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UNALELE „HAi:iADtl“ DE IM, 

IMPULS SPRE Ml PEIIIIJRMAAfE
85 DE SĂRITORI DE LA TRAMBULINĂ!

Pină la deschiderea oficială a noului sezon rugbystic (1 martie, 
data începerii returului in eșalonul secund) au mai rămas pu
ține zile. Este și normal, deci, ca echipele de diferite niveluri si 
se afle acum in faza decisivă a pregătirilor. Divizionarele „A". 
care vor lua startul la 8 martie, au început seria meciurilor de 
verificare.

Unul dintre ele a avut loc ieri după-amiază, pe stadionul din 
Parcul copilului, partida respectivă — opunind formațiile R.C. 
Grivița Roșie și Rapid — fiind de fapt prima dispută in această 
perioadă în Capitală, intre două competitoare de pe prima 
scenă a rugbyului românesc. Prezent la acest joc, fotoreporterul 
nostru Dragoș NEAGU a surprins imaginea de mai sus.

Corespondentă din Brazilia

Trambulina din Valea Strimbă, 
sensibil modernizată, permite, 
după cum se poate vedea, să
rituri de genul acesteia, sur
prinsă de fotoreporterul nostru 

Dragoș NEAGU

ECHIPAJUL DE BOB AL. PANDREA -AL.
SINAIA, 18 (prin telefon). 

Vremea favorabilă a permis și 
miercuri desfășurarea în bune 
condiții a finalelor „Daciadei" 
pentru echipajele de bob 2. La 
ora 9, cele 14 boburi se aflau 
la startul manșei a IlI-a, ur- 
mînd ca după desfășurarea ce
lei de a IV-a să fie cunoscuți 
campionii „Daciadei" și ai țării. 
Dar, după numai manșa a III-a 
situația în clasament era clari
ficată, datorită coborîrii exce
lente a echipajului Aî. Pandrea 
— Al. Mitrofan (Voința Sinaia) 
care, și după coborârile de 
marți, conduceau autoritar. E- 
chipajul sină’an a realizat pe 
cei 1 500 m ai pistei de pe

Echipajul Al. Pandrea — Al. 
și al țării la bob 2 persoane 
muntele Furnica timpul de 
1:06,69, rezultat care i-a conso
lidat poziția de lider. Avansul 
luat nu a mai putut fi anulat 
nici măcar de coborîrea de ex
cepție efectuată de cuplul I. 
Duminicel—D. Francu (I.E.F.S.) 
care, cu 1:06,11, a doborît re
cordul piftiei pentru echipaje 
de 2 persoane (v.r. 1:06,26 —

Finalele „Daciadei" la com
binata nordică și sărituri spe
ciale, programate pentru prima 
oară în împrejurimile Gheor- 
ghenilor, pe trambulina mo
dernizată din satul Valea 
Strimbă, au reprezentat, după 
toate opiniile, unul dintre cele 
mai frumoase succese din ul
timul deceniu ale schiului ro
mânesc. Reușita din județul 
Harghita face posibil ca, in- 
cepind cu acest an, competiți
ile interne, de amploare, la să
riturile speciale să se desfă
șoare pe două trambuline de 
tipuri diferite, așa cum este și 
uzanța •internațională. La Va
lea Strimbă, trambulina de 70 
m are toate atributele unei 
piste omologate de talie inter
națională, ca și cea de la Bor- 
șa, trambulină cunoscută și 
omologată de 90 m. Pe această 
trambulină, la Borșa, la 8 mar
tie, se va desfășura cea de a 
doua finală a „Daciadei" la să
rituri speciale, evenimentul fi
ind așteptat de sportivii seniori 
cu justificai interes.

Dar, concursurile de schi ale 
„Daciadei", din satul Valea 
Strîmbă, au constituit o pre
mieră și dintr-un alt punct de 
vedere. Se știe că, pină în 
prezent, campionatele naționala 
de sărituri speciale rezervate 
juniorilor aveau loc, anual, la 
Predeal, în timp ce seniorii 
își disputau întâietatea pe tram
bulina de la Borșa. Trambulina 
de la Valea Strîmbă a devenit, 
iată, accesibilă și juniorilor, 

astfel incit, în același con
curs, și-au disputat acum în
tâietatea, la sărituri speciale, 
juniorii de ambele categorii, 
precum și seniorii. Pentru ju
niori, faptul a constituit un 
puternic stimulent. Fuseseră, 
doar, informați că au posibili
tatea — în cazul unei perfor
manțe „metrice" și de stil mai 
deosebite — să figureze si în 
clasamentul seniorilor. Lucru 
care, dealtfel, s-a și întîmplat. 
Cîștigătorul săriturilor speciale 
la juniori mari, Zoltan Benedek 
(Voința Odorhei) a urcat. la 
festivitatea de premiere. pe 
treapta a treia a podiumului, 
atunci cînd s-au acordat dis
tincțiile colegilor săi seniori : 
Gheorghe Gerea — Dinamo 
Brașov, locul I, Ion Cimpoieșu 
— A.S.A. Brașov, ' locul 2.

„Daciada" de iarnă a adus, 
deci, schiului românesc citeva 
noutăți. Ceea ce considerăm a 
fi deosebit de important este 
faptul că întrecerile preliminare 
ale „Daciadei" au stimulat 
creșterea simțitoare a numă
rului practicanților acestui 
sport. Astfel, la un concurs or
ganizat la Valea Strîmbă, cu 
numai o săptămînă înaintea fi
nalelor „Daciadei", au fost 
prezenți nu mai. puțin de 85 
de competitori, ceea ce repre
zintă cea mai ridicată cifră în
registrată vreodată în țara 
noastră la un concurs de să
rituri cu schiurile...

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

MITROFAN, CAMPION
I. Duminicel și I. Batista, spor
tivi care, aflați, în acest sezon, 
pentru prima dată la fisele, au 
avut capacitatea de a ataca 
temerar și de a se clasa în fi
nal pe poziții onorante.

CLASAMENT : 1. AL Pan
drea — A. Mitrofan (Voința Si
naia) 4:28,24, 2. I, Duminicel —

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

VALIIONESCU PE DRUMUL DL LA AFIRMARE LA CONSACRARE!
Sezonul atletic pe teren aco

perit 1981 a evidențiat în mod 
deosebit rezultatele tinerei sări
toare în lungime Vaîi lonescu 
(s-a n-âscut la Tr, Măgurele, Fa 
31 august 1960) care a realiza? 
o suită remarcabila de perfor
manțe, printre oare și două re
corduri naționale de sală (6,67 
m și 6,75 m) ultimul, dupî cum 
se știe, la un centimetru de re
cordul mondial indoor. De fapt, 
daca analizăm puțin lucrurile 
vom constata că aceste rezultate 
se înscriu pe linia de progres - 
cert — pe care a pășit atleta ra
pid istă încă din vara anului tre
cut, adică de atunci de cînd 
și-a mărturisit Intenția de a ata
ca recordul național (6,82 m) 
deținut, încă din 1963, de Viori
ca Viscopoleanu.

Vali lonescu și-a început acti
vitatea sportivă cu 6 an-i în ur
mi, pe cînd era elevă a Liceu
lui industrial nr. 28 din Drumul 
Taberei, profesoara sa de edu
cație fizică Jana Javoroschi-Deac 
(ea însăși fostă atletă în echipa 
națională la junioare) întrevăzîn- 
du-i calitățile. A fost legitimată 
la C.S.Ș. Triumf, unde a avut-o 
ca an tren o-a re pe prof. Rodioa 
Gârleanu, de unde a aiuns la 
Rapid (antrenor Mihai Zaharia, 
recordman din 1969, la lungime).

în bilanțul anului 1976, Vali a 
fost înregistrată cu 5,52 m la lun
gime și cu 1,70 m la înălțime. 
Dealtfel, trebuie știut că debu
tul internațional '-a făcut la să-

ÎNAINTEA CELEI DE-A DOUA ÎNTILNIRI 
DINTRE TENISMANn ROMÂNI SI BRAZILIENI>

Nu este pentru 
prima dată cînd 
echipele de tenis 
ale Braziliei și 
României se întîl- 
nesc în cadrul „Cu
pei Davis" (n. n. 
— meciul proxim 
fiind programat 
pentru 6—8 mar
tie la Timișoara), 
în urmă cu zece 
ani. Brazilia a fost 
eliminată, aici, la 
Sao Paulo, cu 3—2, 
în finala inter- 
zone, de către for
mația română de 
atunci, avind ca 
protagoniști pe ce
lebrii Ilie Năstase 
și Ion Țiriac. In- 
frîngerea a fost 
pentru brazilieni 
normală, principa
la lor consolare 
rămînînd victoria 
din partida de du
blu a perechii Tho
mas Koch — Ed
son Mandarino (la 
scorul de 1—6, 
6—3, 6—3, 3—6, 
6—4). Dealtfel, a- Carlos 
tunci; România a 
împiedicat Brazilia 

să ajungă în finala „Salatierei 
de argint". Nu a ajuns Brazi
lia în „Challenge-round" nici in 
altă împrejurare, în 1966. cînd a 
pierdut în fața echipei Indiei, 
la New Delhi.

Fără să joace un rol impor
tant în tenisul mondial mascu
lin, jucătorii brazilieni sînt pre
zenți de mulți ani la turneele 
internaționale. In cele feminine, 
marea țară din America de 
Sud s-a -prezentat în anii ’60 
mult mai bine, căci în acea 
vreme prima jucătoare brazi
liană Maria Esther Bueno de
venea renumită prin cucerirea 
a două titluri individuale la

ritura in... înălțime, cu prilejui 
concursului ,, Prietenia" din Polo
nia, de la Zielena Go-ra, unde 
s-a clasat a 21-a cu 1,65 m. In 
statisticile anului 1977 figurează 
cu 5,49 m și, respectiv, .1,70 m. 
iar la Balcaniada de juniori de 
la București a fost a 5-a, la înăl
țime, cu 1,65 m. Mai apoi, re
zultatele sale au evoluat astfel: 
1978 - 5,58 m și 1,64 m; 1979 - 6,07 
m și 1.60 m. In 1980 VaFi lonescu 
(Focul III la „Cupa de cristal", in 
sală, cu 6,24 m) a debutat în re
prezentativa de seniori a țării, 
la Sofia. La Jocurile Balcanice 
ea s-a clasat a ILI-a cu 6,31 m. 
In continuare, sînt de reținut 
două succese prestigioase: cuce
rirea primului titlu de campioa
nă națională, la Pitești, cu 6,41 
m și victoria — pe o ploaie to
rențială — în meciul de la Po
iana Brașov, cu echipa de tineret 
a R.D. Germane (6,51 m), da»
și un a>l treilea succes, pe pian 
profesional, admiterea ca studen
tă la Institutul de educație fizică 
și sport din București.

Iarna aceasta, ca o completare 
a sezonului trecut, o înscrie pe 
Vali lonescu pe drumul care 
duce de la afirmare la... consacrare, 
dar adevărata consacrare nu i-o 
pot da decît con curs ariile în aer 
liber: Universiada. Balcaniada, 
Cupa Europei și — cine știe ? — 
poate Cupa mondială. S'n tom
siguri că marea consacrare n-o 
va ocoli * 1

deținut de perechea I. Batista
— C. Adam). In această manșă 
am notat răsturnarea (fără ur
mări) a echipajelor D. Decan
— N. Lică (A.S.A. II) — ocu
pant pină atunci al unui onora
bil loc 3 — șl Gh. LixandrU —
I. Mihăiță (I.E.F.S. I) — aflat 
pe ultimul loc cu bobul „Do
nald".

Ultima manșă nu a produs 
modificări decît în partea de 
mijloc a clasamentului. Este 
drept, echipajul Duminicel — 
Francu a încercat să urce pe 
locul I (1:06,68 — cel mai bun 
timp al manșei) dar în zadar, 
deoarece Pandrea și Mitrofan 
au realizat la rîndul lor o cobo-

Mitrofan., campion al „Daciadei"
Foto : Ion MIHAICA

rîre temerară, dar și corectă, 
la sfîrșitul căreia cronometrele 
i-au înregistrat cu 1:06,91, mai 
mult decît suficient pentru cu
cerirea victoriei, pentru care li 
se cuvin felicitări, cu atît mal 
mult cu cit aceasta vine să du
bleze pe cea cucerită anul tre
cut. Remarcabilă a fost și com
portarea echipajelor pilotate de

Romeo ViLARA

„en-titre“ alKirmayr, campionul 
Braziliei

Wimbledon, cit și a nu mai pu
țin de patru la dublu feminin. 
In schimb, ia masculin, Thomas 
Koch împreună cu Edson Man
darino, in confruntări cu ma
rile figuri ale tenisului mondial, 
n-au obținut performanțe răsu
nătoare.

După toate probabilitățile, 
Thomas Koch (acum în vîrstă 
de 36 de ani) va reprezenta șl 
anul acesta Brazilia în „Cupa

PEDRO VILLA
Sao Paulo, februarie 1981

(Continuare in pag a 4-a)



I D/4 CM D/1 „DACIADA» DE iAfflMĂ,

IZVOR DE TALENTE
NOU IMPULS ACTIVITĂȚII

Pe malurile rîului Oravicioara, 
irtrăjuite de munții Anine! — cu 
vîrfurile Tflva Mică și Mare — 
șl de dealul Prisaca, oameni dîrji 

gl harnici au ridicat, de-a lun
gul vremurilor, orașul Oravița. 
Aici, fiecare palmă de pămînt 
este prețuită și gospodărită cu 
mare grijă. Așa 8-a întîmplat șl 
fn sport. De aceea, tribuna sta
dionului este tăiată în piatra 
unul deal, iar ca să ajungi la 
mior ©complexul sportiv „Grădi
na" — cu popicărle, sală de te
nis și de șah iar vara, cu ring 
de box montat pe micul platou 
— trebuie să urci 100 de trepte !

— Datorită condițiilor de relief, 
baza sportivă este modestă — 
ne spunea prim-yicepreședintele 
C.O.E.F.S., Victor Josu. In 
achlmb, pădurile de brazi și fagi 
Bînt pentru noi tot... baze sporti
ve, unde atît vara cit și iama, 
mai ales la sfîrșit de săptămînă, 
organizăm numeroase întreceri. 
In timpul verii, amatorii de dru
meție se îndreaptă spre zonele de 
agrement de la Marii a, Izvorul 
Rece, Cioclova, Poiana Tulii sau 
cabana Voichița. După căderea 
primei zăpezi am Inițiat Întrece
rile din etapa de iarnă a actua
lei ediții a „Daciadei* în cele 12 
Modații sportive, la startul că
rora s-au prezentat 3377 con- 
eurenți. Dealtfel, săptămînal am 
organizat pențru amatorii de 
schi și săniuțe concursuri la 
Marila, Ia „7 brazi", la Panicl
es pe dealul Spitalului. u

Dar ambițiile amatorilor de 
sport din Oravița sînt mai mari, 
în sensul că ei verr să realizeze

SPORTIVE LA ORAVIȚA
și performanțe. Și primii pași, 
destul de viguroși, au fost făcuți. 
De exemplu, impiegatul feroviar 
de mișcare Adrian Colicue este 
campion republican pe anul 
1980 la radioamatorism șl echipa 
sa a ocupat, în același an, lo
cul 3 la categoria „unde scurte"; 
ia asociația Minerul (președinte 
ing. Ion Constantin) se desfășoa
ră o Intensă activitate în volei, 
șah, tenis de masă, drumeție, iar 
priceputul antrenor N. Chirilă 
pregătește cu multă sîrguință e- 
chipa de fotbal pentru ca la sfîr- 
șitul returului Diviziei „C* să 
ocupe primul loc și să promove
ze în ,,B".

— Nu ne mulțumește nivelul la 
care se desfășoară sportul de 
performanță — ne-a declarat pri
marul orașului Oravița», Ion Hor
ea. Sînt posibilități ca la două 
sporturi tinerii din localitatea 
noastră să se afirme mai puter
nic. în primul rînd, mă refer la 
fotbal. Echipa de fotbal Minerul 
poate să promoveze în Divizia 
„B“. în al doilea rînd, este vor
ba do un sport mult îndrăgit de 
tinerii care lucrează ca mineri 
sau muncitori forestieri și anu
me — boxul. De fapt, t 
revitalizat, deoarece în urmă cu 
ani aveam o echipă destul de 
puternică. Putem face aceasta 
fiindcă avem dn antrenor bun, 
pe Albert Blașovschl și multe e- 
lemente talentate. Sper ca în cu- 
rînd tot mal multe nume de 
sportivi din Oravița să fie cu
noscute în întreaga țară î

Pompilin VINTIlA

„CUPA STEAUA*- LA TENIS
In sala din Calea Plevnei a 

Început competiția de tenis do
tată cu „Cupa Steaua", la star
tul căreia sînt prezenți sportivi 
fruntași din întreaga țară, cum 
ar fi Dumitru Hărădău, Traian 
Marcu, Iosif Kerekeș, Constan
tin Popovici, Laurențiu Țiței, 
Laurențiu Bucur. Cristinel Ste- 
fănescu și alții. In prima și a 
doua zi au avut loc meciuri 
din preliminarii șl din turul I 
încheiate, în general, cu rezul
tate scontate. Poate mai puțin 
firească este Infrîngerea tînă- 
rului șl talentatului jucător 
Emil Hnat de către M. Zacop
ceanu.

Rezultate din meciurile pre
liminare : S. Popa — D. Cara- 
gață 6—3, 0—6, 6—1 ; J. Do- 
brescu — FI. Nicolae 7—5, 6—3; 
M. Zacopceanu — E. Hnat 6—3, 
6—4 ; Fl. loan — D. Antonescu 
4—6, 6—1, 7—6 ; Ș. Nisiparu — 
O. Pavel 4—6, 6—2, 6—4 ; C. 
Moroșan — D. Morariu 6—1, 
4—6, 6—1 ; S. Niculescu — V. 
Tomescu 6—4, 5—7, 6—2 ; B. 
Toma — O. Biciușcă 6—2, 4—6,
6— 2 ; R. Constantinescu — I. 
Bota 6—4, 6—3 ; L. Bukaresti
— V. Popescu 6—4, 6—3 ; M. 
Ciuntea — D. Ciucă 1—6, 6—3,
7— 5 ; A. Marcu — I. Nlță 6—3, 
6—4 ; N. Iusmen — O. Pop 6—4, 
6—3 ; D. Ioanovici — Gh. Vo- 
vea 6—1. 6—3 ; V. Dumbravă
— M. Comănescu 4—6. 7—5, 
6—4. Rezultate din turul I : 
Hărădău — Popa 6—3, 6—4 ; 
Bucur — Dumbravă 6—4. 6—3 ; 
Țiței — Ioanovici 6—1. 6—1 ; 
Ștefănescu — Sovar 6—4. 6—3. 
Dobrescu — Zacopceanu 3—6. 
6—4. 6—3 : Tr. Marcu — Moro- 
șan 6—1, 6—3 ; Tăbăraș — Con
stantinescu 3—6. 7—6. 6—2 ; Pop
— Kerekes 7—5. 7—6: A. Mar
cu — Dărăban 6—4. 7—5.

întrecerile continuă zilnic, pînă 
duminică, începînd de la ora 

8,30. (S. IONESCU — ooresp.).

PRIMELE SURPRIZE ÎN

ECHIPAJUL AL. PANDREA - AL. MITROFAN, CAMPION ..... ...........
(Urmare din pag. 1)

D. Francu (I.E.F.S. I) 4:20,45, 
3. I. Batista — Gh. Pieptea 
(A.S.A. I Brașov) 4:30,54, 4. C. 
Davidescu — A. Iță (C.S.O. I 
Sinaia) 4:32,54, 5. C. Iancu —
E. Apostol (Poiana Cîmpina I)

4:32,91. 6. V. Rădulescu — Gh. 
Bara (Tractorul Brașov) 4:34,14, 
7. C. Vulpe — T. Lovin (Bucegi 
I Sinaia) 4:35,01. 8. D. Maria- 
nov — I. Ene (Poiana Cîmpina 
II) 4:35,07, 9. V. Bîtu — C. 
Petrariu (C.S.O. II Sinaia) 
4:35,71, 10. V. Țuțuianu — Gh. 
Petre (Carpați Sinaia) 4:37,87.

CAMPIONATUL DE
Cel de al 52-lea campionat 

de hochei al țării, Încheiat în 
ianuarie cu victoria echipei Di- 
pamo București, a fost una din
tre cele mai agitate ediții ale

CAMPIONATE • COMPETIȚII ® CAMPIONATE ® COMPETIȚII
O ATRACTIVĂ

COMPETIȚIE PENTRU
RUGBYȘTII JUNIORI

AZI ETAPA A ll-A A „CUPEI ROMÂNIEI" PENTRU 
ECHIPELE MASCULINE DE HANDBAL

în co- 
Pers on al-

M.T.Tc.,
23—29

R. C. Grivița Roșie 
laborare cu Direcția 
învăță mint din cadrul 
organizează, în perioada 
februarie, o întrecere pentru ju
niori, dotată cu „Cupa prof. Ion 
Dan", în memoria fostului 
tor al rugby ui ui școlar, 
competiția care va avea 
Parcul copilului au fost 
Invitații de participare - 
cum ne informează 
Nicolae Vizitiu
itorul Cluj-Napoca, C.S.Ș. 2 Con
stanta, Locomotiva Oradea, Uni
rea Iași, Auto Galați, precum și 
formațiilor bucureștene Locomo
tiva, C.S.Ș. 2, Olimpia, Triumf 
șl Rapid (cărora li se adaugă, fi
rește. reprezentanta clubului or
ganizator).

anima-
Pentru 
loc in 
trimise 

- după
antrenorul 

echipelor VI-

Handbalul intern rămîne în ac
tualitate, astăzi fiind startul în 
etapa a H-a (principală) a „Cu
pei României" — ediția a IlI-a — 
rezervată echipelor masculine. 
Se vor disputa meciuri în 4 se
rii (cîte 4 formații de fiecare). 
Intră în competiție și formațiile 
divizionare „A“, care, împreună 
cu cele din eșalonul secund, ca
lificate din etapa I, vor încerca 
să ofere iubitorilor handbalului 
meciuri cît mai atractive și de 
bun nivel tehnic. Față de pro
gramul știut dinainte de partici
pantele la întreceri, o singură 
modificare : seria „D", progra
mată inițial la Reșița, și-a mutat 
locul de disputare la Arad.

Iată programul.
Seria „A“ — Oradea : Gloria 

Arad — C.S.M. Reșița ; H.C. Mi- 
naur Baia Mare — Relonul Săvi- 
nești (joi) ; H.C. Minaur — C.S.M. 
Reșița ; Gloria Arad — Relonul 
Săvinești (vineri) ; Relonul Săvi-

CLASAMENTELE ÎN DIVIZIA „A“ DE VOLEI
MASCULIN

1. Dinamo 6
2. Steaua 6
3. Explorări B. Mare 6
4. Unir. Craiova 6

După consumarea primelor două 
turnee pe grupe valorice, în cam
pionatele Diviziei „A" de volei, 

astfel :
„A‘ 

clasamentele se prezintă
FEMININ

6
6
6
6

6
3
3
0

0
3
3
6

18: 3 
11:11 
12:14
5:18

1. Dinamo
2. C.S.U. Galați
3. Farul Constanța
4. Știința Bacău

0
2
4
6

5. Poli. Timișoara
6. Tractorul Brașov- ---------- ------ TL

Silv.
7. C.S.M. Delta

8. Silv. Șimleu 6 2

16: 7 
14:12 
10:14
9:16

5. Flacăra roșie Buc. 6 5 1 16: 7 11
6 Penicilina Iași 6 4 2 15:11 10
7. Maratex Baia Mare 6 2 4 8:15 8
8. Rapid 6 15 9:15 7

9. Univ. Craiova
10. Chimpex C-ța
11.

6 4 2
6 4 2

Cluj-Napoca 6 3 3
12. Universitatea Buc. 6 1 5

„U*

10
10

9
7

9. Calculatorul
10. Rapid
11. Viitorul Bacău
12. C.S.U. Galați

A treia „rundă" 
grupe valorice va 
fel: feminin — 24—26 februarie — 
la Constanța (1—4), București 
(5—8) și Craiova (9—12); masculin 
— 1—3 martie — la Craiova (1—4), 
Brașov (5—8) și București (9—12).

Buc. 13:11
14:12
13:14
12:15

6 4 2
6 3 3
6 3 3
6 2 4
turneelor pea

avea, loc ast-

REZULTATE IN DIVIZIA „B" DE VOLEI

neștl — C.S.M. Reșița ; H.C. Mi- 
naur — Gloria Arad (sîmbătă).

Seria „B“ — Pitești : Dinamo 
Brașov — Comerțul Constanța ; 
Dlnamo București — Universita
tea Craiova (joi) ; Dinamo Bucu
rești J — Comerțul; Dinamo Bra
șov — Universitatea (vineri) ; 
Universitatea — Comerțul ; Dina
mo București — Dinamo Brașov 
(sîmbătă).

Seria „C“ — Brăila : Steaua — 
Constructorul C.S.U. Oradea : 
C.S.M. Borzești — Universitatea 
București (joi) ; C.S.M. — Con
structorul ; Steaua — Universita
tea (vineri) ; Constructorul — 
Universitatea ; Steaua — C.S.M. 
(sîmbătă).

Seria ,.D" — Arad : Știința Ba
cău — Minerul Cavnic ; Politeh
nica Timișoara — Universitatea 
Cluj-Napoca (joi) ; Politehnica — 
Minerul ; Știința — Universitatea 
(vineri) ; Minerul — Universita
tea. ; Știința — Politehnica (sîm
bătă). Meciurile au loc, zilnic, 
la ora 16,45 și de la ora 18.

DIVIZIA „A" 
DE BASCHET (f)

sala Olimpia din Timișoara 
au început meciurile din'' turul 
IV, conțind pentru turneul echi
pelor ce-și dispută locurile 7—lâ 
în Divizia „A" de baschet femi
nin.

In prima partidă Progresul 
București a întrecut pe C.S.B. 
ICEMEN ERG București cu 92—75 
(53—41) la capătul unui joc In 
care a dominat permanent. Mult 
mai interesantă a fost întrecerea 
dintre Rapid București și Mobila 
Satu Mare. Scorul a fost echili
brat în prima repriză, feroviarele 
impunîndu-se, la reluare, prin 
superioritate în lupta la panou, 
în ultimul meci: Universitatea Ti
mișoara — Olimpia București 
72—52 (31—25). (C. CRET'U —
coresp.).

de

In

,,A‘

In etapa a XH-a a Diviziei 
„B" de volei s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : FEMININ, 
■cria I : Spartac București — 
C.S.Ș. Suceava 2—3, Braiconf 
Brăila — Voința București 2—3. 
IT. București — Prahova Plo
iești 0—3. Ceahlăul Piatra Neamț
— Pen’oIHna Ii iași 2—3; seria a 
n-a: Chimia Rm. Vî’.cea —Con
fecția București 3—1, Calculatorul 
Bucuroșii — Universitatea Timi
șoara 3—2, Chimia Tr. Măgurele
— Albatros Constanța 3—1, 
A.S.S.U. Craiova — Dacia Pitești 
2—0 (în etapa precedentă. Alba
tros Constanța — A.S.S.U. Craiova 
2—0) ; scria a IlI-a : C.S.M Li
bertatea Sibiu — G.I.G.C.L. 'Bra
șov 3—0, C.S. Zalău — Corvinul 
Dacia Deva 3-0. Textila' Cisnădle
— Metal otehnlca Tg. Mureș 3—1, 
Constructorul Arad — Olimpia 
Oradea 1—3. MASCULIN, scria I: 
Electra București — C.S.M. Su-

ceava 1—3, Politehnica Iași — 
Constructorul Brăila 2—3, Relonul 
Săvinești — Steaua II București 
3—0, Vulcan București — PECO 
Ploiești 0—3 (în etapa precedentă, 
C.S.M Suceava — Politehnica 
Iași 3—0) ; seria a n-a : SARO 
Tîrgovlște — Calculatorul Rm. 
Vfloea 3—0, LC.I.M. Brașov — 
Progresul București 3—0. Metalul 
Hunedoara — 1.0 R. București
3—0, Petrolul Ploiești — Elec- 
troputere, Craiova 3—1 ; seria a 
III-a : Constructorul Arad — Mo- 
torul Baia. Mare 3—2, Oțelul Oraș 
Dr. Petru : Groza — Electromureș 
Tg. Mureș 3—1, C.S.U. Oradea — 
Voința Zalău 3—1, „U“ Cluj-Na
poca — Voința Alba lulia 3—1.

(Corespondenți : N, Mateescu, 
O. Guțu, Gh. Lazăr, FI. Dumi
tru, N. Costin, M. Avanu, O. 
Bălteam!, P. Giomoiu, Șt. Gurgui, 
I. Pocol, M. DomițLan, C. Gruia, 
L Vlad. M. Macovei, I. ionescu, 
S» Străjan, I. Ghișa).

„CUPA DRUMARILOR" 
LA SCHI ALPIN

Vineri și sîmbătă. la Predeal, 
pe pîrtia. de la Clăbucet--sosire, 
tradiționala, competiție de schi 
alpin „Cupa Drumarilor" își va 
desfășura, sub generosul însemn 
al marii competiții naționale „DA.- 
CIADA", ediția jubiliară cu ^nu
mărul 30. Concursul, deschis tu
turor schiorilor aparținând aso
ciațiilor sportive din institutele 
de proiectare, cercetare si ingi
nerie tehnologică din București, 
se va desfășura** pe două catego
rii valorice, la probele de slalom 
special și slalom uriaș. Vor avea 
loc, de asemenea, o probă de 
slalom rezervată copiilor, pe 
două categorii de vîrstă, șl o 
probă de slalom naralel, denumi
tă „top 16". la care vor participa 
cel mai buni concurent! de cate* 
goria L (Maricta POPESCU, co- 
resp.).

ierarhia golgeterilor G

© Dinamovițtii domină în

„TURNEUL PRIMĂVERII'' LA BOX
La Tg. Jiu șl Reșița au conti

nuat Întrecerile „Turneului pri
măverii" la box, competiție de 
selecție care-1 reunește pe cei 
mal buni pugillști al țării. Iată 
eîteva relatări de la corespon
denții noștri:

REȘIȚA. Peste 1500 de specta
tori au urmărit partidele progra
mate in ziua a doua, în care 
s-au disputat meciurile elimina
torii la categoriile semiușoară și 
semimijlocie. Intilnirile au fost 
viu disputate, competitorii fădnd 
• adevărată risipă de energie 
pentru obținerea victoriei, In d- 
teva situații oonsemnlndu-se sur
prize. In rindul acestora trebuie 
inclusă infrîngerea fostului cam
pion național Tlberiu Cucu (Stea
ua), suferită tn fața arădeanului 
Florian Barna. După o primă re
priză echilibrată, în 
Cucu a recepționat 
croșeu de stingă la 
l-a pus k.o. !

Surprinzătoare este 
rea din concurs a 
campionatelor europene de tine
ret, semlmijlodul Mihai Nicules
cu (Steaua). 
la puncte de constănțeanul 
Mihalache. 
neașteptat s-au încheiat șl par
tidele Al. Dobăeș (Met. Bocșa) — 
G. Didiță (Steaua), T. Spînu (Fa
rul) — L. Baciu (C.S.M. CJ.-Na- 
poca), în care primii, deși favo- 
riți, au ooborît învinși treptele 
ringului. Un meci foarte echili
brat și spectaculos au realizat 
campionul semiiușorilor. Viorel 
Ioana (Muscelul), și Haralambic 
Sultan (Steaua). Pentru un final 
mal bun, V. Ioana a primit de
cizia de învingător. Alte rezul
tate: semiușoară — N. Toth
(C.S.M. Reșița) b.p. Gh. Bulancea 
(Met, Hunedoara). Fi. Stan (Dl
namo) b.ab.3 V. Toropleanu (Met. 
Rm. VTlcea). FI. Uvodaru (Stea
ua) b.ab.2 D. Clucluc (Met. Oțe
lul Roșu); semimijlocie: S. An- 
ghel (Voința Btie.) b.p. C. Ștefa- 
novici (NteoUna), I. Vladimir (Di
namo) b.ab.l N. Radu (Eleciro- 
putere), M. Clubotaru (T.E.A.M.

Timișoara) b.k.o.2 N. Dragomir 
(Semănă-t Buc.), Gh. Bacriș 
(C.F.R. Craiova) b.ab.l C. Bujor 
(Motorul Arad). (D. GLAVAN 
ooresp.).

rundul 2 T. 
un puternic 
bărbie care

și elimina- 
medaliatului

El a fost Întrecut 
M. 

Tot cu un rezultat

TG. JIU în ultimele reuniuni 
disputate tn Sala sporturilor din 
localitate s-au consumat partidele 
eliminatorii din cadrul categori
ilor pană, ușoară șl semigrea, 
multe dintre acestea situlndu-se 
la un nivel valoric care l-a sa
tisfăcut pe cei peste 1000 de spec
tatori. Intr-unui dintre cele mal 
frumoase meciuri, fostul meda
liat al campionatelor europene, 
prahoveanul Titi Tudor, l-a În
trecut greu la puncte pe Victor 
Donțu (Met. Sadu). Alte rezul
tate : pană — V. Zbughin (Nico- 
llna) b.p. D. Neamțu (Met Sadu), 
N. David (C.S.M. Sibiu) b.p. Gh. 
Guță (B.C. Brăila), I. Panaite 
(B.c. Galați) b.p. T. Pop (A.S.A. 
Cj.-Nap.), I. Lung (B.C. Galați) 
b.p. I. Szigett (Voința Cj.-Nap.), 
A. Zbughin (Nicolina) b.p. C. Fă- 
găteanu (Met. Mîrșa); ușoară: D. 
iile (Dinamo) b.ab.l A. Sabău 
(C.S. Zalău), M. Turcaș (A.S.A. 
Cj.-Nap.) b.desc.3 T. Georgia 
(Steagul roșu Brașov) — deși a 
boxat foarte bine, depășlndu-și 
clar adversarul, brașoveanul a 
fost descalificat pentru o lovitu
ră neregulamentară, aplicată — 
involuntar — adversarului; L. Ro
tam (Voința Rm. Sărat) b.p. M. 
Vomicu (Met. Suceava). I. Zam- 
flrescu (C.F.R. Craiova) b.p. (!) 
I. Comeanu (Farul). C. Hajnal 
(URBIS Buc.) b.p. N. Iordache 
(Dinamo); sem-grea: I. Clrlan 
(B.C. Galați) b.p. D Gontariu 
(Farul). M. Pascal (Steaua) b.p. 
I Cantori (Metalul Buc.). M. 
Stere (URBIS Buc.) b.k.o.2 C. 
Ghiță (Met Rm Vtlcea). G. Do- 
nici (B.C. Galati) b.p. D. Vâlea- 
nu (Muscelul), C. Trușcă (Met. 
Rm. Vîlcea) b.p. F. Drăghia 
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin), Șt 
Bîrleanu (Met. Hunedoara) b.p. 
L. Badea (Met. Buc.) (M. BALOI 
— coresp.).

© Clasamente originale

întrecerii, furnizînd, mai ales 
în etapele sale de... „mijloc", 
o interesantă dispută între trei 
formații : Dinamo București, 
Steaua și S.C. Miercurea Ciuc. 
Tocmai din acest motiv disputa 
pentru titlu a fost de această 
dată mult mai atractivă și a 
scos mai bine în evidentă cali
tățile și defectele color mai 
bune echipe din țara noastră.

De pildă, așa cum era de 
așteptat, dar în mod mult mai 
pregnant, Dinamo București se 
află în frunte în ceea ce pri
vește eficacitatea ofensivă, fapt 
la care a contribuit în mod 
decisiv principala sa linie de 
atac, alcătuită din Costea, Tu- 
reanu și Axinte^în tot campio
natul Dinamo 
scris 307 goluri 
nă o medie de 
goluri pe meci. 
Steaua (287), 
Ciuc (273), AvintuJ (130), Dună
rea (120), Metalul (97). Procen
tajul bun al dinamovîstilor ates
tă calitățile ofensive ale acestei 
formații. Dealtfel, interesant ni 
se pare faptul că din primele 
cinci locuri ale clasamentului 
golgeterilor campionatului, ata- 
canții dinamoviști ocupă patru, 
singurul „intrus" fiind Elod An
tal (S. C. Miercurea Ciuc), un 
...fundaș ! Dar iată cum se pre
zintă clasamentul celor mai e- 
ficace jucători ai campionatului 
nostru de hochei, alcătuit ca de 
obicei din adunarea golurilor 
marcate cu pasele date și din 
care s-au marcat, de către co
echipieri,’alte goluri :

1. Doru Tureanu (Dinamo) 
105 (63 + 42) ; 2. Elod Antal (S.C. 
Miercurea Ciuc) 75 (45+30) ; 3. 
Marian Costea (Dinamo) 66 
(35+31) ; 4. Dumitru Axinte
(Dinamo) 61 (46+15) ; 5. Ladis- 
lau Solyom (Dinamo) 60 (40 +20). 
Două observații se .impun cu 
privire la acest clasament : 1. 
prima linie de atac a dinamo- 
viștilor, de care am vorbit mai 
înainte, a înscris aproape ju
mătate din golurile echipei (144 
din 307) ; 2. nici un jucător de 
Ia Steaua, fosta deținătoare a 
titlului, acum pe locul secund, 
nu se află printre primii cinci!

Steaua — excelentă în de

fensivă © Cea mai „cu-
I
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STI

minte" echipă I

București a în- 
ceea ce înseam- 
mai mult de 10 
fiind urmată de 
S.C. Miercurea

I
I
I
I
I
I

în schimb, steliștii se află în 
frunte in ceea ce privește si
guranța și promptitudinea în 
apărare. In ciuda faptului că 
Dinamo a beneficiat de aportul 
celui mai bun portar al cam
pionatului (Gh. lluțan), totuși 
hocheiștii de la Steaua au pri
mit cele mai puține goluri : 93. 
Iată, dealtfel, cum arată acest 
clasament : 1. Steaua 93 ; 2.
S.C. Miercurea Ciuc 123 ; 3. Di
namo 125 ; 4. Dunărea 263 ; 5. 
Avîntul Gheorgheni 296 ; 6. Me
talul Sf. Gheorghe 314.

Un alt clasament obișnuit in 
lumea hocheiului este cel al 
minutelor de penalizare. Sau, 
cum i se mai spune, „clasamen
tul disciplinei". Aci primul loc
revine — surprinzător — echi- i 
pei Avîntul Gheorgheni (antre
nor Csaba Bazilidcs, care me
rită felicitări 1) cu numai 296 
de minute. In ordine apoi, dar I 
(hota bene !) la mare distanță: 
2. Dunărea 448 de minute ; 3. ] 
Avîntul 465 de minute ; 4. I 
Șteaua 494 de minute ; 5. Di- 1 
namo 511 minute ; 6. S. C. , 
Miercurea Ciuc 513 minute. Es
te de notat faptul că ultimele ' 
trei clasate la disciplină sînt 
echipe fruntașe, ale căror apri- I 
ge dispute au generat nu o da- | 
tă, din păcate, conflicte intre 
jucătorii lor.

Lăsînd la o parte observa
țiile legate de șansă în marca
rea sau primirea golurilor și de , 
influența unor anumite „stiluri" 
de arbitraj — foarte diferite ! I 
— în ceea ce privește acumula
rea minutelor de eliminare, a- I 
ceste clasamente sînt totuși su- | 
gestive în direcția „personali
tății" formațiilor noastre firun- i 
tașe de hochei. Sperăm că a- | 
ceste cifre 
ele. arată 
lor noștri.

și, mai ales, ceea ce 
vor folosi antrenori-

Călin ANTONESCU

Duminică 22 februarie 1981 10 lei, 
obține: 
„Dacia

IN NU-

NOI ȘANSE PENTRU MARI 
SUCCESE I

Cu suma de numai 
oricine joacă poate 
@ AUTOTURISME 

1300“
O MARI CISTIGUR! 

MERAR
Procurați-vă din vreme bi
letele I
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE: 
sîmbătă 21 februarie
MAI MULTE VARIANTE JU
CATE - MAI MULTE POSI- 
BILITAȚI PENTRU FRUMOA
SE SATISFACȚII I
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LOTO PRO.
o î, x 

păzitor și 
nes cu «si, 
severent ] 
sport, late 
vorite per 
22 februar 
gliari 1,X; 
1, X; IH 
na X ; I V 
Juventus 
rugia — 
iese — N
— Bologn 
Lazio X; : 
XI. Monza 
lermo — ]
— Samp<3<

• PENI 
procurat t 
preferate, 
ce vor să 
de ciștig, 
TA ZI este 
tlciipare la 
neri 20 fet

© NUMI 
TRAGERE? 
18 FEBRU 
I: 44 16 2S 
II-a: 13 -M 
TOTAL Dl 
lei.
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ȘEDINȚA BIROULUI F.R.F

5 9
In ziua Se 17 februarie

avut loc
a.c. 

prima ședință a 
federal.
punct al ordinei 
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planul de 
I 1981, te-
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control Ia 
A si la

I
I
I
I
I
I

săptăintnă, 
,23 August” 
za fi pus la 
dinului, după 
jgram : as-
Stă, orele 17- 
, orele 10-12

i
l
I

a 
noului Birou

La primul 
de zi s-au stabilit 
membrilor Biroului federal. S-a
accentuat că primordialul o- 
biectiv al întregului birou îl re
prezintă calificarea echipei na
ționale la C.M. 1982. Biroul fe
deral va analiza cu regulari
tate stadiul de pregătire a lo
turilor reprezentative. în pre
zenta antrenorilor loturilor, a 
conducătorilor și antrenorilor de 
la cluburile care dau jucători 
echipelor naționale și va inter
veni operativ pentru pregătirea 
la cel mai înalt nivel a echi
pelor reprezentative.

In continuare, au 
bătute și aprobate : 
muncă pe semestrul 
matica ședințelor de 
deral și graficul de 
echipele divizionare 
Comisiile județene.

S-a aprobat componenta co
misiilor si colegiilor centrale, 
a corpului de observatori fe
derali, precum si atribuțiile a- 
cestora. Biroul a ascultat o in
formare privind măsurile în
treprinse de F.R.F. în vederea 
reluării activității competițio- 
nale. Controalele efectuate la 
echipele divizionare A au evi
dențiat o serie de aspecte po
zitive ale muncii de instruire 
în această perioadă pregătitoa
re de ba/ă pentru reușita în
tregului sezon competitional. La 
acest capitol trebuie mențio
nată acțiunea de testare fizi
că a jucătorilor divizionari A. 
efectuată sub controlul dele- 
gatilor F.R.F. Jucătorii divizio
nari B si C urmează să treacă 
aceste teste sub controlul co
misiilor județene.

O altă acțiune importantă 
menită să contribuie la buna 
desfășurare a activității com- 
petiționale a reprezentat-o in
struirea și testarea corpului de 
arbitri divizionari B și C (peste 
600 de arbitri) în șase centre.
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COLEGIUL CENTRAL 
AL ANTRENORILOR

l ȘTEFAN COVACI, președinte ; 
Drăgușin. vicepreședinte : Constantin 
ianu, secretar : Ion Lupaș, secretar ; 
glie Constantin, Florin Halagian, Angelo Ni-
culescu. Ion Oblemenco. Nicolae Petrescu, 
Nicolae Proca, Valentin Stănescu. Victor 
Stănculescu. Constantin Teașcă — membri.

l
COMISIA CENTRALĂ DE COPII, 

JUNIORI, TINERET Șl ACTIVITATEA 
FOTBALISTICĂ DE MASA

Ion

mo- 
exis- 
orga-

hotel. vile 
: cu grad di- 

confor* 
lădeasăT" ca 
ntii Apuseni 
prezintă un 
turistic, da- 

leisaiului. cit 
>aselor 
rstice 
rare se 
ursii,
ițele lungi si 
i împrejuri- 
ii. oferă con- 
abile pentru 
uș.
informații su
te obtip de la 
iile si filia- 
• județene de 
rum și de la 
’.H.R. Bucu-

DANIEL LĂZĂRESCU, președinte ;
Machedon, vicepreședinte : Dan Matei, vice
președintă : Laurențiu Dumjtrescu. Nicolae
Dumitru. Nicolae Hațieganu, Mihai Hoara, 
Leontc Ianovschi. Mircea Rădulescu, Florea 
Tănăsescu, Ion Voinescu — membri.

COMISIA CENTRALA DE COMPETIȚII 
Șl DISCIPLINA

MIRCEA ȘUVEȚI, președinte ; Nicolae Lă- 
zărescu. vicepreședinte : Petre Mihăescu,
vicepreședinte ; Ion Marinescu, secretar ; Ni
colae Georgescu. Dumitru Pepelea, Mihai Tă- 
născscu — membri.
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nosticurile sale fa- 
etapa de duminică 
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Avellino — Torino 
înzaro —• Fiorenti- 
er -„Como 1 ; V. 
Jrescla 1; VI. Pe- 
ese X; VII. Pisto- 
. X,2; VIU. Roma 
X; IX. Catania — 
înoa — Milan 1,X,2; 
?escara»X; XII. Pa- 
i i 1; XIII. Taranto 
X.
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6 II. Am încheiat cu bine „eta
pa Argentina*. De la Salta spre 
Buenos Aires, cu autocarul. De
colăm spre Bolivia. E un fel de a 
spune. Escală la Santiago de Chile. 
Spectacol grandios deasupra An- 
zilor înzăpeziți  ̂Aterizare la San
tiago aproape de miezul nopții. 
Fusele orare s-au dilatat. Acasă 
e 7 dimineața.

7 II. După o noapte _pe furate*, 
îmbarcare pentru ...Lima. Alt a- 
vion pentru La Paz, capitala Bo- 
liviei. înregistrăm șocul altitudi
nii de peste 4 200 de metri. Lipsă 
de aer. Altă temperatură. „Cobo- 
rîm“ la doir plus 8 grade. Jucă
torii noștri suportă bine aceste 
obstacole. „Civilii* acuză clin plin 
lipsa -de aer. în fața noastră, un 
călător intră direct în geamul de 
sticlă .al ușii, care se sparge cu 
zgomot... Direct la antrenament. 
Alt șoc : s-a îmbolnăvit ...docto
rii 1 1'lor in Brătilă.

8 II. Ne îndreptăm spre stadion. 
Plouă t jrcnțial*. No bucură faptul 
că stadionul e ...doar la 3 830 me
tri altitudine. Meciul se amînă 
pentru a doua zi. la ora 19. Nu 
pierdem timpul. Ne antrenăm în 
sală. în fața prietenilor români 
de la ambasadă.

9 II. în fața noastră, „naționa
la* Boliviei, care se pregătește 
intens pentru meciul cu Venezue
la, pentru „Mundialul spaniol*, 
începutul e greu. Aguillar deschi
de scorul în min. 3. Acum e a- 
cum ! Băieții dau dovadă de calm. 
Echilibrează jocul prin dinamică 
adecvată, chiar dacă. Vlad, după 
fiecare sprint, e nevoit să facă 
mișcări de respirație. Gabor tra

asociațiilor să ia din 
măsuri eficace de edu- 
spectatorilor. tehnicieni- 
jucătorilor. în această

la
președinții

O atenție deosebită s-a acor
dat pregătirii organizatorice a 
noului sezon, cu precădere a 
terenurilor si instalațiilor. în 
vederea evitării în viitor a ori
căror abateri de la disciplină, 
de la normele de conduită spor
tivă. s-a cerut tuturor cluburi
lor si 
vreme 
care a 
lor si 
privință, o importantă deosebi
tă o reprezintă continuarea ac
țiunii întreprinse de F.R.F.. 
împreună cu ziarul „Sportul", 
pentru cunoașterea regulamen
tului de organizare a activi
tății fotbalistice si a celui de 
joc.

în cadrul altor acțiuni meni
te să pregătească noul sezon 
in condiții cit mai bune. Bi
roul F.R.F. a hotărit ca, în zi
lele de 26 și 27 februarie a.c., 
să se organizeze la București 
ședința de analiză și instruire 
a arbitrilor divizionari A, 
care să participe 
secțiilor de fotbal din Divizia 
A și componenții corpului de 
observatori federali.

Mergîndu-se Pe linia unei 
ferme aplicări a regulamen
tului (art. 169). de la care Bi
roul federal nu înțelege să ab
dice sub nici o formă, și ur
mărind combaterea cu fermi
tate a actelor de violentă, de 
nesportivitate pe terenurile de 
fotbal. s-au respins cererile 
cluburilor F.C.M. Galați, Di
namo, Corvinul și F. C. Argeș, 
de a se anula toate cartonașele 
galbene acordate în turul cam
pionatului.

Analizîndu-se raportul an
trenorilor federali si zonali a- 
supra modului cum s-au efec
tuat pregătirile divizionarelor 
A și a felului în care s-au res
pectat indicațiile metodice ale 
Colegiului central al antreno
rilor. Biroul federal a consta
tat o serie de deficiente și a 
luat următoarele măsuri :

Cornel 
Cernă- 
Gheor-

BIROUL COLEGIULUI CENTRAL 
AL ARBITRILOR

GEORGE GHERGHE. președinte : Gheor- 
ghe Limona, vicepreședinte ; Chevorc Ghc- 
migcan, vicepreședinte ; Petru Tatar, secre
tar : Constantin Bărbulescu, Francisc Coloși, 
Constantin Dinulescu, Vladimir Grosu. Ilie 
Puia — membri.

COMISIA CENTRALĂ 
DE PROPAGANDA Șl EDUCAȚIE

CRISTIAN MANTU. președinte î Gheorghe 
Nicolaescu, vicepreședinte : Cristian Topescu, 
vicepreședinte ; Gheorghe Bătașa. secretar ; 
Vasile Căbulea. loan Chirilă, Ion Ghițulcscu, 
Ovidiu Ioanitoaia, Ion Trocmaier — membri.

COMISIA CENTRALĂ 
INTERNAȚIONALA

MIRCEA ANGELESCU. președinte 1 Ion 
Alexandrescu, vicepreședinte ; Mircea Sămă- 
reanu, secretar ; Ion Machedon. Gheorghe 
Popa, Nicolae Popescu. Radu Urziceanu — 
membri.

COMISIA CENTRALĂ MEDICALA
Dr. DUMITRU TOMESCU. președinte : dr. 

Mircea Constantinescu, vicepreședinte : dr. 
Gheorghe Untea, secretar ; dr. Eugen Cristea, 
dr. Marcel Georgescu, dr. Dorin Sarafoleanu, 
dr. Florian Serban — membri.

A doua parte a Jurnalului de 
bord al antrenorului CORNEL 
DRAGUȘIN, care a condus echi
pa de tineret în turneul sud- 
american, este consacrat zilelor 
petrecute în....

ge în bară. In min. 15, la capătul 
unei acțiuni „în șase*, tot el ega
lează. Jocul se încheie cu acest 
scor. Acord echipei un calificativ 
bun, în primul rînd pentru pu
terea de a fi depășit ...densitatea 
aerului și pentru faptul că a știut 
„să nu intre la bătaie*, impunîn- 
du-se printr-un efort tactic, valo- 
rificîndu-și jocul colectiv supe
rior. Cîteva remarcări : Vlad, A- 
lexa, Mureșan, Klein, Șoiman.

Discutăm mult după meci. Ju
cătorii se conving de faptul că 
un obstacol, oricît de greu, poate 
fi depășit dacă faci apel la toate 
resursele psihice. Subliniem fap
tul că acest fond de rezistență 
psihică nu poate fi doar un mo
ment de campanie, ci rodul uneV 
ecuații în timp.

Constatăm că tinerii noștri ju
cători sînt mult m ;i ci vghețați 
după aceste două săptămîni de 
turneu. în experiența unui fotba
list intră și toată această ..admi
nistrare* a vieții în condiții noi, 
deseori necunoscute.

(Să evaluăm obiectiv acest 1—1 
cu Bolivia. Este adevărat, „națio
nala* Bulgar. < i a cîștigat cu 3—1 
la La Paz, dar întîlnirea bolivie
nilor cu Cehoslovacia (prima e- 
chipă) a avut un dublu rezultat, 
în primul meci, susținut la La 
Paz, bolivienii au cîștigat cu 2—1 
în fața Cehoslovaciei (.„Globo* : 
„Bolivianos derrotam os tche- 
cos“). Echipa Cehoslovaciei: Hrus- 
ka — Barmos, Jurkemik, Macela, 
Fiala — Janecka, stambachr, Koz- 

a

tehnică a clu- 
Bucuresti se

— Antrenorii echipelor Chi
mia Rm. Vîlcea (M. Pigulea, N. 
Dinescu) și Jiul Petroșani (P. 
Libardi — Gh. Tonca) au fost 
sancționați administrativ pen
tru lipsa documentelor de pla
nificare.

— S-a dat un avertisment an
trenorilor V. Mateianu si T. 
Ivănescu (F. C. Baia Mare), I. 
Ionescu și T. Dobîndă (Polit. 
Timișoara). F. Halagian si I. 
Dinuț (F. C. Argeș), pentru ne- 
intocmirea fiselor individuale 
ale jueătorilor. S-a acordat, ca 
ultim termen de întocmire 
planului de pregătire si a fi
selor individuale, data de 23 fe
bruarie a.c.

— Pînă la aceeași dată, clu
burile F. C. Baia Mare. F. C. 
Olt, F.C.M. Brașov. F.C.M. Ga
lati Si A.S.A. Tg. Mures vor 
trebui» să prezinte măsurile 
luate împotriva jucătorilor ca
re nu s-au prezentat sau nu 
s-au integrat în 
pregătire.

— Conducerea 
bului Progresul 
va prezenta la Colegiul centra] 
al antrenorilor, tot pînă la 23 
febrparie a.c., pentru elucida
rea unor probleme de ordin me
todic privind sarcinile perioa
dei pregătitoare.

Venind în întîmpinarea unor 
propuneri ale unor cluburi și 
asociații divizionare și urmă
rind și îmbunătățirea calită
ții arbitrajelor. Biroul F.R.F. a 
hotărit ca, începind cu returul 
campionatului, fiecare echipă să 
aibă dreptul de a refuza pînă 
Ia trei arbitri. Recuzările se 
vor putea face numai înainte 
de începerea competiției.

La prima ședință a noului 
Birou federal a participat, din 
partea Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S.. tovarășul general It. 
Marin Dragnea, prim-vicepre- 
ședinte al C.N.E.F.S.

Iată componenta comisiilor si 
colegiilor centrale ale F.R.F. :

programul de

sak, Nemec — Vizei:, Nelioda. Al 
doilea meci s-a încheiat așa cum 
au comunicat agențiile de presă 
(5—2 pentru . Cehoslovacia), dar 
meciul s-a disputat la Santa Cruz, 
adică la... 500 m altitudine. Să 
mai amintim că bolivienii au con
siderat meciul nostru ca o parti
dă inter-țări, anunțîndu-1 ta pre
să ca Bolivia — ’România. Pro
babil că rezultatele din Argentina 
au contribuit la această schim
bare...).

In cursul serii am urmărit la 
TV meciul de Ligă engleză Lei
cester — Birmingham 4—0. Am 
recunoscut in echipa gazdă patru 
dintre Jucătorii care evoluaseră 
contra echipei noastre la Ploiești. 
Urmărind Jocul, disputat în cel 
mai pur stil englezesc, ne-am 
convins încă o dată că trebuie 
să muncim foarte mult pentru a 
apăra rum se cuvine victoria de 
la Ploiești.

A doua zi avea să înceapă ul
tima etapă a căli: oriei noastre, 
cea din Columbia. Am fost anun
țați că vom participa la un tur
neu ..ta patru”, împreună cu Dc- 
portivo Caii, America și Deporli- 
vo Pereira, Băieții duc din ce ta 
ce mal mult dorul de casă. Se 
simte șl oboseala. Primim o scri
soare de felicitări din partea or
ganizatorului turneului. Ne scrie 
că statem „o echipă care, dacă 
va reveni la anu', va fi progra
mată numai In Brazilia și Ar
gentina".

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

JOCURI DE PREGĂTIRE
CORVINUL HUNEDOARA

HUNEDOARA, 18 (prin tele
fon)'? Fruntașa clasamentului 
campionatului Ungariei, pre- 
zentîndu-se la Hunedoara fără 
nici o victorie în seria de me
ciuri prevăzută de turneul efec
tuat în țara noastră, și-a pro
pus s-o obțină pe prima asupra 
tinerilor jucători instruiți de 
M. Lucescu și chiar pe terenul 
acestora '(de fapt un teren se
cundar al Hunedoarei, ..Con
structorul", în prezența a vreo 
4 000 de spectatori, transfer mo
tivat de necesitatea de a pro
teja terenul principal de joc, 
in curs de dezghețare).

Corvinul a răspuns, însă, fără 
complexe la jocul aspru, fri- 
zînd pe alocuri chiar depășirea 
literei regulamentare, impus de 
oaspeți, cu atît mai înverșunați 
cu cit scorul deschis de VĂE- 
TUȘ. în min. 8 (Ia centrarea 
lui Oncu) amenința să se trans
forme într-o nouă înfrîngere a 
lor. Ceea ce s-a și întîmplat 
pînă la urmă, în ciuda angaja
mentului fizic de care am po
menit, al participării colective

RAPID - STEAUA 1-1 (0-0)
In prima repriză, cele două 

echipe ș-au întrecut in... mari 
ratări. Nu-i mai puțin adevă
rat, însă, că și cei doi portari. 
Mânu, dar mai ales Iord&che, 
au avut intervenții de excepție, 
reușind să se opună unor șu- 
turi-gol. Iată-i si pe jucătorii 
care au ratat sau au fost blo- 
cați de cei doi portari in ex
tremis : Șt. Popa, Zahiu, Ma
nea, Isaia, Grosu, Bartales. în 
min. 43. cu poarta goală, M. 
Răducanu a irosit cea mai ma
re ocazie a primei părți a jo
cului. în ansamblu, prima re
priză a aparținut rapidiștilor, 
mai ambițioși, mai îndrăzneți, 
mai incisivi. După pauză, rolu
rile s-au inversat. Deși Rapid 
a deschis scorul prin ȘT. PO
PA (min. 54 — la o acțiune 
cursivă pe „traseul" Manea — 
Damaschin — Paraschiv), 
Steaua s-a dovedit a fi mai vi
guroasă in continuare, divizio
nara „A“ reușind să egaleze, în

ALTE REZULTATE
© C.S. TlRGOVIȘTE — LEGIA 

VARȘOVIA 3—2 (2—1). 5 000 de
spectatori au urmărit un joc 
vioi, cu multe faze de poartă. 
Golurile au fost marcate de Do- 
brin (min. 39 și 44 — din penalty), 
Sava (mln. 85), respectiv Dumi
trescu (min. 7) și Ene (min. 75), 
ambii în propria poartă 1 C.S, 
TlRGOVIȘTE: Voinea — Constan
tin, Ene, Dumitrescu, Alexandru 
— Eftimie, Fiilipescu, Economu — 
Verigcanu, Dobrin, Greaca. Au 
mai jucat: Margelatu, Sava, Po
pesc u. LEGIA: Sobieski — To- 
polski, Tuminski, Majevski, Sob- 
czynski — Kakietek, Milosevic!, 
Sikorski — Adamczyk, Baran. 
Kusto. Au mai jucat: Szaniawskj 
și Bober. (M. AVANU, coresp.).

e A.S.A. TG. MUREȘ — CHI
MICA TÎRNAVENI 1—0 (0—0).
Fazckaș a înscris singurul gol ai 
meciului în min. 46. A.S.A. a 
aliniat formația: Varo — Szabo, 
Unchiaș, Ispir, Fodor — Both îl, 
Bdloni, Ilie — Munteanu, Pîslaru, 
Fazekaș. Au mai jucat: Biro Ii, 
Gal, Jenei, Biro I, Hajnal, Fa-

ȘTIRI O TURNEE 0 ȘTIRI O TURNEE
o DINAMO BUCUREȘTI A 

SUSȚINUT TREI MECIURI ÎN 
CEHOSLO v^AClA. Dinamoviștij 
bucureșteni ș-au întors din tur
neul susținut' în Cehoslovacia. Ei 
au disputat trei meciuri: 1—1 cu 
Ruda ilvezda Cheb (Divizia ,,A“) 
— a marcat Dudu Georgescu; 
3—2 cu Lokomotiv Pilsen (Div. 
,,B“) — au înscris Vrinceanu, 
Stredie și D. Zamlir; 1—1 cu Ru
da Hvezda Susice (Div. ,,B“) — 
a marcat Dudu Georgescu. A 
fost utilizat următorul lot: Spe- 
riatu (Eftimescu) — Dumilrcscu 
(I. Marin), Dinu, Bumbescu 
(Ghiță), Stredie (Stănescu) — 
Dragnea, Aug.uslin, Oustov (Săn- 
doi) — Țălnar (D. Zam(ir), D. 
Georgescu (lordache), Vrînceanu 
(Balaur). „Jocurile desfășurate pa 
terenuri grele, au supus echi
pa la mat i eforturi, nc-a decla
rat antrenorul Valentin. Stănescu. 
Sub raportul pregătirii fizice, în
tregul lot a corespuns. Bună a 
fost și circulația fără minge. Se 
poate spune că turneul ne-a fo
losit, pentru că am putut con
stata și deficiențe asupra cărora 
trebuie să mai insistăm în. zilele 
rămase pînă La începerea campio
natului. Remarc, pentru compor
tarea din întregul turneu, pe 
Stredie, Dinu, Dragnea. Vrîncea
nu și Dudu Georgescu*, a înche
iat antrenorul dinamoviștllor 
bucureșteni.

O F.C. OLT A REVENIT DIN

- VIDEOTON 1-0 (1—0) J
la faza de atac, a două șuturi 
de mare periclitate, Nova'.h 
(min. 12) și Szabo (min. 30), 
ambele parate cu reflexe de 
mare efect de portarul Alexa. 
Trezindu-se că trebuie să sus
țină un veritabil meci de miză 
în locul amicalului preconizat; 
Corvinul s-a mobilizat exem
plar, dominîndu-si. în genera], 
adversara. N-a mai marcat, ne- 
putînd combate jocul la ofsaid 
al oaspeților. O mare ratare a 
fost cea a lui Oncu, ca
re a înălțat nepermis o min
ge, de la 14 m, în min. 37. Ar
bitrul V. Tătar a condus foarte 
bine formațiile : CORVINUL : 
Alexa — Rednic, Gălan, A«ido- 
ne, Bogdan — Petcu, Oncu,. 
KIein — Nicșa, Dumitrache, 
Văetuș. Au mai jucat I. Ga
briel, Lăcătuș, Dumitrii! IV, Co- 
lesniuc și Lucescu. VIDEOTON: 
P. Diszil — Horvath, Baranyi, 
L. Disztl, Vegh — Burcsa, Ma
jor, Csongradi — Szabo, No- 
vath, Tieber. Au mai jucat Fe- 
renez și Karsai.

Ion CUPEN

min. 72, prin BOLBA, care a 
reluat cu capul o centrare ca 
la carte a lui A. Ionescu. Util 
meci pentru ambele formații, 
care (pe un teren acoperit cu 
zăpadă) s-au angajat fără re
zerve și cei aproximativ 7 000 
de spectatori din tribunele 
„Giulestiului" au simtit acest 
lucru și le-au aplaudat. RAPID: 
Mânu — Cojocaru, Pîrvu, Pet
cu, Fogarasi — Ion Ion, Șt. 
Popa, Paraschiv —ț Bartales, 
Grosu, Manea. STEAUA : Ior- 
dache — Anghelini, Sameș, FL 
Marin, I. Gheorghe — Zahiu, 
Stoica, Isaia — Jurcă, A. Io
nescu, M. Răducanu. în repriza 
secundă au mai jucat : A. Du
mitru, Caragea, Ttamaschin, M. 
Stelian, Georgescu (Rapid), To
ma, Rotar, Agiu, Nițu, Minea 
și Bolba (Steaua). Foarte bun 
aribtrajul lui M. Cruțescu în 
prima repriză, dar cu greșeli in 
a doua parte a meciului.

Laurențiu DUMITRESCU

nici și Bordea. (C. ALBU, co 
resp.).

Q ROVA ROȘIORI — CHIMIA 
RM. VILCEA 0—0. Antrenorii Pi
gulea și Dinescu au utilizat for
mația : Roșea — Lepădata, Ior
dan, Cheran, Cincă — G. Stan, 
Savu. Cilean — Ciofică, Stanca, 
Gîngu. Au mai jucat: Constantin, 
Basno, Carabageac, Alexandru, 
Georgescu și Coca U (T. NEGU- 
LESCU. coresp.).
• MINERUL MOTRU — C.S. 

BOTOȘANI 2—3 (2—1). Au mar
cat, pentru gazde Mircea șl 
Gaspar, iar pentru oaspeți Duda 
I — din 11 m — Cojocaru și Duda 
II. (Gr. JUGANARU — coresp.).

© FEROM URZICENI — AMO- 
NIL SLOBOZIA 1—0 (0—0). A în
scris NițU (M. TABARCEA — 
coresp.).

© AVINTUL REGHIN — A S K. 
SLANSK WROCLAW 1—1 (0—1).
A marcat Seya pentru echipa po
loneză, respectiv Monoki. (L. 
MAIOR — coresp.).

TURNEUL DIN LKSAN. Alaltă
ieri a revenit din Liban echipa 
F.C. Olt. Divizionara „A“ a sus
ținut patru meciuri, încheiate cu 
următoarele rezultate: 4—0 cu 
Salam (divizia secundă) — au în
scris Prepeliță, Lică, Girleșlcanu, 
Șoarece; 2—0 cu Nijmi, campioa
na 'Libanului, prin golurile mar
cate de Nicolae și iamandi; 1—1 
cu Safa (prima d±vizie) — a 
marcat Iamandi; 0—0 cu Racing 
(prima divizie). Lotul utilizat : 
Nedca, Ahghel — portariLică, 
Nicolae, Ciocioană, A. NSinci*. 
Mar Lincs cu. Dinu — fundași; Ma
tei, P. Petre, Șoarece. Leac, Gir- 
leșteanu — mijlocași; Prepeliță, 
Iamandi, P. Iulian — atacanți.

O PESCARU SE II.», u ,GE. 
Sîmbătă, cu ocazia meciului ami
cal dintre F.C.M. Brașov și Cor
vinul Hunedoara, Nicolae I’e.'.ca- 
ru, component, ani în șir. al for
mației .brașovene, va spune adio 
activității ele . jucăt a\ De aici 
înainte, Pescaru va ii cooptat în 
conducerea tehnică a echipei 
F.C.M. Brașov, alături de Ni££- 
lae Proca (principal) și A‘ <u.

© DIVIZIONARA „D* înfrăți
rea Oradea a susținui două jocuri, 
la Debrețin, în compania echipei 
Universitar din campionatul se
cund al Ungariei. în primul joc 
au cîștigat orădenii cu 3—0, iar 
în cel de al doilea scorul a fost 
egal: 1—1. (I. GIIIȘA — coresp.).



SE SIMTE PULSUL APROPIERII MARILOR COMPETIȚII
INTERNAȚIONALE DE SCRIMĂ

@ La sfîrșitul acestei săptămini, la București, campionatele

internaționale de floretă (masculin) Q Spadasinii concurează

la Tallin, iar sabrerii la Katowice

Apropiindu-se prima compe
tiție internațională la care vor 
participa spadasinii noștri (Tal
lin, 20—23 februarie), cel de-al 
doilea concurs de selecție, care 
i-a reunit, marți, în sala Flo- 
reasca din Capitală, a avut un 
plus de îndîrjire. o mai mare 
angajare în efort a candidati- 
lor pentru loturile reprezenta
tive de seniori si de tineret. 
Știut fiind faptul că pe baza 
punctajului acumulat în cursul 
celor două selecții, primii cinci 
clasați vor alcătui echipa care 
va concura la Tallin (bineîn
țeles. cu condiția ca aceștia să 
treacă și testele de pregătire 
fizică), lupta pentru un loc 
cit mal sus în tabloul final 
a constituit punctul maior de 
interes al reuniunii de marți.

Interesante de urmărit erau 
cursa tandemului Popa, cînd 
unul cînd celălalt ducînd trena 
plutonului. încercările lui Li- 
viu Angelcscu și Ervin Kere
keș de a reintra în cvintetul 
reprezentativ, străduințele tine
rilor Rudolf Szabo și Felix Ni- 
colae de a se impune printre 
cei mai buni, fără dispensă de 
vîrstă. Și dacă după cele două 
selecții „tricoul galben" este 
purtat de Mihai Popa (Steaua), 
cu 25 p, fratele său Ion (și co
echipier) a terminat învingător 
marți, după ce a trecut fără 
dubii (5—3, conducind tot tim
pul asaltului) de principalul 
contracandidat, Liviu Angeles-

BOGAT PROGRAM AL SPORTIVILOR SOVIETICI ÎN 1981
MOSCOVA (Agerpres). — în 

anul 1981, sportivii sovietici vor 
participa la peste 300 de com
petiții internaționale, care se 

■vor desfășura în 34 de țări de 
pe toate continentele. Printre 
marile competiții la care vor fi 
prezenți sportivii din Uniunea 
Sovietică la loc de frunte se 
află, în acest an postolimpic, 
Universiada de vară de la Bucu
rești din luna iulie, cea mai 
importantă întrecere polisporti
vă. De asemenea, sportivii so
vietici participă și la Uniyer- 
'siada de iarnă, din februarie, 
în Spania.

O serie de turnee internațio
nale vor fi găzduite în 1981 de 
U.R.S.S. Astfel, în luna februa
rie, orașul Habarovsk va fi gaz-

„TURUL ITALIEI'1 VA F/ (totuși) OPEN !
MILANO, 18 (Agerpres). — 

Organizatorii Turului ciclist al 
Italiei au ajuns la o înțelegere 
cu Uniunea cicliștilor profesio
niști italieni în sensul ca Turul 
Italiei din acest an să fie totuși 
declarat „open", dar cu condi
ția ca echipele de amatori in
vitate să reprezinte țări în care 
nu există ciclism profesionist, 
iar alergătorii să nu poarte pe 
tricouri insemne publicitare.

Directorul „Turului Italiei", 
V. Torrianj, a declarat că pri- 

UN TROFEU Șl UMBRA FALIMENTULUI
Este normai ca o echipa, ajunsă în finala unei' mari competiții, sâ 

dorească din toată inima s-o cîștige. Dacă n-ar fi așa, însăși ra
țiunea întrecerii sportive ar fi pusă sub semnul întrebării. Dar dacă 
miza pusă în joc depășește cu mult sfera victoriei și gloriei sportive, 
de rezultatul final depinzînd chiar soarta echipei, atunci faptul iese 
evident din categoria adevărurilor banale.

Cam așa s-au întâmplat lucrurile cu echipa de fotbal National din 
Uruguay. Clubul format la 14 ma« 1899, de 33 de ori campion a4 
țării, învingător în Cupa campionilor Americii de Sud în anii 1971 șl 
1980, desfășurîndu-și marile meciuri ,pe Estadio Centenario (70 000 
locuri) din Montevideo — pe acest stadion unde, nu de mult, echipa 
„celeștilor"" a cîștigat „Cupa de aur" la „Mundialito", avînd în for
mație pe portarul Rodriguez, fundașii Blanco, De lean, mijlocașul La 
Pena, atacanții Victorino și Morales de la Naciona! - a fost anul 
trecut în pragul falimentului. Mai mulți membri al comitetului di
rector au fost arestați și condamnați la închisoare pînă vor achita 
datoriile principalilor creditori. Chiar și vedetele echipei urmau să fie 
vîndute altor cluburi profesioniste, dar cîștigarea Cupei Libertadores șl 
a campionatului a amînat această decizie. Datoria ne care a pre
luat-o actuala conducere a clubului se ridica la 300 000 de lire ster
line. lati de ce, secretarul clubului Cesar Aroztegui recunoștea recent 
„Avem nevoie stringenta de bani. Pentru viitorul clubului, echipa 
noastră trebuie să cîștige la Tokio."

Așadar, la Tokio, în finala Cupei intercontinentale, dintre cîștigătoa- 
rele Cupei campionilor europeni, Nottingham Forest și Cupei campio
nilor sud-americani, Nacional Montevideo, jucătorii uruguayervi nu o- 
veau decît șansa victoriei pentru a supraviețui ca echipă. O dramatică 
alternativă îi apăsa înaintea și în timpul celor 90 de minute de joc. 
Ș’ au cîștigat, la limită, prin golul înscris rapid de golgeterul echi
pei Victorino. La limita puterilor, cu umbra falimentului in spate, cîș- 
tlgînd nu numai un trofeu, ci și o speranță. Pînă cînd, îns5.î Pentru 
că speranța cluburilor profesioniste, depinde, după cum bine s-a 
vărut, numaf de bani...

- p. $1. -

cu (Farul). Acesta din urmă 
și-a susținut ascensiunea cu 
luciditate și o pregătire fizică 
superioară anilor trecuți. ceea 
ce ne lasă să sperăm că, in 
sfirșit, se va lua (și va lua 
și scrima I) in serios. Ervin 
Kerekeș (C. S. Satu Mare) este 
pe cale să se stabilizeze va
loric Ia cota la care era aș
teptat mai de mult, clasîndu-se 
și acum pe o poziție bună (6), 
ia fel ca și Rudolf Szabo 
(Steaua), constant (locul 5 in 
ambele concursuri de selecție). 
Lansat după o frumoasă victo
rie internațională, de la Buda
pesta. speranța Felix Nicolae 
(C.S.Ș. Olimpia Craiova) se 
afla pe un onorant loc 2 după 
prima selecție. Acum, insă, 
doar cu 5 v (nici una in fața 
consacraților) el a ieșit din 
topul seniorilor, fiind cu gîn- 
dul — după cum ne-a spus 
antrenorul său D. Popescu — 
la campionatele mondiale de ti
neret din primăvară. Dacă va 
atinge atunci punctul maxim al 
formei, va fi foarte bine !

Aparte, un plus și un mi
nus : Albatros Mamaia (antre
nor voluntar C. Lepăda tu) îl 
menține într-o formă bună pe 
I. Nițulescu. calificînd acum 
printre primii 16 și pe cvasi- 
necunoscutul tînăr Lucian To
ma ; Octavian Zidaru (Steaua), 
component de bază al ciștigă- 
toarei Cupei Europei de anul 
trecut, nu a putut ieși încă din 

da Campionatului mondial de 
bandy (hochei pe gheață cu 
mingea), iar la Ufa, în Bașki- 
ria, vor avea loc campionatele 
mondiale de motociclism pe 
gheață. în timp ce în iulie, la 
Leningrad, se vor desfășura 
Campionatele mondiale de mo- 
tocros.

ATLETUL JACEK WSZOLA, GRAV ACCIDENTAT
VARȘOVIA, 18 (Agerpres). — 

Cunoscutul atlet polonez Jacek 
Wszola. campion olimpic la 
Montreal și medaliat cu argint 
la J. O. de la Moscova în 
proba de săritură în înălțime, 

mele invitații vor fi trimise fe
derațiilor din U.R.S.S., Polonia, 
Columbia și Cehoslovacia,

UN ATRACTIV MECI DE FOTBAL: ITALIA iNTlLNEȘTE 0
S-a stabilit ca meciul de fot

bal dintre echipa Italiei și o 
selecționată a Europei să aibă 
loc la 25 februarie pe Stadio
nul olimpic din Roma. După 

anonimat, ralind astfel startul 
sezonului international. Ar fi 
cazul să accelereze, pentru că 
Universiada se apropie și el 
are obligații de onorat.

Așadar, la Tallin vor parti
cipa (în ordinea punctatului 
obținut pînă acum) M. Popa, 
I. Popa. E. Kerekeș, R. Szabo 
și L. Angelcscu.

Paul SLAVESCU

• Nu numai spadasinii sint 
însă angrenați în competiții in
ternaționale in zilele următoa
re. Astfel, la București. în sala 
Floreasca. se vor disputa Cam
pionatele internaționale de flo
retă masculine ale României, 
cu participarea unor sportivi 
din opt țări : Bulgaria Ceho
slovacia. Cuba. R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. si 
România. Vineri și sîmbătă se 
va desfășura proba individuală, 
iar duminică cea pe echipe. 
Credem că scrimerii si antre
norii din Capitală își vor face 
o obligație de onoare din a a- 
sista la această importantă com
petiție care înseamnă mai mult 
decît o ședință de pregătire.

• De asemenea, sabrerii din 
lotul reprezentativ (I. Pop. I. 
Pantelîmoneseu. M. Mustață, 
C. Marin Al. Cbiculiță, FI. 
Păunescu, M. Frunză. D. Cos- 
tin) vor concura la turneul in
ternațional de la Katowice 
(19—22 februarie).

LASZLO PAPP PREGĂTEȘTE 
BOXERII REPREZENTATIVEI 

UNGARIEI PENTRU
C.E. DE LA TAMPERE

Laszlo Papp, celebrul pugilist, 
de trei ori câștigător al titlului 
de campion olimpic, a fost con
firmat pentru Încă patru ani în 
funcția de antrenor principal al 
selecționatei Ungariei. „Primul și 
cel mai important obiectiv al 
nostru este campionatul european 
de la Tampere și în vederea a- 
cestui eveniment vom întreprinde 
un turneu de pregătire în S.U.A." 
— a declarat L Papp. După cam
pionatele europene. programate 
Intre 2 și 10 mai, echipa națio
nală a Ungariei va susține o în- 
tilnire amicală cu formația Ceho
slovaciei. iar o serie de pugiliști 
fruntași vor participa la turneele 
de la Belgrad. Veneția, Halle șl 
Sofia

a suferit un grav accident, ca- 
re-1 va ține, probabil, imobili
zat și departe de activitatea 
competițională timp de cîteva 
luni. Duminică, 15 februarie, în 
timpul ultimului concurs de ve
rificare desfășurat la Poznan, 
campionul polonez înainte de a 
intra în concurs, la încălzire, a 
suferit o ruptură musculară la 
picior, ce a necesitat aplicarea 
ghipsului șl, probabil, va fi ne
cesară și o intervenție chirur
gicală.

cum s-a mai anunțat, încasă
rile realizate la acest meci vor 
fi alocate fondurilor de ajuto
rare a sinistraților de pe urma 
cutremurului de pămînt de la 
23 noiembrie, anul trecut.

Antrenorul selecționatei eu
ropene, vest-germanul Jupp 
Derwall, a alcătuit pentru a-

ATLETISM 0 Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Moscova, 
sportiva sovietică Ekaterina. Gor- 
dlenko a stabilit cea mal bună 
performanță mondială de hexa- 
tlon pe teren acoperit, cu 5 672 
p. Iată rezultatele obținute: 60 m 
garduri 8,45; greutate — 16,03 m; 
Înălțime — 1.78 m; 100 m plat — 
11,91; lungime — 6.47 m; 600 m 
— 1:31.6.

AUTO 0 Cea de-a 31-a ediție 
a „Raliului Suediei" s-a Încheiat 
cu victoria pilotului finlandez 
Hannu Mikkola („Audi Quattro").

BASCHET 0 în meci tur pen
tru semifinalele „Cupei cupelor" 
(masculin) B.C. Barcelona a în
vins cu 92—85 (41—39) formația 
Monting Zagreb. în cealaltă se
mifinală, echipa Cantu a întrecut 
tn deplasare, cu scorul de 94—84 
(36—43) formația Varese.

CICLISM • Etapa prolog a 
Turului Cubei, disputată la Guan
tanamo, pe distanța de 6,800 km, 
a revenit rutierului Bernt Dro
gau (R.D. Germană) în 9:16,9, ur
mat de sovieticul lurl Kașlrln — 
9:18. Campionul olimpic Serghei 
Suhurucenko a ocupat locul 21, 
la 27 sec. de cîștigător. U.R.S.S., 
R.D. Germană șl Cehoslovacia 
participă la întrecere cu primele 
reprezentative, care se pregătesc 
pentru „Cursa Păcii" și alte mari

imn PUGILIȘTI ROMANI AII PRODUS 
0 EXCELENTĂ IMPDtSiL

IA „MEMORIALUL ALEKSANDR P01US“
Prezent la turneul inter

național de box „Memo
rialul Aleksandr Polus". 
competiție rezervată tineri
lor pugiliști, organizată in 
localitatea poloneză Gnezno, 
antrenorul Gheorghe Potea 
ne-a oferit date suplimen
tare în legătură cu aceste 
întreceri și cu comportarea 
boxerilor români.

„Turneul internațional or
ganizai anual in orașul 
Gnezno a avut, in acest an, 
o participare destul de nu
meroasă (85 de concurenți) 
relevind mulți juniori cu o 
bună pregătire tehnică și 
excelent dotați pentru bo
xul de performanță. Au 
fost prezenți 8 sportivi din 
U.R.S.S., 7 din R. D. Ger
mană, 6 din România, cite 
5 din Ungaria și din R. F. 
Germania și 50 de repre
zentanți ai tării gazdă. 
Dintre participanții străini, 
o deosebită impresie mi-au 
lăsat „pana" S. Mehnert 
(R.D.G.), „semimijlociul" 
M. Schultz (R.D.G.), „mij
lociul" A. Kilimov (U.R.S.S.) 
și greul sovietic Al. Miroș- 
nicenko. Ultimul, care l-a 
învins și pe Paul Golum- 
beanu, a realizat in finală 
un meci cum rar se poate 
vedea la această categorie, 
in compania compatriotului 
său J. Rurumanba.

Referindu-mă la boxerii 
români pe care i-am în

ÎNAINTEA INTILNIRII DINTRE TEN1SMAN1I ROMANI Șl BRAZILIENI
(Urmare din pag. 1)

Davis". Este un jucător cu mare 
experiență. S-a consacrat acum 
aproape două decenii (1963), în 
turneul „Orange Bowl", cuce
rind întrecerea, ceea ce echi
vala cu titlul de campion mon
dial de juniori. Dar el consi
deră și azi că victoria asupra 
cuplului Ilie Năstase — Ion 
Țiriac în „Cupa Davis" a fost 
una din marile performanțe ob
ținute de el, alături de Manda- 
rino.

Al doilea jucător brazilian 
s-ar putea să fie Carios Kir- 
mayr (30 ani), actualul ' cam
pion al Braziliei. A studiat în 
Statele Unite, mai precis în Ca
lifornia, și a luat parte la ma
rile turnee din întreaga lume. 
Este un 'jucător ambițios, luptă 
pentru fiecare minge și nici
odată nu știi ce poate realiza. 
El a împărțit cu Thomas Koch 
titlurile naționale și întîlnirile 
lor au constituit totdeauna punc
te de mare atracție. De o par
te Kirmayr, agresiv, ofensiv 
la maximum, pe de altă parte 
Koch, calm, cu excelent joc de 
fund și mingi plasate lingă li
niile laterale.

SELECȚIONATĂ EUROPEANA
ceastă întîlnire un lot de 16 
jucățori, printre care figurează 
spaniolii Arconada și Ca
macho, vest-germanii Hans 
Miiller și Kaltz, iugoslavul 
Stojkovici, olandezul Krol și 
danezul Simonsen.

Arbitrul partidei va fi aus
triacul M. Linemayr.

• TELEX •
competiții ale anului. • După 72 
de ore de întreceri. In Cursa de 
șase zile de la Milano conduce 
cuplul Patrick Sercu (Belgia) — 
Francesco Moser (Italia), urmat 
la un tur de perechea Gert 
Frank (Danemarca) — Moreno 
Argenttai (Italia).

FOTBAL 0 In campionatul en
glez (meciuri restanțe): Ipswicii
— Middlesbrough 1—0; Crystal 
Palace — Coventry City o—3; 
Manchester United — Tottenham 
0—0. In clasament conduce Ipswich
— 44 p, urmată de Aston Villa
— 42 p. In meci rejucare pentru 
optimile de finală ale „Cupei 
Angliei" Everton a învins cu 1—0 
(după prelungiri) formația Sout
hampton. In sferturile de finală, 
Everton va IntUnl pe Manchester 
City.

HANDBAL 0 Campionatul femi
nin al R.D. Germane a fost cîș
tigat de formația S.C. Magde
burg, care a învins în meciul de
cisiv cu 20—9 echipa Hallocen 
Halle. • Orașul francez Cluses a 
găzduit' întâlnirea amicală dintre 
selecționatele masculine ale Fran
ței șl Cehoslovaciei. Handballștll 
cehoslovaci au obținut victoria 
cu 19—15 (9—6). 

soțit, trebuie să spun că ei 
au produs o impresie foar
te frumoasă, patru din cei 
șase participanți calificin- 
du-se in finala turneului : 
Ionel. Tănasă (semimuscă), 
Mircea Lazăr (pană). Ion 
Stan (semiușoară) și Petre 
Crăciunescu (semimijlocie). 
I. Tănasă s-a clasat pe pri
mul loc după ce a obținut 
trei victorii, printre învinșii 
săi fiind reprezentantul 
R. D. Germane, J. Pătz și 
sovieticul K. Abrahmanov.

Cea mai bună compor
tară a avut-o, insă, Ion 
Stan, care a cîștigat patru 
intîlniri (din care două 
prin k.o.), primind totodată 
și cupa atribuită celui mai 
tehnic pugilist al competi
ției.

In ciuda faptului că n-a 
evoluat in finală, Valentin 
Mihai (mijlocie mică) s-a 
prezentat bine la aceste în
treceri. El l-a învins la 
puncte pe polonezul D. Mi- 
kulski și îl depășise clar și 
pe vest-germanul G. Roc- 
chigioni, dar, primind două 
avertismente gratuite în ul
timul rund, a fost declarat 
învins la puncte. Dealtfel, 
adversarul său, resimțin- 
du-se în urma numeroase
lor lovituri primite in me
ciul cu tînărul nostru bo
xer, nu s-a mai prezentat 
la meciul din finală".

Tenisul are o veche tradiție 
în Brazilia. Există mii de te
renuri, răspindite pe tot teri
toriul național. Dar foarte pu
tini tineri se consacră cu ade
vărat acestui sport. Constituie 
mai mult un prilej de agre
ment decît de performanță. E 
motivul pentru care nu apar 
jucători mari, care să înlocu
iască vechii titulari ai echipei 
naționale. In schimb, publicul 
ia parte cu entuziasm la re
uniunile cu participare interna
țională. Prezența unor jucători 
ca Borg, Vilas, McEnroe, Ma
yer e un fapt obișnuit. Dealtfel, 
recent, Ilie Năstase a fost in
vitat la un turneu la Guaruja 
(o mică localitate situată în 
insula din fața portului Santos), 
unde sezonul de- vară este a- 
cum în toi.

PESTE 445 kg. LA HALTERE?.
într-un recent interviu, hal

terofilul sovietic Sultan Ralima- 
nov, cămpion olimpic la cate
goria supergrea la Jocurile de 
la Moscova, a declarat că va 
încerca să realizeze la stilul 
„smuls" un rezultat între 
202,500 kg — 205 kg, iar la 
„aruncat" 250 kg, deci un total 
ce ar depăși actualul record 
mondial de 445 kg deținut de 
compatriotul său Vasili Alek
seev. „Aceste performanțe in
tenționez să Ie obțin anul acesta 
Ia campionatele unionale de 
Ia Novosibirsk (in luna mai) și 
campionatele mondiale și euro
pene, ce se vor desfășura in 
luna septembrie in orașul fran
cez Lille", a adăugat Rahma- 
nov.

HOCHEI PE IARBA 0 Selec
ționata feminină a U.R.S.S. a- 
flată tn turneu în India a sus
ținut două Intîlniri cu reprezen
tativa țării gazdă. Primul med 
s-a terminat la egalitate, 2—2, iar 
In cel de-al doilea au cîștigat cu 
1—0 sportivele sovietice.

SCHI • Sportivul austriac Aloi» 
Litburger a terminat învingător 
în concursul de sărituri cu 
schlurile disputat pe trambulina 
de la Ironwood (Michigan), fiind 
urmat de compatriotul său An
dreas Fleder. tn clasamentul ge
neral al „Cupei Mondiale" sa 
menține lider Armln Kogler <A- 
ustria) — 138 p.

TENIS • tn primul tur al tur
neului de la Palm Springs (Cali
fornia) Connors l-a Întrecut cu 
6—4, 6—4 pe Stockton, Iar Lendl 
a dispus cu 6—1, 7—5 de Stan 
Smith.

TENIS DE MASA • La Gilling
ham s-au desfășurat recent cam
pionatele Angliei. In finala pro
bei de simplu bărbați, Desmond 
Douglas l-a Învins cu 3—0 (21—9, 
21—18, 21—12) pe campionul eu
ropean John Hilton. La feminin, 
titlul a fost cucerit pentru a șap
tea oară de JIU Hammersiey, care 
a dispus în finală cu 3—1 (21—16. 
17—21, 21—19, 21—13) de Carole
Knight.


