
VIZITA PRfȘEDINTfLUI
REPUBLICII ARABE SIRIENE,
HAFEZ AL-ASSAD

Vineri dimineața, secretarul 
general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Assad, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru so
cialism.

La solemnitate au participat 
tovarășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, Gheorghe Dolgu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Nicolae Ganea. prim vice
președinte al Consiliului popu
lar municipal București, gene- 
ral-locotenent Constantin Popa, 
locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major, Grigore Comartin, am
basadorul tării noastre la Damasc, generali.

In fata Monumentului erau 
prezenți numeroși cetățeni ai Capitalei.

împreună cu președintele 
Ilafez Al-Assad, la ceremonie 
au participat personalități si
riene care îl însoțesc in vizita in țara noastră.

O gardă militară a prezentat onorul.
Au fost intonate imnurile de 

stat ale României și Siriei.
După depunerea coroanei de 

flori, s-a păstrat un moment de reculegere.
S-a vizitat apoi rotonda Monumentului.

★
Vineri, 6 februarie, au con

tinuat — la Snagov — convor
birile oficiale dintre secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul 
general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene, tovarășul 
Hafez Al-Assad.

In cadrul noii runde de con-

Vasile Huțanu, excelent -tehni
cian, unul din jucătorii de bază 
ai echipei noastre, in plină 

acțiune

Foto : Vasilc BAGEAC

VOLEIBALISTELE OE LA DINAMO 

bucurești Învingătoare 
In turneul de la berlin 
farul Consianfa pc locul 3

BERLIN, 6 (Agerpres). — 
Competiția internațională femi
nină de volei de la Berlin s-a 
încheiat cu succesul echipei 
Dinamo București, care a ter
minat neînvinsă turneul totali- 
zînd 6 p. Pe locurile următoare 
s-au clasat formațiile Dynamo 
Berlin — 5 p, Farul Constanța 
— 4 p și T.S.C. Berlin — 3 p.

în ultima zi a turneului, Di
namo București a cîștigat cu 
3—1 (15—11, 6—15, 15—4, 15—7) 
în fata echipei Dynamo Berlin, 
iar Farul Constanța a întrecut 
cu 3—1 (15—4, 15—6, 10—15,
15—12) formația T.S.C. Berlin. 

vorbiri desfășurată in aceeași 
atmosferă de caldă prietenie și 
sinceritate, cei doi șefi de stat 
au reluat examinarea proble
melor privind dezvoltarea rela
țiilor româno-siriene, expri- 
mînd voința comună de a ex
tinde și aprofunda colaborarea 
pe multiple planuri dintre 
România și Siria, de a conso
lida și adinei tot mai mult 
prietenia dintre popoarele noas
tre, in folosul și spre binele lor, 
al păcii, înțelegerii și cooperă
rii intre națiuni.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad au continuat, 
de asemenea, schimbul larg de 
păreri in probleme actuale ale 
vieții politice internaționale.

A fost subliniată necesitatea 
întăririi solidarității și cola
borării popoarelor, a tuturor 
forțelor antiimperialiste și pro
gresiste de pretutindeni în lup
ta pentru pace, pentru elimi
narea pericolelor de război, 
pentru rezolvarea pe , cale 
politică, prin tratative, a stă
rilor de încordare și conflict, a 
tuturor diferendelor dintre sta
te. Cei doi președinți au rea
firmat hotărîrea României și 
Siriei de a acționa pentru îm
piedicarea agravării situației 
internaționale, pentru relua
rea și continuarea cursului spre 
destindere și largă colaborare 
între țări, pentru apărarea li
bertății și independenței popoa
relor, pentru integritatea teri
torială a fiecărui stat, pentru 
triumful cauzei păcii, progresu
lui și cooperării în lume.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
reținut la dejun pe tovarășul 
Hafez Al-Assad, dejun care 
s-a desfășurat intr-o ambianță 
cordială, de caldă prietenie ca
racteristică bunelor relații ro
mâno-siriene.

Azi, I<i patinoarul „23 August prima etapă

a „Cupei federației'' la hochei

T.J. GOTTWAIOOV —AVT0M08ILIST SHIIOIIHSK
• In deschidere: România - România (lot olimpic) « Duminică,

prima noastră echipă intilnește pe T. J. Gottwaldov

Un cuplaj atractiv, al cărui 
,meci-vedetă“ opune clouă va
loroase reprezentante ale ho
cheiului din Uniunea Sovietică 
și Cehoslovacia — iată ce oferă 
azi. în ziua startului. „Cupa 
Federației", competiție tradițio
nală a hocheiului nostru. Inte

------------ --------------- PROGRAM-----------------------------
Azi* ora 15 : ROMÂNIA — ROMÂNIA (lot olimpic), ar

bitru : M. Presneanu. ajutat de St. Enciu și J. Becze ; ora 
17 : T. J. GOTTWALDOV — AVTOMOBILIST SVERD
LOVSK, arbitru ' El. Gubernu, ajutat de Gh. Mureșeanu si 
M. Dinu.

Mîine. ora 15 : ROMÂNIA (lot olimpic) — AVTOMOBI
LIST SVERDLOVSK : ora 17 : ROMÂNIA — T. J. GOTT
WALDOV

resul pentru această frumoasă 
întrecere sportivă se amplifică, 
dacă avem în vedere că si 
echipa noastră reprezentativă se 
prezintă cu un palmares din
tre cele mai bogate în realizări, 
obținînd în acest sezon o suită 
de rezultate excelente, printre 
care notăm victorii asupra e- 
chipelor Poloniei si R.D. Ger
mane (ultima în deplasare 1).

Dornici de a confirma în fata 
publicului bucureștean bunele 
comportări despre care vorbeam 
mai înainte, hocheiștii români 
au lucrat. în ultimele zile, la 
Miercurea Ciuc și de miercuri 
Ia București, cu multă poftă și 
mai ales, cum preciza antreno
rul principal al lotului. Eduard 
Pană : „... cu multă disciplină 
și responsabilitate". Sînt lucruri 
care ne dau garanția unei com
portări bune în compania valo-
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SĂPTĂMiNA ÎNTRECERILOR DE SCHI ALE „DACIADEI<1
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DANIELA UNCROP A CUCERIT

CEL DE-AL DOILEA TITLU

Azi se dispută proba de slalom special, seniori și senioare

I

Daniela Uncrop (A.S.U. Pitești), 
la al treilea titlu de campioană 
in anul 19S1 : cel din proba de 

slalom uriaș, cișligat ieri.

roaselor formații T. J. Gottwal- 
dov (care a deplasat lotul 
complet) și Avtomobiiist 
Sverdlovsk, ajunsă la Bucu
rești încă de joi și arătînd. la 
antrenamentele de la patinoa
rul „23 August", o bună formă 
și calitățile caracteristice ho

cheiului sovietic : viteză teh
nică. forță.

întrecerea programează prima 
etapă azi, dc la ora 15 (meciul 
al doilea va avea loc la ora 17). 
urmînd să continue duminică 
si marți, după ce luni va fi 
zi de pauză.

în încheiere dorim să reamin
tim publicului spectator că. in 
conformitate cu regulamentul 
jocului de hochei, FUMATUL 
ESTE INTERZIS pe patinoare. 
Să ne gîndim. măcar o clipă, 
in momentul cînd aprindem o 
țigară, la hocheiștii pe care-i 
admirăm și care sînt obligați 
să joace, să depună o mare 
cantitate de efort și să se re
facă. rapid, pe l ă ici le de schimb. 
In aerul viciat de fumul țigă
rilor...

POIANA BRAȘOV, fi (prin 
telefon). Dacă în prima zi a 
finalelor „Daciadei" la schi al
pin pentru seniori și senioare 
frumoasa stațiune de la poalele 
Postăvarului era scăldată de 
un soare strălucitor, dacă joi 
cînd a avut loc slalomul uriaș 
pentru băieți vremea a fost 
închisă, în schimb azi (n.r. 
ieri) peste Poiana Brașovului 
ningea intens. Deci la ora star
tului în proba de slalom 
uriaș, rezervată fetelor, fulgi 
mari de zăpadă cădeau din 
înălțimi. în plus, în unele zone 
de pe Sulinar, p« o lungime 
de 1 500 m, cu o diferență de 
nivel de 300 m, valuri de 
ceață îngreuiau evident misiu
nea schioarelor. în prima man
șă antrenorul Mircea Ene a 
trasat 46 de porți, în cea de-a 
doua Paul Ivăneseu a aranjat 
44.

Plecată cu nr. 2 din start, 
Mariana Axinte a făcut o 
cursă bună, a evitat capcanele 
traseului și a înregistrat tim
pul de 1:42,28. Pină la ultima 
concurentă nici una nu a mai 
reușit să o depășească pe re
prezentanta A.S.A. Principalele 
contracandidate, Erica Codres- 
cu cu 1:43,80 și Daniela Uncrop 
cu 1:43,90 — datorită diferen
ței apreciabile — nu păreau să 
mai emită pretenții la suprema
ție. Am remarcat, in schimb, e- 
voluțiile unor foarte tinere 
schioare, cum sînt Anca Moraru 
(12 ani) și Delia Parate care 
au luptat de la egal cu expe
rimentatele lor adversare.

în aceleași condiții s-a dispu
tat și manșa a doua. Toată lu
mea nu aștepta decit confir

SCHIORII SE PREGĂTESC INTENS 
Cil GiNDUL EA STARTURILE 

UNIVERSIADEI DE IARNA
Universiada de iarnă este 

foarte aproape. După cum se 
știe, între 24 februarie și 4 
martie, la Jaca, în Spania, vor 
avea loc întrecerile „Olimpia
dei albe" rezervate studenților, 
la care vor participa, la di
verse ramuri, și membrii unei 
delegații de sportivi români.

Pregătirile au început din 
vreme, printre cei mai harnici 
numărîndu-se schioarele și 
schiorii fondiști. Pe traseele 
din Poiana mică a Brașovului, 
pe cele din Ruia (unde altitu
dinea este mai ridicată) băieții 
și fetele parcurg kilometri 
după kilometri, sub controlul 
sever al cronometreior celor 
doi antrenori. Nicolae Dudu și 
Nicolae Dogaru. Ritmui este 
alert, indicațiile specialiștilor 
sînt urmate întocmai. Rafalele 
de vînt nici nu sînt luate în 
seamă de sportivi, care aleargă 
continuu. în schimb, antrenorii 
stau zgribuliți la posturile lor. 
notînd timpii realizați. Comen
tariile le vor face la cabană. 
Notăm în fugă numele sporti
vilor : Ion Lungociu, Iloria 
Oros, Gyula Kiss, Vasile Beje- 
naru, Gheorghe Găvenea, Ion 
Moise, Elena Lagusis, Iuliana 
Popoiu, Emilia Raus, Piroșca 
Abos, Magdalena Hîrlav, Came
lia Corfariu.

Efortul în antrenament este 
evident, iar aprobările tacite 
ale celoir doi specialiști con
firmă că munca decurge bine.

La vila „Rîndumca", stăm 

I

marea de către Mariana Axin
te a posturii sale de lideră. 
Primele 5 clasate au pornit a- 
cum în ordinea inversă a tim
pilor realizați. Daniela Uncrop 
(A.S.U." Pitești) a alunecat mal 
bine ca in prima coborire, a 
urmat traseul cel mai adecvat, 
iar la sosire stația de cronome
traj a marcat pentru Daniela 
timpul de 1:47,48. Apoi Erica 
Codrescu (Dinamo), care acuză 
o accidentare mai veche, a fă
cut o cursă bună, iar timpul 
de 1:47,76 a situat-o. deocam
dată, pe locul secund. Ultima 
din grupa primelor 5 a fost 
Mariana Axinte. Ea a pornit 
hotărîtă să-și apere zestrea a- 
cumulată. A mers bine o bună 
parte, dar la o „dublă" așezată 
in „canal", care nu punea pro
bleme deosebite, ea s-a 
încurcat ca o novice, a ata
cat... cum nu trebuia, a pier
dut timp extrem de prețios șl, 
după cum se va vedea la so
sire, chiar titlul de campioană. 
Daniela Uncrop, care aștepta 
rezultatul Marianei cu sufletul 
la gură, în momentul cind a 
aflat că a depășit-o la total cu 
doar 11 sutimi și a devenit 
campioană a „Daciadei", a 
izbucnit în lacrimi, lacrimi 
ale bucuriei, urmate de 
îmbrățișările celor care o 
felicitau pentru cel de al 
doilea titlu cucerit.

O mențiune specială pentru 
Delia Parate care la o virstă 
fragedă a reușit, printr-o evo
luție foarte frumoasă, să ocu-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

de vorbă cu Nicolae Dudu, 
care intuiește întrebările șl 
intră direct în subiect : „Pen
tru schiorii fondiști princi
palul obiectiv al sezonului îl 
reprezintă întrecerile Univer
siadei. Avem proiecte impor
tante : clasări între primele 
trei locuri la fete, la 10 km și 
3X5 km, și între primii șase 
la băieți la 15 km și 4 X 1* 
km. Pentru aceasta ne-am pre
gătit intens. Am avut însă cî- 
teva neplăceri cu Lungociu și 
Oros, care au fost bolnavi și 
acum sint în refacere. Medicul 
lotului nostru. Gheorghe Tul- 
van, speră ca ei să reintre in 
plenitudinea forțelor cit mai 
repede".

Pe „alpini" i-am găsit în 
Postăvar. Antrenorul lor, Ște
fan Sava, urmărea cu atenție 
șerpuirile printre porți ale Da
nielei Uncrop, ale lui Alin 
Năstase, Ioan Cavasi și Csaba 
Portik.

Coborîrile se repetă. Indica
țiile antrenorului sînt clare. 
Fiecare inexactitate trebuie eli
minată. Se lucrează pentru 
o tehnică și precizie de kino- 
gramă. Fiecare mișcare, fiecare 
înclinare a corpului este corec
tată cu rigurozitate.

Antrenamentele continuă non
stop. Nu ne rămîne acum decît 
să așteptăm starturile schiori
lor noștri la Universiada de 
iarnă, pe cae le dorim încu
nunate de rezultate cit mal 
bune. (»’. Iv.).



Au început turneele pe grupe valorice Iu volei (m)
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Ieri au început la Bala Mare, 
Timișoara și București turneele 
pe grupe valorice ale campio
natului masculin de volei. Iată 
amănunte de Ia aceste meciuri.

BAIA MARE. 6 (prin tele
fon). în fata unui public nu
meros a început vineri după- 
amiază turneul pentru locurile
I— 4. Partida de debut o opus 
steliștilor bucureșteni pe Uni
versitatea Craiova, cele două 
echipe furnizînd un meci in
teresant. în limitele unei cali
tăți a jocului acceptabil. După 
primele două seturi, cîstigate 
foarte ușor de bucureșteni. stu
denții, puternic încurajați de 
public, ajung să conducă cu
II— 2. în final revenirea mili
tarilor nepericlitînd victoria 
craiovenilor. în ultimul set. 
militarii se concentrează și cîs- 
tigă lejer. Scor final 3—1 (9, 
6, —8. 6). Cei mai buni jucă
tori de pe teren Pop, Chifu, 
Macavei și Țerbea (S). Stoian, 
Braun. Grigoras (U). Arbitri : 
E. Ududec 
V. Szakacs

Cei peste 
prezenți în 
mărit apoi 
ntmo . . ___
Baia Marc, care le-a oferit un 
volei de calitate și un joc spec
taculos. După ce au cîștigat pri
mul set. localnicii s-au rela
xat si Dinamo a dominat co
pios următoarele două seturi. 
Revenirea băirră cnilor si res
tabilirea egalității la seturi au 
readus însă speranțele în tri
bune. dar in setul decisiv, cam
pionii au luptat frumos și au 
obținut victoria cu 3—2 (—9, 
8, 5. —10, 9). Remarcați : Oros, 
Vrîncuț, Tutovan, Dumănoiu 
(Dinamo). Arbuzov, Coreheș, 
Ignișka și Mîțu (Explorări). 
Arbitri : Al. Dragomir (Bucu
rești). și V Arhire (Brașov). 
(V. SASĂRAND, coresp.).

TIMIȘOARA, 6 (prin telefon), 
în turneul echipelor care au 
reușit să evite retrogradarea. 
Tractorul Brașov cu un atac 
plin de fantezie și un blocaj 
prompt a învins o echipă. Sil- 
vania Simleu Silvaniei, care s-a 
străduit să fie un bun parte
ner de joc. Scor : 
4. 10). “

v.(Suceava)
(B. Mare).
3 000 de spectatori 

saîa „Dacia" au ur- 
derbyul zilei. Di- 

București — Explorări

3—0 (12.
Remarcări : Hînda, 

Pîntea și Aranici (T). Chiș, 
Băroiu, Năsăudean (S), în ur
mătorul meci studenții timișo
reni cu un atac în forță au 
făcut un adevărat galop 
sănătate. învingînd cu 3—0 (8. 
4, 4) pe Delta Tulcea. S-au de-

de

VÎ- 
CC.

tasat Grâdinaru, Cionca, 
nătu — toți de la gazde. 
CREȚU — coresp.).

BUCUREȘTI. Tensionată 
aspră este lupta pentru supra
viețuire în prima divizie. Cu 
atît mai mult cu cît primul 
turneu al 
desfășoară 
de obicei 
nă. care a 
aseată la 
Si C.S.U. 
pune din __ _______
lor măsuri suplimentare de a- 
sigurare a desfășurării turneu
lui în bune condițiuni în con
tinuare. Intîlnirea dintre fero
viari si studenții gălățeni s-a 
caracterizat printr-o luptă ex
trem de strînsă. spectaculoasă, 
mai ales ca evoluție a scoru
lui. dar dusă cu mijloace teh- 
nico-tactice sub exigentele ca
lității. încurajat tot timpul de 
galerie. Rapidul a luptat din 
răsputeri cu adversari mai sti
lați si mai viguroși izbutind 
în final să cîștige cu 3—1 (15. 
—12, 14, 11). întoarcerile
spectaculoase de scor de pe 
parcursul seturilor au consti
tuit sarea și piperul _ acestui 
meci. In primul 
condus cu 6—1. 
făcut 10—6. s-a 
nou după 10—9. 
13—9 și 14—12, 
revenit si a 
la 15—14 pe 
cauza unei 
de fileu la 
rapidiștilor care cîștigă apoi în 
prelungiri. In setul doi Rr^’d 
conduce cu 7—3. dar este ega
lat la 10 și pierde setul. în al 
treilea set giuleștenii au din 
nou avantaje : 6—2, 9—5. 11—8. 
le pierd 
iarăși în 
din nou 
patrulea
6—1. 7—2, 11—5 dar cedează din 
nou. Cei mai buni : Adam,
Prisăcaru, Ion și Ioxiescu de 
la învingători, Feodorov, Sîrbu, 
Pustiu (precum și rezervele 
Zaharescu și Cojocaru de la 
învinși). Au arbitrat bine C. 
Mușat ^Constanța) — I.
lescu

La 
și cu 
Si pe .. ................
dintre Calculatorul București și 
Viitorul Bacău, cîștigat 
rutinei jucătorilor săi de 
băcăuană cu 3—1 (—13. 
7). (A. B.)

si

grupei de subsol se 
în ambianta creată 

de galeria giulestea- 
cam întrecut măsura 
meciul dintre Rapid 
Galați, ceea ce Îm
părțea organizatori-

set, C.S.U. a 
apoi Rapid a 
distantat din 
ajungînd la 
dar C.S.U. a 
minge de set 
a ratat-o din

avut
care
atingeri nefericite 
un atac în aut al

și gălătenii se găsesc 
fata mingii de set, dar 
ratează. In cel de-al 
conduc gălătenii cu

Nicu-
(București).

fel de disputat, dar 
mai multi nervi în 
margine a fost și meciul

parcă 
teren

gratie 
echipa 
14, 16.

Divizia „A“ de baschet feminin

DE MIINE, DIN NOU UN TURNEU AL DERBYURILOR
Cea mad disputată ediție (din 

ultimii 20 de ani) a campio
natului național de baschet fe
minin se reia prin meciurile 
turului al treilea, care vor avea 
loc, de duminică pînă joi, în 
eala Floreasca din București. 
La titlu candidează, cu șanse 
sensibil apropiate, trei echipe, 
iar celelalte trei formații din 
grupa valorică 1—6 pot (și au 
dovedit-o de mai multe ori) să 
obțină victorii asupra superioa
relor lor în clasament. Desigur, 
interesul major este stîrndt, to
tuși. de lupta pentru titlu, la 
care participă Unversitatea 
Cluj-Napoca (să fie în stare 
actualele baschetbaliste de la 
„U“ să reediteze performanțele 
predecesoarelor lor de acum 
aproape trei decenii, cînd — 
in 1953 și 1954 — Știința cîști- 
ga, doi ani la rînd, titlul de

campioană ?), Voința București 
(care de cîțiva ani tatonează — 
dar numai atît — locul I) și 
Politehnica C.S.Ș. 2 București 
(actuala campioană a țării), 
echipe care vor susține parti
dele directe luni (Politehnica — 
Voința), miercuri (,.U“ — Po
litehnica) și joi (Voința — ,.U“).

Pînă atunci, să amintim că 
mîine, de la ora 15,30, se des
fășoară întîlnirile : Voința
București — Comerțul Lie 
„Bolyai" Tg. Mureș (in tururi
le precedente : 87—83 și 88—79), 
Politehnica C.S.Ș. 2 — Crișul 
Oradea (88—80, 91—79) și Uni
versitatea Cluj-Napoca — Voin
ța Brașov (89—79, 76—64).

Clasamentul îna:ntea acestor 
jocuri : 1. „U“ 17 p. 2. Voința 
Buc. 17 p, 3 Politehnica 16 p. 
4. Comerțul 14 p, 5. Crișul 
13 p, 6. Voința Brașov 13 p.

Seria galelor din cadrul trialu
lui boxerilor juniori, organizat în 
sala clubului I.S.B. din Capitală, 
a continuat vineri cu partidele de 
verificare a boxerilor de la ca
tegoriile mari (de la ușoară în 
sus). In ring au apărut, aproape 
în toate întîlnirile, sportivi care 
mai obținuseră victorii și în pri
mele zile. Așa se și explică fap
tul că majoritatea meciurilor au 
fost de o factură tehnică supe
rioară celor precedente și mult 
mai disputate.

Chiar în 
am asistat 
fruntare : 
Gheorghe), . _____
bită tenacitate și foarte bine pre
gătit din punct de vedere fizic, 
a încercat să-1 depășească și pc 
cel de al treilea adversar care 
i-a fost opus în turneul de la 
București, M. T&tulea (Electropu- 
tere). Dar craioveanul, mult mai 
înalt decît el și bun executant al 
loviturilor directe, a făcut față 
cu bine asalturilor din prima 
repriză ale lui Jakab. contrîndu-1

partida inaugurală, 
la o asemenea 
P. Jakab (Met. 
sportiv de o deose-

con
st.

„CUPA 16 FEBRUARIE" LA
BRAȘOV, 6 (prin telefon). Tra

diționala competiție de lupte 
„Cupa 16 Februarie** a continuat 
vineri, în sala Armata din loca
litate, cu întrecerile la greco-ro- 
mane, Ia care sînt înscriși 279 de 
concurenți, tineri între 17 și 23 
de ani. Reuniunea de vineri a 
fost prefațată de o interesantă 
expunere asupra noii concepții a 
luptelor modeme făcută de an
trenorul emerit Ion Corneanu, 
prin care s-a solicitat sportivilor 
folosirea tuturor procedeelor teh
nice de-a lungul celor 6 minute, 
cît durează acum 
mizîndu-se astfel 
acest fapt a ieșit 
vidență chiar din

un meci, dina- 
Intrecerea. Și 

pregnant în e- 
prlmele dispute

deseori pe acesta cu directe de 
dreapta. In rundul doi, la două 
puternice „contre**, Jakab a fost 
trimis la podea, arbitrul oprind 
astfel meciul: O partidă la fel de 
disputată a fost* cea dintre A. 
Ordog (Crișul Oradea) și M. Vi- 
tan (Carpați Mîrșa), la categoria 
mijlocie mică, orădeanul primind 
decizia la puncte. La aceeași 
tegorie, A. Orbulescu (Voința 
ransebeș) — boxer cu un stil 
rat și eficace — l-a depășit 
puncte pe buzoianul O. Miclea, 
junior care se remarcase pentru 
deosebitele sale calități fizice, în 
întrecerile d« pînă acum. S-au 
mai evidențiat G. Adafinei (I.M.G. 
Buc.). Gh. Cimcrdean (I.S.C. Tur- 
zii), din nou E. Ștefi (Olimpia 
Craiova), S. Gligor (I.S. C. Tur- 
zii), B. Stănică (Olimpia Craiova) 
și patru grei în vîrstă de 16—17 
ani : D. Negrescu (Met. 
O. Grigorescu (Voința 
beș). E. Muvaru (C.S.M. 
și S. Dumitru (Flacăra 
tineri a căror pregătire 
urmărită cu multă grijă.

»
„CUPA STEAUA" 

LA ATLETISM
do

ca- 
Ca- 
cu- 

la

Buc.),
Caranse- 

Reșița) 
Moreni), 

trebuie 
(M. Tr.).

LUPTE GRECO-ROMANE
între concurenții de la catego
riile 57, 62, 68 , 74 și 82 kg, care 
au susținut un tur eliminatoriu, 
datorită numărului mare de par
ticipant!. Iată și cîteva rezultate 
din prima reuniune — cat. 57 kg: 
Gh. Moroșan (Dinamo Buc.) b.p. 
N. D.ma (Dunărea Galați), I. Că
rare (Dunărea Galați) b.t. D. Al- 
dea (Ceahlăul P. N.), G. Augus
tin (Voința B. ’ ' • "
(C.F.R.
Staudt 
Ghiban 
duraru 
(Steaua), A. Arghir (Muscelul C. 
Dung) b. dese. V. Floricică (L. C. 
Pitești). Concursul de greco-ro- 
mane se încheie sîmbătă. (Carol 
GRUIA — coresp.).

M.) b.t. I. Covaci 
cat. 62 kg : D. 

Buc.) b. dese. V.
Tulcea), Gh. Pă-

Tim.) ;
(Rapid
(Delta

(Dinamo Buc.) b.t. I. Sima

Concursul pe teren acoperit 
tat cu „Cupa Steaua** reprezin
tă, de mai mulți ani, una dintre 
cele mai importante 'competiții 
ale atletismului nostru indoor. 
La întrecerile din acest an, pro
gramate astăzi (de la ora 16) și 
mîine (de la ora 10) vor lua 
parte numeroși concurenți din 
mai multe localități din țară. In 
afara atleților bucureșteni, vor 
fi prezenți sportivi din Constan
ța, Brașov, Ploiești, Cluj-Napoca, 
Timișoara etc. între aceștia, unii 
dintre cei mai valoroși atleți ai 
noștri : CI. Șușelescu, J. Schrom, 
C. Ivan, I. Oltean, Ad. Protcasa, 
S. Matei, N. Ligor, Doina 
lan, Anișoara Cușmir, 
Matei, Niculina Vașilc, 
Loghin.

La startul competiției 
prezenți, de asemenea, atleți din 
Bulgaria, de la Ț.S.K.A. Solia.

„Cupa Steaua** constituie o ul
timă repetiție în vederea con
cursului republican al seniorilor 
(în fapt, campionatele țării !) 
programat în București, în ace
eași sală de la ,,23 August**, la 
sfîrșitul săptămînii viitoafe. Par
ticiparea Ia acest concurs este 
condiționată de îndeplinirea 
prealabilă a anumitor standar- 
duri : bărbați : 60 m — 6,8 (sau 
10,7 pe 100 m), 60 mg — 8,3 (sau 
15,0 pe 110 mg), lungime — 7,25 
m, triplu — 15,00 m. înălțime — 
2,05 m, prăjină — 4,40 m. greu
tate — 14,00 m • femei : 60 m — 
7,6 (11,9), 60 mg — 8,8 (14,6),
lungime — 5,00 m, înălțime — 
1,70 m, greutate — 13,50 m.

& în cadrul recentului coneurs 
F.I.S.U. de la Sofia, semifondis- 
tul nostru Laszlo Darvaș, clasat 
al 5-lea la 800 m, a 
nou record național 
Un nou record a 
sprinterul clujean 
Ivan — 5,01 s, 
cursei de 50 m.

Cio- 
Monica 

Mihaela

vor fi

în

realizat un 
cu 1:51,5. 
obținut și 
Constantin 

semifinalele

întrecerile de tenis de masă pe echipe
CRAIOVA, G (prin telefon). în 

Sala sporturilor continuă întrece
rile campionatelor republicane de 
tenis de masă pe echipe de ju
niori. în concursul masculin, 
pînă la ora convorbirii, în seria 
I sînt neînvinse formațiile Uni
versitatea Craiova I (E. Florescu, 
M. Nicoreseu, P. Haldan) și C.S.Ș. 
Odorheiu Secuiesc I (A. Fejer, A. 
FUldp, A. Schmidt). Universita
tea I a eîșt’gat cu 5—0 partidele 
cu C.S.M. Cluj-Napoca I, Voința 
Satu Mare II și C.S.Ș. Od. Secu
iesc 11, în timp ce C.S.Ș. Odor
heiu Secuiesc I a trecut de Voința 
S. Mare II (5—2), C.S.Ș. Od. Se
cuiesc n (5—4) și înfrățirea Tg. 
Mureș (5—2). în seria a II-a con
duce, neînvinsă, Universitatea 
Craiova II (C. Bădoi, V. Florea, 

Tiugan). cu victorii la Voința 
S. Marc I (5—0), C.S.S. Rovine 
Craiova (5—1) și C.S.M. Cj.-N. 
(5—1).
în concursul feminin, în seria 

I, două echipe sînt neînvinse 

PATINATORII BRAȘOVENI 
ÎNVINGĂTORI

IN „CUPA HARGHITA"
Pe p-ista naturală din Miercurea 

Ciuc s-au desfășurat întrecerile 
„Cupei Harghita**, la care au luat 
parte patinatori de viteză, de 
toate categoriile, din 12 cluburi și 
asociații sportive. în program au 
figurat probe de sprint, victoria 
revenind la 500 m Evei Șandor 
(S.C. Miercurea Ciuc) cu 44,3 (nou 
record de ’
Opincariu 
41.9.

Cu acest 
nerii elevi _ _________
vean Ernest Ulrich au 
noi recorduri : Marian 
500, 1 000 m și biatVo-n copii II — 
53,5, 1:50,8 și, respectiv, 108,900 
p ; Daniel Csata la 1500 m copii 
I — 2:33,6.

Clasament general pe echipe : 
1. Tractorul Brașov 55 p, 2. C.S.S. 
Sibiu 31 p 3. S.C. Miercurea Ciuc 
27 p. După ce au cucerit „Cupa 
României**, alergătorii brașoveni 
au intrat, după cum se poate ve
dea, în posesia unui nou trofeu.
• Continuînd seria recordurilor, 

brașoveanul Daniel Csata a modi
ficat, în întrecerile de juniori din 
cadrul „Daciadei**. recordul la 
1500 m copii I realizînd 2:33.0.

pînă în prezent : C.S. Arad (Ju
dith Borbely, Irina Marton, Doina 
Dehelean), care a învins C.S.Ș. 2 
Buc. (5—1), C.S.Ș. 1 Buc. (5—0) și 

pre- 
Mureș 

Balint,

C.S.M. Cluj-Napoca (5—2) 
cum și înfrățirea Tg.
(Kinga Lohr, Gabriela 
Margareta Boancă), cu victorii la 
C.S.Ș. 1 Buc. (5—2), C.S.Ș. 2 Buc. 
(5—3), C.S.M. Cj.-N (5—3) și Me-

C.

senioare) și lui Ion 
(Tractorul Brașov) cu

prilej, doi dintre tl- 
ai antrenorului brașo- 

realizat 
Rădoi

JUNIORI
(5—2). In seria

Gloria Buzău 1
talurgistul Cugir 
a II-a, conduc 
(Beatrice Pop, Lorena Mihai. Do
rina Murea) și Constructorul Tg. 
M. (Olga Nemeș, Judith Kis- 
gybrgy, Monica Suciu), ambele 
fără înfrîngeri. Cea mai frumoa
să partidă din această serie, Olga 
Nemeș — Maria Alboiu 2—0 (12, 
16).

ÎNTRECERILE JUNIORILOR MICI LA HOCHEI
La patinoarul „23 August” din 

Capitală au continuat ieri jocu
rile celui de al III-lea turneu al 
campionatului republican de ho
chei al juniorilor. Din nou mi
cuții hocheîști ne-au oferit Între
ceri frumoase, cu multe valențe 
tehnice și tactice.

Iată rezultatele : 
rul Cluj-Napoca — _____ _
uțl 5—5 (2—2, 2—0, 1—3) : Avîn- 
tul Gheorgheni — C.S.Ș. Tg. Se
cuiesc 10—0 (4—0, 3—0, 3—0) :
C.S.Ș. Liceul Miercurea Cluc —

Vilto- 
Rădă-

C.S.M. Dunărea Galați 6—4 
4—3, 2—0) la capătul celui 
frumos meci al zilei, în care gă- 
lățenii au fost la un pas de o 
mare surpriză ; C.S.Ș. Triumf 
București — S.C. Miercurea Ciuc 
6—7 (4—4, 0—2, 2—1). Astăzi, de 
la ora 7, au loc meciurile Avîn- 
tul Gheorgheni — C.S.Ș. Rădăuți, 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca — 
S.C. Miercurea Ciuc, C.S.S. 
Triumf București — C.S.M. Dună
rea Galați, C.S.Ș. Liceul Miercu
rea Ciuc — C.S.Ș. Tg. * Secuiesc.

întrecerile de schi
(Urmare din vag. T)

pe un onorant loc VI în ierar
hia senioarelor țării. Aceleași 
cuvinte și pentru micuța Anca 
Moraru. care s-a situat pe locul 
X în clasamentul final.

Rezultate tehnice. Slalom 
uriaș fete : 1. Daniela Uncrop 
(A.S.U. Pitești) 2:11.38 — cam
pioană a „Daciadei", 2. Maria-

(0-1, 
mai

na Axinte (A.S.A.) 2:11,47, 3.
Erica Codrescu (Dinamo) 2:11, 
76, 4. Maria Balazs (Voința 
Miercurea Ciuc) 2:14,09, 5. Csila 
Petres (Voința Miercurea Ciuc) 
2:19,50, 6. Del a Parate (Di
namo) 2:19,68. Simbătă se dis
pută slalomul special pentru 
seniori și senioare pe pîrtia de 
sub telefericul din Poiana 
Brașov.

Scrisoare de la un arbitru de rugby

rrA1/1/ BINE MAI TIRZIU DECIT NICIODATĂ"

Cu 10 ani în urmă, în co
muna Filipe știi de Pădure, 
din județul Prahova, a apărut, 
vizavi de clubul minerilor, o 
arenă de popice cu două pis
te. vestiar și grup social, con
strucție durabilă, în valoare 
de cîteva sute do mii .de lei, 
amenajată prin resurse locale 
și muncă patriotică depusă.de 
numeroșii iubitori ai sportului, 
tiner! si vîrstnici. Avîr.d bune 
condiții de pregătire ș.i dornici 
de afirmare, popicarii din Fi- 
lipeștii de Pădure au ajuns 
pînă în fazele finale ale unor 
concursuri republicane. obți- 
nînd peste 40 de diplome și 
rîștigfnd doi ani la rînd în
trecerile m’nerilor din cadrul 
morii competiții polisportive 
..Dic^da**.

Nu de mult, am primit la 
redacție scrisoarea tânărului 
antrenor de aici. Ion Ștefan, 
în care arăta, printre altele : 
„Arena noastră de popice a 
fost dărîmată. Fapta aparține 
întreprinderii de utilaj minier

sădin localitate. Vă rugăm 
veniți La fața locului pentru 
că am ferma 
s-au încălcat 
gale î“.

Am fost la 
întîi, am stat 
vară șui Avram Onițiu, direc
torul minei, și Mihail Comă- 
noiu, secretarul comitetului de 
partid. Aceștia ne-au spus că 
arena de popice a fost întot
deauna proprietatea minei 
care, acum, a fost pusă în 
fața unui fapt împlinit : con
ducerea întreprinderii de uti
laj minier și-a asumat con
strucția în planul de proiect 
pentru extinderea întreprinde
rii respective ca un mijloc 
propriu și . a obținut aproba
rea pentru, demolarea ei. In 
documentația respectivă, ne-a 
explicat tovarășul Avram Oni- 
ciu. mai sînt și alte vicii de 
procedură.

...Stînd de vorbă cu ing. Au
rel Soare, șeful biroului de 
investiții al întreprinderii de 
utilaj minier, am aflat că în 
proiect „popicărla (supusă de
molării) apare ca mijloc fix 
al beneficiarului, construit din 
panouri PFL, cu ramc din

convingere că 
prevederile le-

£ața locului. Mai 
de vorbă cu to-

lemn și acoperit cu carton, 
evaluat 1a 100 000 lei". Deru
tați, l-am întrebat pe interlo
cutor : „Care este adevărul, 
adevărat ?**. Oarecum încurcat, 
ne-a răspuns lapidar: „A fost 
o simplă eroare...** I ? ! ?.

Prin urmare, nu a fost vor
ba de o IMPROVIZAȚIE, 
de existența unei arene 
zid. acoperită cu tablă, 
grup social și încălzire cen
trală, iar după părerea noas
tră justificările (eronate) 
n-aveau nici un rost, deoarece, 
din rațiuni de interes general, 
baza tot trebuia demolată în 
condițiile legale care prevăd : 
„Desființarea unei baze spor
tive, ’ ........ ' '*
legii 
1967, 
mai 
unei 
locul _ _____
țării...**

Deci, în locul bazei demo
late. firesc este să fie con
struită o altă bază mult aștep
tată de iubitorii acestui sport 
din Filipeștii de Pădure.

„Mai bine mai tîrziu...**.

ci ■ 
din 
cu

în condițiile prevederilor 
nr. 29 din 29 decembrie 
se vz> putea efectua nu- 
cu asigurarea construirii 
alte baze sportive in 
eelel supuse desfiin-

Troian IOANIȚESCU

numiLinuiii uu... mbi liilii j iliii il riiium

Primim la redacție o scrisoare semnată de fostul jucător al echi
pei Steaua, ștefan Kădulescu, devenit, între timp, arbitru de rugby, 
aparițiile sale în postură de cavaler al fluierului fiind comentate, 
de fiecare dată, în mod pozitiv. în rîndurile pe care le publicăm 
mai jos, Ștefan Rădulescu abordează unele aspecte legate de arbi
trajul din rugbyul nostru, probleme mult discutate în rîndurile tu
turor celor apropiați sportului cu balonul oval.

Mă număr printre puținii arbi
tri de categoria I. Și totuși 
campionatul de rugby 
n-am oficiat decît la trei 
duri : R.C, Grivița Roșie 
litehnica Iași, ”
tul Bîrlad și 
P.T.T. Arad... 
nînd de la 
al arbitrilor : 
remurile
Doresc să vin 

Normele de 
fost propuse 
ani în urmă, 
versări, s-au 
1979, dar numai cele teoretice, la 
care unii colegi de-ai mei n-au 
făcut față, dar.., au continuat sd 
arbitreze. Cele practice (fizice) au 
rămas în studiu. în acest an, 
doi dintre arbitri, G. Eftimescu șl 
R. Chiriac, au fost însărcinați să 
stabilească haremurile și pentru 
normele practice, dar... cu dife
rențieri pe vîrstă : pînă la 40 de 
ani și după această vîrstă ! con
sider că nu este echitabil, efor
tul. solicitarea tm teren fiind E- 
GALA PENTRU tOTL INDIFE
RENT DE VÎRSTĂ. Cei 6 arbitri 
din colegiu (Th. Witting. Al. 
Lemneanu, G. Eftimescu, R. Chi
riac, C. Udrea, D. Grigorescu) — 
remarcați un fapt, cred, unic în 
sportul nostru : toți sînt arbitri 
activi ! — au parafat însă acest 
mod diferențiat de trecere a nor
melor. Erau', de fapt, direct inte
resați : majoritatea au depășit 
vîrstă de 40 de ani...

Testele practice s-au trecut pe 
stadionul Olimpia, după... 5 etape 
de campionat ! Au luat parte nu
mai divizionarii „A" bucureșteni. 
Cronometrori : arbitrii din cole
giu. Deși m-am pregătit pentru

în 
1980/81 

me- 
- Po- 

Rapid — Rulmen- 
Știința Petroșani — 
O explicație, ema- 

Colegiul central 
n-am îndeplinit ba- 

normelor de control • 
cu unele amănunte, 
control la rugby au 
de mine, cu cițiva 
După multe tergi- 
trecut in fine, in

trecerea normelor, m-am văzut 
printre cei respinși. Am aflat ul
terior și motivul : mi s-au crono
metrat și.., pauzele dintre probe ! 
In schimb, Gh. Bucur, de pildă, 
care s-a aflat șl el printre cei 
respinși, a fost delegat' să arbi
treze, ca și cum totul ar fi fost 
in ordine. Alți participanți la 
teste, printre care mai vîrstnlcii 
Fl. Tudorache, G. Eftimescu, P. 
Niculescu, D. Grigorescu, Al. 
Lemneanu etc. au îndeplinit, chi
purile, haremurile, D. Grigorescu, 
care -a acuzat 0 întindere, la una 
din probe, n-a mai trecut testul 
Cooper, Logic ar fi fost să fie re- 
programat să-l treacă. Dar, spre 
surprinderea generală, a condus, 
după doar cîteva zile, chiar în 
săptămîna testului, meciul Dina
mo — R.C. Sportul studențesc.

Se pune' întrebarea : de ce o 
mină de arbitri ,,se luptă" pentru 
ca numai ei să oficieze ? Care 
este interesul real ? Tovarășii din 
colegiu se bat în piept că vor să 
promoveze arbitri tineri, arbitri 
din provincie. Simple declarații 

m-am oferit 
fără barem, 
amicale ș.a. 
această sa- 

(ca să nu

de intenții. Personal, 
să arbitrez, chiar și 
meciuri de juniori, 
Nu mi s-a dat nici 
tisfacție. Cei. tineri __
mai vorbesc de arbitrii din pro
vincie) nu prea au. iată, voie să 
se afirme ! O situație tristă pen
tru toți cei care ne-am străduit 
să contribuim după puteri la mer
sul înainte al rugby ului nostru ș\ 
care stntem gata să punem și pe 
mai departe umărul la dezvolta
rea acestui sport. Pentru aceasta 
însă e nevoie, cred, de mai mul
tă ordine în ..casa" arbitrajului 
de rugby de la noi !

Ștefan RADULESCU
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BULEI
Prin t 

prevederii 
Institutulu 
drologic, 
rilor de > 
montane 
cm, Rar ăi 
Predeal 6 
Vîrful Or 
cm, Bîlea- 
trului 150 
cm, Seme 
cm, Țarcu 
133 cm.
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Vreți să ș 
cea Neșu, 
pel Uni vei 
Este un a 
log și luci 
lingă Orac 
nici la act 
de ani, el 
divizionar 
cînd în i 
centru. La 
camdată !)

VIO R EU 
gestie din 
de fotbal R 
gur, într-o 
retur și, în 
nirea în D

Cu succes 
Cu echipa
La Rapid 
Pc... rugi 
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I TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA CLUJ-NAPOCA
I@ Slovan Bratislava - Cari Zeiss Jena 2-0 (1—0) * „U“ - C.F.R. 

Cluj-Napoca 1—0 (1-0)

CLUJ-NAPOCA, 6 (prin te
lefon). A treia zi a turneului a 
programat in deschidere for
mațiile invitate de peste hotare 
Slovan Bratislava și Carl Zeiss 
Jena. Victoria a revenit fotba
liștilor cehoslovaci, care au pu
tut prezenta o formație mai 
completă decit echipa adversă, 
din rindurile căreia lipseau șase 
internaționali. plecați intr-un 
turneu cu echipa națională, în 
America de Sud. Diferența de 
efectiv (și de gabarit) s-a re
flectat și în desfășurarea jo
cului. Avînd in cei doi fundași 
centrali (Ondrus și Bobek) doi 
adevărați stilpi în apărare, care 
au inițiat și numeroase acțiuni 
ofensive, formația din Bratisla
va a obținut victoria cu 2—0, 
autorii golurilor fiind chiar cei 
doi apărători amintiți. în min. 
9, ONDRUS a profitat de greșe
lile în lanț ale apărării adver
se și a introdus, din apropiere, 
balonul in poarta Iui Runkc- 
vitz; în min. “8 BOBEK, ple
cat Ia riadul său în atac, a dri
blat, ca un adevărat înaintaș, 
nu mai puțin de trei adversari 
și a înscris plasat, din apropie
re. Arbitrul V. Topan (Cluj- 
Napoca) a condus bine urmă
toarele formații • Slovan ; 
Hras — Nezhiba. ONDRUS. 
BOBEK, Cemil — Kusnir, Ma- 
tovici (min. 84 Milan), Varadin 
(min. 84 Visnovsky) — GALIȘ, 
Svchlik, BRINIAK. Cari 
Zeiss Jena : RUNKEWITZ
— Schilling, Noack, KURBJU- 
WEIT. Sengewuld — Topfer, 
Meixner (min. 73 Bielau) BU- 
ROW — Pohl (min. 83 Hertel), 
Raab, Vogel.

★

în vedetă s-a disputat un 
vechi derby al orgoliului, 
„U“ — C.F.R. Cluj-Napoca. A 
fost un meci spectaculos, con
siderat, în unanimitate, cel mai 
valoros al turneului. Diviziona

BOGAT PROGRAM DE JOCURI AMICALE
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DINAMO - F.C.

Ieri, pc terenul II din Parcul I sportiv Dinamo, echipa gazdă a 
mai susținut un meci de pregă
tire în compania Iui F.C. Olt. La 
capătul a 90 de minute... aprige, 

Itimp în care jucătorii ambelor 
echipe au depus mari eforturi, 
terenul fiind ca și impracticabil 
(strat gros de zăpadă apoasă), I oaspeții au înscris golul victoriei 

I în min. 35, prin I. PETRE, care 
■ a plonjat în zăpadă pentru a 

împinge în plasă mingea trimisă, 
I de pe partea stingă, de Gărleș- 
■ teanu. După pauză, Dinamo a 
■ dominat aproape tot timpul, dar 

a ratat enorm, de la cîțiva me-
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Pe un teren impracticabil, pe 
lapoviță și frig, Sportul studen
țesc și Progresul-Vulcan n-au 
putut rezista mai mult de 65 de 
minute (eînd arbitrul R. Stîncan, 
care a condus bine, a fluierat 
sfîrșitul), într-un meci de verifi
care, care a solicitat din plin. 
S-a remarcat ardoarea cu care 
toți jucătorii s-au angajat la e- 
font, ca și realizările individuale, 
în ciuda condițiilor improprii, ale 
Iui Fl. Grigore, M. Marian, lor- 
gulescu, M. Ioncscu, Tică și A- 
postol. S-au ratat și două ocazii 
de gol : Țevi (min. 5) șl M. 
Sandu (min. 30). Formațiile : 
Sportul studențesc : Lazăr — M, 
Marian, Cazan, Iorgulescu (min. 
46 Constantinescu), Munteanu II 
—• Șerbănieă. Munteanu I (min. 
50 Tănăsescu), Cățoi (min. 40 Ca- 
lianu) — FI. Grigore, M. Sandu 
(min. 46 Vașeovici), Stroe ; Pro
gresul Vulcan : Bulan cea — I. A- 
lexandru, G. Sandu, Ciugarin, Gh. 
Ștefan — MTateescu. Anghel, M. 
Ion eseu — Tică, Țevi, Apostol.

Sportul studențesc pleacă astăzi 
într-un turneu de trei jocuri în 
Grecia (I; C.).

MINERUL ANINA — D IERNA 
ORȘOVA 6—0 (3—0). Au marcat : 
Drăgănicea <?). Cîocîrlie (2), Gri- 
gorescu si Damian. (M. CHIPfeR, 
coresp.).

ANUNȚ
Universitatea cultural- 

științifică, în colaborare 
cu Centrul de cercetări 
pentru educație fizică și 
sport al C.N.E.F.S. și 
Consiliul municipal pen
tru educație fizică și 
sport București, anunță 
cursul de reciclare cu te
ma : „POTENȚIALUL
OLIMPIC AL CLUBU
LUI „METALUL" susți
nută de reprezentanți 
ai cabinetului metodic al 
clubului.

Conferința va avea loc 
în sala Dalles, luni S 
februarie 1981, la orele 
12.30. 

ra „B“ a dat o replică neașteptat 
de bună, cu tot handicapul, e- 
fortului de joi. A reieșit un joc 
frumos, plin de angajament, cu 
numeroase faze de poartă, gus
tat din plin de cei aproximativ 
12 000 de spectatori. Studenții 
au început mai bine și, chiar 
în min. 4, au reușit să înscrie 
singurul gol al partidei prin 
CIMPEANU II, care a luat o 
acțiune pe cont propriu, inchc- 
ind-o cu o execuție de mare fi
nețe- In replică, feroviarii ac
ționează mai bine la mijlocul 
terenului, avind în Albu, Vidi- 
can și Berindei trei jucători cu 
o bună tehnicitate. Jocul se 
echilibrează, fazele alternea
ză de la o poartă la alta. Se 
remarcă cei doi portari, dar se 
și ratează mult. Pînă la sfîrși- 
tul meciului vom asista la mari 
ocazii de ambele părți. O victo
rie la limită la capătul unui 
joc cu frumoase idei tactice, o 
excelentă repetiție, care ne-a 
demonstrat că în Cluj-Napoca 
există nebănuite resurse fotba
listice.

Arbitrul N. Raab (Cîmpia 
Turzii) a condus bine forma
țiile: ,.U“ Cluj-Napoca: MOL
DOVAN — Dobrotă. DOBRĂU 
(min. 63 Paia), MOȘ, L. Mihai 
(min. 46 Bagiu) — Poratchi 
(min. 46 Ciocan), Ionel Popa 
(min. 84 I. Mureșan). Boca — 
Țiglariu (min. 46 Butoi). CIM
PEANU II, BATACLIU; C.F.R.: 
NAGEL — C. Popa. NEAMȚU, 
Toth, A. Mureșan — BERINDEI 
(min. 76 Ionuț Popa), M. Pop, 
Rău (min. 60 Olaru) — VIDI- 
CAN, Năsălcan (min. 54 G. 
Mureșan) ALBU.

Gh. NERTEA

Duminică sînt programate ul
timele două jocuri ale turneu
lui. C.F.R. — Slovan (ora 10) 
și „U” — Carl Zeiss Jena (ora 
11,45).

OLT 0-1 (0-1)
tri de poarta în care Anghcl a 
făcut „minuni". Au arbitrat A 
Deleanu și M. Stoenescu (cîte c 
repriză), formațiile ;

DINAMO : Speriatu — Dumi
trescu, Bumbescu, Dinu, Stredie
— Dragnea, I. Marin, Custov — 
Țălnar. D. Georgescu, Iordache, 
(După pauză au mai jucat Efti- 
mescu, Stănescu, Ghiță, Săndoi, 
D. Zamfir).

F.C. OLT : Nedea —■ Martines- 
cu, Nicolae, Cioc ioană, A. Mincu
— P. Petre, Șoarece, Matei — L 
Petre, Iamandi, Gărleșteanu. 
(După pauză : Anghel, Prepeliță, 
Dinu). (I. CH.)

PROGRESUL VULCAN 0-0

STRUNGUL ARAD — RECOLTA 
SALONTA 4—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Bizău, Bedea, Tamaș și 
Iuhasz. (B. ION, coresp.).

MINERUL LUPENI — AURUL 
BRAD 0—1 (0—0). Unicul gol a
lost înscris de Merlă în min. 60. 
(I. COTESCU, coresp.).

LOTRU BREZOI — CHIMIA 
GAEȘTI 1—1 (0—1). Au marcat : 
Coroțchl și Iordache (I. IONES- 
CU, coresp.).

CUPA voința (Juniori). Auto
buzul — T.M.B. 6—0 (3—0) și Me
talul—Dinamo 4—1 (2—0). Mîine, 
pe terenul Voința, de la ora 9,30, 
se dispută meciurile : Voința — 
Dinamo și T.M.B. — Spartac.

tn turneul de la Petrici
STEAUA - STRUNEA
(iugoslavia) 2-0

in cadrul turneului internatio
nal de fotbal de la Petrici (Bul
garia), echipa Steaua București a 
învirfs cu scorul de 2—0 (2—0) 
formația iugoslavă Strumica. In
tr-un alt Joc, echipa Belașita Pe
trici a dispus cu 1—0 (0—0) de 
Akademik Sofia.

Iată clasamentul final al grupei 
A : 1. Belașita — 5 puncte ; 2.
Akademik — 3 p (golaveraj 3—2); 
3. Steaua — 3 p (4—4) ; 4. Stru
mica — 1 p.

Rezultate înregistrate în grupa 
B a turneului : U.R.S.S. (B) — 
Pirin Blagoevgrad 1—0 (1—0); 
Ț.S.K.A. Moscova — Marek 
Stanke Dimitrov 1—0 (0—0).

AZI SI MÎINE, NOI
în ciuda unui timp nu tocmai 

favorabil, divizionarele „A“, ca 
și marea majoritate a echipelor 
din celelalte eșaloane, accelerea
ză tempoul pregătirilor în vede
rea apropiatului sezon competi- 
țional. Meciurile amicale de ve
rificare se înlănțuie de la o zi 
la alta, scopul urmărit de antre
nori fiind acela de a căuta cele 
mai potrivite formule de echipă 
pc care s-o rodeze, în continua-

87 DE SECUI AVERTIZATE
ÎN COMPETIȚIA JUNIOBILOB-SPERANjE!...

Marea majoritate a celor caic 
îndrăgesc fotbalul, care-1 în
drăgesc sincer și voiesc cu ade
vărat ca și în acest sport să 
se înregistreze mari progrese, 
au salutat cu entuziasm înfiin
țarea celui de-al treilea cam
pionat republican de juniori, 
cel rezervat echipelor asocia
țiilor din Divizia ..C“. Impor
tanta acestei competiții rezultă 
și numai din faptul că oferă 
un cadru oficial de întrecere 
unui mare număr de jucători 
foarte tineri, în plină formare 
și afirmare : circa 3 000. Iată 
o masă de juniori-sperante care 
poate, în continua ei mișcare 
și creștere prin jocuri, să nască 
acele talente de excepție atît

FRUNTAȘELE ÎNTRECERII
Seria I : A.S.A. Cimpu- 

lung Moldovenesc 28 p, 
C.F.R. Pașcani 24. Foresta 
Fălticeni 22 ; Scria a n-a : 
Lelea Bacău 28, Partizanul 
Bacău 22, Minerul Comă- 
nești 21 ; Seria a Hl-a : 
Chimia Brazi 27, Olimpia 
Rm. Sărat 19. FEROM Ur- 
ziccni 19 ; Seria a IV-a : 
Dunărea Călărași 22, Amo- 
nfl Slobozia 19, Portul Con
stanța 19 ; Seria a V-a : 
Voința București 24, T.M.B. 
22, Electronica 20 ; Seria a 
Vl-a : Energia Slatina 27, 
Unirea Răcarl 26, Dacia 
Pitești 21 ; Seria a vn-a : 
Mecanizatorul Șimian 24, 
Victoria Craiova 22, C.F.R. 
Craiova 18 ; Seria a vm-a: 
Minerul Oravița 27. Vultu
rii Textila Lugoj 25, Elec
tromotor Timisoara 21 ; 
Seria a IX-a • incj. sîrmei 
C. Turzii 28, C.M. Cluj-Na
poca 24, Someșul Satu 
Mare 18 ; Seria a X-a : 
Cuprom Baia Mare 25, Mi
nerul Baia S,prie 22, Fo
resta Bistrița 21 ; Seria a 
Xl-a : Minerul Știința Vul
can 23, I.P.A. Sibiu 22, 
C.I.L. Blaj 20 ; Seria a 
XH-a : Torpedo Zărneșta 
24, Carpați Brașov 20, Mă
gura Codlea 20.

de mult căutate de antrenorii 
selecționatelor dc juniori. Așa 
ceva se dorește în fond de la 
acest campionat, care, anul tre
cut, la prima lui ediție, a înre
gistrat un frumos succes. Si 
existau toate premisele ca si

PREGĂTIRILE LOTULUI DE JUNIORI
După un stagiu de pregătire 

efectuată în stațiunea Singeorz- 
Băi în a doua jumătate a lu
nii ianuarie. în aceste zile ju
niorii tricolori se află la Timi
șoara pentru a susține mai 
multe jocuri amicale de veri
ficare. în aceste meciuri, an
trenorii Mircea Radulescu și 
Costică Toma urmăresc să cris
talizeze un puternic .,11“ pen
tru întîlnirile oficiale ale sezo
nului care se apropie. Dumi
nica trecută, juniorii au jucat 
cu echipa de speranțe a Politeh

ARBITRUL NICOLAE RAINEA, SECRETELE SALE „DE VIAȚA' 
Șl 0 FORMULĂ PENTRU TOATĂ LUMEA...

Nicolae Rainea, cel mai bun 
arbitru român al ultimilor ani, 
a oficiat la două campionate 
mondiale (1974 — R. F. Ger
mania ; 1978 — Argentina) și 
are mari șanse să fie prezent 
și la El Mundialul spaniol. A 
condus meciuri și la Campio
natul Europei de anul trecut, 
printre care și finala Belgia — 
R. F. Germania. Multe alte 
partide din fazele superioare 
ale cupelor continentale (prin
tre care și o manșă a Super- 
cupei, Liverpool — Anderlecht) 
figurează în'palmaresul lui. La 
ultimul campionat mondial — 
după testările fizice făcute — i 
s-a spus „Locomotiva din 
România", fiind cel mai bun, 
la acest capitol, dintre toți ar
bitrii desemnați să conducă 
întîlnirile competiției supre
me a fotbalului. Care sînt se
cretele tuturor acestor frumoa
se și unice succese 1

„Nu-i vorba de secrete — 
ne-a spus N. Rainea —, ci de 
un mod de viață pe care mi

MECIURI AMICALE
re, pînă ia 23 tebruarie, d.'.ta re
luării campionatului Diviziei 
„A". Iată cum se prezintă pro
gramul acestor meciuri în care 
lînt angajate echipele primului 
eșalon.

Astăzi ; Dinamo București — 
— F.C. Constanta (ora 11), Cor
vinul — F.C.M. Reșița (ora 
15,30), F.C. Bala Mare — Minerul 
Cavnic (ora 13, la Șomcuta Ma
re), Aurul Brad — A.S.A. Tg. 

ediția a doua să se ridice cel 
puțin la nivelul celei dinții. Din 
păcate, concluzia generală care 
se desprinde după partidele tto 
rului nu vine să confirme su
pozițiile. Dimpotrivă, abaterile 
de Ia regulamentul întrecerii 
s-au ținut lanț Si o singură ci
fră — 87 — aproape că ne scu
tește de multe comentarii. Des
pre ce este vorba ?

87 sînt asociațiile care au 
primit în toamna lui ’80 AVER
TISMENT pentru diverse în
călcări ale disciplinei competi
ției. în linii mari, cinci sînt 
categoriile de abateri.

• neprezentare la jocuri ;
• substituire de jucători ;
• lipsa asistenței medicale necesare ;
• terenuri necorespunzătoare de joc ;
• folosirea unor juniori care au depășit vîrsta.
Printre asociațiile avertizate 

se numără Chimia Tr. Măgu
rele. Construcții Sibiu, F.C.M. 
Giurgiu, Metrom Brașov, Car
pați Mirșa, C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin, Recolta Salonta. Ș. N. 
Oltenița, Victoria Zalău etc., etc. 
Dună cum se poate lesne ob
serva. am enumerat si asocia
ții cu destule pretenții, unele 
abia retrogradate din Divizia 
..B“. eșalon în care vor să re
vină. Dar cum ? Cum să obțină 
bunele rezultate care să le per
mită ascensiunea și. mai ales, 
menținerea într-o categorie su
perioară, atîta timo cit preocu
pările lor pentru creșterea co
piilor si juniorilor sînt minore, 
aproape nule ? C.S.U. Brașov 
Si Unirea Tomnatic au si primit 
— pentru așa ceva — cîte o 
etapă suspendare. La următoa
rea abatere, aceste asociații sînt 
pasibile de sancțiuni mai se
vere. adică de suspendare și a 
echipei de seniori ! Sperăm că 
nu se va ajunge pînă acolo. 
Tocmai pentru că sperăm că 
lucrurile vor lua o turnură nor
mală. Adică asociațiile divizio
nare „C“ vor face tot posibilul 
pentru a transforma echipele 
lor de juniori în adevărate pe
piniere de talente. Pentru că. 
indiscutabil, dintre cei 3 000 de 
tineri jucători ai campionatului, 
unii au în ..ranițele" lor si 
bastonul de... fotbalist autentic.

Laurențiu DUMITRESCU

nicii Timișoara. Scor : 4—1,
Miercuri, lotul a întîlnit for
mația Clubului sportiv școlar 
Timișoara și a cîștigat cu 3—0.

Ultimele două meciuri de Ia 
Timisoara vor fi însă mai gre
le. dar si mai semnificative 
privind stadiul la care s-a a- 
juns cu pregătirile.

Duminică este programată 
partida cu C.F.R. Timișoara 
(ora 11. pe stadionul C.F.R.). 
iar miercuri juniorii vor evo
lua în compania divizionarei 
„A" Politehnica.

l-am impus pentru a fl mereu 
in plenitudinea forțelor psihice 
Si fizice. Și pentru a fi mai 
concret, trebuie să spun că am 
un program zilnic oarecum a- 
parte, dar, dacă-l analizăm 
bine, nu-i deloc ieșit din co
mun. Mă scol întotdeauna la 
ora 5,30. Lucrez opt ore la 
Fabrica de rulmenți din Bir- 
lad, intr-o hală de circa 100 m 
pe care — din cauza meseriei, 
fiind maistru principal — o 
străbat de la un capăt la altul 
de vreo 25—30 de ori. Mă aflu, 
deci, tot timpul in mișcare, in 
plus, eu nu iau niciodată masa 
de prinz, obișnuindu-mă doar 
cu micul dejun de la ora 10,30. 
De la fabrică, pornesc direct 
spre stadion sau spre locurile 
alese de mine pentru pregătire. 
Programul e mereu altul, ferit 
de monotonie, dar el cuprinde 
zilnic circa 8 km de alergare, 
tenis, înot — vara, apoi bas
chet, haltere. Ajuns acasă in 
jur de ora 18. Masa de seară 
este obișnuită, fără multe gră-

Mureș (ora 11). Miine : C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Universi
tatea Craiova, S.C. Bacău — Pe
trolul Ploiești, Politehnica Timi
șoara — T.J.Z.T.S. Kosice (sta
dionul C.F.R., ora 15,30), C.S. 
Tîrgoviște — Progresul Vulcan, 
F.C.M. Brașov — Rapid Bucu
rești (stadionul Municipal), Spor
tul muncitoresc Caracal — Chi
mia Hm. Vilcea. Meciurile se 
vor Juca la ora 11.

Tot mîine, ia Oradea : F.C. Bi
hor — Salgotarjan (Ungaria), 
ora II.

In lanțul slăbiciunilor,
ARBITRAJUL ESTE VERIGA

CEA MAI... SOLIDĂ
STIMATA REDACȚIE,

Mă numesc PREDAN 
AUREL, locuiesc în Bra
șov, str. Ecaterina Teocio- 
roiu nr. 36. Ca iubitor de 
fotbal, îmi permit Să ex
pun și eu cîteva păreri 
despre fotbalul nostru. 
Le-aș sistematiza în felul 
următor :

1. Performanțele și pres
tația echipei naționale au 
întrecut, din fericire, ni
velul întrecerii interne, A- 
cest lucru se datorește pri
ceperii și abnegației antre
norilor de la lot și jucăto
rilor din subordine. Cu si
guranță insă că, ta efor
turi egale, randamentul 
tricolorilor s-or bucura de

garanții mai consistente, 
dacă o serie de echipe pe 
care ne-am obișnuit să le 
numim „fruntașe'*, cum 
ar fi Steaua, Sportul stu
dențesc, F. C. Baia Mare 
nu s-ar fi mulțumit cu 
puțin, complăcîndu-se pe 
poziții modeste în clasa
ment, întrecute de noi pro
movate, cum ar fi F.C.M. 
Brașov și Corvinul.

2. O cauză care coboară 
nivelul fotbalului nostru o 
constituie arbitrajele. Per
sonal, le găsesc nesatisfă
cătoare, nu o dată părti
nitoare. In lanțul slăbi
ciunilor'*, ar mai intra șl 
alte verigi, cum ar fi pa
sivitatea observatorilor fe
derali, aminarea etapelor, 
televizarea meciurilor în 
unele cazuri fără criterii 
justificate. Repet insă, ti
nete arbitraje necorespun
zătoare au efectul cel mai 
nedorit din șirul de cauze 
pe care le-am enumerat. 
Căci vicierea unui rezultat 
poate crea ierarhii artifi
ciale, poate demobiliza un 
jucător in atitudinea sa 
față de pregătire și de joc. 
Propun, de aceea, radierea 
din arbitraj, după trei 
prestații de slabă calitate.

HUȘANA HUȘI - EXCLUSĂ
DIN CAMPIONAT

Recent, ConsiJiu.1 județean pen
tru educație fizică și sport Vas
lui a prelucrat (într-o adunare a 
Comisiei județene de fotbal, în 
prezența delegaților dc echipe, a 
antrenorilor și a instructorilor 
sportivi din județ) cazul echipei 
Hușana Huși (din campionatul 
Diviziei „C“j seria a n-a) petre
cut la meciul cu Partizanul Ba
cău, din 4 decembrie 1980, eînd 
jucătorii formației din Huși au 
comis un act huliganic, Iovindd-1 
pe arbitrul jocului.

C.J.E.F.S. Vaslui a luat o de
cizie exemplară : excluderea e- 
chipci Hușana din campionat.

Urmează ca Biroul F.R.F. sâ 
ratifice hotărîrea luată de forul 
sportiv al județului Vaslui . ,

sinii. Nu mai vorbesc de bău
turi. Consum din cind in etnd 
doar cite o bere. Atit..."

Nicolae Rainea nc-a vor
bit mult despre viața cumpăta
tă pe care a dus-o de cind s-a 
decis să obțină performanțe ‘în 
arbitraj, de marile necazuri pe 
care le produc sportivilor de 
elită tot felul de abuzuri, viața 
nesportivă. încălcările unor 
norme simple de disciplină. 
Revenind la colegii de arbitraj, 
bîrlădeanul Rainea sublinia :

„Orice cavaler al fluierului 
trebuie să-aibă o ținută exem
plară. Apariția pe teren, in 
fruntea sportivilor, a unui ar
bitru predispus ingrășării nu 
numai că e hilară, dar pur $i 
simplu condamnabilă. Și nu-i 
înțeleg pe acești oameni, mai 
cu seamă că noi. arbitrii, a- 
vem o formulă clară pe baza 
căreia ne putem menține siluc- 

P X î 
ta. Iat-o : G = —240~

Adică greutatea este egală 
cu perimetrul toracic înmulțit, 
cu înălțimea, sumă împărțită la 
240. Este formula transmisă de 
FIFA, verificată, paraverificată, 
de necombătut".

O formulă, sugerăm noi. va
labilă nu numai pentru arbitri. 
Valabilă pentru multă lume, la 
indemina oricui vrea să-și 
mențină silueta. O formulă... 
împotriva abuzurilor dc orice 
fel, a acelor exagerări care 
duc la atîtea congestii sau in- 
farcturi.

L D«



Super Cupa mondială la handbal

ÎNFRÎNGERE NEAȘTEPTATĂ A ECHIPEI 
NOASTRE: 16-23

MtlNSTER, 6 (prin telefon).
— Surpriză de mari proporții 
și, pentru noi. foarte neplăcută, 
în primul meci al cuplajului 
programat, aci la Miinsterland- 
halle, în cadrul celei de a treia 
etape a Super Cupei mondiale 
la handbal masculin. După un 
foarte lung șir de victorii în 
fata reprezentativei Cehoslova
ciei în anii trecuti. selecționata 
noastră a fost, de data aceasta, 
învinsă la un scor categoric 
(16—23) în acest important meci 
pentru calificare in semifinalele 
competiției.

Jucînd foarte slab, fără coe
rentă în atac, cu multe, foarte 
multe greșeli in apărare, hand- 
baliștii români, efectiv de ne
recunoscut în acest joc. au ce
dat la o diferență care ar putea 
să ne scutească de alte comen
tarii : 16—23 (9—10). De fapt, 
ce s-a întîmplat ? Cum a fost 
posibilă această bruscă pierdere 
a standardului tehnico-tactic ? 
Se pare că nrea siguri de ca
lificare. dar întîlnind o selec
ționată cehoslovacă într-o zi de 
mare inspirație, jucătorii ro
mâni și-au pierdut curînd în
crederea, au încercat să rezolve 
prea repede si mereu indivi
dual acțiunile de atac. s-au 
pripit și au ratat incredibil. La 
scorul de 5-L4 pentru echipa 
cehoslovacă, cînd meciul era 
abia la început (min. 12), echipa 
română a 
clare prin 
Boroș, în
— foarte 
dornic de 
tul marilor valori ale handba
lului mondial — a punctat, de- 
tașîndu-se pentru prima oară 
destul de clar (7—4). Apoi, au 
fost necesare mari eforturi de

CU CEHOSLOVACIA!
o reduce din diferență, pentru 
ca alte scurte, dar nefaste că
deri ale echipei române să per
mită handbaliștilor cehoslovaci 
să se desprindă decisiv. Sincer 
vorbind., priveam si nu ne ve
nea să credem ! Dar, realita
tea. fără nici o scuză pentru 
echipa noastră, a fost aceasta. 
S-a ratat calificarea, urmînd ca 
echipa română să-și dispute 
locurile 5—6 cu cea a Suediei.

Punctele acestui meci au fost 
realizate de : Polivka 6. Kotrc 
5, Papiernik 4, Kozak 2, Ber- 
hard 2, Rancik, Salivar, Ho- 
molka. Barton — Cehoslovacia : 
Stingă 11, Dumitru 2, M. Voi- 
nea 2, Durau — România.

Au condus : H. Schuning și 
B. Woldt, ambii din R. F. Ger
mania.

In celălalt loc al serii : Uniu
nea Sovietică — Suedia 20—20.

Hristache NAUM
clasamentul se-

ratat trei situații 
Vasilca, Drăgăniță și 
timp ce adversarul 
exact, ambițios și 
a reintra în circui-

Iată acum și 
riei noastre :
1. Cehoslovacia
2. Iugoslavia
3. România

în seria cealaltă : 1. Uniunea 
Sovietică 3 p ; 2. R. F. Germa
nia 2 p ; 3. Suedia 1 p.

Programul de sîmbătă și du
minică. la Westphalenhalle. din 
Dortmund, este următorul :

sîmbătă, ora 17 : ROMÂNIA 
— SUEDIA (locurile 5—6).

ora 18,30 : CEHOSLOVACIA 
“ F. GERMANIA (semifi

nala I)
ora 20 : UNIUNEA SOVIE

TICA — IUGOSLAVIA (semi
finala II)

duminică, ora 16.30 meciul 
pentru locurile 3—4 și în con
tinuare finala Super Cupei 
mondiale.

2110 40-33 3
2020 39-39 2
2011 38-45 1

R.

TRIPLETA FRUNTAȘA REPETIȚII CU PUBLIC'il

ÎNAINTEA derbyurilor OE ASTĂZI LA POLO

MULTI TINERI ÎN PRIM-PLANUL 
MONDIALELOR DE BOB

De vorbă cu prof. P. Focșeneanu. vicepreședinte al F.l B.T.
Prezent Ia Cortina d'Ampezzo 

in dublă calitate — vicepre
ședinte al F.I.B.T. (Federația 
internațională de bob și to
bogganing) și președinte a! 
Juriului campionatelor mondiale 
— prof. Petre Focșeneanu, se
cretar responsabil al F.R. Bob- 
Sanie (înapoiat in țară, după 
disputarea întrecerii echipajelor 
de 2 persoane, pe'ntru a pune 
la punct organizarea concursu
lui internațional „Trofeul Car- 
pați", care va avea loc săptă- 
mîna viitoare — sîmbătă și du
minică — pe pîrtia din Sinaia) 
a fost in măsură să ne ofere 
citeva interesante amănunte în 
legătură cu desfășurarea pri
mei „runde" a campionatelor 
mondiale.

— Bineînțeles, interesează 
mai întii aspecte inedite ale 
probei de bob 2, ciștigată de 
Bernhard Germcshausen, Înain
tea altor piloți cu mai multă 
experiență.

— Trebuie să menționez, ca 
o caracteristică a competiției, 
promovarea tinerilor printre 
care și sportivul din R.D. Ger
mană. aflat la primul său suc
ces de mare prestigiu. Alte țări 
— Canada, Franța, S.U.A. și 
România, ca să dau doar cîte
va exemple — au prezentat pi
loți debutanți la o competiție 
de amploarea campionatului 
mondial. Piloții noștri — Ion 
Duminicel și Gheorghe Lixan- 
dru — au avut prestații pro
mițătoare. dacă ținem seama Că 
pînă la campionatele mondia
le au cumulat doar 30 de oo- 
borîri ca mînuitori ai fiselelor. 
Despre pîrtia de la Cortina 
d’Ampezzo trebuie spus că s-a 
prezentat într-o stare foarte 
bună : pretențioasa, permițînd 
viteze mari și solicitind din 
plin cunoștințele tehnice, ea a 
dat deplină satisfacție. în mare 
măsură pentru că a fost beto
nată în întregime și a fost In

ghețată artificial, deocamdată 
pe 600 m din cei 1 700 m cit 
măsoară. Gazdele au avut și 
mulțumirea unui loc 5. cea mai 
bună performanță din ultimii 
10 ani a boberilor italieni.

— Vă rugăm să menționați 
cîteva din hotăririle Congresu
lui F.I.B.T.

— Mai întii, au fost stabilite 
locurile de desfășurare a com
petițiilor oficiale din anii vii
tori : în 1982 la Saint-Moritz 
(C.M.) și la Cortina d'Ampezzo 
(C.E.), în 1983 la Lake Placid 
(C.M.) și la Sarajevo (C.E.). O 
decizie foarte importantă a fost 
luată prin limitarea greutății și 
a dimensiunilor, și prin noi 
detalii tehnice privind construc
ția boburilor, în scopul plafo
nării costului lor și al sporirii 
securității echipajelor. De exem
plu, nu mai este permisă par
ticiparea boburilor care necesi
tă modificări după start (închi
derea totală a carenelor, raba- 
tarea capotei) sau care sînt 
dotate cu parbriz. Dealtfel, une
le boburi experimentale nici nu 
au dat rezultate, de 
„Oper-urlle lotului R.F. 
mania răsturnîndu-se. Ca 
mare, federația respectivă 
tras echipaleje de 4 de la ___
pionatele mondiale. (D. STAN- 
CULESCU)

NATALIA PETRUSEVA.
LUNI

lunară a
Bratisla- 

celor mal 
socialiste, 

po 
patinatoarea de viteză Natalia 
Petruseva (U.R.S.S.), ciștigătoa- 
rea titlului de campioană euro
peană. Pe următoarele locuri ale 
„podiumului" sînt clasați com- 
ponenții bobului de 4 al R.D. 
Germane — campioni europeni, 
șl atleta cehoslovacă Jarmila 
Kratochvilova, recordmană mon
dială „indqpr" în probele de 200 
m (22,76) șl 400 m (49,61).

LAUREATA PRIMEI
Tradiționala anchetă 

Ilarului „SPORT" din 
va, pentru desemnarea 
buni sportivi din țările 
are ca laureată in ianuarie 
patinatoarea de viteză 
Petruseva (U.R.S.S.),

SENILINALISIUE (CE.
LA BASCHET

Ultimele meciuri de 
minin desfășurate în 
pelor sferturilor de _____
C.C.E. s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : grupa A : B.S.E. 
Budapesta — Politehnica C.S.Ș. 
2 București 61—59 (29—37), —
coșgetere : Bădinici 14, Pîrșu 12, 
respectiv Cziraky 24, Deak 17 ;

Daugava Riga — Sisport 
“ ’ 96—48. Clasa-

T.T.T. Daugava 12 p, 
Torino 9 p, 3. Politehni-
4. B.S.E. 7 p. Grupa B:

Sofia — Steaua

(!)
baschet fe- 
cadrul gru- 
finală ale

pildă 
Ger-

ur- 
a re- 
cam-

T.T.T.
Accorsi Torino 
ment ; 1.
2. S.A.
ca 8 p, 4. B.S.E.
Levski Spartak
roșie Belgrad 82—81, Sparta Pra- 
ga — Delta Amsterdam 87—53. 
Clasament : 1. Steaua roșie 11 p, 
2. Levski Spartak 10 p, 3. Sparta 
9 p, 4. Delta 6 p.

In semifinale (19 și 26 februa
rie) se vor disputa partidele 
Levski Spartak — T.T.T. Dauga
va și S.A. Torino — Steaua 
roșie.

S.A.

3.

DIPLOME OLIMPICE
PENTRU LOCURILE 4-8

Ecoul unei propuneri românești

Ieri a fost o 
neul celor mai 
polo din tară 
Divizia „A“. 
furtunii, sau 
dinaintea celor trei derby-uri 
de astăzi.

Toate cele trei 
tripleta fruntașă, Rapid, Dina
mo și Crlșul au 
o coincidentă — la aceeași di
ferență de 7 goluri,

începutul l-au făcut poloiștii 
Crișului, care au realizat pri
ma victorie în acest turneu 
bucureștean, găzduit de bazinul 
Floreasca. Ei au ajuns destul 
de repede la 7—1 în fața Pro
gresului (care nu are un por
tar de nivelul acestei între
ceri), apoi antrenorii Rujinschi 
și Alexandrescu au început să 
folosească și juniorii, din rîn- 
dul cărora o frumoasă impre
sie a lăsat Karacsony. Scor fi
nal : 11—4 pentru orădeni.

Noul lider. Rapid București, 
a început mai puțin furtunos 
partida cu C.N. ASE. După

zi calmă în tur- 
bune echipe de 
contînd pentru 

Liniștea dinaintea 
— altfel spus —

formații din
cîștigat — ca

două reprize, avantajul fero
viarilor era de numai două go
luri. în continuare. Rapid, cu 
Sehervan, Gaiță și I. Slavei în 
mare vervă, a pus la respect 
o formație prea puțin experi
mentată. cîștigînd tot cu 11—4.

In fine, Dinamo și Voința au 
încheiat o reuniune plată, fără 
sare și piper... Campionii au 
controlat întregul meci cu au
toritate. datorită eforturilor lui 
Hagiu, D. Popescu, Munteanu, 
Rus și Răducanu. Jucătorii Vo
inței au fost pur și simplu de 
nerecunoscut, mai ales după 
succeul (10—4) de joi, în fata 
Crișului. La fluierul final al 
arbitrilor, tabela electronică 
indica scorul de 12—5 în fa
voarea dinamoviștilor.

Astăzi este programată cea 
mai interesantă gală a turneu
lui cu derby-ul Dinamo — Cri- 
șul, cu o partidă (Rapid — Vo
ința) care a plăcut întotdeauna 
și cu îndîrjitul meci al coda
șelor. C.N. ASE și Progresul.

Adrian VASILIU

AGENDĂ DE TENIS
• întîlnire de tenis între 

echipele de juniori (pină la 
14. pînă la 16 și pină la 18 ani) 
ale României și Ungariei, 
zilele de 13—15 februarie, 
formațiile noastre de 
(care joacă la Deva), 
gura printre alții : Mihnea Năs- 
tase, Silviu Gorgan. Nicolae 
Manuel. Ion Dumitraș, Dumi
tru Cincă. Ionuț Șesu, Cristian 
Moroșan ; Răzvan Constantines- 
cu. Toma Bogdan, Emil Iinat. 
Ion Florin Darie, Mihai Șovar ; 
sub conducerea antrenorilor Va
sile Serester, Gh. Bărbărie, Ion 
Marin. In formațiile de fete 
(care joacă la Beretjeujfalu), 
vor figura : Ileana Trocan, Teo
dora Tache ; Alice Dănilă. Mo
nica Radu ; Marilena Totoran, 
Daniela Moise, Gabriela Pre
cup (sub conducerea antrenoa- 
rei Ecaterina Roșianu). • In 
cadrul celei de a 5-a ediții a 
C.E. de sală pentru veterani, la 
categoria peste 65 de ani. Tibe- 
riu A. Grad a cucerit titlul de 
vicecampion, fiind întrecut in 
finală de vest-germănul Frei
tag cu 7—6, 7—5.

in
In 

băieți 
vor fi-

In nr. 144 din octombrie 
1979 al publicației oficiale a 
Comitetului Internațional 
Olimpic .. „Revue Olym- 
pique", care apare la Lau
sanne, a fost inserat arti
colul „Cîteva argumente 
pentru un podium... mai 
larg" semnat de ziaristul 
sportiv Victor Bănciulescu, 
membru al Comitetului O- 
limpic Român, redactor al 
ziarului nostru. în articol se 
face o pledoarie argumen
tată pentru mărirea numă
rului de distincții cu prile
jul festivităților de premie
re la Jocurile Olimpice, 
pornind, pe de o parte, de 
la dezvoltarea 
ră a sportului 
performanță 
foarte dificilă

extraordina- 
de înaltă 

(care face 
departajarea 

celor mai buni) și, pe de 
altă parte, de la necesitatea 
unei mai echitabile stabiliri 
a proporțiilor de merit la 
capătul întrecerilor olim
pice. Simpla raportare la 
creșterea extremă a numă
rului de țări participante 
(de la 13 în 1896 la aproape 
100 în zilele noastre), con
comitent cu creșterea pro
porțională a totalului de 
concurenți (de la 300 la a-

proape 10.000), duce firesc 
la sugestia din finalul arti
colului : să se atribuie — cu 
prilejul ceremoniilor de 
distribuire a premiilor — 
distincțiile cuvenite tuturor 
finaliștilor probei, reuniți 
in jurul podiumului (cum 
se obișnuiește de pe acum 
la campionatele mondiale și 
continentale în mai muite 
discipline sportive).

Zilele acestea am înregis
trat un ecou pozitiv al a- 
cestei propuneri românești. 
Ziarul elvețian „Sport" din 
Ziirich, în darea de seamă 
asupra vizitei președintelui 
C.I.O. la sediul din Lau
sanne al Comitetului Olim
pic Elvețian, subliniază că, 
printre declarațiile sale, 
Juan Antonio Samaranch 
„a propus distribuirea de 
•"diplome olimpice» pentru 
locurile 4—8 în cadrul tra
diționalelor festivități de 
premiere". Iată o veste 
încurajatoare, care vine in 
întâmpinarea sugestiei ro
mânești privind un mai e- 
chitabil raport „p&rtici- 
panți-distincții" (fără a se 
ajunge la demonetizarea 
medaliilor, cum le e teamă 
unora).

La hochei

REZULTATE TEHNICE. Crlșul 
3—3, 3—1). Au marcat :

Progresul 11—4 (1—6, 4—0, 
, __  ________ Costrăș 4, Garofeanu 2, Gordan 2,

Karacsony 2. ungureanu (Cr.), respectiv Florincescu 3, Tătaru. 
Arbitri : șt.

C. E. DE PATINAJ ARTISTIC
Mihai și R. Nichlta.

C.N.ASE 11—4 (1—0, 1—0, 3—1, 6—3). Au înscris :
Slavei 2, Gaiță 2, lUe Gheorghe 2, Niță 2, Tschilts- 
respectiv Tufan 2, R. lonescu. Ivănescu. Arbitri : 
V. Burdca.

Rapid —
Sehervan 2,
the (Rap.),
R. Timoc și

Dinamo — Voința 12—5 (3—0, 2—3, 3—1. 4—1). Realizatori : 
Hagiu 3, Munteanu 2, Rus 2, D. Popescu 2, Ciobiiniuc, Râducanu, 
Ardeleanu (Din.), respectiv CI. Rusu 
ceriu. Arbitri : D. Paraschivescu șl R.

2, K. Rusu, Gyarfas. Col- 
Schilha.

CLASAMENT

1. Rapid 18 12 4 2 143- 83 28
2. Dinamo 18 12 3 3 177-104 27
3. Crlșul 18 12 3 3 146-100 27
4. V oința 18 9 1 8 146-125 19
5. C.N. ASE 18 2 0 16 94-208 4
6. Progresul 18 1 1 16 92-178 3

Prog ramul de azi și 
mîine : AST Azi, de la 
ora 17 : Dinamo — Cri- 
șul, Progresul — C.N. 
ASE și Voința — Rapid; 
MÎINE, de la ora 10 : 
Crlșul — C.N. ASE, 
Voința — Progresul și 
Rapid — Dinamo.

Proba individuală masculină 
din cadrul C. E. de patinaj 
artistic, care se desfășoară 
la Innsbruck, a fost cîștigată 
de sportivul SoVietic Igor Bo
brin (în vîrstă de 27 de ani), 
care cucerește pentru prima 
oară titlul continental. Meda
liile de argint și bronz au re
venit francezului Jean-Chris- 
tophc Simond și, respec
tiv, vest-germanului Norbert
Schramm.

în proba de dansuri, după 
disputarea figurilor impuse,
conduce cuplul englez Jayne 
Torvill — Christopher Dean, 
urmat de perechea sovietică 
Irina Moiseeva — Andrei Mi- 
nenkov.

Cunoscutul ziar pari
zian „L’Equipe" men
ționează în mod elogios, 
în unul din ultimele sale 
numere, fapta curajoasă 
a hocheistului român 
Vasile Huțanu, care a 
salvat de la înec doi 
copii, aflați în primejdie 
pe lacul din parcul „2? 
August" din București.

FINLANDA - SUEDIA 4-1
HELSINKI, 6 (Agerprcs) — 

Intr-un meci internațional ami
cal de hochei pe gheață dispu
tat la Helsinki, selecționata 
Finlandei a întrecut cu scorul 
de 4—1 (0—0, 1—1, 3—0) echi
pa Suediei.

FOTBAL MERIDIANE
• Echipa Dinamo Zagreb, 

aflată in turneu in Hong Kong, 
a jucat cu selecționata cluburi
lor locale, în fața căreia a 
tigat cu 4—1 (3—0).
• Selecționata cluburilor 

U.R.S.S., aflată în turneu

CÎȘ-

din 
in

ATLETISM • în concursul de 
la Milano, americanul Brian Old
field a cîștigat la greutate cu re
zultatul de 21,31 m.

BOX • Campionul mondial la 
cat. cocoș (versiunea W.B.A.), 
americanul de culoare Jeff Chan
dler, și-a apărat titlul învingînd 
la puncte pe Jorge Lujan (Pa
nama), în meciul disputat la Phi
ladelphia.

CICLISM • Rutierii polonezi au 
început antrenamentele în vede
rea ,.Cursei Păcii". Din lotul an
trenat de Marian Wenkowski fac 
parte 14 alergători, printre care 
vicecampionul olimpic Bang, Ces- 
liak, Sujka, Wojtas, Jankiewicz, 
Pozak, Michalak, Skovronek și 
Brzezny. La 7 februarie, lotul va 
pleca în Grecia unde își va con
tinua pregătirile • Prima cursă a

anului, „Drumul soarelui", a luat 
startul la Malaga : etapa inaugu
rală, încheiată după 191 km, reve
nind olandezului " - - ■
5h 44:52, urmat 
la o secundă.

LUPTE • In 
neului pe care-1 
U.R.S.S., echipa

Jos Schipper In 
de Derek Hunt,

continuarea tur- 
întreprinde în 

. .. de lupte libere 
a S.U.A. a întilnit la Mahacikala

pentru o perioadă de cîteva săp- 
tămini.

SCHI • Proba feminină de sla
lom uriaș desfășurată pe pîrtia 
de la Zwlesel (R. F. Germania) 
a revenit schioare! vest-germane 
Maria Epple — 2:18,69, urmată de 
coechipiera sa Christa Kinshofer 
— 2:18,83. Situată pe locul șase, 
campioana elvețiană Marie-There-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
selecționata sovietică. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 6—3 
puncte.

NATAȚIE • Cunoscuta înotă
toare australiană Michelle Ford, 
campioană olimpică la Moscova 
în proba de 800 m liber, s-a ac
cidentat, devenind indisponobilă

se Nadig continuă să conducă în 
clasamentul general al „Cupei 
Mondiale", cu 254 p, fiind secon
dată de Erika Hess — 189 p.

ȘAH • Cea de-a șasea partidă 
a meciului dintre Nana Aleksan- 
dria și Nana Iosellani, care-și 
dispută la Tblisl finala turneului

—————————————r—————— 
candidatelor la titlul mondial fe
minin, s-a întrerupt cu avantaj 
material pentru Aleksandrin. Sco
rul este favorabil cu 4—1 (1) Na
nei Aleksandria.

TENIS • Florin Segărceanu s-a 
calificat în sferturile de finală ale 
turneului de la Doual (primul din 
Circuitul indoor francez), învin- 
gînd pe Schneider cu 6—4, 6—4. 
• In turneul de la Toronto, Borg 
l-a întrecut cu 6—3, 5—7, 6—3 pe 
Flbak, iar americanul Connors a 
dispus cu 6—4, 6—2 de Mayer, 
învingătorii s-au calificat pentru 
semifinale. • In turneul feminin 
de la Detroit : Mima Jausovec — 
Paula Smith 6—1, 6—2 ; Bettlna
Bunge — Sue Barker 6—4. 6—2 ; 
Hana Mandlikova — Lisa Bonder 
6—1, 6—1 ; Pam Shriver — Anne 
Smith 1—6. 6—1, 7—6.

Columbia, a jucat la Bogota 
cu formația locală Millionarios. 
Fotbaliștii columbieni au ter
minat învingători cu 3—2 
(1-2).
• Din optimile de finală ale 

„Cupei Greciei" (jocuri retur) : 
A.E.K. — Panathinaikos 1—0 ; 
Olimpiakos — Panionios 2—0 ; 
Aris Salonic — Atromitos 
2—1 ; Grama — Doxa 0—0 ; 
Ethnikos Astir — Eordaikos 
2—0; O.F.I. — Aigio 1—l;Kava- 
la — Corinth 5—1; P.A.O.K. — 
Voios 2—1. Pentru sferturile de 
finală s-au calificat A.E.K., 
Olimpiakos, P.A.O.K., Aris, 
Doxa, Ethnikos Astir, Aigio și 
Kavala.
• Campionatul francez a pro

gramat meciul restanță : 
— Paris Saint Germain 
în urma acestui joc, în clasa
ment conduce Nantes cu 
urmată de St. Etienne — 37 p 
și Bordeaux cu 34 p. Lyon se 
află pe locul 5 cu 30 p.

Lyon
2-0.

38 p.
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