
Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
a fost urmărită cu viu și larg interes, 

cu deplină satisfacție și aprobare
— Raport cu privire la acti

vitatea Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
rezultate din planul național 
unic de dezvoltare economică și 
socială în cincinalul 1976—1980, 
pentru aplicarea neabătută a 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar, perfecționarea mecanis
mului autoconducerii muncito
rești și întărirea autogestiunii ;

— Programul cu privire la in
troducerea cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice în toate ra
murile economiei naționale, in
tensificarea progresului tehnic, 
modernizarea și înnoirea pro
ducției în cincinalul 1981—1985 ;

— Programul de creștere mai 
accentuată a productivității 
muncii, de reducere a cheltuie
lilor materiale și de producție 
în scopul creșterii eficienței în
tregii activități economice ;

— Programul cu privire la 
ridicarea nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al oamenilor 
muncii șl creșterea continuă a 
calității vieții în perioada 1981 
— 1985 ;

— Aprobarea tezelor Congre
sului consiliilor oamenilor mun
cii ;

— Constituirea Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii.

Participanțil au adoptat apoi 
Hotărîrea Plenarei Consiliului 
National al Oamenilor Muncii.

Primit cu deosebită căldură, 
în încheierea lucrărilor plenarei 
c luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al Partidului a fost urmărită 
cu viu și larg interes, cu depli
nă satisfacție și aprobare, ea 
fiind subliniată, în repetate rîn- 
duri, cu puternice aplauze, urale 
și ovații.

La sfirșitul cuvîntării, in sală 
domnea o atmosferă de mare 
însuflețire. Participanții au acla
mat îndelung pentru partid și 
secretarul său general. Ei au 
exprimat sentimentele de dra
goste fierbinte și Înaltă prețuire 
nutrite de oamenii muncii, de 
întregul nostru popor, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cei prezenți au dat glas vo
inței milioanelor de oameni ai 
muncii din patria noastră dc a 
contribui cu toată energia, cu 
toată răspunderea, la realizarea 
exemplară a prevederilor de 
plan pe 1981, Ia înfăptuirea o- 
bieetivelor actualului cincinal, la 
transpunerea în viață a hotăriri- 
Ior Congresului al XII-lea a! 
Partidului, la progresul neîn
trerupt al țării pe calea socia
lismului și comunismului.
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Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, marți s-au încheiat 
lucrările plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a i )st intimpinat la sosirea la 
Sâia Radioteleviziunii cu multă 
însuflețire de numeroși locuitori 
ai Capitalei. Secretarul general 
al partidului a 
ceeași căldură 
la Plenară, 
dat îndelung, 
„Ceaușescu —

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, la ședința 
plenară au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, Mihai Gere, Su- 
zana Gâdea, Ion Ioniță, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Marin 
Rădoi, Ion Ursu, Richard 
Winter, Marin Vasile.

In cea de-a doua zi a lucrări
lor au avut loc dezbateri in 
plen asupra problemelor înscri
se pe ordinea de zi.

Toți vorbitorii, reafirmindu-și 
dragostea nemărginită și profun
da stimă față de secretarul ge
neral al partidului, au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia apropiatei aniversări 
a zilei de naștere, urări vibran
te de ani mulți, in deplină să
nătate și putere de muncă, spre 
binele patriei și fericirea po
porului nostru, spre gloria și 
măreția României socialiste.

Plenara a adoptat, intre alte
le, Raportul asupra modului 
cum s-a îndeplinit planul de 
dezvoltare economico-socială pe 
anul 1980 și principalele sarcini 
ale planului pe anul 1981, pre
cum și Raportul cu privire la 
reducerea consumurilor de ma
teriale, materii prime, energie, 
combustibili șl valorificarea re
surselor recuperabile.

Plenara a hotărît convocarea 
Congresului consiliilor oameni
lor muncii, în perioada 21—23 
mal 1981, cu următoarea ordine 
de zi :

— Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
României pe perioada 1981 — 
1985 ;

fost primit cu a- 
de participanții 

care au scan- 
cu înflăcărare, 
P.C.R." I

Azi, la Oradea

La Bistrița, in cadrul „DACIADEI“

„BUCURIILE ZĂPEZII", 0 FRUMOASĂ SERBARE
SPORTIVĂ, START SPRE VIITOARE AFIRMĂRI

Pleacă un echipaj. Cite speranțe in sufletul fiecărui copil...

ii». A ■ti
f i

—...Să 
campingul

— Ce-țl

1»merem atunci 
Codrișor.

_ ._ veni? Pe gerul ăsta? 
Ii pustiu, doar zăpadă.

— Tocmai. Ii concurs mare 
acolo — în „Daciadă" — de co
pii, pe schiuri. Or vint din tăt 
județul. Și un nepot de-al meu 
din Birgău.

Aflati în Bistrița, cu alte tre
buri. prindem „din zbor" invita-: 
ția indirectă a muncitorului fo
restier Ion Sumășag și plecăm 
la „Codrișor“. Dealuri acoperite 
de zăpadă, pavoazare frumoasă 
— ce bine îi șade drapelului alb 
al „Daciadei" în peisaj de iar
nă! — obișnuitele pregătiri di
naintea unui concurs. Lume pu
tină însă, fiindcă combatanții 
nu s-au prezentat încă. „Din 
preajma ștrandului aflat în in
cintă, ni se explică, se va da 
plecarea". Activitate febrilă a 
oficialilor, oameni bine dispuși, 
pe un soare „cu dinți". în di
ferite locuri — pe dîmbuiri sau 
pe lingă copaci — panouri co
lorate reprezentind prieteni ai 
copiilor: rățoiul Donald. Albă 
ca zăpada, un pisoi, iepurilă...

Impresionează tristețea unui 
elefant mare din... beton. Trom
pa Iui — tobogan pe timpul ve
rii de pe care copiii cad direct 
în apă — nu mai atrage pe ni
meni.

„O serbare interesantă pe 
care noi am numit-o „Bucuriile 
zăpezii" ne precizează Vasile 
Moldovan, secretarul C.J.E.F.S. 
Bistrița Năsăud. Un concurs pe 
echipe — „Prietenii vînătorilor 
de munte", o întrecere a spe
ranțelor — toate cu copii, pio
nieri (pînă la 14 ani) din cele 
20 de centre școlare de schi din 
comunele județului: Șanț, Rod- 
na, Lunca Ilvei, S’ngeorz Băi, 
Bistrița Bîrgăului, Romul!, Par- 
va ș.a. Echipe formate din bă
ieți și fete”.

începe să se audă fanfara. 
Circa 200 de perechi de schiuri 
— purtate pe umeri — dună 
ce au defilat prin oraș, sosesc 
la locul de concurs. Intii fan
fara. apoi drapelele și stema 
„Daciadei", iar în fruntea co
loanei o fetiță de 5—6 ani, 
îmbrăcată în costum național, 
cu obrajii roșiî ca fotele. N-o 
scăpăm dîn ochi st cînd coloa
na se oprește

— Cine ești 
țeană ?

— Cum nu 
din Parva.

Modesto FERRARIN1

o abordăm: 
tu păpușă bislri-
știi? Sint Mirela

(Continuare in pag. 2-3)

FINALELE „DACIADEI*' DE IARNA

SPORTIVA Dl PERFORMANTA
Vineri, în Poiana mică a Brașc 

cerile de vîrf ale biatloniștilor f î lolnr no, v-î ol- nfp no! H

CAMPIONATUL DE POLO SE REIA
CU DERBYUL CRIȘUL-RAPID

După o întrerupere de aproa
pe 5 săptămâni, cele mai bune 
echipe de polo din tară își re
iau interesanta . lor întrecere 
pentru titlul de campioană a 
României. Incepînd de astăzi 
și pînă duminică, formațiile din 
primul eșalon valoric al Divi
ziei „A" se vor întîlni în 
mul lor turneu din actuala 
tie. în bazinul acoperit 
Oradea.

De fapt, vom asista la o 
mieră : este pentru prima 
cînd un turneu al seriei 
va desfășura în orașul de pe 
malurile Crișului, eveniment aș
teptat cu un mare interes de 
iubitorii sportului din locali
tate. care anul acesta speră ma
rea performantă din partea e- 
chipei lor favorite.

întrecerea programează, chiar 
în etapa inaugurală, derby-ul 
turneului, meciul dintre prime
le două clasate la această oră. 
Crișul Oradea și Rapid Bucu
rești despărțite înaintea jocului 
de astă-seară de un singur 
punct în clasament. Pînă în 
prezent, cele două principale 
candidate la titlu s-au mai în- 
tîlnit de două ori : 7—2 pentru 
Rapid, la Oradea (!) și 4—4 la 
București. Vor reuși poloiștii 
de la Crișul să 
victorie în fata 
roviar și. odată 
se distanțeze de

pri- 
edi- 
din

pre- 
oară 
I se

nului ? Nu este de loc exclus, 
mai ales că „7“-le bucureștean 
va fi lipsit la acest joc de două 
dintre piesele sale de bază. 
Schervan și Arsene, care su
portă o sancțiune disciplinară 
pentru abateri comise în turul 
precedent. O victorie, mai pu
țin scontată, a rapidiștilor ar 
încurca și mai mult ițele în 
fruntea clasamentului, mai ales 
că Dinamo București, actuala 
deținătoare a titlului, și Voința

a asigura întrecerilor un cadru 
cît mai normal, să așteptăm ce 
surprize ne va mai oferi această 
realmente pasionantă dispută a 
celor mai buni poloiști români, 
dispută care va trebui să st 
contureze. în linii mari, loturile 
reprezentative pentru acest an.

Vineri, în Poiana mică a Brașovului, odată cu între
cerile de vîrf ale biatloniștilor se dă oficial startul 
finalelor pe țară ale etapei de iarnă a „Daciadei", 

acum la cea de a doua ediție. Vor urma, la date diferite — 
acoperind o perioadă precumpănitoare în luna februarie, 
dar și în prima jumătate a lunii martie — întrecerile finale 
la celelalte ramuri incluse în acest adevărat festival na
țional al sporturilor de iarnă : sanie, patinaj viteză, schi 
alpin, bob. schi fond, sărituri de la trambulină, patinai 
artistic și hochei.

Beneficiind de condiții meteorologice adecvate, confirmate 
de stratul îndestulător de zăpadă în zonele carpatine si 
de temperaturile scăzute înregistrate în aceste zile, con
cursurile „Daciadei" de iarnă întrunesc premisele naturale 
pentru valorificarea deplină a acestui eveniment al mișcării 
noastre sportive. Rolul principal revine acum pregătirii co- 
respunzătea-e a bazei materiale și asigurării unui perime
tru tehnic de bună factură care să permită cu adevărat 
REALIZAREA UNEI NOI CALITĂȚI IN ACTIVITATEA 
SPORTIVA DE PERFORMANȚA ÎN SEZONUL HIBERNAL.

Gazde ale întrecerilor finale vor fi 8 centre diferite (Bucu
rești — pentru hochei și patinai artistic : Poiana Brașov — 
pentru biatlon și schi alpin ; Sinaia — pentru bob și sanie; 
Miercurea Ciuc — pentru patinaj viteză ; Vatra Dornei și 
Păltiniș — pentru schi-fond ; Borșa și Valea Strîmbă — 

■ pentru sărituri de la trambulină). Această diversitate — 
care răspîndește sportivii pe meleagurile patriei, din Pra
hova pînă la poalele Cibinului, de pe crestele Postăvarului 
pînă în Harghita, din Capitală pînă în Maramureș sau pe

Victor BANClULESCU

(Continuare in pag 2-3)

In turneul pe care il întreprinde în Grecia
,\\\\\\\\\\\\\\'
Clasamentul celor 6 echipe îna
intea turneului
1. CRIȘUL
2. Rapid
3. Dinamo
4. Voința
5. Progresul
0. C.N. ASE

de la Oradea :

înscrie prima 
team-ului fe- 
cu aceasta, să 
restul pluto-
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abia așteaptă săCIuj-Napoca
mai reducă diferența ce le des
parte. actualmente, de lider. 
Dinamoviștii vor debuta la O- 
radea în compania echipei Pro
gresul. pe care au învins-o cu 
13—2 și 10—5, iar Voința va 
întîmpina rezistenta ambițioși
lor, dar prea puțin experimen- 
tatilor, jucători de la C.N.A.S.E.

In speranța că și arbitrii de
legați să conducă aceste parti
de vor depune eforturi pentru

ECHIPA REPREZENTATIVĂ DE FOTBAL JOACĂ AZI 
PRIMUL SĂU MECI PE ANUL 1981

ATENA, 20 (prin telefon). A- 
flată de sîmbătă în Grecia, în- 
tr-un turneu de pregătire, echi
pa reprezentativă de fotbal a 
României susține mîine (n.r. — 
azi) un prim joc de verificare, 
în insula Creta. Adversară îi va 
fi echipa O.F.I. Heraklion, din 
prima divizie a campionatului 
Greciei.

Antrenorii lotului național 
vor alinia următorul „11“: Spe- 
riatu — Negrilă, Ștefănescu, Sa
me?, Munteanu II — Țicleanu, 
Beldeanu, Iordănescu — Crișan, 
Cămătaru, M. Răducanu.

După cum se vede, jocul îl 
va începe formația standard,

formația închegată in toamna 
anului trecut, cu excepția lui 
Iordache, nerestabilit chiar 
complet, și care la recomanda
rea medicului Dumitru Tomescu 
va fi folosit abia duminică, in 
meciul cu Panathinaikos.

După încheierea partidei, lo
tul nostru reprezentativ se va 
întoarce, pe calea aerului, la 
Atena, unde-și va relua pregă
tirile zilnice despre care a? vrea 
să vă vorbesc deocamdată pe 
scurt Găzduit la hotelul Costis, 
pe malul Mării Egee, lotul de 
fotbal al tării noastre are un 
program de lucru cu adevărat 
intensiv. Două antrenamente pe

zi, dimineața unul de pregătire 
fizică generală — cind, practic, 
selecționabilii trec și retrec tes
tele fizice pe care le-au mai 
dat la munte, în cadrul echipe
lor de club — al doilea după 
amiaza, cind accentul cade pe 
lucrul cu balonul. Deși se lu
crează efectiv 5—6 ore zilnic, 
atmosfera generală este foarte 
bună, condițiile de pregătire fi
ind realmente excelente. Tere
nul pe care se lucrează este un 
adevărat covor de iarbă, totul

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2—3)



PRIMII CINCI DIN GRĂMADĂ ÎNSEAMNĂ INIMA ECHIPEI
spune fiHronOHE DUHURI!, €d plecai din portul Constantei spre... licența

universitara $1 „btinderoio dt onoare" pc Arms Parh

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAM
In „Cupa de iarnă", la tir în sală

ILIE PETRU (OLIMPIA BUC.) A STABILIT 
UN NOU RECORD LA PISTOL CU 579 P

Cind este pronunțat numele 
de Dumitru, doi cititori din 
trei se vor duce cu gîndul. in
stantaneu. la fotbalistul cu nr. 
10 care a fost, cindva. adver
sarul direct al lui Fele. Deși 
în sportul nostru mai există 
astăzi un alt Dumitru, meritind 
cel puțin tot atîta considerație, 
anume GHEORGHE DUMITRU, 
rugbystul. Adolescentul de a- 
cum mai bine de zece ani. ple; 
cat din comuna ialomițeană Ha- 
gieni. să-și afle un rost. A în
vățat la Giurgiu meseria de 
mecanic naval, pe care a prac
ticat-o. apoi, la Constanta. E- 
conomistul tînăr (în ultima zi 
de ianuarie va împlini 29 de 
ani) de astăzi, tată de familie, 
soția. Mariana, i-a fost colegă 
pe băncile Universității și lu
crează acum în același birou ; 
băiatul, Mihai are patru ani 
și e voinic (112 cm), avind cui 
să-i semene. Să recunoaștem, 
un drum de viată însemnînd. 
și el. o mică performantă. Un 
drum început intr-o zi de vară 
în portul Constanta...

„Era prin ’71. Ieșisem mun
citor de doi ani, dimineața îmi 
făceam meseria, seara mergeam 
la Liceul energetic să mai aflu 
din tainele cărților, ale lumii. 
Intimplarea a făcut ca în acea 
vreme să se formeze seria eon- 
stănțeană a Diviziei „B“ la 
rugby, sport despre care nu 
știam mai nimic, doar că-i au
zeam pe unii colegi vorbind de 
eseu sau placaj. Mă. tu ai alură 
de rugbyst. îmi ziceau, văzîn- 
du-mă mare Ia stat (Ia 193 cen
timetri, cîntăream 87—88 kg). 
Și m-au luat cu ei la I.T.C., Ia 
antrenorul Tomescu. la care nu 
am jucat decît vreo două me
ciuri, că m-am pomenit căutat 
în port. Știi cine sînt eu ? 
m-a întrebat respectivul. Am 
dat din umeri. Sînt Titi Io
nescu. a continuat. Ei și ? i-am 
răspuns, nestiind că în fata mea 
se află unul dintre marii ju
cători din rugbyul nostru, de
venit un antrenor cum puțini 
sînt. Și uite așa, după două 
săptămini de antrenamente, a- 
jtmg rezervă Ia Farul, Ia un 
joc Ia Timisoara, «pre Banat 
mergînd eu atunci, prima dată 
în viață c” avionul. Pentru ca 
la 1 octne ’ ric să intru în te
renul din Constanța împotriva 
echipei Rulmentul Rîrlad. A- 
veam; dacă mă gîndesc bine, 
două luni de rugby".

Au urmat, la fel de repede, 
amețitor de .repede, afirmarea, 
chemarea la lot. debutul ca in
ternațional. în 73. cu Spania, 
căreia i-a si înscris atunci, de
altfel. un eseu. Peste an an în
cepea o altă etană. studenția, 
pe malurile Be"ăi. A jucat și 
în Argentina, si în Franța — 
la Valence (..Flăcăul din Car
pați cu trăsături de păstor 
grec", cum îl numeau confrații 
francezi. fiind socotit printre 
cei mai buni de pe teren). în

cu

— unde, la pri-Noua Zeelandă 
ma evoluție românească la An
tipozi, cu Poverty Bay, pri
mea nota maximă —. în Uniu
nea Sovietică. în Marea Brita- 
nie. în Italia. în atîtea alte țări. 
Destinul lui de jucător se con
fundă. practic, de o bună bu
cată de vreme, cu acela al e- 
chipei naționale a României, 
al cărei principal atu este, spu
ne el (si subliniem, noi) „acea 
sudură de suflet căre nu e o 
simplă 
litate, 
la Iot, 
sintem 
de orice adversitate 
zitate, avînd un
singur gind : să
dăm totul pentru 
culorile tării, pen
tru 
cum 
byul 
tul ! . _
devărat prieteni. în 
rugby nici nu se 
poate fără acest 
sentiment, nu

• poate să nu 
suflet, chiar 
multe gesturi 
fapte rămîn 
tiute. așa cum pu
tini știu, de pildă, 
de marele pasionat 
Nicolae Dan. ingi
nerul care l-a tri
mis pe Titi Iones- 
cu !n port să-1 va
dă pe 
mine !) 
tele..."

Cum 
făcută 
bucurii, 
tru nu 
nici clipele de a- 
mărăciune. In ’76. 
o entorsă l-a 
în tribună la 
ciul victorios 
Franța. Trei 
mai tîrziu. 
excelentul moment 
Cardiff (unde el a 
fost brav 
de echipă), a

vorbă, ea există în rea- 
pentru că. odată ajunși 
uităm eă în campionat 
in tabere diferite, uităm 

si animo-

cred că „profesorul* 
spunem noi lui 
mescu. antrenorul 
care am învățat 
să iubești pătimaș 
te) rugbyul 
văzut Ia Dublin și apoi la Giu- 
lești că țin pasul pentru a ră
ni ine în echipa României".

Acolo în grămadă, se simte 
Dumitru în elementul lui. „Mai 
ales in linia a doua, — spune 
el — unde trebuie să pui se
rios umărul pentru că altfel cel 
din fata ta, oricit de tare ar fi, 
dă înapoi. De fapt, primii cinci 
din grămadă înseamnă însăși 
inima echipei. Acolo, unde se

rugby. așa 
tara și rug- 
ne-au dat to- 
Sîntem cu a-

unul 
cit

viata 
doar
ne Dumi- 
I-au ocolit

așa-i 
Valeriu Iri- 
federal de la 
ce Înseamnă 
(și cu virtu- 

toți ceilalți au

(pe
mun-

se 
pui 

dacă 
și 

neș-

după

Zilele trecute s-au disputat in 
Capitală, în sala de tir din 
parcul sportiv Dinamo, întrecerile 
„Cupei de iarnă* la probele de 
pușcă și pistol (arme--cu aer 
comprimat) la 10 metri. Compe
tiția a fost viu disputată, mai 
ales de către componențil lotu
rilor naționale, care cu acest pri
lej treceau ultimul test înaintea 
participării la Balcaniadă (29—3C 
ianuarie, în Iugoslavia), In ase
menea condiții, n-au lipsit nici 
surprizele, cea mai mare înregis- 
trîndu-se la pistol seniori, unde 
reprezentantul clubului Olimpia 
București, Ilie Petru (antrenoi 
Ion Văcaru), oare în ultimul timp 
n-a mai fost selecționat (la „Cu
pa României* și campionatele 
naționale a tras slab), a cîștigat 
proba cu un nou record — 579 p 
(v.r. 578), iar deținătorul 
lui record, M. Trușcă, a 
doar 571 și a ocupat locul 
tul de slab au concurat . 
trăgători de pușcă. Deși porneau 
favorita steliștii M. Marin și L 
Trâscăveanu — notați pe foile de 
arbitraj cu 566, respectiv 568 p — 
au fost depășiți net de colegul lot 
de club. Romulus Nicolescu (583 
p), unul dintre cei mai In formă 
țintași la ora actuală. Rezultate 
bune au mai reușit Dumitra Ma
tei — 385 p la pușcă senioare. 
Daniela Toader — 372 p la pușcă

junioare și S. 
pistol juniori, 
pentru prima 
tras la proba 
louri" coiorm 
internațional.

REZULTATE 
seniori 60 d: 
(Steaua) 583 p, 2.

579 P,

Babii — 571 
De menționat 
oară juniorii 

de 60 de „dlabo- 
noului regulament 
(T. li.)
TEHNICE — pușcă 
1. R. Nicolescu 

E. Antonescu 
(Dinamo) 579 p, 3. D. Pantazi 
(C.S.U. Brașov) 571 p, 4. L Trăs- 
căveanu 563 p, 5. M. Marin 566 p 
(ambii de la 
Barbu (IEFS Buc.) 
nioare 40 d : 1. “ 
(Dinamo) 385 p, 2. Eva

p la 
câ au
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tinut

căpitan
ur

mat insuccesul de
A 

partea sa la a-

Inălțindu-se și primind cu siguranță in tușă 
baloane pentru echipa României 

imagine
la Montauban, 
plătit „scump" 
ceas i contraperformanlă. înce
tinii să mai fie căpitanul tri
colorilor. Tocmai atunci cînd 
trebuia să treacă de ..pragul" 
readaptării la Farul, echipa la 
care s-a întors după terminarea 
facultății. Nu mai convingea, 
parcă atit de mult... In sep
tembrie anul trecut a plecat la 
Cardiff să fie căpitanul Selec
ționatei internaționale, iar la 
întoarcere sra văzut rezervă la 
națională.
cund, nu știam ce să fac, imi 
părea că se
pentru mine. Au fost insă oa
meni care continuau să creadă 
în... Dumitru. Prietenii, soția, 
antrenorii, colegii de lot. încre
derea lor a fost suportul re
căpătării propriei încrederi. Și

iată o 
caracteristică pentru Dumitru.

Fot<? : Dragoș NEAGU
decide posesia balonului e locul 
adevărului. Și, dindla o parte 
modestia, acolo e locul celor 
mai puternici, care, adesea, se 
ridică amețiți pe moment din 
Încleștare dar trebuie să-și 
revină rapid pentru a fi pre- 
senți în faza care a curs mai 
departe (neașteptîndu-i pe ei), 
pentru a se înălța în tușa care 
poate urma..."

Geo RAETCHI
,.De ce să mă as-

terminase totul
»,■

FINALELE „DACIADEI" DE IARNĂ
(Urmare din pag 1)

obcinele Bucovinei — dovedește o capacitate organizatorică 
largă și eficace în aria sporturilor iernii.

La toate acestea trebuie să adăugăm împrejurarea că de 
astă dată finalele pe țară ale „Daciadei" coincid cu finalele 
campionatelor naționale în disciplinele de iarnă. Se vor 
afla deci la startul întrecerilor cei mai buni sportivi în 
aceste specialități, fie sportivi consacrați, fie tineri care 
au trecut prin filtrul unor severe examene competiționale 
premergătoare. Se știe că una din vocațiile marii competi
ții polisportive naționale „Daciada" este tocmai aceea de 
a alimenta din belșug zestrea de valori a mișcării sportive 
românești. Dacă intr-adevăr, — și trebuie făcut totul în 
acest scop — la fazele finale, in fiecare ramură, vom înre
gistra, pe lingă fruntașii cunoscuți, și o masă de elemente 
noi talentate, selecționate și pregătite în secțiile de bază, 
atunci vom putea considera că „DACIADA" A CONTRI
BUIT LA CREȘTEREA POTENȚIALULUI SPORTIV NA
ȚIONAL ! O asemenea datorie se cuvine a fi tratată — 
în cazul sporturilor de iarnă — și în perspectiva Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Sarajevo, în 1984, știut fiind că 
azi se pregătesc candidați! la onorurile olimpice de peste 4 
ani ! Numai în acest fel vom avea dovada că resursele u- 
mane evidențiate în concursurile de masă au fost pe deplin 
fructificate. Numai astfel vom ajunge la o autentică îm
prospătare a valorilor in mișcarea noastră sportivă.

Nu in ultimul rînd am dori să subliniem necesitatea ca 
organizatorii finalelor pe țară — prin programele intoc- 
mite, prin calitatea măsurilor tehnice, prin angajarea largă 
a mijloacelor propagandistice — să contribuie substanțial 
la transformarea acestui eveniment de excepție al competi
țiilor de performanță, acestei etape finale a „Daciadei" !n- 
tr-o ADEVĂRATA ȘCOALA A PROPAGĂRII ȘI EDUCA
ȚIEI SPORTIVE. Fiecare concurent, fiecare spectator la 
aceste campionate trebuie să plece acasă cu convingerea 
că sportul este un aliat de nădejde al sănătății fizice șl 
morale. Faptul că majoritatea covîrșitoare a Întrecerilor se 
desfășoară in aer liber, în aerul pur al iernii, e un atu tn 
phis !

vechiu- 
punctai 
4. Des- 
și unii

Steaua), 6. Gh. 
566 p ; te- 

Dumitra Matei
,----------- , __  .. 2. -. a Ionescu
(C.S.U. Brașov) 376 'p, 3. Roma- 
nița Petrescu (Olimpia Buc.) 36) 
p ; juniori 60 d : 1. V. Tărtan 
(Steaua) 561 p — record stabilit.
2. L Joldea (C.F.R. Arad) 558 p,
3. A. Sava (C.S.Ș. Bacău) 554 p ;
junioare 40 d : 1. Daniela Toadei 
(Unirea Focșani) 372 p, 2. Ro
xana Lămășanu (Olimpia Buc.) 
370 p, 3. Aurora Barbur (C.S.M. 
Baia Mare) 367 p. Pistol senior) 
60 d : 1. Ilie Petru (Olimpia Buc.) 
579 p — nou record, 2. I. Tașcă 
(Dinamo) 574 p, 3. L. Stan (Stea
ua) 573 p, 4. M. Trușcă (Steaua) 
571 p, 5. G. Marin (Dinamo) 570 p, 
6. D. Pavel (Letca Bacău) 567 p; 
Juniori 60 d : 1. S. ~~
Arad) 571 p — record stabilit, 
M. Dragomirescu (Steaua) 569 
3. St. Biolan (Steaua) 562 p.
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MECIU

DIN NOU, ACTIVITATE NON-STOP LA BASCHET I
® Joi, Politehnica C.S.Ș. 2 — T.T.T. Daugava Riga în 
cadrul C.C.E. ® De azi pînă duminică, turneu divizionar 

feminin în Capitală

® Cel, mai important eveniment 
baschetbalistic din săptâmina a- 
ceasta va avea loc joi, la ora >8, 
în sala Floreasca : meciul dintre 
echipele feminine Politehnica 
C.S.Ș. 2 București și T.T.T. Dau
gava Riga, din cadrul grupei „A" 
a sferturilor de finală ale C.C.E. 
Formația din Riga (din care face 
parte celebra Uliana semionova 
— 2,10 m) a cucerit de 16 ori 
C.C.E.

O De azi ptnă duminică, tn sal» 
Construcții-I.C.E.D. au loc Jocu
rile turneului al patrulea al Di
viziei feminine „A“, grupa valo-. 
rică 7—12. Astăzi, de la ora 15,30, 
au loc Intîlnirile : Universitatea 
Timișoara — Olimpia București 
(în meciurile anterioare : 2—1),
Rapid București — Mobila Satu 
Mare (1—2) și ICEMENERG C.Ș.B 
București — Progresul București 
(0—3). Clasament la zi : 7. Uni
versitatea 25 p, 8. Olimpia 25 p. 
3. Mobila 24 p, 10. Prag-esul 23 
p. 11. Rapid 21 p, 12. ICEME
NERG C.Ș.B. 17 p.

• Clasamentele finale ale •am- 
pionatulul național masculin :

Grupa 1—6 :

1. STEAUA 25 23 2 2344-1727 «
2. Dinamo 25 22 3 2555-1754 <7
3. Farul 25 9 16 1840-2184 24
4. I.C.E.D. 25 8 17 1844-2202 33
5. C.S.U. Bv. 25 8 17 1883-2274 33
6. Rapid 25 5 20 1766-1981 30

BUCURIILE ZĂPEZII"
(Urmare din pag. 1)

Mai multe aflăm de la pro
fesorul de educație ■ fizică 
Traian Săsărman. A venit 
din comună cu 11 copii. Pe 
schiuri circa 14 km — („La noi 
ii zăpadă mare și autobuzele 
nu pot intra încă") — pînă la 
Rebra și de acolo cu IRTA. 
„Am venit greu fiindcă comu
na noastră, situată pe virful 
Nedeia din Munții Rodnei, este 
cea mai îndepărtată de 
Nu puteam lipsi insă 
sintom cîștigătorii uncia 
dițiile trecute. Mirela? 
directorului școlii generale din 
comună. Schiază...*. Profesorul 
Dan Platon a sosit cu o echipă 
din Beclean. („Noi sintem de 
la cîmpie dar nu contează. Co
piii schiază Ia fel de bine ca 
cei de la munte"). Un alt pro
fesor, Vlad loan din Bistrița 
Bîrgăului dă echipierilor trico
uri de aceeași culoare, repară 
schiuri, dă recomandări: cînd 
de concurs („Mereți relaxat"), 
cînd de ținută („Scoate piepta
rul", „dă jos fularul"). Ni se 
spune că cei din Bistrița Bîr- 
găului sînt cei mai buni din ju
deț. „unde 300 din cei 500 
copii ai școlii generale sînt 
la centrul de schi". Profeso
rul Maxim Circu din Sîngeorz- 
Băi are în echipă șl fiica si 
fiul. îl întîlnim, nu se poate 
altfel, și pe antrenorul Ștefan 
Berbecaru, de la Clubul sportiv 
școlar Bistrița, venit cu copii.L 
cărora talentul si pregătirea le 
permit să fie considerați „vîr- 
furi. venite în postură de spec
tatori".

începe concursul pe echipe 
(6 băieți și 3 fete) pe terenul 
din preajma albiei prin care 
curge molcom rîul Bistrița. 
Pentru schiori, ia început o 
porțiune de fond, aîfa de cobo- 
rîre dirijată, o probă de tir cu

centru. 
fiindcă 
din e- 
li fata

pușca (se ochesc 3 baloane), 
apoi o probă sanitară (imobili
zarea unui braț fracturat), tre
cerea printr-un tunel și sosi
rea. Freamăt în final și, in aș
teptarea rezultatelor, copiii rid, 
se hîrjonesc, se bat cu bulgări 
de zăpadă. Gerul nu-i băgat în 
seamă. S-a înveselit, parcă, și 
elefantul din beton. Copiii, in
ventivi, au pus zăpadă multă 
sub „trompa-tobogan" și acum 
în preajma lui e ca în vară, 
coadă. Festivitatea obișnuită de 
premiere, cu muzică, aplauze, 
diplome. Primele echipe sînt : 
1. Temerarii (Rodna), 2. Vultu
rul (Bistrița Bîrgăului II). 3. 
Șoimul (Bistrița Bîrgăului I). în 
concursul speranțelor locurile I 
au revenit lui Ioana Bodașcă 
(B. Bîrgăului). N._ Bîcă (Mure
șenii Bîrgăului) — la cat. 10—12 
ani; Cloșcă Pajagea (Mureșenii 
Bîrgăului), Grigore Bodașcă 
(B. Bîrgăului) — cat. 13—14 ani.

Un spectacol frumos sportiv 
a oferit această competiție or
ganizată în cadrul „Daciadei". 
„Bucuriile zăpezii” de la Bis
trița sînt însă prilej de medita
ție. în urmă doar cu cîțiva ani, 
am aflat, copiii de la sate ve
neau cu schiuri făcute de ei, 
legate cu sîrmă sau sfoară. 
Acum au schiuri moderne. au 
îndrăgit acest sport. însă .. Toți 
profesorii cu care am discutat 
ne-au vorbit de necesitatea îm
bunătățirii bazei materiale. Este 
drept, s-a făcut mult în această 
direcție, totuși e nevoie de mai 
mult ajutor. Fiindcă în județul 
Bistrița Năsăud există copii să
nătoși. puternici, dîrji, zone 
splendide pentru practicarea a- 
cestui sport. Ar fi cazul, cre
dem. ca acest județ să fie spri
jinit de către federația de spe
cialitate în mod deosebit. ^E1 
poate deveni, cu siguranță, 'tin 
leagăn al schiului de perfor
manță.

Grupa 7—12

7.
8.
9.

10.
11.

12.

c
25
25
25
25

19 
13
23
11

6
12
12
14

2213-1997
1973-1973
2007-1916
1828-1920

44
38
36
36

„U" Cj.-N. 
Urbis 
C.S.U. Sibiu 
Din. Oradea
Politehnica CSȘ 
Unirea Iași 25 10
Univ, Tim. 25 9

15
16

1936-2017
1958-2089

35
34

Activitatea echipelor 
re va 11 reluată (fără . 
rea jucătorilor din lotul repre
zentativ) între 13 și 15 februarie, 
prin întrecerile primului turneu al 
„Cupei României".

di vizi on a- 
participa-

• Cu ocazia retragerii sale din 
activitatea competițională, arbi
trului internațional Ion Pctruilu 
i-au fost înmînate, 
F.R. Baschet, o 
cupă.

din partea 
diplomă și o

• Rezultate din 
tineret (etapa I _ ____ .
MASCULIN ; Voința Timișoara — 
Politehnica CSȘ 2 București 
63—89 (26—47), Automecanica Bucu. 
rești — Inst. ----- 
97—85 (60—37), Carpați București
— Automatica Alexandria 96—43 
(48—27), A.S.A. Bacău — C.S.S. 
Lumina Botoșani 99—79 (51—49),
Comerțul Lie. „Bolyai" rg. Mu
reș — Universitatea II Cluj-Ns- 
poca 80—77 (34—41, 70—70). C.S.U. 
Galați — Politehnica II CSS Uni
rea Iași 103—53 (56—28), știința
înv. Ploiești — Electrica Fieni 
101—84 (43—44) ; FEMININ ; Car
pați Sf. Gheorghe — Voința Re
ghin 79—55 (40—25), Sănătatea IPG 
Ploiești — C.S.Ș. Ploiești 65—61 
(32—21), CSȘ 2 Politehnica II Bucu. 

rești — Confecția CSȘ Unirea Iași 
67—45 (22—19).

(Corespondenți : C. Crelu, O. 
Guțu, G. Octavian, I. Iancu, C. 
Albu, Gh. Arsenic, o. Bălteanu, 
N. Tokacek, Gh. Briotă).

Divizia „B,‘ de 
a returului) :

Marină Constanța
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Ultime

După run 
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exact inven 
beta Polihrc 
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cenco a re 
Baumstark, 
Medicina Ti; 
teanu a înv 
nescu. Celei 
remize : Ma 
Lla Bogdan, 
gla .Ticman, 
Maria Albul

Șubă
După o zi 

thascullnă a 
dele rundei 
nlune anima 
seblt de disj 
tide decise, 
37 de mutăr 
câltea a cîș 
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După 10 ru 
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CAMPIONATUL NATIONAL
• Steaua a invins, ieri, pe S. C

Galați evită retrogradarea
Dintre meciurile etapei a 

34-a, penultima a actualei edi
ții a campionatului național de 
hochei, desfășurate feri la pa
tinoarul „23 August , am reți
nut în mod special pe cel din
tre ultimele cîasate, DUNĂREA 
GALAȚI și METALUL SF. 
GHEORGHE, foarte important 
pentru desemnarea formației 
care va retrograda în eșalonul 
secund al Diviziei „A".

Hocheiștii gălățeni au repur
tat o victorie meritată cu 4—3 
(4—2, 0—1, 0—0). A fos un meci 
foarte aprig, lucru explicabil 
desigur prin miza sa, in care 
cele două formații au făcut o 
adevărată risipă de energie, 
spre meritul lor intr-un mod 
sportiv. Metalul a deschis sco
rul pe contraatac (Todor în 
min. 4), a condus cu 2—1 (Un- 
gureanu, min. 7, la fel, pe con
traatac) dar a fost egalată de 
fiecare dată prin golurile lui 
Dumitrache (min. 5, în superio
ritate numerică și 
Soarta partidei a tost 
finalul primei reprize 
nărea a înscris prin 
(min. 16) și Chiriță II (min. 
20, în superioritate).

în următoarele 40 de minute 
de joc dîrz, Ungureanu mai în
scrie o dată pentru Metalul 
(min. 28), stabilind astfel scorul 
final. Pînă la sfîrșit Dunărea 
a dominat mal mult, ratările

ținîndu-se la 
Au condus O 
ajutat de M. 
tras.

A urmat 
DINAMO 
gheorghe; 
plă formalit. 
pioni, care p 
jucat pe gfe 
cu 19—4 (5— 
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reanu, autor 
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cînd Du- 2 minute !
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Ariciu Iar la seniori primul loc 
a fost ocupat de echipa română 
formată din Al. Chiran, N. Du
mitru și C. Bebereche, clasați pe 
locurile 3, 5 și, respectiv, ’1 In 
clasamentul individual (primul a 
fost Mehmet Iurdaden din Tur
cia).

I
I

:tive in „cupa unirii- la tenis I

... Pe terenul plin de nă
meți de lingă Gara mică, la 
Sovata, se terminase prima „mi- 
uță adevărată". După ® dispută 
aprinsă, „bătrînii" învinseseră cu 
4—2 pe „tineri", ceea ce i-a per
mis lui Pislaru să remarce. „Da
că cu toții am avea și to cam
pionat ambiția din partida de 
astăzi, atunci A. S. Armata îg- 
Mureș ar fi iarăși, acolo, sus, 
pe unde s-a aflat intr-un trecut 
nu prea “ ’ ' *
cut cînd 
porterii 
pe care 
oricărui 
amintire 
tru care 
nat* afirma, _ .
oferind una dintre cauzele celor 
16 puncte cu care iernează for
mația de pe Mureș, zestre care 
înseamnă de fapt un minus 2 în 
„clasamentul adevărului". Atacul 
înseamnă, deci, © preocupare de 
bază a tîrgmureșenilor în aceas
tă perioadă de pregăttri, chiar 
dacă A.S. Armata a marcat 29 
de goluri (mai mult decît Dina
mo, Steaua sau F.C.M. Brașov, 
de exemplu) și chiar dacă în li
nia de asalt se află si Fanici. 
unul dintre cei trei golgeteri de 
toamnă ai actualului campionat.

Tînărul antrenor Atila brd»5gb,

VALOARE

îndepărtat4*. în acel tre- 
echipa își obișnuise su- 

cu „rația de 4 geluri", 
o administra aproape 
adversar. „A rămas o 
acel contraatac al nos- 
făcea furori în eampio- 

nostalgic, Hajnal.

aflat la primul lui an de ,principal" 
la conducerea echipei, după 5 
campionate de „secund" a venit 
la Sovata cu un „plan de asalt* 
bine definit : „Realizind o pregă
tire de bază cu maximă seriozi
tate, crescind volumul de muncă, 
la care cei mai în vîrstă au ridi
cat primii ștacheta, nu uit că a- 
vem de îmbunătățit multe... ca
pitole specifice. Mă gîndesc la 
îmbunătățirea marcajului și du
blajului pentru creșterea eficaci
tății apărării, la antrenamente 
speciale pentru creșterea portari
lor, care au primit cîteva goluri 
decisive prea ușor, trebuie să re
abilităm contraatacul, unde am 
Înregistrat cîteva reușite In tur, 
In meciul de la Cluj-Napoca și 
chiar cel de la Timișoara. Nu-i 
un program ușor, dar sudura su
fletească a echipei, valorile din 
lot pe care le văd to... loturile 
naționale „A" șl de tineret șl se
riozitatea din aceste prime zile de 
pregătire, buna colaborare cu co
legul Ion Czako și cu conduce
rea clubului reprezintă, consider 
eu, premise pentru o primăvară 
bună. Adică. pentru plasarea 
noastră pe unul din locurile 
7—10 !" Conducerea tehnică « e- 
chlpei știe că la ora actuală „căl- 
cîiul Iui Achile" îl reprezintă... 
apărarea. Cu 38 de goluri primite.

n). în Sala 
. în sala 
nedoara au 
rneului de 
ilor și ju
pa Unirii", 
din proba 
au oferit 
Dimineața 

terizat prin 
jucătorilor 

îi opunînd 
mismanilor 
nță. Astfel 
Duta dintre 
itroșani) și 
Tenis-Club 
i unor 

tre- 
lor, .Jmă-

jan s-a impus, dar adversarul său 
are meritul de a fi practicat un 
tenis care promite.

Cîteva rezultate din întrecerea 
seniorilor (turul I) : Leonte — To- 
mescu 6—2, 6—2 ; Jtficulescu — 
Caragață 6—4, 7—6 ; Constantinescu 
— Popa 6—4, 7—6 ; Niță — Gheor
ghiu 6—2, 6—2 ; Almăjan — FI. 
loan 6—2, 0—6, 7—6 ; Nisiparu — 
Redea 6—2, 6—1 ; loan o viei — Fă tu
6— 3, 6—1 ; R. Giurgiu — M. Ciun
tea 6—3, 4—6, 6—3 ; Toma — Siltb
7— 5, 6—1 ; Șoneru — Morariu 
•—1, 6—4 ; Kerekeș — Orășanu 
6—7, 6—1, 6—3. Juniori : Șesu — 
Turcu 6—1, 6—0 ; Szabo — Pin- 
dlchi 6—1, 6—4 ; Chiru — Grădi- 
naru 6—0, 2—6, 6—£ (S. IONESCU, 
I. VLAD — corespondenți).
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ECHIPA REPREZENTATIVA DE FOTBAL JOACA AII

(Urmare din pag. I)

PE ANUE 1981

IATELE NAȚIONALE DE ȘAH 
runde, decisive in finala feminină I

egalitatea 
ițea finalei 
al feminin 
lunea pre- 
iu petrecut 

ce Elisa- 
îștigat la 
m a Teres- 

Gertrude 
de club la 
abriela Ol- 
Viorica lo
ri au fost 
ireșan — 
nior — Ll- 
Ghindft — 
a Nechifor

— Emilia Cliiș și Margareta Teo- 
dorescu — Marina Pogorevici. în 
partidele întrerupte : Viorica Io- 
ncscu — Judita Kantor 1—0, E- 
leonora Gogîlea — Marina Pogo
revici y2—1/2.

înaintea ultimelor 2 runde, din 
nou egalitate în fruntea clasamen
tului: Elisabeta Polihroniade și 
Dana Terescenco au acumulat cite 
oy2 P, urmate de Marina Pogo
revici 8V?. Lia Bogdan 8, Ger
trude Baumstark și Margareta 
Murcșan cîte 7’/2 etc.

Th. NICOARA 
arbitru internațional

I
I
I
I

este verde pe coastă (pomii, 
parcurile, grădinile, curțile ca
selor), temperatura depășind la 
ora prînzului 15 grade, ceea ce 
face ca majoritatea oamenilor 
să umble pe stradă îmbrăcati 
doar în talie. Mai mult, am vă
zut în fiecare zi turiști făcînd 
baie în mare! Așadar, un ca
dru natural optim care favori
zează, repet, o pregătire fot
balistică intensivă, care se în
cheie de fapt abia la ora... 22. 
antrenamentul de după amiază 
fiind urmat de discutarea — pe 
viu — a meciurilor jucate la 
..Mundialito" și care sînt vă
zute (și disecate) pe un video- 
magnetoscop împrumutat lotu
lui nostru cu înregistrarea pan- 
tidelor respective de clubul Pa- 
nathinaikos.

în concluzie, fotbal de dimi
neața pînă seara, rațiunea — în 
fond — a acestui turneu al na
ționalei noastre, care susține azi 
un prim examen cu public pe 
anul 1981, în compania echipei 
O.F.I. Heraklion din Creta.

ȘTIRI • •• ȘTIRI
a TURNEUL LOTULUI DE TI

NERET. Componenții lotului de 
tineret s-au reunit de ieri la 
București, deoarece în programul 
turneului lor în America de Sud 
a intervenit o modificare. Pleca
rea în turneu va avea loc mîine, 
pe calea aerului, și prima întîl- 
nire a turneului se va desfășura 
sîmbătă 24 ianuarie în Argentina.

dă — lideri în finala masculină
iă, finala 
, cu parti- 
fost o reu- 
tîlniri deo- 
cele 4 par- 
a învins în 
nberg, Cio- 
Ungureanu, 
iar 'eseu
del fost 
î în unirile 
iciu — Ghi- 

partidele 
Ciolac — 

Vaisman. 
eul are doi 
îstru Mihai

șubă și pe maestrul internațional 
Mihai Ghindă (ambii de la Uni
versitatea București) care au acu
mulat cîte 7 puncte. Ei sînt ur
mați de marele maestru Victor 
Ciocâltea și maestrul internațio
nal Mircea Pavlov (ambii de la 
I.T.B.), cu cîte 6 puncte. Parik 
Ștefanov și Ovidiu Foișor au 5 
puncte și o partidă întreruptă, 
iar Theodor Ghițescu, Sergiu 
Grilnberg șl Traian Stanciu fl 
puncte.

Astăzi dimineață se reiau par
tidele întrerupte; după-amiază se 
va disputa runda a 11-a.

I
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OCHEI IA SFÎRȘIT ASTĂZI
curea Ciuc cu 6-3 ® Dunărea

I
I

cu Metalul Sf. Gheorghe I

a MÎINE, PE STADIONUL MU
NICIPAL DIN BRAȘOV, de la 
ora 15,45, echipa locală F.C.M. va 
întîlni, în meci de verificare, • 
altă divizionară „A", Politehnica 
Iași.

echipa din Tg. Mureș se numără 
printre cele mai slabe defensive 
ale campionatului, întreeînd-o su
mai „lanterna". Antrenorii și ju
cătorii sînt convinși că, acolo. In 
propriul careu, s-au pierdut mul
te puncte prețioase. „Apărarea e 
chemată să se revanșeze în pri
măvară mărturisea ispir, ca 
e autocritică a întregului com
partiment defensiv.

...A.S. Armata Tg. Mureș nu 
prea are noutăți. Lotul este, 
practic, cel care a încheiat se
zonul. Biro II, Varo și Balogh 
— portari ; Szabo, Unchiaș, is- 
plr, Fr. Jenei, Fodor și Gali - 
fundași ; Vigu, C. Ilie, BAldni ți 
Both II — mijlocași ; Fazekaș. 
Fanici, Biro I, Pîslaru, HajnaJ 
Munte an u și Bordea (de la juni
ori) — atacanți. In pregătiri se mai 
află și Dulău, de la Gaz metan Me
diaș, dar transferul său nu era 
încă rezolvat la ora vizitei «eaș- 
tre la Sovata. Noutățile au apă
rut în registrul doctorului E. 
Halmagyi î „Nici o problemă me
dicală î Lotul s-a prezentat mai 
bine decit în iarna trecută din 
punctul de vedere al surplusului 
de greutate, semn că fiecare șl-a 
calculat vacanța", e un argument 

aș- 
un 
din 
cli- 

. .     doi
tineri antrenori și de respectul 
general instaurat în relațiile e- 
chipei. De aceea, cred că în re
tur se va consemna un plus în 
privința puterii de muncă, că 
vom rezolva „ecuația" apărării, 
care, în repriza secundă a cam 
cedat, că va dispare timiditatea 
portarilor, iar finalizarea va fi 
îmbunătățită și ea. In ședința de 
analiză am insistat și pe necesi
tatea unei comportări deosebite 
a jucătorilor față de arbitri, deci 
pe o disciplină spartană, singura 
care ne poate valorifica ambițiile 
șî orele de efort de aici, de ia 
Sovata și din cele 8—10 meciuri de 
pregătire", ©pina președintele 
clubului, col. Vasile Man.

...Care sînt ambițiile echipei 
tîrgmureșene ? Toată lumea cre
de într-o primăvară de 18 punc
te. Numai Cornel Cacovean din 
conducerea clubului afirmă că 
„abia după meciul de la Rm. Vtl- 
cea, din etapa a doua, se va 
putea spune care va fl recolta 
de primăvară".

Să reținem că această afirma
ție (care angajează echipa pentru 
meciul de la Rm. Vîlcea, unde a 
mai scos puncte grele 1), aparți
ne celui care anul trecut, după 
terminarea turului, cînd A.S. A. 
avea 19 puncte (plus 1 în „clasa
mentul adevărului"), a Indicat.. 
31 de puncte în final ! Ceea ce 
s-a și întâmplat și ceea ce A.S. 
Armata Tg. Mureș, de la condu
cători la jucători și suporteri nu 
vrea să se mai întîmple...

în plus că echipa știe că • 
teaptă un retur greu. „Avem 
colectiv sănătos, strîns unit 
punct de vedere moral, un 
mat propice, creat de cei

Mircea M. IONESCU

EF1CACITATE
Numeroase scrisori au venit 

în întîmpinarea invitației 
care rubrica 
a făcut-o 
du-le să ne 
problemelor 
nesc.

în ac» bf 
unele sugestii 
V. SIMIONESCU din Botoșani, 
care tratează problema efica
cității, a marcajului și a du
blajului. Scrisoarea, rtenâșino 
spațiul consacrat coresponden
ței, vom reproduce doar su
gestiile legate de prima pro
blemă :

„În fața porții adverse, de 
multe ori fără portar, jucăto
rii noștri trag deseori alături, 
pe deasupra porții sau în bra
țele portarului. Mai mult, e 
greu să uiți faimc^sul meci 
Universitatea Craiova — Dina
mo Moscova, cînd jucătorii 
noștri au tras trei penaltyuri 
în brațele portarului...

Gîndindu-mă la penalty-urile 
ratate în general și la nenu
măratele șuturi trase, din ac
țiune, peste poartă, cred că 
antrenorii noștri nu cunosc 
nici ei tehnica șutului ..la fi
rul ierbii", pentru a se evita 
traiectoria de înălțare.

Aș fi foarte interesat să văd 
un antrenament televizat în 
care un antrenor să-i 
pe elevii săi cum să 
la poartă. Cele mai 
imagini fotografice sau 
prezintă doar alergări 
rituri, bineînțeles fără

După părerea mea, prect?13 
și forța șutului tras din vite
ză și din orice poziție sînt 
principalul argument pentru 
recunoașterea valorii unui fot
balist. Lipsa (sau neperfecți©- 
narea) acestor calități b de
terminat apariția tendinței ne
faste a jucătorului de a >pri 
mingea în careul advers, de □ 
o potrivi la nesfîrșit, ptoâ 
cînd îi vine bine. Numai că 
adversarii nu au timp să aș
tepte și nici nu așteaptă.

Sînt convins că în aeșastă 
direcție fotbalul nostru e de
ficitar, iar tehnicienii mani
festă o pasivitate de neînțe
les. SÎNT LA FEL D1C CON
VINS CA PRECIZIA ȘI FOR
ȚA ȘUTULUI DIN OR1CF 
POZIȚIE, ROD AL UNEI 
PREGĂTIRI SPECIALE ȘI IN
SISTENTE, AR CONTRIBUI 
HOTARÎTOR LA PROGRESUL 
FOTBALULUI ROMANESC".

noastră de totbal 
cititorilor, rerin- 
scric pe marginea 
fotbaiului Eomâ-

număr publicăm 
i ale cititorului

învețe 
șuteze 
multe 
TV ne 

ȘJ «ă- 
m’uge

Un binevenit și consistent 
semnal de alarmă, Antrenorii 
au cuvîntul. De astă dată, cu 
fapte...

ibele părți, 
(la centru) 

i și L. Pe-

3a dintre
AVÎNTUL 

apt o sim- 
tru... cam- 
mplu s-au 
su cîștigat

8—2), dar 
:ctuși dife- 
>are dintre 
O evoluție
Doru Tu- 

ître goKiri- 
îilalți mar- 
j fost : A- 
îenea cu o 
yom — ' 5, 
Herghelegiu 
cheiștii din 
at : Sukei 
gy. Partida 
ie pentru

Balint, L. 
mu ; dealt- 
ste decît 2 

de cîte

opus pe 
RT CLUB 

meci fără 
lentul fina) 
3 p avans), 

ambițiilor, 
ictoria cu 
0), meritată 
evoluție de

ansamblu, pentru că a dominat 
mai mult și a avut mai multă 
luciditate în joc.,

Steliștii încep jocul puternic, 
dar scorul îl deschid hocheiștii 
din M. Ciuc prin Bogoș (min. 
5) care a primit o pasă ideală 
de la un apărător advers ! Și 
tot Sport Club marchează 
prin... Ioniță (min. 14), autogol, 
dar golul, potrivit regulamentu
lui hocheiului. îi este atribuit 
lui Gereb, care a atins ultimul 
pucul. Steaua presează, înscrie 
prin Gheorghiu (min. 16) și e- 
galează prin Todor (min. 21) 
,JS.C.“ revine la conducere prin 
golul marcat de Prakab (min. 
29) după care cei care mai în
scriu sint doar bucureștenii : 
Chiriță (min. 35), Gheorghiu 
(min. 36, în inferioritate !), Po
pescu (min. 52 în superioritate) 
și V. Huțanu (min. 57 din șut 
de penalitate ; Gal aruncase 
crosa din mînă oprind astfel 
un contraatac bucureștean 1). 
Arbitri : Șt. Enciu (centru). I. 
Becze L. Petraș.

Astăzi sînt programate me
ciurile ultimei etape a campio
natului 1980/1981 : ora 11 : 
Sport Club Miercurea Ciuc — 
Metalul Sf. Gheorghe și în 
continuare, Avîntul Gheorgheni 
— Steaua : ora 16 : Dinamo — 
Dunărea Galați.

Romeo VILARA

I
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UNIREA FOCȘANI a reluat an- 
trenamentele în ziua de 8 ianua
rie. Antrenorul A. Ghiță $l-a 
propus ca la sfîrșitul campiona
tului să se afle pe primele Kcuri 
și de aceea a întocmit un minu
țios program de pregătire a echi 
pei pînă la începerea turului. 
Astfel, pînă la 26 ianuarie va 
conduce antrenamentele la Foc
șani ; apoi va urma « perioadă 
de aproximativ două săptămîni 
la Soveja și, în continuare, cîte
va jocuri amicale cu Gloria Bu
zău și, probabil, cu S.C. Bacău, 
Politehnica Iași și F.C.M. Galați 
O RAPID ARAD dorește ca, din 
prima etapă a returului, să albă 
o comportare bună și în conse
cință antrenorul R. Du șan lu
crează intens, în aceste zile, cu 
elevii săi la Băile Felix. După 
înapoierea la Arad, care va avea 
loc în ziua de 25 ianuarie, Rapi
dul va susține mai minte partide 
de verificare cu C.F.R. Arad, 
C.F.R. Timișoara, F.C.M. Reșița 
U.M. Timișoara, Înfrățirea Ora
dea, Minerul Anina • CEAIILA UL 
P. NEAMȚ a efectuat un minu
țios control medical între 12 și 
16 ianuarie, apoi antrenorul M. 
Nedelcu a condus mai multe șe
dințe, în care jucătorii s-au re
adaptat cu efortul. Ce și-a propus 
antrenorul M. Nedelcu ? Ini re 26 
ianuarie și 5 februarie — pregă
tirea să continuie la Slăntc Mol
dova și apoi o suită de meciuri 
amicale și participarea la „Cupa 
16 Februarie" (în orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej) și la „Cupa Ră
dăuți".

Beldeanu PLANUL MEU? SĂ JOC LA MADRID,
Șl APOI SA MA

— Cîți ani al. Aurică Beldeanuî 
— 30.
— E un prag cînd unii caută 

prin casă peretele unde să bată 
cuiul în care să-și agațe ghetele... 
Tu, în schimb, urci ca o locomo
tivă, abia acum ți-ai stabilit un 
loc de drept în echipa națională.

— Eu am zburdat mult pînă la 
25 de ani, cînd a fost — norocul 
meu I — să mă căsătoresc cu 
sora lui Cămătaru. Viața de fa
milie m-a echilibrat, mi-a dat un 
cu totul alt simț al răspunderii. 
Ajutat de o certă, zic eu, capa
citate fizică, dovedită de per
manenta mea clasare pe locul 
doi, după Ungureanu, ■ la toate 
țestele fizice, mi-am conturat 
treptat-treptat personalitatea de 
fotbalist, întrezărită de observatori 
încă din 1969, cînd, junior fiind, am 
fost laureatul echipei României, 
la Turneul U.E.F.A., din R.D.G., 
Vreau să spun că am rămas, 
cîndva, dator fotbalului românesc. 
M-am străduit apoi mereu să 
plătesc această datorie, fie și prin 
dădăceala pe cere l-am aplicat-o 
lui Doru Cămătaru, care o luase 
razna acum vreo trei ani. Cred 
că nu am dat greș. Eu am adu
nat, deocamdată, numai 10 selec
ționări în „națională**. Flecare 
cifră pe care Doru cel tînăr și

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE î
stau Ia dispoziție doar astăzi șl 
mîine pentru a vă încerca și dv. 
șansele.

RETRAG 1N CULMEA GLORIEI...
peste acest 
jumătate și 
cu plăcere, 
umplu al- 
presă unde 

pe care soția mea 
„ r._____ ... „Dosarul** atfi goluri
din perioada anterioară, cînd de 
fapt, sincer să fiu, nici nu mă 
prea învredniceam să citesc zia
rele de sport, cu atît mai mult 
cu cît nu prea monopolizam lau
dele.

— De ce crezi că este Craiova 
'prima echipă a fotbalului nostru)

— Pentru că are 16 jucători -am 
de aceeași val are. un „secund** 
care mănîncă pregătirea fizică cu 
pîine și un „principal** care te 
poartă cu noi ca un frate mai 
mare.

— Ai avut un accident serios, 
care te-a ținut multă vreme de
parte de gazon...

— N-a fost un accident de joc 
propriu-zis, ci o leziune provocata 
de uzura îndelungată a unor gru
pe musculare. Tratamentul de la 
Felix m-a tămăduit însă.

— Cît crezi în succesul echipei 
naționale în preliminariile C.M. 7

puternic o va sălta 
barem, am s-o tai in 
am să mi-o însușesc 
In același timp, îmi 
bumul cu articole din 
sînt vizat eu 
îl ține la zi. ,

■— încă un punct în deplasare, 
victorie peste tot acasă, și a 
noastră-i calificarea. Avem un loi 
valoros și în mijlocul lui pe Va
lentin Stănescu, care deține ma
rele secret — harul său 
care te face să te supui la ca
zne cu zîmbetul pe buze... Tran
spiri, prăpădindu-te uneori da 
rîs... Asta-t cheia lui nea Tinel, 
căruia eu îi datorez mult, căci a 
venit la Craiova dîndu-ml credit, 
cînd mă aflam intr-o situație qrea, 
suspendat de club...

— Cine ia campionatul ?
— Păi, mat e vorbă? Noi, cine 

alții... 7
— Și cine retrogradează ?
— Să retrogradeze oricine, afa

ră de Craiova și Progresul. Da. 
da, Progresul, prima mea echipă, 
pe care o iubesc de cînd mă știu, 
și unde, copil fiind, am ven» sd 
mă legitimez, tocmai din Colen- 
tina.

- Ce ai de gînd 7
— Dacă joc la Madrid, și sper 

să fie așa, la revedere, mă re
trag în culmea gloriei. Dacă nu, 
înapoi la Reșița...

prin

Ion CUPEN

După turul campionatului Diviziei „C“

STRUNGUL ARAD EMITE JUSTIFICATE PRETENȚII
Numai astăzi și mîine se mai 

pot procura bilete cu numerele 
preferate pentru tragerea obiș
nuită Loto de vineri, 23 ianua
rie 1981. Marile cîștiguri din noul 
an au debutat odată cu primd1 
tragere, desfășurată la 9 ianuarie, 
cînd Motas Geza din Odorhei a 
obținut la categoria I, pe un bi
let achitat 100%, un AUTOTURISM 
„Dacia 1300“, Iar alți patru parti
cipant! au realizat, la aceeași ca
tegorie, pe bilete jucate în cotă 
de 25%, cîte 17 500 lei fiecare ; tot 
la această tragere, cîștigurile de 
categoria a doua au avut o va
loare nominală de peste 15.000 lei. 
Printre marii cîștigători ai tra
gerii de vineri, 23 ianuarie a.c., 
vă puteți număra și dv.. bineîn
țeles cu condiția de a participa... 
Agențiile Loto-Pronosport vă mai

★
Tragerea obișnuită Pronoexpres 

de astăzi, 21 ianuarie 1981, se te
levizează în direct începînd de la 
ora 17,45.
C1ȘTIGURILE
PRONOSPORT

CGNCURSULUI 
DIN 18 IANUARIE 
1981

(13 rezultate) 6 va- 
50.000 lei.
(12 rezultate) 76,50

Categoria 
riante 25%

Categoria 
variante a

Categoria 
variante a

Report categoria
Cîștigurile de categoria 1 

fost obținute de : DRAGAN HO- 
RAȚIU din Constanța, POPA ILTE 
dto Tari MANYI ERNEST 
Tim'?ara. R A.D A 
IVAN VIRGU. șl 
IO AN din București.

1
a
2

3.500 lei.*
3 (11 rezultate) 1054,50 
331 lei.

1 : 22.476 lei. 
au

d’n
GHEORGHE.
G TUL IN AR U

SERIA A VIII-A

Fosta divizionară „B“, Strungul 
Arad s-a instalat în fruntea seriei 
a vm-a abia după etapa a IX-a. 
In ultimele etape, Strungul șl-a 
mărit zestrea de puncte la 19, iar 
Explormin Deva și alte două echi
pe au cîte 16 puncte. Strungul, o 
echipă destul de tînără (vîrsta 
medie cu puțin peste 23 de ani), 
emite justificate pretenții pentru 
revenirea în eșalonul secund, ea 
avînd o serie de jucători buni : 
Gașpar, portarul Vidac, Rușca, 
Bizău, Butaș și Bran. Golgeterij 
formației sînt Bran și Bizău, cu 
cîte 7 goluri. Antrenorul - Gavrilă 
Bîro mizează și pe faptul că, în 
primăvară, cele mai grele me
ciuri le are acasă, ca de pildă, cu 
Explormin (în tur, arădenii au 
pierdut, la Deva, cu 3—5). Merită

să fie remarcate și cele două de
butante în campionat. Minerul 
Certej și Șoimii Lipova, în spe
cial prima, caro a terminat turul 
pe locul 5. (T.R.).

terminat turul

Iată clasamentul seriei :

1. STRUNGUL ARAD 14 9 1 4 39-16 19
2. Explormin Deva 14 8 0 6 35-19 16
3. Minerul Oravița 14 7 2 5 17-16 16
4. Unirea Tomnatic 14 7 2 5 16-15 16
5. Minerul Certej 14 7 1 6 21-19 15
6. Vulturii Lugoj 14 7 1 6 26-25 15
7. Metalul Bocșa 14 7 1 6 24-25 15
8. Gloria Reșița 14 7 1 6 20-23 15
9. Electromotor Tim. 14 6 1 7 27-23 13

10. C.P.L. Caransebeș 14 6 1 7 20-22 13
11. Șoimii Lipova 14 6 1 7 18-20 13
12. C.F.R. Caransebeș 14 6 1 7 25-30 13
13. Unirea Sinnicolau 14 6 1 7 17-27 13
t4. Metalul Oț. Roșu 14 5 1 8 26-32 11
15. C.F.R. Arad 14 4 3 7 16-22 11
16. Victoria Ineu 14 5 0 9 17-30 10



(unele europene iu volei înaintea turneelor finale ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI ÎN TENTATIVA
ȘAPTE PRETENDENTE

LA CELE DOUA TROFEE,
ÎN COMPETIȚIILE MASCULINE

Duminică seara a căzut cor
tina și peste cel de al treilea 
act, cel mai interesant, al ac
tualei ediții a cupelor europene 
la volei. Dar se va ridica din 
nou, luna viitoare., pe alte sce
ne, pentru epilogul competiți
ilor. Care vor fi actorii ce vor 
reapare pc cele 4 scene euro
pene? In Liechtenstein • vor 
evolua, intre 13 și 15 februarie, 
în epilogul C.C.E.. echipele fe
minine Uralocika Șverdlovsk, 
Traktor Schwerin, Levski Spar
tak Sofia și Slavia Bratislava, 
în timp ce in Belgia (probabil 
la Bruxelles) finalistele femini
ne ale Cupei cupelor vor fi: 
Olimpia Ravenna, Vasas Buda
pesta, Spartak Leningrad și Uj- 
pesti Dozsa. Calificarea cea mai 
spectaculoasă a fost realizată 
duminică de deținătoarea tro
feului în competiția majoră. 
Slavia Bratislava, care, după ce 
pierduse în trei seturi meciul 
din deplasare, cu Plomien Mi- 
lowice, a refăcut pe teren pro
priu handicapul, calificîndu-se 
la punctaveraj. Interesul nos
tru se îndreaptă tot spre 
„epilogul" competițiilor mascu
line. la care vor fi prezente, 
printre protagoniste, ambele 
noastre participante — Dinamo 
și Steaua. In Cupa campionilor 
europeni, la Madrid, își vor 
disputa trofeul în zilele de 20, 
21 si 22 februarie Dinamo Bucu
rești — 3:0 (14. 7. 12) și 3—2 
(—15. 13, —11. 10. 2) cu S.K. 
Veliko Grădiște. Ț.S.K.A. 
Moscova, Gwardia Wroclaw și

CUPELE EUROPENE PENTRU
ECHIPELE FEMININE DE VOLEI

din manșaIată și rezultatele 
a doua a sferturilor la femi
nin (echipele subliniate fiind 
calificate în turneele finale; 
între paranteze, scorurile din 
tur) : C.C.E. : Ruda Hvezda 
Praga — Levski Spartak So
fia 2—3 (0—3), Traktor Schwe
rin — Dinamo Tirana 3—0 
(3—2), Prins Dokkum (Ol.) — 
Uralocika Sverdlovsk 
(0—3), Slavia Bratislava 
mien Milowice 3—0 
Cupa cupelor : Olimpia 
na — S.C, Dilbeek 
3—0 (3—1); Vasas Budapesta — 
Van Houten Heerlen 3—0 (3—1) 
— jocul a fost condus de ar
bitrii 
Anghel Dinicu și Nicolae 
leșanu “‘ ~___
Ț.S.K.A. Sofia 1—3 (0—3), Spar
tak Leningrad — G. 70 G»te- 
borg 3—0 (3—0).

NMKÎ Pieksamaen, echipe care 
în faza precedentă au avut însă 
de furcă serios cu adversarele 
lor, mai ales în partidele susți
nute pe terenul acestora din 
urmă. Campionii noștri au fă
cut sîmbătă, la Veliko.'Grădiște 
dovada clasei lor ridicate, in
tr-un meci spectaculos, palpi
tant, cu dese schimbări de si
tuații. un meci în care Oros, 
Dumănoiu, Gîrleanu, Tutovan 
și ceilalți au trebuit să lupte — 
și au știut s-o facă! — nu nu
mai cu bătăioșii adversari, ci și 
cu arbitrajul părtinitor. Proble
me mari le-au pus voleibaliștii 
italieni de la Robe di Kappa, 
deținătoarea trofeului, campio
nilor sovietici de la Ț.S.K.A. 
atît Ia Moscova, cit mai ales 
la Torino (scor general 6:3 pen
tru sovietici). Mai lejer s-a ca
lificat campioana Poloniei, 
Gwardia Wroclaw, în fata celei 
de a doua participante italiene; 
Torre Tabita Catania, pe care 
a învins-o clar în ambele man
șe ale „sferturilor". Pe culoa
rul patru al tabloului (mai slab), 
calificare la punctaveraj a fin
landezilor din Pieksamaki în 
fața echipei turce Eczacibasi 
Istanbul. în orice caz. actualul 
trofeu al C.C.E. (al 22-lea) va 
avea 3 pretendenți: Dinamo 
București, Ț.S.K.A. Moscova și 
Gwardia Wroclaw.

In Cupa cupelor, al cărui tur
neu final este programat tot 
între 20 și 22 februarie, la Ar
ion (Belgia), trei echipe s-au 
calificat destul de ușor: Steaua 
București — 3—1 (11, 6, —11, 
10) și 3—1 (—14, 8, 4, 6) cu U.S.C, 
Giessen. Avtomobilist Lenin
grad și Ț.S.K.A. Sofia care 
și-au învins adversarele în am
bele manșe, dar alături de e- 
chipele nominalizate, pretenții 
la cîștigarea trofeului în ediția 
a 9-a emite și C.H. Bratislava, 
calificată la setaveraj (5:4) în 
dauna lui Csepel Budanesta. Va 
fi, într-adevăr, o luptă pasio
nantă, în patru. în'care jocul 
rezultatelor poate da orice cîș- 
tlgător. Să credem în Steaua, 
deși Avtomobilist pornește to
tuși favorită.

Aurelian BREBEANU

DE A OCUPA UN LOC IN ELITA MONDIALA
- Interviu cu antrenorul federal P0MP1LIU SIMION despre obiectivele

reprezentativei noastre in anul campionatului mondial

1—3 
— Plo- 
(0-3) ; 
Raven- 

(Belgia)

internaționali români
~ ‘ ........... Gă-

Uj pești Dozsa —

Pentru handbaiul feminin ro
mânesc, 1981 este anul unui e- 
xamen menit să arate dacă e- 
chipa tării noastre poate să re
vină în eșalonul fruntaș. Este 
anul cîrid se desfășoară grupa 
„B“ a Campionatului mondial 
(Danemarca, 26 noiembrie — 6 
decembrie) și care — în viziu
nea forului de specialitate — 
trebuie să prppulseze reprezen
tativa României printre prime
le 2—3 formații în clasamentul 
final. Abia realizarea acestui o- 
biectiv va permite handbaliste
lor să abordeze grupa „A“ a 
C.M. (1982) unde se află, de 
fapt, cele mai bune echipe ale 
lumii, din rîndul cărora trebuie 
să facă parte și echipa Româ
niei. Subiectul acesta de impor
tanță majoră a făcut obiectul 
unei convorbiri cu antrenorul 
federal Pompiliu Simion.

— Vă rugăm să apreciat! în 
ce stadiu se află echipa Româ
niei la începutul drumului foar
te anevoios care o așteaptă. La 
această oră pot sau nu pot 
handbalistele noastre să se „ba
tă" de la egal cu cele mai bune 
formații din lume?

— Este un fapt constatat — 
palmaresul anului 1980 fiind un 
argument — acela că reprezen
tativa României are acum o bu
nă valoare. Dar ea nu este in- 
că așa cum ne-am dori-o, adică 
constantă în evoluție, cu per
sonalitatea cerută de handbalul 
de înalt nivel care se practică 
acum, cu alte cuvinte cu pro
filul care să-i permită să se 
așeze pe aceeași bancă cu ma
rile echipe.

— Și atunci ce-i dc făcut?
— Trebuie prestată o muncă 

de calitate. Cind spun aceasta 
am în vedere atît cluburile, ale 
căror jucătoare fac parte din 
lotul reprezentativ, cit și antre
norii echipei naționale. După 
cum se știe, majoritatea echi
pelor activează strict in limi
tele calendarului intern. De aiei 
tendința lor dc a nu-și vedea 
decit propriile interese. Iată, 
voi da un singur exemplu: în 
Iotul reprezentativ a fost se
lecționată Marioara Ionescu de 
la Progresul. Este o jucătoare

cu gabarit, cu calități motrice 
ce pot fi mult îmbunătățite, dar 
care, din lipsă de activitate la 
club — unde este folosită doar 
pentru aruncările de la 7 m și 
la... antrenamente — are pu
ține șanse să-și consolideze cu
noștințele căpătate în perioa
dele cînd activează la lot. Fa
cem din nou apel Ia antrenorii 
echipelor de club să ia în con
siderație fișele individualei ale 
componentelor Iotului — întoc
mite cu regularitate în ultimii 
doi ani de colectivul de tehni
cieni ai echipei naționale și de 
federație — în care sînt 
se toate laturile asupra 
ei trebuie să insiste. în 
foarte puțini antrenori ai 
rilor au colaborat cu noi 
ceastă calc, neavînd curiozitatea 
să-și arunce nrivirca, măcar, pe 
aceste fișe. în strînsă legătură 
cu aceasta este și problema 
unor posturi. Nu avem încă un 
inter dreapta de nivel competi
tiv international cum, de ase.” 
menea, consider că echipa este 
lipsită de un pivot autentic. 
Maria Torok, folosită ca pivot

înscri- 
cărora 

1980 
clubu- 
pe a-

în echipa națională, este — să 
reținem — de meserie... extre
mă! Antrenorii echipei naționa
le cunosc toate lacunele enun
țate aici — și încă altele — ei 
urmînd să insiste asupra ame
liorării tuturor deficiențelor. De 
aceste aspecte s-a ocupat, foar
te recent, și Colegiul central al 
antrenorilor.

— Ce măsuri concrete ați 
stabilit?

— în primul rînd s-a defini
tivat programul de pregătire 
pînă în preziua plecării în Da
nemarca. Vreau să spun că se 
cunoaște absolut totul, pe ore 
și pe zile, se știe Ia ce turnee 
de anvergură vom fi prezent! 
cu echipa națională (n.n. cel 
mai important va fi cel din lu
na martie: tradiționala competi
ție de la Neubrandenburg. în 
R.D. Germană), cum de aseme
nea au fost nominalizate cele 
21 de jucătoare în lotul lărgit. 
Noi mizăm pe împletirea expe
rienței cu avîntul celor mai noi 
venite la lot. în speranța al"S- 
tuirii unei echipe care să facă 
să se vorbească din nou în lu
me despre handbalul feminin 
românesc.

Ion GAVRILESCU

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
• RAISA SMETANINA CON 
DUCE IN CUPA MONDIALA 

FOND (f) •

Proba feminină de 5 km din 
cadrul concursului de la Nove 
Meste (Cehoslovacia) a fost cîș- 
tigată de schioara cehoslovacă 
Kveta Eriova — 15:2b,21, urma
tă de Mărit Myrmael (Norvegia) 
— 15:43,74 și Zinaida Amosova 
(URSS) — 15:48,58. în urma re
zultatelor înregistrate în acest 
concurs în clasamentul general 
feminin al „Cupei Mondiale*' la 
schi-fond continuă să conducă 
Raisa Smetanina (URSS), cu 100 
punote, urmată de coechipiera 
sa Raisa Hvorova — 70 și Mărit 
Myrmael — 69 p.
• SĂRITORII FINLANDEZI SE 

AFIRMA IN JAPONIA ©

Dupâ trei runde in turneul de șali de Ia WijK aan Zee

FLORIN GHEORGHIU SE MENJINE IN PLUTONUL FRUNTAȘ
AMSTERDAM, 20 (Agerprcs). 

— După trei runde și disputa
rea partidelor întrerupte, în 
turneul internațional de șah de 
Ia Wijk aan Zee (Olanda), con
duc Florin Gheorghiu (Româ-

MAR/N PETRESCU

nia), Sveșnikov (URSS), Tim- 
man (Olanda) și Browne (SUA) 
cu cite 2 puncte, urmați de Mi
les (Anglia), Andersson (Sue
dia), Taimanov (URSS), Ree și 
Sosonko (ambii Olanda) — cu 
cite 1,5 punote etc.

Rezultate înregistrate în par
tidele întrerupte: Browne — 
Langeweeg 1—0; Andersson — 
Torre remiză.

Seria competițiilor de sărituri 
cu schiurile din Japonia a con
tinuat cu concursul desfășurat 
pe tramublina de 90 m de la 
Okurayama, în care victoria a 
revenit sportivului finlandez 
Jari Puikkonen — 246 p (am
bele sărituri au măsurat 103 m). 
Pe locul secund s-a clasat com
patriotul său Juko Toermanen,

VOLEIUL LA NIVELUL JUNIORILOR, 
AXAT PE JOC COMBINATIV

La Sofia, s-a încheiat turneul internațional de volei pentru 
junioare și juniori organizat de federația bulgară de speciali
tate. Secretarul F.R. Volei, Marin Petrescu, conducătorul dele- 

tradițional ne-a relatat, la îna-gațiel române la acest turneu 
poierea în țară, următoarele

„In primul rind, trebuie să 
Consemnăm un remarcabil 
succes al selecționatei de ju
nioare — antrenori Leonid 
Sorbală și Vera Pavlenco — 
care s-a clasat pe primul 
loc. fără nici o înfrtngere. Re
feritor la comportarea junioa
relor noastre, este sugestiv ti
tlul sub care ziarul „Naroden 
Sport" din 10 ianuarie a pu
blicat comentariul său: „Colec
tiv cu soliști și soliști fără colec
tiv". Prima parte se referea 
la echipa României, iar cea 
de-a doua — la echipa țării 
gazdă. Junioarele noastre au 
avut o comportare constant 
bună, remarclndu-se, in prin
cipal, „echipa", dar nu putem 
să nu evidențiem aportul 
deosebit al Danielei Drăghid, 
oare, dealtfel, a primit cupa 
oferită celei mal bune trăgă
toare, secondată îndeaproape 
de Georgeta Lungu și Car
men Bobe. La aceste eviden
țieri ar fi nedrept dacă nu 
am aminti și pe celelalte ju
nioare care au jucat efectiv : 
Iuliana Răceanu, Mirela Popovl- 
ciu, Mirela-Speranța Găman, 
Carmen Anghel, Cristine Zo- 
ppelt și Elisabeta Marinescu. 
A ieșit pregnant în evidență

orientarea junioarelor clin se
lecționata României, spre un 
joc combinativ, care s-a do
vedit și eficace,

tn ceea ce privește întrece
rea juniorilor, toate echipele 
participante — Polonia, Un
garia, Spania (prezentă cu e- 
chipa de tineret), cele două 
selecționate bulgare, precum și 
echipa României — au pus ac
centul pe jocul combinativ, al
ternat cu jocul in forță. Din 
păcate, formația noastră s-a 
clasat 'n final doar pe locul 
patru, după comportări ine
gale. Explicația acestei situa
ții T Insuficienta pregătire fi- 

datorată în principal 
I ci de la terminarea 

campionatului de ju-

PE 400 m PLAT (f)
PRAGA, 20 (Agcrpres). — Cu 

prilejul unui concurs desfășurat 
la Jablonec, atleta cehoslovacă 
Jartnila Kralokvilova a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit în pro
ba de 400 m plat, cu timpul de 
51,02. Vechiul record era de 
51,14 și aparținea, din anul 1977, 
cunoscutei sprintere Marita 
Koch (R.D. Germană).

campion olimpic ai probei, care 
a realizat cea mai bună săritu
ră a concursului — 109 m. Lo
cul trei a fost ocupat de ja
ponezul Kazuhiro Yagi.

• MARIE-THERESE NADIG IN' 
VINGATOARE Șl LA CRANS 

MONTANA •

Proba feminihă de coborira 
desfășurată la Crans Montana 
(Elveția) a revenit schioare! 
Marie-Therese Nadig. cronome
trată pe o pîrtie în lungime de 
2 698 m (diferență de nivel de 
710 m) cu timpul de 1:44,50. A- 
ceasta a fost cea de-a treia 
„coborîre" pe care campioana 
elvețiană o ciștigă în actualul 
sezon. Pe locurile următoare 
s-au clasat coechipiera sa Do
ris de Agostini — 1:44,50 și 
vest-germana Christa Kinshofer 
— 1:45,05.

'Ar
In clasamentul general al 

„Cupei Mondiale" se menține 
lideră Marie-Therese Nadig — 
163 p. urmată de Perrine Pelen 
(Franța) — 114 p și Erika Hesa 
(Elveția) — 105 p.

VASILI ALEKSEEV VA
Unul dintre cei mai valoroși 

halterofili din toate timpurile, 
Vasili Alekseev s-a retras de
finitiv din activitatea competi- 
țională — anunță agenția TASS. 
Recordmanul mondial absolut, 
care deține recordul lumii la 
categoria supergrea, cu 445 kg, 
a declarat după publicarea a- 
cestei știri, că intenționează să 
devină antrenor. El nu este 
încă decis la care dintre clu
burile sovietice va activa în 
noua sa funcție din activitatea 
halterofiliei.

Această declarație a făcut-o 
Alekseev în timp ce la Alma 
Ata avea loc Cupa U.R.S.S. la 
haltere, ultima competiție de ma
re amploare din Uniunea Sovie
tică din anul trecut. Iată de
altfel, ciștigă-torii Cupei U.R.S.S. 
în ordinea categoriilor: Voro-

DEVENI ANTRENOR
nin — 245 kg ; Zaharov —■ 
270 kg ; Sarkizian — 285 kg ; 
Avsctov — 320 kg ; Mihaiiov — 
340 kg ! ; Arsamakov — 362,5 
kg ; Zaharevici — 382,5 kg ; 
Sof — 400 kg ; Muhin — 392,5 
kg ; Ienaldicv 405 kg.

(URSA TRANSOCEANICA
SYDNEY -RIO DE JANEIRO

La Rio de Janeiro s-a anunțat 
oficial că prima cursă transocea
nică Sydney — Rio de Janeiro 
va începe la 25 Ianuarie 1982, pe 
un traseu ce va măsura 8 730 mile 
șl va trece pe la Capul Horn. 
Cursa va dura între 40 șl 56 
de zile șl va reuni veliere de trei 
categorii.

zică, i 
faptului 
turului __________ ____
nlori și pini cu puțin timp 
înaintea începerii turneului la 
care ne ;—. ' . ' ___
dintre juniorii selecționați, ca 
dealtfel și ceilalți colegi aî 
lor, au intrat intr-o inexplica
bilă... vacanță. De această si
tuație sint direct răspunză
toare cluburile și asociațiile 
din care antrenorii Virgil Du
mitrescu șt Dan Lăzărescu i?< 
selecționează componența e- 
chipei reprezentative".

referim, cei mai multi

ATLETESM a Portughezul Fer
nando Mamede a terminat învin
gător în concursul de cros, de la 
Aldela das Acotelas (Portugalia), 
fiind cronometrat pe distanța de 
10 km cu timpul de 31:05.

CICLISM a Cu 24 de ore înainte 
de încheierea Cursei de șase zile 
de la Rotterdam, pe primul loc al 
clasamentului se află cuplul aus
tralian Danny Clark — Don Allan.

FOTBAL • In turul al ni-lea al 
„Cupei Angliei". Wrexham a eli
minat cu 1—0 (după prelungiri) pe 
West Ham United, deținătoarea 
trofeului. Golul victoriei a fost 
marcat în minutul 104 de Dixie 
McNeil a Intr-un med amical dis
putat la Strasbourg, echipa locală 
Racing a terminat la egalitate : 
2—2 (1—0) cu formația iugoslavă 
Zelezniciar Saraievo.

HANDBAL a In meci tur pen
tru sferturile de finală ale „Cupei 
cupelor" (masculin), echipa vest- 
germană TUS Nettelstedt a învins 
pe teren propriu, cu 27—16 (12—

• TELEX •
10) formația spaniolă Calpisa Ali
cante. a La Madrid, în cadrul a- 
celelași competiții, echipa locală 
Atletico a terminat la egalitate : 
20—20 (10—10) cu formația S.C.
Empor Rostock (R.D. Germană).

ȘAH • In runda a doua a tur
neului de la Linares (Spania), 
campionul mondial Anatoli Kar
pov l-a învins în 38 de mutări 
pe marele maestru Lajos Portisch 
(Ungaria). 
Quinteros,

Ribll a cîștlgat la 
_________ Gligorid la Lluboje- 
vlcl, iar partidele Spasski — Gar
cia șl Kavalek — Christiansen 
s-au terminat remiză. In clasa
ment conduc Karpov (U.R.S.S.) și 
Ribll (Ungaria) — cu cite 2 p. 
a După opt runde, în turneul fe
minin care se desfășoară în lo
calitatea iugoslavă Jalte conduce 
Tatiana Lemaciko (Bulgaria), cu 
5 p.

TENIS a Turneul feminin de la 
Toronto s-a încheiat cu victoria 
jucătoarei vest-germane Claudia 
Khode, care a dispus în finală cu 
4—6, 6—2, 7—5 de suedeza Nina 
Bohm, a In primul tur al tur
neului feminin de la Ohio (Cinci
nnati). Hana Mandlikova a învins 
cu 6—1, 6—4 pe
Alte rezultate : Anne Smith 
Kathy Jordan 6—4, 
llnd Fairbank 
7—5, 3—6, 6—3. a Rezultate înre
gistrate în grupa secundă a cam
pionatului european de tenis pe 
teren acoperit • Iugoslavia — 
Italia 1—2 ; Portugalia — Olanda 
0—3 î Elveția — Belgia 3—0 ;
Irlanda — Danemarca 3—0.

TENIS DE MASA, a La Lenin
grad s-a disputat meciul dintre 
echipele mixte ale U.R.S.S. sl 
Ungariei, contînd pentru „Cupa 
Ligii europene". Victoria a revenit 
formației Ungariei cu 4—3.

Betty Stove.

7—5 ; Rosa- 
Mlma Jausovec


