul 
și voleiul au pătruns in pri
mele divizii ale țării, dispu- 
nind și de echipe la nivelul 
celorlalte eșaloane, pînă la ju
niori. Am izbîndit pentru că 
am perseverat și pentru că 
niciodată nu ne-au îmbătat 
succesele și nu ne-au descura
jat eșecurile. După volei și 
șah. handbalul a bătut ți el 
la poarta diviziei. Avem și o 
secție bună de karting, cu pi- 
loți tineri care, prin 
și efort, și-au creat ei 
baza materială. In fine, 
secții de fotbal și tenis 
masă, deocamdată la nivel 
„promoție”.

— Care ar fi factorii deter
minant ai afirmării in perfor
manță ?

— Unul care-i înglobează pe 
toți : pasiunea oamenilor noș
tri, a lucrătorilor noștri. Știți 
noi avem un principiu : cei 
care ne reprezintă în sport să 
fie cei care muncesc aici, să 
fie, deci, oameni atașați colec
tivului, sensibili la onoarea și 
prestigiul întreprinderii. Spor
tivii noștri sint oameni care 
lucrează de ani și ani aici, sint 
tineri absolvenți de 10 plase 
care învață o meserie la noi, 
sint copii ai LI.R.U.C.-iștilor. 
Tehnicienii sportivi sint și ei 
voluntari din Întreprindere, cu 
numai două excepții. Dar pen
tru sport toată lumea pune u-

pasiune 
înșiși 
avem 

de 
de

I

mărul, t 
pricepe,
- sa

il deven 
blemă a

— Est 
turor. O 
flet. Se 
tudinea 
creștere! 
rului d< 
din par 
reamena 
de la 1 
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dărire ! 
să arați 
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nis, doi 
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Consfătuirea cu antrenorii
și conducătorii divizionarelor B

CALITATEA JOCURILOR Șl CLIMATUL DE SPORTIVITATE,1

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE RETURULUI

OFENSIVA ÎNSEAMNĂ CREAȚIE, 
DEFENSIVA RUTINĂ

Consfătuirea cu antrenorii și 
conducătorii divizionarelor B a 
însemnat un nou moment de 
lucru in eforturile ce se fac in 
vederea îmbunătățirii calității 
fotbalului din țara noastră, a- 
ceastă acțiune incadrindu-se in
tr-un amplu plan de măsuri 
care stă in atenția conducerii 
C.N.E.F.S. și a F. R. Fotbal. O 
importanță deosebită s-a acor
dat modului de desfășurare a 
primei părți a campionatului. 
Referatul prezentat 'de 
Alexandrescu. secretar 
F.R.F.. a scos in evidență 
tul că deși factura tehui 
unor jocuri a fost mai ridicată 
față de edițiile trecute, valoa
rea de ansamblu a competiției 
nu a atins încă nivelul dorit 
Atit in referat cit și in luările 
Ia cuvînt s-au criticat defi
ciențele de ordin tehnic, tactic, 
fizic manifestate de jucători 
din majoritatea echipelor, pre
cum și nenumăratele abateri 
disciplinare. In acest sens, 
s-a arătat că în prima parte a 
campionatului s-a Înregistrat o 
cifră îngrijorătoare (811) de 
..cartonașe galbene", iar 46 de 
jucători au fo6t suspendați in
tre una și șase etape. „Recor
dul", desigur deloc onorabil, II

SCO.

Ion 
r al 
i fap- 
icâ a

deține echipa Petrolul Ploiești, 
cu 15 cartonașe galbene, urma
tă de Mecanică fină (14), Au
tobuzul (13). Corvinul Hunedoa
ra (12). La acestea se mai a- 
daugă și ridicarea dreptului de 
organizare pe teren propriu, 
sancțiune dictată la adresa u- 
nor secții de fotbal cum sînt 
Portul Constanța, Chimica Tîr- 
năveni, Autobuzul București și 
C. F. R. Cluj-Napoca, precum și 
avertismentele date altor 9 e- 
chipe.

în continuarea consfătuirii, 
antrenorul echipei naționale, 
Constantin Cemăianu, a pre
zentat concepția de joc a lotu
rilor reprezentative și criteriile 
de selecție a jucătorilor. S-au 
accentuat cele cinci trăsături ca
racteristice ale fotbalului mo
dern : jocul cu libero, marcajul, 
jocul fără minge, schimbarea 
ritmului de joc și combinațiile 
specifice echipei, trăsături care 
trebuie însușite și aplicate 
și de tehnicienii care pregă
tesc formațiile din eșalonul se
cund. Tn ceea ce privește se
lecția, s-au enumerat criteriile 
care stau la baza acestei im
portante operații : valoarea și 
forma constantă, capacitatea fi
zică, gabaritul, nivelul de pre-

PREGĂTESC INTENS PENTRU TITULARIZARE
r 1)

spoziție, 
d deta-

icnt pe 
curse ii 
: o cio- 
detorit). 
necesară 
anismu- 
lepus în 
ntrenori 
i, Șerbii 
eorghiu. 
Octavian 
evii la 
ii la mă- 
fei’ționa- 
• combi- 
—- 
Șl timp 
palmele 
umeroa- 
ortivilor 
leosebită 
rința de 
în echi- 
vă pen- 
la Mos-

meciuri susținute pînă 
ne-au arătat că băieții 
de o bună capacitate de efort, 
dar nu sint încă puși la punct 
cu unele amănunte tehnice*4.

— Totuși, unii boxeri se pre
zintă mai bine, alții mai ;

— Este firesc să fie 
Piuă acum s-a lucrat în 
tiv, fără diferențieri. De 
cînd se pune problema 
cipării la unele întreceri 
naționale, antrenamentele 
vor efectua mult mai 
dualizat, fiecare antrenor 
noscîndu-și elevii.

— Pe cînd primele confrun
tări internaționale ?

acum 
dispun

slab... 
așa. 

colec- 
acum, 
parii - 
inter- 

! se 
indivi- 

cu-

— Unele s-au și consumat. 
Cițiva sportivi au participat la 
turneul internațional „Mănușa 
de aur" a Belgradului ; alții 
s-au prezentat Ia turneul or
ganizat de federația din Bul
garia. O garnitură completă 
urmează să plece în Franță 
unde, după un scurt stagiu de 
pregătire comună cu pugiliștii 
francezi, va participa la cam
pionatul internațional al Fran
ței. Aproape concomitent, un alt 
lot (mai puțin numeros) va fi 
prezent la un concurs interna
țional, în Thailanda,

— Vă urăm succes In noul 
sezon competițional internațio
nal.

gătire tehnico-tactic, vîrsta, 
profilul moral al celor ce ar 
urma să facă parte dintr-o e- 
chipă reprezentativă. Ținînd 
seama de aceste calități, antre
norii au făcut unele propuneri : 
Filipescu (Minerul Gura Hu
morului), Rică (Cimentul Med
gidia), Luca (F. C. Brăila), 
Oprea (Progresul Brăila), Szabo 
(Chimica Tîrnăveni), Petcu și 
Ignat (F. C. Constanța), Pa- 
raschiv (Autobuzul), Toma 
(Metalul București), Panou (Po
iana Ctmpina), pană (Rulmen
tul Alexandria), Moraru (Ind. 
sirmei C. Turzii), M.
(Aurul Brad), Iovan ,______
Reșița). Gabor și Klein (Corvi
nul Hunedoara), Kiss 
(F. C. Bihor).

In referatul său, Ștefan Covaci, 
vicepreședinte al F.R.F., a 
jalonat criteriile care stau la 
baza ridicării calității fotbalului 
nostru în perspectiva următori
lor doi ani. S-a insistat asupra 
schimbării mentalității în pro
cesul de pregătire a jucătorilor, 
punîndu-se accentul pe perfec
ționarea permanentă a tehni
cienilor, pe desfășurarea unei 
activități mult mai eficiente de- 
cît pînă acum.

La concluzii, după ce au 
fost enumerate deficinfele 
manifestate și in acest eșalon
— cum ar fi caracterul empiric 
al depistării, selecției și pre
gătirii elementelor tinere, nive
lul scăzut al procesului de in
struire și educare a jucătorilor, 
indisciplina și lipsa de pasiune 
a unor antrenori, scăderea ca
pacității fizice a jucătorilor, a- 
baterile de la morala sportivă
— s-a arătat necesitatea elimi
nării fără întîrziere a tuturor 
lipsurilor. Totodată s-a arătat 
că este absolut necesar ca, în 
returul campionatului Diviziei 
B, toate întîlnirile să se desfă
șoare intr-un climat de perfec
tă sportivitate, pe teren, iar în 
tribune să existe de asemenea o 
atmosferă sportivă, condiție pri
mordială pentru îmbunătățirea 
calității fotbalului și la acest 
nivel.

Moraru 
(F.C.M.

și Zare

FIECARE DUMINICA, 0 Zi A „DACIADEF1 P. VINTILĂ 
Gh. NERTEA

în fotbalul nostru, F. C. Baia 
Mare și S. C. Bacău sînt două 
echipe tinere de care s-au le
gat și se leagă, în continuare, 
destule speranțe. Ele au în 
componența loturilor jucători 
de aproximativ aceeași valoa
re, care au reușit pînă acum 
să dea un randament aproape 
egal — cel puțin prin prisma 
clasamentului real al adevăru
lui, care le situează în zona 
lui +2.

Cu toate acestea, echipele a- 
mintite au profiluri complet 
deosebit. Această impresie este 
determinată nu numai de re
zultatul partidei de duminică, 
în care F. C. Baia Mare a în
vins cu 3—1, după ce ar fi pu
tut majora cu mult scorul la 
situația de 3—0. Impresia este 
determinată de faptul că aces
te două echipe GÎNDESC dia
metral opus fotbalul. în timp 
ce F. C. Baia Mare cultivă un 
fotbal de inițiativă 
tă, străduindu-se să 
paritatea sa ofen
sivă și prin inter
mediul pressing- 
ului, S. C. Bacău 
practică un joc de 
cu totul alt profil, 
bazat pe un mar
caj strict, menit să 
taie inițiativele e- 
chipelor adverse, urmind 
partitura ofensivă să apară'du
pă luarea tuturor măsurilor de 
prevedere. Mulți spun că profi
lul celor două echipe este foar
te firesc. Echipa din Baia Ma
re este condusă de un 
Înaintaș combinativ prin 
celență, în timp ce echipa 
Bacău are la conducere un 
apărător.

Rostul acestor rânduri 
este de a demonstra care 
profilul mai productiv în 
pută dintre cele două echipe. 
Ele vor doar să sublinieze fap
tul că METODA înaintașului 
combinativ este mult mai atră
gătoare în perspectiva fotba
lului nostru, pîndit de atîtea 
ori de excesele defensive. La 
Baia Mare se simte că echipa 
iubește fotbalul ofensiv, cul
tivă (chiar) un anume complex 
de superioritate, refuzind ideea 
că adversarul este superior, atit 
pe plan individual, cit și pe 
cel colectiv. La S. C. Bacău se 
simte că disciplina tactică ur
mărește paralizarea inițiativei 
adverse, scoaterea din ritm a 
partenerului de întrecere. La 
Baia Mare se simte că mărge
lele (adică jucătorii) au fost 
legate printr-o sfoară, pentru a 
face un colier. La S. C. Bacău

perinanen- 
liciteze ca-

(Urmare din pag. 1)

fost 
ex- 
din 

fost

nu 
este 
dis-

echipa seamănă mai curînd cu 
niște piese de șah care se stră
duiesc să blocheze toate căile 
de acces ale adversarilor.

Dincolo de cazul în speță, 
care a fost prezentat mai mult 
pentru a sugera o problemă 
generală, trebuie să admitem 
că foarte puține dintre echi
pele noastre își adună mărgele
le printr-o sfoară, pentru obți
nerea colierului. Antrenorii de 
țip combinativ sint mai puțini 
numeroși (poate și pentru fap
tul că e mult mai greu să con
cepi o acțiune de atac decît 
una de apărare). Fostul inter
național Eugen Iordache spu
nea. acum cîteva zile, că e 
mult mai greu să desfaci cu
loare decit să le închizi — re
ferire la faptul că uneori apă
rările aglomerate se bucură de 
aprecieri sub semnul exageră
rilor. Antrenorii de tip com
binativ, adică cei care gîndesc 
echipa in ansamblu, în afara 
compartimentelor și a posturi

lor — iată denu
miri care continuă 
să greveze munca 
de concepție a 
multor tehnicieni 
— sînt foarte pu
țini. Nu e momen
tul să dăm nume, 
deoarece echipele

sînt oglinda antrenorilor lor. 
Mai importantă ni se pare 
ideea că antrenorul combinativ, 
cel care provine dintr-un fost 
înaintaș sau dintr-un mijlocaș 
de construcție, trebuie să cîști- 
ge teren pe gazonul fotbalului 
nostru._ Pentru că, in momentul 
de față, ceea ce lipsește este 
ideea în mișcare, ideea care să 
propulseze echipa în atac, du
pă ce, de o bună bucată 
vreme, echipele noastre ___ ,
din păcate, tot mai mult spre 
varianta tablei de șah cu pie
se așezate pentru „blocarea" 
adversarilor. Această tendință 
se observă și în organizarea 
tactică a echipei naționale, un
de se practică, hai să o spu
nem, sistemul cu 4 stoperi și 
un libero, în fond o reflectare 
a jocului practicat de echipe
le noastre de club, in depla
sare.

Unii dintre antrenorii noș
tri afirmă că avem jucători ta- 
lentați, care pot să arate mult 
mai mult. Felul „rezervat" în 
care joacă echipele noastre (cu 
cîteva excepții) ne demonstrea
ză că aceste declarații sînt 
doar de paradă. Sau câ per
sonalitatea antrenorului nu se 
face simțită.

loan CHIRILÂ

de 
trec.

ndreptat 
ise an- 
inemeri- 
o scurtă 
coordo- 

e ne-a 
în faza 
le aceea 
alt, aiit 
ă, cit și 
Ie cîteva

lici, pliabili) a aplicat tampoane 
de pislă.

„Prin tenisul de masă l-am 
atras pe copii și spre celelalte 
sporturi. I-am obișnuit cu miș
carea..."

Vizităm Școala generală nr. 
7 pentru a face cunoștință cu 
activitatea asociației „Phonix", 
cu copiii profesorului Fejer. 
Nimerim în recreația mare dar, 
aici, aceasta nu se aseamănă 
cu nici una din recreațiile vă
zute pînă acum. Elevii școlii

?£S£
ite și sc

—^portul 
o pro-

tu- 
su-

a 
uit 
prompti- 
ază, din 
a numă- 
sținători, 
unea de 
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re am 
1 gospo- 

făcut-o 
înconju- 
louri, a- 
uri de 
lă de te- 
unul de 
clădirea 

ie acest 
t și din 

noștri 
sînt

la „Cal- 
sau mai 

pentru 
dar mai 

De a- 
icrători- 
JgJrfor- 
eu acest 
se uite 

■emirilor 
:.R.U.C.- 

apre- 
fost bu- 

colegii

'e

lor, ii însoțesc dacă se pot 
mindrp-cu ei. Și ca meseriași, 
și ca sportivi. Ei singuri — ]e 
spun — atrag sau resping sus
ținătorii.

— Președintele asociației te 
află printre aceștia 7

— Mai încape vorbă 7 
început mergeam la 
de masă și de performanță sub 
impulsul rațiunii. Așa jude
cam : că e bine să fiu și eu 
acolo unde sînt lucrătorii noș
tri, în afara programului, că 
prezența mea poate fi o încu
rajare pentru activitățile 
sportive.... Apoi am C 
un spectator nelipsit, cu 
motivații : de inimă.

— Cu ce ginduri se prezintă 
la alegeri candidatul Cornel 
Moldovan, directorul I.I.R.U.C., 
președintele A.S. Calculatorul 7

— Am mal multe. Dar, in 
domeniul sportului, aș vrea, 
de pildă, să generalizăm gim
nastica în producție, atît în 
centrală, cit și pe teritoriu, în 
filiale. Fiindcă nu-mi place 
cit și cum se face. De aseme
nea, am în vedere perfecțio
narea eșaloanelor performanței 
la mai multe discipline spor
tive. In fine, sper ca în vi
itoarea legislatură să facem și 
mai confortabilă, și mai atră
gătoare baza de la Fundeni. Să 
„îngropăm" terenul principal 
de fotbal și pe... craterul for
mat să-i dăltuim tribune, $ă 
construim acolo și o sală de 
sport, un cămin-hote] etc.

— Succes !

La 
acțiunile

» lor 
devenit 

alte

cro-

vă
suțe

sînt adunați în „careuri" în jurul 
a 9 mese de tenis, amplasate 
cu multă judiciozitate pe cori
doare. Nouă mese la care joa
că 18 perechi de copii. Schim
buri rapide de mingi, apoi 
schimburi de perechi, iar și iar, 
pînă sună clopoțelul. Ceea ce 
aflăm ne uimește : fiecare co
pil știe cu precizie în ce pauză 
și eu cine va juca — progra
mări riguroase sînt afișate la 
fiecare masă — fiecare își are 
locul lui de spectator. In școa
lă există 412 (!) palete de tenis, 
cumpărate cu contribuția părin
ților. Fiecare duminică este o 
„finală a Daciadei" la tenis de 
masă. tenis de masă și la 
alte discipline — ne spune 
prof. Fejer. Echipele de 
handbal ale școlii — băieți șl 
fete — sint campioane pe mu
nicipiu și pe județ. Am con
struit, cu copiii, mici mese de 
tenis la care se joacă zilnic. 
Echipa de fotbal s-a clasat pc 
primul Ioc tn «Cupa speranțe
lor» pe municipiu. Facem 
suri și excursii".

Mai aflăm că numai in 
can ța mare de anul trecut
de copii au participat la acțiu
nile „Pionier, cunoaște-ți pa
tria !“, „Drumețiile cutezători
lor”. la taberele școlii (organi
zate pe principiul „autodotării, 
autoconducerii, autoservirii"). 
Curtea Școlii generale nr. 7 
este o bază sportivă cu tribune 
pentru 450 de spectatori, cu in
stalație pentru nocturne, cu 
dotări tehnice complete. Totul 
a fost realizat sub conducerea 
lui Acațiu Fejer, cu ajutorul 
copiilor, al părinților. „Dacă un 
copil a adus fie și numai două 
cuie, ii mulțumim pentru ele, 
trecem acest lucru în jurnalul 
școlii : numele copilului și nu
mele părintelui. Și acesta este 
un stimulent". Cum a reușit a- 
cest om să realizeze toate a- 
cestea, să facă din activitatea 
sportivă un factor de educație 
așa cum este subliniat în docu
mentele de partid ? Răspunsul 
la această întrebare l-am auzit 
întîmplător, rostit de un copil: 
„Tovarășul profesor parcă arde, 
ca o flacără". Spunem acest 
lucru profesorului. Zîmbește. 
„Dacă omul nu arde, pentru o 
idee, degeaba trăiește".

ȘTEFĂNESCU, DE ACORD!
• Vigu, in vederile

Libero-ul echipei naționale, spre 
deosebire de Cornel Dina, ar fi 
foarte bucuros să joace meciul 
de la 19 martie in compania 
„echipei lui Lucescu". lată ce de
clară valorosul apărător craio- 
vean : „Cred câ va fi un meci 
de calitate. „Adversarii" noștri 
știu fotbal cu carul. E suficient 
să-i amintesc pe Dobrin, pe Du
mitru, pe Radu Nunweilier. Acest 
joc este interesant și prin faptul 
că poate umple un stadion".

G Ștefănescu, alesul cronicori- 
lor tn ‘ * - - -
bi firea 
anular 
ioc e 
tehnic 
punct__________ __________

P. S. Numeroase sugestii

cadrul anchetei pentru sto- 
celui mai bun jucător cl 
1979, socotește câ acest 
util din punct de vedere 
și foarte binevenit 

de vedere educativ.
din

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
„sclcciioncrilor"
telefonic, salutînd organiza- 

‘ „ că
echipa, 

propun constituirea 
centrali

vin, _
ea acestui joc. Bineînțeles 

nu lipsesc formulele de 
,,Selecționerii" 
unui cuplu de fundași _______
din Vigu (ia maroaj) și Pescaru 
— libero. In privința raportului de 
forțe din teren, cei mai mu Iți 
considera câ plusul de tinerețe 
al echipei actuale va fi compen
sat de plusul de experiența al 
„veteranilor".

Un telefon din Focșani se în« 
treaba de ce Cornel Dinu ar dori 
ca echipa de la Guadalajara sâ 
fie lăsată „să-și doarmă somnul", 
așa cum scrie în „Scînteia tine
retului". Aceasta observație e 
legată de faptul câ „Dobrin, In 
loc sâ-și doarmă somnul, obține 
nota 9 la Tg. Mureș.

GRUPUL „
și „7", înscriin- 
du-se, cu alte cu
vinte, în media tra
dițională a campio
natului nostru.

Se mai observă 
că, In general, echi
pele care au recurs 
la inovații în efec
tiv își pot motiva 
inițiativa prin pla
sarea lor într-o zo
nă de „neliniște a 
clasamentului". în 
ceea ce o privește 
pe Dinamo, la rân
dul ei are neliniști 
(declarate) în pri
vința randamentu
lui din sezonul tre-

CELOR 7“
Reluarea campio

natului a consem
nat 7 debuturi în 
Divizia A : Mihuț 
(cu nota 7, Olimpia 
Satu Mare), Manea 
(6, „Poli” Timi
șoara), Iordache (6, 
Dinamo), Keresi și 
Popescu (ambii cu 
6, Politehnica Iași), 
Constantin (6, C.S. 
Tîrgoviște), Tapasz- 
to (7, A.S.A. Tg. 
Mureș).

După cum se ob
servă, ei s-au aco
modat din start cu 
rigorile primei di
vizii, !ncadrindu-se 
în calificativele „6“

cut. Se 
remarca 
șase din 
parțin liniilor 
creație, unde 
de calitate este 
acută.

Cu speranța 
noile achiziții 
confirma 
salutăm grupul 
lor 7”, urindu-Ie 
succes. Le amin
tim, însă, că șansa 
lor șî a campiona
tului este să iasă
din culcușul comod, 
mărginit de „6“
«i «7“.

mai poate 
faptul că 
„cei 7” a- 

de 
criza 
mai

că 
vor 

creditul, 
,ce-

SEMNE BUNE ANUL ARE...
Du.pă frumoasele succese ale 

lunii iarvuarie, cînd la tragerile 
obișnuite Loto au fost atribuite, 
între altele, 12 autoturisme ..Da
cia 1300luna februarie a con
tinuat acest început de bun au
gur : numai la primele patru tra
geri, alți șase participant au ob
ținut aceeași meritată răsplata, 
bilanțul complet urmînd a fi cu
noscut după omologarea cîștigu- 
rilor la cea de-a cine ea tragere, 
din 29 februarie. Cei mai recenți 
posesori de autoturisme, obținute 
la categoria 1 a tragerii din 22 
februarie, pe bilete achitate sută 
la sută, sînt Gheorghe Cristei 
din comuna Toplicenî, jud. Bu
zău. și ștefan Nedelcu din Bucu
rești ; de subliniat că la aceeași 
tragere s-au mai înregistrat alte 
șase cîștiguri de categoria I a 
cite 17.500 lei fiecare, pe bilete 
achitate in cotă de 25 la sută.

Tragerea Fronoexpres de astăzi, 
5 martie 1980, se televizează In 
direct incepînd de la ora 17,20.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 MARTIE 1980

Categoria 1 (13 rezultate) : 1
variantă 100% a 50.000 Iei și 12 
variante 25% a 12.500 lei. Catego
ria a 2-a (12 rezultate) : 146 va
riante a 1.667 lei. Categoria a 3-a 
(11 rezultate) : 1.738,75 variante a 
210 lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
10.731 lei. Cîștigul de 50.000 lei de 
La categoria 1 a fost obținut de 
Călin Niculaie din Brașov.

APRILIE,
O LUNĂ

Șl
Ada pta rea > 

anotimp este 
gra 
Boi

DE VACANTE
CONCEDII

ȘTIRI
• JOCURILE DIN CAPITALA 

ale etapei a 21-a a Diviziei A, de 
sîmbătă 8 martie, vor avea loc 
astfel : Steaua — F.CJW. Galați, 
pe stadionul Steaua, și Sportul 
studențesc — Politehnica Iași, pe 
Stadionul Republicii. Ambele par
tide vor începe de la ora 15,30.
• DE LA F’.R.F. Luni, la ora 

10, în patru centre din țară

(București, Bacău, Deva și Tg. 
Mureș), vor avea loe consfătuiri 
cu antrenorii șl conducătorii e- 
chipetar de Divizia C, la care vor 
lua parte și metodiștil și preșe
dinții consiliilor județene de fot- 
' ' Bacău se vor prezenta
reprezentanții echipelor care ac

ri 3, la 
București (4, 3 și 6), la Deva (7, 
8 șl 9) și la Tg. Mureș (10, M 
și 12).

bal. La

tlvează In seriile 1, 2

organismului Io noul 
...... ...... foci litotă de pro
gramarea concediilor în stațiunile: 
„oresc, Borșa, Breaza, Bușteni, 
Durau, Sinaia, Calacea, Geoagiu, 
Hercuiane, Singeorz, Ținea, Poiana 
Mărului, Mangalia, Slonic Mol
dova, Amara, Bâlțâtețti, Ocna Si
biu, Baivanyoș.

Filialele I.T.H.R. București dir- 
str. Mendeleev nr. 14, Bd. Repu
blicii nr. 68, Bd. 1848 nr. 4, Bd. 
N. Bălcescu nr. 35 și Calea Gri- 
viței nr. 138 pun la dispoziția 
solicitatorilor bilete, zilnic între 
orele 8 și 20.



IN TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH AL ROMÂNIEI 
RUNDA INAUGURALĂ, INTERESANTĂ Șl ANIMATĂ

ÎO dc metri, granița „de vis“ Ia arunearca suliței

„RUTH FUCHS sau EVA ZORGO-RADULY ?
Tragerea la sorți efectuată 

ieri dimineață la sediul Clu
bului central de șah a stabilit 
următoarea ordine a concu- 
renților pe tabelul celei de a 
19-a ediții a Turneului inter
național de șah al României : 
1. Stoica, 2. C. Ionescu, 3. 
Groszpeter (Ungaria), 4. Be
iiavski (U.R.S.S.), 5. Foișor, 6. 
Chandler (N. Zeelandă), 7. Ghi-

tescu, 8. Ciocâltea, 9. Grigorov 
(Bulgaria), 10. Grunberg, 11. 
Șubă, 12. Ștefanov, 13. Ghindă,
14. Frandstetter (Cehoslovacia),
15. Spiridonov (Bulgaria), 16. 
Kojder (Polonia).

Runda inaugurală, desfășu
rată ieri după-amiază in aula 
Facultății de farmacie, a fost 
interesantă și deosebit de ani
mată. în prima partidă decisă

Start în C. E. de hochei pentru juniori

DEBUT SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
fchipa noastră a pierdut ta țața Austriei: 5 6
JESENICE, 4 (prin telefon). 

Cea de-a 12-a ediție a cam
pionatului european de hochei 
pentru juniori — grupa ~ 
început sub semnul unui 
sibil echilibru, echipele 
tindu-se foarte apropiate 
valoare, rezultatele fiind, 
pe muchie de cuțit, uneori și 
pe fondul lipsei de maturi
tate, al debutului la o mare 
competiție. Așa a fost situa
ția cu primul joc al echipei 
noastre, în care ea a fost în
vinsă la limită și după o luptă 
acerbă de către reprezentativa 
Austriei, cu 6—5 (6—3, 0—0,
0—2). Tinerii jucători români 
nu au început prea rău parti
da. La scorul de 3—2 a sur
venit un moment decisiv : 
echipa noastră a beneficiat de 
superioritate numerică, dar, în 
loc să 
egalată 
comise 
care a 
de la

După 
tima parte, 
tiv la discreția echipei Româ
niei, dar, dominată de ideea că 
timpul trece și golul nu cade 
(formația austriacă s-a 
în forță, uneori dincolo 
mitele regulamentului, 
permisiunea arbitrului 
Gustavo Alajmo), ea a 
enorm, Lămpi, Udrea sau Du- 
mitrache chiar cu poarta goa
lă ! S-au reușit numai două 
goluri, ajungîndu-se la un fi
nal palpitant. Mai erau 16 
secunde de joc cind Khulik 
este eliminat și, in superiori
tate numerică, antrenorii noș
tri scot portarul de pe gheață 
și, jucând 6 contra 4, au două- 
trei ocazii cît roata carului, 
care sînt însă irosite !

B a 
sen- 
ară- 

ca 
deci,

se detașeze, ea a fost 
ca urmare a unei gafe 
de portarul Flinta, 
primit gol dintr-un șut 
linia albastră.
prima pauză și în ul- 

i, jocul a fost efec-

apărat 
de li

eu... 
italian 

ratat

Au marcat Neagu, l'drea, 
Jumătate, Gerczui, Lămpi, res
pectiv Siockhammer 3, Dorn, 
Szybisty, Haberl. Tot in gru
pa I, Franța — Oland3 7—6 
(3—0, 3—2, 1—4). In seria cea
laltă, Iugoslavia — Bulgaria 
7-6 (1—3, 1—1, 5—2).

Partida Ungaria — Italia nu 
a început încă, la ora convor
birii.

Miercuri formația României 
întîlnește selecționata Olandei.

Călin ANTONESCU

a serii, Beiiavski l-a învins pe 
Ghindă. Intr-o Apărare sici- 
liană, marele maestru sovietic 
a utilizat Atacul Keres care 
conduce de obicei la foarte mari 
complicații. Ghindă, deși un 
specialist în materie, a comis 
— din păcate — două inexac
tități, permițînd adversarului 
său să obțină o ofensivă vic
torioasă de mat la mutarea 27. 
într-o teribilă (și reciprocă) 
criză de timp, Stoica a... uitat 
un turn în priză și a pierdut 
in fața lui Kojder. Debutan
tul la acest turneu C. Ionescu 
l-a dominat pe marele maestru 
bulgar Spiridonov. în momen
tul culminant al jocului, cam
pionul nostru universitar a ezi
tat să opteze pentru o mutare 
decisivă, trebuind să se mul
țumească cu o remiză obținută 
prin șah etern. Același rezultat 
(și tot prin șah etern) s-a în
registrat în întîlnirea Chandler 
— Șubă, în care maestrul in
ternațional neo-zeelandez avea 
o calitate în plus, dar și o 
grea penurie de pioni. Ciocâltea 
a remizat cu Grigorov. în par
tidele întrerupte, 
un pion în plus 
iar Ștefanov o 
rioară la Foișor.

Astăzi, de la 
dispută partidele, rundei

Vateriu CHIOSE

POATE AMlNDOUĂ!*u
Un interesant comentariu al revistei „Der Leichtathlet'* (R.o G.)

ROMÂNIA-AUSTRIA
(Urmare din pag. 1)

tat este acum celălalt echipier 
al oaspeților, Peter Feigl. Pen
tru că sînt la modă clasamen
tele computerului, vom spune 
că austriacul este autorul unul 
„salt" de 201 locuri intr-un 
singur sezon, 1979, cind a câș
tigat turneele de la Cairo și 
Viena, iar apoi a fost In „sfer
turile" open-ului australian. 
Actualmente, Feigl ocupă locul 
47 în clasamentul mondial, iar 
Kary este al S3-lea. Peter 
Feigl (29 de ani, cu 3 ani mai 
tînăr decît coechipierul său), 
un schior care a „dezertat" de 
pe pîrtiile de zăpadă pentru a 
se dedica tenisului de perfor
manță, are și el în palmares 
învinși prestigioși ca Rosewall, 
Smith, Kirmayr, Pecci și... 
Kary.

Va fi un meci mai greu de

Ghițescu are 
la Grunberg, 
poziție supe-

ora 16, se 
a 2-a.

într-unul din 
numere, revista 
athlet" din RD. Germană con
sacră, sub titlul „Cind va că
dea, oare, granița de 70 de 
metri o pagină întreagă pro
bei feminine de aruncare a su
liței.

După cum se știe, în sezonul 
preolimpic recordul mondial al 
probei s-a apropiat la numai 
48 de centimetri de această 
graniță, pe care revista res
pectivă o numește „de vis". 
Ruth Fuchs, cea mai bună spe
cialistă din istoria probei, atle
ta care a dominat categoric 
deceniul trecut (două titluri 
olimpice și două de campioană 
europeană, victorii în marea 
majoritate a competițiilor im
portante), a aruncat, la 13 iu
nie 1979, la Dresda, 69,52 m. 
Dar supremația sa a fost apoi 
contestată, de-a lungul sezonu
lui, de recordmana României 
Eva Zorgo-Raduly, care a în
trecut-o pe recordmana mon- 

.,Cupei Euro- 
la Torino (66,28 m — 65,46 
în concursul de la Dresda, 
aruncase 64,54 m, stabi- 
primul record românesc 

1979. Apoi, în patru etape

ultimele sale 
„Der Leicht-

UN NOU MECI AMICAL DE TENIS DE MASĂ 
ROMÂNIA - R. P. CHINEZĂ

ORADEA, 4 (prin telefon), 
în Sala sporturilor din locali
tate 2 500 de spectatori au a- 
sistat la întîlnirea amicală de 
tenis de masă dintre sportivii 
loturilor noastre reprezentative 
și jucătorii din R. P. Chineză 
care au participat la campio
natele internaționale de la 
Arad.

în întîlnirea feminină Româ
nia A — R. P. Chineză A, 
scor 1—5, s-au înregistrat re
zultatele : Liana Măcean-Ur- 
zică — Yang Ying 2—0, Ma
ria Alexandru — Zhang Jian-Ru 
1—2, Eva Ferenczi — Yen Kui- 
Li 1—2, Urzică — Zhang 
Jian-Ru 1—2, Ferenczi — Yang 
Ying 0—2 și Alexandru — Yen 
Kui-Li 0—2 ; masculin, Româ
nia A — R. P. Chineză A 1—4: 
Zsolt Bohm — Zhou Ping 1—2, 
Șerban Doboși — Yang Yu-Hua 
0—2, Z. Bohm, S. Crișan — 
Zhou Ping, Yang Yu-Hua 0—2,

Z. Bohm — Yang Yu-Hua 2—0 
și Doboși — Zhou Ping 1—2. 
România B — R. P. Chineză B 
1—3, singura victorie fiind rea
lizată de Iosif Bohm, la Wang 
Jun (2—1).

Ilie GHIȘA, coresp.

dială în finala 
pel* 
m).
Eva 
lind 
din 
succesive, a ajuns la 67,20 m, 
a doua performanță mondială a 
sezonului și a treia (la egalita
te cu britanica Theresa San
derson) din toate timpurile. în 
cea de-a treia întîlnire Fuchs 
— Zorgo-Raduly, în finala „Cu
pei Mondiale", la Montreal, a 
cîștigat recordmana lumii la o 
diferență mică (66,10 m — 
m).

Der Lichtathlet prezintă 
celor mai bune performanțe din

Z 

65,82

lista

1979, arătind că cele două a- 
runcătoare au dominat net 
ierarhia mondială, obținînd 17 
din cele mai bune rezultate ale 
sezonului : Fuchs 9, Zorgo-Ra- 
duly 8. „Această constanță la 
nivel ridicat a campioanei 
românce, nemaiîntîlnită la o 
altă adversară a recordmanei 
mondiale, exclude întîmplarea. 
care a jucat adesea un rol im
portant in această capricioasă 
probă și care ar fi putut fi 
invocată, avindu-se în vedere 
creșterea impresionantă din ul
timele sezoane ale Evei (1977
— 60,24, 1978 — 63,66 m, 1979
— 67,20 m)“. „Duelul, direct și 
indirect, dintre Ruth Fuchs și 
Eva Zorgo-Raduly a fost' unul 
din cele mai interesante eve
nimente ale anului preolimpic", 
scrie în comentariul său Heidl 
Fischer. „Dacă în 1980 granița 
«de vis» a celor 70 de metri 
va fi depășită — ceea ce este 
foarte probabil — nu ne putem 
aștepta Ia acest lucru decît din 
partea lui Ruth Fuchs sau. a 
Evei Zorgo-Raduly. Sau a a- 
mîndurora 1“

Este prezentată apoi, pe larg, 
la rubrica „Vedete pentru Mos
cova", cariera celei mai spec
taculoase revelații a probei din 
ultimii ani, subliniindu-se că 
rezultatele Evei au crescut în 
fiecare din cei 13 ani de cind a 
început practicarea atletismului.

...Și, sperăm noi, vor crește 
la fel și în acest an ! Iar dacă 
pentru Fuchs cei 70 de metri 
au devenit cu timpul o obsesie, 
pentru Eva cifra poate repre
zenta doar o linie albă trasată 
pe gazon...

VI. M.

TRAGEREA LA SORTI
IAT C. E DE TENIS DE MASĂ

HANNI WENZEL
SĂ CONDUCĂ

MONDIALĂ'1

CONTINUĂ
IN „CUPA
LA SCHI

ÎN „CUPA DAVir
data aceasta. Ia față ne stă o 
formație puternică, cu doi ju
cători de certă valoare. Mizăm, 
totuși, pe capacitatea de recu
perare a lui Ilie N'ăsixse, care 
se regăsește totdeauna sub cu
lorile echipei naționale. Ca și 
pe aportul foarte tinărului 
nostru campion, Florin Segăr- 
ceanu, mai bun de la zi la zi. 
Animat mereu de o înflăcăra
tă ambiție și dorință 
torie.

Mai trebuie precizat 
nunt Prima intilnire 
— Austria din „Cupa l 
avut loc acum 23 de 
pierdut atunci la scor 
pe teren propriu, cu 0—5. Așa
dar, echipele stau la egalitate 
pe răbojul competiției. Aram, 
începînd din după-amiaza de 
joi, asistăm la o manșă deci
sivă a unei vechi și frumoase 
rivalități.

BERNA, 4 (Agcrpres). — La 
Berna a avut loc tragerea la 
sorți pentru alcătuirea grupelor 
competiției pe echipe din ca
drul campionatelor europene 
de tenis de masă ce se vor 
desfășura in acest oraș, între 
5 și 13 aprilie. La feminin, 
echipa României a fost reparti
zată in grupa B, alături de 
formațiile Cehoslovaciei, An
gliei, Suediei, Luxemburgului 
și Bulgariei. Echipa masculină

a României va evolua in grupa 
B, impreună cu selecționatele 
Angliei, U.R.S.S., Suediei, Ceho
slovaciei și Bulgariei.

Iată componența celorlalte 
grupe : masculin : grupa A : 
Ungaria, Franța, Iugoslavia, 
R F. Germania, Italia, Polo
nia : feminin : grupa A : Un
garia, U.RS.S., Iugoslavia, 
R F. Germania, Franța, Ir
landa.

(Agerpzes). — 
de schi de la

MONTREAL, 4 
Concursul feminin 
st. Anne (Canada) s-a încheiat 
cu slalomul uriaș, cîștigat de el
vețiană Marie-Thârdse Nadig. Pa 
locul 2, vest-germana Irene Epple, 
Iar pe locul 3, campioana olim
pică Hannl Wenzel (Liechtens
tein). In urma acestor rezultate, 
lideră a clasamentului general al 
„Cupei Mondiale" se menține 
Hanni Wenzel — 303 p., urmată 
de Annemarie PrtMl-Moser (Aus
tria) — 256 p. și Marie-Thârese 
Nadig — 221 p.

actualitateCampionate naționale

de vie-

un amâ- 
România 
Davis" a 
ani. Am 

sever,

Ol1S01 AJAX, SPRE Al 20-lea TITLU
Cel de al Ș14ea ccaip'oeot al O- 

fandei (pri-nc ed.ție va disputat cu 
dai ani înaintea apariției secolului 
XX) pere de pe acum câ s-a indie- 
fat. chiar dacă ma: slat de jucat 
destule etape : Ajai Ansjterdcm (e 
adevărat, cu un med mai mult) are 
>ui avantaj de 7 puncte față de a 
doua clasată, echipa AZ ’67 Altmoar. 
Așadar, din nou Ajax I Ar fi al 20-lea 
titlu .național (primul >n 1918) cu
cerit de bătrinul club din Amster
dam Gnf..nțct in 190C) Deși in anii 
'70 fnjrii cSșbgâtori ai C.C.E. și ai 
Cupei iniereonânentale au dștigat 5

nu

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La New York, in 

. cadrul campionatelor pe teren a- 
coperit ale S.U.A., Larry Myrricks 
a cîștigat săritura în lungime cu 
8,22 m, Ron Livers a terminat 
învingător la triplusalt cu 16,80 m, 
iar Rod Milbum a realizat pe 60 
yarzl garduri 7,09. Alte rezultate. 
Masculin : înălțime — Jacobs 
2,25 m ; greutate — Stuart 
m ; 60 yarzl — Dickey 6,09 
minin : 60 yarzi — 
lungime — Johnson 6,39 m ; 
time — Ritter 1,90 m.

AUTO O „Raliul Mintex", des
fășurat în Anglia, a luat sfîrșit 
la Newcastle cu succesul finlan
dezului Hanr.u Mikkola '..Ford 
Escort"). Pe locul 2, la un minut, 
compatriotul său Ari Vatanen 
(„Ford Escort") ■ pe locul 3 sco
țianul Jimmy McRae („Vauxhall"). 

A Americanul Hilmer 
Kenty este noul campion profe
sionist al lumii la categoria ușoa
ră (versiunea W.B.A.). La Detroit, 
Kenty l-a învins prin k.o.. în re
priza a 9-a, pe Ernesto Espada 
(Venezuela).

20,24 
j fe— 

Ashford 6,76; 
; taăl-

CICLISM 9 Cea de a 15-a edi
ție a Turului Cubei s-a încheiat 
la Havana cu victoria rutierului 
cubanez Aldo Arencibia, urmat de 
coechipierul său Jorge Perez — 
la 4:50 și Serghei Morozov 
(U.R.S.S.) — la 6:09. In clasamen
tul general pe echipe, pe primul 
loc s-a situat U.R.S.S., urmată 
de R. D. Germană — la 10:24, 
Mexic — la 16:27 și Cuba — la 
17:46.

HANDBAL n La Belgrad în 
meci tur pentru semifinalele 
Cupei campionilor europeni (mas
culin) echipa locală Radnieki a 
întrecut cu 22—15 (13—7) forma
ția suedeză Polisens.

HOCHEI • Localitatea elvețiană 
Kreuzllngen a găzduit a! doilea 
meci amical dintre selecționatele 
Elveției și R. D. Germane, Înche
iat cu scorul de 3—6 (3—i. 2—4, 
4—1), ta favoarea oaspeților. In 
primul joc, disputat cu o zi tn 
urmă la Arosa, hocheiștil elve
țieni cîștigaseră cu 8—3.

NATAȚIE • In concursul fe
minin de taot de la Praga, ceho-

slovaca Trena Fleisnerova a ciș- 
ugat m bras, ia 2:39.4. In ce
lelalte probe victoria 
sportivelor din
200 m 
2:05.9 ; 
Ritzau 
Peggy Kastner

SCHI • Triunghiularul de sări
turi. desfășurat in Elveția, a fost 
cîștigat de norvegianul Roger 
Ruud, care a totalizat in trei 
concursuri 737,6 p. fiind urmat de 
compatriotul său Johan Saetfe — 
727 p șl elvețianul Hansjoerg 
Sumi — 725,2 p. Ultimul concurs 
s-a dlsoutat la Engelberg și a 
fost cîștigat de Toni Innauer 
(Austria) cu 251,5 p (sărituri de 
116 m și 106 m).

SCRIMA • Competiția de spadă 
pentru ..Trofeul Martini “ s-a în
cheiat, la Londra, cu succesul 
scrimerului Laszlo Petho (Unga
ria), care l-a învins în finală cu 
L0—7 pe francezul Patrick Picot. 
Pe echipe, victoria a revenit se- 
ecționatei Poloniei, urmată de 
R. F. Germania și Elveția.

liber 
100 m 
1:034 ;

a revenit 
Germană : 

— Andrea Hille 
fluture — Reina 
300 m spate — 

2:21.

R. D.

campionate ale Olandei, formația 
mai avea in ultimii ani strălucirea 
din vremea cind domina fotbalul 
european și mondial al echipelor de 
club. Manie sale vedete, se știe, au 
preferat să joace sub soarele Spa
niei și apoi sâ dea o... mină de aju
tor ia mplantarea soccerului în A- 
m erica de Nord. Dar ată că, sub 
oonducerea antrenorilor Brom și Be- 
enaker, Ajax revine puternic în prim- 
olan. Din vechea gardă doar Rudi 
Krol a âmas un adevărat pilon al 
defensivei.^ schimbi nd adesea brasarda 
de că o; ta n al echipai sale cu aceea 
a naționalei. Lingă el au venit oa
meni noi : Tahamata (23 ani pro
vine dintr-o 'familie cu 12 copii, !a 
Ajax din 1971) și Tchen La Ling, ju
cători cu nume exotice, apoi înain
tașii Blanker șl Lerby, *undașul 
Zvrambom etc. Talentul lor, conjugat 
cu buna pregătire, au făcut oa după 
□cel J—I din etapa a 8-a (65 000
spectatori) în fața lui Feyenoord Rot- 

etapo c 
Twente 
12 vfc- 
de go

terdam .1 înfrîngereo din 
iO-a (1—2) în fața formației 
Enschede, Ajas sâ reușească 
torit consecutive, mareînd 39 
luri ți primind doar 7.

Ca întotdeauna, Feyenoord 
notă de cehoslovacul Jezek) 
acum o forță în fotbalul

(antre- 
ests și 

olandez.

Infrîngerea în fața lui Eintracht Frank
furt pe Main cu 1—4, în Cupa
U.E.F.A., a fost prima defecțiune din- 
tr-un șir de 40 de partide din cam
pionat și din cupele europene în 
care n-a cunoscut înfrîngerea. Van
Hanegem și-a pus și el ghetele în
cui, dar alți jucători de valoare au 
apărut, va Vynstekers si van de 
Korput.

In general, fotbalul olandez, deși 
a schimbat o generație de mari fot
baliști, a rămas valoros și recenta 
sa calificare pentru turneul final al 
campionatului Europei este grăitoare. 
Se remarcă ascensiunea unor forma
ții altădată modeste, ca AZ ’67 Alk- 
maar (cu Kist, Metgod și Hoven- 
kamp) și Roda Kerkrade (cu Nan- 
ningă), în timp ce P.S.V. Eindhoven 
(cu toate că numără. în rîndurile 
sale nume binecunoscute ca Steverrs, 
3rtindts, Pcortvliel, Koster și frații de 
Kerkhof) este la mijlocul clasamen
tului, ca »i Twente Enschede sau Den 
Haag, Promovatele Excelsior Roitsrdam 
și Vkiilem II Tilburg se țin de mină, 
tot la mijlocul tabelei, în timp ce 
5parta Rotterdam (cu Doesburg, por
tarul naționalei), N.E.C. Nijmegen $1 
N.A.C. Breda încheie plutonul.

In fruntea golgeterilor s-a instalat 
de multe etape un fotbalist tînăr, 
Petur Petursson (Feyenoord), un is- 
landez ..stîngaci", care și-a propus să 
înscrie cel puțin un gol de meci. A 
reușit pînă acum 16, fiind înaintea 
kii Nannînga (Roda) și Kist (AZ *67), 
ambii cu cite 10.

Mircea TUDORAN

CAMPIONATE
BULGARIA. In prima etapă a 

returului, lidera clasamentului 
ț.S.K.A. (26 p) a dispus cu 1—0 
de Marek, în timp ce Slavia 
(locul 2 cu 22 p) a pierdut la 
Blagoevgrad cu 1—0.

CEHOSLOVACIA. După 18 e 
tape, pe primele locuri se află 
Bohemians Praga 27 p, Banik 
Ostrava 25 p, Zbrojovka Brno 
23 p.

FRANȚA. In etapa a 27-a : 
Nisa — Monaco 1—2, St. Etienne — 
Lyon 2—0, Valenciennes — Nan
tes 1—0. în clasament conduc : 
Monaco 40 p, St. Etienne 38 p, 
Nantes 37 p.
• In preliminariile olimpice 

(zona asiatică) : India — sri 
Lanka 4—0 (1—0).


