
LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU,
A ÎNCEPUT VIZITA PREȘEDINTELUI
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REPUBLICII ARABE SIRIENE,
HAFEZ AL-ASSAD

La invitația secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste_ România, 
Nicolae 
sit in 
oficială 
noastră, 
Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafcz Al-Assad.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, împodo
bit sărbătorește.

în înlîmpinarea înaltului oas
pete a venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Aeronava prezidențială a ate
rizat la ora 12,30.

La coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
urat un călduros bun venit pre
ședintelui Hafez Al-Assad. Cei 
doi șefi de stat și-au strîns 
miinilc cu cordialitate, s-au 

‘îmbrățișat.
în continuarea ceremoniei, 

comandantul gărzii militare ali
niate pe aeroport a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Siriei și Româ
niei, în timp ce erau trase 21 
salve de salut.

Pe aeroport se aflau nume
roși oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucu- 
re.ștcne, precum și tineri sirieni 
care studiază în tara noastră. 
Aclamind îndelung pentru prie
tenia româno-siriană, scandînd 
„Ceaușescu — Assad" ci au fă
cut o caldă manifestare de sim
patie celor doi președinți, ex- 
primindu-și profunda satisfac
ție pentru noua întîlnire româ
no-siriană la nivel înalt de la 
București, care deschide noi 
perspective pentru amplificarea 
colaborării pe plan bilateral și 
în sfera vieții internaționale.

Cei doi președinți au luai 
loc într-o mașină escortată de 
motocicliști. Coloana oficială s-a 
îndreptat 
rezervată 
rian.

tovarășul 
Ceaușescu, joi, a so- 
Capitală, într-o vizită 
de prietenie în tara 
secretarul general al

apoi spre reședința 
înaltului oaspete sî-

★
general al Parti- 
Arab Socialist, 
Republicii Ara- 

Hafez Al-Assad,

^Secretarul 
dului Baas 
președintele 
be Siriene, nuez m-.vssau, 
a făcut, joi după-amiaz^, o vi
zită protocolară secretarului ge
neral al Partidului Comunist
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Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, la Palatul Consiliu
lui de Stat.

In Piafa Palatului, șeful sta
tului sirian a fost salutat eu 
cordialitate de numeroși bucu- 
reșteni.

★
La Palatul Consiliului de Stat 

au început, joi. 5 februarie, 
convorbirile oficiale între secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul 
general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu căldură noua vi
zită a președintelui Hafez Al- 
Assad in România, afirmindu-și 
încrederea că schimbul de pă
reri pe care-I vor avea se va 
încheia cu rezultate pozitive, 
contribuind la întărirea colabo
rării dintre țările, partidele si 
popoarele noastre.

Președintele Hafez Al-Assad 
a mulțumit călduros pentru in
vitația de a vizita din nou 
România, manifestindu-și, la 
rîndul său. convingerea că ac
tuala vizită, înțelegerile la care 
va ajunge cu președintele 
Nicolae Ceaușescu vor stimula 
puternic dezvoltarea bunelor 
raporturi dintre România si 
Siria. Președintele Siriei a dat 
o inaltă apreciere rolului deo
sebit al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în impulsionarea si 
extinderea continuă a relațiilor 
româno-siriene.

Convorbirile se desfășoară în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie și sinceritate, caracteris
tică raporturilor statornicite în
tre popoarele romin si sirian, 
intre președinții celor două 
state.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
oferit, joi, un dineu oficial în 
onoarea secretarului general al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafcz Al-Assad.

In timpul dineului, 
rat într-o atmosferă 
prietenie, președinții 
Ceaușescu si Hafez 
au rostit toasturi.

desfășu- 
de caldă 

Nicolae 
Al-Assad

SĂPTĂMÎNA ÎNTRECERILOR DE SCHI ALE „DACIADEIM
UI Iiib.vhiui.vii Wk Will na.*. „vnvinVLI

NESCONTAT: N. SZABO!

Foto : D. NEAGU

Clasamentul probei : 
Nandor Szabo (Dinamo
Brașov) 3:12,07 ; 2. Al.
Manta (A. S. Armata Bra
șov) 3:12.23 ; 3. N. Stinghie 
(Teleferic) 3:12,97 ; 4. I. 
Cavasi (Dinamo) 3:13,55 ; 5. 
R. Teutsch (Dinamo) 
3:13,84 ; 6. D. Frățilă (Di
namo) 3:14,22.

LA SLALOM URIAS 
UN ÎNVINGĂTOR

POIANA BRAȘOV, 
telefon), 
lelor „Daciadei" 
pentru seniori a fost la 
interesantă ca și prima, 
(n.r. : ieri), pi 
să, dar cu 
s-a desfășurat proba 
uriaș pentru băieți, 
manșe, pe cunoscuta 
Sulinarului pe care, 
manșă, antrenorul Virgil Bnencf 
a marcat 56 de porți, iar în cea 
de a doua. Dan Cristea a tra-

5 (prin
Ziua a doua a fina

la schi alpin 
fel de 

Azi 
închi- 
bună.

o vreme 
vizibilitate 

de slalom 
în două 
pirtie a 

în prima

Vineri, tot pe Sulinar, se 
dispută slalomul uriaș re
zervat senioarelor ; slm- 
bâtă va avea loc pe pîrtia 
de sub teleferic ' ' 
special pentru 
senioare.

slalomul 
seniori și

sat 54 de porți, 
de 1 850 m. cu o 
nivel de 375 m._______ ,
șiruit de-a lungul traseului și 
în special in preajma punctelor 
dificile, a urmărit și a încu
rajat cu căldură pe competi- 
tori, care s-au străduit și. in 
bună parte, au reușit să ofere 
un spectacol agreabil.

pe o lungime 
diferență de 

Publicul. în-

Nandor 
Szabo, 
campionul 
„Daciadei 
și^al țării 
la slalom 
uriaș

Intrecerea s-a soldat 
mare surpriză. Nlc 
dintre principalii favoriți (I. 
Cavasi. AI. Manta, D. Frățilă, 
D. Stinghie și A. Năstase. care 
au terminat cursa, sau V. Po
dani, C. Adorjan, abandonați) 
nu a putut trece peste tenaci
tatea și _ precizia manifestate 
în această probă de elevul an
trenorilor K. Gohn și D. Cris
tea, dinamovistul Nandor Sza
bo, care cucerește, astfel, pri
mul său titlu de campion al 
..Daciadei" și al țării la seniori. 
Ca o curiozitate, nici unul din
tre antrenorii și specialiștii 
prezențl în Poiană nu pronosti
ca drept învingător decît pe 
unul dintre favoriții amintiți 
mai sus ; șeful complexului Te

ieferic, Gh. Dumbravă, a spus, 
insă, că slalomul uriaș va fi 
cîștigat de un out-sider. și iată 
că a avut dreptate...

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

SPORTIVI ROMÂNI, 
LA TURNEUL DE JUDO

AL U.R.S.S

TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOXrr
In perioada 16—22 februarie, 

la Tg. Jiu ’ ~ 
întrecerile 
MA VERII" 
competiție

și Reșița, se dispută 
„TURNEULUI PRI- 
la box, prima mare 
pugilistică a anului

Surpriză

de polo

la care iau parte cei mai valo
roși sportivi. La Tg. Jiu se în- 
tîlnesc boxerii de i 
muscă, pană, ușoară, 
mică și semigrea, iar la Reșița, 
cei din celelalte șase

Cîntarul oficial și 
la sorți au loc in 
ora 17.

categoriile 
, mijlocie

categorii, 
tragerile 

ziua de 15,

La Tbilisi. începe astăzi 
turneul international de judo 
al U.R.S.S.. la care si-au anun
țat participarea concurenti din 
24 de țări : Anglia, Belgia. Cu
ba, Franța. R. D. Germană, 
R. F. Germania, Italia. Japo
nia. Olanda. România. Ungaria. 
Uniunea Sovietică ș.a. Din tara 
noastră vor lupta Gh. Dani 
(cat. superușoară). C. Niculae 
(semiușoară), S. Toplicean (u- 
șoară), M. Frătică (semimijlo- 
cie). C. Năftică (semigrea) si 
M. Cioc (grea). Sportivii ro
mâni sînt însoțiți de antrenorul 
Iacob Codrea.

in campionatul De miine, la patinoarul ,,23 August“

LIDERUL
A AJUNS

Ilie Slavei, golgeterul noului lider, i'a șuta imparabil, înscriind 
un nou gol pentru Rapid in meciul cu Progresul.

Foto : V. BAGEAC

PE LOCUL 3!
Aseară, Voința Cluj-Napoca

a întrecut pe Crișul Oradea cu 10-4

Lovitură de teatru la acest 
început de turneu bucureștean 
contînd pentru Divizia ..A“ de 
polo ; după numai două etape, 
echipa Crișul Oradea, care 
abordat întrecerea cu 

trei puncte asupra următoa- 
clasate. a ajuns 

! După cum se știe.
reuniunea

de 
rei 
III 
în

a
un avans

pe locul 
. miercuri, 

inaugurală. Ra-

Rezultatelc tehnice. Rapid — 
Progresul 13—2 (2—1, 4—0,3—1, 
4—0). Au marcat: Slăvei 1, 
Schervaa 2, Gaiță 2, Arsene 
2, Iile, Nicolau, Otae, Nlță 
(Rapid) șl Boga, A. Ionesco 
(Progresul). Arbitri : R. Schil- 
lia și R. Nlchita.

Dinamo — C.N. ASE 10—4 
(4—1, 1—1, 2—1, 3—1). Au În
scris : Hagiu 2, Ardeleanu 2, 
Dau Cristian, Rus, Ș. Popescu, 
Munteanu, Chiriță, Clobăniuc 
(Dlnamo), respectiv AngClescu 
2, R. lonescu 2. Arbitri : șt. 
Mihal și V. Burdea.

Voința — Crișul 10—4 (2—1, 
1—2, 2-0. 5—1). Realizatori :

R. Rusu 2, Gyarfas 2, Sebok 
2, Pop, Sziics, CI. Rusu, Col- 
ceriu (Voința), respectiv Cos- 
trăș 2, Ungureanu, Fărcuță. 
Arbitri : R. Timoc și V. 
dianu.

Me-

CLASAMENT :
1. Rapid 17 11 4 2 132- 79 26
2. Dinamo 17 11 3 3 165- 99 25
3. Crișul 17 11 3 3 135- 96 25
4. Voința 17 9 1 7 141-113 19
5. C.N. ASE 17 2 0 15 90-197 4
6. Progresul 17 1 1 15 88-167 3

Programul_
ora 11. Crișul —
C.N, ASE — Rapid șl Voința — 
Dinamo.

de astăzi : de la
Progresul,

pid București a întrecut „7“-le 
orădean cu 7—5 și s-a apro
piat la numai un punct de li
der. Ieri, poloiștii bihoreni au 
pierdut din nou — de această 
dată în fața Voinței Cluj-Na- 
poca cu 4—10 — fiind depășiți 
de cele două eterne rivale. Ra
pid și Dinamo. învingătoare la 
scor și în reuniunea a doua.

Așadar, iată cum în numai 
24 de ore. speranțele teamului 
orădean s-au risipit în mare 
măsură. Cine și-ar fi închipuit 
ca echipa condusă de N. Ru- 
jinschj să intre într-o aseme
nea derută, obligată fiind să 
părăsească bazinul sub focul 
ironiei galeriei bucurestene. cu 
capul plecat ?...

Debutul meciului a fost favo
rabil jucătorilor clujeni, care 
au condus cu 1—0 și 3—1, dar 
în min. 12.' tabela electronică 
indica egalitate perfectă (3—3). 
orădenii înscriind și cu .om în 
minus” I Din acest moment

Adrian VASILIU

(Continuări in pag. • 4-a)

0 NOUĂ SI ATRACTIVĂ EDIȚIE 
A „CUPEI FEDERAȚIEI" LA HOCHEI 

pe ca TSKA. Dinamo. Spartak' 
sau Aripile Sovietelor). Hoche- 
ișlii din Gottwaldov se află în 
prezent pe locul 7 în prima 
ligă a campionatului Ceho
slovaciei, in care, după 30 de 
etape, totalizează 24 de puncte, 
prin celo 12 victorii obținute. 
Echipa din Gottwaldov. antre
nată de un trio format din 
Wolf, Marsik șl Volasek. sre 
in componenta sa si nume cu
noscute. cum ar fi cazul ata
cantului Eduard Novak, de peste

ri ,,-----------— ------------------------

Începînd de miine, patinoa
rul „23 August" din Capitală 
va găzdui o nouă ediție a ..Cu
pei Federației". întrecere inter
națională de hochei, devenită 
tradițională pentru această pe
rioadă a sezonului.

La ediția care începe miine 
vor fi prezente, așa cum am 
anunțat, o formație din prima 
ligă a campionatului cehoslovac. 
T. J. Gottwaldov și Avtomobi- 
list Sverdlovsk, o echipă din 
Divizia „A" a campionatului U- 
niunii Sovietice (unde mai exis
tă și o „Ligă superioară1. în 
care-și dispută intiietatea echi- (Continuare în paQ. a 4-a)

CEI MAI BUNI POPICARI Al TARII
VOR EVOLUA IN

Milne se reia activitatea în 
noul sezon competițional la po
pice : Pe arena Voința din Capi
tală, de la ora 8, se dispută pri
ma etapă a „Cupei Federației ro
mane de popice*, ediția a vn-a. 
Concursul, individual, rezer
vat sportivilor fruntași, eșalonai 
pe cinci etape, va reuni pe cei 
mal buni seniori șt senioare. în 
frunte cu components reprczen-

CUPA F. R. P."zz
tatlvelor naționale, campioane 
mondiale. Nu vor lipsi de la con
cursul Inaugural al sezonului 'SI 
Margareta Cătineanu, medaliată 
cu aur la C.M. 'SO. Iosif Tismă- 
nar, vlcecamplon al lumii, Elena 
Andrecscu, Ana Petrescu, Iulie 
Bice, Glieorghe Silvestru șt alt» 
sportivi care au făcut parte die 
echipele medaliate ou aur M 
„mondiale".



Cronica sportului școlar,

PASIUNE ȘI COMPETENȚA
„Vineri este ziua sportu

rilor !“ — a ținut să ne 
precizeze profesoara Maria
na Crețu, de la Școala ge
nerală nr. 11 din Galați. 
Dar, deși cînd ne-am aflat 
în această unitate de învă- 
țămînt nu era vineri, sala 
de sport și terenul de fot
bal erau pline. Aveam să 
ne convingem că acest lucru 
nu este o excepție. Este 
drept, ziua de vineri repre
zintă momentul de vîrf al 
săptămînii. în celelalte or- 
ganizîndu-se competițiile... 
obișnuite. Sub directa îndru
mare a colectivului de cadro 
didactice de specialitate 
(alături de Mariana Crețu 
se mai află Maria Andrei, 
Veronica Brănișteanu, Du
mitru Enache și Octavian 
Iamandi) se desfășoară nu
meroase acțiuni în cadrul 
„Daciadei" : de la campiona
tele asociației la volei, fot
bal, tetratlon, triatlon. șah, 
tenis de masă și crosuri pî- 
nă la duminicile cultural- 
sportive, acțiuni care atrag 
prin caracterul lor instruc- 
tiv-educativ pe toți elevii 
școlii. Printre cei mai activi 
participant! Ia manifestările 
organizate se numără Gea- 
nina Bărbuță, 
breja (cl. 
Samoilă, 
a Vl-a), 
Gheorghe 
VIII-a), elevi fruntași 
învățătură, dar și pe tere
nurile de sport.

De la activitatea sportivă 
de masă pînă la cea de 
performanță este, atunci 
cînd există pasiune și com
petență, un drum scurt. Așa 
se explică și faptul câ ele
vii școlii s-au remarcat, prin 
•rezultatele lor. pe plan ju
dețean și chiar național. In 
frunte se situează, desigur, 
echipa feminină de gimnas
tică (pregătită de prof. Ve-

Mariana O- 
a V-a). Marcela 

loan Chisariu (cl. 
Marin Ghibea, 
Stanciu (cl. a 

la

ronica Brănișteanu), care a 
cucerit titlul in edițiile
1979 și 1980 ale campiona
tului național al școlilor
generale. De asemenea, 
nu omitem nici faptul 
voleibalistele sînt campioa
ne municipale, iar atleții și 
atletele s-au remarcat în 
întrecerile județene și chiar 
în fazele de zonă ale te- 
tratlonului școlar

„Pornind de Ia adevărul 
că exercițiile fizice, sportul 
constituie mijloace excelen
te de întărire a sănătății, 
de mărire a rezistenței la 
efort, de recreare psihică, 
am organizat în așa fel ac
tivitatea sportivă, incit să 
răspundă cit mai bine aces
tor cerințe — ne spunea 
prof. Miroslava Gberasim. 
directoarea școlii. Rezulta
tele obținute, aprecierile fa
vorabile Ia adresa muncii 
noastre confirmă că ne a- 
flăm pe un drum bun. Vom 
incerca să obținem succese 
și mai frumoase in întreaga 
noastră activitate, mai ales 

- - - oferă largi
posibilități de acțiune".

Am revfenit vineri. Profe
soara Mariana Crețu avu
sese dreptate : era momen
tul de vîrf al săptămînii 
sportive în școală. Sala și 
terenurile au fost, întreaga 
zi, un veritabil furnicar

Emanuel FĂNTANEANU

că «Daciada»

6ă 
că

N.R. Dorind ca rubrica noas
tră — „Cronica sportului șco
lar" — să cuprindă cit mai 
multe aspecte din activita
tea care se desfășoară in 
unitățile de învățămînt, ru
găm pe corespondenții noș
tri, profesorii de specialitate 
și elevii să ne trimită cit 
mai multe vești, precum și 
fotografii care să reflecte 
organizarea și participarea 
la acțiunile sportive din 
școli.

La Bistrița, s-a desfășurat 
o interesantă consfătuire 
de lucru pe temele edu

cației, propagan-ei și docu
mentării tebnice în sport, ini
țiată de către C.N.E.F.S. cu spri
jinul organelor locale. Au parti
cipat secretari și metodiști ai 
consiliilor județene pentru edu
cație fizică și sport din 13 ju
dețe (Alba, Bacău, Bistrița-Nă- 
săutl, Botoșani, Brașov, Covas- 
na, Hunedoara, Iași, Neamț, Si
biu, Timiș, Vaslui).

A fost o consfătuire intere
santă, care a stimulat interesul 
celor prezenți, avînd ca princi
pală concluzie ideea că atît e- 
ducația. cit si propaganda sînt 

ale vie- 
era 
s-au 
interesul

noastre. Este de menționat — 
au afirmat multi vorbitori — că 
o-ricît de intens ar fi un pro
ces de antrenament grefat p? 
talentul, 
sportivi, 
maxime 
o înaltă 
rilor.

S-a insistat în consfătuire a- 
supra rolului determinant al

pe munca depusă de 
nu poate da roade 

dacă nu este dublat de 
conștiință a performe-

aceeași direcție". Multi partici
pant! au arătat cunt sg ocupă 

(■•.' propaganda în rîndul spec
tatorilor, folosind stațiile de 
radio-amplificare la bazele spor
tive, pliante, programe s.a.. ba 
chiar și de ..recuperarea" celor 
cu manifestări negative ieșite 
din comun prin discutarea cu 
ei la „sfatul omeniei", asa cum 
se petrec lucrurile la Brașov.

sarcini mereu .,1a zi“ 
ții sportive. Așa cum 
așteptat, participantii 
ferit în principal la 
maior ce se acordă educației în 
documentele de partid. în cuvân
tările secretarului general al 
partidului, tovarășul NIOOI.AE 
CEAUȘESCU — subliniind ro
lul important al acesteia în 
activitatea sportivă. Munca edu
cativă. s-a apreciat, vizează 
deopotrivă pe sportivi, antre
nori (tehnicieni), spectatori, fi
ind menită să ducă la crește
rea continuă a conștiinței, la 
șlefuirea caracterelor, la for
marea omului nou al societății

de 
re-

EDUCAȚIA SI PROPAGANDA SPORTIVA- 
MEREU MAI ACTIVE ȘI MAI EFICIENTE 
însemnări de la consfătuirea organizata la Bistrița

educa- 
fie un 
pentru 
nevoie

antrenorului în procesul 
tiv. acesta trebuind să 
permanent exemplu 
sportivii săi. „Nu avem 
de antrenori — se arăta la con
sfătuire — care declară că ei sînt 
plătiți pentru muncă de instru
ire și nu pentru educație. Cei 
ce afirmă așa dovedesc că sint 
depășiți de exigențele actuale".

N-au fost uitați nici unii 
spectatori care „vin în săli și 
pe stadioane dornici să vadă 
evoluții la inalt nivel tehnic, 
atitudini de ..fair-play" etc., dar 
uită că și ei au obligații in

La fel de interesante au fost 
discuțiile referitoare la propa
ganda sportivă, căreia toți cei 
care au luat cuvîntul i-au a- 
cordat importanta ce i se cu
vine. S-a spus, de pildă, că 
sarcina de mare răspundere, 
aceea de angrenare a întregu
lui tineret, a oamenilor mun
cii la practicarea organizată a 
cxercițiilor fizice, turismului, și 
sportului trebuie 
tr-o permanentă si 
propagandă sportivă 
convingă despre 
folosirii timpului liber

ajutată prin- 
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care să 
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CAMPIONATE . COMPETIȚII
CAMPIONATELE REPUBLICANE DE TENiS DE MASA 

PE ECHIPE DE JUNIORI
Ieri au început în Sala sportu

rilor din Craiova întrecerile Cam
pionatelor republicane de tenis 
de masă pe echipe — juniori. 
Cele 14 echipe masculine și fe
minine au fost împărțite în cîte 
două serii, primele clasate urmînd 
șă susțină turnee finale. Seriile 
sînt următoarele : masculin, se
ria I — Univ. Craiova I, C.S.M. 
Cluj-Napoca I, Voința Satu Mare 
n, C.S.ș. Od. Secuiesc II, înfră
țirea Tg. M., C.S.Ș. Od. Secuiesc 
I, C.S.Ș. Bistrița ; seria * a Il-a : 
Voința Satu MaTe I, Univ. Cra
iova II, C.S.Ș. Rovine Craiova, 
Metalurgistul Cugir, Constr. Tg. 
M., Gloria Buzău, C.S.M. Cluj- 
Napoca II ; feminin, seria I j 
C.S. Arad, C.S.Ș. 2 Buc.. C.S.Ș. 1

Buc., C.S.M. Cluj-Napoca, Meta
lurgistul Cugir, C.S.Ș. Viitorul 
Pitești, înfrățirea Tg. M. ; scria 
a n-a : C.S.Ș. Petroșani, Gloria 
Buzău, C.S.M. Iași, C.S.ș. Bis
trița, Constr. Tg. M„ C.S.ș. Sla
tina, Gloria Buzău II.

La concursurile de verificare a 
loturilor, de la Arad și Cluj-Na
poca, pe primele locuri s-au cla
sat : Olga Nemeș, Eva Ferenczi, 
Maria Alboiu, respectiv Șerban 
Doboși, șt. Moraru, Gh. Teodor.

C.S.M.

CAMPIONATE *C
TRIALUL BOXERILOR

Trialul boxerilor juniori organi
zat în sala clubului I.S.B. din 
Capitală continuă, pe lista tine
rilor remarcați de tehnicienii fe
derației adăugîndu-se noi nume :
C. Turcu și N. Florian (Energia 
Buc.), A. Siminiceanu (B. C. Bră
ila), A. Gavrilă (B. C. Galați). 
I. loniță (C.S.S. Călărași), -Șt. 
Sîrbu (C.S.S. Olimpia Craiova),
D. Maricescu (Farul). In ultimele 
reuniuni, Insă, odată cu disputa
rea meciurilor dintre învingătorii 
primelor zile, au Intrat în între-

„CUPA CARPAȚI" LA BOB
(prin telefon). Joi

de 
de pe muntele 

competiția de

SINAIA. 5 .. _______
dimineață, la o temperatură 
—1 grad, pîrtia 
Furnica a găzduit _ _____
bob 4 persoane, dotată cu „Cupa 
Carpați“. Da întrecere au partici
pat 6 echipaje, cronometrate 
parcursul a două manșe, în 
care manșă coborîrile avînd

pe 
fie- 
loc,

MAESTRUL EMERIT AL SPORTULUI ing. RADU DEMIAN 
APRECIAZĂ VIITORII ADVERSARI Al

Radu Demian, astăzi un băr
bat in toată firea. înalt, inteli
gent. mereu cu un zîmbet pe 
buze, a fost în deceniul al șap
telea unul dintre iluștrii noștri 
rugbyști. Clujean fiind, și-a în
ceput cariera sportivă în orașul 
de pe Someș, unde a apărat cu 
mult succes culorile clubului 
studenților din localitate. S-a 
consacrat apoi pe deplin în ca
drul ,.15“-lui Grivitei Roșii. în 
a cărui uzină lucrează, dealt
fel, ca inginer. Cu echipa din 
Parcul Copilului a urcat pînă 
in vîrful ierarhiei, cucerind mai 
multe titluri de campion. A 
fost preț de mai bine de 10 
ani — începînd (fericită co
incidentă!) cu meciul care a 
marcat prima victorie asupra 
Franței (11—5. în 1960) — ne
lipsit din națională. Francezii, 
care l-au socotit cel mai bun 
nr. 8 al momentului, i-au soli
citat serviciile si timp de doi 
ani. iată-1 pe Radu îmbrăcînd 
tricourile cunoscutei echipe R.C. 
Toulon, formația fraților 
rero.

Astăzi, maestrul emerit 
sportului Radu Demian 
alături 
Viorel 
nor la 
fost la 
meciul 
ții a 
țiuni" 
și Scoției, meci care ne-a inte
resat în cel mai înalt grad, 
deoarece cu „15“-Ie Franței ju
căm anual în cadrul Campio
natului european FIRA, iar eu 
Scoția, rugbyștii români vor 
juca în toamna aceasta, in pre
mieră, pe celebrul Murrayfield 
din Edinburgh. Iată tot atîtea 
motive care ne-au determinat 
să-i solicităm lui Radu Demian 
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^
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Hcr-

al 
este, 

de fostul său coechipier 
Moraru. apreciat antre- 
Grivita Roșie. Recent a 
Paris, ca observator la 
deschizător al noii edi- 

..Turneului celor 5 na- 
dintre echipele Franței

impresiile cu care s-a întors 
din călătoria sa pariziană.

— Așadar. Radu Demian. 
spune-ne cîteva cuvinte despre 
meciul de pe Parc des Princes 
la care ai asistat. Atmosferă, 
public, joc... Cum au evoluat 
francezii ; cum s-au comportat 
scoțienii ?

— în jurul meciului s-a stîr- 
nit un interes deosebit (45 000 
de spectatori), deoarece, după 
partida pierdută la București, 
în Franța s-au efectuat impor
tante schimbări în conducerea 
federației de rugby. Astfel, in 
comitetul de selecție Guy Bas- 
quet i-a luat locul lui Elie Pe- 
beyre, în timp ce Fouroux și 
Piqu<5 au devenit antrenori ai 
„15“-lui galic. Printre noii se
lecționeri, foști internaționali 
cunoscuți precum Gruarin, 
dieu, Itcheto etc. Lumea 
așadar, curioasă să vadă 
lucru „noua echipă" (s-au 
rat importante modificări 
în formație — față de Bucu
rești — reintrînd Rives, Joinel, 
Imbernon, Codorniou, Dospitul 
etc.). Francezii au început bine 
partida, au dominat timpul de 
joc, executînd mișcări ample 
de rugby total, cum știu ei să 
facă. După 30 de minute con
duceau cu 16—0 (două încer
cări prin Blanco și Bertranne), 
iar pauza i-a găsit la scorul 
de 16—3, după o repriză în 
care scoțienii au trecut centrul 
terenului doar de trei ori I La 
reluare, surprinzător, echipa 
franceză „cade" fizic, iar sco
țienii — care, spre cinstea lor, 
nu au capitulat nici un mo
ment —, foarte ambițioși, au 
preluat inițiativa în joc, pe fon
dul slăbirii forței adversarilor, 
martind, prin Rutherford, un 
eseu pe partea „închisă", după

De- 
era,

Za 
ope-

„TRICOLORILOR"
o frumoasă manevră tactică, 
în final, la pressingul continuu 
al scoțienilor, Caussade ratează 
intercepția unui balon, pe care 
centrul Renwick îl culege și 
după o cursă de toată frumu
sețea il culcă, placat fiind — 
dar nereținut — intre bare. în
cercare valabilă, dar 
galez Ken Rowlands o anu
lează, considerînd că ~ 
a acționat din „ținut' 
loc de eseu... o lovitură de pe
deapsă pentru echipa Franței ! 
(Și astfel scor final : 16—9, in 
loc de 16—15). Echipa scoțiană 
mi s-a părut robustă, mulți 
jucători au gabarit, remarcin- 
du-se nr. 8, John Beattie (23 
de ani, 1,91 m și 91 kg), foarte 
activ, linia a doua și în general 
întreaga linie a treia prin cir
culație și jocul de la tușă. Oas
peții au fost insă mai puțin 
puternici în grămezile ordona
te. Linia de treisferturi are 
cîteva autentice vedete în per
soana „uverturii" John Ruther
ford, centrului John Renwick 
și fundașului Andy Irvine, că
pitanul echipei. Atacanții au 
surprins de multe ori defensiva 
franceză prin schimbarea ne
așteptată a jocului pe partea 
„închisă". în ansamblu, o echi
pă scoțiană matură, care știe 
jocul și e foarte periculoasă 
prin răbufnirile ei de orgoliu. 
Rugbyștii români trebuie să ia 
aminte că „echipa ciulinului" 
este animată de mari ambiții 
și nu se împacă cu gîndul în- 
frîngerii...

— Rămîne ca etapa a doua, 
de mîine (Dublin, Irlanda — 
Franța și Edinburgh, Scoția — 
Țara Galilor) să aducă noi ar
gumente în favoarea rugbyului 
scoțian...

Dimitrie CALLIMACHI

arbitrul

Renwick 
și in

„CUPA 16 FEBRUARIE" 
LA LUPTE LIBERE

BRAȘOV, 5 (prin telefon). In 
sala Armata din localitate, 
miercuri și joi, 268 de concu- 
renți și-au disputat întîietatea la 
competiția de lupte libere „Cupa 
16 Februarie". Iată primii 3 cla
sați : cat. 48 kg : 1. Al. Danyek 
(A.S.A. Oradea), 2. D. Kovaci 
(C.S.S. Steagul roșu Brașov), 3. 
D. Mihăilescu (C.D.M.N. Medgi
dia) . — - - - -
nărui 
namo 
Bv.) ; 
nerul 
Onești), 
Bv.) ; 62 kg : 1. 
Balș), 2. D. ~ 
radea), 3. : . .
Napoca) ; 68 kg : 1. C. Dănăilă 
(Din. Bv.), 2. FI. Pălăghie (Mure
șul Tg. Mureș), 3. Qh. Ganaite 
(Steagul roșu) ; 74 kg ; 1. C. Da- 
maschin (C.S. Tîrgoviște), 2. D. 
Nica (Demnarul), 3. V. Tabacu 
(C.S.S. Oradea) ; 82 kg : 1. S.
Diaconu (I.C.H. Constanța), 2. 
D. Zuz (A.S.A. Oradea), 3. D. 
Chiru (C.S.S. Steaua) ; 90 kg ; 
1. V. Ciobanu (Rapid Buc.), 2. C. 
Bodraghi (C.S.S. Odorhei), 3. C. 
Radu (Nicolina Iași) ; 100 kg î 1.

Cătinaș (C.S.M. Cluj-Napoca). 
V. Modoran (C.S.S. Buzău), 3. 
Pavel (Rapid Buc.) ; -f-100 kg: 
V. Jianu (I.C.H. Constanța), 
V. Oros (A.S.A. Oradea), 3. 
Marea (Viitorul Vaslui).

Vineri și sîmbătă au loc în
trecerile de lupte greco-romane.

Carol GRUIA — coresp.

pentru protecția pîrtiei, pe o dis
tanță de numai 1200 m, din tota
lul de 1500 m cît măsoară întrea
ga pistă de gheață. Iată rezulta
tele : 1. Voința Sinaia (Pandrea, 
Neagu, Florea, Mitrofan) 1:48,066, 
2. C.S.O. Sinaia (Bîtu, Mitu, Ghi- 
ță, Cernea) 1:4?,,638. 3. Carpați Si
naia (Țuțuianu, Cîrlig, Petre, 
Stoica) 1:48,659, 4. Bucegi Sinaia 
(Vulpe, Pandrea, Buți, Butu- 
caru) 1:49,176, 5. Poiana Cîm- 
pina (lancu, Istvan, Ene, Apostol) 
1:50,058.

Vineri, pe pîrtia de bob și sa
nie de pe muntele Furnica au 
loc coborîrile oficiale de antrena
ment în cadrul „Cupei Federa
ției" —■ pentru sanie ți ale „Cu
pei Voința" — pentru bob două 
persoane. (V. FELDMAN —■ co
resp.).
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>8i pentruVA INVITĂ LA INTILNIREA CU SEZONUL ALB 

ODIHNA Ș) SPORTURI DE IARNĂ
Stațiunile turistice ele țârii situate In locuri deosebit

Pot răsplăti ocum generos prin 
distractive, sporturi de iarnă și 
iectual îndelungat.

SPORT - TURISM - ODIHNA
.njoasă ce v-o oferă in această ,_______ .... _______ ___ ______ _
care, venind in sprijinul dv,, vă fac cîteva recomandări pentru unele 
stațiuni, unde sinteți așteptați cu plăcere : Sinaia, Bușteni, Durau, 
Slănic Moldova, Borșa, Stîna de Vale, Borsec, Tușncd, Breaza, Cheia, 
rvoareie, lacu Roșu, Sementc și oițele pentru care optați dv.

odihnă activi, excursii, 
buna dispoziție efortul

de pitorești vă 
drumeții, jocuri 
fizic sau Inte-

- AGREMENT, iată o îmbinare armo- 
perioadâ toți organizatorii de turism,

A. 
2.
C.
1.
2. 
I.

52 kg : 1. B. Uveges (Dem- 
Odorhei), 2. V. Buclea (Di- 
“ ‘ - - - (Din.

(Mi- 
(C.S 
(Din.

G. Buescu
L. Nederu
M. Popa 
Voinescu
M. Vîntu (I.O.B. 

Ștrengar (A.S.A. O- 
M. Raț (C.S.M. Cluj- 
68 kg: “ ““ “““

Bv.), 3.
57 kg : 1. 
Motru), 2.

3. I.

Turneele pe grupe valorice I
DERBYUL ETAPEI, LA B 

EXPLORĂRI - Dlh 
în sălile de sport din Baia

Timișoara șl Bucure., J 
Giulești) divizionarele „Â“ 

în

Azi, 
Mare, 
(sala . .
masculine de volei debutează 
seria de turnee pe grupe valorice 
din ediția 1980—-1981 a campiona
tului. Firește, în prim-plan se si
tuează disputele fruntașelor, în 
rîndul cărora ca de obicei Dinamo 
și Steaua își vor disputa titlul de 
campioană, celelalte două parti
cipante, Explorări Baia Mare și 
Universitatea Craiova, putînd in
fluența tradiționalul duel al bucu- 
reștenelor prin rezultate-surpriză 
în fața acestora. Prima zi a ce
lui dintîi turneu programează 
partidele Steaua — Universitatea 
și Dinamo — Explorări, aceasta 
din urmă fiind mai echilibrată, 
mai ales pentru motivul că băi- 
mărenii se află pe teren propriu, 
și ambiția lor de a oferi supor
terilor satisfacția victoriei asupra 
campioanei ar putea produce 
surpriza. Dealtfel, elevii lui Che-

zan a 
lormă 
vingîn 
tidă < 
3—0 ! 
de ru 
nor mi

Da 1 
al pa 
rilor l 
Tractx 
leu Si 
șoara 
timp 
pitală 
c.s.u. 
latoru 
cău, ]

CAMPIONATUL DE HOCHEI AL JUNIORILOR MICI
în etapa de ieri a campionatului 

de hochei al juniorilor mici (jucă
tori pînă la 15 ani) — desfășurată 
In prezența a nici... 10 spectatori — 
formațiile favorite s-au impus cu 
manifestă ușurință realizînd, în 
general, scoruri categorice. Un 
meci aprig disputat au furnizat e- 
chipele C.S.Ș. Liceul M. Ciuc 
și C.S.Ș. Rădăuți. Exceptînd prima 
repriză (5—1 pentru Diceul) în 
rest s-a jucat de pe poziții aproa
pe egale. Hocheiștii din Miercurea 
Ciuc au cîștigat totuși cu 10—3 
(5—1, 2—0, 3—2). Din păcate în- 
tîlnirea a fost presărată cu multe 
neregularități, sancționate cu 58 
de minute de penalizare ! Au 
marcat : Antal 5, Szekeres 3, Șo
tron și Nagy, respectiv Inaș, Ho- 
rodni, Duman.

In celelalte meciuri : C.S.M. 
Dunărea Galați — C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca 6—1 (5—0, 1—1, 0—0), 
S. C. Miercurea Ciuc — C.S.Ș. 
Tg. Secuiesc 13—1 (4—0, 7—0, 2—1), 
C.S.Ș. Triumf Buc. — Avîntul 
Gheorgheni 2—2 (1—0, 1—2, 0—0).

întrecerile continuă astăzi de la 
ora 7.30.

Andi VILARA, coresp.

în 
cobor 
tat p 
cel 
Mant 
s-au 
aproa 
cu c: 
în „C

PE MICUL I

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

CĂL1MANEȘTI - CACIULATA 
SAU RENUMELE UNEI STAȚIUNI DE PE VALEA OLTULUI
• Pentru cei suferinzi de boli ele TUBULUI DIGESTIV, VEZICULEI și 

CAILOR URINARE, afecțiuni REUMATISMALE sau GINECOLOGICE, iz
voarele de la Câlimânești — Câciulata, constituie fârâ îndoia^ o 
eficace sursâ de sănătate.
• Baza de tratament, instalațiile și procedurHe moderne, personalul 

medical de înalta calificare, asigura efectuarea curei balneare, indi
cate de medic, în condiții optime.
• Câlimânești — Căciulata este recomandată și pentru petrecereo 

vacanțelor sau odihnei.
• Biletele pentru curâ bafnea-râ, precum și pentru odihnă în această 

frumoasă stațiune, se găsesc la toate agențiile și filialele Oficiilor 
județene de turism din țară, precum șl fa Comitetele sindicatelor din 
întreprinderi și instituții.

B

B

i

SÎMBATA 7 FEBRUARIE, ora 
13, în cuprinsul emisiunii Mo
zaic : „Cupa Mondială" la schi 
alpin — probele masculine de 
coborîre și slalom special de 
la St. Anton ; „Calul, priete
nul meu" — serial realizat de 
televiziunea franceză (episodul 
IV — „Australianul zbură
tor") ; ora 17 : Transmisiunea 
directă a meciului de polo Di
namo București — Crișul Ora
dea, comentator Sorin Sat
in ari.

DUMINICA 8 FEBRUARIE, 
ora 16, în cuprinsul emisiunii 
Telesport : „Fotbal 1980" — 
partea a IV-a (ultima) a re
trospectivei celor mai fru
moase meciuri televizate din 
anul intern și internațional ; 
rezumatul meciurilor de polo 
Dinamo — Rapid : schi acro

batic, 
te lev: 
dă ; 
Teler 
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>t prezentate 
iele folosite 
: sărbători- 
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republicani, 
care s-au 

tipărirea de 
ș.a. (Hune- 

>erativ acor- 
detene (Su- 
doara, Cluj); 
i existat de- 

cu diferite 
izate la noi 
vorbit grafi- 
subliniind ro- 
icativ. este- 
care trebuie 
bine reali- 

expoziție or
ii sporturilor
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I

înaintea deschiderii
sezonului oficia!

ributia deo- 
lui județean

P.C.R., ca 
or I.E.F.S. și 

al 
aizarea si la 
i științific al 
n consfătui- 
ca o reușită 
vitătii de e- 
ndă desfăsu- 
inortivă.
FERRARINI

ercetări

■ TIȚII
de la categoriile 
intre aceștia din 
-esionat plăcut 
ijloclului“ brăi- 
, mai cu seamă, 
rilor lui M. Nes- 

la „mijlocie 
tletică. mobilita- 
semigKului cra- 
?ăcat însă că E. 
prea mult pe

și pe alonjă, 
cu bărbia în

ură de siguranță 
or mai mari bo- 
. mult unui ,,se- 
i împlinit vîrsta

(ătorilor din prl- 
■urs, disputate în 
le joi. s-au ridi- 
ealitativ superior 
e anterioare. Cî- 
M. Nicola (Met. 
verin) b.p. L. 
), M. Vary (Unio 
. Minea

Pitești) 
ăila), P. 
;he) b.p. 
, N. Rusu (C.S.Ș. 
t foarte talentat, 
„E.M. Timiș.), D. 
'Sty-'b.p. Gh. Să- 

.......... . (B.C. 
(Met.

(Farul), 
b.p. I. 
Jakab 

FI. Bo-

a), A. Niță 
Drâjneanu

lasculin 
IE :

mar'*/că sînt în 
e fap. »«ri, In
ia, în unlma par- 
serlei a H-a, cu 
re însă un plus 
e valoare care, 
eptul la victorie... 
în primul turneu 
r la grupa locu- 
au loc meciurile:

■ — Silvania Șim- 
Politehnica Timi-
Delta Tulcea. In 
Giuleștl din Ca- 

a 17) se întllnesc 
> Rapid și Calcu- 
i cu Viitorul Râ
urile 9—12.
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UNIVERSITATE,1 CRAIOVA — 
C.s. TÎRGOVIȘTE 3—2 (1—0)

Disputat în fata a peste 10.006 
de spectatori, meciul a plăcut. 
Gazdele au deschis scorul prin 
Țicleanu (min. 25), oaspeții au 
egalat în min. 58 și au luat 
conducerea prin același jucător 
(Arsene) în min. 85. în ultimele 
trei minute. însă. Crișan a mar
cat dc două ori (min. 87 și 
89). UNIVERSITATEA: Lung — 
Negrilă. Tilihoi. Ștefănescu, Un- 
gureanu — Beldeanu. Țiclear.u. 
Bălăci — Crișan. Cămătaru. 
Cîrțu. Au mai jucat: Boldici, 
Cioroianu. Ciupitu. Purima. Iri- 
mescu si Donose. (St. GURGUI- 
coresp.)
F.C.M. REȘIȚA — CORVINUL 

HUNEDOARA 2—0 (1—0)
Ambele goluri au fost înscri

se de Oancea în min. 6 și 62. 
Hunedorenii au aliniat urmă
toarea formație : I. Gabriel — 
Lăcătuș, Gălan, Andone, Bog
dan — Petcu, Colesniuc, On
to — Nicșa, Dumitrache, Văe- 
tuș (Dumitreasă). (D. PLĂVIȚU, 
coresp.).
F.C.M. GALAȚI — VICTORIA 

TECUCI 2—0 (2—0)
Au marcat : Orac (min. 24) 

și Neagu (min. 44). Iată for
mația gălățeană : Iordăchcscu 
(Jivan) — Popescu, Comșa, 
Drăgan, Avanu — Zlatc (O- 
prea), Burcea, R. Dan — Rusu, 
Neagu, Orac. (GH ARSENIE, 
coresp.).

MAI, MAI CA
La recenta consfătu’re a ar

bitrilor bueureștcni din lotu
rile ,,B“ și „C“, dintre 
șapte referate prezentate, cele 
susținute de Vladimir Grosu 
(Informare asupra arbitraje
lor prestate în turul campio
natului 1980—81) și Ghcorghe 
Limona (Aspecte ale activită
ții unor arbitri analizate do 
comisia de disciplină) au ex
celat prin exemplele oferite. 
Care exemple întrec, parcă, 
pînă și caragieleasca numă
ră toai'e a lui Pristanda, stîr- 
nind 
orice 
vidia. 
lungi 
cîteva 
celebre, fiecare 
semnalul său de a- 
larmă. într-un meci, 
Ș. N. Tulcea — Ra
pid Fetești, un anume 
C. Mirică, din Adj ud, 
tat în teren două _______ _
galbene, ambele gazdelor. în 
raport însă au apărut... 5 car
tonașe galbene si toate în 
dreptul oaspeților, după ce 
aceștia refuzaseră „să mișto 
cu ceva“, cum le ceruse la 
telefon pretinsul cavaler al 
fluierului. în meciul C.F.R. 
Timișoara — Minerul Anina, 
arbitrul Gh. Gornea a acordat 
4 cartonașe galbene, dar în 
raport a trecut numai două, 
cîte unul de fiecare echipă, 
în meciul de Cupă de la Ora
dea dintre Unirea și Progre
sul-Vulcan. arbitrul M. Adam 
a încurcat și el numărătoarea, 
trecînd două cartonașe gal
bene în loc de trei. Peste a- 
ceste exemple (și peste alte 
multe asemănătoare !) se ri
dică însă focseneanul P. Barbu 
care după un meci de Divizia

un umor 
comediograf 

a 
să 
acele 
cu...

Pentru 
vorba, 
dintre

as

cele

care
In

na ai
pe
l-ar 
nu 
amintim 
exemple

icri, in turneul international de la Cluj-Napoea

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - CARL ZEISS JENA 10 (1-0)
CLUJ-NAPOCA, 5 (prin tele

fon). Chiar- dacă oaspeții au 
prezentat o formație fără cei 6 
internaționali ai săi, plecați cu 
echipa reprezentativă a R. D. 
Germane într-un turneu de 
pregătire în America de Sud, 
să nu uităm, totuși, că echipa 
din Jena a eliminat din Cupa 
cupelor pe A. S. Roma. Cu atît 
mai mult, deci, victoria divi
zionarei noastre „B“ este meri
torie. ea fiind obținută la ca
pătul unui ioc superior al clu
jenilor. care au demonstrat că 
nu întîmplător au avut o com
portare bună în sezonul de 
toamnă.

Disputat sub burniță, pe un 
teren devenit alunecos, meciul 
a plăcut celor aproximativ 5.000 
de spectatori. Gazdele au mar
cat unicul gol al meciului în 
min. 8 prin Albu, care a profi
tat și de greșeala portarului 
Harței, impingind din apropiere 
balonul în plasă. Prima repriză 
a aparținut net formației locale, 
care a avut în jucătorii Rău, 
A. Mureșan, Albu și Neamțu 
patru veritabile pistoane ofen
sive. în min. 42, oaspeții au ra
tat o bună situație prin Vogel, 
care a șutat în transversală.

După pauză, jocul s-a echili
brat, finalul partidei relevînd 
buna pregătire fizică a oaspeți
lor. Arbitrul clujean T. Crișan 
a condus satisfăcător următoa
rele formații : C.F.R. : Nagel — 
H. Popa (min. 64 Ciglănean), 
Neamțu, Tot, A. Mureșan — 
Berindei, M. Pop, Rău (min. 81 
Olaru) — Albu, Vidican (min. 
46 I. Popa ; min. 64 G. Mure
șan), Năsălean (min. 70 Vidi
can) ; CARL ZEISS: Haitei — 
Schilling, Burow, Noack, Kurb- 
juweit — Sengewuld, Meixner 
(min. 46 Pahr), Topfer — Bic- 
lau, Raab, Vogel.

Gh. NERTEA
Astăzi, turneul continuă cu 

următoarele partide : ora 13,45, 
Carl Zeiss Jena — Slovan Bra
tislava ; ora 15,30, „U“ — C.F.R. 
Cluj-Napoca.

PRISTANDA!

arbitru, 
a ară- 

cartonase

MNA ÎNTRECERILOR DE SCHI
din pag. 1)

anșă, N. Szabo a 
'. nu s-a agi- 

și a înregistrat 
i timp : 1:39,78.
e și R. Teutsch 
întru a fi cit mai 
ider. iar. Cavasi, 
xiactități comise 
pierdut mai mult

AN

de o secundă și. odată cu a- 
ceasta, foarte multe șanse. 
Podaru și Adorjan au riscat, 
au greșit și au abandonat.

în manșa- a doua. Szabo a ■ 
respectat întocmai indicațiile 
antrenorilor, a alunecat la 
fel de bine și a urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
de premiere. Al. Manta, obse
dat parcă de eternul loc 2 pe 
care s-a situat în atîtea alte 
întreceri finale, a aruncat în 
luptă toate ambițiile și cu
noștințele sale tehnice, a înre
gistrat cel mai bun 
manșei.

timp al
dar 17 sutimi de se-

CIMPEANU I
(Remus)

DESPRE
CÎMPEANU

© Primiiturn sc inva(ă iotbal de la un (ata... șahlst

antrenori: maidanul și Silviu Avram © 20 de metri mai

aproape de poartă • IJn cal pentru... turnul (ămătaru

ne poți spune, Remus ? 
tem că am să jiu su- 

Dar am să încerc.
unde această tehnici-

film realizat de 
in Noua Zeelan- 
(programul 

rt emisiune 
isescu.
FEBRUARIE, 
feminin : 
amo București, 
ntru locurile 1—4 
atului național, 
directă de la Ga
tor Cornel Pum-

II) 
de

orac.s.u.

11 FEBRUARIE, 
Volei feminin : 

— Farul Con- 
aisiune directă de

EBRUARIE, ora 
feminin : Dinamo 
nsmisiune directă

,,C“ a declarat : „Am acordat 
3—4 cartonașe galbene, dar nu 
rețin cîte gazdelor și cîte oas
peților !“ De necrezut, dar a- 
devărat ! Toate exemplele do 
mai sus demonstrează neaten
ția cavalerilor fluierului față 
de obligații elementare. Șl nu 
numai atît 1 Cartonașele au 
devenit o veritabilă „armă se
cretă", de care se folosesc u- 
nii arbitri și conducători de 
club, direct sau indirect, insă 
cu siguranță în afara spiritu
lui de sportivitate pe care 11 
reclamă întrecerea ca atare. 
Cartonașele galbene au deve
nit, parcă, un scop în sine, 
un mijloc de obținere a unor 
avantaje și nicidecum o plr- 

ghie pentru discipli
narea jucătorilor,
pentru apărarea 
tair-play-ului.

Exemplele prezentate, clteva 
dintr-o serie mal lungă, 

adaugă la nemulțu- 
exprimate de antre- 
al primului eșalon la

se 
miri 
nori 
consfătuirea lor, de unii_ ju
cători și ' 
ziile ,,B" 
folosirea < 
problemă 
rațiile el 
de aceea, . __
înaintea începerii unui retur 
plin de responsabilități pentru 
fotbalul nostru, trebuie redis
cutată, cu deplină seriozitate, 
și problema utilizării cartona
șelor. Șl aceasta, nu pentru a 
le elimina, cum a procedat, 
de curînd, federația engleză, 
ci pentru a elimina arbitrariul 
din........jocul“ unor arbitri și
conducători de cluburi.

antrenori din Divl- 
și ,,C“ în raport cu 
cartonașelor. Pare o 
măruntă, dar Impll- 
sînt mari. Tocmai 

, credem că, acum,

Mircea M. IONESCU

ALE „DACIADEI"
cundă l-au despărțit, totuși, dc 
locul I. Cuvinte frumoase ș> 
despre N. Stinghie (A. S. Tele
feric), de serviciile căruia s-au 
dispensat, anul trecut, antreno
rii de la A.S.A. El a arătat că 
a rămas un schior tenace, cu o 
tehnică bună și cu un exce
lent moral de concurs. ~ 
pionul de la coborîre. 
vasi. aflat în poziția a 
după prima manșă. în 
a doua a făcut o cursă rapidă 
și sigură, dar nu a izbutit de- 
cit să promoveze de pe locul 7 
pe poziția a patra in clasamen
tul final.

Alte concursuri de schi
Reghin s-a desfășurat 
treia a „Cupei orașu- 

în organizarea

Cam- 
I. Ca- 
șaptea 

cea de

• La 
ediția a 
lui Reghin".
A. S. Voința. Cîștigătorii probe
lor disputate pe pîrtia din Pă
durea rotundă : seniori : A. 
Pădureanu (coborîre și slalom), 
juniori I : A. Pădurean II (co- 
borîre și slalom), juniori II : L. 
Szakacs (coborîre). A. 
(slalom) ; juniori III : 
lircă (coborîre). M.
(slalom) ; junioare III : 
Moldovan (slalom).
Drozda (coborîre). (L.
— coresp.).

. _ : L.
Pascu 

V. Ho- 
Ghidre 

: Cora 
Monica 
MAIOR

I din 
între- 

„Cupa U.T.C." și 
(ambele, faza 

„Cupa 
14—19 

M.
19 ani : Con- 
C. Nedelcu ; 
ani : Elena 

Curcă ; cat

• Pe pîrtia Caraimanul 
Bușteni s-au desfășurat _ i 
ceri dotate cu ~ 
„Cupa U.G.S.R." . 
județeană), Cîștigători : 
U.T.C.", coborîre, cat. 
ani : Georgeta Bancu și 
Dinu ; cat. peste 
stanța Andrei și 
fond, cat. 14—19 
Giuvelea și I. 
peste 19 ani : Elena Mușat și I. 
Mușat. în „Cupa U.G.S.R.". 
coborîre : Elena Preda și Șt. 
Moldoveanu ; fond : I. Iuga. 
(V. ZBARCEA — coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — 
VICTORIA CĂREI 3—0 (2—0)

Au marcat : Mureșan (min. 
17), State (min. 35) si Demar- 
cek (min. 80). (Z. COVACI-co- 
resp.)
METALUL SF. GHEORGHE — 
STICLA-ARIEȘUL TURDA 2—3 

(1-3)
Au înscris : Mezei și Levai 

pentru gazde. Sipoș (3) pentru 
turdeni.
OLTUL SF. 
PROGRESUL

CUIESC
Autorii golurilor : Simion. A- 

dorjan, Barbu, Siklodi, respec
tiv Mihai. (Gh. BRIOTA-co- 
resp.)
CHIMIA BRAZI — GLORIA 

BUZĂU 2—3 (2—1)
Au marcat : Crîngașu 

respectiv Negocscu, Cimpeanu 
III și Dobre. (M. CHISLING, 
COTCSp.).

GHEORGHE — 
ODORHEIU SE- 
4—1 (1—0)

(2),

flIUIA Șl limSILNIA
Ideea de fotbal competitiv, 

în accepțiunea modernă a cu- 
vîntului, presupune, printre al
tele, un înalt nivel de expri
mare a două din calitățile fi
zice de bază, forța și rezisten
ța. în practica instruirii, for
ței și rezistentei Ie sînt rezer
vate, întotdeauna, o primă 
etapă a perioadei pregătitoare 
de iarnă cind, pe parcursul a 
2—3 săptămîni, jucătorii sînt 
puși să lucreze, pentru îmbună
tățirea celor două calități, cu 
mijloace din sfera altor spor
turi. Din atletism, gimnastică 
sau haltere. în aceste condiții, 
antrenamentele, fără a le con
testa utilitatea, sînt aride și 
suportate cu aceeași plăcere cu 
care cineva ar lua un... medi
cament necesar, dar rău la 
gust. Mai ales atunci cind, din 
exces de zel sau poate dintr-o 
nejustificată ambiție de a se 
obține recorduri inedite, mijloa
cele nefotbalistice domină cu 
autoritate în contextul pregăti
rii fotbalistice. Și sînt cunoscu
te, în acest sens, multe cazuri, 
în ultimii ani, în care echipe 
din primul eșalon luptau să a- 
dune, în zilele de instruire 
centralizată la munte. în jur 
de 120 lțm de alergări și 15—20 
de tone ridicate într-un total 
de 26—40 de ore de antrena
ment. Și era un fel de ciudată 
întrecere, 
aleargă 
lometri, 
zeci de

Anul 
renunța 
de mijloace 
îmbunătățirea forței și rezisten
ței s-a realizat, mai mult de- 
cît oricind pînă acum. lucru 
îmbucurător, și pc alte căi. în- 
tr-o oarecare măsură si zăpada 
abundentă a constituit un ele
ment de conjunctură favori- 
zant. Dar important rămîne 
faptul că antrenorii au știut, 
în general, să scoată cit mai 
multe foloase din... impracti- 
cabilitatea spațiului de joc 
și antrenament. Așa. bunăoară 
săptămîna trecută, la Ploiești. 
Petrolul și Sport club Bacău 
au susținut un meci de veri
ficare în condițiile unui teren 
mai curînd bun pentru... schi,

urmărindu-se cine 
mai multe zeci de ki- 
cine ridică mai multe 

tone etc.
acesta însă, fără a se 
la ideea împrumutului 

extra-fotbalistice.

Un scurt dialog cu Remus 
Cimpeanu, fostul fundaș al 
„șepcilor roșii", pe o temă de 
actualitate : nepotul său, Sep- 
timiu, care a pătruns în lotul 
mare.

— Ce
— Mă 

biectiv.
— De

tate la Septimiu ?
— E o poveste curioasă, dar 

plină de semnificații. Septimiu 
a fost îndrăgostit de fotbal în
că de copil. A venit la Bălu- 
țiu. Dar n-a putut intra în e- 
chipa copiilor de 12 ani, pen
tru că avea doar 10. Cind a 
văzut că n-are loc, a zis că 
pleacă și că se întoarce direct 
în echipă,

— O replică autoiitară, de 
vîrf autentic.

— Din acel moment, de el 
s-a ocupat tatăl său. tot Sep
timiu. Singurul dintre cei patru 
frați Cimpeanu care n-a jucat... 
fotbal, fiind îndrăgostit de șah 
și ajungind candidat maestru. 
Dar pentru că-i plăcea foarte 
mult fotbalul, a făcut imediat 
o echipă de cartier, în care a 
crescut și Septimiu ăl mic. 
După doi ani, Septimiu jr. a re
venit la „U“, destul de împli
nit, a lucrat puțin cu Băluțiu, 
și a trecut curînd la Silviu A- 
vram, care i-a stîrnit pofta de 
gol și l-a învățat să lovească 
mingea cu folos. Pot spune, 
însă, că Septimiu este una din 
ultimele creații ale... maidanu
lui Gheorgheni. Tehnica și-a 
făcut-o acolo, fără program.

— O scurtă caracterizare cu 
bune și rele.

— Abilitate și tehnicitate în 
primul rînd. Forță destulă, pen-

cursivitatea 
de 
se 

bine

tru un jucător de 1,79 și 68 
kg. Aș spune că are o forță de 
75—76 kg. Tip echilibrat, în
chis, necomunicativ, nu vor
bește niciodată în plus Are un 
foarte dezvoltat simț al golului.

— Treci la rele.
— Rupe uneori

jocului, incercind să facă 
unul singur ceea ce 
poate face în doi Sare 
la cap în față porții, dar nu 
are o detentă perfectă in să
riturile cu spatele la poarta 
adversă, in duelul cu stoperul.

— Vezi o eventuală cuplare 
a lui Septimiu cu Cămătaru ?

— O văd realizabilă Si nu o 
spun de circumstanță. El poa
te crea culoare pentru Cămă
taru, „cărînd" un adversar sau 
doi pe spații laterale. Pe de 
altă parte, in momentele în 
care lui Cămătaru i-ar reveni 
rolul de pivot, Septimiu ar cu
lege foarte prompt unele mingi, 
deoarece știe să se descurce 
tehnic chiar pe spații aglome
rate. Cu alte cuvinte, e un îna
intaș „la două capete", adică 
unul care poate servi și, în a- 
celași timp, nu prea irosește 
situațiile în care e servit.

— Ce a contribuit la propul
sarea lui ?

— în mare măsură faptul că
Gigi Staicu l-a împins de 
50 la 30 ~ '
versă.
- Ce
— Va _ 

nală ! Nu spun că asta se 
întîmpla chiar 
convins că va 
bine tricoul.

ia
de metri de poarta ad-

pronosticuri faci ? 
juca in echipa națio- 

va 
acum dar sînt 
ști să poarte

loan CHIRILA

FOIffAI DE LA F.R. FOTBAL
dar care, a însemnat un exce
lent mijloc de pregătire fi
zică specifică. „Rămin adeptul, 
spunea antrenorul emerit Tr. 
Ioncscu, dezvoltării forței și 
rezistenței prin mijloace apro
piate jocului și prin joc", 
au fost multe alte cazuri 
care antrenorii au optat, 
rezerve, pentru lucrul în 
liber, cu balonul, pe 
mare și ger, în locul unui pro
gram „de cameră", cu haltere 
șl mingi medicinale. Intere
santă ni se pare, de asemenea, 
și ideea unui tînăr antrenor, 
P. Gavrilă, de la Rulmentul 
Alexandria, care a lucrat, 
prima 
pentru 
nisipul 
jucînd.

Forță 
sau în 
o formulă metodică ce pare să 
prindă tot mai mult teren. Ju
cătorii o primesc cu mai mult 
interes și plăcere, 
orice lucru făcut 
este mai bun 
Important e să 
alte modalități 
tine cele două 
parcursul 
ționale, la dimensiunile 
ale performantei. Mijloace cit 
mai aproape de joc și din pe
rimetrul fotbalului.

Mihai IONESCU

Si 
in 

fără 
aer 

zăpadă

în 
etapă a pregătirilor, 

forță și rezistentă, pe 
plăjii de la Eforie...

și rezistență, prin joc 
regim de fotbal. Iată

Și se știe că 
în acest fel 
mai durabil, 
găsească și

și 
se 
pentru a men- 

calități. șî pc 
perioadei competi- 

reale

în ziua de 12 februarie 
1981, ora 10, va avea loc 
Plenara Comitetului fede
ral, cu următoarea ordine de 
zi :

1. Raport privind realiza
rea obiectivelor prevăzute 
în planul de dezvoltare pc 
anul 1980 și prezentarea o- 
biectivelor pe anul 1981.

2. Prezentarea programe
lor de pregătire a echipelor 
naționale pe anul 1981.

3. Probleme organizatori
ce.

Plenara va avea loc la se
diul F. R. Fotbal, str. V. 
Conta 16. etajul VIII.

AST AZI Șl MIINE
ÎN CAPITALĂ. Vineri : Te

ren Politehnica : Sportul stu
dențesc — Progresul Vulcan 
(ora 11) ; Teren Dinamo III : 
Dinamo — F.C. Olt (ora 14,30); 
Simbătă : Teren Dinamo III : 
Dinamo — F.C. Constanța.

ÎN ȚARĂ. Simbătă : Gloria 
Buzău — Metalul Plopeni : du
minică : F.C.M. BrașoțP — Ra
pid București (stadionul Muni
cipal, ora 11) ; Aurul Brad — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Gloria Bu
zău — F.C. Brăila.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 30 IANUARIE '1981

DOUA ȘANSE ÎNTR-O ZI j

Categoria 1 :
■ autoturisme

2 :
3 :
4 :
5 :
6 : 
X :

2 variante 25% 
DACIA 1300.
5.50 a 39.006 lei.
28.75 a 4.624 lei.
47.75 a 2.784 lei.
203.50 a 653 lei. 
378,25 a 351 lei,
2080.75 a 100 lei.

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria
Report categorial: 500.000 lei. 
Autoturismele DACIA 1300 de 

Ia categoria 1 jucate 25% au 
fost obținute de : MIHAI NI
TA din Bacău și CONSTANTIN 
POPESCU din Calafat, județul 
Dolj.

Azi, la ora 19,00, va avea loc în Sala de spectacole a Casei 
Centrale a Armatei lansarea volumului „IDOLI CU CRAM- 
POANE" de AI. Clenclu. îșl dau ctncursul actorii : Silviu Stăn- 
culescu, Arcadle Donos, George Mibălță, Vasile Mentzel și Val 
Leîescu. Autorul va da autografe.

© Numai astăzi și miinc 
mai pot depune buletinele 
participare la atractivul 
curs Pronosport de 
8 februarie 1981. 
echilibrat al partidelor cuprinse 
în program face posibile noi și 
mari cîștiguri, pe linia succe
selor deosebit de consistente, 
realizate în acest sezon hiber
nal de numeroși participanți. 
• De asemenea, numai astăzi 
și miine se mai pot procura 
bilete cu numerele preferate 
pentru prima tragere Loto 2 
din această lună. Cu fiecare 
bilet jucat vă sporiți șansele 
de a_vă număra printre cîști- 
gătorii de autoturisme și im
portante sume de bani la tra
gerea de duminică 8 februarie 
1981 I

se 
de 

_ con- 
duminică. 

Caracterul



Handbaliș Iii noștri în Super Cupa mondiala

PENTRU PREZENȚA ÎN SEMIFINALE, VICTORIE 
SAU JOC EGAL ÎN MECIUL CU CEHOSLOVACIA

Aseară, iugoslavia — Cehoslovacia ll-lî (!), astă scara România - Cehoslovacia

NATALIA MĂRĂȘESCU CÎȘT1GĂ DETAȘAT 
CURSA DE 1500 m li BUDAPESTA

Atletele noastre HIMINA IAZMCIUG ;i ELENA TĂUl JA pe podium la 400 n

DORTMUND. 5 (prin tele
fon). A Ii-a ediție a Super 
Cupei campionilor mondiali 
și olimpici a început miercuri 
seară în Westphallenhalle cu o 
reuniune de sală. Cele două 
partide — urmărite cu mare 
interes de peste 10 000 de spec
tatori. de un masiv grup de 
ziariști, de specialiști veniti 
din numeroase țări și de ca
merele de luat vederi ale tele
viziunii — au adus în arenă 4 
mari forțe ale handbalului in
ternational. performere cu pal- 
marese prestigioase și cu e- 
vidente veleități de îmbogățire 
a lor.

Meciul vedetă a fost cel din
tre reprezentativele României 
și Iugoslaviei. Cele două 
echipe au oferit un handbal 
modern. în viteză, cu execuții 
de înaltă tehnicitate și un 
suspens care i-a mărit gradul 
de atractivitate. Răsplătiți cu 
vii și entuziaste aplauze, jucă
torii au făcut risipă de energie, 
ș-au angajat într-o dispută e- 
lectrizantă. Putea echipa noas
tră să cîștige meciul cu „pla- 
vii" ? Putea, desigur. O atestă, 
în primul rînd. evoluția scoru
lui. Handbaliștii români au 
condus de 19 ori, avînd avans 
de două și trei goluri. în timp 
ce partenerii s-au aflat la cîr- 
mă rare ori și numai la un 
singur gol. La activul echipei 
României se află „prestația ex-

„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI
(Urmare din pag. I)

200 de ori component al selec
ționatei cehoslovace, dar și 
foarte multi tineri cum sînt 
portarul Podesva, fundașii Mic- 
halkovski, Sedlak sau Albrecht 
și atacantii Vojacek, Leska, 
Vlach, Matusek sau Vodak, se
lecționați în echipele de tine
ret sau de juniori ale Ceho
slovaciei.

In ceea ce privește echipa 
Avtomobilist Sverdlovsk, aceas
ta se află pe locul 3 în cam
pionatul Diviziei „A“, după 
Kristal Saratov și SKA Lenin
grad, acumulind in 34 de etape

CAMPIONATUL 
DE POLO 

(Urmare din pa» l>

însă, toate eforturile celor de 
la Crișul aveau să se dove
dească inutile. După ce la 3—3. 
le-a refuzat un penalty evi
dent (Fejer faultat clar în zona 
de 4 m). arbitrul V. Medianu 
nu a mai văzut decît „greșe
lile" orădenilor : aceștia nici nu 
s-au mai apropiat de poarta lui 
Scurei și au primit. în 10 mi
nute. trei goluri, toate în si
tuații de inferioritate. Meciul a 
fost practic jucat. Poloiștii Cri- 
șului s-au enervat, și-au pier
dut controlul, au comis greșeli 
de începători; adversarii lor. 
dezinvolt!, au mai beneficiat de 
încă două situații de superio
ritate si au cîștigat oină la 
urmă cu 10—4. Fără îndoială, 
la un asemenea scor, victoria 
clujenilor, mai experimentați și 
mai ambițioși, nici nu poate fi 
pusă la îndoială. Indiferent de 
ce s-a petrecut în bazin în cele 
10 minute, jucătorii Crișului nu 
au nici o scuză pentru totala 
lipsă de mobilizare, mai ales 
ftunci cînd unele decizii de 
arbitraj le erau vădit potriv
nice. Ei au depus prea ușor 
armele, nu au mai luptat cu 
elanul si ambiția cu care In 
alte ocazii au reușit să inver
seze scoruri nefavorabile; se 
pare că poziția fruntașă in cla
sament în loc să-i stimuleze, 
mai mult l-a inhibat, le-a creat 
O febră de joc total nepotrivită 
pentru a aborda lupta dificilă 
cu cele două pretendente la 
titlu din Capitală.
, Feroviarii au cîștigat fără 
dificultate în fata Progresului, 
echipă care l-a făcut multe zile 
fripte în acest campionat. An
trenorul Cornel Rusa a acor
dat mai mult credit tinerilor 
săi elevi șl echipa a cîștigat ca
tegoric cu 13—2. Fără probleme 
a fost și partida formației Di
namo cu C.N. ASE. Campionii, 
tulind întregul lot (mai puțin 
O. Popescu și Nastasiu). au în
vins cu 10—4, depășind — la 
rîndul lor — pe cei de Ia Cri
șul, datorită unui golaveraj su
perior. 

celentă a portarului Munteanu 
și jocul aproape de cerințe al 
echipei in faza defensivă" (loan 
Kunst-Ghermânescu). „mobili
zarea echipei și marea ei 
dorință de victorie" (Nicolae 
Munteanu), precum și — opi
năm noi — diversitatea mijloa
celor întrebuințate atit in a- 
tac cit și in apărare, hotărirea 
cu care au acționat handbaliștii 
noștri în confruntarea cu redu
tabilii lor adversari. Si atunci 
de ce și-au refuzat ei bucuria 
victoriei T „Pentru că atacul a 
fost inconsecvent, ratind incre
dibil după ce construise faze 
de mare frumusețe" (Lascăr 
Pană), „pentru că nu s-au con
centrat in fazele de finalizare" 
(Nicolae Munteanu) și. adău
găm. pentru că eficienta celor 
doi interi — Stingă și Dumitru 
— n-a fost cea așteptată, con
tribuția lor fiind doar de 3 
goluri. Oricum, egalul acesta 
este prețios și poate fi trans
format în succes mai ales după 
rezultatul dintre Iugoslavia și 
Cehoslovacia (17—17).

A doua partidă de miercuri. 
R.F. Germania — U.R.S.S., a avut 
un deznodămînt neașteptat, 
care i-a dezamăgit pe specta
tori. Elevii lui Vlado Sten
zel au pierdut la 10 goluri di
ferență. la capătul unui joc în 
care au acționat dezlinat. fără 
orizont, ca o echipă nepregă
tită, adunată in pripă. Echipa

4G de puncte, realizate prin 22 
de victorii și două meciuri nule. 
Hocheiștii din Sverdlovsk. în 
rîndurile cărora se află jucă
tori cunoscuți, cum ar fi Sta
rikov. Simatov, Neliubin, Pes
tov sau Truhno (ultimul, com
ponent de bază al echipei de 
tineret a Uniunii Sovietice), al
cătuiesc o echipă foarte ofen
sivă, dovadă in acest sens fiind 
cele 141 de goluri înscrise în 
cele 34 de etape scurse pînă in 
prezent. Ultimele rezultate ale 
formației Avtomobilist Sverd
lovsk : o dublă victorie pe te
ren propriu (5—2 și 3—2) cu 
Molot Perm.

Cele două echipe care vor 
reprezenta hocheiul nostru în 
această competiție au avut un 
program diferit de pregătire. 
Prima reprezentativă a tării, 
aflată sub conducerea trioului 
Eduard Pană, Ion Bașa și Ion 
Tiron, după o scurtă perioadă 
de odihnă activă (după cam
pionat...) la Poiana Brașov, și-a 
reluat antrenamentele „din plin" 
la Miercurea Ciuc, unde Gh. 
Huțan, Netedu, Moroșan, Gali, 
Antal. Justinian, Tureanu. Cos- 
tea, Axinte, Cazacu. Hălăucă, 
Nistor, Pisăru. Solyom, B. Nagy 
și ceilalți s-au pregătit intens 
pentru a da o replică valoroa
să celor două redutabile echipe 
de peste hotare. Cit privește 
lotul de tineret, el a lucrat la 
București sub conducerea lui 
▼. Crihan și D. Varga, susți- 
nînd miercuri un meci de an
trenament cu lotul de juniori, 
încheiat la egalitate : 4—4.

Pregătiri se fac și la patinoa
rul „23 August", unde — spe
răm — de mîine. amatorii de 
hochei din București vor fi pre
zent! pentru a încuraja pe ju
cătorii noștri în dificilele în
treceri cu puternicele echipe 
din Cehoslovacia și Uniunea 
Sovietică.

• RETRAGERI, DAR ȘI REINTRĂRI...' 
1981 consemnează acum, la începutul său, 
retragerea din activitatea competițională a 
unor mari performeri al atletismului : 
Rosemarie Ackermann, Ruth Fuchs, foste 
recordmane mondiale. Viktor Saneev, mul
tiplu medaliat olimpic șt Vilma Bardaus- 
kiene, încă deținătoare a recordului mon
dial la săritura In lungime, dar și reintra
rea, după o lungă absență (datorită unul 
traumatism la coloană), a celebrei aruncă
toare do greutate Helena Fibingerova, care 
a reușit, cu 20,20 m, a doua performanță 
mondială a anului. • DESPRE RALIUL 
MONTE CARLO, flash-urile agențiilor in
ternaționale de presă au anunțat în spe
cial liderii diverselor etape, precum și în 
final pe cei care au urcat pe podium. Și 
dacă fotografia echipajului învingător, 
Jean Regnotti și Jean-Marc Andriă (Fran
ța. Renault 5 Turbo) a avut cea mai lar
gă publicitate, nici primul echipaj femi
nin clasat în competiție. Gisele Blume și 
Petra Schuster (R.F.G., Peugeot 104 ZS) nu 
s-a putut plinge din acest punct de vede
re. • CAMPIONUL OLIMPIC DE CICLISM 
AAVO PIKKUUS, fost învingător în Cursa 
Păcii, se dovedește a fi și un foarte bun 
automobilist. La campionatele R.S.S. Esto
ne. el a obținut locul 5 la raliuri. „Nu voi 
face performanță ta automobilism, si prac
tic doar ca sport auxiliar", a declarat cu

noscutul ciclist, rămas devotat curselor pe 
două roți. • LA TRADIȚIONALA ANCHE
TĂ A ZIARULUI „CESKOSLOVENSKY 
SPORT" pentru desemnarea celor mai buni 
alergători europeni ai anului, în cadrul 
trofeului „Pantoful de aur" (care va fi de
cernat în luna iunie, în cadrul unul con
curs internațional la Ostrava), pe primele 
locuri s-au clasat (la anchetă răspunzlnd

374 de specialiști in atletism din 25 de 
țări europene) Tatiana Kazankina, Nadejda 
Ollzarenko (ambele U.R.S.S.) șl Marita 
Koch (R.D.G.) la femei, șl Steve Ovett, 
Sebastian Coe (ambii Anglia) și Pietro 
Mennea (Italia) la băieți. • MAGNETUL 
FOTBALULUI SUD-AMERICAN. Profittad 
de întreruperea campionatelor în anotimpul 
alb, multe echipe (reprezentative și de 
club) din țările est-europene efectuează ta 
această perioadă turnee In țările Americil

de Sud, unde întîlnesc — pe temperaturi 
mult peste zero grade și pe terenuri care 
nu știu ce-1 aceea zăpadă șl gheață — e- 
chipe cu rezonanță sau fără, dar cu ntulți 
fotbaliști de valoare. • DACĂ FOTBA
LUL A AJUNS ÎN SALA (veri turneul de 
la Moscova), de ce n-ar ajunge și hocheiul 
pe iarbă în sală 7 Este adevărat, însă, că 
ta acest din urmă caz iarba n-a mai fost 
sintetică, ci s-a transformat In parchet, dar 
competiția, desfășurată ta Berlinul Occi
dental, a reunit echipe din Europa si de 
peste Ocean, adresîndu-se... jucătoarelor. 
• IN PROBA DE COBORtRE DE LA ST. 
ANTON (Austria), contînd pentru Cupa 
Mondială la schi, și dominată de repre
zentanții țării gazdă, unul din favorițî, 
austriacul Werner Grissman, n-a fost pre
zent la start, fiind suspendat pentru că a 
folosit un... bocanc neregulamentar. S-ar 
putea ca mîine, poimline să auzim despre 
descalificarea unor concurențl care au fo
losit mănuși neregulamentare... • ÎN CO
MISIA DE ANTRENORI a federației polo
neze de atletism, noul președinte este Bo
man Wszola, tatăl campionului olimpic la 
Montreal 1976, la săritura ta înălțime, 
Jacek Wszola, șl acesta membru al respec
tivei comisii. Din tată în fiu se transmite 
ștafeta.

Paul SLAVESCU

Uniunii Sovietice, care a jucat 
excelent, făcind evidență dife
rența de clasă față de adversar, 
a avut în portarul Aleksandr 
Șipcnko „omul nr. 1". El a în
chis pur și simplu poarta, ne- 
lusînd decit nesemnificative 
șanse adversarilor. Firește, a 
fost ajutat și de apărarea gi
gant. care a creat un zid pro
tector, dar meritele sale rămin 
cu totul deosebite. în 55 de 
minute, cit a jucat (a fost, a- 
poi. spre sfirșitul meciului. în
locuit. de Nikolai Jukov). a 
primit doar 8 goluri, multe din 
aruncări de la 7 m sau din faze 
în care omul din față se stre
curase pînă la linia semicercu
lui.

★
La Essen s-a disputat joi 

seara partida dintre reprezen
tativele Iugoslaviei și Ceho
slovaciei (ambele din grupa 
„B“. din care face parte și e- 
chipa țării noastre). La capătul 
unei dispute în ca-e cehoslovacii 
au practicat un joc mai atletic, 
fiind superiori de-a lungul ce
lor 60 de minute, partida s-a 
încheiat cu un surprinzător re
zultat de egalitate : Iugoslavia
— Cehoslovacia 17—17 (7—8).
Principalii realizatori : Elezo- 
vici 8, Rajovici 3, Rinici 2 — 
pentru Iugoslavia : Poliska 4. 
Patiernik 4. Kotrc 3 — pentru 
Cehoslovacia. în această situa
ție toate cele 3 formații au 
șanse de calificare în semifi
nale. dar. cel puțin teoretic, re
prezentativa României deține 
prima șansă. O victorie în me
ciul cu Cehoslovacia înseamnă 
primul loc in grupă, dar și o 
egalitate va aduce calificarea 
Ia beneficiu de goluri în plus 
marcate.

în grupa A, R. F. Germania
— Suedia 23—20 (11—7).

Urmează meciuri nu mai puțin 
aprige, care vor completa ima
ginea valorii actuale a hand
balului de elită, pulsul ei. Vi
neri seara, la capătul celor trei 
etape ale preliminariilor, pri
mele două clasate in fiecare 
serie se vor califica pentru se
mifinale. Cîștigătoarea grupei 
„A" va juca cu formația cla
sată pe locul 2 în grupa „B". 
iar liderul seriei secunde cu a 
doua echipă din prima grupă. 
Meciurile vor avea loc simbă- 
tă. Duminică este ziua finale
lor : învingătoarele din se
mifinale iși vor disputa locu
rile 1—2, iar Învinsele pozițiile 
3—4. Ambele reuniuni sînt pro
gramate la* Westphallenhalle 
din Dortmund.

Iată acum programul zilei 
de vineri : or* 20 : România — 
Cehoslovacia ; ora 21,30 : Uniu
nea Sovietică — Suedia. Parti
dele se vor desfășura în sala 
Munsterland din Milnster.

Hristoche NAUM

PRIMII IADREAJI Al C.E. DE PATINAJ ARTISTIC
VIENA, 5 (Agerpres). — Pe 

patinoarul olimpic din Inns
bruck au continuat campiona
tele europene de patinaj artis
tic. în proba de perechi meda
lia de aur a fost cucerită de 
Irina Vorobieva și Igor Lisovski 
(U.R.S.S.) cu 1,4 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Christina Riegel — Andreas 
Nischwitz (R.F. Germania) — 
3,2 puncte (medalie de argint)

BUDAPESTA, 5 (Agerpres). 
— In ultima zi a concursului 
internațional de atletism des
fășurat pe teren acoperit la 
Budapesta, recordmana Româ
niei Natalia Mărășescu a cîș
tigat detașat proba de 1 500 m. 
reaiizînd timpul de 4:13,5. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Bene (Ungaria) — 4:22,5 și
Ceskova (Cehoslovacia) 4:23,7.

în proba feminină de 400 m, 
lupta pentru victorie a fost 
deosebit de spectaculoasă. Pri
ma a trecut linia de sosire 
Petrik- (Ungaria) cronometrată

PREGĂTIRI PENTRU 
PRELIMINARIILE C.M.

• Selecționata Ungariei care 
se pregătește în vederea preli
minariilor C.M. a susținut o 
nouă întilnire în Argentina., 
jucînd la Mar del Plata în 
compania cunoscutei formații 
River Plata. Au cîștigat fotba
liștii argentinieni cu 2—1 (1—0).
• Peste 15 000 de specta

tori au urmărit la Lima meciul 
amical dintre selecționatele 
Perului și Cehoslovaciei. Fot
baliștii cehoslovaci au obținut 
victoria cu 3—1 (1—0) prin

Tinărul atacant Vizek, noul 
„tunar" * al reprezentativei 

Cehoslovaciei
punctele marcate de Vizek (2) 
și Jacubek. Pentru gazde a 
Înscris Uribe.

• La Tel Aviv. in prezența 
a peste 30 000 de spectatori s-au 
intilnit într-o partidă amicală 
echipele Israelului și Austriei. 
Gazdele au terminat învingă
toare cu 1—0 (0—0) prin punc
tul marcat de Cohen în minu
tul 86.

ECHIPE DE CLUB IN TURNEE
• în turneul pe care-1 

întreprinde în Argentina echipa 

și Marina Cerkasova — Serghei 
Șahrai (U.R.S.S.) — 3,8 puncte 
(medalie de bronz).

După desfășurarea „progra
mului scurt" în proba indivi
duală masculină pe primul loc 
in clasament se a£lă Herman 
Schulz (R.D. Germană) cu 2,6 
puncte, urmat de Igor Bobrin 
(U.R.S.S.) — 2,8 puncte și Jean 
Christophe Simond (Franța) cu 
3 puncte. 

cu timpul de 55,4, urmată de 
atletele românce Niculina La- 
zarciuc — 55,9 și Elena Tăriță 
— 56,1.

Alte rezultate : masculin : 
greutate — Vasicek (Ceho
slovacia) 18,99 m ; 1 500 m — 
Toth (Ungaria) 3:42,0 ; înălți
me — Jambor (Ungaria) 2,28 
m ; 60 m garduri — Hristov 
(Bulgaria) 7,78; lungime — 
Szalma (Ungaria) 7,72 m ; pră
jină — Szalbert (Ungaria) 5,38 
m ; feminin : 60 m plat — Wal
ter (R. D. Germană) 7,40.

Ferencvaros Budapesta a in
tilnit, la Buenos Aires, forma
ția San Lorenzo. Jocul a luat 
sfîrșit cu un rezultat egal : 
0—0.

• Continuîndu-și turneul in 
Anglia, Steaua Roșie din Bel
grad a intilnit pe Nottingham 
Forest. Fotbaliștii iugoslavi 
au obținut victoria cu 3—1 
(2—0). Au marcat Repcici (2) și 
Sestici. Pentru gazde a înscris 
Trevor Francis.

• Echipa Sparta l’raga, 
care se află în turneu in Co
lumbia. a evoluat Ia Medellin 
în compania echipei locale In- 
dependiente. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 
1—1 (0-0).

• TELEX •
ATLETISM • Proba de 60 m 

garduri din cadrul concursului 
„indoor" de la Milano a fost câș
tigată de francezul Guy Drut cu 
timpul de 7,87. Polonezul Jaoek 
Wszola a terminat Învingător Ia 
săritură in înălțime, cu 2,26 m. 
Stones (S.U.A.) s-a clasat pe lo
cul doi — 2,23 m. Atletul ameri
can Tom Hintnaus a ocupat pri
mul loc la prăjină, cu 5,40 m. 
Polonezul Kozakiewicz a ratat 
la 5,00 m. • Atletul irlandez Paul 
Deegan a terminat învingător în 
crosul de la Brumath (în apro
piere de Strasbourg), cronometrat 
pe distanța de 10 km cu timpul 
de 20:53. Francezul Jacky Box- 
berger a ocupat locul doi. la ÎS 
sec.

ȘAH • La Val Ihorens (estul 
Franței) s-a disputat o întilnire 
internațională între echipele Fran
ței și R. P. Chineze. Oaspeții au 
repurtat victoria cu scorul do 
25,5—22,5 p. In clasamentul indi
vidual prunul loc a fost ocupat 
rte Jinghuan (R. P. Chineză), cu 
o o-

tenis • In primul meci al fi
nalei C.E. pe teren acoperit, echi
pa R. F. Germania a învins la 
Moscova CU 2—1 selecționata 
U.R.S.S. (Zverev — Pinner 7—5, 
3—6, 6—3 ; Gehring — Borisov 
7—5. 7—5 ; Eberhardt, Zlpt — Bo
risov, Pugaiev 7—5, 6—7, 7—6).' 
Alte rezultate din cadrul acestei 
competiții : Goteborg : Suedia — 
Finlanda 3—0 (pentru locul 3) J 
Huddersfield : Anglia — Cehoslo
vacia 2—1 (locul 5) ; Debrețin : 
Ungaria — Austria 1—2 (locul 7).’ 
Intilnlrile retur se vor desfășura 
la sfirșitul acestei săptămîni. • 
în turneul feminin de la Detroit,’ ’ 
jucătoarea americană Leslie Allen 
a învins-o cu 6—1. 6—4 pe '
Virginia Ruzicl. Alte rezultate : ' 
Wendy Turnbull — Lou Platele 
6—3, 6—4 ; Claudia Kohde — Julie 
Harrington 8—3. 7—6 ; Barbara
Potter — Susan Mascarin 6—3; 
6—3. • La Toronto : Bjorn Borg
— Sandy Mayer 6—4, 3—6, 6—2 ; 
Vitas GerulalHs — Johan Krlek 
6—3. 4—6, 6—3 : Jimmy Connors
— Wojtek Fibak 6—3, 6—4 ; John 
McEnroe — Hie Năstase 6—1 2—0 
tabandonî
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