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Finalele „DACIADEI" $1 ale campionatului national de sanie

CARMEN POPOVICI Șl ION APOSTOL -
CAMPIONII EDIȚIEI 1981

Ieri, In C. C. E. la baschet feminin,

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 A ÎNTRECUT
PE SISPORT ACCORSI TORINO CU 76-70

ION APOSTOL
SINAIA, 29 (prin telefon). 

Zăpada viscolită miercuri noap
tea a determinat ca in zorii zi
lei de joi pîrtia de b«ib din Si
naia să nu mai poată fi folo
sită pentru întreceri. In aceas
tă situație s-a apelat la ar
bitri și la sportivi care au 
de.rajaț, .pirția .pe .o. lungime de 
1 500 m. Urmărind disputele 
sărlierilor am avut un singur 
regret : vremea cu totul ne
prielnică a permis doar citorva

spectatori mai curajoși să se 
aventureze pînă la locul de 
concurs.

Așa cum am presupus. Elena 
Stan, 
mele 
după 
supra 
sare, . .
cut, Carmen Popovici. Și 
toate că în ultima manșă 
a obținut un timp mai 
zestrea acumulată în primele 
două zile de Carmen Popovici 
(I.E.F.S.) i-a dat acesteia, pe 
merit, cîștlg de cauzăT. O men
țiune specială pentru Rita 
Gheorghiță, de la C.S.Ș. Petro
șani — performera zilei cu cea 
mal bună coborâre : 43,353 sec.

La băieți, clasamentul final 
a rămas aproape neschimbat 
față de cel stabilit după pri
mele două manșe. într-o formă 
bună. Ion Apostol, 
A.S.A. Brașov, a obținut 
manșa a treia cel mai 
timp al zilei : 48,050 sec. 
dar, Carmen Popovici și 
Apostol sînt campioni ai 
ciadei" și, totodată, 
naționali Ia sanie pe 
1981. In proba de dublu, 
toria a ' revenit cuplului 
Comșa (C.S.Ș. Sinaia) și 
Răducan (CJS.O. Sinaia).

Clasamente, 
men Popovici 
na Stan 
2:11,383 ; &
(C.S.O. Sinaia) 2:12,598 ; 
Rita Gheorghiță 2:14,501 ; 
Mariana Carp ~ 
Dornei) 2:14,737 ; 6.
Stoian (I.E.F.S. București) 2:16, 
441. BĂIEȚI J L I. Apostol

a doua clasată după pri- 
două manșe, a dat joi 
amiază un ultim asalt a- 
pozițieî principalei adver- 
campioana de anul tre

cu 
Stan 
bun.

de la 
și ta 

bun 
Așa- 

Ion 
„Da- 

campioni 
anul 
vic- 

D. 
C.

FETE : 
2:10,868 ;

(C.S.O.
Maria

Car- 
Ele-

1.
2.
Sinaia) 
Maidru

4.
5.

(Bradul Vatra 
Adriana

La Sinaia, întreceri de sanie

CUPA BUCEGr, CONCURS INTERNATIONAL
CO PARTICIPARE VALOROASA

Activitatea competițională la 
sanie continuă prin tradițio
nalul concurs internațional 
„Cupa Bucegi", care are loc, 
simbătă și duminică (in a nbele 
zile de Ia ora 9), pe pîrtia din 
Sinaia, cu participarea unor 
practicanți ai acestui sport din 
R. D. Germană, U.RS.S. (țări 
ai căror reprezentanți domină 
ierarhia internațională a să
niei), Cehoslovacia, Polonia șt 
bineînțeles, din România. Pro
gramul întrecerilor prevede' ca 
simbătă să se dispute primele 
două manșe la simplu băieți și 
fete, iar duminică ultima man
șă a probelor de simplu si 
cele două manșe ale echipaje
lor de dublu-seniori

Din lotul țării noastre 
parte, printre alții 
Popovici (cîștigătoarea 
rii feminine în ediția 
„Cupei Bucegi"), Rita 
ghlță, Gabriela Haja. 
postol, Dan Comșa, 
Dumitrescu,

Anul trecut, probele masculine 
au fost dștigate de J. Hoffman 
(R.D.G.), A. Menge 
Jochmann (R.D.G.).

2.
Bra-

D. Comșa
DU-

(A.S.A. Brașov) 2:25,965 ; 
Gh Dumitrescu (A.S.A. 
șov) 2:27,179 ; 3. “
(C.S.Ș. Sinaia) 2:28,517.
BLU : 1. D. Comșa — C. Rădu- 
can 1:32,428 ; 2. ‘ '
L Ispas (A.S.A.
486 ; 3. N. Radu
(A.S.A. Brașov)

I. Apostol — 
Brașov) 1:33, 

— Șt. Nenciu 
1:35,018.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Desfășurat aseară in sala Flo- 
reasca (cu două ore tatîrziere, 
deoarece formația italiană a 
sosit în Capitală ta cursul 
după amiezii de ieri), ta fața 
unui numeros public, meciul de 
baschet feminin dintre echipe
le Politehnica C.S.Ș, 2 și Sis- 
port Accorsi Torino, din cadrul 
grupei A a sferturilor de fi
nală ale C.C.E., a oferit o în
trecere aprig disputată. Evo- 
luînd, ta majoritatea timpului, 
bine, baschetbalistele bucu- 
reștence au repurtat o victorie 
de palmares in fața team-uiui 
care deține actualmente presti
giosul trofeu : 76—70 (40—34).

întilnirea a fost dominată de 
studente, care au condus aproa
pe tot timpul, obțintad in une
le perioade diferențe de 12 
puncte (52—40, 56—44, 58—46), 
mulțumită ta mare măsură bu
nei prestații a Elenei Filip, 
Marianei Bădinici și Măriei 
Roșianu. în final, însă, oaspe
tele au avut capacitatea de a 
recupera din handicap, datori
tă și unor greșeli comise de 
Maria Roșianu tocmai ta mi
nutele hotărâtoare. Ca urmare, 
Politehnica C.S.Ș. 2 a cîștigat, 
dar nu la diferența necesară

(scor general 139—142) care să-1 
permită continuarea cursei pen
tru calificarea ta semifinalei» 
C.C.E., unde au promovat T.T.T. 
Daugava Riga și S.A. Torino 
(indiferent de rezultatele me
ciurilor de săptămîna viitoare).

Revenind la întrecerea pro- 
priu-zisă, menționăm că ea a 
oferit un plăcut spectacol spor
tiv, atît prin frumusețea faze
lor de joc, prin precizia re
marcabilă manifestată deseori 
ta aruncările la coș

Au înscris : Bădinici 20, Fi
lip 18, Roșianu 16, Fotescu 12, 
Radu 8, Pîrșu 2, respectiv Pa- 
Iombardi 24, Vergnano 20, Anto- 
nione 9, Dapra 7, Fiancasteill 
6, Guzzunato 4. Arbitrii H. To- 
puzoglu (Turcia) și D. Radon- 
jioci (Iugoslavia) au conclus ta 
general bine, iar cele citeva 
greșeli comise (inerente intr-un 
joc de baschet), nu au influen
țat scorul.

Clasamentul grupei : L
T.T.T. Daugava Riga 10 p, 2. 
S.A. Torino 8 p, 3. Politehnica 
7 p, 4. B.S.E. Budapesta 5 n.

Politehnica va susține ultimul 
meci joi, la Budapesta, ou g g j

Dumitru STĂNCULESCU

Super Cupa mondiala la

0 ETAPĂ ÎN DRUMUL
SPRE PODIUMUL OLIMPIC

LOS ANGELES '84
Handbalul nostru masculin se 

află în pragul unui nou exa
men — cel mai important al a- 
nului 1981 ; a Il-a. ediție a 
„Super Cupei" campionilor 
mondiali și olimpici, programa
tă în perioada 4—8 februarie, 
ta ILF. Germania. „Pentru noi, 
ne spunea la antrenamentul de 
ieri al lotului național antre
norul loan Kunst-GheimăJieseu, 
„Super Cupa" reprezintă nu 
numai cel mal de seamă test 
al anului, ci si o etapă pe dru
mul consolidării și ridicării va
lorice a reprezentativei Româ
niei ta vederea cuceririi titlu
lui olimpic la Los Angeles. Sem
nificațiile intrcceril sini incă 
și mai numeroase. Vrem — și 
pentru aceasta pregătim echipa 
din toate punctele de vedere, 
inclusiv Cel psihologic — să 
destrămăm acel «complex iugo
slav» de care se vorbește atîta 
(n.n. primul med, programat La 
4 februarie la Dortmund, opu
ne selecționatei noastre forma
ția ..plavilor") sl mai dorim ca 
«noul val» — mă refer la Ma
rian Dumitru, Klaus Haber- 
pursch, Alexandru Buligan șl 
nu numai la el — să dovedeas
că maturitate, să devină, e 
timpul 1, titulari ai echinei, 
oameni pe care să ne putem 
Intr-adevăr baza".

Supravegheat! șl îndrumați de

In poartă : Ale
xandru Buligan. 
Jtn plonjon, plu
tind deasupra, se
micercului, Vasile 
.Oprea (nr. 8). Fa
ză de la un antre
nament desfășu
rat in sala Flo- 
reasca de lotul 
national de hand

bal

handbal masculin

tehnlcieni-

Foto :
Dragoș NEAGU

trio-ul consacrat al 
lor handbalului nostru mascu
lin — Ioan Kunst-Ghermăiies- 
cu. Nicolae Nedef și Lascăr 
Pană — cel 16 jucători parcurg 
un bogat și variat program de 
pregătire. Stat ta sala Floreas- 
ca, la această oră de seară, 
portarii Nicolae Munteanu 
(Steaua),
(Politehnica Timișoara), 
diu Ionescu (Dinamo 
rești), și jucătorii de 
Cornel Du rău (Dinamo 
rești). Cezar Drăgăniță 
ua), Neculai Vasile» (Știința 
Bacău), Gh. Dumitru (Univer
sitatea Craiova), Vasile Oprea 
(Dinamo București), Măricel 
Voinea (H.C. Minaur Baia Ma
re), MIroea Grabovschi (Dina
mo București). Marian Dumitru

Nicolae
Alexandru Buligan

Clau-
Bucu- 

cîmp
Bucu-
(Stea-

(Steătia), Iosif Boroș (H.C. Mi
naur Baia Mare), Vasile Stin
gă (Steaua), Alexandru Fblker 
(Politehnica Timișoara), Atila 
Halmagyl (H.C. Minaur Baia 
Mare) și Klaus Ilaberpurscb 
(H.C. Minaur Baia Mare).

Antrenamentele de pregătire 
colectivă sau pe compartimen
te, lecțiile de tehnică, tactică 
sau pregătire fizică alternează 
cu meciurile-școală. în care par
teneri sînt Lotul de tineret și 
echipele Dinamo București,

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Balcaniada de tir redus

FARUL VIZEAZA TITLUL ANULUI VIITOR!

ROMULUS NICOLESCU, 
ÎNVINGĂTOR LA PUȘCĂ

574 p10 m
clasatMatei s-aDumitraBucurești — Constanța, iată 

duelul care in ultimii ani a do
minat fi pasionat lumea rug- 
byului românesc, Dobrogea 
fiind propulsată dintr-odată la 
cele mai înalte cote in sfera 
balonului oval. O reflectare a 
acestei situații sînt și cele 
TREI TITLURI DE CAMPIOA
NĂ (1975 — 76 — 78) răpite 
Capitalei, care au luat drumul 
Litoralului, îmbogățind vitrina 
clubului-fanion al Constanței, 
Farul.

Produce, de aceea, oarecare 
nedumerire actuala clasare a 
„15-lui" constănțean : doar lo
cul 5 1 „Să se fl stins am
bițiile de supremație ale rug
byștilor dobrogeni Cu a- 
ceastă întrebare in gînd ne-am 
deplasat spre „zona operațio
nală* a foștilor campioni. la 
hotelul „Steaua de mare* din 
Eforie Nord, desemnat, in a- 
ceastă perioadă de vacanță pre- 
competițională, drept sediu pro
vizoriu al formației din Con
stanța care dorește să abor
deze returul de campionat in 
plină formă fizică, de pe „po
ziții de forță", așa cum am cu
noscut-o, adică cu .motoarele 
in plin" și nu de pe scaunul 
resemnării, cum ar lăsa, poate,

si se înțeleagă modestul loc 5 
din clasamentul turului 
de al 64-lea campionat, 
firească, dacă vreți, a 
cinci tnfringeri din suita 
lor 13 partide.

„Gata pauza, sună trompeții 
— ii spunem lui Mihai Nuca, 
iscusitul cirmaci sub a cărui 
comandă nava constănțeană a 
acostat de trei ori pe țărmul 
„linii de aur* — trupa se pre
gătește, vedem, pentru marea 
campanie de primăvară"........De
toamnă — ține să precizeze 
prof. Naca — deoarece pentru 
noi primăvara nu mai este un 
scop in sine, punctele pier
dute in tur, sintem pe deplin 
conștienți, fiind, practic, irecu
perabile. Pentru noi. perfor
manța a devenit o chestiune 
de viitor, de viitor apropiat, e 
drept. Intenționăm să verificăm 
echipa pe care o vom lansa in 
marea bătălie a campionatului 
viitor, sperînd că în 1982 titlul 
să revină la Constanța. Cu alte 
cuvinte, din 
competitivi la 
nivel!“

— Dar pînă

fac 
Carmen 
întrece- 
1980 a 
Gheor- 

lon A-
Gheorghe 

Iacob Ispas

AL 4-lea MECI Al NAȚIONALEI

ÎN GRECIA

A FOST CONTRAMANDAT
timpului nefavo-Din cauza 

rabil, cel de al 4-lea meci ami
cal. pe care echipa noastră na
țională de fotbal urma să-1 
susțină la Halkida, a fost con
tramandat. Lotul reprezentativ 
se va întoarce din Grecia, sîm- 
bătă după-amiază, cu avionul.

Farul își pune mari speranțe 
in reintrarea lui Mihai Bucos, 
deoarece „piciorul lui Cucu“ a 
adus de multe ori victoria in 
tabăra rugbyștilor constănțeni.

celui 
urmare 

celor 
prime-

locul secund

toamnă vom fi 
cel mal inalt

atunci ?
Dimitrie CALUMACHI

(Continudre in pag 2-3)

pe
VARAZDIN, 29 _ 

în sala sporturilor din locali
tate, amenajată pentru între
ceri de tir redus, a început 
ediția 1981 a Balcaniadei pen
tru arme cu aer comprimat.

Prima zi a programat pro
bele de pușcă 10 m Ele au 
prilejuit reprezentanților noștri 
comportări remarcabile, ei si- 
tuindu-se ta primul plan al 
luptei pentru cîștigarea titluri
lor balcanice. A reușit ta 
această tentativă țintașul Ro
mulus Nicolescu, învingător- ta 
întrecerea seniorilor cu 574 p. 
El a fost urmat de iugoslavul 
B. Marianovif, cu 572 p și E. 
Marinov din Bulgaria, cu 569 
p. ' O evoluție bună a avut și 
Dumitra Matei, ta întrecerea 
similară a senioarelor, în care 
s-a situat pe locul secund, cu 
381 p, la numai un punct de 
cîștlgătoare, iugoslava Marijana 
Jovoviă, dar înaintea Valenti
nei Atanasovski, tot din Iu
goslavia, cu 377 p. în între
cerea juniorilor, ciștigată de 
Vesela Letsceva (Bulgaria), cu 
582 p, Ion Joldea a ocupat lo
cul 4 cu 564 p.

(prin telefon).



Cronica sportului școlar
CAMPIONATULUI DIVIZIONAR „A" DE BASCHET

I SE POT ADUCE IMBUNÂTĂȚRI
© Pentru prima dată in is

toria campionatelor naționa’e 
de baschet a fost aplicată o 
formulă competițională care 
impunea echipelor să se pre
gătească pentru a face față 
efortului susținut solicitat de 
turnee de cite 5 zile Această 
formulă și împărțirea formați
ilor (după primul tur) in gru
pe va'orice au sporit interesul 
pentru întreceri, mai ales în 
grupa 7—12 în care au fost 
înregistrate multe scoruri strîn- 
se și chiar prelungiri In gru
pa 1—6, însă, Steaua și Dinamo 
s-au detașat net și desigur că 
și pe viitor lucrurile se vor 
petrece la fel dacă nu se va 
evita concentrarea excesivă a 
celor mai buni jucători la a- 
ceste două echipe, celelalte 
rămînînd să promoveze ele
mente mai modeste Revenind 
la formula de desfășurare a 
Diviziei ,.A“, trebuie spus că 
pe lingă aspectele pozitive 
semnalate, a ieșit în relief o 
problemă care nu trebuie ne
glijată. Ne referim la faptul că 
formula actuală a permis iu
bitorilor baschetului dintr-un 
oraș să-și vadă favorita pe 
parcursul unui singur turneu, 
ceea ce — bineînțeles — nu a 
contribuit (ba dimpotrivă) la 
popularizarea baschetului pe 
plan local. De aceea, pentru

La jumătatea

CU UN AVANS DE
Campionatul național de polo — seria I a Di

viziei „A", care reunește cele mai bune 6 echipe 
din țară — a ajuns la jumătatea desfășurării 
sale. Turneul din bazinul acoperit orădean, în
cheiat zilele trecute, primul din seria celor 
patru care vor decide noua campioană (turu
rile I și II au programat etape bisăptămînale), 
a fost excelent organizat de gazde (Crișul Oradea).

Lider a rămas Crișul, dar acum cu un avans 
de trei puncte față de următoarea clasată (Ra
pid București), avans care pune serios pe gîn- 
duri nu numai pe jucătorii feroviari, ci și pe cei 
dinamoviști (actualii campioni), care au de recu
perat patru puncte fată de „7“-le orădean. Prac
tic, între cele trei echipe se va da bătălia fi
nală pentru noul titlu, Voința Cluj-Napoca — 
aflată Încă în cursă cu o săptămină în urmă — 
pierzînd teren, greu de refăcut.

Așadar, echipa pregătită de Nicolae Rujinschi 
și Ion Alexandrescu și-a etalat cu multă hotă- 
rîre atuurile. intenția de a rupe o tradiție asi
gurată, cu schimbul, de bucureștenele Dinamo și 
Rapid. Și, după părerea noastră, argumentele 
sale șint destul de convingătoare. Echipa are o 
deosebită omogenitate (jucătorii au crescut și 
jucat împreună) și o vigoare demnă de relevat. 
Practică un polo modern, bazat pe multă miș
care și, la acest turneu, s-a dovedit cea mai 
bine pregătită fizic dintre toate pretendentele la 
supremație. Gordan, Fejer, Costrăș, Ungureanu, 
Garofeanu — iată nucleul unei echipe care, 
deși nu a evoluat permanent la cel mai înalt 
diapazon, deși a trecut prin multe momente cri
tice (în partida cu Dinamo a ..suferit" mai bine 
de 27 de minute pentru a obține un rezultat 
egal), și-a onorat pînă la urmă poziția de lider.

Rapid București, deocamdată pe locul secund, 
a lăsat trei puncte adversarelor sale, dar ea mi
zează mult pe jocurile de la bazinul Floreasca 

TINERII LUPTĂTORI Șl NOILE
Concursul republican de lupte 

libere pe categorii de greuta
te a fost așteptat cu mult in
teres, cel puțin din două moti
ve : 1. cu acest concurs se inau
gura noul sezon competitional 
și deci antrenorii lotului re
prezentativ nu mai aveau ne
voie de nici un turneu de se
lecție pentru a-i opri pe cei 
mai buni. în vederea partici
pării acestora la apropiatele În
treceri internaționale : 2. pen
tru prima oară au fost aplicate 
numeroasele modificări ale re
gulamentului international, mo
dificări care aveau să determi
ne un nou stil de întrecere, 
mult mai alert, mult mai spec
taculos.

Firește, așteptările n-au fost 
confirmate sută la sută, mai a- 
les în privința respectării tu
turor noilor reguli de concurs. 
Dar, în bună măsură, luptăto
rii prezenti la confruntările 
desfășurate la sfîrsitul săptă-

BULETIMIL ZĂPEZII
Prin amabilitatea last.lutuiui de 

meteorologie și hidrologie, servi
ciul Prevederi de scurtă durată, 
vă informăm despre grosimea 
stratului de zăpadă în unele zone 
montane : Semenlc 112 cm, Păl- 
tiniș-Sibiu 110 cm, Ceahlău- 
Toaca 145 cm, Paring 70 cm, 1A- 
căuțl 90 cm, Bîlea Lac 170 cm, 
Băișoara 57 cm, Fundata 60 cm. 
Cuntu 63 cm, Predeal 95 cm, Si
naia 30 cm, Rarău 110 cm, Vlă- 
deasa 21 cm, Stina de Vale 130 
era, VI. Omu 88 cm. 

ediția viitoare a competiției 
propunem să se păstreze ideea 
grupelor valorice, dar tururile 
să se desfășoare alternativ sub 
formă de turnee (două) dar și 
in etape săplăminale (alte 
două, cu jocuri duble), soluția 
aceasta asigurînd — după opi
nia noastră — Q mai buhă des
fășurare și un plus de interes 
față de cea mai importantă 
competiție internă Sugestia 
este valabilă și pentru între
cerea feminină.

© Citeva cuvinte despre ni
velul tehnic al campionatului. 
Au fost cîteva meciuri bune ; 
dar mult prea puține ; majo
ritatea au oferit dispute „cu 
încetinitorul", cu insistență ex
cesivă și supărătoare asupra a- 
runcărilor de sub panou, cu 
extrem de multe greșeli de 
tehnică. Cit privește pe jucă
torii cu talie înaltă, doar A- 
drian Flaundra (C.S.U. Bra
șov) și Sorin Ardeleana (Uni
versitatea Timișoara) 6-au a- 
firmat, ceilalți (foarte puțini) 
avînd prestații modeste sau 
fiind folosiți prea puțin. Am 
notat doar citeva aspecte, dar 
problema valorii tehnice a 
campionatului este mult prea 
importantă pentru a nu fi fost 
sesizată și de Colegiul central 
al antrenorilor, în preocupările 
căru;a trebuie să stea analiza 
desfășurării Diviziei „A" și 

cursei POLOIȘTII DE LA CRIȘUL 
TREI PUNCTE, ANUNȚĂ 0 PREMIERĂ...

(turneul următor), unde speră să revină în frun
tea plutonului. Poloiștii feroviari se bazează in 
continuare pe experiența fraților Slavei și a lui 
Olac, pe vigoare^ lui Schervan, inspirația lui 
Gaiță și sclipiri (mai rare în ultimele jocuri) 
ale lui Niță. Din nou, tinerii au jucat foarte 
puțin și părerea noastră este că „influentele de 
pe margine" asupra antrenorului Cornel Rusu nu 
sînt în favoarea creșterii potențialului de joc. 
Ba dimpotrivă...

Actualii deținători ai titlului, jucătorii dinamo- 
viștl, se află doar pe poziția a treia, dar sub
scriem total la părerea că team-ul condus de 
Iuliu Capșa reprezintă... pericolul nr. 1 pentru 
lidera plutonului. Dinamoviștii au fost la un pas 
de a pleca de la Oradea cu 10 puncte (din tot 
atîtea posibile), deoarece în finalurile meciuri
lor cu Crișul (9—9) și Rapid (6—6) victoria le-a 
scăpat, de fiecare dată, printre degete. Bucu- 
reștenii au încercat în acest turneu să joace fără 
centru fix, în continuă mișcare, cu contraatacuri 
viguroase. Și tactica le-a reușit aproape perfect. 
Cînd jucătorii nu și-au mai ascultat conducă
torul de pe bancă și au revenit la tipare vechi, 
arhicunoscute de adversari, forța lor de joc a 
scăzut evident. Pentru toată lumea trebuie să 
fie însă clar că Dinamo e departe de a-și fi 
spus ultimul cuvînt în acest campionat.

Dintre celelalte participante de la Oradea, 
cea mai plăcută surpriză ne-au oferit-o tinerii 
din formația C.N. ASE, pregătită de Gh. Zam- 
firescu. Deși mulți dintre ei se află la primul 
campionat, echipa joacă din ce în ce mai dezin
volt, cu frumoase intenții de a ataca cit mai va
riat. Desigur, ei nu au încă experiența jocului 
în defensivă, primesc foarte multe goluri (por
tarii n-au prea fost la înălțime), dar mai au 
timp suficient ca să învețe. Au și de la cine...

Adrian VASILIU

PREVEDERI REGULAMENTARE
mînii trecute în Sala sporturi
lor din Brașov au reușit un 
debut promițător în actualul 
sezon competitional. Să spunem, 
mai întîi. că sistemul de parti
cipare la acest nou concurs re
publican este deosebit de sti
mulator. porțile fiind deschise 
numai luptătorilor merituoși și 
în majoritatea lor tineri. Ast
fel, pe foile de concurs n-au 
mai fost înscriși concurenti cu 
multe succese în palmares .dar 
care In ultimul timp nu 
s-au mai situat pe locuri frun
tașe nici măcar la finalele re
publicane. De fapt, dintre 
sportivii cunoscuti s-au mai 
numărat de astă-dată printre 
competitori, doar V. Pvșcașu, 
O. Dușa, G, Anghel și E. Pa- 
naite (toți de la Steaua), Gh. 
Bîrcu (Steagul roșu Brașov) și 
Gh. Fodore (Dinamo Brașov). 
In schimb, tinerii au luat cu 
asalt aproape toate cele 10 ca
tegorii. Deosebit de îmbucură
tor este faptul că la categori
ile mari (100 și +100 kg) au 
venit să-și încerce șansele multi 
luptători tineri, înalti. vînioși. 
adică așa cum îsi doresc' de 
ani și ani antrenorii loturilor 
reprezentative ; la ..semigrea" 
au fost 15, iar la „grea" 16 par
ticipant! !

Un cîștig însemnat am con
semnat și la capitolul eficien
tei de concurs. Neîndoios. în 
scurtul timp de cînd a fost 
adus la cunoștința antrenorilor 
regulamentul competitional sub
stanțial modificat, nu se putea 
transforma complet un stil de 

luarea măsurilor pentru Îndrep
tarea situației.
• Iată disciplina (și, impli

cit, indisciplina) oglindită în 
statistica greșelilor tehnice cu 
care au fost sancționați jucă
torii și antrenorii (sau susțină
torii unei echipe, care s-au ex
primat în mod nesportiv ; gre
șeala tehnică respectivă fiind 
trecută antrenorului) forma
țiilor din grupa valorică 1—6 : 
Farul 15 (Băiceanu 2, M.- Cîm- 
pcanu 2, Pașca 2. Spînu 2, 
Marinescu 2, antrenorul Al. Bo- 
toș 2, Mănâilă, Țeglaș și Gh. 
Radu), I.C.E.D. 14 (Grădiștea- 
nu 4, antrenorul M. Cîmpeanu 
4, Chircă 2, Voicu 2, Pogonaru 
și M. Dumitru), Steaua 12 (Că- 
pușan 2, Opșitaru 2, Pîrșu 2, 
Cernat, Netolitzchi, Brăniștea- 
nu, Oczelak, Rădulescu și an
trenorul M. Nedef), Rapid 5 
(Suciu 3, Țurcanu, Gh. Dumi
tru), Dinamo 4 (Ivascencu 2, 
Caraion, Popa) și C S.U. Bra
șov 3 (Marinescu 2, Hegyesi). 
Este de dorit ca și secțiile clu
burilor respective să țină o evi
dență a. celor certați cu disci
plina și, mai cu seamă, să ia 
măsuri pentru curmarea aba
terilor care, în ultimă instanță, 
afectează însuși potențialul for
mației, deseori în jocuri deci
sive.

Dumitru STANCULESCU

luptă folosit de-a lungul mai 
multor ani. Cu atît mai mare 
este meritul antrenorilor si al 
elevilor lor de a fi reușit să 
se adapteze noilor condiții de 
desfășurare a confruntărilor. 
Nu este însă mai puțin ade
vărat că tactica de luptă a 
multor sportivi n-a fost încă 
suficient „lucrată". Din această 
cauză au fost date destule a- 
vertismente care acum au o 
cu totul altă semnificație, ele 
sînt mai greu recuperabile, lup
tătorul fiind penalizat odată cu 
așezarea sa „la parter", pozi
ție din care nu-i va fi deloc 
ușor să evite atacurile adver
sarului aflat în picioare.

în fine, să mai subliniem a- 
bordarea sportivă a tuturor 
partidelor, fără învingători di
nainte cunoscuti, fără tușuri a- 
semănătoare celor pe care lup
tătorii le izbutesc la antrena
mente cu manechinele și fără 
nici un fel de tolerantă la cin- 
tar. Avem, așadar, motive su
ficiente să sperăm că celelal
te etape ale acestui concurs re
publican se vor desfășura la 
un nivel tot mai ridicat, tot 
mai aproape de cerințele din 
arena internațională.

înainte de a încheia aceste 
însemnări trebuie să apreciem 
strădaniile celor două secții 
fruntașe din Brașov (Dinamo 
și Steagul roșu) nu numai pen
tru a se prezenta cît mal bine, 
ci și spre a asigura condiții 
organizatorice excelente aces
tui turneu republican.

Costin CHIRIAC

0 „PREMIERĂ" ÎN COMUNA VULCANA-PA

Am primit Ia redacție o 
scrisoare din partea tovară
șului profesor Mircea Ma- 
riniuc. directorul Scolii ge
nerale din comuna Vulcana- 
Pandele, județul Dîmbovița, 
din care spicuim :

„în paginile ziarului «Spor
tul» s-a analizat și se ana
lizează modul cum sînt În
treținute și folosite diferi
te baze sportive din tară și 
ne-am gîndit să vă scriem 
și despre baza sportivă a 
școlii noastre. în urmă cu 
un an, am bituminizat un 
teren complex pentru bas
chet, volei, tenis, dar rea
lizarea cu care ne mîn- 
drim mult. o consti
tuie sala sporturilor — 
cum ne place să o numim 
(în fotografie). Ea a fost 
realizată prin resurse loca
le și este prima de acest 
fel din mediul sătesc în ju
dețul Dîmbovița. Am pri
mit un substantial sprijin 
din partea comitetului cetă
țenesc de părinți, al elevilor 
și al tuturor cadrelor didac

FARUL VIZEAZĂ TITLUL ANULUI V
(Urmare din pag. 1)

— Vom „arbitra" campiona
tul, toate cele trei fruntașe ale 
clasamentului (Dinamo, Steaua, 
Baia Mare) urmînd a trece 
prin „furcile noastre caudine", ț 
Cine vrea titlul, va trebui să 
ciștige la Constanta.

— Faceți o pregătire care la 
prima vedere pare excepționa
lă. Să cităm din programul u- 
nei zile : de la 7 la 8 antrena

LA VATRA BORNEI, SĂNIEI
I SE DESCHIDE... PiRTIA 1

Vatra Bornei — cunoscuta 
stațiune balneo-climaterică — 
promite să devină o locali
tate de prim rang și pe linie 
de sport, o veche tradiție (cu 
mulți ani in urmă, in par
cul orașului se afle, o pirtie 
de bob), alături de pasiunea 
pentru sporturile de iarnă a 
oamenilor din nordul Moldo
vei, me permite să consem
năm vești dintre cele mai 
bune privind Îmbunătățirea 
bazei materiale. „Am amena
jat aici, la Runc, o pistă de 
beton de 1 km pentru antre
namente la schi pe role și 
este in curs de amenajare 
un... alt kilometru. Alături 
facem un poligon de blatlon, 
primul din țară astfel ame
najat" — ne spunea Dragoș

Macovel, secretar al C.J.E.F.S. 
Suceava. Cea mal mare rea-

- Uzare pe plan sportiv din Va
tra Domei rămine, însă, noua 
pistă de sanie de pe Dealul 
Negru — pistă care, dat fiind 
că zăpada se păstrează aici 
pină spre sfirșitul lunii apri- 
Ue, poate muta centrul de 
greutate al acestei discipline 
în nordul Moldovei. Inaugura
tă cu prilejul deschiderii se
zonului oficial, ptrtla are a- 
cum 400 m lungime și va avea 
in final 800 m, 16 viraje, e 
diferență de nivel de 11,07 m, 
urmînd, firește, ca ia lucră
rile următoare pasiunea lo
calnicilor să fie îmbinată cu 
priceperea unor specialiști In 
astfel de construcții.

Realizarea de la Vatra Bor
nei este binevenită pentru 
dezvoltarea acestei discipline 
olimpice — sania. „Vom reu
și s-o facem așa cum trebuie", 
„N-o să precupețim nici un 
efort pentru realizarea pistei"
— ne spuneau entuziaștii lo
calnici, dintre care l-am a- 
mlntlt pe P. Chlrlluș, M. Mi
ron, M. Cozubaș șl, in special, 
ne primarul orașului, Ion 
Tlrnicerlu.

Felicitări iubitorilor acestei 
discipline din Tara de Sus a 
Moldovei pentru inițierea șl 
realizarea unei foarte necesa
re baze sportive de iarnă 1

Modesto FERRARINI 

tice. care au lucrat fără 
preget. De asemenea, am 
fost sprijiniți și de unele 
întreprinderi — I.M.C. Doi- 
cești. Termocentrala Doicești. 
Bucegi — Pucioasa. I. E. 
Tîrgoviște — fără de care 
elevii nu ar fi putut avea 
acum la dispoziție o ase
menea realizare. în sală, 
activitatea se desfășoară in
tens. echipa feminină de 
baschet a școlii noastre, 
campioană județeană In ul
timii patru ani, se pregă
tește sub conducerea profe
sorului Petre Vlad. pentru a 
fi din nou cea mai bună. 
Dar si băieții sînt angre
nați în activitatea sportivă. 
Cei mai puternici se antre
nează sub îndrumarea maes
trului sportului Ion Iatagan, 
fost component al divizio
narei de lupte libere C. S. 
Tîrgoviște. care a înființat 
la noi un centru de lupte. 
De asemenea. în perioada 
cînd condițiile atmosferice 
nu permit susținerea orelor 
de educație fizică în aer li-

ment în sala de forță ; 9—11
tratamente terapeutice în cli
nica sanatoriului balnear, e- 
xemplar organizată sub condu
cerea medicului primar Suzana 
Bele ; 11—11,30 program de 
gimnastică în bazin (sub îndru
marea lui Mircea Zdruncă, spe
cialist în cultură fizică medi
cală) ; 15—17 antrenament spe
cific de ansamblu pe plajă. E 
imposibil ca un asemenea tur 
de forță, repetat zilnic pe spa
țiul a două săptămîni, să nu 
se repercuteze într-un mod po
zitiv asupra randamentului vi
itor al echipei. »

— Vrem să redevenim echi
pa puternică de acum 4—5 
ani. Am pierdut cițiva jucă
tori de bază la nivelul celor 
două compartimente (grămadă 
fi treisferturi) și prezentăm 
multe noutăți. iată de ce ne 
trebuie timp să refacem echi
pa, s-o consolidăm fizic ți 
moral pentru a aborda cu suc
ces marea performanță. Condi
țiile create rugbyului in Con
stanța sînt excepționale, de a- 
ceea, socot, avem datoria de 
onoare — jucători și antrenori 
deopotrivă — să asigurăm ne- 
intirziat „15-lui“ nostru o va
loare de virf. Împreună cu aju
torul meu apropiat, maestrul 
emerit al sportului Gheorghe 
Dragomirescu, vom căuta să 
imbinăm experiența „vechii 
gărzi" — reprezentată prin ci
teva nume de rezonanță : Bu- 
cos, Motrescu, Florin Constan
tin, Dumitru, fostul căpitan al 
tricolorilor, pe carc-l socotim 
de-al nostru, Cornel Vasile, 
Holban, Mușat, Grigore etc. — 
cu dorința de afirmare a „nou
lui val'", afirmat mai ales prin

bec. lecțiile 
într-un cadru 
ceastă sală 
de noi toti. 
în vedere re: 
două terenuri 
handbal si 1 
altul pentru 
preocupările 
să ridicăm înt 
te sporti\ă U 
mai bun,' asi 
corespundă ci 
vătămîntului

Ii felicită 
din Vulcana-I 
preocupările I 
să mai auzim 
resante despr lor.

Așadar, cu 
■oare, inaugui 
rubrică dedica 
școlar. In toat 
invățămint dir 
numeroase coi 
genericul mar 
„Daciadei", se 
nițiative valor 
să contribuie h 
litativă a educ 
sportului in ș 
multiplele asp 
Ie ridică activ 
dorim să reiat 
tă „cronică", r 
re vrem s-o r< 
variat și mai 
ținut. De acec 
corespondenții 
drele didactice, 
tru a ne trimi 
latări, fotograf 
tatea sportivă 
de Ia competiți 
care »•! luat 
piui celor din 
cana-Pandele : 
fie urmat cit 
de altele ascc

Gh. Vărzaru, 
de ani a și „ 
țională, Gh. 1 
in devenire, I 
la simplul coi 
ciștigă 5—6 
Bezușcu, o ui 
„ochi", Nicușc 
mult așteptat, 
care abia aște 
tării pe Poda 
matur din aci 
Nache, celălal 
cărui loc este 
lui Murariu ți 
să spunem di 
lan (1,98 m), i 
perspective, cc 
Constantin ți 
asigura tușa ? 
pilieri Opriș j 
formare, in c 
mari speranțe.

— O echipă 
poate de frumt

— Adăugați 
întorc și cei i 
fac acum sen 
drlan Lungu (i 
trul „naționale 
rea ți Ene Ne 
„tip Murariu" 
imaginea unei 
să readucă titl

— Prezentul 
sigurat, dar 
mîine 7“

— Nu ne fc 
urmă vin cop 
Ianusevici (ma 
tre care 40 sin 
lui Motrescu ț 
Iui Traian Doi 
Bucur de la c

Farul — care 
tește îndreptăți, 
pregătește cu 
miine...

9 TURISMUL și sporturile 
de iarnă se bucură de multă 
popularitate pe meleagurile 
brașovene. Astfel, Secția de 
transport pe cablu Brașov a 
avut in prima jumătate a 
lunii ianuarie o perioadă de 
vîrl. Cu telecabina de la 
Poiana Brașov au urcat la 
Cristianul Mare 25.800 de per
soane, cu „gondola" 23.600, 
iar cu cele șase schililturi au 
fost transportați peste 85.000 
de amatori de ‘schi, o IN 
PARCUL SPORTIV „23 Au
gust" din Tg. Mureș s-a des
fășurat primul cros al anu
lui. la care au fost prezenți 
numeroși elevi. Printre cîști- 
gători : Felicia Jozsa, Marga
reta Moldovan, T. Șerbănes- 
cu șl Al. Nemeș — toți de la 
C.S.Ș. 2. © STUDENȚII Pl-
TEȘTENI participă în număr 
mare la Întrecerile ediției de 
iarnă a „Daciadei". După 
cum relata prof. Vasile Ciucu- 
rel, șeful catedrei de educație 
fizică, la concursurile de schi, 
șah, tenis de masă, gimnasti
că, handbal și volei, partici
parea studenților a fost bună.

la unele dispt 
te si cadre 
CLUBUL SINI 
cenl a avut 
gală de box, < 
Unirii", la cai 
zențl, pe lingă 
llști din Vidra 
răști. Trofeul 1 
lor din Urzice

Marian sima 
DE ELEVI bun 
parte la lntret 
sănluș pe plri 
Seacă, organ: 
etapei pe mu 
cladei". Printre 
s-au numărat ' 
(Șc. gen. Teliui 
(Șc. gen. 9) — 
Ridișan și Ieși 
bii de la Uț. 
șl fizică) —ia 
DIȚIONALUL
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1 fost pre- 
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Spre sfîrșitul săptămînii tre
cute, după 40 de ore de an
trenamente la altitudinea Sl- 
naiei, F.C. Olt cobora 40 de 
km, la Băicoi, pentru a întîlni 
în meci de verificare, divi
zionara „C“ Petrolul, din loca
litate. Pe un teren acoperit 
cu un strat gros de zăpadă, so
licitant din plin, F.C. Olt a 
Învins cu 2—1 (autorii goluri
lor, I. Petre și Iamandi, res
pectiv Grigore), o echipă care 
a urcat vertiginos în seria sa, 
a IH-a, după ce la conducerea 
tehnică a venit ploieșteanul 
Sandu Fronea. Suporterii lo
cali, organizați șl animați de 
tehnicianul Ion Matei, care au 
tratat cu devotament și avînt 
acest rar prilej de a găzdui o 
divizionară „A", au urmărit e- 
chipa oaspete, alcătuită astfel : 
Anghel (Nedea) — Dinu, Mar- 
tinescu, Ciocioană, Matei — 
Șoarece, Popescu, P. Petre — 
I. Petre, Iamandi, Pițurcă. Ne- 
dumeriților li s-ar fi putut 
răspunde așa : Matei este un 
junior al Universității Oralova, 
împrumutat, împreună cu alt 
junior, Gârleșteanu, pentru „ro
daj" la Divizia „A", in condi
țiile în care nu pot „prinde", 
deocamdată, echipa campionilor. 
Popescu provine din campio
natul județean, de la Confec
ția Scomicești. Iulian Petre a 
venit de la ROVA Roșiori, în 
schimbul lui C. Mincu. A. Min
cu și Leac n-au jucat, fiind

Indisponibili. Iovănescu, Pre
peliță, Gârleșteanu și Lică au 
absentat, primii trei fiind in 
sesiune de examene, ultimul 
satisfăcîndu-și stagiul militar. 
Nicoiae este plecat cu lotul re
prezentativ.

Care au fost concluziile an
trenorului C. Ardeleanu, după 
acest meci dinamic, multă vre
me echilibrat 7 „Sarcinile fizi
ce au fost rezolvate de echipă, 
care a menținut ritmul și a 
construit unele faze reușite, in 
condițiile foarte grele de joc. 
S-au vădit insă deficiențe le
gate de organizarea jocului. 
Nu l-am aprobat nici pe Pi
țurcă, Iamandi și P. Petre, 
mult prea individualiști. Favo
rabilă, prima impresie despre 
Popescu. Cred că am găsit o- 
mul «de pază», care să 
marcaj pe tot terenul".

Seara, după o zi grea (dimi
neața mai avusese loc un an
trenament tehnico-tactic), co
echipierii lui F. C. Olt iți 
stingeau oboseala în căușul 
palmelor lui Constantin Dumi
trescu, masorul echipei. Se ter
minase o zi de muncă, 
preocupările lui F.C. 
mase pe tapet, aveau 
mărturisite de :

Gheorgbe Becheru, 
tele clubului : „Aparent, avem 
toate motivele să fim liniștiți. 
Echipa s-a oprit Ia «zero» în 
clasamentul adevărului, cu trei 
puncte mai sus decit anul tre-

facă

Dar 
Olt, ră- 

să ne fie
președin-

ȘTIRI... MECIURI AMICALE
• NITRAMONIA FAG ARAȘ

— UNIVERSITATEA CLUJ- N APUCA 0—0.
0 ȘOIMII I.P.A. SIBIU — 

INDUSTRIA SÎRMEI C. TUR- 
ZII 5—0 (3—0). Autorii goluri
lor : Beleaua (2), Istvan (2) și 
Birsan. (I. BOȚOCAN — co- 
resp.).
• U.T.A. — ÎNFRĂȚIREA

ORADEA 1—0 <0—0). Pe un
teren acoperit cu zăpadă, lide
rul seriei a Hl-a a Diviziei se
cunde a învins prin golul mar
cat de Cura (min. 80). Revanșa 
acestei intîlniri va avea loc 
mîine, la Oradea.

0 DIVIZIONARA „C“ OȚE
LUL REGHIN a susținut două 
meciuri. Încheiate cu următoa
rele rezultate : 1—2 cu Gaz me
tan Mediaș (au marcat : Bă
lan — min. 36 și Moraru — 
min. 66. de la oaspeți și Popa
— min. 69, de la localnici) și 
0—0 cu Viitorul Gheorghenl. 
(L. MAIOR — coresp.).

0 DINU, ANTRENOR SE
CUND ȘI JUCĂTOR. Avînd In 
vedere faptul să antrenorul 
Valentin Stănescu este și va fi 
ocupat intens cu pregătirea e- 
chipei naționale, conducerea 
clubului Dinamo a decis ca in
ternaționalul Comei Dinu să

se ocupe și de pregătirea echi-, 
pei sale, in calitate de an
trenor secund, Împreună cu 
prof. Tănase Dima.

0 PREGĂTIRILE ARBITRI
LOR BUCUREȘTENI. De două 
ori pe săptămînă, cei aproape 
120 de arbitrii bucuresteni din 
loturile „A", „B“ șl „C“. se 
pregătesc in sala clubului Stea
ua, sub îndrumarea profesori
lor de educație fizică M. Han- 
ganu și L. Pantea. Simbătă și 
duminică arbitrii din loturile 
„B“ șl „C“ vor susține testul 
teoretic.

PETROLUL PLOIEȘTI — S.C. 
BACAU 4—0 (2—0). Pe un teren 
acoperit cu zăpadă, in fața a cir
ca 5.000 de spectatori, care au 
sfidat vremea potrivnică, ieri, pe 
stadionul Petrolul, un med foar
te frumos, In care antrenorul 
Traian Ionescu, cu noua sa echi
pă, a învins la scor tosta-i echi
pă. Pentru divizionara „B“ au 
marcat Rob (min. 33 șl 51) șl 
Gălățeanu (min. 41 șl 70), in 
timp ce pentru băcăuani Botez a 
ratat un penalty In min. 74. Di
vizionara „A" a folosit următoa
rea echipă: Ursachi — Andrieș, 
Lunca. Cărpucl, Elisel — Vama- 
nu, L. Moldovan, Șoșu — Fișlc, 
Botez, Chitara. Au mal jucat In 
formația băcăuană: Arvin te, Pa- 
nalte, I. Solomon șl lancu. (L 
TAnASESCU — coresp.).

cut. Vom avea nouă partide 
acasă in retur, perspectiva de 
a ne îndeplini obiectivul, cla
sarea in primele 10, pare asi
gurată. Dar există și un nor 
care amenință și pe care va 
trebui să-I risipim. Ii îngroașă 
atitudinea lui Iovănescu, recal
citrant, a Iui Leac, revendica
tiv, a lui Șoarece, cu 
turi la disciplină, care 
onorează nici certele 
fotbalistice,__ ______
căpitan de echipă".

Constantin Ardeleanu, antre
nor principal : „F.C, Olt este 
o echipă în construcție, neper- 
mițindu-și să păstreze mai 
mult de cinci oameni din lotul 
cu care a promovat, nu de 
mult, în Divizia „A". La con
fluența dintre două stiluri, cel 
.vechi bazat exclusiv pe spirit 
de luptă, cel nou pe raționali
zarea jocului, pe acomodarea 
la cele două faze ale sale, 
echipa noastră a reușit, in tur, 
'paradoxul de a pierde acasă 
cele șase puncte obținute în 
deplasare. Scontatele ciștiguri 
de maturizare și concurența 
pe posturi, care se profilează, 
îmi par de bun augur".

Florian Dumitrescu, antrenor 
secund : „Sintem o formație 
in căutare de lider. Șoarece nu 
reprezintă, mereu, un exemplu. 
Iovănescu vorbește prea mult, 
Nicoiae vorbește prea puțin. 
Pe Șoarece l-ați văzut ce bine 
a jucat și azi. Dacă ar fi la 
Tel de combativ în toate... fa
zele condiției de fotbalist de 

I performanță ? !“...
f Dr. Vasile Frînculescu, medi
cul echipei : „Imediat după 
încheierea sezonului, trimiși la 
tratament, la Felix, Leac nici 
n-a dat pe acolo, iar A. Mincu 
n-a stat decit 4 zile. Bineînțeles 
că ei se prezintă astăzi nere- 
stabiliți. Acestea sînt tare de 
mentalitate care trag înapoi 
echipa noastră. întotdeauna 
am avut impresia că F.C. Olt 
poale mai mult. Așa cum Ni
coiae s-a oprit, deocamdată, 
Ia poarta echipei naționale, așa 
șl echipa se oprește Ia bariera 
consacrării. Va trebui să o sară 
în 1981".

Spre lauda ei. F.C. Olt n-a 
făcut din perioada montană, 
cu clasicul rulaj pe kilometri 
de zăpadă și subințeleasă ade
ziune la efort, un prilej 
declarații festiviste.

raba- 
nu-și 

calități 
nici calitatea de

de

Ion CUPEN

PE MICUL ECRAN

I
I
I

mai

15-a iarnă în A“
Dumitrache, in Poiana

Brașovului. A 15-a iarnă
in Divizia „A".

— Aud, Florică, că iar ai în-
ceput în forță anul.

— Trebuie. In luna 
fac 33.

— Spune-mi, te rog, cîți 
ai jucat în plin ?

— Hai să zicem, la „națio
nală", pină in *74. Apoi am ve
nii in jos, iar am urcat, un an 
la Jiul.

— De ce a fost 
Florică ?
_— Se cam știe.

ce nuCeea

2.
32

ani

atît de scurt,

Tinerefea.
te știe, insă, e că

„am lăsat hățurile" cind am 
văzut că nea Nae Nicuțor a 
ales intre Dumitrache și Toma 
Zamfir. Atunci mi-am zis: „Nu 
mai e de tine, „mopsule". Și 
am plecat la Petroșani.

— Cum merge la Corvinul ?
— Am prins citeva jocuri 

bune, li datorez mult lui Mir
cea Lucescu. O, de-aș avea, ca 
antrenor, puterea lui de mun
că...

— Cine-ți place, astăzi ?
— E ușor de răspuns : 

Marcel Răducanu.
— De ce ?
— Elimină, cind 

versar sau doi și 
trebuie. Cam asta 
odată.

— Cămătaru ?
— li urez succes, deși nu e 

de pe strada noastră..

vrea, un ad- 
dă gol cind 

făceam, și eu

Dr.
de

Tot in

loanete,
ani la „U“

de ani 
văzut, 
tot ce 

după

SIMBATA 31 IANUARIE, o- 
ra 13, în cuprinsul emisiunii 
„Mozaic" : Jocuri sportive și 
distractive de Iarnă ; selecți- 
uni din finalele Turneului 
campionilor la tenis, desfășu
rat recent la New York 
(Lendl — Mayer șl Borg — 
Connors) ; „Calul, prietenul 
meu" — serial realizat de te
leviziunea franceză (episodul 
3 — derbyul de la Epsom) ; 
rezumatul concursului Inter
național de gimnastică de la 
arena Wembley din Londra, 
cu participarea reprezentante-

lor noastre Emilia Eberle și 
Marilena Vlădărău.

DUMINICA 1 FEBRUARIE, 
ora 16,35, In cuprinsul emisi
unii „Telesport" : Reportaje 
despre pregătirile echipelor 
noastre divizionare pentru re
luarea campionatului de fot
bal ; selecțiunl din „Cupa 
Mondială" la schi alpin ; fil
mul „O zi pe pîrtia de schi 
de la Clăbucet" ; ora 19,20 
(Programul 2) — Telerama 
sport, emisiune de Dumitru 
Tănăsescu.

gheață" de la Brașov a avut 
loc, recent, pe patinoarul ar
tificial Petrolul. Au evoluat 
nu mal puțin de 179 de 
„măști". După o reușită de
monstrație de patinaj artistic, 
prezentată de sportivi de la 
C.S. Tractorul, a urmat „pa
rada măștilor", care a dat 
mult de furcă arbitrilor, ne-

PESTE 
enl au luat 
de schi, și 
din Valea 

s în cadrul 
piu a „Da- 
i evidențiati 
ana Teleucâ
Nelu Pătra 

lâniuș, Anca 
arconi (ani

ma tematici 
hi. • TRA- 
3amaval pe

voițl să distribuie 25 de dis
tincții. Cele trei premii I au 
revenit „măștilor4* prezentate 
de Diana Lazăr („Unirea44), 
Crlstea Horoiu („Omul de ză
padă44) șl Laura Roșea („Fiu- 
turaș44). • CONSILIUL 
DEȚEAN al sindicatelor 
lui a organizat o reușită 
trecere polisportivă la ___
au fost prezenți aproape 200 
de concurenți din întreprin
deri, instituții si școli vasln- 
lene. Au terminat învingători •

JU- 
Vas- 

tn- 
care

dr. Emil Șchlopu (Sănătatea) 
și Mariana Buhăescu (Științ* 
Tanacu) la șah, Andrei Mi
hai (Sănătatea) la tenis de 
masă. Liceul „M. Kogălnicca- 
nu44 (f) și Liceul de chimie 
(b) la handbal. • C.S. CRI- 
ȘUL ORADEA a organizat un 
reușit concurs de lupte gre- 
co-romane cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de la în
ființarea Federației române de 
lupte. Prezentînd o echipă 
mai omogenă, Crișul a cîști- 
gat turneul, pe locurile ur
mătoare situîndu-se : Biho
reana Marghlta, C.S.Ș. Ora
dea și Gloria Arad. S PE 
UNGĂ echipa de fotbal C.S. 
ITrgovlște, care vizează cu 
mari șanse revenirea ti Di
vizia „A4*, s-a înființat re
cent un club al susținătorilor. 
Primul dialog echipă — su
porteri a și avut loc zilei® 
trecute.

RELATĂRI DE LA : C. Gru
ia, C. AIbu, I. Fețeanu, D. 
Diaconescu, 1. Vlad. G. Lorac, 
M. Florea, I. Ghlșa și M. 
Avanu.

Poiană. Doctorul 
Mircea loanete aleargă ti
nerește, ca să facă joncțiu
nea cu „șepcile roșii" la locul 
convenit, pentru puls.

— Cum e, doctore 1
— Adaptare frumoasă la e- 

fort (rînd pe rînd, Boca, Țe- 
gean, Batacliu, Țiglariu și toți 
ceilalți iți comunică „bătăile" 
pe 10 secunde).

— Nu e* prea mult acest 
200 „peste" 7

— Dacă fazele mari ale fot
balului cer 200, atunci antrena
mentul nu poate veni mai jos. 
E o problemă de adaptare. Și 
la „U" s-a realizat acest lucru.

— Ne cunoaștem, parcă, de-o 
viață.

— Cred și eu. De 32 
tint medic, la „LJ“. Am 
cu ochi de medic, cam 
a dat Clujul sportiv 
război.

— Hai să încercăm un cla
sament al primilor cinci.

— Pe primul loc r amine 
Moina. Pe al doilea vine Mir
cea Luca, și 
mi-e prieten. Ar urma 
suc. Nu poate lipsi Eva Zdrgti, 
in ciuda tnfringerii de la Olim
piadă. Iar pe cinci, un rugbyst, 
Radu Demian.

— Doar Eva ar fi din ultima 
generație.

nu pentru că 
Ivan-

o să vadă curînd toată tara.

— Clasamentul meu arc un
amendament.

— ? !
— Cîmpeanu II e cel mai

mare talent pe care l-a dat
fotbalul clujean după ’44. Anta

3 ion Ionescu și 
legenda Rapidului

In timp ce stăteam de 
vorbă cu dr. loanete, a 
venit Ion Ionescu-Rapid, atras 
de sprinturile clujenilor și de 
panta înzăpezită.

— Ce planuri aveți, Puiule ?
— E greu să răspunzi cum 

aștedfptă suporterii cind Tirgo- 
viștea s-a dus la plus 11, dar 
încercăm să omogenizăm o e- 
chipă in care avem șapte ju
cători de Divizia „C".

— Ce fac juniorii, copiii 7
— E firesc să întrebi așa 

cind e vorba de Rațpid, dar a 
da vina pe antrenorii copiilor 
nis e corect. Nu poți crește 
copii fără teren ; fotbalul nu 
te învață pe bitum, iar copiii

trebuie să simtă că sini la ei 
acasă. Toate astea sint vala
bile și pentru echipa de se
niori. Rapid e o obsesie pen
tru zeci de mii de suporteri, 
dar se uită că echipa noastră 
se antrenează azi pe „Pasteur", 
mîine pe „Republicii", poimiine 
pe „Casa Scînteii". Sintem, cum 
se zice, o echipă ambulantă. 
Culmea e că nici meciurile nu 
le putem juca pe terenul pe 
care au jucat Baratki, Bazil 
Marian și Nichi Dumitriu.

— De ce, Puiule 7
— Îmi vine să rid. Pentru 

că avem prea mulți suporteri 
și nu se poate asigura organi
zarea pe un stadion cu nu
mai... 14 500 de locuri.

— Și-atunci 7
— Așteptăm ca Rapid să nu 

mai fie doar o legendă...

Ioan CHIRILA

GIUCHICl VISEAZA ECHIPA NAȚIONALĂ
Șl... ECUSONUL F.I.F.A. !

„Copilul teribil" al Tlmlșoa- 
. Miroslav Gluchicl, a revenit 

după doi ’ 
fotbalului 
In ultima

— Putea . 
bund. Antrenorul Petre 
mi-a găsit postul care-mi convine 
cel mai mult, cel de virf II. Din 
păcate, am început pregătirea de 
vară cu două săptămtni mai ttr- 
Ziu, tot aștepttnd să mă la „Poli" 
Timișoara. Nu regret insă că am 
venit la Jiul. Am intilnit un co
lectiv sudat sufletește, fără „grupu
lețe1", cu doi antrenori care au 
fost fotbaliști șl sint apropiațl de 
jucători. Accidentarea din meciul 
cu „V" Cluj-Napoca ml-a frlnt 
Insd frumosul zbor de toamnă. 
Sper să-l continui In primăvară. 
Am 27 de ani și trebuie sd dau 
„marea lovitură"...

— Adică 7 !...
— Naționala, nu-i un 

Am „tras" și tn tur, aveam un 
culoar bun, presa mă susținea, 
dar a venit „căderea" din final, 
datorită, In primul rînd, acciden
tării. Iarna asta nu „trag" decit 
cu gtndul la națională. Vnii vor 
zfmbi, dar eu Îmi văd de trea
bă. Am dat opt goluri pentru Jiul, 
voi mai da, mi-au ieșit citeva me
ciuri foarte bune tn deplasare, 
am deci motive să... visez. Sănă
tos să fiu eu, că, dacă mi-am pus 
In glnd ceva, trebuie să ți rea
lizez...

roi,
ani pe prima scenă a 
nostru și a spus ceva 
toamnă, la Jiul.
fi chiar o toamnă mai 

- - • Llbardi

secret I...

— Țl-ai pus In glnd șl să... ra
tezi atîta, chiar singur cu poarta 
goală, după ce al driblat tot 7...

— Nu mai e ca pe vremea lui 
„Poli" și U.M.T. M-am mai 
maturizat și eu, oricit aș iubi dri
blingul. Joc mai simplu, postul 
mă obligi...

— Amintești mereu de „Poli"... 
Cum o vezi In primăvară 7

— „Poli" e prima mea dragoste... 
Și iniina tmi bate pentru ea. 
„Poli" e echipa care a „scos" pe 
Celtic, asta nu trebuie sd uite ju
cătorii ei. Pentru că timișorenii 
au un lot mai bun decit Jiul, dar 
nu și o echipă de prieteni, ca 
aici la Petroșani. Văd 
„Poli" o primăvară mai 
decit pentru Jiul. Din 
pentru timișoreni, a „căzut" tur
neul de peste Ocean care ar fi 
însemnat o piatră de moară le
gată de gîtul unei echipe care 
respiră greu.... jiul și „Poli" nu 
vor retrograda insă, «ini alfii a- 
menințați...

— Ce te frămlntă cel mal mult, 
ca fotbalist 7

— Arbitrajele I... ___
niciodată, parcă, multe jocuri au 
fost stricate de arbitraje. Astăzi, 
ca să poți emite pretenții tn de
plasare, trebuie să joci de două 
ori mai bine decit echipa gazdă.

— E și cazul Jiului, cind e... 
gazdă 7

— E un fals principiu de apli
care a regulamentului I Arbitrii 
favorizează pe față gazdele șl.

pentru 
grea 

fericire

în tur, ca

atunci, te invită pe tine, jucător 
al echipei oaspete să te menajezi 
pentru... meciul de acasă. Ceea ce 
alterează adevăratul criteriu al 
valorii. Să vă dau un exemplu. 
La Hunedoara, arbitrul C. Szilaghi 
mi-a arătat cartonașul galben tn... 
min. 2 pentru că, fiind la pămint, 
îi strigam unui coleg să se re
plieze în locul meu. Cu un car
tonaș galben în min. 2 poți sd 
pleci la cabine /...

— De ce nu te faci arbitru, să 
restabilești balanța, ca alți tineri, 
foști jucători ?

— Păi, eu sînt arbitru ! Am ca
tegoria a Il-a. Deși sînt profe
sor de educație fizică, și aș pu
tea să devin antrenor, cred că 
mă voi face arbitru. Să ajung ca 
Igna în primii lui ani, șl să atac 
ecusonul F.I.F.A. Și, în primul 
rînd, să apăr jucătorii tehnici de 
duritățile unor apărători...

Mircea M. IONESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRONOSTICURI...

In speranța că oferim partici- 
panților la concursul Pronosport 
de duminică 1 februarie o sursă 
utilă de inspirație, redăm prono
sticurile făcute de Nicoiae Proca, 
antrenorul echipei F.C.M. Brașov;

I.
11.

III.
IV.
V. 

-VI. 
VII

Bologna — Como
Brescia — Ascoli 
Cagliari — Pistoiese 
Fiorentina — Juv. (p) 
Fiore. — Juventus (f) 1, 
Inter. — Catanzaro (p)
Inter — Catanzaro (f) 1,

2 :a 17.500 lei ; cat. 2 : 3 variante 
100% a 20.334 lei și 12 variante 
25% a 5.084 lei;
4.413 lei; cat. 4: 69,50 a 1.683 
cat. 5: 223,25 a 524 lei; cat. 6: 
a 248 lei; cat. X: 2.388,50 a 
lei.

Report la categoria 1: 500.000

VIII. Napoli — Udinese (pauză)
IX. Napoli — Udinese 
X. Roma —. Avellino

XI. Roma — Avellino 
XII. Torino — Perugia 

XIII. Torino — Perugia
♦

Tragerea obișnuită Loto 
lăzi, 30 ianuarie 1981, se 
zează in direct începînd 
ora 13,25,
CÂȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 23 IANUARIE 1981
Cal. 1: 1 variantă 100% (autotu

rism Dacia 1300) și 3 variante 25%

(final) 
(P) 1. 
(final)
(P) 

(final)

1
1 

X
1

X 
X

cat. 3: 26,50 a 
lei; 
472 
100

de as- 
televi- 
de la

lei.
1

X
1

X. 2
X, 2 

X 
X

1,
LOTO

Autoturismul „Dacia 1300" de la 
categoria 1, realizat pe un bilet 
jucat 100%, a revenit participan
tului GLIGORE PUPETI din Lu
goj.



4)e astăzi, la Bacău, lași și București

PRIMELE TURMEE DE VOLEI (feminin)
A FOST ANUL SCHIMBĂRILOR (de nume si structură) 

IN COMPETIȚIILE SPERANȚELOR FOTBALULUI...
PE GRUPE

Faza a doua a campionatului 
Diviziei „A“ feminine de volei 
— constând dintr-un sir de 4 
turnee, in fiecare dintre cele 3 
grupe valorice stabilite de în
trecerea tur-retur pe serii — 
programează de astăzi pînă du
minică, la Bacău (locurile 
1—4), Iași (locurile 5—8) și 
București (locurile 9—12). jocu
rile primului turneu.

In „careul*1 fruntașelor figu
rează trei dintre participantele 
la turneul final al ediției tre
cute : Dinamo (campioana
tării). Farul și Știința Bacău. 
A patra este C.S.U. Galați, care 
ia locul Universității Craiova, 
coborâtă in acest sezon tocmai 
în ultima grupă valorică ! în 
timp ce • în rîndul celor patru 
candidate la retrogradare, fată 
de ediția trecută nu mai apare 
decit Universitatea București, 
care va lupta pentru supravie
țuire în primul eșa.on cu 
Chimpex Constanta, cu studen
tele craiovene si cu cele din 
Cluj-Napoca.

înccpind de azi, la Brașov

CONCURSUL PE CATEGORII
în Sala sporturilor din Bra

șov, cei mai ’ uni luptători ai 
țării de la stilul greco-romane 
se reunesc, de azi. într-o în
trecere interesantă : prima eta
pă a Concursului republican 
pe categorii de greutate. La 
competiția ce se desfășoară 
timp de trei zile la Brașov, 
conform regulamentului, au 
drept de participare numai 
sportivi fruntași, care au obți
nut în anul precedent rezul
tate bune în competițiile in
terne : primii trei clasați la 
campionatele naționale ale se
niorilor (dacă n-au depășit 
vîrsta de 27 de ani , cei situați 
pe locurile 4—6 (limită de vîr- 
stă 25 de ani), primii șase cla
sați in campionatul juniorilor 
mari, ca și cei care au intrat

VALORICE
Desigur, atenția iubitorilor 

voleiului se îndreaptă mai mult 
spre disputa pentru titlul de 
campioană, care ni se pare în 
acest an mal echilibrată, Farul 
și CJ5.U. Galați fiind adversa
re mal incomode ca oricând 
pentru campioana ultimelor 
șase ediții. Dinamo. Cu deose
bit interes va fi. urmărită si 
lupta pentru evitarea retrogra
dării. Mai puțin agitată va fi 
— firește — competiția echi
pele»- din mijlocul Ierarhiei, 
miza jocurilor nefiind prea 
mare...
• LA MASCULIN, primele 

turnee pe grupe valorice sînl 
programate In zilele de 6, 7 si 
8 februarie la Baia Mare (locu
rile 1—4). Timișoara (5—8) si 
București (9—12).
• IERI, LA BACAU, în 

med contând pentru ultima e- 
tapă a întrecerii pe serii din 
cadrul campionatului masculin. 
Viitorul Bacău — Silvana Șlm- 
Ieu Silvaaiei 3—2 (—11. 11, —8, 
12, 8).

LA LUPTE GRECO-ROMANE
în primii 6 la „internaționalele** 
țării noastre.

în concluzie, pe saltelele de 
concurs din Sala sporturilor 
din Brașov vor evolua luptători 
ca Ștefan Rusu, Ion Draica, 
Nicu Gingă, Constantin Ale
xandru, Petre Dicu, Vasile An
drei, Ivan Savin, dar și tineri 
ca Nicolae Zamfir, Ștefan Ne- 
grișan. Ion Răduțescu, Gheor- 
ghe Glonț, Gheorghe Mines, 
Iile Matei, Mihai Cișmaș, Ma
rian Ștefan, Nicolae lordache, 
sportivi care vizează un Ioc în 
echipa națională. Așa stând 
lucrurile, concursul nu este cu 
nimic inferior campionatelor 
individuale, disputele celor mal 
buni luptători fiind așteptate cu 
viu interes.

• Anglia și Ungaria au cîștîgat cele două mari turnee 
ale anului • Jucînd bine la Leipzig, juniorii noștri au 
obținut calificarea pentru Australia • Va confirma oara 

și promoția lui Allen, Skrobowski, Thiele și Gabor ?

1980, an fără campionat mon
dial de juniori. In 1979 s-a dis
putat ediția a II-a a acestei mari 
întreceri. Ea avut loc în Japonia 
unde, intr-o confruntare selectă, 
învingătoare a fost Argentina, e- 
chipa iul Maradona, cel care a 
devenit noua stea a fotbalului 
mondial. Următoarea ediție a 
întrecerii supreme este programa
tă anul viitor, tocmai la antipozi, 
în „Țara cangurilor**. Șl pentru 
a ajunge acolo — obiectiv de 
maximă importanță al fiecărei 
echipe naționale de juniori — in 
1980, anul care constituie subiec
tul de retrospectivă al acestor 
rlnduiî, s-a dat o luptă tenace, 
aprigă, dar niciodată dură, între 
speranțele bătrînulul nostru con
tinent. 1980 a fost, prin urmare, 
un an al calificărilor, al obține
rii pașapoartelor pentru Austra
lia... A fost însă șl un an al 
schimbărilor (de denumiri șl de 
structură) a principalelor compe
tiții organizate de U.E.F.A. șl a- 
supra acestora — de o mare im
portanță pentru viitorul fotbalu
lui — ne vom opri mal întil. Ast
fel, turneul U.E.F.A., ajuns la a 
33-a ediție, s-a transformat in 
CAMPIONATUL EUROPEAN
DE JUNIORI. Schimbîndu-se ti
tulatura competiției — după cum 
afirmau In luna mal, la Leipzig, 
principalii reprezentanți al fot
balului european — se urmărește 
obținerea unul salt de calitate a 
întrecerii ; salt pe care 1-1 con
feră șl faptul că șase din cele 16 
echipe participante la turneul fi
nal se califică pentru campiona
tul mondial, preocupările pentru 
fotbalul... viitor s-au văzut șl 
mal pregnant prin materializarea 
unei a doua inițiative : CAM
PIONATUL EUROPEAN DE JU
NIORI n, întrecere rezervată 
selecționatelor alcătuite din ju
cători pînă la 16 ani, un fel de 
frate mal mic al celuilalt cam
pionat european. „Under 16“ va 
fi o competiție care va grăbi 
maturizarea marilor talente ale 
fotbalului eurbpean.

TURNEUL prietenia s-a des
fășurat in R.P.D. Coreeană. cu 
participarea a 9 selecționate din 
țările socialiste. Șl această între
cere a suferit modificări de struc
tură. Pînă acum competiția se 
desfășura pe două grupe a cite 
5 echipe, cîștigătoarele disputîn- 
du-sl finala mare, iar „locurile 
2*. finala mică. Anul acesta, 

primele două echipe din fiecare 
serie au jucat turneu, contind 
insă și rezultatul din grupă. In 
noua sa formulă, turneul a fost 
cîștigat de echipa Ungariei, vii
toarea noastră adversară din 
preliminariile Campionatului eu
ropean I.

Turneul U.E.F.A. s-a desfășurat 
la Leipzig. A fost o Întrecere de 
bun nivel tehnic, bine organizată, 
cu multe meciuri pasionante și 
surprize de mari proporții. Cine 
ar fi crezut, de exemplu, că 
Polonia va ajunge pînă în finală, 
unde pur șl simplu s-a autoîn- 
vins T Cine ar fi crezut că echi
pa țării gazdă, R. D. Germană, 
va capota chiar din start, pier- 
zînd in fața Bulgariei ? Ultimul 
Turneu U.E.F.A. a dat pînă la 
urmă cîștig de cauză juniorilor 
englezi (2—1 in finala cu Polo
nia), echipa performeră a între
cerii avind în Paul Allen — cel 
care ne-a vizitat recent țara cu 
West Ham United — un excelent 
conducător de Joc, in Thomas 
Caton un „libero* inteligent, iar 
în Mark Hateley un atacant per
cutant și, în același timp, un 
bun distribuitor de ,,pase-gol“. 
Despre cel trei „pul de lei“ al 
Alblonulul, ca șl despre olande
zul Antbonlus van Leur, polone
zul Plotr Skrobowski, vest-ger- 
manul Ganther Thiele, italianul 
Giuseppe Galderisl, francezul 
Jean Marc Fererri sau portughe
zul Mario Fernandez sigur se va 
mal auzi pentru că, acolo, la 
Turneul U.E.F.A., ei au demons-

la Wijk aan Zee
fl. GHEORGHIU REMIZEAZĂ CU 0. ANDERSSON

AMSTERDAM, 29 (Agerpres). 
— în runda a 10-a a turneului 
internațional de șah de la 
Wijk aan Zee (Olanda). Florin 
Gheorghiu a remizat în 16 mu
tări cu suedezul Ulf Andersson. 
Timman a cîștigat la Taimanov 
iar Browne a remizat cu So
so nko. 

SCHIOARELE ELVEȚIENE CONTINUĂ

trat calitățile necesare cerute de 
fotbalul modern. Șase echipe, 
primele patru clasate (Anglia, 
Polonia, Italia șl olanda), plus 
două, cu punctajul cel mai bun 
din cele patru grupe (Spania șl 
România) s-au calificat pentru 
turneul final al campionatului 
mondial din Australia. Este, in
discutabil, un important obiectiv 
realizat de Juniorii noștri „trico
lori”, pe care cîteva mari ratări 
în partida cu Polonia i-au pri
vat de un loc în semifinale. Lo
cul 6 este, totuși, un loc bun șl 
lată „ll“-le care l-a obținut ; A- 
lexa (Moldovan) — Viscreanu, 
Marinescu, Balint, Rednic — nie, 
Niță, Iliescu (Fișic) — D. Zam
fir, Csordaș (Bolba), Gabor (Czi- 
ka). Aceștia vor reprezenta, pen
tru prima dată, fotbalul româ
nesc la campionatul mondial de 
juniori.

Revenind, Insă, de la „ce a 
fost*, la actualitate, să notăm că 
in toamna ltd ’89 au și avut loc 
primele meciuri din cadrul preli
minariilor pentru întiiul Campio
nat european de Juniori I, a că
rei fază finală — tot cu 16 echipe 
— va fi organizată de federația 
de fotbal vest-germană intre 2S 
mai șl 3 iunie. O echipă a șl ob
ținut calificarea, Danemarca. 1—6 
șl 3—1 cu Norvegia. Marea ma
joritate a partidelor din cele 
două întreceri vor avea loc insă 
în primăvara lui ’81. Atunci se 
vor număra... bobocii.

Laurențiu DUMITRESCU

în clasament, pe primul loc 
se află Sosonko (Olanda), cu 
6*/i puncte, urmat de Browne 
(S.U.A.) și Timman (Olanda) 
cu cite 5‘A puncte. Gheorghiu 
(România), Andersson (Suedia), 
Taimanov (U.R.S.S.), Ree (O- 
landa) și Sveșnikov (U.R.S.S.) 
au cite 5 puncte.

SUPER CUPA MONDIALĂ LA HANDBAL MASCULIN SĂ DOMINE ÎN „CUPA MONDIALA44
(Urmare din pag l)

II.C. Minaur Baia Mare ș.a. Din 
lotul în care apare în premieră 
pivotul dinamovist Vasile Oprea 
lipsește însă — ați remarcat, 
desigur, parcurgînd lista lotului
— căpitanul echipei naționale, 
conducătorul de joc Radu Voi- 
na. Rugîndu-1 pe medicul lotu
lui. dr. Constantin Șerpe, să 
ne înfățișeze cauza, acesta ne-a 
prezentat un veritabil ..bule
tin medical** : „Radu este sus
pect de menise extern la ge
nunchiul sting și nu va putea 
juca la «Super Cupă-. Mai am 
insă și alți jucători cu «pro
bleme». Măricel Voinea, Iosif 
Boroș și alții au și ei trauma
tisme mai vechi sau mai noi. 
Toți fac tratamente la servicii 
de specialitate".

Firește, situația nu este u- 
șoară. Incisivul conducător dte 
joc al naționalei va fi înlocuit 
de Iosif Boroș (și el cu „pro
bleme"...), dar Măricel Voinea
— de pildă — n-are o rezervă 
pe măsura sa în cazul necesi
tății înlocuirii, ca si Vasile 
Stingă dealtfel. Lascăr Pană 
este însă optimist : „Va trebui, 
în orice condiții, să facem do
vada drumului valoric ascen

• DUELUL STENMARK — MULLER in 
„Cupa Mondială* a schiului alpin este re
zolvat pentru moment în favoarea primu
lui. Ingemar Stenmark, după victoria sa 
în slalomul uriaș de la Adelboden, la a- 
vans substanțial de puncte asupra lui Pe
ter Mfiller, victima acelei foarte spectacu
loase căzături din coborîrea de la Wen- 
gen. Acesta din urmă, cu numai trei pre- 
be din specialitatea sa rămase în calendar, 
față de 11 slalomuri în care suedezul poate 
zburda în voie, pare vizibil dezavantajat 
în jocul șanselor. Dar... • SE CAUTA AD
VERSARI pentru Teofilo Stevenson, „eter
nul* nr. 1 mondial al boxului amator. Șl 
se pare că a și fost găsit unul, în persoana 
tînărului pugilist sovietic de categoria grea, 
Aleksandr lagubkin (19 ani). Noul campion 
unional absolut, excelent dbtat fizicește — 
cu 91 kg greutate și 1,90 m înălțime — 
este șl un fin tehnician, posesor al unei 
maniere combinative de luptă în ring, care 
amintește tocmai de stilul cunoscutului bo
xer cubanez. Iagubkin a cîștigat pînă acum 
98 meciuri din cele 107 susținute, în mare 
majoritate cu victorii înainte de limită. • 
O DECIZIE SURPRINZĂTOARE a Federației 
engleze de fotbal (F.A.) scoate din circuit 
folosirea cartonașelor, galbene și roșii, în 
arbitrajul prestat ne terenurile sale. S-a 
considerat că în ultimul sezon al soccerulul

insular metoda a dus la nedorite abuzuri 
din partea „cavalerilor fluierului*, cărora 
11 se recomandă de aici încolo mai multă 
autoritate naturală, diminuată — zlce-se — 
prin avertizările vizuale de tip mecanic. Ce 
vor face însă fotbaliștii englezi în tocurile 
Internaționale, unde uzul cartonașelor ră-

mîne în vigoare ? 0 ZVONURI NECONFIR
MATE anunță că locul lui Jan Zwartkruis 
la conducerea tehnică a naționalei de fot
bal a Olandei, rămas vacant după demisia 
acestuia, va fl luat de nimeni altul decît 
Johan . Cruyff ! o revenire, cu adevărat, 
remarcabilă. • PENTRU PRIMA OARA în 
142 de ani de cînd ființează „Regata Hen
ley*, probă tradițională a canotajului bri
tanic, vor fi acceptate la actuala ediție si 
concurente feminine. Anume, în două ca
tegorii, la 4 4- 1 și dublu vîsle. • O SIM

PLA PRIVIRE pe lista podiumului celor 
două clasamente 1980 ale federației de tenis 
din Cehoslovacia ne convinge că această 
țară și-a consolidat sensibil rolul de frun
tașă în sportul rachetei pe continent. Iată 
numele menționate : 1. Ivan Lendl, 2. To
mas Smid, 3. Pavel Slozll — la băieți ; 1. 
Hana Mandlikova, 2. Regina Marsikova, 3. 
Renata Toinanova — la fete. Impresionant 
eșalon de vedete, reunite sub culorile ace
leiași echipe. • AȘTEPTAȚI CU RĂBDARE 
pe depanatorii de televizoare — așa ne în
vață pățania tragică a cunoscutului fotba
list argentinian Hugo Pena, stoperul echi
pei San Lorenzo Almagro. Acesta și-a pier
dut viața, de-a dreptul incredibil, fiind e- 
lectrocutat în timp ce încerca să-și renare 
singur televizorul conectat la rețea. 49 A 
MURIT Aleksandr Kotov, unul din „clasi
cii* școlii șahiste sovietice. Avea 68 de ani 
și purta titlul de mare maestru interna
țional de la vîrsta de 26 de ani. A cîștigat 
un turneu inter-zonal, în 1952, dar s-a dis
tins mai cu seamă în domeniul literaturii 
de specialitate, ca autor a numeroase lu
crări teoretice și de beletristică șahWă. 
K^+ov a semnat și scenariul filmului ..7ă- 

albe ale Rusiei* dedicat neuitatului 
campion mondial Aleksandr AWn

Radu VOIA

dent pe care echipa noastră il 
parcurge. Nimeni nu pleacă la 
luptă neînsoțit de gindul vic
toriei și noi, antrenori și jucă
tori, sîntem ferm hotărițl să 
folosim și această ocazie pen
tru a consolida noul prestigiu 
pe care handbalul românesc și 
l-a făurit în campania olimpică 
’80. In această întrecere tinerii 
din lot vor da marele lor exa
men, de rezultatele pe care le 
vor obține depinzind titulari
zarea lor".

Reuniți după o lungă perioa
dă, jucătorii lotului au stadii 
diferite de pregătire. Unii s-au 
aflat în plină perioadă cornpe- 
tițională (R.C. Minaur a jucat 
în Cupa cupelor, Steaua și Di
namo au întreprins turnee 
peste hotare), alții însă n-au 
prea făcut mare lucru (Poli 
Timișoara, de pildă). Ținând 
seama de caracterul eterogen 
al stadiilor de pregătire, an
trenorii lotului au acordat o 
mare atenție Individualizării. 
Dar timpul trece șl totul tre
buie să se desfășoare în ritmul 
trepidant impus de apropierea 
startului în marea competiție a 
sezonului sportiv ’81.

Asistând la antrenamente 
n-al impresia de campanie in

tensă, așa cum a fost cazul in 
perioada preolimpică. dar grija 
pentru marcarea unui nou pro
gres este evidentă. Și, poate, 
ar trebui subliniat și faptul că 
se caută soluții și se fac efor
turi lăudabile pentru realizarea 
unei garnituri de „rezerve" la 
nivelul titularilor, că există cu
rajul de a se porni la luptă — 
in posturi cheie — cu oameni 
din linia a doua, manifestin- 
du-se încredere în potențialul 
lor, în posibilitățile lor de a 
corespunde integral. Bazați pe 
aceste considerente, putem aș
tepta, deci, cu încredere noua 
ediție a „Super Cupei".

CONCURS DE LUPTE GRECO ROMANE LA MALMOE
STOCKHOLM, 29 (Agerpres). 

— La Malmoe au luat slîrșU 
întrecerile competiției interna
ționale de lupte greco-romane 
pentru „Trofeul Klippan44. Pe 
echipe victoria a revenit selec
ționatei U.R.S.S. cu 28 puncte, 
urmată de cele ale Suediei — 
12 puncte, Bulgariei — 9 punc
te, Cehoslovaciei — 5 puncte. 
Norvegiei — 3 puncte etc. în

PARIS. 29 (Agerpres). — La 
Megeve (Franța), în cadrul 
„Cupei Mondiale" la schi s-a 
disputat o probă feminină de 
coborîre care a fost câștigată 
de elvețiană Doris de Agostini, 
cronometrată cu timpul de 
1:21,20. Pe locurile următoare 
s-au clasat Marie Therese Na- 
dig (Elveția) — 1:21,70 și To
nii Fjeldstad (Norvegia) — 
1:21,86.

în clasamentul general a! 
„Cupei Mondiale", pe primul 
loc se află Marie Therese 
Nadlg cu 215 puncte, ur
mată de Erika Hess (Elveția) 

clasamentele individuale luptă
torii sovietici au ocupat locul 
întîi la 8 categorii. La catego
ria 90 kg a cîștigat suedezul 
Gullden, care în finală l-a în
vins la puncte pe sovieticul 
Valeri Dolghis, iar la categoria 
plus 100 kg victoria a fost re
purtată de Rangel Gherovski 
(Bulgaria).

— 152 puncte și Christa Kins- 
hofer (RJ. Germania) — 145 
puncte.

• TELEX •
ATLETISM O In concursul in

ternațional de la Wellington 
(Noua Zeelandă), aruncarea su
liței a fost cîștigată de Mikloi 
Nemeth (Ungaria) cu 87 m. Pro
ba feminină a revenit aruncătoa
rei engleze Tessa Sanderson — 
57,03 m. Finlandezul Pudas s-a 
clasat primul la săritura cu pră
jina — 5,30 m.

BASCHET ® La Ruse s-a dis
putat o întâlnire internațională ar- 
m Leală între echipa studenților 
din Bulgaria și o selecționată 
studențească a României. Bas- 
chetbaliștii români au cîștigat cu 
scorul de 86—85 (49—46).

FOTBAL • Selecționata Bulga
riei a întâlnit la Quito echipa 
Ecuadorului, oaspeții term in în d 
învingători cu 3—1 (1—0). • La
Montevideo în meciul amical din
tre „Nacional*, campioana Urugua- 
yulul șl formația Honved Buda
pesta, gazdele au -obținut victoria 
cu 2—0 (1-0).

NATATIE • In concursul de 
la Christchurch (Noua Zeelandă), 
înotătorul canadian Alex. Nau
man a cîștigat proba de 200 m 
mixt cu 2:05,04, iar americanul 
Doug Northway s-a situat oe 
primul loc în proba de 200 na 
liber, cu 1:52,63. în proba femi
nină de sărituri de la trambulină 
(3 m), victoria a revenit sportivei 
chineze Du Huiying, care a tota
lizat 412,90 puncte.

ȘAH • în runda a 9-a a tur
neului de la Linares, Karpov a 
făcut Remiză cu Spasski, Bellon 
a cîștigat la Ribli, iar Christian
sen a întrerupt cu Larsen Por- 
tisch a remizat cu Kavalok. P« 
primul loc se află Karpov 
(U.R.S.S.) cu 7 puncte, urmat de 
Christiansen (S.U.A.) — 5V?
Larsen (Danemarca), Ribli fUn- 
garia), Spasskl (U.R.S.S.) si Ka- 
valek (S.U.A.) — cu cîte 5 o

TENIS ® Rezultate din turneul 
de la Philadelphia ; Connors — 
Felgl 7—5, 4—6, 6—4 ; Ramirez
— Simpson 6—3, 6—4 : Amaya — 
Riessen 3—6, 7—6, 7—6 ; S. Mover
— Dupre 7—6, 3—6, 6—4 ; Stoc
kton — Dent 7—6, 7—6 : Portes
— Pattison 6—2, 6—3 : Tulasne — 
Purcell 6—4, 6—1 ; Fibak — De
laney 1—6, 6—2, 6—0 : G'^mnlva
— Waltz 6—4, 3—6. 6—3 : Nonh — 
Moor 6—4, 3—6, 6—3 ; Tonne*- — 
Gunthardt 6—3, 6—4 : T'm Gul- 
likson — Gottfried 7—5. 6—"
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