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Miine, etapa a 23-a a diviziei A la fotbal

DINAMO STEAUA, UN DERBY
NU DOAR TRADIȚIONAL, CI REAL• ••

CLASAMENTUL PROGRAMUL ETAPEI
1. UNTV. CRAIOVA 22 12 5 5 46-29 29
2. Steaua 22 11 7 4 47-24 29
3. Zi IX 5 6 34-24 27
4. F.C. Baia Mare 22 12 2 1 37-29 26
3. F.C. Arpei 22 11 4 7 33-25 26
6. Jiul 22 10 4 8 19-25 24
7. Sportul stud. 22 10 3 9 23-20 23
8. Chimia Rm. VI. 22 10 3 9 29-27 23
9. S.C. Bacău 22 7 9 • 29-32 23

10. F.C.M. Galați 22 8 7 7 34-40 23
t‘. /LS.A. Tp. M. 22 9 4 9 26-30 22
12. „Foii* Tim. 22 9 2 11 29-30 20
13. F.C. OH 22 8 3 11 28-36 19
14. C.S. Tirpovițte 22 7 5 10 24-35 19
15. „U* Cluj-Nap. 22 8 ? 12 24-29 18
10. Politehnica lași 22 8 2 12 25-31 18
17. Olimpia S. M. 22 4 7 11 30-36 1S
18. Gloria Buzău 22 4 4 14 16-34 12

București :

Petroțoni : 
Galați : 
lași :
Rm. Vîlcea: 
Satu Mare : 
București :

SPORTUL STUDENȚESC - „POU“ TIMIȘOARA 
(Stadionul Republicii, ora 12,45)

JIUL 
F.C M
POLITEHNICA
CHIMIA 
OLIMPIA
DINAMO

(Stadionul Dinamo, ora 14 — meci televizat)
F.C ARGEȘ - GLORIA BUZĂU
......... .................. - C.S. T1RGOVIȘTE •

- S.C. BACĂU
- F.C. OLT
- UNIV. CRAIOVA
- F.C. BAIA MARE
- A.S.A. TG. MUREȘ
- STEAUA

Pentru mine, alegerile de la 
9 martie — desfășurate într-un 
cadru cu adevărat sărbătoresc, 
cu participarea entuziastă, din 
inimă, a tuturor cetățenilor pa
triei la un act politic cu sem
nificații adînci în viața noastră 
a tuturor — au constituit o do
vadă grăitoare a unității po
porului în jurul partidului, ex
presie a deplinei adeziuni la 
politica internă și externă pro
movată de România socialistă. 
Votul pe care l-am dat candi
daților F.D.U.S. poartă în el 
sentimentul de încredere în 
perspectivele luminoase care se 
deschid în fața țării, iar în
crederea este fundamentată pe 
minunatele realizări în toate 
domeniile. Iată, de pildă, car
tierul bucureștean în care lo
cuiesc — pe Calea Griviței, în 
apropiere de Șoseaua N. Titu- 
lescu — înflorește pe zi ce tre
ce. Se ridică blocuri cu o linie 
arhitectonică încintătoare, cu 
apartamente confortabile, care 
aduc mare bucurie celor ce se 
mută în ele. Este numai o la
tură a multiplelor strădanii pe 
care partidul și statul le fac 
pentru înfrumusețarea 
oamenilor. Iar oamenii 
știenți de aceasta și

vieții 
sînt con- 
participă

activ și afectiv — ta frunte <M 
aleșii lor — la împlinirea do
rințelor de mal bine de car* 
sînt animați.

Ca fost "sportiv de perfor
manță, actualmente activist al 
mișcării sportive, îmi dau bine 
seama de ce condiții materiale 
și sociale se bucură astăzi tine
retul dornic să facă sport, per
formanță.

Un asemenea eveniment politie 
ne stimulează, ne angajează 
într-o muncă și mai susținută, 
fiecare în sectorul său de acti
vitate, pentru ca astfel națiunea 
noastră " 
pentru 
semnat 
analize 
depuse 
volei și al unei hotărîri ferme 
de a-mi îndeplini pe viitor la 
un nivel superior sarcinile. In 
ajunul alegerilor ăm reușit să 
obținem calificarea ambelor re
prezentative la J. O., dovadă 
că am lucrat cu folos, dar pen
tru o afirmare și mai puternică 
a voleiului nostru va trebui să 
ne sporim eforturile, eficiența 
muncii.

VASILE PAVEL
maestru al sportului la volei, 

antrenor federal

să prospere. Firește, 
mine alegerile au in- 
deopotrivă prilejul unei 
retrospective a muncii 
în cadrul federației de

Colocviu studențesc

Pitești
Cluj-Napoca: UNIVERSITATEA VOM RIDICA TOT

Ca excepția meciurilor de ia București, celelalte partide vor începe 
la ora 16.

Stadionul 
Republicii ® Traian lonescu, din 
pe Jiu, dar cu alte intenții • La

pe
nou
Ga-

PROTAGONISTELE PROMIT UN JOC DE
Miine, la numai patru zile 

de la consumarea derbyului 
Dinamo Argeș, iubi-

AUGUSTIN (Dinamo)

torul de fotbal din Capitală va 
lua, din nou, drumul stadio
nului din șos. Ștefan cel Mare 
în dorința de a asista la un 
alt „cap de afiș“ al campio
natului Diviziei A : meciul DI
NAMO — STEAUA. Un derby 
nu al ultimilor ani, cum 
consacrat a fi întrecerea 
tre echipele lui Dinu și 
brin, ci dintotdeauna.

La ora vizitei noastre în 
cui sportiv Dinamo, jucătorii 
lui Angelo Niculescu și Tănase 
Dima participau — cu tot efec-

s-a 
din- 
Do~

par-

ACTIVITĂȚII
MAI SUS ȘTACHETA 

NOASTRE
Au trecut doar cîteva zile de 

cînd, alături de întregul nos
tru popor, am trăit momentul 
solemn al prezentării în fața 
urnei, pentru a-mi da votul 
meu candidaților Frontului De
mocrației și Unității Socialis
te. Ca umil care am 
și m-am format la 
muncii în anii regimului 
cialist, cînd poporul a devenit 
cu adevărat stăpîn pe propriul 
său destin, la 9 martie am vo
tat cu sentimentul profundei 
recunoștințe pe care o purtăm

partidului, secretarului gene
ral. președintele României so
cialiste, 
Ceaușescu, 
de 15 anj ___
culmi nebănuite, luptă cu ab
negație pentru binele deplin 
al poporului său. Am pășit în- 
tr-o nouă legislatură cu cre-

tovarășul Nicola* 
cîrmaciul care 

conduce țara pe
lăți, derbyul promovatelor • Politehnica 
sau Universitatea ?, aceasta-i întreba
rea din Dealul Copoului O La Rm. Vîl

cea, două echipe care cred 
în atac • Va prinde Olim
pia ultimul tren ? • Dar 
Gloria ? • Pe Someș, un 
meci pe „muchie de cuțit* 

„A*.......B" ?...

VALOARE
tivul valid — pe terenul n, 
la un antrenament de inten
sitate medie, urmind ca după- 
amiază să se relntîlnească pen
tru a doua lecție. O bună parte 
din timp, tehnicienii dinamo- 
viștilOT au avut ajutoare de 
preț în foștii lor jucători An
drei și Varga, primul lucrînd, 
separat, cu portarii, iar cel 
de-al doilea cu mijlocașii și

DUMITRU (Steaua)

înaintașii, cărora le-a servit 
numeroase mingi de gol, „Cu 
un jucător ca Varga alături de

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare In pag a 7-a)

Serghei

„IN
BATE

crescut 
școala 

so
ION RADU

președintele Asociației spor
tive Metalul Plopeni

(Continuare în pag. a 3-a)

Covaliov (Mexico, 1968)

CANOEA DE DUBLU
O SINGURA INIMA

Serghei Covaliov a devenit 
campion olimpic in 1968 (Ciu
dad de Mexico), in canoea de 
dublu, împreună cu Ivan 
Patzaichin. După patru ani, 

lipsit o zecime de secun- 
(sau chiar 
a cuceri

aur.
— Cum 

pion olimpic, 
- Cam pe

Deși vin de la Mila 23, am în
ceput cu înotul. Copil fiind, 
am fost la cîteva concursuri. 
Am înotat la Sulina, la Tulcea, 
„in ciupercă". Cînd a venit 
vremea armatei, a spus cineva 
ci aș putea să ajung inotător.

i-a 
dă 
tru 
de

mai puțin) pen
ei nouă medalie

ai devenit cam- 
, Serghei ? 
nepusă masă.

în prima zi a finalelor de judo ale seniorilor

M. FRATICA, M. TOM A, D. RADU Șl M. CIOC - CAMPIONIo
Sala Progresul din Capitală a 

fost ieri neîncăpăboare. Aici au 
început finalele celei de a 
XI11-a ediții a campionatelor re
publicane individuale de judo ale 
seniorilor. Pe două tartami, ase
mănătoare celor folosite la ma
rtie competiții, și-au încercat 
șansele, în ziua inaugurală, Ana
liștii de la categoriile mari da 
greutate. Cum era de așteptat, 
chiar de la primele meciuri spor
tivii ani aruncat totul in luptă, 
pentru victorie.

Ea categoria semimijlocie sorții 
au decis ca, principalii favoriți, 
M. Frățică (Nitramonia Făgăraș) 
șl L. Lazăr (Rapid Arad) să 
concureze în aceeași serie. Ei 
și-au întrecut pe rînd adversarii 
alungind să-și dispute — conform 
sistemului de desfășurare — pri
mul loc în serie. învingătorul ur- 
mînd să lupte în finala catego
riei. Arădeanul a luat. în pri
mele minute, un avantaj minim 
și se părea că va reuși să și-l 
păstreze pînă la gongul final. 
Dar, eforturile făcute în fața 
campionului en-titre l-au deter
minat pe Lazăr să bată în retra
gere șl. în cele din urmă, el a 
fost învins clar. Așadar, pentru 
finală s-a calificat M. Frațică 
susțlnînd partida decisivă cu V. 
Dușa (Dinamo Brașov), învingă-

Mihalache Toma (Dinamo București) surprins cu citeva secunde 
inainte de a obține victoria prin ippon in meciul cu Dan Mihai 
(A.S.A. Tg. Mureș) ‘ Foto : Vasile BAGEAC
tor în cealaltă serie In mai pu
țin de două minute finala s-a 
Încheiat prin tr-un ippon necru
țător : Frățică și-a surprins ad
versarii cu un kansetsu-waza 
(procedeu tehnic de luxare) șl 
astfel Dușa n-a mai putut evita 
înfrîngerea.

Intr-o finală inedită aveau sâ 
se întîlnească, în limitele cate
goriei mijlocii, frații Mihalache 
Toma (Dinamo București) șl Ște-

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 6-a)

Dar, după citeva 
luni de armată, 
m-am luat cu prie
tenii din Deltă, e- 
rau ei mai multi, 
Maxim, Ivanov, Ma- 
carencu, celălalt Co
valiov, de-i zicea 
Chindu, și am tre
cut la canoe, mai 
mult ca să fim 
împreună. In iama 
aceea, 
’65, 
bac, 
vreo 
mini 
tică 
am așteptat primăvara, să a- 
jungem pe apă, că noi pe apă 
am trăit.

— Se spune, In 
că oamenii din Deltă 
venit la caiac și la canoe 
un simț special al bărcii.

— Ar fi ceva, dar eu

intre ’64 și 
am făcut și 
ceva crosuri, 

două săptă- 
de gimnas- 

și, mai ales,

general, 
au 
cu

nu

prea cred că e vreo legături 
intre barca aia mare de la 
Mila 23 și canoea cea ușoară.

loan CHIRILĂ

(Continuare tn pag. a 3-a)

Campionatele naționale de schi seniori

KAROLY ADORJAN CIȘTIGATOR IA SLALOM URIAȘ
Daniela Uncrop la al doilea titlu

POIANA BRAȘOV, 14 (prin te
lefon). Manșa a doua, decisivă, 
a slalomului ------ -■■- ---■—»
campionatelor naționale de schi 
ailpin pentru i._l 2 _ . 2
nici o surpriză. Karoly Adorjan 
(provenit de la C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc, acum fiind antrenat de 
N. Cașa și V. Brenci). liderul 
intermediar și-a păstrat poziția, 
cucerind titlul de o manieră si
gură. fapt care subliniază fru
moasele sale perspective de pro
gres (are doar 19 ani). El aduce 
pentru A.S.A. Brașov un titlu la 
slalom uriaș, după o întrerupere de 
4 ani. Alexandru Manta și-a păs
trat locul secund 
prima manșă. El 
din nou, că este 
tor, conținuînd 
constante în lupta pentru prime

le locuri pe parcursul acestui se
zon. Csaba Portlk a venit al trd-

uriaș din cadrul

seniori n-a adus

ocupat după 
a demonstrat, 

un bun luptă- 
prezențele sale

avînd meritul de a nu se 
de la o manșă la alta, 
ni se pare a fi saltul de

lea, el 
pierde 
Notabil _ ________ __ ________ ___
la locul 11, in prima manșă, la 
locul 4 în final realizat de Ion 
Cavași. Această revenire îl pro
pulsează din nou pe schiorul dl- 
namovist în întrecerea pentru 
primul loc la combinată alpină, 
ce va fi alcătuită mîine (n.r. azi), 
după coborîrea de pe pirtla 
Lupului.

Dacă seniorii nu ne-au oferit 
— cu excepția lud Cavași — 
mari răsturnări de poziții, fetele, 
în schimb, au făcut totul ca să... 
nu-șl păstreze locurile din prima 
ooborlre. Daniela Uncrop (des
coperită si antrenată de Gheor-

Radu TiMOFTE

(Continuare In pag, a 6-a)



PERENITATEA SPORTULUI

CALEA AUTODEPAȘIRII DUCE
SPRE PODIUMUL OLIMPIC!

i
Ctad un sportiv atinge 

culme oarecare, ta fața lui 
cepe numaidetit un alt urcuș, 
mai ascuțit. Dacă îl parcurge 
și pe acesta, începe escaladarea 
unei a treia culmi, și mai mari. 
Și tot așa, cît timp poartă tri
coul de sportiv.

Pentru natura performanței, 
este specific ca distanța dintre 
„sportivul concret" și „sportivul 
ideal" să se reformuleze mereu, 
chiar cînd se pare că începe să 
fie atins ceea ce se cheamă i- 
dealul. O asemenea împlinire 
ar însemna însă sfîrșitul dez
voltării și acest lucru nu este 
posibil. Dezvoltarea în sine nu 
se poate opri, dar dezvoltarea 
sportivului concret DA ! Dacă 
el a încetat să tindă spre mai 
mult, spre mai bine, evoluția sa 
firească se va opri. Pentru 
ta lumea sportivă re’ișește 
Învingă acela 
mul Ia valori 
lorlaîți.

Lia Manoliu 
lum uriaș de 
peste valorile generației sale și 
egal cu haremurile de azi ! își 
completa zilnic pregătirea cu 
30 de minute furate somnului 
de dimineață. Iar în baie, spri
jinită de calorifer, repeta păti
maș genuflexiunile și - - - 
care i-au conturat fidel 
pirueta aducătoare 
olimpice...

A nu fi mulțumit 
suți detit o clipită, 
ești pe podium, pentru ca ime
diat ce ai eoborît să declari o 
luptă necruțătoare cu tine în
suți, încercînd să-ți smulgi alte 
energii latente, iată o cale si
gură spre progres. Ctad devii 
propriul tău stăpîn și te „ex
ploatezi” nemilos dar rational, o 
lei înaintea tuturor.

Jiri Raska, campion olimpic 
la sărituri cu schiurile, iși con
fecționase o vestă specială cu 
cincisprezece buzunare, iar ta 
fiecare băga cite 1 kg de nisip. 
Cu această vestă a alergat toată 
primăvara și vara peste dea
luri. „Vesta calvarului” s-a do
vedit ulterior „vestă olimpică”, 
dăruindu-i mult rivnita meda
lie de aur...

Un alt mare campion, ciclis
tul Gustav Adolf Schur, se lua 
la întrecere nu cu coechipierii 
săi, ci cu ... autobuzul. într-o 
luptă crîncenă. Din dorința de 
a fi mai rapid decît un motor 
S-au născut acele însușiri care 
l-au netezit calea spre medalia 
olimpică : disciplina și princi
piul de fier de a cere maximum 
de la el însuși.

Fiecare sursă de putere dez
voltată la timp înseamnă un 
triumf asupra ta. Numai așa ia 
naștere încrederea demnă șl 
neclintită, calmul și luciditatea 
marilor campioni, care nu stat 
nici supraoameni și nid nu 
folosesc vreo pilulă miraculoa
să... Cînd te dor toate ta antre
nament și treci peste această 
durere, ctad sacrificiul este pri
vit ca o necesitate de progres 
și nu ca un
Ii depășește 
său și intră 
de excepție.

Margitta Gummel, campioană

care ajunge 
inaccesibile

o 
ta

că 
să 

pri- 
ce-

vo-a depus un 
muncă, cu mult

de

flotările 
și aprig 
medalii

de 
doar

tine în
tind

supliciu, sportivul 
pe cei din jurul 
în rîndul valorilor

ANUNȚ
Luni 17 martie 1980, la 

ora 12, în sala Dalles, Con
siliul municipal București 
pentru educație fizică și 
sport, în colaborare cu Cen
trul de cercetări științifice 
al C.N.E.F.S., organizează, ta 
cadru] Universității Cultu- 
ral-Știtațifice, lectoratul me
todic pe problema selecției 
și a pregătirii sportivilor 
nominalizați pentru Jocu
rile Olimpice — 1984. Vor 
face expuneri Puiu Anghel, 
președintele clubului sportiv 
Voința, Crista Szocs, Ștefa- 
nia Dinescu, Mircea 
linschi, Ion Grigoriță
antrenori la același dub.

Ze- 
toți

Sportul

olimpică la aruncarea greutății, 
declara : „Cînd mădularele te 
dor de la ultimul antrenament, 
tind trebuie să pleci duminică 
pe viscol pentru a face crosuri 
de antrenament cu încredere și 
liniște sufletească, ai triumfat 
la urma urmei asupra ta“.

La Jocurile Olimpice de la 
Montreal, Dan Grecu și-a de
pășit durerea umărului trauma
tizat, cu încrederea pe care 
doar sportivii adevărați o gă
sesc în străfundurile ființei lor, 
tiștigînd o medalie de bronz, 
medalie și a triumfului 
pra suferinței sale.

în performanță un mare i 
pion se întreabă mereu : 
trebuie să acționez pentru 
recordul să fie nu numai atins, 
ti și depășit 7 Interogația «- 
ceasta devine în zilele noastre 
recunoașterea responsabilă a 
nevoii de autoperfecționare, de 
eliminare a unor stări de lu
cruri negative, de perfecționa
re a stilului de muncă. Intr-un 
cuvînt, suportul moral al actu
lui de conștiință prin care se 
realizează saltul, spre o nouă 
calitate a muncii de perfecțio
nare, constituind ea însăși esen
ța performanței.

Ne întrebăm cum pot spera 
la medaliile olimpice unii din
tre sportivii noștri care nu nu
mai că refuză actul conștient 
al autodepăsirii. dar nici mă
car nu îndeplinesc sarcinile 
curente de antrenament, refa
cere, alimentație sau viață 
sportivă 7

Cum se pot explica 
loasele prăbușiri, între 
de formă, decît prin 
autoexigenței, fie prin 
re, automulțumire, sau 
de la preceptele marii 
mante ?

Dialogul viu, pătimaș, din 
conștiința sportivului cu el în
suși: „Poți?", „Trebuie să poți!”, 
necesită nu numai un cadru 
concepțional, o mentalitate 
fermă și sănătoasă, ci și unele 
căi eficiente de rezolvare.

Autodepășirea este refuzată 
celor certați cu ordinea și dis
ciplina, cu regimul de viață dur, 
auster al marii

asu-

cam- 
cum 

ca

miracu- 
vîrfuri 

slăbirea 
delăsa- 

abdicări 
perfor-

performanțe, 
ale cărei legi sînt aspre cu 
ce le încalcă, dar loiale cu 
ce le ies în întîmpinare.

Este clar că nici o șansă 
poate avea un sportiv obosit și 
plictisit, care abia așteaptă ca 
antrenorul să întoarcă privirile, 
ca să se odihnească în timpul 
antrenamentului. Cît de departe 
este distanța care-1 separă de 
adversarul lui, care lucrează, 
lucrează, lucrează, îndîrjit, ob
sedat de gîndul ca 
cineva din țară sau 
să-l întreacă ?

Cu ce moral intră 
un sportiv care știe 
eu „jumătăți de măsură”, ta 
comparație cu cel care s-a „bi
ciuit” fără milă 
făcut rațional 7

Autodepășirea 
autoexigență nu 
ocazional, făcut odată, ctad 
chef, ti ta pași continui, fermi, 
avînd la bază principiul acu
mulărilor de zi cu zi, fără com
promisuri și fără abdicării, sa-

cei 
cei

nu

nu cumva 
din lume

in concurs 
că a lucrat

dar s-a și

generată 
este un

re-

de 
act 

ai

crifictad distracțiile, timpul li
ber, cu liniștea și seninătatea 
celui care știe că în final toate 
vor fi recompensate. Triumful 
asupra propriei tale ființe, asu
pra celor din jur nu poate fi 
egalat ca măreție și semnificație 
cu nimic ! Gtadul la această 
perspectivă, accesibilă doar ce
lor tari, cere însă ca fermita
tea, tăria de sine să fie dove
dite permanent, ta tot ceea ce 
face și simte sportivul. Numai 
cu o asemenea stare de spirit 
și acțiune poate el deveni o 
excepție, un campion !

Fără îndoială că bătătorirea 
zilnică fără răgaz a cărărilor 
autoexigenței, prin autodepăși
rea pas cu pas a propriilor re
zerve, ii va purta inevitabil pe 
sportiv spre podiumul olimpic.

MARIA ȘERBAN
psiholog

Pină mai zilele trecute iu
bitorii sportului le aplaudau 
eforturile și implicit buna 
comportare ; plnă mai ieri cro
nicile sportive le subli
niau, nu o dată, nume
le pentru bunele lor evolu
ții iar acum, după ce și-au 
pus la naftalină, spre amin
tire, ultimul tricou de com
petiție el au trecuit pe margi
nea terenului pe banca re
zervată ... antrenorilor 1

Radu Durbac, fundașul XV- 
Jul militar care a 
ani de-a rindul la 

echipei de rugby 
Steaua ta campio
natul primei noastre 
divizii, iar ca selec
ționat în lotul repre
zentativ s-a eviden
țiat deseori ta multe partide 
ale naționalei este antrenor 
secund la echipa Steaua, care 
l-a consacrat ca unul dintre 
cei mal buni rugbyștl al noș
tri.

Gherghe Berceanu, luptăto
rul cu un palmares excepțio
nal în care figurează titluri 
de campion olimpic — 1972
(medaliat ou argint ta 1976), 
campion mondial — 1969 șl 
1970 (locul D ta 1975), cam
pion european — 1970 și
1972, campion mondial univer
sitar — 1973, a spus adio acti
vității eompetiționale, dar a 
rămas pe mal departe Ungă 
saltea, punindu-șl experiența 
șl cunoștințele ta slujba 
unor noi generații de tineri 
luptători de greco-romane.

contribuit 
succesele

■ ■■
Asemenea exemple sini în

că multe, și la alte ramuri 
sportive. Ultimii veniți în ma
rea familie a antrenorilor sini 
hocheiștii Eduard Pană, care 
conduce astăzi formația foș
tilor săi coechipieri de la Di
namo, și Dezideriu Varga, ca
re se ocupă de creșterea celor 
mai mici jucători, la Steaua. 
Ambii au fost multă vreme 
component! ai naționalei noas
tre. în sfîrșit, la Rapid, sări- 
toarea în înălțime Virginia 
Ioan, fostă campioană mon
dială universitară și record

mană națională, și-a 
pus în cui pantofii 
cu... cuie și se ocu
pă acum de pregă
tirea unor tinere a- 
tlete care să-i ia

locul.
Am 

tru a _____ _ . .
renitatea sportului, dragostea 
și, în egală măsură, respon
sabilitatea cu care este privi
tă activitatea de pe stadioane. 
Și apropo de âceasta, iată șl 
cîțlva dintre meșterii făurari 
al atletismului, de pildă, <te. 
loan Arnăut (care împlinește 
astăzi 70 de ani 1), Olimpiu 
Constantinescu-Nehoi din Ro
man, Alexandru Mazilu din 
Ploiești, Florin Matei din Be- 
iuș (șl el trecuți bine de 60 
ani), oameni prezenți, zi de 
zi, pe stadion la antrenamen
te șl concursuri, tehnicieni de 
vază de la care mal tinerii 
lor tovarăși de muncă au în
că multe de învățat 1 ...

Romeo VILARA

șublinlat acestea pen- 
arăta, într-un fel, pe-

EI SÎNT CAMPIONII NOȘTRI OLIMPICI
(Urmare din pag, 1)

Îmi aduc aminte, aveam un 
prieten, Zaharia, care a făcut 
canoe, dar care nu izbutea să 
uite lotca cea 
mai mult „se

mare, ața că 
ținea de apă“. 
cum se expli- 
majoritatea ce-

— Atunci, 
că faptul că 
lor din „flotila de aur” vin 
din Deltă 7

— Altceva e la mijloc. Noi, 
pescarii, sintem mai obișnuiți 
cu munca grea și, In afară de 
asta, nu sintem cocoloșiți, 
pentru că nici nu e timp de 

așa ceva. Încă de la 12 ani 
am intrat in barca pescarului. 
Vara plecam cu lotcile încă de 

la 1 noaptea. “Lipeam două 
lotci, ca să ducă năvodul, ți 
ieșeam la lumina lunii, ți tră
geam la rame, și apoi venea 
treaba aceea complicată cu 
desfacerea năvodului, cînd 
bărcile se îndepărtează, ea si 
adune, dacă se 
tele din apă.

— Lucrați
— Vara, cînd _ 

noaptea, ne întorceam după 
ore, pentru că nu puteai 
mai intirzii, peștele se umflă, 
iar la cherhana nu ți-l mai 
primește. După ce ajungeam 
la mal, căram peștele cu co- 
țurile de nuiele, și nimeni nu 
te întreba cîți ani ai, trebuia 
să cari in doi 50—60 de kilo
grame, și nu o dată sau de 
două ori...

— Vrei să spui că aceas
tă muncă grea...

— Asta una la mină, 
mai era și felul de viață, 
cit de greu, pe atita de 
mos. Se întîmpla uneori 
dormim și cite trei nopți 
parte de casă. Și asta 
sau vara. Iama, pe 
înghețat, așterneam stuf, apoi 
puneam un țol, intram și tn- 
tr-un fel de sac, dar care nu 
era sac, trăgeam căciula pe 
urechi, ne înveleam eu ce mai 
găseam prin barcă fi ne cul-

poate, tot peț-

mult... 
plecam la i 

12 
si

Dar 
Pe 

tru
să 

de
turna 

pămintul

cam. Cînd se lumina de ziuă 
aveam uneori încă o plapumă 
de zăpadă, cam de 20 de cen
timetri, de mă miram de ce 
nu mi-a fost frig. Așa azi, așa 
miine, te călești și nimic nu-ți 
mai părea greu.

— Și mtacarea 7
— Dimineața pește, la amia

ză pește, iar seara tot pește, 
îmi aduc aminte ce bună era 
țtiuca afumată, dimineața, cu 
roșii și cu castraveți. Poate că 
puterea ne-a venit ți de la 
pește.

— Și ce pește prindeați 7
— Răpitori mulți, țtiuci, bi

ban, șalău, somn, dar somnul 
n-aș spune chiar că e răpitor, 
stă mai mult la pomană, se 
culcă pe fundul bălții și des
chide gura din cînd în cînd. 
Uneori se mai ridică pe lingă 
vreun plaur și apucă, n-o să 
credeți, char o rață. In afara 
răpitoarelor, am prins crap, 
caras, lin. babușcă. Tin minte 
că tatăl meu, pescar vechi, a 
prins un nisetru de 97 de kilo
grame in lacul Obritin, cu ta
lionul, un nisetru pe care l-a 
aruncat Dunărea... Tata a fost 
pescar sută la sută. Atita de 
pescar incit nici nu minca 
icrele cu untdelemn. Zicea că 
numai orășenii înmulțesc icrele 
cu untdelemnul, ca să fie mai 
multe, dar că adevăratele icre 
se mănincă bob curat, eu 
ceapă.

— Cum a fost ta primă
vara lui ’65 7

— M-au luat la 
urcat repede ți 
campion național

București. Peste cîteva luni 
am devenit campion mondial 
la Griinau, împreună cu Cala
biciov. In ’67 Calabiciov l-a 
adus pe Patzaichin de la Mila 
23, o ducea destul de greu bă
iatul, și așa, cum se întimplă 
in viață uneori, a ajuns Patzai
chin in barca mea, in locul lui 
Calabiciov, care-l adusese din 
Deltă.

— Și în Mexic ?
— Mai greu a fost cu acomo

darea, că nu mai puteam res
pira. De ciștigat am ciștigat cu 
o barcă.

— Iar la Miinchen ?
Am
nu se
arbitrii 
ceilalți.

canoe. Am 
am devenit 

la 500, îm
preună cu iacovici, de la Sa
lina. In primăvara următoare 
mi «-a propus să rimin 
cadrul clubului Dinamo, 
liberasem. Am stat pe 
duri. M-am dus acasă, 
întreb pe ăi bătrini, tata 
că să fac cum mă taie i 
m-am uitat prin curte, am vă
zut că e noroi mult pe stradă, 
că o să-mi fie greu să mă
spăl in lighean după ce am
dat de duș, ți am plecai la

i in 
Mă 

gin- 
să-i 

a zis 
capul,

„OMUL
Ne-am reamintit această 

veche zicală de curând — du
pă terminarea „Turneului 
Prietenia” la scrimă, rezervat 
tinerilor pînă la 20 de ani, 
întrecere la care cea mal bu
nă comportare a avut-o flo- 
retista Elisabeta Guzganu de 
la Steaua. Deși pentru prima 
dată la un concurs de aseme
nea amploare, deși mal mică 
decit multe dintre partenerele 
el de Întrecere (are numai 16 
ani). Elisabeta Guzganu nu 
s-a lăsat impresionată de căr
țile lor de vizită. Ea a înțe
les, se pare, că scrima nu 
mai este acum o simplă în
trecere a valorilor, ci o luptă 
a acestora, concurând cu cu
raj șl dezinvoltură, însuși sti
lul el ofensiv fiind dezarmant 
psihic pentru adversare. Ea 
este, desigur, la mceoiit. Fină 
la marea performanță mal 
este un drum lung. Totul de
pinde de ea și de cel din jur 
pentru a rămine in continua
re cu aceeași concepție despre 
muncă și autodepășire.

Care ar fi legătura intre ce
le amintite mal sus șl titlul

CINSTEȘTE
acestel însemnări ? Elisabeta 
Guzganu a fost selecționată 
șl îndrumată către scrimă de 
prof. Maria Teodora, ta urmă 
cu mal '
sportivă 
I.E.F.S., 
scrimă,

mulțl ani, la Școala 
Steaua. Absolventă a 
cu specializarea ta 
prof. Maria Teodoru

nu făcea parte din rtadul foș
tilor campioni ai acestui 
sport. Era poate printre pu
ținele cazuri din tindul celor 
care îmbrățișează meseria de 
antrenor pentru un sport ea 
acesta, fără să 11 fost sportivă 
de performanță. A fost privi
tă cu circumspecție pentru 
curajul său. Dar prof. Maria 
Teodoru știa ce știa, șl anu
me că pregătirea profesională, 
dorința de muncă și aceea de 
a căuta să învețe mereu (ceea 
ce alții credeau că știu fără

LOCUL"
eâ Învețe !), pasiunea pentru 
meseria el, sînt determinante. 

Primul contact cu specialiș
tii scrimei a fost un examen 
de categorie pentru antrenori, 
unde prof. Marta Teodoru a 
Impresionat prin cunoștințele 
profesionale, prin promptitu
dinea șl corectitudinea răs- . 
punsurilor. Dar, ca întotdea
una, de la teorie la practica 
mai e... $i lată, acur.» a venit 
răspunsul și pentru acest e- 
xamen : una dintre elevele 
sale, Elisabeta Guzganu, a 
fost cooptată In echipa .tala
re” a clubului Steaua, pre- 
gătlndu-se acum cu fosta cam
pioană mondială Olga Szabo, 
de la care învață alte „secre
te- ale acestui sport, șl a in
trat apoi ta vederile selecțio
nerilor. iar promovarea el s-a 
dovedit inspirată.

Prof. Marla Teodoru a de
monstrat, încă o dată, că o- 
mul — prin munca iul, prin 
pasiunea pentru meseria a- 
leasă — cinstește întotdeauna 
locul pe care se află.

Octavian VINTILA

in nas. 
poză, 

au cîști- 
ei erau 
noastre

venit nas 
vedea pe 

au zis că 
pentru că 

pagaele 
din apă.
canoea de dublu,

Nici 
Dar 
gat 
la atac, iar 
abia ieșeau

— Ce e
Serghei 7

— Două inimi care bat îm
preună, ca una. Dacă nu-s îm
preună, se strică totul. La ca
noe, dacă scoți o vorbă, ea să 
aduni strocul, ești pierdut. Iți 
pierzi răsuflarea.

— Ești mulțumit 
realizat în sport,

— O, dacă n-ar fi 
tmea aia de secundă...

cu ce-ai
Serghei 7 
fost mi~

PRIMA CARTE PENTRU
ARBITRII DE JUDO
Despre judo au apărut pînâ 

acum multe cărți, poate chiar 
mal multe decît sperau Iubi
torii acestui sport. Zilele tre
cute a fost tipărită o nouă 
lucrare — „Arbitrajul in ju
do”, datorată cunoscutului ar
bitru internațional Or. lng. 
Mihai Platon. Pentru prima 
oară arbitrii — a căror meni
re în aprecierea complicatei 
tehnici a judoulul nu credem 
că mal trebuie subliniată — 
au astfel prilejul să-și clari
fice pe îndelete și ta amă
nunt posibilitățile de cotare 
cit mai corectă a procedeelor 
tehnice folosite de competi
tori de-a lungul meciurilor. 
„După aproape 8 000 do parti
de arbitrate în tară șl peste 
hotare — ne mărturisea auto
rul — cred că am reușit să 
aștern pe hîrtie o lucrare fo
lositoare arbitrilor". Cartea 
are 160 pagini bogat ilustrate.

SPORT LA RADIO
(pe programul I)

DUMINJCA 16 MARTIE î ora 
16,30 — „Sport și muzică.** 
(aspecte de La meciurile etapei 
a XXm-a a Diviziei A la fot
bal, știri din actualitatea in
ternă și internațională) ; ora 
22,10 — „Panoramic sportiv" 
(relatări și reportaj e din acti
vitatea sportivă internă, cro
nica „Daciadei" șâ informații 
din sportul internațional) ;

LUNI 17 MARTIE : ora 18,16 
— „Magazin sportiv". Din su
mar : știri din activitatea 
competițiOTLală, comentariul 
săptămînli, cronici fotbalistice, 
rubrica „Puncte de vedere” 
(în continuare, despre clubul 
național de fotbal Luceafărul), 
serial olimpic șl caleidoscop.



Daciada „la ea acasă" răspunde la întrebarea: VOTUL NOSTRU- UN VOT
DE UNDE Șl DE CE CAMPIONI DE SCHI PENTRU BUNĂSTARE SI FERICIRE

IN MUNȚII APUSENI? (III)
(Urmare din pag. 1)

• Campionii moți sini primii la carie, primii
la sport și vor

de îrunte

in cel de performanță. La 
startul crosurilor arganizate de 
noi, la campionatele asociației 
la fotbal, handbal, volei, po
pice sau șah se aliniază an de 
an tot mai mulți iubitori al 
sportului, muncitori. ingineri, 
tehnicieni, iar marea competi
ție națională „Daciada” a ge
nerat noi și entuziaste mani
festări sportive. Dispunin-d de 
o excelentă bază materială, 
sportivii de la Metalul Plopeni 
— cicliști, boxeri, atleți — au 
urcat treptele măiestriei spor- 
tive, afirmîndu-se tot mai mult 
pe plan județean și național.

Sîntem hotărîți cu toții 
nu ne oprim aici, să 
tot mai 
activității 
votul pe 
9 martie 
producție 
sportivă, 
acest fel 
condițiile 
sportivii , 
le au azi de a se realiza pe 
plan profesional și sportiv.

dința fermă că votul pe care 
l-am dat candidaților F.D.U.S. 
a fost un vot pentru tot ce s-a 
înfăptuit în țara noastră și, in 
același timp, pentru izbînzile 
ce vor urma, cu hotărârea de 
a face totul pentru făurirea 
viitorului luminos al țării.

Fac parte din marea familie 
a muncitorilor de la între
prinderea mecanică Plopeni- 
Prahova. Aici ne plămădim 
succesele noastre, cu conștiința 
că tot ce realizăm este pentru 
noi, pentru popor. Prin cuvîn- 
tul meu, reprezint miile de oa
meni ai muncii, membrii aso
ciației noastre sportive, cei 
care în timpul liber practică 
în mod organizat educația fi
zică șl sportul, convinși de 
binefacerile acestei activități. 
După cum se știe, asociația 
sportivă Metalul Plopeni se 
bucură de frumoase aprecieri 
datorită rezultatelor dobîndite 
atit în sportul de masă, dt și

ajunge cu siguranță oameni
în socictătea noastră
Alba, O comună așezată intr-unArieșeni, județul 

decor de vis. Arieșul cel năvalnic de la Turda este 
aici abia un firișor de apă care se strecoară parcă 
din piatră in piatră la poalele unor munți de o ne
asemuită frumusețe aspră...

... îmi spune cu patimă in glas 
profesorul Dan Gligor. Nu o zic 
numai eu. O zie și străinii, au 
zis-o chiar și... elvețienii, tu
riștii care au ajuns și prin păr
țile noastre”.

Venisem la Arieșeni in pri
mul rind pentru a-1 cunoaște 
pe Dan Gligor, ciștigătorul u- 
nei probe — la categoria peste 
19 ani — a Cupei Congresu
lui al XI-lea al U.T.C.

Este profesor de educație fi
zică și sport. Are 27 de ani, e 
în învățămint de patru ani și 
are specializarea schi. Este un 
excelent schior, dar mai pre
sus de toate este un mare a- 
nimator al schiului, pe care 
vrea sâ-1 sădească și să-l răs- 
pîndească pe aceste locuri. 

. Schiul este pasiunea vieții sale 
și pentru cauza lui „se bate” 
și cu munții, și cu oamenii... 
Argumente ? Iată ce a făcut 
pînă acum profesorul Dan Gli
gor la Arieșeni. întîi și întii, 
a făcut un schi-lift la Tulu- 
cești. Cum l-a făcut ? Cu mîi- 
nile lui 1 A cumpărat un mo
tor electric la Vașcău, 
blu de la Liceul nr. 2 
rașul Dr. Petru Groza, 
ductor, le-a asamblat... 
pornit la 27 decembrie 
schi-Iiftul de la Tulucești, 
plrtia de acolo devenind locul 
unor concursuri non-stop cit e 
ziua de lungă. Consecința ? A- 
rieșeniul este azi un furnicar 
de pitici pe schiuri între care 
unii dintre ei dovedesc cali
tăți cu totul remarcabile. îi 
scriem acum, aici, pe Maghiar 
Jose (9 ani), Gheorghe Gligor 
(10 ani), Elena Gruescu (12 ani), 
Avram Iancu (10 ani), Matei 
Rubin (12 ani), Ivan Marinei 
(7 ani), Cornel Olar (13 ani), 
Aurelia Dobra (14 ani), Vio
rica Petruse (13 ani). Jenica

un ca- 
din o- 
un re- 
Așa a 

1979

cîjti- 
Cupa 

al XI-
a- 

spec- 
coborire

Dan Gligor, 
gdtor in 
Congresului 
lea al U.T.C. 
flat intr-o i 
taculoasă

zone cu 
(existînd

să 
ridicăm 

sus ștacheta calității 
noastre, susținînd 

care l-am dat la
cu noi realizări ta

și în activitatea 
Ne exprimăm și ta 
recunoștința pentru 
minunate pe oare 

de la Metalul Plopeni

nei mici 
de brazi 
transfer de cubaj 
care să compenseze tăierea lor), 
beneficiul realizării unei ase
menea pîrtii fiind cu adevărat 
mare. Nemaivorbind de faptul 
că eventuala construire a două, 
trei cabane în vecinătate ar 
crea condiții ideale șl turismu
lui, nu numai sportului, și în 
primul rind sportului de per
formanță.

Toate aceste idei, Dan Gligor 
și le-a susținut într-o 
rie nu numai patetică, 
răs-argumentată. „Din 
nu sinteți primul om 
i-am spus toate aceste 
Le-am spus și altora. Au 
de acord cu mine, mi-au 
mis că se vor întoarce 
împreună cu comisii dc 
perți, să pornim treaba, 
timpul trece, iarna a trecut și 
nu a venit nimeni. De aceea, 
vă rog și pe dumneavoastră, 
scrieți despre minunăția mun
ților de aici, munți care aș
teaptă să ni-i facem 
proplați. Mai folositori, 
e foarte darnică, 
De 
noi

vreo 20—30 
soluția unui 
în alt loc.

pledoa- 
dar și 
păcate, 
căruia 

lucruri, 
fost 
pro- 
aicl 
ex- 
dar

aici,
ce am fi zgirciți

mai a- 
Natura 
cu noi. 
noi eu

Și
Pe 

ediții 
iarnă 
două 
Albac,

in Albacul lui Horia
ultimei 

de

Tineri

lista cîștigătorilOT
(1978) a Daciadei 

apărea, surprinzător, de 
ori numele unei comune. 
. județul Alba. Albacul 

lui Horia. Cei doi 
campioni de atunci, 
Adriana Pleșa și 
Horia Trif, ambii 
la categoria de 
vîrstă 10—14 ani, 
ambii Ia schi-fond. 
La Izvorul Mure
șului, unde se des- 
fășuraseră întrece
rile, „albăcenii” a- 
junseseră în cîte
va zile în centrul 
atenției, toată lu
mea privindu-i nu 
numai cu admira
ție, dar și cu le
gitim interes, cu o 
curiozitate nedisi
mulată. „Ia uită-te 
la ăștia, vin cu 
toții dintr-o comu
nă, din inima A- 
pusenilor, și ies 
campioni pe țară!” 

își amintește 
profesorul Ian- 
Pleșa șoaptele 
care Ie

schiori din Albac, premiați la tradi
ționala Cupă Scoroget

Pan tea 
tași în 
cale“.

Dar

(11 ani), cu toții frun- 
diferite „concursuri lo-

azi
cu
pe
atunci, în
rie ”78, 
lui, 
gea

în
va

auzea 
febru- 
jurul 
mer-

cîte- 
aoesta 
Pleșa 
să fie

Dan Gligor m-a urcat 
intr-o mașină și m-a dus cîțiva 
kilometri mai sus, în munte, 
în satul Bubești, la poalele 
virfului Cornul Berbecului; A- 
colo este o... virtuală pirtie de 
clasă mondială. Diferența de ni
vel — 570 de metri, lungime — 
2 500 de metri. O altă caracte
ristică, esențială : muntele e a- 
coperit de zăpadă 6 luni pe 
an. Deci, 6 posibile luni de 
activitate continuă. Ce proble
me trebuie rezolvate ? Depla
sarea unor specialiști ai fede
rației de 
care să
treacă la 
mentația
zeze posibilitatea defrișării u-

schi șl ai județului 
ia cunoștință și să 
fapte. Să facă docu- 
hecesară și să anali-

in 
oriunde 
cu elevii săi. 

numai 
zile,

este adevărul, profesorul 
și campionii săi au ajuns 
cunoscuți — de la distanță —de 
întreaga lume a sportului deîntreaga lume a 
la noi.
. Am vrut să-i 
proape. Și i-am 
fost la Albac și 
o adevărată „școală de schi de 
fond”. în lipsa unor pîrtii a- 
decvate, tinerii și copiii Alba- 
cului au ales probele de fond, 
cele mai grele din schi, dar 
și cele care-ți produc cele mai 
mari satisfacții. Animatorul a- 
cestei „școli” este profesorul 
Iancu Pleșa, un bărbat în vîrstă 
de 40 de ani, cîndva contabil 
(cu retribuție mai mare), 
profesor de educație fizică 
retribuție mai mică), atras 
sport prin vocație, prin 
siune, ca și printr-o mare dra-

ciînosc de a- 
cunoscut. Am 
am dat peste

azi 
(cu 
de 

pă

goste pentru copii, pentru puii 
de moț. Are și la această oră 
o echipă de fondiști redutabili, 
intre care Pașcu Igna (12 ani), 
Radu Scrob (12 ani). Marcela 
Negrea (12 ani), Viorica Pleșa 
(15 ani), Dorina Petrea (15 ani), 
Mircea ~
Cos tea 
toții la 
schiorii 
in fiecare după-amiază antre
namente. Din decembrie plnă 
în martie schiază în fiecare zi, 
iar din martie pînă în de
cembrie fac atletism, fac pa
tinaj pe rotile cite 10—12 km 
zilnic, iar în timpul verii mai 
fac șl alte lucruri care-i ajută 
Ia fel de mult ca și antrena
mentele. Urcă munții (Biharia, 
Muntele Mare, Zboru’, Bră- 
deana. Vîrfuri, Lătoase etc.) 
cu vitele la pășunat, își înso
țesc părinții la pădure și pun 
umărul zdravăn la muncă, iar 
cînd vine toamna, și coboară 
în comună, toți sînt mai voi
nici, mai bărbați.

Acesta este ciclul de for
mare a unor tineri admirabili. 
Campionii moți din Albac sînt 
primii la carte, sînt primii la 
sport și vor ajunge cu sigu
ranță oameni de frunte in so
cietatea noastră.

„AM VOTAT Șl PENTRU CA SPORTUL HARGHITEAN
SA CONTRIBUIE TOT MAI MULT

Gai (15 ani), Vasile 
(15 ani). Fruntași cu 

carte, la învățătură, 
profesorului Pleșa fac

Marius POPESCU

LA GLORIA SPORTULUI ROMANESC»»
alegeri a candida-Victoria în _ 

ților Frontului Democrației și 
Unității Socialiste constituie, lin 
fapt, adeziunea națiunii noas
tre socialiste, a întregului nos
tru popor, a tuturor cetățenilor 
— români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — la Pro
gramul partidului, la hotăririle 
Congresului al XII-lea, pentru 
îndeplinirea cărora vom munci 
cu toată puterea noastră.

în această nouă legislatură, și 
noi, harghitenii, sîntem deciși 
să acționăm cu fermitate pen
tru ca sporturile de iarnă să 
urce noi trepte de împlinire, în 
toate orașele și comunele ju
dețului. Vom dezvolta baza ma
terială, 
pentru 
atit de 
județul ___ ________
noi pîrtii pentru schi alpin și 
vom înmulți numărul trambuli
nelor. Zonele Harghita-Băi, To- 
plița, Gheorgheni și Izvorul Mu
reșului vor deveni puternice 
centre ale spartului de iarnă.

creînd noi patinoare 
hochei, — acest sport 

îndrăgit de tineretul din 
nostru — vom realiza

adevărate pepiniere de perfor
meri, capabili să reprezinte cu 
cinste tara în marile competi
ții internaționale. în anii care 
urmează, trecerea de la spor
tul de masă la cel de perfor
manță va deveni evidentă ta 
județul Harghita.

Noii deputați aleși în con
siliile populare sînt șl iubitori 
ai sporturilor de iarnă. împreu
nă cu ei, sportivii noștri vor 
face totul pentru ca, prin mun
ca lw, în întreprinderi și pe 
ogoare, să îndeplinească al 
cinste sarcinile reieșite din do
cumentele Congresului al XII- 
lea, așa cum au fost ele ma
gistral expuse în Raportul 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul NICOLAS
CEAUȘESCU. Totodată, se vor 
pregăti intens pentru a obține 
rezultate tot mal bune in sport, 
pentru gloria patriei noastreu 
România socialistă.

SZIGMOND BOLOG 
președinte al C.J.E.FB.

Harghita

Cercurile de gimnastică de întreținerei ■

UN LOC UNDE SE ClȘTIGĂ... SUPLEȚE SI VIGOARE»

• Cerc de gimnastică de întreținere la Casa de cultură „Fr. Schiller* 0 Pentru prima dată un 
curs adresat bărbaților 0 Beneficiarii — intre 17 ți 70 de ani

tabilitatea economică!
O Un alt argument „pro* : ren>

Asistam la o orâ de gimnastică de 
întreținere sub conducerea antrenoa- 
rei Alexandra Constantinescu. La un 
moment dat, una dintre cele 20 de 
cursante, în plin efort, a exclamat :

— Nu mă mai doare deloc articula
ția șoldului. Nu mai simt nimic...

— Mă bucură foarte mult, i s-a 
adresat antrenoarea. Apoi către noi. 
întotdeauna asemenea rezultate sint 

un prilej de mare mulțumire pentru 
cei care activăm aici.

Instantaneul de mai sus l-am sur
prins kj Casa de cultură „Friedrkh 
Schiller" din Capitală, unde funcțio
nează un cerc de gimnastică de în
treținere înființat în urmă cu doi ani. 
Doi ani de activitate, deci, perioadă 
în care cercul („cursul- — cum este 
numit aici) a funcționat permanent, 
cu serii lunare de circa 120 pentru 
femei și pentru bărbați. Da, este vor
ba despre o noutate : pentru prima 
dată la un asemenea centru s-a în
ființat și un curs pentru bărbați (cu 
o grupa de 20), bine venit, după 
cît este de solicitat. Vîrsta cursantelor 
și cursanților : între 17 și aproape 
70 de ani (!), majoritatea nedespăr- 
țiți de acest cerc încă de la înfiin
țare. Cei care-1 frecventează vin de 
2-3 ori pe sâptămină — dimineața sau 
dupâ-amiaza — pentru a face diverse 
exerciții de gimnastică timp de o oră 
și jumătate, cu scopul mărturisit de 
a-și menține suplețea și vigoarea. An
trenoarea Alexandra Constantinescu, 
ne-a explicat mai pe larg : „Vin la 
noi femei și bărbați de virste dintre 
cele mai diferite, bunici si nepoți 
chiar. Fiindcă simt acut urmările se
dentarismului sau fiindcă se simt 
jpîndiți de anumite beteșuguri**. Pen

tru fiecare stabilim un anume gen de 
exerciții și lucrăm, luptăm, putem 
spune, pentru înlăturarea urmărilor 
muncii sedentare, pentru reobținerea 
elasticității mușchilor, a mobilității 
articulațiilor. Prin exercițiile pe eare 
'e executăm, prin propaganda pe care 
o ^acem în scopul unei alimentații 
raționale și mai ales a diminuării 
consumului de alcool și țigări urmă
rim ca fiecare să trăiască igienic, să 
ducă o viață sportiva. Și să știți că 
obținem unele rezultate de-a dreptul 
spectaculoase în înlăturarea plusului 
de greutate, în reînviorarea efectivă 
a organismului".

Urmărim cîteva ore de gimnastică.

Antrenoarea iți tine in mină elevele 
prin capacitate profesională, prin re
plici sau comenzi in care îndrumarea 
se îmbină fericit cu buna dispoziție. 
Este o muncă asiduă, realizată intr-un 
ritm intens, perseverent. Exercițiile 
se execută prompt, corect (firește, 
unele mai greu, altele mai ușor) cu 
multă ambiție și conștiinciozitate. Dis
cutăm cu cițiva dintre beneficiarii 
cursului. — 1. F. : „O oră de gimnas
tică, aici, este o doză puternică de

toarea casei de cultură — tovarășa 
Elisabeta Pfeifer - ne spunea printre 
altele : „Pe lingă aspectul utilitar 
al gimnasticii de intrețin.re, de care 
cursanții noștri sint convinși, trebuia 
să subliniez și rentabilitatea econo
mică a unui astfel de centru. Noi, ca 
participarea a circa 100 de persoane 
In flecare lună, obținem un venit de 
circa 100 000 de lei anual, sumă oare 
contribuie efectiv la buna desfășurare 
a întregii noastre activități".

Prin muncă și grafie,

sănătate", N. G. : „Acum, spre deo
sebire de trecut, am din nou un puls 
normal", A. E. : _,Am avut, aproape 
un an, o durere intercostalâ care a- 
cum a dispărut", G. H, : „La 45 de 
ani am o suplețe și vigoare ca la 30 
de ani. Pinâ a veni aici, ce greu mâ 
mai aplecam sâ-mi leg șireturile la 
pantofi**. Afirmații care atestă uti
litatea șl rezultatele obținute la acest 
cenc de gimnastică de întreținere din 
București.

In încheiere, socotim sâ insistăm șl 
asupra unei alte probleme. Di rec-

o... doză de sănătate
Foto : Vasile BAGEAC

lată nai argumente in legătură ca 
utilitatea centrelor de gimnastică da 
întreținere, centre care ar fl de dorit 
să se înființeze în cît mai multe la- 
oalitățl din tară.

Modesto FERRARIN1

Sportul|Pug.a3ii



STIINTA FINALURILO1 ’ DECISIVA P
REALIZAREA UNOR PERFORMANȚE I
Opinii ale specialiștilor cu responsabilități in pregătirea loturilor re

ără cuantumul de neprevăzut pe 
care-l conțin, intîlnirile sportive 
și-ai pierde mult din farmec, din 

partea de atracție. Știind toate acestea, 
dar fiind - firesc - dominați de dorința 
de a obține victoria, sportivii, antrenorii, 
ți tehnicienii caută fără răgaz mijloacele 
și metodele de prevedere a... imprevizi
bilului. Intre semnele de întrebare in 
curs de elucidare se află ți posibilitatea 
de a stăpîni finalurile (firețte, este vorba 
de finalurile întilnirilor dintre partenere 
de forțe egale). Aceste pagini iți pro
pun să dezbată subiecte aparținind a- 
cestei problematici. La nivelul echipelor

noastre naționale, am intilnit adesea 
momente în care „tricolorii" au reușit 
să obțină succesul printr-un ultim efort 
general, printr-0 reală știință a fructi
ficării ultimelor minute ale întilnirilor, 
dar ți episoade cînd performanțe de 
înalt nivel au fost ratate printr-un finiș 
pripit, lipsit de atuurile care-l detașează 
pe învingător.

„Masa noastră rotundă* dezbate ase
menea cazuri concrete, le oferă tehni
cienilor posibilitatea nu numai de a des
coperi cauzele care determină eșecurile 
din finaluri, ci ți 
tipie, de însușire

mijloacele reale, mul
ti acestei veritabile

științe de a domina ți a fructifica fini
șul. Pătrunderea tainelor acestei științe 
devine cu atit mai necesară cu cit ra
tarea izbinzii in ultimele minute sau se
cunde ale competiției inseamnă, de fapt, 
irosirea unei mari cantități de muncă, 
subminarea capacităților pentru viitor.

Deschidem aceste pagini — ți nu nu
mai ele, in viitor ziarul nostru fiind gata 
să găzduiască ți alte opinii — dezbate
rilor temei intr-o serie de sporturi (bas
chet, handbal, hochei, polo, rugby 
ți volei), la care am invitat tehnicieni 
cu responsabilități in pregătirea repre
zentativelor României.

DE VINĂ N-AU FOST. 
ADEVĂRUL TREBUI 

ÎN PREGĂTt

FRUCTIFICAREA FINIȘULUI SOLICITA 
0 COMPLEXĂ PREGĂTIRE 

TEHNICĂ, TACTICĂ, EIZICĂ Șl PSIHICA
decembrie 1979. 
masculină de 

rusține 
„Super

• Dortmund, 
Reprezentativa 
handbal a României 
primul meci in cadrul 
Cupei" campionilor mondiali și 
olimpici in compania actualei 
campioane a lumii, selecționata 
R. F. Germania. Handbaliștii 
noștri ciștigă cu 16—15, golul 
victoriei fiind marcat in ulti
mele secunde de joc. Iată cum 
relatează faza realizatorul aces
tui punct decisiv, IOSIF BO
ROȘ :

„Echipa noastră se găsea în 
inferioritate numerică, Radu 
Voina fiind eliminat. Mai erau 
20 de secunde de joc și i-am 
făcut semn lui Drăgăniță că-i 
voi pasa mingea pe sus, așa incit 
■-o prindă din plutire. In stingă 
și in dreapta mea se aflau 
doi interi care produseseră tea
mă : Ștefan Birtalan și Mihai 
Mironiuc. Am făcut un tur de 
pase și am simulat pasul la 
Drăgăniță. Apărarea adversă 
u-sl dus spre extremă, centrul 
răminînd liber. într-o fracțiune 
de secundă m-am decis, am șu
tat și am înscris. Am privit 
cronometrul sălii : mai erau 
doar șapte secunde de joc... A- 
tunci m-am gindit că aș fi 
putut să ratez. Situația fusese 
Insă prea bună și simțisem o- 
bligația morală dc a-mi asuma 
responsabilitatea".

Am pus această fază in dis
cuția antrenorilor lotului, IOAN 
KUNST, GHERMĂNESCU, NI- 
COLAE NEDEF și LASCAR 
PANA. Nu era vorba de o în- 
ttmplare, ci de o anume forță 
de a domina finalurile. Vi a- 
mtntiți, desigur, că titlul mon
dial de la Paris a fost cucerit 
de handbaliștii noștri printr-un 
gol înscris 
victoria de 
„mondiale" 
după ce la 
duși, după 
fiți și alte exemple care se 
constituie in argumente pentru 
această teză.

Cei trei antrenori, obișnuiți 
să răspundă „in corpore", parcă 
tocmai pentru a ne dovedi și 
tn acest fel identitatea de pă
reri, ne-au spus :

In handbalul masculin există 
acum un grup de 7—8 echipe 
de aceeași valoare, formații care 
domină activitatea oficială, ob- 
ținind — pe rind — locurile pe 
podium de la marile competiții. 
Așa stind lucrurile, pentru a 
depăși un adversar de valoare

~ in prelungiri, că- 
la Berlin — tot la 
— a fost obținută 
pauză fusesem con- 
cum sigur vă amin-

egală trebuie să dispui de o 
seamă de calități, dobindite prin 
muncă.

1. O excelentă pregătire psi
hologică care să-ți asigure stă- 
pînirea de sine, luciditate, di‘> 
ciplină tactică de joc, creati
vitate, inventivitate, personali
tate, decizie șl responsabilitate. 
(In această privință, jucătorul 
în cauză, Iosif Boroș, este nu 
numai un bun tehnician, dar 
și un jucător cu putere de de- 
:izie rapidă, și cu un dezvoltat 
simț al responsabilității. El a 
cîștigat, și la echipa de club, 
meciuri în situații asemănă
toare, primul exemplu care ne 
vine în minte 
întilnirea cu 
rești).

2. Alături de 
hică, care incumbă și cunoș
tințele teoretice, o mare im
portanță o are rezistența fizică 
specifică, ca suport al efortu
lui limită pentru finalul me
ciurilor.

3. Stăpinirea unor combina
ții tactice precise de finalizare, 
executate cu virtuozitate teh
nică, în viteză și cu impetuo
zitate pentru obținerea golului 
sau a unei aruncări de la 7 m.

Toate acestea sint calități 
care se obțin prin antrenament 
și care, firesc, sint continuu 
perfectibile. Găsiți In ele și 
explicația victoriei de la Dort
mund, ca și a altor succese 
obținute în condiții asemănă
toare. Acești *.........................."
în planurile 
tire pentru 
de la Moscova.

• In antiteză cu _____ _
Za Dortmund, se află întilnirea 
echipei noastre feminine eu re
prezentativa Cehoslovaciei, par
tidă care a avut loc anul acesta 
în martie, la Cheb, și care 
constituia derbyul tradiționalu
lui turneu, ‘ 
mind să ocupe 
petiție (echipa 
ti șansa unui 
golaveraj mai ___ ____ __
al formației României). Deși 
au condus cu 14—II ji au a- 
vut 16—15 pină în ultimele trei 
secunde de joc, fetele noastre 
au încheiat acest meci decisiv 
la egalitate, 16—16, clasindu-se 
pe locul II. Cum explicați a- 
cest eșec (pentru că remiza în
semna, fn această situație, un 
eșec) tovarășe POMPILIU SI- 
MION ? Dv., in calitate de an-

fiind cel din 
Dinamo Bucu-

pregătirea psi-

factori îi veți afla 
noastre 
Jocurile

de pregă- 
Olimpice

meciul de

învtaigătoarea ur- 
locul I in com- 

gazdă deținea 
egal, avind un 
bun decit cel

RELAXAREA PREMATURA DUCE
• Echipa reprezen

tativă de hochei a ță
rii noastre s-a compor
tat onorabil la Jocu
rile Olimpice de iarnă 
de la Lake Placid. Ea 
a ocupat locurile 7—8, 
realizînd o surpriză de 
proporții : 6—4 cu R. F. 
Germania. Totuși, in 
ultimul meci, cel cu 
Norvegia, deși a con
dus, pină spre sfirșit 
cu 3-r-l. echipa noastră 
n-a reușit decit un 3—3 
care, și el, este o sur
priză, dar de altă na
tură ..

ȘTEFAN IONESCU, 
antrenorul echipei de

hochei a României, de
termină astfel cauzele : 
După opinia mea este 
vorba de o combinație 
între o prematură re
laxare psihică și unele 
greșeli de orientare 
tactică. Relaxarea a ve
nit după victoria obți
nută în prima evoluție 
la J.O., cea cu R. F. 
Germania, care a făcut 
să crească cota de
popularitate a jucăto
rilor noștri, ca și 
faptul că Norvegia 
o formație pe care 
team și trebuia s-o 
vingem, mai ales

din 
era 
pu-
în- 
că

Curaj, 
care-l

decizie, viteză de acțiune — iată citeva dintre calitățile 
impun pe Iosif Boroș in finalurile de mare tensiune ale 

partidelor.

federal, ați urmărit a-trenor 
cest meci la fața locului.

A fost vorba de o greșeală 
de ordin tactic. Pină atunci jo
cul nostru fusese rapid, pene
trant, orientat în permanență 
spre poartă, lucid in alegerea 
momentului finalizării acțiunii. 
Deși antrenorii Eugen Bartha 
și Remus Drăgănescu le-au ce
rut jucătoarelor să mențină a- 
celași ritm, să facă totul pen
tru a înscrie și a da astfel 
certitudinea victoriei, fetele — 
din proprie inițiativă — au sto
pat, incercind prin oprirea jo
cului, prin ținerea mingii să 
mențină rezultatul. Trecerea de 
la un ritm Ia altul a produs 
degringoladă, a facilitat apariția 
greșelilor. Așa se face că gaz
dele au reușit să refacă han
dicapul și, în ultimele secunde, 
să-și asigure un rezultat de e- 
galitate care, de fapt, însemna 
victoria în turneu.

De acord cu antrenorul fede
ral Pompiliu Simlon. Credem 
Insă că ar trebui adăugată și 
lipsa de experiență a jucătoa
relor pentru finaluri Incandes
cente, observație care duce la

concluzia că este obligatoriu ca 
antrenorii să Ie pregătească în 
această direcție, să găsească 
metodele și căile de a le in
sufla tărie în momentele grele, 
dar și 
pentru 
bătălie.

tehnico-tactice 
duce această aspră

Tesurse 
a

CÎND TE CONSIDERI
ales după fructuosul

EA DEGRINGOLADĂ TACTICĂ...
— nu prea 
să conducem 

Pe acest fond 
eliminarea lui

reușisem 
greu — 
cu 3—1. 
a venit 
Nistor și, apoi, degrin
golada tactică. O altă 
cauză care a subminat 
concentrarea din final 
a fost aceea că și în 
caz de victorie și la 
meci egal, 
in ierarhia 
celașt

Firește,
Ștefan Ionescu a 
pistat bine cauzele. Im
portant este și cum va 
acționa asupra lor. 
Pentru că, în aceeași

locul final 
J.O. era a-

antrenorul
de-

întrecere de anvergură, 
hocheiștii români au 
dovedit că au potenția
lul necesar răsturnării 
unui rezultat : de la 
2—4 în partida cu R. F. 
Germania au ajuns la 
6—4. Există, deci, pre
misele, impunîndu-se o 
atentă și continuă acti
vitate de perfecționare, 
de insuflare a ambiției 
pentru realizarea victo
riei. învățînd, însuțin- 
du-și bine mijloacele șl 
metodele, hocheiștii noș
tri vor putea izbîndi a- 
tunci cînd vor avea ne
voie.

• Mai 
turneu din Țara Galilor, me
ciul de rugby Franța — Româ
nia (decembrie ’79, la Mont
auban) a devenit un veritabil 
„cap de afiș". Aproape două 
treimi din meci, selecționata 
noastră a fost fie la cirmă 
(9—0 pină in min. 39, 9—3 pină 
In min. 43), fie alături de presti
gioasa sa parteneră (9—9 pină în 
min. 54). Ultima parte a mar
cat insă o nebănuită cădere a 
echipei noastre, tabela de mar
caj arătind, după fluierul final, 
30—12 în favoarea reprezentan
ților „cocoșului galic". Ce s-a 
tntimplat in cele douăzeci și 
ceva de minute 2

Fostul sportiv de înaltă per
formanță, actualul antrenor VA- 
LERIU IRIMESCU are și acum 
săpate pe frunte cutele amă
răciunii de atunci. El stă câteva 
dipe pe gîndutri, apoi ne spune:

Turneul din Țara Galilor le-a 
creat băieților noștri o ima
gine deformată a valorii lor. 
Și-au supraestimat forțele, con- 
siderindu-se în forul lor inte
rior învingători siguri. Această 
exagerată autoincredere le-a 
zdruncinat suportul psihic. La 
prima lovitură 
putut reveni. A 
cabilă, căderea. Ca să cîștigi 
într-un final de 
ai mers „cap la cap' 
versarul, trebuie să ai resurse 
psihice mai mari decit el...

Astfel stau lucrurile și tena
cele tehnician a și stabilit un 
lung p'.an de bătaie pentru a

nu și-au mai 
urmat, impla-

meci, după ce 
i“ cu ad-

• Este drept, echipa repre
zentativă de polo a avut, în 
ultimii ani, citeva finișuri de 
mare spectaculozitate și, fi
rește, cu efecte din cele mai 
pozitive pentru îmbogățirea 
palmaresului ei. Din păcate, 
multe din tentativele de pres
tigioasă afirmare în arena olim
pică, mondială și europeană 
au eșuat — ca și la alte jocuri 
sportive — tocmai in ultime
le.... minute sau secunde ! Se
ria marilor ratări a început 
(pentru a lua un punct de re
ferință) la J.O. de la Munchen 
și a continuat, aproape neîn
trerupt, pină la ultima compe
tiție de amploare, Cupa mon
dială, desfășurată anul 
la Belgrad și Rijeka.

PAUL NICULESCU, 
nor principal : Să nu 
numai despre înfringeri. 
cune serioase pot fi 
vate și în partidele cîștigate. 
Avem, de multe ori, în față 
adversari de mare reputație 
(echipa Ungariei), jucăm ex
celent o bună parte' a meciu
lui — cum s-a intimplat în în
tilnirea directă cu această for
mație, disputată anul trecut. 
După 3 reprize conduceam cu 
5—2 și puteam face, cum se 
spune, „scor !“ Echipa n-a mai 
avut însă curaj, i-a lipsit băr
băția și ambiția, a încercat să 
stopeze doar încercarea parte
nerului de întrecere de a în
toarce scorul în favoarea sa. 
în final am învins cu 5—4,
dar... Sint multe asemenea 
exemple. în partida cu forma
ția Cubei conduceam cu 6—2 
și abia am cîștigat cu 7—6. 
Alt meci — cu poloiștii ame
ricani. Avem avantaj la 3—1 
și— pierdem cu 3—4 J De ce 7 
Pentru că echipa n-a avut 
moral de echipă învingătoare, 
n-a crezut în potențialul ei, 
n-a avut forță psihică, Sint și 
alte finaluri — la fel de nepre
văzute — de meciuri impor
tante. Tot anul trecut, Ia Cu
pa Mondială, echipa României 
a întilnit-o pe cea a Italiei. 
Ultima repriză. Poloiștii ita
lieni conduc cu 6—3 și meciul 
pare pierdut. Surpriză : jucă
torii noștri întorc rezultatul 
și... 8—7, dar, cu cinci secunde 
înainte de final 8—8 și, din 
nou. o victorie scăpată printre 
degete, după un efort colectiv

trecut

antre- 
vorbim 

La- 
obser-

DINAINTE ÎNVINGĂTOR
erâdica această gravă_ carență 
de pregătire psihologică a „tri
colorilor". Fără discuție, nu 
poate fi pusă vina pe lumea 
rugbyului nostru care își adu
lează reprezentanții, acoperin- 
du-i cu laude după o ispravă 
veritabilă. Nici presa nu poate 
fi oprită să elogieze compor
tarea excelentă într-un anume 
meci și — mai ales într-un 
lung și greu turneu cum a 
fast cel din Țara Galilor. Ju
cătorii trebuie învățați :
mească aceste aprecieri 
plată pentru un anu
me moment, să gă
sească în ele un pu
ternic stimulent pen
tru o pregătire și mai 
sîrguincioasă, pentru 
și mai multă abnega
ție în evoluții. Și asta 
se învață, și nu cu 
timpul, ci la timpul 
potrivit.

Cu un plus de aten
ție și de voință, rug- 
byștii noștri ar fi pu
tut să evite aseme
nea faze și in ultimul 
meci cu Franța, așa 
cum Ortelecan (căzut 
la pămint), Pintea, 
Constantin sau chiar 
cvasidebutantul 
dărescu s-au
capabili in atitea alte 

partide...
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Laurențiu Dumănoiu, unul dintre oamenii de bază ai naționalei noastre de volei calificată la 
Jocurile Olimpice de la Moscova, trăgind eu forță peste blocajul advers. Foto: D. NEAGU

I NUMAI I !

VICTORIA POATE FI OBȚINUTĂ
IN ULTIMELE MINUTE.

DAR, CUM SE JOACĂ 
PÎNĂ ATUNCI ?

• La „masa rotundă", e ria
dul baschetului. Nu vom vorbi 
despre echipa masculină din 
motive binecunoscute (o _ 
loare redusă pe plan internațio
nal). Așadar, despre fete... Dar, 
și ele, in 1978, la Konin (Po
lonia) pierd o mare țansă de 
afirmare. In meciul cu forma
ția Franței — din grupa A — 
jucătoarele noastre conduc cu 
73—70, cind mai erau doar 23 
de secunde de joc, si, pe fon
dul unei blocări nervoase, pierd 
la un punct f Am ales acest 
moment pentru o discuție de... 
ieri, de azi și, mai ales, de 
miine.
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DE LA „BARIERE
• Nu demult, ziarul nostru 

a dedicat două pagini speciale 
excelentei performanțe realizate 
de echipele reprezentative de 
volei ale țării noastre — cali
ficarea pentru turneele olimpice 
de la Moscova, obținută, pen
tru unii, poate ,mai puțin aș
teptat, in dificilele întreceri de 
la Pernik (băieții) și Pazardjik 
(fetele). Dorim, din toată ini
ma, consolidarea acestui succes 
Si de aceea credem că, toc
mai la această oră a satisfac
țiilor, este bine să ne reamintim 
Si de lunga perioadă in care 
jucătorii si jucătoarele noastre 
fruntașe au ratat, la alte mari 
competiții, victorii de presti
giu care au însemnat tot atitea 
poziții pierdute in ierarhia in
ternațională a voleiului. Cel mai 
adesea, soarta unor meciuri de
cisive a fost hotărîtă în mo
mente psihologice, m finalurile 
seturilor sau partidelor. Ața 
Incit: cum s-a ajuns la aceste ., 
bariere, de ce n-au putut fi ele 
depășite atita vreme 7 Ne-am 
propus ca principal termen de 
comparație si analiză evoluția 
„tricolorilor" 
europene de

NICOLAE 
emerit : A 
rînd, o cauză generală : pre
gătirea fizică insuficientă (la
cună mai veche în voleiul nos
tru 1) și, mai ales, o scăzută re
zistență în sărituri. Anul tre
cut, in aprilie, peste 80 la sută 
dintre componcntii lotului rea
lizau valori sub cerințele vo
leiului de mare performanță — 
60—70 cm de pe loc și 70—80 
cm cu elan. Fină la europene 
procentele au crescut substan
țial (70—80 cm și, respectiv, 
90—100 cm), 
cele pe care 
rile echipe :
Polonia, Bulgaria, R. D. Ger
mană, Iugoslavia și Cuba — 
formație de excepție la acest 
capitol. La fel de necesară era, 
insă, și rezistența psihică 
strins legată de rezistența de 
concurs, prin care se poate rea
liza și acea importantă con
stantă a execuțiilor diferitelor 
elemente tehnice la care fie
care jucător este solicitat — 
pe intreg parcursul partidei — 
atit în acțiunile de atac cît șl 
in apărare. Or, tocmai această 
eonstanță n-a putut fi pusă la 
punct, ea a fost punctul ne
vralgic și... una din explica
țiile principale ale infringe-

la campionatele 
la Toulouse.
SOTIR, antrenor 

existat, în primul

apropiindu-se de 
le intilnim la ma- 
L'niunea Sovietică,

PSIHOLOGICE" IN TURNEELE OLIMPICE
rilor în partide in care aveam 
mari și reale șanse de victorie. 
De aceea s-a constatat și o 
eficiență redusă a concepției șl 
stilului de joc, o stare emoțio
nală excesivă, 
Un-am trecut 
slovaciei din 
lipsuri.

Consemnînd 
mai amintim... Am pierdut In 
1979 meciul cu echipa Ceho
slovaciei pentru că jucătorii 
noștri s-au considerat învinși 
încă din... vestiar. Am ratat 
calificarea In turneul final pen
tru că in partida cu formația 
Franței, în care ne era ne
cesară o victoriei cu 3—1, am 
condus cu 2—1, am „cedat" psi
hic (2—2) pentru ca atunci dnd 
miza dispăruse să jucăm ex
celent. Dar, odată cu miza, dis
păruseră și șansele calificării

FLORIN BALAIȘ, antrenor 
secund : Scăderea potențialului 
de joc poate fi condiționată de 
mai mulți factori. Mă voi 
feri, in primul rînd, la cel 
ordin psihologic :

— insuficienta încredere 
valoarea personală sau 
valoarea unor colegi de echipă, 
cunoașterea faptului că echi
pierii n-au încredere în ei ; 
o relaxare timpurie ; subapre
cierea adversarului ; starea de 
Inhibiție dominată de unele 
greșeli personale și ale coechi
pierilor ; pregătirea teoretică 
necorespunzătoare a Jocului ; 
necunoașterea potențialului de 
joc al adversarului in finaluri 
(acțiuni surpriză) ; o slabă pu
tere de luptă șl concentrare ; 
neasumarea răspunderii perso
nale la finalizare in momentele 
decisive ; microclimatul creai 
de antrenori și jucători. In con
tinuare, cfteva cuvinte despre 
factorul tehnico-tactic :

de Inhibiție 
de echipa Ceho- 
1972- !) și alte

aceste opinii, ne

re
de

in 
in

— finalurile de set sau de 
meci se pierd, in special, din 
cauza unui bagaj tehnico-tactic 
individual scăzut ; adoptarea u- 
nei tactici necorespunzătoare în 
atac sau apărare ; nerespecta- 
rea tacticii de joc solicitată de 
antrenori — indicații necores
punzătoare date de pe margine; 
schimbări neinspirate sau men
ținerea în teren a jucătorilor 
„căzuți" fizic și psihic. De a- 
semenea, atit rezistența gene
rală cît și cea specifică pot 
hotărî decisiv finalurile de 
jocuri. Dealtfel, după modul în 
care se realizează pregătirea șl 
îndeplinirea 
(fundamentul 
de instruire) 
eiștigate sau

Reluăm dialogul cu antreno
rul emerit Nicolae Sotir :

Ca să ciștigăm, in extremis, 
cursa calificării olimpice am 
muncit mult, sportivi și antre
nori. Am așezat, ca și la lo
tul feminin, procesul de pre
gătire pe baze științifice ri
guroase. A trebuit să facem și 
acel pas, întotdeauna greu dar 
necesar, de a renunța la cîțiva 
jucători de renume care, însă, 
nu se mai puteau încadra unei 
concepții de joc rapid (Tuto- 
van, Păușescu, Ion Aurelian). 
Am promovat tineri (Stoian, 
Căta, Mina) cu calități fizice 
și psihice care să le permită 
abordarea acestui joc de con
strucție, deplasare și execuție 
mult mai rapidă in teren. Toate 
aceste măsuri — și multe al
tele — au dus la victorie pen
tail eă atit băieții cit și fetele 
au jucat, la turneele de cali
ficare, cu exemplară hotărîre, 
dirzenie, ambiție și dăruire, așa 
cum n-au făcut-o niciodată !

In loc de comentarii : succes 
deplin la Jocurile Olimpice.

acestor 
întregului 
finalurile 
pierdute !

factori 
proces 
pot ti

GABRIEL POPESCU, secre
tar responsabil al federației de 
specialitate : După campiona
tele europene de la Konin și 
Poznan — examen valoric im
portant prin faptul că el se 
înscria ;
olimpic — biroul federal a fă
cut o analiză exigentă în pre
zența tuturor antrenorilor di
vizionari A și, firește, a între
gului lot de jucătoare. Au re
zultat eiteva cauze esențiale ale 
acestui insucces :

1. Echipa nu a beneficiat de 
o pregătire atletică și robus
tețe specifice baschetului mo
dern care se joacă Ia ora ac
tuală pe plan internațional, doar 
mai puțin de jumătate dintre 
componentele lotului indepli- 
nindu-și haremurile probelor de 
control la începerea pregătiri
lor. Trebuie precizat că această 
stare de lucruri s-a datorat și 
faptului că Ia cluburi orien
tarea pregătirilor a fost, în
deosebi, axată pe antrenamen
tele din sală, excluzindu-se a- 
proape complet pregătirea atle
tică.

2. Bagajul tehnico-tactic ca 
și pregătirea fizică a jucătoa- 
relor-pivot a fost sub cerințele 
participării și reprezentării la 
o competiție de o asemenea 
valoare. Cu excepția jucătoarei 
Mariana Andreescu-Bădinici, ce
lelalte jucătoare-pivot n-au co
respuns, la acel moment, exi
gențelor impuse de partidele 
susținute in cadrul campiona
telor europene.

3. Jucătoarele noastre au do
vedit o slabă capacitate de a 
evolua Ia adevărata lor va
loare atit in meciurile cheie, 
decisive pentru configurația cla
samentului, cit și in momen
tele cele mai importante ale 
unor jocuri echilibrate in care 
hotărâtoare au fost puterea de 
concentrare, stăpînirea nervilor, 
mobilizarea și dăruirea.

Apreciem sinceritatea și fer
mitatea acestor opinii, dar ne 
manifestăm dorința 
noaște ce măsuri a

la jumătatea ciclului

de a cu- 
intreprins

forul de specialitate pentru ca 
asemenea „accidente1* să nu se 
mai repete, pentru ca basche
tul nostru feminin să revtoă 
în elita europeană și — de ce 
nu — să pătrundă în 
olimpică. Fapt 
dăm, din nou, 
latului nostru.

Federația a 
gatoriu, 
săptăminal a unui antrenament 
în aer liber (fără minge) la 
toate echipele divizionare A. 
B-tineret și din divizia școlară 
și de juniori. S-a trecut la 
organizarea campionatului re
publican al Diviziei A intr-o 
formulă de desfășurare spe
cifică marilor competiții inter
naționale, inlocuindu-se etapele 
săptăminale cu turnee de 3—4 
zile în care echipele sînt obli
gate să joace zilnic cite un 
meci la ore diferite. în aceeași 
ordine de idei menționez că a 
fost îmbunătățit calendarul in
ternational, urmărindu-se în
deosebi participarea la turnee 
de 6—8 jocuri eu parteneri cit 
mai valoroși. Lotul reprezenta
tiv a fost completat cu jucă
toare tinere, înzestrate eu ca
lități fizice superioare (de c— 
jremplu Magdalena Pall de Ia 
C.S.Ș. Brașovia, componentă de 
bază a lotului). Ne-am convins 
că multe din carențele perioa
dei anterioare s-au datorat u- 
nei insuficiente pregătiri psi
hice, moral-volitive. Printre 
alte măsuri, am selectat mate
riale elaborate de Centrul de 
Cercetări științifice al C.N.E.F.S. 
care, împreună cu articolele 
publicate la rubrica „Dosarul 
psihologiei sportive" in „ziarul 
„Sportul", au fost prelucrate și 
dezbătute cu întregul lot re
prezentativ. în concluzie, ne-am 
străduit și ne străduim să evi
tăm ratarea 
mele minute 
partidelor pe 
Dar, cel mai 
nu ajungem ____
tuații. încercăm să-i 
gem pe antrenori, 
sportivele că 1 1__2_ ______
obținută cu mult înainte de a— 
ceste
ne-au 
acum, 
mania 
că se 
convingerea că acest lucru va 
fi posibil și la turneul mondial 
feminin de calificare pentru 
Jocurile Olimpice, care se va 
desfășura la Vama intre 5 și 
15 mai cu participarea a nu 
mai puțin de 24 de echipe 1

Intr-adevăr, cine vrea să re
intre In elita baschetului mon
dial, să fie prezent la startul 
olimpic, trebuie să îndrăznească!

pentru 
cuvîntul

aceea 
care îi 

invi-

introdus, 
efectuarea în

obli- 
ciclul

victoriei in ulti- 
sau secunde ale 
care le susținem, 
important este să 
în asemenea si- 

convin— 
pe toate 

victoria trebuie

finaluri care și nouă 
dat mult de furcă pînă 
Turneele din R. F. Ger- 
și Finlanda ne-au arătat 
poate. Credem cu toată

din dezba- 
,masa rotun- 

nostru pe 
tema fructificării finalurilor competițiilorî 
in primul rind, faptul că DATORIA TU
TUROR SPORTIVILOR Șl ANTRENORI
LOR ESTE SA SE PREGĂTEASCĂ FĂRĂ 
RĂGAZ, LA CEL MAI ÎNALT NIVEL AL 
EXIGENȚELOR Șl AL POSIBILITApLOR 
CREATE de științele ajutătoare, astfel 
incit să ajungă la un standing valoric 
superior. In condițiile in care pe plan 
mondial se află mai multe reprezenta
tive de același nivel, atunci intervine 
necesitatea pregătirilor speciale pentru 
depășirea adversarului in ultima parte 
a intilnirilor. Desigur, teza aceasta este 
valabilă nu numai pentru disciplinele in
vitate la dezbatere, nu numai pentru 
jocuri sportive, ci pentru toate ramurile, 
pentru toți sportivii.

Sintetizind opiniile interlocutorilor noș
tri desprindem ca esențiale următoarele 
cerințe :
- PREGĂTIRE FIZICA GENERALA SU

PERIOARA care să permită rezistența 
specifică ca suport pentru efortul limită 
din finaluri ;
- PREGĂTIRE TEHNICO-TACTICĂ A- 

DECVATA unor situații specifice sfirșitu- 
lui intilnirilor ; stă pini rea unor combi
nații tactice precise de finalizare, exe
cutate cu virtuozitate tehnică, in viteză 
și cu impetuozitate pentru obținerea 
punctului necesar ;

-O PREGĂTIRE PSIHOLOGICA în mă
sură să asigure echipei, in general, și 
sportivilor in special stăpinire de sine, lu
ciditate, disciplină tactică de joc, creati
vitate și inventivitate, care să ducă la

Așadar, ce se desprinde 
terile prilejuite de „i 
dă* inițiată de ziarul

echipei ce nu ce- 
jucător sau a

crearea personalității 
dează, la decizia unui 
unor jucători pentru fructificarea situației 
create, la asumarea responsabilității ac
tului ce trebuie săvirșit - toate pe fon
dul acelui specific pe care-l prezintă 
jocurile sportive și anume participarea 
colectivă la joc, coeziune, spirit de în
trajutorare, renunțarea la tendința de 
evidențiere personală in favoarea colec
tivului.

METODELE Șl MIJLOACELE DE AJUN
GERE LA NIVELUL NECESAR FRUCTIFI
CĂRII ȘANSEI IN FINALURI NU TREBUIE 
SA LE CĂUTĂM IN ALTA PARTE, a 
CHIAR IN MIȘCAREA NOASTRĂ SPOR
TIVA. Echipa națională de handbal oferă 
o suită de exemple, voleiul - cel mascu
lin ca și cel feminin - ne arată și el 
în ultima evoluție susținută cu brio Io 
turneele de calificare pentru Jocurile 
Olimpice cum trebuie pregătit 
important aspect al unei evoluții, 
rește, nu numai aceste exemple 
edificatoare .Chiar rugbyul sau hocheiul, 
ca și alte discipline ne-au oferit de-a 
lungul anilor posibilitatea să remarcăm 
virtuțile componenților 
naționale, posibilitățile 
pune in situații limită.

Discuțiile organizate 
au evidențiat insă și existența unor ca
rențe in evoluția unor selecționate, ca
rențe care au impietat asupra perfor
manțelor. Reies lipsuri serioase în pre
gătirea tactică, o pregătire psihică a- 
desea precară, infatuare după obținerea 
unor succese, relaxare prematură, o in
suficientă pregătire fizică specifică etc. 
Fiecare dintre acestea - și, firește, cele

acest 
Fi- 

sînt

reprezentativelor 
lor de a se im-

pe această temă

arătate sînt doar o mică parte dintr-o 
mai lungă listă de neajunsuri - iți pune 
amprenta pe evoluțiile „tricolorilor" sto- 
pindu-i uneori în cursa spre performanțe 
de inaltă valoare.

Cauzele existenței acestor insuficiențe 
trebuie căutate, în primul rînd, in acti
vitatea desfășurată la cluburi. inceptnd 
cu pregătirea juniorilor se manifestă, la 
acest nivel, neglijențe in însușirea unor 
deprinderi de ordin tehnic și tactic, 
procesul de instruire acordind rareori și 
importanța cuvenită pregătirii psihologice 
a sportivilor. La loturi, fie că se soco
tește tardivă insușirea acestor elemente 
decisive în obținerea performanței, fie că 
se ignorează importanța lor, federațiile 
de specialitate nu acționează nici ele cu 
suficientă fermitate.

Este evident că se impune reunireo 
tuturor forțelor pentru pregătirea multi
laterală, complexă a sportivilor și a echi
pelor. Calendarul marilor competiții 
este foarte bogat - pentru o seamă de 
discipline el prevede participarea la 
Jocurile Olimpice - și nu este exclus co 
obținerea unor performanțe să fie condi
ționată de pregătirea temeinică tocmai 
la aceste capitole. Astăzi, cind SPORTUL 
A AJUNS O ȘTIINȚA, există pentru toți 
sportivii, antrenorii și tehnicienii, obliga
ția să acorde acestor elemente ponderea 
cuvenită. Mai ales pentru că dorința 
tuturor este realizarea unei colztribuții 
superioare la permanenta îmbogățire o 
tezaurului sportului românesc.

Dan GÂRLEȘTEANU 
Hristache NAUM

1<



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
PREA MULTE ABATERI PE TERENURILE DE RUGBY I O ETAPĂ ATRACTIVĂ ÎN DIVIZIA A DE POPICE

Partidele etapei inaugurale a 
sezonului nu au dat... de lucru 
Comisiei de disciplină a F.R.R., 
acordîndu-se numai avertismente 
căpitanului echipei, antrenorului 
și secției Știința CEMIN Baia 
Mare, pentru neacordarea protec
ției arbitrului la jocul cu Farul 
la ieșirea din teren. în schimb, 
meciurile de sîmbătă și marți din 
diviziile A și B au oferit destule 
subiecte de discuție. Cea mai 
gravă dintre faptele reținute a 
fost aceea săvirșită de jucătorul 
Năstase (Gloria P.T.T. Arad), care 
și-a lovit adversarul căzut la pă- 
mint 1 Avindu-se în vedere că 
este vorba despre un tînăr (21 
de ani !) aflat la prima abatere 
și că lovitura nu a avut urmări 
deosebite, sancțiunea a fost sus
pendarea pe șase etape. La ace
lași meci (Electrotimiș — Gloria) 
timișoreanul Pîslaru a făcut, în 
mod repetat, pe... boxerul. El va 
sta pe tușă patru etape. Și doi 
jucători mult mai’ cunoscuți. in
ternaționalii Bărgăunaș șl Ale
xandru, s-au făcut vinovați de 
lovirea adversarului cu piciorul, 
privîndu-și echipele (R.C. Grivița 
Roșie șl, respectiv. Steaua) de 
aportul lor timp de două etape.

Jocul dur, scenele de pugilat

au caracterizat, din păcate, ln- 
tîlnirea T.C. Lnd. Midia — Con
structorul Constanța. In urma 
unei busculade generale, au fost 
eliminați de pe teren Vasile, Spi- 
noche. Nicola (toți de la Con
structorul) și Giuglea (T.C. Ind.), 
ei fiind suspendați de către Co
misie pe cite o etapă. De re
marcat că pentru lidera seriei 
constănțene această întreită pe
deapsă înseamnă, totodată, pier
derea unui punct in clasament ! 
Tot in urma acestui meci, antre
norul Vasile Bercu a primit un 
ultim avertisment, 
incitat jucătorii 
Așa educator...

Au mai fost 
abateri, Mititelu 
primind o etapă __________ _ _
tru atitudine necuviincioasă față 
de arbitru și necunoaștere a re
gulamentului, iar arbitrul I. Bă
nică — avertisment pentru lipsă 
de exigență în aplicarea regula
mentului. Această nedorit de 
lungă listă se încheie cu pier
derea dreptului de joc pe două 
etape de către Proștea (Unirea 
Săcele) — durități și incitare, a- 
trăgîndu-se, totodată, atenția a- 
c est el asociații în vederea asi
gurării ordinii la propriul teren.

deoarece și-a 
și pe spectatori.

discutate și alte 
(Politehnica la$i) 
suspendare pen-

DOUA MECIURI INTERESANTE iN 
LA RUGBY

ETAPA A XVI-a

partidele care se de-
_ r___  __  programul etapei a 

XV-a a Diviziei A la rugby : Fa
rul Constanța — R. C. Grivița 
Roșie (care, în urma acestui meci, 
s-ar putea să schimbe între ele 
locurile) și Știința Petroșani — 
Dinamo. Celelalte meciuri : 
Steaua — Rapid, Știința CEMIN 
Baia Mare — „U* Timișoara, 
C.F.R. Brașov — Politehnica Iași, 
R. C. Sportul studențesc — Rul
mentul Bir Iad, Vulcan — C.S.M. 
Sibiu. Clasamentul la zi : L 
STEAUA 44 p, 2. R. C. Grivița 
Roșie 39 p, 3. Farul 39 p, 
namo 39 p, 5. Șt. Baia Mare 36 p, 
6. Șt. Petroșani 34 p, T. Poltt. 
Iași 23 p, 8. „Uu Timișoara 27 p,

Două stat 
tașează din

zi :

T.

4. Dl-

FARUL STEAUA, UN

Sibiu 26 p. 18. Sportul 
_____ 23 p, 11. Rapid 23 p, 
Rulmentul 22 p, 13. Vulcan

-------lf p.

9. C.S.M. 
studențesc 
12. --------
20 p, 14. C.F.R.

în campionatul Diviziei A de 
popice se dispută, azi și miine, 
etapa a XLII-a. importantă ri-in 
mai multe puncte de vedere : 
unele echipe susțin jocuri decisive 
pentru situația lor in clasament, 
iar corn poneii ții loturilor naționale 
au de trecut un ‘examen in ve
derea selecționării Lor in echipele 
reprezentative, care vor juca săp- 
tămtaa viitoare la Zagreb, tn 
meci amical, cu puternicele se
lecționate ale Iugoslaviei. Echi
pele aflate in momentul de față 
in fruntea clasamentelor, vor căuta 
să-și consolideze pozițiile, pentru 
a termina jocurile din serii pe 
primele trei locuri, care asigură 
participarea la turneul final pen
tru desemnarea campioanelor. 
Cele două campioane actuale. 
Voința Tg. Mureș (f) și Aurul 
Baia Mare (m). au trecut acum în 
fruntea clasamentelor seriei Nord, 
luând locurile formațiilor mure
șene, Electromureș, care se află, 
in ambele clasamente, pe locul 
secund. în confruntarea de azi și 
miine. Voința are o misiune di
ficilă în compania echipei Hidro
mecanica Brașov, pe terenul a- 
cesteta, echipă care a dispus de 
Electro mureș în etapa trecută, 
detronînd-o de pe locul întâi. Au
rul va evolua la Cluj-Napoca ju- 
cînd cu penultima clasată. Voința, 
echipă care va căuta să se reabi
liteze, să aducă unele satisfacții ta 
acest sport cunosc în d situația di
ficilă ta care se găsesc cele trei 
divizionare clujene — echipele fe
minine Voința șl Record afltadu-se

și ele în coada clasamentului. în 
seria Sud, Gloria București (f) șa 
Rulmentul Brașov (m) — care stat 
fruntașe Încă de la începutul 
turului — au o misiune grea în 
această etapă : Gloria intlLnește La 
Galați, pe Voința, echipă care e 
din nou in formă (a dispus săp
tămâna trecută de Rapid Bucu
rești), iar Rulmentul joacă la 
București, cu Gloria, formație a- 
flată pe Locul secund, '* *
două puncte 
vean și care, 
ale returului, 
victorii.

lată și alte _ 
etapei : Voința București 
romei București, Electroniureș Tg. Mureș -- - - — —-
troiul Băicoi-Cîmpina 
s tractorul Galați, Petrolul Telea- 
jen Ploiești — Voința București și 
Jiul Petrita — Metalul J-----
(m).

Alte 
xn-a : 
Brașov 
șița — 
P d (f),

START IN „CUPA F.R.M." 
LA MOTOCROS

început sezonul competițio- 
de motocros. După întrece- 
„ Cupei de iarnă**, desfășu- 

i la Vălenii de Munte, miine 
avea loc, pe un traseu ales

SE REIA DIVIZIA A DE HANDBAL FEMININ
• „Cupa de primăvară" pentru divizionarele masculine A
La scurt interval după consu

marea „Cupei României* (cîști- 
gată. după cum se știe de Ști
ința Bacău), handbalul feminin 
competițional își reîncepe progra
mul oficial. La 30 martie se reia 
campionatul Diviziei A cu prima 
etapă a returului (etapa a X-a), 
în programul etapei inaugurale*. 
Rulmentul Brașov — TEROM Iași 
Hidrotehnica Constanta — Uni
versitatea Cluj-Napoca, Progre
sul București — Confecția Bucu-

DERBY AL DIVIZIEI A
DE BASCHET (M)

Etapa a 19-a a Diviziei A de 
baschet masculin, programată 
pentru astăzi și mîine, cuprinde 
șl meciul dintre ocupantele locu
rilor 2 șl 3 in clasament, echi
pele Steaua și Farul Constanța. 
Prin prisma pozițiilor fruntașe pe 
care le detin. a unora dintre re
zultatele directe înregistrate în 
ultimele două ediții ale compe
tiției (două victorii la diferente 
mici ale steliștilor — 84—80 șl 
90—85 — și un succes al for
mației Farul 81—73) și a valorii 
unor jucători (Spinu, Mănăilă, 
Băiceanu, Pașca, Gh. Radu, Mar- 
tinaș la Farul, Cernat, Oczelak, 
Ermurache, V. Ion. Căpușan, Op- 
șitaru la Steaua). Intîlnirea re
prezintă derbyul etapei. Este de

așteptat ca publicul constănțean 
să urmărească o întrecere spec
taculoasă, echilibrată, în care 
componențli celor două echipe 
vor căuta să demonstreze — ta- 
tr-un spirit de deplină sportivi
tate — frumusețea acestui sport.

Programul etapei : Farul (locul 
3 în clasament) — Steaua (2) — 
în tur 54—84 Șl 80—84, I.CJ1JD. (8) 
— C.S.U. Galați (12) — 62—68 șl 
101—92, Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești (11) — Universitatea Cluj- 
Napoca (4) — 76—81 și
Dinamo București (1) — 
(5) .— 125—60 și 101—72,
Sibiu (10) — Politehnica
Unirea Iași (6) — 75—92 și 77—79, 
Dinamo Oradea (9) — C.S.U. Bra
șov (7) — 61—84 și” 63—77.

75—103
Rapid 
C.S.U. 
C.S.Ș.

S.C. MIERCUREA CIUC ÎNVINGE (LA SCOR) 
PE DINAMO BUCUREȘTI : 8-3 I IN DIVIZIA A 

LA HOCHEI

rești. Mureșul Tg. Mureș — Ști
ința Bacău și Universitatea Ti
mișoara — Constructorul 
Mare. Reamintim că la 
ierea turului, ordinea ta 
ment era următoarea : 1.
Bacău 16 p, 1 Constructorul Baia 
Mare 12 p, 3. Universitatea Ti
mișoara 10 p, 4. Rulmentul Bra
șov 9 p, 5. Mureșul Tg. Mureș 
9 p. 6. Universitatea Cluj-Napoca 
9 p. 7. Hidrotehnica Constanța 
7 p, 8. TEROM Iași 7 p. ‘ “
fecția București 7 p, 10. 
sul București 4 p.
• Echipele masculine

nare A iau parte, între 
tie și 1 iunie, la „Cupa_
măvară*. Cele 10 formații au 
împărțite ta două serii (se 
disputa etape săptămînale 
cîte două meciuri), astfel : seria I 

— Știința Bacău, C.S.M. Borzești, 
Dinamo Brașov, Dinamo Bucu
rești, " Steaua ; seria a II-a — 
H.C. Minaur Baia Mare. Politeh
nica Timișoara, Gloria Arad. In
dependența Sibiu, Universitaitea 
Cluj-Napoca. Cîștigătoarele celor 
două serii îșl vor disputa finala 
în ziua de duminică 8 iunie.

@ La București, ta ziua de 17 
martie (fete) și 18 martie (băieți) 
se organizează concursul pentru 
trecerea normelor de control, re
zervat sportivilor și sportivelor 
oare nu au realizat punctajul re
gulamentar în august 1979.
• Duminică 16 martie la ora 9, 

la sediul C.N.E.F.S. din str. Va
sile Conta nr. 16 (etaj VIII), va 
avea loc ședința Comitetului Fe
derației române de handbal.

Baia 
tache- 
clasa- 

Știlnța

9. Coc- 
Progre-
divizio- 

30 mar- 
de

vor 
de

__  . La numai 
de sextetul brașo- 
în cele trei partide 
a obținut tot atîtea
jocuri atractive ale

La-

Voința Oradea (f), Pe-
Con-

Hunedoara

etapa a 
— Metrom 
C.S.M. Re- 

2289—2224

rezultate din 
Voința Ploiești 
2316—2219 p d, 
Voința Oradea 

r C arpa, ți Sinaia — Flacăra
Brașov 4770—4873 pd(î), Aurul 
Bata Mare — Voința Tg. Mureș 
5088—1324 pd (m).

A 
nai 
rile 
rate 
va ; . .
în satul Cindești, din apropierea 
orașului Buzău, prima etapă a 
«Cupei F.BJd.“, in organizarea 
asociației sportive I.T.A. Buzău.

în programul cursei figurează 
clase pentru seniori, tineret și 
juniori. Cei mai mici motocro- 
siști, juniori de categoria I și a 
II-a, își vor disputa întîietatea 
după o formulă inedită, în două 
manșe, flecare a cîte 15 minute, 
plus două ture. Și-au anunțat 
participarea alergători de la Stea
gul roșu Brașov, Torpedo Zăr- 
nești, Poiana Cîmpina, Flacăra?-. 
Automecanica Moreni, Electro Sf. 
Gheorghe, I.T.A. Tg. Jiu, Loco
motiva Ploiești și alte secții moto 
din țară. Primul start se va da 
la ora 9. Iubitorii sportului cu 
motor vor avea prilejul să urmă
rească în concurs pe campionul 
țării Ernest Miilner, pe Alexandru 
Enceanu, Mihai Banu, Nicola® 
Arabadgi și alți motocicliști frun
tași.

FINALELE DE JUDO ALE SENIORILOR
Brasov) care a cucerit primul 
loc Intir-una din serii ajungind 
să susțină finala cu 1. Codrea 
(Pinamo Buc.). Puțini insă dintre 
numeroșii spectatori prezențl s-ar 
fi așteptat ca brașoveanul să-4 
Învingă și pe Codrea. Totuși, a- 
cesta a fost desnodămintul. M, 
Cioc a luat un avantaj Însemnat 
încă din primul minut, reușind sâ-l 
mențină pină la stîrșitul finalei. 
Neștiind — cum se spune — să 
piardă, Codrea s-a năpustit spr» 
adversar în ultima parte a me
ciului cu procedee ieșite din li
mitele fair-play-ului.

CLASAMENTE UNAt.E : cat.
semimijlocie : 1. Mircea Frăție» 
(Nitra-nonia Făgăraș), 2. V. Dușa 
(Dinamo Brașov), 3. N. Man (Con
structorul Alba Iulia) șl I. Codrea 
(Nltramonla) : cat. mijlocie : 1.
Mlhalacne Toma (Dinamo Buc.). 
i. șt. Toma (Constructorul Alba 
Iulia), 3. D. Mihai (ASA Tg. Mu
reș) și C. Gotcâ (Dinamo Brașov): 
cat. semigrea ; 1. Daniel Radu 
(Dinamo Brașov), 2. V. Anton 
(Nitramonia), 3. G’A. Nache (Di
namo Buc.) și D. Alexandru 
(C.S.M. Borzești) ; cat. grea : L 
Mihal Cioc (Dinamo Brașov). 2. 
I. Codrea (Dlnamo Buc.), 3. V. 
Burtea (A.S.A. Tg. Mureș) șl D. 
Udvari (TEFS).

Azi, de la orele 9 și 1®. au loc 
finalele la categoriile superușoară. 
semiușoară, ușoară și open.

(Urmare din pag. 1)
fan Toma (Constructorul Alba 
Iulia). Mihalache și-a ciștâgat cu 
dezinvoltură seria învingîndu-și 
toți adversarii Înainte de limită, 
Tn schimb Ștefan a fost nevoii 
să treacă prin multe emo
ții pină a ocupat locui I ta se
ria sa. Conform însă regulamen
tului (lupta Intre frați nu 
admisă) acest med nu ~ 
putat, victoria fiindiu-i 
lui MihaLache, cotat mal 
partidele anterioare.

Nu mai puțin de 19

"i este 
s-a d±s- 
atribuită 
bine în

__ ___________ __ — judoka 
și-au disputat titlul la categoria 
semigrea. Pină a fi desemnați 
cîștâgă tarii celor două serii, D. 
Radu (Dinamo Brașov) și V. An
ton (Nttramonla), wu susținut 
partide dificile, unele chiar epu
izante cu Gh. Nache (Dinamo 
Buc.) și E. Lăcătușu (A.S.A. Tg. 
Mureș) învinși de Radu și D. 
Alexandru (C.S.M. Borzești) șl 
L. Pal (Constructorul M. Cluc) 
întrecuți de V. Anton. în meciul 
final D. Radu a atacat din toata 
pozițiile silindu-1 pe V. Anton să 
se apere, pină în mân. 3 clnd »- 
cesta a fost „fixat" (osae-komy) 
pe tatami iar după cîteva secunde 
a fost consemnat ippon-ul.

Șl mai multi concurențl au 
fost înscriși la categoria grea : 
24 ! Cu atât mai mare este me
ritul juniorului M. Cioc (Dinasmo

KAROLY ADORJAN CIȘTIGÂTOR LA SLALOM URIAȘ
(Urmare din pag. I)

ghe Roșculeț) a reușit din nou 
s-o depășească pe câștigătoarea 
maneșei de joi, Erica Codrpscu, 
instâlîndu-se, grație vi-ctoriel rea
lizată la o diferență de aproape 
două secunde. în fruntea clasa
mentului feminin. Ea cucerește 
astfel cel de al doilea titlu de 
campioană națională. Absolut me
rituoasă este clasarea pe kxnil 
dod a tinerel Mariana Axinte a- 
flată într-uin substantial progres.

ETAPA A XVIII-A IN „CUPA
Ieri, patinoarele artificial! e din 

București, Miercurea Clue și Su
ceava, au găzduit partidele eta
pei a 19-a a Diviziei A (prima 
serie valorică) la hochei pe 
gheață. Această rundă, alcătuită 
de fapt, din meciurile revanșă 
ale etapei a 18-a, consumată joi 
după amiază, a fost — și ea — 
dominată de confruntarea de la 
Miercurea Ciuc, unde, de această 
dată, echipa locailă a obținut o 
surprinzătoare (prin proporțiile 
scorului. . .) victorie în dauna 
dinamovlștUor bucureștenl. Dar 
iată cîteva amănunte de la a- 
ceste trei meciuri :

S.C. Miercurea Ciuc — Dinamo 
8—3 (3—2, 5—0, 0—1). După o pri
mă repriză ceva mai echilibrată, 
în care gazdele au deschis scorul 
prin E. Anta! (min. 1), fiind a- 
poi egalate și conduse (au mar
cat Bandaș — min. 12 și Nuțescu 

— min. 13). după care la cirma 
jocului a trecut din nou, echipa 
locală (Gali — min. 16 și Bartalis 
min. 18). a urmat, în a doua 
repriză, un adevărat recital al ho- 
cheiștilor din Miercurea Ciuc. 
Frenetic încurajați de cei pesta 
5 000 de spectatori, ei au punctat 
de cinci ori (!), 
reprize fiind Elod 
dovedit un foarte 
cant, marotad nu

eroul acestei 
Antal, care s-a 
productiv ata- 

mal puțin da

38).trei goluri (min. 25, 30 și 
El a fost „suplinit" ta această 
cavalcadă de puncte de mai ti- 
nârul său coechipier Todor, șl 
el autor a două goluri (mân. 27 
și 40). In ultima repriză, Jocul 
s-a liniștit și chiar în ultima se
cundă oaspeții au redus din di
ferență prin Bela Nagy. A con
dus bine N. Enache (Galați), a- 
jutat la cele două linii de C. 
Petras și G. Tasnadi. (V. Pașcanu 
— coresp.).

Steaua — Metalul Sf. Gheorghe 
15—2 (5—0, 6—0, 4—2). ~
animată în ultima sa 
tida a fost aproape 
ca scor. ..) cu cea 
Au marcat : Hălăucă _ _ ______
(3), Nistor (2), Sandor (2), Gheor
ghiu, Prakab, Olenici, Popescu, 
respectiv Kemoiessy și Sarosi 
(ultimul din șut de penalitate). A 
condus FI. Gubernu, ajutat de 
Gh. Lupu șl A. Balint.

Metalul Rădăuți — Dunărea Ga
lați 1—3 (0—1, 0—2, 1—0).
a fost ceva mal bun, mai tehnic, 
mai „curat- decît cel din 
Au marcat : Marca (3).
tiv Curelaru. Arbitru : " 
(București), ajutat de J. Becze și 
Șt. Chiri ță (N. Mtadrescu — 
coresp.).

Următoarea etapă are loc marți 
18 și miercuri 19 martie.

SIMBĂTA Șl DUMINICA,
ROMÂNIEI" LA VOLEI

Ceva mal 
parte, par- 
identică (șl 
precedentă. 
(4), Cazacu

Jocul
ajun, 

respec- 
L. Encin

Sîmbătă șl duminică se va 
desfășura etapa a XVin-a a „Cu
pei României- la volei. Bucu- 
reștenii îșl vor putea vedea evo- 
luînd toate echipele feminine din 
Divizia A : Dinamo va înttlnd 
sextetul constănțean Chimpex, 

MU“ București va juca în com
pania Științei Bacău, iar Rapid 
va primi vizita echipei gălățen® 
C.S.U., lidera clas-ame-ntului. în 
provincie se vor desfășura doar 
două meciuri feminine : Penici
lina Iași — Maratex Bala Mare 
(în tur a învins echipa maramu
reșeană) și „U* Timișoara — „U* 
Craiova. Cel de-al treilea med. 
Olimpia Oradea 
stanța, a 
martie.

Dintre 
masculine, 
anunță cel dintre Steaua și „ 
Craiova, partidă care se va dis
puta azi, sîmbătă, ta sala clu
bului bucureștean. în meciul dta 
turul competiției steliștii au pier
dut la Craiova cu 2—3. In Bucu
rești. Calculatorul va juca cu 
C.S.M. Suceava. (Meciul Dinam® 
— Sil van ia Șimleu Silvaniei s-a 
desfășurat la 5 martie). In pro
vincie, Viitorul Bacău va primi 
replica Petrolului, ultima în cla
samentul masculin. Tractorul 
Brașov va juca cu C.S.M. Delta

Tulcea, iar Explorări Baia Mar® 
va lupta, desigur, pentru a-și lua 
revanșa tn fața Politehnicii Ti
mișoara, de care a fost învinsă 
In partida tur.

Erica Codrescu s-a situat a treia,' 
pierzînd secunde prețioase și po
ziția de lideră în urma unei in
exactități comise pe prima parte 
a traseului. Remarcabilă clasafr- 
rea pe locul 5 a Ilenei Vladislav, 
de la C.S.Ș. Petroșani.

REZULTATE TEHNICE, slalom 
uriaș seniori : 1. Karoly Ador-
jan (A.S.A.) 3:35,92 — campion
naționaL, 2. Alexandru Maaita 
(A.S.A.) 3:36.03, 3. Csaba Portik
(Dinamo) 3:38,22, 4. Ion Cavad
(Dinamo) 3:39,62, 5. Nicolae Stin- 
ghe (A.S.A.) 3:39,67, 6. Petre Ște
fan (Dinamo) 3:40,00 ; senioare : 
1. Daniela Uncrop (Dinamo) 
4:19,28 — campioană națională, 2. 
Mariana Axinte (Lie. Predeal) 
4:20,83. 3. Erica Codrescu (Dina
mo) 4:20,86, 4. Elisabeta Stroe 
(Teleferic Brașov) 4:23,97, 5. I-
leana Vladislav (C.S.Ș. Petroșani) 
4:29,18, 6. Karin Covaes (Brașo- 
vla) 4:30,19.

6.

SÎMBĂTĂ

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
INCERCAȚI-VÂ Șl DV„ ȘANSELE I

• Astăzi este ultima zi de par
ticipare la prima tragere Loto 2 
din ac-oastă lună. Așadar, o nouă 
posibilitate de a obține AUTO
TURISME „Dacia 1300“ sau CÎȘ- 
TIGURI ÎN BANI de valori va
riabile șl fixe. Reamintim că la 
tragerile Loto 2 se atribuie cîști- 
guri și variantelor cu numai două 
numere la una din cele trei 
extrageri. (Tragerea va avea loc

miine, 16 martie 1480, la ora 16,30 
in sala Clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. StaLco- 
vicl nr. 42 : numerele clștigătoare 
urmează a fi transmise La radio și 
televiziune tn cursul serii).

de

Fa.ru! Con-
fo6t amînat centru 28

meciurile formațiilor 
cel mai interesant se 

,U-

BASCHET. Sala Construcția, 
de la ora 16 : LC.E.D. — 
C.S.U. Galați (m. A), Politeh
nica C.S.Ș. 2 — Universitatea 
Cluj-Napoca (m. A) ; sala Di
namo, de la ora 17 : Dinamo
— Rapid (m. A).

JUDO. Sala Progresul, de la 
orele 9 șl 16: finalele senio
rilor la categoriile superușoa- 
ră, semiușoară, ușoară și open.

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 14 : Voința București
— Laromet București (f. A).

RUGBY. Teren Tei, de ta 
ora 15,38 : România — Polo
nia (juniori), stadion Steaua, 
de la ora 14 : Steaua — Ra
pid (A).

VOLEI. Sala Steaua, de la 
ora 17 : Steaua — Universita
tea Craiova (m. A).

Sportul

• Concursul Pronosport 
miine, 16 martie 1980, constituie, 
de asemenea, un bun prilej de 
frumoase satisfacții. Meciurile ce
lei de-a 23-a etape a campionatu
lui Diviziei A, precum și cele pa
tru partide deosebit de interesante 
din . cea de-a 19-a etapă a Divi
ziei B vor furniza, probabil, și 
surprize greu de anticipat, ceea ce 
aduce de obicei mari cîștiguri în 
autoturisme șl bani. Agențiile 
Loto-Pronosport vă stau la dispo
ziție numai astăzi pentru a vă 2n-

cerca și dv. șansele. Totodată, se 
reamintește că miercuri 19 martie 
1980 va avea loc un nou concurs 
Pronosport, care cuprinde meciuri 
atractive din returul sferturilor de

lafinală ale cupelor europene 
fotbal.

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO 
MARTIE 1980

EXTRAGEREA
36 83 38 87 6 ;

EXTRAGEREA
11 45 80 78 42 5

I :

a
81

DIN
LA

14

64 10 72 1

II-a : 55
32.

Fond total de cîștiguri : 964.061 
lei din care 11.220 lei report 
categoria 1.

DUMINICA
BASCHET. Sala Construcția, 

de la ora 9,15 : LC.E.D. — 
CJS.U. Galați (m. A) Poli
tehnica C.S.Ș. 2 — Universi
tatea Cluj-Napoca (m. A) ; 
sala Dinamo, de la ora 9,30 : 
Dinaimo — Rapid (m. A).

CICLISM. Str. Cîmpina, de 
la ora 9,30 : „Cupa Voința- 
(etapa a II-a).

FOTBAL. Stadion Dinamo, 
de la ora 14 : Dinamo Bucu
rești — Steaua (A), stadion 
Dinamo, de la ora 12,15 : Di
namo București — Steaua (ju
niori) ; Stadion Republicii, de 
la ora 12.45 : Șportul studen
țesc București — Politehnica 
Timișoara (A), stadion C.A.M., 
de la ora 10 : Sportul stu
dențesc — Politehnica Timl-

șoara (junori), Stadion Repu
blicii, de la ora 11 : Rapid 
București — Poiana Cîmpina
(B) , stadion Autobuzul, de la 
ora 11 : Autobuzul București
— Rulmentul Alexandria (B),
stadion Mecanică fină, de la 
ora 11 : Mecanică fină Bucu
rești — Energia Slatina (B), 
stadion Voința, de la ora 11 : 
Voința București — Viitorul 
Chimogi (C), stadion Automa
tica. de la ora 15 ; Vîscoza — 
București — Flacăra roșie 
București (C). stadion 
met, de la ora 11 : Tehnome- 
tal București — FEROM Ur- 
zicenâ (C), stadion Electronica, 
de La ora 11 : Electronica
București — Abatorul Bucu
rești (C), stadion Automatica, 
de la ora 11 : Automatica
București — Dunărea Călărași
(C) , stadion T.M. București, 
de la ora 11 : T.M. București
— Danubiana București (C). 
stadion Sirena, de la ora 11: 
Sirena București — i.C.S.I.m: 
București (C).

POPICE. Arena clubului 
întreprinderii Republica, de la 
ora 8 : Gloria București — 
Rulmentul Brașov (m. A).

RUGBY. Stadion Steaua, de 
la ora 10 : Vulcan București — 
C.S.M. “ ’ "
la ora 
dențesc 
(A).

VOLEI, 
ora 10 : 
(f. A), (
versitatea 
Bacău (f. 
de la ora 
Galați (f. 
de la ora 
C.S.M.

Laro-

Sibiu ; teren Tei, de 
10 : R.C. Sportul stu-

— Rulmentul Bîrlad

Sala Dinamo, de la
Dinamo — Chimpex 

de la ora 11 : Uni- 
i București — Știința 

A) : sala Giulești, 
10 : Rapid — C.S.U.
A) ; sala Olimpia, 
11 .* Calculatorul — 

Suceava (m. A).

Fa.ru


In ajunul etapei de „A“

TELEGRAFIC
• SPORTUL STUDENȚESC a- 

nunță posibila reintrare a lui O. 
Ionescu, căruia i-a expirat „pe
deapsa" celor două cartonașe gal
bene ; „POLI* TIMIȘOARA a ve
nit ieri, în Capitală, fără proble
me de lot. Arbitri : AL. MUSTÂ- 
ȚEA (Pitești) — D. Ologeanu (A- 
rad), D. Preoțescu (Craiova).
• JIUL s-a întors miercuri sea

ră de la Tîrgoviște fără nici o 
indisponibilitate ; S. C. BACAU 
a plecat ieri spre Petroșani cu 
efectivul complet. Ambele com
batante vor alinia cele mai bune 
formații. Arbitri : GH. RETE- 
ZAN — I. Lăzăroiu (ambii din 
București) și C. Teodorescu (Tîr
goviște) .
• F.CJW. galați il are pe 

Maiaru ușor accidentat ; F. C. 
OLT nu-1 poate folosi pe Stan- 
du, în continuare indisponibil.

- VESTI DIN 16 TABERE Jntwf vetâcu*...
Arbitri ; R. STÎNCAN — I. Plis- 
chi (ambii din București) și M. 
Tvăncescu (Brașov).

• POLITEHNICA IAȘI îi va 
folosi pe Smionaș. Florean și 
Costea, refăcuți, dar nu și pe 
Romilă II, în continuare acciden
tat ; UNIVERSITATEA CRAIOVA 
a sosit ieri la Iași, fără Ne- 
grilă, încă nerecuperat. Arbitri : 
C. JURJA — D. Iordache (ambii, 
București), I. Rus (Tg. Mureș).
• CHIMIA are întreg lotul apt 

de joc ; F. C. BAIA MARE nu 
anunță nici o indisponibilitate. 
Arbitri : C. BARBULESCU — A. 
Deleanu și M. Berc an (toți din 
București).
• OLIMPIA SATU MARE arc 

doi titulari suspendați : Sabou (4 
etape) șl Hațeganu (2 etape) ; 
A.S.A. TG. MUREȘ anunță re

intrarea lui Pîslaru, căruia i-a 
expirat suspendarea. Arbitri ; C. 
GHIȚA (Brașov) — M. Mora- 
ru și A. Bădulescu (ambii din 
Ploiești).
• F. C. ARGEȘ : tot lotul este 

apt de joc, inclusiv Radu II ; 
GLORIA BUZĂU contează pe 
„formula de echipă" folosită la 
Bacău. Arbitri : C. SZILAGHI (B. 
Mare) — Gh. Ispas (Constanța) 
șl L. Vescan (Aiud).
• „U* CLUJ-NAPOCA are un 

jucător accidentat ușor : Liviu 
Mihai. Dacă nu va fi recuperat 
pînă mîine, în locul lui va juca, 
probabil, Bagiu ; C. S. TÎRGO
VIȘTE speră să-1 utilizeze pe 
Marinescu, care a fost indispo
nibil în etapa precedentă. Arbi
tri : V. CIOCÎLTEU (Craiova) — 
Fr. Coloși (București) și C. Ma
nea (Fetești).

PROTAGONISTELE PROMIT UN JOC DE VALOARE
(Urmare din vag. 1) 

mine, aș fi încălțat mai multe... 
ghete de aur", i-ar fi zis Dudu 
Georgescu, mai în glumă, mai 
în serios, după antrenament, 
unui coechipier ; care, fără 
să-l audă fostul inter de acum 
un deceniu, i-ar fi răspuns în 
același stil : „Ce-mi vorbești 
de fotbalul de pe vremuri, cind 
coordonatorul de joc și omul 
de gol pasau și șutau la poartă 
lejer, chiar și din interiorul su
prafețelor de pedeapsă". Inte
grate în atmosfera destinsă, 
care domnește în aceste zile în 
tabăra dinamoviștilor, glumele 
își au... hazul lor. Le acceptă 
întreg colectivul, inclusiv An-

gelo Niculescu, care, însă, des
tul de repede, redevine exem
plul de sobrietate și echilibru 
pe care-1 cunoaștem. încă o 
dovadă în acest sens ? Opinia 
lui despre meciul de mîine: 
Jn pofida ultimelor ei rezul
tate, Steaua reprezintă pentru 
noi un partener valoros, care 
știe să se mobilizeze la ma
ximum înaintea jocurilor im
portante. De aceea, echipa mea 
— care va intra în teren în a- 
ceeași alcătuire din meciul eu 
F. C. Argeș — va trata jocul 
de duminică cu toată seriozi
tatea. Din primul și pină in 
ultimul minut, ca să evite ne
plăcerile din finalul partidei de 
miercuri, cu F. C. Argeș. Sper

LUNGA ISTORIE
DINAMO — STEAUA, meciul 

eu Istoria cea mai lungă din 
campionatul primei noastre di
vizii. Dinamo — Steaua, duel a- 
j-uns la a 63-a manșă. Dinamo 
— Steaua 28—14, la victorii, 21 
de jocuri încheindu-se la egalita
te ! Numărul dublu de victorii 
«de dinamoviștilor surprinde, avînd 
In vedere echilibrul tradițional al 
acestui derby. Și, totuși, acesta 
este bilanțul ! Să reținem, în pri
mul rînd, lupta strînsă din due
lul cel mai lung al campionatu
lui nostru, început în 1947 cu un 
fr—0. Pentru că., din cele 42 de 
victorii înregistrate, 27 au însem
nat succese la un gol diferență 
(1—0, scorul record, apărînd de 
14 ori, în final, pe tabela de 
marcaj ; 2—1, de 7 ori ; 3—2, de 
B ori ; 4—3, o dată). Să mai no
tăm șl paleta de egaluri, de la 
0—0 (înregistrat de 5 ori), la 3—3, 
consemnat tot de 5 ori, între care 
mai întîlnim și 7 rezultate de 
1—1 și 4 de 2—2.. Să nu uităm 
însă nici „excepțiile" acestui der
by, victoriile categorice ale gaz
delor de mîine (6—2 în 1951 și 
5—2 în 1976) și ale valorosului lor 
adversar (4—0 în 1956 șl 4—1 în 
1964).

Ultimul deceniu sintetizează, de 
fapt, bilanțul general. Pentru că, 
Sn cele 19 meciuri disputate tn 
campionat în ultimii 10 ani, dina- 
moviștii au învins de 10 ori, ste-

A DERDYULUI...
llștii de 3 ori, 6 partide Incheln- 
du-se nedecLs. Intre acel 0—0 din 
1947 și acest 1—1 din toamnă, o 
frumoasă rivalitate sportivă. Di
namo ane satisfacția superiorită
ții nete în bilanțul campionatului, 
Steaua pe oel al triumfului in 3 
finale de cupă, din patru (2—1 
in 1969 și 1970, 3—2 în 1971) sus
ținute cu formația „alb-roșilor“, 
oare a reușit o singură izbindă... 
dincolo de campionat (5^3, în fi
nala din 1964), unde a pierdut 
însă fără drept de apel (1—4), un 
meci din „16M-zecimi. Derbyul de 
gală al campionatului nostru, 
meciul de mîine, poate însemna 
șl desprinderea în curca titluri
lor. Pentru că șl Dinamo șl 
Steaua, cu cite I titluri de cam
pioană la activ, îl vizează pe al 
10-lea, recordul absolut în cam
pionatul nostru 1 (M. M. I.)

într-un joc de bună valoare 
tehnică, pe măsura valorii 
reale a acestor două echipe 
fruntașe in fotbalul nostru".

Pe „Ghencea", ca și pe „Di
namo", aceeași atmosferă priel
nică pregătirilor serioase, te
meinice. Motivul ? Firește, a- 
propierea derbyului cu Dinamo, 
pe care — în afara tradițio
nalei... ambiții, jucătorii ste- 
liști îl privesc și ca pe un 
prilej de reabilitare în fața 
propriului public. Ne-o mărtu
risește Dumitru : „Astăzi, toată 
lumea a tras cit a putut de 
tare la antrenament. Va fi un 
meci mare și, desigur, cred că 
echipa mea va șterge, prin joc 
și prin rezultat, impresia mai 
slabă lăsată in partidele cu 
F.C.M. Galați și F. C. Olt. 
Consider că și de data a- 
ceasta derbyul Steaua — Di
namo va fi de bună calitate. 
In privința rezultatului, nu pot 
să mă pronunț pentru simplul 
motiv că fotbalul rămîne... fot
bal, eu toate... necunoscutele 
sale".

în privința formației, antre
norii Gh. Constantin și V. Za- 
voda ne-au cerut o păsuire de 
o zi, argumentînd că așteaptă 
și antrenamentul de sîmbătă. 
Cind vor vedea cum se simte 
Agiu (refăcut de pe urma ac
cidentului suferit) și, mai ales, 
Stoica, ultimul acuzînd o con
tuzie. Nu va juca, sigur, Za- 
hlu (două cartonașe galbene).

Meciul va fi condus de CON
STANTIN DINULESCU, ajutat 
la Hule de Ioan Pop ți Nicolae 
Georgescu.

• Bun (în apăra
re) jocul sătmăreni
lor. Dar atunci cînd 
au simțit că... le 
fuge pămlntul de 
sub picioare, au de
venit nervoși, Hațe- 
ganu și Sabou fiind 
eliminați. Primul 
pentru lovirea in
tenționată a adver
sarului fără minge, 
cel de-al doilea pen
tru că, după ce fu
sese avertizat 'cu 
cartonaș galben) de 
arbitru, a avut <• 
atitudine ireveren
țioasă față de con
ducătorul jocului • 
Două nume noi. doi 
atacanțl cu frumoa
se calități din a- 
ceastă primăvară la 
Olimpia : MUiuț, fost 
ia Pandurii Tg Jiu, 
care era să majore
le scorul in urma 
unui șut cu boltă 
din apropierea liniei 
de centru, ca Pole 
— vă mai amintiți 1 
la ,,mondialele" din 
"70, din Mexic, și 
fostul ploieștean 
State ; la golul O- 
Hmpiei, el a trecut 
parcă în zbor pe 
Ungă Condruc... • 
Steaua s-a prezen
tat la Slatina în 
postură de lider, un 
LIDER CARE N-A 
MAI PIERDUT UN 
MECI DIN ETAPA 
A 13-A (!), cind a 
fost învinsă la Pi
tești (0—1 cu F. C. 
Argeș). De atunci. 
Steaua a mai jucat 
în deplasare la Ti
mișoara, Iași, Bu
zău, Petroșani, a 
marcat 23 de goluri, 
a primit 8, dar n-a 
mai suferit vreun 
eșec, la Slatina a 
pierdut, însă, în fața 
Impetuozității unei 
formații robuste, 
ambițioase, tenace, 
care a luptat EXEM
PLAR pînă în ulti
mul minut, a La în
ceput a jucat vîrf, 
apoi a fost reprofi
lat ca libero. In 
meciul cu Steaua a 
alcătuit, împreună 
eu Badea șl P. Petre, 
bnla de mijloc. Pen
tru comportarea sa 
a ft»t notat eu 8. 
Dacă In ed puțin 
3-4 situații clare er

[TAPA DE MÎINE

prevăzută de regu
lament, C. S. Tîr- 
goviște își anulează 
într-o clipă eforturi 
(și realizări, în con
secință) de durată. 
Dealtfel, impresia că 
echipa dărîmă re
pede ceea ce cons
truiește cu pricepe
re și migală a fost 
întărită șd de ega- 
larea (a doua) pe 
care a suportat-o 
în min. 43, cînd Să- 
lăjan a reluat, fără 
opoziție, o banală 
centrare din corner, 
spulberînd euforia 
unei tribune care 
aplaudase trei mi
nute mai înainte un 
gol ..lucrat" cu a- 
plomb de Greaca și 
Sava fi Cînd an
trenorul Virgil Bluj- 
dea a anunțat for
mația pentru jocul 
de la Bacău, a sur
prins pe toți lipea 
tui Stan, N'egoescu, 
Gh. Radu, Petreanu 
ți Simion, „nucleul 
de bază" al acestei 
echipe. „I-am lăsat 
pe toți Ia Buzău, 
ne-a spus antreno
rul v. Blujdea, să 
mediteze. Pînă nu-și 
vor revizui atitudi
nea față de pregă
tire și joc, pînă dă
ruirea și randamen
tul lor nu vor fi la 
nivelul pretins de 
noi, nu își vor relua 
locul în echipă". Re
zultatul obținut de 
Gloria trebuie să 
constituie un serios 
avertisment pentru 
cei în cauză, care 
se credeau, probabil 
de neînlocuit. • 
La golul primit di
rect din corner, a- 
părătorii băcăuani 
și portarul Ursache 
s-au plasat, cu toții, 
în colțul scurt și ba
lonul „a plutit" pes
te ei. „Pentru o a- 
semenea greșeală, un 
portar ar trebui 
să-și dea... demisia", 
ne mărturisea an
trenorul Tr. Tones- 
cu. • Prin travaliul 
depus în teren, AL 
Nîcolae a fost unuî 
dintre cei mai buni 
jucători al Gloried. 
In min. 88, însă, în- 
tr-o fază simplă, 
singur in fața porții, 
el 6-a încurcat Jfc 
minge ca un eopdl 
81 a ratat victoria e-' 
eMrwd sale.

<?/

puțin nota 8 ; ca și 
Badea și P. Petre. 
• Antrenorul ie 
șean Leonida Antohi 
a prezentat din nou 
în teren, la Timi
șoara, pe cel doi ti
neri mijlocași de 
perspectivă Enache 
și Popescu. Ambii, 
încadrați de mal 
experimentatul Co- 
raș, foarte util echi
pei din Copou, s-au 
dovedit destul de 
harnici să-și aducă 
contribuția în cadrul 
formației. Inerent, 
Enache și Popescu 
au comis și unele 
inexactități in joc. 
dar este bine să se 
rețină faptul că a- 
ceștia nu pot ajunge 
peste noapte kt ni
velul grelelor „pie
se" numite Romilă 
n șl Simlonaș. * 
In echipa de juniori 
a Sportului studen
țesc evoluează doi 
frați gemeni : Sorin 
Gheorghe și Nicolae 
Gheorghe, născuți 
tn anul 1962. Pur-
tînd pe tricouri nu
merele 6 șl 
țtonlnd la 
terenului, 
Gheorghe

8 și ac- 
mijlocul 
gemenii 
creează

mari dificultăți de 
marcaj adversarilor. 
Jucînd însă foarte
sportiv, nu creează 
idei un fel de
probleme arbitri
lor « Pierzlnd un 
punct pe teren pro
priu, C.S. Tîrgoviște 
și-a periclitat serios 
situația în clasament. 
După un prealabil 
meci în deplasare,
la Pitești, unde n-a 
jucat rău, plerzînd 
chiar șansa deschi
derii scorului prin

fi pssm eoechipiert-
>or demarcați în ca- 
reuu bucureștenilor. 
fioarece — pentru că 
despre el este vorbe 6 6 0
— «r fi primit ceî

neputința de a 
transforma un pe
nalty (FI. Grlgore), 
iată că și miercuri, 
pe teren propriu, a 
ratat Iarăși des
prinderea, Greaca, 
de data aceasta, ne
reușind să trimită 
In plasă mingea a- 
șezată la 11 m. 
Astfel, Irosind „con
secvent” lovitura 

accesibilă

MÎINE ÎNCEPE RETURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI G
Clasamentele

Echipele din cel de al treilea eșalon al 
fotbalului nostru — Divizia C — iți re
iau activitatea. Mîine incepe returul cam
pionatului. Partea a doua a competiției

SERIA I

celor 12 serii
va fi, firește, disputetă, echipeie vor lupta 
din răsputeri pentru ocuparea unul loc 
cât mai bun In clasamente. Numeroșii iu
bitori ai fotbalului, suporterii fideli ai dl-

SERIA A IV-A SERIA A VII-A

vizionarelor C, așteaptă de la echipele 
lor favorite o comportare cit mai bună, 
jocuri spectaculoase în care să primeze, 
firește, sportivitatea.

Iată clasamentele celor 12 serii ale 
campionatului înaintea începerii returu
lui, după disputarea a 15 etape :

SERIA A X-A

A DIVIZIEI B
SERIA I : Unirea Focsani — 

C.S.M. Suceava : C. Matache 
(București), C.S. Botoșani — 
Muscelul Cîmpulung : L ArcMean 
(Bistrița), F.C. Constanta — 
F.C.M. Brașov : L I^na (Timi
șoara), Delta Tulcea — N i trame- 
nia Făgăraș: F. Seceieanu (Bucu
rești), F.C. Briila — Tractorul 
Brașov : I. Tăuase (Tîrgoviște). 
Energia Gh. Ghearghiu-Dej — 
Viitorul Vaslui : Gh. Mih Aii eseu 
(București), I.C.I.M. Brașov — 
Portul Constanța : T. Vass (Ora
dea), Cimentul Medgidia — Mi
nerul Gura Humorului : C. Voi- 
cu (București), Viitorul Gheor- 
gheni — Progresul Brăila : R. 
Dumitrică (Arad).

seria A n-a ; Rapid Bucu
rești — Poiana Cîmpina : O. 
Ștreng (Oradea). Flacăra Moroni
— Chimica Tîmăveni : P. Silves
tru (Focșani), Autobuzul Bucu
rești — Rulmentul Alexandria :
E. Blacloti (Constanța), Chimia
Tr. Măgurele — Metalul Bucu
rești : V. Tătar (Hunedoara), Me
canică f*nă București — Energia 
Slatina : Gh. Ene (Buzău), Pe
trolul Ploiești — Metalul Plo- 
pesni . M. Raab (Cîmpia Tur zii), 
Gaz metan Mediaș — Șoimii Si
biu : L. Grădinara (Reșița),
F. C.M. Giurgiu — Progresul Vul
can București : N. Rain ea (Bîr- 
lad). Pandurii Tg. Jiu — Lucea
fărul București — amînat.

SERIA A ni-a : F.C.M. Reșița
— U.M. Timișoara : FI. Cenea 
(Caracal), Strungul Arad — Glo
ria Bistrița : Gh. Jucan (Mediaș), 
Înfrățirea Oradea — Metalurgis
tul Cugir : J. Grama (București), 
Dacia Orăștie — Corvinul Hune
doara : M. Fediuc (Suceava), A- 
urul Brad — Ind. sîrmei C. Tur
zii : R. Petrescu (Brașov), Some
șul Satu Mare — Minerul Cav- 
rtic : T. Balanovici (Iași), C.F.R. 
Cluj-Napoca — F.C. Bihor : G. 
Drago mir (București). Unirea Al
ba Iulia — U.T. Arad : M. Bu- 
«ea (București), Minerul Moldova 
Nouă — Minerul Anina ; L Cră- 
ciunescu (Rm. Vîlcea).

L Ceahlăul P. Neamț 22 p (go
laveraj 29—12), 2. Avîntul Frasin 
W p (28—11), 3. Foresta Fălticeni 
W p (23-9), 4. A.S.A. dmpuhmg 
Moldovenesc 17 p (31—14), 5. Șire
tul Bucecea 16 p (34—25), 6. Ce
luloza P. Neamț 1B p 08—16), 7. 
Zimbrul Suceava ÎS p 05—22), L 
Laminorul Roman 14 p (21—22), I. 
I.M. Piatra Neamț 14 p (28—24), 
W. Cetatea Tg. Neamț 14 p 07— 
3B), n. Metalul Rădăuți 13 p 09— 
22), 12. Cimentul Bicaz 13 p (19— 
25), 13. Cristalul Dorohoi 13 p 
06—26), 14. Metalul Botoșani 13 p 
(38—29), 15. Dom a Vatra Dome!

13 p (34—36), 16. Danubiana Ro
man 9 p 07—34).

SERIA A n-A
L. C.SJM. Borzești 24 p (27—6), 2. 

Coffisitoructorul lași 20 p (35—15), 3. 
Partizanul Bacău ÎS p (37—14), 4. 
CJJl. Pașcani 16 p (34—M), I. 
Letea Bacău 18 p (26—18), 6. Re- 
lonui Săvinești-Roznov 10 p (16— 
13), 7» Minerul Comănești 18 p 
(18—13), 8. Nicotină lași 17 p (36— 
19), 9. DEMAR Mărășești 16 p (22— 
25), 10. Constructorul Vaslui 15 p 
Cis—2(7), 11. Textila Buh uși 12 p 
(22—24), 12. Luceafărul Adjud 12 p 
US—29), 13. Hușana Huși ia p 
06—29), 14. Rulmentul Bîrlad 10 p 
(11—18), 15. Petrolul Moinești 9 p 
(9—21), 16. A.S.A. Iași 3 p (6—39).

SERIA A III-A
1. C.S.U. Galați 22 p (32—11), f. 

Prahova Ploiești 20 p (26—16), 3. 
Dinamo Focșani 19 p (22—17), 4. 
Carpați Sinaia 18 p (30—14), S. 
Oțelul Galați 18 p (21—23), 6. Pe
trolul Berea 17 p (22—16), 7. Chi
mia Brazi 16 p (32—16), 8. Ca- 
naimanul Bușteni 16 p (22—14), 9. 
Ancora Galați 16 p (27—24), 10.

Chimia Buzău 6^ p (14—43).

Olimpia Rm. Sărat 15 P 05—17),
11. Victoria Tecuci 14 P 09—20),
12. FJI.C. Săhăteni 13 P 06—39),
13. Foresta Gugești 12 P 05—27),
14. Carpați Neholu 10 P 02—21),
15. PetaW Băicoi 1 P (18—27), 18.

1. LM.U. Medgidia » p (30-9), 
î. Amonda Slobozia W p (42—ZI), 
1. Marina Mangalia 18 p f»—17), 
4. Chimia Brăila 19 p (22—20), 8. 
Șoimii Cernavodă 18 p (37—13), 
(. Pescărușul Tulcea 18 p (38—17), 
T. Chimpex Constanța K p 
TS4—18), 8. Electrica Constanța 
M p (27—35), I. Voința Oonstanța 
W p S84—21), 19. Rapid Fetești U 
p po—18), u. Vic*cria Țăndărel 
14 p (S8—M), IX Dacia Unirea 
Brăila M p (13—22), 13. Progre
sul Isaeeea W p (24—36), 14. Ș.N. 
Brăila W p (17—31), 15. Unirea
Eforie 9 p (14—30), 16. GnanifcM 
Babadag 6 p (8—35),

SERIA A V-A
1. Dunărea Călărași 22 p (26—12), 

L Sirena București 21 p (38—12ț, 
X Electronica București ÎS p (HO— 
li), 4. Voința București 18 p 
«Z3—15), 9. Tehnometal București 
W p (31—15), 6. Automatica Bucu
rești 1B p (16—16), 7. Ș.N. Olte
nița 17 p (16—15), 8. Flacăra roșie 
București 16 p (12—11), 9.1.C.S.LM. 
București 16 p (32—22), 10. Aba
torul București 13 p (16—W), IX 
TJM. București 12 p (15—17), 12. 
Automecanica București 12 p (16— 
23), 13. Danubiana București 10. p 
0—16), 14. Viitorul Chimogi 11 p 
02—21), 16. FEROM Urziceni 16 p 
(18—32), 16. Viscoza București 8 p 
05—29).

SERIA A VI-A
1. ROVA Roșiori 22 p (28—U), X 

Dacia Pitești 19 p (32—18), 3. E- 
leotronistul Curtea de Argeș 18 p 
(18—18), 4. Progresul Pucioasa 18 
p (25—13), 5. Metalul Mija 18 p 
(24—17), 8. Petrolul Videle 18 p 
(18—12), 7. Spartul muncitoresc 
Caracal 16 p (ie—16), 8. Cimentul 
Fienl 15 p (16—17), 9. Recolta S toi- 
cănești 14 p (35—25), 10. Progresul 
Corabia 14 p (21—27), 11. Dinamo 
Zlmnlcea 13 p (17—15), 10. I.P.C. 
Slatina 13 p (22—26), 13. Petrolul 
BoHntin 10 p (19—31), 14. Petrolufl 
Tîrgoviște 10 p (18—32), 15. I.O.B. 
Balș 10 p (17—27), 16. Construc
torul Pitești 8 p (15—32).

L Dierna Orșova 20 p (31—18), X 
Minerul Dupeni 28 p (36—E), X 
Minerul Motru IS p (43—18), *• 
ELectioputere Craiova 18 p (22—17), 
X C.S.M. Drobeta Tr. Severin 17 p 
(28—18), t. Metalurgistul Sariu VI 
p (X—19), 7. Constructorul T. C. 
Rid. Cnalova 17 p (27—25), I. Uni
rea Drobeta Tr. Severin 17 p (16— 
S), X Progresul Băilești. 14 p pa— 
■), 10. Dunărea Calafat 13 p (21— 
M), 11. Chimistul Rm. VScea 13 p 
(10—30), IX Dotru Brezol 13 p 
06—20), 13. C.F.R. Craiova 10 p 
06—23), M. Viitorul Drăgășani 10 p 
pil—»), 16. Metalul Rovinari 10 p 
CO-IB), 16. Gloria Strehaia 9 p 
(M-38).

SERIA A Vtll-A
L CJ.R. Timișoara 22 p (25—10), 

X Minerul Deva 20 p (34—12), 1 
Vuaturil textila Ivugoj 18 p (04—
16) , 4. Electromotor Timișoara 87
p (18—16), 5. Minerul Oravița 18 
p (22—30), 6. Minerul Ghelar 16 p 
(26—23), 7. Minerul Vulcan 18 p 
(17—17), 8. C.P.L. Caransebeș 16 p 
pa—20), 9. C.F.R. Slmeria M p (09 
—25), 10. Gloria Reșița 14 p (25— 
*», 11. Explorări Deva 14 p (20—
28), IX Metalul Bocșa 14 p 09—
»), U3. Victoria CăLan ÎS p (20—
17) , 14. Metalul Oțelu Roșu 13 p
02—29), 16. Laminorul Nădrag
n p (26—36), 16. Știința Petroșani 
7 p 09—34).

SERIA A 1X-A
1. Construcții Electrometal Cluj- 

Napoca 22 p (24—10), X Armătura 
Zalău 19 p (21—10), 3. Unirea 
Tomnatic 18 p (27—13), 4. Biho
reana Marghita 18 p (27—16), 5. 
C.F.R. Arad 18 p (20—10), 6. Voința 
Oradea 18 p (36—28), 7. Rapid A- 
rad 18 p (23—17), 8. Unirea Dej 
18 p (28—22), 9. Tricolorul Beluș 
14 p (14—20), 10. Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 13 p (20—25), 11. 
Unirea Sînnicolau 13 p (15—25), 
IX Victoria ineu 12 p (23—30), 13. 
Recolta Salonta 11 p (12—21), 14. 
Victoria Elcond Zalău 11 n (19— 
32), 16. Unirea Oradea 9 p (12—20), 
16. Minerul Suncuiuș 8 p (13—30).

X Victoria Cărei 25 p (28—8), X 
Mineral Baia Sprie 21 p (38—18). 
I CJ.L. Sighet 19 p (37—17). 4.
Bradul Vlșeu 17 p (24—26), J. 
Minerul Hba-Seini 16 p (18—17); 
(. Oașul Negrești 16 p (17—20), T- 
Minerul Bălța 14 p (22—20), 
Metalul Oarei 14 p (19—20), IU. 
Rtaiared Baia Mare 14 p (18—23)1 
M. Lăpușul Tg. Lăpuș 13 p (13— 
80), H. Minerul Rodna 13 p f!2— 
S9), IX Mânerul Băiuț 13 p (16—22); 
33. Silvicultorul Maieru 12 p (18— 
28), 14. Foresta Bistrița 12 *
19—28), 16. Hebe Slngeorz Băl iot 
p (13—23), 16. CUPROM Baia Mare 
M p (26—28).

SERIA A Xl-A

L Metalul Aiud 24 p (38—10), X 
StieJa Arieșul Turda 18 p (34—U), 
I. Metalul Copșa Mică 18 p (36—
18),  4. Metalul Sighișoara 19 p 
{26—13), 5. IMIX Agnita 17 p 
(21—19), 6. Avîntul Reghin 18 p 
(25—20), 7. Vitrometan Mediaș 15 
p (14—17), 8. C.I.L. Blaj 16 P 
(18—25), 9. I.P.A. Sibiu 14 p (21— 
90), 16. Mureșul Duduș 14 p 
(S3—»), ÎL Sticla Timăveni 14 p 
(m—»), 12. oțelul Reghin 14 p 
(15—23), 13. Automecanica Mediaș 
13 p (28—26), 14. C.P.L. Sebeș 
13 p (15—29), 15. Construcții Sibiu 
10 p (15—36), 16. F’aianța Sighișoara 
4 p (110—37).

SERIA A Xll-A

1. Oltul Sf. Gheorghe 23 p (28— 
11), 2. Progresul Odorhel 20 p 
(28—5), 3'. Utilajul Făgăraș 20 p 
(21—9), 4. Chimia Or. Victoria 13 p 
(25—14), 5. Minerul Bălan 18 p 
(16—15), 6. Precizia Săcele 17 p 
(16—12), 7. Mureșul Toplița 16 p 
(26—17), 8. Metalul Tg. Secuiesc 
16 p (16—18), 9. Mobila Măgura 
Codlea 15 p (16—10), 10. Carpați 
Brașov 15 p (18—18), 11. Tractorul 
Miercurea duc 12 p (11—18), 12. 
Metrom Brașov 12 p (15—23), 13. 
Torpedo Zărnești 12 p (16—25), 14. 
Minerul Baraolt 10 p (10—21), 15, 
C.S.U. Brașov 9 p (13—25), 16.
carpați Covasna 7 p (5—39).



PARTIDE SPECTACULOASE IN RUNDA A 10-a ROMANIA-POLONIA vicepreședinte al F.I.V.B.

Caracterul deosebit de dispu
tat al luptei ce s-a dat în run
da a 10-a a Turneului interna
țional de șah al României s-a 
putut vedea din faptul că, după 
patru ore și jumătate de joc, 
doar pe o singură tablă de 
demonstrație apăruse inscripția 
„remiză”, aceea la care se juca 
partida Spiridonov — Șubă, în
cheiată la egalitate în numai 19 
mutări. La toate celelalte, în
trecerea a purtat un caracter 
aprig, iar finalurile s-au des
fășurat, spre delectarea specta
torilor, in citeva cumplite „cri
ze de timp". Astfel, Ghindă (cu 
negrele) a cîștigat la Kojder, 
după o veritabilă „cascadă" de 
combinații și poante tactice. 
Printr-un atac vehement de 
mat. Stoica a obținut victoria 
la Grunberg, iar Ciocâltea (e- 
vident obosit în acest turneu, 
după sezonul greu pe care l-a

avut) a depășit timpul de gin- 
dire, la mutarea 34-a, în fața 
lui Groszpeter. După mari pe
ripeții, în care avantajul a al
ternat de o parte și de alta, 
Ștefanov s-a salvat printr-un 
„șah etern” la Prandstetter. 
Remiză ceva mai calmă în în
tilnirea Foișor — Chandler. In 
cele două partide întrerupte, 
liderul Beleavski presează po
ziția lui Ghițescu, în timp, ce 
Ionescu are două piese ușoare 
pentru turn la Grigorov.

în clasament : BELEAVSKI 
7 p (2), Șubă 6,5 p, Prandstetter 
6 p, Ionescu 5,5 p (1), Ghindă 
5,5 p, Ghițescu 5 p (1) etc. 
Astăzi, de la ora 15,30. in 
aula Facultății de farmacie, au 
loc partidele rundei a Xl-a.

LA RUGBY (juniori)
• Luni, oaspeții Intllnesc Selec

ționata școlară a Capitalei

Balcaniada de polo

ROMANIA-GRECIA 5-3
Atena, 14 (Agerpres). — Vi

neri au început la Atena me
ciurile turneului balcanic de 
polo pe apă. Echipa României 
a învins cu 5—3 (3—2, 2—0, 
0—0, 0—1) selecționata Greciei, 
iar reprezentativa Iugoslaviei 
a întrecut cu 9—5 (3—L 3—3, 
0—1, 3—1) formația Bulgariei, 
întrecerile continuă.

JAN HOFFMANN, CAMPION
MONDIAL LA PATINAJ ARTISTIC

(Agerpres). 
individuali

NASTASE LA ROTTERDAM
HAGA, 14 (Agerpres). — In 

optimile de finală ale turneu
lui internațional de tenia de 
la Rotterdam, jucătorul român 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—3, 
2—6, 6—3 pe belgianul Ber
nard Bpileau. Alte rezultate : 
Mayer (S.U.A.) — Teacher
(S.U.A.) 6—2, 6—4; Lendl (Ce
hoslovacia) — Dibley (Austra
lia) 6—2, 6—1 ; Delaney (S.U.A.) 
— Panatta (Italia) 1—6, 6—3, 
7—5.

Cel mai tînăr lot reprezen
tativ de rugby va deschide se
ria 1980 a jocurilor interna
ționale disputate in tara noas
tră : azi, pe terenul Tei (ora 
15,30), echipa națională de ju
niori a României întîlnește for
mația similară a Poloniei. Par
tida se anunță atractivă, ținind 
cont că ea se încadrează în se
ria preparativelor ambelor e- 
chipe pentru participarea la 
competiția continentală organi
zată de F.I.R.A. (Tunis, apri
lie). în XV-le nostru vor fi 
prezenți. printre alții. Bălan, 
Badea, Bezușcu, Pongracz, Co
libă, Rațiu. Revanșa acestei in- 
tîlniri are loc miercuri, forul 
de specialitate inter, țior.ind să 
o programeze în cuplaj cu der
byul campionatului Diviziei A, 
Dinamo — Steaua.

Luni după-amiază, pe stadio
nul Tineretului IV, de la ora 
15,30, oaspeții polonezi vor 
primi replica Selecționatei șco
lare a Bucureștiului, ai cărei 
responsabili sint N. Vizitiu și 
C. Mitrea (coordonați de Th. 
Ridnlesca).

A X-a EDIȚIE A ..CUPEI ȚARILOR LATINE"
LA HANDBAL MASCULIN (tineret)

• Echipa reprezentativă litrepriude ■ tona li L F. Geraaala
MCNCHEN, 14 

Proba masculină 
din cadrul campionatelor mon
diale de patinaj artistic, care 
se desfășoară la Dortmund, 
s-a încheiat cu victoria lui 
Jan Hoffmann (R.D. Germa
nă) — 189,94 p, urmat de cam
pionul olimpic Robin Cousins 
(Anglia) — 188,82 p și Charles 
Trickner (S.U.A.) 185,12 p.

Cî atractivă competiție de 
handbal rezervată echipelor 
masculine de tineret, „Cupa ță
rilor latine-, a ajuns anul aces
ta la cea de a X-a ediție. Par- 
ticiptnd la o asemenea ediție 
jubiliară, reprezentativa Româ
niei se prezintă la start cu un 
palmares demn de invidiat: 
handbaliștii noștri au cîștigat 
de 7 ori trofeul (la două ediții

COLECȚIONARUL* 
RIVES

ei nu au fost prezenți). Progra
mată in acest an intre 31 martie 
și 7 aprilie, gazdă va fi Portu
galia (probabil Porto sau un 
ora? învecinat). Echipa Româ
niei, însoțită de antrenorii Eu
gen Trofin și Valentin Samnngi, 
va evolua după următorul pro
gram : 1 aprilie cu Italia, t 
aprilie cu Portugalia, 3 aprilie 
eu Belgia, 5 aprilie cu Franța 
și 6 aprilie cu Spania.

Jean Pierre Rives, 
căpitanul echipei 
Franței, considerat 
unul dintre marii 
rugbyștl ai momen
tului, este binecu
noscut șl pentru 
unele pasiuni extra- 
spoiRve. Astfel, 
blondului jucător de 
Unia a treia 1 se re
cunosc unanim ap
titudinile pentru 
muzică, după cum 
nu mai e un secret 
pentru nimeni re
gularitatea cu care 
cel mai bun rug- 
byst din Toulouse 
participă la diferite 
partide de vlnâtoa- 
re.

Iată-1 Insă șl In
tr-o altă posturii, 
aceea de colecțio
nar. Este drept, Ri
ves nu adună tim
bre. chibrituri sau 
autografe. El se a- 
rată foarte slrguln- 
cios tn a colecțio
na ... Încălțăminte 1 
Federația franceză 
de rugby l-a lumi
nat recent cea de-a 
doua „Gheată de 
aur", ca o recu
noaștere a rolului 
determinant tn ob
ținerea unul frumos 
palmares internațio
nal ta 1979 de către 
reprezentativa „co
coșului galic", con
dusă la victorie de 
Rives șl In fața 
Noii Zeelande, pe 
terenul acesteia, 
chiar de ziua na
țională a Franței. 
Colecția mal cuprin
de o gheată de ar
gint șl una 
Pentru a 
pletă...

de bronz, 
fi corn-

KARPOVANATOLI
- ZIARIST

Campionul mon
dial de șah Anatoli 
Karpov îndeplinește 
în prezent funcția 
de redactor șef a) 
bisăptămînalulul „64- 
Revista de șah". 
Noua revistă, care 
apare de la 10 ia
nuarie, înlocuiește 
săptămînalul .64", 
supliment al zlaru-

Iul „Sovletskl sport". 
Revista condusă dz 

Anatoli Karpov a- 
pare m 32 de pa
gini într-un tiraj de 
100 000 de exempla
re șl cuprinde, tn 
afara informațiilor 
din lumea șahului, 
articole de teorie 
șahistă, o rubrică 
pentru Începători, 
rubrica de studii si 
probleme, o alta de 
șașkl (dame) etc.

CH MAI BUNI 
FOTBALIȘTI 
AJ AFRICII

In urma unei an
chete internaționa
le. organizată de 
ziariștii de sport 
din țările africane, 
au fost desemnați 
cel mai buni fotba
liști al continentu
lui din 1979. In ur
ma voturfioc acu
mulate, locul 1 •
revenit Iul N’Kono 
din Camerun, tn virs- 
tă de 31 de ani, NKo- 
no, portarul echipei 
reprezentative a ar 
cestei țări, a întru
nit 55 de puncte. 
Pe locul al doilea 
s-a clasat ghanezui 
Arramaht — 23 p. 
urmat de Bangoura 
(Guineea) — 15. Pe 
lista propușilor fi
gurează nu mal pu
țin de 24 de fotba
liști. De menționat, 
că la Începutul ac
tivității sale fotba
listice, N~Kono • 
fost _ atacant și a 
devenit portar după 
transferarea sa la 
echipa „Konan- din 
Yaounde.

PERFORMANȚE 
DEOSEBITE PEN
TRU VIRSTA LOR
La campionatele 

de atletism ale Aus
traliei rezervate co
piilor, 
au 
specialiștilor, 
performanțele 
alizate. Este 
de Davis Hoyle, ca
re la numai 14 ani 
s-a clasat pe pri
mul loc la săritura 
ta -Înălțime cu 2,14 
m, și de Klm Thor- 
ley, in vtrstă de 15

două nume 
atras atenția 

prin 
re- 

vorba

te :

1W4.

• Echipa reprezentativă de 
handbal a României efectuează 
un turneu In R. F. Germania 
intre 20 ți 30 martie. „Naționa
la” noastră va susține mai -nul- 
te meciuri in citeva orașe. în
soțiți de antrenorii loan Kunst- 
Ghermăaesco, Nieolae Nedef ți 
Lascăr Pană, vor face deplasa
rea, printre alții. Nicolae Mun- 
teanu, Cornel Pe nu. Radu V oi
nă, Iosif Boroș, Vasile Stingă, 
Măricel Voinea, Ștefan Birta- 
lan. Cornel Durău, Alexandru 
Folker, Lucian Vasilacbe.

PRIMA MEDALIE

Si 
Pe- 
k>- 
Oe 
sl-

F RATELE
LUI McENROE
Tînărul Patrick 

McEnroe se anunțȘ 
drept o nouă spe
ranță a tcUsuim *- 
meri ran. Cînd. se 
pare, la fel de ta
lentat ca șl fratele 
său, John, cotat ca 
unul dintre cel mal 
valoroși Jucători din 
lume. Patrick. în 
virată de 14 ani. a 
cucerit recent titlul 
național la catego
ria de vîrstâ res
pectivă în proba de 
dublu băieți. probă 
pe care tn 
opt ani o 
șl John 
împreună 
Winitsky.

urma cu 
câștigase 

McEnroe, 
eu Van

Zilele trecute a fost oaspetele F.R. Volei reputatul tehnician 
sovietic Iuri Cesnokov, vestitul jucător al echipei Ț.S.K.A. Mos
cova fi al reprezentativei U.R.S.S. in anii ’50 și ’60 (cunoscut fa 
aceste două ipostaze și publicului bucurestean), apoi antrenor 
al acelorași echipe pini in 1976, astăzi membru in prezidiul Fe
derației sovietice de volei și vicepreședinte al F.I.V.B. Firește, 
am folosit ocazia pentru a-i solicita un scurt interviu.

— Cum găsiți Bucureștiul la 
această nouă reintilnire 7

— Mult înnoit. Dar îmi a- 
duce aminte de locuri și oa
meni cunoscuți, de strălucita 
dumneavoastră echipă care a 
fost Rapid, multipla finalistă și 
ciștigătoare a C.C.E. între anii 
1960 și 1967, marea rivală a 
echipei mele, Ț.S.K.A.

— Acum vă afiați aici ca 
activist al federației sovietice...

— Da. Și am avut cn repre
zentanții federației române dis
cuții interesante, utile, care au 
vizat îndeosebi pregătirea e- 
chipelor noastre in vederea 
J.O. de vară de la Moscova, 
un schimb de opinii privind 
sistemele competiționale in
terne, găsirea împreună a unor 
soluții pentru ridicarea nive
lului instruirii voleibalisiice, 
precum și probleme legate de 
pregătirea Congresului F.LV.B.

— Ați vrea să faceți unele 
concretizări 7

— Iată, de pildă, în privința 
pregătirii pentru J.O.
făcut 
supra 
locui, 
cura 
acest ____ __
interesează: podeaua sălii de 
concurs 
material 
al unei 
peliculă 
datorată____________ _ .
rapid absorbită și nu mai este 
nevoie de întreruperi de joc 
pentru a se șterge terenuL De 
asemenea, am pus de acord 
calendarul eompetițional, astfel 
incit echipele noastre să se 
poată intilni mai des la turnee 
puternice sau in meciuri bila
terale, aceasta in ideea crește
rii lor valorice, intrucit in a- 
numite privințe s-au constatat 
unele scăderi. Este și cazul e- 
chipei de fete a E.R.S.S.

— în schimb, reprezentativa 
dv. masculină, campioană mon
dială și europeană, este credi
tată ca cea mai puternică la 
ora actuală.-

— Aceasta, grație citorva ju
cători de excepție care o com
pun.

—Cum o judecați vizavi de 
cea in care erați 
bază ?

— Comparația în 
o veșnică tentație 
rilor. Socot însă

eu am
• informare detaliată a- 
condițiilor in care vor 

se vor pregăti și vor eon- 
echipele participante. In 
sens, un detaliu cred că

▼a fi acoperită cu un 
nou, teraflex, produs 

firme franceze. Este • 
specială higroscopică, 

căreia transpirația este

jucător de

timp este 
a reporte- 
că tocmai

timpul ne împiedică să o fa
cem. Dacă am pune in compu
ter față in față cele două re
prezentative sovietice, echipa 
mea (și ea campioană mon
dială) ar fi pur și simplu zdro
bită. Dar într-un fel se juca 
atunci voleiul și în altul se 
joacă astăzi. Și atunci, și a- 
cum erau și sint echipe mari, 
jucători mari. Valoarea acestora 
trebuie apreciată insă doar prin 
raportare la vreinea lor...

— Aveți dreptate ! Să ne 
mărginim, deci, la vremea noas
tră : ați văzut recent la „ca
lificări" pentru J.O. echipele 
României. Ce impresie v-au 
creat?

— In ianuarie, in Bulgaria» 
am descoperit ei echipa dv. 
masculină a învins toate defi
ciențele anterioare. Dintr-un 
sextet oscilant, haotic, a devenit 
unul stabil, omogen chiar și in si
tuații grele. Șase jucători e* 
unul ! Calificarea ei ia J.O. este 
meritul sportivilor — al lui 
Dumănoiu, Oros, Pop etc. — 
dar și al vechiului meu prieten» 
antrenorul Sotir... Am văzut și 
echipa feminină, care m-a im
presionat și a impresionat pe 
mulți. Ea a confirmat un prin
cipiu vechi, olimpic : ciștigă cel 
care are mai mare dorință de 
a ciștiga...

— Ce șanse acordați volei
balistelor și voleibaliștilor ro
mâni la J.O. 7

— Fetele au o grupă extrem 
de grea. Ca să se califice în 
semifinale, ar trebui să-și de
pășească mult nivelul de la 
„calificări"... Pe băieți ii văd 
in semifinale. Vor urca pe po
dium cu condiția să joace bine» 
fiindcă pot destul !

— Ce-ați dori să ne mai spu
neți privitor la J.O. de la 
Moscova 7

— Aș vrea să folosesc pri
lejul și ziarul dv. pentru a 
felicita incă o dată echipele 
României, pe tehnicienii lor, 
federația, pentru succesele ob
ținute la calificări, să-i asigur 
pe toți sportivii români parti
cipant la Olimpiadă de dra
gostea și prietenia cu care sint 
așteptați la Moscova și, firește, 
să le urez să ciștige cit mal 
multe medalii...

Interviu realizat de
Aurelian BREBEANU

Din țările socialiste

CUCERITA LA „OLIMPIADELE ALBE"
Corespondență din R. P. Bulgaria
dsalâ- La seni nordic, 
plut campion olimpic 
miatov (U.R.S.S.), asul 
fond, E caracterizează______ ___
cunosc bine pe Lobanov. Apreciez 
tehnica și forța sa ta alergare, ca 
și modestia eare-i stă atit de bine 
De la ei mal putem aștepta mul
te lucruri bune". Cuvinte ce tre
buiesc crezute integrai, știind că 
posesorul bronzului olimpic are 
numai S de ani.

Dacă vorbim totuși de surprize, 
una dintre acestea este desigur 
cursa victorioasă de 7,11 secunde 
pe 64 m plat a atletei bulgare 
Sofka Popova, la campionatele 
europene ..indoor" de la Sindel
fingen. Un rezultat de valoare 
mondială, care o recomandă ca 
potențială favorită și la sprintul 
b.mptr. In Jocurile de la Mos- 
oova, din această vară. Sofka Po
pova a lăsat de multă vreme ta 
urmă anii debutului. Este năs
cută In 1953. Căsătorită cu Alek
sandr Popov. antrenorul el. cu care

TELEX • TELEX • TELEX
B AS vlt r.i e Ia ultama etapă a turneului final 

al .C.CL* (m) : Partizan Belgrad — Maccabl Tei 
Aviv 91—95 ; Bosnia Sarajevo — Sinudyne Bologna 
09—as ; Den Bosch (Olanda) — Real Madrid 79—75. 
Pe primele două locuri in clasament, cu cite 17 
puncte : Real Madrid și Maccabl Tel Avtv. care îșt 
vor disputa finala competiției.

CICLISM • „Cursa celor două mări" (Tireniană 
și Adrlatică) a fost ciștigaiă de italianul Francesco 
Moser, urmat de A’phons de Wolf (Belgia!.

FOTBAL • La Brescia, ta preliminări-:e turneului 
olimpic : Italia — Turcia 5—0 (3—0). In această
grupă conduce Italia — 6 p. urmată de Iugoslavia 
— 2 p și Turcia — 0 p. Au mal rămas de disputat 
partidele Iugoslavia — Italia șl Turcia — Iugosla
via. • Pentru „Cupa Africii" ia Ibadan (Nigeria) : 
Ghana — Algeria 0—0.

Lusuși tri- 
Nikolai Zl- 
pirttilor de 
astfel : „II

are o fiică, Natalia. La plecare 
spre „europene-, micuța NatașaM 
ura mamei sale sâ ciștige o me
dalie de aur, ceea ce păruse doar 
un vis de copil pentru mulțl din
tre cel afiați de față. Și iată că 
Sofka i-a adus cadou fetiței sale 
mult dorita medalie, care 11 îm
bogățește vitrina cu trofee 
sportive.

Februarie a prilejuit satisfacții 
și pentru tirul bulgar. Fosta cam
pioană mondială șl europeană 
Anka Pelova a făcut din nou do
vada măiestriei sale, obținînd o 
performanță superioară recordu
lui absolut ta proba de pușcă 
standard — 60 focuri poziția cul
cat. în cadrul unui concurs in
ternațional desfășurat la Moscova, 
ea a realizat 600 puncte din 600 
focuri 1 Desigur, și ta acest re
zultat se simte apropierea viitoa
rei Olimpiade, la care 
bulgari nădăjduiesc să dea 
dovezi 
ale

sportivii 
__________ ___ „ noi 
ale posibilităților lor și 

dorinței de afirmare.

MARIANA KOȚEVA
„Naroden Spart“-Sofia

SCHI • Proba masculină de ÎS km de La Hol- 
menkvllen a revenit norvegianului Oddvar Bnaa tn 
«5:46,2. Campionul olimpic de la Lake Placid, sue
dezul Tbomas Wassberg, s-a clasat pe locul doi, cu 
46:0S.5.

TENIS • Turneul feminin de la Boston a con-’ 
tinuat cu primele partide, din turul 3 : Billie Jean 
King — Sandy Collins 3—6, 7—5. 6—3 ; Tracy Aus- 
Un — Virginia Ruzlci 6—0, 6—2 ; Mima Jaiu-
sovec — Laura Dupont 6—3, 6—3 ; Jeanne
Russel] — Mary PLatek 3—6, 7—5, 6—2 • Cunoscu
tul tenisman Mark Cox a fost numit în funcția de 
antrenor al echipei - — -
In vtrstă de 36 de 
echipa Angliei ptnâ
Davis-.

TENIS DE MASA _ _____  ____
Cehoslovacia a învins tn deplasare, cu 4—3, echipa 
R.F. Germania.

Angliei pentru „Cupa Davls". 
ani, Mark Cox a jucat ta 

La ediția precedentă a „Cupei

• In „Cupa Ligii Europene"
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