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Turneele pe grupe valorice 

la volei masculin «

[XPIORĂRI BAIA MARE 

(3-2 CU STEAUA!), 
SURPRIZA ZILEI!

J)ACIADA“-MAfiEA SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ A IERNII
In primele zile ale acestei săptămâni — favorizate de o vreme prielnici in toate zonele — 

continuă întrecerile finalelor pe țară ale ediției secunde a competiției sportive naționale „Daciada" 
Za disciplinele de iarnă, atit in cadrul întrecerilor de masă, cit și al celor de performanță.

Pentru luni și marți, la Vatra Dornei, pe „jgheabul" de gheață de pe Dealul Negru au fost 
programate manșele decisive ale concursului de sanie rezervat concurenților din categoria de 
virstă 11—14 ani. Aici vom cunoaște noii campioni-pionieri ai „Daciadei" intr-una din cele 
mai îndrăgite ramuri sportive ale copiilor care fac saltul de calitate de la deliciile săniușului pe 
derdeluș la rigorile și emoțiile concursului oficial de sanie.

La Miercurea Ciuc se încheie, pe inelul de gheață cu atita trudă îngrijit și prezervat, dis
putele campionilor patinajului-viteză. Alături, în Palatul de gheață — mândrie a localnicilor — se 
desemnează echipele selecționate de juniori care vor juca, la București, la sfirșitul lunii, finala 
de hochei a „Daciadei".

In sfirșit, pentru ieri și astăzi, in jurul vîrfului Oncești, care domină stațiunea climatică Păltiniș, 
în cadrul competiției au fost înscrise ultimele probe individuale șt de ștafetă ale concursului de 
schi-fond pentru juniori.

14 ECHIPAJE DE BOB STUDENȚII BUCUREȘTENI DOMINĂ
ÎN LUPTĂ PENTRU TITLU FINALELE LA PATINAJ VITEZĂ

După zile în șir în care 
starea atmosferică nu a permis 
nici măcar desfășurarea antre
namentelor pe pîrtia de bob 
din Sinaia, vremea s-a stabili
zat. devenind favorabilă dispu
tării celor mai importante con
cursuri ale sezonului. pentru 
desemnarea campionilor „Da- 
ciadei“ și ai tării. Sîmbătă si 
duminică, termometrul nu a a- 
rătat mai puțin de minus 10 
grade, iar ieri dimineață 
mercurul coborîse, în zona ple
cării. la minus 15 grade.

Drept urmare, este de aștep
tat ca participantii la finalele 
de bob 2 persoane să aibă con
diții de concurs optime. Cele 
14 echipate finaliste au făcut 
ieri coborîri de antrenament, 
iar astăzi, la ora 9, se vor pre
zenta la concurs. Mîine. tot de 
la ora 9. se vor desfășura man
șele a treia și a patra. Sînt în
scrise echipaje reprezentînd 
Tractorul. A. S. Armata Bra
șov, C.S.O., Bucegi. Carpati Si
naia. A. S. Poiana Cîmpina, 
I.E.F.S. București ș.a. Printre 
favorite se anunță echipajele 
pilotate de I. Batista. I. Du- 
minicel si Al. Pandrea (actua
lul deținător al titlului).

MIERCUREA CIUC, 16 (prin 
telefon), întrecerile finale ale 
„Daciaaei" la patinaj viteză re
zervate seniorilor, cea mai im
portantă competiție a sezonului, 
au început duminică seara pe 
pista naturală din localitate. 
Prima probă din program, 500 
m, a revenit tinărului și talen
tatului vitezist Dezideriu Jenei, 
de la I.E.F.S. București, care 
a reușit cel mai bun timp al 
sezonului : 40,4 s. Dotat cu ca
lități deosebite de sprinter, stu
dentul bucureștean n-a lăsat 
nici o șansă principalilor săi 
adversari, cucerind titlul de 
campion al „Daciadei" și al tării 
la 500 m. Pe podiumul premia- 
ților au mai urcat tînărul bra
șovean Ion Opincariu și mure
șeanul Ladislau Focht, unul 
dintre veteranii patinajului 
nostru. Unul dintre favoriți, 
Andrei Erdelyi, a căzut în prima 
turnantă, iar doi tineri, care în 
ultima vreme se specializaseră 
pe distanțe scurte, Teodor Fa- 
raoneanu și Nicolae Jenei, dor
nici, evident, să se claseze prin
tre fruntași, au pornit ca din... 
pușcă și, cînd le era lumea mai 
dragă, au făcut „pași" greșiți 
șl s-au dezechilibrat, pierzînd 
zecimi de secundă prețioase.

Dezideriu Jenei, câștigătorul 
probei de 500 m

Foto : S. SZAKACS — M. Ciuc
Calculele hîrtiei au fost jnfir-

Pe pîrtia de sanie de sub Dealul Negru (Vatra Dornei)

AU ÎNCEPUT DISPUTELE PENTRU TITLUL DE CAMPIONI
VATRA DORNEI, 16 (prin 

telefon). Vremea se menține 
admirabilă aici, cu temperaturi 
sub cinci grade și mai ales cu 
ninsori care sporesc frumuse
țea stațiunii spre satisfacția pio
nierilor finaliști în proba de 
sanie din cadrul ediției a 
doua a „Daciadei de iarnă", al 
cărei start s-a dat astăzi după- 
amiază în aceeași atmosferă de 
mare interes. în jurul pîrtiei 
de sanie de sub Dealul Negru

căror timpi realizați sînt aoro- 
piați de cei mai sus amintiți, 
pot rămîne în discuție. Este 
vorba de Adrian Tănase (Har
ghita), Daniel Opaiț (Caraș-Se- 
verin), Vasile Damian (Neamț), 
Manuel Popescu (Mehedinți), 
Lucian Tudose (Giurgiu), Viorel 
Oargă (Alba), Marin Manea 
(Bihor), Alin Lazăr (Arad),

Traian Bunoiu (Dîmbovița). 
Pentru că o diferență de cîte- 
va sutimi în manșa a doua ar 
putea modifica net clasamentul. 
Dintre toți concurenții cel mai 
abătut a fost vîlceanul Con
stantin Brănescu, care înainte

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

mate în confruntările feminine, 
studenta bucureșteană Agnes 
Rusz sosind înaintea Evei Șan- 
dor, imbatabilă pînă acum în 
cursa de sprint, în care deține 
și recordul național.

Surprizele s-au ținut lanț și 
in cea de a doua probă — la 
5000 m băieți și 1500 m fete. 
Principalul candidat la primul 
loc, cunoscutul vitezist brașo
vean Andrei Erdelyi a fost în
trecut în cursă directă de Dezi
deriu Jenei, dar tricoul de 
campion, pe această distanță 
de fond, a revenit localnicului 
Tibor Kopacz, un tînăr aflat în

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

tn ultima apariție publică a 
dinam ovlștUor înaintea turneului 
final al C.C.E. se părea că vom 
asista la un antrenament contro
lat pentru punerea la punct a 
ultimelor combinații tactice cu 
un partener valoros. Nu a fost 
așa pentru că, pe de o parte, 
studenții craiovenl nu s-au con
siderat nici un moment victime 
sigure, iar pe de altă parte după 
ce au ciștigat ușor primul set 
(15—5), dinamoviștil au luat me
ciul mai puțin in serios, ceea ce 
a făcut ca In următoarele două 
seturi inițiativa să aparțină stu
denților, campionii făcind efor
turi serioase pentru a-i egala pe 
craiovenl, iar In final au ciștigat 
grație experienței competlționale 
mult mal bogate, precum și a 
valorilor individuale de care dis
pun. Scor final : Dinamo — Uni
versitatea Craiova 3—0 (S. 13, ÎS) 
Intr-un meci In care l-am remar
cat din nou pe Oros, Dumănoiu, 
Glrleanu de la Dinamo (Tutovan 
ar fi trebuit să fie cap de listă, 
firește, pentru numeroasele ac
țiuni reușite, dar din păcate a 
fost șl cap de listă al neglijen
țelor In joc), Stolan, Dumitru șl 
Hrinco de la studenți (atlt cR 
a jucat tînărul Pascu a confir
mat multele speranțe care se 
pun In el). Foarte bun arbitra
jul cuplului D. Dobrescu (Ploiești) 
șl V, Dumitru (București).

PROGRAMUL JOCURILOR 
DE ASTĂZI

Turneul pentru locurile 
1—1: Universitatea Craiova
— Explorări Baia Mare, 
sala Giulești, ora 17,00.

Turneul pentru locurile 
5—8: C.S.M. Delta Tulcea
— Silvania Șimleu Silva- 
niei și Tractorul Brașov — 
Politehnica Timișoara, Sa
la sporturilor Zalău, de la 
ora 15,00.

Turneul pentru locurile 
9—12: Rapid — Viitorul 
Bacău și Calculatorul 
București — C.S.U. Galați, 
Sala sporturilor Bacău, de 
la ora 16,30.

Setul ciștigat duminică seara 
de Explorări Baia Mare în întil- 
nirea cu formația campioană, 
Dinamo, s-a dovedit a fi începu
tul unui reviriment — așteptat — 
în comportarea acestei echipe. 
Spuneam reviriment așteptat, 
pentru că ne sînt proaspete în 
memorie acele momente de in
satisfacție oferite de această e- 
chipă în prima manșă a finalei 
Cupei balcanice. Și iată că la 
numai trei zile, aceiași jucători, 
cu același antrenor — Mihai Che- 
zan — produc o surpriză de pro
porții în sala Gîulești, în pri
mul rînd printr-o altă ,,față“ : 
bătăioasă, mobilă, cu jucători 
bine așezați în teren, care au 
dorit și au reușit să cîștige. A 
fost un med aspru, pe parcursul 
a peste două ore, în care victo
ria a revenit formației mai ...cal
me în final, aceasta fiind, dacă 
vreți, unul dintre paradoxurile 
meciului. Pînă spre sfîrșitul par
tidei, Explorări, cu Ghic în rolul 
principal, a primit numeroase 
cartonașe galbene și chiar trei

Mihail VESA
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se aflau, ca si duminică la fes
tivitatea de deschidere, mii de 
spectatori.

In întrecerile primei manșe 
s-au confirmat in mare parte 
anticipările noastre, fiii Suce
vei, mai exact pionierii din 
Vatra Dornei, reușind să se 
instaleze destul de autoritar pe 
primele locuri. Mai întii Gheor- 
ghe Corduneanu care a realizat 
timpul de 33,92 sec. într-o ma
nieră care a spulberat pe un
deva nădejdile adversarilor săi 
directi : un curaj fără egal si 
o bună tehnică in conducerea 
săniei. Rămînînd desigur în 
discuție pentru locul întii și 
oricum pentru medalii Radu 
Stoica (București) cu 34,73 sec. 
(din păcate a frînat prea de
vreme în penultimul viraj), 
Silviu Braga (Brașov) 34,76 sec., 
Ion Răceanu (Tulcea) 34,89 sec. 
(excelentă performanță pentru 
acest pionier din Babadag), 
Gabriel Comărniceanu (Prahova) 
35,18 sec., fratele uneia dintre 
fruntașele întrecerii de sanie 
de anul trecut. și Adalbert 
Franksaly (Cluj) 35,43 sec. Spe
cialiștii, reprezentanții federa
ției de resort apreciază că ori
care din acești șase finaliști 
poate aspira la titlul de cam
pion. Noi ne îngăduim însă să 
credem că si alti pionieri, ai

—„VOM FACE TOTUL PENTRU A ASIGURA SUCCESUL LUPTĂTORILOR 
LA ÎNTRECERILE DE LA BUCUREȘTI"u,l,,rsMa '8I DE GRECO-ROMANE

declară anlrcnorul emerit ion corneanu
w*

tTSU-UASCt? 
InversiMh 81 bucurcșu. 

ROMANIA,

deAntrenorul Ion Corneanu demonstrează elevilor săi modul 
execuție a unui procedeu tehnic Foto: Dragoș NEAGU

An greu, acest 1981. pentru 
luptătorii fruntași din Europa 
(îi așteaptă confruntările cam
pionatelor continentale si mon
diale), dar si mai dificil este 
pentru reprezentanții tării noas
tre. gazde ale turneelor din 
cadrul Universiadei, competiție 
în care luptătorii români au 
datoria de onoare să evolueze 
Ia cea mai inaltă cotă valorică, 
la nivelul prestigiului pe care 
ei și l-au cucerit în arena in
ternațională. Că au înțeles a- 
cest lucru — atit ei cit si teh
nicienii care se ocupă de pre
gătirea lor — ne-am convins 
zilele trecute, vizitîndu-i la cî- 
teva antrenamente pe luptătorii 
de greco-romane. dornici să îm
brace tricourile echipei națio
nale.

Zăpada abundentă așternută 
în această iarnă devine un 
adversar greu de înfruntat pen
tru elevii antrenorului emerit 
Ion Corneanu. veniți aici, pen
tru un scurt stagiu, să-si îmbu
nătățească pregătirea fizică îna-

intea unui încărcat sezon com- 
petițional. Stratul gros de nea 
căzută pe potecile montane În
greuiază mult efortul luptă
torilor In cursa obișnuită da 
ascensiune si coborîre In aler
gare pe ruta Poiana Brasov — 
Cristianul Mare și retur, pro
bă efectuată — contra crono
metru — de cîteva ori pe săp- 
tămină.

La una dintre aceste cobo
rîri am asistat si noi si am 
fost impresionați de aburii ce 
ieșeau din treningurile u- 
mede de transpirație, pe o 
temperatură de aproximativ 
—10 grade Celsius I în rîn- 
dul celor care au trecut primii 
linia de sosire i-am recunos
cut pe Ștefan Negrișan (pre
tendent la titularizarea în e- 
chipă la categoria 62 kg), Mi
hai Cismas (cel mal valoros 
sportiv al momentului la 48 kg).

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)



DACIADA"-MAREA SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ A
SELECȚIONATELE DE JUNIORI 
Alt JUDE] ULIII HARGHITA 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - 
ÎN FINALA DE HOCHEI

MAGDALENA HÎRLAV Șl £ CERCEL
ÎNVINGĂTORI ÎN ZIUA A DOUA LA SCHIFOND

nioare mi 
(C.S.S. Tt 
Rișnovean 
Luminița 
ta) 14:24, 
(Brașovia) 
Moișan (( 
6. Livia I 
15 km jur. 
Cercel (L 
Adrian C 
59:24, 3. I< 
4. Vasile 
59:46. 5. 1 
59:47, 6.
lh:02,0 ;
C.S.S. Gh< 
la, Bela F 
gy) lhl3:3l 
rea Ciuc 11 
șu Brașov 
Brașov lh2 
gheni II II 
Sprie lh22: 

întrecerii

PĂLTINIȘ, 16 (prin telefon). 
Dacă duminică peste munții Ci- 
binului era o adevărată revăr
sare de soare, luni, în cea de-a 
doua zi a finalelor „Daciadei" 
la schi fond pentru juniori, o 
ninsoare abundentă și un ger 
de — 12° au făcut ca stratul 
de zăpadă să crească văzînd 
cu ochii. Cu toate acestea, la 
ora 10, ora primului start, pir- 
tiile se aflau în stare perfectă, ' 
datorită profesorului Hardvig 
Fabricius, care de Ia primele 
ore ale dimineții s-a ocupat de 
amenajarea lor.

Primele s-au avîntat în în
trecere junioarele mici, care au 
avut de acoperit distanța de 3 
km. La start au fost prezente 
cîteva sportive remarcate chiar 
în ziua precedendă la proba de 
ștafetă. Numărul mare de con
curente, 72, a făcut ca disputa 
să fie interesantă, lupta pen
tru întîietate dîndu-se între 
Magdalena Hîrlav, sportivă a- 
flată în lotul republican, și pri
mele reprezentante ale Clubu-

lui sportiv școlar Brașovia — 
Angela Rișnoveanu, Liliana Po
mană și Livia Rcit. La capătul 
unei curse în care primele șase 
clasate au fost departajate de 
diferente foarte mici, a învins, 
pe merit, eleva din Toplița, 
Magdalena Hîrlav, care confir
mă astfel rezultatele anteri
oare.

Pasionantă a fost cursa juni
orilor de categoria I pe distan
ta de 15 km. Printre posibilii 
învingători erau citați Adrian 
Cioca (.elev al prof. H. Fabri- 
cius), Ion Dia, Mihai Barbu și 
Ion Țențiu (toți de la A.S.A.), 
Vasile Magda (Dinamo), cîtiva

dintre ei remarcați în întrece
rile biatloniștilor. Dar, așa cum 
se întîmplă de multe ori, un 
outsider neluat în seamă de fa- 
voriți și antrenorii lor a răs
turnat toate calculele. A cîști
gat tînărul Eleonor Cercel (Lie. 
Predeal), pregătit de profeso
rul Ion Dudu.

Extrem de interesantă a fost 
ștafeta de 3X7 km a juniorilor 
mici, cu 22 de echipe la start, 
în care au cîștigat schiorii de 
la C.S.S. Gheorgheni (antrenor 
Adalbert Gyulai), victoria fiind 
decisă de reprezentantul lor în 
ultimul schimb, Lazslo Gyorgy.

Rezultate tehnice : 3 km ju-

tiuni spectaculoase, ei fiind au
torii si coautori la cele mai 
multe dintre punctele înscrise 
de echipa lor.

Iată ultimele rezultate : Sel. 
Harghita — C.S.Ș. 2 Dinamo 
București (în afară de concurs),
10— 7 (3—3, 4—3, 3—1) ; Sel. 
Galați — Municipiul București 
0—7 (0—0, 0—3, 0—4), Munici
piul București — Sel. 
12—0 (3—0, 5—0, ‘ “ 
Dinamo — Sel. 
(2—1, 3—0, 4—1), 
— Sel. Covasna
11— 0, 8—0).

Clasamentul turneului 
minar : 
nicipiul 
4 p, 4. 
0 p.

Selecționatele 
ale Municipiului 
vor întîlni, la sfîrșitul acestei 
luni, la București în finala ..Da
ciadei". (Tr. ANDRONACHE).

(prin 
de a- 

în- 
al fi-

16MIERCUREA CIUC, 
telefon). După cinci zile 
prige întreceri, luni s-a 
cheiat turneul preliminar 
nalei ..Daciadei" pentru echipe
de juniori la hochei. Mergînd 
din victorie în victorie, elevii 
antrenorului A. Ioanovici au 
terminat neînvinși turneul, a- 
ducînd Selecționata județului 
Harghita în fruntea clasamen
tului. Principalii realizatori ai 
acestei performanțe au fost : 
T. Lămpi, considerat de spe
cialiștii prezenți aici ca cel mai, 
talentat junior. Z. Szatmari, L. 
lies, O. Kerestes și G. Lucaci, 
selecționați în lotul național de 
juniori, care au fost la fel de 
buni, atît în acțiunile ofensive, 
cît și în momentele de 
rare.

Pe locul secund s-a 
Selecționata Municipiului 
rești (antrenor Al. Kalamar), 
tinerii hocheiști V. Jumătate și 
I. Dospin remareîndu-se prin ac-

apă-

clasat 
Bucu-

Brașov
4—0), C.S.Ș. 2 
Galati 9—2 
Sel. Harghita 
24—1 (5-1,

preli-
2. Mu-1, Harghita 8 p,

București 6 p, 3. Galați 
Covasna 2 p, 5. Brașov

Harghitei și 
București se SPORTULUI DL MIM 11 Sllt

FINALELE DE PATINAJ VITEZA
(Urmare din pag. 1)

primul an de seniorat. Și încă 
ceva, reprezentanții „noului 
val", ploieștenii Marian Țigău, 
Dorin Zărnescu și brașoveanul 
Iuliu Nagy, la vîrsta juniori
lor, s-au clasat înaintea mul
tor seniori.

în cursa fetelor, pe 1500 m, 
alături de cele două patina
toare considerate aici ca prin
cipalele favorite, Agnes Rusz 
și Eva Șandor, a urcat pe po
dium, ca și în proba de 500 m, 
o alergătoare mai puțin scon
tată, clujeanca Gabriela Senco- 
vici, revelația întrecerilor 
primele două curse.

Bilanțul primelor zile de con
curs este favorabil sportivilor 
de la I.E.F.S. București (antre
nor Victor Sotirescu) care au 
reușit să cîștige prin Agncs 
Rusz și Dezideriu Jenei 3 din 
cele 4 titluri puse în joc.

REZULTATE TEHNICE — 
500 m — senioare : 1. Agnes
Rusz (I.E.F.S. Buc.) — cam
pioană a „Daciadei" și a țării 
46,1, 2. Eva Șandor (S.C.
M. Ciuc) 46,2. 3. Gabriela Sen-
covici (C.S.M. Cluj-Napoca) 
49,8, 4. Eva Molnar (I.E.F.S. 
Buc.) 50,3, 5. ’Gabriela Voina 
(Tractorul Bv.) 50,9, 6. Judit
Bogozi (S.C. M Ciuc) 50,9 ;
seniori : 1. D. Jenei (I.E.F.S. 
Buc.) campion al „Daciadei" și

al țării 40,4, 2. I. Opincariu 
(Tractorul Bv) 42,1, 3. L. Focht 
(Electromureș Tg. Mureș) 42,3, 
4. T. Kopacz (S.C.
42,5, 5. A. Szekely 
Tg. Mureș) 42,6, 6.
neanu (I.E.F.S. Buc.) 
m senioare : .1.
2:29,0

M. Ciuc) 
(Mureșul 

T. Farao-
42,7, 1500 

Agnes Rusz 
campioană a „Dacia-

PE PÎRTIA DE

din
(Urmare din pag. 1)

de a lua startul și-a pierdut 
cotierele. Conform regulamen
tului, el a fost descalificat.

Pionierul vîlcean și-a pus 
însă mari speranțe în sora lui, 
Maria Brănescu, care avea să 
concureze alături de celelalte 
finaliste. Maria a avut o ple
care foarte curajoasă, a trecut 
cu brio prin cele 16 viraje, ob- 
ținînd timpul de 37.34 sec. Cî- 
teva balansuri făcute în ultimul 
virai însă, efect al unei ex
periențe reduse. au
în inferioritate vizavi de alte 
adversare mai rutinate care au 
obținut timpi superiori : Came
lia Țabrea (Vatra Domei) 34,71 
sec. Laura Stingaciu (Brașov)

DUS-0

dei" și a țării ; 2. Eva Șandor 
2:30,7, 3. Gabriela Senoovici
2:36,3, 4. Eva Molnar 2:39,1, 5. 
Gabriela Voina 2:45,2, 6. Judit 
Bogozi 2:48,6 ; 5000 m, seniori 
— 1. T. Kopacz — campion al 
„Daciadei" și al țării 7:49,1, 2. 
D Jenei 7:53,5. 3. A. Erdelyi 
(Tractorul Bv) 7:55,0. 4. I. O- 
pincariu 8:02,4, 5. A. Szekely 
8:07,5, 6. A. Bacos (Mureșul 
Tg. Mureș) 8:19,8.

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de finalele „Daciadei" 
au figurat și multe acțiuni pe 
linie de propagandă, printre 
care și un simpozion pe tema 
„Dezvoltarea hocheiului și schi
ului ca sporturi de masă in 
mediul rural", organizat în co
muna Sîndominic, aflată la 30 
km de Miercurea Ciuc. Au par
ticipat reprezentanți ai unor 
Consilii’ pentru educație fizică și 
sport din județele Suceava. Pra
hova, Bistrița-Năsăud, Neamț, 
Vrancea, Harghita și altele, 
precum și activiști voluntari ai

SANIE DE SUB DEALUL NEGRU
34,89 sec., Liliana Ghcorgho 
(București) 35,58 sec., Corina 
Constantincscu (Prahova) 35,70 
sec. și Cornelia Vută (Dîmbo
vița) 35,S3 sec. Pînă aproape de 
sfîrșitul manșei Liliana Gheor- 
ghe, care a concurat a patra, 
conducea cu autoritate, lăsînd 
impresia că va cîștiga fără di
ficultăți prima parte a probei, 
tn toate lansările de antrena
ment de duminică și luni di
mineață se comportase astfel 
încât se părea că întrecerea 
avea să fie pentru ea o simplă 
formalitate. Iată însă că a 18-a 
concurentă. Laura Stingaciu. a 
realizat timpul de 34,80 sec. în 
aplauzele spectatorilor, apoi 
Csrnelia Țabrea (cum dealtfel 
ne-a și promis) a scos timpul 
de 34,71 sec., cel mai bun al

primei manșe. Sucevenii, cole
gii de școală șl clasă ai Ca
meliei au felicitat-o pentru fru
moasa performanță care ar pu
tea fi decisivă în fixarea ie
rarhiei generale. Și în cazul 
fetelor vrem să credem că și 
alte concurente cu timpi apro- 
piați primelor șase finaliste — 
Gcorgeta Stana (Mehedinți), 
Caria Lepși (Caraș-Severin), 
zece ani, cea mai tînără con
curentă, Carmen Lazăr (Hune
doara), Floarea Andrei (Bistri- 
ta-Năsăud), Claudia Moldovan 
(Maramureș), Mioara Stănilă 
(Vrancea), Aurelia Ene (Buzău) 
și Cristina Neagu (Arad) — 
ar putea marți dimineață, in 
manșa a doua, să modifice un 
clasament care în condițiile 
unei probe de sanie, cu posibile 
necunoscute, rămîne fragil...

unor comisii de specialitate 
diferite localități. La sosire, 
legații au fost întîmpinati 
primarul comunei. Csaba 
bian. un prieten statornic al 
sportului.

Mai întîi, 
și-au invitat 
ze frumosul 
ral, echipat 
rigoare, pîrtia de schi de pe 
Dealul Gorodoș, prevăzută cu 
schi-lift, precum și alte baze 
sportive, cum ar fi arena de 
popice cu două piste. Avînd 
condiții bune de concurs și 
pregătire, patru echipe de ho
chei, alcătuite din tineretul co
munei Sîndominic, sînt angre
nate în diverse competiții si se 
numără printre animatoarele 
campionatului sătesc de hochei 
al județului Harghita, iar schi
orii de aici au devenit cunos
cut! în întreg județul.

Apoi, oaspeții și gazdele s-au 
îndreptat spre sediul școlii ge
nerale, unde au luat loc în ju
rul unei „mese rotunde", conti- 
nuînd fructuosul dialog 
schimbului de experiență.

Fostul multiplu campion 
patinaj viteză. Vasile Coroș, 
acum un harnic profesor de 
educație fizică la Sîndominic, 
a prezentat un referat cu pri
vire la dezvoltarea hocheiului 
si schiului în comună, referat 
care a stîrnit un deosebit in
teres printre participantii Ia 
simpozion.

Iată cîteva impresii ale nar- 
ticipapților: Constant’n Filipo- 
vicî (prim-vicepresedinte al 
C.O.E.F.S. Gura Humorului): 
,.Tn comunele Capul Codrului si 
Minăstirea Humorului, unde in

din 
de- 
de 

Fa-

ospitalierele gazde 
oaspeții să vizite
lor patinoar naitu- 
cu instalațiile de 

pe

al
la

județul nos 
schiul se a 
apărut și 
Ne întoarce 
valorificăm 
tru populari: 
si bărbătesc 

Florin Ți 
C.J.E.F.S. b 
discutate la 
convins din 
tește locul, 
rodnice acti 
sate îl consi 
fel de oame 
noi în 
Dămuc, und 
sionată a pi 
si, respectiv, 
ale căror rr 
le-am expus 
re tovărășe 
reușit în act: 
muleze pun 
oară, într-ui 
can".

Prof. Geoi 
al comisiei c 
Bistrița-Năsă 
foarte mult 
aici, la Sînd< 
pîrtia și sch 
nea instalați» 
dețul nostru, 
tînărul meea: 
list al „Cupi 
care. împreun 
comună, a 
motor uzat ș: 
un schi-lift. : 
spune că tot

Masa rotun 
minic a cons 
schimb de ev 
prezent! stau 
Iuții construe 
voltarea spor 
mediul sătesc.

cor

CUPA 16 FEBRUARIE" „CUPA ROMÂNIEI" LA BASCHET
O POPICE •

@ Asociația sportivă C.F.R. Tg. 
Mureș a organizat, pentru a 27-a 
oară, competiția de popice, dotată 
cu „Cupa 16 FeDruarie", la care 
au participat 23 de echipe din 
unitățile sportive feroviare din 
țară. Ba femei, pe primele locuri 
s-au clasat echipele C.F.R. Con
stanța 2075 pd. C.F.R. Tg. Mureș 
2064 și Electrofar București 1993. 
Ba individual a cîștigat Maria 
Păuneasă (C.F.R. Craiova) 397 pd, 
iar la perechi Angela Matei, E- 
leonora Iacob (Electr of ar Buc.) 
746. Iată și clasamentul la băr
bați, echipe: 1. C.F.R. Cluj-Na- 
poca 2437, 2. C.F.R. Turda 2379, 
3. C.F.R. Sibiu 2368. Ba individual, 
primul loc a reveni* lui D. Gyor- 
koe (C.F.R. Cluj-Napoca) 449, iar 
la perechi au învins D. Gyorkos. 
I. Giman (C.F.R. Cluj-Napoca) 
955. (I. PAUȘ — coresp.).
• Pe arena Timpuri Noi din 

Capitală s-a desfășurat un mare 
concurs la care au evoluat 20 de 
echTipe, împărțite în două grupe 
valorice. în prima grupă a dș- 
ttgat formația Timpuri Noi — 
4412 pd, la Individual trofeul a 
revenit lui D. Remeteanu (Tim
puri Noi) care a doborît din 200 
lovituri mixte 771 de popice. în 
grupa secundă (100 bile) victo
rioasă a fost echipa Constructorul 
feroviar cu 2361 p.d. (la indivi
dual D. Titulescu cu 435).

® Un alt rezultat din prima 
etapă a returului Diviziei ,.AM, 
la bărbați: Jiul Petrila — C.F.R 
Timișoara 5102—5064 pd.

spate (!) șl 9:07,10 la 800 m li
ber; Brigitte Brass 1:14,30 la 100 
m bras; FI. Vlșan 53,28 la 100 m 
liber și 16:40,20 la 1500 m liber; 
M. Mandache 60,40 la 100 m spate 
și 4:34,82 la 400 m spate; Al. 
Fridman 59,60 la 100 m fluture. 
(I. IONESCU — coresp.).

• Primele turnee ale etapei 
semifinale a „Cupei României" 
pentru divizionarele „A" de 
baschet masculin (în care nu 
evoluează jucătorii din lotul na
țional) s-au desfășurat, timp de 
trei zile, în Capitală, la Sibiu

TURNEELE PE GRUPE
(Urmare din pag. 1)

© ÎNOT •
în bazinul (25 m) Olimpia din 

Sibiu s-au desfășurat întrecerile 
„Cupei 16 Februarie" la Înot 
Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate: Irinel l’ănulescu 60,0 la 
100 m liber și 66,80 la 100 m flu
ture; Luciela Mlhăilescu 68,30 la 
100 m spate, 4:56,15 la 400 m

roșii ! ! Scor : Explorări Baia 
Mare — Steaua 3—2 (11, 13, —5, 
—12, 15). victoria a stat tot tim
pul pe muchie de cuțit, inițiativa 
trecînd repetat dintr-o parte în 
alta a fileulul. Finalul ultimului 
set, cel mal frumos, cu răstur
nări spectaculoase de scor — 
13—12 St.. 14—13 EX„ 15—14 St., 
apoi 17—15 Ex. — a fost intr-a
devăr o reușită propagandă pen
tru volei. S-au remarcat : Staicu, 
Arbuzov, Bălaș șl Ignișca (Expl.), 
Pop, Țerbea șl lonescu (St.). Ex
celent arbitrajul cuplului I. Ni- 
culescu (București) — C. Mușat 
(Constanța) Intr-o partidă in 
care, uneori, tensiunea a atins 
cote dintre cele mai ridicate.

ZAI.Au, 16 (prin telefon). în 
ziua a doua a celui de-al doilea 
turneu pentru locurile 5—8, care 
se desfășoară în Sala sporturilor 
din localitate, în partida inaugu
rală s-au întîlnit echipele C.S.M. 
Delta Tulcea șl Tractorul Brașov. 
Au învins cu 3—1 (—8, 9, 6, 3) 
jucătorii din Tulcea, după o par
tidă mediocră. S-au remarcat 
Staneiu și Radu (C.SJVÎ.) și Ste- 
rea (Tr. Bv). Au arbitrat Pintea 
Ion (Bala Mare) și Grun Ladis- 
lau (Tg. Mureș).

In partida următoare, Politeh
nica Timișoara — SUvania Sim
itul Silvaniel 3—0 (12, 11, 4). Par
tidă de bun nivel tehnic. S-au 
evidențiat Mocuța, Grădinaru și

RICE LA VOLEI MASCULIN
Bugarski (P), Bărolu, Măscășan 
șl Tulelca (S). Au arbitrat Va
sile Szaliacs (Baia Mare) și Ion 
Armean u (București). (Ion DO- 
MUȚA — coresp.).

BACAU, 16 (prin telefon). In 
primul meci al cuplajului s-au 
întîlnit echipele bucureștene 
Calculatorul șl Rapid care au 
furnizat o dispută mult gustată 
de public. Giuleștenii. deși au 
Încercat din răsputeri să-și apro
prie victoria, au trebuit să se re
cunoască învinși de o echipă ce 
s-a dovedit de această dată su
perioară șl care șl-a luat astfel 
revanșa pentru înfrîngerea de 
săptămîna trecută de la Bucu
rești. Scor final: 3—1 (12, 7, —7, 
5) pentru Calculatorul. Cei mal 
buni de pe teren — Steriade, 
Iu has. Marinescu (C) șl lonescu 
(R). Au arbitrat V. Ranghel — 
M. St ama te (ambii din Bucu
re ști).

A urmat apoi Jocul Viitorul 
Bacău — C.S.U. Galați în care 
spectatorii sperau într-o victorie 
a echipei favorite, dar voleiba
liștii băcăuani, la fel ca și în 
ziua precedentă, nu și-au găsit 
cadența, fiind nevoiți să accepte 
cea de a doua înfrîngere pe pro
priul teren. Studenții, care au 
avut în- Răclulescu, Sîrbu și Că- 
iescu cel mai buni jucători, au 
terminat învingători cu 3—1 (11. 
12, —2, 10) Brigada de arbitri : 
C. Șovăială (Ploiești) — S. Po. 
pescu (Constanța) (S. NENITA — 
coresp.).

și la Oradea. Rezultate : seria 
I (în Capitală) : Urbis Bucu
rești : 81—70 cu Steaua. 68—64 
cu I.C.E.D., 81—80 cu Politeh
nica C.S.Ș. Unirea Iași ; Steaua; 
101—67 cu Politehnica, 109—82 
cu I.C.E.D. ; I.C.E.D.,: 86—72 cu 
Politehnica. Clasament : 1.
Urbis 6 p (cu totul remarca
bilă prestația acestei echipe, 
din rîndul căreia s-au eviden
țiat Posa, Osacenco, Mitrică și 
Neagu), 2. Steaua 5 p, 3. I.C.E.D. 
4 p, 4. Politehnica 3 p (Daniel 
DIACONESCU — coresp.). Se
ria a II-a (la Sibiu) : Dinamo 
București : 93—64 cu Rapid 
București, 90—75 cu C.S.U. Si
biu, 101—61 cu Farul Constan
ța : Farul : 94—79 cu C.S.U., 
108—97 cu Rapid ; Rapid : 
82—77 cu C.S.U. Clasament : 1. 
Dinamo 6 p, 2. Farul 5 p, 3. 
Rapid 4 p, 4. C.S.U. 3 p. (Ilie 
IONESCU — coresp.). Seria a 
IlI-a (la Oradea) : Universita
tea Cluj-Napoca : 90—65 cu
Universitatea Timișoara, 90—61 
cu Dinamo Oradea ; 97—76 cu 
C.S.U. Brașov ; C.S.U. Brașov: 
84—78 cu Dinamo, 82—65 cu 
Universitatea Timișoara ; Uni
versitatea Timișoara : 101—70
cu Dinamo. Clasament : 1, „U“ 
Cluj-Napoca 6 p, 2. C.S.U. 5 
p, 3. Universitatea Timișoara 4 
p, 4. Dinamo 3 p. (Ilie GHIȘA 
— coresp.).

© De mîine pînă duminică se 
desfășoară, în sala Olimpia din 
Timișoara, ultimul turneu al Di
viziei „A“ de baschet feminin, 
grupa valorică 7—12. Vor avea 
loc meciurile (de la ora 15,30) : 
Progresul București — ICEME- 
NERG C.Ș.B. București (în tu
rurile precedente : 4—0), Rapid 
București — Mobila Satu Mare

(1—3), -Universitatea Timișoara
— Olimpia București (3—1). 
Clasament la zi : 7. Universi
tatea 35 p, 8. Mobila 33 p, 9. 
Olimpia 32 p, 10. Progresul 30 
p, 11. Rapid 28 p, 12. ICEME- 
NERG 22 p.

• Rezultate din Divizia „B“ 
de tineret : masculin : Automa
tica Alexandria — Marina, Con
stanța 71—90 (27—49), Voința
Timișoara — Știința Petroșani 
48—53 (22—27), C.S.U. Galați - 
Electrica Fieni 113—49 (51—27), 
Politehnica II C.S.S. Unirea 
Iași — C.S.Ș. Lumina Botoșani 
111—64 (52—31), Carpați Bucu
rești — A.S.A. Bacău 118—68 
(64—28), Politehnica C.S.Ș. 2 
București — Academia militară 
99—80 (54—33), Chimia Craiova
— „U“ II Cluj-Napoca 86—97 
(38—48), Voința C.S.Ș. Reghin
— C.S.S. Gheorgheni 61—83
(35—34), Știința Mediaș — 
IMUAS Baia Mare 67—97 
(33—48) ; feminin : C.S.Ș. Plo
iești — C.F.R. Craiova 62—72 
(28—41), Sănătatea I.P.G. Plo
iești — C.S.Ș. Rm. Vîlcea 63—39 
(35—26), Politehnica II C.S.Ș. 
2 București — P.T.T. București 
45—41 (18—21), Carpați C.S.Ș.
Sf. Gheorghe — C.S.Ș. Oradea 
73—64 (35—23), Tehnoton Iași —
C. S.Ș. Lumina Botoșani 111—64 
(52—31). Corespondenți : FI. Bu- 
mitru, C. Crețu, Gh. Arsenic,
D. Diaconescu, St. Nicolau, V. 
Popovîci, L. Maior, O. Bălteanu, 
N. Ștefan, Gh. Briotă, M. Ma- 
covei, M. Țacăl.

0 Tradiționalul tujncu femi
nin internațional organizat, a- 
nual, de UCECOM, la Brașov, 
se va disputa, între 27 febru
arie și 1 martie. Participă echi
pele: Start Polonia. Voința Bra
sov, Voința București si o se
lecționată Vointa-tineret.
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II
După turneul Politehnicii lași, efectuat In Grecia

ANioni: „M PIIL/LN1AM CU 0 ECHIPA MAI BINL
PUSA EA PUNCT Șl CU ROMILĂ VIRL.“
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încă o divizionară „A" a reve
nit din turneul de pregătire pe 
care l-a efectuat la începutul lu
nii februarie. Este vorba de Po
litehnica Iași, sosită ziilel-e tre
cute din Grecia. Iată ce ne-a de
clarat antrenorul principal, LEO
NID ANTOHI:

— In primul meci am întîlnit pe 
Panseraikos, formație care acti
vează în prima ligă a campiona
tului elen, pe care am întrecut-o 
cu 1—0 (1—0). Golul victoriei a 
fost înscris, cu un șut de la dis
tanță, de Simionaș. Următorul 
meci l-am susținut în localitatea 
Kamilla, cu formația Doza, din 
divizia „C“. Am cîștigat la scor, 
cu 5—0 (2—0). Au înscris: Florean 
(2), Cioacă, Kereși Paveliuc — 
un junior în care ne punem mari 
speranțe. In ultima întîlnire am 
întîlnit pe Ieraklion, din divizia 
„B“, de care am dispus cu 1—0 
(0—0). Ursu a fost autorul golului 
nostru. Urma să susținem și un 
al patrulea meci, dar acesta a fost 
contramandat din cauza întîmplă- 
rii tragice de pe stadionul Karais- 
kakis.

— Deci, trei meciuri, trei victorii. 
Un bilanț bun, promițător. Care 
ar fl concluziile ?

— A fost un turneu util, gîn- 
dîndu-mă că am avut la dispo
ziție, pentru jocuri și antrena
mente, terenuri gazonate, timp 
foarte bun, ceea ce ne-a permis 
să ne efectuăm fără fisuri pro
gramul de pregătire.

— S-a profilat formația de bază 
cu care veți aborda primul meci 
din retur ?

I
I Duiîâ trei ani... o analiză
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Trecînd la aspecte de ordin 
organizatoric și de instruire 
propriu-zisă, trebuie să sub
liniem că atît din cele patru 
scurte declarații aflate în che
narul alăturat, cit și din spu
sele lui Florea Tănăsescu, pre
ședintele clubului, și Daniel 
Lăzărescu, secretar al F.R.F., 
au reieșit destule probleme ca
re încă nu și-au găsit o rezol
vare corespunzătoare. Astfel, 
președintele clubului s-a refe
rit la 1) responsabilitățile îm
părțite (echipă națională și 
club), la 2) fluctuația antreno
rilor, la o oarecare 3) super
ficialitate în căutarea și pro
movarea la Luceafărul a veri
tabilelor talente, la 4) lipsa de 
severitate față de unele aba
teri, la 5) preocupări insufi
ciente privind viața personală 
a jucătorilor. La rîndul lui, D. 
Lăzărescu a 
tele obținute 
’81 au fost 
începînd cu 
campionatul

arătat că rezulta- 
de echipa U.E.F.A. 
tot timpul slabe, 
participarea ei la 
republican de ju-
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ndul echi-' 
:ecundă a 
, la finele 

Purtători 
Matcescu 

cători de 
it, fiecare, 
mente din 
ănesc, an- 
rii noastre 
mai ei, se 
1 un joc 

rugby to- 
, întregii 

faze, un 
re să facă 
suporteri- 
pe unita- 

iciparea e- 
i la 
•icadă, 
rîu-rio 
ă de 
. spre

cea 
a 
o 

în- 
pii-

dă. pe Ion Zafiescu. Trage cu 
dinții, cum se spune, face me
reu o alergare în plus spre a 
reveni și a rămine în centrul 
liniei de atac a' naționalei. In 
progrfes vizibil sînt și Cioarec, 
Corneliu, Rădulescu, Suciu, E- 
nache. Lucrăm suplimentar cu 
unii pentru creșterea forței 
(Gheorghiosu, Codoi, Murariu, 
M. Ionescu etc.), cu alții pen
tru îmbunătățirea altor elemen
te (Fuicu, Țața, Roșu)“.

Ascultîndu-i pe cei doi tineri 
tehnicieni, privirea ne-a fost 
atrasă, la un moment dat, de 
un vraf de reviste de speciali
tate. In cele mai multe au apă
rut materiale despre jocul în 
margine. Preocupare perfect ex
plicabilă. . Steaua știe că Dina
mo are prinzători excelenți și 
încearcă să remonteze handi
capul prin soluții originale. Dar 
cum teoria singură nu-i sufi
cientă, s-au luat și altfel de 
măsuri, să le spunem practice. 
Astfel, se depun toate efortu
rile — ne asigură fostul inter
național Carol Kramer, șeful 
cabinetului metodic al clubului 
militar — pentru recuperarea 
lui Neculai Postolache, peste 
care au trecut anii (parcă mal 
ieri cucerea spectatorii și pre
sa la Valence) dar a rămas un 
jucător valoros, din păcate ghi
nionist, indisponibil în ultima 
vreme. Pe de altă parte, în lot 
figurează acum un foarte tî- 
năr „linia a doua“, Gheorghiță 
Ciolea, înalt de 1,91 m, și greu 
de 106 kg, provenit din pepi-

- Oprea, 
Ciocirlan 

Simionaș, 
Romllă,

— In linii mari, da. Aceasta ar 
fi următoarea: Bucu ~ 
Agachi, Ursu (Anton), 
(Munteanu) •— Florean, 
C. ionescu — Cloacă, 
Dănilă (R. Mircea).

— Observăm o mutație specta
culoasă. Aceea a lui Romilă, care 
apare ca vîrf de atac.

—- Intr-adevăr, preconizăm pen
tru sezonul de primăvară o idee 
tactică în care Romilă să joace 
un rol de vîrf, obligați fiind și 
de plecările lui Cernescu și Co- 
raș. De fapt, rolul lui Romilă 
este de vîrf retras. Scoțîndu-i, 
înirucîtva, din sarcini marcajul, 
el are menirea să apară la 'fina
lizare din linia a doua, avind 
beneficiul unei deosebite capaci
tăți de efort și, mai alest pe cel 
al forței șutului. TJn alt cîștig ar 
fi titularizarea lui Agachi ca 
fundaș central, un jucător care, 
de la meci la meci, a creșcut vi
zibil.

— Remarcați! turneului 7
— Bucu, Oprea, Agachi, Ciocîr- 

lan, Simionaș, Cioacă, Romilă, 
R. Mircea. Mai avem de lucrat 
cu mijlocașii laterali, Florean și 
C. Ionescu, care au corespuns 
privind efortul fizic, dar sînt încă 
deficitari la organizarea jocului, 
cu precădere la transmiterea pa- 
sei decisive.

— Politehnica lași debutează în 
primul meci al returului la Baia 
Mare. Cum îl vedeți ?

— Vă veți convinge că am pus 
multe la punct în turneul din 
Grecia..,

Gheorghe NERTEA

0 MAI JUDICIOASA SELECȚIE Șl ÎMBUNĂTĂȚIRE A PROCESULUI DE INSTRUIRE-
OBIECTIVE PREZENTE SI DE VIITOR LA

7
C. S. LUCEAFĂRUL

cî- 
un 
tot 
un

niori, apoi în „C“, iar acum în 
eșalonul secund.

S-a accentuat apoi că pre
ocupările prezente și mai ales 
cele viitoare trebuie să fie ca
nalizate pe două direcții prin
cipale : 1. organizarea de noi 
selecții în vederea acoperirii 
posturilor deficitare ; 2. îmbu
nătățirea permanentă a proce
sului de instruire. La care ne 
vedem obligați să mai adăugăm 
și noi una : înzestrarea clubu
lui cu o bază sportivă cores
punzătoare. Pînă la ora actuală 
s-au obținut, în acest sens, 
teva... succese. Clubul are 
sediu, este înzestrat cu 
echipamentul necesar, 
internat așa cum și-a dorit, ju
cătorii sînt elevi ai Liceului 
Electroaparatai, ale cărui cadre 
didactice le acordă tot sprijinul 
la învățătură. Numai terenuri
le pe care să se 
cum trebuie nu 
buie să existe ! 
găsească soluții 
zolva și această problemă de 
importanță majoră a clubului 

arc

pregătească așa 
există. Și tre- 
Trebuie să se 
pentru a se re-

eseului 
în Ben-

ad-hoc
Sorin

ri ier a Marianei Luccscu. Armai 
fi Viorel Oprea, promovat de 
ia juniorii proprii, și, pentru că 
am ajuns la noutăți, la nume 
mai puțin cunoscute, să reți
nem speranțele puse în fostul 
alergător (10,3 pe suta de me
tri) Florin Bălțat, în ex-arun- 
cătorul de ciocan Adrian Lupu, 
despre care Florică Murariu 
afirmă că va ajunge un pilier 
redutabil, în Vasile David și 
Ion Năstasă, cei doi centri ve- 
niți de la Iași, în Nieolae Io
nescu, fratele autorului 
românesc de la Cardiff, 
guș, Mihăilă sau Die.

In final, un colocviu 
cu Mircea Munteanu, 
Fuicu, Vasile Țața, Eduard Su
ciu, Octavian Corneliu, Alexan
dru Achim și Dumitru Teleașă, 
jucător și ...masor. Tema — 
subînțeleasă. Răspunsuri: Steaua 
va face un joc tot mai ofensiv, 
din care să cîștige și ea, dar și 
rugbyul românesc, în 
Fuicu pune punctul 
„Vrem să ne păstrăm 
nu oricum, ci răminind 
eficace echipă, reușind 
multe eseuri, împlinirea 
mai frumoasă în rugby“.

Și poate mai merită consem
nată opinia unui fost interna
țional (...dinamovist), Dumitru 
Zlătoianu : „Se înșeală acieia 
care s-au și grăbit să afirme că 
*cpoca» rugbyștilor de la Steaua 
a trecut. Sper că Dinamo nu va 
cădea în greșeala de a crede 
așa ceva..."

general, 
pe i : 

titlul și 
cea 
cit

ma> 
mai
cea
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PROGRAMUL MECIURILOR LOTURILOR
REPREZENTATIVE PE ANUL 1981

LOTUL „A‘

Joc de pregătire cu 
club din R.D. Ger-

România Polonia

România

România

Norvegia

11 martie: 
o echipă de 
mană,

25 martie: 
(amical).

8 aprilie: Israel — România (a- 
mical).

15 aprilie: Danemarca — Româ
nia (amical).

29 aprilie: Anglia 
(preliminarii C.M.).

13 mai: Ungaria 
(preliminarii C.M.).

3 iunie: România 
(preliminarii C.M.).

25 iulie—4 august: Turneu de 
trei jocuri in Olanda.

20 august: Franța — România 
(amical).

9 septembrie: România — Bul
garia (amical).

23 septembrie: România — Un
garia (preliminarii C.M.).

10 octombrie: România 
veția (preliminarii C.M.).

11 
nia

El-

noiembrie: Elveția — Româ- 
(preliminarii C.M.).

LOTUL DE TINERET

martie: Joc de pregătire 
club din RJ>. '

Polonia

11 
o echipă de 
mană.

25 martie: 
(amical).

8 aprilie: Bulgaria — 1 
(amical).

15 aprilie: România — 
marca (Amical).

28 aprilie: Anglia — 1 
(preliminarii C.E.).

12 mai: Ungaria — 1
(preliminarii C.E.).

3 iunie: R.D. Germană 
mânia (amical).

19 august: U.R.S.S. — România 
(amical).

4 august: Joc de pregătire cu 
o echipă de club de peste ho
tare.

9 septembrie: Joc de pregătire

cii
Ger-

România

România

Dane-

România

România

Ho-

Luccafărul. Tocmai pentru că e 
legată intrinsec de pregătirea 
solicitată și de calificările ceru
te. Și dorite de noi toți. Dar 
pentru a le obține, este absolut 
necesar ca la clubul Luceafă
rul...

... SA FIE SELECȚIONAȚI — 
pe baza unor selecții riguroase, 
organizate pe baza unor testări 
științifice — CU ADEVĂRAT 
CEI MAI TALENTAȚI JUNI
ORI DIN ȚARĂ ;

.. . PROCESUL DE 
RE SĂ FACĂ UN 
ȚAT ȘI VIZIBIL 
CALITATE ;

... SA SE STOPEZE FLUC
TUAȚIA ANTRENORILOR ;

INSTRUI- 
PRONUN- 
SALT DE

I. Nunweiller: „In foarte puține meciuri, jucători' de bază 
ca Balint, Gtrjoabă, Udrică, Czika au evoluat la valoarea lor. 
Curtean, Negolță, Vuia, Lasconi au fost inegali. Nota de teh
nicitate a echipei față de selecționata U.E.F.A. ’80 e tn scă
dere. 75 la sută din procedee slnt executate cu dificultate. Nici 
terenurile pe care am jucat, nici cele pe care ne-am pregătit 
n-au corespuns. Au existat și multe probleme de ordin disci
plinar (Lasconi, M. Radu) și de învățătură (Gîrjoabă, Sertov, 
Curtean, Niculcioiu). Toate acestea au condus la slabul ran
dament dat de echipă în campionat și chiar in intilnirile in
ternaționale...".

Al. Lazăr: „Ani încercat să jucăm cu două vîrf uri, nimeni 
nu s-a menajat, dar adversarii, enervați de pressing, de mar
caj și hărțuială, au recurs la mijloace nesportive, accldentlnd 
mulți dintre jucătorii mei. Cițiva arbitri in loc să ne ajute 
în acest sens, ne-au dezavantajat. Oricum, puteam mai mult...".

A Măndolu: „După turneul de la Arad echipa a avut o evo
luție ascendentă. Ne preocupă creșterea combativității, marcajul 
la mijlocul terenului, îmbunătățirea eficacității, orientarea mal 
rapidă, creșterea maturității in joc. intr-un cuvint, trebuie să 
ne organizăm mai bine instruirea. Din păcate nu avem un 
teren, absolut necesar efectuării pregătirii".

M. Rădulescu: „De acum, un cintar va trebui să acționeze 
cu precizie șl responsabilitate, atit sub aspectul pregătirii, cit 
și al disciplinei. Trebuie să spun insă că la juniori — mai 
ales prima selecționată a țării — e bine, e necesar să se 
joace pe terenuri bune. Dar trebuie să-i învățăm să joace pe 
orice teren. Altfel nu ajungem să obținem rezultatele dorite".

• ASTAZI, TRAGEREA LA 
SORȚI A SFERTURILOR DE FI
NALA ALE „CUPEI ROMÂNIEI". 
In prezența delegațiilor celor opt 
echipe calificate pînă în această 
fază (Chimia Rm. Vilcca, F.C. 
Argeș, S.C. Bacău, Steaua, Poli
tehnica Timișoara, Universitatea 
Craiova, F.C. Constanța și Sticla 
Arieșul Turda), astăzi, la sediul 
F.R.F. (ora 12), va avea loc tra
gerea la sorți a sferturilor, de 
finală ale Cupei României. Amin
tim că cele patru întâlniri se vor 
disputa la 4 martie (ora 14) pe 
terenuri neutre.
• RESTANȚA JIUL — F.C. 

BAIA MARE SE VA DISPUTA 
DUMINICA. Meciul restanță din 
turul campionatului dintre Jiul 
și F.C. Baia Mare se va disputa

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CÎȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 11 FEBRUA
RIE 1981. Categoria 1 : 1 variantă 
100% autoturism Dacia 1300 și 2 
variante 25% a 17.500 lei ; cate
goria 2 : 4,75 variante a 16.618 
lei ; categoria 3 : 19,50 a 4.048
lei ; categoria 4 : 127,50 a 619 lei; 
categoria 5 : 372,75 a 212 lei ; 
categoria 6 : 12,275 a 40 lei ; ca
tegoria 7 : 346,75 a 200 lei ; și 
categoria 8 : 5.853,50 a 40 lei. Re
port categoria 1 : 423.328 lei. Au
toturismul Dacia 1300 de la ca

cu o echipă de club din Bulga
ria.

22 septembrie: România — Un
garia (preliminarii C.E.).

9 octombrie: România — Elve
ția (preliminarii C.E.).

28 octombrie: Bulgaria 
mânia (amical).

10 noiembrie: Elveția — Româ
nia (preliminarii C.E.).

Ro-

LOTUL DE JUNIORI

— România 
jocuri ami-(două

Turneu la Rijeka

România Polo-

25— 27 februarie: România — Po
lonia (două jocuri amicale).

11 martie: Bulgaria — România
— juniori mici (amical).

25 martie: Ungaria — România 
(preliminarii U.E.F.A.).

8 aprilie: România — Ungaria 
(preliminarii U.E.F.A.).

29 aprilie și 3 mai: “ “ ‘
RJD. Germană (două 
cale).

20—22 mai: Franța
— juniori II ‘ ’ 
cale).

15—24 iunie: 
(Iugoslavia).

26— 28 iunie: 
nia (două jocuri amicale).

5—20 iulie: Turneu în R.P. Chi
neză.

1—8 august: Turneu în Ungaria.
7—16 august: Turneul Prietenia 

(Cehoslovacia).
26 august: România 

slovacia (amical).
15—17 septembrie: Polonia —

România (două jocuri amicale).
25—27 septembrie: U.R.S.S. — 

România (două jocuri amicale).
3—18 octombrie: Turneul C.M. 

pentru juniori din Australia.
17 octombrie: România —

U.R.S.S. — U.E.F.A. II (amical).
20 octombrie: U.R.S.S. — Româ

nia — U.E.F.A. II (amical).
11 noiembrie: Ungaria — Ro

mânia — U.E.F.A. n (amical).
25 noiembrie: România — Un

garia — U.E.FA. n (amical).

România — 
Jocuri ami- '

Ceho-

... SA FIE ASPRU SANC
ȚIONATE' TOATE ABATERI
LE DE ORDIN DISCIPLINAR ;

...SA SE ACORDE SPRIJI
NUL NECESAR PENTRU CRE
AREA UNOR CONDIȚII CO
RESPUNZĂTOARE DE PRE
GĂTIRE.

Ce s-ar mai putea spune ? 
Poate doar că echipa de juniori, 
cea mai discutată, aceea a pro
moției ’81, a jucat pînă acum 
trei meciuri cu Ungaria ; 0—0, 
1—2 șl 1—1. ultimul rezultat 
fiind obținut la Turneul Prie
tenia. Premise pentru CALIFI
CARE...

Laurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
duminică, 22 februarie, la Petro
șani, de la ora 15.
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

— SALGOTARJAN (UNGARIA). 
Astăzi, la Timișoara, de la ora 
15,30, pe stadionul C.F.R., echipa 
„Poli" va întâlni formația ungară 
Salgotarjan.
• LEGIA VARȘOVIA EVOLU

EAZĂ LA TÎRGOVIȘTE. Conti- 
nuîndu-și turneul în țara noas
tră, cunoscuta formație din Po
lonia Leg ia Varșovia va juca, 
mîine, la Tîrgoviște, la ora 15,30, 
cu fruntașa seriei a n-a a Divi
ziei „B", C.S. Tîrgoviște.

tegoria 1 a fost obținut de VA
SILE G. VASILE din Frumușani.
• NOI ȘI MARI ȘANSE LA 

TRAGEREA DE MÎINE... Așadar, 
anticipațiile și-au dovedit temei
nicia: marile cîștigurl in auto
turisme și bani continuă să răs
plătească perseverența a tot mai 
mulți participant la atractivul sis
tem de joc Pronoexpres. La pri
ma tragere din această lună (des
fășurată miercuri 4 februarie), 
Necșuleu Ion din Timișoara a 
obținut la categoria I, pc un bi
let achitat 25%. un AUTOTU-

A devenit aproape o 
regulă ca acum, in „pre- 
competițională", la ora 
repetițiilor ce vestesc 
deschiderea stagiunii de 
primăvară, echipele noas
tre să se comporte mul
țumitor. Potrivit cu va
loarea loturilor pe care 
le au fiecare la dispozi
ție, dar și beneficiind 
toate de o pregătire de 
iarnă temeinică, divizio
narele „A“ se remarcă, 
in genere, prin evoluții 
de un bun nivel, înche
iate, in majoritatea ca
zurilor. cu rezultate pe 
aceeași măsură ; chiar și 
in confruntările cu parte
neri redutabili de peste 
hotare.

Și exemplele ce ne 
stau la indemină sînt cu 
atit mai concludente cu 
cit ele ne sînt furnizate 
de formații din toate zo
nele clasamentului, in
clusiv de acelea situate 
la periferia lui. Intr-a
devăr, iată : Jiul obține 
un spectaculos 5—1, in 
R. D. Germană, in dauna 
lui Stahl Riesa, Sportul 
studențesc invinge, cu 
4—1, pe Vasas Budapes
ta, F.C. Baia Mare o 
altă echipă din zona 
lanternei, depășește cu 
4—2 pe Videoton, lider 
in campionatul Ungariei 
la jumătatea întrecerii.

CONTINUAȚI!
Rezultate la care se a- 
daugă și palmaresul bun 
al reprezentativei de ti
neret la sfirșitul turneu
lui sud-american.

Ca întotdeauna deci, 
echipele noastre iau un 
start bun, dar ca nici
odată ele vor trebui să... 
continue, infirmind o mai 
veche practică — anti- 
sport — care înlesnea re
pede pierderea tuturor 
ciștigurilor în pregătire! 
acumulate cu trudă. Și 
cum, ne dăm bine sea
ma, va mai trece o vre
me pînă ce și ultimul 
fotbalist se va fi pătruns 
de răspunderea rolului 
pe care trebuie să-l joace 
odată pătruns în teren, 
în fața tribunelor înțe
sate de spectatori — A- 
CELA DE A LUPTA E- 
XEMPLAR, IN TOATA 
PLENITUDINEA FOR
ȚELOR PENTRU CULO
RILE CLUBULUI SAU 
— ei bine, pînă atunci 
de acești jucători, refrac
tari la o pregătire con
tinuă, la o viață dc au
tentic sportiv, este abso
lut necesar să se îngri
jească, mai îndeaproape, 
și altcineva : conducă
torii de secții ' și club, 
antrenorii și coechipierii 
lor. Da, și aceștia din 
urmă, jucătorii-colegi 
(care se dăruie exemplar 
in teren pentru ca echi
pa lor să obțină un re
zultat cit mai bun cu 
putință) să nu-i mai to
lereze nimic, de aci îna
inte, „fotbalistului șme
cher", fie el oricit de 
„dotat".

Pentru simplul, dar 
marele argument, că ori
ce sustragere de la efort, 
de la joc a falselor ve
dete se face in detri
mentul echipei, al fotba- - 
lului nostru,
Gheorghe NICOLAESCU

• GAZ METAN MEDIAȘ — 
A.S.K. SLASK WROCLAW (Po
lonia) 2—1 (1—0).
• METALUL AIUD — DOROGY 

BANYASZ (Ungaria) 2—1 (1—«).
• METALUL SIGHIȘOARA —

VIIT. GHEORGHENI 2—0 (1—0).
9 C.I.L. SIGKET — MINERUL 

CAVNIC 3—0 (2—0).
9 OLIMPIA SATU MARE — 

C.I.L. SIGHET 1—1 (1—1).
• METALUL BOCȘA — VUL

TURII TEXT. LUGOJ 3—0 (1—0).
« C.S.M. DROBETA TR. S. — 

C.P.L. CARANSEBEȘ 4—0 (1—0).
® UNIREA DROBETA TR. S 

— MINERUL MOTRU 5—1 (1—0).
• CARPAȚI M1RȘA — LOTRUL 

BREZOI 5—1 (3—1).
9 OLIMPIA RM. SARAT — PE

TROLUL BERCA 4—1 (1—0).

RISM „Dacia 1300“ iar la cate
goria a n-a, Raicu Magdalena 
din comuna Răducăneni, jud. 
Iași, a cîștigat frumoasa sumă de 
43,204 lei, pe un bilet achitat 
100%, altor șapte partioipanți re- 
ventndu-le cîte 10 801 lei pe bi
lete jucate 25%. Cîștigurile tra
gerii următoare, publicate în a- 
ceastă rubrică, confirmă o dată 
în plus prezența cu regularitate 
a marilor succese la Pronoexpres. 
După toate probabilitățile, tra
gerea de mîine, ir februarie 1931, 
va prilejul noi și frumoase sa
tisfacții. Agențiile Loto-Prono- 
sport mal stau doar astăzi la 
dispoziția celor ce vor să-și în
cerce șansele...



A DE HOCHEI DE LA BUDAPESTA

SI PREGĂTIREA FIZICĂ
Campionatele internaționale 

de judo ale Uniunii Sovietice, 
desfășurate în Palatul sportu
rilor din Tbilisi, în prezența 
unui impresionant număr de 
spectatori (15 090—-20 000 la fieca
re reuniune), au reunit con- 
curenți valoroși — campioni o- 
limpici. mondiali, continentali 
și componenți ai loturilor repre
zentative din 17 țâri, între care 
Belgia, Cuba, R. D. Germană. 
Franța, Iugoslavia, 
România. Ungaria și 
(cu 13 — 23 de
la fiecare categorie
greutate). La înapoiere, 
trenorul Iacob Codrea 
olerit și alte amănunte 
in'.eresante, mai ales că a fost 
primul turneu din acest an la 
care au participat și sportivi 
din lotul țării noastre.

„Ritmul de luptă impus de 
sovietici și. deopotrivă, pregă
tirea lor fizică au surprins pe 
toți sportivii oaspeți și nici mă
car 
tut 
nii 
ța) 
au 
nal“ tehnic pentru a-și apăra 
reputația. în cele din urmă, 
beneficiind și de șansa re
calificărilor. abia au izbutit să se 
claseze pe locul III la ca
tegoriile lor. Valoroșii judoka 
japonezi, sosiți cite 2—3 la ca-

fiind în
de 8 con-
reușit să 

nici o ca-

cadrul 
de ho- 
a opus 
Bulga-

Ultima partidă din 
turneului internațional 
chei de la Budapesta 
echipele Iugoslaviei și 
riei. Hocheiștii iugoslavi (care 
pierduseră atît jocul cu Româ
nia cit și pe cel cu Ungaria) 
au obținut de această da!ă o 
victorie neașteptată : 4—3 (1—0, 
2—2. I—1).

In urma acestui rezultat, cla
samentul se
1. România
2. Ungaria
3. Iugoslavia 
4 Bulgaria

La egalitate 
tat rezultatul 
locul întii, România 
ria 4—2).

prezintă astfel :
3 2
3 2
3 1
3 I

0 1 
0 1 
0 2 
0 2

12—10
14— 9

9—15
11—12

4
4
2
2

de puncte a «in
direct (pentru 

Unga-

Japonia, 
U.R.S.S. 
sportivi 

de 
an- 

ne-a

unul dintre ei nu le-a pu- 
face față. De pildă, campio- 
olimpici Therry Rey (Fran- 
și Van De Walle (Belgia) 
epuizat întregul lor „arse-

tegorie, iar la open 
scriși nu mai puțin 
curenți niponi, n-au 
ocupe primul loc la 
tegorie ! Doar doi dintre ei (la
mijlocie și la superușoară) s-au 
clasat pe locurile II și, respec
tiv. III. Iată cîstipăto- 
rli. în ordinea categoriilor: 
Iuri Sokolov, Viktor Kalmcev, 
Umar Maraev, Malhaz Alboriș- 
vili, David 
Harșiladze, 
Vladimir 
U.R.S.S.).
tivi români, Gh. Dani (super
ușoară), C. Niculae (semiușoa
ră). S. Toplicean (ușoară). M. 
Frăției (semimijlocie). C. Năf- 
tică (semigrea) și M. Cioc (grea) 
au luptat cu multă îndirjire, 
dar numai Niculae și Cioc (la 
open) au trecut de turul 1, 
pierzînd insă în cel de-al doi
lea. Turneul acesta — trebuie 
să subliniez — a fost totuși 
binevenit pentru noi. Am avut 
prilejul să constatăm că 
trebuie să muncim incompara
bil mai mult ca pînă acum la 
antrenamente, cu un accent deo
sebit pe pregătirea fizică. Alt
fel nu ne vom putea prezenta 
corespunzător nici la campio
natele europene și nici la cele 
mondiale din acest an”.

Bodaveli, Ramaz 
Grigori Vericev și 

Gurin (toți din 
Cel șase spor-

Costin CHIRIAC

REZULTATE REMARCABILE ALE BOXERILOR

VARȘOVIA, 16 (Agerpres). — 
Doi pugiliști români. Ionel Tă- 
nașă și Ion Stan, au terminat 
învingători în tradiționalul tur
neu internațional ..Memorialul 
Aleksandr Polus”, desfășurat în 
orașul polonez Gnezno, cu par
ticiparea a 80 de tineri boxeri din 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. F. Germania. România. Un
garia. U.R.S.S. și Polonia.

CONCURS DE NATAȚIE
LA BARCELONA

MADRID, 16 Agerpres). — In 
cadrul concursului internațional 
de natație de la Barcelona, îno
tătorul sovietic Robert Julpa a 
terminat învingător In două pro
be: 100 m bras — 1:05,80 și 200 
m bras — 2:22,80.

Alte rezultate: masculin: 100 m 
spate — Kuznețov (U.R.S.S.) 58,17; 
200 m fluture — Morris (Anglia) 
2:08,87; 200 m liber — Rusin 
(U.R.S.S.) 1:54,74; feminin: 100 m 
spate — Larisa Gorceakova 
(U.R.S.S.) 1:04,64; 100 m liber — 
Natalia Strunikova (U.R.S S.) 58,67; 
200 m fluture — Doris Wlebke 
(R.F. Germania) 2:19,0.

La categoria semimuscă, in
tr-unui din cele mai spectacu
loase meciuri ale galei finale, 
Ionel Tănasă l-a întrecut la 
puncte, cu o decizie de 3—2, 
pe Abdahmanou Karimazen 
(U.R.S.S.). în finala categoriei 
semiușoară. Ion Stan, cu lovi
turi foarte puternice, a obținut 
o victorie rapidă prin K.O. 
tehnic în prima repriză în fața 
reprezentantului țării-gazdă. 
Marele Kozak.

Ceilalți doi boxeri români 
prezenți în finale, Mircea La- 
zăr (categ. pană) și Petre Cră- 
ciunescu (cațeg. semimijlode) 
au pierdut la puncte meciurile 
susținute cu Siegfried _Menert 
și, respectiv, 
ambii din R.

Iată ceilalți 
goria muscă : 
lonia) ; cocoș : 
(U.R.S.S.) ; ușoară 
(Ungaria) ; mijlocie mică: Mas- 
ke (R.D.G.) ; mijlocie: Kilimov 
(U.R.S.S.) ; semigrea : Demler 
(R.D.G.) ; grea : Miroșnicenko 
(U.R.S.S.) ; supergrea : Palucki 
(Polonia).

Mario Schultz. 
D. Germană.

cîștigători : cate- 
Krukowski (Po- 

Buberbaev 
; Pușkaș

VICTORIA TINERILOR NOȘTRI TENISMANI 
ÎN MECIURILE CU ECHIPA UNGARIEI

ATLETISM • Cu prilejul cam
pionatelor R.D. Germane, desiâ- 
șurate la Senftenberg, Soeren 
Schlegel a stabilit cea mai bună 
performanță mondială pe teren 
acoperit in proba de 100 yarzi 
plat — 9,50. Vechiul record era 
de 9,54 și aparținea americanului 
Harvey Glance. In proba femi
nină de 60 m plat, Marita Koch 
a egalat cea mai bună perfor
manță europeană: 7,10. • Proba 
da 1 000 m din cadrul indoor-ulul 
de la Toronto a fost ciștigată de 
kenyanul Mike Boit, cu 2:22,50. 
tn cursa de 5 000 rn tanzanianul 
Suleiman Nyambul a 
Învingător * 
proba de o 
Coghlan a 
3:55.63.

terminat 
in 13:44,03, iar in 

milă irlandezul Eamon 
ocupat locul I cu

în Sala sporturilor din Deva 
s-a desfășurat, timp de 3 zile, 
meciul internațional amical de 
tenis dintre echipele de juniori 
ale României și Ungariei. la 
trei categorii de vîrstă 
(13—14 ani. 15—16 și 17—18). 
Jucînd foarte bine, formațiile 
românești și-au adjudecat ab
solut toate partidele, ciștigind 
la fiecare categorie cu scorul 
categoric de 5—0. Iată rezulta
tele : cal. 13—14 ani : M. Năs
tase — Karasz 5—6, 6—1. 6—0 ;

PUNCT FINAL ÎN

CUPELE EUROPENE

LA VOLEI FEMININ
S-au încheiat turneele finale 

ale cupelor europene la volei 
feminin. La Schaan (Liechten
stein) în C.C.E., în ultima zi 
s-au înregistrat rezultatele : 
Uralocika Sverdlovsk (U.R.S.S.) 
— Traktor Schwerin 3—1, Lev
ski Spartak Sofia — Slavia 
Bratislava 3—0. Clasament fi
nal : 1. Uralocika Sverdlovsk 
6 p, 2. Levski Spartak Sofia 5 
p, 3. Traktor Schwerin 4 p, 4. 
Slavia Bratislava 3 p.

La Roulers (Belgia), în ulti
ma zi a Cupei cupelor : Vasas 
Budapesta — Olimpia Ravenna 
3—1. Spartak Leningrad — 
Ț.S.K.A. Sofia 3—1. Clasament 
final : 1. Vasas Budapesta 6 p. 
2. Spartak Leningrad 5 p, 3. 
Ț.S.K.A. Sofia 4 p, 4. Olimpia 
Ravenna 3 p.

Nicolae — Mezneritz 6—1, 5—6, 
6—3, Năstase, Nicolae — Mez
neritz, Karasz 4—6. 6—2, 6—2 ; 
Dumitraș — Karasz 6—4, 6—2 
Năstase — Mezneritz 
cat. 15—16 : Moroșan

6—0 ; Ciucă — 
Ciucă, Moroșan
6—2; 6—3; Ciucă — Ne- 

6—2, 6—2, Pop — Toth 
6—0; cat. 17—18 : Șovar

— Gulyas 6—4, 6—4 ; B. Toma
— Liptai 6—4, 6—4 ; R. Con- 
stantinescu, E. Hnat — Gulyas, 
Liptai 6—3, 4—6. 7—6; Șovar
— Liptai 6—3, 6—3 ; Toma — 
Gulyas 6—0, 2—6, 7—6.

Partidele au evidențiat fru
moasa comportare a juniorilor 
noștri la toate categoriile, ei 
reușind să se detașeze de ad
versarii lor, unii de bună va
loare. cum ar fi fiul cunoscutului 
jucător ungur Istvan Gulyas 
(Ion SIMION-coresp.).

• C.M. s-a Încheiat

6—1. 
6—0; 
Toth 
meș 
6—2.

»>

6—-1, 6—2;
— Nemeș 
Toth 6—2, 
— Nemeș,

STENMARK jNVINS
DE PHIL MAHRE!
STOCKHOLM, 16 (Agerpres). 

— „Cupa Mondială” la schi a 
programat pe pîrtia de la Aare 
(Suedia) o probă masculină de 
slalom special, în care victoria 
a revenit americanului Phil 
Mahre, înregistrat în două man
șe cu timpul de 1:34,36. Clasat 
pe locul doi, la trei sutimi de 
secundă de învingător, suede
zul Ingemar Stenmark continuă 
să conducă în clasamentul ge
neral al competiției.

BIATLON _ ____ _ __________
In localitatea finlandeză Lahti cu 
proba de ștafetă 4X1,5 km, ciști- 
gată de echipa R.D. Germane 
(Jung, Jacob, Ullrich șl Rosch), 
cu timpul de 1 h 42:37,86. Meda
liile de argint și bronz au reve
nit formațiilor R.F. Germania (lh 
44:50) și, respectiv, U.R.S.S (lh 
46:17,99).

CICLISM • „Turul 
neean” s-a Încheiat la 
cu succesul rutierului 
Stefan Mutter, urmat 
zul Jones — la 16 sec. _______
zul Tlnazzi — la 9:31. Marele fa
vorit. Bernard Hinault, s-a cla
sat pe locui patru, la 11:10 da 
cîștlgător.

Meditera-
Perpignan 

elvețian 
de engle- 
și france-

SCRIMA • Competiția interna
țională feminină de floretă des
fășurată Ia Frankfurt pe Main 
a fost ctștțgată de selecționata 
R.F. Germania, care a întrecu» 
In finală (cu 9—7) echipa U.R.S.S. 
tn partida pentru locul trei, e^ 
chlpa Franței a dispus cu 11—6 
de formația Italiei.

TENIS • John McEnroe a ter
minat Învingător In turneul do 
la Boca Raton (Florida): 6—7, 
6—4, 6—0 cu argentinianul Guiller
mo Vilas In finală • La Lyon: 
Patrice Dominguez — Stanislas 
Bimer 6—4, 6—4, 5—7. 6—7, 6—4 
Segărceanu a pierdut In optimile 
de finală cu 3—6, 4—6 la Leconte, 
după ce anterior H eliminase 
cu 6—4, 6—4, pe Moretton.
• In finala turneului feminin de
la Oakland (California), Andrea 
Jaeger a Invins-o cu 6—3, 6—1 
pe Virginia Wade. In semifinale: 
Jaeger — Turnbull 3—6, 7—5.
8—0; Wade — Norton 6—3, 3—6 
6—3. La dublu: Turnbull, Casals 
— Wade, Navratilova 6—1, 6—4
• Rezultate înregistrate în „Cu
pa Davis”: Columbia — Vene
zuela 5—0; Indonezia — Pakistan 
5—0; Chile — Uruguay 5—0; 
Thailanda — India 0—5.

3 NORVEGIENI PE PODIUM I
OSLO, 16 (Agerpres), — 

pion-aitul mondial masculin 
patinaj viteză s-a încheiat 
stadionul ....................
victoria ...... .....
Sjoebrend, care 
poliatlon 167,781 
următoare s-au 
trloții săi Kay 
167,887 p și Jan 
168,374 p.

în ultima zi de întreceri, Sjoe
brend a cîștigat proba de 1500 
m cu timpul de 1 :58,46, iar spor
tivul sovietic Serghel Berezin s-a 
situat pe locul I la 10 000 m cu 
14:51,38.

Cam- 
de 
pe 

„Bislet” din Oslo cu 
norvegianului Amund 

a totalizat la 
p. Pe locurile 
clasat compa- 

Stenshjemmet — 
Egil Storhoit —

PREGĂTIRI PENTRU UNIVERSIADA '81
(Urmare din pag. 1)

tînărul Doru Spetcu și. sur
prinzător. juniorul timișorean 
la categoria grea. Ovidiu Ni- 
coară. După ce ultimul con
curent a trecut prin fața „cro- 
nometrorului” Nicolae Pavel, 
constatînd absenta unor luptă
tori consacrați ca Ion Păun, 
ștefan Rusu, Constantin Alexan
dru, Nicu Gingă etc. am cerut 
explicații antrenorului coordo
nator Ion Comeanu.

— Unde sînt component!) e- 
chipei participante Ia J.O. de 
la Moscova ?

— Ne aflăm intr-un moment 
de mari modificări ale regula
mentului de concurs, situație 
care impune și o adaptare a 
metodicii de pregătire. în plus, 
este nevoie să ne preocupăm de 
noua generație, deoarece sînt 
necesare unele schimbări în e- 
chipa standard. Acesta este 
motivul pentru care avem în 
pregătire un lot format numai 
din luptători tineri, cei ccn- 
sacrati 
treneze 
trebuie 
cipalul 
cest an 
da. Deci, toată grija fată 
studenții capabili să obțină per
formante la aceste întreceri. Fi
rește. dacă Petre Dicu, Ion 
Draica. Vasile Andrei, Nicu 
Gingă și ceilalți sportivi va
loroși care urmează cursurile 
universitare vor reuși să rămî- 
nă cei mai buni la categoriile 
lor. ei vor face parte din e-

fiind lăsati să se an- 
la cluburi. Dealtfel, 

să vă spunem că prin- 
nostru obiectiv în a- 
il constituie Universia

de

chipa pentru marea competiție 
de la București. Dacă nu. pen
tru titularizarea în formație 
vor lupta tinerii pe care îi 
pregătim acum cu toată seriozi
tatea. Cîteva concursuri de se
lecție în tară, ca sl turneele 
internaționale care se vor or
ganiza în acest an (la care vor 
participa toți sportivii suscep
tibili de a face parte din echi
pa națională) ne vor edifica a- 
supra potențialului lor.

— Care 
se disting 
cursuri ?

— între 
mai mari ....... 
pe Gh. Mines (74 kg). 
Glonț și L Grigorean (82 kg), 
E. Cismaș și D. Grosu (48 kg). 
Gh. Șerban si C. Drăghici (52 
kg), N. Zamfr și C. Filipov (57 
kg). Șt Negrișan si 
(62 kg), C. Boată și 
(68 kg). I. Matei, A. 
Movilaru (90 kg). L 
I. Grigoraș (100 kg), 
I. Hanu, O. Nicoară (+100 kg). 
Este momentul, cred, să-i a- 
mintesc si pe antrenorii care 
l-au depistat și pregătit : M. 
Covătaru (P. Neamț), C. Topîr- 
jan (Suceava). V. Gherasim și 
V. Pascaru (Suceava). Gh. To- 
mescu (Galați), N. Popescu (Re
șița). T. Ardeleanu (Iași). I». 
Bădin (Bistrița). I. Andreescu 
(Fetești). M. Belușică (Rapid), 
Gh. Ilie (Metalul Buc.), I. Bar
bu, Gh. Luca și A. Ciosa (Lu
goj). oameni de nădejde, care 
ne ajută să menținem luptele 
românești la o înaltă cotă va-

dintre acești tineri 
în pregătire și con-

cel care ne dau cela 
speranțe, i-as aminti 

Gh.

V. Tudor 
V. Ciocan 
Glonț S. 

Stignei si
I. Savin,

lorică. Despre modul cum răs
pund acești tineri solicitărilor 
intense, nu am decît cuvinte 
de laudă. Și știți că la noi, la 
lupte, nu-i ușor ! Cei mai multi 
dintre el s-au adaptat bine la 
eforturile mari pe care le de
pun aici și manifestă preocu
pare pentru perfectionarea teh
nicii în noile condiții cerute de 
F.I.L.A. Nu este, deci, de mi
rare faptul că patru dintre ei 
au reușit să se impună în pri
mul mare concurs intern al a- 
nului. chiar in disputele cu 
sportivii consacrat!. La turneul 
Nikola Petrov din Bulgaria 
(20—22 februarie) vom încer
ca o parte dintre tinerii remar
cați aici, la antrenamente. Di
ficultatea concursului ne oferă 
posibilitatea să apreciem exact 
potențialul real al acestor ti
neri. Vor urma turneele din 
R. F. Germania. Ungaria. Ce
hoslovacia. toate programate ca 
momente de verificare a pre
gătirilor înaintea C.E. din Sue
dia. din luna aprilie. La unele 
dintre aceste concursuri vor 
participa și sportivii consacrați, 
apți de a face parte din e- 
chipa pentru Universiadă.- în 
concluzie, vom testa si vom 
pregăti în condiții speciale pe 
cei mai valoroși luptători, cu 
dorința ca la întrecerile din 
luna iulie, de la București, 
reprezentanții noștri de la sti
lul greco-romane să se prezinte 
capabili să obțină succesele aș
teptate de la ei de către toți 
iubitorii sportului din tara 
noastră.

CAMPIONATE
SPANIA (et. 24): Beds — Her

cules Alicante 1—0; Las Palmas
— Salamanca 2—0; C.F. Barcelo
na — Real Sociedad 2^-0; Zara
goza — Osasuna 3—1; Real Ma
drid — Valencia 2—1; Gijon — 
Valladolid 2—1; Almeria — Espa- 
noi 2—0; Athletic Bilbao — Mur-

’ cia 3—0; Sevilla — Atletico Ma
drid 1—1. Clasament: L Atletico 
Madrid — 33 p; 2. C.F. Barce
lona — 32 p; 3. Valencia — 31 p.

PORTUGALIA (at. 20): Benfica
— Portimonense 5—1; F.C. Porto
— Boavista 2—1; Sporting — Pe- 
nafiel 1—0; Guimaraes — Bele- 
nenses 4—0; Amora — F.C. Bra
ga 0—0; Maritimo — Setubal 0—0. 
Clasament: 1. Benfica Lisabona
— 35 p; 2. F.C. Porto — 33 p; 
3. Sporting — 25 p.

R.F. GERMANIA (et 21): Mon- 
chengladbach — Leverkusen 5—1; 
Stuttgart — Eintracht Frankfurt 
pe Main 1—1; Milnchen 1860 — 
Kaiserslautern 1—1; Bochum — 
Nilrnberg 4—0; Karlsruhe — Duis
burg 2—0; Diisseldorf — Dort
mund 2—2; Schalke — Bayern 
MUnchen 2—2; Hamburg — F.C. 
K«ln 2—0. Clasament: 1. S.V.
Hamburg — 33 p; 2. Bayern Mun- 
chen — 32 * ~ "
— 26 p.

OLANDA
Feyenoord

Twente 3—0; Kerkrade — Ma
astricht 2—5; Wageningen — 
Ajax 0—2; Excelsior Rotterdam
— AZ '67 Alkmaar 1—3; Breda
— Nijmegen 4—0; P.S.V. Eindho
ven — Zwolle 0—1. Clasament: L 
AZ ’67 Alkmaar — 39 p; 2 Fe- 
yenoord — 30 p; 3. F.C. Utrecht
— 26 p.

BELGIA (et. 22): Berlngen — 
Molenbeek 1—0; F.C. Liege 
Courtrai 1—0; -----
1—0; Beveren
Anderlecht - ________
Winterslag — F.C. Bruges 
Lokeren "'
Gan toise
Clasament: 1. 
2. Beveren —
— 29 p.

F.C.
Anvers — Beershot 
— Waregem 3—1;

- Berchem 2—0; 
2—0;

S.K. Lierse 2—1; La 
Standard Liăge 1—0. 

1. Anderlecht: 38 p; 
- 32 p; 3. Standard

p ; 3. VJF.B. Stuttgart

(et. 20): Utrecht —
2—0; Deventer —

ALTE REZULTATE
• In orașul bolivian La Paz, 

situat la peste 3 500 m altitudine. 
Intr-un meci contînd pentru pre
liminariile C.M., selecționata Bo- 
livlel a învins cu 3—6 (1—0) for
mația Venezuelei. Golurile 
fost marcate de Aguilar 
38), Aragones (mln 
naldo (mln. 83).
• In ultimul meci 

Întreprins In Marea 
chipa de fotbal 
grad a lntllnlt 
(Țara Galilor). 
dele cu scorul

au 
(mln. 

67) și Rey-

al turneului 
Britanle, e- 

Steaua Roșie Bd- 
formațta Swansea 
Au cîștlgat gaz
de 7—1 (2—1).

CRUYFF DESPRE CRIZA SOCCERULUI OLANDEZ
Comportarea total nesatisfăcă

toare a echipei de fotbal a Olan
dei la recentul turneu de la 
Montevideo a suscitat critici se
vere In presa olandeză. Totodată 
s-au publicat știri potrivit cărora 
antrenorul Jan zwarthkruis va fl 
Înlocuit, iar In privința succeso
rului au circulat două nume : 
Itinus Michels șl Johann Cruyff, 
Intre timp popularul internațio
nal olandez a renunțat la oferta 
propusă și a semnat un contract 
cu formația din divizia secundă 
din Spania, Levante, club care 
s-a angajat să-l achite datoriile 
fiscale. înainte de a pleca În 
peninsulă, Cruyff a acuzat soc- 
cerul olandez, spunlnd : „Noi 
am știut cindva să jucăm foarte 
bine fotbal și vom putea reveni 
pe primul plan, dar tinerii trebuie 
să tie lăsați să joace așa cum 
simt el, să nu fie încorsetați de 
Idei tactice, care in fotbalul ac
tual Înseamnă mal mult apărare 
cu orice preț. Fotbalul trebuie ju
cat cu plăcere, senzație ce poate 
fl transmisă șl celor din tribune 
clnd spectacolul e bhn”.

Realitatea este 
landez se află în __ ___
multă vreme, dovadă șl rezulta
tele modeste, cu totul sub aștep
tări. ale reprezentativei In preli
minariile campionatului mondial 
și tn ultimele meciuri amicale. 
Cauzele sint aceleași constatate 
șl la fotbalul profesionist din 
alte țări occidentale, respectiv 
transferarea peste hotare a unor 
jucători valoroși de ' ' 
rile aflate în dificultăți 
clare, creșterea cositului 
de intrare pe stadioane .... 
med al lui AJax un loc la tri
bună ajunge pînă la 20—25 do
lari). manifestările de violență ala 
suporterilor, concurența televiziu
nii etc.

Intr-un articol consacrat proble
melor fotbalului olandez, ziaristul 
Leo van de Ruyt menționează că 
tn ultimii șapte ani numărul spec
tatorilor la meciurile campionatu
lui olandez a scăzut cu 600 000 de 
persoane, In timp ce formațiile 
din- prima și a doua categorie a- 
ruză un deficit financiar de or
dinul a 35 milioane de florini.
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criză de mal
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