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Dc azi, Ia Poiana Drașov, concursurile seniorilor

START ÎN FINALELE
LA SCHI ALPIN

Azi, la Poiana Brașov, se dă 
startul într-o nouă ediție a fi
nalelor „Daciadei" la schi al
pin pentru seniori și senioare. 
Aflată la cea mai mare cotă de 
interes, această competiție de 
performantă adună pe pîrtiile 
Postăvarului tot ceea ce are 
mai bun schiul alpin românesc 
Ia această oră.

Marți a avut Ioc cursa non
stop de coborîre, cea care dă 
tonul întrecerilor oficiale de 
azi. cînd schiorii își vor dis
puta titlurile în cea mai spec
taculoasă cursă, cea de cobo
rîre. Desfășurată pe cunoscuta 
și excelenta pîrtie a Lupului, 
proba permite, in mod curent, 
concurenților viteze de 100 km 
pe oră.

Favoriți T Greu de ales. Au 
șanse loan CavașL Nlcolae 
Barbu, Alexandru Manta, Dorin 
Dinu, „veteranul" coboritorilor 
loan Bobiț, iar dintre fete Da
niela Uncrop, Maria Balăzs, 
Mariana Axinte, Lizica Stroe.

Joi se va disputa slalomul 
uriaș pentru băieți, vineri — a- 
ceeași probă pentru fete. Iar 
sîmbătă — slalomul special 
pentru seniori și senioare. 
Printre cei ce au șanse de a 
urca pe podiumul de premiere 
șl de a obține titlurile de cam
pioni al „Daciadei" și ai țării 
se vor afla, în afara celor de 
mai înainte : Vili Podani, Csa- 
ba Portik, Dan Frățilă, Gheor-

La tialafl, In cadrai „Daciadei albe"
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SCHI Șl SĂNIUȘ, DAR NU NUMAI ATÎT...
Sfîrșit de săptămină la Ga

lați. Afișele anunță diverse 
spectacole — de teatru, de o- 
peretă, de muzică ușoară, film 
ș.a. —, oferind multiple posi
bilități de recreare. Nici spor
tul nu face excepție Gală de 
box la Sala sportirilor. Volei 
și baschet — tot acolo, în cam
pionatele divizionare. Pe sta
dion, fotbal : F.C.M. — C.S.M. 
Borzești. Deci, in general, pen
tru toate gusturile și viratele. 
Aceasta însă pentru cine pre
feră... tribuna. Dar, pentru cine 
vrea să treacă dincolo de 
„mantinelă" ?

împreună cu Stelian Marcu, 
secretar al C.J.E.F.S., și Marin

In lipsa derdelușului, la Școala generală nr. 29 s-a organizat un 
concurs de tras sănii.

Petrescu, președintele clubului 
„Dunărea", încercăm să răs
pundem la această întrebare, 
făcind un raid pe Ia cîteva din 
bazele sportive aă’ă'ene, pe 
care, conform programului, ar 
trebui să se afle ntmeroși com
petitori. Din riart, o primă 
constatare : toate drumurile 
duc doar... către asociație 
sportive școlare, cele din între-
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Alexandru Manta 
(AS. A.) unul din
tre protagoniștii ac
tualelor finale ala
„Daciadei- și ale
campionatelor națio
nale de șchl alpin 

pentru teniori
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ghe Vulpe, Nlcolae Stinghe, 
Karoly Adorjan, Alin Năstase, 
Erica Codrescu Ș-a.

în acest fel, programul se 
constituie intr-un veritabil fes
tival al schiului alpin din tara 
noastră, permițlnd trecerea in 
revistă a celor mai bune ele
mente. a schiorilor comsacrați, 
dar și a tinerilor care — pro
movați prin etapele preliminare 
ale marii competiții „Daciada" 
în cursul acestei ierni — își vor 
încerca șansele pe pîrtiile din. 
jurul cabanei Cristianul Mare, 
căuttnd să-și dovedească apti
tudinile și să se facă utili pen
tru vllitoarele operații de selec
ție a loturilor naționale. Urăm 
succes tuturor concurenților la 
noile finale ale „Daciadei” de 
iarnă!

Paul IOVAN

prinderi și instituții aflîndu-se 
în— weekend. Deci, la drum...

Un prim popas la Sala de 
lupte. Aici se desfășoară eta
pa finală a campionatului de 
lupte greco-romane al școlilor 
din rețeaua Ministerului Indus
triei Metalurgice. Pe saltele, 
80 de sportivi din Buzlu, Ga
lați (Lie. fad. nr. 3 și 9), Iași, 
Oțelu Roșu. Slatina. Tulcea și 
Zimnicea își dispută șansele de 
a se prezenta în „finala mare", 
pe ministere. Rlnd pe rînd, va
lorile se cern. Dintre ele, spe
cialiștii remarcă posibilitățile 
tinerilor I. Gaiu, Gh. Sîrbu 
(Lie. 3) șl I. Cătănoiu (Slati
na).

Afară este, însă, iarnă, chiar 
dacă soarele a început să în
moaie bine zăpada. Deci, unde 
sînt schiorii 7 îi găsim la mar
ginea pădurii Gîrboavele. Ds 
Ia Nicolae Vlaicu, secretar al

Emanuel FANTANEANU 
Telemac SIRIOPOL

(Continuare in pag. 2-3)
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Maratonul polol$tilor continua

CRIȘUL Șl RAPID DIN NOU FAȚĂ ÎN FAȚĂ,
DESPĂRȚITE ACUM
întrecerea celor mai bune 6 

echipe de polo din țară Intră 
de astăzi In cea de a doua ju
mătate a desfășurării sale. La 
București, In bazinul Floreasca 
(ca și la Oradea), în condițiile 
unii spațiu de joc redus, încep 
meciurile celui de al IV-lea 
tur. După cum se știe, Crișul 
Oradea, lider al plutonului 
încă de la finele turului 2. a- 
bordează disputa cu un avans 
de 3 puncte și va fi foarte in
teresant de urmărit dacă po- 
loiștii orădeni vor reuși să 
facă față tnui serios asalt din 
partea celorlalte două candi
date la titlu, Rapid și Dinamo, 
echipe ce nu se împacă nici un 
moment cu actualele poziții In 
clasament.

Turneul din Capitală pro
gramează — ca și cel anterior
— un prim derby, Crișul — 
Rapid, chiar in runda inaugu
rală (ora 19), partida fiind pre
cedată de meciurile Progresul
— Dinamo (ora 17) și C.N.- 
A.S.E. — Voința (ora 18). în 
fine, sperăm că și meciurile de 
la București se vor desfășura 
într-o notă de perfectă corecti
tudine (în turul precedent nu 
s-a dictat nici o sancțiune), 
iar arbitrii delegați vor face 
eforturi pentru a ajuta efectiv

„OBIECTIVUL NOSTRU-SĂ OFERIM JUNIORI
IALENTATI UNOR LOTURI REPREZENTATIVE"

Clțîva tehnicieni ai sportului vasluian de performantă ne vorbesc despre intențiile lor
Și tehnicienii mișcării sportive vasluiene au pornit în noul an 

cu dorința de a conferi performanței sportivilor lor cote mai înalte, 
Pe măsura excelentelor condiții materiale de care dispune acum 
această localitate moldoveană. Ei sînt cu atît mai hotărîți să ri
dice calitatea muncii și, implicit, a reziliatelor obținute, cu cîț sînt 
conștienți că în 1980 nu și-au respectat integral obiectivele pe care 
ei înșiși și le-au propus.

Recent, l-am rugat pe trei antrenori să ne dezvăluie cîteva din 
planurile lor.

Petru MURGOCI — antrenor 
de atletism la Clubul sportiv 
școlar : „Vreau ca 1981 să fie 
cu adevărat un an al CALI
TĂȚII. Spun aceasta avînd în 
vedere faptul că două dintre 
atletele noastre sînt deja capa
bile de performanțe de nivel 
național : Elena Florea și A- 
driana Surdu. Prima este ocu
panta locului III (în T80) în 
proba de 3 000 m la campiona

DORTMUND, 3 (prin tele
fon). Interes enorm pentru cea 
de a doua ediție a Super Cupei 
campionilor mondiali și o- 
limpid la handbal, organizato
rii estlmind că „Westphaleha- 
lie", cu cele aproape 14 000 de 
locuri ale sale, nu va putea sa
tisface solicitările iubitorilor de 
handbal. Interes firesc pentru 
că este principala competiție a 
anului și — în același timp — 
primul test al echipelor care 
rîvnesc titlul olimpic ce va fi 
oonferit învingătoarei de la Los 
Angeles 1984. Interes firesc, 
pentru că timp de cinci zile — 
între 4 și 8 februarie — vor e- 
volua sub reflectoarele rampei 
cele mai mari vedete ale hand
balului masculin, într-o între
cere fără outsideri. Deși infuzia 
de tineret este pretutindeni e- 
videnită, marile echipe n-au 
renunțat încă la oamenii mari
lor trecute victorii. Așa se face 
că in formația R. F. Germania 
vor evolua și Dieter Waltke, 
Peter Meisinger, Horst Spen
gler, Arno Ehret și alți jucă
tori aflati in prima linie încă 
de la venirea lui Vlado Stenzel 
la conducerea echipei, la so
vietici Vladimir Kravțov, Ana
toli Fediuhin și Aleksandr An
pilogov, la suedezi Ilans Jan
sson, Stefen Kulberg, Răsti 
Rasmunssen și Klaes Rîben- 
dahl, la iugoslavi Zdravko Rad- 
jenovici, Petrit Fcjzula și Vla-

DE 3 PUNCTE...
buna desfășurare a competiției. 
Clasamentul înaintea jocurilor 
de azi :
1. Crișul 15 11 3 1 126- 79 25
2. Rapid 15 10 2 3 112- 72 22
3. Diniamo 15 9 3 3 138- 89 21
4. Voința 15 7 1 7 123-105 15
5. C.N. ASE 15 2 0 13 82-179 4
6. Progresul 15 1 1 13 80-137 3

In intilnirea precedentă de la Floreasca, Crișul ți Rapid au ter
minat la egalitate, 4—4. Ce va fi astă-seară
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tele naționale de tineret. iar 
cea de-a doua (încă îunloară) 
s-a clasat pe același loc și 
în aceeași probă la „naționa
lele" junioarelor I. Fiind com
ponente ale lotului țării, vom 
lucra cu cele două atlete în 
conformitate cu normele și 
indicațiile primite de la fede
rația de specialitate astfel ca 
măcar una din aceste fond’rie 
să fie indusă in reprezenta

PROGRAMUL DE AZ|
Ora 20,00 (ora României) 1 
ROMANIA - IUGOSLAVIA
Ora 21,30
R. F. GERMANIA - U.R.S.S.

do Bojovici, iar la cehoslovaci 
Marian Hirner, Frantisek Sule, 
Jaroslav Papiernik, Ladislav 
Salivar — oameni care au a- 
cum nostalgia primei tinereți...

Echipa României, sosită luni 
la miezul nopții la Dortmund, 
a făcut două antrenamente la 
„Westphalenhalle" și așteaptă 
cu încredere, dar și cu emoție 
— de ce să n-o spunem ? — 
întrecerea cu reprezentativa 
Iugoslaviei. Deși lipsită de con
ducătorul de joc și căpitanul e- 
chipei, Radu Voina (acciden
tat), formația noastră și antre
norii săi loan Kunst-Ghermă- 
nescu, Nicolac Nedcf și I.asrăr 
Pană se pregătesc — mai ales 
psihic —, se „montează” cum 
se spune, pentru această con
fruntare care oricînd poate fi o 
finală de campionat mondial 
sau a turneului de la Jocurile 
Olimpice. Dar, aici la Super 
Cupa mondială, fiecare partidă 
este un derby cu mari rezo
nanțe.

Hristache NAUM

SPORTIVI ROMÂNI
LA INTERNAȚIONALELE 

DE TENIS DE MASĂ 
ALE CEHOSLOVACIEI

Intre 20 și 22 februarie vor 
avea loc, la Fraga, Campiona
tele internaționale de tenis de 
masă ale Cehoslovaciei. Com
petiția reprezintă un ultim 
test înaintea campionatelor 
mondiale. Din țara noastră 
vor participa : Maria Alexan
dru, Eva Ferenczi. Olga Ne
meș, Ștefan Moraru și Andras 
Fejer.

tiva țării — după selecția de 
la Băile Felix — pentru Cam
pionatele Balcanice din 1981. 
Tot pentru sezonul ce ne aș
teaptă dorim să completăm și 
să întărim grupele de sprinteri 
și mărșăluitori"

Vasile UNOUREANU - an
trenor de handbal la ..Confec
ția" : „în dubla mea oostu-ă. 
aceea de director al C’ubului 
sportiv școlar și de antrenor 
al divizionarei feminine .3* 
de handbal Confecția Vâsli i 
am satisfacția că si in acest 
an voi putea să verific în com
petiții puternice, caparitalea 
tinerelor handbaliste formate

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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ECHIPEI NAȚIONALE !
Adnotări la concursul pe categorii la lupte greco-romane

Timp dc trei zile. Sala spor
turilor din Brașov a găzduit 
prima etapă a concursului re
publican pe categorii de greuta
te la lupte greco-romane.

Referindu-ne la acest gen 
de concurs trebuie să spunem 
că măsura introducerii lui în 
calendar s-a dovedit foarte in
spirată și de natură să stimule
ze creșterea valorică a lup
telor din întreaga țară. Marea 
diferență dintre Divizia de pî
nă acum și actualul concurs 
este aceea că antrenorii nu mai 
sînt obligați să se preocupe de 
găsirea cu orice preț a unor 
reprezentanți la toate cele 
zece categorii de greutate, 
mulți dintre ei lipsiți de valoa
re sau de perspectiva de a de
veni buni luptători, ci se în
grijesc numai de sportivii cei 
mai talentați. de cei capabili 
să obțină performanțe în com
petițiile interne și internațio
nale. Aceasta pentru că re
gulamentul concursului pe ca
tegorii condiționează participa
rea sportivilor de perfor
mantele realizate la cam
pionatele individuale (juniori 
și seniori), la turneul interna
țional al României etc., dar

permite înscrierea în competi
ție, a mai multor reprezentanți 
ai unei secții chiar la 
categorie.

Prima etapă a acestui 
competiție a dovedit că 
fost foarte bine concepută, ni
velul său valoric fiind asemă
nător cu cel al finalelor cam
pionatelor individuale de se
niori. Și. deși turneul disputat 
la Brașov a fost prima în
trecere a anului, deci la înce
putul perioadei competiționa- 
le, el a scos în evidență buna 
pregătire a majorității luptă
torilor, dar în special a celor 
tineri. Obligați de noile 
vederi ale regulamentului (cele 
care au intrat în vigoare la 1 
ianuarie 1931 și asupra cărora 
vom reveni într-un număr vii
tor). concurenți! au luptat mult 
mai dinamic, au executat nu
meroase procedee spectacu
loase și riscante, fapt care a 
contribuit mult la buna impre
sie pe care au lăsat-o între
cerile.

O primă remarcă pe care 
ne-a oferit-o turneul de la 
Brasov a fost progresul evident 
realizat de o serie de tineri, 
fapt care ne permite să anticl-

aceeași
gen de 
ea a

pre-

REPORTERII NOȘTRI IN VIZITA

păm 
tivă 
unele 
mulți 
au evoluat la categorii 
rioare 
astfel 
mai puțin 
acestor tineri 
tive. Cum altfel poate fi apre
ciat faptul 
în care, cu 
ții (Mihai 
Rusu), au 
componențli
României, la patru categorii de 
greutate 
luptători 
aproape
Cismaș 
Neamț),
Savu (Metalul Rădăuți) la 57 
kg, Ion Tecuceanu (Dinamo) 
la 62 kg și Ghcorglie Glonț 
(Dinamo) la 82 kg sînt sportivi 
care n-au mai reușit niciodată 
o asemenea ispravă. Și nu 
singurii juniori remarcați 
tr-o competiție cu cei mai 
loroși luptători ai țării.

Dintre sportivii consacrat! au 
evoluat aproape de nivelul lor 
obișnuit : C. Alexandru (52 kg). 
I. Păun (62 kg), I. Draica (82 
kg), Gh. Minea (74 kg). V. An
drei (100 kg) și V. Dollpschi 
(+100 kg). Sub așteptări s-au 
prezentat : P. Dicu (100 kg), N. 
Gingă (57 kg) si I. Matei (90 
kg).

(Urmare din pag. 1)

MAFTEI — antrenor 
libere la C.S. Viitorul: 
ales o disciplină în 
plan național, rezulta- 
sînt dintre cele mai 

Vaslui

la C.S.Ș. Dealtfel — aceasta 
fiind singura modalitate — 
chiar din momentul preluării 
conducerii echipei Confecția, 
primul lucru pe care l-am fă
cut a fost promovarea mai 
multor junioare : Carmen Po
pa, Ana Brinză, Lenuța Popa, 
Maria Pintilie, Iuliana Popa, 
Cu aceste foarte tinere jucă
toare. precum și cu colegele 
lor, de asemenea junioare, 
Marcela Balint și Cecilia Puș
cașii, am reușit. în turul cam
pionatului Diviziei „B“, să în- 
trecem, chiar la ele acasă, e- 
chlpele Confecția și Rapid 
București. Atît la handbal — 
sport prioritar în județul nos
tru — cit și la alte discipline, 
vom da cale liberă tineretului. 
Altă posibilitate de afirmare 
nu există".

Vasile 
de lupte 
„Mi-am 
care, pe 
tele nu
bune. Dar, intri cit la 
dispunem atît de condiții ma
teriale excelente, cît și de ti
neri bine selecționați și dornici 
de afirmare, dorim ca in 1981 
— deocamdată la juniori — să 
ne afirmăm la cîteva categorii. 
Iancu Manea, la +100 kg, are 
ca obiectiv să devină campion 
național și să ocupe unul din 
primele trei locuri în întrecerea 
seniorilor. De asemenea, un 
loc pe podium vor trebui să 
ocupe și Constantin Aman și 
Ionel Pascal (57 kg), precum și 
Sergiu Popa (62 kg)“.

Interlocutor, în încheierea 
scurtelor noastre discuții cu 
cei trei antrenori, ne-a fost și 
profesorul Constantin CIULEI, 
secretar al C.J.E.F.S. Vaslui, 
lată-i opinia : „Deși nu ați a- 
bordat această problemă, vreau 
eu să încep prin a recunoaște 
autocritic că județul Vaslui a-

vea în plan să aducă o meda
lie de la J.O. de anul trecut. 
Obiectivul nu a putut fi reali
zat din cauza unei munci de 
slabă calitate. Pentru că sîn- 
tem la incept tul unui nou ciclu 
olimpic, noi am și încheiat o 
listă cu numeroși tineri, la dis
ciplinele nominalizate, pe care 
îi vom pregăti cu prioritate. 
Fiind la acest capitol vreau să 
precizez că în nici o secție nu 
se va mai lucra cu sportivi 
plafonați, lipsiți de perspectivă. 
Ne propunem ca în atletism să 
extindem activitatea în probele 
pentru care dispunem de tineri 
dotati: în 
de 
cu 
bere. __ ... ___
privește handbalul masculin și 
feminin, ca și fotbalul — toate 
acestea fiind discipline nomi
nalizate — ne vom declara sa- 
tisfăcuți dacă vom reuși să 
dăm juniori de valoare unor 
loturi reprezentative".

Am reținui in aceste rîndtri 
doar citeva din intențiile teh
nicienilor din sportul vasluian 
de performanță pentru anul 
1981. Dacă aceste obiective var 
fi îndeplinite, județul Vaslui 
va putea contribui, deocamdată 
modest, la dezvoltarea perfor
manței pe plan național.

primul rînd cele 
fond. Vom continua 

dezvoltarea luptelor li- 
iar în ceea ce

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI SUCCESE LA FIECARE 

TRAGERE !
Ctștigurile In autoturisme----- -------- și 

mari sume de bani continuă să 
confirme, la fiecare tragere, a- 
vantajele participării la tradițio
nalul sistem de Joc Loto. Cel mal 
recent exemplu ti constituie tra
gerea din 23 ianuarie a.c„ la care 

un
a 

.__ din
Lugoj pe un bilet jucat 100% și 
trei cîștiguri a cite 17.500 lei, rea
lizate de alți partlclpanti pe bi
lete jucate 25% la categoria I, 
trei cîștiguri a cite 20.334 șl 12 
cîștiguri a cite 5.084 lei obținute 
la categoria a n-a pe bilete achi
tate 100% si respectiv 25% etc. 
Partlcipind cu regularitate la tra
gerile Lote, puteți avea și dv. 
succese asemănătoare sau chiar 
mat mari I Primul prilej yl-1 o- 
feră tragerea de vineri 6 februa
rie 1931. pentru care Numai 
ASTAzi ȘI jiTINE se mal pot 
procura bltele cu numerele pre- 
ferate,.

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 4 februarie 1981, se te
levizează tn direct Incepind de la 
era 17.20

s-au atribuit, ■ Intre altele : 
autoturism „Dacia 1300“ care 
revenit lui Gligore Pupeti

CÂȘTIGURILE 
PRONOSPORT

CONCURSULUI 
DIN 1 FEBRUARIE 
ÎMI

Categoria 1 (12 rezultate) 7 va
riante 100% a 11.802 Iei șl 47 va
riante 25% a 2.950 lei ; Categoria 
a 2-a (11 rezultate) 265 variante a 
1.002 lei ; Categoria a 3-a (10 re
zultate) 2.273 variante a 175 lei.

BUNA PREGĂTIRE TEHNICA I
că in echipa reprezenta- 
urmează să se producă 
modificări. Chiar dacă 
dintre sportivii consacrau 

supe- 
de greutate, facilitînd 

succesul unor cîștigători 
scontați, victoriile 

sînt semnifica
că într-un concurs 
numai două excep- 

Boțită și Ștefan 
fost prezenți toți 
„echipei de aur" a

au devenit cîștigători 
tineri (unul dintre ei 
necunoscut) ? Mihai 

— de la Ceahlăul P. 
la 48 kg, Gheorghe

slnt 
ta- 
va-

Mihoi TRANCA

LA GALAȚI,
(Urmare din pag. 1)

Comitetului județean U.T.C., 
aflăm că pe pîrtii se află „cei 
mai buni din cei 43 000 de 
participant la fazele ante
rioare la categoria 14—19 ani, 
iaureați la schi-fond, sanie și 
biatlon, toți reuniți acum pen
tru desemnarea învingătorilor 
în etapa județeană a „Daciadei 
albe". Au venit din Galați, Te
cuci, Berești, Ghidigeni, Tg. 
Bujor, Liești, Matca, Cudalbi 
ș.a. Cei mai buni se im
pun : Margareta Coman (Lie. 
agro.-ind.) din Tecuci și M. Teo- 
dorescu (Lie. ind. 8) la 
sanie, N. Gheba (Lie. ind. 
1) la biatlon. Lidia Horia 
(Lie. ec.) și D. Atanasiu (Lie. 
ind. 7) la schi fond, toți din 
Galati.
în programul aflat la C.J.E.F.S. 

este notat că la școlile gene
rale nr. 1, 5. 9, 13. 17. 21, 25, 
29 șl 33, la liceele industriale 
nr. 1, 5 și 9, la Lie. pedagogic 
șl la Llc. de filologie-istorie 
var avea loc acțiuni în cadrul 
„Daciadei". încercăm, mai ta- 
tîi, la Șc. gen. 5, aflată ta

1 RĂSf
Multă vreme a existat păre

rea că patinatorii de viteză a- 
flați la vîrsta copilăriei nu pot 
fi lăsați să alerge în probele 
lungi, neavind resurse pentru 
un asemenea efort. Anul aces
ta, specialiștii federației au fost 
mai receptivi la sugestiile an
trenorilor, admițind în ca
drul finalelor „Daciadei" pen
tru juniori, o serie de fete și 
băieți care s-au remarcat în 
confruntările celor mai mici 
viteziști. Rezultatele au bucu
rat pe toată lumea. Brașovea
nul Daniel Csata (13 ani) — ca 
să dăm numai un exemplu — 
a ocupat locul 2 în mai multe 
probe și în poliatlonul juniori
lor II. Luînd startul pentru 
prima dată ta cursele lungi, 
neașteptat de mulți concurenți 
au fost cronometrați, pe 3000 m, 
în jurul a 5 minute (seniorii 
parcurg curent această dis
tanță in 4:30).

Saltul calitativ — mărturie a 
reducerii decalajului valoric 
dintre juniori și seniori — a 
fost demonstrat evident de mi
cuțele patinatoare clujence 
Mihaela Timiș (13 ani) și Si
mona Todoruț (15 ani), care 
mai au încă destui ani pînă a 
intra In categoria senioarelor. 
Prima, autoare a 12 recorduri 
de copii și de junioare II în a- 
cest sezon, a realizat pe 3000 m

5:24,2, la circa 14 secunde de 
cel mai bun timp al senioare
lor. iar Simona Todoruț, care a 
corectat pînă in prezent 24 de 
recorduri de junioare II și I. s-a 
apropiat mult de senioare.

Iată cum a sintetizat acest 
progres prof. Mihai Timiș, an
trenorul clujencelor : „Fiind un 
sport de mare tehnicitate, pati
najul viteză cere o muncă 
complexă in procesul de in
struire. Fetele mele au avut a- 
tuul tehnic in fața adversarelor, 
ușurința mișcărilor in alergare, 
aducind o compensare a efortu
lui fizic. în condițiile noastre, 
cînd sîntem încă 
vremii, dezvoltarea 
regim de viteză și 
care duce automat la 
țirea rezultatelor, 
zează în timpul verii 
ții specifice pe... uscat".

Prin urmare, exprimarea teh
nică în concurs s-a concretizat 
într-o adevărată... avalanșă de 
recorduri de copii și juniori, u- 
nele datînd de 3 sau chiar 4 
ani. Reprezentanții 
Viitorul Cluj-Napoca 
prof. Mihai Donea). 
cucerit 15 din cele 20 
de campioni ai ..Daciadei", pre
cum și principalii lor adversari, 
au avansat frumoase promisiuni 
pe drumul afirmării.

Troian IOANIȚESCU
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ÎN CADRUL „DACIADEI ALBE“
cartierul Țiglina III. Programul 
există numai pe...
oferă drept scuză 
este... Olimpiada 
Este vorba numai 
tie? Probabil că 
mizat pe faptul că n-o să dea 
nimeni pe acolo și, deci, se 
va putea „bifa" și activitatea 
sportivă ca organizată. Același 
lucru și la Șc. 
în program —
— ba. La Lie.
torie, un plus_
condt cerea prof, 
au loc întreceri de 
de masă. Prin urmare, la „I
— nimic, la „17“ — nimic, la 
„22“ (e drept, nu era trecută 
în program, dar poate...) — ni
mic, la liceu — puțin... în a- 
cest moment ne puneam între
barea dacă să ne mai conti
nuăm raidul sau să ne oprim, 
pentru a nu risca noi porți în
chise sportului. Ne hotărîm să 
mai facem o ultimă încercare. 
Alegem, la lntîmplare, Șc. gen. 
29 din cartierul Dunărea. „La 
noi In școală — ne spune di
rectoarea Silvia Preda — are loc 
Olimpiada". Bănuim că este
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII’ » 
NOI RECORDURI

LA ATLETISM 
IN SALĂ

EXPLORĂRI BAIA MARE - STEAUA 3-0, LA VOLEI 
formația locală Explorări și Steaua 
București. Echipa gazdă a clști- 
gat cu 3—0 (11, 11, 9).

REZULTATE IN DIVIZIA „B“ DE VOLEI

Aseară, la Bala Mare, s-a dis
putat partida restantă din ultima 
etapă a returului pe serii In cam
pionatul masculin de volei, între

In etapa a X-a a campionatu
lui Diviziei „B“ — tineret la volei 
s-au Înregistrat următoarele rezul
tate: FEMININ, seria I : Spartac 
București — Braincoi Brăila 3—0, 
I. T. București — C.S.Ș. Suceavă 
3—1, Ceahlăul Piatra Neamț — 
Voința București 0—3, Penicilina 
n Iași — Prahova Ploiești 3—1 ; 
seria a n-a : Chimia Rm. Vtlcea
— Calculatorul București 3—1, 
Chimia Tr. Măgurele — Confecția 
București 2—3, A.S.S.U. Craiova
— Universitatea Timișoara 3—0, 
Dacia Pitești — Albatros Con
stanța 1—3 ; seria a IlI-a : C.S.M. 
Libertatea Sibiu — C.S. Zalău 
3—0, Textila Clsnădie — G.I.G.C.L. 
Brașov 3—1, Constructorul Arad
— Corvlnul Dacia Deva 1—3, O- 
limpia Oradea — Metalotehnica 
Tg. Mureș 3—0. MASCULIN, seria 
I : Electra București — Politeh
nica Iași 3—0, Relonul Săvinești
— C.S.M. Suceava 2—3. Vulcan 
București — Constructorul Brăila 
0—3, PECO Ploiești — Steaua II 
București 3—1 ; seria a n-a : 
SARO Tîrgoviște — I.C.I.M. Bra
șov 3—2, Metalul Hunedoara — 
Calculatorul Rm. Vîlcea 3—0, Pe
trolul Ploiești — Progresul Bucu
rești 3—0, Electroputere Craiova

„CUPA 16 FEBRUARIE" LA LUPTE LIBERE 
ȘI GRECO-ROMANE

— I.O.R. București 3—S ; seria a 
Hl-a: Constructorul Arad — 
C.S.U. Oradea 1—3, Oțelul Oraș 
Dr. Petru Groza — Motorul Bala 
Mare 3—o, „U“ Cluj-Napoca — 
Voința Zalău 3—0. voința Alba 
Iulia — Electromureș Tg. Mureș 
3—0. (Corespondenți : N. Mate- 
escu, O. Guțu, N. Marcu, V. Săn- 
dulescu, I. Vlad, M. Avanu, O. 
Bălteanu, N. Sirăjan, I. Pocol, 
I. Fillpescu, D. Diaconescu, I. Fc- 
țeanu, P. Geornoiu, C. Vlădolanu, 
FI. Dumitru. I. lonescu, P. L0- 
rinez).

avutta Cîmpulung Muscel a 
lec un concurs atletic de sală în 
«rganlzarea Clubului sportiv șco
lar din localitate. Au luat parte 
concurenți din Pitești, Slatina, 
Găeștl, Ploiești, Urgoviște și 
Cîmpulung. Cu acest prilej au 
fost ' înregistrate 2 noi recorduri 
naționale, pe teren acoperit, în 
proba de aruncarea greutății. La 
junioare 1, Silvia Comărniceanu 
(C.S.Ș. C-lung) a obținut 15,12 
(vr. 14,95 m) iar la 
Livla Șlmon (C.S.Ș- 
aruncat 13,75 m (v.r.

Duminică va avea 
concurs de sală la

P. MATEOIU

m 
n, 

a
Junioare 
C-lung) 

13,55 m). 
loc un neu
Cîmpulung. 

— coresp.

Campionatul republican de juniori II 
MICUȚII HOCHEIȘTI OFERĂ JOCURI FRUMOASE,

A doua etapă a turneului bucu- 
reștean din cadrul campionatului 
republican de Juniori mici la ho
chei a programat ieri la patinoa
rul „23 August" patru Jocuri a- 
tractive. în care micuții hocheiști 
au făcut, în repetate rînduri, do
vada talentului și chiar a măies
triei lor. Diiu-păcate ‘ foarte puțini 
spectatori au urmărit aceste în
treceri frumoase, în care hocheiul 
Jucat, chiar dacă este ceva mal 
lent, rămîne, totuși, foarte spec-

Începînd de azi și pînă sîmbătă, 
în sala Dinamo din Brașov va 
avea loc tradiționala competiție 
de lupte libere și greco-romane. 
„Cupa 16 Februarie". La această 
ediție au fost invitați să participe 
numai tinerii luptători (17—23 de 
ani). Și-au anunțat participarea 
numeroși concurenți din Întreaga 
țară, din secții mal puțin cunos
cute ca Ceahlăul Piatra Neamț, 
Viitorul vaslui, Unirea Focșani. 
Carpați Ploiești, Metalul Plopeni. 
C.S.S. Tecuci, cit și din cluburi 
șl asociații sportive cu tradiție în 
acest sport, ca Dinamo, Steaua

Rapid și Progresul București. 
Vulturii Textila Lugoj, Lemnarul 
Cdorheiu Secuiesc, Steagul roșu 
și Dinamo Brașov, Rapid Arad. 
C.F.R. Timișoara, Constructorul 
Hunedoara, Hidrotehnica, Farul 
Constanța, Aluminiu Slatina, E- 
lectroputere Craiova ș.a.

Azi și mîine au loc întrecerii» 
de lupte libere. Iar vineri și sîm- 
bătă cele de greco-romane. Prin
tre arbitrii desemnați de federa
ția de specialitate se numără A. 
Șandragan (Galați), I. Oprea (O- 
radea), V. Bularca (Brașov) șl 
A. Mc (Satu Mare).

taculos. Iată acum șl rezultatele 
Înregistrate : C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — C.S.Ș. Tg. Secuiesc 
10—2 (4—1, 2-0, 4—1), S.C. Mier
curea Ciuc — C.S.M. Dunărea Ga
lați 5—2 (1—2, 3—0, 1—0), C.S.Ș. 
Liceul Miercurea Ciuc — Avlntul 
Gbeorghenl, 10—6 (3—2, 1—2, 6—2), 
C.S.Ș. Triumf București — C.S.Ș. 
Rădăuți 5—2 (2—0, 2—0. 1—2).

Programul de azi, ora 7,30 : 
C.S.M. Dunărea Galați — C.S.Ș. 
Rădăuți, ora 9.15 : S.C. Miercurea 
Ciuc — Avlntul Gheorghenl, ora 
14,45 : C.S.Ș. Liceul Miercurea 
Ciuc 
poea, ora 16,30 : C.S.Ș. 
București — C.S.Ș.

c.s.ș.
C.S.Ș. Viitorul CIuj-Na- 

“ . Triumf 
Tg. Secuiesc.

Vineri 6 februarie, orele 
19,00, va avea loc in Sala de 
spectacole a Casei Centrale a 
Armatei lansarea volumului 
„IDOLI CU CRAMPOANE" de 
Al. Clenciu. tși dau concursul 
actorii : Silviu Stănculescu, 
A read ie Donos, George Mihăi- 
ță, Vasile Mentzel și Val Le- 
fescu.

Autorul va da autografe.

vorba de o nouă scuză și 
pregătim de plecare. Dar, ime
diat. interlocutoarea noastră 
continuă : „Cum însă nu parti
cipă toți elevii, ceilalți sînt an
grenați în' întrecerile Daciadei". 
Intr-adevăr, ne convingem în 
scurt timp că la această școală 
totul este organizat foarte bine. 
Pentru cei care vor să se ini- 
țize în box are loc o gală de 
selecție, printre cei mai buni 
aflindu-se L. Sava și D. Moro- 
zan dintr-a Vil-a F ; la șah 
se dispută finala între echipele 
claselor a Vil-a și a 
în timp ce candidați. 1 
tru ing. M. Tufă, 
I.C.P.A.M., acordă un 
celorlalți pasionați de
64 de pătrățele ; pe terenul de 
fotbal, din nou în finală cei 
din clasele a Vil-a și a VIII-a; 
la tenis de masă, mingile ță- 
căne fără oprire, iar la săniuș 
este mare veselie. Pretutindeni — 
programul a fost mult mai va
riat — profesoarele de educație 
fizică Eugenia Răducu. Angela 
Carp șî Aristița Condratevici. 
Ne dăm seama însă că nu au 
fost lăsate singure. Alături de 
ele, în mijlocul elevilor, se a- 
Hau profesoara de franceză 
Cornelia Ungureanu, profesorul 
de matematică I. Bostan, în
vățătorul C. Popovici, maistrul 
Gh. Gulerez și alte cadre di
dactice care, cu pasiune și com
petență, dirijau întreaga ac
țiune. Deci, șî aici, la „29", 
este Olimpiadă. Dar șl sport. 
„Firește totul este o problemă 
de atitudine, de pasiune 
ne spune Șt. Marcu.
să cred că și celelalte școli vor 
învăța din exemplul 
la Șc. gen. 29 și nu 
rămîne datoare".

Așadar, un sfîrșit de săptă- 
mînă ci multe lucruri bune pe 
agenda școlarilor gălățeni, dar 
și cu nedorite „note" slabe.
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ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ
PROCURIND BILETE PRIN OFICIILE JUDE- 

| ȚENE DE TURISM, BENEFICIAȚI DE TARIFE 
DIFERENȚIATE IN STAȚIUNILE DE ODIHNA 

Șl CURA BALNEARA
Stațiunile de odihnă și cură balneară vă o- 

feră acum, la tarife diferențiate în funcție de 
confortul dorit, condiții bune pentru petrecerea 
concediului dv. sau pentru a urma o cură bal- 
neară eficientă. Cazarea se asigură în case de 
odihnă sau hoteluri.

Prin unitățile Se turism din întreaga țară, 
g precum și de la I.T.H.R. București, se pot 

procura locuri pentru :
g ® Odihnă și practicarea sporturilor dc iarnă 

în stațiunile SINAIA, PREDEAL, POIANA, 
g BRAȘOV, BUȘTENI. DURAU. BORȘA. Pentru 

cazare si masă beneficiați de tarife cuprinse 
între 45—110 lei/zi/persoană ;
• Cură balneară în stațiunile SOVATA, HER- 

CULANE, SLĂNIC MOLDOVA, CALIMANEȘTJ 
g — CÂCIULATA. SlNGEORZ-BaT TUȘNAD, 
g PUCIOASA, BUZIAȘ, EFORIE NORD și MAN- 
g GALIA. Tarife de cazare și masă între 42—85 
g lei/zi/persoână.

Puteți, de asemenea, solicita bilete în stațiu- 
g nile BALVANYOS, BORSEC, IZVOARELE, VA- 
g TRA DORNEI, la tarife de cazare și masă. în- 

tre 44—62 lei/zi persoană.
g NU UITATI !
g Procurîndu-vă bilete prin unitățile teritoriale 
g ale OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM și ale 
g I.T.H.R. București aveți un avantaj în plus : 
g beneficiați și de reducere la transportul pe 
g C.F.R,
^\\\\\\\\\\\\\W^
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PREMISE PENTRU UN RETUR INTRE VESTIAR

A CLUBURILOR, RĂSPUNDEREA JUCĂTORILOR-------------- ,
la lotul național. Și pentru ca 
aceste rînduri să nu aibă aerul 
repetiției unei predici pe care 
federația o ține în fiecare an 
în această perioadă, ne luăm 
libertatea să propunem o MĂ
SURĂ CONCRETA ’ 
în această direcție, 
fort lui federal să 
răspunderi clare —
— pentru conducerile cluburi
lor, pentru antrenorii și medicii 
de club și de asociație, ca 
pentru selecționabilii înșiși

de lucru 
Sugerăm 

stabilească 
materiale !

mai mici și am să le pot face 
față..." In primă instanță stu
pefiant, raționamentul lui Bă
lăci — jucătorul de mare ta
lent, repetăm, pe care nu în- 
tîmplător chiar semnatarul a- 
cestor rînduri l-a apreciat de 
numeroase ori, socotindu-1 unul 
dintre cele mai bine produse 
a!e fotbalului românesc din ul
timii 10 ani — nu poate fi ac
ceptat în nici un fel. Doar în 
Ipoteza în care jucătorul cra- 
iovean ar fi bolnav. Or,

MAI BUN, MAI DINAMIC Șl GAZONUL.
PREGĂTIRILOR

• Rămînînd fără antrenorul 
principal Ion Ionescu, Ra
pidul lșl continuă pregătirile în 
Giulcștl sub conducerea Iul Iile 
Greavu. Pînă la definitivarea for
mulei conducerii tehnice, printre 
numele celor care se află pe bu
zele suporterilor, și nu numai ale 
lor, figurează și acelea ale lui 
Nichi Dumitriu și Nae Georgescu.
• De ce n-a jucat Dudu Geor

gescu In partida cu Progresul- 
Vulcan 7 „Pentru că. săptămînă 
trecută, tot Intr-un meci de veri
ficare, s-a accidentat ușor, făcln/i 
o entorsă" — ne spunea antreno
rul secund al din:jnoviștilor, Tă- 
nase Dima • Mulțescu a fost e- 
perat de menise, așa că el nu va 
juca o bună perioadă de timp. • 
„Ah, dacă ar avea Vrinceanu și 
in campionat pofta de joc ară
tată azi !“ — ofta, cu regret, un 
suporter al dlnamoviștllor după 
prima repriză a meciului cu Pro- 
gresul-Vulcan. Poate c-o va avea, 
zicem noi. Ar cam fl timpul...
• Ion Voica. antrenorul princi

pal al Sportului studențesc, după 
„amicalul", cu Politehnica Iași. 
„Sint mulțumit de semnele Încu
rajatoare privind organizarea jo
cului echipei, dar numai pentru 
prima repriză. Ca și în partidele 
cu lotul de tineret, următoarele 
45 de minute lasă de dorit. Cauza: 
înlocuitorii intră în joc fără prea 
multă convingere, slăbind astfel 
randamentul dc ansamblu ai for
mației..." ® Costea, rapida ex
tremă a Politehnicii Iași, a făcut 
o stupidă întindere la un antre
nament al echipei sale, „Dar, zice 
Costea, la ora startului voi fi la... 
goluri, pentru că — autocritic 
vorbind — am niște datorii. de 
astă-toamnă, neachitate față de 
formația care m-a consacrat". 
Frumos spus. Cel tineri să ia a- 
minte, „bătrînil" sînt puși pe 
fapte , mari. • După ce în toamnă 
a lipsit din echipa sa. în ultima 
parte de campionat (din cauza 
unul traumatism 
drept), fundașul ■ 
tulul studențesc, 
s-a reaocidentat. 
în recentul meci 
Politehnica Iași. ____ _______ ___
joc șl iată-1 acum pe Grlgore sus
pect de ruptură de menise...

S-a încheiat seria refiortaje- 
lor de pregătire a echipelor de 
„A" în vederea returului. Acum, 
sîntem în plină perioadă de 
jocuri amicale.

Ce concluzii generale se pot 
desprinde în urma „perioadei 
montane" ?

bat o bună înțelegere a fotba
lului modern.
• Două echipe se Înscriu în- 

tr-o categorie aparte. Este vor
ba de ..Poli" Timișoara si Spor
tul studențesc, care, avînd 
perspectiva unor turnee în A- 
merica de Sud, și-au organizat 
pregătirea într-o manieră pro
prie. devansînd cu mult jocul, 
pentru o mai rapidă omogeni
zare a echipei, din rațiuni care 
țineau de obligațiile turneului. 
Este interesant de urmărit fe
lul în care aceste două echipe 
vor depăși handicapul inversă
rii rolurilor în curba de pre
gătire.
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Pe un platou din vecinătatea Mării Egee va incepe peste citeva 
minute antrenamentul lotului national. In imagine, Valentin Stă- 

ședinței de pregătirenescu expune tema

• Apare 
calității $i 
Acest fapt 
vatiile cronicarilor și din de
clarațiile unor antrenori. Proca 
mărturisește un plus de 30% 
fată de anul trecut, Pigulea a 
adăugat și el 25%, Dinamo a 
reprodus din caietul de antre
nament cei 52 de • kilometri în 
prima săptămînă (Timiș). în 
sfîrșit. cea mai spectaculoasă 
modificare de optică s-a pro
dus Ia Baia Mare, care comu
nică o cifră aproape incredibi
lă (200 de kilometri alergați), 
menită să refacă, după cit se 
pare, o serie de baterii uzate, 
ca urmare a mizei unilaterale 
pe învățarea jocului.

ca certă mărirea 
cantității efortului, 
rezultă din obser-
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ceea ce privește prezentarea 
lor în cele mai bune condiții 
fizice în partidele de campio
nat premergătoare meciurilor 
cu Anglia și Ungaria. Cluburile 
și asociațiile trebuie să aibă 
nu numai onoarea de a furniza 
oameni de Iot, ei și răspun
derea îngrijirii și pregătirii lor 
în cele mai bune condiții. Pen
tru că reușita în campania de 
calificare la Mundialul 1982 
nu este numai „treaba federa
ției", ci este marele obiectiv al 
tuturor cluburilor și asociați
ilor, al tuturor antrenorilor, al 
Întregului fotbal românesc !

de ales I
nici o ședință de pregătire, fu
gea în urma lotului la antrena
mente, figea șchiopătînd, dar 
nu se lăsa, strângea din dinți 
și nu ceda, producînd o puter
nică impresie deopotrivă antre
norilor și coechipierilor săi 
prin ambiția-i demnă de admi
rație. 3) La polul opus, Bălăci. 
Foarte talentatul jucător oltean 
Bălăci, cel pe care tribuna cra- 
ioveană îl primește de obicei 
la jocuri cu îndemnuri ritmate, 
manifestând o incomparabilă 
simpatie și slăbiciune pentru 
„Ilie al nostru". Ei bine, „Ilie 
al nostru" după ce a jucat sub 
orice critică in partida ci A- 
pollon, fiind chemat la o dis
cuție omenească — 
despre ce gînduri 
antrenorii Valentin Stăncscu și 
Victor Stănculescu, 
dus ultima șl cea mai neplă
cută dintre surprize, 
rării antrenorilor și 
lor de a rezolva împreună 
el, cu Bălăci, problema sa, ju
cătorul craiovean a răspuns cu 
totul și cu totul neașteptat pen- 
trv un tînăr de numai 24 de 
ani. „Nu mai pot. Nu pot mai 
mult — a zis Bălăci. Cred că 
nici la echipa mea de club, Ia 
Universitatea Craiova, nu mai 
pot face față. Dealtfel, la vară, 
orice ar fi, eu vreau să mă 
transfer Ia Politehnica Timi
șoara... Acolo, pretențiile sînt

despre el, 
are — de
ne-a pro-

îngrijo- 
intenției 

“i cu

Bălăci este perfect sănătos — 
susține medicul lotului, Dumi
tru Tomescu. în aceste con
diții, alternativa „propusă" de 
Bălăci — „vreau să mă duc la 
Timișoara, acolo pretențiile sînt 
mai mici" — ni se pare o ten
dință de sustragere de la da
torie. Un mod incorect dc a 
răspunde încrederii de a fi se
lecționat în lotil național. Așa 
fiind judecate lucrurile și 
colectivul de tehnicieni 
răspunde de pregătirea 
pei naționale, lui Bălăci — că
ruia i s-a dat, totuși, termen 
dc gîndire pînă la 16 februarie, 
cînd va avea loc următoarea 
reunire a lotului național — îi 
rămîne o singură soluție : să 
aleagă 1 Să urmeze exemplul 
coechipierilor săi de lot, Ște- 
fănescu, ori Sameș, ori 
teanu II. ori Negrilă. 
să-și caute un alt loc, 
tual în... tribună (dacă nu mai 
poate !), pentru că fotbalul 
nostru nu poate accepta — și 
nu trebuie să accepte ! — ase
menea compromisuri care să-i 
submineze moralul și morala.

Nemaivorbind de faptul că 
forța echipei reprezentative a 
României depinde nemijlocit și 
în chip hotărîtor de coeziunea 
sa sufletească, de tăria sa mo
rală. Cei 11 tricolori care vor 
asculta imnul național pe Wem
bley și pe Nepstadion trebi ie 
să fie cu toții un singur gînd, 
o singură dorință : apărarea cu 
cinste Și demnitate — nepre
cupețind nici un efort, luptind 
pînă la ultima picătură de e- 
nergie — a culorilor patriei 
noastre dragi.

de 
care 

echi-

Mun- 
sau 

even-

Marius POPESCU

RADIORECEPTORUL PORTABIL
un prieten Instruit și plăcut,

oriclnd dispus să vă tină companie
Radioreceptoarele portabile întrunesc toate 

calitățile pentru a fl utile în casă dar mai 
ales în drumeții.

Iată citeva calități tehnice pe care 
prezintă radioreceptoarele portabile :

le

selectivitate 
sensibilitate 
claritate 
greutate redusă 
alimentare economică 
(la baterii sau Ia rețeaua electrică) 

Magazinele specializate ale comerțului 
stat vă oferă toate tipurile de radiorecep
toare portabile, răspunzlnd tuturor preferin
țelor.
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0
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• Se simte o anume schim
bare a atitudinii jucătorilor ; 
antrenamentul de iarnă (nea
tractiv, prin forța lucrurilor) 
începe să nu mai fie tratat ca 
o corvoadă. O asemenea schim
bare de atitudine se înregistrea
ză, concret. în declarațiile lui 
Halagian („jucătorii au inccput 
să-și dea seama de faptul că 
rabaturile sînt în defavoarea 
Ior“), Angelo Niculescu („men
ționez dăruirea jucătorilor in 
pregătire, la un nivel fără pre
cedent Ia echipele pe care le-am 
antrenat"), Erdogh („tonul lu
crului fără menajamente a fost 
dat de jucătorii mai in virstă").
• Continuă să coexiste trei 

orientări metodice in tratarea 
pregătirii de iarnă : a) renun
țarea completă la minge ; b) fo
losirea mingii ca stimulent ; 
c) nimic fără minge. Din prima 
categorie fac parte antrenori ca 
Staicu și... Mateianu ; din a 
doua categorie fac parte cei 
mai multi (Proca, Halagian, 
Lucescu etc.) ; în al treilea grup 
intră Moldoveanu, Antohi și al
ții.
• Preocuparea constantă a 

echipelor în ceea ce privește 
studierea organizării . jocului 
chiar în această perioadă fără 
gazon. Ne referim la întreți
nerea interesului pentru îmbo
gățirea repertoriului tactic. A- 
ceste preocupări au fost înles
nite de prezentarea largă. 
TV. a nenumărate goluri, 
toate nivelurile de joc. Să men
ționăm interesul deosebit al 
echipelor aflate în stagii de 
pregătire fată de emisiunile TV. 
Ele au fost însoțite mereu de 
dezbateri „pe loc", care au pro-

la 
la

• Intr-o situație specială se 
află F.C.M. Galați, echipă la 
care, potrivit afirmațiilor an
trenorilor. jucătorii se sustrag 
de la antrenamente, unul sin
gur (Popescu) neavînd absente. 
Considerăm că această stare de 
spirit precară ar fi putut să fie 
atenuată prin deplasarea tem
porară a echipei într-un alt loc 
de pregătire, unde posibilitățile 
de control ar fi fost cu totul 
altele.

Se apropie startul returului, 
iar fată de faptul că echipele 
ău lucrat, aproape în totalitate, 
cu o cantitate de efort sporită, 
reflectînd. am spune, asupra des
fășurării atletice a echipelor de 
prim-plan din Europa, se aș
teaptă un retur mai viu, mai 
dinamic. Fără îndoială, șocul 
corect, corp la corp, nu este 
forța echipelor noastre. în due
lurile corp la corp cu un Haan 
sau cu un Hrubesch, un Crișan 
sau un Răducanu sînt dezavan
tajați. dar această raportare nu 
face decît să sublinieze necesi
tatea unei pregătiri fizice de 
înalt nivel. Lupta corp la corp 
e doar unul din aspectele în
fruntării în fotbal. Recent. Bra
zilia a surclasat în joc R. F. 
Germania și a făcut-o nu doar 
prin arma tehnicii. Brazilienii 
au tîșnit mai bine ca Rumme- 
nige, au protejat mai bine de- 
clt Hrubesch și au șutat cu 
biomecanici perfecte. în care 
VITEZA A FOST PRINCIPA
LUL COMPONENT AL FOR
ȚEI.

Pregătirea de iarnă, efectua
tă cu grijă, va trebui să pro
ducă. In dialectica majoră a 
calităților unui fotbalist, plusul 
de forță, rezistentă și viteză nu 
face decît să dea strălucire dri
blingului și fentei, care nu pot 
exista în afara pulsului perfect 
si al plămînului neobosit. E 
ceea ce sperăm să demonstreze, 
în acest retur, plusul de elan 
al acestei ierni.

loan CHIRilA

(din 
la genunchiul 

central al Spor- 
Bruno Grigore, 
în același loc. 
de pregătire cu 
Abia intrase în

ȘTIRI ...ȘTIRI... ȘTIRI...
• ASTAZI ÎNCEPE TURNEUL 

INTERNAȚIONAL DE LA CLUJ- 
NAPOCA. în prima zi a turneu
lui este programată o singură în
tâlnire, „U“ Cluj-Napoca — Slo
van Bratislava, care se va dis
puta pe stadionul Municipal (ora 
15,30).
• TOT ASTAZI SÎNT PROGRA

MATE URMĂTOARELE JOCURI 
AMICALE : Sportul studențesc — 
Dinamo (stadionul Politehnica, 
ora 11), Șoimii I.P.A. Sibiu — 
A.S.A. Tg. Mureș (ora 15), S. C. 
Bacău — C.S.to. Suceava și Chi
mia Brazi — Gloria Buzău (am
bele, de la ora 15,30). Mîine. la 
Craiova, lidera clasamentului Di
viziei „A“, primește vizita frun
tașei seriei a Il-a a Diviziei ,,B“, 
C. S. Tîrgoviște (ora 15,30).
• DIVIZIONARA „B“ echipa 

C.I.L. SIGHET a susținut în ulti
mele zile două jocuri de verifi
care, încheiate cu următoarele re
zultate : 5—1 (2—0), cu Oașul Ne
grești. (Au marcat : Caciureac — 
2, Culda, Ionescu și Moroșean, 
respectiv Țanțoș) și 6—2 (4-4)) cu 
Simared Baia Mare (Au înscris : 
Suciu — 2, Ionescu — 3, și Caciu
reac, respectiv Bonte și Malanca). 
(S. PRALEA — coresp.).

ce anume generația lui Dridea, Badea, 
Tabarcea, Mocanu, Florea, Marin Marcel 
a convins și a... confirmat reușitele pre
decesorilor, acelea ale promoției Fătu, 
Pahonțu, Zaharia, Neacșu, Bădulescu, 
Anton și Dumitru Munteanu 1

— Și-au dat mina, in timp, contribuind 
la succesele noastre, mai multi factori : 
o selecție riguroasă, o pregătire temei-

șu și Mocanu. Cum de ați alcătuit o e- 
chipă sudată ?

—'■Intr-adevăr, îmbinarea lor intr-un
„11“ omogen a fost o chestiune delicată ; 
dar pe deplin realizabilă, intrucit, după 
cum s-a văzut, ei au înțeles să se înca
dreze intr-o anume idee de joc. N-a 
fost vorba, firește, de o subordonare 
oarbă, așa ceva nici n-ar fi fost indicat, 

deoarece ar fi condus la anu
larea unor calități înnăscute, la 
ratarea unor jucători-personali- 
tăți, ci doar de respectarea u- 
nor principii de bază, orienta
tive. Am procedat cu frații Mun
teanu, de pildă, la fel cum au 
înțeles s-o facă, flecare la 
timpul lor, antrenorii lui Titus 
Ozon, Nichi Dumitriu. Dobrin, 
Iordănescu, Marcel Răducanu. 
Cu toții, jucători valoroși, in
dividualități bine conturate, 
care și-au pus talentul lor scli
pitor, de nuanță pur 
că, în slujba echipei.

— Dacă ar trebui 
de la capăt ?

— După scurtele
■ experiențe 

Constanța, 
rezultate mai 

o muncă temeinică, din gralitu-

Puțini dintre cei ce slujesc sau au 
slujit fotbalul se pot mîndri la re
tragere (căci, vrînd-nevrînd, vine 

pentru toți o astfel de vreme) cu „pal
maresul" antrenorului emerit Ilie Oană ! 
Iată-1, succint : 46 de ani de neîntreruptă 
activitate, ca jucător și antrenor, dintre 
care 31 la același club. Juventus, devenit 
Petrolul Ploiești, echipă care, avîndu-1 pe 
Die Oană la cîrmă, cucerea 
campionatul (de două ori) și 
Cupa (o dată). Longevitate, fi
delitate, înalt profesionalism, 
știut fiind și faptul că, în două 
rînduri, prin ’60 și apoi prin 
’65, Die Oană a condus și 
„ll“-le tricolor...

Dar să-1 lăsăm pe sexagena
rul nostru interlocutor să-și 
depene amintirile : „In 1935, 
jucam la Șoimii Sibiu ; doi ani 
mai tîrziu, debutam in Divizia 
„A“. la Juventus ; in 1952, clnd 
încheiam activitatea de ju
cător o începeam pe aceea de 
antrenor la aceeași echipă..."

— Așadar, Ilie Oană poartă 
în inimă, după aproape o ju
mătate de secol de fotbal, o 
singură și mare dragoste, Ju
ventus — Petrolul...

— Da, așa este. Să 
cealaltă, mai scurtă, e 
ei Politehnica Iași, cu 
unui lot mai puțin 
vut satisfacția de a o 
prima divizie. Timp in care echipa a a- 
tins o oarecare maturitate competițională, 
crescînd în același timp cu tinărul ei an
trenor Leonid Antohi, 
la plecarea mea.

— Să ne întoarcem, 
prima dragoste, aceea 
Care au fost secretele succeselor obți
nute, în timp, de Petrolul Ploiești ? Prin

Un antrenor emerit

s-a retras

Ilie Oană:
...TOT PENTRU 

PETROLUL 
AS OPTA!"

române as-
să o luați
și tristele 
Buzău și 
s-au aș- 

se
numite
unde 

incinte de ateptat 
trece la _ _____
dine față de echipa care m-a format, ca 
jucător, ca antrenor, ca om in ultima a- 
naliză. tot pentru Petrolul as opta. Dar, 
fără falsă modestie, vă fac o mărturisi
re : acum nici nu ar mai fi cazul. Pe
trolul, sub conducerea tehnică a lui Tra
ian Ionescu, un alt înveterat juventist, 
se află in mîini bune. Și cînd fac aceas
tă afirmație, vă rog să mă credeți, n-o 
fac doar eu sufletul...

Gheorghe NiCOLAESCU

nică, o disciplină fără cusur ți, nu în ul
timul rind, o conducere ireproșabilă. Este 
mare lucru pentru un club, pentru o e- 
cliipă de fotbal care vizează performan
ța inaltă si beneficieze de conducători 
pricepuți. Eu și colegul meu Constantin 
Cernăianu nu am avut de reproșat ni
mic, nimănui, in această direcție. Și cred 
că și in sensul invers, in relația condu- 
cere-antrenori, a existat o deplină cola
borare, o încredere reciprocă...

— Ați avut, mai mereu, jucători de 
profil total diferit. Jongleri, prin vocație, 
ca frații Munteanu, fotbaliști sobri, de 
linie, ca să le spunem așa, precum Neac-

nu omitem și pe 
drept, pe numele 
care, in condițiile 
valoros, am a- 

menține 5 ani in
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Radioreceptoarele portabile pot _ 
rate și cu plata In 18 rate lunare, avansul 
minim fiind de numai 20% din valoare.
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CONCURSURILE DE
A

SĂRITURI IN APĂ PE GHEATA SI PE ZAPADA
VOR DEVENI MAI SPECTACULOASE! CAD RECORDURILE 

LUI ERIC HEIDEN I

Cu prilejul Congresului 
F.I.N.A., s-a procedat la oficia
lizarea unor sugestii mai vechi, 
menite să determine sporirea 
spectaculozității întrecerilor de 
sărituri in apă prin eliminarea 
monotoniei la seria salturilor 
impuse și prin includerea unor 
salturi mai dificile printre cele 
liber alese. Trebuie să preci
zăm, însă, că modificările re
gulamentului Ia salturile im
puse sint omologate și valabile 
pentru toate concursurile, in
clusiv pentru cele oficiale, în 
vreme ce schimbările Ia saltu
rile libere sint aprobate deo
camdată doar pentru competi
țiile neoficiale. Amănunte în 
legătură cu noutățile ivite în 
sportul săriturilor ni le-a fur
nizat prof. Ion 
coordonator al 
nalc :

„La 
mărit 
pildă, 
de la . 
mis introducerea tnor sărituri 
mai grele, care înainte figurau 
doar în seria salturilor libere. 
Majorarea mediei coeficienților 
la salturile impuse a dus, im
plicit, la reconsiderarea coefi
cienților Ia săriturile libere, 
unele dintre acestea fiind co
tate acum peste vechea limită 
(superioară) de 3. De pildă, 
pentru triplu salt și jumătate 
înainte în echer, se acordă co
eficient 3,1 (în loc de 2.9), pen
tru un salt șl jumătate înainte 
cu patru șuruburi se acordă

Uieș. antrenorul 
loturilor natio-

impuse, s-asalturile
media coeficienților ; de 
la trambulina de 3 m, 

8,7 la 9,5. Aceasta a per-

3,3 (in loc de 3,0). La salturile 
libere, au fost adoptate figuri 
pe care le execută acum doar 
săritori din cîteva țări : R.P. 
Chineză, S.U.A. și U.R.S.S. Este 
vorba de patru salturi și jumă
tate înainte, triplu salt și ju
mătate înapoi, răsturnat și 
contra trambulinei, un salt și 
jumătate înapoi și răsturnat cu 
trei șurtburi și jumătate, exer
ciții notate cu coeficienți între 
3,2 și 3,5. Deoarece nu va tre
ce multă vreme pînă la intro
ducerea lor în competițiile ofi
ciale, ne preocupăm de pe a- 
cum de includerea lor — în- 
tr-un viitor cît mai apropiat — 
în programul de pregătire a să
ritorilor din țara noastră". (D. 
STĂNCULESCU).

Concursul international 
patinaj viteză (sprinteri) 
fășurat la Davos a fost cîștigat 
de sportivul canadian Gaetan 
Boucher, care a stabilit un nou 
record mondial la multiatlon, 
cu un total de 148,785 puncte. 
Vechiul record era de 150,250 p 
și aparținea celebrului patina
tor american Eric Heiden. Bou
cher a realizat un nou record 
al lumii și In proba de 1 000 m. 
în care a fost cronometrat cu 
timpul de 1:13,39 (vechiul re
cord : Heiden — 1:13,60).

de 
des-

Trei dintre vedetele 
„Cupei Mondiale" 
la schi-alpln pe po
diumul ultimei pro
be de coborîre, des
fășurată săptămîna 
trecută la Măgăve 
(Franța) : elvețien- 
cele Marie Therese 
Nadig și Doris de 
Agostini — cîștigă- 
toarea cursei — ală
turi de norvegiana 

Torill Fjedstad.

Telefoto :
AGERPRESA.P.

CONCURSURI DE SCHI
• în concursul international 

de schi-fond de la Ruhpolding 
(R. F. Germania) proba mas
culină de ștafetă 4x7,5 km a

revenit echipei 
kin, Barnasov, 
loradov), cu 
lh 50:48,91. Pe 
toare s-au situat
R. D. Germane — 1 h 51:00,14 și 
Norvegiei — lh 52:08,65.

TINERII TENISMANI ROMÂNI
ÎNVINGĂTORI LA SOFIA

Un frumos suqaps au obținut 
tinerii noștri tenîsmani la cea 
de a 6-a ediție a turneului in
ternațional pentru 
juniori, organizat la 
săptămînalul ilustrat 
Formația feminină a 
(Marilena Totoran, 
Moise) a încheiat 
turneul, întrecînd în 1 
final echipa Bulgariei cu 
(Totoran '__
3—6, 6—7; Modse — 
Marinova 6—3, 6—0 ;

echipe de 
Sofia de 

„Start". 
României 

Daniela 
neînvinsă 

meciul 
_ ___ 1 2—1

Adriana Velceva 
Bogdana 
Totoran,

Moise — Velceva, Marlnova 
6—0. 6—4). în turneul masculin, 
la egalitate de puncte cu for
mația cîștigătoare. Cehoslova
cia. selecționata română (Răz-
van Constantinescu, 
Toma) s-a clasat pe 
după victorii asupra 
Bulgariei (3—0) și

Bogdan 
locul 2, 

echipelor 
Poloniei

(3—0) In grupa finală. Lotul 
român a fost condus de antre
norul Radu Bădin.

CAMPIONII DIN PISCINE NU SE RELAXEAZĂ:

U.R.S.S. (Ali- 
Alablev și Mi- 

timpul de 
locurile urmă- 

formațiile

• Proba feminină. de slalom 
uriaș din cadrul „Cupei Euro
pei". desfășurată pe ptotia de 
la St. Gervais (Franța), a re
venit schioare! spaniole Blanca 
Fernandez Ochor.

ÎN „CUPA MONDIALA- 
LA BIATLON

„Cupa Mondială" la biatlon 
a programat pe pîrtla de la 
Ruhpolding (R.F, Germania) o 
probă de 10 km, în cane victo
ria a revenit schiorului Frank 
Ullrich (R. D. Germană), cu 
timpul de 34:29,76, urmat da 
Peter Angerer (R, F. Germa
nia) — 34:47,03 și' Erik Kvalfosa 
(Norvegia) — 34:59,58. Proba 
masculină de ștafetă 4x7,5 km. 
programată la Anterselva (Ita-

11a), a fost cîștigată de echipa 
R. D. Germane, cu timpul de 
lh 36:18. Pe locul secund s-a 
clasat formația U.R.S.S. — 
lh 38:14.

ÎNTRECERI DE HOCHEI

• între 6 și 15 martie se vor 
desfășura în R. P. Chineză în
trecerile campionatului mon
dial de hochei pe gheață (gru
pa C). La competiție participă 
selecționatele Austriei, 
gliei. Bulgariei, 
Franței, Spaniei, 
R. P. Chineze.

An- 
Danemarcel, 
Ungariei șl

Weisswasser
(R. D. Germană), 

amicale
• Disputate _ la 

și Cottbus 
două meciuri amicale dintre 
selecționatele R. D. Germane $1 
Danemarcei au revenit gazde
lor cu 5—3 (2—1, 1—2, 2—0) șl 
4—3 (1—1. 2—0. 1—2).

• La Budapesta, in meci a- 
mical al selecționatelor de ti
neret : Ungaria — Bulgaria 4—5 
(0—1. 1—2. S—2).

ALTE 6 RECORDURI ALE LUMII ÎN 1980
Vladimir Salnikov (U.R.S.S.), candidat pentru a doua oară

la „Oscar“-ul înotătorilor
Exceptând concursul olimpic de 

la Moscova, anul competițional 
1980 a oferit campionilor din 
piscine mai puține ocazii decît In 
alți ani de a se apropia de limi
tele oficializate în tabela recor
durilor lumii și nu am mai în
registrat apariția „peste noapte" 
a unor talente neobișnuite. Acum, 
cînd toți specialiștii se află la ora 
bilanțurilor (și a comparațiilor) 
întîlnim în fruntea ierarhiilor 
mondiale multe nume deja con
sacrate, sportivi aflați în pleni
tudinea forțelor pentru a obține 
rezultate maxime, care au și 
reușit totuși... în acest an cîteva 
performanțe notabile. Astfel, în 6 
din cele 12 probe individuale s-au 
stabilit noi recorduri ale lumii.

Rowdy Gaines (S.U.A.), din nou 
campion al sprinterilor din în
treaga lume, a dorit să devină 
dublu recordman. A reușit la 200 
m (1:49,16), dar a ratat „suta* 
(doar 49,61) pentru numai 17 su
timi de secundă. Ajuns la vîrsta 
de 20 de ani el are șanse mult 
mai mari decît compatriotul său 
Chris Cavanaugh (50,19), sovieti
cul Serghei Kopliakov (1:49,81) sau 
Jorg Woithe (50.21) din R.D. Ger
mană de a realiza eventul.

Canadianul Peter Szmidt (18 
ani) a reușit să-i „smulgă* (cu 
3:50,49) lui Vladimir Salnikov re
cordul la 400 m, chiar cu 10 zile 
înainte ca ’^ningrăcleanul să de
vină campion olimpic. înotătorul 
sovietic s-a revanșat însă cu brio 

BĂTRÎNEIE, la 23 OL ANI!
Desigur, telespectatorii își aduc aminte de învingătorul probei de 

100 m bras de la Jocurile Olimpice desfășurate anul trecut la Mos
cova. Un sportiv înalt, robust și fărâ.,. pâr pe cap I Era britanicul 
Duncan Goodhew, care și-a dominat adversarii, urcînd pe cea mai 
înalta treaptă a podiumului olimpic. A fost, desigur, răsplata unor an
trenamente asidue, timp de ani de zile, pe care Goodhew le fâcuse 
din fragedă copilărie în piscine.

Dar iată că celebrul înotător englez, la cei 23 de ani, a renunțat Ia 
activitatea competițională. Numai la înot, căci el s-a dedicat unei 
alte discipline sportive I Ce credeți că a ales Duncan ? Jocul de 
polo, săriturile de pe trambulină, cursele de mare fond la notație, 
sporturi adiacente probei care l-a consacrat ? Nu, nici un sport spe
cific anotimpului de vară, ci unul care se practică numai iama : 
bobul i

Antrenorul boberilor britanici, Roger Petter, în vîrstă de 36 de ani, 
care este totodată și component ai bobului insular de 2 persoane, a 
declarat : „Am pus ochii pe Duncan Goodhew de mult timp, pentru 
câ era un băiat robust, calm ?i tenace. L-am convins ca după J.O. 
de vară să devină bober. Și iatâ-l acum in lotul Marii Britanii*.

Deși timpul de antrenament destinat bobului a fost destul de scurt, 
Duncan Goodhew a reușit să se impună pe plan național devenind 
campion al țârii la.., St. Moritz (întrecerMe au avut loc în Elveția), 
f ăcînd pereche cu Roger Potter, șl apoi a luat startul și la campio
natele europene de la Igls (Austria) împreună de această dată cu un 
pilot mai tînăr, cu perspective. Tom Foster.

Dar iată cum explică Goodhew reprofilarea sa din înotător în bo
ber : „La înot mi-am îndeplinit visul, acela de a deveni campion olim
pic și la alte succese de răsunet nu maj puteam rivni in fața asalta
tului noului val. La 23 de ani, cit am azi, un înotător este... bâtrîn I 
Deci, m-am hotărît sâ mâ dedic bobului, unde cel puțin 10 ani de 
acum înainte pot fi competitiv și chiar sâ ajung în fruntea piramidei, 
alături de echipajele elvețiene, austriece și germane*. Ce ți-e și cu 
bâtrînețea asta I La 23 de ani...

Ion OCHSENFELD

în maratonul celor 15 sute, acolo 
unde deocamdată nu are un ad
versar pe măsură ; a reușit pen
tru prima oară în lume să par
curgă distanța în mai puțin de 15 
minute (mai exact 14:58,27), per-

Sandor Wladar, cel mai tînăr 
campion olimpic in concursul 

de înot de la Moscova
formanță care depășește ca va
loare tot ce s-a realizat în 1980 
și-i permite lui Salnikov să-și

depună o serioasă candidatură la 
„Oscar“-ul înotătorilor pentru a- 
quI trecut.

Suedezul Par Arvidsson (54,15 la 
100 m fluture, neînvins pe această 
distanță) și sovieticul Robertas 
Julpa (2:15,30 la 200 m bras, la 
numai 25 de sutimi de recordul 
mondial), ambii campioni olim
pici la Moscova, se află insta
lați și în fruntea ierarhiilor 
la probele respective. Bengt Baron 
(Suedia), autorul celei mai mari 
surprize a concursului olimpic de 
înot, este însă al doilea (cu 56,53) 
la 100 m spate, după americanul 
Bob Jackson (56,04), iar ungurul 
Sandor Wladar (17 ani), cel mai 
tînăr campion olimpic (2:01,72 1a 
200 m spate, este al treilea, după 
Peter Rocca (2:00,73) și Steve 
Barn ic oat (2:00,85) din S.U.A. O 
poziție asemănătoare © are și 
britanicul Duncan Goodhew (63,31 
la 100 m bras), precedat de doi 
bras iști americani, Steve Lund
quist (62,88, la două sutimi de re- 
oordul lumii) șl Bill Barrett 
(62,93). Lider incontestabil la 200 
m fluture este Craig Beardsley 
(S.U.A.) cu 1:58,21, recordman 
mondial la 19 ani.

Datorită calităților sale de bra- 
sist, Bill Barrett a reușit să ducă 
recordul lumii în proba de 200 m 
mixt spre o nouă limită greu ac
cesibilă (2:03,24), m timp ce ame
ricanul (de origină portoricană) 
Jesse Vassallo a dominat din nou 
cursa de 400 m a tetrationiștilor, 
talonat de sovieticii Aleksandr 
Sidorenko (4:21,97) șl Serghei Fe
senko (4:22,10). In concluzie : 
campionii de peste Ocean își men
țin supremația în fața celor de 
pe alte continente.

Adrian VASILIU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TEIEX
ATLETISM • în concursul de 

la Christchurch (Noua Zeelandă), 
polonezul Bronislaw Malinowski 
a cîștigat cursa de 3 000 obstacole, 
cu timpul de 8:24,02, iar compa-» 
trloata sa Grazyna Rabsztyn pe 
cea de 100 m garduri, cu 13,25. 
Alte rezultate la masculin : su
liță — Nemeth (Ungaria) 84,56 m; 
200 m — Gandy (Australia) 20,9 ; 
800 m — Paroczay (Ungaria) 
1:48,17 ; 5 000 m — Moororoft (An
glia) 13:36,79 ; feminin : înălțime 
— Hisayoo Fukumitsu (Japonia) 
1,89 m ; suliță — Tessa Sander
son (Anglia) 61.56 m ; lung'me — 
Linda Garden (Australia) 6.53 m ; 
200 m — Angela Baibey (Canada) 
23,37. 0 La Varese (Italia), „Cupa 
campionilor europeni" la cros a 
fost cucerită de echipa Sporting 
Lisabona — 20 p. In clasamentul 
individual, pe pr:mul loc s-a si

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. S. CEHOSLOVACĂ:

SPORTUL COTIDIAN ÎNTR 0 MICĂ AȘEZARE
Grija pentru creșterea unor 

generații tinere sănătoase, bine 
călite prin practicarea exerci- 
tiilor fizice și sportului, atît 
de mult prezentă în cotidianul 
vieții sociale din Cehoslovacia, 
apare cu pregnantă si în aria 
celor mal mici localități de pe 
cuprinsul acestei țări. Este si 
cazul satului Vendryne. din nor
dul Moraviei. a cărui populație 
numără numai 3 600 de locui
tori. în pofida acestui fapt, la 
Vendryne ființează de mai 
multi ani o puternică asocia
ție sportivă în cadrul căreia 
activează cinci echipe de fot
bal, iar dintre acestea două sint 
formate exclusiv din elevi de 
școală, tineri sportivi atrași de 
jocul cu balonul rotund. Tot 
în cadrul acestei grupări, care

R.S. VIETNAM:

TENISUL DE CÎMP PE URMELE CELUI DE MASĂ
Aproape că nu există vietna

mez, indiferent de vîrstă, care 
să nu practice în orele sale li
bere tenisul de masă. Sportul 
cu paleta este pretutindeni pre
zent, se joacă în săli și în spa
țiile libere ale întreprinderilor, 
în școli și universități, de către 
tineri și vîrstnici.

O răspîndire spectaculoasă cu
noaște și tenisul de cîmp, care 
are din ce în ce mai mulți 
adepțl. Nu de mult s-au disputat 
la Hanoi campionatele naționale 
vietnameze, în ale căror faze 
finale au intrat opt băieți și 
patru fete. întrecerile au fort

tuat portughezul Fernando Ma- 
mede — 9,270 km în 27:18,4, ur
mat de italianul Alberto Cova — 
2727,5.

AUTO • „Cursa de 24 ore* de 
la Daytona Beach a fost cîștigată 
de echipajul american Brian Red
man, Bobby Rahal și Bob Gar- 
reston („Porsche 935 Turbo"), 
care a parcurs 4374,420 km cu o 
medie orară de 182.063 km.

FOTBAL • FIFA a anunțat că 
tragerea la sorți pentru form area 
grupelor turneului final al C.M. 
pentru juniori, va avea loc la 31 
martie. Competiția se va desfă
șura între 3 și 18 octombrie în 
Australia și va reuni 16 formații. 
Pînă în prezent sînt calificate 
România, Anglia, Polonia. Italia, 
Olanda, Spania, Mex’c. S.U.A., 

dispune de o dotare ce poate 
rivaliza si cu cele ale clubu
rilor sportive de la oraș, sint 
organizate cursuri de inițiere 
la înot, în timpul verii, si la 
schi, pe timp de iarnă. La a- 
cestea participă practic întreg 
tineretul din sat, băieți Si fete, 
care-și folosesc timpul liber 
după orele de școală printr-o 
rodnică activitate de întărire a 
sănătății. Sport fac si pre
școlarii. în cadrul celor trei 
grădinițe existente în locali
tate. Ei iau parte la crosuri spe
cial organizate pentru această 
categorie de vîrstă si la tot fe
lul de jocuri distractive. De 
menționat, de asemenea, că în 
fiecare an se organizează pen
tru copiii din Vendryne o ta
bără situată în munții Tatra.

foarte disputate și s-au bucurat 
de o mare prezență de public. 
Titlul masculin a fost cîștigat 
de Nguen Vin Khoi, care ală
turi de Len Min Ciun a obți
nut si titlul de campion al tării 
la dublu. La fete, medaiia de 
aur și titlul de campioană a 
fost cucerită de Bui Thi Mal 
Cuen, argintul revenirdu-i ti
nerei Fam Igok Iga. lucind 
împreună, cele două sportive au 
învins șl la proba de dublu. 
Astfel primii pași competițio- 
nali ai tenisului de -'imn în 
R. S. Vietnam au căpătat in
vestituri! oficială.

Australia. • Turneul de la Ca
racas a fost cîștigat de selecțio
nata cluburilor din U.R.S.S. care, 
în ultimul meci, a terminat la 
egalitate : 1—1 (1—0) cu repre
zentativa Venezuelei. O în tur
neul de la Petrici (Bulgaria), Pi- 
rin Blagoevgrad a terminat la 
egalitate 1—1 (1—0) cu formația 
T.S.K.A. Moscova.

TENIS • In finala turneului de 
la Vina. Mar ((Jhile), Paragua
yan ui Victor Pe<s61 l-a învins cu 
6—4, 6—0, pe spaniolul Jose Hi
gueras. • Primele partide din 
turneul feminin de la Detroit î 
Mary Lou Piatek — Lucia Roma
nov 6—0. 6—1 ; Paula Smith — 
Marita Redondo 7—6, 6—1 ; Julia 
Harrington — Caroline Stoll 6—2, 
1—6, 6—3 ; Anne Smith — Yvonne 
Vermaak 6—4 6—3.
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