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SPECTACULOASA ÎNTRECERE SI ÎN SCHIIII AIPIN 1

POLITEHNICA C.S.S. 2

Dispută pentru balon între 
Ștefania Borș și Carmen To- 
cală ; le urmărește (cu nr. 13), 

Mariana Bâdinici.
Foto : Ion MIHAICĂ

După cum era de așteptat, 
meciul Politehnica C.S.Ș. 2 
București — Voința București, 
considerat ca un derby al Di
viziei „A“ de baschet feminin, 
a prilejuit o dispută aprigă, în 
care jucătoarele ambelor echi
pe și-au apărat șansele 
tă ambiție, din prima 
ultima secundă de joc. 
patul unei întreceri în 
voluția scorului a ținut 
nent „în priză" atenția publicu
lui din sala Floreasca. forma
ția Politehnica C.S.Ș. 2 a re
purtat victoria cu scorul de 
62—60 (37—32), prin care s-a 
apropiat la numai un punct de 
lidera clasamentului, „U“ Cluj- 
Napoca. '

In repriza I inițiativa a a- 
parținut mai mult elevelor an
trenorului Gr. Costescu, dato
rită în mare măsură bunei e-

Dumitru STĂNCULESCU

cu mul- 
pînă în
La ca- 

care e- 
perma-
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IARNA OFERĂ UN CADRU
EXCELENT PENTRU

ATRACTIVE Șl VARIATE
COMPETIJII SPECIFICE

SEZONULUI ALB
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DACIADA", LA COTE TOT MAI ÎNALTE!

Etapa finală a participărilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale
In cadrul marii competiții 

polisportive naționale „Dacia- 
da“, in perioada 1—8 februarie, 
s-a desfășurat, in zona Pre
deal — Diham, etapa finală a 
Concursurilor sportive și apli- 
cativ-mililare de iarnă din ca
drul Ministerului Apărării Na
ționale. Întrecerile s-au dispu
tat la triatlon militar de iarnă 
(slalom, coborire, fond), ștafe-

buni sportivi militari calificați 
in urma etapelor de masă care 
au cuprins pe toți ostașii arma
tei noastre.

Duminică, la finale, au fost 
prezenți tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., general-maior Constan
tin Olteanu, ministrul apărării 
naționale, generali și ofițeri su-

Omogenitatea, spiritul de echipă 
nerea rezultatelor bune
ti, patrulă și pluton. Concu
rența, impărțiți in două catego
rii valorice, s-au întrecut 
pistele de la Clăbucet și 
trasee montane din zona 
ham-Poiana Izvoarelor.

Finalele au reunit pe cei

pe 
pe 

Di-
mai
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ATACĂ PÎRTIA... PERFORMANȚEI

— factorii hotăritori în obți-
Foto : C. MIHĂIȚĂ 

periori, reprezentanți ai orga
nelor locale.

Din partea conducerii
C.N.E.F.S. a participat general

(Continuare in pag. a 4-a)

Azi, in „Cupa Federației" la hochei

INTILNIREA DERBY, ROMÂNIA - AVTOMOBILIST SVERDLOVSK
meci va fi condus de aribtrul 
M. Presneanu (la linii FI. Gu- 
bernu și M. Dinu), cel de-al 
doilea de St. Enciu (ajutat de 
L. Enciu și I. Becze).

înaintea acestor partide, cla
samentul se prezintă astfel :
1. România
2. Avtomoblllst
3. T.J. Gottwaldov
4. România (Un.)

2 2 0 0 10— S 4
2 10 1 11— 5 2
2 10 1 7—6 2
2 0 0 2 3—15 0

Hălăucă intr-o acțiune de atac la poarta lui T. J. Gottwaldov in 
meciul de duminică, pe care hocheiștii noștri l-au ciștigat cu 
4—3. Foto : Dragoș NEAGU

După cum se vede, intilnlrea 
vedetă a programului de azi, 
cea dintre reprezentativa noas
tră și hocheiștii din Sverdlovsk 
are un caracter decisiv. în ca
zul cîind echipa României cîști- 
gă jocul sau face meci egal, 
ea intră în posesia trofeului, 
în caz de victorie a oaspeților 
se va ajunge la egalitate de 
puncte. Regulamentul Cupei 
Federației prevede că în aceas
tă situație, criteriile de depar-

In turneul din Argentina

0 NOUĂ VICTORIE 
A TINERILOR 

FOTBALIȘTI ROMÂNI
In ultimul meci disputat în Ar

gentina, din cadrul turneului sud- 
american, reprezentativa de tine
ret a țării noastre a obținut e 
nouă victorie, invingind cu 5—2 
pe „Central Nortes** din orașul 
Salta, echipă care activează în 
primul eșalon al fotbalului ar
gentinian. Pentru formația noas
tră au marcat : Turcu (2), Ter- 
heș, Kleln și Velasco (autogol).

Ieri, reprezentativa de tineret 
a evoluat la La Paz, în compania 
echipei naționale a Boliviei. Pină 
la închiderea ediției nu ne-a par
venit rezultatul partidei.

După ziua liberă de ieri, 
cele patru formații participante 
la „Cupa Federației" la hochei 
apar din nou, azi după-amia- 
ză, pe gheața patinoarului „23 
August" din Capitală.

Sînt programate întilnirile 
celei de-a treia etape (ultima) 
și anume : ora 15: România 
(tineret) — T. J. Gottwaldov 
și ora 17 : România A — Avto- 
mobilist Sverdlovsk. Primul

tajare sînt, în ordine, următoa
rele : 1. golaverajul direct prin 
scădere ; 2. golaverajul direct 
prin împărțire.

Iubitorii hocheiului așteaptă 
cu mult interes meciul vedetă 
al programului de azi, mai ales 
după frumoasa evoluție a „tri
colorilor" in jocul de duminică, 
împotriva lui T. J. Gottwaldov, 
ciștigat de jucătorii români cu 
4—3.

De azi, la Poiana Brafov

CONCURS INTERNATIONAL DE SCHI „CUPA D!N\MD“
De azi, la Poiana Brașov va 

avea loc o nouă întrecere im
portantă de schi alpin. După 
finalele „Daciadei" de săptămî- 
na trecută, pe pantele Postă
varului vor concura schiori și 
schioare din Bulgaria, Uniunea 
Sovietică și România, care-și

vor disputa „Cupa Dinamo" la 
slalom uriaș și slalom special. 
Printre sportivii români se vor 
număra loan Cavași, Dan Fră- 
țilă, Nandor Szabo, Vili Poda
ru Csaba Portik, Alexandru 
Manta. Dorin Dinu. Carol A- 
dorjan ș.a.

SăDtămîna trecu
tă s-au desfășurat, 
la Poiana Brașov, 
finalele „Daciadei" 
la schi alpin pen
tru seniori și se
nioare. Marea com
petiție a atras la 
startul 
probe 
buni specialiști ai 
genului din întrea
ga țară, care și-au 
disputat cu o ar
doare deosebită ti
tlurile puse în joc. 
„Dac iada" s-a do
vedit a fi o com
petiție cu mare 
aderentă în rîndu- 
rile schiorilor frun
tași, ei neprecupe
țind nici un efort 
pentru realizarea 
unor performanțe 
cit mai bune. Eve
nimentul a fost fa
vorabil unor con
statări îmbucură
toare. Mulți spor
tivi au obtinut 
rezultate peste așteptări, alții 
— foarte tineri — s-au remar
cat, demonstrînd că marea com
petiție națională poate fi un 
permanent descoperitor de ta
lente !

Organizatorii acestor finale 
s-au străduit și au reușit să 
asigure condiții de întrecere 
dintre cele mai bune. Pîrtiile, 
foarte bine alese și amenajate, 
aii fost puse la punct pînă în cele 
mâl mici amănunte, aspect de
terminant in reușita deplină a 
concursului.

Competitorii au avut la actu
ala ediție doi lideri autoritari : 
Daniela Uncrop (C.S.U. Pitești), 
care a cucerit patru titluri de 
campioană șl Ioan Cavași (Di
namo Brașov) cu trei medalii

diteritelor 
pe cei mai

Micuța Delia Parate, revelația „Daciadei* 
senioarelor la schi alpin
Foto : prof. I. BOGDAN — Sinaia

de aur. Acești doi sportivi au 
confirmat că, deocamdată, ră- 
mîn cei mai buni specialiști al 
noștri, care pot aspira, printr-o 
pregătire adecvată, intensă, $1 
la performanțe în arena inter
națională. In afara celor doi 
sînt de remarcat prestațiile 
schiorilor de la Dinamo Bra
șov, care s-au aflat premanent 
în lupta pentru întiietate : ViU 
Podaru, Nandor Szabo, Dan Fră- 
țilă, Csaba Portik, Nicolae Bar
bu, Rolf Treusch, precum șl 
mai tinerii lor colegi, Dragoț 
Ghițoc și Nicolae Parate. Ded 
se poate spune că secția de schi 
a clubului brașovean (responsa-

(Continuare in pag. a 4-a)

în școlile din sectorul 6 al Capitalei

CU SAU PARA „CONDIȚII", SUTE DE ELEVI 
AU PARTICIPAT LA DUMINICA SPORTIVĂ

împreună cu profesorul de 
educație fizică Nicolae Mavro- 
cordat ne îndreptăm spre un 
cartier al Capitalei. Lăsăm în 
urmă Facultatea de medicină, 
Grădina botanică și intrăm în 
„Militari", unde urmează să 
vizităm o serie de școli gene-

asigură profesorul. Copiii simt 
nevoia de mișcare. Doar să Ie 
organizăm ceva, și nici nu mai 
este nevoie de mobilizare. O 
să vedeți".

Ne oprim prima dată în fața 
Liceului Tudor Vladimirescu". 
Ora 9,30. Una din cele trei fe-

In sala Liceului T. Vladimirescu (cu condiții)
rale în care, ni se spune, „au 
loc — în cadrul „Daciadei" 
de iarnă — „duminici sportive" 
organizate cu prilejul finalelor 
pe tară ale acestei importante 
competiții sportive naționale". 
In drum, întrebăm așa. într-o 
doară: „O să găsim ceva acti
vitate „Fără îndoială ! — ne

te în trening pe care le întil- 
nim, în fata intrării. îșl dă sea
ma despre ce este vorba cînd 
vede fotoreporterul și spune 
dezolată: „Vai, ce păcat, tul 
Au venit de la ziar și crosul

(Continuare in pag. a 4-a)



BOGATĂ ACTIVITATE PE PlRTIILE DE SCHI
„CUPA CARAIMAN“

Pitoreasca poiană de pe Valea 
Cerbului din Bușteni s-a dovedit 
a fi o excelentă gazdă pentru 
cea de a Xl-a ediție a concursu
lui internațional de schi-fond pen
tru juniori dotat cu „Cupa Ca- 
raiman". La startul întrecerilor au 
fost prezenți 60 de tineri con
curenți din Bulgaria, Ungaria, U- 
niunea Sovietică și România.

Sîmbătă a avut loc cursa in-

LA FOND

Regulamentul r.l.L.a. pe drumul spre lorma ideală

„CUPA ȘOIMII 
LA PROBE ALPINE

dividuaiă pe distanța de 15 km. 
Proba a fost dominată de schiorii 
sovietici care, ca și în alte rîn- 
duri, au sosit pe primele locuri. 
Doi dintre cei mai buni sportivi ai 
noștri. Ion Lungociu și Horia 
Oros, au concurat nerestabiliți 
complet (după gripă) și, ceea ce 
este mai grav, după o noapte de 
nesomn cauzată de faptul că la 
locul de cazare a sportivilor noș
tri au fost găzduiți turiști care nu 
au respectat liniștea.

Cu toate acestea, Lungociu și 
Oros au arătat, în special în pro
ba de ștafetă (pe distanța de 10 
km), că rămîn fondiști redutabili. 
O “ “mențiune și pentru GySrgy

Lăszlo (C.S.Ș. Gheorgheni). Ne-a 
surprins, în schimb, hotărîrea an
trenorului de la A.S.A. Brașov 
care, neavînd 4 schiori pentru al
cătuirea ștafetei, a hotărît ca 
sportivul Ion Țențiu să alerge 
două schjjnburi !

REZULTATE TEHNICE, 15 km 
individual : 1. Serghei Togolukov 
49:23,90 ; - -
49:37,93 ;
4. Oleg 
51:02,18 ; !
51:32,88 ;
(U.R.S.S.) . , ___ ___
gociu (România) 52 :08,37 ; 8. Horia 
Oros (România) 52:51,44 ; ștafeta 
4X10 km : 1. Uniunea Sovietică 
2hl8:01,47 ; 2. România 2h22:12,38; 
3. Bulgaria 2h28:ll,50.

Victor ZBARCEA-coresp.

2. Leonid Burgmlstrov
3. Iuri Otegov 50:15,04 ; 

Vaghl (toți
5. Gyula Kiss

6. Andrei 
51:56,60 ; 7.

U.R.S.S.) 
(România) 

Ustinov 
Ion Lun-

NOILE PREVEDERI ÎNCURAJEAZĂ
DINAMISMUL LUPTELOR

I
I

c<

pîrtia Oncești din Păltiniș 
desfășurat, timp de trei 
întrecerile de schi pentru 
dotate cu „Cupa Șoimii 

Au fost prezenți 154 de 
concurente din

Pe 
s-au 
zile, 
copii 
Sibiu' 
concurenți și 
Întreaga țară. Au avut loc curse 
de slalom uriaș și slalom spe
cial. REZULTATE : slalom spe
cial, fetițe I : 1. Barbel Hen
ning (Sibiu), 2. Elena Gruiescu 
(Dinamo Arieșeni), 3. Ioana 
Vartolomei (Sibiu) ; fetițe II : 
1. Eniko Lukăcs (Miercurea 
duc). 2. Ibolya Magda (Dina
mo Bv.), 3. Gabriela Satmari 
(Toplița) ; copii I : 1. A. Foi- 
eiuc (Dinamo Bv.) 2. I. Groza 
(V. Dornei), 3. N. Muțiu (Șoi
mii) ; copii II : 1. A. Kiss (Di
namo), 2. A. Boniș (Miercurea 
duc), 3. Gh. Gligor (Dinamo 
Arieșeni) ; slalom uriaș, fetițe

Ibolya Magda ; copii 
Foicluc ; copii II : 
Jeau (Cluj-Napoca).

Ilie IONESCU —

Barbel Henning ; fetite II
' I '

Sece-D.
A.

coresp.

Repetiție pentru finalele „Daciadei1*

CONCURS DE PROBE NORDICE IA VALEA STRÎMBĂ
GHEORGHENI, 9 (prin tele

fon). Timp de trei zile (vineri, 
șîmbătă și duminică) a avut loc 
pe noile instalații de schi din 
Valea Strîmbă — la 2 km de 
Gheorgheni — a doua etapă a 
„Cupei Rapid", competiție or
ganizată de asociația sportivă 
Rapid-Suseni Valea Strîmbă. La 
întreceri, programate ca o re
petiție generală în vederea fi
nalelor „Daciadei" la sărituri cu 
schiurile, ce se vor desfășura la 
Valea Strîmbă între 13 și 15 fe
bruarie, s-a înregistrat un Re
cord de participare : 85 de schi
ori reprezentînd A.S.A. 
Dinamo Brașov, C.S.Ș. 
via, C.S.Ș. Viitorul 
C.S.Ș. Predeal, C.S.Ș.

Brașov, 
Brașo- 

Brașov, 
Rîșnov, 

C.S.Ș. Pionierul Borșa-Băi, Voința 
Odorhei și A.S. Rapid Suseni.

întrecerile s-au bucurat de un 
deplin succes. Iată cîștigătorii 
pe categorii : combinata nor
dică : copii II — Gh. Bădilă 
(Brașovia) 421,5 p ; copii I — 
J. Hovarth (Rapid Suseni Va
lea Strîmbă) 406,7 p ; juniori II 
— I. Runceanu (Rîșnov) 429,5 
p ; juniori I — O. Radu (Bra
șovia) 404,6 p ; sărituri specia
le : copii II — R. Szabo (Dina
mo Brașov) cu sărituri de 27 și 
29,5 m — 206,5 p ; copii I — 

Mezei (Dinamo Brașov) 
m+32 m — 228 p ; juniori 

— I. Runceanu (Rîșnov) 
m+48 m — 153,9 p; juniori 

— O. Munteanu (Viitorul

Sportul luptelor deține recordul 
în materie de modificări ale re
gulamentului competițional. Cău- 
tînd modalitățile prin care lup
tele să devină mal dinamice, mal 
spectaculoase, forul internațional 
a făcut numeroase Încercăm, 
unele dintre ele reușite, care se 
păstrează și acum, La altele, 
însă, care n-au condus la înde
plinirea dorinței tehnicienilor, 
s-a renunțat. Una dintre acestea 
din urmă este cea legată de pu
nerea la parter a sportivului 
„pasiv" ori ' "
Încearcă să 
tehnice de 
Această 
ineficace și _     ,
conducea la creșterea pasivită
ții șl la denaturarea rezultatelor. 
Reuniți la Dubrovnik (Iugosla
via), In luna noiembrie 1980, spe
cialiștii F.I.L.A. au renunțat la 
unele prevederi ale regulamentu
lui (printre care șl cea amintită), 
stabilind* reguli noi care au in
trat în vigoare de la 1 ianuarie 
1981. Firește, fiecare nou mod de 
a conduce lupta pe saltea, de a 
stabili Învingătorii, a determinat 
și unele schimbări In 
antrenamentului

Despre 
mentulul 
disputat 
categorii 
informat

parter a 
de cîte ori acesta nu 
finalizeze procedee 

atac sau evită lupta, 
măsură, considerată 
de ziarul nostru,

metodica 
sportiv.
formă a regula- 
după care 
concursuri 
Brașov —

CAMPIONATE • COMPETIȚII
Incepînd de astăzi, la Galați, București ți Cluj-Napoca 

A DOUA „RUNDĂ" IN GRUPELE VALORICE 
LA VOLEI FEMININ

Astăzi, la Galați (locurile 1—4), 
București (locurile 5—8) șl Cluj- 
Napoca (locurile 9—12), este pro
gramată a doua „rundă" în În
trecerea pe grupe valorice a cam
pionatului primei divizii feminine 
de volei. Desigur, atenția se va 
concentra asupra noului episod 
din disputa echipelor fruntașe, 
cu atit mai mult cu cit turneul 
de la Galați creează premisele u- 
«M>r schimbări In ierarhia stabilită 
de primul turneu, desfășurat cu 
circa e săptămînă In urmă, la 
Bacău. Dinamo, campioană In 
ultimele 6 ediții, Iși vede serios 
amenințată poziția de lideră, În
deosebi de către echipa studen
telor gălățene. De asemenea, la 
Cluj-Napoca lupta pentru evitarea 
retrogradării se anunță 
Dar iată situația de la 
nesc echipele In cele

1—4Locurile
1. Dinamo 3 3 0 9:3 6
2. CSU Galați 3 2 1 7:5 5
3. Farul C-ța 3 1 2 5:8 4
4„ Știința Bc. 3 0 3 4 :9 3

Locurile 5—8
5. Penicilina 3 2 1 8:5 5
6. Fl. roșie Buc. 3 2 1 7.-5 5
7. Maratex B. M. 3 2 1 7:6 5
8. Rapid Buc. 3 0 3 3:9 3

Locurile 9—12
9. ,,U“ Cluj-Napoca 3 2 1 8:4 5

10. Univ. Craiova 3 2 1 6:3 5
n. Chimpex C-ța 3 2 1 6:6 5
12. Univ. Buc. 3 0 3 2:9 3

La Galați, programul 
ora 16, In Sala sporturilor, 
București, tot la ora 16 în sala 
Agronomia, iar la Cluj-Napoca, la 
era 16,30 în Sala sporturilor.

CAMPIONATELE

fierbinte, 
care por- 
3 grupe :

DE TENIS DE MASA PE 
(JUNIORI)

începe la
la

ECHIPE

A.
32
II
50
I
Brașov) 56 m+62 m — 184,9 p ; 
seniori — I. Cimpoieșu (A.S.A. 
Brașov) 72 m+70 m — 201,2 p. 
(Cs. Malnași — coresp.).

ultima
— cea 
primele 
de la

------------, antrenorul emerit 
CORNEÂNU, Vicepreședinte 
F.I.L.A, In cele ce urmează în
cercăm să amintim cele mal im
portante precizări ale regula
mentului In vigoare.

• Concursurile se 
pe două etape : cea 
rie, pe grupe stabilite 
gere la sorți (numerele 
tr-o serie, cele impare 
tă) și etapa finală.

s-an 
pe 

ne-a 
ION 

al

desfășoară 
eUminato- 
prln tra- 
pare în- 
tn eealal-

CAMPIONATE. COMPETIȚII
„CUPA 16 FEBRUARIE" LA LUPTE - O COMPETIȚIE 

FRUMOASA Șl UTILĂ
Sîmbătă In sala Armata din 

Brașov s-au încheiat întreceri
le tradiționalei competiții dotate 
cu „Cupa 16 Februarie" la lup
te greco-romane. Disputele finale 
la care au fost prezenți tineri 
luptători între 11 și 23 de ani, 
au oferit intîlniri dinamice șl 
spectaculoase, marcate de concep
ția nouă a regulamentului.

Iată clasamentele pe categorii 1 
48 kg : 1. E. Cișmaș (Ceahlăul
Piatra Neamț), 2. T. Șerban 
(C.S.M. Craiova), 3. M. Iancu (E- 
lectroputere Craiova) ; 52 kg : 1. 
M. Ștefan (Dinamo Buc.), 2. A. 
Tomița (C.F.R. Tim.), 3. P. Căra
re (Dunărea Galați) ; 57 kg : 1. 
C. Filipov (Metalul Rădăuți), 2. 
C. Ivan (L.C. Pitești), 3. D. 
Spetcu (Dinamo Buc.) ; 62 kg :

In faza eliminatorie, concu- 
renții sînt eliminați după două 
înfringeri, pînă la stabilirea pri
milor trei clasați (decisivă fiind 
victoria directă).

In etapa finală se întîlnesc pri
mii clasați in cele două serii 
pentru stabilirea locurilor 1—2. 
Cei situați pe locurile 2 in serii 
luptă pentru pozițiile 3—4, iar ai 
treilea din seriile respective Iși 
dispută locurile 5—6. Toate me
ciurile _ din turneul final trebuie 
să se încheie cu victorie.

• Durata unui meci este de 6 
minute (2 reprize a cite 3 minu
te) ; o reuniune nu poate dura 
mai mult de trei ore ; un spor
tiv nu are voie să susțină (in 
principiu) mai mult de trei me
ciuri pe zi. Pentru „adolescenți" 

(15_16 
este de 

juniori 
olimpl- 
intîlnl- 
seniori.

(13—14 ani) și „cădeți" 
ani) durata meciurilor 
2X2 minute, iar pentru 
(17—18 ani) și „speranțe 
ce" (19—20 ani) durata 
rllor este aceeași ca la

• Pentru victorii se 
puncte pozitive, pe baza

acordă 
- ----------- ------ lor sta- 

bllindu-se și clasamentul. In ur
ma victoriilor la tuș, descalifi
care, abandon, superioritate (de 
12 P), câștigătorul primește 4 
puncte, iar învinsul zero. In mo
mentul cînd un sportiv conduce 
cu o diferență de 12 puncte 
(după ce s-a încheiat acțiunea 
respectivă de atac și contraatac) 
șeful de saltea oprește lupta 
pentru superioritate. La o victo
rie la puncte cu diferență intre 
8 șl 11 puncte, cîștigătorul pri
mește 3,5 p, iar învinsul 0,5 p. 
La o victorie cu 1—7 puncte di
ferență, învingătorul primește 
3 p, iar Învinsul 1 p (în ambele 
situații învinsul trebuie să fl 
realizat și el puncte tehnice ; 
dacă n-a realizat, nu primește 0,5 
puncte sau un punct). La o de- 
râ—io prin descalificare fără

In-
elzie prin descalificare 
puncte tehnice, 1 se acordă 
vingătorului 2 puncte iar învin
sului zero.

La ieșirea de pfc saltea a unul 
concurent i se acordă adversa
rului un punct tehnic, iar la fuga 
din „priză controlată", două

se acordă adversa-
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țional desf; 
cută la CI 
doua edițir 
deplina uti 
decît un c 
am putea 
neul a fos 
rind în pr 
prin joc ii 
care meci 
tă ardoare 
antrenorilo. 
ții prezent' 
Carl Zeiss 
Cluj-Napor 
vă a acurr 
această ir 
de exprim 
pe care îi 
tehnician . 
SKI, care 
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făcea la s 
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cit se poa 
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se poate c 
meci obiif 
mei să se 
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care mi-a 
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tat exact 
cut". Acel' 
dă le-a a 
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YER, care 
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mai fi im 
turneu, ca 
nosc, s-a 
unei depli 
s-a jucat 
p-’ :cipat 
alte iurne 
nici unul 
velul celu

CRAIOVA (prin telefon). — 
Prima parte a campionatelor re
publicane de tenis de masă pe e- 
ehlpe de juniori (returul se va 
disputa în toamnă) s-a Încheiat 
eu victoria categorică a formații
lor Universitatea Craiova I — 
la băieți și Gloria Buzău I — la 
fete, clasate pe primul loc, fără 
să fi cunoscut înfrângerea.

In concursul masculin, primele 
trei locuri în serii au fost ocu
pate de echipele Universitatea 
Craiova I, C.S.Ș., Od. Secuiesc I, 
înfrățirea Tg. M„ respectiv Univ. 
Craiova n, C.S.M. Cluj-Napoca 
n șl Constructorul Tg. M. S-au 
disputat apoi turnee pentru locu
rile 1—6, 7—10 și 11—14, clasamen
tul final al turului fiind urmă
torul : 1. Universitatea Craiova I 
(Eugen Florescu, Mircea Nicores- 
eu, Paul Haldan, antrenor prof. 
Virgil Bălan), 2. Univ. Craiova n, 
3. C.S.M. Cl.-N., 4. C.S.Ș. Od.
Secuiesc I, 5. înfrățirea Tg. M„

6. Constructorul Tg.
C.S.Ș.

M„ 7. C.S.M.
_ __  Od. Secuiesc

C.S.Ș. Rovine Craiova, io 
Buzău, 11. Metalurgistul 
12. Voința S. Mare I, 13. 
S. Mare n, 14. C.S.Ș. Bls-

Cl.-N. 
n, 9. 
Gloria 
Cuglr, 
Voința 
trlța.

In concursul feminin, primele 
trei locuri în serii au fost ocu
pate de înfrățirea Tg. M., Meta
lurgistul Cugir, C.S. Arad, res
pectiv Gloria Buzău I, Construc
torul Tg. M. și C.S.Ș. Petroșani. 
Desfășurate ca și la băieți, tur
neele finale au dat următorul 
clasament : 1. Gloria Buzău I
(Beatrice Pop, Lorena Mihai, Do
rina Murea, antrenor — Emil Bă- 
cloiu), 2. înfrățirea Tg. M., 3. 
Metalurgistul Cugir, 4. C.S. Arad, 
5. C.S.Ș. Petroșani, 6. Construc
torul Tg. M., 7. C.S.M. Cl.-N., 8. 
C.S.Ș. Bistrița, 9. C.S.Ș. Slatina, 
10. C.S.Ș. Viitorul Pitești, 11. 
C.S.Ș.. 1 Buc., 12. C.S.M. Iași, 13. 
C.S.Ș. 2 Buc., 14. Gloria Buzău II.

I. 8.

1. G. Păduraru (Dinamo Buc.), 2. 
M. Balaur (Nicolina Iași), 3. D. 
Staudt (Rapid Buc.) ; 68 kg : 1. 
St. Negrișan (Steaua), 2. L Bal- 
can (Dinamo Buc.), 3. C. Boată 
(C.S.M. Craiova) ; 74 kg : 1. St. 
Slmion (Progresul Brăila), 2. Gh. 
Costin (Steaua), 3. L Orban (St. 
r. Brașov) ; 82 kg : 1. G. Potoreț 
(C.S. Arad), 2. O. Romocea (Si- 
mared Baia Mare), 3. M. Zobu 
(C.S. Botoșani) ; 90 kg : 1. P.
Ursu (Dunărea Galați), 2. M. 
Petrescu (Steaua), 3. L Pascalău 
(C.S.Ș. Gloria Arad) ; 100 kg : 1. 
C. Hoța (Slmared Bala Mare), 2. 
A. Kurti (C.S. Satu Mare). 1 I. 
Stignei (Steaua) ; 4-100 kg : *
I. Haira (Farul Constanța), 
Ov. Nicoară (C.F.R. Tim.), 3. 
Tofan (Steaua). (Carol GRUIA 
coresp.).

CAMPIONATUL DE JUNIORI MICI LA HOCHEI
Șl acum iată ultimele rezultate 

din campionatul juniorilor ; C.S.Ș. 
Triumf București — C.S.M. Du
nărea Galați 2—1 (1—0, 1—0, 0—1). 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca — 
S.C. Miercurea Clue 3—7 (1—5,
2—0, 0—2), Avlntul Gheorgheni — 
C.S.S. Rădăuți 6—2 (2—1, 3—1,
6—0), C.S.Ș. Liceul Miercurea duc 
— C.S.Ș. Tg. Secuiesc 17—0 (6—0, 
6—0, 6—0), S.C. Miercurea Clue — 
C.SJS. Rădăuți 5—3 (1—1, 4—1,

0—1), Avlntul Gheorgheni — C.S.S 
Viitorul Cluj-Napoca 15—2 (2—0,
5— 1, 8—1), C.S.M. Dunărea Galați 

— C.S.S. Tg. Secuiesc 17—0 (6—0, 
8—0, 2—1), C.S.S. Liceul Miercurea 
Cluc — C.S.Ș. Triumf București
6— 4, (2—2, 1—1, 5—1). In -----
ment continuă să conducă 
Liceul Miercurea

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
pe patinoarul „23 August" din 
Capitală, s-au consumat ultimele 
jocuri din cadrul celui de al trei
lea turneu al campionatului de 
juniori mici la hochei. Ca și In 
partidele precedente și de aceas
tă dată unii dintre micuții jucă
tori de hochei au manifestat ace
eași Înclinație spre un joc tehnic 
șl oombinativ. In plus, conside
răm foarte bună măsura adoptată 
de federație de a programa sfîr- 
șitul acestei întreceri în paralel 
cu primele două etape ale .Cupei 
Federației". In felul acesta cei 
mai talentați reprezentanți al noii 
generații de 1__ ' ' ,  '
posibilitatea să t--_-~ 
SA ÎNVEȚE (!) din confruntările 
celor mari.

hocheiștl au avut 
urmărească Șl

DIVIZIA „A"
(Urmare din pag. I)

Clue.

CARNET ATLETIC
• La întrecerile din cadrul e- 

tapei județene a concursului re
publican de seniori, desfășurate 
în sala din Cîmpulung Muscel, au 
luat parte, în afară de concurs, 
și atleți din Brașov. în general, 
rezultatele au fost modeste cu 
excepția celor de la aruncarea 
greutății : Maria Badea (ASU Pi
tești) 15.43 m la senioare și Silvia 
Comărniceanu (CSȘA C-lung) 
14,95 m la junioare (P. MATEOIU 
— coresp.).

• Săritorii în înălțime Adrian 
Proteasa, Eugen Popescu și Mo
nica Matei vor concura, zilele a- 
cestea, în competiții de sală la 
Fraga și la Trinec.

Bacău, Brașov. Brăila, Covasna, 
Dîmbovița, Galați. Prahova șl 
Vrancea. Dintre rezultatele Înre
gistrate cu acest prilej cele mai 
bune ni se par a fi : Gabriela 
Coteț (CSȘ Focșani) 8,9 s la 60 
mg și 1,65 m la înălțime, Radu 
Ababel (CSȘ Bacău) 6,8 la 60 m, 
Marian Limgu (CSȘ Ploiești) 2,01 
m la înălțime, Mihai Bran (CSȘ 
Bacău) 7,04 m la lungime și 15,51 
m la triplu. (V. Manoliu — coresp.).

• întrecerile din cadrul con
cursului republican al seniorilor 
programate In sala din parcul 
sportiv ,.23 August" din Capitală 
vor începe sîmbătă Ia ora 16,30 
șl vor continua duminică, de la 
ora 9. ,

DE BASCHET (f)

1.

M.

clasa-c.s.s.

9—18

• La Focșani s-a desfășurat 
competiția dotată cu „CupaVran- 
cei“. Au fost prezenți circa 150 
concurenți juniori din județele

A.C.R. organizează un 
curs de oflciali-secretariat 
pentru automobilism înce- 
pînd din 17 februarie. In
formații la F.R.A.K. — șos. 
Colentina 1, tel. 42 52.22.

• In programul competițiilor 
interne indoor din acest an mai 
figurează două acțiuni importante, 
în zilele de 21 și 22 februarie : 
concursul republican de sală pen
tru juniori I, la Focșani șl con
cursul republican universitar la 
București.

® La 22 februarie, la Băile 
Felix se va desfășura concursul 
interjudețean de cros, in organi
zarea C.J.E.F.S. Bihor. Competiția 
contează și ca selecție pentru 
„Crosul Balcanic".

voluții a Marianei Bădinici și 
Măiei Cuțov ; In cea de a do
ua, antrenorul Voinței. M. Stru- 
garu, a izbutit să-și convingă 
„elevele" să folosească în ex
clusivitate atacuri „lungi", să 
calmeze jocul, ceea ce acestea 
au și făcut, iar ca urmare au 
reușit să egaleze și chiar să ia 
conducerea ! Lipsite, însă, de 
contribuția obișnuită a Ștefa- 
nîei Borș (ieri, de nerecunos
cut), Voința a trebuit să cede
ze intr-un final palpitant, în 
care Suzana Pîrșu și-a adus 
o importantă contribuție la suc
cesul Politehnicii. Au înscris ; 
Bădinici 19 (14 în repriza I), 
Chvatal 11, Pîrșu 10, Cuțov 9, 
Roșianu 8, Tocală 5, respectiv 
Slăvci 23 (excelentă și în atac 
și în apărare), T. Popescu 13, 
Strugaru 9, Borș 9, Tomescu 6. 
Competent și autoritar arbitra
jul prestat de M. Aldea și C. 
Dumitrache.

VOINȚA — CRIȘUL ORA
DEA 77—73 (37—36). Meci cap
tivant prin desele răsturnări de 
scor. Arbitri : I. Antones
cu — O. Vestinian.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA 
FOCA — COMERȚUL LIC. 
„BOLYAI" TG. MUREȘ 58—54 
(22—24). Din nou foarte tînăra 
echipă din Tg. Mureș a avut 
o evoluție bună în compania 
unei partenere de întrecere mai

experimentată, 
(min. 12), însă, 
echilibrat jocul, 
conducerea, 
mici ; desprinderea decisivă au 
realizat-o după eliminarea mu- 
reșencei Elena Opricin (5 gre
șeli persoinale).

Clasament : 1. „U" Cluj-Na
poca 21 p, 2. Voința Buc. 20 p, 
3. Politehnica 20 p, 4. Comer
țul 16 p, 5. Voința Brașov 16 p, 
6. Crișul 15 p.

Programul de astăzi : de la 
ora 15,30 : Politehnica — Co
merțul (în tururile precedente : 
89—76 și 105—66), „U« — CSri- 
șul (62—61, 86—65), Voința 
București — Voința Brașov 
(91—70, 82—85).

După 
studentele au 
au luat chiar 

dar la diferențe

CA PE ROATE..;

Ultima tragere Pnonoexpres 
din luna precedentă, desfășu
rată la 28 ianuarie, a constituit 
o nouă și convingătoare ilus
trare a avantajelor acestui tot 
mai popular sistem de joc: la 
categoria I, participanții Toitan 
D. Marin (corn. Stolnici, jud. 
Argeș), Szabo Iuliu (Brașov) și 
Luican Ion (București) au ob
ținut, pe bilete achitate 25%, 
CITE UN AUTOTURISM „Da
cia 1300“; la categoria a Il-a, 
Neagu Elena (Ploiești) a înca
sat frumoasa sumă de 40.212

din „priză controlată", ____
puncte ; la fel se acordă puncte 
tehnice și la împiedicarea adver
sarului de a efectua un proce
deu de atac (1 p pentru împie
dicare simplă șl 2 p pentru Îm
piedicare evidentă, plus punctele 

proce-acordate pentru reușita 
deului respectiv).

• S-a revenit asupra 
de descalificare pentru luptă pa
sivă. Sportivul este stabilit de 
toți arbitrii, apoi este fixat la 
parter, dacă el continuă să fie 
pasiv este avertizat cu descalifi
carea și Imediat descalificat sau 
chiar eliminat din

Experimentat și 
noastră, la Brașov, 
tem de arbitraj

deciziei

concurs.
de federația 
acest nou sis- 
s-a dovedit 

eficace, contribuind mult la creș
terea spectaculozității meciurilor.

Mihai TRANCA

Masă rotunda

DE ANTRENAMENT^

sala din 
o masă 
„Proble- 
integra-

Centrul de cercetări pen
tru educație fizică și spart 
organizează, luni 16 februa
rie ă.c. ora 12,30, în 
Bd. Muncii 37—39, 
rotundă cu tema: 
matica refacerii și
rea ei în concepția moder
nă de antrenament". Vor 
prezenta .expuneri psihologii 
Maria Șerban și C. Tibără, 
prof. C. Răduț, dr. Heana 
Militaru, farmacologul Gh. 
Popescu.

Masa va fi condusă de 
prof. dr. Nicu Alexe, direc
torul C.C.E.F.S. Antrenorii, 
profesorii de educație fizică, 
medicii sportivi, activiștii 
sportivi și sportivii fruntași 
sint invitați să participe.
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După ir 

de anul ti 
tatea cui 
plutonul i 
a III-a a 
loc în pri:

Iși va r 
nă la s'-ir; 
te întreba 
suporterii 
dat fiind . 
tilistă are 
avans fați 
„Cred în 
N. Blăgăi 
lui. Și, ci 
mafie, mă 
antrenorii! 
tra )U, pe 
le,- la ani 
nul acordi 
bului, de 
ca U.T.A 
fost".

Si pentr 
acest fel, 
făcut prir 
la 7 ianu< 
lent : Du 
tea, Kuk 
Bodi, Vuș 
Vaczi, Șei 
Csordaș, 
după satis 
litar, li i 
Prima paT

FLĂCĂRI
După ui 

fectuat în 
ruia a st 
un bilanț 
torii, un i 
frângere 1 
„B" Flacă 
pregătirile 
printr-un 
mulări fi: 
aceste pre 
acum cu 
iau parte 
de lotul 
toamnă si 
nerii Rad

LOTO-PRONOSPORT INF
100%, al’ 
revenin- 

bilete a-
lei, pe un bilet jucat 
tor șapte participanți 
du-le cîte 19.053 lei pe 
chitate 25%.

La prima tragere 
na februarie, cîștigurile omolo
gate (publicate în 
brică) continuă 
succese și, 
satisfacții 
chiar mai 
mîine, 11 
beneficiază 
report la categoria I. Cu fieca-

din lu-

re varian 
șansele di 
printre m 
CIȘTIGUR) 
PRONOEX!

aceasta ru- 
seria marilor 

desigur, anunță noi 
asemănătoare sau 

mari Ia tragerea de 
februarie 1981, care 
și de un consistent

Categoria 
autoturism 
1 variarită 
variante 21 
31,25 a 3.f 
1.467 leii. 
Cat. 6 i' io 
255,50 a 20 
40 lei. BEI



MECIURI AMICALE

înterna- 
dna tre- 
- la a 
nonstrat 
l-a avut 

amical, 
că tur- 

, urmă- 
regătirea 
ală. Fie- 
cu mul- 

oferind 
1 forma- 
ratislava, 
și C.F.R 

obiecti- 
'îndite în 
bilităților 
ucătorilor 
Reputatul 
ALATIN- 
zile pre- 
iratisiava, 
eului ur- 
„Am fost 
frați cînd 
de a par
ia Cluj- 

rcușit, cit 
, fiecare 

jucătorii 
te la ma- 
adversari 
frumoasă 

îi-au ară- 
m de fă- 
a de lau- 
enorul lui 
ANS MA- 
,Vom veni 
e ori vom 
asemenea 
să recu- 

in limitele 
tăți, deși 

Am mai 
mea și la 
inia, :x 
uat la ni- 
iuj-Napoca,

Momentul ulterior golului marcat de Cîmpeanu II'în poarta lui 
' ' ' C.F.R. Cluj-Namoca, încheiat cu

Foto : I. LESPUC
Nagel. (Fază din meciul „U" 
scorul de 1—0)

perfect din punct de vedere 
organizatoric, al calității jocu
rilor, al corectitudinii arbitraje
lor".

Care ar fi concluziile ce s-au 
desprins la acest turneu ?

O Menținerea trează a inte
resului publicului pentru fot
bal într-o perioadă lipsită de 
activitate competițională oficia
lă. Așa se explică faptul că, In 
duda timpului nefavorabil (ger 
și ninsoare), la cele șase me
ciuri au asistat aproximativ 
30 000 de spectatori. • Utilita
tea unui reușit schimb de ex
periență în condițiile unor con
fruntări cu adversari cu stiluri 
diferite de joc • Prilej de ro- 
dare a întregului lot de jucă
tori într-o perioadă în care ac-

rile divizionarelor ,,B“

MNA“ ISI... ÎNTINEREȘTE JOCUL
nfructuoasă 
1, la jumă- 
1. conduce 
• din seria 
B“ la un 
fotbalistic, 
poziția pî-

ISiî ? — es- 
e și-o pun 

ii arădene. 
irmația tex- 
>uă puncte 
lua clasată. 
, ne spunea 
ițele clubu- 
ceastă afir- 
i priceperea 
io și I. Pă- 
ea jur-ători- 
i, pe spriji- 
lucerex ciu
cure doresc 
evină ce a
A. să atingă 
ul Czako a 
din vreme, 

răspuns pre- 
ovaș — Bî- 
er, Giurgiu, 
a — Marcu, 
șat — Cura, 
■ban, cărora, 
itagiului înl
ătura Coraș. 
oadei pregă-

titoare a fost parcursă, în două 
etape, la Arad și la Poiana 
Brașov. Revenind acasă, texti- 
liștii au continuat să se pregă
tească asiduu, cu o intensitate 
mărită. Apoi, odată cu trecerea 
în perioada precompetițională 
s-a pus accentul pe latura spe
cifică care a cuprins, firește, și 
primele jocuri de verificare. In 
aceste zile, U.T.A. participă la 
un turneu în Austria.

„Sper că eticheta „Bătrîna 
doamnă", dată echipei, va rămî- 
ne de domeniul amintirilor. In 
jocul formației s-a văzut, încă 
din toamnă, o schimbare, în 
sensul că acțiunile au fost mai 
rapide, mai aproape de cerin
țele fotbalului modern. In pre
zent, există o mai mare coeziu
ne între 
lui Kukla 
du-se cu dorința de 
a tinerilor. In retur, 
U.T.A. va juca și mai 
trucît, comparativ cu perioada 
care a precedat startul campio
natului, acum s-a pregătit și se 
pregătește, în continuare, cu o 
mai mare seriozitate. De aceea 
și eu sper în revenirea U.T.A.- 
ei printre divizionarele „A", a 
ținut să ne declare antrenorul 
Șt. Czako.

centul se pune mai ales pe 
omogenizare O A reieșit clar 
că echipele noastre nu au ca
pacitatea de 
le permită 
jocuri pe o 
numai cinci 
și explicația 
echipelor românești, din ulti
ma zi a turneului. Este limpe
de că jucătorii noștri sînt încă 
handicapați fizic în duelurile 
cu adversari cu un gabarit su
perior, așa cum au fost On- 
drus, Bobek. Cernii, Svehlik și 
Galiș, la Slovan sau 
Kurbjuveit, 
feengewald, 
aceștia au 
atletic, de 
așa cum o 
dern. • Evidențiații turneului: 
Cîmpeanu II și Țegean (,,U“), 
Vidican și Albu (C.F.R.), On- 
drus, Bobek și Galiș (Slovan), 
Kurbjuweit, Noack și Schilling 
(Carl Zeiss) și... arbitrul Mir
cea Salomir.

Gheorghe NERTEA
P. S. în cursul dimineții de 

ieri, cele două echipe din Cluj- 
Napoca au plecat în turnee de 
pregătire peste hotare. Divizio
nara „A“ Universitatea a ple
cat în Cehoslovacia, i 
susține două jocuri, la 
cu Zbrojovka și la Bratislava, 
cu Slovan. C.F.R. s-a deplasat 
în R.D. Germană pentru trei 
jocuri, dintre care primele 
două cu Roth-Weiss Erfurt și 
Union Berlin.

efort, care să 
susținerea a trei 
durată scurtă, de 
zile. Aceasta este 
slabei evoluții a

Noach,
Bielau, Topfer sau 
la Carl Zeiss. Toți 
practicat un joc 
mare angajament, 
cere fotbalul mo-

unde va 
i Brno,

S.K. EISENSTADT — U.T.A. 
0—1 (0—0). Duminică, U.T.A.
și-a început turneul în Austria, 
învingind cu 1—0 (0—0), prin 
golul marcat de Marcu (min. 
65), pe S.K. Eisenstadt din Liga 
I. Mîine, arădenii joacă cu 
Siegesoorz (Liga a Il-a) și își 
încheie jocurile la Viena, în 
ziua de 15 februarie, evoluînd 
în compania lui Wiener Neu
stadt.

TURNEE DE PREGĂTIRE • 
Universitatea Craiova pleacă 
astăzi într-un turneu în Liban. 
Liderul Diviziei „A" va susține 
în această țară trei jocuri • 
Progresul — Vulcan se află de 
ieri in Bulgaria pentru a par
ticipa la un turneu de trei 
jocuri în orașul Tolbuhin.

ASTĂZI, PE STADIONUL 
DINAMO (ora 14.30), dinamo- 
viștii bucureșteni întâlnesc, în
tr-un joc de verificare, divi
zionara ,.B“ Autobuzul. Meciul 
este, programat pe terenul III.

CARPATI MIRȘA — TRAC
TORUL .....................................
Golul a 
în min. 
coresp.).

C.F.R. 
NERUL 
marcat : Lopatitz și Viașu, res
pectiv Drăgănicea. (N. MAG
DA, coresp.).

RECOLTA SALONTA — U- 
NIREA ORADEA 3—2 (1—1).
Au înscris : Neagrău, Atoșan și 
Ziros, pentru gazde, Bibart si 
Iova pentru Unirea. La al trei
lea gol al localnicilor, antreno
rul orădenilor, Constantin Pă- 
tru, a retras echipa de pe te
ren ! ? (Fr. DARVASI, co
resp.).

„CUPA 16 FEBRUARIE" LA 
PITEȘTI. Competiția a fost 
organizată de C.J.E.F.S. Argeș, 
în Sa’a sporturilor. Au partici
pat, la două categorii de vîrstă. 
echipele de minifotbal F.C. Ar
geș, Aripi Pitești, C.S.Ș. Mus
celul și C.S.Ș. Curtea de Ar
geș. La grupa copiilor născuți 
în anii 1966—1967 a 
F.C. Argeș, antrenor 
Ianovschi. Și la grupa copiilor 
născuți în anii 1967—1968 a cîș
tigat tot F.C. Argeș. Este vor
ba de echipa pregătită de an
trenorul Vasile Florescu. Iată 
cîțiva dintre micuții 
evidențiați : C. Iatan, 
rescu, FI. Dinu, P.
M. Bloju, C. Nedelcu.

„CUPA RĂDĂUȚI", 
înregistrate : Metalul Rădăuți
— Foresta Fălticeni 2—0 (0—0), 
C.S.M. Suceava — C.F.R. Paș
cani 2—0 (0—0), C.F.R. Pașcani
— Foresta Fălticeni 2—1 (1—0).
în finală s-au întîlnit C.S.M. 
Suceava și Metalul Rădăuți. 
Scor : 3—1 (0—0). (I. MlN-
DRESCU, coresp.).

BRAȘOV 1—0 (1—0). 
fost marcat de Fățan 
38. (M. VERESCU,

CARANSEBEȘ — MI- 
ANINA 2—1 (1—0). Au

cîștigat
Mihai

jucători 
Cr. Flo- 
Bărbărie.

Rezultate

MlN-

jucători, 
și Șchiopu

experiența 
împletin- 
afirmare 
cred că 

bine, în-

P. VINTILA

II SPERA SA Șl CONSOLIOfZE POIIJIA
s turneu e-
1 cadrul că- 
meciurî, cu 

>il de 4 vic- 
.gal și o în- 

divlzionara 
ii și-a reluat 
rea returului 
igiu de acu- 
Pucioasa. La 
are continuă 
je la Moreni, 
jucători. Față 
1 sezonul de 

noutăți : ti- 
lisescu, ambii

de la C.S. Tirgovițte. în schimb, 
lipsește Enache, plecat la Oțe
lul Galați. Antrenorii Ion Cîr- 
ciumărescu (principal) și Mar
cel Bănică speră ca echipa lor 
să evolueze în primăvară , cel 
puțin la fel de bine ca în pri
ma jumătate a actualului cam
pionat și să-și consolideze ast
fel meritupsul loc 6 pe care îl 
ocupă în prezent. Pînă la star
tul returului, Flacăra Moreni 
va mai susține jocuri amicale 
cu Cimentul Fieni, Muscelul 
Cîmpulung, C.S. Tîrgoviște și, 
probabil. Petrolul Ploiești (C.F.)

IEAZA
ă, vă sporiți 
număra mîine 
igători!
CONCURSULUI 
LN 4 FEBRUA- 
181
variantă 25% — 
1300“ ; Cat. 2 : 
43.204 lei și 7 

301 lei ; Cat. 3: 
Cat. 4: 81 a
312,75 a 380 lei;
40 lei ; Cat. 7: 

at. 8: 4.852,50 a 
ATEGORIA 1 :

449.394 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ de la categoria 1, jucată pe 
variantă 25%, a fost obținut de 
NECȘULEU ION din Timișoara iar 
dștiigul de 43.204 lei a fost obținut' 
de RAICU MAGDALENA din Ră- 
ducăneni, jud. Iași.

Agențiile Loto-Pronosport au 
început vînzarea biletelor pen
tru tragerea specială Pronoex- 
pres de duminică 15 februarie 
1981, la care se vor atribui au
toturisme „Dacia 1300“ și „Sko- 
la 120 L“, excursii în U.R.S.S. 
sau croaziere pe Marea Neagră, 
precum și mari cîștigurî în 
bani. Procurați din vreme bi
lete cu numerele preferate!

ornel 
cund 
clubului 
bogata 

căpitanului 
în echipa

Dinu este antrenor se- 
la Dinamo. Conducerea 

bucureștean, conștientă 
experiență de jucător 

echipei (74 de selec- 
națională) și convinsă 

poate contribui la
a 
ții 
de faptul că Dinu 
creșterea echipei sale, mai ales în pla
nul ideilor, a luat această hotărîre, care 
ni se pare firească, pentru că ea repre
zintă, oricum, un tempo cîștigat. Se pare 
că experiența jucătorului-antrenor Mircea 
Lucescu începe să mai taie din avansul 
celor care leagă maturitatea de gîndire 
strict de numărul anilor, și asta într-o 
profesiune în care uzura începe 
devreme.

Cornel Dinu, astăzi în tripla 
ipostază de jucător-căpitan de 
echipă-antrenor este la ora 
unui prim bilanț și, în același 
timp, la ora unui start pe care 
îl dorim de bun augur.

— Așadar, Cornele, cei două
zeci de ani de fotbal...

— ...au ca punct de sprijin 
cei 15 ani la Dinamo, club la 
care joc din 1966, fiind ,,raco
lat", ca să -spun așa, încă din 
anul 1965, de Traian Ionescu, 
care m-a „simțit" încă de la 
începutul lui ’65, a insistat și a 
obținut transferul in vara ace
luiași an, după Cehoslovacia — 
România (juniori), 1—1 la Fra
ga. Menționez toate astea ca 
să subliniez profesionalitatea ți
nui antrenor care vrea să ob
țină un jucător.

— Să reamintim 
namo.

— 4 titluri, plus 
pei îi datorez cele 
echipa națională.

— Simți vreun pericol pentru calitatea 
de lider al selecțiilor ?

— Mă gîndesc că ar fi foarte frumos 
ca lordănescu să ajungă la 75. Aș pu
tea să par ipocrit, dar nu e așa, pentru 
că asta ar însemna că Puiu va avea pri
lejul să joace toate amicalele, toate ca
lificările, și, bineînțeles, Mundialul.

— Cu ce gînduri pornești la drum ca 
antrenor ?

— Am destule idei. Pentru mine fot
balul a fost și este o obsesie. Cred că

destul de

bilanțul

o Cupă.
74 de

tău

GÎNDiREA SUPERIOARĂ ÎN JOC,
// DE CALITATE!

Dintotdeauna, dar mai ales 
ASTĂZI, cînd în fotbalul de 
performanță s-a produs o oare
care nivelare pe plan fizico- 
tehnic, echipele care au gindit 
mai bine in teren au înclinat 
balanța în favoarea lor pe ta
bela de scor.

Ne stau Ia 
jinul acestei 
mai vechi și 
formații străine, ca F.C. Liver
pool (prima dintre „britanice" 
care a pus în aplicare așa- 
zisul pressing, în haită), Nottin
gham Forest, Bayern Munchen, 
F.C. Valencia, Standard Liege, 
Steaua roșie Belgrad, Saint E- 
tienne ș.a., 
atuuri 
egale 
gistrat de ele in 
jocului, in tactica 
specială — au 
mente, cîștig de cauză în com
petiții disputate, ă la longue, 
în diviziile naționale sau în 
prestigioasele cupe europene.

Ținând, cît de cît, pasul, din 
acest punct de vedere, al in
vestițiilor de inteligență, în e- 
conomia jocului, cu valoroa
sele teamuri de peste hotare, 
unele dintre echipele 
au obținut și ele, în 
ani, oarecari progrese, 
echipelor Universitatea Craiova, 
F.C. Argeș, Dinamo, Corvinul 
Hunedoara, S.C. Bacău, ca și 
(într-un trecut apropiat) al 
mațiilor Steaua, Sportul 
dentesc și F.C.M. Galați.

Cel puțin în ceea ce le 
vește pe Universitatea Craiova 
șa Steaua (in formula veche, 
bineînțeles, și, cu precădere, în 
meciurile internaționale, dispu
tate în condiții de deplasare), 
amîndouă probaseră, între al
tele, o maturitate tactică apro
piată de aceea a valoroaselor 
lor partenere de întrecere, ca 
Borussia Monchengladbach, Le
eds United, F.C. Nantes și 
Standard Liege, întîlnite în cu
pele europene. Cu prilejul ace
lor partide, ne-a făcut plăcere 
să constatăm că atît Universi
tatea Craiova cît și Steaua, da
torită unor acumulări în timp, 
ajunseseră să posede o anume 
știință a jocului. Se strîngeau 
și se desfăceau în teren, în 
funcție de cele două faze, pre
cum o armonică ; posedau fie
care cel puțin doi conducători 
de joc, abili șl clarvăzători 
(Ștefănescu și Beldeanu, la 
craioveni ; Dumitru și Iordă- 
nescu, la bucureșteni); în sfîr- 
șit, ambele echipe arătau că 
și-au însușit, în bună măsură, 
acele scheme de joc proprii,

îndemînă în spri- 
afirmații exemple 
mai proaspete de

care, repetăm, la 
fizico-tehnice cvasi- 
grație plusului înre- 

organizarea 
generală și 

obținut, flnal-

noastre 
ultimii 
Cazul

for- 
stu-

pri-

folosite cu un tempo crescînd 
la finalizare, ce conferă PER
SONALITATE și STIL.

Că astfel stau lucrurile în 
privința plusurilor realizate de 
fotbaliștii noștri sub aspectul 
maturității tactice, ne-o de
monstrează evoluția echipei 
naționale (cum se știe, o com
binată Universitatea Craiova— 
Steaua, cele două formații de 
care vorbeam in rîndurile de 
mai sus) in toamna anului tre
cut, da-, mai ales, in meciul 
cu Anglia, cind — gîndind jo
cul Ia un nivel superior — 
tricolorii au surmontat un evi
dent handicap fizico-tehnic și 
au ieșit învingători.

Nu încape vorbă, de pe a- 
ceste cîștigate poziții în mate
rie de gîndire in teren, trebuie 
muncit, in continuare, în pro
cesul de instruire-antrenament 
al tuturor divizionarelor „A" ; 
pentru ca echipele care, așa cum 
observam, au inregistrat oare
cari progrese in acest impor
tant și decisiv „sector" al jo
cului, să le consolideze ; pen
tru ca celelalte, datornice, să-și 
lichideze lacunele, concepînd 
jocul ca pe un tot armonic, ca 
pe un întreg ce nu poate fi 
tratat unilateral, pe felii, 
izbit de acest adevăr 
un.ul dintre 
gindit și. . .
gîndească fotbalul. Ne referim 
la Viorel Mateianu, cel 
plusînd, la echipa lui, 
Baia Mare, mai mult decit tre
buie pe „cartea atacului" a fă
cut-o în detrimentul momentu
lui de apărare, un „moment... 
mare, echivalent cu 50% 
complexele probleme ale 
cului. în ce măsură și-a revi
zuit V. Mateianu atitudinea 
(autocritică, la ultima consfă
tuire a antrenorilor) rămîne de 
văzut. Un prim răspuns, în 
acest sens, al echipei sale, ca 
și al multor alte divizionare 
„A" îl vom avea, oricum, în 
curînd, cînd cimpurile de joc 
vor oferi fotbaliștilor condiții 
prielnice de etalare a întregului 
lor potențial tehnico-tactic. 
Pînă atunci, să înregistrăm cu 
satisfacție, o dată în plus, 
mărturisirile tehnicienilor și ju
cătorilor lor publicate la aceas
tă rubrică 
gîndirea 
singura 
valoare 
calitativ 
iernii în pregătirea fizică, teh
nică, psihică, teoretică...

S-a 
însuși 

antrenorii care a 
desigur, continuă să

și potrivit 
superioară în 

în măsură să 
— declanșînd

— toate acumulările

care
F. C.

din 
jo-

cărora 
joc este 
pună în 

saltul

Gheorghe NICOLAESCU

am învățat cite ceva de la numeroșii 
antrenori pe care t-am avut. Sper că am 
înregistrat și greșelile lor. Sper, in sfâr
șit, să fiu cindva răspunzător 100 la 100 
de ceea ce fac. Din acest punct de ve
dere, îl invidiez mult pe Mircea Luces
cu, care 
gordian".

— Spui 
Hai să-i 
schiță DE

— Aș începe cu Rudy Wetzer. Mi-a 
fost ca un tată. Ochi clar, ca un radar. 
Executant formidabil, chiar la 60 de ani. 
Cum să nu fie atrași tinerii de un ase-

a tăiat cu mult curaj „nodul

antrenori numeroși, 
și să încercăm o

că ai avut 
enumerăm 
PE POZIȚIĂ JUCĂTORULUI.

Cornel Dinu

„CRED
CĂ AM ÎNVĂȚAT 
circ CEVA DE EA FC
NUMEROȘII MEI ANTRENORI"

la Di-

Și tot echi- 
tricouri în

menea ahtrenor 7 Urmează, într-o ordine 
cronologică aproximativă, Nuțescu, me
seriaș bun, om de teren, fără hirtii; 
Gorgorin, excelent tehnician, perfect pen
tru ucenicia fotbalului; Ola, care a gre
șit lăsînd juniorii; Ion Ionescu — „Poli", 
un foarte bun teoretician, „nebun" după 
fotbal, care caută prea mult drumul 
drept spre poarta adversă, care nu e și 
cel mai... scurt in fotbal; Traian Ionescu 
— după mine un model al antrenorului 
de club, știind totul, de la selecție la 
tactică, un om căruia i-a Jipsit, dacă îmi 
este permis, doar anticipația evoluției 
fotbalului, dar care rămâne cel mai bun 
antrenor pe care l-am avut; Angelo Ni- 
culescu, teoretician de clasă, a dat fot
balului nostru cadrul cel mai potrivit de

exprimare ; Vogi, omul la care mă gân
desc cel mai mult, analiză și sinteză de 
înalt nivel, antrenorul care știa să spună 
in două cuvinte tot ce putea fi legat de 
meciul de ieri, de cel de astăzi și chiar 
de cel de mîine ; Bazil Marian, care a 
adus gustul pentru frumos la Dinamo, 
dar care n-a avut tăria pe care o au în 
general cei fără har ca jucători ; Nicu- 
șor, onest, simțind foarte bine fotbalul, 
dar nereușind să exprime tot ce știe ; 
Nunweiller, tenace, ca și jucătorul, păcat 
că nu s-a înconjurat întotdeauna cu oa
meni de fotbal și care, trebuie s-o spun, 
n-a pierdut el meciul cu F.C. Argeș ;

Valentin Stânescu, personali
tate distinctă, stimulînd inte
resul pentru fotbal, vorbind pe 
„limba fotbalului", iubind jucă
torul și iertîndu-l ; Cosmoc, 
cel mai talentat antrenor, din 
toate punctele de vedere, din 
generația mai nouă și care a 
ieșit, din păcate nu numai din 
vina lui, din circuitul numelor; 
Cernăianu, un om apropiat de 
fotbal, cunoscind, ca și mulți 
alții, fotbalul, dar care s-a lăsat 
dominat prea ușor de greutățile 
acestui joc, in sfîrșit, Ștefan 
Covaci, intr-un fel o enciclo
pedie a fotbalului, păcat că n-a 
scris, pentru că mulți ar fi 
avut ce învăța, mai ales dacă 
ar fi putut alege, prin interme
diul paginii scrise, 
realmente 
carte de 
dar nu-i 
făcut ceea ce ar fi putut face

ceea 
are

îl
bun ; 
vizită,
pot ierta

ce e 
o mare 
stimez, 
faptul

că nu 
numai . .
propulsat și care s-a așteptat la o com
pensație în sfera unei mai bune orga
nizări.

— Și-acum, pe mîine, Cornele...
— Formula antrenor-jucător o găsesc 

perfect viabilă. Văd in ea un început 
pe care trebuia să-l fac ; sper să ajung 
curînd la maturitatea necesară aplicării 
unor idei filtrate în 20 de ani de fotbal; 
aș fi fericit să aduc, odată, in teren, o 
atitudine „agresivă" corectă de joc, ba
zată pe un ritm care să surprindă ad
versarul și să-l oblige să cinte partea 
viorii a doua.

a făcut ceea ce ar fi putut Jace 
el pentru fotbalul nostru, care l-a

loan CHIR1LĂ



PATINATORIROMANI—PE PODIUM IA BUDAPESTA PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
Un grup de patinatori ro

mâni, condus de antrenorul 
Dan Lăzărescu. a participat, a- 
lături de sportivi din Austria, 
R.D. Germană. Polonia. Unga
ria și U.R.S.S.. la un concurs 
internațional desfășurat pe pis
ta artificială din Budapesta. Pe 
foile de arbitrai au figurat 18 
fete și 25 de băieți, viteziștii 
noștri distingîndu-se mai ales 
în întrecerile masculine.

Rezultate: masculin, 500 m 
— 1. I. Mademann (R.D.G.)
40,34...  3. D. Jenei 40,41; 3 000 
m — 1. A. Aparakin (U.R.S.S.) 
4:19,05, 2. T. Kopacz 4:26,22, 3. 
D. Jenei 4:31,70; 1 500 m — 1. 
A. Aparakin 2:07,48... 4. T. Ko
pacz 2:12,01. 5. D. Jenei 2:13.18; 
5 000 m — 1. A. Aparakin 
7:47,36, 2. T. Kopacz 7:48,93, 3. 
D. Jenei 7:50,56. Clasament ge
neral: 1. A. Aparakin 172,794 
p, 2. D. Jenei 176.809. 3. T. Ko-

FLORIN SEGĂRCEANU
ÎNVINS LA MARE LUPEĂ

în finala primului turneu, 
de la Douai, al Circuitului de 
tenis „indoor" francez, campio
nul nostru Florin Segărceann 
a cedat în 5 seturi (după a- 
proape 4 ore de joc) in fața 
lui. Henri Leconte, Segărceanu 
a condus cu 2—0 la seturi și 
4—2, dar in al treilea adversa
rul său a revenit, cîștigînd în 
final cu 4-6, 4—6. 6—4, 7—5, 
6—1.

De săptămîna aceasta, jucă
torii noștri (Segărceanu, Dirzu, 
Mancaș și Bircu) participă la 
al doilea turneu al Circuitului 
francez, la Lyon.

pacz 177,016; feminin, 500 m — 
1. Galina Pankova (U.R.S.S.)
42.88...  4. Eva Șandor 44.58 (nou 
record de senioare); 1 500 m — 
1. Galina Pankova 2:16,88... 7. 
Eva Șandor 2:23,82, 8. Agnfâs
Rusz 2:25,20; 1 000 m — 1. Ga
lina Pankova 1:30,48... 6. Ag
nes Rusz 1:34,61; 3 000 m — 1. 
Ludmila Kiseleva (U.R.S.S.) 
4:58,43... 5. Agnes Rusz 5:11,31. 
Clasament general: 1. Galina 
Pankova 184,659 p... 5. Agnes 
Rusz 193,660... 8. Eva Șandor
195,698.

„CUPA PRIETENIA" 
LA PATINAJ VITEZĂ

Tinerii patinatori de viteză 
Simona Todorut, Mihaela Ti
miș. Ibolya Szatmari, Carol 
Lang, Imre Mikloș și Csaba 
Adorjan au plecat spre R.P.D. 
Coreeană, unde vor participa la 
„Cupa Prietenia", programată 
in orașul Sanjion. între 13 și 
15 februarie. Sportivii noștri 
sînt însoțiți de antrenoarea 
Maria Lăzărescu.

FINIȘ STRÎNS ÎN C.E.
MUNCHEN, 9 (Agerpres). — 

La Hamburg, in meci retur al 
finalei campionatului european 
de tenis pe teren acoperit, se
lecționata U.R.S.S. a întrecut 
cu scorul de 2—1 formația R.F. 
Germania. Rezultate tehnice; 
Pinner — Pugaeev 7—6, 6—2; 
Borisov — Gehring 6—4, 2—6, 
6—0; Borisov. Pugaeev — Eber-

Secvență finală în C.E. de patinaj artistic : elvețianca Denise 
Biellmann (dreapta), noua campioană, primește felicitările secun

dei clasate, iugoslava Sanda Dubravcici.

NATALIA PETRUSEVA CIȘTIGĂ 
TITLUL MONDIAL

Campionatul mondial feminin 
de patinaj viteză s-a încheiat la 
Quebec (Canada) cu victoria 
sportivei sovietice Natalia Petru- 
șeva, care a totalizat la poliatlon

DE TENIS „INDOOR"
hard, Zipf 7—5, 6—7, 7—6. în
vingătoare în prima manșă cu 
același scor (2—1). echipa R.F. 
Germania a cucerit trofeul da
torită unui setaveraj superior. 
Pe locul trei s-a clasat echipa 
Suediei, care a învins la Hel
sinki, cu 3—0, formația Fin
landei.

Telefoto : A. P.-AGERPRES 
178,947 puncte. Medaliie de argint 
și bronz au fost cucerite de Karin 
Enke (R.D. Germană) — 180,266 
puncte și, respectiv, Sarah Doctor 
(S.U.A.) — 182,441 puncte. In ul
tima zl de concurs, Natalia Pe- 
trușeva a cîștigat proba de 1000 
m cu timpul de 1:25,90, iar coe
chipiera sa Olga Pleșlcova s-a 
clasat pe locul întîi în cursa de 
3 000 m, cu timpul de 4:04,51.

IN „CUPA MONDIALĂ-
LA SCHI

< Proba feminină de coborire 
disputată pe pîrtia de la Haus 
(Austria) a revenit schioarei ca
nadiene Gerry Sorensen — 1:39,27, 
urmată de vest-germana Irene 
Epple — 1:39,45 și austriaca Cor
nelia Proell — 1:39,47. In clasa
mentul general al ..Cupei Mon
diale" se menține lideră Marie- 
Therese Nadlg (Elveția), cu 254 
puncte, secondată de coechipiera 
sa Erika Hess — 191 puncte.

O Campionul suedez Ingemar 
Stenmark a cîștigat proba da 
slalom special din cadrul con
cursului de la Kirkerud-Bakken 
(în apropiere de Oslo), fiind în
registrat în două manșe cu tim
pul de 1:32,51. L-au urmat com
patriotul său Bengt Fjaelberg — 
1:33,09 și Vladimir Andreev. 
(U.R.S.S.) — 1:33,16.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE SĂNIUȚE

La Hammarstrand (Suedia) au 
luat sfîrșit întrecerile campiona
telor mondiale de săniuțe. In 
proba masculină, titlul a fost 
cucerit de sportivul sovietic Ser-, 
ghei Danilin, cronometrat în pa
tru manșe cu timpul de 2:56,027. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Mdchael Walter (R.D. Germană)* 
șl Ernst Haspinger (Italia). La 
feminin, pe primul loc s-a situai 
M elita Sollmann (R.D. Germană) 
— 2:43,73, urmată de compatrioata 
sa Bettina Schmidt și Vera Zor 
zulia (U.R.S.S.). în proba d« du
blu, victoria a revenit echipajului 
Ulrich Hahn—Bernd Hahn (R. D» 
Germană).

ȘTIRI DIN HOCHEI
• Campionatul de hochei pe

gheață al R.D. Germane s-a în
cheiat, în ediția 1981, cu victoria 
echipei Dynamo Weiss wasser. 
care cucerește astfel al 23-lea ti
tlu din palmaresul său. în ultimul 
med al actualului campionart;' • 
Dynamo Weisswasser a întrecu! ’ 
cu 6—4 (2—1, 2—1. 2—2) pe Dy
namo Berlin. La această întîlni're, 
disputată pe patinoarul echipei 
campioane, au asistat 11 009 de 
spectatori.
• în cel de-al doilea meci al 

turneului pe care-1 întreprinde în 
Japonia, echipa de hochei pe 
gheață a Cehoslovaciei a IntîlnM 
la Tokio selecționata niponă, pe 
care a învins-o cu scorul de 4—a 
(1—9, 1—0, 2—0). în primul joc, 
hocheiștli cehoslovaci terminaseră 
la egalitate : 4—4 cu o selecționată 
a provinciei Hokkaido.

BILANȚUL TRAGICULUI„DACIADA“, LA COTE TOT MAI ÎNALTE!
IN SCHIUL ALPIN

’...și Școala generală nr. 117 (fără condiții) Foto : Vasile BAGEAC

SUTE DE ELEVI AU PARTICIPAT LA DUMINICA SPORTIVĂ
(Urmare din pag. I)

»-a terminai"... „Lasă dragă — 
o consolează alta. Ce, noi am 
alergat pentru ziar? Uite ee 
frumoasă ești, ce îmbujorată!" 
Sala de sport a liceului este 
„împrumutată" mai multor 
școli generale din sector. „Opt 
școli — ni se spune — care își 
dispută „Cupa 16 Februarie", 
în plină dispută ,,169“ (dirijată 
cam prea gălăgios de profesorul 
Ion Rotaru) și „155” (condusă 
în liniște, „din cc„l“, de profe
soara Georgeta Marinescu). O 
galerie de un entuziasm greu 
de descris și, în final, notăm 
câștigătorul: Școala generală nr. 169.

La Școala generală nr. 117, 
activitate demnă de toată lauda. 
Școala, notați bine, n-are sală 
de gimnastică. Deci, la o adică, 
s-ar putea găsi ușor scuze, lip
să de „condiții". Parcă nici nu 
ne vine a crede. Asistăm la un 
cros pe clase (opt de a V-a; 
opt de a- Vî-a... ș.a.m.d.) care 
întrunește pînă la urmă la 
starturile sale in jur de 700 
elevi. Oficialii care marchează 
traseul și arbitrii de concurs 
sînt elevii din patrula de „mi- 
cro-milițieni" a școlii. Din nu
mărul mare de cîștigători re
ținem numele a trei fete, bune 
la învățătură, ca și la sport: 
Felicia Brandabur, Maria Nis- 
tor, Natalia Ignat. în clădirea 
școlii, pe coridoare, nici nu 
poți trece. Fiindcă aici se află 
mese de tenis la care se joacă, 
elevi ce fac galerie, elevi care 
își așteaptă rîndul și se „în
călzesc" cu mingi și palete..; 
fără mese, ca la tenis de cîmp. 
în clase nu domnește obișnu
ita liniște de duminică. în 
multe din e>, pe bănci, table 
de șah, iar în jurul lor com
batanți și, firește, asistenți, 
mai mult sau mai puțin neutri. 
Un adevărat exemplu de pasi
une pentru sport — aici la

„117“ — repetăm, unitate șco
lară fără condiții, datorat, ni 
se spune, „celor 4 D“.........,Da,
celor patru profesori de educa
ție fizică: Zamf irita Dancio, 
Lucia Dîrjan, F.lena Drinceanu, 
Doru Dinulescu".

La Școala generală nr. 198, 
rolul de gazdă îl are chiar în
soțitorul nostru, profesorul N. 
Mavrocordat, care muncește 
aici de 14 ani. „De două săp- 
tămini — ne spune —15 echi
pe de handbal diu clasele a 
Vil-a și a VlII-a sînt angre
nate intr-o competiție dotată cu 
„Cupa 16 Februarie". Tur și 
retur, ca să joace cit mai mult. 
Așa_ vor". Profesoara Paulina 
Lăzărescu afirmă că în aceas
tă școală este atît de mare pa
siunea pentru handbal, îneît... 
este ignorat fotbalul! Lipsesc 
de la competiție doar elevii din 
două clase, plecați în drumeție 
și, bineînțeles, la săniuș pe Va
lea Prahovei. în jurul orei 
11,30 ajungem la Școala gene
rală 156. Profesorul Constantin 
Bogdan, completează de zor la 
diplome. Are destule de scris, 
pentru că participanții — elevii 
respectivi, plus musafirii de la 
școlile 142 și 157 — au fost in 
jur de 600.

Dar cite alte lucruri frumoa
se nu am aflat la Școala ge
nerală 174, la Școala generală 
164 (aici a avut loc un cros la 
rare aiu participat elevii din 14 
unități școlare ale cartierului 
Drumul Taberei), la Școala ge
nerală 204 (unde vineri, sîm- 
bătă și duminică s-a disputat 
un concurs atletic cu circa 240 
de elevi)! Acțiuni frumoase — 
în cadrul marii competiții na
ționale „Daciada" — pentru 
care profesorii, inspectoratul 
școlar, consiliul pionierilor și 
consiliul pentru educație fizică 
și sport din sectorul 6 al Ca
pitalei merită, cu prisosință, 
felicitări!

Modesto FERRARINI

(Urmare din pag h
bil antrenorul Kurt Gohn, care, 
împreună cu antrenorii Dan 
Cristea și Gheorghe Roșculeț, 
răspunde de pregătirea sporti
vilor respectivi) aduce un aport 
deosebit la selecția, pregătirea 
și formarea schiorilor fruntași. 
Dintre ceilalți schiori remar
cați putem aminti pe Alexan
dru Manta, Dorin Dinu și Carol 
Adorjan (de la A.S.A.), Alin 
Năstase (C.S.U. Pitești), Nico- 
lae Stinghie (Teleferic).

Fetele, în afara Danielei Un
crop, sportivă experimentată, 
capabilă de noi salturi calita
tive, au avut cîteva apariții de 
excepție. Dintre acestea s-a 
desprins clar, la aceste între
ceri, Delia Parate (tot de la 
(Dinamo). în vînstă de 13 ani (a 
concurat la senioare) Delia s-a 
clasat pe locul secund la slalom 
special, după evoluții foarte bu
ne și la slalom uriaș (locul 6), 
demonstrihd că este un talent 
autentic, care printr-o pregăti
re adecvată poate atinge per

SPECIACULO ASA ÎNTRECERE 4 SPORTIVIEOR MILITARI
(Urmare din pag. 1)

U. Marin Dragnea, prim-vice- 
președinte, alfi activiști ai 
C.N.E.F.S. La deschiderea în
trecerii și la demonstrațiile fi
nale a asistat un mare număr 
de spectatori, turiști aflați la 
odihnă, care au aplaudat iscu
sința ciștigătorilor probelor cit 
și spectaculoasele demonstrații 
finale.

Concursurile au fost deosebit 
de disputate, dovedind atit bu
na pregătire fizică si sportivi 
a concurenților — parte inte
grantă a pregătirii lor de luptă 
și politice pentru muncă și 
viață — cit și alese calități mo
rale și de voință. Probele de 
fond — din cadrul triatlonului 
— cit și ștafeta, patrula și plu
tonul au continuat cu trageri in 
poligon cu armamentul din do
tare precum și rezolvarea unor 
momente tactice specifice lup
tei in teren muntos împădurit. 
Patrulele și plutoanele au ac
ționat pe trasee de 9 și respec
tiv 14 km lungime, cu diferen
țe de nivel intre 200 și 300 m.

La triatlon, pe primele locuri, 
la categoriile respective s-au 
clasat: sergent-major Vaier
Moise — cadre, categoria I, lo- 
cotenent-major Toader Muntea- 
nu — cadre, categoria a Il-a 
soldat Leonard Frățilă și sol
dat Ioan Alban — militari în 
termen, la categoriile I și, res
pectiv, a ll-a.

La proba de ștafetă au ieșit 

formanțe remarcabile în aceas
tă ramură sportivă. Aceleași 
aprecieri și despre Anca Mora
rii (12 ani). în afara celor două, 
este de reținut că și alte schi
oare foarte tinere (între 12 șl 
14 ani) s-au remarcat cu prile
jul finalelor de la Poiana. Am 
reținut pe sportivele de la 
Brașovia : Karin Kovacs, Maria 
Barboș, Helga Heitz, Irina Voi- 
culescu, pe cele de la C.S.Ș. 
Petroșani : Simona Costinaș, 
Ileana Vladislav, Alina Doro- 
banțu. Iată deci că munca an
trenorilor Maria Cristea și Mi
hai Sulică (Brașovia), Eugenia 
Peterfy (C.S.Ș. Petroșani) șl a 
altora a Început să rodească 
chiar de ia primele finale ale 
schiului de performanță din ca
drul „Daciadei".

Sperăm ca acest început fru
mos să aibă continuitate, iar 
realizările schiorilor români să 
atingă o cotă cit mai ridicată, 
nu numai în disputele interne, 
ci și în cele internaționale.

Pcul 1OVAN

câștigătoare loturile „Gloria" și, 
respectiv, „Zefirul". La patru
le, cele comandate de capora
lul Cristinel Munteanu („Glo
ria') și caporalul Mircea Zori- 
lă („Vulturul"). Cel mai bun 
rezultat la proba de pluton — 
subunitatea comandată de loco
tenentul loan Angelescu („Glo
ria").

In clasamentul general pe lo
turi, la categoria I a cîștigat 
„Gloria", cu 138 de puncte, ur
mată de „Mureșul" și „Car- 
păți", cu 103 și, respectiv, 97 
puncte. La categoria a ll-a, pe 
locul I „Zefirul" — 82 puncte, 
urmat de „Vulturul" — 79
puncte și „Șiretul" — 64 puncte.

Ciștigătorilor și fruntașilor 
competiției li s-au decernat din 
partea Ministerului Apărării 
Naționale și C.N.E.F.S., medalii, 
diplome, cupe și premii.

Întrecerile s-au incheiat du 
minică, cu o frumoasă demon
strație pe pista de la Clăbucet, 
la care și-au dat concursul — 
pe lingă participanta la între
ceri — și schiori din subunități 
de gărzi patriotice și detașa 
mente de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, 
schiori de performanță de la 
A.S. Armata Brașov și Dinamo 
Brașov. O excelentă impresie 
au făcut demonstrațiile elevilor 
de la Liceul militar „Dimitrie 
Cantemir" și ale micilor vină 
tori de munte, copii ai cadrelor 
militare.

Colonel N. GHIORMA

ACCIDENT DE PE STADIONUL <
* V-

„KARAISKAMIS" DIN PIREU
ATENA, 9. — Bilanțul gravului 

accident care s-a produs pe sta
dionul „Karaiskakls" din Piret£ 
la încheierea meciului din prima 
divizie a campionatului de fotbal 
al Greciei, dintre echipele Olym- 
piakos Pireu și A.E.K. (6—0), se 
ridică la 24 de morți șl peste » 
de răniți. Toți aceștia au fost vic
timele unei busculade produse la 
una din porțile stadionului, care 
fiind avariată nu s-a putut des
chide, astfel că zeci de spectatori 
au fost sufocați în timp ce Încer
cau să găsească ieșirea. A fost "! 
ordonată o anchetă pentru stabi-^ 
lirea cauzelor exacte ale acclden- ’ 
tulul.

• TELEX •
ATLETISM • Japonezul Hi defel 

Klta a terminat învingător în tra
diționalul maraton de la Tokio; 
fiind cronometrat pe distanța da 
42.196 km cu timpul de 2hl2:0t 
L-au urmat italianul Anelio Bocd
— 2hl2:ll, etiopianul Dereje Ned|
— 2hl2:14 șl belgianul Henri Se* 
hoofs — 2hl2:17. • La Louisville 
(Kentucky), atletul american Ste
ve Scott a stabilit cea mai bună 
performanță mondială pe teren 
acoperit în proba de 2 000 m pdaS 
cu timpul de 4:58,5. Vechiul re
cord (5:00) aparținea din 1973 bel
gianului Emile Puttemans.

AUTO • Marele premiu de la 
Kyalami (formula I) a fost cîș
tigat de argentinianul Carlos Reu- 
temann (,, Williams"), urmat de 
brazilianul Nelson Piquet („Brat>- 
ham") și italianul Elio de Angelid 
(„Lotus").

FOTBAL O în preliminariile
C. M., la Caracas : Venezuela — 
Brazilia 0—1 (0—0). A marcat Zice 
(mim. 82 — din 11 m).

HANDBAL • La Budapesta s-a 
disputat meciul amical dintre se
lecționatele feminine ale Ungariei 
și U.R.S.S. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 17—16 (6—8).

ȘAH • Cea‘ de-a 6-a partidă a 
meciului dintre marile maestre 
sovietice Nana Aleksandria șl 
Nana Ioseliani, care-și dispută la 
Tbilisi finala turneului candida
telor la titlul mondial, s-a în
cheiat remiză la mutarea a 60-a. 
Scorul meciului este 4’/2—11/2 p, în 
favoarea Nanei Aleksandria.

TENIS • Turneul de la Toronto 
s-a încheiat cu victoria mai puțin 
scontată a jucătorului american 
Vitas Gerulaitis, care a dispus în v 
finală cu 6—4, 4—6, 6—3, 6—3 de 7 
compatriotul său John McEnroe.’
• Tenismanul francez Yannick 
Noah a terminat învingător în 
turneul de la Richmond (Virgin 
nla), învingînd în finală pe Ivan 
Lendl cu 6—1, 3—1 (ab.). • Tur-"; 
neul internațional feminin de 
Detroit (Michigan) a revenit 
cătoarel americane de culoare"? 
Leslie Allen, învingătoare cu 6—4^,rtf 
6—4 în finala cu Hana Mandlikova 
(Cehoslovacia).

TENIS DE MASA • La Miskole 
s-a încheiat turneul „Top 12“. La 
masculin a cîștigat T. Klamp ar 
(Ungaria), cu 9 victorii, urmat de 
S. Bengtsson (Suedia) — 9 v,'
D. Surbek (Iugoslavia). J. Dvora- 
cek (Cehoslovacia) — 8 v, J. Se
cretin (Franța) — 7 v etc. La fe
minin, Jill Hammersley (Anglia)
— 9 v, este urmată de Bettine 
Vrieskoop (Olanda) — 8 v șl Va
lentina Popova (U.R.S.S.) — 2 v.'

Ktdacțto 51 administrație » eoc 79778 București, its. V Conte 16, ol. F.f.T.R. 1. tel. eentrold 11.50.59; secție coresp. 1151 09 j interurban <3? j telex 10 350 romsp. Tiparul L P. „Informația* 
Pentru străinătate i abonamente prin ILEXIM - departamentul export Impari presă, P.O. Box 136-131, telex II 226, București str. 13 Decembrie nr. 3. 1» 10363


