
VIZITA Df LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN ÎNTREPRINDERI DIN CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, joi 12 februarie, o vi
zită de lucru la Întreprinderile 
„23 August" și „Turbomecanica" 
din Capitală.

Secretarul general al parti
dului a fost insolit de tovară
șii Gheorghe Oprea și Gheor
ghe Pană.

Constructorii de mașini ca- 
re-și desfășoară activitatea in 
marea întreprindere „23 August" 
l-au întîmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca de fie
care dată, cu profundă bucurie, 
cu nețărmurită dragoste, dînd 
astfel expresie simfămintelor de 
prețuire față de conducătorul 
iubit al partidului și poporului, 
fată de neobosita sa activitate, 
pusă în slujba progresului 
neîntrerupt al țării, a ridicării 
României pe trepte tot mai 
înalte de civilizație’ socialistă.

Pentru a saluta pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la sosirea în 
întreprindere erau de față loan 
Avram. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Vasile 
Carolică, prim-secretar al Co
mitetului de partid al sectoru
lui 3, reprezentanți ai conduce
rii centralei industriale de spe
cialitate.

Ieșind in intimpinare, gru
puri de muncitori și muncitoa
re, pionieri și șoimi ai patriei 
care invață la grădinițele șl 
școlile din apropiere au oferit 
cu dragoste frumoase buchete 
de flori secretarului general al 
partidului. Ei au dat expresie 
sentimentelor de profundă re
cunoștință pe care oamenii 
muncii din această mare cita
delă industrială asemeni în
tregului nostru popor o poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Oamenii muncii veniti să-l u- 
reze bun venit în întreprinde
re scandau cu entuziasm : 
„Ceaușescu — P.C.R. 1“, 
„Ceaușescu și poporul 1“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost informat de directorul 
unității, ing. Marin Nedelcu, 
despre realizările obținute de 
oamenii muncii din întreprin
derea „23 August" în cincinalul 
care s-a încheiat recent.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciind rezultatele obținute, a 
cerut ministerului de resort și 
conducerii unității să grăbească 
procesul de integrare în pro
ducție a noilor motoare, îndeo
sebi a celor ușoare, și a insis
tat asupra aspectelor legate 
de ridicarea calității produse
lor. diminuarea consumurilor 

de materiale și îndeosebi de metal.
S-au vizitat, în continuare, sec

toarele de prelucrări la cald — 
turnătoriile de oțel șl fontă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a oprit la un moment dat 
pentru a sta de vorbă cu mun
citorii, întrebîndu-i cum lu

Divizia „A" de baschet feminin

„U" CLUJNAPOCA A REVENIT 
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Ieri dimineață, în sala Flo- 
reasca. s-au consumat ultimele 
partide ale turneului bucureș- 
tean de baschet feminin, pen
tru locurile 1—6. Am asistat la 
partide frumoase, unele înche
iate cu rezultate ce au dus la 
schimbarea liderului clasamen
tului.

CRIȘUL ORADEA — CO
MERȚUL LIC. „BOLYAI" TG. 
MUREȘ 61—53 (39—30). După 
un început echilibrat. Crișul 
s-a desprins și a condus, une- 
.ori clar, pînă în min. 34. cînd 
adversarele au egalat : 47—47. 
în continuare. Magda Szekely a 
interceptat cîteva mingi, a co
laborat bine cu Maria Grigoraș 
și Crișul... a cîștigat. Au mar
cat Szekely 16. Szabo 11. Oan- 
cea 10, Grigoraș 8, Cigan și 
Funkcnhauser cite 6. Nlculescu 
4. respectiv Lorincz 16. Opriciu 
12. Csenteri 8 Kloss 7. Bor- 
bely și Gyorfi cite 4. Hegedus 
2, Foarte bun arbitrajul cu
plului N. Consfantinescu — I. 
Breza.

UNIVERSITATEA CLUJ
NAPOCA — VOINȚA BUCU
REȘTI 73—61 (34—24). BUCU- 

crează, cit ciștigă, dacă sînt mul
țumiți de noile condiții asigu
rate. Muncitorii l-au înconjurai 
cu dragoste pe secretarul gene
ral al partidului, exprimîndu-și 
recunoștința pentru atenția cu 
care urmărește problemele de 
muncă și de viață ale munci
torilor, ale tuturor. „Vă doresc 
multă sănătate tovarăși 1" a 
spus la despărțire secretarul 
general al partidului. „La fel 
vă dorim și noi dumneavoastră, 
tovarășe Ceaușescu 1" au răs
puns. izbucnind in aplauze, cei 
prezenți.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost oaspe
tele colectivului de oameni ai 
muncii de la întreprinderea 
„Turbomecanica", situată pe 
platforma industrială Militari.

Muncitorii, maiștrii, specialiș
tii acestei tinere întreprinderi, 
creată la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au făcut se
cretarului general al partidului, 
președintele Republicii, o pri
mire entuziastă, aplaudind cu 
căldură, ovaționînd Îndelung, 
scandînd numele conducătorului 
partidului și statului nostru.

La sosirea în întreprindere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat de primul 
secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 6, Elena 
Nae, de cadre de conducere din 
ministerul industriei construc
țiilor de mașini.

Directorul întreprinderii, ing. 
Ion Trofin, a înfățișat rezulta
tele obținute de colectivul uni
tății în înfăptuirea programului 
național privind fabricația de 
motoare cu turbină.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost invitat Să viziteze secți
ile de producție — prelucrări 
mecanice, montaj, standurile 
de control al calității producției 
și bancul de probă.

Secretarul general al partida- 
lui a analizat cu acest prilej 
stadiul realizării semifabricate
lor turnate șl forjate destinate 
construcțiilor aerospațlale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat în mod deosebit a- 
ceste rezultate, felicitînd cu 
căldură pe muncitorii și specia
liștii de la „Turbomecanica", 
din celelalte unități ale căror 
produse i-au fost înfățișate.

★
Noua intîlnire a secretarului 

general al partidului cu oa
meni ai muncii din întreprin
deri bucureștene, dialogul con
cret și eficient, desfășurat la 
fața locului, în halele și atelie
rele de producție, se înscriu în 
practica democratică, de lucru, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a se consulta permanent cu 
făuritorii bunurilor materiale.

Aprecierile si indicațiile se
cretarului general al partidu
lui au găsit, ca Întotdeauna, 
un larg ecou in inimile, in con
știința colectivelor muncitorești 
din întreprinderile vizitate.

reștencele s-au desprins din 
start și au condus pînă în min. 
15 cînd „U“ a egalat : 22—22. 
în continuare. Doina Maihe a 
avut cîteva execuții de excep
ție și studentele s-au desprins 
la 10 puncte. Și in repriza se
cundă Mathe a avut prestații 
foarte bune și studentele au 
învins clar. Marcatoare : Mathe 
35, Bolovan 16, Popa 10, Anca 
8, Jurcă 4. respectiv Borș 16, 
Popescu 12, Soare 10. Slăvei 9, 
Tomescu 8. Grecu 6. Au con
dus. fără greșeală, arbitrii M. 
Aldea șl I. David.

VOINȚA BRAȘOV — POLI
TEHNICA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 
64—57 (41—28). Un meci ce sa 
anunța liniștit, mai ales că la 
bucureștence au reintrat (după 
o perioadă de suspendare) Ele
na Filip, Constanța Fotescu si 
Suzana Keresteszy (ultima ne- 
flind, însă, folosită). Cu toate 
acestea tinerele baschetbaliste 
ale antrenorului Gh. Roșu au 
abordat meciul fără complexe, 
s-au apărat cu precizie, avind 
In Magdalena Pali șl Camelia 
Solovăstru două sportive de 
excepție, aflate in zi foarte 
bună. Cu Doina Iftimie-Grecea,
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„DACIADA" POLARIZEAZĂ ATENȚIA MASELOR DE SPORTIVI

GAZDELE FINALELOR PE ȚARA 
SiNT GATA SĂ Șl PRIMEASCĂ OASPEȚII
Tur dc orizont 
prin centrele 

dc sporturi 
dc iarnă
Sporturile de iar

nă au particulari
tatea. nu totdeau
na avantajoasă, de 
a sta sub imperiul 
vremii, de a su
porta uneori ca
priciile condițiilor 
atmosferice. Anul 
acesta. în general, 
iarna a favorizat 
desfășurarea acti
vității în discipli
nele specifice de 
sezon în aer liber, 
dar uneori tempe
raturi neprevăzute 
dezic prognozele 
Iată ce ne-a de
terminat să Între
prindem un tur de 
orizont meteorolo
gic în principalele 
centre-gazdă ale 
finalelor pe țară ale 
de iarnă, prevăzute 
ceste zile.

„Dadadei" 
pentru a-

VATRA DORNEL Iarna sa 
menține în drepturi depline. în 
urma ninsorii căzute miercuri 
noaptea și joi in cursul zilei, 
stratul de zăpadă a ajuns la 
40 de centimetri. Pîrtiile dc 
schi și sanie se prezintă în 
condiții bune. Temperaturi pre
văzute : —4 pînă la —10 grade.

PĂLTINIȘ. A continuat să 
ningă in cursul zilei de joi. 
Stratul de zăpadă a ajuns la 
o grosime de 70 cm. Se prog- 
nozează scăderea temperaturi
lor. de la —8 pînă la —15 gra
de. Condiții bune de concurs 
pentru schiorii fondiști.

SINAIA. Ninsoarea a ridicat 
stratul de zăpadă la 32 cm. dar 
temperatura de +1 la —1 grad 
nu a favorizat menținerea 
ghețil pe pîrtia de bob. S-ar 
putea să fie necesară reprogra- 
marea întrecerilor de bob. de-

Magdalena Pali, mascată de 
Carmen Tocală, culege încă o 
minge urmărită atent de coechi
pierele sale : Solovăstru (8), 
Partanski (15), Lambrino (11) și 
Iftimie-Grecea (6). Unde sînt 
sportivele de la Politehnica ?

Foto : Vasile BAGEAC
pe post de conducător de joc 
cu multă luciditate, brașoven- 
cele au dominat, uneori cate
goric, o candidată principală la 
titlul de campioană. Această 
înfrîngere a studentelor a re
adus pe primul loc al clasa
mentului pe „U“ Cluj-Napoca,

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

Nerăbdarea 
la titlurile 
iarnă—

se citește pe fetele candldaților 
de campioni ai „Daciadei" de 

Foto : Dragoș NEAGU
calarea lor cu o zi-două, în 
nădejdea unul Îngheț măi con
sistent.

MIERCUREA CIUC. A nins 
în timpul nopții de miercuri 
spre joi, ureînd stratul de ză
padă la 21 cm. Pista de patinaj 
viteză a fost acoperită cu un 
strat de cea. 10 cm. curățat cu 
promptitudine de amenajatorii 
„inelului de gheată" încă de 
cînd s-a luminat cerul în zori. 
Valul de căldură din ultimele 
zile a erodat pe alocuri ghea
ța, pe suprafața ei apărînd de
nivelări accentuate, umplute 
ulterior cu zăpadă bătătorită. 
Previziunile locale voîbesc de 
vreme schimbătoare cu cer 
temporar noros. local va ninge 
cu intermitențe ; ziua, tempe
ratura va varia între minus un 
grad șl plus 3 grade, iar mi
nimele în cursul nopții vor os
cila între —4 și —7 grade. Dacă 
se împlinesc previziunile de ră
cire pentru zilele următoare, 
atunci Întrecerile ar putea în
cepe duminică.

IZVORUL MUREȘULUI. 
Miercuri noaptea a nins. Stra
tul de zăpadă a ajuns la a- 
proape 50 cm. Joi temperatura 
era de —6 grade. Condițiile de 
concurs sînt bune pentru schi 
și sanie.

BUCUREȘTENII VOR TRĂI ȘI EI 
MARILE SERBĂRI" ALE SPORTULUI NOSTRU
în zilele de la sfîrșitul aces

tei săptămini, ediț'a a doua a 
„Dasiadei albe" își va aduna 
„virfurile sportive" pe crestele 
munților, la Izvorul Mureșului 
sau la Vatra Dornei — unde 
se vor desfășura finalele pe 
țară la schi fond, și, respectiv, 
la sanie — la Valea Strîmbă, 
de lingă Gheorgheni, la fina
lele de sărituri cu schiurile, la 
Miercurea Ciuc, unde se va 
desfășura patinajul viteză ■ si 
la Sinaia — la finalele de bob.

Dar „Daciada" nu și-a oprit 
cursul : ea pulsează in conti
nuare în toate localitățile țării, 
unde mii și mii de tineri și 
vîrstnici participă la numeroa
se competiții. în Capitală, unde 
in ultimele zile bate un vînt 
cu aromă de primăvară, bucu- 
reștenil vor lua parte la o 
mulțime de competiții.

Deși pînă la aniversarea a 
60 de ani de la înființarea 
P.C.R. mai sint aproape trei 
luni, competițiile în cinstea 
acestei glorioase aniversări au 
început să-și deschidă mugurii.

FRUMOASELE FETE 
DE LA „CONFECȚIA" 

CĂLĂRAȘI...
Intr-o nouă vizită la În

treprinderea de confecții 
din Călărași mi-am amintit 
de o Seară a anului trecut, 
pe stadion, cu asfințit de 
soare si liniște. întrecerile 
se incheiaseră. Echipele se 
aliniau in ordinea vred
niciei, a măiestriei do
vedite pe terenurile de 
joc. Locul unu. locul doi, 
locul trei... in întrecerile pe 
zonă ale „Daciadei" pentru 
iubitorii de sport din indus
tria ușoară. Și vintul venit 
din cîmpie, acolo, la margi
ne de București, scutura din 
pomii ce străjuiesc terenuri
le „Urbis" ploaie de bănuți 
de aramă. Frunze de lauri 
pentru învingători. Pentru 
cine ? Dacă aș fi putut în
șiram o salbă aurită pentru 
fetele de la „Confecția" Că
lărași. Un mare grup de 
fete, toate zvelte, toate 
sprintene, toate frumoase, 
care au cucerit... toate locu
rile II in competiție : la vo
lei, la alergări — Nicoleta 
Nițu, la aruncarea greută
ții — Vasilica Dinu, la să
ritura in lungime -r Elena 
Somlea. In jurul lor se pre
cipita, cu ochii umezi de 
bucurie, un bărbat robust, 
președintele asociației „Con
fecția", Gheorghe Constan- 
tinescu. „Locul II; dar la 
anul... Avem ambiții. Așa 
sînt toate fetele la noi. Fete 
din Bărăgan, frumoase și 
harnice". Și fetele rideau 
mindre că iată, în cea mai 
mare competiție a țării, 
„Daciada", ele, venite din 
satele și comunele de la Du
năre, au ajuns in zonă pe 
locul II. „La anul, veți ve
dea dv.“ — spuneau, parcă. 
Adică, anul acesta...

De această dată le-am 
văzut pe aceleași fete aple
cate asupra mașinilor, la fel 
de sprintene ca pe terenurile 
de stport și parcă ji mai 
frumoase, cu părul adunat 
sub baticuri albe. Ne-a . în
soțit același președinte de 
asociație, Gheorghe Con- 
stantinescu, pe care-l în
trebăm : vă mai aduceți a-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Sectorul 3, de' pildă, organi
zează la sfîrșitul săptămînii 
„Cupa a 60-a aniversare a 
P.C.R." pe baza sportivă de la 
Voinicelul și la Liceul nr. 26, 
iar pe terenurile „Chimistul" șl
I.C.M.A.  — o amplă competiție 
de minifotbal, la care vor lua 
parte sute de oameni ai muncii. 
Sectorul 1 va organiza, sub ace
eași egidă, un mare festival de 
handbal. „Tot sectorul 1 al Ca
pitalei, ne spunea prof. I. Pân
dele, prim-vicepreședinte al 
Consiliului pentru educație fi
zică și sport al acestui sector, 
va cinsti, prin sport, memora
bila dată de 16 Februarie a- 
mintind tuturor de luptele ce
feriștilor din 1933. „Cupa 16 Fe
bruarie" va programa. la 
C.C.C.F. (Centrul de construc
ții căi ferate) și la „Timpuri 
noi" două mari întreceri de po
pice, cu toate echipele din 
sector, iar la Modern club — un

Sever NORAN

(Continuare in pag. 3-3)



ULTIMELE ÎNTRECERI ÎN „CUPA DINAMO" LA SCHI
POIANA BRAȘOV, 12 (prin 

telefon). Ultima probă din ca
drul concursului internațional 
de schi alpin dotat cu „Cupa 
Dinamo" — slalomul special 
— s-a desfășurat joi diminea
ța în condiții atmosferice mai 
puțin prielnice, cu ceață dea
să și vizibilitate redusă la 25 
m, stînjenind vizibil evoluția 
concurenților. La aceasta s-a 
adăugat și dificultatea traseu
lui, sub teleferic, pînă la „zi
dul mare" (492 m — diferență 
de nivel 169 m), care a supus 
pe participanți la un efort 
deosebit.

Datorită acestor dificile con
diții. o parte dintre cei ce au 
luat startul au plătit tribut, 
mai ales în întrecerea femi
nină. Seniorii au evoluat pri
mii. în două manșe cu 54 și. 
respectiv. 51 de porți, aran
jate de Dan Cristea și antre

norul bulgar Boris Zlatarev. 
Disputa lor a fost destul de 
frumoasă și, ca la slalom u- 
riaș, ea a oferit o pasionantă 
luptă între sportivii de la Di
namo. C.S.U. Pitești și A.S.A. 
Brașov. Cursa s-a soldat cu 
un nou succes al dinamoviști- 
lor. A cîștigat Vili Podaru.

în întrecerea fetelor. Ma
riana Axinte a învins de o 
manieră categorică, descurcîn- 
du-se foarte bine față de con
dițiile grele ale concursului. 
Două dintre protagoniste. Ga
lina Junkatova (U.R.S.S.) și 
Maria Balasz, au abandonat 
încă din prima manșă. O notă 
bună pentru cursa tinerei Li
liana Ichim (14 ani), care a 
întrecut, cu o mare dezinvol
tură, multe concurente mai 
vîrstnice.

Tată ordinea primilor cla
sați : masculin — 1. VILI PO-

DARU (Dinamo) 1:36,96 ; 2. 
Alin Năstase (CSU Pitești) 
1:37,27 ; 3. Csaba Portik (Di
namo) 1:37,92 ; 4. Ion Cavași 
(Dinamo) 1:38,19 ; 5. Caroly 
Adorjan (ASA) 1:39.20 ; 6. A- 
lex. Manta (ASA) 1:39,31 ; fe
minin : 1. MARIANA AXIN
TE (ASA) 1:48,03 ; 2. Elisabeta 
Stroe (IEFS) 1:52,21 ; 3. Csilla 
Petres (Voința M. Ciuc) 
1:53,32 ; 4. Aurelia Nițu Mi- 
hăilescu (CSU Pitești) 1:57,60; 
5. Liliana Ichim (CSȘ Vatra 
Dornei) 1:58,44 ; 6. Nela Si- 
mion (CSU Brașov) 1:58,75.

Carol GRUIA — coresp.
---------- «orawHDni--------- ■

BHIIIA „A" DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

„CUPA 16 FEBRUARIE"

• TIR
„Cupa 16 Februarie", care se 

va desfășura, vineri și sîmbă- 
tă, la poligonul acoperit din 
parcul clubului Dinamo din Ca
pitală, va reuni pe cei mai 
buni trăgători cu arme cu aer 
comprimat (pușcă și pistol) 
din țară. întrecerea constituie 
un test important în vederea 
alcătuirii delegației care va 
participa. între 24 și 28 fe
bruarie. la campionatele» euro
pene de tir redus de la Atena. 
Competiția se va desfășura 
după un program deosebit : 
două probe de 60 de diabolouri 
vor desemna finaliștii care vor 
fl departajați de o a treia în
trecere, în cazul băieților ; fe
tele vor executa același pro
gram, dar trăgînd la 40 de dia
bolouri în fiecare probă.

• TENIS
în sălile „23 August" și Stea

ua. în care se dispută turneele 
de tenis dotate cu „Cupa 16 
Februarie", s-au încheiat toate 
partidele din turul I. O intîl- 
nire interesantă ne-au oferit 
Luminița Săîăjan (Politehnica 
Cluj-Napoca) și Camelia Chi
lian (I.C.M. Brașov). La capă
tul a două ore și 40 de minu
te de tenis spectaculos, în care 
ambele protagoniste și-au adus

aportul în egală măsură, a cîș
tigat la limită junioara clujean- 
că : 6—4, 2—6, 6—4. Rezultate: 
seniori, sala Steaua : T. Mar- 
cu (Dinamo Brașov) — O. Pa
vel (T.C.B.) 6—4, 4—6, 6—2 ; I. 
Kerekeș (Dinamo Brașov) —
A. Pantazopol (Politehnica
București) 6—1, 6—2 ; D. Mo- 
rariu (Cuprom B. Mare) — Ș. 
Nisiparu (Politehnica Bucu
rești) 6—4, 1—6 6—4; L. Țiței 
(Steaua) — A. Greabu (Con
structorul Feroviar) 6—2, 6—0; 
D. Caragață (T.C.B.) — F. Popa 
(Constructorul Galați) 6—2, 6—3; 
M. Tăbăraș (Progresul) — R. 
Șoneru (T.C.B.) 6—2, &—3; se
nioare, sala ..23 August" : 
Florența Mihai (Dinamo) — 
Eliza Pălie (U.T.A.) 6—1, 6—0; 
Dana Beleuță (Dinamo) — Ana 
Costea (Ind. sîrmei C. Turzii) 
6—4, 4—6, 6—1; Nadia Beche- 
rescu (Electrica Timișoara) — 
Cristina Bota (T.C.B.) 6—0.
6—0; Simona Nunweiller (Pro
gresul) — Dorina Brăștin 
(U.T.A.) 6—4, 6—3; Adriana
Karaiosifoglu (Progresul) — 
Mădălina Tudorache (Politeh
nica Buc.) 6—2, 6—0; Vera Du- 
daș (duprom B. Mare) — Mi- 
haela Drăghici (T.C.B.) 6—3,
6—0; Mariana Hadgiu (Cuprom
B. Mare) — Cristina Boboc
(Politehnica Buc.) 6—0, 6—0.
întrecerile continuă de la orele 
8 cu partidele de simplu și du
blu în ambele săli. (S. IONES- 
CU — coresp.).

care săptămîna viitoare va fi 
gazda celui de al patrulea tur
neu (penultimul). Au înscris : 
Pali 30, Solovăstru 21, Par- 
tanski 5. Iflimîe-Grecea 4, Ci- 
cio și Kiss cîte 2, respectiv 
Chvatal 14. Roșianu 9. Filip 8, 
Cuțov, Bădinici și Fotescu cîte 
6, Pîrșu 4. Radu și Tocală cîte 
2. Au arbitrat cu greșeli, care 
nu au influențat rezultatul. A. 
Atanasescu și O. Vestinian.

Clasamentul înaintea ultime
lor 2 turnee (Cluj-Napoca și 
Brașov) : 1. „U“ Cluj-Napoca
26. 2. Politehnica 25, 3. Voința 
Buc. 24, 4. Voința Brașov 22, 
5. Comerțul 19. 6. Crișul 19.

„MARILE SERBĂRI"
, (Urmare din pag. 1)

REÎNCEPE CAMPIONATUL
DIVIZIEI „A" DE POPICE

Mîine se reia activitatea în 
campionatul divizionar de po
pice (returul celei de a XlV-a 
ediții a competiției). Cele 40 
de formații, 20 de fete și tot 
atîtea de băieți, s-au pregătit 
intens pentru această a doua 
parte a disputei, susținînd 
jocuri amicale și efectuînd in
tense antrenamente de natură 
fizică și tehnică. O parte dintre 
jucătorii fruntași, printre care 
și componenții loturilor națio
nale, care au participat săptă
mîna trecută la prima etapă a 
„Cupei F.R.P", și-au demon
strat. în public, forma sporti
vă, dar unii s-au prezentat cu 
destule minusuri în pregătirea 
fizică generală și tehnică.

în primele etape ale returu
lui nu vor juca pe a-enele lor 
echipele Voința Ploiești (f) și 
cele patru divizionare din Tg. 
Mureș : Voința (f, b) și Elec- 
tromureș (f, b). pe ale căror 
arene se montează instalații 
automate de ridicare a popice
lor. Formația feminină Cetatea 
Giurgiu, care în tur a susținut 
toate partidele de ..acasă" în 
sala Giulești din Capitală, nea- 
vînd pistele de joc la cote re
gulamentare, va juca tot pe a- 
rena bucureșteană — cu toate 
că acum popicăria din Giurgiu 
corespunde cerințelor campio
natului — deoarece regulamen
tul prevede că o echipă trebuie 
să joace meciurile de acasă pe 
aceeași arenă pe tot parcursul 
competiției.

înaintea returului în fruntea 
și In coada clasamentelor se

află echipele : FEMININ — se
ria Sud : 1. Voința Galați 14 p, 
2. Gloria București 12 p (11795 
popice doborîte în meciurile 
din deplasare), 3. Petrolul 
Băicoi 12 p (11671), 4. Laromet 
București 12 p (9407), 5. Voința 
București 12 p (9178)... 8. Olim
pia București 6 p, 9. Carpați 
Sinaia 2 p, 10 Cetatea Giur
giu 0 p; seria Nord : 1. Voința 
Timișoaa 16 p (11627), 2. Vo
ința Tg. Mureș 16 p (9552), 3. 
Electromureș Tg. Mureș 12 p... 
8. U.T.A. 6 p, 9. Voința Cra
iova 4 p, 10. Voința Cluj-Napo-

Bill

CORESPONDENȚII NOȘTRI

nou concurs de șah. La poligo
nul de la „Tineretului", vor 
avea loc întreceri de tir, 
în timp ce majoritatea între
prinderilor și școlilor vor des
fășura compet’tii de volei, te
nis de masă și șah".

Dar și alte sectoare ale Capi
talei vor organiza întreceri în 
cinstea memorabilei zile de 16 
Februarie. Sectorul 4 — pe
baza sportivă „Olteniței" și în 

•sala Școlii generale nr. 190 — 
un mare concurs de atletism, 
iar Sectorul 5 — acțiuni cu 
participarea tuturor școlilor ge
nerale.

Un loc de frunte în „Daciada 
bucureșteană" îl vor avea „du
minicile sportive", capitol la 
care vor excela Sectoarele 2 și 
3. Dacă cel dinitîi va organiza 
competiții de cros, șah, tenis 
de masă și baschet la Școala 
generală nr. 31 și la Liceul 
„Spira Haret" — unde vor 
veni și reprezentanții altor 
școli, în Sectorul 3 capul de 
afiș îl va deține atletismul, sub 
egida „Ziua atletismului".

Dar pentru că la București,

ALE SPORTUIUI NOSIIIU
cum spuneam, bate un vint 
de primăvară, sectoarele 5 și 
6 vor organiza primele între
ceri la cros, la care vor lua 
parte oamenii muncii de la 
Tricodava și din unitățile de 
construcții ale Sectorului 6, în 
timp ce Sectorul 5 iși Invită 
cetățenii la excursii organizate 
în... căutarea zăpezii, la Slănic 
și la Vălenii de Munte, unde 
se vor desfășura competiții 
specifice iernii, dar și de orien
tare turistică. La rindul său, 
Sectorul agricol Ilfov, nou a- 
părut pe harta sportivă, va or
ganiza o amplă competiție de 
cros, orientare turistică, tenis 
de masă șl șah în comuna 
Panteiimon, sub genericul „Cu
pa tinărului agricultor".

Deși privirile tuturor vor fi 
îndreptate către munte, acolo 
unde se vor desfășura finalele 
ediției a doua a „Daciadei de 
iarnă", adevărate serbări ale 
„Daciadei", bucureștenii vor 
participa la zeci de competiții, 
menite să ateste un fapt cu
noscut : că „Daciada" continuă 
la munte și la șes. fiind, pe 
mai departe, izvorul de sănă
tate al tuturor.

ELENA ANDREESCU 
(Voința București)

• PE PÎRTIA de la Poiana 
Punga, din stațiunea Soveja, 
s-a desfășurat o frumoasă în
trecere la schi-fond, dotată c« 
„Cupa 16 Februarie", organi
zată de Consiliul județean 
Vrancea al sindicatelor, la 
care au participat peste 200 de 
fete și băieți. Primele locuri 
au revenit următorilor : An- 
cuța Chetreanu șl Ștefan Nea- 
gu (ambii din corn. Tulnici) 
— la categoria 14—10 ani. 
Margareta Zamfir (Confecția 
Focșani) și Constantin Anicăi 
(Rapid Panciu) — la categ. 
peste 19 ani, • LA INETOF 
GALAȚI (tntreprinderea pro
ducătoare de elice pentru na
ve) a luat ființă, recent, aso
ciația sportivă „Elnav", care 
va avea următoarele sedțll : 
fotbal, tenis, șah, tenis de 
masă șl popice. Președinte a 
fost ales Ing. Laurențiu Har
buz, Iar secretar, fostul fot
balist internațional. Radu Ma
tei. • PRINTRE SECȚIILE 
fruntașe ale asociației spor
tive Construcția București 
se numără și cea de lupte 
(antrenor, maestrul sportului 
Ion Gabor). Alei se află în 
pregătire o grupă compusă 
din 37 de copil și juniori, de 
unde sînt promovate elemente 
pentru activitatea de perfor
manță, ca, de pildă, Doru 
Spetcu, fost campion națio
nal la juniori și acum com
ponent al echipei de greco- 
romane Dinamo. A FORUL 
SINDICAL al județului Bra
șov, în colaborare cu C.J.E.F.S., 
a organizat nu demult o in
teresantă competiție de schi, 
„Cupa campionilor asociațiilor 
sportive". Peste 150 de schiori 
s-ara întrecut la Poiana Bra
șov (slalom) șl la Rîșnov 
(fond). Printre cîștigătoril tro
feului s-au numărat : Carmen 
Ionetecu (Torpedo Zămești), 
Emilia Potîrniche (ADAS Bra
șov) . Rodlca Neagoe (I.A.B V.) 
T. Tutz (C.P.L. Codlea), ' V. 
Crețol (Hidromecanica Bv.) — 
la slalom. Cornelia Plălesu 
(Bucegi Rîsnov) șl D. Blță 
(Torpedo Zărnesti) — la fond 
• PE PLATFORMA din fața 
întreprinderii de autoturisme

ca 2 p; MASCULIN — seria 
Sud : 1. Gloria București 17 p, 
2. Voința București 14 p, 3. 
Chimpex Constanța 12 p... 8.
C.F.R. Constanța 4 p, 9. Fla
căra Brașov 2 p (23047), 10.
Rafinorul Ploiești 2 p (23348) ; 
seria Nord : 1. Aurul Baia
Mare 18 p. 2. Metalul Hune
doara 14 p (19187), 3. Electro
mureș Tg. Mureș 14 p (14833) 
...8. Tehnoutîlaj Odorhei 4 p 
(29557). 9. C.F.R. Timișoara 4 p 
(19240). 10. Victoria Guban Ti
mișoara 2 p.

Meciurile feminine se dispu
tă, de fiecare dată, sîmbătă, iar 
cele masculine, pe arene cu 
patru piste, duminică. Echipele 
de bărbați care joacă în săli 
cu două piste au programate 
partidele sîmbătă și duminică 
dimineața.din Pitești a avut loc un con

curs de indemînare pe circuit, 
la ca,e au participat 51 de 
posesori de autoturisme din 
întreprindere. Pe primul loc 
s-a clasat Ion Bulcă, strungar 
la secția mașinl-unelte. • LA 
ARAD s-a desfășurat cea de-a 
treia ediție a „Cupei Zirida- 
va“ la handbal masculin. In 
finala competiției, Gloria A- 
rad a dispus cu 27—18 de Fe
renc varos Budapesta. • BO
XERII DE LA S.C. BACAU 
s-au întUnlt în două partide 
amicale cu colegii lor de sport 
de la „Litoral Mangalia". In 
prima reuniune au învins 
oaspeții cu 10—4. Iar în cea 
de-a doua gazdele, băcăuanii. 
CU 9—2. © PE PATINOARUL 
„Corvinul" din Hunedoara 
s-a organizat recent un 
frumos concurs de patinaj 
artistic pentru elevi. Au cîș
tigat Ileana Bodonl șl Bela 
Bartok. • IN SALA POLIVA
LENTA din Ttrgoviște s-a des
fășurat un atractiv turneu de 
handbal, cîștigat de echipele 
Dacia Pitești — la băieți șl 
Trainica Pucioasa — la fete. 
• O NOUA ASOCIAȚIE sprar- 
UvS a luat ființă la Oradea — 
(Spartac), ea aparțlnlnd lu
cratorilor din rețeaua oomer- 
clală. Membrii noii asociații 
vor activa în cinci secții (a- 
flliate deja la federațiile res
pective) . tenis de masă, fot
bal, șah, popice șl handbal. • 
PE TERENUL SPORTIV Tex
tila din Cisnădie funcționează 
uri patinoar natural, pe care 
au acces. în mod gratuit, e- 
levil din localitate. Din decem
brie trecut, de cînd s-a dat 
în folosință patinoarul, au 
fost înregistrați 3800 de „pa
tinatori". O Intensă activitate 
există șl la Casa de cultură 
a sindicatelor, unde zilnic, nu
meroși tineri șl vlrstnld îșl 
petrec o'rele libere juctnd șah, 
sau tenis de masă.

RELATĂRI DE LA : V. Ha- 
nollu, T. Slrlopol. O. Guțu, 
C. Gruia, L Fețeanu, N. Stră- 
Jan, I. lancu L VIari, M. 
Avanu, I. Ghlșa șl L Andrei.

i
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FRUMOASELE FETE DE LA „CONFECȚIA"
(Urmare din pag. 1)

minte ce spuneați atunci : 
că anul acesta, in cadrul 
Daciadei... „Ne pregătim, ne 
pregătim — răspunde fără 
să ne lase răgaz — la atle
tism, popice, volei, handbal. 
Facem crosuri pentru antre
namente și mai facem...". 
Dar, brusc, mașinile au tă

cut și din difuzoarele sta
fiei de radioamplificare 
s-au revărsat acordurile li
nei melodii plăcute. Și o 
voce la fel de plăcută : 
„Bună ziua, fetelor I Vă In
vităm la repriza noastră de 
gimnastică..." O cură de să
nătate și frumusețe. Aștep
tăm reintilnirea cu ele pe 
terenurile „Daciadei".

DOUĂ ECHIPAJE ROMÂNEȘTI 
LA „RALIUL PORTUGALIEI"

Tradiționala competiție interna
țională automobilistică „Raliul 
Portugaliei* se va disputa între 
3 șl 8 martie și va conta ca 
etapă pentru campionatul mon
dial de raliuri. La această ediție 
vor participa și două echipaje 
româneștii, alcătuite din Ludovic 
B alint — Constantin Zărnescu și 
Ilie Olteanu — Petr^ Vezeanu.

RADIORECEPTORUL PORTABH.
un prieten Instruit șl plăcut,

orlclnd dispus să vă tină companie
Radioreceptoarele portabile Întrunesc toate 

maicalitățile pentru a fi utile în casă dar i 
ales în drufoeții.

Iată cîteva calități tehnice pe care 
prezintă radioreceptoarele portabile :
• selectivitate
O sensibilitate
• claritate
• greutate redusă
• alimentare economică

(la baterii sau la rețeaua electrică)
Magazinele specializate ale comerțului_

stat vă oferă toate tipurile de radiorecep
toare portabile, răspunzind tuturor preferin
țelor.
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EXCURSIA - UN MIJLOC IDEAL 
DE CUNOAȘTERE, MIȘCARE, 

INSTRUIRE Șl RELAXARE

I

ce

undă
1
1
2
1
3

Preț
345
345
450
500
645

i

1
4

740
800

$

845
1 150
1 450

4
4
4

fl cumpă-

CORA 
APOLLO 
PESCĂRUȘ 
ALFA 
COSMOS 3 
COSMOS 5

(funcționează
ALBATROS 
JUPITER 
. (funcționează

• MADRIGAL
• GLORIA

Radioreceptoarele portabile pot _______
rate și cu plata în 18 rate lunare, avansul$ _ r___ ___ __ _____________ ,_______

g minim fiind* de numai 20% din valoare.
s

Cum o organizăm, ce trasee alegem, cu 
mijloace de transport călătorim 7 Răspunsul 
n aflațl de la OFICIILE JUDEȚENE DE TU
RISM și ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HO
TELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI, care 
au pregătite programe pentru toate preferințele.

Pot constitui tentații argumentate, excursiile 
pentru :
• documentare la diferite obiective de Inte

res social-cultural, Istoric sau economic.
• schimburi de experiență
• participare la diferite manifestări cultural- 

sportive. ttrguri sau expoziții
• tururi de orașe sau județe
• sejururi scurte în stațiunile balneo-cllma- 

terice
• drumeții la cabanele din munți
• practicarea sporturilor de Iarnă
• posibilități de practicare a tuturor sportu

rilor preferate
• vizitarea celor mai pitorești zone turistice 

ale țării.
O complexă bază materială — hoteluri, vile, 

hanuri sau popasuri, restaurante și pensiuni, 
mijloace de distracții și agrement vă stau la 
dispoziție.

Prietenia și ospitalitatea gazdelor vor da un 
plus de satisfacții călătoriilor dumneavoastră 
turistice.
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SE ! Dator 
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largă pârtie 
și valoarea 
justificînd i 
res sporit, 
minica treci 
s-a înregistr 
10 rezultate 
13 partide, 
reușit totuși 
nosticurile. 
dintre aceși 
din Vaslui, i 
achitat 100% 
sa sumă de 
21 de cepei 
cîte 10.143 le 
miniefi, 15 1 
nunță, de a: 
interesant, \ 
noi și mari 
tractiv sisten 
mine, decît ? 
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• tracer: 
TO de astăzi 
levizează în 
la ora 18,25.
• CIȘTIC 

„LOTO“ din 
Cat. 1 : 4 var 
„Dacia 1300“ ; 
100% a 15.689 
25% a 3.922 I 
5.578 lei ; ca 
lei ; cat. 5 : 
cat. 6 : 449,75 
2.350,50 a 100 
1 : 429.182 lei. 
da 1300“ de 1 
variante 25% 
MIHELE CON 
dea, P ANCE A 
va ; LOVIN C 
lăți și SIRBl 
București.
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PLENARA COMITETULUI FEDERAL
Fostul jucător și arbitru international ANDREI RĂDULESCU

a fost
Ieri a avut loc plenara Co

mitetului federal. La lucrările 
plenarei au fost prezenti mem
brii Comitetului federal, preșe
dinți ai comisiilor județene de 
fotbal, conducători de cluburi și 
asociații, antrenori ai formați
ilor divizionare „A“. „B” și 
„C“. arbitri, ziariști.

La primul punct, plenarei 
i-au fost supuse spre aprobare 
unele măsuri organizatorice 
privind componența Comitetului 
și Biroului federal. Plenara a 
ales următorul Birou federal : 
Andrei Radulescu — președin
te ; Mircea Angelescu, Ștefan 
Covaci. Ion Balaș — vicepreșe
dinți ; Ion Alexandrescu, Da
niel Lăzărescu și Florian Du
mitrescu — secretari ; Ovidiu 
Diaeonescu, George Gherghe, 
Gică Gorgoneț. Nicoiae Popes
cu, Valentin Stănescu. Ion Ma- 
chedon — membri.

La următorul punct. I. Balaș, 
vicepreședinte al F.R.F.. a ex
pus „Raportul privind realiza-
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— Tovarășe Ion Motroc, iată-te 
pentru a treia oară la cîrma Ra
pidului. Ce vint te aduce mereu 
în Ciulești ?

— Dragostea pentru echipa care 
m-a consacrat ca fotbalist. Am 
primit al trei'ea mandat, după o 
luptă cu mine însumi, în care 
pină la urmă afecțiunea a învins 
rațiunea. Cea din urmă îmi spu
nea că Rapidul are o f irmă prea 
mare și un public prea tempera
mental pentru a nu transforma 
intr-o dramă orice punct pier
dut...

— Adevărul este că Rapidul și 
publicul său nu se vor împăca 
niciodată cu ldeea că Divizia „A“ 
Ie este... interzisă. Va coincide, 
oare, revenirea în Giulești, cu 
revenirea echipei în primul eșa
lon ?

— Recuperarea unui handicap 
de 7 puncte fată de C.S. Tîr- 
goviște pare iluzorie. Sarcina 
mea este să construiesc o nouă 
echipă, capabilă să atace la anul, 
cu succes, promovarea. Aceasta 
presupune întărirea disciplinei, în 
mare suferință la urmașii unei 
generații care în ’67 s-a îmbrăcat 
cu tricourile de campioni, o per
manentă selecție, creșterea po
tențialului de joc.

— Dumneata ai fost un obser
vator aten^ al Rapidului în peri
oada cînd nu era’ decît un sim
plu ,.particular" Ce impresie ți-a 
făcut ?

— O impresie generală de su
perficialitate. Jucători talentați ca 
Ion Ion, Pîrvu, Adrian Dumitru, 
Bartales confundau jocul cu joa
ca. puterea fizică și morală s-a 
stins treptat, pentru că nu tre
buie uitat că Rapidul, după un 
start bun a capotat *■ în finalul 
sezonului cînd, neputînd suporta 
ciclul de jocuri duminică-miercuri 
-duminică, n-a acumulat decît un 
singur punct din 8 posibile. Bi
neînțeles că de la aceste realități 
s-a plecat pentru a putea re
dresa pe alb-vișinii. în acest 
scop, am apăsat pe pedală In 
procesul antrenamentelor. Am e-
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OTTO ANDERCO: „NU E SUFICIENT SĂ CUNOȘTI REGULAMENTUL,

ȘNUITA LO- 
ruarie, se te- 
începînd de

TREBUIE SĂ Al NEAPĂRAT Șl
Pe o zi de iarnă dintre cele 

mai geroase pe meleagurile 
Sătmarului (—19 grade), cu
noscutul arbitru de fotbal Otto 
Anderco alerga de unul singur 
pe pista Stadionului municipal. 
După fiecare tur de stadion, un 
arbitru ocazional anunța distan
ta pe care o parcursese. La ca
pătul a 10 ture. Anderco a ri
dicat brațul. Semn că se opreș
te. Totalizase 4 000 de metri de 
alergare...

între două ceaiuri fierbinți, 
arbitrul sătmărean simte parcă 
nevoia să se destăinuie :

— De la începutul anului, 
mai exact din 5 ianuarie, fac 
zilnic alergări. în prima fetană. 
pină la 1000 de metri, acum 
am ajuns la 4 000. Iar pină la 
reluarea activității fotbalistice 
vreau să urc și mai sus ștache
ta !

TRAGERII 
RUARIE 1981. 
•% autoturism 
i : 4 variante 
i 16 variante 
l 3 : 22,50 a 
47,50 a 2.642 
a 716 lei : 
lei ; cat. X: 

EPORT CAT. 
irismele „Da- 

1 jucate pe 
t obținute de: 
nTN din Ora- 
N din Craio- 
IICA din Ga- 
3OLAE din

— Nu-i prea mult ?
— Rainea aleargă zilnic, in 

medie, 6 000 de metri și cred 
că și aici stă secretul succese
lor sale ! în alternantă cu aler
gările, joc baschet și,, uneori, 
mă insinuez în miutcle celor 
care își doresc, peste ani, titu
larizarea la Olimpia ; copiii și 
juniorii de azi...

îl privesc pe Otto Anderco. 
N-a trecut nici un sfert de oră 
de la acest minidialog și a- 
proape că nu mai este marcat 
de efortul alergării; O față des
tinsă, puțin îmbujorată. Un

ales președinte al
rea obiectivelor prevăzute in 
planul de dezvoltare pe perioa
da 1979—1980 și prezentarea o- 
biectivelor pe anul 1981“. Ra
portul a analizat activitatea 
fotbalistică din anul trecut, la 
toate nivelele, oprindu-se mai 
cu seamă asupra deficiențelor 
semnalate, a lipsurilor manifes
tate. In continuare. Șt. Covaci, 
vicepreședinte al F.R.F., a fă
cut o informare privind pregă
tirea echipelor naționale pen
tru anul competitiona! 1981 și 
a prezentat programul de pre
gătire și jocuri ale acestora în 
vederea importantelor întreceri 
in care sînt angajate : califică
rile C.M. 1982 — echipa A; 
campionatul european — echi
pa de tineret ; calificările pen
tru turneul U.E.F.A. și prezen
ta la faza finală a C.M. — 
echipa de juniori.

Au urmat, apoi, discuții pe 
marginea celor două materiale 
prezentate. La aceste discuții au 
•participat Ioan Lupaș, Mircea 
Pascu, Anghel Iordănescu, Ho-

liminat cu desăvirșire timpii 
mor ți. Cei o sută și mai bine 
de spectatori care onorează zilnic 
antrenamentele Rapidului se pot 
convinge că toate exercițiile, ca 
și legătura dintre ele, se fac în 
continuă mișcare, Intr-un ritm 
care nu permite mina în șold sau 
căderea in melancolie. Pornim, 
de fapt,, de la observații obiective 
culese și de catedra de fotbal da 
la I.E.F.S., după care se consta
tă că în fotbalul modern, pe par
cursul unui meci, se stă 6 mi
nute, se merge 10 minute, se a- 
leargă în ritm moderat 48 de mi
nute și se sprintează 26 de mi
nute. La noi — și nici Rapidul 
nu se poate sustrage acestei rea
lități — situația este următoarea: 
12—18—47 și 13 minute.

— Pi imul meci de verificare în 
care ai asistat Rapidul a fost cel 
de la Brașov. Ce țl-a „spus“ el ?

— Că plasarea lui Cojocaru pe 
postul inedit de fundaș lateral 
dreapta reprezintă o mutare care 
va trebui creditată. Că linia de 
fundași necesită retușuri în con
tinuare, că reîncadrarea lui Ma
nea reprezintă un cîștig, că ne 
mai trebuie și un \,virfM, pro
blemă care s-ar putea rezolva, cu 
timpul, prin consolidarea calită
ților pe care Damaschin le are 
la cei 20 de ani ai săi : viteză, 
forță, detentă.

— Se aude că Rapidul are »- 
cum trei „secunzi"...

— Intr-adevăr. Ei se numesc 
Greavu, Nlchi Dumitriu și An- 
gelescu. Nume grele în istoria 
Rapidului, modele pentru actua
lul lot de jucători. în antrena
mentele de individualizare, Grea- 

va lucra cu fundașii, Ange- 
lescu cu mijlocașii, iar Dumitriu 
cu înaintașii. Apoi, toți trei vor 
scormoni în dreapta și în stingă, 
după jucători talentați, care ar 
dori să-și dea adeziunea pentru 
culorile Rapidului, care, repet, 
după ce va fi... repus pe linie. w 
intra in /

Ion CUPEN

0 CONDIȚIE FIZICĂ ADECVATĂ"
corp suplu, cu mișcări sigure. 
La 45 de ani arată neîndoielnic 
cu mult mai tînăr. Parcă in
tuiește ceea ce gîndesc, astfel 
că reia firul destăinuirii :
— Alerg de cînd mă știu, pen
tru că mi-a plăcut mult atle
tismul. Ca arbitru de fotbal 
simt însă $1 mai mult nevoia 
de a face mișcare. Tine de pro- 
pria-mi pregătire fizică pe care 
a pun mereu pe primul plan. 
Fiindcă nu e suficient să cu
noști regulamentul, in aceeași 
măsură e necesar să te afli 
permanent lingă faze. Să ve’i 
totul, pentru a lua decizii 
prompte, in acord eu realitatea 
din teren. Numai așa poli stă- 
pînl șl jucătorii, și tribunele...

Tiberiu STAMA

• CORVINUL HUNEDOARA - 
SALGOTARJAN 2—1 (2—1). Par
tida s-a disputat pe stadionul 
Constructorul și a Dost urmărită 
de peste 3 000 de spectatori. Au 
marcat : Dumitrache (min. 8) și 
Colesniuc (min. 42), respectiv 
Fdldi (min. 36). Corvinul a ali
niat formația : I. Gabriel — Lă
cătuș (Lucescu), Gălan, An done, 
Bogdan — Petcu, Colesniuc, On- 
cu — Nicșa, Dumitrache, văetuș. 
(I. VLAD, coresp.).

• I.M.I.X, AGNITA — CHI
MIA KM, VILCEA 0—0 Diviziona

F. R. F.
ria Cosma; Angelo Niculescu, 
Petre Comănită. Constantin 
Bărbulescu, Ion Vuieănescu, ca
re au arătat că. pentru fotba
lul nostru, o mare importanță 
o are realizarea convergenței 
tuturor eforturilor în vederea 
obținerii unui necesar salt ca
litativ.

în cuvîntul său, tovarășul 
Emil Drăgănescu. ministrul tu
rismului și sportului, președin
tele Consiliului National pen
tru Educație Fizică și Sport, a 
insistat asupra deficientelor ca
re mai persistă în activitatea 
fotbalistică și a cerut tuturor 
factorilor muncă susținută, 
competentă, bazată, pe o disci
plină exemplară, dăruire tota
lă pentru realizarea — în acest 
an competițional — a primului 
și marelui obiectiv al fotbalului 
românesc care rămîne califica
rea la C.M. 1982. Obiectiv pen
tru a cărui îndeplinire este ab
solut necesară concentrarea e- 
forturilor tuturor celor angre
nați în activitatea fotbalistică 
și. în primul rind, a Biroului 
federal nou ales.

Președintele F. R. Fotbal. 
Andrei Rădulescu, a mulțumit 
pentru încrederea acordată, a 
înfățișat, apoi, principalele di
recții în care înțelege să-și 
concentreze efortul F.R.F.. ac
tivitatea internațională compe- 
titională, precum și activitatea 
competițională internă, și s-a 
angajat, in numele Biroului fe
deral. să muncească neobosit 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
fotbalului nostru.

ȘTIRI... ȘTIRI...
O „CUPA 16 FEBRUARIE". In 

organizarea clubului Corvinul, la 
Hunedoara s-au disputat jocurile 
unei atractive competiții, dotată 
cu „Cupa 16 Februarie", la care 
au participat cinci echipe de ju
niori din Timișoara, Lupeni, Me
diaș șl, bineînțeles, Hunedoara 
întrecerea a fost cîștigată de 
F. C. Corvinul I (antrenor Du
mitru Pătrașcu), care a învins în 
finală cu 6—0 (1—0) echipa Clu
bului școlar Banatul Timișoara. 
(V. ION, coresp.).

• INCEPIND DE AZI, la case
le obișnuite, s-au pus în vînzare 
biletele de intrare pentru meciul 
internațional amical Steaua — Le- 
gia Varșovia, care se va disputa 
duminică, de la ora 11, pe sta
dionul din B-dul Ghencea.

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „B“
F.C.M. REȘIȚA
Antrenamentul, desfășurat 

pe- stadionul din Valea Doma- 
nului, s-a încheiat Gabel, Flo- 
rea. Atodiresei și colegii lor. 
marcați de efortul depus în 
cele 120 de minute, s-au în
dreptat spre vestiare. Utiu și 
Vizitiu, ambii indisponibili, au 
privit cum s-au pregătit ceilalți 
jucători ; medicul echipei. Ion 
Sporea, absenta și, astfel, refa
cerea lor s-a prelungit mai 
mult decît era necesar. „A fost 
o pregătire grea, ne spune an
trenorul O. Foaie, deoarece 
modelul jocului pe care l-am 
conceput are la bază efortul 
fizic. Săptămînal am avut cite 
8 antrenamente și 2 jocuri, și 
acest ritm ridicat în pregătire 
îl vom menține, dar cu schim
bări de structură, în sensul că, 
intervenind elementul specific 
jocului, a crescut densit&tea e- 
fortului, în program fiind pre
văzute mai multe meciuri scoa
lă și dc verificare".

Lotul, pregătit de antrenorii 
O. Foaie și I. Varga, cuprin
de pe Bochiș, Bordea — Chivu, 
Hcrgane, Vizitiu, Jacotă, Teles- 
cu, Ciortan. Iacob — Portik, 
Gabel, Firițeanu, Imireanu — 
Atodiresei, Oancca, Platagă, 
Florea, Mărgineanțu. A plecat 
Iovan, au venit Aelenei și Ma- 
tefi, iar Uțiu s-a întors după 
satisfacerea Stagiului militar. 
Un lot lărgit, așadar, pentru 
fiecare post concurînd cite doi

ra „A" a aliniat următorul „11“ : 
Constantin — Lepădatu, Basno, 
Iordan, Cincă — G. Stan, Stan

• MECIURI AMICALE*
ca, Georgescu — Teleșpan, Pre
da, Gîngu. Au mai jucat : Roșea, 
Cilean, Alexandru. (Șt. COPILAU. 
coresp.).
• UNIREA FOCȘANI — GLO

RIA BUZĂU 1—0 (1—0). Singurul 
gol al meciului a fost înscris de
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JOCUL, DE IA VERIFICARE
EA FORMULA DE ECHIPA

Etapa precompetițională, eta
pa jocului, este peste tot în 
plină desfășurare. Se joacă în 
cadrul unor competiții anume 
sau al unor întreceri doar cu 
miza... pregătirii. Se joacă cu 
și fără public, la mijloc sau la 
sfîrșit de săptămînă. Se joacă 
pe zăpadă și pe terenuri des
fundate. se joacă oricum. Și lu
crul cel mai de preț este că 
jocul — gratie unei realiste ori
entări în procesul de instruire 
— și-a cîștigat, în această eta
pă. locul prioritar, pe care il 
merită, în arsenalul general al 
mijloacelor de pregătire.

Acum insă jocului îi mai re
vine și un alt rol. nu mai puțin 
important, acela de a testa po
tențialul fiecărui jucător in 
parte și al echipei privită în 
ansamblu și în contextul obli
gațiilor pe care le pretinde 
competiția în perspectivă. Uti
lizarea jocului, ca modalitate de 
măsurat pregătirea individuală 
sau colectivă, la un moment 
dat. nu este, desigur, ceva nou. 
Ideea în sine însă este tratată, 
de multă vreme. în mod sim
plist și cu o anumită doză de 
superficialitate. Aceasta în de
trimentul pregătirii însăși, chiar 
și în cazurile în care există 
unele indicii că lucrurile merg 
bine. Doar pe moment. Mai tîr- 
ziu însă... Atunci multi se vor 
întoarce cu gîndul la ceea ce 
nu au realizat nici pe planul 
instruirii și nici pe cel al tes
tării jucătorilor, la timpul po
trivit. Adică în etapa jocului 
precompetitional. Și ca să pă
trundem mai mult în domeniul 
faptelor, al exemplelor care ne 
îndeamnă la asemenea consi
derații. să precizăm că de la 
data la care au început jocurile 
amicale, cu aproximativ două 
săptămîni în urmă, majoritatea 
divizionarelor „A“ au folosit pe 
parcursul a 90 de minute de 
ioc, în medie. 17 jucători ! 
Practic, ce a însemnat aceasta 
în condițiile a șase înlocuiri, de 
regulă, după pauză ? 1. Doar 
cinci jucători au beneficiat in
tegral de pregătirea prin joc. 
ceea ce înseamnă că antrena
mentul propriu-zis nu a servit 
decît unei jumătătj de echină!
2. pregătirea celorlalți 12 a fost 
insuficientă, iar verificarea lor

NU CEDEAZĂ...
sau trei jucători. De aceea, ni
meni nu a făcut economie la 
efort, s-a lucrat intens pentru 
îmbunătățirea forței și rezisten
ței, pentru însușirea cit mai 
corectă a unor procedee tehnice 
înlănțuite (conducere — pas — 
preluare — lovire), precum și 
pentru învingerea unor greu
tăți create de zăpada mare și 
de solicitările intense ale cir
cuitelor de forță.

„Sîntem mulțumiți de modul 
cum s-a lucrat, — ne-a decla

PANDURII TG. JIU - PREOCUPĂRI SPORITE PENTRU RETUR
Divizionara „B“ Pandurii 

Tg. Jiu a terminat turul cam
pionatului pe locul 13. O pozi
ție destul de aproape de zona 
fierbinte a clasamentului, care 
l-a făcut pe antrenorul Const. 
Stefan să privească cu un plus 
de atenție pregătirea pentru vi
itorul sezon. Aceasta explică 
reluarea antrenamentelor la 9 
ianuarie. Intensificarea proce
sului instructiv în etapa actua
lă. Din păcate, conducerea aso
ciației Jiul Rovinari, pe lingă 
care funcționează secția de fot
bal Pandurii Tg. Jiu, nu a re
zolvat pină acum problema tri
miterii divizionarilor „B“, cei ca
re reprezintă de fapt, județul 
Gorj pe planul performanței, la

Rusu în min. 20. în min. 65, 
Gălan de la Unirea a ratat un 
penalty ! Duminică, Unirea va ju

ca, de la ora 11, cu S. C. Bacău. 
(V. MANOLIU, coresp.).
• STRUNGUL ARAD — U. M. 

timișoara 5—1 (1—0). Au mar
cat : Bran, Urs (2), Tușa (din 
penalty) și Bizău, respectiv Be
lanov. Duminică, Strungul va în- 

nu a putut fi deloc concluden
tă pe parcursul a doar 45 de 
minute și mai puțin ; 3. Jucă
torii introduși in finaluri da 
meci. în ultimele 15—20 de mi
nute, beneficiind de avantajul 
unui plus de vigoare în raport 
cu coechipierii care au evo
luat un meci întreg, au creat 
o impresie mai bună, dar ne
reală, asupra gradului lor de 
pregătire, tentîndu-i pe antre
nori să le acorde, fără prea 
mult temei, creditul titulari
zării ; 4. problema omogenizării 
a rămas nerezolvată ; 5. for
mula de echipă, lucrul cel mai 
important de realizat in actuala 
etapă, concomitent cu forma 
sportivă, nu și-a putut găsi ca
lea „unsprepecelui" de bază.

în concluzie, multe din me
ciurile de pină acum au în
semnat, pentru o bună parte 
din jucătorii fruntași, o pregă
tire incompletă, iar pentru an
trenori un prilej de prelungită 
bîjbîială. Putinele excepții în 
această privință s-au numit : 
Corvinul (cite 12 jucători folo
siți în partidele cu „Poli“ Ti
mișoara și F.C.M. Reșița). 
F.C.M. Galati, tot 12 jucători 
în întîlnirea cu Victoria Tecuci. 
Chimia Rm. Vîlcca și Univer
sitatea Craiova, cite 14 jucători 
în meciul lor direct, ca și Sport 
club Bacău și Petrolul, în pri
ma lor confruntare de la Plo
iești. Și tot aceste echipe au 
oferit și soluția privind pregă
tirea și verificarea prin joc a 
tuturor componenților din lotu
rile respective : organizarea 
unor intilniri paralele cu două 
formații, alcătuite după criteriul 
valoric, cuprinzind întregul e- 
fcctiv de jucători (la nevoie 
s-au adăugat și cîtiva juniori). 
Antrenorii au avut astfel pri
lejul să-și nună la lucru toti 
elevii șl să-i urmărească de 
fiecare dată. 90 de minute, cit 
ține un joc de fotbal. Ei au 
putut astfel să-și facă o idee 
despre cei ..11“ posibili și e- 
ventualele prime rezerve, adi
că să cunoască garnitura do 
bază pentru sezonul de primă
vară.

O soluție cit șe poate de 
simplă și la îndemina oricui.

Mihai IONESCU

rat M. Damian, președintele 
clubului. Pentru ca pregătirea 
să sc desfășoare la Reșița, noi 
am asigurat, in localitate, toate 
condițiile : teren bun, trasee de 
alergări, sală de forță, apara
te ajutătoare, bazin, saună. 
Credem că am procedat bine 
și rezultatele sc vor vedea în 
retur, cînd vom începe ascen
siunea spre primul loc. Da, 
susținem că putem ajunge in 
fruntea seriei a IlI-a, deoarece 
potențialul echipei e în creș
tere față de tur".

P. VINTILA

un stagiu de pregătire centra
lizată într-o localitate montană, 
în schimb, a asigurat mai bune 
condiții de instruire diviziona
rei „C“. Jiul Rovinari. trimisă 
în acest scop la Izvorul Mure
șului. Lotul pe care antrenorul 
C. Ștefan îl are, în prezent, la 
dispoziție cuprinde următorii 
jucători : Hica, Titirică, Predu- 
lescu — portari ; Zuică. Lupa, 
Mladin, Nanu, Croitoru, Plăvi- 
cheanu, Sandu, Muntoi (de la 
U.T.A.) — fundași ; Rădulescu, 
Andriesei, Turcaș, Pisaroc, Gă- 
man, Naghi (de la Viitorul 
Gheorgheni) — mijlocași: Ră- 
doi, Treschin. Gugu, Filip. Bo- 
dirnea, Biscă, Mihuț (ultimii 
trei juniori) — înaintași. .

tîlni echipa maghiară Salgotar- 
jan. (R. BATR1NA, coresp.).

• BIHOREANA MARGHITA —
UNIREA ORADEA 6—1 (1—1).
Demian (4), Goler, Bacsai, res
pectiv Iova au marcat golurile. 
(A. PAȘCALAU, coresp.).

• CJ5.M. DROBETA TR. SE
VERIN — C.S. BOTOȘANI 3—1 
(0—0). Oaspeții au deschis sco
rul prin Rujinskl (min. 50), iar 
gazdele au înscris prin Căprioa
ră (mhi, 69) șl Șarpe (min. 72 șl 
W). (Gb. MAN ATU — coresp.).



După al doilea turneu pe grupe valorice la volei feminin

DINAMO, FLACĂRA ROȘIE Șl „U" CRAIOVA 
CONDUC ÎN GRUPELE LOR

în al doilea turneu feminin de 
volei pe grupe valorice, ieri s-a 
desfășurat ultima rundă în să
lile de sport din Galați (locu
rile 1—4), Agronomia din Bucu
rești (locurile 5—8) și din Cluj- 
Napoca (locurile 9—12). Iată a- 
mănunte:

GALAȚI, 12 (prin telefon). Ho
tărî! lucru, Dinamo nu are ad
versare pe măsură în plutonul 
fruntaș al voleiului nostru femi
nin. Elevele Doinei Ivănescu au 
demonstrat șl în ultima partidă 
a celui de al II-lea turneu pen
tru locurile 1—4 că, dincolo de 
experiența lor de concurs, bene
ficiază șl de • pregătire com
plexă, superioară, potrivită com
petiției în turnee. O pregătire a 
cărei calitate le situează net în 
frunte, pe campioane. Celelalte 
formații au avut aici prestații 
atît de oscilante, încît aproape 
că am putea spune, încă de pe 
a**um, că cel de al VII-lea titlu 
consecutiv le revine, fără proble
me, ddnamovistelor. Farul Con
stanța a apărut în teren ca • 
echipă mai mult decît modestă, 
lipsită de vlagă și, firește. n-a 
fost în stare nici un moment să 
dea ripostă la nivelul minimei 
așteptări.

A fost, poate, cel mai slab meci 
de pînă acum. Și nu din vina 
cîștigătoarelor, care jucînd „eco
nomic", dar sigur, au forțat nu
mai atît cît a trebuit și atunci 
dnd a trebuit. Chiar scorul : 
3—0 (10, 4. 4) pentru Dinamo, 
deși sever, nu reflectă îndeajuns 
diferența de valoare dintre com
batante. Misiune ușoară pentru 
cuplul de arbitri M. Marian (O- 
radea) — C. Șovăială (Ploiești).

Publicul gălățean a dovedit • 
mare pasiune pentru volei, de-a 
lungul turneului umplînd pînă 
la refuz Sala sporturilor. El a 
avut satisfacția unei noi victorii 
a formației favorite, C.S.U., care, 
pe merit, ocupă locul al doilea 
fii clasament. In ultimul meci, 
gălățencele au învins cu 3—1 (8, 
—12, 9, 8) pe Știința Bacău. S-au 
remarcat Maria Muscă, Crina 
Georgescu, Lia Gatarig și Ga
briela Cojocarii, jar de la învin
se — Kate Țcacenco și Monica 
Moise. Arbitraj bun: V. Dumi
tru — I. Niculescu (ambii din 
București). ÎN CLASAMENT: 1. 
DINAMO 12 p. 2. C.S.U. 10 p. 3. 
Farul 8 p. 4. Știinta Bacău 6 p. 
(Aurelian BREBEANU).

La BUCUREȘTI, Flacăra roșie 
— Rapid 3—1 (12, 14, —3, 10). A 
fost un med viu disputat, în 
care rapidistele au condus net 
în primele două seturi, dar lipsa 
de concentrare și-a spus cuvin- 
tul. Flacăra roșie a reușit să re
facă handicapul și să ctștige, ce- 
dînd însă, surprinzător, în setul 
al treilea. In cele din urmă, bu
na pregătire a echipei șl-a spus 
cuvintul șl sextetul antrenat de 
S. Chlrlță a Învins. S-au remar
cat Georgeta Lungu, Georgeta 
Zaharia șl Venera David. De la 
Rapid au fost mal bune Ileana 
Tîrnoveanu, Mariana Ivanov și 
Constanța Iorga.

In ultimul joc, Penicilina Iași 
a învins Maratex Baia Mare cu 
3—1 (14, 12, —7, 15), în cel mal
disputat meci al turneului de la 
București. IN CLASAMENT: ...5. 
Flac'xa roșie 11 p, 6. Penicilina 
Iași 10 p. 7. Maratex B. Mare 
8 p. 9. Rapid București 7 p. (Gh. 
LAZAK — coresp.).

CLUJ-NAPOCA, 12 (prin tele
fon). Ultima zi a celui de al doi
lea turneu a debutat aici cu par
tida dintre „U“ Cluj-Napoca și 
Universitatea București, în care 
gazdele au evoluat, pentru prima 
oară, la adevărata lor valoare, 
cîștlglnd cu o relativă ușurință, 
in urma unei prestații în general 
bune, cu 3—0 (11, 10, 7), în nu
mai 55 de minute. Cu trei jucă
toare în vervă deosebită — Me
lania văscan, Marcela Prlpicl și 
Dana Nicoiaescu — clujencele au 
fost superioare în jocul la fileu, 
iar in linia a doua au demonstrat 
multă siguranță. Bucureștencele 
au luptat cu dlrzenle, remareîn- 
du-se Mirela Popa, dar au fost 
depășite de un sextet mal omo
gen și net superior în acest joc. 
Arbitraj: V. Arhire — C. Mani- 
țiu (ambii din Brașov).

în ultimul meci. Chimpex Con
stanța a învins Universitatea Cra
iova cu 3—1 (—11, 11, 12, 5) la 
capătul unei partide de bun ni
vel tehnic, deosebit de spectacu
loasă, In care ambele echipe au 
luptat pentru victorie cu multă 
ardoare. Arbitri: V. Vrăjescu 
(Buc.), C. Păduraru (Timișoara). 
IN CLASAMENT: ...9. „U« Craio
va 10 p. 10. Chimpex Constanța 
10 p, 11. „U« Cluj-Napoca 9 p, 
12. „U“ București 7 p. (Mircea
RADU — coresp.).

Astâzi, in primul meci al finalei

„Cupei balcanice" la volei masculin

EXPLORĂRI BAIA MARE - MLADOST ZAGRE8
Astăzi, în sala „Dacia" din 

Baia Mare, se va desfășura pri
ma manșă a finalei „Cupei bal
canice" la volei dintre echipele 
masculine Explorări, din loca
litate, și formația iugoslavă 
Mladost Zagreb. Partida se a- 
numță deosebit de interesantă 
avînd in vedere forma bună a 
gazdelor, manifestată în parti
dele turneului din campionatul 
intern recent Încheiat la Baia 
Mare. Elevii antrenorului Mi
hai Chezan sînt hotăriți să cîș- 
tige a treia oară trofeul pus în 
joc. Arbuzov, Ignișca, Bălaș, 
Staicu, Mițu, Strauff și ceilalți 
voleibaliști de la Explorări

Baia Mare și-au încheiat pre
gătirile și așteaptă optimiști 
semnalul de începere a meciu
lui, care va fi dat de arbitrii 
turci Ismail Hakki Esemen și 
Riza Orhan. Folosirea în acest 
meci a lui Corcheș este incer
tă, acesta fiind accidentat.

Echipa Mladost Zagreb, sosi
tă ieri la Baia Mare, ocupanta 
in prezent a primului loc în 
campionatul iugoslav, se anunță 
un advensar valoros, avînd in 
rîndurile sale pe Lozancici, 
Malevici și Trevica, component! 
de bază ai primei reprezenta
tive iugoslave.

Meciul va începe la ora 17.

Fotbal
I meridiane

FLORETISTA PASQUALE TR1NQUET
PARIS, 12 (Agerpres). — După 

atleta italiană Sara Simeoni, • 
altă campioană olimpică, cea de 
la flaretâ. sportiva franceză Pas-

ATltȚII POLONEI!

PLNTPU C. E. „INDOOR"
VARȘOVIA, 12 (Agerpres). La 

campionatele europene de atle
tism pe teren acoperit, progra
mate în zilele de 21 și 22 fe
bruarie la Grenoble, Polonia va 
fi reprezentată de un lot de 14 
sportivi. Din lot fac parte, prin
tre alții, campionul olimpic în 
proba de săritură cu prăjina, 
Wladislaw Kozakiewicz, sprin
terul Marian Woronin, săritorul 
In înălțime Jacek Wszola, pre
cur t și atletele Anna Bukis, Jo- 
lanta Januchta (800 m șl 1 500 m), 
Sofia Bielczyk (50 m garduri) și 
Ursula Kielan (înălțime).

LA STARTUL UNIVERSIADEI ’81
quale Trinquet și-a anunțat In
tenția de a participa la întrece
rile Universiadei de la București. 
Intr-un recent interviu, Pasquale 
Trinquet (studentă în anul in a 
Facultății de farmacie din Paris) 
a declarat că speră să se pre
zinte bine pregătită la concursul 
Universiadei, mai ales că înainte 
de acesta va putea să-și verifice 
forma sportivă în „Cupa campio
nilor europeni" șl C.M.

ECHIPA DE HOCHEI 
A ROMÂNIEI 
LA TURNEUL

DE LA BUDAPESTA
Continuîn-du-și pregătirile 

în vederea participării Ia gru
pa B a Campionatului mon
dial (ale cărei întreceri sînt 
programate luna viitoare, în 
stațiunea Val Gardena din 
Italia), echipa reprezentativă 
de hochei a României ia par
te azi, miine și duminică la 
un turneu internațional la 
Budapesta.

Participă : Bulgaria, Iugo
slavia, România și Ungaria. 
Se va juca sistem turneu.

Hocheiștli noștri susțin pri
mul meci astă-seară împotriva 
Iugoslaviei. Următoarele lor 
partide : sîmbătă cu Bulgaria 
și duminică cu Ungaria.

Pregătirile echipelor din grupa a IV-a

a preliminariilor Campionatului Mondial

„TUNARUL- ELVEȚIENILOR CLAUDIO SULSER REINTRA IN MECIUL CU UNGARIA

Toate ziarele elvețiene s-au e- 
cupat în ultima vreme de eșecul 
reprezentativei „Țârii cantoane
lor", în turneul efectuat în Ame
rica de Sud, unde a pierdut toate 
cele trei jocuri, fără să fi mar
cat vreun gol. Unii reporteri l-au 
acuzat pe antrenorul Leon Wal
ker de a nu fi „mînă forte", 
■pentru faptul că nu știe să selec
ționeze pe cei mai buni, punînd 
chiar sub semnul întrebării rămî- 
nerea sa la cîrma echipei na
ționale. în preliminariile C. M.

SEBASTIAN COE DIN NOU IN FORMA I

Corespondență din Ziirich
(grupa a IV-a) Elveția nu a cîști
gat pînă acum nici un meci din-- 
cele două susținute (cu Anglia 
și Norvegia) și presa îi repro
șează lui Leon Walker că nu l-a 
selecționat pe jucătorul cel mai 
bun al țării, pe omul ,de gol de 
la Grasshoppers Ziirich, Claudio 
Sulser. „Nouarul" de la Grassho
ppers are acum 25 de ani, a de
butat la această formație în urmă 
cu 3 ani, după ce a jucat la di
vizionara „B“ Tesin. Ajuns sub 
supravegherea cunoscutului an
trenor Helmuth Johanessen, Clau
dio Sulser s-a afirmat vertiginos 
la noul său club. In 1978, Grass
hoppers a întrecut în C.C.K cu 
2—0 pe Real Madrid, după un 
meci în care eroul jocului, Clau
dio Sulser, a fost purtat pe brațe 
de suporterii echipei. în acel an 
el a fost golgeterul competiției, 
cu 11 goluri marcate ! La actuala 
ediție a Cupei U.E.F.A., grație 
contribuției aduse de Sulser, for
mația sa elimină pe Torino (!), 
califieîndu-se pentru sferturile de 
finală, etapă în care va întîlni la 
4 și 18 martie echipa F. C. So- 
chaux. Avînd o asemenea carte 
de vizită prestigioasă, Sulser a 
fost solicitat de formații celebre 
ca Hamburger S. V., F. C. Li
verpool, Nottingham Forest și 
Bayem Miinchen, dar toate aces
te oferte îmbietoare i-au rămas

indiferente. Prin urmare, Sulser 
joacă și acum la Grasshoppers, 
continuîndu-și în același timp 
studiile de științe juridice la fa
cultatea din Ziirich. El regretă, 
desigur, că la ultimele meciuri 
ale selecționatei elvețiene din pre
liminariile C. M. a privit aceste 
jocuri din... tribună. Cum a fost 
posibil ca Leon Walker să ră- 
mînă atît de îndlrjit în atitudi
nea sa de a nu-1 selecționa pe 
cel mai valoros jucător din „Ța
ra cantoanelor" ? Misterul a fost 
ulterior dezlegat : deși Leon Wal
ker spunea că Sulser nu se aco
modează cu ceilalți coechipieri In 
jocul de ansamblu, în realitate, 
era vorba despre un conflict per
sonal între antrenor și „tunar". 
Acum, lucrurile s-au limpezit (în 
urma unei discuții dintre cei doi) 
și „pacea" a fost semnată. „Sul
ser va reintra cu siguranță în 
reprezentativa țării — a spus 
Walker — la 29 aprilie. Ia Ge
neva. Cu el in vîrful liniei de 
atac sperăm să învingem echipa 
Ungariei. Apoi ne vom gîndi la 
șansele noastre de calificare, cu 
Sulser în formație, dar și cu con
diția să ciștigăm toate meciurile 
acasă și să realizăm măcar două 
puncte in deplasare I Dar, să fim 
sinceri, asta va fi foarte greu*,

PAUL BETSCHART
,.Sport information Ziirich.*

„ÎNAINTAȘII AU JUCAT SUB POSIBILITATE

• TELEX •
CICLISM • prima etapă a „Tu

rului Mediteraneean" (Menton — 
Frejus, 103 km) a revenit fran
cezului Bernard Hinau/„ învingă
tor la sprint asupra belgianului 
Frank Hoste și australianului 
Philip Anderson — toți cu 2 h 
44:15. • Cursa internațională
„Drumul soarelui" s-a încheiat 
la Santa Pola (Spania) cu victo
ria rutierului olandez Jos Schip
per, urmat la 1:02 de coechipie
rul său De White. • Cursa de 
6 zile de la Anvers a revenit 
cuplului De Wolf (Belgia) — Re
ne Pijnen (Olanda). Fe locul se
cund, la un tur, Peffgen (R. F. 
Germania) — Tourne (Belgia).

HANDBAL • Orașul Gyor a 
găzduit cel de-al doilea meci 
amical dintre reprezentativele fe
minine ale Ungariei și U.R.S.S. 
Handbalistele sovietice au cîștigat 
cu scorul de 15—12 (9—10), după 
ce Pierduseră primul joc cu 
16—17.

HOCHEI • în ultimul joc sus
ținut în Japonia, echipa Ceho
slovaciei a întîlnit la Tokio se
lecționata niponă, pe care a în
trecut-o cu 7—3 (3—2, 1—0, 3—1).

SAH 4} Cea de-a 8-a partidă 
dintre Nana Aleksandria și Nana 
Ioseliani, care-și dispută finala 
candidatelor la titlul mondial, a 
fost cîștigată de Aleksandria. Ea 
conduce acum cu 6—2 și mai are 
nevoie de o singură jumătate de 
punct neutru a rîștiga meciul.

TENIS O La Lyon. în al doi
lea turneu al circuitului ..indoor" 
francez. Florin Segărceanu l-a 
învins pe Gilles Moretton cu 6—4, 
6—4. © Turneul de la Mar del 
Plata a fost cîștigat de Guiller
mo Vilas, care l-a învins în fi
nală pe Victor Perei cu 2—6. 6—3, 
2—1 ab. • în clasamentul Mare
lui Premiu F.I.L.T. conduce R. 
Tanner — 345 p. urmat de Y. 
Noah — 285 o. W. Fibak — 282 
p, V. Gerulaitis — 177 p.

LONDRA, 12 (Agerpres). Cu 
prilejul întîlniril atletice interna
ționale dintre echipele Angliei și 
R.D. Germane, desfășurat la Cas- 
ford, cunoscutul alergător englez 
Sebastian Coe — aflat la al doi
lea său concurs de la reintra
rea după Olimpiadă — a stabilit 
cea mal bună performanță mon
dială pe teren acoperit in proba 
de 800 m, cu timpul de 1:46,0. 
Vechea performanță era de 
1:46,37 și aparținea din anul 1977 
Italianului Cari» Grippo.

Alte rezultate, la masculin : 60

m plat — Schlegel (R.D.G) 6,77; 
60 mg. — Munkelt (R.D.G.) 7,81; 
prăjină — Hooper (Anglia) — 
5,41 m ; înălțime — Fremutb
(R.D.G.) 2,27 m ; feminin : 60 m 
plat — Scholzel (R.D.G.) 7,34 ;
înălțime — Itelchstein (R.D.G.) 
1,87 m ; 1 500 m — Gainty (An
glia) 4:18,5 ; lungime — Heimann 
(R.D.G.) 6,55 m ; greutate —
Muller (R.D.G.) 19,76 m.

Scorul final al meciului : R.D. 
Germană — Anglia 112—85 p (la 
masculin — 65—44 p, la feminin 
— 57—41 p).

In „Cupa Mondială" STENMARK RĂMlNE IMBATABIL...

Comentînd meciul susținut re
cent de selecționata Ungariei la 
Mar del Plata, în compania for
mației Independiente, meci în
cheiat cu 2—1 (1—0) In favoarea 
fotbaliștilor argentinieni, trimisul 
ziarului „Nepsport", Pal Borbely, 
notează. între altele : „Echipa 
noastră a Jucat potrivit indica
țiilor tactice numai în primele 15 
minute ale celor două reprize și 
ta finalul meciului, perioade cînd 
a avut inițiativa și a beneficiat 
de mai multe ocazii de gol. Dar 
ineficacitatea atacanților a făcut 
ca aceste situații favorabile să 
nu fie concretizate, aceasta fiind 
principala cauză a înfrîngerii. 
Schimbările efectuate ta repriza 
secundă au impulsionat Jocul se

lecționatei Ungariei, Peter dove- 
dindu-se activ, iar Bodonyi peri
culos în fazele de poartă. Linia 
noastră defensivă a evoluat în 
general bine și i se pot imputa 
numai două greșeli, cele din care 
am primit golurile, în schimb, 
înaintașii au jucat fără vigoare, 
cu trac*.

Dintre jucători sînt remarcați 
în primul rind Garaba, care a 
acoperit o mare zonă a terenu
lui și a marcat unicul gol, Szanto, 
Zombori, Kerekes și Tatar.

Selecționata Ungariei a aliniat 
în acest meci următoarea forma
ție : Katirz — Szanto, Kerekes, 
Garaba, Toth, Csapo (Bodonyi). 
Tâtâr (Dajka). Zombori, Kiss 
(Peter), Nyllasi, Poloskei.

OSLO, 12 (Agerpres). — 
„Cupa Mondială" la schi-alpin 
a programat pe pîrtia de la 
Voos (Norvegia) o probă mas
culină de slalom uriaș. în care 
victoria a revenit suedezului 
Ingemar Stenmark, cronometrat 
în două manșe cu timpul de 
3:08,80. L-au urmat Aleksandr

Jirov (U.R.S.S.) — 3:10,69 și 
Bruno Nockler (Italia) — 3:11,42. 
Ingemar Stenmark se menține 
lider în clasamentul general al 
„Cupei Mondiale", cu 260 punc
te. fiind urmat de americanul 
Phil Mahre — 192 p și elveția
nul Peter Miiller — 140 p.

MECIURI INTERNAȚIONALE • 
La Lima : Peru — Bulgaria 1—2 
(1—1). Au marcat : Jetinski (mln. 
38), Țvetkov (min. 82) pentru 
oaspeți, respectiv Correa (min. 
32). • Jucînd la Mendoza, cu 
Independiente, Honved Budapesta 
a cîștigat cu 2—0 (0—0). • Steaua 
Roșie Belgrad a evoluat la Lei

cester cu formația locală, în fața 
căreia a pierdut cu 0—3 (0—1).
Cele trei goluri au fost Înscrise 
de Jim Melrese. 0 La Londra, 
în meci pentru C.E. (juniori) : 
Anglia — Irlanda de Nord 1—0 
(0—0). • în meci amical, la Bur
gas : Cernomoreț — Austria
Viena 0—2 (0—0).

• LA 1 MARTIE tradiționala cursă de 
mare fond pe schiuri din Suedia, „Vas al o - 
ppet", va admite pentru prima oară la 
start și femei. 197 de înscrieri feminine 
s-au șl făcut pe listele cuprinzînd 12 000 
de partanțl. Un frumos „mărțișor* ofe
rit schioarelor nordice. • UN RECORD 
vechi de 5 decenii, aparținînd fotbalistului 
italian Anselmo Giorcelle, cu 254 meciuri 
jucate în prima ligă, a fost depășit acum 
de Dino Zoff (39 ani). Portarul lui Juven
tus Torino a atins cifra de 255 la meciul 
cu A.S. Roma (0—0), mareînd evenimentul 
cu nici un gol primit ! • „BOXERUL SE
COLULUI" este, bineînțeles, Joe Louis, 
luptătorul fără seamăn pe ring, deținător 
al titlului de campion mondial la categoria 
grea timp de 11 ani, cu 68 meciuri cîștigate 
(54 prin k.o.) dintr-un total de 71. Procla
mat oficial ca „nr. 1 absolut" de către 
Consiliul mondial al boxului, bătrînul Joe, 
acum în vîrstă de 66 ani, va fi sărbătorit 
în cadrul unei ceremonii speciale în ziua 
de 22 februarie, la New York. • PRIMUL 
„MEMORIAL KURT RICHTER", purtînd 
numele ilustrului teoretician al combinațiilor 
pe tabla cu 64 de patrate, decedat în 1969, 
va fi organizat de Federația de șah din 
R. D. Germană, .între 21 și 27 februarie, 
la Berlirx Să amintim că regretatul maestru 
berlinez a fost și un constant colaborator 
al „Revistei române de șah". • 44 DE CLU

BURI din prima și a doua divizie a Ligii 
engleze cer ca tradiția duminicilor „fără 
fotbal" să fie definitiv înlăturată. Pînă 
acum, sîmbăta continuă să figureze ca ziua 
oficială de disputare a etapelor în cam
pionatul insular. • A DOUA „Prințesă 
neagră a tenisului" a apărut în palmaresul 
marilor turnee. După Althea Gibson, pri

ma jucătoare americană de culoare ciștigăm 
toare a Wimbledonului (în edițiile 1957 — 
1958), iat-o pe Leslie Allen, în vîrstă de 23 
de ani, cucerind locul întîi într-unul din 
turneele Circuitului feminin de iarnă. 
Althea avea 30 de ani la primul el titlu 
de campioană a S.U.A. • O STATISTICA 
publicată în R. P. Bulgaria arată că în ulti
mul deceniu peste un milion de cetățeni 
din această țară au învățat să înoate. Nu
mai în anul 1980 au participat la cursurile

de inițiere 195 000 de copii și tineri, dintre 
care 175 000 au trecut cu succes baremurile 
fixate. • LEON SPINKS, care n-a abando
nat ideea de a ataca titlul mondial al 
„greilor" deținut de Larry Holmes (data 
probabilă a meciului — 20 mai), a fost 
victima unul senzațional furt, în timp ce 
dormea într-o cameră de hotel din Detroit. 
Hoții nu i-au lăsat boxerului adormit de
cît... proteza dentară, aflată pe noptieră.
• CU NUMĂRUL DE CONCURS 51 a por
nit Gustavo Thoenî clin start, în coborîrea 
de la Kitzbuehl, ceea ce pentru un cam
pion de talia sa ar părea o retrogradare 
nemeritată. Dar Thoeni, retras acum din 
activitatea competițională, a pus schiurile

1 în picioare numai pentru a putea fi filmat 
pe pîrtie, secvențele respective trebuind să 
fie folosite la filmul pe care-1 turnează 
actualmente, „Viața unui campion de schi".
• LA CAPITOLUL ’„REVENIRI" încă două 
notații. Manuel Santana (Wimbledon 1966) 
este noul căpitan nojucător al reprezenta
tivei de tenis a Spaniei pentru „Cupa 
Davis". Stan Smith si Bob Lutz, multipli 
campioni de dublu ai S.U.A., se vor afla 
din nou alături în echipa americană pentru 
meciul cu Mexic, în martie. Vor mai fi 
în formație McEnroe si Tanner Nu vnr fi. 
în schimb, Connors și Geru!a«*<«...

Radu VOIA
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