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Daciada „la ea acasă" răspunde la întrebarea:

Ieri la prînz, la sediul F.R. 
sferturilor de finală ale 
care se desfășoară în cadrul 
toarele partide :
STEAUA BUCUREȘTI 
GLORIA BISTRIȚA 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
RAPID BUCUREȘTI

F..
Cupei

a avut loc tragerea la sorți * 
României" la fotbal, competiție 

,Daciadei“. Sorții au stabilit urmă-

- F.C.M. GALAȚI
- „POLI" TIMIȘOARA
- SPORTUL STUDENȚESC
- JIUL PETROȘANI

Partidele se var disputa miercuri 18 aprilie, de la ora 16,30, pe 
terenuri neutre, in orașe care vor fi stabilite de comun acord 
de echipele respective.

DE UNDE ȘI DE CE CAMPIONI
DE SCHI ÎN APUSENI? (II)

Scriam despre succesele re
petate, confirmate prin repe
tiție, ale tinerilor schiori din 
Apuseni. Deși unii au fost 
tentați, la început, să le pri
vească drept o spectaculoasă 
revelație apărută așa, printr-un 
fel de minune, în inima „Țării 
de piatră", coborînd de la sim
pla contemplare admirativă a 
efectelor la analiza profundă 
a cauzelor ajungi la concluzia 
că în Munții Apuseni există 
condiții (naturale) și mai ales 
s-au adăugat condiții (mate
riale) pentru crearea și ulte
rior consolidarea unui tînăr și 
din ce în ce mai puternic cen
tru al schiului românesc.

Referindu-mă la condițiile 
naturale, subliniam faptul că 
răzlețirea a sute de case la
5— 7—10 kilometri de așezările 
urbane și rurale „naște" de la 
sine tineri schiori. începînd din 
prima clasă, de la vîrsta de
6— 7 ani, băieții șl fetele de 
moți iau ghiozdanele în spate, 
se urcă pe schiuri și pornesc 
spre școală. O oră, uneori și 
mai mult la dus, același timp 
la întors, iată două excelente 
antrenamente zilnice, antrena
mente fără nici un antrenor, 
făcute și de voie și de nevoie. 
Tot la condiții, aminteam și 
sprijinul cu totul deosebit a- 
cordat de C.C. al U.T.C., care 
in trei tabere de schi orga
nizate la Cîmpeni i-a dotat pe 
tinerii sportivi localnici cu ma
teriale în valoare de 600 000 lei, 
asta însemnînd sute de perechi 
de schiuri, sute de perechi de 
clăpari, săniuțe etc. Ajutor ma-

Grupa schiorilor alpini din Cîmpeni 
terial considerabil care s-a do
vedit și foarte stimulativ — 
după cum mi-am dat seama 
la Cîmpeni —•, copiii luptîn- 
du-se de-a dreptul, în sensul 
cel mai sportiv al cuvintului, 
pentru a merita „schiurile de 
la București". Schiuri cu care 
să ajungă neapărat campioni...

Subliniam, de asemenea, 
șansa adunării în aceste locuri

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2-3)

HANDBALISTUL RADU VOINA
Șl ATU URILE SALE: LUCIDITATE, 

FORȚĂ DE PĂTRUNDERE
SI MĂIESTRIE TEHNICA

<

O întrebare adesea ros
tită, dar care rareori a pri
mit răspuns : dintre Gațu 
și Voina, care poate fi so
cotit cel mai bun conducă
tor de joc al handbalului 
românesc ? Răspunsul este 
greu de dat, mai ales pen
tru că cei doi virtuozi au 
stiluri complet diferite. Cris
tian Gațu a dirijat atacul 
echipei naționale punîudu-și 
în valoare fantezia, tehnica 
și viteza de reacție ; Radu 
Voina se impune, mai ales, 
prin puterea sa de pătrun
dere, prin forța șutului, 
prin amplificarea eficienței 
atacului cu ajutorul aportu
lui său. Interesant este răs
punsul lui Radu Voina la 
această întrebare : „Dintre

noi doi, cred că cel 
bun conducător de 
handbalul românesc 
Cornel Oțelea 1 Și 
mai din România, 
din lume...”.

Să lăsăm ca dilema să 
fie dezlegată atunci cînd și 
profesorul de educație fizi
că Radu Voina va lua loc 
pe banca antrenorilor și să 
dedicăm aceste rînduri că
pitanului echipei reprezen
tative și al formației cam
pioane, Steaua. Născut la 
29 iulie 1950, la Sighișoara, 
Radu Voina a evoluat în 
trei echiup de club : Me-

Hristache NAUM

mal 
joc din 
a fost... 
nu nu

ci chiar

(Continuare in pag. 2-3)

Campionatele nafionale de schi

DUPĂ PRIMA MANȘĂ LA SLALOM URIAS* *

IN FRUNTE: E. CODRESCU Șl K. ADORJAN
reia i-au căzut victime Ion 
Cavași și Alin Năstase, dintre 
principalii favoriți. Dezechili
brați serios, ei au pierdut mul
te secunde în fața celor . care 
au executat mai conștiincios 
recunoașterea traseului și care 
și-au luat, în consecință, măsu
rile cuvenite. Dintre aceștia, 
Karoly Ador jan cu 1:50,81 și 
Alexandru Manta cu 1:51,70 
s-au instalat in fruntea clasa
mentului intermediar al slalo
mului uriaș și se pare că între 
acești doi reprezentanți ai 
A.S.A. Brașov se va da și lupta 
pentru cucerirea titlului. E de 
luat în considerație însă și re-

Radu TIMOFTE

POIANA BRAȘOV, 13 (prin 
telefon). Exagerind puțin lu
crurile, personajul principal al 
primei manșe a slalomului 
uriaș din cadrul campionate
lor naționale de schi alpin ale 
seniorilor, găzduită de Sulinar, 
ar fi putut fi considerat... an
trenorul Mircea Ene ! El a pri
mit din partea organizatorilor 
însărcinarea de a marca tra
seul ; s-a achitat bine de ea 
dar, in porțiunea inferioară, 
atunci cînd mai erau 7—8 porți 
pînă la sosire, le-a rezervat 
concurenților o surpriză : după 
aproximativ 150 m de coborîre 
lansată în mare viteză, a insta
lat în dreptul „zidului mic" o 
poartă „strimtă", care trebuia 
atacată cu multă prudență. A 
fost „încuietoarea" manșei, că- (Continuare tn pag. a 2-al

Azi șl mline. In sala Progresul din Capitală

FINALELE DE JUDO 
ALE SENIORILOR

La mai puțin de două săptă
mâni după Campionatele inter
naționale de judo ale României 
astăzi încep, în sala Progresul 
din Capitală, finalele campio
natelor republicane individuale 
ale seniorilor. întrecerile se a- 
nunță, de astă-dată, deosebit 
de interesante, deoarece ele 
constituie un important crite
riu de selecție pentru apropia
tele campionate europene și — 
de bună seamă — pentru mult 
dorita participare (de debut) 
la Jocurile Olimpice de la Mos
cova. Așa se explică numărul 
mare de concurențl (aproape 
200), intensele pregătiri ale fi- 
naliștilor și numeroasele me
ciuri de verificare susținute în
că din primele zile ale anului.

Azi, de la orele 9 și 16, îșl 
vor disputa întiietatea sportivii 
de la categoriile semimijlocie, 
mijlocie, semigrea și grea, iar 
mîine (de la aceleași ore) cei 
de la superușoară, semiușoarâ, 
ușoară și open. xAtît în prima 
zi, cît și în cea de a doua vor 
avea loc meciuri de mare a- 
tracție. La fiecare categorie sînt 
mulți concurenți de valori foar
te apropiate, cu șanse Ia vic
torie. La superușoară, unde se 
pare că A. Szabo (Dinamo Buc.)

Marcel Nuțu (Di
namo București), 
unul dintre favo
rita categoriei se- 
miușoare, in timpul 
unui spectaculos 
procedeu tehnic de 
atac

Foto:
Vasile BAGEAC

accidentat.nu va lupta fiind 
emit pretenții îndreptățite, în
tre alții, I. Domnar (Carpați 
Mîrșa), N. Drăgălău și D. Al
bert (Dinamo Brașov). Cam
pionul de anul trecut al super- 
ușorilor, V. Roșu (Constructo
rul Alba ' ■ ■ 
miușoară 
nă piept 
categorii,
Buc.) și . ____ ________ __
Nuțu, cîștigător la recentul tur
neu internațional desfășurat în 
Capitală. „Capul de afiș" la ca
tegoria ușoară îl oferă duelul 
dintre N. Vlad (Nitramonia Fă
găraș) învingător la „interna
ționale" și C. Roman (Dinamo 
Buc.), campion balcanic, clasat 
pe primul loc la mai multe tur
nee internaționale, dar nicioda
tă campion al țării ! M. Frăți-

Iulia) a urcat la se- 
încercînd acum să ți- 

campionului acestei 
C. Niculae (Dinamo 

colegului acestuia M.

că (Nitramonia), L. Lazăr (Ra- 
pid Arad) și V. Dușa (Dinamo 
Brașov) la semimijlocie, M. To
ma (Dinamo Buc.) și C. Gote* 
(Dinamo Brașov) la mijlocie, 
D. Radu (Dinamo Brașov), E. 
Lăcătușu (A.S.A. Tg. Mureș) șl 
V. Anton (Nitramonia) la se
migrea, I. Codrea (Dinamo 
Buc.), M. Cioc (Dinamo Bra
șov) șl Gh. Dumbravă (C.S.M. 
Onești) la grea sînt numai cîți- 
va dintre finaliștil care asal
tează titlurile la categoriile res
pective.

Să mai notăm că la acesta 
finale își încearcă șansele și 3 
frați — Iacob Codrea (amintit 
printre favoriți la grea), Tra
ian Codrea (mijlocie) care ac
tivează la Dinamo București șl 
Ion Codrea (semigrea) la Ni
tramonia).

în obiectiv: eficiența cluburilor sportive

LA „TRIUMF‘% AILE
Clubul sportiv școlar „Triumf" 

din București se bucură de un 
binemeritat renume, datorită 
rezultatelor obținute de-a lun
gul anilor, de către mulți din
tre tinerii care-și desăvîrșesc 
măiestria, în cadrul celor 12 
secții pe ramură de sport. Nu 
mai departe decît anul trecut, 
secția de gimnastică sportivă 
a promovat două fete in lotul 
olimpic, iar cea de gimnasti
că ritmică trei în lotul națio
nal ; canotajul, la rîndu-i, a 
lansat cinci flăcăi în lotul 
olimpic de perspectivă, tn timp 
ce de la polo, trei tineri jucă
tori poartă și ei, cu mîndrie, 
însemnele olimpice ; săritorii 
de la trambulină (în apă) ai 
clubului au adăugat palmare
sului lor cei de al 17-lea titlu 
de campioni naționali, iar pa
tinatorii au reușit să corecteze 
în acest sezon 9 recorduri na
ționale de viteză.

NOU, Sâ TRIUMFE!
Departe de a epuiza lista 

succeselor din ultimul an ale 
reprezentanților acestui club 
sportiv școlar, ne oprim toțuși 
aici, pentru a privi, ceva mai 
de aproape, una din secțiile 
fruntașe de la „Triumf". De 
pildă, canotajul. Antrenorul 
Marin Boia, care, alături de 
colegii săi Radu Nicola și Mir
cea Ispas, se ocupă de pregă
tirea tinerilor canotori, a venit 
la club în anul 1969 și de a- 
tunci, cu multă pasiune și răb
dare, conduce, ceas de 
antrenamentele 
elevi.

„în anul de debut la clubul 
sportiv școlar — ne spune an
trenorul Boia — s-a înființat 
o secție rezervată în exclusi
vitate copiilor. A fost, după 
părerea mea, o acțiune bună. 
Datorită lucrului cu copiii am 
reușit să-mi formez o expe
riență fără de care nu știu

tinerilor
ceas, 

săi

cum m-aș fi descurcat in pro
cesul de instruire cu tinerii din 
categoriile de vîrstă superi
oare”.

In anul 1978, secția de cano
taj a clubului a testat calită
țile a peste 32.000 de tineri din 
țară. Cifra este impresionan
tă. Dintre aceștia, au fost re
ținuți 50. cu care s-au conti
nuat testările. Au urmat alte 
30 de „eliminări". Cei 20 de 
aleși au fost antrenați într-o 
muncă susținută de pregătire, 
soldată, printre altele. în mal 
puțin de un an, cu selecția 
celor cinci băieți (in lotul 
olimpic de perspectivă) de 
care am amintit la început.

Dar, la clubul sportiv școlar
Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare In pag. 2-3)



lin prestigios jubileu

30 DE ANI DE ACTIVITATE
Pe teme de educație CIND DE

NU UITA CA EȘTI

SAHISTAâ
în mișcarea sportivă din ța

ra noastră, secția de șah a 
asociației sportive I.T.B. de
ține o poziție fruntașă : pc 
lingă numeroșii tineri și ti
nere care practică acest sport 
în cadrul unei activități de 
masă, puternic dezvoltată o- 
dată cu primele ediții ale 
^Daciadei-, LT.B. are, în aria 
performanței șahiste, nume
roși și valoroși reprezentanți, 
printre care doi mari maeștri 
internaționali — Florin Gheor
ghiu și Victor Ciocâltea, trei 
maeștri internaționali — dr. 
Octav Troianescu, Theodor 
Ghițescu și Mircea Pavlov, 
două maestre internaționale — 
Margareta Teodorescu și Ro
dica Reicher și trei maeștri 
ai sportului — Constantin Bo
tez, Emanuel Reicher (antre
norul secției, care a trecut 
recent normele de maestru 
FIDE) și Dan Bărbulescu (15 
ani), cel mai tînăr șahist de 
la noi, deținător al unei ase
menea clasificări. Pline de 

semnificație sînt și alte reali
tăți : Fl. Gheorghiu, V. 
că ltea și Th. Ghițescu 
parte din lotul olimpic, 
Teodorescu și R. Reicher 
cel național, în timp ce 
O. Troianescu și C. Botez 
antrenori ai lotului reprezen
tativ și olimpic, M. Pavlov al 
celui feminin, iar Em. Rei
cher al „cadeților".

Urmărind nu numai bunele 
rezultate în performanță, ei și 
formarea schimbului de inli
ne, conducerea asociației spor
tive (președinte. Ștefan Abru- 
dan) și a secției (ing. AI. Ste
rian) dispun, încă de pe a- 
cum, de un lot de copii și 
tineri talentațl — In afara lui 
Dan Bărbulescu, Mihai Marin, 
Mihai Sima, 
Monica Barb, 
tul național 
cei mai buni, 
cei peste 150 . _
niori (mai. mult de jumătate 
dintre cei cu clasificare în 
București !) cîțl activează în 
această asociație sportivă.

Cio- 
fac 
M. 

din 
dr. 

sini

Em.

Cornel Coman, 
prezenți In lo- 

al speranțelor ; 
deocamdată, din 
de copii și Ju-

DE UNDE ȘI DE CE CAMPIONI DE SCHI ÎN APUSENI ? (II) EFICIENȚA CLUBURILO
(Urmare din pag. 1) 

a unor profesori exemplari, 
profesori nu numai cu specia
lizare schi, ci ți cu harul ți 
cu pasiunea aparte pe care ți 
le pretind această atît de fru
moasă dar și atît de grea dis
ciplină sportivă.

Analizînd cauzele, deci, ale 
promovării schiului moțesc In 
«portul nostru, am cercetat e- 
voluția Clubului sportiv școlar 
din Cîmpeni de la' înființare 
pînă acum. Apărut, foarte ti
mid, cu mijloace extrem de 
modeste, în anul 1974, Clubul 
sportiv școlar are azi patru 
subcentre, la Cîmpeni, Abrud, 
Albac și Arieșeni, numărînd 308 
tineri schiori.

LA ÎNCEPUT, QMPENIUL

a două dintre marile 
ale Cîmpeniului, eleva 
Berindei, 15 ani, clasa 
și elevul Ion Alban, 
clasa a XII-a, ambii 

recenta 
XI-lea

„.Am urcat în Pădurea Po
duri, spre a urmări antrena
mentele 
speranțe 
Mihaela 
a IX-a, 
18 ani, 
clasați pe locul doi la 
Cupă a Congresului al 
al U.T.C.

Mai întîi, cîteva 
despre pîrtia din pădure. Cu

cuvinte

• LA ȘCOALA GENERALA 
nr. 5 din Galați se desfășoară 
tot timpul «nului școlar o in
tensă șl frumoasă activitate 
sportivă, datorită, tn special, 
directorului școlii, prof. Ltvtu 
Burtea și celor doi profesori 
de educație fizică, Grigore Po
por.: și constantin Teclu. 
Curtea școlii a fost transfor
mată tntr-o frumoasă bază 
sportivă, pe care elevii joacă 
volei, handbal ți practică <R- 
ferite probe atletice. Săptămf- 
nal au loc întreceri, la diferite 
ramuri sportive, ta cadrul 
competiției dotate cu „Cupa 
elevului". a CONDUCEREA 
CASEI DE CULTURA d±n ora
șul Hațeg, care se preocupă și 
de organizarea unor manifes
tări sportive, a creat condiții 
de practicarea tenisului de 
masă, punind la dispoziția a- 
matorilor sportului eu mingea 
de celuloid o sală cu mai 
multe mese de joc • M DE 
ECHIPE de fotbal din județul 
Brașov au debutat zilele trecute 
ta etapa de masă a noii ediții a 
„Cupei României", competiție 
ce se desfășoară sub egida 
„Dacladel" • LA ARAD a avut 
loc etapa județeană a campio
natului republican de lupte li
bere juniori la care au parti
cipat 50 de sportivi, toți de la 
Rapid Amd, singura secție din 
județ cu grupă de libere (0. 
Printre cd mal buni s-au nu
mărat: A. onofrel «categ. hi

LA I.T.B

con- 
pre- 
care

Toate aceste realități au 
fost evocate zilele trecute eu 
prilejul împlinirii a trei de
cenii de la Înființarea lecției 
de șah, moment de plăcută 
rememorare a începuturilor, 
legate de munca pasionată a 
pionierului șahului la I.T.B., 
loan Cristescu care, neobosit, 
a implantat acest sport în toa
te unitățile întreprinderii — 
Ia atelierele centrale șl la de- 
pouri, In serviciile tehnice șl 
administrative etc. Zeci de 
nuclee care au prefațat viitoa
rele succese șl au asigurat 
dimensiunile de azi ale șahu
lui In acest colectiv de mun
că. (Chiar și acum, la peste 
70 de ani, Ioan Cristescu 
tlnuă să fie activ, ea 
ședințe onorific, titlu pe 
II merită cu prisosință).

Spre satisfacția tuturor iu
bitorilor de sport de la I.T.B., 
aniversarea șahului a coincis 
cu un frumos dar pe care doi 
dintre sportivii fruntași l-au 
adus asociației : două titluri 
de campioni ai țării, unul de 
seniori, prin Victor Ciocâltea 
— pentru a *-a oară t — ți 
altul de juniori mici, prin 
Dan Bărbulescu. Elev tn cla
sa a X-a a liceului .Nicolae 
Bâlcescu-, el este totodată au- 
toriU unui prestigios loc frun
taș (5, ia egalitate cu campio
nii U.R.S.S., J. Helvest ți 
S.U.A., L Benjamin) la C.M. 
al „cadeților* de la Belfort — 
Franța, mg. AL Sterian, pre- 
țedlntele secției, spunea : 
.Prin aceste frumoase rezul
tate, prin reușitele lor, cel doi 
sportivi fruntași răsplătesc 
eforturile care se fac pentru 
consolidarea mișcării noastre 
țahiste. Nădăjduim că ți In 
viitor șahiștii de la I.T.B. vor 
fi animați de dorința de a 
continua șirul frumoaselor re
zultate, al unor sucese de 
prestigiu".

Viitorul însemnlnd, pentru 
seniori, Olimpiada de șah din 
Malta, iar pentru Juniori — 
C. M. din Franța...

Tiberiu STAMA

și Mihai Berindei îmi 
că ei speră să o facă 
lungă, corespunzătoare 
concurs cu caracter re- 
, dar deocamdată îi

o bună diferență de nivel, de
servită de un teleschi construit 
cu eforturile profesorilor (mo
torul a fost luat de la Baia 
de Arieș, cablul — cumpărat de 
la Cîmpia Turzii etc.) — care 
nu au așteptat să le pice din 
cer nici materiale, nici tehni
cieni, ci s-au zbătut și și-au 
construit ei acest atît de ne
cesar mijloc tehnic de lucru
— pista este frumoasă și des
tul de lungă. Profesorii Mircea 
Curticiu 
spuneau 
șl mai : 
oricărui < 
publican,
încurcă... 3 (trei) brazi, pen
tru a căror tăiere speră să ob
țină aprobarea dorită.

Și acum, „portretul dinamic* 
al celor două speranțe. Mihaela 
Berindei, fata profesorului Mi
hai Berindei, face parte din- 
tr-o familie de schiori. Tata
— schior, surorile — schioare. 
Sînt trei surori : Mihaela — 15 
ani, Diana — 13 ani, Otilia — 
12 ant Toate schiază foarte 
bine, toate visează performan
țele... furorilor Goitschel, Ma
rtelle și Christine, campioane 
olimpice, dar parcă — între 
toate trei — cea mai înverșu
nată să „urce sus* este Mi
haela. Dealtfel, programul său

mspomiii
noștri

smxxxxwxxvtxxxxxxxwxxxwww
data aceasta M eAmSnu! cul
tural dta comuna Greci, unde 
■-au tatamt pugWștii de la 
Voința Mădn cu cei de la 
Farul Constanta. Scorul a lost 
âavorabC, eu 12—6, Voinței.
Cele mai frumoase meciuri
le-au susținut N. Petnoțan (ca- 
teg. 63,5), C. BăJuță (54 kg) — 
de la Voința șl I. Corneanu 
«60 kg) de la Farul • APROA
PE 800 DE FETE din --------
Găești au participat la 
dlțlonală întrecere de 
care s-a desfășurat 
împrejurimile stadionului oră
șenesc. Printre atletele pre
miate au fost Violeta AngheU,

orașul 
o tra- 

cros, 
prin

După „Cupa Prietenia** la schi-iond

SPORTIVII ROMÂNI, CU 0 SINGURĂ EXCEPȚIE,
AU FOST DEPARTE DE PODIUMUL DE PREMIERE!

6-a încheiat încă o ediție a 
întrecerilor internaționale de 
■chi-fond pentru juniori „Cupa 
Prietenia". Prezența la start a 
schiorilor din Uniunea Sovietică, 
R. D. Germană și Cehoslovacia 
rezolva, încă din plecare, pro
blema învingătorilor atît în dis
putele fetelor, cit ți în cele ale 
băieților. Pentru sportivii noș
tri cursele aveau, totuși, o în
semnătate deosebită, ele tre
buind să demonstreze dacă re
prezentanții noștri — supuși ți
nui program de pregătire adec
vat — au înregistrat acumulă
rile care să le permită clasa
rea în apropierea fruntașilor a- 
cestei ramuri sportive (știut fi
ind că schiorii fondiști <Mn 
Uniunea Sovietică ți R. D. Ger
mană se află printre cei mai 
buni din lume).

Oe ne-au arătat întrecerile de 
la Poiana Brașov ? în primul 
rînd ele au confirmat faptul că 
■chiorii din țările prezente la 
.Cupa Prietenia" se află în 
real progres (mai puțin convin
gători fiind doar tinerii repre
zentanți ai Ungariei). Dar, pe 
noi ne-au interesat, în primul 
rtnd, 
mâni.
.Cupa 
puțin.
avem _
mul dintre juniorii noștri era 
socotit Ion Lungociu și de la 
el se așteptau rezultate edifi
catoare pentru nn presupus 
progres. Dar. spre surpriza 
noastră (și chiar a oaspeților), 
eel care a reușit o bună per
formanță a fost Huria Oros, 
clasat pe locul 3 in proba de 
10 km. Ion Lungociu ocupantul 
locului 15 (la 2:30 de Oros) și 
Gyula Kiss — locul 16, fuseseră 

evoluțiile sportivilor ro- 
Ce au realizat ei la 
Prietenia" ? Destul de 
Cînd spunem aceasta 

In vedere faptul că pri-

de viitor este foarte limpede. 
„Vreau să schiez toată viața 1“ 
— susține ea cu o hotărîre și 
o seriozitate dezarmante. .Cum 
așa, toată viața ? — am între
bat-o. Și ce faci cu școala, și 
apoi cu serviciul, mai tirziu ?“ 
Jiu am să întrerup schiul nici 
în timpul școlii, nici în timpul 
facultății, hotărirea mea fiind 
de a urma in continuare cursu
rile Facultății de educație fi
zică și sport. Mă voi specia
liza in schi, voi ținti, fără în
doială, performanța — vreau 
neapărat să ajung cîndva in 
lotul național —, iar dacă nu 
o să mă țină puterile o să 
devin oricum o bună profe
soară de sport și o bună in
structoare de schi pentru copii. 
Așa incit o să schiez cel puțin 
pînă la pensie...*. Limpede, nu? 
O fată de 15 ani care știe de 
pe acum tot ce va face 
puțin pînă la pensie*.
demn de crezut că ambițioasa 
Mihaela va ști să-și îndepli
nească, punct cu punct, toate 
obiectivele. Ion Alban sea
mănă și nu seamănă cu Mi
haela. Vrea și el să se facă 
profesor de sport și instructor 

Este și el un mare 
care visează isprăvile 
Sailer ți Jean-Claude 
.moare de dudă* că

de »chi. 
ambițios 
Iul Tony 
Killy și

Dudu), din lunile
in

este
km,

ambii pregătiți la lot. In timp 
ee libianul a urmat un program 
de antrenamente efectuat sub 
••aducerea antrenorului său 
Hartvig Fabrițius, care demon
strează astfel ei este un specia
list de nădejde pentru schiul 
nostru de fond. Desigur, Ion 
Lungociu are dremustanțe ate
nuante, deoarece elevul din 
Predeal a fost suferind in ul
tima perioadă, dar oricum, evo
luțiile lui ți ale celorlalți cetn- 
ponenți ai lotului (antrenori Ion 
•. Nicolae ’ \
ianuarie-martie, ni-i arată 
evidentă scădere de formă.

Nici la fete, situația nu 
mai bună. In cursa de 7 
Emilia Raus flocul 15), Magda
lena Hîrlav (16), Camelia Cor- 
fariu (17) s-au situat la aproape 
3 minute distanță de sportivele 
ee au urcat pe podium.

Deci, la „Cupa 
biectivele nu au 
uite iar singura 
eută a fost creată 
pregătit în afara 
stă situație se datorează, cre
dem noi, stării de suficiență 
Instalată în cadrul lotului națio
nal de juniori. In consecință, 
cei doi antrenori,- forul de spe
cialitate, au 
ta ți a lua 
pun pentru 
lor. Peste 
noastră va 
Balcaniadei 
tăierii sportivi trebuie, printr-o 
muncă susținută, bine contro
lată ți îndrumată, să Intre în- 
tr-o formă sportivă optimă, 
care să arate că evoluțiile la 
„Cupa Prietenia" au fost acci
dentale.

Prietenia* o- 
fost indepli- 
turpriză plă- 
de an sportiv 
lotului. Acea-

datoria de a reflec- 
măsurile ce se im- 
îndreptarea lucruri- 
puțină vreme țara 
găzdui întrecerile 
de schi. Pînă atunci

Paul IOVAN

bun la amindouă. 
speranțele Cîmpeniulul 
opresc la Mihaela Be
ți la Ion Alban. La un 

de afirmare se află și

la Cupa Congresului al XI-lea 
al U.T.C.-ului un brașovean, 
Marius Cențiu, l-a întrecut — 
„vă dați seama ce ghinion?" 

— cu numai o zecime de se
cundă. Pe de altă parte, este 
un mare visător. Chitarist sen
sibil și pasionat, ii „știe pe 
de rost* pe toți folkiștii la 
modă. Mircea Vintilă, Mircea 
Baniciu, Mircea Bodolan, Va- 
leriu Sterian, iar pentru Tudor 
Gheorghe are un adevărat cult. 
Schi și muzică. Ion Alban este 
foarte

Dar 
nu se 
rindei 
Pas 
Valentin Mecea (18 ani), Mir
cea Chirilă (18 ani) ți Călin 
Hozan (14 ani). Apoi vine o 
grupă „mini* care te sperie 
pur ți simplu cu viteza cu care 
coboară pe pirtia de la Pă
durea Poduri. „Oana Chișu (10 
ani), Anca Chișu (9 ani), Cris
tina Ordeanu (9 ani), Lucian 
Cnrticiu (8 ani), Marius Berin
dei (11 ani), Lucian Vințeleru 
(11 ani), iată doar cîteva nume 
de copii cu care vom cuceri cu- 
rlnd Bucegii ți vom eîștiga 
concursurile — îmi spuneau, 
zîmbitori dar foarte convinși, 
profesorii Berindei ți Curticiu. 
Clmpeniul urcă și va urca me
reu, o să vedeți dumneavoas
tră !*

Abia așteptăm să vedem.

(Urmare din pag. 1) PERFORMANTE • PER.
talul Sighișoara (1965—1969, 
antrenor: Lucian Alba), U- 
niversitatea București 
(1969—1973, antrenor : Eu
gen Trofin) și Steaua (în- 
cepînd din 1973. antrenori : 
Cornel Oțelea Și Otto Tel
man). Mai are doar trei 
jocuri pînă la atingerea ci
frei de 200 de selecționări 
ta echipa națională și de
ține în palmares titlul de 
campion mondial (Berlin, 
1974), o medalie de argint 
(Montreal, 1976) și alta de 
bronz (MUnchen, 1972), la 
J.O., precum și trei titluri 
de campion mondial univer
sitar, obținute tn perioada 
1973—1977, în Suedia, Ro
mânia A Polonia. Cu for
mația Steaua a devenit de 
6 ori campion al României.

Alură de atlet, 1,85 m 
Înălțime, 85 kg kg. Radu 
Voina se imggme atît bl a- 
tac, cit și în apărare. El dă 
ritm, adeseori deconcertant 
pentru adversari, iar prth 
forța de penetrație li obll-

S-a »cri» și i-u vorbit mult 
despre uriașul efect. In plan 
educațional, pe care~l are e- 
xemplul personal al antreno
rului, al pedagogului tn ge
neral, asupra elevilor săi. Am 
avut nenumărate ocazii si 
vedem antrenori care, conștl- 
enți de importanța actului e- 
ducativ pe care-l săvirfesc 
concomitent cu pregătirea ti
nerilor sportivi, manifestă o 
grijă deosebită tn primul rind 
față de propria lor conduită.

Printr-o ținută demnă, prin 
comportare civilizată in toate 
împrejurările, prin punctua
litate și respectarea riguroasă 
a programului impus colecti
vului, prin conștiinciozitate și 
seriozttate tn muncă, prin 
principialitate și sinceritate in 
relațiile cu cei din jur, ei o- 
feră elevilor lor modele dem
ne de urmat, Lși înțeleg ros
tul de educatori ai generații
lor tinere. Din păcate, tnsă, 
nu toți sint pătrunși de a- 
ceastă menire și, in același 
ttmp, îndatorire socială I

Răsfoind zilele trecute dosa
rul destul de voluminos al Co
misiei de disciplină, educație 
și propagandă a F.R. Volei, 
printre multe alte cazuri, unul 
ne-a reținut atenția. Un caz 
tatins pe multe pagini de ra
poarte și declarații, din care 
extragem faptele : tn sala 
Liceului nr. 3 din Capitală, 
înaintea meciului de juniori 
dintre echipele bucureștene 
Viitorul și c.S. Școlar nr. 1, 
profesorul Cristian Ciobanu 
invită tn vestiar brigada de 
arbitri la un... coniac. Motivul 
„cinstirii" I Devenise (cu o 
ii-două mai tnainte) tată. Fi
rește, arbitrii au refuzat, dar 
proaspătul tătic și-a găsit pină 
la urmă alți parteneri... In 
timpul meciului, insă, corîia- 
cul nu l-a... lăsat pe profe- 
sorul-antrenor la locul lui, pe 
bancă, regulamentar, și nici 
nu l-a permis să judece eu 
obiectivitate deciziile arbitri
lor. Ba, chiar l-a tmpins la 
gtlceavă, la insulte și ame
nințări cu bătaia adresate ar
bitrului secund Em. Costoiu. 
Drept pentru care, regulamen
tar, „principalul" Ov. Enules- 
cu l-a poftit afară din sală.

(Urmare din pag. 1)
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„Triumf”, nu toate secțiile au 
o activitate... triumfătoare. 
Mai sînt și excepții, iar prin
tre acestea, cu regret, trebuie 
să numim secția de atletism. 
Adică tocmai disciplina care 
cu ani în urmă a lansat, de 
la acest club, sportivi ca Mi
haela Peneș, Gheorghe Cos- 
tache. Cornel Anton și alții.

Cele m®i bune performanțe 
ale atleților clubului sportiv 
școlar „Triumf", înregistrate a- 
nul trecut, pot fi sintetizate 
prin : trei locuri 2 și un loc 
3, obținute la campionatele na
ționale de juniori și un loo 1 
]a un concurs republican de 
categoria juniori III. Deci, nici 
un titlu de campion național !

Atletismul dispune la aceas
tă unitate sportivă de patru 
antrenori i Rodica Glrleanu, 
Ion Chiran, Dan Petrescu, Ion 
Rățoi ; are la dispoziție pista 
ți sectoarele de aruncări și 
sărituri de la Stadionul tine
retului și beneficiază de insta
lațiile de specialitate de 
sala „23 August", ca Și 
renurile de sport de la 
generală nr. 164. Și

„La -Triumf» — ne 
președintele clubului, 
Bolea — atletismul nu 
bucurat, ca alte secții, de con
tinuitate în activitatea antre-
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gă să-] supravegheze per
manent, descompletindu-ți 
sistemul defensiv și prin a- 
ceasta facilitfnd activitatea 
atacului nostru. Stelistul a 
evoluat, chiar și în echipa 
națională, pe mai multe 
posturi : extrem stînga, in
ter stînga și conducător de 
joc Spre această din urmă 
ipostază l-au împins antre
norii pentru calitățile șale 
multiple : puterea de a
gîndi rapid și de a acționa 
spre omul cel mai indicat, 
de a învăța și a dirija cel 
mai bine diferitele varian
te ale ofensivei, de a exe
cuta — prin stăpînirea â- 
proape perfectă a tehnicii 
— complicate scheme de 
derutare a adversarului.

Radu Voina este astăzi 
nu numai căpitanul echi
pei, ci și sufletul ei, pre
cum și un prețios ajutor 
pentru antrenorii naționa
lei.

— E greu antrenamentul. 
Radule ?
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am sim 
și mai 
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CAMPIONATE • COMPETIȚII
CARNET ATLETIC

Prin desfășurarea întrecerilor 
concursului republican al Juniori
lor mici, programat sâmbâtă fi 
duminică în sala de la Cluj-Na
poca, se încheie seria principale
lor competiții pe teren acoperit 
din acest an, care, la modul ge
neral, marchează un spor de ca
litate față de anii trecuțL Locul 
,^sălii“ îl vor lua, treptat-treptat, 
competițiile în aer liber.

Startul sezonului crosurilor a 
lost dat nu de mult. Acum au loc 
participări internaționale : Mari- 
dca Puică în Iugoslavia, HieFlo- 
roiu, la Milano, la tradiționalul 
„Cinque mulini“, apoi, duminica 
viitoare, la 23 martie, va avea loc 
„Crosul balcanic-*. De fapt este 
vorba de o ediție jubiliară, a 
XXV-a, pe care o va găzdui 
Qraiova. Pe traseul din Parcul 
poporului își vor măsura forțele 
alergători și alergătoare din țările 
balcanice, succesul întrecerii kw 
fiind facilitat, Intr-un fed, de e- 
forturile pe care forurile sportive 
craiovene le depun pentru buna 
organizare a competiției. Tot la 
Craiova, la 6 aprilie, vor avea loc 
91 întrecerile finale ale campiona
telor republicane de cros.

In sfârșit, este de subliniat și 
startul In noul sezon competițio- 
nal la marș. în Capitală este pro
gramată prima etapă a competi
ției tradiționale „Cupa de pri
măvară- care, anul acesta. își 
propune să atragă un număr cit 
mai mare de tineri ta practicarea 
marșului sportiv. întrecerile de 
duminică vor avea Joc în împre
jurimile Stadionului tineretului, 
pe următoarele distanțe : începă
tori — j fan, Juniori IU — 3 km, 
Juniori n — 5 km, juniori I — 5 
km și seniori 10 km. Etapa < 
n-a va avea loc la 23 martie iar 
a m-a la 6 aprilie.

RETURUL DIVIZIEI B 
DE RUGBY

Două din cele patru serii Me 
Diviziei B de rugby și-au 
reluat întrecerea. Cel mai aștep
tat meci a fost cel programat la 
Timișoara, derby al seriei a doua: 
Electrotimiș — Gloria P.T.T. Arad. 
Rezultat final : 3—3, după ce la 
pauză gazdele au condus cu 3—0. 
Observatorul federal Constantin 
Cocor aprecia că jocul a avut o 
valoarea tehnică mediocră, fiind 
dirz disputat, pe alocuri chiar 
peste limitele regulamentului, ar
bitrul Șt. Rădulescu ediminind de 
pe teren cite un component al 
ambelor echipe. Remarcați : Că- 
prăroiu șl Enache, de la timi
șoreni, Leca și Asmarandei de la 
oaspeți. Tot în această serie, cea
laltă pretendentă la primul loc. 
C.F.R. Cluj-Napoca, a învins, în 
deplasare, pe, Unirea Săcele cu 
4—0. Un ailt rezultat : Electropu- 
tere Craiova — I.O.B. Balș 8—19.

Și seria ccxnstănțeană a avut în 
program o partidă cu implicații 
în lupta pentru șefie : T.C. Ind. 
Midia — Constructorul 4—7. A fost 
un joc foarte dur, arbitrul I. Tă- 
lăban eliminând 3 jucători ai for
mației învingătoare și unul de la 
T.C. Ind.
CAMPIONATELE DE SCHI

(Urmare din pag. 1) 
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plica posibilă a unui tînăr dina- 
movist, Petre Ștefan, acum în 
poziția a treia cu 1:52,63. In 
continuare se află : Csaba Por
țile (1:53,10), Dorin Dinu (1:53,95) 

Dan Frățilă (1:54,06),
S-a desfășurat și prima man

șă din slalomul uriaș al seni
oarelor. Traseul nu a mai ofe
rit, de astă-dată, probleme di
ficile spre rezolvare «chioare
lor. Ca dovadă stă singurul 
abandon tn prima grupă valo
rică de 15 sportive, cel al schi- 
oarei Carmen Cozma. Cea mai 
rapidă cursă aparține Ericăi 
Codrescu în 2:12,86, urmată de 
colega sa de dub (Dinamo), 
Daniela Uncrop cu 2:13,50, și 
de Mariana Axinte (2:13,58), 
Elisabeta Stroe (2:14,15). Va 
mai reuși oare, încă o dată, 
Daniela Uncrop să facă rocada 
cu Erica- Codrescu, așa cum 
s-au petrecut lucrurile și la 
slalomul special ?

Voina șansă înseamnă...
, arbitri corecți, atenți, gata

să sancționeze tot ceea ce 
nu se află dincolo de limitele

und, regulamentului.
pei“. In ceea ce privește pre- 
> de gătirea, ar fi fost de ajuns,
i va poate, să-i vedeți o singură

a dimineață, săptămîna trecu-
:-am tă, pe handbaliști alergînd

peste 10 000 m pe niște 
este alei căptușite cu zăpadă,
pos- peste care gheața formase

o crustă tare, alunecoasă." 
lip- Era doar o porție din
îiuc. ,jneniu“-ul foarte consistent
ă el al unei zile de pregătire,
c ți Conducătorul de joc Radu 
de... Voina n-a început să co

și boare panta. 11 menține a-
, un colo, sus, unde se spune că
gan, ar fi apogeul sportivului
I a- de performanță, nu numai
; de pasiunea sa pentru hand

bal, ci și viața cumpătată 
fa- de ]a care nu se abate,

ntru Soția, Carmelita Voina, tot
JÎȘ- profesoară de educație fi

zică, II ajută eficient, iar 
fără copiii — Bianca, 5 ani, șl
pic Bogdan, 1 an, reprezintă

bucuria care merită orice 
(adu ♦a-rifitiu
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VIAȚA NEȘTIUTĂ A DERBYULUI
DINAMO-F.C. ABGEȘ

...PROLOGUL. E ora 14,15. Mo
dernele vestiare sînt goale. își aș
teaptă larma, bucuria și necazul 
oricărui joc. Ou o oră și 10 mi
nute înainte de meci, apare au
tocarul dinamoviștilor. Primul 
coboară Dinu, căpitanul echipei. 
E jovial. Spusese încă în avionul 
de Satu Mare, sîmbătă, că „Di
namo nu poate pierde revanșa 
cu F.C. Argeș regretând că a- 
cum nu se decide iarăși campio
natul, pa în iunie trecut. Cine 
știe ? !... „Secundul" Tănase Di
ma e și el sigur de victorie : 
„Istoria nu se mai poate repeta! 
Am învățat destule din acel e- 
șec !*. Țălnar e optimist. Dudu 
Georgescu e puțin îngrijorat. Are 
un hematom de la Satu Mare. 
Mulțescu indică scorul : „Anul 
trecut, cînd jucam la Jiul, am 
Învins cu 2—0 și am marcat un 
gol. Sper să se repete istoria S* 
Angelo Niculescu e tăcut. Liniștit: 
„E un meci normal de campio
nat !* Anunță formația. Cea ca
re a învins la Satu Mare. Pentru 
Angelo Niculescu nu există acel 
4—3 din vară, meci prin care Di
namo a pierdut campionatul. ...La 
14,35 apare președintele clubului 
piteștean, Ion Barbu. „Meci nul!- 
Indică el. E neliniștit că n-a sosit 
echipa, eu autocarul, de la ho
telul ^Flora-. N-au sosit nici ar
bitrii și observatorul federal Dan 
Matei se agită cu foaia de arbi
traj în mină. Nu va juca RaduH. 
Cu 42 de minute înainte de der
by, apare .caravana- piteșteană, 
cu antrenorul Florin Halagian în 
frunte. „Jucăm răspunde cu 
mai multe înțelesuri Dobrin. Cam
pionii par emoționați, au uitat 
parcă de succesul din vară, de 
pe acest stadion. Poate absența 
lui Radu n, poate Cu 39 de 
minute înainte de primul fluier, 
apar eei trei arbitri. Tușierul 
Mircea Ludoșan, din Sibiu, e la 
primul meci tn Capitală. .Cen
tralul- Gheorghe Jucan e emoțio
nat, dar optimist : „Am mai avut 
un meci „tare- în București, a- 
cum cițiva ani, Rapid — F. C. 
Argeș, 2—1. Ca și atunci, și a- 
eum am încredere în mine !“. Pe 
culoar, în fața vestiarelor, jucă
torii fac încălzirea. Doru Nicolae 
gândește cu voce tare. ,Lumea 
a citit că sînt în formă. Trebuie 
să demonstrez. Mai ales că se te“ 
Ie vizează !• iovănescu speră ca

•știri... știri...
I< Biletele de intrare pentru 

meciul de fotbal Naționala ’70 — 
Naționala *80, care va avea loc

I miercuri ÎS martie pe stadionul 
„23 August", s-au pus în vînza-

■ re la casele obișnuite.

După prima manșă a preliminariilor U E.F.Ă.

I JUNIORII NOȘTRI AU FĂCUT, LA IZMIT, UN PAS MARE
I SPRE TURNEUL FINAL, DAR Șl PARTIDA RETUR
I TREBUIE PREGĂTITĂ ClT MAI BINE

Echipa noastră de juniori a fă
cut, miercuri, la Izmit, un mare 
pas ta realizarea obiectivului pe 
care și l-a propus : calificarea la 
turneul final U.E.F.A. 1980. Prin 
victoria ou 1—0 asupra echipei 
Turciei, actuala reprezentativă de 
juniori a României are dreptul 
să se gîndească, cu îndreptățite 
speranțe, la prezența în faza fi
nală a competiției continentale. 
Nu numai rezultatul favorabil ne 
determină să facem această afir
mație, ci mai ales jocul ECHI
PEI (da, l-am subliniat cu majus
cule pentru că a fost o adevă
rată echipă) șl apoi evidenta di- 
ferență de valoare care a existat 
ta favoarea formației noastre, 
miercuri, pe terenul stadionului

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 15 MARTIE, ora 

13, în cadrul emisiunii „De la 
A la infinit" : Retrospectiva 
J.O. de iarnă de la Lake Pla
cid (partea a n-a), Campio
natele europene de atletism 
ta sală de la Sindelfingen și 
o discuție în studio cu foști 
portari al echipelor naționale 
de fotbal (M. David șl Ion 
Votoescu), handbal (Irina Cli- 
movsehi, Mihai Redl și Cornel 
Penu), polo (Mircea Ștefă- 
nescu) șl hochei (Dorin Dron).

DUMINICA 16 MARTIE, ora 
11 (programul n) : Fotbal, 
F.C. Constanța — F.C.M. Bra
șov, meci din Divizia B 
(transmisie directă de la Con
stanța ; comentator — Cornel 
Pumnea) ; ora 14 : fotbal, Di

SIMPLU, AVANTAJOS !

ILa seriile de Loz în plic afflate 
ta vânzare se atribuie AUTOTU
RISME „Dacia 1300“, „Skoda 120 
L- și ,,Trabant 601“, precum și 

ICÎȘTIGURI ÎN BANI de 20.000, 
10.000, 5.000, 2.000 lei etc. De ase
menea, agențiile Loto-Pronosiport 
și vânzătorii Orolanți din întreaga 

Ițară continuă să ofere în aceste 
zile Lozul Mărțișorului — emi
siune specială limitată, care be
neficiază de cîștlguri suplimentare 

Ita valoare de 1.700.000 lei ! MAI 
MULTE LOZURI JUCATE —MAI

r.C. Argeș să treacă șl al „ll«-lea 
val.

... MECIUL. Prima repriză, pe 
banca piteșteană. Halagian e agl- 

"" tat, ca de obiceL.. Vine primul 
gol, și îl ceartă pe Cristian pen
tru degajarea neinspirată. Ion 
Barbu e mai analitic : „E al trei
lea gol primit din faze fixe, în 
cele două deplasări ale sezonu
lui. Două la Tg. Mureș, unul 
aici !*. Vine penaltyul. Banca 
argeșeană e în picioare. „N-a fost 
penalty, nici vorbă !“... E 2—0 
pentru Dinamo. Aud cîteva șoap
te pe banca argeșeană : „Patru 
ne dau !“ ; „Ne revenim, nu se 
poate !“. Repriza secundă, pe ban
ca dinamoviștilor. Angelo Nicu
lescu privește calm jocul. Nu 
scoate o vorbă, nici atunci cînd 
vine primul penalty, la care „re
zervele" dinamoviste protestează, 
într-un târziu, strigă la Dinu : 
„Rămîi pe loc, strîngeți apăra
rea. Și mai simplu !** Augustin 
înscrie iarăși. Galeria bucureș- 
teană e fericită. Angelo Nicules
cu privește cu aceeași detașare... 
Stăneseu „reușește- al doilea pe
nalty. Angelo .Niculescu e neclin
tit. E 3—2. Meciul nu s-a înche
iat. „încurajați-1 pe Stănescu!** 
— fl aud pe antrenorul dinamo- 
vlM. Acord final. Dinamo a câști
gat.

... CABINELE. Dinu e supărat 
pe dțiva coechipieri: „în Ioc de o 
revanșă clară, la scor, un 3—2 chi
nuit !•. Da piteșteni, cei maimulți 
regretă că n-a fost 3—3. „Să nu 
uităm cum am jucat tn prima 
repriză-, intervine realist Ion 
Barbu, „Am jucat neașteptat de 
timid tn prima parte. Slab-, 
completează, bărbătește, Dobrin. 
Doru Nicolae îl mulțumește doc
torului. „Am Jucat cu întindere. 
Mi-a făcut Injecție Înainte de 
meci !•—, în cabina bucureșteni- 
Jor întră un bărbat timid. Are o 
cupă de marmură. O întinde lui 
Dînu : „Am venit din Județul 
Car aș Severin, special pentru 
meci. De astă-vară nu mai ani 
liniște ! Vă mulțumesc pentru re
vanșa de astăzi ! Cîștigăm cam
pionatul Electricianul Vantu 
Moica, de la cariera de marmură 
Valea Bistrei, după o noapte 
albă, pe tren, se grăbea să se 
întoarcă acasă. Fericit. în aștep
tarea derbyului cu Steaua !...

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI... ȘTIRI...
O Biletele pentru tntUnlrea

Dinamo — Steaua, care va avea 
loc duminică, de la ora 14, pe 
stadionul Dinamo au fost puse in 
vînzare la casete obișnuite. In 
ziua partidei nu se vor vinde 
bilete la casete stadionului.

Inonu din Izmit. Astfel, efortu
rile făcute în perioada de pregă
tire și-au primit o meritată răs
plată, declarațiile dinaintea aces
tei partide avînd o acoperire în 
fapte, reușită pentru care întrea
ga echipă și antrenorii ei — Ion 
Nunweiller și Gheorghe Cosma — 
merită felicitări. Nu vrem să fim 
înțeleși greșit pentru felul elogios 
ta care comentam evoluția echi
pei noastre de juniori după me
ciul de la Izmit. Avem însă con
vingerea că observațiile noastre 
sînt reale șl obiective și nutrim 
speranța că juniorii noștri vor ști 
să le înțeleagă ca atare. Evidenta 
superioritate pe plan tehnic a e- 
chipel noastre a ajutat-o să de
pășească cu bine dificultățile te- 

namo — Steaua (transmisie 
directă de la stadionul Dina
mo ; comentator — Sorin 
Satmari) ; oca 17,20 : „Șah" 
— emisiune prezentată și re
alizată de maestra internațio
nală Elisabeta Polihroniade ; 
ora 19,15 (programul II) : „Te- 
leramasport" — o emisiune de 
Dumitru Tănăsescu.

MIERCURI 19 MARTIE, ora 
17 : Fotbal, România 1970 — 
România 1980 (transmisiune 
directă de la stadionul „23 
August" ; comentator — Cris
tian Țopescu).

JOI 20 MARTIE, ora 18.05 S 
Fotbal internațional, rezuma
tele meciurilor retur din sfer
turile de finală ale cupelor 
europene interc’.uburl.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MULTE ȘANSE DE FRUMOASE 
SATISFACȚII 1

NUMAI ASTAZI ȘI M1INE...

• Prima tragere Loto 2 din 
ceastă lună, care va avea loc du
minică 16 martie a.c., vă oferă 
noi posibilități de a obține auto
turisme „Dacia 1300“ și mari câș

tiguri £n bani de valori variabile 
și fixe. Nu uitați, însă, că numai 

astăzi șl mâine se mai pot pro

etapa să Încheiat, 
COMENTARIILE CONTINUĂ

CAUTIND 
,JAPI ISPĂȘITORI* 
TRECI PE LINGĂ... 

PROPRIILE SLĂBICIUNI
Fără îndoială că după ce ai 

alergat 90 de minute tn aștepta
rea unul gol, cu convingerea că 
victoria trebuie să fie numai de 
partea ta. nu este deloc ușor să 
suporți un SEMIEȘEC pe teren 
propriu, așa cum a fost cazul 
Universității Craiova în meciul 
cu Sportul studențesc. Antrenorul 
V. S tău eseu preciza chiar că 
miercuri echipa sa a pierdut pri
mul punct acasă de cînd este an
trenor ta Bănie. De aici insă — 
de la o explicabilă stare de a- 
mărăciune și z ptoă la „tragedia-* 
inexplicabilă care l-a făcut pe 
unii dintre suporteri (și nu su
porteri oarecare) ai Clubului era- 
iovean să-și piardă simțul măsu
rii — este o cale mult prea lun
gă, iar atitudinea unora care l-au 
întimpinat în zona vestiarelor pe 
fotbaliștii bucureșteni șl pe ar
bitrii meciului eu invective și in
jurii este o oale lungă, care face 
abstracție de legile elementare 
ale ospitaHtății șl ale moralei 
sportive. CăutSnd „țapi ispășitori- 
al nereușitei lor altundeva decit 
ta propria neputință de a se rea
liza. nemulțumiții egalului nescon
tat de la CTalova au uitat, desi
gur, ceea ee era mal important, 
adică ceea ce... n-au făcut ta 
teren jucătorii Universității Cra
iova pentru a obține victoria. 
Sperind, totuși, că o vor face a- 
cum, cu mai mult Calm șl cu 
dreaptă judecată, vor ajunge, cu 
siguranță, la concluzia că semi- 
eșecul din meciul cu Sportul stu
dențesc are nu numai cauze 
strict legate de jocul propriu-zis 
(manifestări de individualism și 
superficialitate, lipsa de concen
trare în fazele de finalizare, care 
duc la ratări incredibile, uneori), 
ci șl cauze de altă natură, care 
țin de mentalitate, de educație. 
Lăudați, nu pe nedrept — unii 
jucători craiovenl au căzut ușor 
ta păcatul infatuării șl au consi
derat că este suficient să se 
cheme Ștefănescu, Cămătar u. 
Bălăci sau Cîrțu ca să aibă drep
tul la victorie. Și atunci cînd a- 
Ceasta nu se produce, el se e- 
nervează, cedează în fața necesi
tății plusului de efort, comit acte 
de nesportivltște fată de adver
sari șl arbitri. Cum s-a întâm
plat. dealtfel, si în meciul cu 
Sportul studențesc, în compania

renului alunecos, ea cîștigînd 
majoritatea duelurilor. Pe plan 
tactic, echipa a respectat indica
țiile primite, care decurgeau din 
ideea de joc prevăzută, pentru 
această întâlnire în deplasare, de 
conducerea tehnică. Iar angaja
mentul fizic de care a dat dova
dă reprezintă alt argument ta 
sprijinul afirmațiilor noastre. 
Datele tehnice principale ale me
ciului întăresc observațiile de mal 
sus : șuturi la poartă 15—8, pe 
poartă : 7—5 ta favoarea ju
niorilor români. E drept, nu tot 
timpul mecanismul a mers per
fect Au existat și greșeli de teh
nică, au fost și ezitantele începu
turi de repriză, au fost și cîteva 
ratări, au existat și unele servi
cii defecte ale mijlocașilor. Au 
fost șl unele perioade ta care 
echipa a trebuit să suporte domi
narea gazdelor, dar toate acestea 
stat perfectibile la o echipă de 
juniori alcătuită majoritatea din 
debutanți tatr-un meci oficial cu 
o asemenea miză. Acum, să re
marcăm faptul că, după cinci ani, 
o echipă de juniori a țării noas
tre reușește să facă un asemenea 
pas important spre calificarea la 
turneul final. Rămîne ca pentru 
jocul retur, oare se va desfășura 
la 2 aprilie, să se lucreze la fel 
de serios și responsabil, cum s-a 
lucrat ptaa acum, astfel ca să 
putem alinia o echipă șl mal pu
ternică decit la Izmit, unde — 
de pildă — nu s-a putut conta 
efectiv pe aportul titularului D. 
Zamfir, nerestabilit complet după 
o întindere suferită ta preziua 
meciului.

Adrian VASILESCU

cura bflete cu numerele prefe
rate I
• De asemenea, astăzi și ratine 

stat ultimele zile pentru depune
rea buletinelor de partidiSăre ia 
atractivul concurs Pronosport de 
duminică 16 martie 1680. Agen
țiile Loto-Pronosport vă așteaptă 
pentru a vă încerca și dv. șan
sele.

Tragerea Loto de astăzi, 14 mar
tie 1530, se televizează ta direct 
începând de la ora 16,25. 

unei echipe care și-a apăraft 
corect șansele, cu o mare dăruire 
de efort și care, desconsiderată 
inițial, a plecat acasă cu un 
punct prețios și meritat. Așa stând , 
lucrurile, ne-ar place să credem 
că atît conducerea echipei craio- 
vene, cît și jucătorii ei vor în
țelege, în interesul lor, impera
tivele momentului actual, acela 
care Ii poate duce la valorifica
rea deplină a potențialului ei 
sportiv și moral, la îndeplinirea 
obiectivelor sale majore de per
formanță. Și acestea sînt: MUN
CA, SERIOZITATE ȘI MAI ALES. 
MULTA MODESTIE.

Mihai IONESCU

FUNDAȘII GAFEAZĂ, 
MIJLOCAȘII 

AVANSEAZĂ SI..: 
CLUJENII MARCHEAZĂ 1
Studenții clujeni au venit la Tg.’ 

Mureș alegând singura alternativă 
care le acorda șansa menținerii 
ta plutonul echipelor cu posibi
lități de... salvare. ALTER
NATIVA ATACULUI. „Nu mal 
avem ce pierde — ne spunea 
înainte de meci Remus Cimpea- 
nu, vicepreședintele clubului uni
versitar — și de aceea vom a- 
borda întilnirea jucînd deschis; 
la eîștig-. Intr-adevăr, după flu

ierul de început al arbitrului R^ 
Petrescu — care a condus exce
lent întilnirea — studenții clujeni 
și-au trădat intențiile lor ofensi
ve adoptând o așezare în teren 
cu trei vîrfuri avansate (Boca, 
C&npeanu, Florescu). excelent 
susținute din linia a doua de Ba- 
tacliu, Suciu și Fl. Pop. Astfel,' 
fiecare acțiune de atac purtată, 
spre poarta lui Tapaszto s-a de
rulat în mare viteză și cu cel 
puțin un om în plus, superiori
tate numerică care i-a descumpă
nit pe fundașii mureșeni, meren 
depășiți, surprinși pe picior greșit . 
de varietatea combinațiilor. A- 
ceasta însă nu poate scuza ne
număratele GAFE COMISE de 
KSrtesl, Ispir, Unchiaș și, mal 
puțin, de Gali, care n-au arătat 
nici un fel de preocupare față 
de aplicarea unui marcaj strict,' 
om la om, care, firesc, ar fi 
sttajenit în mare măsură „moriș- 
ca clujeană". Totodată trebuie să 
arătăm că o mare parte din vină 
o poartă și cei trei mijlocași ai 
A.S.A.-ei (Both, Boloni și Bo-ze- 
șan), care au avansat exagerat 
de mult în jumătatea de teren 
adversă, cretad astfel un spațiu 
foarte mare între ei și coechipie
rii din ultima linie, suprafață de 
joc liberă unde au fost pre
gătite fără probleme toate ac
țiunile ofensive ale studenți
lor. Apreciem orientarea ofen
sivă a clujenilor, orientare care 
le-a adus o nesperată victorie, 
dar nu putem omite faptul că 
SUCCESUL LOR A FOST FACI
LITAT ȘI DE COMPORTAREA 
SUB ORICE CRITICA A MARII 
MAJORITĂȚI A JUCĂTORILOR 
DIN TG. MUREȘ...

Gheorghe NERTEA

CAPRICII 
DE ADOLESCENȚI ? I

S.C. Bacău a făcut miercuri u-
aul dtatre cele mai slabe jocuri 
dta acest campionat. Dună meci 
am discutat îndelung cu antre
norul Traian Ionescu. Normai; 
era nemulțumit, chiar mihnit de 
randamentul jucătorilor său. Care 
să fie explicațiile acestei neaș
teptate metamorfoze ?. l-am Între
bat. „As fi tentat să vorbesc de 
superficialitate în tratarea aces^ 
tui Joc, pe care unii l-au consi-t 
derat dinainte cîstigat. de o «-■ 
ventuală nerefacere a organismu
lui după efort, ne spunea Tr. 10- 
nescu. Dar acestea stat doar su
poziții..."

Refacerea după efort, deci. Dat 
șl Gloria Buzău venea după ua 
joc disputat tot sîmbătă. în care, 
ta plus, suferise șocul pierderii 
unui punct pe - teren proDriu. ta 
meciul cu A.S.A. Tg. Mureș. Pro
blema refacerii, deci, nu prea stă 
ta picioare. Criticabilă este, deed, 
altttudtaea față de joc a lui Va-, 
mânu, Șoșu, Chitaru, Antoni, Bo
tez, care cred, probabil, că pot 
juca cu toane, CÎND și CUM vor; 
că pot face ce vor tatr-un joc 
■au altul. Miercuri au fost su
părătoare neglijența ta faze sim
ple, ta pasarea balonului, în șu- 
tarea la poartă, dar cel mal mult 
a nemulțumit lipsa de angaja* 
meni a celor menționați, indite*! 
renta, blazarea. Regretabil este și 
faptul eă e vorba de jucători ti-i 
nai, • care ptaă nu de mult au 
tos» l&udatl.

Constantin ALEXE 1

CISTIGUR1LE TRAGERII LOTO 
DIN 1 MARTIE 1989. Cat. 1 t 5 i 
variante 26% a 50.M0 lei ; cat. 2 c 
6,50 a 19.039 lei ; cat. 3 : 10,25 a 
10.210 lei : cat. 4 : 42,50 a 2.464 lei; 
cat. S : 168,75 a 621 lei ; cat. 6 si 
289 a 362 lei ; cat. X : 1.592,25 ti 
100 lei. REPORT LA CATEGORIAL 
1 : lă.220 lei. dștigurile de 50.000 
lei de la categoria 1, au fost ob
ținute de : GHEORGHE MIHAIt 
LESCU din Jariștea — Vrancea r 
IOAN BKADATAN, IONESCU NI 
FLORIN, GHEORGHE EREMIA șl 
IONESCU F. NICOLAE, toți din 
București.



X

In Divizia de hochei

DINAMO ÎNVINGĂTOARE
Cea de a 13-a etapă a campio

natului republican de hochei pe 
gheață, Divizia A, disputată ieri 
La București, Miercurea Ciuc și 
Suceava, a fost dominată de me
ciul dintre S.C. Miercurea Ciuc și 
Dinamo București, cîștigat de 
oaspeți la limită, dar pe deplin 
meritat, la capătul uned confrun
tări de un ridicat nivel tehnic. 
O surpriză la Suceava, unde Me
talul Rădăuți a repurtat prima 
s-a victorie din campionat. Azi au 
loc meciurile etapei a 19-a.
• S.C. MIERCUREA CIUC — 

DINAMO BUCUREȘTI 4—S (1—4, 
1—1, 2—0). După ce au deschis 
scorul în mim. 2 prin A. Antal, 
gazdele au avut o ,,cădere* la
mijlocul primei reprize, cînd in 
patru minute (min. 11—13) dina- 
moviștii au înscris de patru ori. (!) 
prin Solyom, Tureanu, B. Nagy 
și Toke. Meciul era ca șl jucat, 
chiar dacă gazdele, după o re
priză egală (au mai înscris Gali 
șl Cos tea), au dominat copios ul
tima parte, marcînd alte două 
goluri prin același E. Antal. De 
notat numărul record de spec
tatori (peste 5000 !) care au plecat 
mulțumiți de calitatea ” _ 
sportive și arbitrajul — mulțumi-

disputei

V

LA M. CIUC: 5-4
tor — al lui M. Lupașcu (Rădă
uți), ajutat la cele două linii de 
N. Enachc (Galați) șl G. Tasnadl 
(M. due). (V. PAȘCANU — co- 
resp.).
• STEAUA — METALUL SF. 

GHEORGHE 14—9 (5—0, 3—1, 4—1). 
la capătul unui joc, ta care bucu- 
reștenil au „valsat* ta fața unul 
adversar resemnat tacă din pri
mele minute (în min. 1 scorul 
era de 9—0 !). Punctele au fost 
marcate de Cazacu 4, Oleniel 3, 
Justinian 2, Hălăucă 2, Popiscu, 
U tir ea, Gheorghiu — Steaua, res
pectiv Vlad și Csata. A condus 
A. Balint (M. Ciuc), ajutat de 
FI. Guberau șl Șt. Enclu, sunbU 
din București. De subliniat la 
acest meci, apariția ta formația 
bucureșteană a juniorului Udrea, 
care a șl marcat un gol... (ca.)
• METALUL RADAUTI — DU

NĂREA GALAȚI 5—2 (0—0, 1—1, 
4—1). Partidă interesantă, înche
iată cu o surprinzătoare, dar me
ritată victorie a gazdelor, care 
obțin astfel primeăe tor două 
puncte ta campionat. Au marcat: 
Curelea (3), Halus șl Coca — res
pectiv Brandabir (Z). A oondu. 
C. Enciu (București). (C. ALEXA 
— coresp.).

BOGAT PROGRAM COMPETITIONS DE LUPTE
Simbătă și duminică, ia Pitești, turneu internațional de juniori 

la greco-romane
Acest sfirșit de săptămînă 

este marcat de mai multe con
cursuri internaționale de lupte 
la care iau parte sportivii noș
tri. De pildă, simbătă și dumi
nică, la Pitești are loc con
cursul internațional de lupte 
greco-romane rezervat juniori
lor (20 de ani), la care vor fi 
prezente echipe complete din 
Bulgaria, Iugoslavia, Uniunea 
Sovietică și, firește. România. 
Tara noastră va alinia la star
tul Întrecerilor mai mulți concu- 
renți la fiecare categorie de 
greutate. Intre care li amintim 
pe : Marian Ștefan, Daniel 
Gross, Florin Diaconescu, Coa
te! Boată, Doru Spetea, Vasile 
Tudor, Gheorghe Mines, Aurel 
Glonț, Ilie Matei. Cornel Gho- 
rasim. Ion Hanu, Mircea Ște
fan etc. Antrenorii lotului ro
mân sint Marin Belușiea și Nl- 
colae PaveL

• Prima noastră garnitură 
națională de greco-romane par
ticipă, in aceste zile, la un

Turneul internațional de șah al României

D/N NOU O RUNDA ANIMATA,
Nicl o surpriză in partidele în

trerupte reluate iert dimineață. 
Potrivit așteptărilor, Ionescu a 
certat fără joc la Ghițescu, Ște- 
tanov la Kojder, iar Prandstettec 
a cîștigat La Grigorov.

După-amiază, în runda a 9-a, 
«-a dat din nou o luptă inte
resantă la marea majoritate a 
tablelor. Primele victorii m tur
neu le-au obținut Foișor ’* KoJ-

• «ier. și Ghindă la ștefaaov. în- 
<r-o partidă de mari complicații.

ni\M WINltL ClȘTlGl PRIMI LAUREAȚ1 Al C.M

ECHIPA DE SABIE
A ROMÂNIEI

/N7TRESANÎA

turneu internațional, la Tbilisi. 
Antrenorii Ion Corneanu și Ion 
Cernea Ii însoțesc pe luptătorii 
Constantin Alexandru, Nicu 
Gingă, Mihai Boțita, Ion Păun, 
Ștefan Rusu, Gheorghe Ciobo- 
taru. Ion Draica, Petre Dicu, 
Vasile Andrei, Roman Codreanu 
și Victor Dolipschi.

• Echipa de libere, din care 
nu lipsesc Aurel Neaga, 
Pușcașu, Ion Ivanov, 
Pircălabu, Gigei Anghel, 
Brindușan, Aurel Șuteu, 
clpă la un turneu tn

LA DOUA MARI
TURNEE ÎN R.F.G

olimpic al

Vasile 
Marin 
Petre 
partl- 

R.F.G.

Sabrerii din lotul
României vor participa în peri
oada următoare la două mart 
competiții internaționale organi
zate în R.F.Q. Astfel, simbătă șl 
duminică, Ioan Pop, Cornel Ma
rin, Marin Mustață, Alexandro 
Nllca șl Ion Pantellmonescu voe 
fi prezențl la turneul Individual 
de la Hanovra, ca apoi, între 
91 șl 13 martie să concureze la 
tradiționalul „Turneu al celor f 
națiuni* Ce se va desfășura la 
sodineen.

/ORGA

DESPRE TEHNICA LUPTELOR LIBERE, 
ÎN CONTINUĂ EVOLUȚIE

La sfirșitul săptămlnii trecute, la Bratislava, s-a desfășurat 
concursul intemațicaal de lupte libere al Cehoslovaciei, unde a 
fost prezent șl Vasile Iorga, în prezent antrenor al lotului o- 
llmplc al țării noastre, fost multiplu campion, care l-a însoțit 
Pe cei cinci reprezentanți al luptelor libere din România 
aceste întreceri. Invitat să ne ' 
pectivă, Vasile Iorga ne-a spus

.____ ____ Sg la
Informeze despre competiția res-

„cin msoitil''
i 1 '.Cupa Mondială" la schi faml- 

nln — ediția 1979—1980 — a-a 
încheiat cu victoria dublei cam
pioane olimpice Hanul Wenzel 

L ^Liechtenstein), care a totalizat 
ta clasamentul general 311 puncte, 
tund urmată de Annemarie PriiU- 
Moser (Austria) — 25®, Marfo 

. Therese Nadig (Elveția) — 230. p, 
Perrkte Pelen (Franța) — 192,
fcene Epple (R.F. Germania) — 

. 141 p.
Ultima probă a competiției, sla

lomul uriaș de la Saalbach (Ajus- 
trlA) a revenit Irene! Epple, cro- 

cu 
U 

s-a

■ nometrată in două manșe 
j 1:17.37. In clasamentul finei, 

ejalom uriaș, pe primul loc 
aituat Hannl Wenzel — ÎS ;.

DORTMUND, U (Agerpres). 
Proba de perechi din cadriM CJt 
de patinaj artistic a fost cfștio»H 
de cuplu* sovietic Marina Cer
kasova — Serghei Șahrai, cu 144.64 
puncte, pentru prima oară cam
pioni al lumii. Pe locurile ur
mătoare s-au situat perechile 
Manuela Marg-er — Uwe Bewres- 
dorf (R.D. Germană) — 142.92
puncte șl Marina Pestova — Sta
nislav Leonovid (UJL.S.S.) — 
141,68 puncte.

In proba individuală masculină, 
după desfășurarea „programului 
scurt*, continuă să conducă Jan 
Hoffmann (RJî. Germană) —
45,44 puncte, urmat de David «Mi 
tee (S.UA.) — 44,16 puncte 4t
Robia Comtas (AngBa) — SL33 
puncte

TURNEUL FEMININ

DE TENIS

DE LA BOSTON
U (Agerprcs). ta

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Finala „Cupei 

Koracl*’ va opune, la 34 martie. 
La Lifcge (Belgia), echipele iugo
slave Jugoplastika Split șl Cibooa 
Zagreb. In returul s om tfi oalelor 
Jugoplastika a învins cu 104—9d 
(du-pă prelungiri) formația italia
nă Arrigoni Rleti, iar Clbona 
Zagreb a dispus cu 92—44 dc 
Hapoel Tel Aviv.

CICLISM • Cursa pe etapa 
Paris — Nisa a fost clștigatâ de 
rutierul francez Gilbert Duci os 
Lassalle. urmat de elvețianul 
Stefan Mutter — la 3:02 șl olan
dezul Gerrie Knetemann — la 
3:46. • Penultima etapă a ..Cursei 
celor două mări* (Tirenianâ și 
Adriatică) a revenit la sprint 
belgianului Michel Crlquiellon — 
223 km în 5h45. Lider se menține 
Italianul Francesco Moser.

FOTBAL • La Singapore, ta 
finala turneului preolimplc (zona 
asiatică), reprezentativa Iranului 
a învins cu 4—0 (2—0) formația 
Singapore • In meci amical, la 
Zalaegerszeg, selecționatele olim
pice ale Ungariei si R-D. Germa
ne au terminat la egalitate 1—1 
(1—1).

HANDBAL • In semi fi na] de 
„C.CE,* (feminin) echipa Insti
tutului de educație fizică șl sport 
din Sofia a pierdut pe teren 
propriu cu 17—14 (3—19), meciul 
cu formația cehoslovacă Inter 
Bratislava. a La Szeged, ta meci 
amical măscuita : Ungaria — 
U-R.S.S. ÎS—3» (4—14).

HOCHEM • Ia turneul de la 
Ljubljana : RJ3. Germană — 
Franța 24—4 (4—4. 12—4. 4—4) ;
Iugoslavia — Bulgaria f ' ~ ' 
4—2, 4—1).

șah • Turneul de 
javik a fost cîștigat 
tor Kupreicik (UJLS.S.). 
din 12 posibile, urmat de Browne 
(S.U.A.) — 7% p, Sosonko (Olan
da) șl Miles (Anglia) — cite 7 p.

TENIS • In „optimile* turneu
lui internațional de la Bâblingen 
(R.F.G.), jucătorul englez Mark 
Cox l-a eliminat cu 6—2. 7—4 pe 
suedezul Jan Norback. Alte re
zultate : Fibak — Biroer 7—5. 
6—1 ; Probst — Gomez 6—4, 6—4, 
6—2. • Turneul de la Cairo a 
fost cîștigat de Corratlo Bara- 
zzutti : 6—4, 6—0 în final» ca 
Paolo Bertolucci.

NEW YORK, ______________
turui n al turneului feminin de 
tenis de la Boston, Virginia Ruzicl 
a învins-o în două seturi, cu 6—4, 
6—1 pe Roberta McCallum. Intr-o 
altă partidă, Virginia Wade a 
dispus cu 4—4, 7—«, 9—3 da 
Yvonne Vennaak.

„Turneul, organizat in pe
rioada I—I» martie, la Brati
slava, a reunit 165 de luptători 
din cele mai multe țări din 
Europa și o delegație de 14 
iportivi cubanezi. Pe foile de 
concurs au figurat o serie de 
luptători valoroși, de mal 
multe ori medaliați ai mari
lor competiții internaționale, 
ea D. Karabin (Cehoslovacia), 
R. Așuraliev (U.R.S.S.), B. 
Gehrke (R.D.G.), '
(Cuba) 
sportivi 
pregătiți, care și-au ctștigai 
locul tn loturile olimpice din 
țările lor. O primă remarcă 
Scare am făcut-o urmărind 

trecerile a fost aceea c4 
luptele libere s-au perfecțio
nat mult tn ultimii ani. Se 
constată o evidentă îmbunătă
țire a tehnicii de luptă ba
zată pe combinații tehnico- 
tactice variate și nu pe pro
cedee simple de atac așa cum 
se practicau luptele libere pe 
continentul nostru cu aproxi
mativ zece ani in urmă. In 
plus, aceste combinațti se exe
cută cu precizie și in mare 
viteză, fapt care di o mai 
mare spectaculozitate dispute
lor.

O altă constatare este îmbu
nătățirea rezistenței specifica 
de concurs a majorității par- 
ticipanțllor, fapt care de
monstrează că tn toate țările, 
chiar șt tn cele In care lupte
le libere n-au fost la cel mai 
înalt nivel, antrenorii și-au a- 
daptat metodele de pregătire 
la cerințele noului regulament

(U.R.S.S.).
I, A. Barbara 

etc- dar și mulți 
tineri, foarte bina

al F.I.L.A. Pentru cd m-am 
referit la regulament, trebuie 
să spun că turneul nu (-a 
disputat — așa cum se preco
niza — conform noilor propu
neri de modificare a regula
mentului, ci după regulile 
încă în vigoare.

O impresie deosebită mi-au 
lăsat luptătorii cubanezi, eu- 
noscuți pentru calitățile lor 
fizice deosebite, care au reu
șii. In ultima vreme, să rea
lizeze --------------- ' ~
nice, 
acest 
Cuba 
ze la 
ferlndu-mă 
prezentanți ai țării 
trebuie si spun că ei sint a- 
daptați la actualele 
ale regulamentului 
privind dinamismul luptei și 
măiestria execuției tehnice a 
diferitelor procedee. Cel mai 
bun exemplu este Aurel Nea
gu, ciștigător detașat al con
cursului, fără nici un punct 
de penalizare I tn mare pro
gres s-a dovedit și Ion Ivanov 
iar Aurel Șuteu ș-a comportat 
mulțumitor. Sub așteptări ■ 
evoluat Lajos Șandor, care 
nu reușește să progreseze la 
nivelul dorit. Amtntind și 
faptul că Andrei Ianko a 
participat la primul concur» 
după ce a suferit o interven
ție chirurgicali și, deci, pen
tru el întrecerea a avut mai 
mult un caracter de pregăti
re declt de verificare, am fă
cut și referirile la comporta
rea sportivilor romăni'.

însemnate progrese teh- 
Dacă vor continua pe 
drum, luptătorii din 

pot realiza unele «urpri- 
J.o.de la Moscova. Re

ia cei cinci re- 
noastre

cerința
FJ.L.A.

Revk- 
Vik-

la 
de___
. cu p

Din presa străină

FOTBALIȘTII TREBUIE SA GINDEASCA MAI MULT-
Antrenorul Hannes Weisweiller, 

reputat specialist in fotbal, ta 
prezent una din personalitățile de 
seamă ±ji aoccerul vest-german. 
publică în zarul „SPOBT*- 
ZCBICH un serial de articole, ur
mărite cu un deosebit interes. 
Reierindu-se la fotbalul de ieri 
și de azi, WesswelUer scrie prin
tre altele :

..Se Împlinesc 3 decenii de 
cdnd mă afiu in fotbal In calitate 
de antrenor. Din 1649 și pînă azi. 
ta fotbalul internațional s-au pro
dus schimbări esențiale. Pe cînd 
eram copil, șl apoi tlnăr jucător, 
se miza mult pe un fotbal-spec- 
tacoL Nu pot afirma că aceste ln- 
tUnlri nu erau atractive, paslo-

name, foarte frumoase. Astăzi, 
Insă, pentru a satisface pe su
porteri se joacă mal mult în fa
voarea rezultatului șl implicit, în 
dauna spectacolului I Să recapi
tulăm, pe scurt, modul în care 
se desfășura acum trei decenii o 
partidă : fiecare Jucător îșl păs
tra cu strictețe locul din echipă, 
nu ieșea niciodată din dispozitiv. 
Fundașii se aliniau pe linia de 16 
metri sau în fața porților, mij
locașii rătăceau undeva pe 
centrul terenului, iar cei 5 ata- 
canțli așteptau baloanele sau pa
sele trimise de cele două linii 
din spate. Extremele șl atacan
tul central nu-și părăseau locu
rile... Astăzi, se poate spune că

la

• ÎN AȘTEPTAREA PRIMĂVERII (nu nu
mai calendaristice), iacă o „sărbătoare a 
temil*, una din litttr.ele. 12 604 de schiori 
au luat startul ta tradiționala cursă de fond 
„Vasaloppet*, desfășurată între localitățile 
suedeze Saelen șl Mora. Cîștigătoeul a venit, 

'.r tasă, din Tirol. Este Walter Mayer, crono
metrat pe 85,700 km cu timpul de 4h08:09, 
primul austriac care cîștigă această dificilă 
întrecere. • NUMAI SURPRIZE ȘI IN 
;,CUPA DAVIS* 1 Echipa S.U.A., deținătoa
rea trofeului, este eliminată la Buenoe 
Alres, iar John McBnroe, prima sa rachetă, 
suferă și primele înfrîngeri ta competiție, 
învingătorii săi, Clerc și Vilas, meditează 
acum la strălucirile ademenitoare ale 
„Salatierei de argint*. în timp ce Connors 
și Gerulaitis au, poate, mustrări de con
știință, fiindcă nu s-au supus federației a- 
mericane de specialitate, preferind ta acest 
timp turnee de demonstrat!! ta Europa. Ab
sențele au influențat considerabil și celelalte 
rezultate. Abia s-a putut califica formația 
Franței, lipsită de aportul Iul Yannick Noah, 
accidentat. Iar team-urile Ungariei (fără 
Taroczy) și Spaniei (cu un Orantes semi- 
valid) sint acum pe banca spectatorilor. In 
semifinalele -celor două grupe europene se 
întîlnesc, așadar. Anglia — România, Ceho
slovacia — Franța, Suedia — R.F.G. și Ita
lia — Elveția. • LIPSESC NUME DE FAVO- 
RITI Și pe prima listă a laureatHor C.M. de

patinaj artistic în absența cuplurilor Irina 
Rodnina — Aleksandr Zalțev și Tay Babi
lonia — Boy Gardner, cîștigă a doua pere
tele sovietică Marina Cerkasova (15 ani) — 
Serghei Șahrai (a ani). De Gardner știm că a 
încercat să reia antrenamentele, după acciden
tarea sa pe gheața olimpică de la Lake Placid, 
dar a trebuit să renunțe în ultimul moment. • 
ARIPA DE CULOARE a ltd Real Madrid,

mult discutatul Laurie Cunningham, 
din nou in atenție. Marcînd 15 goluri ta 
ultimele 17 etape ale campionatului spaniol, 
Cunningham poate să declare cu convin
gere : „N-am venit La Madrid ca să bat nu
mai comere !...“ Fostul fotbalist „insulari* 
are două polițe de plătit : să asalteze bu
turile lui Celtic Glasgow (care a cîștigat 
cu 2—0, acasă, în C.C.E.) șl să-șl facă o 
reintrare onorabilă sub culorile naționalei

engleze. In turneul final al C.E. din iunie, 
contra... Spaniei. • IN TIMP CE SPECIA
LIȘTII atletismului trans-oceanic deplîng 
nivelul relativ scăzut al rezultatelor din se
zonul „Indoor* (excepție făclnd acel remarca
bil 4:00,8 pe 1500 m al americancei Mary 
Decker), o știre ce ține mai mult de cro
nica judiciară ne reamintește despre un 
supercampion de acum un deceniu șl jumă
tate. Bob Hayes, laureat olimpic la Tokio 
’64. lese din închisoare după 321 zile de pe
nitență, înainte de a fi împlinit anul de 
condamnare care l-a pus la index. Delic
tul : trafic de cocaină. Atît de jos a căzut 
un fost mare sportiv, învins în greaua luptă 
pentru existență dintr-o societate supusă 
afacerismului • ÎN CONUL DE UMBKA al 
necinstei - - ■ 
manevră 
caută să 
pierdute, 
rugby a 
pentru un turneu în . __________
sportivi de la Pretoria recurg la un șiretlic, 
tratînd aducerea unei „selecționate sud-a- 
mericane*, care ar include 90% jucători ar
gentinieni. Este de așteptat ca opinia pu
blică progresistă din America Latină să nu 
accepte punerea în practică a unei aseme
nea stratageme, cusută cu . ață albă

trebuie consemnată și o ultimă 
a rasiștilor sud-africani. care 

recîștige în sport pozițiile de mult 
Anunțați oficial că echipa de 
Argentinei nu va onora invitația 

‘ R.S.A., diriguitorii

# Radu VOIA

loibalul a evoluai : nu se mal 
ține cont de pos'ul pe care loc* 
inițial, declt ta linii generale. A 
devenit frecvent faptul că izn 
fundaș demarează pe extremă șl 
trage La poarta adversă. Sau 
invers : unul dintre atacanți (sau 
mal mulți) ajută la nevoie apă
rarea împreună cu mijlocașii, Laz, 
după necesitate, cu totll trec ia 
atac. Cred că ideile tactice folo
site de antrenori stat bun-e, chiar 
dacă astăzi se- Înscriu mal puține 
goluri decît în trecut, pentru că 
apărările stat mal bine organi
zate. Comparlnd însă pregătirea’ 
jucătorilor din apărare, cu ce* 
din atac, pot afirma că prima 
stat ta avantaj. Este clar că la 
fotbalul zilelor noastre jucătorul 
universal este foarte necesar in 
toate formațiile. Pentru aceasta 
se cere ca fotbaliștii sâ lovească 
balonul la fel de bine cu am
bele picioare, să albă un joc da 
cap ireproșabil, șl ta plus o pre
gătire fizică excelentă. Nu sta* 
de acord ca jucătorii să alerga 
de dragul de a alerga fără rost, 
să-șl irosească forțele tn mod 
gratuit. El trebuie să alerge a- 
tunci cînd se Ivește situația cea 
mal adecvată unei demarcări sau 
să primească o pasă la tntîlnireț 
ajungtnd tn poziția Ideală de a 
șuta la poartă. De<d, el trebuie 
să gîndească mal mult, să alerge 
attt cit este necesar și să aplice 
tactica cea mai potrivită. Nu vreau 
să Jignesc pe nici un antrenor, 
dar îmi permit să le atrag a- 
tenția că tn trecut. pregătirea 
tehnică — șl mă refer ta primul 
rînd ’a fente, -iriblinguri, forța 
șutului — era mai bună. Astăzi, 
primează pregătirea fizică și tac
tică — ceea ce nu e rău — dar 
nici tehnicitatea Jucătorilor nu 
trebuie neglijată, cineva spunea, 
pe bună dreptate, că din cauza— 
vitezoL controlul balonului nu s« 
mai poate face atît de bine șl 
de aceea asistăm la ratări «cît
roata carului»—*
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