
ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 
AL C C. Al P.C.R.

Marii, 10 februarie, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat modul de îndeplinire a 
prevederilor planului national 
unic de dezvoltare econotnico- 
socială pe luna ianuarie 1981. 
Au fost apreciate rezultatele 
pozitive înregistrate în crește
rea producției industriale, în 
sporirea productivității muncii 
și ridicarea calității produselor, 
în realizarea unor obiective eco
nomice importante prevăzute în 
planul de stat pe anul în curs. 
Succesele obținute oglindesc 
hotărirea cu care toți oamenii 
muncii au trecut, sub condu
cerea organelor și organizați
ilor de partid, la înfăptuirea 
prevederilor noului cincinal, a 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XH-lea al P.C.R.

Totodată. Comitetul Politic 
Executiv a constatat o serie de 
neajunsuri și deficiențe, de ră- 
mîneri în urmă, în special în 
realizarea producției fizice, la 
unele produse, in activitatea 
de invcstiții-construcții, precum 
și în domeniul exportului.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat guvernului, ministerelor 
să ia măsuri ferme și operati
ve pentru recuperarea rămîne- 
rilor in urmă la producția fizi
că și marfă, pentru lichidarea 
tuturor restantelor și îndeplini
rea integrală a planului.

Comitetul Politic Executiv a 
trasat sarcina să se’ ia toate 
măsurile necesare pentru folo- 
sirea integrală a capacităților 
de producție de care dispune 
economia noastră națională.

Comitetul Politic Executiv a 
dat indicații pentru îmbunătă
țirea în continuare a activită
ții de 'realizare a planului de 
investiții.

Au fost indicate, de aseme
nea. sarcini importante pentru 
mai buna organizare a activită
ții în transporturi și, în spe
cial. pentru adoptarea unor 
măsuri urgente de mecanizare 
a tuturor lucrărilor de încărca
re și descărcare.

Comitetul Politic Executiv a 
trasat sarcina să se intensifice 
eforturile pentru asigurarea

Divizia ,,A“ de baschet feminin

VOINȚĂ BRAȘOV PERFORMERA ETAPEI:
70-64 CU VOINȚA BUCUREȘTI

In cel mai interesant meci 
desfășurat ieri, în sala Horeas
că, in cadrul Diviziei „A" de 
baschet feminin, foarte tlnăra 
echipă Voința Brașov (alcătui
tă în majoritate din junioare) 
a repurtat o frumoasă și meri
tată victorie asupra formației 
Voința București — 70—64
(29—32) — la capătul unei în
treceri în care ritmul de joc 
alert și captivanta evoluție a 
scorului au determinat o dis
pută deosebit de atractivă. Bra- 
șovencele au condus cu 12—8 
(min. 6) și 17—14 (min. 9), dar 
bucureștenceie au egalat șl au 
luat inițiativa, ajunglnd ca, la 

, un moment dat, să aibă un a- 
vans de 11 puncte (52—41 In 
min. 31). Marele merit al în
vingătoarelor constă în faptul 
că nu s-au descurajat și, dato
rită impulsionării lor de către 
antrenorul Gh. Roșu și evolu
ției de excepție a Magdalenei

lin rezultat remarcabil al 

tinerilor fotbaliști români;

1-1 CU NAȚIONALA
80LIVIEI

Continuîndu-și turneul în 
America de Sud, reprezentativa 
de tineret a tării noastre a în- 
tîlnit luni, in orașul La Paz, 
naționala Boliviei. Și de aceas
tă dată tinerii noștri fotbaliști 
au avut o comportare bună, în
cheind partida la egalitate: 1—1 
(1—1). Scorul a fost deschis de 
jucătorii echipei gazdă. în min. 
3. prin Aguilar, egalarea surve- 
nind, in min. 15, cînd Gabor 
a înscris cu un șut spectaculos. 

bunei funcționări a noului me
canism economico-financiar, a 
autoconducerii muncitorești $1 
autogestiunii în toate unitățile 
de producție.

In domeniul agriculturii, Co
mitetul Poliție Executiv a sta
bilit ca Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, îm
preună cu Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. organele agricole jude
țene, consiliile agroindustriale 
și conducerile unităților agrico
le să ia măsuri urgente pentru 
efectuarea Ia timp a tuturor 
lucrărilor de reparare a trac
toarelor și mașinilor agricole, 
astfel îneît întregul parc să fie 
în stare de funcționare pînă la 
începerea lucrărilor.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat din nou că o sarcină 
prioritară este îndeplinirea pla
nului la export.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază că dispunem atît de 
capacitățile de producție ne
cesare, cît și de mijloacele 
materiale și de forța de muncă 
corespunzătoare, pentru a rea
liza în cele mai bune condiții 
prevederile planului pe anul 
1981, în toate domeniile, in
clusiv, pentru obținerea unor 
producții suplimentare.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, de asemenea, unele 
probleme ale situației interna
ționale actuale, ale activității 
desfășurate de țara noastră pe 
plan mondial. In acest cadru a 
fost ascultată o informare pri
vind desfășurarea reuniunii ge- 
neral-europene de Ia Madrid 
șl activitatea depusă de dele
gația României la această reu
niune. Comitetul Politic Execu
tiv a indicat să se intensifice 
acțiunile constructive întreprin
se de delegația noastră împreu
nă cu celelalte state, pentru 
imprimarea unui curs mai pozi
tiv acestei reuniuni, în vederea 
încheierii ei cu rezultate cît 
mai bune pe linia înfăptuirii 
ca un tot unitar a Actului fi
nal de la Helsinki, a dezvoltă
rii colaborării pe diverse pla
nuri intre țările participante. 
Pe primul pian trebuie puse 
eforturile consacrate cauzei de- 

(Contlnuare In pag. a 4-a)

Pali, au recuperat și, lntr-un 
final care se anunța pe „mu
chie de cuțit", au reușit să cîș- 
tige destul de clar. La Voința 
București, absența Gabrielel 
Strugaru (accidentată) și slaba 
evoluție a Ștefaniei Borș au 
constituit handicapuri care nu 
au putut fi recuperate de bu
na prestație a Tatianel Popes
cu și Lilianei Slăvei. Au în
scris : Pali 36, Solovăstru 16, 
Iftimie-Grecea 4, Adler 8, Lam- 
brino 2, Ciccio 2, Parcanschi 2, 
respectiv Popescn 22, Borș 18, 
Slăvei 16, Tomescu 6, Soare 2. 
Bun arbitrajul lui Em. Nico- 
lescu $1 I. David.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — CRIȘUL ORADEA 
72—63 (42—32). Au înscris : 
Mate 24, Bolovan 23. Anca 12,

D. STĂNCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

in „Cupa Davis“, la 6-8 martie

ROMANIA - BRAZILIA, LA TIMIȘOARA I
Primul meci al echipei de te

nis a României în ediția 1981 
a „Cupei Davis" se va disputa 
la Timișoara, unde jucătorii 
noștri vor întîlni, în sala Olim
pia, echipa Braziliei. Iată, deci, 
o primă noutate : pentru întîia 
oară la noi se acordă unui ma
re centru sportiv provincial o- 
noarea de a găzdui o întîlnire 
de „Cupa Davis". Sîntem siguri 
că organizatorii locali și publi
cul timișorean vor fi la înălți
mea acestui eveniment

Federația română de tenis a- 
nunță componența formației 
noastre astfel : Florin Scgâr- 
ceanu, Andrei Dîrzu, Liviu 
Mancaș și Adrian Marcu. După 
cum se vede, o echipă extrem

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVA I
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SĂPTĂMÎNA FINALELOR PE ȚARĂ ALE „DACIADEI ALBE
UN BOGAT PROGRAM COMPETITION AL
O Intră în concurs hocheiștii, boberii, săritorii de la trambulină, 
fondiștii schiului 0 Festivități de deschidere la Miercurea Ciuc, 

Sinaia, Păltiniș.

Start intr-o nouă coborlre 
de antrenament

PE PIIITIA DE BOB
Pe pîrtia de bob și sanie din 

Sinaia, activitatea continuă, in
tr-un ritm susținut, prin cobo- 
rîri de antrenament în vederea 
celor mai importante competiții 
ale sezonului, care vor avea loc 
săptămîna aceasta : finalele 
„Daciadei" pentru echipajele de 
seniori și concursul internațio
nal dotat cu „Trofeul Carpați".

Ieri, „canalul de gheață" de 
pe Muntele Furnica a fost fo
losit de la primele ore ale zilei, 
deoarece mai tîrziu, cind soa
rele a început să încălzească, 
exista riscul deteriorării pistei. 
Au efectuat coboriri de antre
nament cele mai bune echipaje

/n primul an al ciclului olimpic

„FLOTILA CAIACULUI Șl CANOEI LA ÎNCEPUT 
PE PANTELE PREDEALULUI SI ÎN SALA DE

DE DRUM, 
FORȚĂ

Predealul, acoperit de o man
tie de zăpadă groasă de un me
tru, te face să uiți orice re
clamă turistică. îți pare neve
rosimil ca alături de turiștii 
veniți la odihnă și agrement să 
vezi oameni muncind cu in- 
crîncenare. îți vine greu să 
alături în același decor cele 
două imagini...

Am crezut, totuși, că reporta
jul de fată va începe liniștit, 
la gura sobei, pentru că vis
colul, gîndeam. oprește uneori 
și trenurile, nu numai un sim
plu antrenament, chiar dacă an
trenamentul era al caiacistilor 
și canoiștilor și chiar dacă-i 

de tinără (media de virstă 20 
de ani) care, sub conducerea 
căpitanului nejucător, antreno
rul emerit Alexe Bardan, va a- 
vea sarcina de a face față unei 
echipe experimentate, alcătuită 
din jucători consacrați de multă 
vreme în arena internațională.

Conducătorul delegației brazi
liene, Carlos Gabriel de Figue- 
redo, președintele federației de 
specialitate, anunță următoarea 
formație : Thomas Koch, Car
los Kirmayr, Marcos Hocevar 
și Joao Soares, însoțiți de că
pitanul nejucător Paulo Cleto.

Programat pentru zilele de 6 
— 8 martie, meciul România — 
Brazilia se anunță de pe acum 
un eveniment al sezonului.

Calendarul sportiv marchează 
una din săptămînile de vîrf 
ale bogatului program -competi- 
țional de performanță al „Da- 
ciadei“ de iarnă. S-au Întețit 
Întrecerile finalelor acestei a 
doua ediții a marii competiții 
sportive naționale care mobili
zează toate forțele mișcării 
noastre sportive și aduce la 
start cele mai bune elemente, 
într-o stimulatoare emulație 
pentru titlurile de campioni ai 
,.Daciadei“ și ai țării pe anul 
1981.

Vremea a favorizat concursu
rile de pină acum, iar progno
zele meteorologice dau asigu
rări că în regiunile montane 
condițiile atmosferice vor ră- 
mîne avantajoase pentru prac
ticarea sporturilor de iarnă. Iar 
de acestea e nevoie pentru am
bițiosul program prevăzut pen
tru această săptărriînă încărcată 
de evenimente.

Nu mai puțin de 5 din cele 
9 discipline ale „Daciadei” de 
iarnă își prezintă Analiștii. Cei 
mai harnici sînt hocheiștii ju
niori care. încă de mîine, la

DIN SINAIA, ANIMAȚIA
ale țării (pilotate de Ion Du- 
minicel, Gheorghe Lixandru, 
Alexandru Pandrea, Vasile Tu- 
țuianu, Constantin Iancu, Du- 
șan Marianov), în căutarea ce
lor mai bune soluții de par
curgere a celor 1 500 m ai tra
seului. Scopul pregătirilor, o cît 
mai bună evoluție la prestigi
oasa competiție națională ..Da- 
clada“. dar și la concursul in
ternațional „Trofeul Carpați", 
care va avea loc sîmbătă și du
minică, cu participarea unor e- 
chlpaje din Cehoslovacia, Elve
ția. R.D.G., R.F.G., Italia. Iu
goslavia și Olanda.

Dealtfel, șapte dintre echipa- 

știam pe Patzaichin și ai lui 
oameni învătați cu greul.

Nu. programul nu se schim
bă. și acest al doilea antrena
ment al zilei se desfășoară nor
mal. pe schiuri : băieții acoperă 
de trei ori traseul de 6 km. fe
tele de două» ori. E greu să-i 
recunoaștem în echipau, entul 
neobișnuit și. renunțînd la plă
cerea identificării „pe teren", 
ne retragem în holul hotelului 
Orizont, unde vor sosi pe rînd. 
într-o ierarhie stabilită de pu
terile șl măiestria de schior ale 
fiecăruia. Ierarhii care nu co
respund întotdeauna cu cele pe 
care le cunoaștem de pe Sna- 
gov, dar asta n-are importantă. 
Snâgovul pare atit de departe, 
si în timp și în spațiu ; ca șl 
Krîlatskoe...

Mai aproape este Nottingha- 
mul, unde vor avea loc. la vară. (Continuare în pag. 2-3)

Grupa caiacistilor (Mihai Zafiu, Ion Birlădeanu, Ion Geaptă, 
Nicolae Țicu, Alexandru Giura etc.) înaintea „porției" zilnica 
de 3chl-fond. Foto : Jean ZAMFIR

Miercurea Ciuc, încep meciuri
le preliminare ale selecționate
lor județene, pentru a desem
na cele două echipe care vor 
juca, la București (la sfîrșitul 
lunii), finala. Apoi, de vineri, 
tot în județul Harghita. în lo
calitatea Valea Strimbă, ju
niorii săriturilor cu schitirile de 
la trambulină se vor întrece 
pentru întiietate într-o probă 
a curajului, de mare frumusețe 
și spectaculozitate. „Repetițiile 
generale", concursurile premer
gătoare de verificare de la Va
lea Strimbă, au demonstrat că 
trambulina' de aici permite să
rituri de peste 70 de metri, 
ceea ce poate da' valori apre
ciabile la nivelul săritorilor 
noștri. în sfirșit. tot la Miercu
rea Ciuc, de vineri încep și fi
nalele pe țară ale ..Daciadei" 
în probele de patinaj viteză 
pentru seniori. E rîndul foști
lor concurenți olimpici, al ta
lentelor îndelung șlefuite, bă- 
tind mereu recorduri de toate

(Continuare in pag 2-3)

MABILOfi 1MÎHECERI
jele oaspete au și sosit la Si
naia, iar ieri dimineață au 
efectuat coboriri de antrena
ment. Este vorba de echipajele 
Italiei, pilotate de Albino Zam- 
belli — cîștigătorul de anul tre
cut al „Trofeului Carpați", Re
inhardt Bergmeister, Mauro Me- 
nardi (anul trecut, pe locul 7 
în concursul de la Sinaia), Sa- 
moelle Maggi, Guarino Gedina, 
Pialluci Bertazzo și de cele ale 
R. D. Germane care au la fi
sele pe Gerd Grimme, Mahlias 
Strubner și Bogdan Musiol 
(fost împingător al multiplului 
campion olimpic și mondial 
Meinhard Nehmer).

campionatele mondiale ! Mal 
aproape este, cel puțin ca pre
ocupare. viitoațea ediție a O- 
limpiadei. pentru că 1981 este 
nu numai un nou an. ci si— 
primul pas în ciclul olimpic.

Pentru că este vorba de un 
început de drum, trebuie să 
spunem că și concepția de lu
cru este nouă. Valorile caiacu
lui și canoei au fost distribuite 
în trei loturi, structurate după 
criteriile performantelor cunos
cute. perspectivelor de progres 
și vîrstei. Colectivele de teh
nicieni alcătuite sînt condusa 
de antrenorul emerit Cornelia 
Birsănescu. antrenor coordona
tor al loturilor, cele trei gru
puri amintite (seniori, tineret.

Vladimir MORARU



SEZONUL DE RUGBY 
SE INAUGUREAZĂ LA 1 MARTIE

Sezonul de rugby va fi inau
gurat de Mărțișor, prima zi a 
primăverii calendaristice pro- 
gramind meciurile de des
chidere ale returului campiona
tului eșalonului secund (face 
excepție seria I, al cărei start 
va fi consemnat la 15 martie). 
Divizia „A" își reia întrecerea 
la 8 martie, celelalte secvențe 
competiționale avind drept date 
de disputare 11, 15, 18, 22, 29 
martie, 19 aprilie, 3, 24, 27, 31 
mai, 3 și 7 iunie. Întreruperile 
de campionat se vor datora 
partidelor reprezentativei (cu 
Italia, Spania și U.R.S.S.) în ca
drul competiției continentale de 
sub egida F.I.R.A., în care — 
după cum se știe — tricolorii 
noștri aspiră, pe deplin îndrep
tățit, la cucerirea laurilor. Dar 
nici în aceste perioade activita
tea internă a celor mai bune 
echipe de la noi nu va stagna, 
ele fiind angrenate în „Cupa 
federației", ale cărei noi etape 
stnt planificate pentru 5, 8 și 
12 aprilie, cu turneul final la 
6, 8 și 10 mai.
• Ne aflăm, prin urmare, în 

PLINA PERIOADĂ DE PRE
GĂTIRE a noului sezon, majo
ritatea divizionarelor efectuînd 
acum obișnuitul „stagiu mon
tan". Astfel, campionii, rugbyș- 
tii de la Steaua, au preferat, 
ca mai mereu, Predealul. în 
vreme ce actuala lideră, Dina
mo, s-a deplasat la Timișul de 
Sus. în jurul Sibiului se găsesc 
Farul și localnica C.S.M. — Ia 
Păltiniș, Universitatea Timișoa
ra — la Ocna Sibiului.. R. C. 
Grivița Roșie, în schimb 
optînd pentru cabana „Trei 
brazi". Și așa mai departe...
• Dar SCHIMBUL DE MÎI- 

NE ? Ei bine, turneul final al 
campionatului republican de ju
niori va avea ca loc de desfă
șurare Piteștiul (între 4 și 10 
mai). Fidelă unei concepții 
demnă de laudă, federația con
tinuă, așadar, să acorde și altor

centre posibilitatea de a face o 
bună propagandă sportului cu 
balonul oval. Poate că în acest 
fel rugbyul va cunoaște emula
ția și pe meleagurile argeșene ! 
Pînă la reluarea întrecerii (pe 
serii) însă, se organizează com
petiții amicale pentru juniori. 
La „Cupa C.S.Ș. Triumf" au 
participat, în ordinea clasamen
tului, Steaua, C.S.Ș. 2, C.S.Ș. 
Triumf și R.C. Sportul studen
țesc. Pentru duminică. 15 febru
arie. este rîndul Clubului spor
tiv școlar nr. 2 să cheme la o 
întrecere (de asemenea „ful
ger") tot pe Stadionul tineretu
lui — programul începe la ora 
10, participarea fiind aceeași 
Competiția va fi dotată cu „Cu
pa 16 Februarie". (G.R.)
• CELE DOUA ECHIPE GA- 

LĂȚENE din eșalonul secund 
vor aborda noul sezon de pe 
poziții diferite. Dacă formația 
întreprinderii de transporturi 
auto vizează, îndreptățit, cîști- 
garea seriei și un loc în turneul 
de baraj pentru Divizia „A“, 
cealaltă echipă, Rapid, își pro
pune o comportare mereu mai 
bună care s-o propulseze, în 
viitor, si pe ea în rîndul frunta
șelor. Diferă nu numai obiecti
vele. dar și condițiile de pre
gătire. Astfel, Rapid nu are un 
teren al său. între cele două 
colective există, firește, o fru
moasă colaborare, mulți dintre 
jucătorii formați la Rapid de 
Gheorghe Coranga apărînd ă- 
cum culorile echipei antrenate 
de Viorel Secuianu (de exem
plu Vieru, Sălăvăstru, Hodoro
gea, Hrițcu). Galațiul rugbystic 
speră ca din această colaborare 
să rezulte o prezență pe scena 
primei divizii ! Fapt realizabil, 
mai ales că și la nivelul junio
rilor există o permanentă pre
ocupare în cadrul Liceului de 
marină, la C.F.R. și la Automo
bilul. (Dumitru MORARU SLIV- 
NA, coresp.).

NOUA ECHIPA A FLORETIȘTILOR

DE LA STEAUA

TREBUIE SA

O CERTITUDINE
Steaua a aruncat în luptă, in 

ediția ’81 a campionatelor na
ționale, o nouă echipă de flo- 
rctiști. Și astfel, de unde pînă 
mai ieri mezinul formației era 
Petru Kuki, iată-1 acum pe 
multiplul campion național și 
finalist la ultima ediție a J. O., 
la nici 26 de ani, căpitanul unor 
coechipieri care au în jur de 
20 de ani : Sorin Roca, Zsolt 
Huszti, George Oancea, Nico- 
lae Iile. Experimentatul Tudor 
Petruș (32 de ani) este ultimul 
din vechea gardă, rămas și în 
acest an în echipă, dar el se 
gîndește de-acum la retragerea 
din activitatea competițională și 
la statutul de antrenor. Așa cum 
a arătat prima etapă a Diviziei 
„A" și a campionatului republi
can individual, noua trupă a 
floretiștilor militari a reușit să 
se impună și în aceste condiții, 
ceea ce constituie o bUnă pre
misă pentru viitor.

Oxigenul încrederii este, însă, 
mult mai puțin necesar la... șes 
sau Ia deal (altitudinea, figurată, 
a competițiilor noastre interne) și 
absolut necesar în ascensiunea 
spre înalta performanță. Flo- 
retiștii clubului militar au do
minat net întrecerea individu
ală (toți 6 intrați în concurs 
s-au calificat pentru faza a 
doua, în care se va decerna 
titlul de campion național, în 
semifinale, la Oradea, evoluînd 
numai scrimeri de la Steaua; 
Roca, Petruș, Huszti, Kuki, în 
cele din urmă învingător fiind 
reprezentantul „noului val", 
Huszti, care a trecut, în prelun
giri, 11—9, de Petruș). Ei n-au 
pierdut nici un meci în etapa 
inaugurală a noii ediții divizio
nare (deși au trecut prin mari 
emoții în meciul cu ambițioasa

CAMPIONATUL ANUNȚĂ MULT DORITUL REVIRIMENT
AL POLO-ULUI ROMANESC

Să aruncăm o scurtă privire 
asupra clasamentului în prima 
serie a Diviziei „A" de polo 
după încheierea celui de al 
4-lea tur. în frunte — același 
triumvirat (Dinamo, Rapid, 
Crișul). La mijlocul clasamen
tului — echipa care încurcă so
cotelile liderilor. Voința, iar în 
coada plutonului — două for
mații, Progresul și C.N.A.S.E., 
care -luptă cu toate forțele pen
tru a-și pasa, una-alteia. „lan
terna roșie".

Ceva s-a schimbat în polo-ul 
românesc. Se pare că o serie 
de eșecuri din vara anului tre
cut i-au cam pus pe gînduri pe 
tehnicieni, care nu se împacă 
deloc cu ideea că- echipa na
țională a României se află, de
ocamdată. în afara cercului de 
elită din a cărui sferă nu a 
lipsit în ultimele două decenii, 
încă din toamnă semnalam a- 
pariția unei viguroase pleiade 
de jucători 7 
Mulți dintre aceștia au 
promovați în primele formații 
ale cluburilor de care aparțin, 
deși se mai află la vîrsta ju
nioratului. „Noul val" a adus, 
cum era și de așteptat, un su
flu proaspăt în principala com
petiție a tării. întrecerea, de
parte de a mai oferi doar un 
duel Rapid — Dinamo (redu- 
cînd practic competiția la 5—6 
meciuri directe între cele două 
furnizoare de bază ale lotului 
reprezentativ), ne-a adus la a- 
eeastă ediție o pasionantă dis-

tineri. talentați.
fost

pută, așa cum o dorim de mul
tă vreme, în care orice rezultat 
este practic posibil. Și dacă 
Progresul, de pildă, ar avea și 
un portar de valoare, sau „puș
tii" lui Zamfirescu (C.N.A.S.E.) 
ar fi ceva mai copți, campio
natul nostru ar rivaliza cu 
alte întreceri asemănătoare de 

• pe continent.
Din decembrie și pină acum 

s-a jucat — aproape de fiecare 
dată, fie Ia București, Ce la 
Oradea sau Cluj-Napoca — „cu 
casa închisă". Televiziunea a 
început să ofere iubitorilor 
sportului imagini de la princi
palele întîlniri. Iată de ce sub
scriem întrutotul ideii că in 
polo-ul românesc s-a schimbat 
ceva. ÎN BINE. Echipele fac 
eforturi vădite de a se apropia 
de căile jocului modern și nu 
rareori ne oferă spectacole care 
stîrnesc interes și pasiuni. 
Practic, este imposibil ca acest 
reviriment general să nu adu
că șl rezultate firești, pe care 
le dorim cu toții; mai precis, 
ca acest campionat să ofere 
posibilități, mai ales tinerilor 
poloiști, de a se căli, de a de
veni virtuozi, pentru a întări 
continuu rindurile echipelor re
prezentative.

Revenind la întrecerea pro- 
priu-zisă, acum cînd în 
celor șase echipe mai 
două turnee care se vor desfă
șura la finele lunii aprilie, 
unul la Cluj-Napoca și ultimul 
intr-o localitate ce urmează a 
fi stabilită, este foarte greu să 
faci vreun 
in șansele 
București) 
al 21-lea. Este singura echipă 
neînvinsă în ultimele două tu
ruri. mărimea și valoarea lotu
lui său oferindu-i o constanță 
cu care nici una dintre adver
sare nu se poate lăuda. Si Ra
pid nutrește speranțe îndreptă
țite; dacă feroviarii ar juca în 
toate meciurile cum joacă îm
potriva lui Dinamo, succesul 
le-ar putea surîde. Și mai este 
această echipă bihoreana. Cri- 
șul, capabilă să se înscrie, în 
numai două săptămîni. pe 
curbe foarte sinuoase...

Cine va izbîndi în final? Du
pă părerea noastră ar trebui 
să-i întrebăm și pe... • poloiștii 
de la Voința Cluj-Napoca, vî- 
nătorii permanenți ai liderului, 
indiferent care ar fi el. Ce pă
cat că această echipă nu-și a- 
pără cu toată vigoarea șansele 
in fiecare meci! Âm fi avut as
tăzi în frunte nu trei, ci patru 
formații...

fața 
stau

pronostic. Muiți cred 
campionilor (Dinamo 
de a obține si titlul

I

BSS3MC

Adrian VASIUU

UN BOGAT PROGRAM COMPETITION AL
(Urmare din pag. 1)

TURNEELE PRELIMINĂRI
hochei

lună se desfășoară 
marii competiții na- 

.Daciada" la hochei, ju-

DEVINĂ

VALORICAI
Întinerită, noua e- 
chipă a floretiști
lor militari, osatu
ra echipei repre
zentative: S. Roca, 
P. Kuki. G. Oan- 

Ille. T. 
Petrus și Z. Huszti 
(de la stingă la 

dreapta).

cea. N.

Foto: Juliu JAKAB 
(Oradea)

formație a Progresului) și tre
buie să se considere acum an
gajați pe un drum ascendent, 
de afirmare și maturizare pe 
planșele internaționale.

Contextul actual este favora
bil, de ani de zile neexistînd 
un asemenea nucleu de tineri 
talentați, apropiați ca virstă și 
valoare, 
găti cu . ,
punînd pe primul plan intere
sele echipei, pasiunea pentru 
sportul ales, ascultind cu mo
destie sfaturile antrenorilor, da
că 
cu 
lor 
re,

Dacă se vor 
ambiție și

pre- 
rîvnă,

cei consacrați îi vor ajuta 
fapta și cu vorba, creșterea 
— evidentă și îmbucurătoa- 
din ultimul timp — se va 

materializa prin rezultate de 
' prestigiu în competițiile ma

jore ale acestui an : Cupa Eu
ropei, Campionatele Mondiale, 
Universiada. Pentru că la a-

coastă oră, echipa Steaua a- 
proapc se confundă cu formația 
reprezentativă, și sarcinile tre
buie îndeplinite pe ambele 
planuri.

Bineînțeles, în acest complex 
proces de creștere se pot ivi și 
momente de scădere, de nesigu
ranță. Esențialul trebuie însă 
să rămînă ACUMULĂRILE, do- 
bîndite prin orele asidue de 
pregătire și confruntare cu. ad
versari valoroși, care să dea mă
sura exactă, în timp, a valorii 
A VALORII INTERNAȚIONA
LE.

Să acordăm încredere acestei 
noi echipe, dar să-i și veghem, 
cu grijă și deosebită exigență, 
transformarea dintr-o VIRTU
ALITATE intr-o CERTITUDI
NE.

Paul SLAVESCU

„FLOTILA" LA ÎNCEPUT DE DRUM
(Urmare din pag. I)

lurncck

DINj
ÎN 1

DE
în această 

și întrecerile 
ționale ___ _ ______,
niorl și seniori.

între 12 și 16 februarie, pe pa
tinoarul artificial acoperit de la 
Miercurea Ciuc, se dispută com
petiția preliminară a juniorilor, 
la care participă : Harghita, Bra
șov, Covasna, Galați și Bucu
rești. Competiția va cuprinde în
treceri sistem turneu iar prime
le două clasate se vor Intilnl din 
nou în finala de la București, 
In ziua de 28 februarie.

în ultima decadă a acestei luni 
(mai exact între 23 și 26), mo
dernul patinoar din Galați va 
găzdui competiția seniorilor. Cele 
6 echipe participante (București, 
Harghita, Suceava, Covasna, Cluj, 
Galați) vor fi împăYțite in două 
serii iar cîștigătoarele acestor se
rii se vor întîlni la București (1 
martie) in finala „Daciadei*.

categoriile, să facă saltul mare, 
important, spre cifrele europe
ne, mondiale de atîta vreme 
așteptate.

Cu atîtea întreceri concen
trate pe meleaguri harghitene, 
nu e de mirare că organizato
rii au programat pentru sîm- 
bătă, la Miercurea Ciuc, o im
pozantă festivitate de deschi
dere a finalelor „Daciadei al
be". în Palatul de gheață și în 
jurul inelului de gheață in 
aer liber va răsuna marșul 
„Daciadei", iar cel mai bun 
sportiv harghitean al anului 
1980 va aprinde flacăra simbo
lică a „Daciadei". întrecerile și 
demonstrațiile sportive cu pu
ternic caracter propagandistic 
pentru sporturile de iarnă vor 
culmina seara cu un carnaval 
pe gheață. Va fi o autentică 
sărbătoare a mișcării noastre 
sportive, cu ecouri repercutate, 
ziua următoare, și în alte cen
tre.

La Sinaia, sfîrșitul de săp- 
tămînă va cunoaște primele în
treceri ale boberilor seniori, în

proba de 2. pentru titlurile de 
campioni ai „Daciadei" și ai 
țării. Programul ferm urmează 
să fie adaptat condițiilor at
mosferice. de care depinde atît 
de mult starea jgheabului de 
gheață de pe muntele Furnica. 
Oricum, duminică, întrecerile 
vor fi precedate de festivitatea 
de deschidere.

în sfîrșit, tot duminică, la 
Păltiniș, în dreptul Casei turiș
tilor, un bogat program cu mo
mente sportiv-distractive (șta
fete în slalom paralel, schi a- 
crobatic, parada modei schiu
lui) va premerge primele pro
be ale finalelor „Daciadei" la 
schi-fond pentru juniori și ju
nioare (pe distantele de 15, res
pectiv 5 km). întrecerile - vor 
continui aici luni și marți.

După cum lesne se poa_te 
constata, pe iubitorii sporturi
lor de iarnă îi așteaptă o săp- 
tămînă plină de evenimente 
de prim rang. Se arată o acti
vitate demnă de telurile marii 
competiții naționale. Izvor de 
talente și arie de deplină va
lorificare a potențialului spor
tiv al țării‘noastre.

juniori) pregătindu-se după o 
concepție unică. O concepție 
unitară care își propune. înain
te de toate, eliminarea fenome
nelor negative ce ar putea 
mina. în perspectivă, procesul 
pregătirii în toate laturile sale 
(metodică, tehnică etc.), pro1- 
blemele de adaptare în trece
rea — firească, de-a lungul ci
clului — de la un Iot la altul.

La Predeal se află acum 76 
de sportivi, adică loturile de 
seniori și tineret. Lucrează cot 
la cot. stimulentul e reciproc, 
ne spun Victor Alexandrescu și 
Ștefan Pocora, antrenorii lotu
lui de tineret. La lotul mare, 
profesorul Bîrsănescu are ca 
ajutoare pe Aurel Vcrnescu, 
Alexandru Skurka, Filip Ser- 
ghei și surpriză, pe Ivan Pat- 
zaichin. Nu. Ivan nu-si pregă
tește o retragere diplomatică. E 
în plină putere, este campion 
olimpic și mondial, se antre
nează la fel de serios ca întot
deauna. A fost cooptat in sfa
tul tehnicienilor considerîndu-se 
că poate fi de folos prin tot ce 
a învățat în 15 ani de carieră- 
model. „Deocamdată, ne spune 
Patzaichin, în această dublă ca
litate mă simt mai mult spor
tiv. Am de apărat la Notting
ham un titlu jdimp’c și unu! 
mondial".
partenerul „ _ ________
latskoe și colegul său din ca
mera 124 
îl aprobă...

După-amiară. al treilea an
trenament al zilei. Se trec cla
sicele probe de control din a- 
ceastă perioadă — tracțiuni în 
brațe la bară și împins culcșt 
cu haltera de 30 kg (20 kg. fe
tele). Impresia că este un eve
niment așteptat — pe ușa ca
binetului medical doctorul Con
stantin Novac ne arată obiec
tivele individuale — se confir
mă : profesorul Bîrsănescu a 
promis premii în... ciocolată 
pentru fiecare depășire.

Spectacolul, pentru că nu pu
tem numi altfel dezlănțuirea 
de forță la care asistăm, este 
uimitor. Și gradat. Normele cad. 
ca și recordurile anterioare, 
stabilite în perioade mai avan
sate. N-am crezut că o fată își 
poate ridica_ propria greutate de 
30 de ori. 
face de 52 
Buhaev de 
38 de ori. 
mai scunzi . ...
avantajați. Toma Simionov face 
85 de tracțiuni, cu 20 mai mul
te decît „porția" ce-i fusese 
stabilită, Gheorghe Lungu, Do- 
bre Nenciu, Gheorghe Simio- 
eenco îi țin pasul. Caiaciștii nu 
se lasă nici ei. ba, în încheie
rea reprezentației „recitalul Ion 
Bîrlădeanu" depășește 
chipuire. Să ridici. în 
țin de 2 minute, 88 
grame de 72 de ori, 
de fapt să muți din 
mult de 6 tone. Aproape două 
camioane. Iar dacă n-am fi vă
zut, n-am crede niciodată că 
un om poate împinge. în 4 mi
nute, de 345 de ori o halteră

de 30 de kilograme. Adică peste 
10 tone ; un vagon...

în timp ce sportivii recupe
rează, C. Bîrsănescu echivalează 
performantele în... batoane de 
ciocolată. Bifează automat re
alizările ; la un moment dat 
exclamă : „Am găsit pe cineva 
care n-a făcut norma. Ce bine!" 
E dator peste 25 de kilograme 
de ciocolată...

Seara. într-un cadru festiv. 
Dorin Lăncrăjan, secretarul fe
derației, 
diplome 
sportivi 
zaichin 
Sînt de 
Orizont. . 
restaurantului. Flotila s-a pre
gătit aici și iarna trecută. îna
intea J.O. de la Moscova. Aten
ția amfitrionilor este răsplătită 
cu diplome, care emoționează. 
Aflăm că în timp ce Patzai
chin cîștiga titlul olimpic. Ște
fan Bodeanu. responsabilul res
taurantului. devenea bunic. I-a 
dat nepoatei numele de Ivona, 
cu gîndui la isprava canoistu- 
lui...

premiază cu cupe si. 
pe cei mai buni 10 
ai anului trecut. Pat- 
e din nou în frunte.
fată și gazdele de la 
personalul hotelului și

Iar Toma Simionov, 
de barcă de la Krî-
a hotelului Orizont.

Eîisabeia Băbeanu o 
de ori (!). Agafia 

46, Maria Ștefan de 
La băieți, canoiștii. 
și mai ușori, sînt

orice în- 
mai nu
de kilo- 
înseamnă 
loc mai

în sălile 
București 1 
Cluj-Napoca 
da“ a doua 
de volei pe 
nunte de la
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de-al doilea 
din fruntea 
tice feminin1 
Sala sportu 
dintre prime 
namo și C.S 
care se anu: 
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anterioare a 
mai ales av< 
priu de car 
tele. Dar n- 
Dinamo a ji 
mai legat și 
Bacău, în m 
neu, în timp 
la C.S.U., c< 
miză, au fos 
realmente sî 
doxal, teren 
rajările sup 
umplut pînă 
servit la nim

Dinamo, cu 
mogen, bine 
tehnica și ta< 
Ionescu. Vid 
Crivăț. Irina 
roșan și Car 
dat jocul făr 
dacă a porn 
un dezavante 
refăcut curîm 
dicapul și s- 
gătoare netă 
ajutat-o, des: 
așteptat de i 
care au pierd 
tel or cu ușui 
din serviciu !) 
remarcat in 
de la învinse 
bune au avut 
rentina Danii 
M. Marian (O 
lă (PI ști).

A doua par 
ța —• Știința 
mâi echilibra 
răsturnări sp< 
tuații atît pe 
set. cît și al 
echipa constă 
—8. —13. 5. J 
r^mnf’cat Aur 
ria Ena^he s 
Cărămidă. Di
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în 

s-au 
ta te: 
lina 
3—1, 
Ceahlăul Piatr 
ța București — 
C.S.Ș. Suceava
2— 3 ; seria a
— Chimia Rm 
tros Constant* 
iova — se disj 
sitatea Timiș oi 
Măgurele 3—0,
— Calculatorul ria a III-a : c 
C.S.M. Libertal 
talotehnica Tg 
structorul Arac 
cia Deva — T< 
G.LG£iL. Bra,
3— 2. irlASCULl 
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CAMPIONATE» COMPETIȚII• (

„raliul zăpezii- LA AUTOMC
Vineri, începe activitatea auto

mobilistică internă. Ca de obicei, 
județul Brașov găzduiește prima 
întrecere, deosebită de alte com
petiții ale anului, prin condițiile 
climaterice în care se dispută. 
Este vorba de „Raliul zăpezii", 
prima din cele cinci etape ale 
campionatului republican de ra

liuri. Traseul raliului de 315 km 
— „presărat" cu 12 controale ora
re și 9 probe speciale — cuprin-

de porțiuni d< 
cu zăpadă sau 
înguste drum 
Pietrele Iul : 
automobiliștii 
prin niște jg 
ca pîrtiile de 

Startul se v 
16,01, din fața 
șov, primul 
sosească seara 
în același loc.

LA ZI, !N ACTIVITATEA BASCH
• întrecerile pentru „Cupa 

României", competiție rezervată 
divizionarelor masculine ,.A“ (fă
ră participarea jucătorilor din 
lot) încep săptămîna aceasta cu 
meciurile primelor turnee ale tu
rului preliminar. întîlnirile vor 
avea loc joi, vineri și sîmbătă la 
Sibiu (seria a II-a ; participă 
Dinamo București, Rapid Bucu
rești, Farul Constanța și C.S.U. 
Sibiul, vineri, sîmbătă și dumi
nică în Capitală (seria I ; parti
cipă Steaua, I.C.E.D., Urbis Bucu-

DIVIZIA „A“ DE
(Urmare din pag. 1)

Manga 2, 
Niculescu

3,
12,
Funkenhauser

Varga 6, Oan- 
......... M.

vești șl Polite 
Iași) șl la Ors 
participă „U" 
namo Qradea, 
mișoara șl C.f

® Rezultate < 
tineret : MAȘ' 
ța Petroșani - 
113—86 (52—42)
Știința înv. Pic 
Comerțul Lie. 
reș — Voința 
(40—33), Autom

BASCHET

Merca 8, .Turcă 
respectiv Szabo
10, Tabără 10,
11, Grigoraș 8, 
cea 4, Caselti 2. Arbitri : 
Aldea — I. Olaru.

POLITEHNICA 
BUCUREȘTI — 
LIC. „BOLYAI" 
70—45 (33—22). Au 
țov 20. Roșianu 12, Tocală 12, 
Pîrșu 12, Radu 6, Bădinici 4, 
Chvatal 4, respectiv Kloss 11,

Ianosi 10, Op 
Kirr 4, Hegei
Gyorfi 2.

C.S.Ș. 2 
COMERȚUL 
TG. MUREȘ 
înscris : Cu-

Clasamentul 
Politehnica 2! 
Buc. 21 p, 4. 
18 p, 5. Come 
șui 16 p.

Programul c 
ora 15,30 ! V< 
Comerțul (în 
dente : 55—67 
București — 1 
73—77), „U‘r 
derbyul etapei
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DISTANȚEAZĂ
PLUTONULUI

Galați, 
ala) și 
1 ,,run- 
Cmlnine 
?. Amă- 
■1: 
>n). Cel 
mațiilor 
leibalis- 
alci, în 
ihlnirea 
ite: Di- 
n meci 
bil der- 
•estațiile 
țipe Și 
lui pro- 
studen- 

leoarece 
aceasta 

decît la 
nul tur- 
stele de 
ite de 
ceea ce

Para
di încu- 
ire au 
ia, n-au

.•aim, o- 
ict cu 
Mariana 

Corina 
ina Mo- 
a abor- 
și, chiar 
.• set cu 
uncte, a 
iță. han- 
t în vi n-

. 5). A 
lica ne- 
dentelor. 
îa pune

ri1'rect 
•ele s-au 
timp ce 
eva mai 
t și Flo
at bun: 
Șovăia-

lor au jucat bine Luminița Bă
lan, Marilena Bogdan și Maria 
Bistriceanu. Au arbitrat bine 1. 
Nlculcscu și V. Dumitru, ambii 
din București. Miercuri (de la 
ora 16,15), meciurile: Farul —
C.S.U. și Dinamo — Știința (Au
relian BREBEANU).

La București, in turneul e- 
chipelor lipsite de griji, Flacăra 
roșia București a primit replica 
Penicilinei Iași, pe care a in- 
vlns-o cu 3—1 (—14, 5, 12, 12). A 
fost un meci de luptă, cu răs
turnări de scor, dar lipsit de 
spectaculozitate. In aceste condi
ții, s-au remarcat jucătoarele cu 

.experiență mai bogată: Marta 
Marinescu, Venera David și Da
niela Drăghici — de la învingă
toare, precum și Aurelia 
și Georgeta Popescu — de 
șence.

In meciul următor, Rapid 
rești — Maratex Baia Mare 3—0 
(3, 13, 7). Victorie clară a ra- 
pidlstelor, de la care s-au evi
dențiat Constanța lorga și Ileana 
Tîrnoveanu. Băimărencele 
opus o replică ceva mai 
doar în setul secund. (Gli. 
ZAR — coresp.).

Ic him 
la le-

Bucu-

au 
dîrză 

LA-

iele-

Constan- 
îst mult 
.rată cu 
de si- 
fiecărui 
cîștlgat 

3—2 (6.
ine s-au 
l, Ma- 
•a Elena 
îtudente-

CLUJ-NAPOCA, 10 (prin 
fon). In partida inaugurală a ce
lui de al doilea turneu al grupei 
valorice 9—12 s-au întîlnit echi
pele Universitatea Craiova șl U- 
niversitatea București. Scor final: 
3—2 (8. 14, —12. —14, 9) pentru 
studentele din Bănie. Craioven- 
cele. superioare în toate compar
timentele. au avut în Camelia 
Tomeci, Constanța Militaru și Ma
rla Buzatu cele mai bune jucă
toare. Replica voleibalistelor de 
la Universitatea București, cu 
ndico Gali și Mlrela Popa in ver
vă. a fost deosebit de dîrză, ele 
jucînd cu mult elan, dar lipsa 
de experiență nu le-a permis mai 
mult. De exemplu. în setul se
cund, după ce au condus cu 11—4 
și 14—11, au cedat la 14 I Au ar
bitrat V. Arhire (Brașov) șl C. 
Păduraru (Timișoara).

Chimpex Constanța — ,,U“ Cluj- 
Napo'ca 3—0 (8. 10. 8). Replică 
modestă a studentelor, în fața 
atacurilor viguroase șl a jocului 
complet al constăntencelor. Arbi
tri : V. Vrăjescu (București) si 
O. Manițiu (Brașov). (M. RADU 
— coresp.).

DIVIZIA „B"

F. C. Constanța înaintea noului sezon

HAȘOTI ISTE PRUDENT Șl LUCID,

i
i
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

F.C. Constanța a încheiat se
zonul de toamnă neînvinsă, re- 
alizînd un procentaj rar întîl- 
nit, de 84 Ia sută din totalul 
punctelor posibile, un avans de 
„7 lungimi" față de principala 
sa concurentă în lupta pentru 
promovare. Gloria Bistrița, și 
un golaveraj, de asemenea, de 
excepție: plus 30! Practic, deci, 
la primăvară, echipei de pe 
malul mării i-ar fi suficient să 
eîștige doar meciurile progra
mate pe teren propriu pentru 
a putea reveni, după o absen
ță de doi ani. in Divizia „A“. 
O situație, să recunoaștem, de 
invidiat și, desigur, liniștitoare 
în perspectiva returului, care 
se apropie. Și totuși...

Antrenorii Emanoil Hașoti și 
Petre Comăniță, care au con
dus cu dibăcie „nava constăn- 
țeană" în prima jumătate a 
campionatului, manifestă totuși 
un optimism ponderat, apreci
ind cu multă luciditate reali
zările de pînă acum ale echi
pei, ca și șansele sale pînă în 
finalul întrecerii. „De fapt, 
spune Em. Hașoti, pregătirea 
noastră din această iarnă vi
zează, în principal, o _ bună 
comportare a formației în re
tur. In același timp, se urmă
rește și consolidarea ei pe toa
te planurile, în vederea saltu
lui către Divizia „A“. Avem, 
fără îndoială, prima șansă. To
tul este, cum se spune, „să n-o

Returul se pregătește nu numai pe teren

10 ETAPE! ATlT TE POATE COSTA 
0 VORBĂ URÎTĂ ADRESATĂ ARBITRULUI

V»

7 PUNCTE AVANS
depinde nu-greșim". Și asta 

mai de noi".
în această idee 

tenta organizare 
din această iarnă, ________ ,.
.conținutul programului instruc- 
tdv-educativ, care, în linii mari, 
a fost conceput astfel: antrena
mente, la Constanta, de la 7 
la 22 ianuarie; lucru pentru 
îmbunătățirea pregătirii fizice 
generale, între 23 ianuarie și 1 
februarie. în localitatea Cheia- 
Prahova; antrenamente cu ca
racter specific, la Snagov, o 
săptămînă (1—8 februarie); 
continuarea pregătirii la Con
stanța, între 8 și 15 februarie; 
un scurt turneu în Liban, de la 
17 la 24 -februarie și, în ultima 
parte, pînă la reluarea activi
tății oficiale, punerea la punct 
a detaliilor de ordin tehnico- 
tactic, definitivarea formulei 
de echipă.

Iată și lotul din care antre
norii Em. Hașoti și P. Comă- 
nifă urmează să aleagă 11-le 
de bază, cu care să atace retu
rul: Costaș și Stancu — por
tari; Borali, Mustafa, Purcărea, 
Antonescu, Nistor, Caramalău, 
Turcu — fundași; Gache, Dro- 
geanu, Livciue, Aneuța, Mănă- 
ilă (din echipa de juniori). Bu- 
duru, Peniu, Petcu, I. Moldo
van, Mărculescu, Ștefanovici 
(de la C.F.R. Timișoara) — 
mijlocași și înaintași.

Mihai IONESCU

se înscriu a- 
a pregătirii 
densitatea și

Ca de obicei, returul campio
natului va fi mai pasionant de
cît turul. Mai pasionant, dar cu 
siguranță și cu mai multe 
„probleme", cu un plus de am
biție și dîrzenie din partea ju
cătorilor, cu o participare mai 
înflăcărată a spectatorilor, pen
tru că în această a doua parte 
a campionatului se numără... 
bobocii, adică se decid echipa 
campioană, formațiile promo
vate, precum și cele care iau 
drumul eșaloanelor inferioare.

Aceasta nu înseamnă însă că 
tensiunea trebuie să crească, 
nu înseamnă că jucătorii își 
pot permite să-și dea friu liber 
nervilor, să uite că adversarii 
lor sînt, de fapt, parteneri de 
întrecere și, mai ales, să nu 
piardă din vedere respectul pe 
care îl datorează arbitrilor 
chiar și atunci cînd, uneori. în 
fracțiunea de secundă pe care 
o are la dispoziție, acesta dă o 
decizie greșită. Or, în toamnă, 
pe ordinea de zi a ședințelor 
Comisiei de competiții și disci
plină au. figurat numeroase ca
zuri de jucători care au avut 
atitudini reprobabile față de 
arbitri, adresîndu-le injurii, a- 
coperindu-i de insulte. Unii 
dintre cei care au apărut în 
fața comisiei încercau să se a- 
pere spunînd că nu l-au insul
tat pe conducătorul jocului, ci 
l-au „rugat" doar să „arbitre
ze cinstit". Ceea ce, în bunul 
înțeles al cuvintului, echiva
lează cu ideea că pînă atunci 
ar fi fost necinstit. Deci, o in
sultă clară. în alte situații, ju
cătorii nu mai recurg la eufe
misme, ci îi insultă de-a drep-
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Ie rezul-
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U: Cra- 
Univer- 

nia Tr. 
Jucurești 
1—3; se- 
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Con- 
•inul Da- 
idie 3—3, 
5. Zalău.

: PEC< 
ești 2—3,

Steaua II București — Vulcan 
București 3—1, Constructorul Brăi
la — Relonul Săvineștl 3—0, C.S.M. 
Suceava — Politehnica Iași se 
dispută astăzi ; seria a 11-a ; 
Electroputere Craiova — SAHO 
Tîrgoviște 2—3, I.O.R. București — 
Petrolul Ploiești 3—1, Progresul 
București — Metalul Hunedoara 
0—3, Calculatorul Rm. Vîlcea — 
I.C.I.M. Brașov 3—2 ; seria a IlI-a: 
Voința Alba lulia — Constructo
rii! Arad 3—0, Electromurcș 
Mureș — ,,U“ Cluj-Napoca 
Voința Zalău — Oțelul Oraș 
Petru Groza 3—0, Motorul 
Mare — C.S.U.
(Corespondenți : N.
Guțu, N. Tokacek, 
Geornoiu, I. Păuș, 
Domuța, C. Crețu, 
B&Iteanu, D. Diaconeseu, I. Ghișa).

Oradea 3--1.
Mateescu, o.

A. Crișan, p.
G. Rizu, I.

C. Gruia, o.
Luni dimineață. Ora 7,30. Dis

pensarul sportivilor, din strada. 
Eforie. Apare Necula Răducanu. 
Două-trei surori șl cîțiva arbitri

NECULA RĂDUCANU: JM AMBIȚIE
SA AJUNG UN

îNATE • COMPETIȚII ® CAMPIONATE • COMPETIȚII

asfaltate, 
te și chiar 
itiere. La 
de pildă, 
de trecut 

ie gheață,

C.S.U. Galați 83—96 (43—47),
IMUAS Baia Mare — Volanul Sa- 
tu Mare 120—48 (56—24), Univer
sitatea II Cluj-Napoca — Politeh
nica C.S.Ș. 2 București 84—91 
(44—42) ; FEMININ : C.F.R. Cra
iova — Tchnoton Iași 82—65

(34—31), C.Ș.B. ICEMENERG — 
Avîntul Reghin 30—66 (19—28),
C.S.Ș. 1 Oradea — Mătasea Deva 
84—37 (45—20). (Corespondenți :
St. Băloi, I. Iancu, A. Szabo, N. 
Tokaeek, A. Crișan, M. Radu, N. 
Ștefan, N. Gurgui).

îri la ora 
tătil Bra- 
irmînd să 
:1 orei 23,

CONCURSURILE DE BOB SI SANIE 
DE LA SINAIA
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(50—42 și 
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! și 69—82).

tul pe arbitri, exprimindu-se 
cu cuvinte care nu pol fi aș
ternute pe hîrtie.

Atit vechiul cit și noul re
gulament de organizare a ac
tivității fotbalistice sancționea
ză sever astfel de abateri. De 
aceea este bine ca jucătorii SĂ 
■ȘTIE ce-i așteaptă în cazul 
unor purtări necuviincioase fa
ță de arbitru. Astfel, articolul 
168,' al. i. arată că „înjurarea 
sau insultarea arbitrilor prin 
cuvinte sau gesturi se sancțio
nează cu suspendarea de Ia pa
tru la zece etape”. Și asta, la 
prima abatere. în ipoteza unei 
recidive, pedeapsa poate fi du
blată !

De multe ori. pină și juniorii 
își permit să aibă asemenea 
comportări deși. în majoritatea 
cazurilor, arbitrii au cel puțin 
aceeași vîrstă ca și părinții lori 
Privite prin această prismă, a-î 
baterile juniorilor trebuie sanc-i 
ționate cu maximă severitate# 
smulgîndu-se răul din rădăcină î

Nu mai vorbim de acte ș* 
mai grave, de lovirea arbitri
lor. Același articol al. 1. preci-Ș 
zează că „lovirea arbitrilor ca 
mina, cotul, piciorul. capul, 
mingea etc, precum și ruperea, 
cămășii sau a ecusonului, smul
gerea cartonașelor sau a fani- 
oanelor din mină se sancțio
nează cu suspendarea de la trei 
luni Ia doi ani"! O asemenea 
pedeapsă echivalează practic 
cu scoaterea . din activitatea 
sportivă, pentru că doi ani nu 
trec așa de ușor și, mai ales, 
fără urme.

Să sperăm. însă, că returul 
se va desfășura sub alte aus
picii, că. pe de o parte, prin 
intensificarea muncii educative 
în rîndul jucătorilor, iar pe de 
altă parte prin cunoașterea ur
mărilor pe care Ie pot avea ac
tele nesăbuite, asemenea situa
ții nu se vor mai ivi.

jack BERARIU 
Pompilîu VINTILABUN ANTRENOR!"

cescu, la Hunedoara, și nu m-am 
dus, că eram și acum titular în 
„A". M-am „aruncat" la Reșița, și 
după aceea am făcut șl a doua 
prostie plecind la Baia Mare. 
Voiam insă sft joc în Divizia „A", 
că văzusem cîteva meciuri la te
levizor și-mi zisesem „Rlcule, 
uite ce. ageamii apără pe prima 
scenă!". Asia mi-a fost norocul 
de pe urmă : să ajung la o e- 
chipă in cădere, că dacă eram, 
de exemplu, la Craiova, formație 
de talie europeană, mă antrenam 
acum iarăși cu nea Tinel, pentru 
națională...

— De ce Autobuzul și nu îna
poi, la prima dragoste — Rapid ?

— Pentru că Autobuzul mi-a în
tins o mină de ajutor cind aveam, 
nevoie. Și pentru că Rapid mi-a 
întors spatele bind ii ceream eu 
ajutor, iar, cînd a zis „da", eu 
eram aici, la Autobuzul, unde voi 
face treabă, să vedeți. Ca jucător 
și ca antrenor. La început, ca „se
cundul" lui Kraus, după aceea...

— Pe ce te bazezi că „după a- 
ceea" ?..

— Pe mai multe I Pe faptul că 
și Traian lonescu și nea Tinel au 
fost portari, șl portarii cunosc, 
poate, cel mai bine. psihologia u- 
nei echipe. Și apoi pe experiența 
mea de jucător. Eu am știut în
totdeauna să-mi apropii oamenii. 
Așa fac acum cu jucătorii. Cu 
care sînt prieten. Că le-am dat 
și un pahar de vin după ce am 
bătut cu 4—1 pe Mecanică fină, 
in pregătiri... Și apoi, eu am fă
cut destule ca jucător ca sâ nu 
cunosc toate... alibiurile. Așa că, 
după ce am permis acel pahar, 
mi-am zis că unii nu vor înțelege 
gestul ca atare șl vor sâri pesta 
cal, lungind noaptea, l-am „fi
lat", cum au făcut-o și alții cu 
mine, și i-am prins. Pe doi l-am 
„ars" și le-am zis : „Fraților, da
că se mai întîmplă o/ dată, adio 
fotbal ! Că d-ala nu /merge trea
ba, eă n-avem obraz și măsură!", 
știu prea multe ca să „mă ducă" 
jucătorii. Și am prea multă am
biție, ca să nu ajung un bun an
trenor. Că nu peste mult timp, o 
să vedeți aproape toată „echipa 
de la Guadalajara" pe banca an
trenorilor. Mircea Lucescu, Lu- 
pescu, Dinu sînt primii. Vin Rică 
Gicu Dobrln și alții

Mircea M. IONESCU

aflați la vizita medicală îl pri
mesc veseli, căutîndu-1 „legenda
rul" umor. Necula Răducanu e 
insă grav, ca niciodată parcă.

— Cu ce ocazie, pe aici, Rică 7
— Electrocardiogramă, spirolei, 

analize de laborator, bicicleta și 
toate poveștile' unui circuit me
dical complex.

— Așa, de unul singur ? !
— Asta-i, că lumea mă crede 

umblind prin lume de unul singur 
hai-hui, după ce am plecat de 
la Bala Mare. Putini știu că sînt 
la Autobuzul București, jucător șl 
antrenor secund,

— Și echipa unde-i ?
— Vor veni curind și jucătorii!... 

Că tn fotbalul nostru, așa e ! An
trenorii vin cu o oră-două înain
te de antrenament și pleacă cu 
o oră după. Ca jucător îți 
faci antrenamentul și pleci. 
Iar antrenorul trebuie să fa
că de toate. Și probleme admi
nistrative ți educative șl antre
namente. Da’ ‘ "
așa voi

— Nu 
poarta?

— De
Ce, credeți că nu mai pot ? I. Pot!

— Ultimele meciuri de la Baia 
Mare...

— Nu zic că n-am apărat prost 
In ultimele meciuri, și, mai ales, 
In ăla de la Timișoara. Am apă
rat slab, atunci, și drama mea a 
fost că meciul ăla, poate eel 
mai slab din carieră, s-a televizat 
și lumea a zis „Gata cu Rădu
canu; a apus" I Că altfel n-aș fi 
dat tn zadar telefoane pe la cite- 
va echipe de „A", după ce am 
plecat de la Bata Mare. Dar lu
mea uită că tot la Baia Mare am 
făcut șl un meci foarte bun, 
contra lui Dinamo, că i-am scos 
un gol lui Dudu și altul lui Mul- 
țescu, meci televizat și el... Eu 
nu zic că n-am avut un final slab 
la Bala Mare, insă să nu uităm 
că nici echipa lui Mateianu n-a 
mai fost ce-a fost, că a fost vlă
guită in toamnă, că a jucat slab 
cam în toate compartimentele...

•— Tu ai ales, însă, Baia Mare, 
nu ?...

— Mal face omul și prostii tn 
viața lui... Că m-a chemat Lu-

dacă ața trebuie, 
face si eu.
mai aperi ? Gata cu...

ce să nu mai apăr ? !.

DINAMO EFECTUEAZĂ UN 
TURNEU ÎN CEHOSLOVA

CIA
Continuînd seria meciurilor de 

verificare, Dinamo a jucat ieri 
cu divizionara „B“ Autobuzul. 
Scorul final: 1—0 (1—0). Prima 
repriză a aparținut dinamoviștilor, 
care au marcat, dealtfel, singurul 
gol prin fundașul Stredie. în 
min. 20. în repriza secundă. Ră
ducanu — în poarta echipei Au
tobuzul — a apărat un penalty 
executat de Augustin. Dinamo a 
aliniat formația: Speriatu — I. 
Marin, Dinu, Ghiță, Stredie — 
Dragnea, Augustin, Custov — Țăl- 
nar, D. Georgescu, Iordache. în 
repriza secundă au mai evoluat: 
Eftimescu, Bumbescu, Stănescu, 
Săndoi, Radu, D. Zamfir si Vrîn- 
ceanu.

Astă seară, dinamoviștii pleacă 
într-un turneu în Cehoslovacia. 
Au fost perfectate trei jocuri: la 
14 februarie cu R.H. Cheb, la 15 
februarie cu Lokomotiv Plsen. iar 
la 16 februarie la Karlovl Vâri.' 
Este posibil ca Dinamo să mai 
susțină și un al patrulea joc în 
această țară. (Octavian GUȚU, 
coresp.).

ȘTIRI ...ȘTIRI.. ȘTIRI.;.
• BRIGADA DE ARBITRI RO

MANI LA MECIUL SPANIA - 
FRANȚA. La 18 februarie se va 
disputa la Madrid partida amicală 
dintre primele reprezentative ale 
Spaniei și Franței. întîlnirea va fi 
condusă de © brigadă de arbitrj 
din țara noastră, avîndu-1 la 
centru pe Carol Jurja, ajutat la 
linie de M. Salomir și A. De- 
leanu.
• MECI INTERNATIONAL LA 

TG. MUREȘ. Mîine, la Tg. Mureș, 
va avea loc partida internațională 
amicală dintre formația locală, 
A.S.A. Tg. Mureș, și echipa po
loneză A.S.K. Slaska. întîlnirea 
este programată pe stadionul „23 
August", de la ora 15,15.
• DUMINICA, ÎN CAPITALA, 

STEAUA — LEGIA VARȘOVIA. 
Divizionara „A“ Steaua va primi 
vizita cunoscutei formații polone
ze Legia Varșovia. întîlnirea va 
avea loc pe stadionul din bd. 
Ghencea, la ora 11.
• CEAHLĂUL P. NEAMȚ - 

MINERUL COMANEȘTI 1—0 (1—0).
• DUNĂREA CALAFAT — E- 

LECTR CRAIOVA 0—2 (0—0).
• TEXTILA CALAFAT — PRO

GRESUL BAILEȘTI 1—1 (1—0).
• STRUNGUL ARAD — ȘOIMII 

LIPOVA 6—1 (4—0).
• C.F.R. CARANSEBEȘ - DI

NAMO PANCEVO (Iugoslavia) 
1—2 (0—1).

OSP. MUNCITORESC CARACAL 
— CHIMIA RM. VÎLCEA 0—3 (0—1).
• „CUPA SILVIU PLOIEȘ

TEANUL Astăzi se dispută la 
Brașov meciurile primei etape a 
tradiționalei competiții dotate cu 
„Cupa Silviu Ploieșteanu“ : Trac
torul - I.C.I.M. și F.C.K^ — Ni- 
tramonia. Partidele sint progra
mate în cuplaj pe stadionul Trac
torul, de la ora 14.

(sanie) — fete: 1. Elena Stan 
(C.S.O. Sinaia), 2:29,966, 2.
Maria Maioru (C.S.O. Sinaia) 
2:30,218. 3. Rita Gheorghiță 
(C.S.Ș. Petroșani) 2:38,387; bă
ieți — 1. I. Apostol (A.S.A. 
Brașov) 2:25,253, 2. Gh. Dumi
trescu (A.S.A. Brașov) 
3. L. Bălănoiu (C.S.O. 
2:31,13; dublu — 1. ' 
— I. Ispas i 
1:32,198. 2. V. 
eiorea (A.S.A. 
3. A. Comșa
(C.S.S. Sinaia).................. ......
Voința" (bob) — 1. I. Dumini- 
cel — D. Francu (I.E.F.S. Bucu
rești). 2. A. Pandrea — V. Fie
rea (Voința Sinaia), 3. D. Ma- 
rianov — C. Ene (Poiana Cîm- 
pina). (V. FELDMAN-coresp.)

Pirtia de pe muntele Furnica 
a găzduit alte două competiții: 
„Cupa Federației" 
și „Cupa Voința" - 
Vremea s-a arătat 
prielnică, permițînd 
atit celor de la bob 
de la sanie, să-și 
Întrecerile în condiții optime. 
Cei care au intrat primii în 
concurs, sîmbătă, au fost bo- 
berii (12 echipaje), după care 
i-au urmat colegii lor de la 
sanie (19 fete+32 băieți+12 du
bluri). duminică ordinea cobo- 
rîrilor inversîndu-se (de la ora 
8 săniile iar în continuare bo
burile). în ambele 
două competiții au _—
rite de un numeros public. Iată 
rezultatele: „Cupa

A ÎNCEPUT „CUPA 16 FEBRUARIE" LA TENIS

— la sanie
— la bob. 
deosebit de
sportivilor, 
cit și celor 
desfășoare

zile, cele 
fost urmă-
Fefleratiei’'

In două săli bucureștene — „23 
August" (suprafață sintetică) , și 
Steaua (zgură) — au început, luni, 
întrecerile unei competiții devenită 
tradițională. „Cupa 16 Februarie". 
Florența Mihal figurează pe ta
bloul de concurs, ceea ce, în mod 
sigur, va trezi interesul iubitori
lor tenisului. In primele meciuri 
nu s-au produs surprize, de re
ținut fiind doar faptul că un te- 
nlsman cu experiență — Dan Ne
meș a trebuit să cedeze în fața 
unui tînăr .care abia a terminat 
junioratul : Daniel loanovici, în
vingător cu 7—5. 6—1. Alte re
zultate din concursul seniorilor :

2:27,564. 
Sinaia) 
Apostol 
Brașov) 
C. Pi-

I.
(A.S.A.
Radu -
Brașov) 1:34,983, 

. — M. Iordache 
1:35,028. „Cupa

A. Leonte — D. Aiîtonescu 6—4, 
6—0 ; L. Ursuleanu — S. Zaharia 
6—1, 6—2 ; FI. Niță — R. Giurgiu
6— 4, 6—0 ; C. Popovlci — Z. N6-
meth 6—1, 7—6 ; J. Dobrescu — 
M. Bondoc 6—0. 6—2 ; V. To-
mescu — A. Dărăban 6—3, 6—1.

Simplu senioare : Mihaela Dră
ghici — Crina Mureșan 6—1, 6—1; 
Ana Costea — Cosmina Poposcu
7— 5, 6—2 ; Simona Nunweiller — 
Dana Ionoscu 6—4, 7—5 ; Mădălina 
Tudorache — Manuela Urs 6—0, 
6—0. întrecerile continuă zilnic de 
la ora 8,30 (seniorii și junioarele 
în sala Steaua, senioarele și ju
niorii la ,,23 August"). (S. IO
NESCU — coresp.).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NELIPSITELE AUTOTURIS

ME... Pentru tot mal numeroșii 
participanțl la tradiționalul sis
tem de joc Loto, cîștlgurile în 
autoturisme constituie o prezen
ță familiară. Astfel, în cursul pri
mei luni din acest an, numai la 
tragerile obișnuite au fost atri
buite ȘASE AUTOTURISME „Da
cia 1300", dintre care două la tra
gerea din 28 ianuarie, obținute la 
categoria I, pe bilete achitate 
25%, de Popescu Constantin din 
Calafat, jud. Dolj și Niță Mihai 
din Bacău. Este de remarcat că, 
în ultimul timp, cel mai mulți 
dintre marii cîștigătorl joacă pe 
variante combinate, cu care, după 
cum se știe, se pot obține suite 
de premii la mai multe categorii. 
Tragerea obișnuită Loto de vi
neri 13 februarie a.c. constituie 
un nou prilej dc satisfacții pen-

tru cei mai perseverenți și inspi
rați participanțl. Nu uitați, însă, 
că ASTAZI și MtINE Sînt ULTI
MELE ZILE pentru procurarea 
biletelor I

0 TRAGEREA OBIȘNUITA PRO- 
NOEXPRES de astăzi, 11 februa
rie 1981, se televizează în direct 
începînd de la ora 16,30.
• C1ȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 8 FE
BRUARIE 1981. Categoria 1 : (13
rezultate) 1 variantă 100% a 40.571 
lei și 21 variante 25% a 10.143 lei ; 
categoria 2 : (12 rezultate) 209,25
variante a 1.454 lei : categoria 3: 
(11 rezultate) 2.215,75 variante a 
206 lei. Cîștigul de 40.571 lei de la 
categoria 1 a revenit participan
tului NECULAI BURSUC din 
Vaslui.
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zarmării — năzuință vitală a 
tuturor popoarelor de pe con
tinentul nostru și din întreaga 
lume, condiție esențială a în
făptuirii politicii de destindere 
și colaborare și a stabilității 
economice și politice internațio
nale, a dezvoltării independen
te a tuturor popoarelor pe ca
lea progresului și civilizației. 
In acest sens, o importanță 
deosebită ar avea realizarea de 
progrese pe calea pregătirii și 

' ținerii unei conferințe consa
crate întăririi încrederii și de
zangajării militare pe continen
tul european. Comitetul Politic 
Executiv a trasat, de aseme
nea, sarcina delegației române 
să militeze activ pentru a se 
trece la începerea redactării 
documentelor în problemele 
politice, economice și umani
tare în care se conturează un 
consens intre țările participan
te la reuniune, făcîndu-se to
tul pentru încheierea cu rezul
tate concrete a acestei impor
tante manifestări, căreia ii re
vine un rol deosebit în actua
lele împrejurări internaționale, 
in oprirea încordării și conti
nuarea cursului spre destinde
re, colaborare și pace între po
poarele din Europa și de pe 
întreaga planetă.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizita 
de prietenie efectuată în țara 
noastră, în zilele de 1 și 2 fe
bruarie 1981, de tovarășul 
Țvietin Miatovici, președintele 
Prezidiului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, îm
preună cu tovarășii Stane Do- 
lanț, membru al Prezidiului 
Comitetu'ui Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, și 
losip Vrhoveț, secretar federal 
pentru afaccrî'e externe al 
R.S.F. Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat int. u totul și a dat 
o înaltă apreciere rezultatelor 
fructuoase ale noului dialog la 
nivel înalt româno-iugoslav, 
caic se înscrie organic pe linia 
unei fertile tradiții întemeiate 
prin contactele frecvente dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito.

Convorbirile oficiale româno- 
iugoslave, desfășurate într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
încredere și înțelegere mutuală, 
an pus in evidență faptul că 
relațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, dintre

România și Iugoslavia, se dez
voltă cu 
niile, in spiritul Declarației co
mune și al celorlalte documen
te și Înțelegeri adoptate îm
preună la Belgrad, în 1980, pe 
baza principiilor respectării 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Aprobind in unanimitate în
țelegerile și concluziile ia care 
s-a ajuns cu prilejul vizitei, 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru aplicarea 
lor în viață, pentru dezvoltarea 
tot mai intensă a colaborării 
dintre țările, partidele și po
poarele noastre vecine si prie
tene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
informat, de asemenea, despre 
vizita oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o în țara noas
tră, între 5 și 
varășul Hafez 
tar general al 
Arab Socialist, 
publicii Arabe

Comitetul Politic Executiv 
și-a manifestat deplina aproba
re și a dat o deosebită apre
ciere rezultatelor bogate ale 
convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, care și-au găsit o preg
nantă expresie în Declarația 
comună româno-siriană, sem
nată de cei doi conducători de 
partid și de stat.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat cu satisfacție faptul 
că președinții Nicolae Ceaușescu 
si Hafez Al-Ajsad au reafir
mat hotărirea României și 
Siriei de a acționa pentru îm
piedicarea agravării situației 
internaționale, pentru reluarea 
și continuarea cursului spre 
destindere și largă colaborare 
intre țări, pentru participarea 
activă, in condiții de deplină 
egalitate, a tuturor statelor la 
soluționarea problemelor com
plexe ale contemporaneității, 
pentru triumful cauzei păcii. 
--ogresului și cooperării in lu- 

.e.
Comitetul Politic Executiv a 

aprobat în unanimitate docu
mentele și înțelegerile conveni
te cu prilejul vizitei, al con
vorbirilor Ia nivel inalt, și a 
stabilit măsuri pentru transpu
nerea lor in viață, pentru dez- 

' _ '__'a
prietenești româno-

succes in toate dome-

7 februarie, to- 
Al-Assad, secre- 
Partidului Baas 
președintele Re- 
Siriene. 

Politic

voltarea tot mai puternică 
colaborării 
siriene.

Comitetul 
rezolvat, de 
me curente 
partid și de

★
Politic Executiv a 
asemenea, proble- 
ale activității de 
stat.

6 TINERI BOXERI ROMÂNI

ESTE AȘTEPTATĂ CU NERĂBDARE
Interviu cu Roch Campana (Belgia)

secretarul general al F. I. S. U.
Fede- 

_ r_________ ,____ sportu
lui universitar (F.I.S.U.) Roch 
Campana (Belgia) a făcut o 
vizită la București, pentru a fi 
la curent cu mersul lucrărilor 
pregătitoare în vederea Jocuri
lor Mondiale Universitare care 
se vor desfășura In capitala 
României în perioada 19—30 
iulie 1981.

La capătul acestei vizite de 
lucru, l-am rugat pe reprezen
tantul Comitetului ’executiv al 
F.I.S.U. să ne " 
nele impresii, 
primit :

— Sînt sub 
sie a veștii 
României, 
și-a acordat înaltul 
naj Jocurilor Mondiale 
niversitare. Interesul pe care 
șeful statului îl manifestă spor
tului studențesc aliat cu educa
ția ne încurajează să perseve
răm constant în a pune educa
ția, sportul și cultura în strîn- 
să legătură.

La această a doua vizită la 
București —oraș odihnitor, cu 
largi bulevarde — am putut 
constata progresul in lucrările 
pregătitoare pentru Universia
dă. Sub aspect tehnic, am pri
mit răspunsuri satisfăcătoare 
la toate intrcbările. Diferitele 
baze sportive pe care le-am

Secretarul general al 
rației internaționale a

împărtășească u-
Iată răspunsul

puternica impre- 
că președintele 

Nicolae Ceaușescu, 
acordat înaltul patro- 

Jocurilor Mondiale U-

revăzut au nevoie doar de re
împrospătare pentru a primi in 
condiții excelente pe partici
pant!. Vă dau un singur exem
plu : patinoarul „23 August" va 
ti o gazdă ideală pentru în
trecerile de lupte. Dar obiecții 
nu pot avea nici voleibaliștii 
sau baschetbaiiștil, scrimerii 
sau tenismanii. Am avut plăcu
tul prilej de a o vedea la an
trenamente pe marca campioa
nă care este Nadia Comăneci 
și am felicitat-o pentru primul 
ei an de studenție, cu convin
gerea că ea prepară de pe a- 
cum o medalie de aur pentru 
România ! I-am văzut și pe 
luptători, pe Ștefan Rusu și pe 
Ion Draica.

— Ce noutăți va aduce Uni
versiada de la București ?

— In primul rînd ingenuita
tea intilnirii altor noi generații 
de studenți sportivi. De deose
bită semnificație — față de 
alte ediții anterioare — mi se 
pare faptul că studențimea în
săși, alături de autoritățile 
sportive, este adine implicată 
in procesul de organizare a 
Jocurilor. Față de unele ten
dințe anterioare de gigantism, 
sînt sigur că organizatorii ro-

mâni vor dovedi viabilitatea 
nnei Universiade bine planifi
cată, organizată șl eficientă.

— Ce ecouri a produs In lume 
organizarea la București a Uni
versiadei 1

— Pot confirma că invitația 
oficială de participare la Jocu
rile de la București a fost aș
teptată cu foarte multă nerăb
dare in toate colțurile lumii. 
După cite știu, canadienii — 
care pregătesc o delegație im
pozantă — au și fost în vizită 
de prospecție la București. Tot 
mai multe țări africane își ex
primă dorința de a fi prezente. 
Nu-mi fac griji în privința nu
mărului de participant!. Punc
tul de atracție al Universiade
lor este împrejurarea că aici 
nu se cer haremuri, la atletism, 
de pildă, și nici nu se limitează 
numărul de formații partici
pante în sporturile de echipă 1

Victor BĂNCIULESCU

CAMPIONATEANATOLI KARPOV PRIMEȘTE 
AL PATRULEA „OSCAR“
MADRID, (Agerpres). — 

Pentru a patra oară consecutiv, 
„Oscarul" șahist a fost atribuit 
campionului mondial. marele 
maestru sovietic Anatoli Kar
pov. Pe locurile următoare au 
fost clasați în ordine marii 
maeștri Viktor Korcinoi, Gări 
Kasparov, Jan Timman, Robert 
Hiibner, Anthony Miles. La- 
jos Portisch, Bent Larsen, Ulf 
Andersson și Aleksandr Beliav- 
ski. De menționat ascensiunea 
tînărului mare maestru sovietic 
Gări Kasparov și a celui olan
dez Jan Timman. De la înfi
ințarea sa, „Oscarul" șahist a 
mai fost obținut de Bent Lar
sen, Boris Spasski, Bobby Fis
cher și Viktor Korcinoi.

Marele maestru sovietic Ana
toli Karpov a susținut in ora
șul spaniol Malaga un simultan 
la 23 de mese. Campionul 
mondial a ciștigat 17 partide, a 
făcut patru remize și a pierdut 
două partide, la maeștrii spa
nioli Calvero și Munoz.

SPANIA (Et. 23) : Betis — Atle
tico 4—0 ; Real Sociedad — Ali
cante 1—1 ; C.F. Barcelona — 
Las Palmas 4—1 ; Osasuna — Sa
lamanca 1—1 ; Valencia — Zara
goza 3—8 ; Gijon — Real Madrid 
4—0 ; Espanol — Valladolid 0—0 ; 
Murcia — Almeria 2—1 ; Sevilla 
— Athletico Bilbao 2—0. Clasa- 

Atletlco Madrid 32 p ;
---------Bar-

jucat Ia Tucuman, cu formația 
Deportivo Aguilares, care acti
vează în divizia secundă a cam
pionatului. Oaspeții au obținut 
victoria cu 2—1 (1—0), prin golu
rile marcate de 
Punctul gazdelor 
Barros.

Kozma șl Kutl. 
a fost înscris de

amical disputat• Intr-un meci ______ __ ___
la Bogota (Columbia), selecționa
ta cluburilor de fotbal din 
U.R.S-S. a învins cu 5—1 (2—0) 
formația locală Santa Fă.

ment : 1.
2. Valencia — 31 p ; 3. C.F. 
celona 30 p.

OLANDA (Et. 19) : AZ '67 
maar — PSV Eindhoven 
Breda — 
Maastricht 
dam 
ord 1 
F.C. i 
2—2.
maar
p ; 3. F.C. Utrecht 24 p.

FRANȚA (Et. 26) : Bastla — 
Lens 3—1 ; st. Etienne — Lille 
3—1 ; Strasbourg — Laval 0—0 ; 
Auxerre — Metz 4—2 ; Bordeaux
— Angers 3—0 ; Nantes — St. 
Germain Paris 2—0 ; Lyon — 
sochaux 5—1 ; Nisa — Tours 2—2; 
Monaco — Valenciennes 1—0 ; 
Nancy — Nimes 2—0. Clasament: 
1. Nantes 40 p ; 2. St. Etienne 39 
p ; 3. Bordeaux 36 p.

BELGIA (Et. 21) : Anderlecht — 
Beveren 2—0 ; Standard Lifege — 
Waregem 3—2 ; Beerschot — Cour- 
tral 2—0 ; F.C. Llfege — Molen
beek 1—0 ; Lierse — Beringen 
3—0 ; Lokeren — Winterslag 4—1 ; 
F.C. Bruges — Cercle Bruges 8—1 
(!). Waterschel — Berchem 4—0. 
Clasament-1. Anderlecht 38 p; 2. 

Beveren 30 p ; 3. Standard 29 p.
PORTUGALIA (Et. 19) : F. C. 

Braga — Portlmonense 4—2; Spor
ting — Guimaraes 2—0 ; Varzlm
— Amora 2—0 ; Espinho — F.C. 
Porto 0—1 ; Penafiel — Benfica 
Lisabona o—0 ; Boavista — Aca
demic© 4—0. Clasament ; L Ben
fica 33 p ; 2. F.C. Porto 31 p ;
3. Sporting 23 p.

Alk- 
3—0 ;

Zwole 0—0; Deventer —
4—2 ; Ajax Amster- 

— Kerkrade 3—2 ; Feyeno- 
Rotterdam — Tilburg 2—1 ; 
Utrecht — Twente Enschede 
Clasament : 1. AZ ’61 Aik- 

■ — 37 p ; 2. Feyenoord 30

• In meci amical, la Birming
ham, echipa West Bromwich a 
întrecut cu 4—2 (2—0) pe Steaua 
Roșie Belgrad. Continutndu-șl tur
neul în Anglia, Steaua Roșie Bel
grad a întUnit echipa Watford,' 
care activează în liga a doua, cu 
care a terminat la egalitate : 2—2 
(1-0).

• Echipa „New York Cos
mos" va susține în cursul acestei 
luni pe teren propriu 7 întîlnlrl 
amicale cu Penarol (Uruguay), 
Bahia Blanca (Argentina), Colo Co
lo (Chile), Sao Paulo (Brazilia), 
Guadalajara (Mexic), Atlas (Me
xic) șl Whitecamps Vancouver (Ca
nada).

• Astăzi, la Tokio, va avea 
Ioc finala „Cupei intercon
tinentale" în care se întîlnesc e- 
chipele National Montevideo^ 
campioana AmerlcU de Sud și a- 
chipa engleză Nottingham Forest, 
câștigătoarea C.C.E. Jocul se va 
disputa pe stadionul „Național" 
cu a capacitate de 62 000 locuri. 
In cele 18 ediții disputate pînă în 
prezent, echipele sud-ameriicane 

și cele europene și-an împărțit 
victoriile: 9—0.

HOCHEIȘTII NOȘTRI JUNIORI AU CIȘTIGAT
1N POLONIA

joi, la Varșovia 
turneul intema- 
„Polus", compe- 
pugiliștilor juni- 
concurs vor fi

HOLUIÂZA
începînd de 

se desfășoară 
țional de box 
tiție rezervată 
ori. La 
prezenți și șase tineri repre
zentanți 
Tărtasă

acest
ai țării noastre : Ionel 

(semimuscă), Mircea 
Lazar (pană), Ion Stan (semi- 
ușoară), Petre Crăcii "eseu (se- 
mimijlocie), Valentin Mihai 
(mijlocie mică) și Paul Golum- 
beanu (grea). Sportivii sînt în
soțiți de antrenorul Gheorghe 
Potca și arbitrul Cornel Tucă.

„CUPA
Echipa reprezentativă de ju

niori a țării noastre a partici
pat recent la „Cupa Dunării", 
competiție de hochei desfășu
rată în orașul bulgar Pernik. 
Tinerii jucători români au avut 
o frumoasă comportare, terml- 
nînd neînvinși întrecerea și cla- 
sîndu-se pe primul loc in cla
sament. Din rîndul formației 
pregătite de Alexandru Cala- 
mar și Oprea Barbu s-au evi
dențiat Jumătate. Lămpi, Sat- 
marl și Dima. De notat că a-

DUNĂRII11
a constituit 
In vederea 
în Campio-

,,Cupa Dinamo“ la schi alpin

G. SUNGATOVÂ ÎNVINGĂTOARE LA SLALOM URIAȘ
POIANA BRAȘOV, 10 (prin 

telefon). Marți a început in 
stațiune concursul internațional 
de schi alpin dotat cu „Cupa 
Dinamo". Competiția, dotată cu 
punctaj F.I.S.j a debutat sub 
cele mai bune auspicii, intr-un 
cadru organizatoric propice la 
care și natura și-a adus o con
tribuție majoră. Primele care 
au intrat in concurs au fost 
fetele, care și-au disputat proba 
de slalom uriaș. Pe un traseu, 
în lungime de 1000 de metri, 
cu o diferență de nivel de 250 
m. marcat pe pîrtia dificilă de 
sub teleferic, în prima manșă, 
de antrenorul Kurt Gohn. iar 
în cea de a doua de antrenorul 
bulgar Boris Ziatarev, ambele 
cu cite 52 de porți, cele 17 con

curente din Bulgaria, Uniunea 
Sovietică și România și-au eta
lat măiestria în frumoasa evolu - 
ții. Dintre reprezentantele țării 
noastre a absentat Daniela Un
crop (aflată la concursuri în 
Iugoslavia) și Erica Codrescu 
(accidentată). Cea mai bună s-a 
dovedit concurenta sovietică 
Galina Sungatova. REZULTA
TE TEHNICE : 1. Galina Sun
gatova (U.R.S.S.) 2:50,98, 2. Ma
riana Axinte (A.S.A.) 2:54,10, 
3. Maria Balasz -ȚM. Ciuc) 
2:57,69, 4. Csilla Petres (M. 
Ciuc) 2:59,07, 5. Helge Heitz 
(Brașovia) 3:01,31, 6. Karin Ko
vacs (Brașovia) 3:02,60.

Miercuri are loc slalomul uriaș 
pentru bărbați. (Carol GRUIA 
— coresp.).

ceastă competiție 
un veritabU test 
apropiatului start 
natul european pentru juniori, 
care va avea loc la Miercurea 
Ciuc (13—21 martie).

Rezultatele tehnice ale Cupei 
Dunării : România 4—4 cu Iugo
slavia, 6—4 cu Bulgaria, 3—2 
cu Ungaria ; Iugoslavia 4—2 cu 
Bulgaria ; Ungaria 3—0 cu Iugo
slavia ; Bulgaria 5—1 cu Unga
ria.

— F.C.

ALTE REZULTATE
• Echipa Honvăd Budapesta, 

aflată în turneu în Argentina, a

CUPA FEDERAȚIEI** LA HOCHEI»»
Ieri după-amiază, pe pati

noarul „23 August" din Capita
lă, au continuat jocurile „Cu
pei Federației" la hochei.

în prima partidă, formația 
cehoslovacă T. J. Gottwaldov 
a întîlnit echipa de tineret a 
țării noastre, pe care a întrecu
t-o cu 9—3 (3—1, 3—1, 3—1). 
după un joc în care oaspeții au 
avut tot timpul inițiativa, dar 
tinerii noștri jucători au avut 
și ei — mai ales în ultima re
priză — numeroase acțiuni de 
atac bine desfășurate. Puncte
le învingătorilor au fost înscri
se de Pecival (2). Miroza (2), 
Laska, Vojacek, Vodak, Mo- 
krohalsky și Cech, in timp ce 
pentru România (tineret) au 
marcat Sandor (2) și Toke. Au 
condus arbitrii : M. Presneanu 
(la centru). Gh. Mureșeanu și 
M. Dinu.

în partida-vedetă s-au întil- 
nit selecționata divizionară a 
tării noastre și Avtomobilist

Sverdlovsk. Primele 20 de mi
nute au fost echilibrate, nici 
una dintre echipe nereușind să 
puncteze. După prima pauză, 
oaspeții — mai activi și mal 
deciși în apropierea porții — 
înscriu în min. 27 prin Galkin 
(care a speculat o greșeală a 
lui E. Antal) și apoi se distan
țează prin golurile realizate de 
Ghirșfeld (min. 29) și Tatari- 
pov (min. 32). în min. 35, e- 
chipa noastră beneficiază de un 
șut de penalitate dar Tureanu 
nu reușește transformarea. La 
încheierea a 40 de minute de 
joc scorul era 3—0 pentru Av
tomobilist.

în timpul pauzei dinaintea 
ultimei reprize, la instalația e- 
lectrică a patinoarului s-a pro
dus o defecțiune și meciul n-a 
mai putut continua.

Ultima repriză a meciului se 
va disputa azi, începind de la 
ora 17. Publicul are intrarea li
beră.

• TELEX •
ATLETISM • La Richfield (O- 

hlo) sprinterul american Stanley 
Floyd a realizat cea mai. bună 
performanță mondială la 55 m 
plat cu 6,15. Pînă în prezent cei 
mai bun rezultat era de 6,16 șl a- 
parțlnea compartiotulul său Hous
ton McTear.

BOX • Campionul mondial la 
categoria semimuscă, Hilarlo Za
pata (Panama), și-a apărat cu 
succes centura, învingîndu-1 la 
Cludad de Panama, prin abandon 
în repriza a 14-a, pe americanul 
Joey Olivo. Este pentru a cincea 
oară cînd Zapata și-a pus titlul 
în joc.

SCHI • In „Cupa Europei", în 
stațiunea elvețiană Thyon, s-a 
disputat o probă de slalom uriaș 
care a fost cîștlgată de Thomas 
Burgler (Elveția) cu timpul de 
1:57,62.
SCRIMA 0 Competiția de spadă 

pentru trofeul „Rene Monal", des
fășurată la Paris, a fost cîștlgată 
de elvețianul Jean Blaise Evequoz 
care în finală l-a învins cu 12—10 
pe Istvan Ostricz (Ungaria). Pe 
locul trei s-a clasat Igor Borman 
(R.F.G.).

ȘAH • După trei runde în tur
neul de la Settebagni (Roma) pe 
primul loc în clasament se află 
Vlktor Korcinoi cu 2’/2 p.

TENIS 0 In clasamentul compu
terizat al jucătorilor caTe figurea
ză în „A.T.P." pe primul loc se 
află Borg, urmat de McEnroe, 
Connors, Mayer. Vilas. Lendl" etc.


