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SĂPTĂMÎNA ÎNTRECERILOR DE SCHI ALE „DACIADEI
La start, schiori alpini seniori

DUPĂ CURSE SPECTACULOASE, 
DANIELA UNCROP SI IOAN CAVAȘI 

ÎNVINGĂTORI LA CORORÎRE
In „proba adevărului', curse ioaric disputate.

urmărite cu mult interes, și doi ciștigători merituoși

POIANA BRAȘOV, 4 (prin 
telefon). într-o ambianță ex
trem de plăcută, 
contribuit din plin 
foarte frumos, soarele străluci
tor și zăpada excelentă, au în
ceput miercuri în Postăvar 
finalele „Daciadei" la schi al
pin pentru seniori. Prima cursă 
a fost coborîrea, sau „proba a- 
devărului", cum i se mai zice, 
gazdă, ca de obicei, fiind cu
noscuta Pîrtie a Lupului care, 
in sfirșit. a fost prezentată te
merarilor sportivi in condiții 
dintre cele mal bune pentru 
concurs. Jalonată cu 21 de porți 
direcționale, cu o lungime de 
2 950 m. cu o diferență de ni
vel de 760 m, pirtia — datorită 
vitezei ce o permite, 
cultăților ce trebuie 
în plină „goană" — 
pe competitori unor 
eforturi. O absență 
și, am zice noi, 
Alin Năstase 
pentru Universiada de 
care și-a motivat gestul 
aceea că nu este... pregătit 
această probă.

La ora 12,15 
Pornit cu nr.

la care au 
timpul

ca și difi- 
rezolvate 

a supus 
serioase 

regretabilă 
nemotivată : 

(aflat în lotul 
iarnă) 

prin 
la

s-a dat startul.
2 dinamovistul

„TOTUL E SĂ DOREȘTI SĂ TACI MIȘCARE
SPAȚIU ? PENTRU SUTE Șl MII

Parcul sportiv al întreprinderii de rulmenți din Birlad 
invită tineretul la întreceri, după aptitudini și preferințe

DE AMATORI!“...

de mișcare, 
nu mai pu- 
de înot. lai 
latura vesti

angajaților întreprinderii)

Tineretul birlădean (îndeo
sebi cel reprezentat de angaja- 
ții întreprinderii de rulmenți) 
are, indiferent de anotimp, ac
cesul liber în parcul sportiv al 
Întreprinderii, situat în imedia
ta vecinătate a halelor de pro
ducție.

Intr-un sectar al parcului, un 
teren împrejmuit pentru jocuri 
sportive și pentru atletism. 
Un alt teren oferă, la rîndu-i, 
largi posibilități 
Intr-un alt sector, 
țin de trei bazine 
în completare, pe 
că a parcului, dealul Sohodo- 
lului, pe care săniuțele alunecă 
lin, cit este ziua de mare, iar 
pe cea sudică o pădure (crea
ția _ I . ’
stă la dispoziția amatorilor de 
orientare turistică.

„Totul e să dorești să faci 
mișcare în aer liber. Spațiu ? 
După cum vedeți, pentru sute 
și mii de amatori !“ 
tînărul 
Onica, 
sportive, 
mișcare, 
Iui ?“ întrebăm, 
seamă ! Cine ar rez 
menea frumusețe de parc ? 
Dacă doriți să-l v jeli..."

Se înțelege că n-ara rezistat 
nici noi tentației de a vedea ce 
se întîmplă, într-o zi obișnuită, 
în marele parc snort:v din 
zona de nord a B^lad tau. Di
mineața, mai mult copii, o- 

subliniază 
strungar Constantin 
secretarul asociației 
„Și doresc să fără 
angajați! Rulmontu- 

Fae, dc bimă 
■!i Ia ase- 

n'î.r/v ?
c’clt.
n-am

I

loan Cavași a ieșit vertiginos 
din „S“-ul mare, a trecut ca 
un bolid pe la „drumul albas
tru", a scăpat de „săritoare", 
deși a avut un moment greu 
la aterizare și, cu multă sigu
ranță pe ultima porțiune, a 
înregistrat un timp bun: 1:49,99. 
Colegii săi de club — spre 
lauda lor — au făcut tot ce 
le-a stat în putință pentru a-1 
detrona din postura de lider. 
Nicolae Barbu a fost fcarte a- 
proape de reușită, dar, la „să
ritoare" a avut o ezitare, s-a 
redresat și cînd zbura, poate, 
spre titlu, s-a relaxat, a căzut 
și totul s-a năruit Un alt pre
tendent, Dan Frățilă, a tratat 
cu ușurință vechea și arhicu
noscuta capcană a „săritorii" 
și, la peste 100 km la oră, a 
căzut extrem de.. spectaculos. 
Vili Podaru s-a apropiat a ne- 
nințător de Cavași, dar a tre
buit să se mulțumească cu lo
cul II. Foarte bune prestațiile 
veteranului coboritori’.or noștri 
loan Bobiț (I.E.F.S.) și Alexan
dru Manta (A.S.A.), singurii 
care mai puteau interveni în 
lupta pentru ântîietate. în ge
neral se poate spune că a fost

draslele angajaților întreprin
derii. Alergări prin zăpadă (a- 
bundentă și proaspătă ; ninsese 
cu două zile înainte), jocuri cu 
mingea („miuțele" 
mult spre rugby, sport 
diție în marea familie 
de la rulmenți ; există 
va mingi ovale, din 
dăruite copiilor de antrenorii 
echipelor divizionare „A“ și 
„B“, prof. Petre Florescu, Mir
cea Paiu și Marin Rainea) și, 
într-o atmosferă de mare voio
șie, săniuș pe dealul Sohodo- 
lului, „acolo unde — ne asi
gură strungarul Constantin Ci
nica — pe lingă copii, chiar 
din aoeastă lună vor fi prezenți 
frații și chiar părinții lor. care 
lucrează în întreprindere". Pen
tru convingere, citim negru pe 
alb, ‘ ’
sportive : în toate 
lunilor februarie și 
timpul va îngădui) 
de săniuțe in cadrul

După-amiaza 
sport, acolo. în parc, se 
bă. Sînt tineri care ai i 
schimbul I. Rugbyști, 
mulți, în frunte cu 
Prîsiea ai „lotului ma 
Ilodorcă și Luca Abutoaie. apoi 
fotbaliști care nu 
deocamdată, la 
,,tlar le-ar suride să

a trag mai 
cu tra- 
a celor 
și cîte- 
plaslic,

din programul asociației 
duminicile 

martie (cit 
concursuri 

„Daciadei". 
ama!o“ii de 

sehim- 
bșit din 
cei mai 

coi doi... 
•a". Liviil

sc.
DC

“îndese. 
To-manță. 
ajungă și

Tiber'u STĂM A

(Continuare in pag 2-3)

I

H

cobo-
„Da-

Ioan Cavași, învingător la 
rire, primul campion al 

dadei" schiorilor alpini 

mc- 
oră, 
co-

mult

una dintre cele mai frumoase 
curse, urmărită cu un deosebit 
interes de un mare număr dc 
spectatori, în care învingătorul 
loan Cavași a înregistrat 
dia orară de 98,2 km la~ 
ceea ce nu mai necesită 
men tarii.

Emoționată parcă mai
ca altădată, proaspăta studentă 
a Institutului Pedagogic din 
Pitești, Daniela Uncrop a cu
cerit titlul cu destulă greutate, 
fiind amenințată de Iudith 
Kacso (C.S.Ș. Petro ani) și Ma
riana Axinte (A.S.A.) care au 
coborît foarte curajos.

Rezultate tehnice. . Coborîre 
bărbați : 1. loan CaVași
nano) 1:49,99, — canpion 
„Daciadei" și al țării ; 2. 
Podaru (Din.) 1:50,41, 3. 
Bobiț (I.E.F.S.) 1:52 60,
lexandru Manta 
1:52,84, 5. Csaba Portik 
1:53,04, 6. Gheorghe
1. Daniela 
tești) 51,12, 
„Daciadei" 
dith Kacso 
51,42, 3.

— campioană 
și a țării ; 2.
(C.S.Ș. -
Mariana

(Di- 
al 

Vili 
lean 

4. A- 
(A.S.A.) 

(Din.) 
Fulea 

(A.S.Â.) 1:53,56 ; coborîre fete: 
- - - - uncrop (C.S.U. Pi-

a
Iu-

Petro.ani) 
ri'tc 

(Â.S.A.) 51,83, 4. Karin Kovacs 
(Brașovia) 53,28, 5. Nela Simion 
(C.S.U. Brașov) 53,46, 6. Eliia- 
beta Stroie (I.E.F.S.) 53,60. Mîi- 
ne (n.r. azi) se dispută în Su- 
linar slalomul uriaș pentru bă
ieți (două manșe).

Paul IOVAN

SE INTENSIFICA PROGRAMUL MECIURILOR DE VERIFICARE
A DIVIZIONARELOR DE FOTBAL

fi
se apropie 
întețesc ji me-

Pe măsură ce 
zonul oficial, se 
ciurile de verificare. Mai mari 
sau mai mici, competitoarele de

miine, mchemdu-și, 
mult, perioada acumulărilor 
zice, s-au aruncat cu oarecare 
voluptate in scria meciurilor

București, capitala sportului studențesc mondial

UNIVERSIADA 81
DOMINA NOUL AN

SPORTIV INTERNATIONAL
Noi confirmări

Comitelul național dc organi
zare a Universiadei de vară de 
la București a trimis invita
țiile oficiale de participare la 
marea competiție care va avea 
loc intre 19 și 30 iulie 1981 în 
capitala României. Au fost in
vitate cele 65 de țări membre 
ale Federației Internaționale 
a Sportului Universitar (a 66-a 
fiind România), precum și alte 
țări, în conformitate cu lista 
stabilită de Comitetul Executiv 
al F.I.S.U.

Pînă în prezent au confirmat 
participarea, alături de ță
rile anunțate anterior (Aus
tralia, Canada. R. F. Germa
nia, Libia, Mexic, Polonia. Ru
anda, Senegal și U.R.S.S.) și 
delegațiile R. P. Congo, care 
va cuprinde loturi pentru în
trecerile de atletism, baschet 
masculin și volei masculin, și 
Cubei, ai cărei reprezentanți 
vor lua startul la toate cele 10 
discipline sportive înscrise în 
program.

Conform regulamentului ge
neral și tehnic, înscrierile ge
nerale precum și numele jucă
torilor și arbitrilor vor trebui să 
fie primite la București pînă 
la sfirșitul lunii aprilie 1981, 
numărul concurenților pentru 
fiecare probă sportivă pînă la 
19 iunie a.c„ iar înscrierile no
minale pe probe înainte de 
1 iulie a.c. Este de așteptat o 
participare numeroasă și valo
roasă Ia cea mai mare compe
tiție polisportivă dintre Jocu
rile Olimpice de vară.

Odată cu invitațiile de parti
cipare, Comitetul național de 
organizare a Universiadei de 
vară dc la București a trimis 
pe adresa 
studențești 
mentul de 
petiției, în 
tre altele.

asociațiilor sportive 
invitate și regula- 
desfășurare a cc<m- 
care se arată, pri.n- 
că la Universiada

Super Cupa Mondială la handbal a debutat

ieri, la Dor Imund, cu un meci de mare atracție:

ROMANIA - IUGOSLAVIA 22 22!
DORTMUND, 4 (prin tele

fon). •— Moderna construcție a 
lui Westphallenhalle din acest 
puternic centru industrial al 
R.F. Germania a fost pur și 
simplu luată cu asalt de miile 
de iubitori ai handbalului, care 
miercuri seara doreau să asiste 
la prima etapă a celei de a 
doua ediții a Super Cupei mon
diale la handbal masculin.

In primul meci al cuplajului 
inaugural s-au confruntat două 
puternice formații ale handba
lului mondial. România și Iugo
slavia, întrecerea lor terminîn- 
du-se, după 60 de minute de 
epuizantă întrecere sportivă, 
nedecis : 22—22 (14—12). Kand- 
baliștii români au jucat excelent 
în apărare, unde au manifestat 
multă mobilitate, acționînd în 
sistemul „3+3", foarte avansat, 
ceea ce a pus probleme ruti
natei echipe adverse. Datorită 
acestui fapt, sportivii noștri au 
condus în prima repriză și a-

fI*'*

VisuaiAScn 
taiversiiida 81 bucurești 

ROMANIA, '

de participare
1981 vor fi admiși la întreceri 
sportivi amatori, în sensul de
finit de Comitetul Internațional 
Olimpic și federațiile sportive 
internaționale. Vor putea 
concura la Universiada de la 
București sportivi studenți ai 
unei universități sau institut!! 
similare al cărei statut univer
sitar este recunoscut de auto
ritatea academică competentă 
din țara respectivă, absolvenți 
ai unor astfel de instituții, ta 
un an după încheierea studii
lor, precum și, în anumita 
condiții, elevi ai instituțiilor 
de învățămînt secundar sau 
tehnic.

Se prevede, de asemenea, că 
vîrsla minimă este de 17 ani. 
iar cea maximă — 28 de ani.

REPREZENTANTUL OFiCIAL 
AL F.I.S.U. -

Dr. PRIMO NEB1OLO
întrecerile la cele zece dis

cipline înscrise ~In program 
se vor desfășura în conformi
tate cu regulamentele fede
rațiilor sportive internaționale, 
iar în cazul în care. în sportu
rile pe echipe, înscrierile sini 
numeroase, pot fi organizata 
turnee eliminatorii înaintea în
ceperii Universiadei '81, cu a- 
probarea Comitetului Executiv 
al F.I.S.U.

Regulamentul prevede, tot
odată. că limbile oficiale ale 
Universiadei '81 sînt franceza, 
engleza și româna.

Comitetul Executiv al 
F.I.S.U. a desemnat ca repre
zentant oficial al F.I.S.U. pen
tru Universiada de la Bucu
rești pe dr. Primo Nebioio, pre
ședintele farului sportiv uni
versitar mondial.

Universiada ’81 de la Bucu
rești domină noul an sportiv 
internațional.

poi in partea a doua a jocului 
au avut tot timpul avantajul, 
handbaliștii iugoslavi fiind cei 
care egalau mereu, fără ca să 
ia vreodată conducerea. Dacă 
și în atac echipa noastră ar fi 
manifestat aceeași siguranță și 
decizie atunci nu încane nici o 
îndoială că nu i-ar fi scăpat 
victoria. Din păcate, cei doi in
teri, principalii realizatori ai 
echipei, Vasile Stingă și Marian 
Dumitru, au dovedit o oarecare 
nesiguranță și imprecizie în șu
turi, ceea ce — în mod firesc 
— a diminuat mult șansele for
mației noastre. Remarcabilă, în 
schimb, evoluția în postul de 
pivot a lui Fdlker, foarte efi
cient.

Echipa româr.ă a avut avanta
jul în min. 55 (22—21), a fost 
egalată în min. 57 (22—22) și

Hristoche NAUM
(Continuare in pag a 4-a> 

destinate să verifice puterea fi
zică acumulată, să cintărească 
valoarea reală a eventualelor 
achiziții, să omogenizeze tactic, 
să șlefuiască formulele de echi
pă, să obișnuiască jucătorii cu 
suprafața de zăpadă (nevutînd 
garanta nimeni că la sfirșitul 
lui februarie — incenutul lui 
martie primăvara va fi cu a- 
devărat generoasă). La început 
numai simbăta și duminica, 
programul „amicalelor" a de
venit, treptat, mai dens, lumd 
in considerare și ziua de 
miercuri vrind parcă să prefi
gureze bunăvoința fotbalului 
nostru de a se a:’, i >ta la ri
gorile ciclului modern, cu două 
meciuri pe săntimi-ț. Din me
ciul de ieri dintre SPO ITUL 
STUDENȚESC și DINAMO fo
toreporterul nostru V. BA
GE AC a surprins o fază care il 
prezintă pe dinamovistul Cus- 
tov trăgind la poartă, înca
drat de Cazan și M. Marian.

(Amănunte în pag 2—3)



TINERELE ECHIPE DE JUDO
ÎN EVIDENTĂ CREȘTERE CALITATIVA

la

a-

Finalele campionatelor repu
blicane de judo ale echipelor 
de tineret și juniori, desfășu
rate, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, în municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, au oferit, mai 
mult ca oricind, o imagine con
cludentă a modului cum se 
muncește în secții și, în spe
cial. au evidențiat accentul 
care se nune pe calitatea pregă
tirii tehnice și tactice.

Referindu-ne mai întii,
competiția echipelor de tineret, 
este necesar să subliniem fap
tul că echilibrul acestora a 
fost evident, determinat, în 
mare măsură, de valoarea
propiată a formațiilor. Meritul 
echipei campioane C S.Ș. Mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej (antrenori Florică Geor
gescu și Gheorghe Iacob) este 
cu atît mai mare cu cît în fi
nală, la capătul unui meci 
aprig disputat, ea a reușit să 
întreacă cu 3—1 (scor mai pu
țin întilnit) pe C.Ș.Ș. Șoimii 
Sibiu, principala favorită. La 
aproape toate categoriile de 
greutate exstă astăzi mai mulți 
coneurenți, de perspectivă, care 
aspiră îndreptățit la selecțio
narea în lotul pentru Olimpia
da din 1984. Ne referim, în 
special, Ia Benone Olar, Geor
ge Macoveski, Adrian Popani- 
cu și Nicu Vulpoiu (C.S.Ș. Mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu-

Dej), Ilie Șcrban, Lucian Pop, 
Ion Oniga și Sebastian Geană 
(C.S.Ș. Șoimii Sibiu).

în ceea ce privește competi
ția juniorilor, trebuie să re
marcăm faptul că antrenorii. 
Radu Abălaru, Ion Petrof și 
Nicolae Marinescu, de la C.S.Ș. 
1 București, au prezentat pe 
„tatami" o echipă omogenă, 
componenții ei impunindu-se 
prinitr-o superioară condiție fi
zică — determinată, desigur, 
de o eficientă pregătire. Bucu- 
reștenii și-au depășit clar prin
cipalii adversari, sportivii de 
la C.S.Ș. Oradea și C.S.Ș. Mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, considerați favoriți. Mobi
litatea în luptă, tenacitatea și 
concentrarea în momentele- 
cheie ale partidelor au dat cîș- 
tig de cauză tinerilor de la 
C.S.Ș. 1 București. Merită a fi 
remarcată și comportarea echi
pei C.S.Ș. Unirea Iași care, 
deși a pierdut în finală cu 1—6 
la C.S.Ș. 1 București, a mani
festat — comparativ cu ediția 
precedentă a finalelor — o 
creștere calitativă în execu
tarea majorității procedeelor 
tehnice.

Să mai notăm, în încheiere, 
contribuția la desfășurarea a- 
cestor finale a arbitrilor Mihai 
Platon, Ilie Papa, Constantin 
Isac și Gheorghe Lipan, toți 
din București.

Nicolae CHINDEA

CINDISI VOR ONORA
OBLIGAȚIILE

SABRERII NOȘTRI ?
Ca și la precedentul concurs 

de selecție’*a sabrerilor. Ion 
Pantelimonescu (Dinamo) a 
pierdut în fata lui Ioan Pop 
(Steaua), dar de această dată 
n-a mai ratat victoria finală, 
căci n-a mai cedat apoi nici 
un asalt. în schimb. Pop. în
vins de Cornel Marin (Steaua). 
Alexandru Chiculiță (Progresul) 
și Nicolae Stoian (?). de la 
C.S.Ș. Slobozia, a trebuit să 
se mulțumească doar cu lo
cul 4, precedat în clasament 
de Cornel Marin (mai ambi
țios în această lună să prindă 
echipa reprezentativă) și Marin 
Mustață (Steaua). Și dacă a- 
dăugăm că în lupta pentru pri
mele locuri (care acordă, firesc, 
un punctaj mai mare, consoli- 
dînd pozițiile în cadrul lotului 
reprezentativ) s-au aflat și cei 
mai autorizați candidați 
tularizare dintre tineri, 
Păunescu și 
liță. rezultă 
contureze o i 
sabrerilor.

întrebarea 
însă. acum, 
referitoare la --------------
COMPETITIVĂ REALA a se- 
lecționabililor în perspectiva 
importantelor confruntări care-i 
așteaptă si care vor culmina, 
în vară, cu campionatele mon-

Alexandru 
că începe 

ierarhie în

la ti- 
Florin 
Chicu- 
să se 
rîndul

ridică, 
fi cea

care se 
credem a

CAPACITATEA

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
Trialul boxerilor juniori in Capitală 

MULȚI TINERI REMARCAȚI IN PRIMELE DOUĂ ZILE
Ei

Marți, în sala clubului I.S.B. 
din Capitală, a început turneul 
de selecție rezervat boxerilor ju
niori (născuți In 1963 sau 1964), 
competiție organizată de federația 
de specialitate cu intenția de a 
depista noi elemente tinere, talen
tate, care să fie Incluse în proce
sul de pregătire viitor, în vederea 
participării la turneele internațio
nale din acest an. La trial au 
răspuns „prezent" peste 150 de 
tineri nugillsti din diferite secții 
provinciale șl, surprizător, numai 
zece bucureșteni de la cluburile 
Dinamo, Metalul și C.S.Ș. Ener
gia, deși numărul antrenorilor 
din Capitală care au sarcina de 
a depista șl pregăti juniori este 
destul de mare. Dar, asupra a- 
cestul aspect vom reveni.

Inițiativa forului de specialitate 
s-a dovedit bine inspirată, chiar 
din primele reuniuni, disputate 
marți și miercuri, remarcîndu-se 
o serie de tineri cu un bagaj de 
cunoștințe bine însușite și cu ca
lități care-1 pot ajuta să urce 
treptele măiestriei sportive. Din
tre cel care au produs o bună 
impresie tehnicienilor îl amintim 
pe Constantin Buicu (Electropu- 
tere Craiova), Cornel Sllltra 
(C.S.M. Reșița) — la categoria 
semlmuscă, Florea Sălăjan (Glo
ria Arad). Livlu Vlrnă (C.S.S. 
Iași), Marian Nlcola (Metalul 
Drobeta Tr. Severin) — la cate
goria muscă, Micloș Gașpar (So
meșul Satu Mare), Ionel Ioniță 
(C.S.S. Călărași) — la „cocoș", 
„penele" Marian Glugluc (Voința 
Brăila) șl Vasile RIpeanu (B.C. 
Galați), „semlușorll" Penu Mlnea 
(Farul), Marcel Vary (Unlo Satu 
Mare), Ionel Mlhăiță (Rulmentul 
Brașov), „ușorul" Jakab Pali

(Metalul Sf. Gheorghe). Concursul 
continuă

Firește, 
cel care 
vor intra

șl la celelalte categorii, 
nu toți acești tineri (și 

tot mal fl remarcați) 
automat în rîndul com-

ponenților Iotului național, 
trebuie să confirme și în zilele 
următoare, ....
continuă (cu cîte două reuniuni 
zilnic) pînă sîmbătă. Oricum, ei 
au intrat în vederile tehnicienilor 
de la federație și asta înseamnă 
mult...

deoarece întrecerile

Mihai TRANCÂ

REZULTATE NORMALEMECIURI ECHILIBRATE,
IN CAMPIONATUL DE HOCHEI AL JUNIORILOR MICI
Atractiva întrecere de hochei a 

celor 8 echipe alcătuite din ju
niori mici (vîrsta maximă 16 ani) 
a continuat ieri la patinoarul „23 
August" cu cele 4 partide ale e- 
tapei a IH-a, din cadrul celui de 
al treilea turneu. Ca și în zilele 
precedente, acest mini-campional 
a oferit întîlniri destul de echili
brate, în care am fost martorii 
unor faze bine concepute, sau a 
unor acțiuni individuale (în spe
cial la echipele C.S.Ș. Liceul 
Miercurea Ciuc, C.S.Ș. Triumf 
Bucifrești) construite cu piuită a-

ECHIPA DE HOCHEI 
(JUNIORI) A ROMÂNIEI 

LA TURNEUL DE LA SOFIA
Ieri a plecat la Sofia selecțio

nata de Hochei (juniori) a țării 
noastre, care va lua parte în ca
pitala Bulgariei la un turneu ală
turi de reprezentativele Ungariei, 
Iugoslaviei și țării gazdă. Parti
ciparea la această importantă 
competiție constituie pentru tine
rii hocheiști români una dintre 
cele mai utile verificări Înaintea 
campionatului european, ^grupa 
„B“, care va avea loc in prima 
jumătate a lunii martie în 
noastră, la Miercurea Ciuc.

bilitate tehnică. In general s-au 
înregistrat rezultate normale, e- 
chipele favorite cîștigînd uneori, 
este drept, mai greu decit ar fi 
fost de așteptat. Dar iată rezul
tatele :

C.S.M. Dunărea Galați — C.S.Ș. 
Rădăuți 4—3 (1—1, 2—1, 1—1) ;
S.C. Miercurea Ciuc — Avîntul 
Gheorgheni 2—5 (0—2, 0—0, 2—3); 
C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc — 
C.SUȘ. Viitorul Cluj-Napoca 13—2 
(2—0, 8—2, 3—0) ; C.S.Ș. Triuml 
București — C.S.Ș. TIrgu Secu
iesc 10—0 (3—0, 2—0, 5—0).

Astăzi au loc meciurile, 
7,30 :-------- “ -
CS.Ș.
9,15 : 
C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
c.s.ș. 
Triumf 
Gheorgheni.

_________ ora
C.S.M. Dunărea Galați — 
Viitorul Cluj-Napoca ; ora 

S.C. Miercurea Ciuc —
Tg. Secuiesc ; ora 11,45 : 
Liceul Miercurea Ciuc —
Rădăuți ; ora 15 : C.S.Ș. 

București — Avîntul

TOTUL E SĂ DOREȘTI
SÂ FACI MIȘCARE

țara
(Urmare din pag. 1)

BOBERII DE LA VOINȚA SINAIA AU CUCERIT
S. BUCEGI"„CUPA A.

SINAIA, 4 (prin telefon). Des
fășurate pe un traseu de numai 
1 200 m (în scopul menajării pîr- 
tiei, deoarece temperatura urcase 
la plus 2 grade), întrecerile de 
bob 4 pentru „Cupa A.S. Bucegi 
Sinaia*4 au reunit 5 echipaje. 
Iată clasamentul după cele trei 
manșe care au constituit 
cursul : 1. Voința Sinaia 
drea, Neagu, Florea, 
cu) 2:41,172 ; 2. Carpați 
(Țuțuianu, r‘"

con- 
(Pan- 

Cr. lones- 
, z. surpați Sinaia 
Cîrlig, Petre, Stoica)

2.

2:42,290 ; 3. C.S.O. Sinaia (Bîtu, 
Iță, Cernea, Mitu) 2:42,410 ; 4. 
Poiana Cîmpina 2:42,597 j 5. Bu
cegi Sinaia 2:43,025.

Activitatea pe pîrtia din loca
litate va continua prin „Cupa 
A.S. Carpați Sinaia" la bob 4 
(joi), „Cupa UCECOM" la bob 2 
și bob 4 (sîmbătă și duminică) 
și „Cupa 
(Sîmbătă 
FELDMAN

federației" la 
șl duminică). 

— coresp.).

sanie 
(V.

30 DE ECHIPAJE DE BOB DIN NOUA ȚARI 
LA „TROFEUL CARPAȚI"

Tradiționalul concurs internațio
nal de bob „Trofeul 
care va fl găzduit de pîrtia din 
Sinaia în zilele de 14 șl 15 fe
bruarie, va beneficia de o parti
cipare deosebit de bogată : 30 de 
echipaje din 9 țări : Italia 8. Bo-

Carpați“,
R.D.mânia 6, B. F. Germania 4, ____

Germana 3. Cehoslovacia 3, Elve
ția », Iugoslavia 2, 8.U.A. 1 șl 
Olanda 1. Interesul mare pentru 
„Trofeu) Carpați" este justificat 
de faptul câ acest concurs consti
tuie ultima competiție Internațio
nală de amploare a sezonului.

5

&

Duminică, 8 februarie 1981

I TRAGERE

IOIO£
CONTINUA SERIA MARILOR 

SUCCESE I
La cele două trageri __

luna Ianuarie au fost atribuite, 
între altele, DOUA AUTOTU
RISME „Dacia 1300“, obținute 
de Florin Drama (Oradea) și 
Serglu Barbftlatft (București).

CU SUMA DE NUMAI 10 
LET PUTEȚI AVEA Șl DV. 
SATISFACȚII ASEMAnA- 
TOARE I

din

MAI MULTE BILETE JUCATE — MAI MULTE ȘANSE DE 
MARI CIȘTIGURI LA PRIMA TRAGERE LOTO 2 DIN ACEASTA 
LUNA ! Agențiile Lotc-Pronosport vă stau la dispoziție pînă 
sîmbătă 7 februarie inclusiv.

ei la fel de cunoscuți, ca și 
rugbyștii*4, cum ne asigură 
maistrul Veceaslav Grosu de la 
„Reparații mecanice4* și rectifi
catorul Călin Merlan de 
„Sculărie4*, adică secțiile 
cei mai multi participanți 
campionatul de fotbal al 
eiației sportive. După aceea, ti
neri pugiliști — printre ei rec
tificatorul Gheorghe Ivas și 
strungarii Costică Tidvă și Ha- 
ralambie Daneș. „După rug- 
byști, sînt cei mai apreciați 
dintre sportivii întreprinderii** 
ne amintește secretarul asocia
ției sportive. Și adaugă : „Ti
neri de nădejde și în produc
ție, și în sport ; printre frun
tași la rectificare, unde sînt în
cadrați, dar și pe ring, clasați 
printre primii la campionatele 
naționale din anul trecut..."

Ulterior, ing. Toader Berlea, 
șeful secției Rectificare, ne-a 
confirmat aceste aprecieri. Și 
la fel antrenorul Petrache Bo
tez, care își pregătește elevii 
pentru „Cupa 16 Februarie4*, 
organizată de cei de la Rul
mentul și la care au fost invi
tați pugiliști de la 
Iași, Progresul Brăila 
alte centre cu tradiție 
Un fel de repetiție 
„Turneul primăverii**, 
Tg. Jiu și Reșița, care

la 
cu 
la 

aso-

Nicolina 
și din 

în box. 
pentru 
de la 

.... va pre
figura ..Centura de aur“.

Tineri judoka, șahiști și a- 
tleți au completat acest... ta
blou în mișcare pe covorul alb 
de nea din parcul sportiv al 
întreprinderii de rulmenți din 
Bîrlad, dornici ca viitoarele lor 
întreceri din cadrul ..Daciadei” 
să însemne noi și noi reușite.

diale și Universiada. Pentru că, 
iată, startul actualului sezon in
ternațional a fost ratat, la con
cursul de la Moscova (unde au 
participat cei mai buni sabreri 
din lume la această oră), cu 
excepția mezinului lotului. Fl. 
Păunescu. ajuns în turul 3 
(primii 32 coneurenți) la primul 
său mare concurs, ceilalți 
(I. Pop. M. Mustață. I. Panteli
monescu, M. Frunză) fiind eli
minați din primele tururi, iar 
echipa clasîndu-se pe locul 9 I 
Premisa răspunsului este ur
mătoarea : la concursurile In
terne — „lei", Ia cele de peste 
hotare — „mielușei". întrebîn- 
du-i „de ce ?“ pe scrimerii în 
cauză, numitorul comun al răs
punsurilor a fost : „Pregătirea 
necorespunzătoare, întotdeauna 
Ia începutul sezonului mergem 
slab". Dar, atunci, de ce se 
spun acum toate acestea, cine 
a contribuit la acest lanț _ al 
slăbiciunilor ? Noi credem că și 
sportivii, și antrenorii, pentru 
că în ultimii doi-lrei ani echipa 
reprezentativă de sabie (ca și 
cea a clubului Steaua, care 
constituie osatura echipei națio
nale) nu se mai poate impune 
în competițiile continentale . și 
mondiale. Așa cum plastic se 
exprima vicepreședintele fede
rației de scrimă. Octavian Vin- 
tilă, „echipa noastră este greoa
ie", sportivii fiind deficitari nu 
numai in mișcarea pe planșă, 
ci și în cea a... ideilor, adică în 
conceperea acțiunilor ofensive, 
în acest 
ponenții 
Mustață 
adăugat 
lor de exprimare tehnico-tac- 
tică (ba din contră...) iar L 
Pantelimonescu nu depășește 
condiția de ieri- a rezervei.

Iată de ce se impune, credem 
noi, strîngerea rapidă a rîndu- 
rilor, încadrarea sportivilor mai 
sus amintiți într-un riguros re
gim de pregătire (fără nici o 
concesie !). acordarea unei șanse 
de revenire lui Mihai Frunză 
(dornic, se pare, să-și valori
fice. in sfîrșit. calitățile) si de 
afirmare tinerilor Fl. Păunescu 
și Al. Chiculiță. care parcurg, 
evident, o perioadă de creștere 
și maturizare.

Iar federația, prin organele 
sale, trebuie să urmărească în
deaproape procesul de pregătire 
a sabrerilor, care au mari obli
gații neonorate pe planul per
formantei.

Adesea, după diferite în
treceri, pot fi auzite între 
trăgători afirmații de genul : 
„Nu-i nimic dacă la acest 
concurs n-am reușit un rezul
tat ridicat : e o întrecere fără 
prea mare importanță. La 
campionatele europene (sau 
mondiale, sau la Olimpiadă, 
după caz — n.n.), o să fie 
altceva, acolo o să muncesc, 
o să mă concentrez î“ Lucru
rile se repetă însă și după 
alte concursuri, mai 
mari sau mai mici, ./> />/1
iar rezultatele țin- 
tașilor noștri, în 
special ale specia- 
liștilor In probele de puș
că, pistol liber sau talere, 
se transformă într-o serie ce
nușie de cifre mediocre, în
tinse de-a lungul întregului 
an...

Realitatea tirului internațio
nal demonstrează contrariul. 
Există o legătură directă între 
rezultatele obținute în con
cursurile „mici" și cele din 
concursurile „mari", ba chiar 
cele realizate la antrenamente 
sau la testele de control. Ci
frele înalte trebuie să con
stituie expresia valorii gene
rale a unui trăgător, nu a 
uneia de conjunctură, în ur
ma căreia nu se obține decit 
un rezultat întîmplător. I-a 
văzut, oare, cineva pe Cor
nelii! Ion sau pe Marin Stan 
„bătîndu*-sc" pe la mijlocul 
clasamentului în concursurile 
din ultimii 4—5 ani ? Fie ele 
„mari** sau „mici** ?

Marele performer se carac
terizează nu numai —• sau nu 
atît —- printr-un rezultat mare; 
fie el exceptional, cît prin

CONJUNC 
0 VALO 
constanța la 
frelor sale !

Marea per 
nu mai adm 
dicări spectat 
concurs la al 
ge valoarea 
nivel înalt, 
limbaj, asta 
turi continue 
gătorilor și s 
indiferent d 
de „cheful" s 

not 
con 
ext 
neî 
Iun 

are 
acesl

și ceas
Scriem 

cînd trăgători 
într-o perio 
acalmie comp 
nu trebuie în 
forme într-i 
pregătire. Act 
tea sezonului 
cu aer comp 
trebuie conce 
ca făcînd cor] 
zonul din aer 
va reîncepe

Iată pentru 
trebui ca pe ] 
tre să se at 
pildă : „Nu-i ) 
obținut acum, 
tate bune. La 
primăvara î A 
altfel !«

Nu, n-o să 
tru simplul n 
logia lenii, î 
nu se schimbâ 
zon la altul I

Rc

interval de timp, com- 
de bază, I. Pop, M, 
și C. Marin n-au mai 
nimic la posibilitățile

Paul SLĂVESCU

SE REIA DIVIZIA „A" DE BAS
• Activitatea divizionarelor fe

minine „A" (grupa valorică 1—6) 
va fi reluată, duminică, prin în
trecerile turului al treilea care 
vor continua pînă joi 12 februa
rie. Meciurile vor avea loc în 
6ala Floreasca, zilnic de la ora 
15,30 (excepție va face ziua de 
joi, cînd programul va începe de 
la ora 9). Următoarele turnee se 
vor desfășura între 21 și 25 fe
bruarie (la CIuj-Napoca) și între 
4 și 8 martie (la Brașov, oraș a 
cărui sală de sport va găzdui și 
festivitatea de încheiere a cam 
pionatului).
• Grupa valorică 7—12 a ace

leiași competiții își va * * *
tivitatea prin turneul 
disputa, la Timișoara. 
22 februarie.
• Politehnica C.S.Ș. _ _____

susține joi. la Budapesta, în compa
nia formației B.S.E., ultimul meci 
din grupa ,,A*‘ a sferturilor de 
finală ale ,.C.C.E.“ la baschet fe
minin. Rezultatul nu mai influen
țează clasamentul grupei, din care 
s-au calificat (in semifinale) echi
pele T.T.T. Daugava Riga (de 16 
ori cîștigătoare a trofeului) șl 
Sisport Aecorsi Torino (actuala 
deținătoare a trofeului). în tur, 
în sala Floreasca, Politehnica a 
cîștigat cu 82—72.

încheia ac- 
care se va 
între 18 șl

2 București

• Rezultate d: 
tineret. MASC 
Satu Mare — 
Bucurețu' 68—51 
Galați — Auto: 
130—51 (59—16),
C.S.Ș. Unirea 
Fieni 86—77 (50- 
țămtat Ploiești 
Botoșani 91—67 
niea C.S.Ș.' Buc 
Jitii Petroșani 8 
merțul Lie „Bol 
IMUAS Bala Mi 
Voința Tlmlșoar. 
iova 63—81 (39
Carpați C.S.Ș. 
C.S.Ș. Gheorghe 
Politehnica 2 C.
— C.S.Ș. Ploieș 
Metalul Salonta 
C.ș.B. București 
Tehnoton (fostă 
Iași — P.T.T. 
(37—37). Sănătat

— C.F.R. Craiov 
Corespondenți : 
pol, M. Macovei 
Albu, C. Crețu, < 
Dlaconescu, Fr.

BUN

FARA DISCIPLINĂ, NICI PROGRES!
în condițiile unei activi

tăți competitionale tot mai 
asidue în arena internațio
nală a tenisului este evi
dent că a te tine la înăl
țimea cerințelor acestei ac
tivități implică o extrem de 
severă disciplină în toate 
domeniile (antrenament, joc. 
viată extrasportivă). Iată de 
ce. în tentativa lor de a se 
apropia de elita tenisului 
mondial, unii din tinerii si 
foarte talentatii noștri te- 
nismani ne surprind une
ori neplăcut prin diverse în
călcări ale regulilor compor
tamentului sportiv sau. și 
mai surprinzător, prin delă
sare sau superficialitate în 
procesul atît de anevoios de 
pregătire pe care îl impune 
tenisul 
tă.

Este 
la un 
cel de 
merosi . .
cu nerăbdare .'ă-i urmăreas
că pe tinerii fruntași ai te
nisului nostru, ei să fie o-

de mare performan-
supărător să auzi că 
turneu important, ca 
la Deva, unde nu- 
spectatori așteptau

bligati să asiste la scene 
penibile oferite de ieșiri ne
sportive (vociferări la deci
ziile arbitrilor, aruncări de 
rachete etc.) tocmai din 
partea unor jucători cu re
nume ca Florin Segărceanu. 
sau Andrei Dîrzu. Ce să 
mai spui, cînd se molipsește 
de asemenea gesturi repro
babile pînă și un junior de 
16 ani ca Emil Hnat ? Pen
tru comportare similară. în 
alte turnee. Cristinel Stefă- 
nescu a fost suspendat pe 
trei luni de la participări 
la competiții internaționale, 
Pe același plan negativ tre
buie pusă atitudinea <înăru- 
lui Laurentiu Bucur. care 
este pe cale de a nărui prin 
pasivitate fată de rigorile 
pregătirii temeinice, toate 
eforturile făcute n decursul 
ultimilor ani în vederea ob
ținerii unei frumoase pozi
ții în ierarhia națională.

Firește. Federația română 
de tenis a luat act de toate 
acestea și a dictat, recent, 
măsuri corespunzătoare.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• 1, X sau 2 7 La concursul 

Pronosport din 18 ianuarie a.c., 
printre cei șase participant! care 
au obținut la categoria I CÎTE 
50.000 LEI s-a numărat și loan 
Giulinaru din București. Iată pro
nosticurile Iu4 pentru concursul 
de duminică 8 februarie 1981 : I. 
Ascoli — Bologna 1 ; II. Avellino 
— Brescia 1, X ; III. Catanzaro — 
Napoli 1, X, 2 ; IV. Inter — Udi- 
nese 1 ; V. Juventus — Cagliari 
1 ; VI. Perugia — Fiorentina X ; 
VII. Pistoiese — Torino X ; VIU. 
Roma — Como 1, X ; IX. Bari — 
Milan 2 ; X. Catania — Rimini 1; 
XI. Monza — Sampdoria X, 2 ; 
xn. Palermo — Lazio 1, X ; XIII. 
Varese — Foggia X.

• ASTAZI — ULTIMA ZI LA 
LOTO ! Agențiile Loto-Pronosport 
vă mai pot elibera doar astăzi bi
lete cu numerele dv. preferate

pentru tragerea obișnuită Loto de 
vineri, 6 februarie 1981. Cu fie
care variantă jucată vă sporiți 
șansele de a vă număra mîine 
printre marii cîștigători !

NUMERELE EXTRAGE 
LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES

DIN 4 FEBRUARIE 1981
EXTRAGEREA I : 25 4 6 39 

38 18.
EXTRAGEREA a II-a : 41 14 

40 34 1 19.
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI:
1.648.111 lei, din care 400.582 
lei, report la. categoria t.

PE LIT
Iată o urare 

dele .din Efc 
Mang ’.a o a< 
ce vin, în a 
iarnă, la cur 
Ele vă asigui 
naturali de 
sapropelic d 
chirghiol, izv 
pe sulfuroase 
de la Mangal 
și aerul ma 
tratamentului 
leași efecte c 
nul cald.

Vă stau la 
teluri bine îi 
moderne de 
personal mec 
zat. Accesul ; 
tratament se 
prin culoare

Fiind la Efo 
Mangalia, pu 
și de aplicare 
tode de tratai 
românești ci 
Gerovital, Boi

Vă stau la c 
O săli pentr 

zică medicală
• piscine c 

mare încălzită
• mijloaee 

din cele mai <
INDICAȚII : 

fecțiune ce S' 
cele două stații 
este reumatisn 
diferite forme, 
bine se pot tra 
fecțiuni otorinc 
(bronșite cror. 
și alte boli as< 
țiuni ale sistemi 
periferic, afecț 
logice, afecțiun 
tulul digestiv, 
biliare.

DE REȚINU 
Nord, prin con 
lente de care 
devenit de la i 
puternic centru 
rare, oferind 
cele mai bune 
ținerea și refac 
fizice a sportiv

Pe baza i 
medicului spe 
puteți adresa i 
filialelor oficii! 
de turism, prec 
ale I.T.H.R. Bu 
unde obțineți b 
cură, precum ș 
suplimentare.



I
I

BOGAT PROGRAM DE JOCURI AMICALE
w\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Cl’

tir 
ri- 
un 
île- 

la 
alt 
or- 
.ră- 
lor, 
nii, 
a- 

zon 
sau 
Bi- 
:are 

zi 
u...
im, 
iflâ 
ivă 
are 
ns- 
de 

lin- 
me 
DU 

ecit 
se- 
»sta 
ni ! 
.71 al 
•as- 
de 

am 
sul-
ea, 
fie

en- 
ho- 
jlui 
se-

E

f)
3“, de 
olanul 
Uitară 
c.s.u. 
an dr ia 
a 2 
sctrica 
învă- 

umina 
oliteh- 
Știința 
), Co- 
ireș — 
12—44). 
i Cra- 
ININ : 
ie — 
39—41), 
cure ști 
32—15), 
:nerg 
53—26), 
rnirea)

86—61 
^bolești 
16—30).
Sirio- 

o'V C, 
Daniel

I
;az- 

și 
Uor 

de 
iră. 
orii 
mol 
Te- 

a- 
iale 
ării 
teră 
ice- 
JZO-

ho- 
>aze 

§1 
Lali- 

de 
ect,

sau 
!icia 
me
in al 
nar,

’ fi

de

lent

1 a-

cces
In 
de 

1 a- 
gice 
izite 
iec- 
rvos 
eco- 
ara- 
iillor

‘orie 
xce- 

a 
i un 
ape
din 

tien- 
arțel

Sării 
vă 

r și 
:țene 
îdor 

de 
ntru 
nații

In turneul international de la Cluj-Napoca

I UNIVERSITATEA - SLOVAN

I BRATISLAVA

I CLUJ-NAPOCA, 4 (prin te
lefon). Meciul de debut al 
turneului dotat cu Cupa „U“ e-

Idiiția a Il-a, a adus față în față 
formațiile Universitatea și 
Slovan Bratislava. Desfășurat 
Ipe un teren greu, înghețat, pe 
alocuri cu porțiuni de zăpadă 
tăvălugită, partida a fost, to
tuși, atractivă scoțînd în evi- 

Idență buna pregătire fizică a 
celor două combatante. Oas
peții, cu o echipă mult întine- 

Irită, în rîndurile căreia a mai 
rămas, din vechii jucători, doar 
internaționalul Ondrus. au dat 
o replică bună, mai ales în pri- 

Imele 45 de minute, cînd jocul 
a fost echilibrat, dar cu puține 
faze de poartă. Cei aproximativ

1 5000 «de spectatori s-au „dez
ghețat", în schimb, după pau
ză, cînd întrecerea a avut o

I desfășurare mai interesantă, cu 
un joc mult schimbat în bine, 
în care studenții s-au impus, 
reușind pînă la urmă să obți-

Ină o meritată victorie. Unicul 
gol al partidei a fost înscris în

1-0 (0-0)
min. 55 cînd, în urma unui șut 
puternic expediat de Cimpeanu 
II. portarul oaspeților a respins 
balonul, pe care L. Mihai l-a 
trimis, din apropiere, în plasă. 
Arbitrul M. Salomir a condus 
foarte bine următoarele forma
ții : UNIVERSITATEA : STAN 
(mln. 46 Moldovan) — L. Mihai 
(min. 60 Bagiu), DOBRĂU, 
CIOCAN, Dobrotă — Porațchi 
(min. 64 Moș). Boca, Tegean 
(min. 64 Popa) — Țiglariu (min. 
46 Paia). CIMPEANU II. Ba- 
tacliu ; SLOVAN : Mana — 
Nezhyba (min. 65 Visnovski), 
ONDRUS, Bobec, Cernii — 
KUSNIR, Matovich (min. 75 
Vanodin), Takaci — Jejik, 
Svehlik (min. 70 Galiș), 
BRNIAK.

★
Astăzi, în a doua zi a com

petiției, este programat meciul 
C.F.R. Cluj-Napoca — Cari 
Zeiss Jena, pe stadionul Muni
cipal, de la ora 15,30.

Gh. NERTEA
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SPORTUL STUDENȚESC-DINAMO 0-0
Ieri, pe unul din terenurile 

stadionului Politehnica, acope
rit de zăpadă, Sportul studen
țesc și Dinamo ^u terminat cu 
scor alb cel de al 7-lea și, res
pectiv. al 8-lea lor meci de ve
rificare din preajma returului. 
Dinamo a luat un start mai 
sigur, a dominat în prima re
priză, alternînd pasele la mij
locul terenului cu infiltrările 
rapide pe aripa dreaptă, efec
tuate de Țălițar. Cum fundașii 
laterali dinamoviști, Dumitrescu 
și Stredie, dovedeau un pro
nunțat apetit ofensiv, cum sin
gurele mari ocazii ale meciului 
se înregistraseră la poarta lui 
Moraru (min. 2 și 30 la ambele 
portarul studenților parînd în 
ultima clipă, la șuturile lui 
Custov), cei 2 500 de spectatori 
socoteau că numai pauza mai 
poate amina deschiderea scoru
lui, în beneficiul dinamoviștilor.

Dar, după reluare, echipa a- 
liniată de Dinamo n-a mai 
putut menține nici profilul și 
nici ritmul jocului. Atacul, în 
noua formulă (modificată prin 
transferarea lui Țălnar pe ari
pa stîngă), a devenit plat și 
molcom, iar în apărare Dinu 
a trebuit să-și sporească vigi
lența pentru a repara gafele

colegilor de linie. Sportul stu
dențesc a devenit mai incisivă, 
în primul rind datorită faptu
lui că FI. Grigore și M. Sandu, 
cu alți adversari direcți în față, 
și-au regăsit aplombul. Trep
tat, Dinamo a fost împinsă în 
terenul ei, dar scorul nu s-a 
modificat, bara porții prote- 
jîndu-1 de două ori pe Spe
ria tu (min. 70 și 80), la șuturile 
lui M. Sandu și Stroe.

De remarcat că Augustin, 
Tănăsescu și Bozeșan nu au 
jucat, primii doi fiind acciden
tați, al treilea părăsindu-și e- 
chipa.

Arbitrul bucureștean A. Jur- 
ja a condus bine formațiile : 
SPORTUL STUDENȚESC : Mo
raru — M. Marian, Iorgulescu, 
Cazan, Munteanu II — Chib^ia 
(min. 75 Munteanu I), O. Io- 
nescu, Cățoi — FI. Grigore, M. 
Sandu (min. 75 Șerbănică), 
Bucurescu (min. 75 Stroe). DI
NAMO : Speriatu — Dumitres
cu, Dinu, Bumbescu (min. 46 
Ghiță), Stredie (min. 46 Stă- 
nescu) — Dragnea, I. Marin, 
Custov — Țălnar, Iordache 
(mln. 46 D. Georgescu), Vrin- 
ceanu (min. 46 D. Zamfir).

Ion CUPEN

FANICI: „VA FI 0

PENTRU TITLUL
— Ce face golgeterul de 

toamnă, Fanici ?
— Sintem trei golgeteri de 

toamnă ! Țevi, Radu II și eu !
— Atunci, ce face primul 

in ordine alfabetică dintre 
cei trei care au marcat cîte 
12 goluri în primele 17 e- 
tape ?

FRUMOASĂ LUPTĂ 

DE GOLGETER !"
— Exact ! Și a devenit gol- 

geter Cimpeanu II, cu 24 de 
goluri, e drept, după o surprin
zătoare serie de „4“ în ultima 
etapă cu F.C.M. Galați. Mă voi 
gindi firește la titlul de golge- 
ter, dar, in special, la goluri 
care să însemne puncte pentru 
ca echipa mea, A.S.A. Tg. Mu
reș, să părăsească zona peri
culoasă.

• C.S. TÎRGOVIȘTE — CHI
MIA RM. VÎLCEA 4—1 (1—0), 
Meci frumos, desfășurat în fața 
a aproximativ 6 000 spectatori. 
Au marcat : Verigeanu (mln. 
39), Sava (min. 57 și 72), Do- 
brin (min. 60), respectiv Savu 
(min. 64 din 11 m). Au evoluat 
următoarele formații: C.S. TlR- 
GOVIȘTE : Voinea — Nicules- 
cu, Dumitrescu, Ene, Pitaru — 
Gheorghe, Economu, Dobrin — 
Verigeanu, Margelatu, Greaca ; 
CHIMIA : Constantin — Le- 
pădatu, Catargiu, Stanca. Basno
— Alexandru, Iordan, Savu — 
Preda, Carabageac, Georgescu. 
Au mai jucat : Oncescu, Con
stantin, FI. Alexandru, Suva, 
Filipescu, Eftimie, Popescu 
(C.S.T.), Roșea, Cincă, Coca II, 
Cilean, G. Stan, Ciatîc (Chimia) 
(M. AVANU-coresp).

• SPORT CLUB BACĂU —
C.S.M. SUCEAVA 1—0 (0—0).
Joc disputat pe un teren greu, 
în fața a aproximativ 3 000 de 
spectatori. Unicul gol al intil- 
nirii a fost realizat de Lunca, 
în min. 57, cu capul, la o lo
vitură de colț. Formațiile celor 
două echipe : SPORT CLUB : 
Unsachi — Andrieș, Lunca, 
Cărpuci, Elisei — Moldovan, 
Vamanu, Șoșu — Chitaru, Bo
tez, Iancu ; C.S.M. SUCEAVA : 
Bilaucă —Ungureanu, Căldăruș, 
Cosma, Butlaru — Gafencu, A- 
vădanei, Dîrmon, Neacșu — Io- 
niță, Chiriță. Au mai evoluat : 
Viscreanu, Artenie, I. Solomon, 
Panaite, Movilă, Vădana (Sport 
club) ; Grosaru și Ianovschi 
(C.S.M. Suceava). (S. NENIȚA- 
coresp.).
• F.C. ȘOIMII IP.A. SIBIU

— A.S.A. TG. MUREȘ 2—1 
(1-0). Au marcat : Țiriea (min. 
17 și 62) pentru gazde, Boloni 
(min. 53) pentru divizionarii A, 
care au jucat în următoarea 
formație : Varo — Szabo, Un- 
chiaș, Ispir, Fodor — Vigu, 
C. Ilie, Boloni — Fazekaș. Fa
nici, Dulău. Au mai jucat: Gal, 
Hajnal, Munteanu, Pîslaru și 
Jenei. (Ilie IONESCU-coresp.).

• U.T.A. — T.J.Z.T.S. KO
SICE (R.S. Cehoslovacă) 1—0 
(0—0). Partidă atractivă. Au 
asistat aproximativ 5 000 de 
spectatori. Golul victoriei gaz
delor a fost realizat de Cura, 
în min. 47. (N. STRĂJAN-co- 
resp.).

• CHIMIA RM. VÎLCEA —
CHIMIA GAEȘTI 2—1 (0—1).
Meciul s-a disputat duminică, 
și echipa din Găeștl, care acti
vează în campionatul județului 
Dîmbovița, a dat o replică 
neașteptată divizionarei „A“. 
Au marcat f Stanca, Caraba
geac, respectiv Sandu. (M. IO- 
NESCU — coresp.).

• i.r:a. GRIVIȚA bucu
rești — PETROLUL VIDELE 
2—5 (0—3).

• „CUPA VOINȚA" (ju
niori). S-au disputat alte 
meciuri în cadrul competiției 
de juniori organizată de clubul 
Voința. Iată rezultatele : Au
tobuzul — Dinamo 0—0 și Vo
ința — Spartac 8—2. Astăzi sînt 
programate jocurile Autobu
zul — T.M.B. și Dinamo — 
Metalul.

„...INTERNAZIONALE" ÎL SUSȚINE PE PROCA!
Deși problema e veche ca și 

fotbalul, ideea de a scrie ci- 
teva rînduri despre condiția șu
tului la poartă în fotbalul nos
tru mi-a încolțit în minte mai 
ales după ce am văzut meciu
rile Craiovei cu Internazionale 
Milano. Dar iată, un tehnician 
de reputația lui Nicolae Proca, 
nu numai exigent „nemilos" 
cînd e vorba de solicitările ju
cătorilor săi ci și un stăpîni- 
tor al științei jocului, vine și 
pune din nou PROBLEMA ȘU
TULUI, într-un interviu apă
rut, de curind, în ziarul nostru. 
„Frecvența atacurilor nu duce 
automat la gol, spunea Proca. 
Am văzut că raportul dintre 
șuturile la poartă și golurile 
realizate este de 10—1. JOCUL 
DE FOTBAL E UN FENOMEN 
MULT MAI COMPLEX dccit 
atacul sau, mai bine zis, do
rința de a ataca permanent".

în fotbalul nostru a devenit 
un șablon ca localnicii să a- 
tace, iar oaspeții să se apere, 
dominarea primilor fiind, u- 
neori, atit de categorică îneît 
era inerentă impresia că în ca
seta tehnică a cronicii s-a 
strecurat o greșeală cînd citeai 
raportul șuturilor : 23—1 pen
tru gazde !

Să ne oprim, deci, la șutu
rile la poartă. Mereu favorabile 
gazdelor, dar care. în final, a- 
bia reușesc să cîștige cu 1—0 
sau 2—0. De multe ori, pentru 
un gol se trag 20—30 de șuturi. 
Se spune că „cine nu riscă, nu 
ciștigă", sau că „cine nu în
cearcă, nu reușește". Dar fot
balul nu este LrȘ> sau Prono- 
expres. Am văzut situații cînd 
din 20—30 de suturi doar cîteva 
nimereau poarta.

Multe șuturi sînt formale. 
Unii o fac ca să scape de ba
lon, alții să mai tragă de timp. 
Nu de puține ori. mingile ex
pediate de unii divizionari ,.A“ 
(spun ei, spre poartă) ajung pe 
la fanioanele de la colturile 
terenului, de unde se execută 
cornerul. Și-atunci, te întrebi, 
ce fel de șut a fost ? Marii 
jucători știu CÎND. CUM si DE 
UNDE se șutează la noartă. Au 
mereu în vedere EFICIENTA 
șutului, și nu actul în sine. 
„Jocul de fotbal c mult mai 
complex decit atacul...", spunea 
N. Proca. Așa e.

în toamnă, și acum revenim 
la Internazionale, am avut o- 
cazia să urmăresp dubla con
fruntare dintre Universitatea 
Craiova și campioana Italiei. 
La Milano, raportul șuturilor

(poate ați uitat) a fost favora
bil echipei noastre, 16—9, dar 
victoria a revenit italienilor cu 
2—0. Portarul care a avut mai 
mult de furcă a fost Lung și 
nicidecum Bordon. Nici la 
Craiova lucrurile nu s-au 
schimbat. Raportul de șuturi, 
17—4 pentru Universitatea, dar 
scorul, cum se știe, a fost 1—1. 
„Inter" a tras doar 4 șuturi, a 
marcat un gol și a mai avut 
două mari ocazii, rezolvate de 
intervențiile salutare ale lui 
Lung, deși oaspeții atacau doar 
prin Muraro și Altobelli. Exact 
așa cum remarca N. Proca, în 
inferioritate numerică. Și 
iată, „Inter" a ajuns in semi
finalele „Cupei campionilor eu
ropeni".

Desigur, nu facem o pledoa
rie ÎMPOTRIVA șutului Ia 
poartă. Departe de noi acest 
gînd și cred m că nimeni (an
trenorii și jucătorii, în primul 
rînd) nu va înțelege lucrurile 
în acest sens. E nevoie, însă, 
de ȘUTURI CU ADEVĂRAT 
PERICULOASE. CARE SĂ 
MATERIALIZEZE SUPERIO
RITATEA TEHNICO-TACTI- 
CĂ DIN TEREN. Acele șuturi 
care au șansa să se transforme 
în goluri, fără de care nici un 
fotbal din lume nu va reuși să 
se afle undeva sus, pe scara 
valorilor. Iar reușita depin
de de măiestria executării șu
tului, de sutele de repetări de 
la antrenamente și de știința 
jocului, de orientarea fotbalis
tului în cauză. Jucătorii mari 
înscriu goluri simple, nu se 
complică. îmi vine în minte și 
acum o fază din meciul Spor
tul studențesc — Chimia Rm. 
Vîlcea. De la 4 m. cu poarta 
goală, Mircea Sandu a vrut 
să rupă plasa și a șutat violent, 
în bară, în loc să fi trimis ba
lonul simplu, cu latul. în gol. 
Cu siguranță că într-o aseme
nea situație Muraro sau Alto
belli (care au înscris în poarta 
Universității Craiova). Marado
na, ca să nu mai spunem de 
Pele, Didi, Gerd Muller, 
Rummenigge ar fi ales calea 
cea mai simplă, fără să „rupă" 
poarta. Pentru că șutul nu în
seamnă doar lovirea puternică 
a balonului, uneori cu ochii 
închiși, și nici motiv de justi
ficare a unui insucces, „ce 
vrei, cu am șutat !"... cum se 
mai încearcă uneori la noi. Ca 
să nu mai spunem că în mul
te cazuri... gheata a fost de 
vină !

Constantin ALEXE

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI...
• PLENARA ANTRENORI

LOR BUCUREȘTENI. Luni 9 
februarie, la ora 17, în sala 
I.S.B., din str. Berzei, va avea 
loc plenara antrenorilor de fot
bal bucureșteni.

• CONSFĂTUIREA ARBI
TRILOR DIVIZIONARI „A", 
în zilele de 26 și 27 februarie 
va avea loc, la București, con
sfătuirea arbitrilor din lotul 
„A“. în aceste zile, cavale
rii fluierului din lotul de elită 
vor susține și testele (teoretice 
și fizice).

• TURNEUL ECHIPEI DO- 
ROGI BANYASZ ÎN ȚARA 
NOASTRĂ. In organizarea clu
bului Unirea Dej, echipa Do- 
rogi Baniasz (locul doi în cam
pionatul Diviziei „B“ din 
Ungaria) va întreprinde un 
turneu de 4 jocuri în tara 
noastră, după următorul pro
gram : 12 februarie, cu Minerul 
Baia Borșa ; 14 februarie, cu 
Unirea Dej ; 15 februarie. cu 
Metalul Aiud și 17 februarie, 
cu „U” Cluj-Napoca.

„Returul14 se pregătește nu numai pe teren

UNELE ÎNDATORIRI MAI MARI SAU MAI MICI ALE ARBITRILOR

— „înghit" kilometri in cău
tarea... timpului pierdut. Pen
tru că, n-au uitat alții și, in 
primul rind, n-am uitat eu că 
am fost cindva in echipa na
țională. Iar la 26 de ani mai 
am, cred, dreptul să sper. Ur
mează ca returul să mă sus
țină.

— Ataei titlul de golge- 
ter al acestui campionat ?

— E firesc să mă gindesc ji 
la o asemenea performanță. 
Niciodată insă socoteala din... 
toamnă nu se aseamănă cu cea 
din primăvară. Luați ultimele 
clasamente ale golgeterilor de 
toamnă. Mai nici unul nu sea
mănă cu cel din primăvară, din 
finalul campionatului.

— Adică. în campionatul 
trecut, după 17 etape, con
ducea Cămătaru, cu 11 go
luri, iar Cimpeanu II era 
pe undeva prin mijloc, cu

7 goluri marcate.

— Și Cimpeanu II juca 
într-o echipă aflată în zona 
periculoasă !

— Cimpeanu II e un atacant 
de valoare. Așa că, să nu sur
prindă pe nimeni dacă in pri
măvară vor apărea, pe tur
nanta golgeterilor, Cimpeanu II 
ji M. Răducanu, primii doi cla
sați anul trecut, acum nici în 
primii 15 marcatori ai toamnei. 
Ceea ce nu înseamnă că 
cineva a uitat frumoasele go
luri înscrise de Marcel Ră
ducanu pentru națională. Cu 
Țevi și Radu II, ambii atacanți 
foarte dotați pe aceeași linie cu 
un Cămătaru in mare formă, în 
„trenă" cu 7 goluri (cit avea 
Cimpeanu II in campionatul 
trecut, după 17 etape !), cu or
goliul golgeterului „en titre" și 
al celui mai bun fotbalist al 
anului, cu siguranță că va fi o 
frumoasă luptă, strînsă și 
interesantă, pentru cununa de 
golgeter, in care voi încerca să 
rezist.

Mircea M. IONESCU

Destule probleme legate atit 
de meciurile din toamnă cit și 
de cele care urmează să încea
pă la sfîrșitul acestei luni, se 
referă la arbitraje. Ca atare, 
nici arbitrii nu trebuie să stea 
cu mîinile în sîn. ci. reflectînd 
asupra unor lipsuri din trecut 
— și parcurgînd cu o mai mare 
atenție prevederile Regulamen
tului de organizare a activită
ții fotbalistice — să privească 
cu mai mult spirit de răspun
dere sarcinile ce le revin în 
returul campionatului. Cînd spu
nem acest lucru, nu ne referim 
la corectitudinea și imparțiali
tatea deciziilor care. în mod fi
resc. sînt cuprinse în noțiunea 
de arbitrai, în aceea de „ca
valer al fluierului". Dar, în 
prima parte a campionatului au 
fost observate o serie de nea
junsuri care nu au fost atit 
de mărunte cum poate le-au 
considerat unii arbitri, ci au 
contribuit și ele Ia crearea unei 
atmosfere de nemulțumire, au 
dus Ia discuții. Ia situații nedo
rite.

Despre ce este vorba ? Să ne 
oprim, în primul rind. Ia felul 
în care este avertizat un jucă
tor, cum 1 se arată cartonașul 
galben. Nu de puține ori, ar
bitrul dă buzna într-un grup

de jucători, scoate cartonașul 
galben și-l ridică în sus. Cine 
a fost avertizat? Jucătorul X? 
Jucătorul Y 7 Jucătorul Z ? U- 
neori, nici jucătorii de pe teren 
nu știu cu precizie pe cine I-a 
vizat arbitrul. Cu atit mai 
puțin sînt în măsură să știe 
spectatorii. În mod normal, ar
bitrul trebuie să cheme pe ju
cător si să-i arate cartonașul 
în fată, evitînd astfel orice con
fuzie. voită sau nevoită. Ori
cum, Ia sfîrșitul meciului, in- 
cepînd cu acest retur, arbitrii 
sînt OBLIGAȚI să cheme la ca
bină pe cei doi delegați, care 
urinează să semneze pe foaia 
de arbitraj că au luat cunoș
tință atit de numele jucătorilor 
avertizați, cit și de motivul 
pentru care li s-a arătat car
tonașul galben sau roșu. În 
felul acesta se pune capăt 
„transferului" de cartonașe de 
la un jucător la altul. în func
ție de rugămințile părților și 
de bunăvoința arbitrilor...

Completarea exactă a foii de 
arbitraj constituie, de asemenea, 
o îndatorire elementară a con
ducătorului de joc. Nu o dată, 
comisia de competiții si disci
plină a F.R.F. a avut mari di
ficultăți în luarea unor decizii 
de sancționare a unor jucă

tori din cauza datelor incom
plete, confuzie din foaia de ar
bitraj. Nu e locul să dăm e- 
xemple, dar au fost cazuri cînd 
jucătorii au fost pedepsiți prea 
blind sau. dimpotrivă, prea as
pru din cauza superficialității 
cu care arbitrii au completat 
raportul.

Deși li s-a atras atenția asu
pra acestei situații, arbitrii r.u 
respectă întocmai prevederile 
Regulamentului de organizare a 
activității fotbalistice cu privire 
la persoanele care au acces în 
incinta terenului de joc. în fapt, 
manifestînd tolerantă în această 
direcție, arbitrii îsi îngreuiază 
singuri sarcina, și așa dificilă, 
de a conduce un meci, de mul
te ori spiritele aprinzîndu-se în 
teren si în tribune din cauza 
atitudinilor nesportive ale per
soanelor aflate De marginea te
renului de joc

Nici un amănunt nu trebuie 
neglijat, nici un efort nu tre
buie considerat de prisos atunci 
cînd vrem să asigurăm reușita 
spectacolului fotbalistic, cu un 
climat de sportivitate pe teren 
și in tribune. Iar arbitrii au un 
mare rol în această privință.

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
wtwwwww

F1ȚA LOVIN ÎNVINGĂTOARE

în prima zi a concursului in
ternațional de atletism pe teren 
acoperit, care se desfășoară la 
Budapesta, atleta româncă Fița 
Lovin a cîștigat pioba de 800 
m cu rezultatul de 2:02,6. Ea a 
fost urmată de două alergă
toare sovietice — Lateva 2:04,5 
și Nikitina 2:05,4. în proba de 
triplusalt. Bedros Bedrosian s-a 
clasat pe locul trei cu 15,81 m, 
după Otasov (U.R.S.S.) 16,61 m 
și Szari (Ungaria) 15,87 m. Al
te rezultate : masculin : 60 m 
plat — Sidorov (U.R.S.S.) 6,77; 
200 m — Nagy (Ungaria) 21,3 ; 
800 m — Zauver (R.D. Germa
nă) 1:51,5 ; feminin : 200 m —

1) 24,0;
(Ungaria) 

Slupianek 
m ; lun- 
(U.R.S.S.)

Van Boeckel (Olanda) cu 6—3, 
6—1 și pe Fancutt (Australia) 
cu 6—2, 6—3, calificîndu-se
pentru fazele . superioare ale 
competiției. Mai puțin, succes 
au avut ceilalți jucători ro
mâni, învinși din primul tur : 
Andrei Dîrzu — Gandolfo 
(S.U.A.) 3—6, 6—3, 3—6 : Liviu 
Man caș — Nystroem (Suedia) 
3—6, 4—6 ; Jean Bârcu 
quet (Franța) 2—6. 4—6.

VIRGINIA RUZICI LA DETROIT

ÎN ALERGĂRILE DE GARDURI
SI OBSTACOLE

neîn-

11CU 4 , XClllllllll .

Walter (R.D. Germană) 
înălțime — Matai 
1,85 m ; greutate — 
(R.D. Germană) 20,91 
gime — Lagoeva 
6,36 m.

4 VICTORII ALE LUI 
FLORIN SEGĂRCEANU

în turul II al turneului in
ternațional feminin de tenis de 
la Detroit, jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a inviras-o cu 
6—4, 7—6 Pe Beth Morton 
(S.U.A.) în alte partide : Mi
ma Jausovec (Iugoslavia) — 
Isabelle Villiger (Elveția) 6—1, 
6—1 ; Claudia Cohde (R. F. 
Germania) — Regina Mansikova 
(Cehoslovacia) 6—1, 6—3 ; Lisa 
Bonder 
(Suedia)

STEAUA

(S.U.A.) — Nina Buhn 
7—6, 6—4.

în cadrul primului turneu, 
de la Douai, al tradiționalului 
Circuit francez de iarnă (aflat 
la a 5-a ediție), campionul de 
tenis al României, Florin Se- 
gărceanu, a debutat cu 4 vic
torii consecutive, învingînd în 
ordine pe Boetel (R.F.G.) cu 
4—6, 6—3, 8—6 ; pe Davidson 
(S.U.A.) cu 6—2, 6—4 ; pe

ÎNVINSA IN TURNEUL 
DE LA PETRICI

Turneul internațional de fot
bal de la Petrici (Bulgaria) a 
continuat cu disputarea altor 
două meciuri, încheiate cu ur
mătoarele rezultate : Akademik 
Sofia — Steaua București 3—1 
(0—0) ; Belașița Petrici — Stru- 
mica (Iugoslavia) 3—1 (2—1).

După două sezoane de ex
cepție în care s-a detașat net 
de ceilalți specialiști ai pro
bei de 110 mg. Renaldo Nehe- 
miah a avut un an mai liniș
tit. Cea mai bună performantă 
a sa din 1980 — 13,21 — este 
departe de recordul mondial 
stabilit în 1979 (13,00), și chiar 
dacă rămîne. incontestabil, nu
mărul 1 mondial, Nehemiah nu 
mai pare inabordabil, așa cum 
era în vara lui 1979. Poate că 
lipsa motivației l-a 
proape de plutonul 
conduce principalul 
Greg Foster (13,27).
în care un alt american. Deddy 
Cooper (13,34), îi devansează pe 
cei mai buni olimpici ’80. Ale
jandro Casanas (13,37) si Tho
mas Munkelt. întrecut în 1976. 
la Montreal, pe linia de sosire 
de Guy Drut. cubanezul șl-a 
găsit un nou „naș“ la Moscova,

• Un an mai 
„liniștit" pentru 
Renaldo Nehe
miah • Edwin 
Moses
vins de trei ani, 
54 de victorii 
consecutive ! © 
Malinowski nu 
a căzut in plasa 

lui Bayi
Edwin Moses, cel 
mai bun alergător 
de 400 mg din is
toria atletismului

SUPER CUPA MONDIALA NOU RECORD
LA HANDBAL

(Urmare din pag. 1)

a ratat o aruncare de la 7 m 
în min. 59 prin Durău, care a 
fost imitat după cîteva secun
de de Bojovici ! Punctele au 
fost înscrise de Durău 7 (4 din 
7 m), M. Voinca 5, Folker 4, 
Boroș 2, Stingă 2, M. Dumitru 
și Drăgăniță — România, Ele- 
zovici 5, VI. Bojovici 4, Isako- 
vici 4, Radjenovici 4, Fejzula 
3, Rinici 2 — Iugoslavia. Au 
condus : Heinz Schiining și 
Berndt Woldt, ambii R. F. Ger
mania. în cel de al doilea joc : 
U.R.S.S. — R. F. Germania 
22—12 (12—6).

Următorul meci al echipei 
noastre — vineri, la Essen, cu 
Cehoslovacia.

Cu prilejul unui con
curs de Înot desfășurat 
la Hamburg, campionul 
olimpic Jorg Woitho 
(R. D. Germană) a sta
bilit un nou record eu
ropean în proba de 100 
m liber, cu timpul de 
50,14 (v.r. îi aparținea
cu 50,21).

In proba masculină 
de 400 m liber, victo
ria a revenit lui Vladi
mir Salnikov (U.R.S.S.), 
cu 3:55,46, iar în cea 
feminină de 100 m spa
te, pe locul întîi s-a 
situat Ina Kleber (R. D. 
Germană), cu timpul de 
1:04,97. Alte rezultate : 
masculin : 100 m bras
— Higginson (S.U.A.) 
1:06,76 ; 100 m spate — 
Kuznețov (U.R.S.S.) 
57,82 ; 200 m fluture — 
Wessel (R.F.G.) 2:08.15 ; 
feminin 100 m liber
— Caren Metschuck 1 
(U.R.S.S.) 1:14,01 ;

In CdiniHonatiil de polo

readus a- 
pe care îl 
său rival 

Un pluton

EUROPEAN LA 100 m LIBER

Campionul olimpic Jorg Woithe (17 ani), 
autorul unui nou record european la 100 

m liber.
(R.D.G.) 57,08 ; 100 m bras

100 m fluture — Karin Stick
- Aifca Buzelite 
(R.F.G.) 1:02,97.

LIDERUL STOPAT: RAPID — CRIȘUL 7-5
Astăzi, o nouă „piatră de încercare" pentru orădeni : 

Voința Cluj-Napoca
întrecerile campionatului de 

polo au fost reluate aseară, la 
bazinul Floreasca din Capitală, 
cu partidele etapei inaugurale 
din turul IV. în meciul central 
al reuniunii s-au 
în fata unor tribune 
la refuz — primele 
sate. Crișul Oradea 
București. în urmă 
săptămîni, în propriul lor fief, 
poloiștii Crișului cîștigaseră la 
limită (6—5) în fața feroviari
lor, întărindu-și poziția de li
der. Dar sportivii giuleșteni au 
promis că-și vor lua revanșa, 
la Floreasca. Și s-au ținut de 
cuvint.

Așadar, după ce timp de 10 
etape nu au cunoscut înfringe- 
rea. purtătorii speranțelor (jus
tificate) bihorene în acest cam
pionat au fost nevoiți, la rindul 
lor. să părăsească terenul în
vinși. Rapid, a cîștigat pe merit 
cu 7—5 (1—1. 2—2. 2—1. 2—1) 
și s-a apropiat acum la numai 
un punct de fruntașa clasamen
tului.

Meciul a avut două faze cu 
totul distincte. în primele două 
reprize — echilibru perfect. 
Bucureștenli au condus de fie
care dată — Slavei 1—0 din 
sup. numerică. Gaiță 2—1 cu 
un frumos voie din centru și 
din nou Slavei 3—2 din 4 m 
—. dar renlica orădenitor nu a 
întârziat (Costrăș 1—1 din s.n.. 
Ungureanu 2—2 din 4 m și 
Arabagiu 3—3 din s.n.) Se pă
rea că oaspeții îsi vor atinge 
obiectivul prows (de a nu 
pierde). în al 3-lea .sfert" s-a 
produs însă dezechilibrul. După 
ce Niță a adus din nou avantaj 
Rapidului (4—3 la ..om în 
plus"), Grisul — într-u.n mo
ment. cînd Sehfervan părăsise 
întrecerea pentru a 3-a elimi
nare — a ratat o superioritate 
numerică. T-> faza imediat ur
mătoare. Gsîfă (la un contra
atac) a mărit avantajul la 5—3. 
Și din acest moment, rapidiștil

întrecut — 
pline pînă 
două cla- 
și Rapid 

cu două

au stăpinit jocul. ; 
multă vigoare. Ei 
numeroase ocazii 
dar au ratat enorm 
tele și 3 situații 
plus"). Crișul a mai avut 
zvîcnire ia 4—5 .
din penalty), dar a fost departe 
de meciurile care au instalat-o 
în fotoliul de lider. Slavei (din 
4 m), Niță (cu concursul por
tarului Kiss) și, respectiv. Gor
dan (cu concursul arbitrului 
V. Burtica) au stabilit scorul 
final la 7—5.

De la învingători s-aiu deta
șat frații Slavei, Gaiță, Olac și 
Niță, în timp ce din formația 
Crișului nici unul din jucători 
nu s-a ridicat peste un nivel 
mediocru. Arbitri: Șt. Mihai și 
V. Burdea.

Dintre celelalte partide ale 
zilei, mai interesantă ni s-a 
părut cea dintre C.N. ASE și 
Voința Cluj-Napoca. Clujenii 
au condus cu 4—0, lăsînd im
presia că vor realiza un scor- 
fluviu; „7“-le bucureștean nu 
a acuzat însă prea mult șocul 
debutului nefavorabil, a atacat 
cu mult curaj, ajungind în re
priza a 3-a la 2—4 și 4—5, sco
rul puțind fi chiar și egal, dacă 
studenții nu ar fi ratat — pe 
lingă numeroase alte ocazii — 
și un penalty. în final. Voința 
mai matură, a cîștigat cu 8—4 
(2—0. 2—1, 2—3, 2-0). Au mar
cat: R. Rusu 3, Sebok, CI. Ru- 
su, Pop. Colceriu, Gyarfas de 
la învingători. R. Ioncscu 2, 
Mușat, Taurini de la învinși. 
Arbitri: R. Timoc și D. Paras- 
chivcscu.

Ultimul joc ne-a oferit și un 
record de goluri (23) pentru 
actualul campionat. Dinamo și 
Progresul au realizat o între
cere spectaculoasă. încheiată cu 
victoria netă a campionilor la 
scorul de 17—6 (3—1. 3—2. 6—3, 
5—0). în special în primele 
două reprize, cînd disputa a

atacind . cu 
și-au creat 

favorabile, 
1 (printre al
de „om în 

o 
(Ungureanu

fost mai echilibrată, am asistat 
la o suită de acțiuni, care au 
arătat numeroșilor spectatori 
multe din frumusețile aoestui 
joc. Realizatori: Ilagiu 4. Dan 
Cristian 
ne seu 2, 
ducanu,
Chiri ța
Ionescu 
Munteanu. Tătaru. Arbitri: 
Schilha și R. Nichiia.

Astăzi, de la ora 17, sînt 
programte meciurile Rapid — 
Progresul, C.N. ASE — Dinamo 
și Voința — Crișul.

Adrian VASILlU

2, D. Popescu 2. E. Io- 
Ș. Popescu 2, Rus, Ră- 
Moiceanu, Ciobaniuc. 
(Din.), respectiv

3, I. Gheorghe,

pierzînd din nou titlul olimpic 
la diferență stabilită dc... foto
grafie. Oricum, Munkelt este 
cel mai bun european după Guy 
Drut. iar victoria sa aduce bă- 
trînului continent al doilea ti
tlu olimpic consecutiv într-o 
probă în care pînă în 1976 nici 
un european nu cîstigase la 
J.O. ! La un nivel foarte bun 
(13,40) reapare, după cîțiva ani 
de avataruri profesioniste si 
alti cîțiva ani de pauză, cam
pionul de la Miinchen. Rod 
Milburn, acum în vîrstă de 30 
de ani. Exemplul lui Oerter 
e molipsitor...

Dacă la HO mg Nehemiah a 
pierdut din panaș și din sufra
giile pentru titlul de cel mal 
bun alergător din toate timpu
rile pe garduri înalte, la 400 mg 
Edwin Moses continuă cariera 
la cel mai înalt nivel. Uimito
rul record mondial stabilit la 
începutul lui iulie, la Milano 
(47,13), îi asigură aproape o se
cundă avans fată de al doilea 
performer al anului — Harald 
Schmidt, 48,05 — și aporape 7 
zecimi de secundă în lista ce
lor mai bune rezultate din is
toria probei. Din 1976, de cînd 
domina distanta, urcat brusc în 
fruntea ei (51,7 în 1975...) Mo
ses nu a pierdut, în 71 de curse, 
decît una, în august 1977, în 
fața lui Schmidt, realizînd de 
atunci 54 de victorii consecu
tive ! Care sînt limitele acestui 
atlet ale cărui rezultate. pe 
garduri, sînt aproape compe
titive pentru proba pe plat ? 
Unde ar putea ajunge Moses 
dacă ar fi fortat de o concu
rentă cit de cit pe măsura lui? 
Ar coborî, probabil, la 46,5, și 
nu știm dacă nu o va face 
cumva chiar așa, de unul sin
gur...

în spatele lui Moses. Schmidt 
este și el distanțat de ceilalți 
fruntași, conduși de Volker Beck 
(48,70). campionul de la Mos
cova. revenit după doi ani de 
absentă. între primii 20 se află 
Si recordmanul nostru Horia 
Toboc (49,64), care a trecut gra
nița de 50 de secunde șl are. 
credem. încă resurse pentru 
aproape încă o secundă.

Cu răbdare perseverentă, 
Bronislaw Malinowski a ajuns, 
în sfîrșit. în fruntea probei de 
3 000 m obstacole, titlul olimpic 
răsplătind o carie; ă exepmlaiâ. 
Dispariția lui Henry Rono — 
la fel de rapidă precum i-a 
fost ascensiunea — ni-1 arată 
pe polonez drept singurul spe
cialist de superclasă al momen
tului într-o probă care cunoaște 
adesea ..crize de personal". Re- 
convertit de circumstanță (pen
tru J.O.) tanzania.iul Filbert 
Bayi a încercat marea cu de
getul la Moscova, încercînd o 
aventură solitară, precum odi
nioară la 1 500 m. Imprimînd o 
trenă care ar fi trebuit să-1 
ducă sub 8 minute. Bayi avea 
5 secunde avans la 2 000 m fată 
de Malinowski și aproape 10 
fată de ceilalți, dar minunea 
nu s-a produs, polonezul ciș- 
tigînd clar (8:09.7 — 8:12.5). în-, 
tre cei doi. pe lista de perfor-" 
mante ale anului, se află kenia- 
nul Kiproti-li Rono (8:12.0). 
singura promisiune certă din- 
tr-un lot de 15—20 de alergă
tori care au coborît sub 8:23.0. 
între ei și Vasilc Bichea, atlet 
harnic și serios, care a reușit 
nu numai calificarea în finala 
olimpică (după serii și semifi
nale !), unde s-a clasat al 9-lea, 
ci și o victorie de palmares în 
iunie în fata recordmanului 
mondial al probei.

★
în sfirșit. decatloniștii ne-au 

oferit dovă recorduri mondiale : 
Daley Thompson 8 622 p și apoi 
Guido Kratschmer 8 649 p. Dacă 
cei doi ași s-ar fi întîlnit la 
J.O., l-am fi consemnat, pro
babil și pe cel de-al treilea. 
Fără o opoziție capabilă să-i 
pună în pericol victoria. — deși 
nivelul general a crescut —. 
Thompson a obținut la Moscova 
un punctai foarte bun. 
8 495 p, fără să-și forțeze ta
lentul la ultimele trei probe. 
Foarte tînăr. foarte înzestrat, 
englezul este, cu siguranță, re
cordmanul viitorului și. pro
babil. maturizarea și perfectțo- 
nările tehnice îl vor duce a- 
proape de 9 000 p.

Vladimir MORARU

A. 
A. 
R. CIND SE VOR DISPUTA „CUPELE MONDIALE" LA NATAȚIE ?

Președintele F.I.N.A., Ante 
Lambasa (Iugoslavia), a declarat 
presei că datele de desfășurare 
ale „Cupei Mondiale" la înot sînt 
deocamdată incerte. Competiția 
urma să aibă loc între 11 și 14 
aprilie în Canada, dar unele țări, 
printre care R.D. Germană și

LUCRĂRILE COMISIEI DE COOPERARE TEHNICĂ A C.N.O.E.

PARIS, 4 (Agerpres), — La 
Vaduz (Liechtenstein) s-au desfă
șurat recent lucrările Comisiei de 
cooperare tehnică a Comitetelor 
olimpice naționale europene. Cu 
acest prilej au fost primite noi 
membre : Marea Br.tanie, Irlanda,

Spania și San Marino. S-a stabi
lit ca Jn anul 198I, Franța să or
ganizeze stagii de pregătire pen
tru yachting, la Hyercs, scrimă, 
la Le Touquet, și judo, la Stras
bourg.

Australia, susțin că datele nu 
sînt convenabile, deoarece in a- 
ceastă perioadă sportivii țărilor 
respective nu stat ta formă ma
ximă. Federațiile de specialitate 
din U.R.S.S. șl S.U.A. susțin să 
se cadă de acord asupra unor 
date corespunzătoare tuturor ță
rilor.

Pentru „Cupa Mondială" la polo,' 
care va începe la 27 aprilie, la 
Los Angeles, pînă acum și-au a- 
nunțat participarea 
vele Australiei, ~ 
U.R.S.S. Se mai 
mările echipelor 
gariei și Spaniei, 
țat oficial că nu 
locul ei fiind înscrisă, 
candidată dintre rezerve, selecțio
nata Italiei.

renrezentati- 
S.U.A., Cubei, 
așteaptă conflr- 
lugoslaviel, Un- 
Olanda a anun- 
se prezintă. în 

ca prima

ATLETISM • în concursul in
ternațional pe teren acoperit de 
la Vittel (Franța), belgianul Des- 
ruellles a cîștigat proba de sări
tură cu prăjina. — 5,50 m, între- 
clndu-l pe favoriții Kozaklewicz 
(Polonia) șl Vlgneron (Franța), 
clasați pe locurile următoare cu 
5,40 m. Alte rezultate : masculin: 
săritura in înălțime : Stones 
(S.U.A.) — 2,25 m ; 60 m plat : 
Woronln (Polonia) — 6,84; 3000 m 
plat : Gonzales (Franța) — 7:57.,1 ; 
feminin : 60 m garduri : Bielczyk 
(Polonia) — 8,12 ; săritura în înăl
țime : Kielan (Polonia)’ — 1,86 m.

BASCHET O Rezultate înregis
trate în sferturile de finală ale 
competițiilor europene lnterclu- 
buri : ..Cupa Cupelor" — mascu
lin : Cibona Zagreb — Le Mans 
86—84 ; Cantu — .T tlghiris Kaunas 
94—59 : ..Cupa Liliana Ronchetti" 
— feminin : Monting Zagreb — 
Spartakus Anvers 78 —39 : Vozdo- 
vac — Slavia Praga 90—76 ; „Cupa 
Koraci" — masculin : R.C. Ander- 
lecht — Rieti 71—72 : Sunair Os
tende — Juventud Badalona 
82—61 ; Partizan Belgrad — Vil- 
leurbanne 11—33.

• TELEX •
GIMNASTICA • Din cauza unei 

informații eronate preluată de 
agențiile internaționale de presă, 
clasamentul competiției feminine 
de gimnastică de la Los Angeles 
nu a apărut conform foii de con
curs. fn clasamentul oficial, pe 
locul trei la individual compus 
s-a situat Lavinia Agache (Româ
nia) — 37,80 p, precedată de spor
tivele americane Marcia Frederick 

•— 38,20 p și Julianne McNamara 
— 38.15 p.

HANDBAL O în orașul Martin 
s-a disputat meciul revanșă dintre 
selecționatele masculine ale Ceho
slovaciei și Poloniei, încheiat cu 
27—19 (14—11) în favoarea oaspe
ților. în primul joc, gazdele au 
cîștigat cu 20—16.

PATINAJ • La Innsbruck au 
început întrecerile campionatelor 
europene de patinaj art'stic. După 
primele trei figuri impuse, în 
clasamentul probei individuale 
masculine, pe primul loc se află 
sportivul francez Jean-Christophe 
Slmond, urmat de Igor Bobrin

(U.R.S.S.) și Hermann Schutz 
(R.D.G.). In proba de perechi, 
după „programul scurt", conduce 
cuplul sovietic Irina Vorobleva — 
Igor Llsovski • Disputat pe pista 
stadionului Dinamo din Moscova, 
campionatul masculin de patinaj 
viteză al U.R.S.S. s-a încheiat cu 
victoria lui Evgheni Solunski (21 
de ani), oare a totalizat la poliat- 
lon 173,483 p. Pe locul secund, 
Serghei Balașov — 173,759 p.

SCHI o Proba masculină de 
slalom uriaș disputată la Schlad- 
ming (Austria) a fost cîșțigată de 
Ingemar Stenmark, înregistrat în 
cele două manșe cu timpul de 
2:34,86. L-au urmat austriacul 
Hans En,n — 2:35,71 și elvețianul 
Jean-Luc Fornier 2:35,82. In cla
samentul general al „Cupei Mon
diale" se menține lider Ingemar 
Stenmark (Suedia), cu 225 p. se
condat de Phil Mahre (S.U.A.). 
• „Cursa de 24 ore" de la Pin- 
zolo (Italia), proba de schi-fond 
rezervată echipelor compuse din 
cite patru sportivi, a fost cîști- 
gată de Finlanda — 4"î km par
curși, cu o medie orară de 13,933 
km.


