
iNCHtlEREA WITH TOVARĂȘUIUI
ȚVIETIN MIATOVICI.

președintele Prezidiului It S. I. Iugoslavia

Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU 
și ȚVIETIN MIATOVICI și-au exprimat ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

satisfacția fafă de caracterul 
fructuos al convorbirilor purtate

Luni, 2 februarie, au avut 
loc, la Timișoara, convorbirile 
intre tovarășul Nicolae 
Ccaușcscu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul 
Țvietin Miatovici, președintele 
Prezidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia.

Noul dialog dintre conducă
torii de partid și de stat ai 
României și Iugoslaviei se în
scrie in tradiția raporturilor de 
bună vecinătate ale căror baze 
trainice au fost puse de to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
de președintele Iosip Broz Tito.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie, de în
credere și înțelegere mutuală, 
s-a efectuat o informare reci
procă asupra preocupărilor ac
tuale ale celor două partide și 
guverne privind dezvoltarea 
economico-socială a celor două 
țări, au fost examinate stadiul 
îndeplinirii înțelegerilor conve
nite la nivel înalt, împreună 
cu noi măsuri pentru extinde
rea colaborării bilaterale și s-a 
făcut un schimb de păreri cu 
privire la unele probleme ale 
situației internaționale.

Tovarășii Nicolae Ccaușescu 
și Țvietin Miatovici și-au ex
primat satisfacția față de ca
racterul fructuos al convorbiri
lor purtate, afirmîndu-șî con- 
vingorea că, pe baza înțelege
rilor stabilite, se va realiza o 
dezvoltare și mai largă a cola
borării dintre țările și partidele 
noastre, se va întări și mai 
mult prietenia și solidaritatea 
dintre poporul român și po
poarele iugoslave, în interesul 
lor, al cauzei socialismului, 
progresului și păcii în lume.

★
Tovarășul Nicolae Ccaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român; președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, luni, la Timișoara, un 
dejun în onoarea tovarășului 
Țvietin Miatovici, președintele 
Prezidiului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia.

în timpul dejunului, desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășii Nicolae 

Ccaușescu și Țvietin Miatovici 
au rostit toasturi.

★
După vizita de prietenie 

efectuată in țara noastră. la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Țvietin 
Miatovici, președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, împreună 
cu tovarășii Stane Dolanț, 
membru al Prezidiului Comite
tului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, și Iosip 
Vrhoveț, secretar federal pen
tru afacerile externe, au pără
sit, luni după-amiază, Timișoara.

în gara municipiului. unde 
s-a desfășurat ceremonia plecă
rii, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Țvietin Miatovici și-au luat 
un călduros rămas bun, strîn- 
gîndu-și îndelung mîinile, im- 
brățișîndu-se cu prietenie. To
varășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat, de asemenea, un cordial 
rămas bun de la ceilalți oaspeți 
iugoslavi.

Tineri șl tinere, pionieri a“ 
oferit, cu afecțiune și stimă, 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășului 
Țvietin Miatovici, celorlalți 
oaspeți iugoslavi.

în piața gării, numeroși lo
cuitori ai Timișoarei au salutat 
cu deosebită căldură pe to
varășii Nicolae Ccaușescu și 
Țvietin Miatovici.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a înapoiat, luni seara, în Ca
pitală venind de la Timișoara, 
unde s-a intîlnit cu tovarășul 
Țvietin Miatovici, președintele 
Prezidiului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, care 
a efectuat, împreună cu tova
rășii Stane Dolanț, membru al 
Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și Iosip Vrhoveț, 
secretar federal pentru aface
rile externe al R.S.F. Iugosla
via, o vizită de prietenie în 
Republica Socialistă România, 
în zilele de 1 și 2 februarie 1981.
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Luna februarie — luna marilor întreceri 
sub semnul „DACIADEI“ de iarnă

O ncepe o nouă lună, februarie, abundentă în manifestații 
I sportive puse sub semnul „DACIADEI". Atit in domeniul 
• sportului de masă, cit și al celui de performanță, bogatul 

calendar al acestui început de an prevede, in toate sporturile 
de iarnă, fie finale de campionat național (care, după cum se 
știe, coincid cu finalele celei de a ll-a ediții a „Daciadei"), fie 
mari competiții de masă de nivel local sau județean, încadrate 
în etapele obișnuite de iarnă ale popularei competiții polispor
tive naționale „Daciada".

FINALELE CAMPIONATULUI NATIONAL 
POT RELANSA SCHIUL ALPIN

Se pregătește o nouă
„Daciadei" albe

Săptămîna aceasta, stațiunea 
Poiana Brașov cunoaște din 
nou efervescenta marilor 
concursuri de schi, cele care 
fac faimă oricărui centru de 
sporturi de iarnă. Pe pantele 
atit de variate ale masivului 
Postăvar, în jurul cabanei Cris
tianul Mare, coborind din vîr- 
ful Kantzel sau lunecînd la 
vale pe sub telegondole, cei 
mai buni schiori alpini ai tării 
se Întrec, de astăzi pînă sim- 
bătă, pentru titlurile de cam
pioni naționali și campioni ai

plecare, la schi fond, in cadrul întrecerilor 
desfășurate, duminică, pe Valea Albă

Foto : Dragoș NEAGU
„Daciadei" de iarnă în toate 
probele de specialitate : sla
lom special, slalom uriaș și co
bor tre.

Duminică, in Valea Albă

15 „VAGOANE DE TINEREȚE"

LA STARTUL „DACIADEI" ALBE

Concentrarea fruntașilor dis
ciplinei pe aceleași pîrtji, pre
cum și reunirea tuturor facto
rilor de răspundere în acest 
sport, de la antrenori pînă la 
tehnicienii federației, oferă cel 
mai bun prilej al unui VAST 
SCHIMB DE EXPERIENȚA 
care să ducă în final la con
cretizarea celor mai adecva
te eăi de dezvoltare a schiului 
în țara noastră. Este timpul să 
căutăm mijloacele de valo
rificare a bunei tradiții in 
schiul alpin, pe care au creat-o 
înaintașii Cojocaru. Coliban, 
Sulică, Bîră ș.a. și pe care au 
perpet.uat-o cei din genera
ția apropiată a lui Goliri, 
Tăbăraș, Bălan, Brenci. Dan 
Cristea. multă vreme fruntași 
ai schiului balcanic.

Finalele „Daciadei" de iarnă 
își dovedesc și în acest fel ca
pacitatea de a pune deplin in 
valoare o ramură sportivă, mai 
ales una cu mare aderență si 
largă popularitate cum este 
schiul. Pînă. la trecerea în 
revistă a fruntașilor schiu
lui, etapele premergătoare au 
putut scoate la iveală bogatul 
rezervor de talente al mișcării 
noastre sportive, flăcăi și co
dane de pe toate meleagurile 
țării, de peste tot unde o pan
tă înclinată și zăpada permit 
alunecarea pe tălpiee. Din fe
ricire, Carpatii șl Apusenii în
găduie o amplă desfășurare a

Victor BĂNCIULESCIJ
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

ASCENSIUNEA ECHIPEI ROMÂNIEI ESTE
UN CIȘTIG PENTRU

— csto (Ic părere nani «Unire cei
RUGBYUL MONDIAL"

maî compctcnți comentatori europeni -

Enciu Stoica este unul dintre cei mai bine 
cotați rugbyști români, valoarea sa fiind re
cunoscută și de exigența ziariști francezi. 
(In imagine, Stoica atacă cu incisivitatea sa 
caracteristică, in cel mai recent meci 

România — Spania).

Toți cei care iu
besc rugbyul nu 
pot rămine indife
renți in fata pro
greselor constante 
înregistrate de 
rugbyil românesc, 
francezii cu 
mai puțin, deoa
rece ei au 
primii care au sta
bilit relații cu ti
nerele echipe ro
mânești in for
mare. Cu timpul, 
starea de spirit 
s-a schimbat chiar 
printre britanici, 
considerați drept 
foarte conserva
tori. S-a dus vre
mea cînd irlan
dezul Sarsfield 
Hogan, secretarul 
general al lui In
ternational 
le spunea 
zilor : „Nu 
priviți spre 
Rămîneți cu 
să jucăm împreu
nă. Rugbyul nv 
are nevoie să-și 
lărgească aria in
fluentei ■ pînă în 
zona Mărit Negre".

România are as
tăzi bune relații 
cu .britanicii. Du
pă un excelent 
turneu in Țara

atit

fost

Board, 
france- 

mai 
est. 
noi,

aGalilor „echipa din Carpați" 
reușit in octombrie anul trecut 
un măgulitor meci egal la Dv- 
blin (13—13) in fața Irlandei. 
Un rezultat care i-ar satisface 
deplin pe „cocoșii" lui Jean- 
Pierre Rives la 7 februarie, 
cind la rîndu-le vor juca pe 
Lansdowne Road. Iată astfel' 
dat cel mai potrivit răspuns 
imobilismului generațiilor tre
cute.

Deoarece nu are structuri 
organizatorice internaționale 
pentru a grupa toate țările 
care practică jocul și pentru că, 
mal ales, rămîne în afara flu
xului olimpic, rugbyul evoluea
ză mai lent Dar, cuceririle sale 
sînt trainice, iar prezența

HENRI GARCIA 
redactor-șef al ziarului 

„l’Equipe"

(Continuare în pag, a 4-a)

Duminică, la ora 6 dimineața, 
o adevărată pădure de schiuri 
și sănii a ocupat sălile, culoa
rele, peroanele Gării de Nord, 
iar dinspre Grivita și Dinicu 
Golescu continuau să sosească 
alte numeroase grupuri de 
tineri. Era grabă mare, dar 
și organizare perfectă ; cu zeci 
de ghizi B.T.T., cu pancarde de 
pe care puteai citi toate sectoa
rele Capitalei (plus „I.T.B.", 
„Sănătatea" și „Construcții"); 
cu voluminos! saci de voiaj 
(premii, diplome, foi de con
curs) — cu tot ce este necesar 
unei mari acțiuni sportive de 
masă. La ora 6,30 trenul spe
cial cu 15 „vagoane de tinere
țe" a plecat spre Valea Albă, 
cu oprire In Bușteni și start in 
marea competiție sportivă na
țională „Daciada".

în tren, cei mai buni sportivi 
ai Capitalei la schi fond, schi 
alpin și sanie, reprezentanții a 
peste 80 de licee (categoria 14— 
19 ani), a numeroase întreprin
deri bucureștene 
19 ani) I.O.R., 
I.P.C.T.B. etc. E 
toarele Capitalei 
tel „r - - -- - . 
teptata întrecere dinaintea vii
toarelor etape ale acestei fru
moase competiții, tot mai 
selectivă. Se discută mult, se 
fac pronosticuri, se împart 
sandviciuri uriașe — am tre
cut de Ploiești Vest — se bea

(cat. peste 
„23 August", 
faza pe sec- 

a îndrăgi- 
.Daclade" albe, e mult aș-

ceai aromat, se vorbește des
pre chimie, matematică, fizi
că, lucrări de control, sport 
Un puști din vagonul „deschi
zătorilor de pîrtii" iese pe cu
loar, privește cîmpul alb, cio
rile care s-au luat, parcă. la 
întrecere cu trenul. îl miră vi
teza acestor zburătoare, un 
liceean specialist în ornito
logie ii tine o Întreagă expu
nere, pe această temă, un mu
calit de la „Mecanjci-auto” il 
întrerupe insă, întrebîndu-1 
dacă știe de ce în timpul zbo
rului ciorile croncănesc. „Omul 
de știință" caută ce caută și 
se dă bătut. „De fapt, răspun
de viitorul inginer mecanic-au- 
to, nu croncănesc, schimbă— 
viteza". E veselie mare în tre
nul „Daciadei" !

La Bușteni, cei cu săniuțele 
— legate și purtate în spate ca 
pe rucsacuri — au rămas pe 
pirtia special amenajată de 
lingă Căminul Alpin. Schio
rii însă continuă drumul către

Vosile TOFAN

(Continuare în pag. 2-3)

0 NOUA VICTORIE A TINERILOR FOTBALIȘTI 
ÎN AMERICA DE SUD

In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde in Ame
rica de Sud, selecționata de ti
neret a României a jucat la 
Buenos Aires, cu cunoscuta for
mație Velez Sarsfield, care acti
vează în prima ligă a campio
natului din Argentina. Fotba-

listii noștri au obținut victoria 
cu scorul de 2—1, prin golu
rile lui Solomon și Suciu (pen
tru gazde a marcat Gimenez). 
Meciul, disputat In noctirnă, a 
fost dominat tot timpul de 
selecționata României, anunță 
agențiile de presă. (Agcrpyes).

SCHIORI ALPINI ROMÂNI 
CONCUREAZĂ 

IN CEHOSLOVACIA
Un grup de tineri schiori ro

mâni a plecat în Cehoslovacia 
pentru a participa la „Inlercri- 
terium", (4—8.II). concurs de 
schi alpin la care vor participa 
sportivi si sportive din mai 
multe țări. Printre reprezentan
ții tării noastre se află Zsolt 
Balăsz, Dan Iliescu, Ortvin 
Frishn, Liliana Ichim, Carmen 
Cozma ș.a. (antrenor Gheorgho 
Roșculcț). Sint prevăzute probe 
de slalom special și slalom u- 
rlaș.



După concursul internațional „Cupa Bucegi“ MULȚI CONCUREhfȚI (destni de valoare!)

PRINTRO PREGĂTIRE ADECVATĂ, TINERII 
SĂNIERI POT ASPIRA LA

Programa! ă doar la o zi după 
încheierea finalelor „DACIA- 
DEI“ și ale campionatelor na
ționale de sanie, a treia ediție 
a competiției internaționale 
„Cupa Bucegi** i-a găsit pe ti
nerii noștri reprezentanți intr-o 
bună formă sportivă, fapt 
oglindit în comportarea lor 
satisfăcătoare în compania se
lectă a oaspeților. După cum 
6e știe, la întrecerile de la Si
naia au participat, alături de 
sportivii noștri, concurenți de 
bună valoare din R.D. Germa
nă, U.R.S.S., Polonia și Ceho
slovacia ; la fiecare dintre cele 
trei probe, au fost prezenți pe 
podiumul de premiere și repre
zentanții noștri.

La actuala ediție a „Cupei 
Bucegi", sănierii români au 
fost întrecuți, de puțin, doar de 
către colegii lor din R.D. Ger
mană, sportivi care, după cum 
se știe, execută. în fiecare se
zon, sute de coboriri de antre
nam cut.

Vorbind cu Ralf Hakal, an
trenorul delegației de sportivi

din R.D. Germană, acesta s-a 
arătat plăcut surprins de ripos
ta viguroasă pe care elevii săi 
au primit-o de la sportivii 
români. „Mi-a plăcut mult sti
lul de coborîre al lui Ion 
Apostol" — ne-a declarat an
trenorul german. „La un mo
ment dat, am crezut chiar că 
primul loc în întrecere i) va 
ocupa Apostol, iar faptul că în 
finalul întrecerii reprezentantul 
dv. a pierdut primul loc îl 
pun pc seama crispării cu 
care a coborit în manșa a doua 
crispare care l-a determinat 
să săvîrșească o mică greșeală 
de pilotaj. Dar, Ia fel de buni 
mi s-au părut și Carmen Po
povic! sau mai tinăra Rita 
Ghcorghiță, ca să nu mai vor
besc de dublul D. Comșa — C 
Răducan, un cuplu tehnic, bine 
sudat".

Afirmațiile de mai sus ale 
antrenorului din R.D. Germa
nă, un bun cunoscător al aces
tei discipline, vin să confirme 
părerea antrenorilor noștri care 
văd în actualii sănieri fruntași 
elemente de certă perspectivă.

MAI MULT
Cu un antrenament mai susți- 
nvt, sănierii români au capa
citatea să aducă sportului ro
mânesc succese de prestigiu, 
chiar și în competițiile de talie 
europeană.

Pîrtia de pe muntele Furnica 
este apreciată drept una din
tre cele mai bune piste natu
rale din Europa. Bună, în spe
cial, pentru concursurile de 
bob. Pentru sanie ea oferă 
însă prea puține viraje și ast
fel nu solicită suficient sporti
vii pe pian tehnic. De curînd 
a fost dată in folosință pîrtia 
specială de sanie de la Vatra 
Dornei, substanțial moderni
zată. Pentru o mai bună pregă
tire a sportivilor noștri, ar fi 
de dorit ca unele antrenamente 
pentru lot, ca și concursuri 
mai importante, să fie progra
mate și la Vatra Dornei. Ast
fel, pîrtia din Sinaia ar putea 
fi folosită cu prioritate de că
tre boberi, aceștia puțind spori, 
la rindul lor, numărul de cobo
riri de antrenament. în cîștig 
iese și sania, dar si bobul...

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

LA ÎNTRECERILE
DE LA „23

De unde cu o săptămînă în 
urmă participarea la campiona
tele de atletism-seniori ale muni
cipiului București a fost foarte 
„subțire" iată că acum, sîmbătă 
șl duminică, sala de la „23 Au
gust" a fost pur și simplu neîn
căpătoare pentru marele număr 
al competitorilor la întrecerile 
municipale ale juniorilor. In pa
ralel, sîmbătă, a avut loc și 
concursul, cu caracter republi 
can, dotat cu „Cupa. Dinamo", 
organizat de clubul din Șos. Ște
fan cel Mare. Acestei autentice 
avalanșe de concurenți, arbitrii 
l-au făcut cu greu față, dar, 
fără discuție, a fost mai bine 
așa decît la... seniori 1

Intre cei mai merituoși concu
renți ai „Cupei Dinamo" s-au 
aflat următorii : bărbați : 60 m: 
Claudiu Sușelescu 6,5 s (la 0,1 s 
de recordul național cronometrat 
manual), lungime : Tudorel Va- 
sile 7,39 m, triplu : Bedros Ee- 
drosian 16,22 m ; femei î 60 m : 
Doina Ciolan 7,4. lungime : Ani- 
șoara Cușmir 6,27 m, înălțime : 
Monica Matei 1,75 m, greutate : 
Mihaela Loghin 18.05 m. La a- 
ceastă ultimă probă am consem
nat și participarea aruncătoare
lor de disc : Florența (Țacu) 
Crăciunescu 16,66 m și Mariana 
Ion eseu 16,35 m.

întrecerile juniorilor au oferit 
cîteva constatări interesante pen-

DE ATLETISM

.. —.. -..—- ----- ................................................................................................................................................................ .......

CAMPIONATE • COMPETIȚII . CAMPIONATE . COMPETIȚII
TREI RECORDURI NAȚIONALE DE JUNIORI LA HALTERE

BISTRIȚA, 2 (prin telefon). în 
localitate s-au Încheiat Întrecerile 
primei etape a campionatelor na
ționale de haltere pe echipe re
zervate juniorilor, organizate ex
celent In sala „Polivalentă". Cu 
acest prilej au fost înregistrate 
cltcva rezultate bune, intre care 
Îl trei recorduri republicane de 
uniorl. Mihai Uvlu (Chimpex 

Constanța) a corectat, la cat. 
10» kg, două recorduri la juniori 
mari: 157,5 kg la „smuls" (v.r. 
155 kg) și a totalizat 330 kg (v.r. 
317,5 kg). La juniori mici A. So- 
caeiu (Unirea Alba Iulla) a Îm
bunătățit recordul la cat. 56 kg 
(juniori miei) la „smuls" : 92,5 
kg (v.r. 90 kg).

După această primă etapă, cla
samentul în Divizia „A" este ur
mătorul : 1. Chimpex Constanta
7 033 p, 2. Clubul sportiv școlar 
Bistrița 5 705 p, 3. C.S.M. Cluj- 
Napoca 5 568 p, 4. Olimpia Bucu
rești 5 482 p. 5. Gloria Bistrița 
6 264 p, 6. Clujana 4 099 p. etc. In 
Divizia ,,B" conduce Progresul 
Brăila cu 3 881 p, urmată de Ra

pid Buc. cu 3 841 p, Clubul spor
tiv școlar Galați cu 3 564 p, etc.

Pe categorii, pe primele locuri 
s-au clasat : juniori mari : cat. 
52 kg — C. Huntai (C.S.Ș. Steagul 
roșu Bv.) 180 kg ; cat. 56 kg — 
Gh. Popa (Chimpex) 220 kg ; cat. 
60 kg — S. Buțan (C.S.Ș. Bistri
ța) 215 ; cat. 67,5 kg — Gh. luga 
(Chimpex) 255 kg ; cat. 75 kg — 
P. Nedelea (C.S.Ș. Bistrița) 275 
kg, cat. 82,5 kg — V. Mușcatu 
(Chimpex) 245 kg, cat. 90 kg — 
T. Corpodcan (C.S.M. Cluj-Na- 
poca) 295 kg ; cat. 100 kg — Mi
hai I.ivh: (Chimpex) 330 kg. Ju
niori mici (în ordinea categorii
lor, de la cat. 52 la cat. 82,5 kg.): 
D. Mateeș (C. S. Onești) — 180
kg ; A. Socaciu (Unirea Alba Iu- 
lia) 195 kg ; L. Muntcanu (Uni
rea Alba Iulla) 195 kg ; D. Mara- 
țiu (CA.Ș. Galați) 235 kg ; N. Nă- 
vodaru (Progresul Buc.) 215 kg ; 
I. Slcu (Progresul Brăila) 240 kg.

La start s-au aliniat 166 sportivi 
din 19 echipe.

Ion TOMA — coresp.

Șimltu Silvaniel, iar în turneul 
retrogradării (locurile 9—12) vor 
evolua Calculatorul București, 
Rapid București, C.S.U. Galați șj 
Viitorul Bacău (două dintre ele 
urmînd să activeze din sezonul 
următor în divizia secundă).
• lori, Federația de volei a 

stabilit ordinea turneelor pe gru
pe valorice la masculin : Baia 
Mare (6—8 februarie), București 
(11—17 februarie), Craiova (1—3 
martie) șl din nou București 
(13—15 martie) — locurile 1—4 ; 
Timișoara, Zalău, Brașov și Tul- 
cea — locurile 5—8 ; București, 
Bacău, București, Galați — locu
rile 9—12.

© Comisia de arbitri a Confe-

derației europene a stabilit 
corpul de arbitri pentru turneele 
finale ale cupelor europene. La 
turneul final al C.C.E. (Palma de 
Mallorca), la care participă și 
Dinamo București, vor oficia : 
Quintin (Franța), Facchettin (Ita
lia), Leon, Perez și Morales 
(Spania). La turneul final al Cu
pei cupelor (Arlon, Belgia) la 
care participă și Steaua Bucu
rești vor arbitra : Van Welden, 
Van der Ilauvert (Belgia). 
Schultz (R.D. Germană), Vuylste- 
ke (Olanda).
• Arbitrul internațional român 

Mugur Nicolau a fost desemnat 
să oficieze Ia turneul final al 
„Cupei Confederației europene".

AZI, „CUPA A.S.A. BUCEGI SINAIA" LA BOB 4
în continuarea activității, pe 

pîrtia din Sinaia s-au desfășu
rat. ieri, antrenamente ale echi
pajelor de bob 4 și ale sănieri- 
lor care vor participa, săptă- 
mîna aceasta, la cîteva con
cursuri tradiționale. Primul are

loc chiar astăzi dimineață, cînd 
se dispută „Cupa A.S. Bucegi 
Sinaia44 Ja bob 4 ; următoarele 
competiții vor fi programate în 
funcție de starea pistei, incertă 
din cauza încălzirii vremii sur
venită în ultimele zile.

ACTUALITATEA IN SCRIMA
S-A RELUAT CAMPIONATUL JUNIORILOR MIC! 

LA HOCHEI

AUGUST"
tru acest început de an compe- 
tițional, asupra activității deslă- 
șurate, pînă acum, în princi
palele secții de juniori bucu- 
reștene. Au ieșit din nou în evi
dență, prin comportarea unora 
dintre tinerii atleți, C.S.Ș. Liceul 
nr. 2, C.S.Ș.A. 4 șl 8, Șc. g-rală 
nr. 190, Viitorul ș.a. Intre junio
rii care s-au făcut remarcați no
tăm pe Daniel Gheorghe (elev al 
fostului recordman Sorin Ioan)
— 14,87 m la triplu, Alina Grecu
— prezență notabilă la mal multe 
probe, săritoarele în înălțime 
Monica Matei și Octavian Nif, 
hurdlerul Liviu Giurgian, sărito
rul în înălțime Eug. Popescu etc.

Iată acum cîteva dintre rezul
tatele înregistrate cu acest pri
lej : BĂIEȚI : 50 m (juniori II) ;
C. Mărgău (C.S.S. Lie. 2) 5,9. CI.
Lăcraru (CSSA 4) 6,0 ; 60 m
(jun. I) : M. Corucle (CAU) 6,9, 
L. Giurgian (CSȘ Lie. 2) 6,9, C. 
Mărgău 6,9 ; lungime (II) ; C. 
Lăcraru 6,85 m, C. Mărgău 6,72 
m ; lungime (I) : L. Sfiea (Șc. 
g-rală 190) 6,50 m ; înălțime (11) 
Ad. Țone (Șc. g-rală) 190) 
1,90 m ; înălțime (I) : Eug. Po
pescu (CSȘ Lie. 2) 2,10 m ;
prăjină (II) : Cr. Strătică (CSSA 
4) 3,70 m ; prăjină (I) ; R. Stă- 
nescu (CSS Lie. 2) 4,40 m, D. 
Ganca (Steaua) 4,20 m ; triplu 
(I): D. Gheorghe (Vlit.) 14,37 m.
L. Silea 14,81 m; triplu (II):
D. Ciobotaru (CSSA 8) 13,74 m ; 
greutate (I) : P. Mirlcă (Met.) 
13,50 m ; greutate (II — 6 kg) ; 
Stei. Turbă (CSSA 4) 14,16 m ; 
FETE : 50 mg (II) : D. Ncdelcu 
(Șc. g-rală 190) 7,6 ; 60 mg (I) : 
Al. Grecu (Steaua) 8,8 ; înălțime;
M. Matei (CSS Lie. 2) 1,75 m,
Oct. Nif (Șc. g-rală 190) 1,75 m,
înălțime (II) : Al. Grecu 1,60 m : 
lungime (I) : M. Bonea (Vilul 
5,58 m ; lungime (II) : Al. Grecu 
5.64 m ; greutate (I) : L. Isac 
(CSSA 4) 13,53 m.
• Sala din parcul ,,23 August," 

va găzdui la sfîrșitul acestei 
săptămînl (sîmbătă de la ora 16 
și duminică de Ia ora 10) con
cursul Internațional dotat cu 
„Cupa Steaua".

Romeo VILARA

FINALELE
CAMPIONATULUI NAȚIONAL

POT RELANSA
SCHIUL ALPIN

(Urmare din pag. 1)

Această săptămină este marca
tă prin două importante compe
tiții de scrimă din calendarul in
tern. Astăzi, In sala Floreasca 
din Capitală, sabreril vor susține 
al doilea concurs de selecție din 
acest an. Conform regulamen
tului concursurilor de selecție, In 
competiția de azi sint direct ca
lificați In faza finală primii 8 
clasați la selecția din luna ia
nuarie : I. Pop, L Pantelimones- 
cu, I. Mustață, Al. Chleuliță, M. 
Frunză, FI. Păunescu, C. Marin.

E. Oancea, alți S oabreri urmind 
Bă dobindească acest drept prin 
tururile preliminare 
lui de azi.

Vineri, sîmbătă

ale concur su-

91 dumînică.

„Sala Armatei" din Oradea va 
găzdui etapa întîi a campiona
tului republican individual șl a 
diviziilor „A“ și „B" la floretă 
masculin.

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
la Satu Mare au fost desemnate 
echipele campioane republicane 
de floretă' băieți și fete juniori 
H, titlurile revenind formații
lor C. S. Satu Mare (băieți) șl 
C.S.Ș. Energia București (fete) 
In întrecerea individuală, au fost 
stabiliți cei 12 scrimeri care vor 
lua parte la finala pe țară, pe 
primele locuri clastndu-se V. 
Coste (C.S. Satn Mare) și flore- 
tifita Enikă Tivadar (Mondiala 
Satu Mare).

ȘTIRI DIN VOLEI
Mare, este 
restantă din 

Explorări șl 
rămlnînd 

pe

• Astăzi, la Bala 
programată partida 
ultima etapă între 
Steaua, ambele echipe 
însă, indiferent de rezultat, 
primele două locuri în clasamen
tul final al seriei.
• în urma rezultatelor înregis

trate în ultima etapă a returului 
pe serii, în campionatul primei

dlvizii de 
turneele
1—4) s-au ______
namo București,
Craiova, Steaua București $1 Ex
plorări Bala Mare, In turneele 
grupei valorice de mijloc (locu
rile 5—8) vor juca Tractorul Bra
șov, C.S.M. Delta Tulcea, Poli
tehnica Timișoara și Silvania

u

volei masculin, pentru 
fruntașelor (locurile 
calificat echipele Di- 

Universitatea

Ieri Ia patinoarul „23 August" 
din Capitală s-au reluat întrece
rile campionatului republican al 
juniorilor mici (virsta maximă 16 
ani) la hochei. Competiția pro
gramează în aceste zile In Capi
tală partidele celui de al m-lea 
tur. Să notăm că ieri s-a înregis
trat o surpriză : Avfntul Gheor
gheni a învins pe C.S.M. Dunărea 
Galați. Dar iată rezultatele :

Avintul Gheorgheni — C.S.M. 
Dunărea Galați 5—2 (1—0, 0—1,
4—1). In min. 42 scorul era egal: 
1—1. Superiori din punct de ve
dere fizic, tinerii hocheiștl din 
Gheorgheni s-au detașat în ulti
mele minute, marcînd două goluri 
tn min. 60 ! Victoria lor este me
ritată, deși au jucat doar cu 8 
hocheiștl. Echipa gălățeană s-a 
prezentat nepregătită, deoarece 
patinoarul din acest oraș este 
închis. Au Înscris : Ambruș 3, 
Csata, Portik — Avintul, Muntca
nu. Moldoveanu — Dunărea. 
C.S.S. Tg. Secuiesc — C.S.Ș. Ră
dăuți 3—6 (1—3, 0—3, 2-^-0). Victo-

ric clară. rădău.țenii fiind supe
riori pe toate planurile. Au în
scris : Duman 4, Palcucă, Telea
gă, respectiv Marton 2, Jakabos. 
C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc — 
S.C. Miercurea Ciuc 11—4 (3—1,
6—1, 2—2). Au marcat : Antal 2, 
Barto 2, Saver 2, Engelmardt 2, 
Baczoni 2, Szentes respectiv, Bu
zău, Fortik. Janets, Fabian. C.S.Ș. 
nr. 1 Triumf București — C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoea 11—2 (3—0,
1—0, 7—2), ia capătul unui meci 
frumos, meritul în această privință 
revenind bucureșenilor peniru care 

au înscris : Mărculescu 2, Wacze- 
wiez 2, Voinea, Bulanciuc, Toma, 
Băjenaru, Herlea, Burlaeu, Chivu. 
respectiv Cazan și Peter.

Programul de azi, ora 7,30 : 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoea — 
C.S.Ș. Tg. Secuiesc ; ora 9,15 : 
S.C. Miercurea Ciuc — C.S.M. Du
nărea Galați ; ora 15 : C.S.Ș. Li
ceul Miercurea Ciuc — A v intui 
Gheorgheni ; ora 17 : C.S.Ș. nr. 1 
“ ' - ~ '------- Ră-Triumf București — C.S.Ș. 
dăuți.

NOUTĂȚI DIN SPORTUL POPICELOR

VAGOANE DE TINEREȚE"
LA STARTUL „DACIADEI" ALBE

(Urmare din pag. 1)

Valea Albă. Vremea nu e prea 
favorabilă, coloana de alpini și 
fondiști se întinde pe aproape 
1000 m. încep concursurile, 
manșa întîi la schi alpin și 
săniuțe, start la schi foind. 
Printre cei mai buni : Antoa- 
nela Balasachi (Lie. Ind. nr. 
11). Luminița Gheorghiu (Lie. 
Z. Kosmodemianskaia). Emil 
Dragnea (Lie. Ind. nr. 7) și 
Valentin Dinițțț (Lie. Ind. jjr. 
5j Ta SMM Andre! Petrescu 
(Lie. N. Bălcescu), Arina Chi- 
bac (Lie. m. fizică nir, 6) Ja 
schi alpin, Clăndiu Banu (Lie. 
laiî. nr. 3) și Viorel Preoteasa 
(ICSIT — CMR) la schi fond.

E după-amiază, frigul conti
nuă să îmbujoreze obrajii fe
telor și băieților, organizatorii 
și arbitrii stau neclintiți pe 
pîrtii, s-a terminat și manșa a 
do<ua. La întoarcere, tinerii mai 
organizează o „manșă". Iar 
în așteptarea trenului, în apro
pierea gării, se dispută o altă 
„manșă" — manșa de tinerețe, 
de sănătate. în sfîrșit, vine

„acceleratul", competitorii cad 
frînți pe canapele, organizatorii 
— tot în picioare — fac „pîr- 
tie" pe culoare, împărțind di
plomele, premiile. A fost o zi 
frumoasă, cu mult sport, cei 
mai buni dintre competitori ur
mînd să participe, sîmbătă și 
duminică, tot la Bușteni, la e- 
tapa pe municipiu a marii 
„Daciade" albe.
^&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Peste puțin timp se reia cam
pionatul Diviziei „A" de popice, 
în care activează 40 de echipe. 
Pregătirile sînt pe Încheiate, for
mațiile puse la punct pentru în
trecerile returului.
• Jucătorii care 

„restanți eri4 
rea normelor de control (probe 
tehnice și fizice), se vor reuni 
joi, 5 februarie, pe stadionul Vo
ința, din București, pentru o 
nouă testare. Acel care nu Înde
plinesc haremurile nici acum nu 
vor avea drept de Joc în cam
pionat.
• Perioada de transferări, pen

tru echipe de toate categoriile 
se încheie la 10 februarie.
• Prima _

anului va avea loc sîmbătă 7 
februarie, pe arena Voința din 
Capitală, prima etapă a „Cupei 
F.R.P.", competiție individuală,

au rămas 
în toamnă la trece- 

(probe

competiție oficială a

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat anunță persoanele 

care au avut încheiate asigurări mixte de viață, Ia care 
a expirat perioada pentru care au fost contractate, să 
se prezinte la unitățile ADAS respective pentru a-și 
casa sumele asigurate.

Cei in cauză urmează să prezinte unității ADAS 
li ța de asigurare și chitanța ADAS — pentru plata 
time! rate de primă.

în-

po- 
ul-

pentru fete și băieți, 1a care 
ticlpă componenții loturilor 

și jucători 
divizionare,

par- 
na-

ționale de seniori 
fruntași, din echipele 
invitați de F.R.P.
• Etapa inaugurală 

Diviziei „A" va. avea 
de 14 februarie, cînd 
formațiile feminine, Iar 
bruarie se vor disputa 
masculine.
• Două arene vor 

pentru noul sezon cu _ 
automate de ridicare a popice
lor : noua sală cu șase piste Vo
ința Ploiești șl arena Voința Tg. 
Mureș. Instalația automată este 
produsă de I.A.P.I.T. București.
• Prima dispută internationa

ls, Ia care vor participa popicari 
români, va fi „Cupa polară", 
programată în zilele de 21—22 fe
bruarie, la FLnnspang — Suedia.

a returului 
loc în ziua 

vor juca 
la 15 fc- 
meciurile

fl dotate 
instalații

activității. De prin asemenea 
locuri — cîteodată abia știu
te pe harta schiului românesc 
— au apărut elemente dotate 
ca Dragoș Ghițoc, Dan Iliescu, 
Zsolt Balăzs, Emilian Focșe- 
neanu, Ortvin Fruhn. Lajos 
Bbyte, Liliana Ichim, Carman 
Cosma și alții, care nu sînt 
întotdeauna originari. cum 
s-ar crede, de pe Valea Pra
hovei, ci provin și de la Va
tra Dornei, Miercurea Ciuc, 
Sibiu, Toplița, ba chiar și de 
la Cîmpeni.

Se așteaptă dîrze întreceri 
pentru titlurile de campioni, 
poate chiar mai înverșunate 
decît in alti ani, cînd favoriții 
erau siguri pe pozițiile lor 
fruntașe.

Această împrejurare confirmă 
dorința dc mobilizare a tuturor 
factorilor din schiul nostru in 
vederea unei botărilc relansări 
a acestui sport. întrecerile de 
la Poiana Brașov trebuie să 
dovedească în cc măsură toți 
cei implicați și interesați în 
dezvoltarea schiului românesc 
au înțeles să apuce pe căi noi 
și să facă, fără preget, acele 
eforturi care netezesc poteca 
spre progres. Cazul antreno
rului Farncisc Boniș, de la 
Miercurea Ciuc, este pilduitor : 
el a reușit, în numai 2—3 se
zoane, într-o zonă fără tradiție 
în acest domeniu, să cîștiize 
masele de tineri pentru schi, 
să-i selecteae riguros și să-i 
pregătească pentru ascensiunea 
pe crestele performanței. Nă
dăjduim că finalele „Daeiadei" 
vor da tuturor oamenilor din 
schi impulsul necesar depășirii 
condiției actuale.
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zentînd o 
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tialului sel 
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verificări ; 
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rezultatul i 
în chip di; 
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Aliniate la
!i O.F.I. I

cele două d 
tiva noastră 
pas, decisiv 
final. Pierzi 
ciuri. echip: 
nula în bun 
toriei împoi 
București, ; 
„pluton" si 
din greu, ul 
dent diminv 
în serie (c: 
ficarea în 
toamna viit

Cu aceste 
tive foarte 
lectivul de 
punde de p; 
prezentativ 
președintele 
nice Ștefan 
Valentin St 
Stănculcscu, 
Tomcscu — 
lui din Grei 
munca su 
gătlre dirija 
maneni ca 
intensității 1 
bine știut 
această part 
gătirii) „se 
pentru mult

Urmărind 
dul cum s-a 
o abatere d< 
guros, la cai 
cătorii, exct 
Nicolas, car 
gripă rebelă 
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mordială a 
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cînd ne gini 
ne referim : 
rile fizice (c 
păstreze și 
la cluburi. < 
important a

I

TRATAMENT LA SÎNGEORZ-BĂI
Aici sint întrunite toate condițiile de tratament pentru 

cei cu afecțiuni HEPATOBILIARE, BOLI DE NUTRIȚIE și 
METABOLISM, BOLI RESPIRATORII, DIFERITE FORME 
DE REUMATISM CRONIC, NEVROZE ȘI UNELE AFEC
ȚIUNI GINECOLOGICE : apele minerale și nămolul tera
peutic, baza de tratament, personalul medical specializat, 
precum și procedeele moderne de tratament.

4 Stațiunea, situată pe Valea Someșului intr-un decor 
pitoresc Ia poalele munților Rodnei, este recomandată și 
pentru petrecerea concediului de odihnă.
• Bilete și informații suplimentare obțineți de la toate 

agențiile și filialele Oficiilor județene de turism, precum si 
de la Comitetele sindicatelor din întreprinderi și instituții.
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NOI ȘANSE

LA TRAGE
După cum < 

gerea Fronoe: 
trecută a prii 
succese, care 
plus avantaje 
acest atractiv 
gerea de mîlr. 
cea precedent 
un important 
ria I, oferă ! 
numeroase ci 
TURISME șl 
ME DE BANI 
și-au procura- 
numerele prel 
pentru cei ce 
șansele, ream! 
ESTE ULTIMi 
PARE.

Agențiile Lo 
tinuă vtnzares 
prima tragere 
lună, care va 
8 februarie 1 
la cele două • 
luna preceden



lotul re- 
11 Româ- 
îbătă un 
tnîni în 
în alti

i turneu 
el repre- 
nportantă 
— meciu- 
iiectii se- 

mai cu 
lor ca 

.e pc.ten- 
ir si ale 
ut de an, 
cesare în 
ui 1982. 
iamna tre- 
:u Anglia, 
orinde în 
aă partide

29 apri- 
13 mai —, 
influenta 

11 echipei 
sa pentru 
junețe din

în meciul cu Pa
și a jucat slab, 
slab. în întîlnirea 

susținută, este ade-

ulterior), ci și la învățămintele 
si la problemele de soluționat 
— si care trebuie soluționate ! — 
ne care le-au născut cele trei 
locuri susținute, primele veri
ficări publice ale naționalei pe 
anul 1981. După cum am trans
mis de la fata locului, echipa 
noastră a făcut o repriză bună 
(a doua) în partida cu O.F.I. 
Heraklion, a evoluat bine spre 
foarte bine 
nathinaikos 
chiar foarte 
cu Appolon.
virat, la un interval de numai 

■24 de ore dună cea de a doua 
partidă.

Dacă ar fi să-i numim ne 
jucătorii cei mai buni ai tur
neului. ne-am opri. în ordine, 
la Stefănescu, Beldeanu, Sarnes. 
Speriata și Cîmpeanti. Cite o 
evoluție foarte bună au mai 
avut Țălnar (la Heraklion). Ră- 
ducanu si Stoica (în meciul cu 
Panathinaikos). S-au angajat cu

terenului, echipa reprezentativă a României 
Jucătorii 
scorul de

noștri au repurtat victoria cu
2—o (0-0)

reprezenta- 
e un mare 
ore turneul 
î do’ ă me- 
iei s>-ar a- 
i atuul vic- 
.ngliei, la 
’hițită de 
ji să lupte 
i șanse evi- 
tru un loc 2 
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lui, pregăti
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eu și de as- 
lele lui să se 

ce vine. Si 
roade, nu 

la acumulă- 
trebul să se 
să crească 
upra acestui 
vom reveni

multă ambiție în luptă, dar nu 
au ajuns deocamdată la o cotă 
valorică mulțumitoare, cores
punzătoare capacității lor. Ne
grită. Muntcanu II, Iordăncscu, 
Crișan și Cămătaru. Sub aștep
tări. Țicleanu și cu mult sub 
așteptări. Bălăci. Nicolac fiind 
bolnav, neparticipind la nici un 
joc, și Iordachc reaccidentîn- 
du-se (o ruptură musculară care 
a recidivat), nu se pot face nici 
un fel de aprecieri asupra lor.

Care au fost. în turneu) din 
Grecia, principalele problem» 
ale jocului echipei 7

1) Relativ siguiă la nivelul 
fundașilor, echipa noastră re
prezentativă nu s-a prezentat 
la valoarea așteptată tocmai in 
zona sa cea mai puternică, la 
mijlocul terenului, unde doar 
Beldeanu a evoluat, în general, 
foarte bine, iar Stoica a făcut 
un meci remarcabil cu Panathi
naikos. Deși a jucat cu vădită 
ambiție. Iordănescu nu este încă 
pus la punct, ceea ce a avut 
multiple efecte asupra evoluției 
întregii 
preună 
nervos 
nostru. . _
centru a funcționat cu un sin
gur motor. în consecință, des
tule mingi plecînd de Ia mijlo
cul terenului nu au circulat pe 
cele mai bune direcții, după 
cum rareori s-a produs inter
calarea în atac a lui Iordănescu, 
periculos, de obicei, pentru a- 
părarea adversă prin calitățile 
sale de vîrf. Beldeanu avind și 
rolul de acoperire a fundașilor, 
iar Iordănescu și pe cel de sus
ținere a vîrfurilor. prin urcări 
In atac energice și eficace, ne- 
aparitia stelistului în linia în- 
tîi a slăbit atacul, lipsindu-1 și 
pe Cămătaru de un sprijin ab
solut necesar. Sub așteptări a 
evoluat în această linie titula
rul de astă-toamnă Ticleanu. 
greoi, actionînd în urma fazei, 
nu de puține ori în contratimp 
Fiind vorba de un element ti-

echipe, el alcătuind îm- 
cu Beldeanu centrul 

conducător al „ll“-lui 
Or. în Grecia, acest

INOSPORT INFORMEAZĂ
ARI SUCCESE 
)E MIINE I

așteptat, tra
de săptămîna 
noi și mari 

•mă o dată în 
participării la 
n de joc. Tra- 
re, la fel ca 
jneficiază de 
rt la catego- 
un prilej de 
i în AUTO- 
JRTANTE SU- 
itru cei ce nu 
îcă bilete cu 
, precum și 
să-și sporească 

că ASTAZI 
DE P AHT ICI-

■onosport con- 
letelor pentru 
> 2 din această 
a loc duminică 
Reamintim că 

■rl similare din 
-au atribuit, in

afară de marile cîștiguri în nu
merar, DOUA AUTOTURISME 
„Dacia 1300", obținute la catego
ria I de participanții Sergiu Bar- 
bălală (București) șl Florin Dru- 
ma (Oradea). Incercați-vă și dv. 
șansele la tragerea de duminică 
8 februarie a.c.

C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 28 IANUARIE 
1981 : cat. 1 : 3 variante 25% = 
Autoturisme Dacia 1300 ; cat. 2 : 
1 variantă 100% a 40.212 lei și 7 
variante 25% a 10.053 lei ; cat. 3: 
28,25 a 3.914 lei ; cat. 4 : 103,75 a 
1.066 lei ; cat. 5 : 277,75 a 398 lei; 
cat. 6 : 10.349,50 a 40 lei ; cat. 7 : 
264,75 a 200 lei ; cat. 8 : 4.855,75 a 
40 lei. Report la categoria 1 : 
400.582 let Cele 3 autoturisme Da
cia 1300 au fost cîștigate de ur
mătorii participant! : MARIN D. 
TOTTAN din Stolnici — Argeș ; 
IULIU SZABO din Brașov șl 
ION LUICAN din București. Cîș- 
tlgul de categoria a 2-a (100%) in 
valoare de 40.212 lei a revenit 
participante! ELENA NEAGA din 
Ploiești,

de 
a- 
lui 
an

năr, talentat, de un „băiat cu
minte", cum își dorește orice 
antrenor, atragem atenția teh
nicienilor de la echipa sa 
club. Universitatea Craiova, 
supra întîrzierii evidente a 
Ticleanu la startul acestui 
atît de important pentru fot
balul românesc și pentru Ti
cleanu însuși. Mijlocașul craio- 
vean trebuie să muncească mult 
si să fie inteligent îndrumat 
pentru' a redeveni marea promi
siune din toamna trecută. Foar
te bine a jucat în- partida cu 
Panathinaikos Stoica (înlocui
torul lui Ticleanu), care ni s-a 
părut schimbat în bine si în 
privința atitudinii (sperăm să 
nu ne înșelăm). In schimb Bă
lăci. altă soluție de rezervă, a 
fost de nerecunoscut (nu l-am 
văzut niciodată jucînd atît de 
slab), dar situația Iui este mai 
complexă și o vom prezenta îr.- 
tr-un număr viitor.

2) O a doua problemă cu o 
mare pondere în jocul echipei 
o reprezintă folosirea eficientă 
a Iui Cămătaru. Atit iubitorii 
fotbalului nostru cit si tehni
cienii care răspund de Iotul re
prezentativ își pun — pe drept' 
— mari speranțe în masivul și 
atleticul vîrf (central) craio- 
vean. Auzim adeseori : „Cămă
taru este în stare să se bată 
singur cu o întreagă apărare. 
Cămătaru este în stare să cîs- 
tige multe meciuri". Cu o sin
gură condiție. Să fie AJUTAT 
de coechipierii săi. să fie bine 
jucat, adică în mod corespun
zător calităților sale. Să nu fie 
lăsat izolat, să dărîme de unul 
singur — în chip de buldozer — 
apărările adverse. Pentru că de 
unul singur Cămătaru reprezin
tă adeseori puțin, se irosește 
zadarnic în dueluri inegale cu 
cîte 2—3 apărători și rostul său 
dispare... Nefiind un tip de 
atacant polivalent. Cămătaru 
poate în schimb să dea un ran
dament net superior multor 
„polivalenți" cu condiția să-i 
fie bine folosite atuurile (forța 
de soc. de percuție, simțul por
ții. marcarea sa foarte dificilă 
etc.) care trebuie să fie cît mai 
bine puse în valoare de coechi
pieri. De coechipieri care _ să 
joace — in funcție de fază - 
pentru Cămătaru, pentru că 
acest foarte dotat vîrf de atac 
poate să le aducă el. mai ușor 
decit alții, victoria.

Marius POPESCU

Pregătirile divizionarelor „B“

GLORIA BISTRIȚA 
CURSA DE URMĂRIRE

CONTINUĂ
A LIDERULUI

C 5. TIRGOVIȘTE, PRIVEȘTE RETURUL
CU ÎNCREDERE, DAR Șl CU... PRUDENȚĂ

principiului de 
îndepărta prea 
divizionara „B“ 
și-a făcut sta- 

la 
Aici, harnicul

l> 
Fogoroț, 

Petrovici, 
Georgescu,

Filipoi, 
Butuza, 

Moga,

Credincioasă 
a nu se 
mult de casă. 
Gloria Bistrița 
giul pregătirilor montane 
Sîngeorz-Băl. 
și ambițiosul antrenor Alexan
dru Constanlinescu a avut la 
dispoziție următorul lot de 
jucători : Bologan, Nalați și 
Gavrilaș — portari, Andrei- 
cuți (revenit de la Steaua, 
după satisfacerea stagiului mi
litar), Moiseșcu, Cervenschi, 
Moldovan, 
Ferenczi, 
Hurloi,
Nicolae, Berceanu, bănită. Co- 
man și D. Florian (transferat 
de la Progresul-Vulcan Bucu
rești), jucători de cîmp. „Este 
același Iot omogen, ne spune 
antrenorul bistrițenilor, cu 
care Gloria și-a propus să 
continue cursa de urmărire a 
liderului seriei I, F. C.- Con
stanța, in ciuda handicapului 
dc șapte puncte cu cars' vom a- 
borda sezonul de primăvară. 
Aceasta înseamnă că dorim 
să luptăm frumos pînă la 
capăt, să continuăm seria me
ciurilor de bună calitate, să ne 
rodăm șl mai bine echipa. 
Pentru că, Gloria vrea să a- Stelion TRANDAFIRESCU

Gloria Bistrija la „ora" acumulărilor pe p.an jizic

GREUL, ABIA ACUM ÎNCEPE!
La această oră echipele divizionare „A" au depășit, fără 

excepție, etapa acumulărilor cantitative, a pregătirii he- 
specifice, etapa în care se „Încarcă bateriile" cu o bună 
parte din energia necesară susținerii efortului competițio- 
nal, în perspectiva sezonului care se apropie cu pași re
pezi. S-a muncit, în general, cu temei, s-a muncit bine, 
în condițiile unei ierni aspre, a unor spații de antrena
ment de mare dificultate. A test, incontestabil, un examen 
greu și pentru jucători și pentru antrenori, Și totuși greul, 
cu adevărat, abia acum începe. De ce ? Pentru că etapa în 
care am intrat, așa-numita „precompetițională". nu se mai 
adresează, ca pînă acum, doar unui singur factor al pre
gătirii, cel fizic. Și acesta, pe parcursul lunii ianuarie, cu 
o pondere destul de mică în ceea ce privește latura sa spe
cifică. Lucru' care, să recunoaștem, ridică mai puține pro
bleme din punct de vedere al conținutului antrenamentului 
și chiar al efortului considerat în complexitatea lui.

De-acum înainte, pregătirea se adresează tuturor factori
lor antrenamentului — și fizic, și tehnic, și tactic, și chiar 
psihic în ciuda faptului Că, pină în pragul competiției, nu 
este prezentă miza. Antrenamentele au un caracter global, 
iar solicitarea organismului se apropie tot mai mult de ce
rințele jocului. Problemele de rezolvat sînt mai multe și 
mai diverse. în mod deosebit atenția trebuie să se îndrepte 
asupra omogenizării, pe plan tactic și moral. Aceasta pre
supune exersarea cu perseverență a unui mod propriu de 
acțiune colectivă, concomitent cu eforturile îndreptate în di
recția găsirii celei mai bune formule de echipă, care să 
asigure un randament maxim.

Din păcate, mai sînt încă mulți care consideră că pre
gătirea de iarnă se rezumă la săptămînile de lucru la 
munte, pe zăpadă, cu alergări în pantă, cu mii de kilometri 
parcurși pentru îmbunătățirea rezistenței generale și mii de 
kilograme ridicate pentru realizarea unor cîștiguri în forță ; 
că, odaia cu jocul, lucrurile se mai simplifică, dificultatea 

.instruirii scade,, obligațiile individuale își restring aria. 
Toți care mai gîndesc astfel uită — cu sau fără intenție — 
că la momentul adevărului, in competiție clasamentul nu va 
ține seama numai de kilometrii alergați și de totalul kilo
gramelor ridicate, toate la un loc însemnind, în economia 
generală a pregătirii, doar un strat din fundamentul aces
teia. Li campionat, jocul este acela care contează, calitatea 
și eficacitatea lui.

De aceea se poate spune că, acum, în etapa care precede 
competiția, In etapa jocului, greul, cu adevărat, abia în
cepe.

Mihai IONESCU

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE

Zare

• F. C. BIHOR — Z.TJS. KO
SICE (Cehoslovacia) 4—« (1—1).
Golurile au fost marcat? de 
Georgescu (min. 26), Kun (min. 
46), Pușcaș (min. 61) și ~

z(min. 67), respectiv Hank© (mln.
24) și Andreiko (min. 83). (I.
GHIȘA — coresp.).
• ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 

U.T.A. 0—0.
• VOINȚA ORADEA — UNI

REA ORADEA 2—1 (1—0).
• IND. SIRMEI C. TURZII — 

GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 (1—0). 
A marcat Olteanu (min. 41), (P. 
ȚONEA — coresp.).
• MINERUL SALONTA — 

STRUNGUL ARAD 2—1 (1—0). Au

Ia toamnă titlul, adică sătace .
candideze la promovarea în Di
vizia „A". Credem că i-a venit 
rindul, după atitea tatonări, și 
acelei echipe care i-a desco
perit și i-a lansat pe Doru 
Nicolac, Sigmirean, Balint, Ci- 
lean și Andrcicuți. Orașul aș
teaptă aoest salt de calitate...** 
Și o declarație semnificativă a 
căpitanului echipei, Grigore 
Butuza : „Toți sîntem hotăriți 
să ne jucăm șansele pină la 
capăt, in mod sportiv. Vă asi
gur, va fi o cursă palpitantă..."

Conținutul antrenamentelor 
zilnice, modul cum parcurg ju
cătorii programul pregătirilor 
lasă să se Întrevadă că Gloria 
Bistrița își poate împlini dezi
deratele ei și ale iubitorilor de 
fotbal — bistrițeni, mai ales că 
în retur contează integral pe 
aportul unor titulari (Gavrilaș, 
Moga' și Coman) care, în toam
na trecută, au absentat etape 
în șir din cauza unor acciden
tări.

în programul de pregătire a 
echipei mai figurează și efec
tuarea unui turneu internatio
nal în perioada 6.II — 22.11 
(in Israel). 

înscris : Cristca și Porumb, res
pectiv Besser. (FR. DORVASI — 
coresp.).
• DINAMO BUCUREȘTI (spe

ranțe) — ABATORUL 2—1 (0—0). 
Liderul campionatului de speranțe, 
formația antrenată de C. Frățilă, 
a jucat mal bine în repriza se
cundă și a cîștigat prin , golurile 
marcate de Ciocănete (min. 43) 
și C. Badea (mln. 60). Pentru di
vizionara „C“ a înscris Șomă- 
nescu <min. 30 din 11 m).

e ROVA ROȘIORI — PETRO
LUL VIDELE 2—0 (2—0). Golurile 
au fost înscrise de Dumitru si 
Finț din 11 m. (T. NEGULESCU 
— coresp.).

Printre echipele divizionare care 
au efectuat prima etapă a pre
gătirilor în vederea noului sezon 
la Băile Herculane s-a aflat, pînă 
zilele trecute, șl C;S. Tirgoviște. 
Iar prezența în ospitaliera stațiu
ne de pe Valea Cernei a frunta
șei seriei a II-a din „B“ n-a tre
cut neobservată. Deosebit de ac
tivul delegat al echipei tîrgovlștene, 
TTtl Ionescu, a recepționat nu
meroase invitații din județele Ca- 
raș-Severin șl Mehedinți pentru 
susținerea unor jocuri amicale, 
dovadă a frumoasei aprecieri de 
care Dobrin și coechipierii lui se 
bucură și în această zonă a țării. 
Firesc, numai 2—3 din ofertele 
primite au putut fi onorate, deoa
rece, tirgoviștenii veniseră la 
Herculane îndeosebi pentru în
cărcarea „bateriilor" cu energia 
necesară marelui efort pe care 
urmează a-1 depune în primăvară.

Sub exigenta conducere a an
trenărilor Ștefan Coidum (princi
pal) și Radu Jercan. precum și 
sub atenta supraveghere din par
tea medicului Victor Bocănete, 
cel 21 de jucători au efectuat zil
nic cîte două antrenamente, apre
cierea modului în care el au răs
puns șl au făcut față solicitărilor 
situîndu-se între bine și foarte 
bine. Excepttndu-1 pe fundașul 
Dușmanu, selecționat în lotul re
prezentativ de juniori, la această 
primă etapă a pregătirilor au 
participat următorii jucători : 
Voinea și Oncescu — portari ; 
Constantin, Niculescu, Dumitrescu, 
Ene, Alexandru șl Pitaru — fun
dași ; Gheorghe, Filipescu, Eco- 
nomu, Eftlmie și Banu (acesta 
din urmă încă junior) — mijlo
cași ; Greaca, Dobrin, Sava. Mar- 
gelatu, Arsene, Verigeanu, Toma 
șl Popescu (ultimii doi juniori) — 
ataeanțl. Față de lotul din toam
nă al tîrgoviștenilor, trei noutăți : 
Verigeanu, venit de la Steaua, 
Toma, promovat din echipa de 
juniori, al cărei golgeter a fost 
pînă acum, și Arsene, transferat 
de la Cimentul Fienl. Dar șl două 
absențe notabile ; portarul Mia 
(care și-a exprimat dorința de a 
se transfera la o altă echipă) și 
vîrhil de atac Marinescu (despre 
care ni s-a spus că a dat, pur 
și simplu, bir cu fugiții).

Merituoși lideri ai seriei lor. 
tirgoviștenii nu dau nici pe de
parte semne de infatuare, de auto- 
malțumire. Dimpotrivă, ei privesc

(R.D. 
locale

PRO-
Jocu- 

Astăzi

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
O STEAUA A SUSȚINUT PRI

MUL MECI al turneului pe care 
ii efectuează în Bulgaria, jucînd, 
in localitatea Petrici, cu echipa 
Beiașița, cu care a terminat la 
egalitate : 1—1.

e MIINE ÎNCEPE TURNEUL 
LNxERNAȚIOISAL DE LA CLUJ- 
NAPOCA. După, cum .am mai a- 
nunțat, pe parcursul a cinci zile 
(4—a februarie) se va desfășura 
la Cluj-Napoca un turneu inter
național la care vor participa e- 
chipele Slovan Bratislava (Ceho
slovacia), Carl Zeiss Jena " ~ 
Germană) și formațiile 
Universitatea și C.F.R.

® MECIURI AMICALE, 
GRAMATE AZI ȘI MÎINE. 
rile de verificare continuă. ______
sînt programate partidele Sportul 
studențesc — F.C. Brăila (stadio
nul Politehnica, ora 11) și Petro
lul Băicoi — Progresul-Vulcan. 
Mîine se. dispută următoarele me
ciuri : Sportul studențesc — Di
namo București (stadionul Poli
tehnica, ora 11), Șoimii I.P.A. Si
biu — A.S.A. Tg. Mureș, S.C. Ba
cău — C.S.M. Suceava, Chimia 
Brazi — Gloria Buzău și C. S. 
Tîrgoviște — Chimia Rm. Vîlcea.
• ÎN ORGANIZAREA ASOCIA

ȚIEI VOINȚA BUCUREȘTI a în
ceput un turneu la care împreună 
cu organizatoarea turneului, Vo
ința, participă echipele bucureș- 
tene Metalul, Autobuzul, T.M.B., 
Spartac. Toate meciurile se vor 
disputa pe stadionul Voința din 
Capitală, astăzi, joi și duminică.
• TURNEU INTERNAȚIONAL 

ȘI LA ORADEA. în zilele de 14 
și 15 februarie, în organizarea lui 
F.C. Bihor, se va desfășura la 
Oradea un turneu internațional la 
care ^-or fi prezente formațiile 
Videoton. și Tatabanya (ambele 
din Ungaria), F.C. Baia Mare și 
F. C. Bihor. (I.GHIȘA — coresp.).

® CUPA 6 MARTIE. Competiția 
este organizată dc asociația Au
tomatica București. Au fost invi
tate 10 formații din < Capitală, 
printre cafe Mecanică fină, Danu
biana, I.C.S.I.M., Dinamo Victo
ria, Laromet. Jocurile primei e- 
ta.pc vor avea loc astăzi, pe tere
nul Autpmecanica (strada Barbu 
Văcărescu), urmînd ca etapa a 
n-a să se desfășoare la 6 februa
rie, pe același teren (O. GUȚU — 
coresp.).

• VIITORUL CIIIRNOGI — MI
NERUL BALAN 2—1 (1—1). Au 
înscris : Lungu și Văcaru, res
pectiv Domide. (I. ANDREI — 
coresp.).
• C.S.M. DKOBETA TR. SEVE- 

2—0
(min. 
(Gii.

RIN — U.M. TIMIȘOARA 
(2—0). Au marcat : Udrca 
18) și Remescu (min. 25). 
MANAFU — coresp'.).
• VOINȚA BUCUREȘTI — T.M.

BUCUREȘTI 1—0 (0—0). Unicul
gol a fost înscris de Săndulescu.
• OTELUL REGHIN — A.S.A.

TG. MUREȘ 3—0 (3—0). Marca
tori : Drăgocșcu (2) și BădDă (C. 
TINCA — coresp.).

cu ochi critici evoluția lor din 
toamna trecută și cu prudență 
returul. „Echipa noastră s-a pre
zentat bine Sn turul campionatu
lui -ne-a spus antrenorul Coidum 
—, dar posibilitățile jucătorilor și 
condițiile foarte bune care ne-au 
fost asigurate puteau conduce la 
realizări superioare celor obținute. 
Principala deficiență au consti- 
tiilt-o ratările. Iată de ce, neui- 
tlnd nici că in vara trecută am 
retrogradat datorită ' golaverajului 
inferior, vom pune un mai mare 
accent in pregătirile noastre pe 
îmbunătățirea finalizării, care ne 
va aduce — fără Îndoială — și 
rezultatele dorite". Completindu-l 
pe Coidum, antrenorul secund, 
Jercan, a ținut să sublinieze că 
dorința echipei este și aceea „de 
a nu pierde nici un meci in re
tur, pentru a-și justifica , și mai 
convingător revenirea în Divizia 
A".

Cu un remarcabil realism, pre
ședintele clubului tirgoviștean. 
Constantin Chlriță, ea și președin
tele secției de fotbal, Gheorghe 
Predoi (pe care l-am găsit, de 
asemenea, la Herculane, unde 
veniseră pentru a urmări, timp 
de două zile, desfășurarea pregă
tirilor echipei), apreciază că lupta 
pentru promovare în seria a n-a 
rămine în continuare foarte strîn- 
să și grea. „Prima șansă este, to
tuși, a echipei noastre — au sub
liniat el la unison — și vom 
face totul pentru a o valorifica. 
Cu sprijinul larg pe care îl pri
mim din partea organelor noas
tre locale, vom crea și de acum 
înainte condiții foarte bune de 
pregătire șl joc, vom menține cli
matul existent de seriozitate, de 
disciplină și de muncă susținută, 
la care, cu satisfacție putem afir
ma, Dobrin și-a adus o importan
tă contribuție prin exemplul per
sonal oferit coechipierilor săi. 
Nu scăpăm din vedere nici fap
tul că obiectivul nostru este nu 
numai aceia de a readuce echipa 
in „A", ci și de a o menține a- 
colo. Motiv pentru care ne preo
cupăm să consolidăm din 
echipa noastră, astfel ca ea 
poată face față șl rigorilor 
mei divizii".

Este. deci, limpede că la 
Tirgoviște se muncește bine.

mers 
să 

pri-

c.s.
__ _ __ în 

perspectivă, ceea ce merită apre
ciat.

Constantin FiRÂNESCU



Balcaniada de la Varazdin

ÎNCEPUT DE BUN AUGUR PENTRU SEZONUL
INTERNATIONAL

La întoarcerea delegației de 
trăgători români, participanți 
la Balcaniada de tir redus de 
la Varazdin (Iugoslavia), unde 
ei au reușit să cîșlige două ti
tluri (prin Romulus Nicolescu 
și Mihai Dragomirescu) fi să 
se claseze de 3 ori pe locul se
cund, antrenorul federal Virgil 
Atanasiu ne-a oferit citeva a- 
mănunte în plus.

— Am văzut la lucru noile 
generații de trăgători din Bal
cani, alcătuite, în general, din 
tineri talentați, bine pregătiți 
tehnic și fizic. Am avut posibi
litatea s-o văd evoluind pe 
noua stea a tirului feminin 
bulgar. Vesela Letsceva, autoa
re a unui 582 p de excepție la 
pușcă 10 m juniori. Am tras 
concluzia că federațiile de spe
cialitate din țările balcanice 
privesc cu maximă seriozitate 
tirul juvenil și că fac toate e- 
forturile pentru a-i asigura din 
vreme un progres substanțial, 
în primul rînd călindu-l in fo
cul întrecerilor internaționale 
puternice.

— Cum s-au comportat re
prezentanții noștri 7

— Mai mult decît onorabil. 
Intr-un eventual clasament 
al probelor individuale (în în
trecerea pe echipe n-am parti
cipat decît la pistol juniori), 
am fi ocupat locul întii, cu 2 
medalii de aur și 2 de argint, 
față de Bulgaria 2 de aur și 
una de argint, și Iugoslavia cu 
una de aur și două de argint. 
Cele două titluri individuale 
ne-au oferit posibilitatea ca. in 
noile condiții de executare a 
probelor reduse, cu 60 de 
focuri, în loc de 40, trăgătorii 
români să stabilească tot atitea 
recorduri balcanice.

— Am dori și citeva caracte
rizări individuale.

— Romulus Nicolescu începe 
să devină o valoare interna
țională în proba de pușcă la 
10 m. Aș zice că este încă un 
pas bun, pentru noul 
care urmează aceluia 
Ilie Codreanu, cu noul 
național la pușcă liberă 
(1167 p). Un început bun
deci pentru proba masculină de 
pușcă. Un început care trebuie 
continuat pe parcursul întregu
lui an și mai ales repetat in 
marile competiții internaționale.

— Dar Mihai Dragomirescu 7 
_ — Ajuns la Steaua de la 

unde a fost 
Horneț, Mi- 

disciplinat, 
plin proces 

performer.

DE TIR 1981

L
Romulus Nicolescu, cel mai bun 
pușcaș balcanic de la 10 metri.
alt tinăr care, prin alura de 
concurs și prin talentul de
monstrat, a arătat că posedă 
un potențial competitiv mult 
mai mare.

— în concluzie 7
— Aș zice, foarte pe scurt, 

ci Balcaniada 1981 a arătat că, 
in tirul de la 10 metri, româ
nii pot și trebuie să se afir
me ca o forță de prim rang in 
tirul internațional.

Radu T1MOFTE

sezon, 
al lui 
record 
3x40 f 
de an

C.S.Ș. 1 București, 
crescut de Mircea 
hai Dragomirescu, 
serios, se află in 
de maturizare ca . .
Dacă va continua în același... 
ton, va fi capabil să atace ci
fre înalte. Personal ii doresc o 
deplină realizare în proba o- 
limpică de pistol liber, el fiind 
unul dintre cei în care ne pu- 

țnem speranțe. Alături de el 
-trebuie remarcat Sorin Babii,

SUPER CUPA MONDIALA, COMPETIȚIE DE BILANȚ
HANDBALULUISI PERSPECTIVĂ A ELITEI

Marcind tot mal evident uni
versalizarea, recunoașterea de 
facto a valorii sale competitive 
și spectaculare, precum și ridica
rea permanentă a cotei sufragii
lor In rlndurile tineretului de 
pretutindeni, handbalul șl-a creat 
un vast șl variat 
mari competiții 
Pornind de la cele 
plonate Balcanice, 
Baltice ș.a.), treclnd prin cele 
continentale șl ajungtnd la între
cerile cu caracter mondial — Ini
țiate la toate eșaloanele de vîrstă 
— handbalul are ca punct de 
apogeu Jocurile Olimpice, tn pro
gramul. cărora — începînd de la 
Milnchen — s-a stabilizat. Exem
plul cel mal bun n constituie, 
Insă, seniorii care, în fiecare an, 
beneficiază de o mare competiție 
la nivelul elitei sale. Astfel, tn 
1930 au fost Jocurile Olimpice de 
la Moscova, tn 1981 — cea de a 
It-a ediție a Super Cupei cam
pionilor mondiali șl olimpici, tn 
1982 slnt programate campiona
tele mondiale, tn 1983 — cea de 
a in-a ediție a Super Cupei, tar 
în 1984 Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles. Și ciclul acesta se 
va repeta, urmtad a fl — proba
bil — modificat doar atunci etnd 
se va găsi o formă perfecționată.

Așadar, anul acesta ne aflăm 
după sezonul olimpic și înaintea 
Super Cupei, al cărei debut este 
prevăzut chiar mtlne tn Westfa- 
lenhalle din Dortmund (R. F. 
Germania).

Vorbind despre echipe tn ordi
nea clasamentului ediției de de
but (1. R. F. Germania, 2. Româ
nia, 3. Uniunea Sovietică. 4. Iu-

program de 
Internaționale, 
zonale (Cam- 

Cupa Mării

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
GIMNASTA ECATERINA SZABO 
PE PODIUM LA LOS ANGELES

In cadrul concursului interna
țional de gimnastică de la Los 
Angeles, Ecaterina Szabo s-a cla
sat pe locul trei la individual 
compus, cu un total de 37,86 
puncte. Tînăra gimnastă român
că a avut cea mal bună evoluție 
din concurs la bîmă, unde a fost 
notată cu 9,55. Iată clasamentul : 
1. Marcia Frederick (S.U.A.) —
38,25 p ; 2. Julianne McNamara 
(S.U.A.) — 38,15 p ; 3. Ecaterina 
Szabo (România) — 37,80 p ; 4. 
Trina Ținti (S.U.A.) — 37,30 p. La 
masculin, victoria a revenit ja
ponezului Toshloml Nishikil V- 
amerieanulul Mitch Gaylord si
tuați pe primul loc, la egalitate, 
cu cîte 56,70 p. Gimnastul român 
Emilian Nicula a ocupat locul 
cinci, cu 55,25 p.

FINIȘ LA WIJK AAN ZEE
Turneul internațional de șah de 

la Wijk aan Zee (Olanda) s-a în
cheiat cu victoria marilor maeș
tri olandezi Genna Sosonko șl 
Jan Timman, clasați pe primul 
loc, la egalitate cu cîte 8 puncte 
din 12 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au situat Talmanov șl 
Șveșnikov (ambii U.R.S.S.) — cu 
cîte 7 p, Browne (S.U.A.) — 67j 
p, Florin Gheorghiu (România),

Sax (Ungaria) șl Andersson (Sue
dia) — 6 p, Ree (Olanda) — 
5'/a p, Mlles (Anglia) — 5 p etc. 
în ultima rundă, marele maestru 
român Florin Gheorghiu a remi
zat cu Unzlcker (R. F. Germa
nia).

goslavia, 5. Cehoslovacia, 6. Sue
dia ; echipa noastră realizînd a- 
tunci 16—15 cu R. F. Germania, 
19—20 cu Suedia, 17—14 cu Uniu
nea Sovietică și 13—15 cu R. F. 
Germania — tn finala competiției) 
ne vom referi mal mtil la forma
ția lui Vlado Stenzel, adică la 
reprezentativa R. F. Germania — 
campioană mondială in 1978 (Da
nemarca). O mică digresiune : 
nici una dintre forțele handbalu
lui n-a reușit eventul titlul 
mondial — titlul olimpic 1 Selec
ționata țării gazdă a Super Cu
pei traversează • perioadă da 
transformare, anunțată de antre
norul său chiar la „Trofeul Car- 
pați" de la Oradea. O serie de 
jucători s-au retras complet din 
activitate, alții numai din cea a 
echipei naționale, alții mai tineri 
— și mai dornici de afirmare — 
luîndu-le locul. Din această cau
ză rezultatele obținute în 1980 de 
formația R. F. Germania sînt de 
slab nivel, eșecurile țlnîndu-se 
lanț, printre învingătoarele cam
pionilor mondiali afltndu-se chiar 
și formații din eșalonul al doi
lea. Actuala ediție a Super-Cu- 
pel ar trebui Insă — tot după 
declarațiile Iul Vlado Stenzel — 
să-1 găsească pe handbaliștii vest- 
germanl cu o echipă omogenă, 
gata să reia disputa pentru su
premație. Dibaciul tehnician a 
ales bine locul, știind că puterile 
elevilor săi vor crește datorită 
entuziasmului cu care cei 14—15 
mii de spectatori îl vor susține 
de-a lungul celor 5 zile de între
ceri...

Echipa României pleacă la lup
tă cu potențialul diminuat de 
marele număr de accidentări. Ra
du Votaa, căpitanul naționalei, 
nu se va afla tn arenă (suspect 
de menise), Măricel Volnea, Io
sif Boroș, Vaslle Stingă, Marian 
Dumitru șl alții suportlnd și ei 
handicapul unor accidente ale 
căror urme nu s-au șters defini
tiv. Dar echipa va trebui — chiar 
șl tn aceste condiții — să facă 
față trnel dispute ta care meciu
rile de „relaxare" stat excluse, 
la start allnllndu-se numai for
mații pretendente la primul loc.

Au fost introduși oameni noi —' 
Gh. Dumitru, Vasile Oprea, 
Klaus llaberpursch, Atlla Hal- 
magyi — și s-au făcut pregătiri 
pentru adaptarea jocului echipei 
la posibilitățile noului „7“. Re
zultatele ultimului sezon slnt în
curajatoare. După anul olimpic, 
în cadrul căruia ai noștri au ur
cat In grabă scările spre loja tn 
care altădată erau suverani, me
ciurile din Elveția (două victorii 
asupra gazdelor), participarea la 
„Trofeul Ungaria" (locul II fără 
a cunoaște înfrfngerea) și C.M. 
Unlversitar din Franța (ai 4-lea 
titlu mondial consecutiv) au con
solidat moralul bun, încrederea 
tuturor în șansa „aurului" la 
mondiale și la Olimpiadă, șansă 
posibilă In condițiile amplificării 
pregătirilor, a muncii fără me
najamente.

Campioana olimpică de la 
Montreal, echipa U.R.S.S., n-a 
marcat u» progres vizibil tn 
1980. Ea a fost de două ort în
trecută de echipa României, a 
pierdut finala olimpică In com
pania formației R. D. Germane. 
cedtndu-1 acesteia — șl tot pe 
teren propriu (la 6 goluri !) —
șl tn finala „Cupei Mărit Bal
tice". S-ar putea tnsă ca ser!» 
nefavorabilă să-l fi tndtrjlt p« 
Evtușenko șl al săi... Vom vedea.

„Plavil" slnt In creștere eviden
tă, chiar tn drum de a-șl recon
strui o redutabilă formație, așa 
cum o avea Iugoslavia tn vre
mea lut Horvath, Arslanaglc!, Po- 
krajae et comp. La tehnica cu
noscută se adaugă • fantastică 
putere de luptă, • dorință acer
bă de victorie. Puține echipe reu
șind să facă față acestei verita
bile avalanșa. Cehoslovacia șl 
Suedia stat șl ele formații In e- 
vtdentă creștere, „micile butu
rugi" care pot răsturna car» 
mari.

Tată de ce nn n! st pare ha-*'. 
zardată afirmația antrenorului 
Lascăr Pană : „Super Cuna est« 
competiția cu 6 participanți șt tot 
atlția favorițl t„.“

Hristache NAUM

sl

ANDREI ERDELYI REMARCAT 
LA ZAKOPANE

în concursul internațional de 
patinaj viteză de la Zakopane, 
sportivul român Andrei Erdelyi 
s-a clasai pe locul doi în proba 
de 1 500 m, cu timpul de 2:03,74, 
fiind Întrecut cu numai 9 sutimi 
de secundă de învingător, polo
nezul Petr Kryslak. In clasamen
tul general la poliatlon, pe pri
mul loc s-a situat Rene Schefiseh 
(R. D. Germană) — 131,077 p, i 
mat de Petr Krysiak — 132,420 
Andrei Erdelyi — 132,761 p 
Imre Temesl (Ungaria) 
136,855 p.

în „Cupa Mondială44 la schi
INGEMÂR STENMARK LA A ȘASEA VICTORIE

ur- 
I P.

Șl

„ASCENSIUNEA ECHIPEI ROMÂNIEI ESTE
UN ClSTIG PENTRU3
(Urmare din pag. 1)

„CUPA SERDIKA” 
LA HANDBAL

Turneul internațional masculin 
de handbal de la Sofia dotat cu 
„Cupa Serdika" a fost ciștigat de 
reprezentativa Spaniei — 9 p, ur
mată în clasament de echipele 
R.S.S. Lituaniene — 8 p, Ungariei 
— 7, selecționata secundă a Ro
manici 4 p, Bulgariei — 2 șl O- 
landel — 0 p. In ultima zi a com
petiției, handbaliștii români au 
Învins cu 25—18 (12—10) formația 
Olandei.

VIENA, 2 (Agerpres). — Cu
noscutul schior suedez Inge- 
mir Stenmark a terminat în
vingător In proba de slalom 
special desfășurată pe pirtia de 
la St. Anton (Austria), obți- 
nînd astfel a șasea victorie in 
actuala ediție a „Cupei Mon
diale". Stenmark a realizat in 
cele două manșe timpul de 
1:40,94. fiind urmat de ameri
canul Phil Mahre — 1:41,06,
norvegianul Jarle Halsnes —

1:41,62 și Vladimir Andreev 
(U.R.S.S.) — 1:41,64.

In clasamentul general al 
„Cupei Mondiale" se menține 
lider Ingcmar Stenmark — 200 
puncte, urmat de Phil Mahre- 
— 168 puncte șl Peter Muller 
(Elveția) — 140 puncte.

FINALELE INDOOR-URILOR
AMERICANE DE TENIS

ÎNTRECERILE floretistelor

în

României pe o tot mai vastă 
scenă internațională în ultimii 
ani îi va permite, să urce sigur 
spre cotei ’ cele mai inalte, toc
mai în urma unor confruntări 
cu mai „marii" rugbyului.

România urmează un drum 
pe care însăși Franța l-a par
curs cindva, încă de la sfîrși- 
tul secolului trecut, deși nu a 
obținut privilegiul de a sus
ține primele teste interna
ționale decît în 1906, pentru a 
cunoaște, la rîndu-i, o ruptură 
teribilă cu britanicii din 1934 și 
pină în 1939, practic, pînă în 
1945 din cauza războiului. Re
cunoscută deplin de toti. 
clusiv de „severii" scoțieni, a 
fost insă abia în 1947. In ciuda 
acestei lungi perioade de încer
cări. rugbyul francez a știut 
cu timpul să se impună ca una

in-

RUGBYUL MONDIAL" 
din marile puteri mondiale 
sfera rugbyului.

Rugbyul românesc, care-i 
este atit de apropiat prin mul
tiple aspecte, posedă toate a- 
tuurile pentru a urma cu suc
ces același drum. între timp 
s-a și impus drept a doua pu
tere continentală, 
chilibru, stabilit 
puncte extreme 
are o deosebită 
pentru dezvoltarea 
a rugbyului. Bogăția unui sport, 
ca dealtfel orice activitate de 
ordin uman, este împlinită de 
aportul diverselor națiuni. Sîn- 
tem astăzi tot mai multi în lu
mea rugbyului, cei care gîndim 
cS ascensiunea României în 
elita acestui sport este un cîș- 
tig pentru noi toți, că rugbyul 
mondial apare Îmbogățit de a- 
ceastă nouă prezență la cel 
mai Înalt nivel.

Turneul Internațional feminin 
de floretă de la Leipzig s-a În
cheiat cu desfășurarea probei pe 
echipe cîștigată de selecționata 
Franței. In finală, floretlstele 
franceze au Învins cu 9—5 echipa 
Ungariei. Pe locul trei s-a clasat 
formația Cubei care a Întrecut cu 
8—7 selecționata R. D. Germane. 
Echipa României a ocupat lo
cul 5.

NEW YORK 2 (Agerpres) 
Campionatele internaționale 
tenis pe teren acoperit ale S.U.A. 
au luat sfirștt la Philadelphia cu 
victoria jucătorului american 
Roscoe Tanner, care l-a întrecut 
tn finală cu 6—2, 7—6, 7—5 pe 
polonezul Wojtek FIbak. în finala 
probei de dublu, cuplul american 
Marty Rlessen — Sherwood Ste
wart a dispus cu 6—2, 6—2 de 
perechea Haul Ramirez (Mexic) 
— Brian Gottfried (S.U.A.).

tn finala turneului international 
feminin de tenis de la Chicago, 
Martina Navratilova a Intrecut-o 
cu 6—4, 6—2 pe Hana Mandlikova,

de

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE SCHI PENTRU JUNIORI
BELGRAD, 2 (Agerpres). — 

Campionatele europene de 
schi — probe alpine pentru jt- 
niori, desfășurate, la Skofja 
Loka (Iugoslavia), s-au înche
iat cu proba feminină de sla
lom special cîștigată de sporti
va italiană Wilma Walt — 
1:39,52, urmată de coechipiera 
sa Paoletta Magoni — 1:39,5G și 
poloneza 
1:39,62. 
rire, la 
a revenit 
Fahner — 
pe primul loc s-a situat Cathe
rine Quittet (Franța), cu timpul 
de 1:42,53, (pirtia de concurs a 
măsurat 2 300 m, diferența da 
nivel 560 m). Proba de slalom 
uriaș a fost cîștigată de aus
triacul Quido Hintersecr.

Dorota Tlalka — 
In probele de cobo- 

masculin, victoria 
elvețianului Bernhard 

• 1:34,05, iar la feminin

Acest e- 
între două 

ale Europei, 
importanță 

viitoare 1 * 'fi 1

CAMPIONATE, CUPE
SPAN1A (et 23) : Betis — Real 

Socledad 1—0 ; Hercules Alicante
— La» Palmas 2—3 ; C.F. Barce
lona — Osasuna 6—0 ; Salamanca
— Valencia 0—1 ; Zaragoza — 
GiJon 0—0 ; Real Madrid — Es
pan ol 1—2; Valladolid — Murcia 
1—0 ; Almeria — Sevilla 0—0 ; A- 
tletlco Bilbao — Atletic* Madrid 
3—L Clasament: L Atletico Ma-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Dallas (Te

xas), americanul Stanley Floyd a 
Stabilit cea mai bună performan
ță mondială pe teren acoperit In 
proba de 60 yarzi 6,04 (v.r. 6,05 șl 
o părtinea, din anul 1978. compa
triotului său Houston McTear) 0 
ta Los Angeles, Renaldo Nehe- 
miah a stabilit cea mal bună per- 
iformanță mondială In proba de 
50 yarzi garduri : 6,01 (v.r. îl a- 
partlnea cu 6,04). La lungime (m) 
a ciștigat Larry Myricks (S.U.A.) 
cu 8H0 m. 0 Maratonul de la 
Deppu (Japonia) a revenit japo
nezului Shigeru Soh — 42,195 km 
In 2h 11:30.

HANDBAL 0 Orașul Martin a

găzduit meciul amical dintre se
lecționatele 
slovaciei șl 
gazdele cu

NATAȚIE 
cursului de 
m) de la Maensfoot (Olanda). .. 
mericanca Tracy Caulkins a ciș
tigat proba de 106 m spate, cu 
1:04,00, urmată de Monique Bosga 
(Olanda) — 1:05,27 șl Petra Rie
del (BJ2.G.) 1:05,36. Proba mascu
lină de 400 m mixt a fost cîști
gată de sovieticul Vladimir Sme
lov, în 4:32,30. Alte rezultate. 
Masculin : 100 m spate — Carey 
(S.U-A.) 56,95 ; 100 m bras — Mo
orhouse (Anglia) 1.05,12 ; 200 m

masculine ale Ceho- 
Folonlei. Au ciștigat 

20—16 (7—7).
0 In ultima zi a con- 
înot (în bazin de 23 

a-

fluture — Reczkowskl (Polonia) 
2:03,77 ; Feminin : 200 m fluture 
— Mary Meagher (S.U.A.) 2:11,82; 
100 m liber — Birgit Melnecke 
(R. D. Germană) 57,41.

ȘAH 0 Meciul dintre Nana A- 
leksandria șl Nana Ioseliani, din 
finala turneului candidatelor la 
titlul mondial feminin a continuat 
la Tbilisi cu partida a 5-a, clștl- 
gată de Aleksandrin. Scorul este 

Nanei

drld M p ; X Valencia — » p ; X 
C.F. Barcelona — 23 p.

OLANDA (et 13) ; A'kmur — 
Breda S—1 ; Maastricht — F.C. 
Utrecht 1—3 ; fd. den Haag — 
P.S.V. Eindhoven 1—4 ; Nijmegen
— Kerkrade 2—1 ț Feyenoord — 
Sparta 2—2 ț Ajax — Deventer 
1—X Clasament: 1. Alkmaar 35 
P ; 2. Feyenoord — 23 p ; x F.C. 
Utrecht 23 p.

FRANȚA fet 25) : Lille — Valen
ciennes 3—0 ; Metz — St Ger
main Paris 0—0 ; Monaco — 
Strasbourg 3—4 ; Nantes — Bas
te 2—X j Leng — Lyon 1—2; 
Bordeaux — Tours 1—0 ; Laval
— Angers 2—0 - Sochaux — Nan
cy 1—1 ; St Etienne — Auxerre

2—0. Clasament : 1. Nantes 38 p j 
X St. Etiennt 37 p ; X Bordeaux 
34 D.

BELGIA (et 20): Anderlecht —• 
Standard Ltege 1—0 ț Berchem — 
F.C. Bruges 1—1 ț S.K. Llersc — 
F.C. Llega 1—1 ; Beveren — Wa- 
terschel 2—0; Cercăe Bruges — 
Lokețen 1—L Clasament : 1. An- 
derloCht 34 p; X Beveren 30 p 1 
X Standard 27 p.

R.F. GERMANIA (optimile M 
finală ale „Cupei") : Eintracht 
Frankfurt — Oldenburg 5—4 î 
Hamburg — Bochum 4—1 ; Bo
russia Mdnchengladbach — Del
menhorst 6—4 ; Fortuna DOssel- 
dorf — Werder Bremen 2—0 ț 
Stuttgart — Osnabruck S—1. Ce
lelalte trei meciuri au foet ami
nate din cauza timpului nefavo
rabil.

MECIURI INTERNAȚIONALE

gată de------------.----- - ____  ™
favorabil cu 4—1 puncte 
Aleksandria.

TENIS • La Essen, în 
pe echipe R.F. Germania —____
slovacia 2—1. La Viena : Finlanda 
— Austria 2—L

C.K. : 
Ceho-

0 Joc amical, la Bogota; Co
lumbia — Brazilia 1—1 (0-0).
Oaspeții an deschis scorul ta 
mln. 63 prin Serglnho, Iar gaz
dele au egalat prta vnarelta 
(mln. 69).
0 Un med amical la La Paz : 

Bolivia — Bulgaria 1—3. Pentru 
Învingători au înscris Konstandi- 
n&r (2) șl Lakov.

0 Selecționata <te tineret a Iu
goslaviei a întrecut într-tm mod

de verificare formația Buducaosi 
cu 2—0 (1—0).

0 Echipa Dinamo Zagreb a ju
cat la Adelaida (Australia) cu ■ 

regională pe core a 
1—0 (0—0).
disputat în 

fost ciștigat

selecționată 
invins-o cu

0 Turneul 
Moscova, a ___ ___ ,
rat Alma Ata, care In 
Învins cu 6—5 (după loviturile de 
la 11 m) pe Dinamo Moscova.

sală, la 
de Kaf- 
finală a
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