
PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ |

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XXXVII - Nr. 9685 | 4 PAGINI - 30 BANI | Vineri 23 ianuarie 1981

„DACIADA“ la marea întreprindere bucureșteană „23 August“

Du<koLe%i^s5“mPi»"Irt'<’e hochei

Fără îndoială, a fost unul din 
cele mal interesante campiona
te de hochei din ultimii ani. 
Pentru că, dacă pînă acum lup
ta pentru titlu se reducea la un 
duel Dinamo — Steaua, în ac
tuala ediție a apărut un nou pro
tagonist. Sport Club Miercurea 
Ciuc. Cele trei echipe pe care 
le-am amintit au pornit aceas
tă lungă întrecere (35 de etape!) 
de pe poziții diferite: Steaua 
(deținătoare a titlului în 1930) 
— fără Prakab și Sandor, dar

tidele cu Sport Club, de la 
București: 7—4 și 5—3. în acest 
fel, ultimul tur al campionatu
lui a rămas să dea doar deci
zia In privința retrogradării, 
decizie favorabilă deținătorilor 
celui mai modem patinoar aco
perit din țară, hoeheiștii gălă- 
țeni.

Dinamo a câștigat pe deplin 
meritat acest campionat pentru 
că, în comparație cu ceilalți 
doi concurențl la titlu, a avuti 
• un puls de valoare tehnică

INITIATIVE (aparent mărunte) CARE AU DUS LA ROADE BOGATE
La început de an și de cin

cinal, am poposit la marca în
treprindere bucureșteană „23 
AUGUST". Tocmai se făcea bi
lanțul realizărilor pe tărîm 
sportiv In anul care a trecut șl 
se inițiau proiectele pentru 
138’.,

— în anul 1980, ne-a spus în
soțitorul nostru, tovarășul Eu
gen Sura, de la clubul „Meta
lul", responsabil cu sportul de 
masă, am avut nenumărate în
treceri în cadrul „Daciadei". în 
fiecare cerc sportiv — și avem 
20 de astfel de cercuri, cite unul 
de fiecare fabrică — s-au des
fășurat întreceri Ia fotbal, vo
lei, handbal, la canotaj, atle
tism, box. Ca un succes notabil: 
in anul 1980 au trecut normele 
complexului „Sport și sănătate" 
peste 2 000 de muncitori. Pla
nul nostru „de producție" — 
creșterea numărului de partici
pant! activi, cu regularitate, la 
„Daciadă“s-a îndeplinit: aproa
pe 50 la sută dintre muncitori 
au luat parte la concursurile 
„Daciadei". în realizarea aces

“c FINALELE „DACIADEI" Șl ALE
la Poiana Brarot CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BIATLON

a Brașo-Azi, in Poiana mică 
vului se va da startul în fina
lele „Daciadei" și ale campio
natelor naționale de biatlon 
pentru seniori și juniori. La 
întreceri și-au anunțat partici
parea cei mai buni specialiști 
din întreaga țară, lupta pentru 
întîietate anunțîndu-se extrem 
de interesantă, mai ales că în
vingătorii din ediția trecută își 
vor apăra șansele cu deosebită 
ardoare. în afara campionilor 
naționali de anul trecut, Iosif 
Tamaș (Dinamo), cîștigător la 
10 km, 20 km și ștafetă — la 
seniori ; Gheorghe Berdar 
(A.S.A.), campion la 10 km și 
15 km — juniori mari. Radu 
Luțea (A.S.A.), învingător la 7,5 
km — juniori mici și Mihai 
Barbu (Brașovia) cîștigător la 
12 km — juniori mici, șanse mari 
la titlurile de campioni au și 

tui plan, un loc de frunte l-au 
avut cîteva mici Initiative...

Ne relata acestea în timp ce 
străbăteam largile alei dintre 
halele întreprinderii. Un trans
portor pe cale ferată tocmai 
ducea o locomotivă destinată 
exportului.

— Frumoase aleii am spus. 
Parcă-s culoare de atletism...

— în anul pe care I-am în
cheiat. am folosit aceste alei 
inițiind „crosurile pauzei de 
masă". Alergări de 300—400 m. 

înviorătoare, reconfortante. Buni 
organizatori: Nicolae Marinescu, 
de la sectorul „Ansamble suda
te" și Nicolae Tatu, de la „A- 
parataj”. Și doi dintre fruntașii 
întrecerilor: Magdalena Emilian 
și Cristian Vișinoiu. Astfel s-a 
mărit baza de masă a atletis
mului Ia noi. Așa se explică 
faptul că la „Crosul tînărului 
muncitor" întreprinderea „23 
August" a ciștigat locul I. Dacă 
ai competiții de masă, ai și 
„vîrfuri".

— Probabil că nu v-ați oprit 
aici...

Teodor Ilieș, loan Sioian, Cor
nel Olteana la seniori. La ju
niori mari candidează la primul 
Ioc Petre Dobrean, Mihai Bar
bu — trecut la o categorie su
perioară de vîrstă, Laszlo 
Nagy, Gheorghe Sumcdrca, Vio
rel Spiridon ș.a. La juniori mici, 
campionul Radu Luțea va avea 
de înfruntat concurența unor 
adversari dornici de afirmare, 
așa cum sînt Marian Cioacă, 
Constantin Apafi, Vincențiu Pe
lin, Ioan Giurgi, Iosif Nagy 
etc.

Disputele vor fi, desigur, e- 
chilibrate. Sperăm însă ca și 
performanțele înregistrate să fie 
pe măsura interesului ce se 
acordă acestui important eveni
ment din viața biatlonului nos
tru.

Dar, iată programul de des
fășurare a finalelor „Daciadei"

— Exact. Știind cît de iubit 
este fotbalul (tofi ar vrea să-1 
practice) am instituit săptămi- 
nal „Crosul fotbaliștilor". Ia 
care iau parte toți cei ce joacă 
în campionatul asociației. Este 
a doua inițiativă. Aceasta a 
mărit baza de masă a atletis
mului.

Cer însoțitorului nostmi să 
intrăm într-o secție fruntașă. 
Ne invită la „Aparataj". La in
trare, într-o vitrină — o mulți
me de cupe, diplome, medalii.

— Fotbaliștii noștri cîștigă, 
de regulă, toata cupele disputa
te în întreprindere, ne spune 
tovarășul Constantin Luscanov, 
din Comitetul sindicatului de 
secție. Noi am dat întreprinde
rii nu numai echipament de 
înaltă calitate, ci și sportivi 
buni. Strungarul Ion Banciu 
este fotbalist cunoscut, hand
balist» Rodioa Vasile a ajuns 
în echipa întreprinderii...

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3) 

și ale campionatelor naționale 
de biatlon pe anul 1981 : vineri 
23 : 15 km juniori mari și 12 
km juniori mici ; sîmbătă 24 : 
20 km seniori ; duminică 25 : 
10 km juniori mari și mici ; 
luni 26 : 10 km seniori ; marți 
27 : ștafetele de 3X7,5 km pen
tru juniori mici și mari ; 
miercuri 28 : ștafeta de 4X7,5 
km seniori.

'in

Meciurile Dinamo — Steaua au oferit, in acest campionat, intil- 
niri viu disputate. In imagine, un atac stelist (V. Huțanu și Nis- 
tor — in tricouri de culoare închisă), la poarta lui Gh. Huțan. 
In alb, Nuțescu, Toke și Moroșan” Foto : I. MIHAlCA
— în ansamblu — cu un lot 
egal valoric cu cel din ediția 
trecută; Dinamo (noua campi
oană) — cu un lot slăbit prin 
pierderea a două piese de bază, 
frații Naghi, componenți ai li
niei secunde a echipei naționale 
de la Lake Placid; Sport Club
— cu un plus de atuuri, rezul- 
tind din includerea celor patru 
lucători mai înainte amintiți, 
reveniți în orașul natal. In a- 
ceste condiții, pronosticurile a- 
supra ordinii finale din clasa
ment erau greu de făcut și 
mult timp (peste 20 de etape) 
această incertitudine s-a men
ținut.

Momentul-cheie al cursei l-a 
constituit, după părerea noastră, 
dubla întîlnire Dinamo — Stea
ua din etapele a 23-a și a 24-a, 
cîștigată de dinamoviști cu 7—2 
și 4—2, după care lucrurile s-au 
lămurit; mai ales că — peste 
zece zile — Dinamo avea să ob
țină și cele 4 puncte din par- 

■
g

individuală, în această privință 
contînd mai ales „bagajul” li
niei Costea — Tureanu — Axin- 
te ; • o mai bună organizare si 
disciplină tactică a jocului, cu 
deosebire în efectuarea contra
atacului; • mai multă putere de 
luptă ; • un portar, Gh. Huțan, 
la cel mai bun sezon din carie
ră :• o mai bună „stare disci
plinară" și o ridicată capacitate 
de efort. Să mai notăm, pentru 
a avea un contur cît mai exact 
al meritelor echipei Dinamo în 
acest campionat, amănuntul (nu 
lipsit de importanță) că a în
ceput competiția cu un antrenor 
aflat la primii pași în această 
carieră, Eduard Pană, care a 
știut să întrețină o bună stare 
de spirit în lot și în jurul că
ruia foștii săi coechipieri (în 
campionatul precedent Pană a 
făcut parte din echipă!) s-au

Radu URZICEANU

(Continuare in vao 2-3>
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ECHIPAJUL I. DUMINICEL - D. FRANCU,
PRIMUL ÎNVINGĂTOR ÎN NOUL SEZON DE BOB PRLSIIGIOASt

SINAIA, 22 (prin telefon). 
. Marți dimineață, întreaga lun

gime a pîrtiei — 1 500 m 
porțiunea propriu-zisă de con
curs, plus 200 m contrapan- 
ta, pe care boburile își pierd 
viteza. încetul cu încetul — a 
fost dată în folosința sportivi
lor. Evenimentul a fost marcat 
printr-o suită de coborîri cu bo
burile de 2 persoane.

Acum cînd de această reușită 
construcție pentru bob benefi
ciază sportivii, ne simțim da
tori să facem cîteva precizări, 
întreaga pirtie a necesitat 25 de 
zile de lucru efectiv, timp în 
care echipele de zidari au mon
tat pe viraje nu mai puțin de 
14 000 calupuri de gheață. „Mor
tarul" (fabricat direct la locul 
impresionantei amenajări de 
gheată, din zăpadă frămîntată 
cu apă) a format un liant per
fect între blocuri.

Am vorbit cu o parte dintre 
concurenți .după primele lan
sări și toți s-au declarat mul
țumiți de felul cum a fost exe
cutată în acest an înghețarea 
pîrtiei. Intrările și ieșirile din 
viraje sînt line, fapt care spo
rește simțitor viteza de alune
care a boburilor.

Ca o noutate în bobul nostru 
de performanță în actualul se
zon este prezența pe pirtie a 
5 -boburi noi, „mașini" de cons
trucție românească fabricate în 
atelierele pîrtiei din Sinaia cu 
sprijinul Uzinei de mecanică 
fină din localitate. Bobul ro
mânesc, prezentînd și o noutate

(un sistem original de amorti
zare la sania din spate), sa 
dovedit excelent, fapt pentru 
care felicităm cu căldură pe 
tehnicienii care l-au realizat : 
Ene Balint, Mihai Neagoe, Ion 
Niculescu, Vasile Păduraru și 
Nicolae Neagoe.

Primii clasați în concursul 
inaugural al sezonului : 1. I. 
Duminicel — D. Francu (Lot) 
1:55,29 ; 2. Gh. Lixandru — C. 
Obreja (Lot) 1:56,29 ; 3. V. Bîtu 
— C. Pietraru (C.S.O. Sinaia) 
1:56,54 ; 4. V. Țuțuianu — R. 
Stoica (Carpați II Sinaia) 1:56,71; 
5. I. Batista — Gh. Adam (Lot) 
1:56,92 ; 6. D. Degan — Gh. 
Pep.tea (Lot) 1:57,03.

Următorul concurs — „Cupa 
Prahova" — va avea loc dumi
nică dimineață.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

dinRelația „unu contra unu" in apărarea om la om a

FLORETISTE Șl SABRERI ROMÂNI
IN MARI CONCURSURI INTERNAȚIONALE

în timp ce 
din Capitală 
Campionatele 
minine de floretă i 
la care participă 
6 țări (Bulgaria, 
Cuba, Polonia, 
România), sabrerii 
prezentativ (selecționați in 
ma concursului recent de

în sala Floreasca 
debutează astăzi 
internaționale fe- 

ale României, 
floretiste din 
Cehoslovacia, 
Ungaria 

l lotului și 
re- 
ur~ 

la

fost una 
temele ultimului antrenament al „universitarilor"

Foto : Vasile BAGEAC
Pentru baschetbaliștii noștri 

fruntași, înscrierea reprezenta
tivelor studențești (masculină și 
feminină) la Universiada ’81 
constituie o prețuire deosebită, 
care incumbă o mare responsa
bilitate din partea sportivilor, a 
antrenorilor și a forului diri
guitor al acestui sport, federa
ția, care, dealtfel, a și luat mă
suri pentru a asigura echi
pelor române condiții de pre
gătire cit mai bune. Băieții au 
și luat startul pregătirilor, la 
fete urmînd ca definitivarea lo
tului lărgit șl începerea antre
namentelor să aibă loc după în
cheierea campionatului.

București) iau startul și ei în 
noul sezon, participînd la tra
diționalul concurs internațional 
de la Moscova (23—26 ianuarie), 
care programează o probă in
dividuală și una pe echipe. Au 
făcut deplasarea sabrerii loan 
Pop, Ion Pantelimonfescu, Ma
rin Mustață. Mihal Frunză și 
Florin Păunescu,

Lotul universitar masculin 
oferă, în primul rînd, un cle
ment foarte important și deo
sebit de îmbucurător : creșterea 
numărului jucătorilor de 2 in 
și mai înalți. în momentul de 
față printre selecționați se află 
nu mai puțin de 10 „giganți" : 
Roman Opșitaru 2,10 m. Ion 
Viorel 2,04 m, Gheorghe Mihu- 
ță 2,04 m, Marian Dumitru 2,04 
m, Dezideriu Benedek 2,04 m, 
Sorin Ardelcanu 2.04 m. Da
niel Antochi 2.03 m, Gheorghe 
Dumitru 2,01 m. Adrian Flaun- 
dra 2,00 m, Marin Chirilă 2,00 
m. Alți jucători au talie intre
l, 96 m și 1,98 m : Gabriel ~ 
vid 1,98 m. Iulian Carpen
m, Florentin Ermurache 
m, Virgil Căpușan 1,96 m. 
Uglai 1,96 m. Ceilalți compo
nenți al lotului sînt : Valentin 
Pogonaru 1,94 m, Costel Cernat 
1,93 m. Dan Niculescu 1,90 m, 
Cristian Fluturaș 1,88 m. Zoltan 
Kosa 1,86 m și Valeriu Copă- 
cianu 1,80 m. Sub îndrumarea 
colectivului de tehnicieni alcă
tuit din H. Tursugian (antrenor 
principal), Gh. Marcu (antrenor 
secund) și dr. T. Minescu (me
dic), lotul nostru universitar 
și-a început pregătirile chiar a 
doua zi după terminarea cam
pionatului național și le va 
continua pînă la... Universiadă

La unul din antrenamente, 
l-am abordat pe antrenorul H.

Da-
1,97
1,90
Ion

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



Ediția de iarnă a „DACIADEI"

ÎN JUDEȚUL BACĂU, PiRTIE 
LIBERĂ „SPORTURILOR ALBE"

Zilele de vacantă au prilejuit 
tineretului studios din jude
țul Bacău o amplă participare 
la acțiunile sportive ale „Da
ciadei" de iarnă. Pe pîrtiile de 
schi și săniuș, pe derdelușurile 
care impînzesc zonele de deal 
și de munte, întrecerile au adus 
la start mii de participanți. 
Unul din centrele cele mai popu
late : stațiunea Slănic Moldova, 
în care au poposit peste 800 
de elevi și 600 de studenți. 
pe bazele și în cluburile special 
amenajate. Au avut loc ample 
întreceri de schi și sanie, tenis 
de masă, șah, popice, excursii 
în decorul hibernal al munților. 
Prin grija factorilor cu atribuții 
în domeniul sportului, au fost 
organizate competiții tradi
ționale. cum ar fi cele dotate 
cu „Cupa 30 Decembrie” și 
„Cupa Slănicului". Zeci de ti
neri vor pleca de aici cu diplo
me și trofee purtînd pe ele în
semnul „DACIADEI".

Al doilea centru important 
din județ îl constituie munici
piul Bacău, în care, prin grija 
organelor sportive județene și 
locale, ca și a organizațiilor cu 
atribuții, s-au amenajat cluburi 
dotate cu mese de tenis și șah 
— asa cum sînt cele de la Sala 
sporturilor (16 mese de tenis), 
Casa de cultură a sindicatelor

Sub egida „DACIADEI"-raliul 
anual (de iarnă) salvamont
Incepind de marți. în Bucegi 

(zona Cota 2000, Vîrful cu Dor. 
Cota 1400), se desfășoară, sub 
egida „Daciadei", Raliul anual 
(de iarnă) Salvamont, la care 
iau parte, în acest an, 125 de
■1 -1 i ——

„OĂCIADA" LA MAREA 
ÎNTREPRINDERE BUCUREȘTEANĂ 

„23 AUGUST"
(Urmare din pay. 1)

In secția sculărie generală 
schimbăm cîteva cuvinte cu to
varășul Ion Ciulacu, secretarul 
Comitetului de partid pe secție, 
care lucra la o mașină com
plexă.

— Fină acum fotbalul și cro
surile au t>nut capul de afiș la 
noi, ne spune tovarășul Ciula
cu. Acum, că e iarnă, facem 
excursii, la munte, cu schiurile 
și săniuța- Dar mergem Ia să- 
niuș cu copiii noștri și la der- 
dclusurile din apropierea Capi
talei.

Am revenit la club. Acolo, o 
mulțime de copii de la școlile 
generale apropiate îl așteptau 
pe antrenorul Ștefan Georges
cu, pe „nea Gică", cum îi spun 
copiii.

— Cum ați ajuns aid? îi 
Întreb.

George Bănică, cel mai mic 
— dar. după cîte am aflat, cel 
mai talentat — a scos din bu
zunarul treningului -un „flutu- 
raș-chemare“ tipărit de clubul 
Metalul, care a pătruns în sute 
de exemplare prin școli, ară- 
tînd elevilor secțiile unde se 
pot prezenta, cu cine să ia le
gătura, orele, dacă vor să în
vețe fotbal.

— Este încă o inițiativă a 
clubului în anul 1980, ne spune 
însoțitorul nostru. Inițiativă 
care a dus șî va duce la lăr
girea bazei de masă a „Dacia
dei". Dacă Ia acestea adăugăm 
Inițiativa de a se reamenaja sa
la de box de lîngă Liceul in
dustrial „23 August" șl de a se 
înființa o bază nautică lîngă se
diul clubului, veți avea imagi
nea unor miei initiative cu... 
roade bogate, în cadrul „Dacia- 
dei“ noastre.
---------- ---------------------------------------

BULETINUL ZĂPEZII

De la Institutul meteorologic și 
hidrotehnic am aflat, pentru iu
bitorii schiului, grosimea stratu
lui de zăpadă tn principalele zone 
montane ale țării : 
Semen'c 114 cm
Ceahlău Toaca 97 cm
Rarău S3 cm
Stîna de Vale SI cm
Băișoara 43 cm
Volneasa 24 cm
Sinaia Cota 1500 «0 cm
Predeal 56 cm
Fundata 54 cm
Paring 56 cm
Obîrșia Lotrului 130 cm
Păltiniș Sibiu șo cm

(4 mese de tenis și 20 de șah), 
cluburile din întreprinderile 
Mașini-unelte, Proletarul, Le- 
tea. Partizanul, C.P.L. Sănă
tatea, Voința, Energo, arenele 
de popice de la Constructorul 
și Unirea C.F.R. ș.a. Odată 
cu căderea zăpezii, copiii, tine
retul au ieșit cu schiurile și 
săniuțele pe pîrtii și derdelu- 
șuri. ' Acțiuni interesante au 
fost organizate și în muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, cu participarea a peste 
3 000 de tineri, în orașele Moi- 
nești. cu peste 2 000 de partici
panți. Buhuși, Comănești. în 
numeroase comune cum ar 
fi Căiuți, Oituz, Asău. Li
vezi, Podul Turcului, Cașin. 
Palanca, Secuieni, Dărmănești 
și altele. Pentru a crea condiții 
dintre cele mai bune, Comisia 
județeană, comisiile munici
pale, orășenești și comunale 
ale „Daciadei" au amenajat fru
moase patinoare naturale în 
orașele Bacău. Moinești, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, locuri pen
tru schi și sanie Ia Slănic, pre
cum și în toate zonele muntoa
se. Sporturile de iarnă din ca
drul „Daciadei" au. în județul 
Bacău, pîrtie liberă.

DUMITRU DIMITP.IU 
secretar al C.J.E.F.S. Bacău

concurenți (peste 20 de echipa
je) din toată țara.

Marti s-a desfășurat proba 
de „orientare sportivă, căutare 
și salvare din avalanșă", în 
zona cotelor 1500—1400. Miercuri 
pe o vreme cețoasă, care a pus 
grele probleme participanților, 
a avut loc proba de „schi și a- 
cordarea primului ajutor", pe 
pîrtia Valea lui Carp, cu ple
carea de la Cota 2000. Cu toa
te acestea, majoritatea concu- 
renților au terminat proba, 
parcurgînd cu succes traseul. 
Joi s-a desfășurat proba alpină 
(„salvare și transport in zonă 
de abrupt"), la Colții lui Bar- 
beș. Astăzi, vineri, are loc pro
ba sportivă complexă („salva
rea și transportul accidentați- 
lor"), adică slalom cu sania- 
barcă akja, urmînd ca mîine 
să se încheie concursul.

DUPĂ AL 53-lea CAMPIONAT DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

unit cu o vie dorință de mun
că și de colaborare.

Și astfel, de unde în septem
brie, la startul competiției, Di
namo avea cam șansa a treia, 
iată-i pe „alb-roșii“ îmbrăcînd, 
miercuri seara, pentru a 6-a 
oară tricourile de campioni.

Cum spuneam, prima grupă 
valorică a Diviziei „A" la hochei 
a fost dominată de trei echipe, 
celelalte (Avintul, Dunărea. 
Metalul) formînd, practic, o a 
doua subgrupă. Dealtfel, în în
tregul campionat, în meciurile 
dintre primele 3 echipe și cele
lalte 3 (în total 61 de întîlniri), 
echipele din a doua jumătate a 
clasamentului n-au obținut de
cît un singur punct, un egal 
(8—8) al Avîntulul Gheorgheni 
în fața lui Sport Club! Așa in
cit, am avut de fapt un cam
pionat „în trei", al cărui cla
sament (alcătuit deci pe baza 
meciurilor Dinamo — Steaua 
— Sport Club) ar arăta astfel:
1. Dinamo 14 8 2 4 66:49 18
2. Steaua 14 7 1 6 56:52 15
3. Sport Club 14 4 1 9 50:71 9

DE LA I. D. M. S.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează autoturisme Dacia 1300, 

după cum urmează :
Mag. București — celor înscriși pînă Ia nr. 8000/1981
— Pitești — celor înscriși pînă la nr. 6000/1981
— Bacău — celor înscriși pînă la nr. 2209/1981
— Brașov — celor înscriși pînă la nr. 3500/1981
— Cluj-Napoca — celor înscriși pînă la nr. 1200/1982

, — Iași — celor înscriși pînă la nr. 2800/1981
— Timișoara — celor înscriși pînă la nr. 2000/1981
— Reșița — celor înscriși pînă la nr. 1600/1982
— Baia Mare — celor înscriși pînă Ia nr. 2581/1981 pentru 

cumpărătorii transferați de Ia magazinul I.D.M.S. Cluj- 
Napoca și celor înscriși pînă Ia nr, 2500/1982 pentru cum
părătorii înscriși Ia magazinul I.D.M.S. Baia Mare.

Vînzările zilnice se efectuează în funcție de stocul de 
autoturisme și capacitatea de vînzare a fiecărui magazin.

în campionatul de polo CR1SUL A MAI TRECUT 
DE UN OBSTACOL: 95 CU VOINȚA CLUJ NAPOCA

ORADEA, 22 (prin telefon). 
Numeroșii și fericiții posesori 
ai unui bilet de intrare la jocu
rile turului trei al Diviziei „A" 
la polo se află încă 6ub puter
nica impresie a dramaticului 
derby oferit chiar în etapa i- 
naugurală de fruntașele clasa
mentului, Crișul Oradea și Ra
pid București, joc ce a permis 
„7“-lui local o „rupere" de plu
ton. A fost un meci aspru în 
care ambele echipe au făcut 
totul pentru victorie.

Poloiștii Crișului, conștienți 
de nefericita experiență a unui 
meci anterior cu Rapid (2—7), 
și-au luat toate măsurile de 
precauție. Au făcut un presing 
activ în tot bazinul și au pre
lungit atacul pină la realizarea 
fazei clare de gol. Așa au ajuns 
la 3—0. Speriați parcă de tran
șarea netă a rivalității lor cu 
formația feroviară, echipa Cri
șul nu a dovedit apoi și con
secvență în atingerea obiecti
vului propus ; a permis adver
sarilor să contraatace și să pro-

0 întrebare ivită chiar după prima etapă a Diviziei „A" ia iiorctâ ietc:

VOM A VEA, IN ACTUALA EDIȚIE, 0 NOUĂ CAMPIOANĂ ?
După mai bine de un sfert 

de veac de statu quo in flore
ta feminină, iată că ierarhiile 
par să se modifice. Cel puțin 
așa se întrevede după etapa 
inaugurală a Diviziei „A" care 
s-a desfășurat recent la Satu 
Mare.

într-o dispută de o rară spec
taculozitate, foarte tînăra echi
pă a Clubului sportiv din ora
șul de pe Someș a reușit fru
moasa performantă de a-$i a- 
propria victoriile în confruntarea 
sportivă cu toate formațiile 
competitoare, inclusiv cu cea 
campioană, Steaua. Victorii cla
re, care relevă un „4“ pus re
almente pe fapte mari. Și a-

CONCURS DE SĂNIUȚE CONFECȚIONATE CHIAR DE 
COPII

Șl la Vaslui a căzut zăpadă din 
abundentă, prilej de satisfacție 
pentru copil și, in același timp, 
o bună ocazie de a se organiza 
concursuri în aer liber. Peste 300 
de șoimi ai patriei și pionieri de 
la Casa de copii din municipiu 
au luat parte, pe dealul Cornului 
din vecinătatea școlii, la o fru- 
.moasă întrecere de săniuțe. Cîte 
'doi și cîte trei pe o sanie — unii 
dintre ei conducîndu-le cu patine 
și chiar cu schiuri — avînd obra-

După cum se vede, diferen
țele corespund celor din clasa
mentul general și aceasta toc
mai pentru că restul echipelor 
participante au alcătuit, în ulti
ma analiză, o competiție sepa
rată. \

Pentru a încheia referirile la 
campioni, să notăm șî aportul 
lor Ia buna comportare de pină' 
acum a echipei naționale, că
reia i-au dat 8 jucători.

Clasată pe locul 2. Steaua 
rămîne aceeași echipă valoroa
să, remarcabilă prin viteza și 
combativitatea sa, prin nume
roase individualități notabile 
(Netedu, Justinian, Popescu, 
Balogh, Ionifă, Cazacu, Hălăucă, 
Nistor, Olenici), ca și prin pre
ocuparea pentru promovarea 
elementelor tinere. Fără a sub
aprecia cu nimic meritele an
trenorilor Ion Ganga și Nicolae 
Zografi (ambii, apreciați teh
nicieni ai hocheiului nostru; 
primul esie. dealtfel, și com
ponent al colectivului tehnic al 
naționalei) trebuie să reținem 
și ideea exprimată de unii su
porteri ai echipei, după care — 
in acest sezon — indisponibili-

»
fite de mai bogata lor experi
ență. Rezultatul : 3—3 și apoi
4— 4. întrecerea ajunsese pe 
muchie de cutit. își vor deza
măgi din nou poloiștii Crișului 
numeroșii suporteri ? Fejer, 
Gordan, Costrăș și coechipierii 
lor s-au trezit însă la timp, au 
aplicat cu strictețe indicațiile 
primite, obținînd prima victorie 
asupra Rapidului în acest cam
pionat.

Formația feroviară nu s-a 
trezit din șocul suferit nici în 
ziua a doua (joi) cînd a avut 
în fată pe Progresul, întrecută 
miercuri de Dinamo cu 14—5. 
De fapt poloiștii Progresului 
s-au dovedit întotdeauna ad
versari incomozi pentru „7“ 
giuleștean. Și în acest meci în
trecerea a purtat semnele unui 
(echilibru perfect : 2—3, 3—3,
5— 5. Au învins în cele din 
urmă, la limită, sportivii fero
viari cu 7—6 (2—2, 1—1, 3—2, 
1—1) pentru că au ratat mai

, puțin decît adversarii lor în 
‘ final Au marcat Die Gheorghe

ceasta în pofida faptului că
C.S. Satu Mare,a trebuit să su
porte handicapul absentei a 
două titulare, Suzana Ardelea
na (în concediu de naștere) și 
Otilia Hochdorfer, accidentată 
la ultimul antrenament dinain
tea etapei. Este de aceea cu 
atit mai lăudabil meritul celor 
patru floretistc sătmărence 
(Marcela Moldovan, Rozalia 
Oros, Gabriela Betuker și Csila 
Ruparcsics) de a fl trecut cu 
brio de această primă... treaptă 
spre titlul de campioană, 
firește, a antrenorului 
prof. Ștefan Haukler,

în cazul formației 
eșecul din prima etapă,

Si. 
echipei,
Steaua, 
lin fafa

ca para focului, el petrec ore 
șir de joacă, fără să le pese 
bătaia gerului.

notat faptul că

Jii 
In 
de _______

De notat faptul că zecile 
de săniuțe care alunecă pe der- 
deluș slnt confecționate în ate- 
lierul-școală al Casei de copii. 
Șl pentru că săniuțele lipsesc din 
magazinele specializate ale orașu
lui, doritorii șl le pot procura 
comandlndu-le la această unitate. 
(M. MOGA — eoresp.).

tatea antrenorului principal 
Zoltan Czaka s-a resimțit într-o 
oarecare măsură în evoluția 
echipei.

Sport Club Miercurea Ciut 
este in cert progres față de 
anii trecuți. în acest campio
nat are cîte două victorii la 
Dinamo și Steaua, situație cu 
care nu s-a mai întîlnit de ani 
de zile... Antrenorul Ion Bașa 
dispune de uin lot omogen (poa
te cel mai omogen din întregul 
campionat), putînd alinia „cvin
tete" foarte aproipate ca randa
ment. Cu individualități de 
talia lui Elod Antal, Gali, Bo- 
goș, Bartalis, Prakab, Gereb, 
Csiszer, I. Antal, Sandor, B. 
Naghi, Peter ș.a.. Sport Club 
(printr-un mai bun echilibru 
între orientarea în teren și a- 
vîntul său debordant) promite 
în viitorul campionat un rol și 
mai activ.

SPORTURI DE IARNĂ... 
IA ÎNĂLȚIME

Beneficiind de terenuri de 
schi atît pentru începători eh 
și avansați ta Imediata apro
piere, cabana Babele (2 200 tn) 
a fost aleasă ca gazdă de 
către Întreprinderea de Tu
rism Hoteluri si Restaurante 
București 
pentru iubitorii sporturilor 
de lamă

— Telecabină șl baby-schi •
— Pirtie amenajată;
— Instructori de schi ;
— Centru de închirierea ma

terialului sportiv (ta stațiune);
— Durata sejurului ; șapte 

zile.
Se asigură cazare »1 pensiu

ne completă.
Biletele pot fl procurate tn 

Capitală de Ia filialele din :
— Bd. Republicii nr. « ;
— Bd. 1*45 nr. 4 ;
— Bd. N. Btlceeeu nr. 35 ;
— Str. Mendeleev nr. 14. 

3, Slăvei 2, Gaiță, Olac (Rapid), 
respectiv A. Ionescu 4, Tcodo- 
rescu, Tătaru. Arbitri : R. Ti- 
moc și D. Paraschivescu.

într-un meci cu 27 de goluri, 
Dinamo a învins pe C.N. ASE 
cu 16—11 (6—2, 3—2, 3—3, 4—4). 
Au înscris Hagiu 5, D. Popescu 
3, Ciobăniuc 3, Moiceanu 2, 
Munteanu, Chirită, Rus (Dina
mo), respectiv Tăurici 5. Ivă- 
nescu 2, Ghiță 2, I. Ionescu, 
Tufan. Arbitri : R. Nichita și 
Șt. Mihai.

în ultimul și cel mai impor
tant meci al rundei de joi. 
Crișul a obținut o nouă victo
rie, de această dată în fata Vo
inței Cluj-Napoca, cu 9—5 (2—1, 
1—3, 3—0, 3—1), păstrînd avan
sul de trei puncte în fața for
mațiilor Rapid și Dinamo. Rea
lizatori : Garoîeanu 2, Gordan 
2, Fărcuță 2, Costrăș 2, Fejer 
(Crișul), respectiv CI. Rusu 2, 
R. Rusu, Pop, OIpreiean. Arbi
tri : V. Medianu și Al. Bădiță.

Adrian VASILIU

| Divizion 

pregăte
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Condruc execiI
C.S. Satu Sîare și a echipei Di
namo București, nu trebuie să 
surprindă. Deși a beneficiat de 
aportul a două experimentate 
trăgătoare (Ecaterina Stahl și 
Ileana Jenei), echipa noastră 
campioană s-a resimțit de pe 
urma oscilațiilor de comporta
re a unor sportive mai tinere 
și mai puțin rodate in partide 
dificile, cu miză mare, cu im
plicații pentru clasament. O 
tactică încă necristalizată le-a 
pus în situația — atit pe Guz- 
ganu, pe Creiniceanu și pe Ste- 
gărescu — de a nu-și valorifi
ca talentul și cunoștințele teh
nice bine însușite pînă acum.

în’ lupta pentru locurile de 
pe podium la floretă fete se 
mai află angajată atît Dinamo 
București (cu Aurora Dan și 
Carmen Docan bine pregătite) 
cit și C.S.S. Energia București, 
care se află 
torii (3) cu 
după etapa 
petiției.

I
I
I
I
I
I
I

la egalitate de vic- 
Steaua și Dinamo 
inaugurală a com-

I
I

Cînd am pop 
Eăi, acolo und' 
nată de Viorel 
ian Ivănescu a 
gătirllor montar 
întrebare a fost 
a por '* In 
orașul 
președintei^ 'clu 
ne-a răspuns :

— Cu gindul 
rabai, pentru 
pierdut, știind < 
pabilă de o cu 
portare. Primei 
sabilitatea jucă: 
nea totală la pi 
toare de sperar

Intr-adevăr, 2 
va antrenament 
baștrilor", rep< 
„semnele bune" 
s-a vorbit. Intr 
cor, propriu pi: 
înăsprit de abu 
de gerul care p 
cea ca zăpada 
pantofii de antri 
Windt, Frank, I 
Iler, Sabău (re 
operația de me 
dr. Vasile Ruși 
Județean Mara 
Ignat și Rus 
echipei, acum T 
nerul Cavnic), 1

no 
pe

Tiberiu STAMA

CAMPIONATE. COMP!
,CUPA UNIRII" LA 1 ^3»

DEVA, 22 (prin telefon). Tur
neul de tenis pentru „Cupa U- 
nlrii" cîștigă în interes, pe mă
sură ce intră în joc membrii lo
tului național. Primul dintre a- 
ceștia a și suportat o înfrîngere : 
Emil Hnat fiind învins de Pave) 
Ovidiu cu 3—6, 6—4, 6—2. în cel 
de al doilea med de pe tabloul 
principal : Adrian Marcu — Radu 
Giurgiu 6—3, 6—3. în ultimele 
jocuri pentru calificarea pe acest 
tablou final : Pavel Ovidiu — 
Dorin Antonescu 6—1, 6—7. 6—3 și 
Constantin Popovici — Dan Nemeș 
6—3, 6—2.

A început și 
cu următoarele j 
le) : Mariana Hz 
Groza 6—1, 6—0 ; 
Vera Dudaș 6 
Marilena Totorai 
rebețiu 6—2, 6—: 
kd — Sanda Pi 
Nadia Becheresci 
6—i, 6—2 ; Lune 
Cristina Trocan 
nița Sălăjan — 
6— 1, 6—2 ; Corn 
Dorina Moldovai

San/ii IOT
Campionatul național de șah 

CIOCÂLTEA DEPĂȘEȘTE TIMPUL DE 
LA MUTAREA A... 19-A I

Finala campionatului național 
masculin de șah a continuat a- 
seară cu runda a 12-a, care a 
programat cîteva partide impor
tante pentru ' configurația pri
melor locuri. Firește, atenția a 
fost îndreptată asupra întîlniri- 
lor susținute de liderii clasamen
tului, Ghindă, cu albele, a tn- 
tlmp nat o rezistență deosebit de 
puternică din partea juniorului 
Negulescu, fiind nevoit să se 
mulțumească cu o reSiiză. Șubă, 
în schimb, cu negrele, l-a do
minat pe Ștefanov si deține, la 
întrerupere, o poziție superioară. 
Un „record" tn materie l-a sta
bilit Ciocâltea care, în partida cu 
Grunberg, a depășit timpul de 

țgîndire la mutarea... a 19-a I 
Restul partidelor încheiate ta a- 
ceastă rundă au fost remize : 
Stanciu — Foișor, Pavlov — Un- 
gureanu și Ionescu — Biriescu. 
In tntîlnirlle neterminate, Cinic c 
deține avantaj la Ghițescu, Puș- 
cașu Ia Sto'ca și Radovici ia 
Vaisman. Ungureanu a cîștlgat

partida din ru 
Stanciu, 

în clasament, 
este GHINDA i 
babil că astăzi i 
cu reluarea Intr 
mul loc va treci 
8p (1). Urmea2 
Grflnberg, Negi 
6172 p, Foișor 
51/2 (2), Ghițesi

I. CA 
IN

Pe pîrtia Lupi 
întrecerile schio 
„Cupa A.S.A.", 
lom uriaș rezer\ 
niori și juniori), 
prezenți 60 de 1 
vtnd două manș< 
por ți marcate c 
iar următoarea, 
„aranjamentul" 1

Traseul dificil, 
șa secundă cînc 
țluni, ceața a r<

EVOLUȚIE PROMIȚĂTOARE A SĂNIERILC 
LA C.E. DE JUNIORI

Lutnd parte la campionatele 
europene de sanie rezervate ju
niorilor și junioarelor, găzduite 
de pista (înghețată natural) din 
stațiunea austriacă Bludenz, re
prezentanții României au avut o 
prestaițe promițătoare, claslndu-se 
ta partea superioară a clasamen
telor. Menționăm că la această 
ediție a „europenelor" participa
rea a fost deosebit de bogată, la 
competiție d!sputlndu-șl șansele 
sportivi din 12 țări : Austria, Ce
hoslovacia, Franța, R.D. Germa
nă, R.F. Germania, Italia, Iugo

slavia, Norvegia, 
nla, Suedia si U 

Iată locurile o 
tivii țării noastri 
concurenți : a c! 
mann — R.D.G. 
Dan Comșa 2:16 
Făcăleț 2:20,556 ; 
concurente ; a 
Martin — R.D.G. 
Rita Gheorghița 
briela Haja 2:14, 
nlorl (13 echipa 
cehoslovacii B. 
Kraus cu 1:06,04', 
Constantin Rădu
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DIN GREȘELI, F. C. BAIA MARE DE PRIM ORDIN
77 ÎNCĂLZIREA' 0 REPRIZA DE JOC

EȘTE „OFENSIVA1 DE PRIMAVARA...

procedeu tehnic corectat de antrenorul 
Viorel Mateianu

Sîngeorz- 
a antre- 

și Tra- 
rtul pre- 

noastră 
5 gînduri 
hipa din 

la e 
hai Bob,

ică, tara 
terenul 

este că
ită com- 

respon- 
adeziu- 

înt dătă-

la cîte- 
:alben-al- 

înțeles 
care ni 

ndid de- 
ilstrițene, 
ăpezii și 
jil și fă- 
țîie sub 
Condruc, 
lorz, Ko- 
□id după 
ituată de 

spitalul 
Onuțan, 

miori ai 
e ia Mi- 
afil, Sze-

pt, Dragomirescu, Roznaj, Buz- 
gău, frații Ciohan și Deac șl-au 
reîncărcat în așa fel „bateriile- 
cum F.C. Baia Mare poate n-a 
mal făcut-o de la promovarea ei 
In Divizia „A“. Să ne reamintim 
că în acel an 1978 tot aici, la 
Sîngeorz, maramureșenii au pus 
bazele frumoaselor succese care 
au urmat. Noutăți in lotul primei 
formații ? Puține (vezi cei doi 
jucători retransferați de la echi
pa din Cavnic) ; lipsesc Tcrheș 
și Mureșan, plecați in America 
de Sud cu echipa de tineret.

...Crosurile zilnice (insumînd un 
total de aproape 200 de km) în
greuiate de pantele munților și 
troienele de zăpadă, lucrul In
tens la sala de gimnastică a Com
plexului sanatorial al U.G.S.R. 
(cu gantere, haltere, corzi elasti
ce, mingi medicinale, exerciții la 
spaliere și pe saltea etc.), lată 
mijloacele folosite pentru îmbu
nătățirea pregătirii fizice genera
le, a forței și rezistenței jucăto
rilor băimărenl. MUNCA șl iar 
MUNCA, urmată de băi, masaje 
subacvatice șl manuale, vitamini- 

odihnă. și circuitul se re- 
din nou, matematic. Intere- 
pentru echipa din Bala Mare 
faptul că mingile au fost 
ascunse timp de aproape 11 
Este evidentă schimbarea de

zare, 
lua, 
sânt 
este 
cam 
zile.

registru în planul pregătirilor e- 
chipei lui Viorel Mateianu, ea ca
re în trecuta iarnă, de exemplu, 
întreaga pregătire a realizat-o 
doar în tovărășia balonului, con
comitent cu învățarea partiturii 
de Joc. Motivul ? în toamnă s.-a 
constatat clar scăderea capacită
ții de luptă a echipei. „Pînă mai 
ieri, accentul a căzut pe învăța
rea jocului, mărturisește Viore) 
Mateianu. Acum am început să 
refacem potențialul fizic și, apoi, 
pe acest fundament, ne vom în
toarce la traseele noastre pe care 
jucătorii le cunosc și la care vom 
aduce corectările necesare. Deci, 
nu este vorba de nici un aban
don Rămînem pe mai departe la 
ideile pressingului, jocului colec
tiv, mișcării permanente în te
ren, ridicării tempoului, armele 
noastre de bază cu care ne-am 
impus. Important este că știm 
unde am greșit și, ca atare, ac
ționăm în deplină cunoștință de 
cauză..."
F.C. Baia Mare este conștientă 

că a plătit un greu tribut, în 
toamnă, greșelilor proprii. Recu
nosc aceasta și jucătorii, reveniți 
acum cu picioarele pe pămînt. 
Iată cîteva declarații edificatoare: 
„In Cupa Minerul, după ce am 
învins pe campioanele Poloniei 
și R. D. Germane am zis că to
tul este în regulă. Unii dintre 
noi, după ce că nu aveam o pre
gătire solidă, n-am avut grijă 
nici de viața pârticulară. Și, nor
mal. F.C. Bala Marc n-a mai 
avut „benzină" suficientă..." 
(Deac) ; „Tn Cupa Minerul, am 
jucat din plăcere, nu din pregă
tire. Astfel, am început campio
natul ca și cum veneam dintr-un 
concediu de odihnă. Apoi, am în
țeles greșit jocul ofensiv, negli- 
jînd marcajul și dublajul în apă
rare, ceea ce a echivalat cu ne- 
respectarea disciplinei de joc" 
(Condruc) ; „In toamnă, n-a mai 
existat în teren ajutorul reciproc 
pc care ni-1 dădeam altădată. E- 
nervați pe slăbiciunile proprii, ne 
avîntam ca orbii în atac unde am 
dovedit neputință și lipsă de răb
dare** (Koller). Revelatoare este și 
observația antrenorului secund 
Traian Ivănescu : „Echipa a fost 
tare cînd a avut forță în picioa
re și a demonstrat că pressingul 
poate fi aplicat și în fotbalul 
nostru...**

...F.C. Bala Mare își recunoaște 
greșelile muncind cu seriozitatea 
șl tenacitatea care a caracteri
zat-o în primii doi ani ai Divi
ziei „A". Ceea ce înseamnă că 
ea are resurse și crede în ofen
siva salvării de la retrogradare.

Stelian TRANDAFIRESCU

ȚH. CAMPIONATE. COMPETIȚII
feminin, 
(norma- 
Daniela 

eleuță — 
, &—3 ;
na Che- 
iela SzO- 
i, 7—6 ; 
Lana Pop 
janu — 
l ; Luml- 
a Pălie

IN DIVIZIA „A“ DE BASCHET, RAPID
57—52

Ieri au continuat meciurile 
rului al patrulea al Diviziei 
de baschet feminin, grupa 
lorică 7—12. Rezultate :

PROGRESUL

• O- 
(34- 

un 
clte- 
min.

MOBILA SATU MARE - 
LIMPIA BUCUREȘTI 60—57 
22). sătmărencele au luat 
start bun și un avantaj de 
va coșuri (min. 7, 12—4,
10, 18—9) pe care l-au menți
nut pînă ta minutul 38, ctod 
au fost egalate șl depășite (54— 
55). Intr-un final viu disputat, 
bucureștencele, la care aportul 
plvoților, altă dată punct forte 
al echipei, a fost nul, pierd la 
e diferență de numai 3 puncte. 
Au înscris : Ciocan 20, Bălaș 
16, Mihalka 8, Capră 8, Szas 4, 
Groza 2, Cristea 2, respectiv 
Iatan 18, Bîră 16, Tarantino 12, 
Trică 6, Constantin 4, Tănăsescu 
1. Au condus O. Vestinian și G. 
flsofache.

* RAPID BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 57—52 (27 — 
19). Meci de mare importanță 
pentru evitarea retrogradării. 
Foarte bine conduse de pe mar-

rovizoriu)
p. Pro-

i, odată 
r, pe pri-
care are

Iov 7 p, 
Ciocâltea
Valsman
(1).

>1 Z. BALASZ, ÎNVINGĂTORI 
Â A.S.A." LA SCHI ALPIN

vizibilitatea, a supus pe concu- 
renți unui examen serios, depă
șit însă eu brio de sportivi, a- 
ceasta demonstrindu-se și prin 
faptul că s-au înregistrat doar 
două abandonuri mai „spectacu
loase" (Alin Năstase șl Nicolae 
Barbu). Cursa a fost cîștigată de 
dinam ovistul loan Cavași care, 
cunoscător al traseului, a evitat 
cu măiestrie toate capcanele în
tinse de „marcatori", depășindu-și 
cu aproape 2 secunde principalii 
adversari. La juniori, cel mal 
bine s-a comportat Zolt Balasz 
(Miercurea Ciuc) care i-a întrecut 
cu aproape cinci secunde pe 
schiorii de la Brașovia, Dinamo 
și A.S.A. Brașov.

REZULTATE, seniori : 1. Ioan 
Cavași (Dinamo) 2:15,71. 2. Vili 
Podaru (Dinamo) 2:17,66, 3. Caro) 
Adorjan (ASA) 2:17,88, 4. Nicolae 
Stinghie (Teleferic) 2:17,98 : 5.
Alexandru Manta (ASA) 2:18,24; ju
niori : 1. Zolt Balasz (M. Ciuc)
2:19,08, i. Nicolae Pestrea (ASA) 
2:24,53, 3. Dragoș Ghițoc (Dinamo) 
2:25,18, 4. Eusebio Fulea (Brașo
via) 2:25,35, 5. Ortvin Frilhn (Bra- 
țovia) 2:27 72, 6. Lajos Boyte (M. 
Ciuc) 2:29,11.

Caro! GRUIA — coresp.

continuat 
pini, in 
a de sla- 
2ților (se- 
't au fost 
proba a- 

i cu 47 de 
il Brenci, 
le porți în 

Cristea. 
s în man- 
nele por- 
minlmum 
IMANI

Româ- 
un e- 
spor- 

(40 de 
Hoff- 

9.

a,
Ca 
de

ori 
J.

' 4,394) :
22. Viorel 
re (24 de 
,t Steffl 
10,619) : 9. 
; 11. Ga- 
iu'blu ju- 
u cîștigat 
ek și J. 
Comșa — 
.-68,262.

1.
2.

„In toamna anului trecut au 
existat, într-adevăr, mai mul
te jocuri bune, un număr mai 
mare de jucători s-au dăruit 
efortului impus. Un cîștig de 
prim ordin a fost programa
rea etapelor de „A“ sîmbăta 
și_este de apreciat hotărîrea 

ca în retur toate me
să se joace în această 
privește scăderile, cred 
cazul să subliniez, în 
rînd, că se constată o

F.R.F. 
ciurile 
zi. Cit 
că e 
primul 
supărătoare lipsă de tehnici
tate la marea majoritate a ju
cătorilor, o nefolosire corec
tă, in disputa cu adversarii, 
a forței corporale, lipsa de 
inspirație în fazele de atac. Se 
joacă încă prea mult la in
tim plare, fără o idee clară și 
principalii vinovați de aceasta 
sînt antrenorii.

în privința defecțiunilor or
ganizatorice, pe care le dorim 
remediate în sezonul de pri
măvară, voi enumera : — prea 
multe șl nefondate schimbări 
in desfășurarea etapelor ; — 
transferarea unor jucători s-a 
făcut in contradicție cu nor
mele prevăzute de regulament, 
regulament care a și fost scos 
(de ce ?) din noua ediție a 
broșurii privind organizarea 
fotbalistică ; — inadmisibil de 
mare numărul abaterilor dis
ciplinare care n-au fost cîn- 
tărire cu aceeași balanță : — 
delegări ne justificate de arbi
tri, unii dintre aceștia viciind 
rezultatele, pentru care n-au 
fost sancționați exemplar etc...

Am convingerea fermă că 
dacă în fotbalul nostru se va 
munci mai mult și mai bine, 
vom ajunge la rezultatele do
rite, la acele calificări după 
care tînjim atîta..."

Paul SAVĂ
Cluj-Napoca

Se spune despre „încălzire", 
într-o exprimare tehnică, di
dactică, ce evidențiază aparte
nența acesteia la procesul de 
antrenament și joc, că este o 
activitate destinată pregătirii 
jucătorului pentru solicitări in
tense, asigurind, printr-un com
plex de exerciții, trecerea trep
tată a organismului de la sta
rea de repaus la aceea de efort. 
Și ar mai fi de adăugat, ple- 
cînd de Ia o asemenea defini
ție, că încălzirea are adeseori 
un rol determinant în joc. că 
de conținutul și calitatea ei de
pinde într-o mare măsură în
săși valoarea jocului prestat 
și, bineînțeles, rezultatul între
cerii.

Așadar, cum s-ar zice, încăl
zirea este o condiție de bază 
a marii performanțe și, în con
secință, cine vizează marea 
performanță trebuie să acorde 
acestei activități de pregătire 
pentru solicitări intense, aces
tui prolog al jocului propriu- 
zis, atenția cuvenită. Adică să 
o execute atît cit este necesar; 
nu mai puțin. Și bine; nu de 
mintuială, așa ca să treacă mai 
repede timpul, pînă cînd flu
ieră arbitrul începutul meciu
lui. Cum se face, de fapt. in 
majoritatea cazurilor la noi. ta
bloul încălzirii avînd aproxima
tiv cam aceste dimensiuni, in 
timp și conținut; echipele ies, 
pe rînd, la mijlocul terenului, 
salută (nu întotdeauna) publi
cul, apoi se împart în 2—3 gru
pe, cea mai numeroasă plasîn- 
du-se la una dintre porți. unde 
se încearcă, fără prea mult fo
los, reglarea tirului și „călirea" 
portarului. în vreme ce pe res
tul suprafeței de joc se execu
tă pase în doi sau în trei, de 
pe loc, cei mai mulți încercind 
să demonstreze virtuți tehnice, 
care dispar în timpul întrece
rii. o dată cu apariția adversa-

rului. Și pe un asemenea fond 
de pregătire, cu o durată de 
10—15 minute, începe jocul ca
re, adeseori, este la " ' 
nost, de cenușiu ca 
rea. Ca să nu mai 
multele accidentări, 
ve, se datoresc unei insuficiente 
pregătiri a organismului pen
tru efort.

Cum se petrec lucrurile pe 
plan internațional, la' nivelul 
fotbalului mare? Iată o succin
tă relatare a momentului „în
călzirii". așa cum s-a efectuat 
de toate echipele. Ia 
1980 a Campionatului 
ropean. desfășurat în 
jucătorii ies pe teren cu apro
ximativ 40 de minute înaintea 
semnalului de începere a parti
dei, echipați cu alte tricouri 
decît cele pentru joc. în timpul 
afectat încălzirii, care ca dura
tă se apropie de aceea a unei 
reprize de meci, se. execută o 
mare varietate de exerciții fizi
ce — sprinturi, mai ales, gim
nastică. diverse structuri de 
joc și chiar joc 5—5, pe jumă
tate de teren. Totul se face cu 
maximă seriozitate și respon
sabilitate. Cu cîteva minute 
înaintea orei de joc, încălzirea 
se încheie, jucătorii se duc la 
vestiare pentru a schimba tri
courile. ude leoarcă. _ revin 
apoi în teren unde toată lumea 
joacă cu maximă seriozitate și 
responsabilitate. Joacă fotbal.

Se spune azi, și pe bună 
dreptate, că jocul de fotbal are, 
de fapt, trei reprize, una ' din
tre acestea — prima — fiind 
încălzirea, care pregătește or
ganismul pentru turația maxi
mă. Cu atît mai necesară devi
ne în acest început de sezon 
în care predomină timpul rece.

fel de a- 
și încălzi- 
vorbim că 
chiar gra-

ediția 
eu- 

Italia:

Mihai lONESCU

// IN RETUR, TREBUIE SA OPTAM PENTRU 
0 FORMULĂ DE ECHIPĂ STABILĂ
9 Dialog cu antrenorul llie Greavu

cele 298 
alb-viși-

gine de antrenorul emerit S. Fe- 
renez, rapidistele au cîștigat net, 
ele conducted pe tot parcursul 
intilnirii, uneori la diferențe de 
10—12 puncte. Au înscris : Tatu 
27, Ivan 13, Cslkos 11, Vintllă 
2, Grulc 1, Dumitru 2, pentru 
Rapid, respectiv Pușcașu 19, Si- 
mioană 9, Ivănescu 6, Hagiu 6, 
Mânzână 4, Kapelovies 4, Alixan- 
dru 4. Au arbitrat : N. Cons- 
tantinescu — I. Breza. (Daniel 
DIACONESCU — coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— ICEMENERG C.S.B. BUCU
REȘTI 85—73 (47—38).

Programul de azi : sala Cons
trucția, de la ora 15.30 : Rapid — 
ICEMENERG C.S.B., Mobila — 
Universitatea Timișoara, Olim
pia — Progresul.

Nu încape vorbă, cu 
de meciuri sub tricoul 
niu, maestrul emerit al sportu
lui llie Greavu a intrat, de a- 
tunci, din 1972 cînd s-a văzut 
nevoit să agațe ghetele în cui, 
în categoria restrînsă a fotba
liștilor cu o frumoasă longevi
tate sportivă. La această res
pectabilă cifră, invidiată de 
mulți jucători, fostul fundaș al 
Rapidului și al echipei națio
nale va adăuga, în primăvara 
aceasta, încă una (record pen
tru vîrsta lui, de numai 43 de 
ani): 25 de ani de neîntrerup
tă activitate în slujba clubului 
giuleștean. Iată de ce, întreba
rea pe buzele tuturor, oricînd 
și oriunde — ce face Rapidul 7 
— i-o punem și noi...

— Aș fi vrut, din tot sufle
tul, să vă răspund că se pre
gătește pentru revenirea în 
„A", - . ’
samentul seriei noastre, 
tea returului, nu îmi 
tul la o asemenea 
hazardată...

— Se putea obține, 
nă, mai mult ?

— Cred că da, deși echipa 
noastră, remaniată cu cîțiva 
jucători tineri, nu se închegase 
suficient. S-au pierdut, totuși,

dar, așa cum se știe, cla- 
înain- 

dă drep- 
afirmație

în toam-

L.OTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

puncte cu Plopenii, cu Mecani
ca fină, cu Rulmentul Alexan
dria, din pricina unor ratări in
credibile. Toate aceste puncte, 
adunate la totalul actual (20), 
ne-ar fi menținut in apropie
rea lui C.S. Tirgoviște.

— Vrei să spui că actualul 
lider a scăpat în cîștigător ?

— Chiar de ar fi așa, m-aș 
feri să o afirm. Ar fi și pre
matur, și nepedagogic. Și-apoi 
care sportiv autentic renunță la 
luptă la jumătatea intrecerii 7 
Mai ales că din calcule nu tre
buie omis faptul că pe Tirgo
viște șt Petrolul le vom avea, 
in primăvară, acasă la noi...

— Făcînd abstracție de șan
sele Rapidului de revenire în \ 
„A“, ne-ar interesa dacă sînt 
perspective măcar ca echipa să 
joace mai bine în retur ?

— Sînt, de ce nu 7 Cu con
diția ca și noi, cei din condu
cerea tehnică, să optăm pentru 
o formulă de echipă stabilă ; 
așa cum s-a conturat ea după 
prima parte a campionatului, 
precum și la sfirșitul turneului 
din Italia.

— Care ar fi acest „11“ ?
— Deocamdată, înainte de 

pregătiri, vă pot da un „11" 
cu vreo... două-trei paranteze : 
Mânu — Popescu, Tiță, Pirvu 
(Angelescu), A. Dumitru — Ion 
Ion, Petcu, Șt. Popa — Cojo-

caru, Grosu (Damaschin), Bar- 
tales (Paraschiv).

— Mijlocul echipei este de 
Divizia „A“...

— Doar din punct de vedere 
al virtuozității. Altfel, excep- 
tindu-l pe Petcu, mijlocașii 
noștri nu sînt suficient de inci
sivi, nu le place golul. O defi
ciență de prim ordin in fotba
lul de astăzi, semnalată, din 
păcate, în formația noastră ?i 
la înaintași. Puiu lonescu spu
ne, și are perfectă dreptate, să 
mai avem ceva răbdare cu Da
maschin, care mai poate fi ci
zelat. Și, în același timp, să 
facem tot ce este posibil pentru 
a aduce în Giulești un înaintaș 
valoros, un om de gol pe mă
sura pretențiilor noastre de a 
reveni în Divizia „A“. La fel 
cum Tirgoviște, pentru a se re
întoarce de unde a plecat, a re
curs la Dobrin.

Gheorghe NICOLAESCU

CÂȘTIGURILE TRAGERII EXTRA
ORDINARE — 
NOULUI AN

pronoexpres a
DIN 1 IANUARIE 
1981

FAZA I ; cat. A : 2 variante 
100% (autoturisme „Dacia 1300“ 
sau, la alegere, „Skoda 120 L“ și 
diferența în obiecte existente în 
magazinele comerciale) și 1 va
riantă 25% a 17.500 lei ; cat. B ; 
47,75 a 6.770 lei ; cat. C : 267,75 a 
1.207 lei ; cat. D : 12.471,50 a 60 
lei.

FAZA a 
r ian te 25% 
6 variante 
la alegere, 
în U.R.S.S.

Il-a : cat. 1 : 3 va- 
a 17.500 lei ; cât. 2 : 

100% a 23.928 lei sau, 
o excursie de un loc 
sau R. D. Germană și 

diferența In numerar și 16 va
riante 25% a 5.982 lei ; cat. 3 : 
36,50 a 6.556 lei ; cat. 4 ; 183,75 a 
1.302 lei ; cat. 5 : 538 a 444 lei ; 
cat. 6: 16.487 a 60 lei.
FAZA a IlI-a: cat. G : 3 va

riante 25% a 17.500 lei ; cat. H : 
49 a 3.000 lei ; cat. I : 176,75 a 500 
lei ; cat. J : 5.588,25 a 60 lei.

FAZA a IV-a : cat. M : 1 va
riantă 100% (autoturism „Dacia 
1300“ sau, la alegere. „Skoda 120 
L“ șl diferența tn obiecte exis
tente în magazinele comerciale) 
șl 3 variante 25% a 17.500 lei ; 
cat. N : 11 variante Î00% a 9.655 
lei sau, Ia alegere, o excursie de 
un loc în U.R.S.S. sau R.D. Ger
mană și diferența In numerar și

20 variante 25% a 2.414 lei ; cat. 
o : 67,25 a 2.297 lei ; cat, P :
287,25 a 533 lei ; cat. R : 814,25 a 
190 lei ; cat. S ; 22.322 a 60 lei.

Cîștlgurile în autoturisme, rea
lizate pe bilete jucate 100%, au 
revenit participanților : ANDREI 
TUDOR din com. Dragomirești, 
județul Ilfov și SAVIN IGNAT 
din corn. Șiret, județul Suceava 
(la categoria A) șl STTNGA VA
SELE din Galați (la categoria M).

♦
Tragerea obișnuită Loto 

tăzi, 23 ianuarie 1981, se 
zează în d’rect fncepînd 
ora 18.25.

de as- 
televi- 
de la

CIȘTIGURILE TRAGERII
DIN 16 IANUARIE 1981

LOTO

Categoria 1 : 2 variante 25% 
Autoturism Dacia 1300 ; categoria 
2 : 1 variantă 100% a 34.437 lei și 
10 variante 25% a 8.609 lei ; cate
goria 3 : 19.25 a 6.261 lei ; cate
goria 4 : 20 50 a 5.880 lei ; cate
goria 5 : 158.25 a 762 lei ; catego
ria 6 : 355 a 340 lei i categoria X t 
1.770.75 a 100 lei.

Report categoria 1 : 453.906 lei.
Cîst’gurfle 

pe variante 
de SAPS^N 
vo. iud.

Tulcea.

de categoria I jucate
25% au Post obținute

------ “ “ '
D-îj 

din

NUT din Cr ale
și HERTUG 
Greci, jud.

După turul campionatului Diviziei ,,C“

MINERUL RODNA,
SERIA A

JJ IN LUPTA"
X-A
echipe... mi-Dintre cele șase 

niere, care activează în această 
serie „maramureșeană" (opt for
mații din județul Maramureș) cea 
mai în formă a fost, tot timpul 
sezonului de toamnă. Minerul 
Rodna, care, de cîțiva ani, se 
„bate" pentru Divizia „B“, dar 
de fiecare dată a pierdut la... 
potou. Acum, formația antrenată 
de V. Mihăilescu conduce cu a- 
vantaj de 3 puncte care Ii dau 
speranța de a privi cu optimism 
meciurile din primăvară, tn tur, 
in deplasare, a cîștigat două 
partide — la Textila Năsăud și 
Simared Baia Mare — a pierdut 
trei — la Minerul Băiuț, Minerul 
Borșa șt Oțelul Reghin și a avut 
două „remize", ambele 6—6, evi
dent, tot afară. Punctul forte al 
echipei, apărarea, a primit. în 
deplasare, doar patru goluri. Tn 
toamnă, cei mai buni jucători au 
fost ; Gh. Vaslle, C. Burloi, L

Vilischi, D. Leacă, V. Bogdan 
și juniorul T. Cîmpeanu.

Dintre echipele nou promovate,' 
o comportare onorab'.lă au avut 
Minerul Borșa (locul secund în 
clasament) și Textila Năsăud. în 
schimb, Electrozahăr Tg. Mureș 
(cu numai 7 p și 4 goluri în
scrise) are foarte puține șanse 
de a rămîne în Divizia ,,C“. (T.R.)
Tată clasamentul serii•1
1. MIN. RODNA 14 9 2 3 25- 7 20
2. M!n. Borca 14 8 1 5 29-13 17
3. Min. B. Sprie 14 7 3 4 22-13 17
4. Foresta Bistr. 14 8 1 5 18-15 17
5. T*»xt. Năsă’id 14 7 2 5 21-23 1fi
fi.snvimlt. M. 14 7 1 R 24-36 15
7. Minerul Tlba 1! 6 2 6 20-17 14
8. Minerul Bălul K R 9 R 18-17 14

14 6 •» R 17-19 14
19. AvTrd’iî 14 R 1 7 20-16 13
lî. Mnres. ▼ iuTT»q 14 S 1 7 20-2-J n
12. Simared b.M. 14 5 3 C 18-25 13
13. CUPRGM^.M. 11 5 2 7 15- 19 12
14. Min. Băîța 14 4 ?, 7 19-20 11
ÎS. T4 1 8 15-20 11
16. Eleefrozahăr 14 3 1 10 4-18 7



ILIE CODREANU A CÎȘTIGAT 
PROBA OLIMPICĂ DE PUȘCĂ 3x40 FOCURI 

CU UN NOU RECORD (1167 p)
O In marele concurs ce la Lrav. sporihul noslrii

-VIRGINIA RUZiCi OBȚINE
A DOUA VICTORIE LA CINCINATTÎ

I-a învins pc campionul olimpic al probei
Un lot de trăgători ai clubu

lui sportiv Steaua, printre care 
unii tineri, a participat zilele 
trecute în localitatea Lvov 
(U.R.S.S.) la un concurs inter
național de tir la care au mai 
fost prezențl și țintași de la 
Ț.S.K.A. Sofia.

Trăgătorul român Ilie Co
dreanu a avut o comportare 
foarte bună, cîștigînd dificila 
probă olimpică de pușcă libe
ră 3x40 focuri cu 1167 p, per
formanță care reprezintă 
nou record românesc (v.r. 
p). I. Codreanu a obținut 
zultate bune la toate cele 
poziții — 399 p la culcat, 
p la poziția în picioare și
p la poziția în genunchi. Prin
tre cei întrecuți de trăgătorul 
nostru se află și campionul o- 
limpic al probei, sovieticul Vik
tor Vlasov. Pe locul secund

un 
1164 
re- 
trei
375
393

s-a clasat A. Gherasimenok 
(U.R.S.S.) cu 1165 p. La start 
«-au aliniat peste 70 de concu- 
-■enti. La o altă probă olimpi
că de pușcă. 60 f culcat, 
cîștigată de sovieticul K. Sta- 
rinski cu 600 p din tot atîtea 
posibile — I. Codreanu a punc
tat 598 și a ocupat locul 6 — 
din 76 de concurenți.

în alte probe, trăgătorii bucu- 
reșteni au ocupat următoarele 
locuri : pistol liber — D. Țir- 
loiu — 15, cu 554 p (a cîștigat 
sovieticul V. Daușvili cu 570 
p); pistol viteză — V. Suciu 
— 8. cu 593 p și M. Slan — 
10, cu 592 p (primul loc a re
venit pistolarului sovietic V. 
Torșin cu 598 p. Toate probele 
s-au desfășurat în sală, iar la 
întreceri au participat peste 600 
de concurenți.

NEW YORK, 22 (Agerpres) — 
în turul doi din cadrul turneu
lui internațional feminin de 
tenis de la Cincinatti (Ohio) 
jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a învins-o cu 3—6, 6—4, 
6—1 pe americana Mary Lou 
Piatek. Alte rezultate : Hana 
Mandlikova — Stacy Mar

golin 6—0, 6—4 ; Sylvia Ha- 
nika — Nina Bohm 3—6, 6—2, 
6—3. în primul tur al probei de 
dublu, perechea Mima Jausovec 
(Iugoslavia), Ann Kyomura 
(S.U.A.) a 
6—2, 6—4 
(România), 
(S.U.A.).

Ann 
întrecut cu scorul de 
pe Lucia Romanov 

Louie Peanut

SCHIORII IN ÎNTRECERI PENTRU „CUPA MONDIALĂ *
PROBA de slalom special de 

la Crans Montana (Elveția) 
contind pentru „Cupa Mondi
ală” la schi a revenit sportivei 
elvețiene Erika Hess care a 
realizat în două manșe timpul 
total de 1133,461. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Christine 
Cooper (S.U.A.) — 1:33,90 și 
Hanni Wenzel (Liechtenstein) 
— 1134,46. După desfășurarea a- 
cestei probe, în clasamentul ge
neral al „Cupei Mondiale

primul loc se. află Marie Terese 
Nadig (Elveția) cu 172 p, ur
mată de Erika Hess (Elveția) 
— 150 p și Fabienne Serrat 
(Franța) cu 121 p.

A «EMIZĂI CU IIMMAN
AMSTERDAM, 22 (Agei>. „j). 

— Turneul internațional de șah 
de la Wijk aan Zee (Olanda) a 
continuat cu desfășurarea par
tidelor din cea de-a 5-a rundă. 
Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat In 16 mu
tări cu olandezul Jan Timman. 
Cu un rezultat de remiză s-a 
încheiat și partida Sosonko-Ree. 
iar Andersson a obținut victo
ria la Langeweg. Restul parti
delor au fost întrerupte. *n 
clasament conduce Sosonko 
(Olanda) cu 3 p, urmat de Svaș- 
nikov (U.R.S.S.) cu 2% p (1). Mi
les (Anglia) cu 2'A p și o par
tidă mai puțin jucată. Gheor
ghiu (România), Andersson 
(Suedia), Ree (Olanda) cu cîte 
2‘/î p etc.

un 
de 
cu

coșuri 
bas- 
din

Ieri, In C. C. E. la baschet (f)

POLITEHNICA C. S. Ș. 2
T.T.T. DAUGAVA RIGA 55-88

Publicul (destul de numeros) 
prezent, ieri seară, in sala Flo- 
reasca a avut prilejul să ur
mărească, în compania campi
oanei țării noastre — Politeh
nica C.S.Ș. 2 — pe cea mai 
vestită echipă de club din Eu
ropa — T.T.T. Daugava Riga — 
de 16 ori cîștigătoare a C.C.E., 
avînd în componență pe nu 
mai puțin celebra Uliana Se
menova, precum și alte jucă
toare din selecționata U.R.S.S., 
deținătoare a titlurilor de cam
pioană olimpică și europeană, 
în aceste condiții, nu era 
de presupus că formația 
Riga avea să înscrie o 
victorie (în tur cîștigase 
68—35) în partida de ieri, 
fășurată în cadrul grupei
sferturilor de finală ale C.C.E., 
Scorul final de 88—55 (43—25) 
oglindește superioritatea oaspe- 
telor, dar mai ales eficiența 
Semenovei care, datorită taliei 
de excepție (2,10 m), dar șl 
simțului de plasament și ușu
rinței cu care manevrează min
gea, a înscris 31 de puncte !

Bucureștencele au încercat să 
dea o ripostă cit mai dîrză și, 
atunci cînd Semenova nu 
în teren, au izbutit în 
măsură să echilibreze
Așa s-a petrecut între minute

greu 
din 

nouă 
cu 

des- 
A a

a fost 
mare 
jocul.

PREGĂTIRI
(Urmare din pag. 1)

le 8 șl 20. cînd 
diferența a fost de 
numai trei 
în favoarea 
chetbalistelor 
Riga. De la Poli
tehnica C.S.Ș. 2 
s-au remarcat Ma
riana Bădinici (da
torită capacității 
sale de recupera
re), Suzana Pîrșu 
(prin ambiția cu 
care a luptat) și 
Elena Filip (prin- 
tr-o suită de 
șuri), aceasta 
urmă trebuind 
părăsească însă

la sfîrșitul 
reprize, de- 
a comis 5 

personale.
143 de 

ale întîlni- 
fost înscrise 
Bădinici 12.

12, Pîrșu

renul, 
primei 
oarece 
greșeli

Cele 
puncte 
rii au 
de : 
Rosianu 
10. Filip 9. Fotes- 
cu 6, Chvatal 4, 
Cuțov 2, respectiv Semenova 31, 
Kalinina 9, Semeite 8, Grin- 
berga 6, Gulmane 6, Feodorova 
7, Brumerane 7, Chilinia 4, Ri- 
tinia 4, Pane 6.

Au condus bine arbitrii J.

Ecaterina 
minge. O

Bradu izbutește _șd recupereze o 
dublează Elena Filip (cu nr. 9) 

Foto : Ion MIHAlCA
(Cehoslovacia) și H. 

(Turcia).
Trepka 
Erdem

Politehnioa C.S.Ș. 2 va susți
ne următorul meci joi 29 ia
nuarie. la București, în compa
nia formației Sisport 
Torino, actuala deținătoare 
C.C.E. (D. STANCULESCU).

Accorsi
a

PENTRU UNIVERSIADA '81
Tursugian, solicitîndu-i opinii 
în legătură cu componența lo
tului și programul de pregă
tire.

— Referitor la membrii lotu
lui, ne-a răspuns interlocuto
rul, ați remarcat, desigur, spo
rirea ................ ... *
făcut 
ririi 
care 
puțin
3 jucători de 2 m și mai înalți; 
aceștia vor asigura mărirea nu
mărului mingilor ciștigate m 
lupta sub panou. Vă rog să mai 
notați promovarea unor tineri 
evidențiați în campionatul na
țional (Adrian Flaundra, Sorin 
Ardeleanu. Iulian Carpen și 
Valentin Pogonaru), ca și fap
tul că s-a renunțat la selecțio
narea baschetbaliștilor ținuți în 
mod excesiv pe banca rezerve
lor la echipele de club !

— Care este scopul primei 
perioade de pregătire, bineînțe
les în perspectiva țelului final, 
o cit mai bună reprezentare la 
Universiadă ?

— îmbunătățirea pregătirii a- 
tlelice, care va avea pondere 
pînă în luna martie, cu antre
namente, in special, în aer li
ber, in mediu montan. Bineîn
țeles, contactul cu mingea, a- 
runcarea la coș vor fi păstrate 
permanent, dar nu ca mijloc 
principal de antrenament. îm
bunătățirea pregătirii fizice va 
permite adoptarea ideilor tacti
ce de bază : apărare agresivă, 
trecerea rapidă a mingii din 
apărare în atac, luptă eficace 
pentru recuperare, micșorarea 
numărului greșelilor de tehnică

mediei de înălțime. Am 
acest lucru iu scopul mă- 
taliei „5“-ului din teren, 
va avea permanent (cel 
aceasta ne este intenția)

în condițiile creșterii tempou- 
iui de joc, mărirea frecvenței 
și a preciziei aruncărilor Ia coș, 
în special de la semidistanță și 
de la distanță. In sfirșit, de 
fapt în primul rînd, se va ur
mări permanent, cu insistență 
și fără rabat, întărirea discipli
nei sub toate aspectele : la an
trenamente, în cursul meciuri
lor, în viața de toate zilele.

— Desigur, nu vor lipsi tes
tele...

— Este de la sine înțeles că 
pregătirile pînă Ia Universiadă 
vor fi punotate de turnee și

meciuri de verificare, primele 
urmînd să aibă loc chiar săptă- 
mîna viitoare (miercuri și joi), 
Ia Ruse, cu prilejul dublei în- 
tilniri amicale cu echipa Bulga
riei. Cele 
care vor 
compania 
deosebit 
desfășura
Range round-ul campionatului 
european (3—11 mai, în Turcia) 
și, în ipoteza calificării, la cam
pionatul european, prima grupă 
valorică (26 mai — 5 iunie, in 
Cehoslovacia).

mai importante teste, 
prilejui întreceri în 
unor reprezentative 

de valoroase, se vor 
insă cu prilejul Cha-

• DE LA CAPUL HORN LA POLUL 
NORD. Prima cursă transoceanică Sydney 
(Australia) — Rio de Janeiro (Brazilia) va 
începe ta mai anul viitor șl va dura a- 
proape două luni, traseul de 8730 mile 
trecînd pe la Capul Horn. Pînă atunci însă 
cicliștii francezi Patrick Raimbault și Pierre 
Fabrica efectuează o temerară traversare a 
unei părți din calota nordică a pămta- 
tuiui (Danemarca, Norvegia, Suedia, La- 
ponia. Islanda și, apoi, Canada). Ultima 
lor relatare, dlntr-un centru minier din 
Laponia, consemna recent o temperatură de 
—17 grade. Un amănunt : cei doi pedalează 
remorctad fiecare 80 kg de echipament. 
Performanțe gratuite 7 Nicidecum. Este 
vorba de încercări de a cunoaște mai bine 
organismul uman, capacitatea sa de rezis
tență șl competitivitate, confruntată eu 
multiple și variate aspecte pe care natura, 
mediul înconjurător, i le scot ta cale • 
HURST CONTRA CRUYFF. Profittad de 
recenta evoluție demonstratl’-ă a „Olande
zului zburător”, Cruyff, pe terenul londonez 
Stamford Bridge. în compania clubului or
ganizator Chelsea, s-a lansat zvonul legiti
mării acestuia la cunoscutul club . englez. 
Zvon combătut imediat de managerul Geoff 
Hurst (fostul International englez din echi
pa cîștigătoare la World Cup ’66) care a 
declarat fără echivoc : „Managerul la deci
zia finală m ceea ce privește jucătorii pe 
care și-I dorește în echipă, iar eu nu-1 
vreau pe Cruyff. Pentru că nu cred că

LA SAINT MORITZ (Elve
ția), in cadrul „Cupei Mondi
ale" la sărituri cu schiurile de 
la trambulină a avut loc 
concurs care a fost cîștigat 
austriacul Hubert Neuper
254,7 puncte (săriturile sale au 
măsurat 91 și, respectiv. 90 m). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Roger Ruud (Norvegia) — 
253,2 puncte și Armin Kogler 
(Austria) — 249,3 p.

După desfășurarea acestui 
concurs, în clasamentul gene
ral al „Cupei Mondiale" Hubert 
Neuper totalizează 122 p. El 
este urmat de Armin 
113 p și Roger Ruud 
Pe echipe în fruntea 
tului se află Austria 
urmată de Norvegia 
Finlanda — 165 p. U.R.S.S — 52 
p, R.D. Germană — 45 p și 
Canada — 44 p.

Kogler —
— 102 p. 

clasamen- 
cu 340 p,
— 224 p,

EXPLORĂRI BAIA MARE 
S-A CALIFICAT IN FINALA 

„CUPEI BALCANICE11
Cea de a treia echipă mas

culină de volei românească an
gajată în competiții internațio
nale, Explorări Baia Mare, a 
susținut cele două partide 
din cadrul semifinalei Cupei 
balcanice intercluburi, la Salo
nic, în compania formației lo
cale Aris. După ce au cîștigat 
duminică prima manșă cu 3—1, 
voleibaliștii băimăreni s-au 
impus șl în partida retur cu 
același scor. în finala competi
ției Explorări Baia Mare va 
întîlni în meciuri tur-retur pe 
Mladost Zagreb, care a învins 
pe Minior Pernik cu 3—0 și 
3—2.

BASCHtTBALIȘTII IN PLIN SEZON COMPtTIJIONAL OFICIAL
Au continuat meciurile din 

cadrul cupelor europene la 
baschet. Iată rezultatele : „Cu
pa campionilor europeni" (mas
culin) ; Sinudyne Bologna — 
Real Madrid 91—88; ȚSKA 
Moscova — Den Bosch (Olan
da) 97—83; Steaua Roșie Bel
grad — Sparta Praga 70—63; 
„Cupa Koraci": Carrera Vene
ția— Arts Salonic 86—85; Zbro- 
jovka Brno — Iugoplastica 
Split 110—102; Farrarelle Rieti 
— Hapoel Tel Avlv 84—80; Su
nata Ostende — Partizan Bel-

grad 76—74; Juventud Badalona 
— Villeurbanne (Franța) 78—76; 
Dinamo Moscova — Zadar (Iu
goslavia) 102—98; „Cupa Liliana 
Ronchetti": Spartak Moscova — 
Minior Pernik (Bulgaria) 89—82; 
Student Niș (Iugoslavia) — 
Kralovopolska Brno 88—78; Sla
via Praga — Asnieres (Franța) 
73—72 ; „Cupa cupelor" (mas
culin) : Turisanda Varese (Ita
lia) — Parker (Olanda) 92—74; 
BC Barcelona — Efes Istanbul 
100—66; Cantu (Italia) — Le 
Maus (Franța) 96—86.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX © Pugillstul american de 

culoare Marvin Hagler campion 
al lumii la categoria mijlocie și-a 
apărat cu succes centura. In 
gala care a avut loc la Boston, 
el l-a învins prin abandon ‘ 
priza a 8-a pe Fulgenoio 
meijias (Venezuela).

MOTO ® Concursul de 
ciclism pe gheață de la 
holm, contînd pentru sferturile 
de finală ale campionatului mon
dial, a fost cîștigat de suedezul 
Per Serentus, urmat, de Alek
sandr Smislialev (U.R.S.S.). Pri
mii opt clasați s-au calificat 
pentru semifinale. Deținătorul 
titlului mondial, Anatoli Bonda
renko (U.R.S.S.), nu a participat 
la concurs fiind accidentat.

SCHI • In localitatea monta
nă Buhe (Elveția) s-a disputat o 
probă masculină de slalom uriaș 
contînd pentru „Cupa F.I.S.". 
Victoria a fost repurtată de schi
orul sovietic Aleksandr Jlrov cu 
timpul de 1:41,37. Au urmat ta 
clasament Toshihiro Kaiwa (Ja
ponia) — 1:42,06 și John Bux- 
mann (S.U.A.) — 1 :42,50. © Pro
ba feminină de 10 km din cadrul 
„Criteriului de schi-fond" de la 
Revard (Franța) a fost cîștigată 
de Raisa Smetanina (U.R.S.S.) cu 
timpul de 34:46,48. Cursa mascu
lină de 15 km s-a încheiat cu 
victoria sovieticului Aleksandr 
Zav’alov cronometrat cu timpul 
de 43:12,92. G.-La Brusson (Italia) 
în cadrul unui concurs interna-

este tipul de jucător care ar putea aduce 
beneficii clubului". Fenomen de resprtagere 
între două vedete, sau adevărul gol goluț? 
• RECENT A FOST DESCHISĂ O AN
CHETĂ LA LOS ANGELES privind moartea 
tînărulul boxer britanic Johnny Owen, fost 
campion european la categoria cocoș. An
cheta se va încheia la 17 martie. Poate vor

ft depistate cauzele decesului acestuia tu 
urma nefericitei partide, dar cei ce stau ta 
spatele afacerilor boxului profesionist, care 
adeseori neglijează sănătatea boxerilor, vor 
fi aduși oare ta fața justiției t • BILANȚ 
AL SPORTULUI SOVIETIC ÎN 1980, transmis 
de agenția TASS : 140 de noi recorduri 
mondiale, olimpice șl europene, 102 medalii 
de aur la J.O si în marile competiții inter
naționale. • BOBBY ROBSON, managerul 
liderului primei ligi engleze de fotbal. 
Ipswich, a fost sărbătorit de jucătorii săi 
cînd împlinea 12 ani de cînd con
duce această echipă, printr-o netă victorie

tn re- 
BeJ-

moto- 
Stock-

ționai, proba de 15 km a revenit 
italianului -- -■ ■
timpul de 50:03,35. Au urmat ta 
clasament ~__ '
(Finlanda) — 50:31,50 
Ake Lundback ;
50:35,39. • Elvețianul Franz Hein- 
zer a terminat învingător în pro
ba de coborîre desfășurată pe 
pîrtia de la Wierlhorn (Elveția), 
fiind cronometrat cu timpul de 
1:58,51. în urma acestui succes, 
Franz Hetazer a trecut pe pri
mul loc ta clasamentul general 
al „Cupei Europei", cu 60 p, ur
mat de Martin Hangl (Elveția) — 
37 p. © Proba feminină de cobo
rîre desfășurată pe ptrtia de la 
Val ---------- ------ ■
s chioarei 
Alberti, 
Brigitte

TENIS 
nai care 
(Mexic) 
son a obținut 
victorie cu 7—6, 6—4 ta fața cam
pionului argentinian Guillermo 
Vilas. Alte rezultate : Savlana
(S.U.A.) — Lutz (S.U.A.) 3—6,
6—4, 7—5 ; Walts (S.U.A.) — Du
pre (S.U.A.) 4—6, 6—1, 6—3;
McDonald (S.U.A.) — Vasselin
(Franța) 6—4, 6—2 ; Norbak (Sue
dia) — Simpson (Noua Zeelandă)
6— 3, 6—3 ; Austin (S.U.A.)—Elter
(R.F. Germania) 7—6, 6—3 ; Sadrl 
(S.U.A.) — Smid (Cehoslovacia)

7— 6, 6—7, 6—3 : Portes (Franța) 
— Mottram (Anglia) 6—4, 6—3.

MaurilLo de Zolt cu

Harrl Kirvesnlemi 
și Sven 

(Suedia) —

Zoldana (Italia) a revenit 
italiene Maria 
urmată de 

Hertli.
9 In turneul 

are loc la 
americanul Bruce Man- 

o surprinzătoare

i Laura 
elvețiană

tatemațlo- 
Monterrey

(5—1), asupra Iul Birmingham. „Trebuie să 
ne păstrăm cumpătul și să rezistăm pre
siunii urmăritorilor. Numai astfel vom fi 
campioni", a declarat el, după „visul unei 
nopți de iarnă" pe Portman Road • CU 
PORTOCALE... STRICATE au fost tatîm- 
pinați de către suporterii nemulțumiți ju
cătorii de hochei pe iarbă din echipa 
Pakistanului, campioni mondiali la această 
disciplină, învinși neașteptat, chiar pe te
ren propriu, ta turneul internațional de la 
Karaci • RUGBYȘTII ENGLEZI n-au mai 
cîștigat pe „Arms Park" din Cardiff, împo
triva echipei Țării Galilor, de 18 ani, nereu
șind să Infirme tradiția nici săptămtaa 
trecută, ta „Turneul celor 5 națiuni". Fostul 
internațional englez Tony Neary, căutînd o 
cauză : „Totul se petrece atlt de repede po 
teren, tacit jucătorii ajung să vadă ta tim
pul meciului mai puțin decît spectatorii..." 
® DACA LA FETE ..NOUL VAL" s-a 
impus ta recentul „Masters", la băieți, 
Bjorn Borg n-a iertat pe nimeni dintre cel 
care au încercat să-i conteste supremația: 
Connors, McEnroe si șeful ultimei promoții 
de cădeți, Lendl. Cîștigînd ta anul 1980 pe 
zgură (Roland Garros), pe Iarbă (Wimble
don) șl. recent pe suprafața sintetică 
la Madison Square Garden, 
tor suedez s-a dovedit din 
bun din lume.

de 
celebrul jucă- 
nou cel mai

Paul SLAVESCU

Boarul I. F. „Informația* 
ft. t. 10363


