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La Izvorul Mureșului și Vatra Dornei

LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMÎNII
AU LOC PRIMELE FINALE

ÎN SPORTUL DE MASĂ
Finalele celei de a Il-a edi

ții a DACIADEI de iarnă au 
început. Săptămina trecută, în 
frumoasa stațiune Poiana Bra
șov. au fost desemnați primii 
campioni ai Daciadei și ai țării 
ta sportul de performanță. 
Schiorii alpini au „deschis pîr- 
tia“ marilor finale. Vor urma

Pînă la finele acestei luni și 
începutul lui martie, vor mal 
avea loc finalele pe tară ale 
Daciadei la șah, tenis de masă 
și tir. Dar iată programul com
plet al finalelor ediției a Il-a

(Continuare in pag. 2-3)

Divizia „A“

de baschet (f)

Imagine de la un concurs premergător finalelor „Daciadei" orga
nizat in Cimpulung Moldovenesc.

Foto : Ion MÎNDRESCU — Suceava
fondiștii. boberii, concurenții de 
la sanie, săritorii de la tram
bulină.

Au venit, înșă, și zilele pri
melor finale pe tară pentru 
participantii Ia întrecerile de 
masă din cadrul etapei de iar
nă a Daciadei. De sîmbătă se 
vor afla la startul întrecerilor 
de schi și sanie sute de comcu- 
renți, de toate categoriile de 
vîrstă, băieți și fete, reprezen
tanții tuturor județelor șl mu
nicipiului București, adică cei 
mai buni din zecile de mii de 
tineri iubitori ai sportului, par
ticipant! la fazele pe asociații, 
pe orașe și municipii, pe jude
țe. Sîmbătă și duminică, fru
moasa stațiune Izvorul Mure
șului, din județul Harghita, va 
fi gazda întrecerilor de la pro
bele de schi-fond. (Tot aici, 
paralel, se desfășoară și o altă 
frumoasă competiție. „Cupa 
U.T.C.", la schi alpin, la care 
vor participa tineri din mai 
multe județe). O altă stațiune 
a sporturilor de iarnă. Vatra 
Dornei, este pregătită să-i aș
tepte pe tinerii concurent! (în
tre 11 și 14 ani) de la probele 
de sanie, după care, concurenții 
intre 14 și 19 ani se vor în
trece. peste două săptămînl, pe 
pista din stațiunea Harghita Băi.

FINALELE DE PERFORMANTĂ ADUC LA START
PE CEI MAI

Competiția care încununează 
activitatea competițională in
ternă a sezonului de bob — 
„Daciada" — se desfășoară 
pentru echipajele de 2 persoa
ne, astăzi și miine, pe pista 
din Sinaia, unde intensificarea 
pregătirilor din ultima vreme 
demonstrează importanța acor
dată evenimentului, la care vor 
lua parte 15 echipaje reprezen- 
tînd Tractorul și A.S. Armata 
Brașov, A.S. Poiana Cimpina. 
I.E.F.S. București, C.S.O., Bu- 
cegi, Carpați și Voința Sinaia. 
Amintim că titlul național este 
deținut de echipajul Voința I 
Sinaia, format din Alexandru 
Pa nd rea și Viorel Florea.

Pe plrtia de pe muntele 
Furnica, organizatorii s-au În
grijit de menținerea traseului 
într-o stare cît mai bună, deși, 
ta ultimele zile, temperatura a 
urcat considerabil. Printre mă-

BUNI SPORTIVI Al TĂRII
• SINAIA: 15 echipaje de bob în întrecere• MIERCUREA 
CIUC : concursul ambițiilor la patinaj viteză • VALEA 
STRImdA : intilnirca săritorilor cu schiurile

POLITEHNICĂ C. S. Ș. 2 
(72-53 cu J“), 

NOUA LIDERĂ
După o repriză aproape e- 

gală, în câre ambele echipe au 
jucat foarte prudent, cu atacuri 
„lungi" și cu aruncări aproape 
numai din situații sigure, echi
pa Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești s-a dezlănțuit. abordînd 
meciul cu formația Universita
tea Cluj-Napoca într-o manieră 
de adevărată campioană. Ca ur
mare, bucureștencele (bine con
duse de antrenorul Gr. Costes- 
cu) s-au detașat încă din pri
mele 5 minpte ale reprizei se
cunde, iar în final au obținut 
un scor elocvent: 72—53 (34—32). 
Ce a determinat victoria la a- 
ceastă diferență surprinzător de 
mare ? în primul rînd jocul 
variat, cu acțiuni poziționale 
rapide (încheiate cu aruncări 
reușite de la s'emidistanță și de 
la distanță) și cu numeroase in
tercepții și contraatacuri (fina
lizate cu promptitudine de Su- 
zana Pirșu, Maria Roșianu și 
Maia Cuțov) ; în al doilea rînd, 
o apărare vioaie, în care Ma
riana Bădinici (cea mai bună 
de pe teren) și Carmen Tocală 
au avut rolul principal prin re
cuperări și punerea coechipie
relor în situații favorabile de 
contraatacuri. Politehnica a 
practicat un joc modern, care 
i-a adus un meritat succes. 
Clujencele au dezamăgit în 
repriza a doua, cînd au a- 
vut o prestație surprin
zător de slabă. Au înscris : 
Bădinici 24, Pirșu 18. Cuțov 
12, Roșianu 10. Radu 4, Tocală 
2, Chvatal 2, respectiv Mate 20. 
Bolovan 11. Mangu 10. Popa 8 
Jurcă 2, Anca 2. Exemplar a - 
bitrajul prestat de A. Atana- 
sescu și P. Pasere

VOINȚA BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 71—67 
(38—35). Au înscris : Borș 32 
(remarcabilă revenirea aprecia
tei internaționale). Popescu 16, 
Tomescu 8. Grecu 8. Soare 4.

de la trambulină (Continuare in pag a 4-a)
suri: amenajarea unor coperti
ne deasupra porțiunilor bătute 
de soare și programarea antre
namentelor la ore matinale, la 
care vor avea loc, dealtfel, și 
coborîrile oficiale ale probei de 
2 persoane: de la ora 7,30, cite 
două manșe pe zi.

★
Cea mai importantă întrecere 

din calendarul compctițional la 
patinaj viteză, finalele „Daci
adei" pentru seniori își vor de-

(Continuare în pag 2-3)

„FILARET“-0 ASOCIAȚIE SPORTIVĂ CU MULTE, MULTE DIMII!
întreprinderea poligrafică Fi

laret „semnează" acele splendi
de colițe, acele delicate serii de 
mărci poștale pe care filateliș- 
tii le manipulează cu infinită 
grijă și numai din vîrful pen
setei. Mal scoate de sub teas
curile sale o mie și una de 
alte lucrări de artă tipografică, 
multe cu temă din activitatea 
sportivă: albume („Nadia Co- 
măneci"), afișe („Daciada"), 
cărți (din „colecția" Editurii 
Sport-Turism), timbre cu edi
țiile marilor întreceri sportiva 
(Jocurile Olimpice, iar in cu
rând „Universiada").

SCHIORI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI 
INTERNATIONALE

Zilele trecute mai multi 
schiori români au plecat peste 
hotare pentru a participa la o 
serie de întreceri internaționale 
alături de sportivi din mai 
multe țări de pe bătrînul con
tinent.

Astfel, multipla noastră cam
pioană Daniela Uncrop. însoți
tă de antrenorul Gh. Vulpe, 
va lua startul in mai multe 
concursuri în Iugoslavia.

Un lot de tineri schiori și 
schioare va participa, în aceas
tă săptămînă. la întreceri în 
Cehoslovacia, iar apoi în Iugo
slavia. Printre sportivii conduși 
de antrenorii I. Bogdan si C. 
Cișmașu se află speranțe ale 
schiului nostru alpin ca Anca 
și Ion Moraru, Radu Marian, 
Ferenc Boniș. Simona Costi- 
nas, Carmen Cosma, Ion Chio- 
tea ș.a.

Asociația sportivi poartă nu
mele tot „Fllaret". Consiliul 
este extrem de activ, organi
zează In cadrul „Daciadei" în
treceri de fotbal: intre Offset 
și Tieffdruck, între cei de la 
„imprimare" și „culegere me
canică", intre ateliere, adică. 
Programează, de asemenea, 
crosuri (cel al tipografilor e 
renumit), meciuri de volei, bă
ieți și fete (locuri fruntașe pe 
sector), partide de tenis de ma
să — din luna aceasta, repre
zentativa întreprinderii va evo
lua in „Promoție". E mulțumit 
consiliul? Nu. De ce? Toate a- 
ceste întreceri antrenează nu
mai o parte dintre cei aproape 
600 de membri ai asociației 
sportive Filaret. îndeosebi, ti-

nerii. Ce facem cu restul? Cu 
unii mai puțin amatori de 
sport, mai ales în condițiile 
cînd A.S. Filaret nu dispune 
— nici lingă întreprindere, nici 
în altă parte — de vreun teren 
de sport? FACEM DRUMEȚIE. 
MIȘCARE, JOCURI ÎN AER 
LIBER LA SF1RSIT DE SĂP- 
TAMÎNA I

Bilanțul anului trecut: 16
excursii, cu aproape 600 de oa
meni ai muncii! Cu sacul de 
mingi, cu întreceri în poiene, 
cu jocuri distractive, cu sănii 
și schiuri, cu diplome, cu bună 
dispoziție și poftă sporită de

Vosile TOFAN

(Continuare în pag. 2—3)

„Trofeul Car pa fi" la bob

ANTRENAMENTELE OASPEȚILOR
URMĂRITE CU VIU INTERES

In continuarea activității 
competiționale de pe pirtia de 
bob din Sinaia, după desfășu
rarea finalelor „Daciadei" pen
tru echipajele de seniori. 2 
persoane, vor avea loc întrece
rile ediției a 6-a a concursului 
internațional dotat cu „Trofeul 
Carpați". Competiția, progra
mată să se dispute sîmbătă și 
duminică, se bucură anul aces
ta de o participare record, 
sportivi din opt țări și anume : 
Cehoslovacia, Elveția, R. D. 
Germană. R. F. Germania, Ita
lia, Iugoslavia, Olanda și, bine-

Înțeles, din România (6 echipa
je). De cite va zile, oaspeții se an
trenează intens ; mai întîi ei 
au „tatonat" pista pe 1 200 m. 
apoi s-au lansat pe întreaga 
lungime a traseului care mă
soară 1 500 m. Coborîrile de 
antrenament sînt urmărite de 
un public numeros, a cărui a- 
tenție este îndreptată în spe
cial asupra lui Bogdan Musiol 
(R.D.G.), fostul frînar al cele
brului Meinhard Nehmer, șl 
Albino Zambelli, cîștigătorul 
ediției 1980 a „Trofeului Car
pați".

RIDICAREA COEFICIENȚILOR
DE DIFICULTATE SI DE... CALITATE. 

ȚELUL SĂRITORILOR DE LA TRAMBULINĂ
Ca un prolog la 

discuția pe care a- 
veam să o purtăm 
cu privire la pre
gătirile săritorilor 
români pentru U- 
niversiadă, maes- 
tra sportului Me
lania Treistaru. a- 
cum antrenoare a 
unor componenți 
ai lotului national 
studențesc, a tinut 
să menționeze : 
..Cu 20 de ani în 
urmă, participarea 
reprezentanților tă
rii noastre la Uni
versiada de la So
fia a constituit un 
puternic imbold 
pentru mine. la 
vremea respectivă 
aflindu-mă la în
ceputul «carierei» 
de săritoare. îmi 
amintesc că. la 
înapoierea din ca
pitala Bulgariei. îi 
priveam cu multă 
admirație pe Emi
lia Neguiescu si 
Gheorgbe Banu, 
care urcaseră pe
podiumul premia- 
tilor. si îmi do
ream ca si eu să 
ajung performeră 
de talie internatio-
nală"....

Nu este cazul să intrăm în 
amănunte (totuși, vom nreeiza 
că ambii sportivi amintiți au 
cucerit atunci medalii dc

Feliciei Cîrstea (în imagine lu un antrena
ment) i se oferă cu prilejul Universiadei, 

ocazia consacrării pe plan internațional 
Foto : Dragoș NEAGU

bronz : Banu la trambulină și 
platformă, Neguiescu la plat-
formă), dar aducerea aminte 
a fost binevenită, deoarece

subliniază că săriturile în apă 
au avut, de-a lungul anilor, e- 
îemente capabile să repre
zinte ia un înalt nivel culorile

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



Turneele pe grupe valorice la volei

DINAMO-ȘTIINȚA BACĂU, UN MECI I

I I
I

TEORIA, CA TEORIA 
DAR... PRACTICA?

I

Cind un antrenor cu o pre
gătire bună (care a semnat 
chiar o serie de studii de spe
cialitate) este sancționat pentru 
ineficacitatea activității sale de 
pe urma căreia este remunerat, 
ei bine, lucrurile sint cu totul 
nefirești. Bunăoară, ca tn cazul 
lui Dumitru Buiac din secția 
de atletism a clubului Olimpia 
din București. în 1979. condu
cerea acestei unități sportive 
l-a administrat clasica „mustra
re" pe motiv că în grupele sa
le de atleti juniori nu activa 
nici un tinăr eu perspective de 
progres spre marea performan
tă. Din păcate, lucrurile au 
continuat și în 1980. O recentă 
analiză a activității secțiilor și 
antrenorilor de la Olimpia a 
scos in evidentă absent». 
continuare, in cazul amintitu
lui antrenor, a unor calități vi
zibile de practician. NU INSA 
DIN INCAPACITATE, ci din- 
tr-o inadmisibilă situare pe li
nia minimei rezistențe, dintr-o 
nefirească comoditate. In 
secință. vechea sancțiune 
agravat, transformîndu-se 
tr-o neplăcută — dar, se 
pe deplin meritată

nivelul valoric preconizat 
lipsa de productivitate a gru
pelor de juniori. Dacă nu avem 
pepiniera asigurată, dacă acti
vitatea Ia nivelul juniorilor nu 
va garanta schimbul corect de 
generații, atunci situația se va 
perpetua. Și nu dorim aceasta. 
Iată pentru ce vom urmări cu 
tenacitate întronarea unui spi
rit de exigentă nu numai în 
secția de atletism, ci în toate 
secțiile de performanță ale clu
bului Olimpia. Cine nu e hotă- 
rit să muncească cu responsa- 

părăsi încă

se poate de 
antrenorului 

este deeit 
mal

I
I

con- 
s-a 
în- 

_ _ _____  _ pare,
pe deplin meritată — reduce
re a retribuției cu 5 Ia sută pe 
durata a trei luni de zile...

„Neplăcută, într-adevăr — ne 
spunea președintele _ clubului 
Olimpia. Aurel Dobîncă. Dar, 
la originea acestei sancțiuni se 
află una din cauzele pentru 
eare Însuși atletismul din 
bill nostru nu s-a ridicat

bilitate ne poate 
de pe acum".

Lucrurile sînt cît 
limpezi. în cazul 
Buiac, răsplata nu
pe măsura faptelor, sau 
bine zis a absenței rezultatelor 
din cei aproape șase ani 
cfnd activează 
momentul de 
privește și im 
tismul nostru 
specialiști de valoare. Iar 
mitru Buiac POATE FI 
dintre aceștia. Cu condiția ca 
harnicul teoretician să se tran
sforme intr-un practician pe 
măsură. Pe acest drum — și 
numai pe acesta — noi li urăm 
succes celui sancționat astăzi.

______ de
la «Olimpia. Tn 
fată, problema 

alt aspect: 
are nevoie

atle- 
de 

Du- 
unul

DISCOBOL 
LA 14 ANI!
Clubul sportiv școlar din 

Medgidia încearcă să se în
scrie printre importantele fur
nizoare de elemente talentate 
pentru sportul de performan
ță. Am putea să menționăm că, 
datorită unei bune selecții și 
atente pregătiri, din secția de 
volei de aici (antrenor Ștefan 
Ene) au fost promovate în e- 
chipa divizionară fruntașă Fa
rul Constanța (și unele chiar 
în lotul național): Gnlniza 
Gelil, Elena Caradima, Ma
riana Albu și Flofîna Perianu. 
Interesantă ni se pare expe
riența antrenorului secției de 
fotbal, Viorel Țărmure, care-șî 
duce elevii la antrenamente îa 
cros, cale de 2 km, pînă la 
terenul din Satu Nou, obți- 
nînd astfel o bună încălzire 
și făcînd. prin prezența pe 
terenul sătesc, o eficientă 
propagandă 'sportivă. Printre 
speranțele clubului, să notăm 
în primul rînd pe aceea sem
nalată de antrenorul secției de 
atletism, Nieolae Pop. Aces

ta ne-a vorbit despre un foar
te talentat, pe cît de tînăr, 
discobol, de numai 14 ani, cu 
un gabarit impresionant (1,85 
m), cu viteză de reacție și 
explozie; Viorel Hulea arun
că de pr acum discul la 43 
de metri. Așteptăm cu nerăb
dare confirmarea ! Oricum, se 
cuvin laude acestui tînăr 
club școlar (director Teodor 
Crăciun, organizator Dumitru 
Negru) care, cu 7 secții, 10 
profesori de educație fizică și 
2 antrenori, pare hotărît să 
realizeze obiectivele ce și le-a 
propus, (vib.).

I

Turneele feminine de volei 
au continuat, ieri, in sălile de 
sport din Galați (locurile 1—4). 
Agronomia din Capitală (locu
rile 5—8) și din CIuj-Napoca 
(Jocurile 9—12). Amănunte de 
la jocuri :

GALAȚI, 11 (prin telefon). 
Desprinderea echipei Dinamo 
la două puncte de urmăritoa
rele sale in fruntea plutonu
lui celor patru participante la 
confruntările pentru titlul de 
campioană a intensificat, mai 
ales, lupta pentru locul al doi
lea, care se dă între C.S.U. 
Galați și Farul Constanta, for
mații ce aspiră încă. discret, 
ca bucureștencele să mai ba
tă pasul pe loc pe parcursul 
etapelor viitoare. Deocamdată. 
C.S.U. și Farul au susținui cea 
de a doua întîlnire directă, 
pornind de pe poziții egale In 

Gălățencele au e- 
cu

clasament, 
fectuat servicii dificile, 
profit pe tabela de scor, s-au 
concentrat la preluare și. ca 
urmare, coordonatoarea Crina 
Georgescu a putut să îmbo
gățească registrul combinațiilor 
tactice, au atacat și au blocat 
destul de bine prin Ileana 
Dobroschi, Maria Muscă. Flo
rentina Danilescu, Elena Piron

P1EMABÂ COMITETULUI
F.R. LUPTE

și Gabriela Cojocaru. In 
schimb, sextetul Farului, resim
țind probabil și oboseala jo
cului din ziua precedentă, nu 
s-a regăsit deeit puține mo
mente, în setul doi. după ce 
fusese condus cu 9—0 ! Cu ex
cepția Iuliauei 
lalte jucătoare 
folosite au avut 
scăzut în toate 
tele. C.S.U. a cîștigat net : 
3—0 (6, 11, 7). Au arbitrat
foarte bine V. Dumitru (Bucu
rești) și M. Marian (Oradea).

Deși a cîștigat cu 3—0 (11, 
14. 13), Dinamo — care demon
strează pe toate planurile o 
clasă superioară adversarelor
— a primit o replică puterni
că din partea echipei băcă
uane, Știința. în cel mai de 
calitate meci de pînă acum. De 
remarcat, de pildă, că în se
tul al II-lea. studentele au 
condus cu 14—11 și au avut 
de două ori minge de set. iar 
in al treilea set au refăcut 
spectaculos, în final, un han
dicap de sase puncte. Cele 
mai bune : Irina Petculeț, Car
men Cadar, Victoria Banciu
— de la Dinamo și Maria Bis-
triceanu, Luminița Bălan — 
de la studente. Au arbitrat cu 
unele greșeli : C. Șovăială
(Ploiești) și I. Niculescu (Bucu
rești). (Aurelian BREBEANU).

în primul meci au turneu
lui de la București _ (locurile 
5—8) s-au întîlnit 
Iași și Rapid. Scor 
(8, 13, —6, —9. 11) 
șence, după un joc

Enescu, cele- 
constăntence 

un randament 
compartimen-

Penicilina 
final : 3—2 
pentru le- 

aspru, pre-

sărat < 
Flacăr; 
ratex 
7). Vie 
celor, i 
țiat M 
da EU 
resp.).

CLUJ 
Iefon). 
prima 
Învinse 
clujene 
da cu 
cu mu 
Dana i 
trăgătoa 
relativă 
conținu; 
la întîr 
greșeli 
diminua 
tul. La 
cele, m 
evoluat 
ne. don 
și jucîn 
ciștigă a 
trei seti 
iova — 
(—8. 6. 
toare s- 
Godja, 
Constant 
trat : C. 
șl V. V 

Intr-o 
t&. cap 
Bucurcșt 
ta 3—1 
astfel pi 
telor tn 
(M. RA

I

I
I

Imaginea alăturată, sur
prinsă de fotoreporterul 
nostru Dragoș NEAGU, vă 
prezintă va antrenament 
al celor mai tineri gim- 
naști ai clubului Dinamo. 
Stnt copii născuțt tn 1S6S 
șt 1369, de pregătirea că
rora se ocupi antrenorii 
Constantin Petrescu, ște
fan Radu șt 
Petcu. .
Teodorescu, Cătălin 
bănescu, Nieolae 
naru, Mihai Gurgui, 
tried Pătăluță, deocamdată 

cei mai cunoscuți, încear
că sd calce pe urmele tul 
Dan Grecu...

Iu și Gheorghe 
Dintre ei, Marian 

Șer- 
Befe- 

Pe-

ciu
la

Radu TIMOFTE

I I

Ieri a avut loc plenara Comi
tetului F.R. Lupte, care a ana
lizat activitatea desfășurată în 

. perioada 1976—1980 și a stabi
lit măsurile corespunzătoare 
pentru îndeplinirea obiective
lor viitoare prevăzute pentru e- 
tapa următoare și în primul 
rînd pentru întrecerile Univer
siadei ’81 de la București.

In încheierea lucrărilor, ple
nara a ales Biroul F.R. Lupte 
din care fac parte tovarășii: 
Miron Olteanu, președinte de 
onoare, Alexandru Crăciunescu, 
președinte, Ion Corneanu, vice
președinte, Romulus 
secretar federal. Ion 
Pius Covaci, Victor 
Gheorghe Iacobini, dr. 
Ploie.șteanu, Constantin 
cu, Steiian Popescu, Ion Vascul 
Popovici, Traian Predețeanu, 
Tiberiu Țiganu, membri.

Cioacă, 
Cernea, 

Dona, 
Nieolae 
Popes-

TRIALUL BOXERILOR JUUiORI
PRILEJ DE ANALIZĂ A

Timp de aproape o săptămi- 
nă, sala clubului I.S.B. din 
Capitală a găzduit trialul re
zervat boxerilor juniori (năs
cu ți în anii 1963 și 1964). Sco
pul anunțat al acestei competi
ții a fost depistarea unor tineri 
bine dotați pentru boxul de 
performantă, care să Ce luați 
in evidentă în vederea pregăti

ta 
din

RITMUL „DACIADEI44, IN CONTINUA CREȘTERE!

LA SFÎRȘITUL
(Urmare din pag. 1)

SAPTAMINil

a „Daciadei" pentru sportul de 
masă:

BCHI FOND — Izvorul Mu
reșului: 14—15 februarie, pen
tru categoriile de vîrstă 14—19 
ani și peste 19 ani (băieți și 
fete).

SANIE — Vatra Dornel: 15— 
16 februarie, pentru concuren- 
ții de la categoria Sa virată 
11—14 ani (b+f);

Harghita Băi: 28 februarie — 
1 martie, pentru categoria 
vîrstă 14—19 ani (b+f).

TENIS DE MASA — Alexan
dria (27 februarie — 1 martie): 
11—14 ani (b+f) Craiova (7—8 
aprilie): 14—19 ani și peste 19 
ani (b-f-f).

TIR — Alexandria (27 fe
bruarie— 1 martie): 11—14 ani 
(b+f).

de

ȘAH — Alexandria (27 
bruarie — 1 martie): 11—14 
(b+f).

fe- 
anl

Așadar, 
săptămîni, 
le pentru 
ai Daciadei în sportul de ma
să. la schi fond și sanie. între
cerile vor fi deschise de cei 
mai tineri participant (11—14 
ani), din rîndurile cărora. în a- 
ceste frumoase si așteptate dis
pute sportive, se vor evidenția, 
cu siguranță, performerii de 
mîine. Succes!

la sfîrșitul acestei 
au loc primele fina- 
titlurile de campioni

FINALELE DE PERFORMANTĂ u 
majoritatea celor care îsi vor 
etala măiestria cu prilejul fi
nalelor „Daciadei" la sărituri 
cu schiurile au participat la un 
concurs (avînd caracter de 
petiție generală), în cadrul 
rula s-au realizat sărituri 
jur de 70 m. Trambulina __
Valea Strîmbă a fost simțitor 
modernizată și permite să se 
realizeze — du-pă cum se vede 
— rezultate care stimulează 
ambiții. După cum am fost in
formați, la startul acestei com
petiții vor fi prezenți, printre 
alții, săritori din Brașov (A.S.A., 
Dinamo, Brașovia, Viitorul), 
din Predeal, Rîșnov, • Borșa, 
Odorhei, Suseni etc,

(Urmare din pag. 1)

„FILARET" 0 ASOCIAȚIE SPORTIVĂ
CU MULTE, MULTE DRUMEȚII!

(Urmare din pag. 1)

lucru la întoarcere. S-a mers 
la Bran, la Poiana Brașov, pe 
Litoral, la Cheia, dar unde nu 
s-a mers! S-a mers conform 
unui program dinainte și tn a- 
mănunt stabilit, cu locuri „pe 
diagramă", cu echipament, eu 
foi de concurs și arbitri califi
cați.

Săptămînă trecută, consiliul 
asociației sportive Filaret s-a 
întrunit din nou. La primul 
punct: întrecerile „Daciadei", 
pregătirea echipelor care vor 
reprezenta întreprinderea In di
feritele etape ale marii compe
tiții. Apoi, drumeția cea de 
toate zilele... Consiliul activ, 
operativ: „Ce drumuri am bă
tut în ianuarie?" a întrebat Ca
rol Stănescu (secția timbre-cu- 
legere), președintele A.S. Fila
ret. „Excursie de sezon, pe ru
ta Predeal (cu șchturi fi sănii

pe Clăbucet), Poiana Brașov 
(„manșa" a doua a întrecerilor), 
Cheia. Propun pentru duminică 
15 februarie, a continuat Con- 
stantin Guțu (gravor), respon- 
labilul secției de turism, tra
seul Slănic Prahova. Măgura, 
Buzău..."

Afișe, înscrieri, „lotul" s-a 
format. Pe „diagrama" A.S. Fi
laret, alți ți alți muncitori. 
Poate soții Florica și Ion Spi- 
rescu (retușoare, respectiv mun
citor specialist), poate inginera 
Irina Horodniceanu... Activita
te sportivă susținută, strădanie 
pentru antrenarea tuturor în 
diferite întreceri, pasiune pen
tru frumos, bunăvoință, înțele
gere și sprijin din partea con
ducerii întreprinderii (director, 
ing. Elena Iordan), a comitetu
lui de partid (secretar, Vasile 
Săvulescu), a comitetului de 
sindicat (președinte. Ion Co- 
dreanu), a tuturor factorilor cu 
atrillții și răspunderi în sport.

rula ultimele secvențe, înce- 
pînd de mîine, pe pista natura
lă, de dimensiuni olimpice, din 
Miercurea Ciuc.

Spre deosebire de anii tre- 
cuti, actuala finală pe tară re
unește un număr sporit de pa
tinatori și patinatoare, lupta 
pentru obținerea titlurilor de 
campioni anuntîndu-se, îndeo
sebi la băieți, mai echilibrată 
ca orieînd. Tînărul brașovean 
Ion Opincariu, deținătorul me
daliei de campion absolut, va 
primi o puternică replică din 
partea principalilor lui adver
sari din aceeași generație. De- 
zideriu Jenei, Tibor Kopacz, 
Arpad Szekely și Teodor Fa- 
raoneanu, aflati în primul an 
de seniorat, iar veteranul con- 
curentilor. Andrei Erdelyi, va 
încerca să recucerească invidi
atul titlu.. In întrecerea femi
nină, Agnes Rusz (campioană 
absolută a tării) și Eva Șandor, 
care s-au dovedit în acest se
zon de forte sensibil egale, vor 
candida la primul 
samentul general, 
figurează probele 
clasic — 500, 1500. 
m la feminin» 500.
10 000 m la masculin, ele des- 
fășurîndu-se în ordinea mențio
nată.

loc în cla- 
în program 
poliatlonului 
100(1 și 3000 
5000 1500 și

★
Valea Strîmbă, o mică loca

litate din apropierea orașului 
Gheorgheni, va găzdui timp 
de trei zile (vineri, sîmbătă d 
duminică — de la ora 9) una 
dintre cele mai importante ma
nifestări ale schiorilor juniori 
din întreaga tară: finalele „Da- 
ciadei" Ia sărituri. Evenimentul 
este așteptat cu mult interes 
de localnici, mari amatori, dar 
și cunoscători ai acestei ra
muri a schiului (la Valea 
Strîmbă este amenajată de mai 
multi ahi o trambulină speci
ală de sărituri). Apropiatele în
treceri sînt așteptate cu vădită 
nerăbdare și de către sportivi. 
La sfîrșitul săp.tămînii trecute,

re- 
că- 
in 

din

rii k>r pentru participarea 
competițiile internaționale 
acest an și din anii viitori. 

Trebuie să. spunem de la 
ceput că acțiunea inițiată 
federația de specialitate t 
atins scopul, prin fața tehnici
enilor trecind aproape 170 de 
pugiliști juniori — pretendenti 
la selecția în lotul national —, 
58 dintre ei fiind luați tn ve
derile forului de resort. Nume
le multor tineri., talentati, de
pistați cu acest prilej, le-am 
publicat la timpul cuvenit și nu 
vom mai reveni asupra lor de- 
cît eu alte prilejuri. Conside
răm însă necesar să-i facem 
cunoscut! pe antrenorii conști
incioși, harnici și priceput!, 
care se străduiesc să-și înde
plinească așa cum se cuvine o- 
bligatiile profesionale și să pu
nă umărul la redresarea boxu
lui românesc. Dacă din secțiile 
specializate din Brăila și Galați 
ne așteptam să întîlnim juniori 
talențați și bine pregătiți (aici 
existînd condiții bune de pre
gătire și multi antrenori), ne-a 
surprins plăcut prezența tn 
rîndul remarcaților a unor ti
neri proveniți din secții aproa
pe necunoscute ca: Voința Ca
ransebeș (antrenor Tiberiu Ter
feloaga), Constructorul Buzău 
(Constantin Voicllaș). CJS.Ș.

tn- 
: de 
și-a

Din activitatea celor ce slujesc mișcarea sportiva

0 ZI PE SĂPTĂMÎNĂ ÎN PRODUCȚIE- 
UN SPRIJIN PENTRU UNIVERSIADĂ
Ieri a fost • zi frumoasă în 

Capitală, iar cel care ar fi vizitat 
sălile de atletism și lupte din 
parcul „23 August4* sau atelierele 
centrale ale I.E.A.B.S. (întreprin
derea de exploatare $1 adminis
trare a bazelor sportive a 
C.N.E.F.S.) din București ar fi 
avut o plăcută surpriză : peste 
100 de oameni ai muncii din per
sonalul T.E.S.A. al acestei între
prinderi se aflau „în producție*. 
Părăsiseră birourile și, pe linia 
aplicării indicațiilor superioare de 
partid și de stat, prestau, aseme
nea miilor de oameni ai muncii 
din alte întreprinderi, prima lor 
zi pe săptămînă în producție.

— Efortul nostru principal fn 
această perioadă este pregătirea 
materialelor și bazelor sportive 
pentru Universiadă, ne-a spus 
tovarășa Haritina Lupu, secreta
ra comitetului de partid al 
I.E.A.B.S. în aceste zile construc
torii lucrează Intens la sălile de 
lupte și atletism. Ne-am gîndit 
să le dăm un ajutor, degajînd 
terenul de moloz și alte deșeuri. 
Am încărcat peste 20 de auto
basculante.

Pe drumul spre atelierele cen
trale, o altă grupă a lucrat pen
tru acoperirea canalului termic 
cu pămînt și nivelarea drumului 
de acces. Intr-una din hale, unde 
se lucrau podiumurile pentru 
Universiadă, dădeau o mînă de 
ajutor inginerului Dan Lesiacu, 
șeful secției tehnice al I.E.A.B.S., 
tehnicianul Filoftei Georgescu 
și alții.

— Bilanțul primei zile de acti
vitate practică în producție a 
gersoaalului TE.S.A. este foarte 

un, ne-a spus tovarășul Gheor- 
ghe Milea, directorul întreprinde
rii. Am cuvinte de laudă pentru 
întreg colectivul de la contabili
tate, în frunte cu contabilul șef, 
Emil Pamfil, pentru Alina Gabor, 
Dorin Halaci, Teodor Ghega. In 
planul pentru săptămînile viitoa
re sînt trecute activități în ate
lierele de croitorie și de impri
merie, pentru femei, iar bărbații 
vor lucra la construcții și în ate
lierele mecanice. „O zi pe săptă
mînă în producție** va însemna 
pentru întregul nostru colectiv, 
tn această perioadă, un sprijin 
eficient pentru Universiadă. (S.N.)
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MECIURI AMICALE
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ESTE NEVOIE DE UN EFORT COLECTIV
PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII1'
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ASTĂZI, PLENARA
COMITETULUI FEDERAL

Astăzi, cu începere de la 
10. la sediul C.N.E.F.S.. 
avea loc lucrările plenarei 
miletului federal.

Ordinea de zi prevede urmă
toarele puncte: 1. Raport pri
vind realizarea obiectivelor 
prevăzute in Planul de dezvol
tare pe anul 1980 și prezentarea 
obiectivelor pe anul 1981. 2. 
Prezentarea , progranjului de 
pregătire a echipelor naționa
le pe anul 1981. 3. Probleme 
organizatorice.
• TURNEUL ECHIPEI LEGIA 

VARȘOVIA IN TARA NOASTRA. 
Cunoscuta echipă poloneză Legia 
Varșovia (locul doi ta clasamen
tul primei divizii) va susține un 
turneu de' 4 jocuri ta țara noas- 

' tră, după următorul program : 
15 februarie, cu Steaua ; 18 fe
bruarie, cu C. S. Tîrgoviște ; 22 
februarie, cu F.C.M. Galați șl 25 
februarie, cu Rapid București.

• „CUPA SILVIU PLOIEȘ-
TEANU". Ieri, la Brașov, s-au 
disputat primele jocuri din ca
drul „Cupei Silviu Ploieșteanu", 
încheiate cu următoarele rezulta
te : Tractorul Brașov — I.C.I.M. 
3—1 (1—1) — au marcat ; Hîrlab, 
din penalty, ta min. 27, Aldea, 
ta mln. 72, respectiv Mezaroș, ta 
min. 39 ; F.C.M. Brașov — Nitra
monia Făgăraș 5—1 (0—1) — au
torii golurilor : Manciu (mta. 37), 
Marinescu (min. 61), Bența 
(min. 68), Paraschivescu (mln. 
75 și 85), respectiv Clutac (mln. 
39, din penalty). Azi, de la era 
15,30, pe stadionul Tractorul, va 
avea loc finala competiției, între 
F.C.M. ■ — ■ - -- -
pentru 
LC.I.M. 
disputa 
de Ia 
coresp.).
• C.S.M, SUCEAVA — S.C. BA

CAU 2—2 (1—0). Au înscris : A- 
vădanei (min. 43), Petrescu (mta. 
76), respectiv Panaite (mln. 86)' 
șl Soșu (min. 88). (I. MlNDRES- 
CU — coresp.).

șl Tractorul, Iar partida 
locurile 3—4, dintre

Nitramonia, se vașl -----------------
pe stadionul Municipal, 

ora ‘13,30. (C. GRUIA —

Opinează DUMITRU PEPELEA
Generațiile mai vechi îșl a- 

mintesc cu plăcere de fostul 
internațional Dumitru Pepelea, 
mijlocașul cerebral din echipa 
cu nume sonor numită Juven
tus. Concomitent cu activitatea 
sa profesională (economist), el 
a rămas pe mai departe în „a- 
luatul" fotbalului în calitate de 
membru al Comisiei centrale 
de competiții și disciplină a 
F.R.F. și delegat-observator la 
unele jocuri din campionat. 
Motiv pentru care, zilele tre
cute, l-am „provocat" la o dis
cuție privind unele aspecte din 
fotbalul nostru.

— S-au spus atitea despre 
actuala ediție a Diviziei „A". 
Dv. cum o apreciați?

— Cred că nivelul acesteia 
arată o îmbunătățire față de 
precedenta; prin prisma pre
ocupării unor echipe de o-și

I 24 DE ECHIPE FRUNTAȘE, MULTE SURPRIZE NEPLĂCUTE
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Șl DOUĂ CONDIȚII OBLIGATORII
PENTRU RETURUL JUNIORILOR
mult ca sigur, din „trlo"- 

de echipe înscrise în che- 
alăturat se vor alege cîș- 

ale

Mai 
urile 
naru.1 
tigătoarele celor opt serii 
campionatului republican de ju
niori; echipe cai e vor continua, a- 
pol, cursa — în cadrul turneului fi
nal — pină la ultimul act al Între
cerii, finala, programată și în acest 
an, ca de obicei, în deschidere la 
partida ce va desemna pe cîștigă- 
toarea Cupei -
constatare pe 
tirea*4 acestor 
cea că, la fel 
trecute, găsim 
printre fruntașele 
centre cu tradiție în ___
copiilor și juniorilor. Iată-le pe 
cele mai reprezentative : S< C. 
BACAU (antrenorul echipei — 
petre Gavrilescu), POLITEHNICA 
IAȘI (D. Romilă). METALUL 
BUCUREȘTI (V. Nedelcu), F. C. 
CONSTANȚA (I. Biikosl), C, 8. 
TÎRGOVIȘTE (E. Popescu), „U“ 
CLUJ-NAPOCA (N. Săbăslău), 
CHIMICA TÎRNAVENI (T. Meza- 
roș), F.C. ARGEȘ (D. Silvășan), 
CORVINUL (C. Gali), RAPID (I. 
Pop), PETROLUL PLOIEȘTI (M. 
Mocanu), aceasta din urmă re
venind, sub impulsul general al 
energicului antrenor Traian Io- 
nescu. în plutonul fruntaș, după 
o perioadă destul de lungă de... 
absentă. Foarte bună com
portarea LUCEAFĂRULUI (ju
niori cu doi ani mai mici 1 ?), 
dar cu adevărat remarcabile ni se 
par evoluțiile ECHIPELOR ȘCO
LARE din CRAIOVA (N. Zamfir) 
șl TIMIȘOARA (T. Brîndescu).

Româniel. Prima 
care o oferă „ci- 
12 echipe este a- 
ca și ta edițiile 
printre ele, adică 

competiției, 
creșterea

Ambele, in serii deosebit de gre
le, In compania unor concurenta 
cu veleități, au reușit să mențină 
trena care le-a convenit, vizînd șl 
In acest an locuri fruntașe in 
Ierarhia finală a Întrecerii. Este 
o dovadă elocventă că Ia aceste 
unități sportive se muncește 
mult, cu pricepere; cu pasiune.

La celălalt pol al clasamentelor 
— deci și al comportării, al fe
lului cum s-au pregătit — gă
sim... cliente vechi ca C-S.Ș, SI. 
Gheorghe, C.I.L. Sighet (doar cu 
un singur punct 17), Minerul A- 
nina. Pandurii Tg. Jiu, CJS.U. 
Galați, ambele echipe din Med
gidia (Cimentul șl LM.U.), 
C.S.Ș. Jimbolia, Minerul Gura 
Humorului etc. Dar surprizele cele 
mal neplăcute șl neașteptate ale 
primei părți a campionatului au 
venit din partea unor echipe ca 
Jiul Petroșani, Șoimii Sibiu, Uni
versitatea Craiova, Sportul stu
dențesc, C.S.M. Suceava, Chimia 
Km. Vllcea, „Poli" Timișoara 
CAKE NU AU — considerăm — 
NICI UN ARGUMENT PENTRU 
A EXPLICA REZULTATELE LOR 
SLABE 
Lăsînd, 
portare 
bliniem, 
cu alte

DIN TOAMNA LUI *80. 
însă, la o parte o com- 
sau alta, trebuie să su- 
așa cum am făcut-o și 

______ ocazii, că această compe
tiție, pentru a-și ridica în mod 
practic nivelul calitativ, are ne
voie înainte de toate de : 1. o 
activitate mult mai susținută din 
partea antrenorilor și profesorilor 
de la cluburile școlare pentru e- 
fectuarea unei selecții și instruiri 
cît mai aproape de cerințele ac
tuale ale pregătirii ; 2. o preocu-

Pregătirile divizionarelor „B”

F. C. BIHOR
Șl CONDIȚIA SA
DE OUT-SIDER
Discutând cu conducerea clu

bului F.C. Bihor despre șansele 
revenirii echipei orădene în pri
ma divizie, răspunsul ne-a tri
mis — cu invocarea obiectivi- 
tății — la clasamentul turului și 
cu precizarea că programul re
turului (foarte dificil, cu meciu
rile ta deplasare împotriva con
tracandidatelor U.T.A., Olimpia, 
F.C.M Reșița) îl . acordă doar 
poziția out-sider-ului. Cîtă mo
destie, diplomație sau estimare 
riguroasă a potențialului cuprinde 
un asemenea răspuns, nu vom 
afla decît odată cu parcurgerea 
returului, ce se anunță deosebit 
dc palpitant ta această serie fă
ră favoriți. dar cu cei mai multi 
candidați la promovare.

Fără nici un echivoc este, tasă, 
aprecierea președintelui clubului 
F.C. Bihor, Grigore Cacud, asu
pra comportării echipei în prima 
parte a campionatului : „Curba 
echipei In tur. ctad a atins des
tule momente de minimă, care o 
plasaseră la un moment dat pe 
locul 9 ta clasament, reflectă fi
del pregătirea necorespunzătoare. 
Antrenamentul Invizibil a fost... 
vizibil neglijat, randamentul Ju
cătorilor a fost oscilant șl for-

defini mai clar ideile lor de 
foc, intențiile lor tactice. Uni
versitatea Craiova, spre exem
plu, are ceva personal; un joc 

’ ~ ’ din dinamismul
ei, bloc func-

SERIA I :
1. S.C. Bacău
1, Polit. Iași
3. C.S.Ș. Bacău

(52-4) 25
(46-16) 24 
(46-13) 23

SERIA A II-A >
1. Metalul București (47-8) 23
2. F.C. Constanța (37-6) 20
3. Rapid București (30-16) 20

SERIA A m-A l
1. Luceafărul (39-7) 24
i. Petrolul Ploiești (52-11) 20
3. Dinamo București (36-11) 18

SERIA A IV-A :
1. C.S.Ș. Craiova (50-14) 22
2, C.S. Tîrgoviște (48-12) 21
3. F.C. Argeș (40-9) 21

SERIA A V-A :
1. C.S.Ș. Timișoara (49-12) 23
2. Minerul Moldova N. (16-8) 20
3. F.C.M. Reșița (44-13) 1»

SERIA A VI-A S
1. „U* Cluj-Napoea (36-9) îl
2. înfrățirea Oradea (38-17) 20
2. F.C. Baia Mare (30-11) 19

SERIA A vn-A ;
1. C.S.Ș. Brașovia (58-7) 26
2. Chimica Tîriiăvenl (45-13) 21
3. Nitramonia (44-15) 21 :

SERIA A VHI-A :
1. Corvinul Hunedoara (40-6) 21 :
2. Metalurgistul Cugir (27-8) 18 :
3. Aurul Brad (22-12) 15 ]
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pare mai mare apare mai mare a conducerilor 
cluburilor și asociațiilor pentru 
crearea unor condiții corespun
zătoare echipelor lor de juniori.

Pentru că altfel
Pentru că altfel 

tru nu va putea 
valorile necesare.

Pentru că altfel 
fl obținute izbînzile dorite 
marile competiții internaționale;

Laurențiu DUMITRESCU

nu se poate, 
fotbalul nos- 
să-și formeze

nu vor putea
în

Mureșan înscrie — din penalty — unul din cele șase goluri ale 
echipei bihorene în meciul internațional amical cu Salgotarjan 
(Ungcrria) 
mațîa schimbată de la o etapă 
la alta. Neîncrederea în forțele 
proprii s-a instalat în prima parte 
a turului. Odată cu schimbarea 
conducerii tehnice, s-a trecut cu 
bine peste un moment psiholo
gic, dar carența principală a e- 
chipet, lipsa de angajament (con
secință a unei precare capacități 
fizice), relevată în special în 
meciurile din deplasare, a rămas 
ca o moștenire nedorită pînă in 
finalul turului".

Acum, însă ? „Revenind în a- 
ceastă iarnă Ia Oradea, dar avînd 
aceleași repere ale pregătirii fi
zice pe pantele înzăpezite ale 
Stînii de Vale, am constatat, Ia 
sfîrșitul perioadei, indici mult

Foto : Iuliu JAKAB (Oradea)

ȘANSE MULTIPLE DE MARI SUCCESE !
Fiecare variantă jucată, o posibilitate de a obține : Q AUTOTU

RISME „Dacia 1300" șl „Skoda T20 L“, pentru 5 numere din pri
mele 6 la una din extragerile fazei a lll-a ! @ EXCURSII în U.R.S.S. 
sau CROAZIERĂ pe Marea Neagră @ CÎȘTIGURI IN BANI, sume 
variabile și fixe (50.000 lei etc.).

BILETELE DE 25 LEI VARIANTA PARTICIPA LA TOATE TRAGERILE !
Consultați prospectul acestei trageri deosebit de avantajoase și ju- 

cați din vreme numerele preferate I ULTIMA ZI DE PARTICIPARE — 
simbătă 14 februarie 1981.

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

îmbunătățiți față de trecut, nu 
numai pe baza testelor, ci șl In 
condițiile jocului, atît fotbaliștii 
tineri cit și cel cu state mai 
vechi ta echipă constituind acum 
un tot omogen, fidel vîrstei medii 
optime pe care o are : 25 dc ani", 
ne-a spus antrenorul AL Muta, 
reîntors de la Brașov la fpstul 
său club.

„In acest sens, al continuării 
testelor pentru a trage concluziile 
cele mai bune în vederea retu
rului — 
trenor al 
— am șl 
national mn li—19 reoruane, 
„Turneul Crișana" (care se află 
acum la —IZ- ' -cele două cuplaje urmtad să e- 
voluăm ta compania unor adver
sari redutabili, ca echipele din 
prima divizie ungară Videoton 
(lideră de toamnă) șl Tatabanya. 
precum si F.C. Baia Mare. Din 
Iotul : Albu, Dîrjan — Pop, Mar
ta, Vesa, Zare, David, Rosza, 
Cabal, Kiss — Naom, Mureșan, 
Vergu, Gergely, Kun, Pușcaș, 
Durdău — Georgescu, Dianu. 
Florescu, Lupău, Fildan, Dosza. 
Klaus, vom alege echipa care va 
debuta în retur, Ia 8 martie, la 
Cavnic. Acolo vom avea, de fapt, 
prima omologare a muncii noas
tre din această lamă șl, sperăm, 
un temei ăl dorinței noastre de 
promovare".

Paul SLAVESCU

a precizat celălalt an- 
echipel, Gh. Dărăban 

încadrat turneul lnter- 
din 14—15 februarie,

ediția Inaugurală), In

exploziv născut 
componenților ___„____
țional bine pus la punct; Dina
mo, F.C. Argeș si F.C.M. Bra
tov demonstrează preocupări în 
direcția respectării mai rigu
roase a disciplinei tactice ceru
tă de antrenori lor; F.C. Baia 
Mare și Corvinul Hunedoara 
au răscolit lumea fotbalului 
nostru cu ideile lor referitoare 
la o mai bună organizare a jo
cului, a implantării — ca să 
mă exprim așa — a mijloacelor 
modeme de exprimare in joc: 
aplicarea pressingului pe tot 
terenul, sporirea dinamicii prin 
permanenta circulație a jucă
torilor (cu și fără balon) etc. 
Viorel Mateianu — care îmi 
Stă la inimă prin ceea ce a 
adus, în ciuda unor rezultate 
mai slabe, cauzate, în turul 
Campionatului, de unele imper
fecțiuni, de unele erori ale ju
cătorilor in faza de apărare — 
ea și MirCea Lucescu au probat 
că fotbalul adevărat înseamnă 
idei noi. Și ceilalți antrenori 
au început să gîndească, să 
caute soluții de contracarare a 
jocului băimărenilor și 
renilor. Acesta este, de 
mare cîștig.

— Deci, campionatul 
semne de progres...

— Fără doar și poate. Am 
avut cîteva jocuri de campio
nat de nivel internațional, re
percutate și asupra nivelului e- 
chipei naționale — vezi meciu
rile cu selecționatele Iugoslavi
ei și Angliei din toamna tre
cută. Dar, creșterea competiti
vității campionatului este încă

hunedo- 
fapt, un
a dat

prea lentă, pașii sînt prea ti
mizi. Și asta pentru că nu asis
tăm la acel e^ort colectiv al 
tuturor echipelor in direcția în
noirii jocului lor, at angajării 
tuturor jucătorilor spre ridica
rea ștachetei calității fotbalului.

— Ce le reproșați, de pildă, 
„actorilor"?

— Lipsa de participare la 
joc pe toată durata celor 90 de 
minute; știut fiind că si atunci 
cînd nu sini in posesia mingii, 
ei trebuie să fie activi și in
ventivi in teren; altfel se tran
sformă în spectatori păguboși 
ai propriei echipe.

— Spuncți-ne. ce șanse acor
dați echipei naționale în cursa 
calificării pentru C.M. din Spa
nia?

— Dacă va ajunge la forma 
din jocurile anului trecut, echi
pa națională nu poate pierde 
calificarea la „Mundialul spa
niol". Ceva s-a închegat la re
prezentativă, ea are un nucleu 
de jucători valoroși, după ati
tea și atitea încercări și tato
nări, meritul fiind și al echi
pelor de club care-i furnizează 
pe selecționabili. Cu muncă si 
pasiune, cu seriozitate, cu dă
ruire fără nici o rezervă, sint 
sigur că echipa națională iși 
poate atinge obiectivul propus.

Stelian TRANDAFIRESCU

Returul se pregătește nu numai pe teren

ROLUL ADEVĂRATULUI SUPORTER
Cînd spunem „avantajul tere

nului" — avantaj adesea hotărî- 
tor ta obținerea victoriei — În
țelegem, de fapt, aliatul prețios pe 
care 11 are o echipă jucînd pe 
teren — publicul I Prezența su
porterilor în tribune înseamnă 
pentru o echipă un adevărat to
nic moral, un sprijin Important 
în lupta pentru cîștlgarea parti
dei. Acest ajutor de preț trebuie 
să vină atît în momentele cînd 
echipa favorită este aproape de 
victorie, cît, mal ales, în situa
țiile dificile, cînd adversarul a 
luat frînele jocului. Mai e nece
sar să spunem că susținerea for
mației îndrăgite trebuie făcută în 
mod sportiv, fără manifestări 
neloiale față de oaspeți 1

Ce bun exemplu în această di
recție l-a dat multă vreme gale
ria studențească de la Timișoara, 
cu cîntecele el, cu încurajările ei, 
cu lozincile ei mobilizatoare ! Din 
păcate, pină și acești entuziaști 
suporteri, care meritau toată ad
mirația, n-au mal mers pe acest 
drum, ci s-au blazat, glasul lor 
a fost mai stins, aprinzîndu-se, 
în chip nedorit, doar atunci cînd 
exprima nemulțumirea față de 
jocul echipei favorite, de com
portarea oaspeților sau de unele 
decizii ale arbitrilor.

Sezonul oficial din toamna tre
cută ne-a oferit, dealtfel, destul 
de multe exemple de „galerii" 
care nu numai că nu și-au în
deplinit rolul amintit mai sus, 
dar au contribuit la degradarea 
spectacolului fotbalistic prin vo
ciferări și insulte, pentru a nu 
mal vorbi de cazurile cînd unii 
spectatori, certați cu etica cetă
țenească, au aruncat cu pietre șl 
sticle sau l-au lovit pe arbitri șl 
pe jucătorii adverșl numai pen

tru faptul că aceștia „îndrăznise
ră" să joace mai bine și să cîș- 
tlge. Cine a avut de suferit cel 
mal mult de pe urma unor ase
menea acte 1 Bineînțeles că echi
pa locală ! Astfel, multe echipe 
au pierdut dreptul de organizare 
de jocuri pe teren propriu, fiind 
nevoite să-și dispute meciurile la 
60 km distanță de localitatea res
pectivă. Și asta nu doar o sin
gură duminică. Să nu se uite, de 
pildă, că pentru aruncarea unul 
obiect în terenul de joc, art. 164, 
al. d, din Regulamentul de orga
nizare a activității fobtalistice, 
prevede suspendarea terenului de 
la trei etape pînă la un an. Pe 

de altă parte, cei care comit a- 
semenea fapte vor fi traduși In 
fața instanțelor penale și pot fi 
condamnați la plata unor amenzi 
sau chiar la privarea de libertate 
pe un anumit termen. Cluburile, 
asociațiile sportive și secțiile stat 
trase la răspundere și pentru 
comportarea suporterilor lor la 
meciurile susținute in deplasare, 
aceasta soldîndurse, de aseme
nea, cu ridicarea dreptului de or
ganizare pe teren propriu pe una 
sau mai multe etape.

Este clar că pentru a nu se a- 
junge aici, unitățile sportive tre
buie să intensifice munca educa
tivă și în rîndurile spe'ctatorilor,' 
ei fiind chemați să contribuie la 
reușita spectacolului fotbalistic, 
atrăgîndu-li-se în același timp a- 
tenția prin stațiile de amplificare 
șl prin articolele din program a- 
supra Consecințelor unor acte 
nesăbuite, atît pentru ei, cît șl 
pentru echipa pe care pretind 
că • iubesc.

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGREEA 
PRONOEXPRES 

DIN 11 FEBRUARIE 1981
EXTRAGEREA I : 34 8 40 10 

14 25
EXTRAGEREA a Ii-a : 43 28 

35 45 18 13
Fond total de cîștiguri : 

1.638.483 lei, din care 449.394 
lei report la categoria 1.

PRONOSTICURI...

Printre cei mai recenți mari 
eîștigători la Pronosport se nu
mără și Ilorațiu Drăgan (Con
stanța) — unul dintre cei șase 
participant care ău obținut cîte

♦ *

NUMAI ASTĂZI se mai pot 
procura bilete cu numere pre
ferate pentru tragerea obișnuită 
Loto de vineri 13 februarie

50.000 lei la categoria I a con
cursului din 18 ianuarie 1981, 
pe buletine achitate în cotă de 
25%. Iată pronosticurile lui 
pentru concursul care va avea 
Ioc duminică 15 februarie a.c.:

I. 
II.

Bologna — Perugia x
Brescia —• Roma 1,2

III. Cagliari -- Inter 1, x,2
IV. Como — Juventus x

V. Fiorentina — Avellino 1
VI. Napoli — Ascoli 1,2

VII. Torino — Catanzaro 1
VIII. Udinese — Pistoiese x

IX. Atalanta -- Palermo x
X. Lecce — Bari 1

XI. Pescara — Genoa 1, x
XII. Rimini — Spal 1,2

XIII. Sampdoria
*

— Cesena 1

1981. Fiecare variantă jucată — 
o șansă de a vă număra mîine 
printre marii eîștigători de au
toturisme și bani!



AVTOMOBILIST SVERDLOVSK A CIȘTIGAT
VCUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI

Ultima repriză a meciului 
dintre selecționata noastră di
vizionară și Avtomobilist. Sver
dlovsk (disputată aseară, de la 
scorul de 3—0 pentru oaspeți) 
a confirmat, pe de o parte, va
loarea ridicată a formației so
vietice. iar pe de alta, scăderea 
de formă manifestată brusc de 
hocheiștii noștri. Spunem brusc
— și, am adăuga, inexplicabil
— .gindindu-ne nu numai la 
jocurile de verificare anterioa
re. din acest sezon, ci mal ales 
la partida de duminică seara, 
din cadrul aceleiași competiții, 
cu T.J. Gottwaldov. cîștigată — 
la mare luptă, dar deplin me
ritat — de „tricolori", cu 4—3.

După o repriză secundă 
(marți seara) pierdută la trei 
goluri, așteptam ca ieri echipa 
noastră să-și „siringă rînduri- 
le“, să lupte din răsputeri. în- 
cercînd să obțină, dacă nu e- 
galarea, cel puțin reducerea 
handicapului. Din păcate însă, 
hocheiștii noștri au jucat la 
fel' de confuz, fără vlagă, abu- 
zînd de acțiuni individuale (ui- 
tînd, parcă, să paseze în „tre
imea" adversă) și recurgînd a- 
desea la obstrucții care s-au 
repercutat negativ asupra ran
damentului echipei, a Organi
zării

In 
să-și 
să le 
jucat

jocului.
aceste condiții. dornici 
asigure un golaveraj care 
aducă trofeul, oaspeții au 
energic, ofensiv, au com-

binat rapid și au mal înscris 
două „ ‘
(min. 53) și Pestov (min. 60), 
meciului devine 5—6 (0—0, 3—0. 
2—0). Să mai reținem că în 
această repriză jucătorii noștri 
au avut 6 minute de superiori
tate numerică... Au condus : 
St Enciu (la centru), L. Enciu 
și I. Becze.

în urma acestui rezultat, 3 
echipe se află la egalitate de 
puncte (4), dar golaverajul din 
intilnirile directe indică pe 
Avtomobilist drept cîștigătoa- 
rea ediției dih acest an a „Cu
pei Federației11; Iată acest cla
sament după golaveraj: 1. Av
tomobilist 7—4; 2. Gottwaldov 
7—6; 3. Selecționata diviziona
ră 4—8. Pe locul 4, cu zero 
puncte, s-a clasat echipa noas
tră de tineret.

Așadar, hocheiștii noștri 
ne-au produs o decepție în 
finalul acestei competiții. Con
ducerea 
bule să 
port area 
șl marți 
pidă reabilitare.

Ocazia se oferă chiar la sfîr
șitul acestei săptămîni cînd se
lecționata română participă la 
un turneu la Budapesta (pleca
rea astă-seară, cu avionul), a- 
lături de Iugoslavia. Bulgaria 
și reprezentativa tării gazdă.

goluri. prin Tatarinov
incit scorul general al

tehnică a echipei tre- 
analizeze atent com- 
din meciul de... luni 

și să ia măsuri de ra-

Radu URZ1CEANU

„Cupa Dinamo“ ia schi alpin

SPORTIVII ROMANI AU DOMINAT
CURSA Of SLALOM URIAȘ

POIANA BRAȘOV. 11 (prin 
telefon). „Cupa Dinamo" a 
continuat vineri cu proba de 
slalom uriaș rezervat băieților. 
Pe pîrtia de sub teleferic, cu

m

CAMPIONATUL
DE BASCHET

’Irmare din pag. 1)

Slavei 3, respectiv Niculescu 16, 
Varga-Țigan 14, Oancea 14, Sze- 
kely 12, Grigoraș 6, Tabără 5. 
Arbitri : M. Dimancea — L 
David.

VOINȚA BRAȘOV 
MERȚUL LIC. 
MUREȘ 78—69 
scris : Pali 18, 
Parcanschi 13, 
brino 8, Atller 
pectiv Opriciu , . .
Kirr 11, Liirincz 8, Borbely 8, 
Kloss 4, Precup 2. Arbitri : M. 
Aldca — C. Călin.

Clasament : 1 Politehnica 24, 
2. „U“ 24, 3. Voința Buc. 23, 4. 
Voința Brașov 20. 5. Comerțul 
18. 6. Crișul 17.

Programul de astăzi : de Ia 
ora 9 : Crișul — Comerțul /re
zultatele precedente: 78—63, 
73—76), Voința București — „U“ 
(67—65, 73—76), Voința Brașov 
—' Politehnica (84—79, 71—91). 
(D. «IT.l.

CO- 
.,BOLYAI" TG. 
(36—41). Au în- 
Solovăstru 17, 

Grecea 11, Lam- 
7, Ciccio 4, res- 
18, lanoși 18,

o lungime de 1350 m (285 
diferență de nivel), antrenorii 
Dan Cristea și Anik Rudolfo- 
vici (U.R.S.S.) au marcat 2 
manșe* dificile pe care au în
șiruit cite 48 de porti. Traseul 
a supus pe competitori la efor
turi deosebite, multi dintre ei 
plătind tribut inexactităților 
comise pe parcurs. Printre cei 
ce au fost descalificați sau au 
abandonat s-au numărat sovie
ticul Andrei Niciskov, Alexan
dru Manta. Nandor Szabo, Ni- 
colae Barbu, Dan Frătilă ș.a.

Cursa a fost aprig disputa
tă. protagoniștii întrecerii fiind 
schiorii dinamoviști Csaba Por- 
tik. Vili Podaru și loan Ca- 
vași, Alin Năstase (C.S.U. Pi
tești), Alexandru Manta 
rin Dinu (A.S.A.) etc.

A cîstigat, pe merit. 
PDrtik. care l-a depășit 
teva sutimi pe colegul __
Vili Podaru, deși în manșa se
cundă cel mal bun timp a fost 
realizat de Carol Adorjan.

REZULTATE TEHNICE : sla
lom uriaș băieți : 1. Csaba 
Portik (Dinamo Brașov) 2:23,76,
2. Vili Podaru (Dinamo) 2:23,86,
3. Alin Năstase (C.S.U. Pitești)
2:24,86, 4. loan Cavași (Dinamo) 
2:24,89, 5. Carol Adorjan
(A.S.A.) 2:25,09, 6. Dorin Dinu 
(A.S.A.) 2:25.62.

Joi are loc cursa de slalom 
special pentru fete și băieți.

Carol GRUIA, coresp.

Si Do-
Csaba 
cu ci- 

său

PREȘEDINTELE C.I.O.
IN KENYA

NAIROBI, 11 (Agerpres). — 
în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde in diferite 
orașe ale lumii. președintele 
Comitetului international olim
pic. Juan Antonio Samaranch, 
a sosit la Nairobi. în cursul 
vizitei sale, președintele C.I.O. 
va purta discuții cu reprezen
tanți al sportului din Kenya si 
va vizita principalele baze 
sportive din Nairobi.

PE GHEATA
ȘI PE ZAP ADA

DIN NOU 
MARIE-THERESE NADIG

Desfășurată pe pîrtia de la Ma- 
ribor (Iugoslavia) în cadrul „Cu
pei Mondiale", proba feminină 
de slalom uriaș a revenit schioa
re! elvețiene Marie-Therese Na- 
dig, înregistrată în două manșe 
cu timpul de 2:31,40.

ACTUALITATEA LA HOCHEI

• Turneul pentru echipe de tine
ret desfășurat în localitatea ceho
slovacă Liptovsky Mikulas a fost 
cîștigat de selecționata U.R.S.S. 
— 5 *p, urmată de formațiile
Cehoslovaciei — 4 p, Suediei — 
2 p și Finlandei — 1 p. Ultimele 
rezultate : Cehoslovacia — Finlan
da 4—1 ; U.R.S.S. — Suedia 5—5.
• Echipa Cehoslovaciei a susți

nut la Tokio un nou meci In 
compania 
pe care a 
1—1, 5-2).

selecționatei Japoniei, 
învins-o cu 8—3 (2—0,

CONCURENȚI LA O2800 DE
CURSĂ DE SCHI-FOND

Cursa de schi-fond desfășurată 
între localitățile austriece Kitz- 
buehel și St. Johann a revenit 
sportivului sovietic Ivan Garanin, 
cronometrat pe distanța de 72 km 
cu timpul de 4 h 02:14. L-au ur
mat coechipierul său Aleksandr 
Iurasov — 4 h 04;51 și.austriacul 
Walter Maier — 4 h 08:05.

La startul întrecerii au fost pre- 
zențl 2 800 de concurent!.

Victorino (in centru) marchează golul victoriei in meciul desfă
șurat ieri la Tokio, dintre Nacional Montevideo și Nottingham 

Forest, câștigat cu 1—0 de formația uruguayană
Telefoto: AP.-AGERPRES

NACIONAL MONTEVIDEO A CÎSTIGAT
CUPA INTERCONTINENTALĂ" LA FOTBALjr

TOKIO, 11 (Agerpres). — La Tokio s-a disputat finala ..Cupei 
intercontinentale" în care s-au întîlnit echipa Nacional Monte
video (Uruguay), campioana Americii de Sud. si formația en
gleză Nottingham Forest, cîstigătoarea ..Cupei campionilor eu
ropeni". Fotbaliștii uruguayeni au obtinut victoria cu scorul de 
1—0 (1—0). prin golul marcat în minutul 10 de Victorlno. Trei 
minute mai tîrziu. englezul Wallace a marcat un gol dar arbi
trul Klein (Israel) nu l-a acordat pe motiv de ofsaid. Dintre 
cele 19 ediții ale „Cupei intercontinentale" desfășurate pînă în 
prezent, echipele sud-americane au cîstigat 10. iar cele euro
pene — 9.

★ ★ ★

• Finala „Cupei ligii engle
ze" se va disputa la 14 martie, 
pe stadionul „Wembley" din 
Londra, între echipele Liver-. 
pool și West Ham United. în 
meciurile retur ale semifinale
lor, Liverpool a terminat la e- 
galitate: 1—1 cu Manchester 
City (în -tur 1—0), iar West 
Ham United a învins cu 2—0 
formația Coventry City (în tur 
2—3).
• într-un meci amical, la Sin

gapore, echipa Dynamo Zagreb 
a învins o selecționată locală 
cu 5—0 (1—0).

• La Havana, echipa Vor-

warts Frankfurt pe Oder (R.D. 
Germană) a întrecut cu 1—0 
(0—0) selecționata Cubei.
• La Liege, în preliminariile 

campionatului european (echipe 
de juniori), selecționata Belgiei 
a învins cu 3—1 (0—1) forma
ția Luxemburgului. In cadrul 
aceleiași competiții, reprezenta
tiva Tării Galilor a terminat la 
egalitate: 2—2 (0—2) pe teren 
propriu cu echipa Irlandei.

• Intr-un meci amical la 
Skoplie, echipa locală Vardar 
a terminat la egalitate: 1—1 
(0—1) cu formația cehoslovacă 
Spartak Tmava.

Natalia Petruseva (pe numele ei de fatrt 
— Perfirieva) are 25 de ani. Este absolventă 
a Institutului de culturi fizică și sport din 
Moscova. In 1976 s-a căsătorit cu asistentul 
universitar Anatoli Petrusev. Ei au acum un 
băiețel. Al lașa, în vîrstă de 4 ani. Natalia 
a fost descoperită de antrenorul kirl Mihai
lov, după care devine ,,eleva" soțului ei. A 
deținut toate recordurile mondiale de ju
nioare. Pentru meritele el deosebite I s-a 
acordat titkrl de maestră a sportului, de 
clasă internațională.

--------- Stopi-cadru

PREGĂTIRI PENTRU UNIVERSIADA '81
'mare din pig b

țării, așa cum dorim să se pe
treacă faptele și în vară, cu pri
lejul întrecerilor 
care vor fi găzduite 
dul tineretului din

Să revenim, însă, 
tul propriu zis, la 
efectuate pentru participarea ia 
prestigioasa competiție interna
țională studențească, subliniind 
că unii dintre săritor.! se pre
gătesc. in Capitală, sub îndru
marea Melaniei Treistâru. iar 
alții Ia. Sibiu, sub conducerea 
antrenorului Dumitru Popoaie. 
La bazinul „23 Aligust”, Mela
nia Treistâru are in grupă pe 
Felicia Cirstea. Mariana Marc 
și Doru Nedelcu. țh timp ce 
Alexandru Bagiu își satisface* 
în prezent stagiul militar. Ce 
se urmărește în perțoăda ac
tuală 7 Răspunsul l-am aflat 
de Ia antrenoarea săritorilor:

„în primul rind; .ădaptarea 
seriilor de sărituri* (impuse și 
libere) la noul regularfiertt. care 
permite executarea tthor sal
turi din categoria celor «libere*

Universiadei, 
de Stran- 
București. 
Ia subiec- 
pregătirile

în seria «impuselor». Ca atare, 
Felicia Cirstea se pregătește 
pentru un salt și jumătate 
contra trambulinei în echer 
(în loc de o jumătate de salt) 
și pentru un salt și jumătate 
răsturnat cu un șurub (în loc 
de jumătate de salt cu jumăta
te de șurub). Implicit, au loc 
modificări și la salturile libere, 
Felicia pregătindu-se. de pil
dă. pentru dublu salt și jumă
tate contra trambulinei grupat. 
Modificări în programul indivi
dual au intervenit și la Ma
riana Marc și la Doru Nedel- 
cu ; pentru totL un examen 
foarte important va avea loo 
cu prilejul concursului de ve
rificare de la sfîrșitul acestei 
luni. In ipoteza că săritorii vor 
manifesta perspectiva ca oină 
la Universiadă să-și perfecțio
neze noile salturi, atunci aces
tea vor rămîne în programele 
individuale ; altminteri, vor ’ in
terveni modificări".

La bazinul Olimpia 
antrenorul Dumitru 
are „sub baghetă" De 
Hociotă si ne Dan

din Sibiu,
PoDOaie 

Ruxandra 
Onvean.

Acesta din urmă se află In sta
diu de recuperare (după un ac
cident suferit cu șase săptămîni 
în urmă) și, dacă antrenamen
tele vor decurge normal, el 
se va prezenta la concursul de 
verificare din Capitală. In ceea 
ce o privește pe Ruxandra Ho- 
ciotă. ea manifestă multă ambi
ție pentru o performantă cil 
mai bună, poate chiar superioa
ră celei realizată la ediția si- 
biană a „Cupei Europei", in 
anul 1979 (locul 4 la trambuli
nă). Deocamdată, Ruxandra 
și-a adaptat programul noilor 
cerințe ale regulamentulni 
F.I.N.A. — la „impuse" — și 
și-a imbunătătit coeficientul 
de dificultate (prin introduce
rea de salturi mai grele) la 
„libere”. Seriozitatea mani
festată în pregătire șt ex
periența competitională (care 
trebuie îmbogățită prin partici
parea Ia cit mai multe con
cursuri internaționale de an
vergură) sînt premise pentru o 
prestație superioară la pres
tigioasa întrecere snortivă in
ternațională Universiada.

RAPIDĂ ALERGĂTOARE PE GHEAȚĂ
La ora actuală. 

Natalia Petruseva 
este cea mai valo
roasă patinatoare 
de viteză din lu
me. Soția antreno
rului Anatoli Pe- 
trusev are un pal
mares impresio
nant : campioană 
olimpică la Lake 
Placid. dublă re
cordmană mondia
lă. campioană ab
solută la C.M. 
C.E. din

Anul 
sportiva 
urcat pe 
cel mai 
Olimpiadei în pro
ba de 1000 m. în 
acest an, Natalia a 
debutat strălucit. 
La 3 ianuarie, pe 
patinoarul Medeo 
din Alma Ata. ea 
corectează recor
dul mondial pa 
1500 m (2:06,01 ; 
v.r. — 2:07.18 — 
Halida Vorobiova 
— U.R.S.S.. reali
zat la 10 aprilie 
1978). O zi mai 

același stadion. Na-

si 
acest an. 

trecut, 
sovietică a 
podiumul 
înalt al

tîrziu. pe . _______
talia obține noul record al lu
mii la poliatlonul clasic, tota- 
lizind 171,140 p cu 2 puncte 
sub vechiul record care-i apar
ținea. Pentru a sublinia valoa
rea acestor performante deo
sebite. vom aminti că în 1960. 
celebra Lidia Skoblikova era

autoarea celei mai bune per
formante pe 1500 m cu 2:25.2, 
cu aproape 20 de secunde mai 
mult decît rezultatul Petruse- 
veL în 1970, olandeza Attje 
Keulen-Deelstra coboară recor
dul la 2:17,2, cu 11 secunde mai 
mult decit actualul record al 
Nataliei. La poliatlonul clasic, 
din 1969 și pînă azi. recordul 
mondial a fost imbunătătit de 
12 ori. De la 185.500 puncte 
realizate de olandeaza Ana 
Schut, la Inzell, Petruseva a 
ajuns la 171,149 1

La marile competiții ale anu
lui. Natalia Petruseva s-a do
vedit a fi cea mai bună pati
natoare la C.E. de Ia Heeren- 
veen (Olanda) cucerind 3 pro
be — 500 m. 1000 m, 1500 m, pre
cum și poliatlonul clasic. La 
C.M. -de la Quebec cucerește 
două probe : 500 m. 1000 m si 
de asemenea poliatlonul cla
sic. Cea mai rapidă patinatoa
re a lumii avea o singură do
rință pentru 1981. după cum a 
declarat anul trecut : „As vrea 
să-mi îmbunătățesc rezistenta, 
pentru ca și pe 3000 să fiu la 
înălțimea celorlalte probe cla
sice". La acestea, soțul ei a a- 
dăugat : „în programul de pre
gătire pentru sezonul 1980—81 
am acordat o atenție deosebită 
măririi rezistentei. în acest • 
scop, Natalia a făcut crosuri, 
exerciții de forță si patinaj pe 
rotile, pe distante lungi". SI 
iată, acest țel pe care și l-au 
propus soții Petrusev a fost 
Îndeplinit

ton OCHSENFELD

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La campionate» 

le U.R.S.S. pe teren acoperit des
fășurate la Minsk, Aleksandr Do- 
menluk a cîștigat proba de înăl
țime cu 2,26 m, iar Vasili Gris- 
cenkov a realizat la trlplusalt 
17,91 m. Alte rezultate masculin: 
lungime — Tepelov 7,97, prăjină
— Poliakov 5,60 m. Feminin: lun
gime — Skaciko 6,60 m ; 800 m
— Sorokina 2:02,7 ; înălțime — 
Serkova 1,91 m. • La Jablonec, 
Helena Fibingerova a realizat în 
proba de aruncarea greutății per
formanța de 21,27 m • La Ge
nova, Iugoslavul Daniel Temin a 
cîștigat proba de înălțime.. cu 
2,21 m.

CICLISM • Etapa „prolog* a 
„Turului Mediteraneean", desfășu
rată contracronometru Individual 
la Antibes, a revenit belgianului 
Frank Hoste, cu o medie orară

de 50,333 km. Italianul Giuseppe 
Saronni s-a clasat pe locul 4, iar 
un alt favorit al cursei, francezul 
Bernard Hinault, 
cui 21.

HANDBAL • în 
Fredericia In med 
culln : Danemarca 
16— 1» (8—8).

ocupat lo-

orașul danes 
amical mas- 

— Iugoslavia

Moscova, pa-PATINAJ • La 
tlnatorul sovietic Evgheni Kuli
kov a stabilit cea mal bună per
formantă mondială pe patinoare 
de șes în proba de 500 m eu 
timpul de 38,0. Vechiul record 
era de 38,5 și aparținea campio
nului american Eric Heiden

tenis • în turneul feminin 
de la Oakland (California), Clau
dia Rhode a eliminat-o eu 2—6, 
6—4, 7—6 pe Martina Navrat'lova.


