
Ieri, la întreprinderea ,,23 August" din Capitala

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A PARTICIPAT LA ADUNAREA 
GENERALĂ A OAMENILOR MUNCII

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii, a par
ticipat, vineri după-amiază, Ia 
adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea 
,,23 August" din Capitală
Participarea tovarășului Nicolae 

Ceaușcscu la lucrările forului 
suprem de conducere muncito
rească al acestei mari unități 
industriale — precedată de o 
rodnică vizită de lucru, efec
tuată aici cu o zi înainte — a 
pus pregnant în lumină preocu
parea statornică a secretarului 
general al partidului de a cu
noaște direct, îndeaproape, 
munca oamenilor, de a se în- 
tîlnî cu ei și a decide împreu
nă, pe baza experienței acumu
late, a rezultatelor înregistra
te și a posibilităților existente, 
măsurile ce se impun pentru 
asigurarea îndeplinirii planului 
de producție la toți indicatorii, 
obținerii unei calități noi, a u- 
nei eficiente sporite în toate 
domeniile de activitate — o- 
biective prioritare ale actualu
lui cincinal. Ea s-a înscris ca 
un nou moment de mare im
portanță si semnificație în via
ta întreprinderii, a tuturor uni
tăților economice ale tării — 
unde au loc, în aceste zile, în- 
tr-o atmosferă de înaltă exi
gență si responsabilitate, de pu
ternică angajare patriotică, 
muncitorească, adunările gene
rale ale oamenilor muncii — 
reievînd o dată mai mult, ro
lul esențial, determinant. al 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
în perfecționarea continuă a ac
tivității economice. în ridicarea 
pe un plan superior a condu
cerii si organizării producției 
materiale. în dezvo’larea si a-- 
dfneirea neîntreruptă a demo
crației noastre socialiste, a de
mocrației muncitorești. în des
fășurarea cu succes a întregii 
opere de edificare a socialis
mului si comunismului în Ro
mânia. în dinamizarea foftelor 
creatoare ale națiunii, antre
narea întregului ponor la în
făptuirea istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XTT-lea al 
P.CR.

Prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu în mijlocul colectivu
lui întreprinderii „23 August", 
puternic detașament al clasei 
muncitoare — clasa conducă
toare a societății noastre socia
liste — a prilejuit, și de aceas
tă dată, o vibrantă reafirmare 
a sentimentelor de dragoste 
fierbinte și profundă prețuire 
nutrite de oamenii muncii, fă-

TINERII FOTBALIȘTI ROMÂNI 
AU OEBUTAT VICTORIOȘI 

IN TURNEUL DE la BOGOTA
BOGOTA, 13 (Agerpres). — în 

prima zi a turneului internațio
nal de fotbal de la Bogota, se
lecționata de tineret a României 
a întîlnit formația Deportivo Pe
reira, care activează în prima di
vizie a campionatului columbian. 
Fotbaliștii români au obținut vic
toria cu 2—1. într-un alt meci, 
prima reprezentativă a Ceho
slovaciei a învins cu 2—0 echipa 
columbiană Millionarios.

La 22 $1 29 martie

H.C. MINAUR - TUȘ NETTELSTEDT 
IN SEMIFINALELE

„CUPEI CUPELOR- LA HANDBAL 
MASCULIN \

Conform tragem Io sorti, in primo 
semifinolo a „Cupei cupelor" Io 
handbal masculin se vor intîlrvi for
mațiile Handbal Club Minaur Baia 
Mare și TUS Nettelstedt (R.F. Ger
mania). Cele doua cluburi au con
venit asupra datelor de disputarea 
meciurilor tur și retur. Astfel, pro
gramul este următorul :

22 martie ora 18 (ora României), 
TUS Nettelstedt - H.C. Minaur Baia 
Mare (partida va f condusă de cu
plu suedes Broman - Wester) ;

29 martie, ora 17, H.C. Minau, 
Baia Mare - TUS Nettelstedt (vor 
arbitra norvegienii Anthonsen țl 
Bolstadt) 

ră deosebire de naționalitate, 
de întregul popor, fată de con
ducătorul iubit șl stimat al 
partidului $1 statului, pentru 
tot ceea ce a făcut și face pen
tru progresul, prosperitatea și 
demnitatea patriei, pentru în
florirea ei continuă,- în deplină 
independență * și suveranitate, 
pentru bunăstarea și fericirea 
națiunii, pentru creșterea pres
tigiului international al României socialiste.

Cu aceste calde sentimente 
a fost întîmpinat secretarul ge
neral al partidului la sosirea în 
impunătoarea sală a clubului 
întreprinderii, unde s-a desfă
șurat adunarea. Participant» au 
ovaționat și aclamat îndelung, 
au scandat cu înflăcărare 
„Ceaușcscu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“

Președintele Comitetului sin
dicatului întreprinderii „23 Au
gust". Dumitru Pădure, a salu
tat prezenta secretarului gene
ral al partidului, exprimînd to
varășului Nicolae Ceaușcscu 
cele mai vii, mulțumiri și re
cunoștință pentru tot ceea ce 
a făcut și face pentru ferici
rea clasei muncitoare, a între
gului popor.

Dînd glas dorinței unanime a 
participantilor, tovarășul Dumi
tru Pădure a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușcscu rugă
mintea de a lua cuvintul la 
adunare.

Primit cu nemărginita dragos
te și stimă, intr-a atmosferă de’ 
mare însuflețire, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu viu interes, cu deplină 
satisfacție și aprobare de par
ticipant!, fiind subliniată. în, 
repetate rînduri, cu puternice 
aplauze, urale și ovații. în sa
lă domnește o atmosferă entu
ziastă.. Cei prezenți la aduna
re scandează din nou. cu pro
fundă afecțiune și prețuire : 
„Ceaușescu — P.CR.".
„Ceaușescu și poporul", „Stima 
noastră si mîndria — Ceaușcscu, 
România". Sînt momente de 
înaltă semnificație care reafir
mă cu tărie voința acestui pu
ternic detașament muncitoresc, 
a întregii noastre clase mun
citoare, a întregii noastre na
țiuni, de a Urma cu neclintit 
devotament partidul, pe secreta
rul său general, pe drumul de 
luptă și glorie al edificării so
cialismului si comunismului în 
patria noastră.

Azi și miine, la Vaslui și Bistrița

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI11 
LA HANDBAL FEMININ

O Scria tic la Vaslui se anunfă deosebit de piiternied

• Finala: 22 februarie la Rm. Vilcca
Penultima etapă a „Cupei Ro

mâniei" la handbal feminin — 
ediția a TV-a — cea a semifi
nalelor se va desfășura azi si 
ftiîine la Vaslui și Bistriță. 
Dintre cele 8 formații calificate, 
5 sînt divizionare „A" (Pro
gresul București, Știința Bacău. 
Rulmentul Brașov, TEROM 
Iași și Constructorul Baia Ma
re), alte 3 provenind din eșa
lonul secund (Confecția Bucu
rești, Hidrotehnica Constanța și 
Vulturul Ploiești).

Grupa de la Vaslui ni se pa
re a fi mai puternică : in Sala 
sporturilor din localitate vor e- 
volua Știirița Bacău, Rulmentul 
Brașov, Progresul București și 
Confecția București, șansele de 
a ocupa primul loc fiind apro
ximativ egale. Și semifinala de la 
Bistrița stîrnește interes chiar 
și numai pentru faptul că Vul
turul Ploiești este pusă, proba
bil, In continuare, pe... fapte 
mari !’

Trebuie reținut faptul că
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Emanație a unui înalt gînd 
patriotic, „Dec ada" tre
buie să adune. ca in 

matca largă a fluviilor, toate 
resursele de vitalitate ale nației 
noastre. Sănătatea trupească a 
unui popor - la fel de impor
tantă ca adeea spirituală sau 
morală - se obține prin mobi
lizarea tuturor . voințelor intr-un 
singur curs, pînă .la plămădirea 
obișnuinței comune de a supu
ne corpul unor exerciții siste
matice, executate cu perseve
rență, dar și cu plăcerea' pe 
care ți-o dă actul sportiv.

Concepută ca o vitală acțiu
ne de igienă socială de revi
gorare la scara națiunii, „Da- 
ciada” trebuie să creeze o 
mentalitate, un mod de a gindi 
favorabil dinamicii fizice, favo
rabil eticii sportive, după cum

Progresul (prin victoria asupra 
Confecției) și Rulmentul Bra
șov (prin victoria in fața Ști
inței Bacău) — în seria I de 
la Vaslui, precum și Vulturul 
Ploiești (prin meciul cîșțigat cu 
Constructorul Baia Mare) și 
TEROM Iași (cîștigătoarea me
ciului cu Hidrotehnica Constan
ța) — în seria a Il-a de la Bis
trița intră în semifinale cu cite 
2 puncte. Iată și programul.

VASLUI :
Progresul București — Știința 

Bacău și Confecția București — 
Rulmentul Brașov (simbătă) : 
Confecția — Știința și Progre
sul — Rulmentul (duminică).

BISTRIȚA :
TEROM Iași — Constructorul 

Baia Mare și Hidrotehnica 
Constanta — Vulturul Ploiești 
(simbătă) ; Hidrotehnica — 
Constructorul și TEROM — 
Vulturul (duminică). în prima 
zi meciurile încep Ia ora 17, iar 
ta cea de-a doua la ora 9,30. 

trebuie să consolideze o mora
lă nouă, socialistă, a omului nou.

lată o paletă largă, un regis
tru care merge de la educație 
fizica, prin obișnuința mișcării 
in aer liber, pină la activita
tea sportivă și de la accepta
rea conștientă a binefacerilor 
exercițiilor gimnastice și atleti
ce, prin rigorile vieții raționale, 
pină la recunoașterea fair-play- 
ului.

Dacă toate acestea fac parte 
din „Daciadă", atunci putem 
considera marea competiție na
țională polisportivă - mult din
colo de limitele ei agonistice - 
drept o autentică și atotcuprin
zătoare sărbătoare a lumii 
sportului românesc.

Fiecare inițiativă locală face 
ca fluxul să sporească. Fiecare 
unitate cîștigată pentru ideea 
de antrenament și întrecere în
mulțește rîndurile unei mari 
brigăzi a sănătății consolidate. 
Masele cucerite pentru concep
tul de sport devin automat pri
mul rod al „Daciadei" I

Bătălia paralelă - îri aceeași 
campanie - se dă pentru o re
coltă de valori. Din mulțimi de 

| BOGATĂ AGENDĂ COMPETIȚIONALA 
| A „DACIADEI" DE IARNĂ

MIERCUREA CIUC - simbătă : festivitatea de deschidere, 
meciuri preliminare de hochei (juniori) ; duminică — în
trecerile de patinaj viteza (dacă timpul va permite), cro
sul popular pe schiuri „Maratonul zăpezii" ; luni — meciuri 
de hochei și întreceri de patinaj viteză.

IZVORU MUREȘULUI - simbătă și duminică : schi fond 
și schi alpin („Cupa U.T.C.”).

VALEA STRÎMBĂ - sîmbătâ și duminică : sărituri de la 
trambulină.

VATRA DORNEI - duminică : festivitatea de deschidere, 
„Cupa Federației" la sanie ; luni și marți - concursul de 
sanie (11—14 ani).

PĂLTINIȘ — duminică : festivitatea de deschidere, întreceri 
de schi fond (juniori); luni — întreceri de schi-fond, probe 
individuale ; marți - schi fond, probe de ștafetă.

SINAIA - duminică : festivitatea de deschidere, concursul 
internațional de bob „Trofeul Carpoți"; marți și miercuri — 
concursul de bob (seniori) 2 persoane.

Citiți în pag. 4—5 relatările trimișilor noștri din centrele
§ de sporturi de iarnă care găzduiesc întrecerile.
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practi.canți, inevitabil (dar nu 
de Io sine !), se ivesc și se pot 
culege (cu stăruitoare căutare, 
triere, selecție continuă) ele
mentele talentate care să mă
rească loturile de elită ale spor
tului nostru.

Asemenea ginduri și țeluri, 
transpuse Jn miezul de cleștar 
al anotimpului, dau imaginea 
reală a „Daciadei" de iarnă. 
In zilele acestea ale finalelor 
pe țară, cu un ecou viguros 
care poate însoți sunetele pli
ne ale „Cîntării României'1, dar 
și cu frumusețea specifică a 
voiniciei, agilității, rezistenței 
corporale, „Daciada” cheamă 
suflarea sportivă românească la 
un splendid festival de energie.

Să ne unim cu toții - orga
nizatori, activiști, antrenori, teh
nicieni, sportivi - ca să dăm 
strălucirea meritată acestei săr
bători. De la Vatra Dornei la 
Păltiniș și de la Miercurea Ciuc 
la Sinaia să răsune hotărîrea 
noastră unanimă de a sluji 
înalta misiune încorporată in 
numirea atît de simbolică^ a 
„Daciadei” !

Victor BÂNCIULESCU
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\>
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Cărți noi

TATĂL - 
MULTIPLI) CAMPION, 

FIUL — 
PENTRU ÎNCEPUT, 
DOAR CAMPION!

Marin Dumitrescu — un 
nume de legendă, am putea 
spune, din începuturile auto
mobilismului românesc. Cei 
care iubesc acest sport îl 
știu bine pe multiplul campion, 
cel care între anii 1947 și 1976 
a strălucit printre așii competi
țiilor automobilistice, colec- 
ționînd un număr impresionant 
de trofee. Campionul acelor 
ani se poate mîndri cu multe 
alte performanțe deosebite, 
Intre care : promovarea unui 
stil de pilotare original, specta
culos. pregătirea primului au
tomobil românesc de competiție 
bazat pe un produs de serie : 
Dacia 1 300 — grupa a Il-a, 
care s-a impus atît pe plan in
tern. cît si internațional. „Un 
om — spunea ing. Victor Ma- 
teevici. președintele Federa
ției române de automobilism si 
karting — a cărui viață a fost 
închinată cu rară pasiune aces
tui sport al curajului, bărbăției, 
cavalerismului și dibăciei — 
trăsături atit de proprii po
porului nostru, pe care trebuie 
să le sădim și să le cultivăm 
necontenit in sufletele genera
țiilor care vin".

Marin Dumitrescu — cel des
pre care se poate spune că a 
creat o școală de automobilism 
de performanță — a făcut In 
ultimii doi ani, din nou. o Is
pravă demnă de toată lauda. A 
format, la Institutul politehnic 
din București, o echipă de au
tomobilism, din conducători pa
sionați, talentați dar... total ne- 
cunoscuți în acest sport : Mihai 
Alexandrescu — remarcat în u-

RACHETOMODELIȘTII SUCEVENI AU AJUNS SA REPREZINTE JARA!
La Festivalul sporturilor de 

iarnă de la Cîmpulung Moldo
venesc, in cadrul festivității de 
deschidere, atenția asistenței a 
fost atrasă la un moment dat 
de o șuierătură prelungă. Spre 
Înaltul cerului se înfigea cu 
viteză crescîndă ceva ca o să
geată și, acolo, sus, după un 
moment de cumpănă, pocnea o 
mică parașută, care avea să a- 
ducă lin spre pămînt un ste- 
guleț tricolor. Altă lansare și în 
curînd un steguleț roșu plutea 
peste stadion. A urmat un fa
nion cu însemnele „Daciaddi". 
Rachetomodeliștii de la Clubul 
sporturilor tehnico-aplicative 
din Suceava cinsteau. în felul 
lor, această sărbătoare a spor
turilor de iarnă din cadrul ma
rii competiții polisportive na
ționale, încîntînd pe partici
pant! cu măiestria lpr.

I-am văzut la ei acasă pe a- 
cești meșteri pasionați șî har
nici, conduși de președintele 
clubului, maestrul sportului Sil
vestru Moraru, sufletul și cre
ierul acestui colectiv. în curs 
de aranjare a noului sediu din 
centrul orașului, Moraru și ai 
săi (Dorin Todoroc, Constantin 
Croitor și Vasile Autoci) nu 
neglijează nici „producția", a- 
cest club ocupîndu-se deopo
trivă de inițierea copiilor în 
tainele modelismului, promo- 
vînd înalta performanță și a- 
sigurînd producția tuturor ce
lor de trebuință. Da, Silvestru 
Moraru și ai săi nu așteaptă 
totul de-a gata, nu se plîng că 
nu știu ce întreprindere mare 
sau mică nu produce materiale 
de specialitate. Și asta pentru 
că... nu au timp de pierdut. în 
atelierul principal se află o

I
IN ATENȚIA ASIGURAȚILOR
Administrația Asigurărilor de Stat aduce la cunoștința 

cetățenilor care au contractate asigurări de bunuri, de per
soane si de răspundere civilă, cu plata primelor In rate, că 
este necesar să achite la termen aceste rate, pentru a nu 
prejudicia continuitatea raporturilor de asigurare.

Pentru a se economisi timp la plata ratelor respective de 
prime, asiguratii au posibilitatea să achite, anticipat, mai 
multe rate de prime, pe un trimestru, semestru sau an.

Plata ratelor de prime se poate face Ia responsabilii cu 
asigurările dih unitățile socialiste, la agenții si inspectorii 
de asigurare sau. direct. Ia orice unitate ADAS.

De asemenea, plata primelor de asigurare se poate face 
si prin consimtămint scris, care constă în împuternicirea 
ce șe dă de către asigurați lucrătorilor care efectuează 
plățile de retribuții de a achita Administrației Asigurărilor 
de Stat, din drepturile lor. primele, atît pentru asigurările 

în curs, cît șl pentru cele pe care le vor încheia sau 
reînnoi.

Grupul „politehniștilor" și mașinile lor de concurs...

nele concursuri de îndemî- 
nare din cadrul „Daciadei", 
Radu Dumitrescu, Ion Anton, 
Paul Badea, Sergiu Celibidache 
șl Gh. Neagu. Cu excepția ulti
mului, încă elev, toți studenți 
ai Facultății de transporturi — 
secția autovehicule rutiere. Cu 
meticulozitate de ceasornicar și 
o profesionalitate de nivel înalt, 
antrenorul a început să-i în
vețe pe tinerii săi cum se pre
gătește o mașină de concurs, 
care sînt secretele conducerii de 
performanță și mai ales Că au 
datoria să muncească cu serio
zitate pentru a deveni oameni 
utili societății în care trăim. Și 
rezultatele, în scurt timp am 
spune, au fost dintre cele mai 
frumoase. Studenții au migălit 
cu interes la mașini (din u- 
nele... clasate au făcut autotu
risme de concurs), îmbinînd 
cele învățate cu practica și 
„Politehnica București", avînd 
sprijinul neprecupețit al Insti
tutului (remarcabil ajutorul pre
ședintelui secție auto — prode
canul Eugen Negruț), a Uțcat 
cu ajutorul necunoscuților săi 
rapid pe treptele performan
ței : M. Alexandrescu a cuce
rit două titluri de campion (la 
viteză în coastă) și unul de vi

planșetă de proiectare, pe care 
prind viață ideile, căutările ce
lor patru. Și am văzut cum a- 
ceste idei și căutări se mate
rializează în avioanele și ra- 
chetele-jucării, niște jucării 
care dezvoltă gustul pentru 
tehnică... mare, pentru creația 
tehnică. Dar cei de aici nu se 
mărginesc să producă cele ne
cesare lor. Ei asigură impor
tante elemente de construcție 
și pentru modeliștii din județ, 
ba chiar și din alte părți ale 
țării. Numai în 1980 (clubul a 
luat ființă în aprilie) au pro
dus 15 000 de micromotoare de 
rachetomodele, 15 000 de aprin
zătoare electrice, 6 000 de ba
ghete din lemn de rezonanță 
de Moldovița, truse cu racheto
modele ș.a. care au făcut să 
crească numărul modeliștilor șl 
au contribuit la autofinanțarea 
clubului.

între performanțele membri
lor clubului se numără cele 14 
titluri de campioni republicani 
și cele 9 locuri II la seniori, 
tineret și juniori cucerite anul 
trecut, ca și locul III (după 
U.R.S.S. și Bulgaria) la euro
penele de rachetomodele din 
Bulgaria, unde sucevenii au re
prezentat țara noastră. Să a- 
dăugăm cele trei recorduri na
ționale stabilite în 1980 Ia ra
chetomodele de Dorin Todoroc 
(două) și Constantin Vicol. Dar 
să nu uităm că Silvestru Mo
raru are un record mondial la 
rachetomodele S3D (durată cu 
parașuta, 20 N/s), stabilit la 
Clinceni.

în cele 14 grupe de nivel re
publican activează 17 maeștri ai 
sportului și 30 de sportivi cu 
cat. I de clasificare. Gheorghe 
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cecampion la viteză pe circuit; 
Radu Dumitrescu — un titlu de 
campion la viteză pe circuit și 
unui de vicecampion la viteză 
in coastă. Și ceilalți s-au com
portat bine, dovadă că „Poli
tehnica București" este cea de 
a doua echipă a țării, după 
î. A. Dacia Pitești, in campio
natele republicane de viteză pe 
circuit și viteză in coastă. în 
urma formației studențești, în
ființată doar de doi ani, se află 
echipe cu tradiție Și posibilități, 
ca : I.N.M.T. București, CSU 
Brașov, Unirea Tricolor Bucu
rești, Politehnica Timișoara ș.a.

Cel mai frumos succes al 
multiplului campion Marin Du
mitrescu este ^realizarea ca 
sportiv și ca om a fiului său 
Radu Dumitrescu (mai sus a- 
mlntit), care a devenit și el 
campion, avînd și două titluri 
de vicecampion. Sportiv tînăr, 
talentat, mecanic excelent, de 
o modestie deosebită, student a- 
cum în anul V al Facultății de 
transporturi, el pregătește în 
prezent lucrarea de diplomă și, 
evident, noul sezon automobi
listic. Fiul calcă pe urmele ta
tălui. Frumoasă și pilduitoare 
tradiție.

Modesto FERRARINI

Hapenciuc a venit ca pionier în 
secția din care s-a dezvoltat 
clubul. Maestru al sportului, 
autorul unui record mondial, el 
este azi student în anul IV la 
„T.C.M." Suceava. Alexandru 
Maiorescu, maestru al sportu
lui și el, îl scula pe Silvestru 
Moraru la 5 dimineața, să-1 ia 
la antrenament. Azi e student, 
tot la „T.C.M.", Ia Iași. De 
cîte ori vine pe acasă, dă o 
fugă și Ia club, să mai lucreze 
ceva. Și ca ei sînt mulți.

— Proiecte pentru anul în 
curs, tovarășe Moraru ?

— Participarea la toate com
petițiile republicane, un titlu 
balcanic și 5 000 de truse com
plete de rachetomodele, un nou 
produs al colectivului nostru.

Am văzut acest produs nou. 
Dacă n-ar fi fost pe masă gră
mezi din elementele care com
pun această trusă, în curs de 
fabricație, am fi jurat că cutia 
aceea elegantă, cu tot ce con
ține ea, este adusă cine știe 
de unde...

Mircea COSTEA

PAMFIL MANEA, BUCU
REȘTI. Ceea ce vi s-a spus 
este adevărat. Pînă in anul 
1881 meciurile de fotbal se 
desfășurau fără... arbitri, căpi
tanii celor două echipe punîn- 
du-se de acord asupra decizii
lor. Se împlinesc, deci, 100 de 
ani de la apariția primilor „ca
valeri ai fluierului". Evident, a 
fost un pas înainte in asigu
rarea unor mai bune condiții de 
joc, de aplicare a regulilor a- 
cestei discipline sportive atit 
de populare astăzi, deși nu s-ar 
putea spune că discuțiile in 
terenul de joc au încetat oda
tă cu începerea activității de 
arbitraj. Poate chiar că s-au ■ 
înmulțit! Măcar dacă meciurile 
din retur mă vor contrazice in

ȘARJE DIN VÎRFUL PENIȚEI
Al. Clenciu este un nume în caricatura românească, 

acidulatele sale „șarje" fiind inconfundabile. Puține sînt, 
credem, domeniile de activitate care să fi scăpat ..ochiului" 
caricaturistului. Sportul nu face nici el excepție. O dovadă, 
nu numai caricaturile apărute în paginile diverselor publi
cații. ci și recenta sa carte. în care descoperim, dacă vreți, 
un nou „chip" al „Idolilor cu crampoane". al acelora pe 
care i-am admirat sau îi admirăm, al acelora pe < are i-am 
criticat sau îl criticăm, dar pe care totuși îi îndrăgim. în- 
tr-un cuvînt al fotbaliștilor noștri. De la Ladislau Rafinschi 
— cel care s-a aflat în 1932 la ediția ..mondialelor" din 
Uruguay — la Ghiță Ciolac, de la Mircea David (Il Dio) la 
Rudolf Cotormani (Fachirul), de la Stefan Dobay la Titus 
Ozon, de la Nicolac Dobrin la Ladisijui Bbloni, de la Au
rel Beldeanu la Cornel Dinu, de la 1 la... peste 100 de ju
cători, fără a-î omite si pe ..oamenii' din umbră" — antre
norii — Cibi Braun, Virgil Economu, Angelo Niculescu. Ște
fan Covaci, Valentin Stănescu. Bazil Marian, Constantin 
Teașcă etc. Nu sînt uitați nici cronicarii, aceia care, etapă 
de etapă (si între ele), se află în mijlocul furtunilor fotba
listice. aducînd... ecourile spre publicul atit de dornic de 
noutăti.

Sub condeiul incisiv al lui AI. Clenciu descoperim o altă 
fațetă a oamenilor care ..fac" fotbalul. O lume în tuș si 
linii groase care place chiar dacă adesea simțim și cele 
cîteva picături de acid care arde. Fănus Neagu avea drep
tate cînd spunea : „Anormal, noi gindim frumos despre 
nea Sandu. în ziua cînd el va gîndi frumos despre noi. în
seamnă că nu vom mai fi. Pentru că asta e caricatura : să-I 
înjuri pe cel pe care îl iubești".

A. B. GUL ÎNVĂȚĂTORULUI
Procesul de învătămint modern impune predarea educa

ției fizice în scoală încă de la prima clasă si nu dintr-un 
„capriciu", ci pornindu-se de la experiența de veacuri în 
acest domeniu, domeniu de activitate cu influente deose
bite asupra organismului, mai ales la vîrstele mici. Despre 
rolul si scopul educației fizice s-a scris mult si nu dorim 
să revenim, dar dorim să subliniem necesitatea ca ea să fie 
predată în scoală Ia nivelul cerințelor fără concesii și oco
lișuri. tinind seama că in această perioadă se formează și 
se inrădăcinează deprinderi pentru mai tirziu. Acesta este 
șl scopul lucrării „A.B.C.-ul învățătorului pentru predarea 
exercitiilor fizice", realizată de Aurelia Stoicescu, lucrare 
care, prin prezentarea a numeroase exerciții si iocuri des
tinate claselor I—IV, vine în sprijinul învățătorilor in reali
zarea unor ore atractive, cu un bogat conținut instructiv. 

CALITĂȚILE FIZICE SÎNT NEGLIJATE ? 
în loc de orice prezentare, vom da cuvîntul autorului, 

prof. dr. Andrei Demeter, care în prefața noii sale lucrări 
„Bazele fiziologice și biochimice ale calităților fizice" — 
scrie : „Ridicarea continuă a nivelului performanțelor spor
tive pe plan mondial se realizează in zilele noastre prin per-' 
fecționarea tuturor laturilor si componentelor antrenamentu
lui sportiv, precum și a instalațiilor si materialelor de concurs. 
Totuși, după părerea noastră, una din cele mai importante 
pîrghii ale progresului o constituie dezvoltarea substanțială a calităților fizice... Scopul lucrării dc fată este de a servi 
drept călăuză in înțelegerea si însușirea bazelor fiziologice 
ale dezvoltării calităților fizice ale omului atit în cadrul 
educației fizice, cît și în procesul de pregătire a sportivi
lor de înaltă performanță... Sperăm, prin editarea acestei 
lucrări (...), să venim in ajutorul profesorilor de educație 
fizică, antrenorilor și metodiștiior în orientarea si funda
mentarea științifică a activității lor de zi cu zi". Sperăm că 
cei interesat! vor fi cît mai receptivi. .

Emanuel FANTÂNEANU

Masă rotundă
„PROBLEMATICA REFACERII Șl INTEGRAREA El 

ÎN CONCEPȚIA MODERNĂ DE ANTRENAMENT"
Centrul de cercetări pentru educație fizică șl sport organi

zează, luni 1S februarie a.c„ ora 12,10 în sala din Bd. Muncii 
37—3S, o masă rotundă cu tema : „Problematica refacerii șl 
integrarea ei In concepția modernă de antrenament'*. Vor pre
zenta expuneri psihologii Maria Șerban și C. Tjbără, prof. C. 
Hăduț, dr. Ileana Milltaru, farmacologu) Gh. Popescu

Mscuțla va fi condusă de prof, dr Nicu Alexe, directorul 
C.C.E.F.S. Antrenorii, proresorli de educație fizică, medicii spor
tivi, activiștii sportivi șl sportivii fruntași sint invitați să 
participe.

această privință. Dar nu prea 
cred..,

TITU FILIPIDESCU. BUCU
REȘTI. Știrea sportivă a zilei : 
Răducanu Necula, jucător și 
antrenor la Autobuzul Bucu
rești ! Și acum, să auzim pă
rerea dv. in legătură cu acest 
fapt :

Aici va fi cuminte jucătorul.
De teamă să nu-și supere... 

antrenorul !
EMANUEL LUNGU, SINA

IA. Prin Ilie Năstase ți Ion 
Țirlac, România a fost prezentă 
la trei finale ale Cupei Davis. 
Ultima oară, in 1972, la Bucu
rești, contra aceluiași adversar 
pe care îl intilnise în preceden
tele două meciuri la el acasă : 
S.U.A.

MIRCEA VRASTI, PLO
IEȘTI. Și eu, ca si dv.. am ur
mărit cu interes cariera pugi-

listică a lui Cassius Clay care', 
probabil, se numără printre cei 
mai buni „grei" pe care i-a 
avut, de-a lungul anilor, boxul 
profesionist, alături de Joe 
Louis (campion mondial timp 
de 12 ani) și Jack Dempsey, 
Dar n-a știut să se retragă la 
timp, oferindu-ne, în felul a- 
cesta penibilul spectacol din 
meciul cu Larry Holmes. Dar 
parcă e sigur că acum a a- 
bandonat boxul ?
.GHEORGHE BUZESCU. — 

CONSTANȚA. In cursul acelu
iași meci, un arbitru nu poate 
arăta de două ori cartonașul 
galben aceluiași jucător. După 
primul cartonaș galben, la co
miterea unei noi infracțiuni 
care s-ar încadra in limitele a- 
vertismentului, jucătorul res
pectiv va primi cartonașul roșu, 
de eliminare din teren.

Ilustrații ; N. RODICA j
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a fost re- 
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Sala tineretului din 
Bacău, nu departe de 
„Casa memorială Ba- 
covia", e un .adevărat 
laborator al 
performanțe în 
nastică. Printre 
și paralele, sau 
propierea gropii 
tru sărituri — 
gură foarte cunoscută: 
Gabriela Trușcă, com
ponentă a echipei de 
„argint" a Olimpiadei 
din 1976. Aici. timp 
de 16 ani, Gabriela 
Trușcă a fost, pe rind, 
o începătoare timidă, 
apoi o speranță a 
gimnasticii, în fine o 
maestră în plină glo
rie, iar de doi ani — 
antrenoare I întrebată 
cum se simte în pos
tura de antrenoare, 
Gabriela Trușcă ne-a’ 
spus : „Acum este 
mai grea decît atunci 
cînd totul depindea 
numai de munca și 
conștiinciozitatea mea. 
împreună cu mai ex
perimentatul meu co
leg, profesorul Con
stantin Vrabie, antre
nor de categoria a
II- a, mă ocup de 
grupe de fetite, 
deosebit de greu 
dar plăcut — 
crezi eu grupe 
pU — continuă 
profesoară de 
tie fizică de 
gen. nr. 15, antrenoa
re de categoria a
III- a.

— Care este pro-

marii 
gim- 
birne 
în a- 
pen- 

o fi-

DE LA MINIBSSCHET. COȘGETERA A CAMPIONATULUI EUROPEAN DE JUNIOAREI

MAGDALENA PALL, născută la 13 ianuarie 1963, la Sin- 
crăieni Ciuc, județul Harghita. Practică baschetul (minibas- 
chet) din clasa a Il-a a $c. gen. 6 din Brașov ; primul an
trenor : Octavia Simon ; din 1973, Gh. Roșu ; campioană na
țională (cu echipa C. S. Ș. Brașovia) la minibaschet, juni
oare III, II și l cea mai bună jucătoare a echipei Romă- 

. junioare jj din coșgetera corn
ii 12-a a Liceului industrial Săcele.

— Magdalena Pali,
echipa națională de __ ____ ,
17 ani, ai devenit titulară. Nu regreți, to
tuși, că ai ales baschetul, în loc să fi prac
ticat un sport aureolat cu mari succese pe 
plan internațional ?

— O
școlară te călăuzește pe același drum pînă 
la capătul lui, mai ales cînd faci parte din 

' colective r Lit de unite cum sînt cele ale Clu
bului sportiv școlar Brașovia și clubului 
sportiv Voința (n.r, : ca și alte baschetbaliste 
fruntașe, Magdalena Pall beneficiază de re
gulamentul dublei legitimări). în plus, am 
avut avantajul de a fi pregătită de doi an
trenori pasionați de baschet, oameni cu înal
tă capacitate profesională și excelenți peda
gogi : Gheorghe Roșu și Octavia Simon. De 
aceea, nu îmi pare rău de alegerea făcută. 
Dimpotrivă.

— Cum izbutești să îm
paci școala cu rigorile 
sportului de performan
ță, ținînd seama de fap
tul că amîndouă te so
licită mult ?

— Prin muncă multă, 
prin încercare permanen
tă de autodepășire, prin 
organizarea minuțioasă a 
Întregii

— Ce 
avut ca 
ticării 
performantă?

— în primul rină cea creată de obținerea 
unor succese pe plan sportiv, care m-au sti
mulat pentru a mă antrena mai mult și mai 
bine. Apoi, participarea la competiții mi-a 
permis^ să cunosc frumusețile patriei, reali
zările în domeniul industrial, economic, cul
tural, să-mi îmbogățesc cunoștințele geogra
fice și să cunosc specificul unor țări în care 
am concurat.

— Cîteva gînduri despre viitor ?
— Absolvirea liceului, succes la examenul 

de intrare în facultatea de educație fizică, o 
contribuție cît mai substanțială la buna com
portare a reprezentativelor de senioare și de 
junioare ale României care vor participa. în 
anul 1981, Ia competiții de anvergură, în pri
mul rind „Universiada".

îl împiedică să 
Acest citat din 
J. J. Rousseau 
frontispiciul o-

Cumpătarea și munca sînt 
cele două leacuri adevă
rate ale omului : munca 

îi sporește pofta de mîncare, 
iar cumpătarea 
abuzeze de ea". 
„Emile" al lui 
ar putea sta pe 
ricărui manifest pentru o viață 
rațională, recomandată omului 
modern.

Moderația este un remediu 
excelent cînd se completează cu 
alte măsuri care să facă viața 
mai bună, pentru că traiul 
chibzuit nu se reduce Ia rapor
tul hrană-cantitate. Există des
tule alte componente impor
tante ale vieții raționale. Cele 
30.000 de muncitoare din indus
tria textilă a județului Bihor 
au descoperit una dintre aces
tea : GIMNASTICA IN PRO
DUCȚIE. Să alungi oboseala 
din timpul orelor de lucru, să 
te destinzi în mijlocul zilei de 
muncă, să-fi îndrepți coloana 
vertebrală după mai multe ore 
de ședere in aceeași poziție, 
să-fi reîmprospătezi forțele — 
iată cîteva din trebuințele o- 
mului muncii in procesul de 
producție, care pot fi satisfă
cute — atît de simplu ! — prin 
gimnastica La locul de muncă, 
element de educație fizică și de 
viață rațională.

gramul de lucru 7
— Lucrăm in fie

care zi, inclusiv du
minica. Altfel nu se 
poate progresa. Numai 
cele mici vin la sală 
doar de trei ori pe 
săptămină. Dorința 
mea cea mai mare 
este să pregătesc 
măcar o fetită care 
să încerce, ca și mi
ne, fiorii și 
să n-o 
bucuriile de neegalat 
ale unui succes obți
nut la Jocurile Olim
pice.

— Deci, în perspec
tivă. o nouă... 
briela Trușcă î

Discuția se purta 
despre portarii de po
lo. în memorie ne 
stăruia imaginea ce
lui pe care-1 socoteam 
a fi cel mal bun pe 
care l-a avut țara > 
timișoreanul Zoltan 
Norman, portarul e- 
chipei campioane 
ILSA (1948—51). Par-

Nu, mai multe ! 
Ele se numesc, deo
camdată, Luminifa 
Loca, selecționată in 
Iotul speranțelor olim
pice. Gianina Cristo- 
for sau Mihaela Săn- 
dulet- E un vis pe ca- 
re-1 doresc transformai 
in realitate, și pentru 
motivul că ar repre
zenta un semn de re
cunoștință — in timp 
— fată de fosta mea 
profesoară, Maria Sl- 
mionescu.

că stîrnit de o secre
tă ambiție, antrenorul 
Paul Niculescu ne-a 
propus pe loc să ne 
arate pe cel care ne 
va face să-I uităm pe 
Norman...

L-am văzut la ba
zinul Horească din 
Capitală, antrenîndu- 
se in apă cu o halteră 
de 20—30 kg, pe care 
o ținea deasupra ca
pului, pentru a îngre
una efortul șl a pre
lungi starea de sus- 
tentație. Fotoreporte
rul nostru poate con-

SORIN DIACONU

MÂI BUN DECÎT NORMAN

Firește, stimuiînd introduce
rea exercitiilor de gimnastică 
in pauza de la mijlocul zilei 
de lucru, Comisia- sport-turism 
a Consiliului județean al sindi
catelor Bihor (prin președintele 
său Vasile Derșidan) nu a des
coperit ceva nou, dar are me
ritul mare de a fi dat caracter 
de masă acestei inițiative. Ar 
fi fost greu să vedem „la lu
cru" toate textillstele bihorence 

TEXTILISTELE BIHORENCE AU DESCOPERIT

din Marghita pînă în Salonta, 
din Aleșd pînă-n Beiuș. Iată 
de ce am ales, ca „eșantion", 
fabrica de tricotaje „Miorița" 
din Oradea.

Cînd auzi de departe, din 
străzile învecinate, cîteva acor
duri din „marșul lui Iancu", 
poți fi sigur că e ora 11. că 
lucrul s-a oprit pentru cîteva 
minute și că muncitoarele din 
toate atelierele ies la marginea 
culoarului de trecere și încep 
executarea unui ansamblu de 
mișcări de gimnastică. Exerci- 

firma că, pentru a-I 
poza cît mai avanta
jos, subiectul nostru 
stătea afară din apă 
(pînă sub brîu) timp 
de 7—8 secunde. Cine 
știe ce înseamnă pen
tru un atacant în po
lo ca portarul să nu 
recadă în apă la pri
ma fentă, va înțele
ge valoarea presupusă 
care i se acordă de 
pe acum acestui tlnăr 
de nici 18 ani. Tru
pește splendid clădit 
(1,89 m și 80 kg), So
rin Diaconu, elev în 

clasa a Xl-a a Lice
ului de filologie-isto- 
rie „Ion Creangă", 
este de pe acum por
tar în lotul 
naționale de
și firește al echipei 
divizionare 
Triumf 
unde este
gătit și asistat de an
trenorul Aurel Iones- 
cu. Relevat pe plan 
internațional încă de 
la turneul „Prietenia", 
la ‘Kirdjali, in Bulga
ria. fiind declarat cel 
mai bun portar al 
competiției, școlarului 
bucureștean i se pre
văd frumoase succese 
in colo, (vib.) 

Francisc 
îndeo- 

perfor- 
instruc- 
produc- 
au fost

țiile nu sînt alese și nici nu 
se execută la întîmplare. Ele 
sînt rodul unor îndelungate 
studii. Asociația sportivă a in
dustriei ușoare (vicepreședinte 
Ioan Alic, secretar " 
Kovăcs) a recomandat 
sebi foști sportivi de 
manță pentru rolul de 
tori de gimnastică în 
ție. tn ultimii 6 ani 
formați 360 de asemenea in

structori, care participă la un 
schimb de experiență anual or
ganizat de sindicate. Studiile 
de specialitate au fost conduse 
de prof. Vasile Laza, precum 
și de numeroase brigăzi de stu- 
denți din Institutul de învăță- 
mint superior din Oradea.

La secția de confecții, unde 
o muzică discretă, armonioasă, 
însoțește mișcările practicante
lor gimnasticii in producție, o 
întrebăm cum se simte pe 
Viorica Buibaș, fruntașă la lu
crul de mină. „După cîteva

Istoria sportului bîrlădean se 
identifică într-o bună măsură 
cu cea a rugbyulul, sport care 
a cunoscut — în multiseculara 
așezare moldavă de pe rîul 
care a dat numele actualului 
municipiu — o dezvoltare ver
tiginoasă.

Documentele atestă faptul că 
primul nucleu bîrlădean de 
rugby datează din anul 1956. El 
este creația cîtorva tineri en
tuziaști, printre care Nicolae 
Balcan și Ion Mirea. Veniți de 
la Iași — unde dezlegaseră 
tainele sportului cu balonul 
oval — ei au găsit aici teren 
fertil pentru a pune, bazele u- 
nei echipe, pe Iîngă asociația 
sportivă „Constructorul". O 
prezentă de încercare — de doi 
ani — în Divizia „B“ ; apoi, 
noua formație promova în pri

Rulmentul, merituoasă exponentă a școlii btrlădene de rugby, est» 
prezentă de mal bine de un deceniu tn Divizia „A". In Imagine, 
fază de la un meci pe care XV-le Rulmentului (tn tricouri cu dungi) 
l-a susținut tn Capitală tn compania formației Steaua.

mul eșalon al rugbyulul româ
nesc. După Politehnica Iași, tî- 
nărul XV bîrlădean, acum sub 
însemnele asociației Rulmentul, 
era a doua formațiedin Mol
dova care realiza o asemenea 
performanță. O prezență aproa
pe neîntreruptă în elita spor
tului cu balonul oval de la noi 
i-au asigurat cițiva antrenori 
dintre foștii jucători din loca
litate, ViorcI Călin, Virgil Mi- 
halașcu șl Marin Rainea.

Azi, XV-le bîrlădean are la 
timonă pe prof. Petre Florescu, 
maestru emerit al sportului, și 
Mircea Paiu ; un tandem . des
pre care toată lumea rugbystică 
din municipiu are numai cuvin
te de laudă, pentru că e vorba 
de doi tehnicieni ambițioși, 
priceput! și exigenți care, cum 
sublinia ing. Toader Berlea, 
tînărul și tenacele președinte 
al secției de rugby, „doresc să 
facă din Rulmentul o echipă 
demnă de ceea ce a fost pînă 
nu de mult ; o pepinieră per
manentă de jucători 
pentru Moldova, ci 
țara întreagă".

Rulmentul Bîrlad 
almente o pepinieră _ _ .
lui românesc, cu deosebire în 
ultimii 15—20 de ani. în ma
nuscrisul unei mini-istorii a e- 
chipei, care își va sărbători în 

mișcări, aplecări, genuflexiuni, 
parcă mă dezmorțesc, mă simt 
mai vioaie și reiau lucrul cu 
mai multă poftă. Bine ar fi 
dacă și acasă mi-aș putea im
pune să fac cîteva minute de 
gimnastică pe zi. Simt nevo
ia !“. La sala de mașini, conduc 
pauza de gimnastică două 
muncitoare : Maria Ivan și Ca- 
ti(a Ștef. „Rezultatele se văd 
nu numai pe planul sănătății 
muncitoarelor, ci și In produc
ție. Constatăm, in atelierele 
care practică eu consecventă 
gimnastica, o creștere a pro
ductivității de aproximativ 3 Ia 
sută" — ne mărturisește Ma
ria Bilț, președinta Comitetului 
sindical. O confirmare necesară 
ne-a venit și din partea me
dicului coordonator al dispen
sarului de întreprindere „Mio
rița", dr. Dan Gorovei, care 
ne-a declarat că datorită diver
sificării exercițiilor în funcție 
de locul de muncă și a contri
buției personalului sanitar la 
această acțiune, morbiditatea a 
scăzut în întreprindere cu a- 
proape 35 la sută.

în importantul sector texti- 
Iistic bihorean, viața rațională, 
cumpătată, dusă după reguli pe 
care sportul le sugerează, a 
cîștigat noi adept! !

Victor BĂNCIULESCU

•.
curînd un sfert de veac de e- 
xistență, am găsit consemnat 
cel mai bun XV din... toate 
timpurile. Arată astfel : Duță — 
P. Motrescu, M. Paiu (Sabău), 
St. Cristea, Rainea — Bucos, 
Florescu (Bărgăunaș, D. Rășca- 
nu) — Băltărețu (Spiratos), If- 
timie, Gh. Rășcanu — Posto- 
lachi, Mclinte — Bogos, Băn- 
ceanu, Milialașcu. Mulți dintre 
aceștia au fost internaționali. 
Alți jucători bîrlădeni s-au im
pus ca titulari de nădejde In 
formații divizionare „A" : 
Steaua, Dinamo, R.C. Grivița 
Roșie", ,,U“ Timișoara. Politeh
nica Iași. Oricum, bîrlădcnii tră
iesc satisfacția de a fi ereat un 
vad puternic rugbyului nostru.

totodată de a fi modelat nu 
numai sportivi adevărat!, ci și 
oameni integri; toti cei amintiți 
mai sus se bucură de prețuirea, 
colectivelor în care muncesc.

Această ultimă trăsătură cau
tă să o sublinieze însuși direc
torul întreprinderii de rulmenți 
din Bir Iad, ing. Diomed Năs- 
tase : „Dintotdeauna in sinul 
lotului de rugby au fost tineri 
pentru care sportul n-a însem
nat un simplu divertisment, ci 
o școală. O școală a muncii 
perseverente, plină de pasiune, 
de respect pentru colectiv, dar 
și pentru adversar. Iată de ce 
iubim rugbyul și pe rugbyștl, 
bucurîndu-ne că actualii jucă
tori continuă o tradiție stator
nicită, frumoasă și demnă".

Intr-adevăr, tradiția continuă, 
întregul lot al Rulmentului, al
cătuit din jucători tineri (me
dia de vîrstă — 24 de ani), este 
încadrat în producție ; sportivii 
muncesc, mulți dintre ei învață, 
își completează studiile pentru 
a deveni tehnicieni cu o înaltă 
calificare, subingineri (există o 
școală în localitate) sau ingi
neri.

I-am văzut pe jucători la cî- 
teva antrenamente, efectuate 
pe frumoasa bază sportivă a 
întreprinderii (în primăvară, cu. 
una din tribune — 3 000 de 
locuri — gata să-și primească 
spectatorii). Pregătire fizică in
tensă, în două manșe zilnic ; 
mare apetit pentru lucrul In 
aer liber, pe zăpadă, alternat cu 
antrenamente în sală, de tehni
că, incluzînd sporturi comple
mentare, baschet și handbal cu 
precădere. O notă bună pentru 
zelul manifestat de întregul 
lot ; mențiuni pentru foarte 
tinerii Livin Ilodorcă (fundaș), 
Luca Abutoaie (centru) și Nelu 
Ștefănică (închizător de linia a 
3-a) care anunță... viitori posi
bili titulari ai loturilor repre
zentative, la diferite eșaloane. 
Aceeași mențiune și pentru 
Marin Rainea. care pregătește 
lotul de Divizia „B“ — tineret 
(din rîndul căruia va promova 
în „A", chiar în acest an, cel 
puțin trei jucători, pe Cănia și 
Enache — linia a 3-a și pe 
Cernat — stîlp), ca și pentru 
prof. Mihai Stoica, al cărui 
aport la instruirea copiilor și 
juniorilor este

Se vorbește 
de un viitor 
RULMENTUL, 
ar putea fi și o realitate. Spor
tul cu balonul oval are acolo 
jucători la toate eșaloanele de 
vîrstă și condiții care pot de
termina înființarea unui club. 
Ar fi încă un pas spre tot mal 
multe Împliniri 
vrednic centru rt 
vean 1

remarcabil, 
mult, la Bîrlad, 
RUGBY CLUB 
Este o dorință,

l ale acestui
iic centru rugbystic moldo-

Tiberiu STAMA



DACAAVA

acum la cea de a 
în munții Cibinului, 
centre tradiționale 
unor frumoase festivități de deschidere, ca și

marii competiții sportive na- 
doua ediție de iarna. De pe 
trecînd prin Valea Prahovei 
ale sportului de iarna sini
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PRIMI]
Ninsoarea abundenta de joi a stîrnit glasuri de bucurie în rindurile 

miilor de participanți la finalele pe țara ale 
țîonale „Daciada", aflata 
obcinele Bucovinei și pînâ 
și depresiunile Harghitei, 
gato pentru ceremonialul 
pentru startul întrecerilor.

albe" polarizează atenția tuturor cercurilor noastre sportive, ele urmînd sâ 
reflecte nivelul de dezvoltare a disciplinelor hibernale în țara noastrâ. In ultima instanța, am
ploarea acestor întreceri este una dintre expresiile creșterii indubitabile a calității vieții în socie

tatea noastrâ socialista.
In paginile de fața trimișii ziarului nostru la finalele „Daciadei* de iarna prezintă reportaje 

și comentarii de la fața locului.

Finalele „Daciadei 
nivelul

miercurea cmc

PE GHEATA Șl PE ZAPADA, INTRE „MARATONUL SĂNĂTĂȚII
t

La Vatn 
a întreceri 
sau boberi 
nicipiului 1 
care țintes 
ai „Daciac 
chelate. în 
covei, seci 
ținut să n< 

„Stațiune 
oaspeții, pe 
nie. Ei voi 
pe o pistă 
unul din v 
pistă in 
diferență 
nu mai 
amplasat

SI SIMPOZIONUL HOCHEIULUI JUVENIL
Balog, parcurgind progra- 

___  ________ __ r____iarnă a celei de-a doua e- 
diții a „Daciadei" care se vor desfășura la sfîrșitul 
acestei săptămîni, ca șl în perioada următoare, am 
văzut că foarte multe dintre aceste competiții vor 
fl găzduite de județul dumneavoastră. Este o mare 
onoare pentru organele locale și sportului harghi- 
tean, dar aceasta presupune și măsuri organiza
torice corespunzătoare. Care este „situația la zi "?

— Da, tntr-adevăr, cinstea de a ni se fi atribuit
organizarea multor finale de o asemenea amploare 
ne bucură, dar, în același timp, ne șt obligă. Sîntem 
conștiențt de răspunderea pe care o avem. S-a ți
nut seama de condițiile climaterice de la nod, fa
vorabile sporturilor de iarnă, și de dotările mate
riale de care sportul beneficiază azi în județul Har
ghita. Cum acestea nu sînt, însă, suficiente pentru 
deplina reușită a întrecerilor, C.J.E.F.S., sub în
drumarea și cu sprijinul permanent al organelor 
locale de partid și de stat, al întreprinderilor și 
instituțiilor, al școlilor, a luat, din timp, toate mă
surile organizatorice, pentru ca întrecerile de schi, 
hochei, patinaj, sanie și sărituri cu schiurite să se 
desfășoare la un bun nivel, pentru ca sportivii să 
beneficieze de condiții optime, ----------- ------*
ți cazare.

— Apropo, Valea Strîmbă, 
concursurile de sărituri, este 
Iubitorilor de sport din țară, 
despre amenajarea de acolo T

— Valea Strîmbă este un sat care aparține de co
muna Suseni, din apropiere de Gheorgheni, Este o 
rond de munte, cu condiții naturale excelente pen
tru sporturile de iarnă. Cu sprijinul C.N.E.F.S., al 
organelor locale, inclusiv cele din sat și comună, 
al oamenilor mai vîrstnici, care au practicat sportul 
săriturilor, schiul, s-a pus la punct trambulina, 
care corespunde azi cerințelor unor concursuri de 
nivel național și chiar internațional. Au confirmat-o 
gt cele două competiții premergătoare care s-au ținut 
aici. Inaugurarea s-a făcut cu ocazia întrecerilor pentru 
„Cupa Rapid" (donată de asociația sportivă din Suseni, 
care are în dotare trambulina), prilej cu care mai

— Tovarășe Zsigmond 
mul finalelor etapei de 
diții a „Daciadei* c----

de concurs, de masă

unde se vor disputa 
mal puțin cunoscuta 
Ce ne puteți spune

bine de 2 000 de spectatori au urmărit din nou, după 
mulți ani de întrerupere, evoluția a nu mai puțin de 85 
de concurențl, de la copii II pînă la seniori, din 
numeroase centre din țară. Vorbind de condițiile de 
concurs mai pot spune că la Izvoru Mureșului totul 
este pregătit pentru concursul de schi-fond din ca
drul finalelor „Daciadei** la sportul de masă. Și 
aid repetiția, ca să spun așa, s-a făcut cu prilejul 
etapei județene, ca și la schi alpin, întrecere dotată 
cu „Cupa U.T.C.". De asemenea patinoarul îi aș
teaptă pe hocheiști.

— Ce alte activități va mai oferi largul program al 
finalelor găzduite de județul Harghita ?

— Duminică vom organiza un mare cros pe schi
uri, în apropierea dealului Șuta, de la marginea ora
șului Miercurea Ciuc. Ideea, aparținînd redacțiilor 
ziarelor județene „Informația Harghitei" și „Har- 
giia", a fost îmbrățișată de către organele sportive

de ConșUiul județean al sindicatelor și am pus-o 
in practică. Concursul acesta adresat tuturor cetă
țenilor, indiferent de sex și vîrstă, l-am denumit 
„Maratonul sănătății". Traseul măsoară 15 km, par
curgerea făcîndu-se fără cronometraj, ceea ce în
seamnă că important este ca participanții, cit mai 
mulți, să ajungă la sosire. întreprinderile noastre, 
însă, ne-au și anunțat că vor oferi numeroase premii 
multora dintre~ participanți. Ne-am preocupat și de 
programul extrasportiv al participanților la finalele 
„Daciadei". Vor avea loc : o gală de filme sportive 
și ttn schimb de experiență în comuna Sîndominic, 
unda se prestează o frumoasă activitate sportivă. 
Toate acestea, sperăm să fie interesante, atrăgă
toare, să se situeze la înălțimea evenimentului pe 
care îl constituie finalele etapei de iarnă a „Da
ciadei", prilej cu care va avea loc șl o frumoasă 
festivitate de deschidere, pe care am pregătit-o cum 
sa cuvine la Miercurea Ciuc. eveniment care în
seamnă, dealtfel, startul oficial in noua ediție a 
„Daeiadet albe".

Ce poate /i mai frumos decit saltul prin văzduh al temerarului 
schior propulsat de pe trambulină spre distanțe nebănuite ?

FALEA STR/MBA \

PRIMELE ÎNTRECERI COMBINATA

Campioni 
municipiulu 
niuța de ar 
ani. se vor 
acestei săi 
Bornei, în 
balneo-clim; 
Moldovei, i 
co vinei, cu 
II-a ediții 
ale competi 
ciadei* de 
sanie.

Vor lua ] 
un băit din 
municipiu] 
peste 80 de 
curente, cei 
zecile de m 
zenți la st* 
pe asociații 
Practic, det 
fi purtători 
cu tricolor.

Constantin ALEXE

AU ÎNCEPUT JOCURILE PRELIMINARE LA HOCHEI

NORDICA Șl SĂRITURI SPECIALE I

MIERCUREA CIUC, 13 (prin 
telefon). „Palatul de gheață", 
cum îi spun localnicii frumosu
lui patinoar artificial din locali
tate. găzduiește — * - - -
joi — preliminariile 
a „Daciadei" pentru 
juniori la hochei.

Spre deosebire de 
cînd competiția juniorilor 
unea puține formații tar jocurile 
nu se ridicau, de regulă, la un 
nivel tehnic superior, de data 
aceasta participă la întrecere 
cinci reprezentative (Brașov, 
Galați, Covasna, Harghita, șl Mu- 
nlclpim București) pe lingă care

începînd de 
fazei finale 
echipele de

anii trecuțl,
re-

susține jocuri șl C.S.Ș. Dinamo 
București, fără a conta însă în 
clasamentul „Dadadei". Iar 
Jocurile zînt dinamice, plăcute, 
dovedind progresul tinerilor prac- 
ticanțî M acestui aport

Un med mu» gustat de spec
tatori • fost oea dintre Galați 
șl Covansa, încheiat cu scorul de 
i—2 (0—1, 3—-0, 6—1) în favoarea 
gălățenttor. în această întfflnlre 
s-a remarcat atacantuS gălățean 
Demidov, autor a patru puncte 
șl care a pasat decisiv la um alt

cu 10—5 (3—2, 2—2, 5—1), 
întîlnire — de asemenea 

1__ nivel
relevlnd talentul ttnă-

C.S.ș, 
primei

formații 
această 
spectaculoasă șl de bun 
tehnic ' * " __________
rului jucător din formația învin
gătoare Vasile Jumătate, autor a 
două goluri.

în celeilalte întJlniri s-au înre
gistrat victorii la scor : București 
— Covasna 13—2 (6—1, 4—0, 3—1) 
și Harghita — Brașov 39—0 (19—0, 
8—0, 12—0).

Specialiștii prezenți aici apre
ciază, după disputarea primelor 
partide, că echipele cu cele mai 
mari șanse la ocuparea locurilor 
1 șl 2 în clasament sînt cele ale 
Municipiului București șl județu
lui Harghita.

întrecerile continuă.

PATINATORII IA ORA ANTRENAMENTELOR

GHEORGHENI, 13 (prin telefon), 
— Aici, ca și în împrejurimi, fără 
să se simtă un ger aspru, tem
peratura se menține scăzută și 
de clteva zile ninge intermitent. 
Prin oraș circulă cu voioșie gru
puri-grupuri de tineri cu schlu- 
rile pe umăr, dînd acestei pito
rești așezări montane o atmosfe
ră specifică măriilor concursuri 
sportive. Intr-adevăr, în aceste 
zile, la cîțiva kilometri de 
Gheorgheni, în comuna Valea 
Strîmbă, au loc, într-un cadru 
pitoresc și pe o trambulină re
fl menajată, Analele pe țară ale 
„Daciadei" precum șl campiona
tele naționale la combinata nor
dică șl la sărituri speciale.

Ar^ște competiții au Început 
vineri! la amiază cu probele de 
sărituri pentru combinata nordi
că ale juniorilor, pe o vreme 
frumoasă, pista de elan fiind 
puțin muiată de soare, care și-a 
făcut și el apariția o dată cu 
primele sărituri. Pe © astfel de 
pistă atiunecarea a fost mai a- 
nevoioasă și rezultatele juniorilor 
de categoria I și a n-a au fost mai 
slabe. La juniorii mari disputele 
au fost dominate de către schio
rii din Brașov, iar la cealaltă 
categorie, la juniorii mici, de» cei 
din Rîșnov. La prima categorie

Munteanu (A.S. Viitorul
printr-o

Octavian
Brașov) a impresionat „____ __
ținută frumoasă și printr-o teh
nică de aterizare bine pusă la 
punct. Celălalt Învingător al zilei. 
Ion Runceanu (C.S. Rlșnov) a 
manifestat mult curaj șl a smuls 
ropote de aplauze pentru plutirea 
sa elegantă.

Dar lată rezultatele la săriturile 
pentru combinata nordică, JU
NIORI MARI: 1, Octavian Mun- 
teanu (A.S. Viitorul Brașov) 196 
p (49,5 m șl 50 m); Z. Șt. Bure- 
țea (A.S. Viitorul Brașov) 194,2 p 
(52 și 45); J. O. Radu (A.S. Bra- 
șovia) 140,9 p (35,5 și 34); 4. D. 
Rusen (A.S Brașovia) 138,3 p 
(35,5 și 35,5); 5. M. Birsan (A.S. 
Brașovia) 120,8 p (29 șl 31); JU
NIORI MICI: 1. Ion Runceanu 
(C.S. Rișnori) 192 p (34 șl 36); 2. 
Gabor Nagy (C.S. Brașovia) 186 p 
(35 ști 35,5); 3. Adrian Chlrică 
(A.S. Viitorul Brașov) 171,3 p (31,5 
ți 31); 4. I. Papuc (C.S. Rtșnov) 
166,9 p (30 șl 31); 5. Wilhelm
Grosz (C.S. Brașovia) 166,8 p (29,5 
ți 29.5).

întrecerie continuă mîine (n.r. 
azi), de la ora 10, cu proba de fond 
pentru combinata nordică și se în
cheie duminică la ora 12,30 cu pro
ba de sărituri speciale.

Gheorghe ȘTEFANESCU

I

I

M1EBCUKEA CIUC. (prin tele
fon). Aici, unde urmau să în
ceapă vineri finalele .JOactadd' 
la patinaj viteză rezervate senle- 
riloc, a continuat să ningă, ză
pada abundentă deterlortnd pista 
naturală de concurs, degradată, 
dealtfel, si de valul de căldură 
care s-a abătut în aceste xîle 
peste localitatea aflată în zona 
-polului frigului* din tara noas- 
irt. In aceste condiții, principalii 
candidați la mult rtvnltele titluri 

smpioni al „Daciadei* ri cel- 
flnalisti, prezenți aid. țl-au

continuat antrenamentele, aler- 
gfod ...pe zăpadă, în speranța că 
țnonea se va râd ți va deveni 
fttverabDâ patinajului. După toa
te probabilitățile, timpul va ține 
eu patinatorii, temperatura anun- 
țtadu-se în scădere. Vineri. la 
prtnz. a încetat ninsoarea, per- 
mlțtnd organizatorilor să curețe 
gheața șl să niveleze eroziunile

aleapărute pe unele porțiuni 
pistei. S-a decis ca întrecerile să 
fie aminate de la • zi la alta, în 
funcție de evoluția temperaturii, 
dar lucrîndu-se permanent la 
refaeerea pistei de concurs.

Vineri după amiază, în timp ce 
amenajatorfl „faielulul de gheață" 
degajau zăpada de pe pistă, l-am 
întflnft pe tfnărul student 
I.EJFJS. Dezlderira Jenei — 
dintre principialii candidați 
titlul de campion absolut 
țării — pe mao^inea bazei 
tive, c? * _

la 
unul 

la 
al 

— __ —----- ------- spor
tive, care înlocuise patinele de 
viteză cu pantof! de alergare, 
pregătlndu-se pe uscat cu un 
evident optimism : „De ani de 
zile de cînd patinez la Miercurea 
Cluc, întotdeauna după ninsoare 
aid a venit gerul Cred că na
tura nu o să se dezmintă nici 
acum*.

Troian IOANIȚESCU

IZVORU  MUREȘULUI

CEI MAI TINERI FONDIȘTI Al SCHIULUI
Sîmbătă și duminică, frumoasa 

stațiune Izvoru Mureșului, din 
apropiere de Gheorgheni, va cu
noaște din nou atmosfera mari
lor întreceri sportive ; aici și-au 
dat întîlnire participant!! la fi
nalele competiției de masă schi- 

- fond din cadrul ediției a n-a a 
„Daciadei albe*. Sînt campionii 
județelor și ai municipiului Bucu
rești, elevi, muncitori, tehnicieni, 
profesori, sportivi ..................
oameni de vîrste și 
ferite, cel ce iubesc 
schiuri și care s-au 
cel mai buni dintre _____ ___ _
de mil de participant! la fazele 
pe asociații, orășenești și jude
țene. Calificarea în faza finală

nelegitimați, 
profesii di- 

alergarea pe 
dovedit a fi 
miile, zecile

constituie ea Însăși o frumoasă 
performanță, deoarece, datorită 
condițiilor optime, a zăpezii că
zute din abundență, s-au organi
zat întreceri locale cu o partici
pare mal largă.

Finalele de schi-fond de la Iz
voru 'Mureșului se vor desfășura 
pe două categorii de vîrstă ; 14 
— 19 ani și peste 19 ani. Sîmbătă, 
de la ora 8, vor concura fetele : 
1,5 km pentru categoria 14—19 
ani ; 3 km — pentru cele de peste 
19 ani ; duminică, de la ora 9. 
va fl rîndul băieților, pe distanțe 
mai lungi, dar accesibile tuturor: 
3 km pentru cei de 14—19 an! ; 
5 km — pentru cel de peste 19 
ani.

PROGRAMUL FESTIVITĂȚILOR
sportiv har-

S1MBATA, 14 FEBRUARIE

Ora 15,30 - adunoreo. la Școala ganeratâ nr. 
10 din Miercurea Cuc, © celor 400 de ftaoHști 
șl © grupului de 130 de aportlvi localnici ;

•rele 16-16,30 - defila* ea coloanei vportlvftof. 
cu fanfară, prin centrul ©rașuful, plnd la Pati
noarul artificial, unde ore Toc ceremor>ralul de 
deschidere ;

•rele 16,30-17 - FESTIVITATEA INAUGURALA 
care se încheie cu aprînderetr fiâcârii simbolic©

■ „Daciadei" de c&tre ©el nrwi bun 
ghitaa© al anului I960 ;

ora 17 — demonstrații de patinaj 
patinaj viteză efectuate de membri _ 
naționale și probe de hrdemînare și măiestrie 
pe gheațd, executate de sportivi ai Liceului de 

matematTcâ-fizicâ din Miercurea Ciuc :
orele 17,35—18 — joc demonstrativ de hochei 

Intre echipele reprezentative de copii ale mo 
nfcfpiufuf Miercurea Ciuc și comunei Ciumoni ;

oro 18,30 — „Carnaval pe gheața*.

DUMINICA, 15 FEBRUARIE
ora 10,30 — „Maratonul sânâtâții", alergare 

populară pe schiuri),, deschisa tuturor categoriilor 
șl tuturor vîrstelor, pe dealul Șuta din marginea

artistic
ai loturilor

municipiului Miercurea Ciuc, pe distanța de 13 
lem ;

orele 16—20 — gala de filme sportive la cine
matograful „Tra'nsiiva'nio

orele 16—18 — In comuna Sîndominic. schimb 
de experiență pe tema dezvoltării hocheiului șl 
schiului ca sporturi de mosâ în mediul rura<l, cu 
participarea unor activiști din județele Harghita, 
Bistrița. Suceava, Mcramuieș, Neamț, Covasna, 
Brașov, Hunedoara, Alba, Prahova, Caraș-Seve- 
rin. Mureș și Vrancea ;

orele 18—19,30 — demonstrații de patinoj artis
tic și de hochei (echipe de copii pârtiei ponte la 
campionatul sătesc din Județul Harghita) pe 
patinoarul din comuna Sîndominic.

SE CAUTĂ
NOU

DAN CRiSTEA
Paralel eu finalele de schi-fond 

din cadrul etapei de iarnă a „Da
ciadei* pentru sportul de masă, 
șlmbătă și duminică, la Izvoru 
Mureșului, sub egida „Daciadei*4, 
va avea loc și o importantă com
petiție adresată tinerilor practi
cant! al 'schiului alpin. Este vorba 
de finalele pe țară ale „Cupei 
U.T.C.". La acest concurs au fost 
Invitați tineri sportivi evidențiați 
în Întrecerile de schi alpin orga
nizate în județele care . dispun de 
condiții pentru practicarea aces
tui sport, cum sînt județele Har
ghita, Brașov, Prahova, Bistrița, 
Suceava, Maramureș, Neamț, Co- 
vasna, Mureș, Vrancea. Și aici, 
concurenții au fost repartizați în 
două categorii de vîrstă : 14—19 
ani și peste 19 ani.

„Cupa U.T..C." ’ 
va desfășura în 
J — sîmbătă de la ora 
șa a H-a — duminică 
9.30, după care vor fi 
cîștigătorii frumosului 
probele alpine. Printre 
număra, poate, urmașii 
Tăbăraș sau Dan

Ia schi alpin se 
i două manșe : 

10 ; man- 
de la ©ra 
cunoscuți 
trofeu la 
ei se vor 
lui Cornel 

Tăbăraș sau Dan Crlstea, adică 
viitorii performeri de care schiul, 
nostru alpin duce atita lipsă.

După curr 
Păltiniș-Sibi\ 
rilor „Dacic 
ni ori. în ve 
tiv, gazdele 
participanții 
dintre cele r 
sens, prim-v 
biu, Vasile 1 
a fost o m 
dințat organ 
schi-fond pe 
un plan de 
mclor starea 

in perfecfi

FRUh
CUR

F

FA\
Frumoasa st 

munții Cibinu 
cepînd de mîi 
rilor concursul 
tille din grădi 
vea loc fina) 
schi-fond pent 
oare. întrecer 
trem de intere 
feritele curse a 
dintre cei ma 
țară, mulți coi 
lor naționale, j 
se vor afla, ci 
zentanțil club a 
lare din Prede 
Sibiu, Gheorgt 
Toplița ș.a„ ai 
făcut mari pro 
printre cel ma 
didațl la titluri 
„Daciadei* șl i

Pretendenți 1; 
categoria junto 
la juniori mic 
Adrian Cioca 
Căciulă (Predea 
(Gheorgheni), 
(Miercurea Ciu 
(Predeal), Cam 
biu), Magdalena 
Elena Onciou 
șor Pățea (Di 
mulți alții.

Oro 9 - 
•șutai „Doc 
FESTIVITATE 
tru juniori-;

ora 9,»5



DE IARNĂ - AUTENTICĂ SĂRBĂTOARE A SPORTULUI ROMÂNESC
S/NA/A

VITALITATE TRADIȚIONALĂ PE PLAIURILE ȚĂRII DE SUS A MOLDOVEI
locul de desfășurare 
mid viitori sănieri 

județelor și ai mu- 
„Siniuța de argint", 
itlurile de campioni 
jătirile au fost în- 

prof. Dragoș Ma- 
J.E.F.S. Suceava, a 
5 precizări:
rtă eu mult interes 
ici concurenți la sa- 
'acția să se întreacă 
enajată, aflată pe 
ealului Negru ; o 
400 de metri, cu o 
peste 11 metri și cu 
viraje. Cei care au 
au avut tn vedere

să o orienteze in așa fel incit și in caz 
de încălzire a vremii, cum s-a semnalat 
in întreaga țară, stratul de zăpadă să se 
păstreze compact, deci să fie ideal pen
tru concurs".

Același interlocutor — nelipsit de la în
trecerile sportive organizate în acest județ 
— a remarcat faptul că toate asociațiile 
sportive locale, precum și cadrele didac
tice din Vatra Domei și din așezările în
vecinate, s-au oferit să iși aducă contri
buția la reușita finalelor, folosind propria 
experiență, și de bună seamă marea lor 
pasiune pentru sport. Au fost făcute și cî- 
teva evidențieri, dintre care reținem nu
mele lui P. Chiriluș, M. Miron și M. Co- 
țubaș, activiști sportivi voluntari, întot

deauna săritori la nevoie, mari animatori 
ai sporturilor de iarnă.

Sîntem, de asemenea, bucuroși să con
semnăm și opinia primarului stațiunii bal- 
neo-climaterice Vatra Domei, Ion Timi- 
ceru, apredat sprijinitor al activității spor
tive de masă și de performanță de mai 
bine de un deceniu : „Dorim din tot su
fletul ca micii concurenți să se simtă ca 
la ei acasă. Vor fi găzduiți cu ospitalita
tea cunoscută pe plaiurile Țării de Sus 
a Moldovei, se vor bucura de condiții op
time de concurs, astfel ca toți, in mod 
egal, sd-și poată valorifica la maximum 
calitățile, cunoștințele și... ambițiile. Le 
urez, de pe acum, succes !".

Tiberiu ST AMA

, CAMPIONII „SĂNIUȚEI DE ARGINT** PROGRAMUL

și ai 
la „Să- 

de 11—14 
sfirșitul 

a Vatra 
stațiune 

nordul 
rlele Bu- 
Hei de a 

pe tară 
:S a „Da- 
proba de
□ fată și 
let și din 

adică 
i si oon- 

dintre 
fost pre- 
ei etape, 
generale, 

entii vor 
elor roșii 

motivul

pentru care organizarea aces
tei mult așteptate întreceri re
vine Consiliului National al 
Organizației Pionierilor, în co
laborare cu Consiliul National 
pentru Educație Fizică și Sport, 
precum și factorilor locali. •

Finalele au fost programate 
pentru luni 16 februarie (man
șa I) și marți 17 februarie 
(manșa a 2-a). după ce mai 
întîi concurenții. care sînt aș
teptați Ia Vatra Domei înce- 
plnd de sîmbătă. de la ora 
prînzului. vor avea prilejul să 
efectueze cîteva antrenamente 
de acomodare pe pista de sa
nie amenajată pe Dealul Ne
gru, în zona de sud-vest a 
stațiunii.

Așa cum ne asigură organi
zatorii, totul a fost pus la 
punct în vederea reușitei în
trecerilor. Tot de la organiza

tori am aflat că in afara pro
gramului propriu-zls de între
cere, finaliștii vor avea oca
zia să vizioneze o serie de fil
me cu temă sportivă (evident 
cu subiecte din sporturile de 
lamă), iar Ansamblul folcloric 
al pionierilor șl șoimilor pa
triei din Vatra Domei va da 
un spectacol festiv. Vor avea 
loc, de asemenea, vizite tn îm
prejurimile stațiunii, întîlnlri 
cu oameni ai locului care și-au 
adus contribuția la crearea pe 
aceste meleaguri a unei fru
moase tradiții sportive.

într-un cuvînt. organizatorii 
au făcut totul pentru ca partl- 
clpanții la finalele de sanie 
(categoria 11—14 ani) să se 
simtă bine, să plece cu amin
tiri dintre cele mai frumoase...

FESTIVITĂȚILOR
DUMINICA, 15 FEBRUARIE
Ora 8,30 — în fața liceului din 

Vatra Domei se adună coloana 
de 600 de sportivi, cuprinzînd 
fi pe cel 80 de finaliști Ia în
trecerile de sanie, așezați In 
ordinea a*Ifabeticâ a județelor ;

orele 8,45-9,30 r___
fanfara Liceului militar din Gm- 
pufang 
sportivilor străbate centrul __
șufaE, îndreptând u-se spre platoul 
Declvfai Negru ;

precedată de

Moldovenesc, coloana
ora.

orele 9,30—10,15 — se desfășoară 
— după un ceremonial prestabi
lit - FESTIVITATEA DE DESCHI- 
DERE a întrecerilor finale la sa
nie și schi de la Vatra Domei 
dfa cadrul „Daciadei" de iarnă; 
tm grup de sportivi de la Liceal 
militar din Cîmpulung Moldove
nesc va executa exerciții de gim
nastică de ansamblu, după care 
urmează întreceri demonstrative 
de sanie și schi alpin (slalom).

INFUZIE DE ATLETI
4*

ÎN BOBUL NOSTRU
SINAIA, 13 (prin 

telefon) Ninge ca 
in cărțile poștale 
ilustrate. Fulgi 
mari, groși și... li- 
picioși cad fără o- 
prire. Brazii gem 
sub mantia de nea. 
Decorul, aici pe 
muntele Furnica, 
este feeric. Cu toa
te acestea, nici ți
nui dintre cei pre- 
zenți nu privește 
cu ochi buni a- 
ceastă revărsare de 
ninsoare. Ne refe
rim la cei legați, 
Intr-un fel sau al
tul, de desfășura
rea importantei 
competiția națio
nale care este 
„Daciada**, con
curenți, antrenori, 
dar și arbitri, și 
ceilalți oficiali ca
re pregătesc con
cursul de bob 2 
persoane.

In aceste zile, la 
Sinaia, la „sărbă
toarea bobului" 
nostru este pre
zentă întreaga fa
milie a acestui 
sport, o familie nu 
prea numeroasă, 
dar alcătuită din 
oameni foarte pa
sionați, pentru care 
coboririle teme
rare cu bolizii de 
metal reprezintă 
însuși țelul activi
tății lor sportive.

Concentrare, voință și curaj, adunate in su
fletul și In mușchii echipierilor bobului gata 

de lansare

Ă PENTRU
de mîine, stațiunea 

lui finalele întrece- 
?hi-fond pentru ju- 
rtui eveniment spor- 
îăsuri pentru ca toți 
iicieze de condiții 
de concurs. Tn acest 
ntele C.J.E.F.S. Si- 
î-aspus: „Pentru noi 

cind ni s-a inere
ntelor ^Daciadei» la 
lori. Am întocmit 
acum, înaintea pri- 
afirma că totul va 

. Participanții din

SPORT PRINTRE SIRIENI Șl OASPEȚII STAȚIUNII I
întreaga țară vor avea la dispoziție tot 
ceea ce le este necesar pentru buna des
fășurare a curselor, precum și condiții 
dintre cele mai bune de cazare și masă. 
După festivitatea, de deschidere, care va 
avea loc duminică, la ora 9, in conti
nuare, toți oaspeții stațiunii — sibieni și 
turiști ocazionali — vor putea urmări, in
tre orele 9,30 și 11, pe pirtia de schi al
pin Oncești, demonstrații ale schiorilor 
localnici, precum și un atractiv program 
de jocuri sportive pe zăpadă, la realiza
rea căruia și-au adus contribuția cei mai 
buni tehnicieni și specialiști ai genului 
din județul nostru. Din punct de vedere

tehnic, avem la dispoziție un numeros [ 
corp de arbitri, care vor asigura, cu corn- | 
petență și intransigență, buna desfășura
re a competiției". r

Iată, deci, că la Păltiniș-Sibiu totul | 
este pus la punct în vederea finalelor 
„Daciadei** la schi-fond pentru juniori, t 
Sperăm că și evoluțiile schiorilor și schi- I 
oarelor vor fi la înălțimea'eforturilor de- ■ 
puse de organizatori pentru găzduirea
unor finale ale marii competiții naționa- I
le a sportului românesc. *

Paul IOVAN I

EA

7
Itiniș din 
moaște, în
vățul m<a- 
i. Pe plr- 
11 vor a- 
3iadel“ la 
1 șl junî- 
aunță ex- 
•ucît la di- 
îzenți unii 
chiori din 
al loturi - 

rotagoniști 
ță, repre- 
rtive șco- 
urea Ciuc, 
ra Dorn ei, 
sportivi au 
se anunță 
Lățiți can- 
mploni al

te. atît în 
iri, cît șl 
tineri ca 

Eleonoia 
•gy Laszlo 
a Abos 
Ilia Raws 
farlu (Si- 
(Tepllța), 

ii), Miml- 
Tra$ov) șl

Cind se avintă in întrecere sute de tineri schiori, 
— de ce nu ? — un mănunchi de

Primele două zile de întrecere 
(duminică șl luni) vor fi rezer
vate curselor individuale pe dis
tanțele de 5 și 10 km pentru fete 
și 10 și 15 km pentru băieți, iar 
marți se vor disputa cursele de 
ștafetă pentru juniori șl junioare.

Prof. Ion Dudu (Lie. Predeal), 
unul dintre cei mai buni antre-

la capătul pistei 
viitori performeri l

nori de schi-fond, ne-a declarat : 
„Finalele «Daciadei» înseamnă 
pentru schiul nostru de perfor
manță, pentru toți specialiștii din 
această ramură sportivă o ade
vărată sărbătoare, voi fi pre
zent la Păltiniș cu tot ceea ce are 
mai bun secția noastră de la 
C.S.Ș. Predeal șl vom face totul

obținem un spor de sănătate și
Fotografii de Dragoș NEAGU 

pentru a dovedi că marca com
petiție națională este un nesecat 
rezervor de talente pentru schiul 
de performanță. Sper ca elevii 
mei să cucerească cîteva titluri 
care vor împodobi, așa cum se 
cuvine, vitrina cu trofee a li
ceului din Predeal".

Pista de gheață de pe Fur
nica — un jgheab lung de 1500 
de metri — este cernută cu ză
padă, ceea ce nu numai că în
greunează coboririle (făcind po
sibil orice rezultat), dar cre
ează un real pericol pentru... 
înmuierea gheții. Pentru a face 
practicabilă pista, familia bo
bului se află de două zile in 
alertă. De citeva ori pe zi, cu 
măturile și lopețile, boberii și 
alți pasionați ai acestui sport 
luptă pentru degajarea „jghea
bului", pentru a-l face propice 
coboririlor de antrenament, și 
bineînțeles, pentru concurs. 
Este un efort foarte greu, dar 
tocmai prin aceasta lăudabil.

Citeva dintre cele 14 boburi 
înscrise în, disputa pentru cu
cerirea titlului de campion al 
„Daciadei** și al țării au făcut 
vineri o coborire de antrena
ment. Numele unora dintre 
competitori, anunțate la mega
fon, sint foarte familiare aici 
reporterului de atletism, căci 
este vorba despre niște atleți. 
Este cazul sprinterilor Ion Du- 
mlnicel, Sandu Mitrofan, Con
stantin Obreja, al săritorului de 
triplu Doru Francu, al decatlo- 
nistului Gheorghe Lixandru și 
ol celei mai recente achiziții a 
bobului Constantin Halichias, 
fost campion balcanic de ju
niori la decatlon

Este, se pare, la această ori, 
o infuzie de atleți printre bo- 
beri, constatată dealtfel tn mul-

pirtie forța și viteza de care 
este nevoie intr-un sport al vi
tezei pure.

O a doua categorie de concu
renți o formează, să-i zicem, 
boberii tradiționali, majoritatea 
originari din această zonă a 
țării : Vasile Țuțuianu, Costel 
Pietraru, Alexandru Pandrea, 
Costel Davidescu, Ion Batista 
ș.a.

In așteptarea concursului na
țional, aminat pentru săptămâ
na viitoare, boberii iși tot meș
teresc „vehicolele", curăță pis
ta și, evident, fac pronosticuri. 
Am făcut și noi un mic sondaj 
privind numele ciștigătorului la 
cursa de bob 2 și, după cit se 
pare, el va fi ales dintre bucu- 
reșteanul Ion Duminicel (ing. 
Aurel Boghici, președintele 
F.R.S.B., Petre Focșeneanu, se
cretar F.R.S.B., Tita Rădulescu 
— 78 de ani, fost campion in 
acest sport, Dumitru Focșenea
nu — antrenor, Dragoș Panai- 
tescu — antrenor) și brașovea
nul Ion Batista (pentru care 
optează Gheorghe Boșovei — 
prim-vicepreședințe al C.J.E.F.S. 
Prahova și Alexandru Brukner, 
secretar), dar și Costel Davi
descu (Paul Popa — președin
tele C.S.O. Sinaia).

Cele 14 echipaje reprezintă 
patru localități : București
(IEFS), Sinaia (C.S.O., Bucegi, 
Voința Carpați), Brașov (A S.A. 
și Tractorul) și Cîmpina (Poia
na).

te țări din lume. Ei aduc pe Romeo VILARA

BOBERII ÎN LUPTĂ 
CU VITREGIA VREMII

RAMUL FESTIVITĂȚILOR
JUMIN1CA, 15 FEBRUARIE
isc Casei turiștilor din Păltiniș, în sunetele mar- 
portivii se așează în coreu, pentru a participa fa 
’ESCHIDERE a întrecerilor finale la schi-fond pen

sii» oficialii și spectatorii se îndreaptă către gră

dina Oncești, spre locul de desfășurare a programului de jocuri spor
tive distractive pe zăpadă fi a diferitelor demonstrații de schi alpin 
și acrobatic ;

orele 9,30—10,30 — „Serbările zăpezii* $în<t deschise de 7 mici schiori 
care coboară pîrtia cu cîte o literă din cele care compun cuvîntul 
„Daciada" ; urmează 15 schiori stegari ; ștafete ale C.S.Ș. Șoimii 
Sibiu se angajează In curse de stalom paralel, două echipe par
ticipă Io „jocul cu cuburi uriașe* ; demonstrații de schi acrobatic 
(sărituri, schi în grup, schi pe un picior, schi în doi cu trecere pe 
sub time! etc,) ; „parada modei schiului* (evoluția costumației de schi) ; 
ștafetă aplicativă pe schiuri cu echipe de Începători.

SINAIA, 13 (prin telefon). 
Pentru a treia oară în ultimii 
S ani condițiile atmosferice 
sint potrivnice desfășurării 
competițiilor de bob lg datele 
prevăzute. Miercuri noaptea a 
plouat fără contenire, iar joi a 
căzut lapovită, care vineri s-a 
transformat în ninsoare. Echi
pele de întreținere a pistei, 
precum și boberii români au 
lucrat permanent pentru des
zăpezirea traseului și azi (n.r. 
ieri) către ora prînzului izbu
tiseră să degajeze cei 1500 de 
metri ai pistei, ceea ce a per
mis desfășurarea unor coborîri 
de antrenament, dar nu și dis
putarea finalelor ..Daciadei", 
care au fost reprogramate pen
tru marți și miercuri.

Antrenamentele cronometrate 
au avut loc in condiții difici
le, deoarece ninsoarea s-a în
tețit tocmai in perioada res

pectivă, îngreunind vizibilita
tea și frînind viteza boburilor. 
Dealtfel timpii înregistrați — 
in jur de 1:20 (în mod normal 
se obțin timpi sub 1:07) — sint 
elocvenți în acest sens. Se 
speră, însă, ca ninsoarea să se 
oprească, ceea ce ar permite 
în zilele următoare disputarea 
competițiilor in condiții bune.

Prima întrecere este progra
mată să aibă loc sîmbătă și 
duminică. Este vorba de ..Tro
feul Carpați", aflat la ediția a 
IV-a, la care iau parte 22 de 
echipaje: cite 6 din Italia Și 
România, cite 3 din R.D. Ger
mană și Cehoslovacia, cite 2 
din R.F. Germania si Iugosla
via. Edițiile precedente au 
fost cîștigate de echipajele pi
lotate de Ion Panturn (1976). 
B. Lehmann — R.D.G. (1978) 
și A. Zambelli — Italia (1980).

Dumitru STĂNCULESCU



EXPLORĂRI BAIA MARE - MIADOST 7AGREB 0-3!
O evoluție sub orice critica a voleibaliștilor noștri

BAIA MARE, 13 (prin tele
fon). Un numeros public a um
plut pînă la refuz sala Dacia 
pentru a asista la primul meci 
al finalei „Cupei Balcanice" 
dintre formația locală Explorări 
și echipa iugoslavă Mladost Za
greb. Din păcate, acest public 
inimos a fost deziluzionat de 
comportarea sub orice critică a 
jucătorilor băimăreni in acest 
meci Scorii cu care au cîști- 
gat jucătorii de la Mladost (in 
momentul de față primii in 
campionatul iugoslav) scutește 
de orice comentariu privind ra
portul de forțe existent pe te
ren : 3—0 (5, 6, 6). Totuși, tre
buie subliniat faptul că Male- 
vici, coordonatorul de joc al 
oaspeților, a fost jucătorul de 
excepție care a pus în valoare 
calitățile fiecăruia dintre co
echipierii lui — Travica, Jano-

SIMBÂTA

sevici, Dobrici, Lozancici și 
Ccaușevici — contribuind esen
țial la victoria netă a forma
ției iugoslave. Cauzele princi
pale ale severei înfrîngeri, a 
evoluției atît de slabe a echi
pei băimărene sînt lipsa de 
orizont în joc, asemenea unor 
începători, lipsa unui coordona
tor (Arbuzov a jucat numai în 
primul set, fiind schimbat ca 
necorespunzător) ș.a.m.d. La 
toate acestea, deopotrivă de 
răspunzător este și antrenorul 
Mihai Chezan, total neinspiraț 
în conducerea echipei. Arbitrii 
turci Ismail Ilakki Esemen și 
Riza Orhan au condus o parti
dă care nu le-a pus .
și cârje a durat mai puțin de 
o oră ! La sfirșitul meciului, 
publicul i-a aplaudat pe Învin
gători. Returul se va 
la 22 februarie la Zagreb.
echipa Explorări Baia Mare au 
fost 'folosiți următorii jucători : 
Bălaș (Mihalca, 
nișca, Arbuzov 
Mîțu (Ghic), 
(Strauff).

probleme

meciuluȚ,
disputa

In

Covaciu), Ig- 
(Urzică), Staicu, 

Paraschlvescu

Mihail VESA

DUNAREA GALAȚI

COMPETIȚII DOTATE CU
Tenis Favoriții

In continuarea partidelor de 
tenis dotate cu „Cupa 16 Fe
bruarie" nu s-a înregistrat nici 
o surpriză, favoriții continuind 
lupta pentru victoria finală. 
Rezultate: sala Steaua, simplu 
băieți, turul II: A. Leonte 
(Steaua) — S Niculescu (Stea
ua) 6—7, 6—1, 7—6, FI. Niță 
(Dinamo) — L. Ursuleanu (Pro
gresul) 6—4, 6—0, C. Popovici 
(Jiul Petroșani) — D. Ioanovid 
(Dinamo) 4—6, 6—3, 6—3, J. 
Dobrescu (Steaua) — V. Tomes- 
cu (Constructorul Hunedoara)
6— 0, 7—6, T. Marca — I. Ke- 
rekeș (ambii Dinamo Brașov)
7— 5, 4—6, 6—3, B. Almăjan 
(Jiul Petroșani) — D. Morariu 
(Cuprom Baia Mare) 6—4, 6—7, 
6—3, L. Țiței (Steaua) — D. 
Caragață (T.C.B.) 6-4, 6—0. M. 
Tăbăraș (Progresul) — FL Ion 
(T.C.B.) 5—7, 6—3, 6—2; dublu: 
C. Popovici, B. Almăjan — R.

•Tir

CUPA 16 FEBRUARIE"
continuă cursa

A.

Soneru, L. Ursuleanu 6—2, 3—6, 
6—1, T. Marcu, I. Kerekeș — 
V. Tomescu, M. Ciuntea 5—7, 
6—2, 6—1, A. Daraban, R. Giur
giu — O. Pavel, J. Dobrescu
6— 0, 7—5, FL Ion, D. Caragață" 
— Â. Greabu, S. Zaharia 6—0,
7— 6. Sala „23 August", dublu 
fete : Florența Mihai, Mariana 
Hadgiu — Cristina Boboc, Mă- 
dălina Tudorache 6—0. 6—1. Na
dia Becherescu, Camelia Chi- 
riac — Vera Dudaș, Eliza Pălie

Sălăjan, 
Dră-
6—2, 

Dana
Dana

6—0. 6—0, Luminița 
Dorina Brăștin — Mihaela 
ghici, Cristina Bota 6—3, 
Adriana Caraiosifoglu, 
Beleuță — Ana Costea, 
Ionescu 7—5, 6—2. tncepînd de 
azi, de Ia ora 8. se dispută se
mifinalele Ta probele de simplu 
și dublu, atît la băieți dt și 
la fete 
te. (S.

în sălile sus-menționa- 
IONESCU — coresp.).

Pregătiri pentru „europene"

EXEMPLUL
CĂPITANULUI
DE ECHIPĂ

Cons-
17,30 :
C.S.Ș.

BASCHET. Sala 
trucția, de la ora 
Steaua—Politehnica 
Unirea Iași, I.C.E.D. — 
Urbis, meciuri masculine 
în cadrul „Cupei Româ
niei" ; sala Politehnica, 
ora 18,45 : Politehnica 
C.S.Ș. 2 — Academia mi
litară (m. ,,B“).

A CIȘT1GAT 
CUPA BUCOVINEI»»

LA HOCHEI

POPICE. Arena Gloria, 
de la ora 14,30 : Gloria 
București — Carpați Si
naia ; arena Giulești, de 
la ora 14,30 : Cetatea 
Giurgiu — Voința Bucu
rești. Partide din cam
pionatul feminin. Divi
zia „A".

Pe patinoarul artificial din Su
ceava s-a disputat recent • nouă 
ediție a „Cupei Bucovinei” la ho
chei, ta care victoria a revenit 
echipei Dunărea Galați. Dar iată 
rezultatele înregistrate : Metalul 
Rădăuți — Suceava 13—3; Dună
rea Galați — Suceava 13—1 ; Du
nărea Galați — Metalul Rădăuți 
18—15.

MÎNDRESCU — coresp.i.

Ieri a început în Capitală, la 
sala din parcul sportiv Dinamo, 
competiția de tir redus dotată 
cu „Cupa 16 Februarie", între
cerea avînd ca principal scop 
remarcarea celor mai în formă 
trăgători, susceptibili de a fi 
selecționați în delegația care ne 
va reprezenta la Campionatele 
europene pentru arme cu aer 
comprimat de la Atena (24—28 
februarie).

Ziua de ieri, rezervată pri
mului din cele 3 concursuri al 
căror total va desemna ierar
hia finală a competiției, a tost 
deosebit de interesantă. în pri
mul rînd, a frapat faptul că, 
la numai 10 zile de la Balca
niada de tir redus, cei 3 com
ponent! ai echipei de juniori. 
M. Dragomiresen, V. Popa și 
S. Babii (locul 2 la Varazdin, 
cu totalul de 1677 p), au adu
nat acum... 1704 p, 
superior celui al 
balcanice, Bulgaria, cu 18 pi

Un al doilea prilej de medi-

rezultat
campioanei

tație ar putea fi constituit de 
către necunoscuta băimăreancă, 
Aurora Barbur, elevă a antre
norului L. Bălan. Această tî- 
nără trăgătoare a dominat lite- 
ralmente categoria pușcașeloc 
junioare, deși condițiile de 
pregătire pe care le-a avui ia 
dispoziție n-au fost nici pe de
parte foarte bune. Ea a cîștl- 
gat această primă rundă a „Cu
pei 16 Februarie1* cu un avans 
substanțial (3 p), față de mult 
mai cunoscuta Daniela Toader 
ca să nu mai vorbim de alte 
țlntașe cu veleități la suprema
ția categoriei.

CITEVA REZULTATE, pis
tol senioare : 1. Anișoara Matei 
(Dinamo) 384 p, 1 Ana Ciobe
au (Dinamo) 378 p; juniori : 1. 
M. Dragomirescu (Steaua) 371 
p (rec. jun. egalat); pușcă se
nioare : 1. Dumitra Matei (Di
namo) 382 p, seniori : 1. M. 
Dumitrescu (Dinamo) 581 p, 2. 
M. Teodoru (Steaua) 575 p.

Radu TIMOFTE

întrecerile pentru Di
vizia „A“ de polo de la 
Oradea erau in plină 
desfășurare. In preajma 
derbyului cu lidera cla
samentului, Crișul Ora
dea, căpitanul formației 
campioane, — Dinamo 
București — Dinu Po
pescu, a fost nevoit să-și 
părăsească coechipierii, 
ca urmare a unui telefon 
urgent primit de la fami
lia sa, care ii anunța un 
caz grav de boală a co
pilului său. A luat pri
mul avion și s-a întors 
in Capitâtă. Nu mică a 
fost surpriza tuturor ce
lor ce cunoșteau intîm- 
plărea, văzindu-l pe 
D. Popescu, revenit la 
Oradea după 24 de ore, 
chiar înaintea derbyului. 
„Desigur, nu era meciul 
care decidea echipa cam
pioană, dar, practic, nu 
mai aveam cu ce-i aju
ta pe cei de acasă. M-am 
urcat din nou în avion 
și m-am întors între co
echipieri" — ne relata du
pă meci (in care jucase 
toarte bine) căpitanul di- 
namoviștilor. Coechipie
rii (și nu numai ei) au 
apreciat frurhosul gest 
al internaționalului, iar 
noi îi urăm însănătoșire 
grabnică celui care, poa
te, va deveni peste ani 
un poloist la fel de ta
lentat, ambițios si de
votat. ca tatăl său.

Adrian VASILIU

TENIS. Sala „23 Au
gust și sala Steaua, de 
la ora 8 : „Cupa 16 Fe
bruarie".-

TIR. Sala Dinamo, de 
la ora 9 : „Cupa 16 Fe
bruarie", arme cu aer 
comprimat.

VOLEI. Sala Floreasca, 
de la ora 16,30 : Dinamo 
— Steaua (Divizia A m).

DUMINICA

BASCHET. Sala Cons
trucția, de la ora 8,30 : 
Carpați — A.S.A. Bacău 
(m. ,,B“). Urbis — Poli
tehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași, Steaua — I.C.E.D., 
meciuri masculine în ca
drul „Cupei României".

TENIS. Sala „23 Au
gust" și sala Steaua, de 
la ora 8 : „Cupa 16 Fe
bruarie".

VOLEI. Sala Floreasca, 
de la ora 16 : Steaua — 
„U" Craiova și Dinamo 
— Explorări Baia Mare 
(Divizia „A“, m).

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII

AL DOILEA TURNEU, PE GRUPE VALORICE, 
AL ECHIPELOR MASCULINE DE VOLEI

Jocurile celui de-al doilea tur
neu, pe grupe valorice, al echi
pelor masculine de volei se vor 
desfășura în zilele de 15—17 fe
bruarie a.c. la București (sala 
Floreasca), Zalău și Bacău. As
tăzi, ta avanpremieră, de la ora 
16.30, va avea loc derbyul Dina
mo — Steaua, meci așteptat cu 
mult interes de iubitorii voleiu
lui dornici să vadă în tatîlnlre 
directă pe participantele noastre, 
la sfîrșitul săptămînil viitoare, ta 
turneele finale ale C.C.E. șl Cu
pa cupelor. Partida reține atenția 
ș! prin lupta care se va da, pe 
de « parte, pentru „evadarea” 
spre titlu a dinamoviștilbr, iar 
pe de altă parte, Steaua dorind 
să demonstreze că înfrîngerea se
veră ta fața dinamovlștilor în 
turneul băimărean a fost numai 
un accident.

In grupa „fierbinte”, Viitorul, 
după evoluțiile bune în turneul 
bucureștean de săptămtaa trecu
tă, se pare că nu va scăpa oca
zia oferită de terenul propriu 
pentru instalarea ta fruntea plu
tonului. Programul complet aî e- 
tapel de duminică : locurile 1—4: 
Steaua — Univ. Craiova și 
Dinamo — Explorări (sala Flo
reasca, de la ora 16) ; locurile

5—8 : Poli. Timișoara — Delta 
Tulcea șl Tractorul Brașov
— Sllvanla Șlmleu Silvaniel 
(Zalău, sala sporturilor, de la 
ora 10) ; locurile 9—12 : Rapid
— C.S.U. Galați șl Viitorul — 
Calculatorul Buc. (Bacău, sala 
sporturilor, de la ora 9.30).

Azi și mîine, în sala „23 August”

CONCURSUL REPUBLICAN DE SALĂ 
AL ATLEȚILOR SENIORI

Astăzi șl mîine, în sala „23 Au
gust" din București se va desfă
șura cea mal Importantă compe
tiție a sezonului atletic intern pe 
teren acoperit — concursul repu
blican al seniorilor și senioarelor.

MECIURI ATRACTIVE IN PRIMA ETAPA 
A RETURULUI DIVIZIEI „A“ DE POPICE

prima etapă a returului... _. . . .

LOTO-PRONOSPORT INFORMEĂZĂ
NU OCOLIȚI ASTĂZI, 

SUCCESELE DE MÎINE!
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 13 FEBRUARIE 1981

tn .
campionatului Diviziei „A” de 
popice, care se desfășoară azi (!) 
șl mîine (hi), au loc o serie de 
partide atractive, tn competiția 
feminină, se detașează jocul de 
la Brașov, dintre formația locală 
Metrom și lidera clasamentului 
seriei Sud, Voința Galați. Un alt 
j oc care atrage atenția are loc la 
Băicol între două echipe dfa 
fruntea clasamentului, aflate la e- 
galitate de puncte (cîte 12) : 
Petrolul și Laromet București. In 
seria Nord a competiției femi
nine, meciuri dirze se anunță 
cele dintre U.T. Arad și Hidro
mecanica Brașov sau C.S.M Re
șița și Voința Craiova. Nu este 
lipsit de interes nici meciul de 
la Timișoara, dintre fruntașa se
riei, Voința, șl noua, promovată 
ta divizie, Constructorul Gherla.

Cele două echipe masculine ne-

învinse pînă acum, Gloria Bucu
rești (lidera seriei Sud) șl Au
rul Baia Mare (prima " *
seria Nord) au șanse 
continua cursa fără 
Aurul are meci acasă, 
Tg. Mureș (locul 4), 
evoluează ta deplasare, la Ploiești, 
juctad cu Rafinorul (ultima 
clasată). Restul taUtairilor sînt 
fa majoritatea cazurilor, echili
brate, dar nu se exclud surprizele, 
victorii ale oaspetelor. Asemenea 
partide stat : Flacăra Brașov — 
Olimpia București, Carpați Sinaia
— Constructorul Galați,
Constanța 1 — • ■
Progresul 
Hunedoara, 
care prima 
Rulmentul 
Constanța, Jiul Petrila 
Timișoara și Tehnoutilaj Odorhei
— Victoria Guban Timișoara.

clasată în 
mari de a 
înfrîngere. 
cu Voința 
iar Gloria

____  ______ C.F.R.
- Voința București și 
Oradea — Metalul 
Iată și partidele fa 
șansă • au gazdele :
Brașov — Chimpex

- ' - - C.F.H.

In programul întrecerilor figu
rează 12 probe, care se vor dis
puta după următorul program : 
SIMBATA ; ora 16,30 : 60 m (F) 
serii, prăjină ; 16,45 ; 60 m (B)
serii, trlplusalt, 17,15 : 60 mg (F) 
finală, 17,30 : 60 m (B) finală î 
17,45 : înălțime (B), lungime (F), 
greutate (F) ; DUMINICA : 9,00 s 
60 mg (B) serii, 9,20 : 60 m (F) 
serii, 9,50 : 60 mg (B) finală,
10,05 : 60 m (F) finală, 10,20 ; 
înălțime (F), lungime (B), greu
tate (B).

Concursul va aduce Ia start • 
parte dintre cei mal buni spe
cialiști ai țării ta probele respec
tive, între care șl cei care au 
manifestat o bună pregătire ta 
actualul sezon : Vali Ionescu. A- 
nlșoara Cușmir (lungime). Ion 
Oltean (60 mg).

CROSUL
„16 FEBRUARIE”

Duminică dimineața, pe stadio
nul Tineretului se vor desfășura 
Întrecerile celei de-a 31-a ediții a 
tradiționalului cros „16 Februa
rie”. In program figurează probe 
pentru seniori (băieți și fete) și 
juniori (băieți și fete). Primul 
start se va da la ora 10

® Agențiile Loto-Pronosport 
mai pot elibera doar astăzi bi
lete pentru tragerea specială 
Pronoexpres de mîine, 15 fe
bruarie 1981, care oferă parti- 
cipanților mari șanse de a ob
ține autoturisme „Dacia 1300" 
și „Skoda 120 L". excursii în 
U.R.S.S. sau croaziere pe Ma
rea Neagră, precum și cîștiguri 
in bani variabile și fixe, înce- 
pînd cu cele de 50.000 lei. Cei 
ce doresc să asiste la desfășu
rarea tragerii sînt invitați la 
ora 16,30 în sala din str. Doam
nei nr. 2. București, sectorul 
3 ; numerele cîștigătoare vor fi 
anunțate în cursul serii prin 
intermediul radioului și al mi
cului ecran.
• Se reamintește că ASTAZI 

este ULTIMA ZI și pentru de
punerea buletinelor de partici
pare la atractivul concurs Pro
nosport de mîine. 15 februarie 
a.c. Mai multe variante jucate 
— mal multe șanse de fru
moase satisfacții !

Extragerea I : 4 11 
62 10 86 63.

FOND TOTAL
GURI : 1.517.084
429.182 Iei report

6 74

17 66

21

34

CIȘTI-
care

DE 
lei din 
la categoria 1.

TRAGERII

LIVREAZĂ
AUTOTURISME DACIA 1300

IN ATENȚIA 
CONDUCĂTORILOR

specialitate din

Sportul

CÎȘTIGURILE
LOTO 2 DIN 8 FEBRUARIE 

1981
Categoria 1 : 2 variante 100% 
50.000 lei și 3 variante 25% 
12.500 lei ; categoria 2 : 5,50 
20.037 lei ‘
4.898 lei ;
682 lei :
200 lei ;
100 lei.

a 
a 
a 
a 
a 
a

REPORT
29.375 lei.

; categoria 3 : 22,50 
; categoria 4 : 161.50 

categoria 5 : 400,00 
categoria 6 : 3.035,75

CATEGORIA 1 :

de 50.000 lei de la 
au fost obținute 

din Sf.
si

Bucu-

Cîștigurile 
categoria 1 
de : ION PAPUC 
Gheorghe. ludetul Covasna
MARIA IVAȘCU. din 
rești.

I
I1

la magazinele sale de 
mătoarele localități : 
București — celor înscriși pînă 
9 000/1981
Pitești — celor înscriși
7.00(V1981
Bacău — celor înscriși
2.600/1981
Brașov — celor înscriși
3.500/1981
Cluj-Napoca — celor înscriși
1.890/1982
Iași — celor înscriși pînă la
Timișoara — celor înscriși pînă la 
3.000/1981
Reșița — 
2.000'1982
Baia Mare 
2.500/1982

Vînzările
ție de stocul de autoturisme și capacita
tea de vînzare a fiecărui magazin.

pînă

pînă

pînă

pînă

la

la

la

la

la

ur

nr.

nr.

nr-

nr.

nr.
nr. 2.800/1981

AUTO PROFESIONIȘTI I

celor înscriși pînă la

celor înscriși pînă la

nr.

nr.

nr.

zilnice se efectuează în func- I

Administrația Asigurărilor de Stat — 
ADAS — aduce la cunoștința condu
cătorilor auto profesioniști că au po
sibilitatea să contracteze asigurarea 
facultativă de răspundere civilă auto, 
la responsabilii cu asigurările din uni
tățile socialiste, agenții și inspectorii 
de asigurare sau, direct, îa orice uni
tate ADAS.

Totodată, ADAS recomandă condu
cătorilor auto profesioniști, care au 
contractată această asigurare, să po
sede asupra lor, permanent," contrac
tul de asigurare încheiat, pentru a pu
tea fi prezentat, în cazul întîmplării 
unui eveniment asigurat nedorit, orga
nelor de miliție care constată acciden
tele de circulație.

2



>5OBIECTIVE ?
Două divizionare „A“ s-au reîntors din turnee

CONSTANTIN „VEȚI VEDEA
ALTĂ ECHIPĂ STEAUA LA PRIMĂVARĂ !"

7

• interviu cu ANDREI RADULESCU, noul președinte al f R. r.

...Un nou președinte al 
F.R.F., ales — după mult timp 
— dintre foștii fotbaliști: An
drei Rădulescu. S-a născut, la 
București, la 9 februarie 1925. 
Și-a început activitatea de ju
cător... dar să-l lăsăm, mai bi
ne. pe interlocutorul nostru 
să-și depene amintirile.......Am
Îmbrăcat primul tricou de 
fotbalist, în 1938, la piticii Lu
ceafărului, o pepinieră a Ve- 
nusului în a cărui echipă de 
seniori debutam în 1942, la 17 
ani, într-un joc de cupă, cu 
F.C. Carmen. Venus a învins 
cu 4—2 și, întrucît eu am în
scris toate cele 4 goluri, 
rămas în prima formație, 
urmat anii de studenție, la 
litehnica Timișoara, unde 
jucat din 1943 pînă în 1 
cînd am absolvit examenul 
diplomă la Institutul Politeh
nic. Facultatea de metalurgie. 
Revenind acasă, la București, 
am activat 5 ani la Rapid: 
din toamna lui ’49 pînă în 
toamna iui ’54. Ani cînd veseli, 
cînd triști, întrucît legendara 
noastră echipă a căzut în Di
vizia „B“, deși alături de mi
ne, în față, jucau Țungu, Ma
rian. Filoti și Suru..."

— Ati jucat și în echipa na
țională...

— Numai de 4 ori, intre 
1948 și 1950, cu Bulgaria (3—2, 
la București), Polonia (0—0. la 
Chorzow), 
Republicii, 
proape că 
șl Albania 
Alunei, la 
Albania, am Înscris 2 goluri...

— Apropo. Care este recor
dul dv. de goluri înscrise în
tr-un singur meci?

— 7 goluri într-o singură... 
repriză, într-un joc ,.PoIi“- 
C.F.R. Simeria, disputat in 
•46—’47, in Divizia „B". Con
dusă cu 2—1 la pauză, „Poli" 
avea să ciștige eu 8—2, dato
rită ..recordului personal".

am 
Au
Po- 
am 

1949 
1 de

Ungaria (1—5, pe
cînd Grosics, a- 

a... inversat scorul), 
(6—0. Ia București). 

8 octombrie 1950, cu

— Prin 1957, dacă ne amin
tim bine, ați devenit „cavaler 
al fluierului”...

— Am debutat, in acel an, 
ca arbitru, conducînd, pe tere
nul lui Unirea Tricolor, un 
meci dintre două echipe de pi
tici. Primul joc ia „A" mi l-au 
prilejuit Dinamo Brașov și 
U.T.A., iar ultimul — o partidă 
in turneul final al C.M. din 
Alexie.

— Amintindu-ne că in Fede
rația de fotbal ati activat, mul
tă vreme, în diverse comisii și 
colegii, sînteti nou doar 
președințe... Care sînt, 
nii mari, proiectele 
federal la început

— Noi, cei din 
ral, vom acționa, 
și f 
două 
scopul 
BALULUI 
PLAN INTERNATIONAL , 
AL ÎMBUNĂTĂȚIRII CLIMA
TULUI competițional in
tern. Referitor la primul 
punct, OBIECTIVUL SUPREM 
IL CONSTITUIE CALIFICA
REA ECHIPEI NAȚIONALE 
LA C.M. DIN 1982. Este un 
țel de maximă importanță în 
1981, pe care — pentru a-1 
transforma in realitate — ne 
propunem următoarele: să-i 
urmărim pe selccționabili și 
in antrenamentele echipelor lor 
de club; să înlesnim formați
ilor divizionare, prin Indicații 
oportune și competente, venite 
de la colegiul central al an
trenorilor, o desfășurare a pro
cesului de instruire și educație 
Ia parametri _ de 
formanță. 
vom face 
pelor de 
europene 
salt de calitate, marcat de re
zultate superioare celor obți
nute la trecuta ediție. In ceea 
ce privește cealaltă direcție, 
îmbunătățirea climatului eom-

ca 
in li- 

biroului 
de drum? 

biroul fede- 
in principal 
timp, 

direcții ;
în același 

mari
i afirmării 

ROMANESC

pe 
în 

FOT- 
PE

Si

înaltă per- 
Procedînd astfel, 

ca și prezenta echi- 
club în competițiile 
să Înregistreze nn

După trei ani

u

petitional intern, vom acționa, 
din prima zi, pentru:- 1) îm
bunătățirea activității comisi
ilor și colegiilor; 2) respectarea 
tuturor regulamentelor elabora
te de F.R.F., implicit a aceluia 
de transferări. Referitor Ia a- 
cesta din urmă, vom tine sea
ma de două principale aspecte 
ale fotbalului nostru și anume: 
a) păstrarea actualului fond 
valoric de jucători; b) depista
rea mai rapidă a tinerelor 
lemente apte să promoveze 
eșaloanele superioare.

Tot Ia acest mare capitol, 
tmprospătării climatului, 
propunem să facem ordine

După cum se știe, echipa 
Steaua a participat la un turneu 
in Bulgaria, desfășurat in orașul 
Petrici. Despre acest turneu ci- 
teva impresii ne-au fost furnizate 
de Gheorghe Constantin, antre
norul principal al formației.

— Mai intîi, spunețl-ne cite ca
va despre adversarii intîlniți șl 
rezultatele obținute .7

— In prima partidă am avut ca 
adversară echipa Belașița, din Pe
trici, care activează in prima di
vizie a campionatului bulgar. A 
fost, in general, o partidă echili
brată. In prima repriză gazdele 
au reușit să deschidă scorul dar, 
după pauză, datorită jocului mai 
bun prestat de rormația noastră, 

am reușit să egalăm prin Bolba, 
încheind meciul Ia egalitate. In 
al doilea joc am tntîlnit puternica 
formație Akademik Sofia, pier- 
ztnd cu 3—1 după ce noi am fost 
cel care deschisesem scorul prin 
Zahlu. Ultima partidă am susțl- 
nut-o •----- —— -----------  ’ ■
■lave 
du-ne 
Jurcă 
ținem 
Minlor' Pernlk, 
timpului nefavorabil, 
s-a mal Jucat.

Împotriva formației lugo- 
Strunița, victoria revenin- 
cu 2—0. Autorii golurilor : 
și Sameș. Urma să mai sus- 
și un al patrulea Joc, cu 

" dar, din cauza 
partida nu

— Care siut considerațiile des
prinse după acest turneu 1

— El a fost cit se poate de 
util pentru echipa noastră. Unii 
jucători tineri au căpătat o oare
care experiență competițională și 
alături de cei mai vechi au reușit 
să se încadreze mai bine in ideea 
de Joc pe care o preconizăm pen
tru returul campionatului.

— Numiți cîțiva dintre jucătorii 
care v-au satisfăcut 7

— In primul rind, trebuie să-l 
remarc pe Stoica, mult schimbat 
In bine, și disciplinar și ca ran
dament, cum a fost și la echipa 
națională. Ar urma, în ordine, 
Jurcă, Rotaru și Agiu.

— Se profilează „ll“-le de bază 
al Stelei ?

— Să așteptăm meciul de mîine, 
cu Legia Varșovia, o echipă pu
ternică, care va testa într-adevăr 
potențialul real al jucătoriloi 
noștri. Abia după aceea no vom 
forma o părere mai clară asupra 
unei formații de bază cu care 
vom aborda returul. Oricum, sta- 
tem convinși că sezonul de pri
măvară va situa comportarea Ste
lei la o cotă valorică mult mal 
ridicată, — veți vedea altă echipă 
Steaua ! — așa cum o doresc toți 
suporterii noștri.

Gheorghe NERTEA

e- 
în

al 
ne 

________     in 
activitatea arbitrilor, fiind mai 
atenti si mai preciși in privin
ța selecției, promovării si de
legării cavalerilor fluierului. 
Sîniem deciși, se înțelege, să 
întronăm disciplina pe terenul 
de sport prin sancțiuni egale 
pentru abateri... egale. Vom fi 
necruțători fată de 
fesiare de necinste 
rectitudine!

— Prima ședință 
pe cînd ?

— Pentru marți, 
rle. Trebuie să ne 
acționăm pentru tot ceea

orice mani- 
și de inco-
a biroului
17 februa- 

grăbim să 
_ ______ „____ ee 
ne-am propus, întrucît returul 
Diviziei „A**, iată, bate Ia ușă...

Gheorghe NICOLAESCU

NOTE BUNE PENTRU
JIUL LA CAPITOLELE FIZIC Șl TACTIC"
LIBARDI

— Petre Libardl, cu o săptă- 
mină Înainte de a Începe... pri
măvara sa fierbinte, Jiul s-a În
tors acasă după un turneu de 
patru meciuri amicale In R.D. 
Germană.

— Și ne-am tntors in... plina 
iarnă, după ce ne-am pregătit șl 
am jucat In condiții excelente, 
pe terenuri gazonate, curățate. 
Sigur, rezultatele interesează, In 
primul rind, pe cel mal mulți. 
Am ciștigat două partide șl am 
pierdut două. Pe mine, ea an
trenor, m-a interesat Insă evo
luția echipei, in contact cu ad
versari de angajament, de forță.

— Să recapitulăm, mal tntti, re
zultatele...

— Primul meci : 5—1 (2—1) cu 
Stal Riesa...

— 5—1 7 1
— 5—1, cu o echipă din Divizia 

.A“ ! Echipa noastră a jucat foar
te bine, permanent ofensiv. Au
torii golurilor au fost : Gluchld 
(2), Stoica, P. Grigore *1 Sălăjan. 
A urmat înfrîngerea, 0—2 (0—1). 
ta fața echipei Lokomotiv Leipzig

o analiză cu cărțile pe față (I)

C.S. LUCEAFARUL-CONDITII EXISTENTE, REZULTATELE OBȚINUTE 
Șl CERINȚELE UNUI NECESAR SALT CALITATIV...

(locul 4 hi pruna divizie), meci 
pierdut datorită a două greșeli 
elementare ale apărării : la pri
mul goi, Cavai a plonjat prea 
devreme, iar, in repriza secundă, 
Neagu a marcat în proprie poar
tă. Al treilea joc a Însemnat un 
0—3 (0—1) in fața Iul Chemie
Halle. Paradoxal, deși a fost ■ 
Infrîngere severă, am jucat bine 
și numai ratările incredibile ale 
lui Gluchici (de două ori) și 
Schmidt, ambii singuri cu porta
rul, ne-au dus la acest scor de 
forfait. Gazdele au avut, după 
pauză, două contraatacuri, ambele 
finalizate datorită... fundașilor 
noștri centrali, care m-au deza
măgit in acest turneu. Ultimul 
meci, 2—0 (1—0) cu T.s.G. Elstre- 
wata, lider în Divizia „C“. Au 
marcat Schmidt și Șumulanschi.

— Dincolo de 
poți caracteriza 
și... individual ?

— I-aș acorda 
capitolele fizic și tactic. O notă 
mai mică... tehnicii, „radiografia
tă* de terenurile excelente. Cîș-’ 
tlgul turneului a fost Insă AN
GAJAMENTUL la care ne-au obli
gat echipele gazde și demarcarea 
m teren. Remarcații mei ar fi 5 
Stoica — foarte bun iii toate 
partidele, Șumulanschi, Giuchici* 
care a ratat, totuși, foarte mult» 
și P. Grigore. Dezamăgirile se nu
mesc : Neagu, Vasiliu, Mușat ș* 
S&Iăjan. E bine că avem aceste 
semnale, acum.

Mircea M. IONESCU

rezultate, cum 
echipa, general

nota 7 pentru

Clubului Lu- 
unitate care s-a 

fi MODEL din toa-

Au trecut trei ani buni de 
la înființarea 
ceafărul. 
dorit a 
te punctele de vedere. îndeo
sebi pentru pregătirea la cel 
mai înalt nivel posibil a vîrfu- 
rilor unor promoții de juniori. 
S-a vrut ca în acest centru să 
se formeze și să-și finiseze in
struirea jucătorii NUCLEELOR 
selecționatelor de juniori, acele 
reprezentative naționale che
mate să participe cu bune re
zultate în campionatele europe
ne, știut fiind faptul că, ta- 
cepînd din acest an, există 
două astfel de competiții : una 
din jucători care n-au împlinit 
19 ani, iar cealaltă pentru ju
niorii mici, pînă la 16 ani. A- 
ceste competiții, mai ales ulti
ma, au fost înființate tocmai 
pentru a oferi posibilitatea spe
ranțelor fotbalului european de 
a-și măsura forțele ia virste 
deosebit de fragede, de a se 
căli în dispute aprige, dar, îna
inte de toate, de a le GRĂBI 
MATURIZAREA, fenomen clar 
vizibil la multe alte discipline. 
sportive. Exact ceea ce și-a 
propus și Clubul Luceafărul și 
ceea ce a reușit. în mare mă
sură. cu promoțiile anilor ’79 
și ’80. Este, considerăm, locul 
să exemplificăm prin numele 
unor jucători care, în alte con
diții, ar fi „urcat" probabil mai 
greu treptele afirmării. Ne gîn- 
dim la Suciu, Pop, lovan. Titi 
Nicolae, Rednic. Fîșic, Bolba. 
Balint, cu toții făcînd pași 
mari spre titularizare în echi
pe din primul eșalon. în plus, 
un alt fapt demn de remarcat 
este și saltul făcut de echipa 
națională de juniori în acest 
interval de timp, ea aflindu-se 
— în 1979 — la un pas de ca
lificare în turneul final (bă- 
tîndu-se de Ia egal la egal cu 
formațiile Ungariei și U.R.S.S.), 
obtinind calificarea în 1980, ju- 
cind bine în faza finală a com
petiției, unde și-a ciștigat pe 
merit dreptul de a se alinia 
la startul celei de-a 3-a ediții 
a campionatului mondial ce va 
fi organizat în toamnă în Aus
tralia. Indiscutabil, toate aces
te REZULTATE alcătuiesc ar-

gumentul cel mai convingător 
că nu s-a greșit atunci cînd 
s-a hotărît punerea bazelor 
noului club.

Dintr-o analiză recentă, ana
liză amplă, la obiect, fără es
tomparea deficientelor care 
mai există și care, printr-o 
preocupare mai mare, pot fi 
înlăturate complet, s-au putut 
desprinde toate adevărurile.

dintre componentii formației. 
S-au făcut alte și alte selec
ții, s-au căutat noi jucători. 
Așa au 
ceafăr"
Preda, 
Sertov. 
fluctuația de formă a unor ju
cători de bază ca Negoiță, Gîr- 
joabă. Balint. Curtean, Udrică, 
M. Badea, Czika. De la acești

apărut la 
Tăbăcaru, 

Niculcioiu, 
O a doua

acest „Lu- 
Dușmanu, 
Hanghiuc, 

cauză este

• Luceafărul I (promoția
Metalul București, 2—5 cu 
Sibiu,-I—5 cu Sirena, 2—X ._ ___ ____ . - _________ __ ._ ,
0—2 cu Flacăra Moreni, 0—1 cu Rulmentul. 2—1 cu ROVA Ro
șiori, 2—2 cu Chimica, S—1 cu Poiana, 0—3 cu Gaz metan, 1—1 
cu Metalul Plopeni, 1—4 cu Petrolul, 0—2 cu Mecanică fină, 0—1 
cu Tractorul. Restanță meciul cu Nltnamonia.

Bilanț general : 17 4 1 11 20—40 10 p
Formația de bază : Glrjoabă — M. Badea, Negoiță, Balint, 

Curtean — Udrică, Cr. Badea, Mustățea — Vuia, Lasconi, Czika. 
Antrenor — Ion Nunweiller.
• Luceafărul II (promoția 1982) : 1—1 cu Abatorul, 1—1 ou 

Petrolul Videle, 1—4 cu T.M.B.. 2—4 cu Voința, 1—1 cu Ș.N. Ol
tenița, 0—2 cu Danubiana, 4—2 cu Chimia Tr. Măgurele, 0—2 cu 
F.C.M. Giurgiu, 0—l cu Flacăra roșie, 3—0 cu Automatica, 1—1 
cu Electronica, 2—3 cu ICSIM, 1—1 cu Petrolul Bollntin, 1—3 
Cu Tehnometal, 0—0 cu Cetatea Tr. Măgurele. Restanță mediii 
cu Viitorul Chirnogi.

Bilanț general : 15 2 S 7 18—29 10 p
Formația de bază : Cîrlan — Bălan, Tone, Gheorghiu, Drăjan 

— Chifu, Picătureanu, Floareș, Soare — Akerman, Hambaraș. 
Antrenor — Alexandru Lazăr.
0 Luceafărul UI (promoția 1983): 2—0 cu Electroaparataj 2—0 

cu Progresul Vulcan, 4—0 cu Metalul Plopeni, 2—0 cu C.S.Ș. 
Călărași, 8—1 cu Sirena, 3—0 cu Poiana Cîmpina, 3—0 cu Auto
matica, 2—2 cu Petrolul Ploiești, 3—1 cu C.S.Ș. Slobozia, 0—0 cu 
Dinamo, 3—1 cu A s.A, Breaza, 3—2 cu Steaua, 4—0 cu Gloria 
Buzău.

Bilanț general : 13 11 2 0 39—7 24 p
Formația de bază : lasco — Ilovan, Martha, Clrjan, Mezaroș — 

Ptrvoni, Hîncu. ștefan — Varga, Țlrlea, Hagi. Antrenor — 
Aurel Măndolu.

1961) : 1—5 cu Autobuzul, 1—I cu 
Pandurii Tg. Jiu, 4—0 cu Șoimii 
cu C.S. Tirgovlște, 0—2 cu Rapid,

Dar, pentru început, să „di
secăm" puțin rezultatele toam
nei '80, cele înscrise în tabelul 
alăturat.

Prima formație a Luceafă
rului, participantă in seria a 
Il-a a Diviziei „B“, a avut o 
comportare oscilatorie. Cu nu
mai patru meciuri cîștigate și 
două egaluri, bilanțul ei ge
neral se înscrie cu mult sub 
posibilități. Care sînt cauzele? 
Este vorba în primul rind, cre
dem. de o prea mare instabili
tate a acestui Iot, a echipei Ca 
atare, antrenorul I. Nunweiller 
fiind nemulțumit — și pe bună 
dreptate — de valoarea unora

jucători, noul antrenor al e- 
chipei, Mircea Răflulescu, tre
buie să pretindă, să ceară mai 
mult tocmai pentru că POT DA 
MAI MULT, iar meciurile cu 
Ungaria din preliminariile 
Campionatului european I bat 
la ușă.

A doua echipă de juniori a 
evoluat în seria a V-a a Divi
ziei „C” de seniori, o 
foarte grea, căreia, 
i-ar face față cu 
chiar și echipe de „B". 
oricit de puternică este aceas
tă serie, oricât de dur joacă 
mulți dintre componentii echi
pelor (cum, dealtfel, s-a și in->

serie 
probabil, 

dificultate 
Dar

vocat), oricit de mare si impor
tantă în economia jocurilor este 
diferența de vîrstă, această e- 
chipă a realizat totuși puțin. 
Că și ea poate mai mult o do
vedesc rezultatele cu fostele 
divizionare „B“ Chimia și S-N. 
Oltenița, dar mai ales talentul 
cu care sînt înzestrat! jucători 
ca Hambaraș, Soare, Chifu, Fi- 
cătureanu, Tone, Bălan.

In sfîrșit, a treia echipă Lu
ceafărul — ““
juniori mai mici decît adversa
rii întîlniti, 
an sau doi — este singura care 
a evoluat la adevărata ei ca
pacitate și valoare. N-a cunos
cut Înfrîngerea și conduce cu 
autoritate în seria a IlI-a a 
campionatului republican. Ias- 
co, Mezaroș, Cîrjan, Martha, 
Hagi, Țîrlea (fiul fostului ata
cant al arădenilor) alcătuiesc 
un nucleu de jucători capabili 
de progres, de a păși cu 
dreptul în primul campionat 
european de juniori II. Cum se 
știe, la această nouă 
a speranțelor Europei 
tice, „ll“-le nostru se 
tr-o grupă 
că. alături 
și unguri.

Trăgînd 
comparind __ ... ....
710 cu cele obținute în aceeași 
perioadă a anului precedent, 
trebuie să subliniem că numai 
Luceafărul I a înregistrat un 
„reflux" (4 victorii și 2 ega
luri, față , de 6 victorii și 4 ega
luri) în timp ce Luceafărul II 
s-a menținut pe aceeași linie 
(2 victorii. 6 egaluri. fată de 
o victorie și 6 egaluri în 1979). 
Mezina clubului a realizat. In 
schimb, aproape cit cele două 
echipe de categoria ei partici
pante la ediția trecută a repu
blicanilor (11 cu 2 față de 2 cu 
5 și 8 cu 4)!? Toate aceste re
zultate nu valorează însă nimic 
pe lingă marile obiective ale 
clubului, calificările In compe
tițiile europene. Obținerea -lor 
este, în fond. SCOPUL, marele 
scop al existentei clubului Lu
ceafărul.

'Lourențiu DUMITRESCU

MECIURI AMICALE..;

Si ea alcătuită din
dar numai cu un

extrem de 
de juniorii

întrecere 
fotbalis- 
află în- 
putemi- 
sovietici

linie, adunînd si 
rezultatele toamnei

• SPORTUL STUDENȚESC — 
VAS AS BUDAPESTA 4—1 (2—1). 
In primul meci al turneului pe 
care îl întreprinde în Grecia, e- 
chipa Sportul studențesc a avut 
ca adversară formația Vasas 
Budapesta. Victoria a revenii 
bucureștenilor cu scorul de 4—1 
(2—1) prin golurile marcate de • 
M. Sandu, O. Ionescu, C hi hai a și 
Bucurescu. în următorul meci 
studenții vor întîlni. la Atena, pe 
Panionios.
• A.S.A TG. MUREȘ — A.S.K. 

SLASH WROCLAW (R.P. Polonă) 
1—0 (1—0). Meci disputat în ca
drul „Cupei 16 Februarie", com
petiție organizată de Viitorul 
Gheorgheni. A înscris Fanid în 
min. 36. A.S.A. a utilizat urmă
torul „11M: Varo — Szabo, Un- 
chiaș, Ispir, Fodor — Dulău (min. 
68. Biro I), Vigu (min. 46 C. 
Hie), Boloni — Both II (min. 46, 
Munteanu), Fanici (min. 46, Pîs- 
laru), Fazekas (min. 46 Hajnal). 
(C. Alb.u — coresp.).
• PROGRAMUL DE ASTĂZI $1 

MIlNE. Au mai rămas doar două săp- 
tămîni pînă a prima etapă a retu
rului campionatului primei noastre 
divizii. Motiv rerios pentru toate di
vizionarele ,,A“ să accelereze . șî maî 
mult ritmul pregătirilor, să dispute 
noi meciuri de verificare a formații
lor ce se vor alinia Ia startul retu
rului. lată jocurile programate Io 
acest sfîrșit de săptămînâ : ASTĂZI» 
Corvi nul Hunedoara — F.C.M. Brașov 
(ora 15,30). DUMINICA : Steaua - 
Legia Varșovia (stadion Steaua, ora 
11), Chimia Rm. Vîlcea — C. S. 
Tîrgoviște (oro 11,30), Unirea Focșani 
— S.C. Bacău (ora 11), F.C.M. Ga
lați — Delta Tulcea (ora 11). Alte 
meciuri : Gaz metan Mediaș — A.S.K. 
Slask (Polonia) și Gloria Buzău — 
F.C.M. Brăila (sîmbătă).
• TURNEU INTERNAȚIONAL LA 

ORADEA. Astăzi șî mîine se va 
desfășură la Oradea, în organizarea 
lui F.C. Bihor, un turneu interna
țional, cu participarea echipelor 
Videoton șî Tatobanya din Ungaria, 
a formației de Divizia ,,A* F. C. 
Baia Mare și a echipei locale F.C, 
Bihor, Astăzi sînt programate îrrtîl- 
ntrlle : Videoton — F.C. Baia Mare 
(ora 13) și Tatabanya — F.C. Bihor 
(ora 15). Mîine, de ta ora 11, se 
tntfflnesc învinsele din ajun pentru 
locurile 3—4, Iar în continuare este 
programat meciul pentru locurile 1

2.

Sportul|Pqgâ7ti



PREȘEDINTELE C.I.O IN PROIECT, UN MARE CONCURS PE GHEAȚA ȘI ,PE ZAPADA
VA VIZITA JUGOSLAVIA

CU PRILEJUI

BELGRAD, 13 (Agerpres) — 
Din Belgrad se anunță că preșe
dintele Comitetului internațional 
olimpic (CIO). Juan Antonio Sa
maranch, va efectua o vizită 
în Iugoslavia în perioada 10—12 
septembrie.

Cu acest prilej, președintele 
CIO va asista la întrecerile 
campionatelor europene de na- 
tație, programate între 5 și 12 
septembrie în orașul Split.

RAY LEONARD — AYUB KALULE
PENTRU TITLUL MONDIAL DE BOX

NEW YORK (Agerpres) — 
Camp onul mondial de box la 
categoria semimijlocie, america
nul de culoare Ray Leonard-Su- 
gar 3 va întîlni oficial în cursul 
lunii iunie pe deținătorul centurii 
la cat. mijlocie mică, ugandezul 
Ayub Kalule. Meciul urmează să 
aibă loc pe un ring din Las Ve- 
gas, Kalule a susținut pînă în 
prezent 34 de înțîlnirl, obținînd 
tot atîtea victorii. Printre învinșii 
săi figurează și campionul euro
pean. iugoslavul Marian Bene*.

DE ATLETISM AL
ROMA, 13 (Agerpres) — Pre

ședintele Federației internațio-
(FISU), Primo Nebiolo,
este și vicepreședintele Fede
rației internaționale de atletism, 
a prezentat într-o conferință 
de presă tinută la New York 
programul Universiadei de Ia 
București și al „Cupei Mondia
le" la atletism.

Totodată, Primo Nebiolo, 
care a vizitat recent Brazilia,

sportului universitar 
care

ȚĂRILOR LATINEi
a informat despre propunerea 
Confederației sporturilor din 
Brazilia de a organiza anul a- 
cesta, în luna octombrie, la Rio 
de Janeiro sau la Sao Paulo, 
un mare concurs de atletism 
deschis sportivilor din țările 
latine, la care ar urma să par
ticipe Franța, Italia. Portugalia, 
România, Spania șl, bineînțeles, 
atleti din intreaga America la
tină.

C. M. DE BIATLON

km din cadrul 
mondiale de 

revenit 
Heikki

Proba de 20 
campionatelor 
biatlon de la Lahti a 
schiorului finlandez 
Ikola cu timpul de lh 13:7 (ze
ro puncte penalizare), urmat 
de Frank Ulrich (R.D.G.) lh 
14:09 (2 p penalizare) si Erkki 
Antila (finlanda) lh 14:51 (3 p 
penalizare).

CUPA EUROPEI LA SCHI (f)

CEA MAI BUNĂ PERFORMANTĂ
CU PRILEJUL campionatelor 

„indoor" ale R.F. Germania, de 
la Sindelfingen, Hartmut We
ber a realizat cea mai bună 
performantă mondială pe 400 
m plat, cu timpul de 45,6. iai 
Winfried Klepsch a cîștigat 
proba de lungime cu 8,21 m.

CROSUL international desfă
șurat la Coamo (Porto Rico) a 
fost cîștigat de atletul etiopian 
Kedese Balcha, cronometrat pe 
distanța de 21,690 km cu timpul 
de lh 03:39.

FEDERAȚIA de atletism a 
Cehoslovaciei a definitivat lo
tul care va participa la apro
piatele campionate europene pe 
teren acoperit, programate la 
sfîrșitul săptămînii viitoare în

AȘII TENISULUI SE DOPEAZA ?
Declarațiile lai Yannick Neat au declanșat o nichela oliclali
PARIS (Agerpres). — Jucăto

rul francez de tenis Yannick Noah 
a făcut revistei .Rock and folk” 
dezvăluiri în care arăta că, după 
părerea sa, unii tenismani se do
pează pentru a rezista ” ‘
actual de desfășurare a 
tiilor. Aceste declarații 
terminat pe Philippe 
președintele Federației 
de tenis, care este șl președinte 
al federației internaționale, să 
erdone o anchetă, al .cărei raport 
a fost recent dat publicității. In 
document se arată, printre altele,- 
că, în opinia medicilor care au 
participat la anchetă, dopajul to 
tenis este posibil, atît pentru un 
meci, cît și pentru ansamblul se
zonului, adăugind Insă că dacă 
există cazuri de dopaj to „spor
tul alb" acestea sînt foarte puține.

ritmului 
competi- 
1-au de- 
Chatrier, 
franceze

La rîndul său, Philippe Chatrier 
a declarat : „Cu toate că nici o 
probă formală n-a putut fi adusă 
in sprijinul unei acuzații do do
paj în tenis, o serie de medici 
care au colaborat Ia ancheta noas-* 
tră au observat la unii jucători 
un comportament ciudat, anor
mal. Aceasta este de ajuns pen
tru a justifica studierea proble
mei dopajului și adoptarea mă
surilor necesare. Deși s-ar putea 
ca acest lucru să nu fie apreciat 
de anumite persoane din lumea 
tenisului^ în special de către or
ganizatorii de turnee, eu cred că 
jucătorii sînt interesați de insti
tuirea unui regulament sever în 
această privință, care ar fi un fel 
de anexă a codului de conduită. 
Aceasta ar face ca sportul nostru 
să rămînă nepătat în fața publi
cului**.

„1110008“ PE 400 m PLAT
orașul francez Grenoble. Din 
lot fac parte, printre alții, 
Vronda, Habel. Tesacek, Vasi- 
cek (la masculin) și Fibingero- 
va, Kratikvilova și Tasova (la 
feminin).

slalom 
pîrtia 
a re- 
Anni

Proba feminină de 
special desfășurată pe 
de la Bled (Iugoslavia) 
venit schioare! austriece 
Kronbichler, secondată de Na-
tașa Blazici (Iugoslavia). Lide
ră a clasamentului general al 
„Cupei Europei” se menține 
Diana Haight (Canada) 171 p, 
urmată de Brigitte Gertli (El
veția) — 137 p.

CAMPIONATELE S.U.A. 
LA PATINAJ ARTISTIC

Proba individuală masculină 
din cadrul campionatelor da 
patinaj artistic ale S.U.A., des
fășurate la San Diego (Cali
fornia), a revenit lui Scoți 
Hamilton. Fostul deținător aJ 
titlului, David Santee, s-a cla
sat pe locul secund.

Ț.S.K.A. MOSCOVA, LIDER IN 
CAMPIONATUL DE HOCHEI
în campionatul U.R.S.S. da 

hochei pe gheată, echipa Trak
tor Celiabinsk a învins pe te
ren propriu, cu scorul de 4—2, 
formația Dinamo Moscova. Alto 
rezultate : Salavat UFA — Sokol 
Kiev 3—2; Aripile Sovietelor 
Moscova — Dinamo Riga 4—1) 
Dinamo Minsk — SKA Lenin
grad 1—2, In clasament conti
nuă să conducă T.S.K.A. Mos
cova.

PRELIMINARIILE C.M. LA ORA PRIMULUI BILANȚ (ii) 
în perioada 21 XII 1980 — 4 1 1931. 
Iată rezultatele :

Meciuri eliminatorii, fixate prin 
tragere la sorți : R. p. Chineză 
— Hong Kong 1—0, R.P.D. Core
eană — Macao 3—0. Japonia — 
Singapore 1—0.

Subgrupa A : R. p. Chineză — 
Macao 3—=0, R. P. Chineză — Ja
ponia 1—0, Japonia — Macao 3—0. 
Clasamentul :
1. R. P Chineză 2 2 0 0 4—0 4
2. Japonia 2 10 1 3—1 2
3. Macao 2 0 0 2 0—6 0

Subgrupa B : Hong Kong —
Singapore 1—1, R.P.D. Coreeană 
— Singapore 1—0, Hong Kong — 
R.P.D. Coreeană 2—2. Clasamen
tul ; —
L R.P.D. Coreeană
2. Hong Kong
3. Singapore

Semifinale : R.P.D.
Japonia 1—0, R.P. Chineză — Hong 
Kong 0—0 după prelungiri, 5—4 
după executarea loviturilor de la 
11 m). Finala • R. p. Chineză — 
R.P.D. Coreeană 4—2. In urma a- 
cestul rezultat, reprezentativa ț>P. 
Chineze este prima echipă care 
s-a calificat pentru turneul final 
al Zonei Asia — Oceania.

Ne-am referit într-unul din nu
merele trecute la stadiul prelimi
nariilor C.M. ’82 în Europa, con
tinentul care aduce cel mai mare 
număr de echipe în turneul final 
(14, dacă socotim și reprezenta
tiva Spaniei, calificată direct, prin 
regulament). Celelalte zece parti
cipante sînt din restul continen
telor : patru (inclusiv Argentina, 
actuala campioană a lumii,' și ea 
calificată direct in faza finală a 
întrecerii, prin regulament) din 
America de Sud, două din Zona 
Americli de Nord, Americll Cen
trale și bazinul Caraibilor, două 
din Zona Asia-Oceania, două din 
Africa. Preliminariile trebuie să 
se încheie pînă la 30 noiembrie
1981, pentru ca la 10 ianuarie
1982, cînd, la centrul de presă al 
C.M. ’82 (a 12-a ediție a compe
tiției celor mai bune echipe de ' 
fotbal din lume), aflat in imedia
ta apropiere a stadionului Bema- 
beu, va avea ioc tragerea la 
sorți a ’grupelor preliminare ale 
turneului final cele 22 de cali
ficate vor fi cunoscute.

Dar iată schema de desfășura
re și rezultatele de pînă acum :

SPORT PE PELICULA
obișnuit sî vorbim despre filmul sportiv doar în limitele 

sale documentare, cu obiective depășind, arareori domeniul informa
ției pure sau a! pedagogiei de specialitate. Ceva mai mult decît o 
kinogramă, totdeauna ma puțin de ceea ce se numește îndeobște 
film Fără a nega valențele sale certe din acest domeniu specific, 
trebuie menționat câ filmul cu tematica sportiva a evoluat constant 
spre zona superioara a celei de-o 7-a arte. Subiectele culese din Iu- 
mec sportului se întîlnesc tot mat des în filmologie artistică și feno
menul nu trebuie atribuit desigur vreunei carențe în inspirația scena
riștilor, ci, co fiind reflectarea realistă o unor stări de fapt exis
tente în contextul actual al vieții sociale.

Daco în primii ani a cinematografului sonor „Piciul* iul King Vidov 
aducea pe ecran povestea unui boxer decăzut și a puștiului cu care-șî 
împărțea o pîine amară (interpret!, de neuitat, Wallace Beery și 
Jackie Cooper) aceasta era încă o simplă coincidență, fondul tematic 
fiind furnizat în principal de ncilele societății americane dintre cele 
două războaie mondiale. Cu timpul, aparatul de flmat șî-a ales cu 
precădere eroii dramelor sale dintre cei ai stadioanelor, fiindcă a- 
ceștia reprezentau prin ei înșiși un subiect. Trecerea spre deplina 
consacrare au făcut-o, fără îndoială, acele lung-metraje dedicate com
petițiilor supreme, Olimpiadele. Ultimele, semnate de regizori presti
gioși. uneori reuniți în ..echipă*, cum a fost cazul acelei remarcabile 
„Vision of eight* (Viziunea celor 8), dedicate ediției din 1972 a J,O., 
rod al colaborării dintre M. Forman, K. Ichikawa, C. Lelouch, |. Oze
rov, A Penn, M. Pflegar, J. Schlesinger, M. Zetterling cineaști din 
diferite Dărț» ale lumii.

Actualmente, asistăm ia o evidentă proliferare a subiectelor sportive 
In filmul artistic. Numai în trecuta stagiune bucureșteană au putut fi 
vizionate vreo zece pelicule cu această temă, unele de reală valoare. 
In rîndu' acestora din urmă s-a înscris și realizarea regizorului român 
DHu Tănase, care cu al său „Mijlocaș la deschidere* a adus pe 
ecran crîmpeie din viata unor tineri pasionați pentru rugby. tar
producțiile americane „Castele de gheață" și „Vis de glorie" ne-au 
introdus în lumea artizanilor marM performanțe sportive.

In fața ’mportanței pe care a luat-o relația sport-peliculă s-a pus 
problema rolului pe care-l are presa sportivă in promovarea acestei 
activități. Grăitoare în acest sens este formarea unei Comisii .speciale 
de film in cadrul Asociației internaționale a presei sportive “ * '
pe cale de a-și începe acum o interesantă și responsabilă 
Gazetarii de sport pot și trebuie să-și spună cuvîntul în 
□nor realizări cinematografice, ce sînt nemijlocit legate 
stadioanelor, perimetrul sportului, în conexiunea acestuia cu 
zilelor noastre.

ZONA AMERICII DE SUD (se 
califică 4 echipe)

Cele nouă reprezentative Înscri
se au fost împărțite în trei gru
pe :

I — Brazilia, Bolivia, Venezue
la. Turneul a început la 8 febru
arie, cu meciul Venezuela — Bra
zilia (0—1) ; lată programul în 
continuare : 15. II Bolivia — Ve
nezuela, 22 II Bolivia — Brazilia, 
15 III Venezuela — Bolivia, 22 III 
Brazilia — Bolivia, 29 III — Bra
zilia — Venezuela.

II — Columbia, Peru, Uruguay.
Programul : 26 VII Columbia
— Peru, 9 VIII Uruguay — Co
lumbia, 16 VIII Peru — Columbia. 
23 VIII Uruguay — Peru. 6 IX 
Peru —'Uruguay, 13 IX Columbia
— Uruguay.

HI — Chile, Ecuador, Paraguay. 
Programul : 17 V Ecuador — Pa
raguay, 24 V Ecuador — Chile, 
SI V Paraguay — Ecuador, 
7 VI Paraguay — Chile, 14 VI 
Chile —Ecuador. 21 VI Chile — 
Paraguay.

Cîștigătoarete celor trei grupe 
se califică pentru turneul final 
din Spania. Așa cum am mai 
arătat, celor trei 11 se va alătura 
Argentina, calificată prin regu
lament.

preliminar : Guyana — Grenada 
5—2 și 3-r-2 (calificată pentru tur
neul subgrupei : Guyana). Rezul
tatele turneului : Cuba — Suri
nam 3—0 și 0—0, Guyana — Su
rinam 0—1 și 0—4, Cuba — Guya
na 1—0 și 3—0. ■
1. Cuba
2. Surinam
3. Guyana _ . . _ . .

Echipa CUBEI s-a calificat pen
tru turneul final al Zonei.

Subgrupa B. Participante : Haiti, 
Trinidad Tobago, Antilele Olan
deze. Rezultate : Haiti — Trinidad 
Tobago 2—0 și 0—1, Antilele O- 
landeze — Haiti 1—1 șl 0—1, Tri
nidad Tobago — Antilele Olan
deze 0—0 și 0—0. Clasamentul :
1. Ilaiti 4 2 11 4—2 5
2. Trinidad Tobago 4 12 1 1—2 4
3. Antilele Olandeze 4 0 3 1 1—2 3

Prima clasată, HAITI, s-a, cali
ficat pentru turneul final al Zo
nei.

III - GRUPA AMERICA CEN
TRALA. Participante : Panama, 
Honduras, Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Rezultate : Gua
temala — El Salvador 0—0 șl 0—1, 
Guatemala — Honduras 1—0 si 
0—0, Guatemala — Panama 5—0 
șl 2—0, Guatemala — Costa Rica 
0—0 și 3—0, Panama — Honduras 
0—2 și 0—5, Panama — Costa Ri
ca 1—1 și 0—2, Panama — El 
Salvador 1—3 șl 1—4, Honduras 
— Costa Rica 1—1 șl 3—2, Hondu
ras — El Salvador 2—0 și 1—2, 
Costa Rica — El Salvador 0—0 și 
0—2 (neprezentare). Clasamentul ; 
• — - • ’ - - 2...................

3 
2.
4 
1

Clasamentul ;
4 3 1 0 7—0 7
4 2 115—35
4 0 0 4 0—i 0

0—0.
2 110 3—2 3
2 0 2 0 3—3 3
2 0 11 1—2 1
Coreeană —

ZONA AMERICII DE NORD, 
CENTRALE ȘI BAZINULUI CA
RAIBILOR (se califică 2 echipe)

(A.I.P.S,), 
activitate, 
aprecierea 
de lumea
realitățile

Radu VOIA

Reprezentativele înscrise, 10 la 
număr, au fost împărțite în pa
tru grupe, ale căror meciuri s-au 
și disputat :

I — GRUPA AMERICA DE
NORD Participante : Canada.
S.U.A., Mexic. Rezultate • Cana
da — Mexic 1—1 și 1—1, S.U.A. 
— Canada 0—0 
Mexic 2—1 și
1. Canada
2. Mexic
3. S.U.A.

Primele două 
șl MEXIC, vor 
neul final al Zonei.

II — GRUPA CARAIBILOR, sub
grupa A. Participante : Grenada, 
Cuba, Surinam. Guyana Meci

și 1—2, S.U.A. —
1—5. Clasamentul :

4 1 3 0 4—3 5
4 12 1 8—5 4
4112 4—8 3 

clasate, CANADA 
lua parte la tur-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Cea de-a doua e- 

tapă a „Turului Mediteraneean* 
s-a desfășurat pe traseul Frejus- 
Hyeres și a fost cîștigată -de ru
tierul francez Marcek Tinazzi, 
cronometrat pe distanța de 121 
km cu timpul de 3hl3:13. Clasat 
Pe l&eul trei, la 20 sec. 
gător, elvețianul Stefan Mutter a 
trecut pe primul loc în clasa
mentul general, fiind 
patru secunde de englezul Gra
ham Jones. Campionul francez 
Bernard ..............
locul 11.

FOTBAL 
nunță din 
vețiană de 
misia antrenorului ___ <r__
ționale Leon Walker, care a_
ținut acest post timp de aproape 
doi ani. Nu a fost luată încă 
nici o decizie în ce privește suc
cesorul lui Walker. • La Havana.

de învin-

urmat la

Hinault se află

• După cum se 
Zurich, Federația 
fotbal a acceptat 

echipei

pe
a- 

el- 
de- 
na- 
de-

selecționata Cubei a întrecut cu 
2—1 (1—1) pe Uj pești Dozsa Bu
dapesta. • Echipa Dinamo Tbi
lisi a jucat la Split cu formația 
Olimpia, pe care a învins-o cu 
1—0 (0—0). A marcat Seneghelia 
(min. 69). • Echipa argentiniană 
Rosario Central a învins cu ' “ 
reprezentativa R.D, Germane 
turneul internațional dotat 
„Cupa Parana**.

HANDBAL • La Copenhaga 
meci amical masculin, 
a dispus de Danemarca 
(10—5).

Cea de-a 9-a partidă a

1—0 
în 
cu

în
al doilea 
Iugoslavia 
cu 20—15

Șah • ..._______________
meciului dintre Nana Aleksandria 
șl Nana Ioseliani, care-șl dispu
tă finala' turneului candidatelor 
la titlul mondial feminin. s-a 
întrerupt într-e poziție compli
cată Scorul este favorabil cu 
8—2 puncte (1) Nanei Aleksan-

dria. • După cinci 
turneul de la Roma

• rele maestru Viktor 
41/2 P, urmat de 
Parma, Tatai și Csom,_______
2’/2 p. In runda a 5-a, Korcinoi 
a cîștigat la Toth. Iar partidele 
Matanovicl — Parma și Tatai — 
Csom s-au terminat remiză.

TENIS • Rezultate din circui
tul „indoor** francez, la Lyon : 
Leconte — Segărceanu 6—5, 6—4; 
Chiche — Dîrzu 6—2, 7—6.

TENIS DE MASA • La Buda
pesta în „Cupa Ligii Europene** 
Ungaria a învins cu 4—3 for
mația Cehoslovaciei. Din echipa 
gazdă s-a evidențiat Klampar. 
care i-a întrecut cu 2—1 pe 
Dvoracek și pe Orlovskl. tn ca
drul aceleiași competiții R. F. 
Germania a întrecut pe teren 
propriu, cu 6—1, echipa U.R.S.S

runde, în 
conduce ma- 
Korcinoi, cu 

Matanovici, 
cu cîte

1.
2.
3.
4.
5.

ZONA / AFRICA (Se califică 3 
echipe)

Nu s-au mai organizat grupe șl 
turnee de calificare ca în între
cerile din celelalte zone, ci s-â' 
jucat sistem cupă (prin elimina
re directă, meciuri tur-retur) La 
primul tur au luat parte 24 de 
echipe, alte patru (Sudan, Libe
ria, Togo, Zimbabwe) fiind cali
ficate, prin tragere la sorți, di
rect în turul al doilea.

TURUL I : Tanzania —
1—3 și 5—0 (calificată : 
nîa) ; Libia — Gambia 

8—0 (calif. Libia) ; Zambia — E- 
tiopia 0—0 și 4—0 (calif. Zambia); 
Algeria — Sierra Leone 2—2 șl 
3—1 (calif. Algeria) ; Maroc — 
Senegal 1—0 și 0—0 (calif. Ma
roc) ; Guineea — Lesotho 3—1 șl 
1—1 (calif. Guineea) ; Camerun — 
Malawi 3—0 șl 1—1 (calif. Came
run) ; Nigeria — Tunisia 2—0 și 
0—2 după prelungiri ; 4—3 pen
tru Nigeria după executarea lovi
turilor de la 11 m (calif. Nige
ria) ; Madagascar — Uganda I 

calif. Madagascar (Uganda s-a 
retras din competiție) ; 
Mozambic 5—2 și 2—1 
Zair) ; Niger ~___ .
1— 1 (calif. Niger pentru 1 
marcat în deplasare) ; Egipt 
Ghana : calif. Egipt (Ghana 
retras din competiție).

TURUL n : Egipt — Libia : 
lif. Egipt (Libia s-a retras 
■competiție) ; Algeria
2— 0 și 1—1 (calif. Algeria) ; Ni- 

. ger — Togo 0—1 și 2—1 (calif.
Niger, pentru două goluri mar
cate în deplasare) ; Liberia — 
Guineea 0—0 și 0—1 (calif Gui
neea) ; Camerun — Zimbabwe 
2—0 și 0—1 (calif. Camerun) ; Ni
geria — Tanzania 1—1 și 2—0 
(calif. Nigeria) ; Maroc — Zambia 
2—0 șl 0—2 după prelungiri : 5—4 
pentru Maroc după executarea lo
viturilor de la 11 m (calif. Ma
roc) ; Madagascar — Zair 1—1 șl 
2—3 (calif. Zair)

TURUL III : echipe calificate — 
Egipt, Algeria, Niger, Guineea, 
Camerun, Nigeria, Maroc, Zair. 
Meciurile vor avea loc pînă la 31 
mai 1981. învingătoarele se cali
fică în turul IV. Cele două cîștl- 
gătoare din turul IV vor fi re
prezentantele Africii la competi
ția din Spania — 1982.

12— 5
11— 1
14— 6

6—10
3—24

El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Costa Rica 
Panama

Pentru turneul ____  __ _____
s-au calificat primele două echi
pe. adică EL SALVADOR și GU
ATEMALA. împreună cu celelalte 
patru formații calificate din pri
mele două grupe (Canada, Mexic, 
Cuba, Haiti) vor lua parte la 
turneu! final al Zonei, ale cărei 
date de desfășurare nu s-au sta
bilit încă.

8 5
8 4
8 4
8 1
8 0 

final

1 1 
1 1
2 1
3 
7 
al

12
11
10 
e 
i 

Zonei
Kenya
Tanza- 
2—1

ZONA ASIA - OCEANIA (Be 
califică 2 echipe)

Cele 20 de reprezentative înscri
se la competiție din această 
parte a lumii au fost și ele 
împărțite în patru grupe. Prima 
clasată în fiecare grupă se ca
lifică pentru turneul final al Zo
nei, urmînd ca echipele clasate 
pe locurile 1 și 2 în această com
petiție finală să se califice pen
tru turneul din Spania.

Iată componența celor patru 
grupe preliminare, programul me
ciurilor sau partidele disputate :

I — Participante : Indonezia, 
Australia, Insulele Fiji, Noua Ze
elandă. Programul : 26 IV Noua 
Zeelandă — Australia, 3 V I. Fiji
— Noua Zeelandă, '* ~~ ’ "
— Noua Zeelandă,
— Noua Zeelandă,
— Indonezia, 24 V
— Indonezia, 31 V 
nezia, 26 VII I. Fiji —- Australia, 
10 VIII Indonezia — 1. Fiji, 
14 VIII Australia — L Fiji, 17 
VID Noua Zeelandă — I. Fiji, 
30 VIII Indonezia — Australia

II — Participante : Irak, Siria, 
Bahrein, Qatar, Arabia Saudită. 
Turneul va avea loc în Arabia 
Saudită, la Riyadh, între 18 mar
tie și 2 aprilie.

III — Participante : Kuweit, I- 
ran, Tailanda, Malaysia, Coreea 
de Sud. Turneul va avea loc în 
Kuweit, în aprilie.

IV — Participante : R. P. Chi
neză, Macao, Japonia, Hong Kong, 
R.P.D Coreeană, Singapore. Tur
neul s-a disputat jla Hong Kong

13 V Ind-onezia 
16 V Australia 
20 V' Australia 
Noua Zeelandă 
I. Fiji — Indo-

(Uganda
‘ zair

. _ 2 (calif.
Somalia 0—0 șl 

gol

s-a

ca- 
din 

Sudan
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La închiderea ediției

ROMANIA-IUGOSLAVIA 6-3, LA HOCHEI
La Budapesta a început, a- 

seară, un mare turneu interna
tional de hochei, dotat cu „Cu
pa Toto", la care iau parte 
reprezentativele României. Iu
goslaviei, Bulgariei si cea a tă
rii gazdă. în etapa Inaugurală, 
echipa tării noastre a întilnit 
formația Iugoslaviei de care a 
dispus cu 6—3 (1—1. 3—1.

2—1). prin golurile marcate 
de : Huțanu 2. Tureanu. Antal, 
Axinte si Nistor.

în cealaltă partidă : Ungaria 
— Bulgaria 6—3 (3—1. 1—L 
2-1).

Hocheiștii români joacă azi 
cu selecționata Bulgariei. iar 
duminică cu cea a Ungariei.
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