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SILVICULTURA Șl GOSPODĂRIREA APELOR
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la Bucu
rești. au început, joi 19 februa
rie, lucrările celui de-al doilea 
Congres al consiliilor de con
ducere ale unităților agricole 
socialiste, al întregii țărănimi, 
al consiliilor oamenilor muncii 
din industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor, 
eveniment de seamă în viața 
politică și social-eponomică a 
țării. e

...Ora 9. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc la pavilionul 
central al Complexului expozi- 
țional din Capitală, care găz
duiește lucrările Congresului. 
Aici, sint salutați cu deosebită 
căldură și însuflețire de nume
roși bucureșteni, care îi acla
mă îndelung. Mulțimea poartă 
cu afecțiune și stimă portrete 
ate conducătorului iubit al par
tidului și statului nostru, stea
guri roșii șl tricolore. Cei pre- 
zenți rostesc cu înflăcărare nu
mele partidului și al secreta
rului său general.

Aceeași primire entuziastă are 
loc în marea sală a Congresu
lui. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întimpinat, la intrarea în 
sală, de cei unsprezece mii de 
participant! cu vii și puternice 
aplauze, urale și ovații.

Intr-o vibrantă unitate de 
simțire, se scandează ,,Ceaușescu 
— P.C.R. !“, reafirmîndu-se, și 
in acest moment al deschiderii 
Congresului, dragostea. recu
noștința fierbinte pe care țără
nimea, toți lucrătorii din agri
cultură. industria alimentară, 
silvicultură și gospodărirea ape
lor, împreună cu întregul po
por le nntresc față de partid 
și secretarul său general.

La lucrările Congresului iau 
parte țărani cooperatori dele
gați ai consiliilor unice agro
industriale de stat și coopera
tiste, reprezentanți ai consiliilor 
oamenilor muncii din întreprin
derile agricole de stat și trus
turile județene ale LA.S., al 
consiliilor oamenilor muncii din 
stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii și trusturile județe
ne ale S.M.A., ai consiliilor oa
menilor muncii din industria 
alimentară, silvicultură și gos
podărirea apelor, producători a- 
gricoli din localitățile nccoope- 
rativizate, specialiști. oameni 
de știință, activiști de partid și 
de stat.

Participă, ca invitați, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, cadre 
de conducere din ministere și

instituții centrale, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești.

Tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, a de
clarat deschise lucrările Con
gresului . șl a propus ca președin
te al celui de-al II-Iea Congres 
al consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi,. al consiliilor 
oamenilor muncii din industria 
alimentară, silvicultură si gos
podărirea apelor pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele tării.

Propunerea — reflectînd do
rința fierbinte a tuturor celor 
prezenți — este primită cu deo
sebită bucurie, cu profundă sa
tisfacție.

Participanții la Congres scan
dează cu înflăcărare „Cfeaușescu
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul” —- nume atît de scumpe 
tuturor, care se îngemănează 
in conștiința națiunii noastre 
ca un simbol viu al unității 
indestructibile a Întregului po
por in jurul partidului și al 
secretarului său general.

A fost ales apoi prezidiul 
Congresului, celelalte organe 
de lucru și a fost adoptată în 
unanimitate ordinea de zi.

La primul punct al ordine! 
de zi tovarășul Iile Verdeț a 
invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să ia cuvintul pen
tru a expune obiectivele în
făptuirii noii revoluții agrare 
in România.

Primit cu deosebită afecțiune, 
cu multă căldură și însuflețire, 
ia cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu mare atenție si viu in
teres, cu deplină satisfacție si 
aprobare, fiind subliniată, în 
repetate rinduri, cu entuziaste 
aplauze, urale și ovații de par
ticipanții Ia Congres.

în încheierea cuvîntării, în 
marea sală a Congresului dom
nește o atmosferă vibrantă. Se 
scandează continuu „Ceaușescu
— P.C.R.", „Ceaușescu si po
porul".

★
în cursul după-amiezii, au 

inceput dezbaterile in plen pe 
marginea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi a Congresu
lui.

Vineri dimineața, lucrările 
Congresului se vor desfășura in 
cadrul secțiunilor pe probleme.

„DACIADA" DE IARNĂ
M) ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE
D/KAĂDA

Din 30 în 30 de secunde, o nouă tentativă* spre podiumul de 
premiere * Foto : D. NEAGU

însemnări de reporter

PRIETENII MEI DE
Izvoru Mureșului. Finalele 

„Daciadei" la schi fond pentru 
sportul de masă. Sint prezenți 
zeci de concurenți. Fiecare de
legație de județ cu cite un con
ducător, in majoritate profesori 
de educație fizică, îmi dau sca
ma de acest lucru pentru că 
foarte mulți dintre ei se cu
nosc. Sint obișnuiții concursuri
lor finale de schi in sportul de 
masă, unde, din păcate, domi
nă... sportul școlar.

Ședința tehnică a fost vineri 
seara. A urmat o noapte de 
emoții pentru cei mai mulți 
dintre concurenți. Dar a venit 
ora probelor. înainte și după 
start stau de vorbă cu unii con- 
curenți. Cite lucruri interesante, 
frumoase. Cunosc biografiile a- 
cestor tineri. Iată citeva dintre 
ele, notate in carnetul de re
porter al „Daciadei“.

...Primii care pleacă din start 
sint băieții de 14—19 ani. Ei vor 
trebui să parcurgă „bucla“, cu 
urcușuri și coborîșuri, de două 
ori. Sint mai mult de trei kilo
metri. Un tur, cam 13—14 mi
nute. Marian Cotfos, din Har-

La patinaj viteză

Pregătiri pentru Universiada ’81

Intre automatică și floretă, cu gîndul
LA MAREA ÎNTRECERE SPORTIVĂ STUDENȚEASCĂ

LA „DACIADĂ“...
ghital părea favorit, dar victo
ria i-a fost... răpită de FLORIN 
PELIN. Cine ești tu. Florine I 
Eu? Un băiat care în martie voi 
împlini 14 ani. Sint din Fundata, 
elev la Liceul industrial nr. 4. 
Cum la noi, la Fundata-Brașov, 
schiul fond este la el acasă 
(aveam o adevărată școală), nici 
eu n-am rămas în afara lui. 
Nici nu se putea, dacă am să 
vă spun că a schiat și tata și 
ceilalți șase frați ai mei. Flo
rin este cel mai mic dintr-o 
familie cu șapte copii. Cel mai 
mic va deveni, poate, campion 
al țării. Este doar la primii 
pași.

...Sosește din cursă un puști 
de 14—15 ani. E din județul 
Mehedinți. 11 întimpină un... 
antrenor, li ia schiurile, ii dă 
o bluză, să nu răcească, il ia 
de umăr și-l duce spre „mar- 
mida“ cu ceai cald. Nu. nu e 
antrenor, ne spune cineva. E 
un caz rar. Adică, cum caz rar? 
Cine sinteți dv. ? A zimbit și 
ne-a răspuns calm : VICTOR 
POPESCU. De unde? Din Me
hedinți, din comuna Balta. In 
ce calitate vă aflați la Izvoru 
Mureșului ? Concurent, ca toți 
ceilalți. Este a cincea mea par
ticipare la finale pe țară. Cea 
mai bună performanță, locul 12, 
acum doi ani, la Semenic. A- 
cum am îmbătrînit, am 28 de 
ani, am ocupat locul 1 pe ju
deț. dar sint alți tineri mai 
buni. Deci ați ținut să con
curați, nu să cîștigați ? îmi

Constantin ALEXE

IN PRIM-PLAN:

TINERII!'
Competiția de virf a actua

lului sezon de patinaj viteză, 
finalele „Daciadei" rezervate 
seniorilor, a reunit la start un 
număr sporit de concurenți 
față de anii trecu ți, majoritatea 
sportivi aflați în primul an de 
seniorat sau încă la virsta ju
nioratului.

Fiind de forte sensibil egale, 
protagoniștii au furnizat, în po
fida faptului că din cauza con
dițiilor meteorologice neprielni
ce gheața nu a avut un coefi
cient mare de lunecare. între
ceri viu disputate și încheiate 
la unele probe cu rezultate re
marcabile. Ne referim în spe
cial la tînărul de 19 ani Dezi- 
deriu Jenei, student în primul 
an la I.E.F.S. București, care 
a fost cronometrat în proba de 
500 m cu 40,4. cel mai bun timp 
al sezonului de la noi. Deși are 
evidente calități de sprinter, el

(Continuare In pag. 2—3)

Tibor Kopacz — se anunță ca 
un valoros alergător de... cursă 

lungă
Foto : Șandor SZAKACS- 

Mîercurea Ciuc

s-a comportat foarte bine si In 
celelalte probe, ciștigînd cursa 
de 1500 m și urcînd pe podium 
(locurile 2 și 3 la 5000 și, res-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Vineri dimineață. 
In zori. întuneri
cul se despărțea 
greu de aceste me
leaguri din nord- 
vestul tării și. 
coborind din tre
nul ce legase pes
te noapte Capitala 
de Oradea, călăto
rii realizau cu 
greu intrarea în- 
tr-o nouă zi. Prin
tre cei care se gră
beau spre statia 
de tramvai, minat 
parcă din urmă de 
timp, un tînăr înalt 
și subțire, siluetă 
adolescentină ce 
Părea a se arcul

De miine, la Cluj-Napoca,

FRUNTAȘELE BASCHETULUI FEMININ 
DIN NOU ÎN ÎNTRECERE

sub povara 
lui de arme, pur
tat pe umăr, pre
cum floreta ce-i este familia
ră din copilărie. Sorin Roca se 
afla intr-adevăr într-o cursă 
contracronometru. căci abia so
sit, după o noapte de druin. 
trebuia să intre în concurs. 
Și nu intr-un concurs oare
care. El venise acolo, la Ora-

sacu- Floretistul Sorin Roca (in centru) găsește in sport, alături de coechipierii săi, 
o completare fericită a orelor petrecute la facultate Foto : Iuliu JAKAB

dea. sâ-și apere șansele în cam
pionatul republican individual 
și să reprezinte cit mai bine 
culorile clubului său. Steaua, 
în lupta acestuia pentru un nou 
titlu de campion la floretă. în 
Divizia „A".

După o perioadă foarte grea.

de pregătire intensă. îl aștep
tau acum încercări dificile pe 
două planuri : sportul si învă
țătura. Sorin Roca se afla în

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Cel mai atractiv campionat 
național de baschet feminin din 
ultimii 20 de ani se reia prin 
meciurile turului al patrulea al 
întrecerii, găzduit — de miine 
pînă miercuri — de Sala spor
turilor din Cluj-Napoca. în 
prim-plan va fi disputa pentru 
locui I. poziție deținută. pe 
rind, de formațiile Voința Bucu
rești, Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești și Universitatea Cluj-Na
poca ultima echipă fiind actu
ala fruntașă a clasamentului. 
Intîlnirile dintre protagonistele 
Diviziei „A" se vor disputa du
minică (Politehnica — Voința 
București), marți („U“ — Poli
tehnica) și miercuri („U“ — 
Voința). Desigur, nu trebuie

subapreciate celelalte formații 
din grupa 1—6 (Voința Brașov, 
Comerțul Lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș și Crișul Oradea), capabile 
de rezultate favorabile asupra 
favoritelor, așa cum au și făcut 
tinerele baschetbaliste din Bra
șov care, cu prilejul turneului 
precedent, au dispus de studen
tele de la Politehnica.

Programul de miine : de la 
ora 15,30 : Politehnica — Cri
șul un jocurile precedente: 
3—0). Voința București — Co
merțul (3—0) șl „U“ — Voința 
Brașov (3—0). Clasament : 1.
„U“ 26 p, 2. Politehnica 25 p. 
3. Voința Buc. 24 p, 4. Voința 
Brașov 22 p, 5. Comerțul 19 p, 
6. Crișul 19 p.



„DĂCIADA" de iarnă
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

CAFIHONărtlt NAJlONAlt 
di uitiiNunt pi scmini

MIERCUREA CIUC, 19 (prin 
telefon). Azi. joi, au început 
Campionatele naționale de o- 
ricntarc turist ei pe schiuri, din 
cadrul finalelor ediției a Il-a a 
„Daciadei de iarnă". Cei peste 
160 de concurenți, finaliști din 
21 de județe (B’strița-Năsăud, 
Maramureș și Harghita au 
delegațiile cele mai mari), au 
luat startul în prima etapă, pe 
traseele din apropierea caba
nei Brădet, aflată la 14 km de 
Miercurea Ciuc. Zăpada este 
aici foarte mare (pe alocuri 
măsoară peste un metru!), dar 
Vremea frumoasă oferă o vi
zibilitate bună.

Competiția a început cu cei 
mici (fete și băieți de 11—13 
ani) continuînd cu celelalte ca
tegorii de vîrstă (15. 17 si 19 
ani — fete, 15, 18 si 21 ani — 
băieți). Mai bine de cinci ore,' 
pădurile de la poalele masivu
lui Harghita au cunoscut o 
animație neobișnuită : zeci de 
tineri, cu harta în mină, ani
mați de dorința de a termina 
parcursul într-un timp cît mai 
scurt și, totodată, de a găsi 
toate punctele de control, alune
cau pe schiuri ca niște săgeti. 
Iată rezultatele dună prima zi 
de concurs :

PRIETENII MEI DE
(Urmare din pag. 1) 

place sportul. Pe vremea liceu
lui, pe care l-am urmat la Or
șova, am fost legitimat la vo
lei, handbal, lupte libere. Cu 
schiul m-am împrietenit în ar
mată. la vînători de munte. Și 
iată, pe munte aveam să-mi
petrec cel puțin 6 luni din fie
care an. Unde lucrați ? Sînt 
crescător de oi... 1 ? Da, mai 
simplu spus, cioban. Cioban la 
cele 120 de oi ale mele. Și tata 
a fost crescător de oi. Vara, 
șase luni sînt la Poiana Madve- 
dului. Iarna cobor acasă, lingă 
gospodărie, lîngă părinți' și ne
vastă, unde-mi fac timp și de 
sport. Cine știe, poate am să 
mă apuc și de automobilism. 
Aștept să-mi vină mașina...

...La categoria 14—19 ani, 
locurile 3 au fost ocupate de 
Vasile Costea și Marcela Ne
grea din Albac. A doua zi, per
formanțele lor aveau să fie de
pășite de o altă consăteană, 
SOFIA COSTEA, rudă cu pri
mul. Sofia a devenit campioa
na „Daciadei". A trecut ceva 
timp de la sosirea din cursă, 
dar Sofia respiră adine. Efort, 
emoții ? Una din ele, sau a- 
mindouă la un loc. Nu poți si 
știi, pentru că obrajii îi sini 
roșii. Ciți ani ai Sofia ? 20. Cu 
ce te ocupi ? Sînt tapițer la 
cooperativa noastră din Albac. 
De cind practici schiul ? De 
cînd eram în clasa a V-a. E 
primul mare concurs. A fost 
greu, dar frumos. Profesorul ei, 
Iancu Piesa, o aprobă din pri
viri. Un moț adevărat, înalt ca 
un brad, blajin, roșu la față, pu
ternic. lși mîngiie eleva și din 
ochi parcă vrea să ne spună : 
„O să măi auziți de fiii noștri, 
copiii de moti“. Păi ce să mai 
auzim, că am auzit : un loc 1, 
un loc 2, două locuri 3 la fi
nalele „Daciadei".

...Așadar, probele de fond a« 
revenit brașovenilor, pentru că 
la categoria peste 19 ani titlul 
de campion i-a revenit lui 
DORTN B1TĂ, cel care. mai 
experimentat in interviuri, ni-l

Prin amabilitatea serviciului 
prevederilor de scurtă durată 
ale vremii, din cadrul Institu
tului meteorologic și hidrologic, 
publicăm grosimea straturilor de 
zăpadă din cîteva zone montane 
ale țării : Rarău 106 cm, Ceah
lău — Toaca 194 cm, Lăcăuți sa 
cm, Predeal 60 cm, B-așov 58 
cm, Sinaia — Cota 1500 63 cm. 
Babele 63 cm, Vf. Omu 67 cm. 
Fundata 58 cm, Bîlea-Lnc 200 
cm, Păltinlș-Sibiu 53 cm, Obîr- 
șia Lotrului 87 cm, paring 73 
cm, Semenic 110 cm, Moneasa 
59 cm, Stina de Vale 132 cm, 
Băișoara 55 cm, Iezeru 18 cm.

FETE: — 11 ani : 1. Tunde 
Diosregy (Maramureș). 2. Da
niela Godia (Maramureș). 3. Mi- 
rela Mitroi (Olt) ; 13 ani —
1. Ileana Jeler (Ma
ramureș), 2. Luminița Co
vaci (Maramureș), 3. Mari- 
cica Pop (Maramureș) ; 15
ani : 1. Elisabeta Revesz (S. 
Mare), 2. Lucica Rogoz (Mara
mureș), 3. Semida Bujor (Ma
ramureș) ; 17 ani : 1. Steluța 
Istrate (Bistrița-Năsăud), 2. E- 
rico Rudici (Maramureș), 3. Te
rezia Lazăr (Maramureș) ; 19
ani : 1. Ana Szekei (Harghita),
2. Cornelia Kiss (Maramureș),
3. Irma Kalamar (Maramureș^.

BĂIEȚI: 11 ani —1. T. So- 
vrănet (Maramureș), 2. S. Chiur- 
lea (București), 3. C. Broască 
(Bistrița-Năsăud) : 13 ani : 1.
Z. Junge (Maramureș), 2. V. 
Circea (Bistrita-Năsăud). 3. I. 
Hodnagy (Bistrita-Năsăud) ; 
15 ani : 1. Gh. Aelenei (Mara
mureș). 2. Em. Hegko (Mara
mureș), 3. C. Racz (Mara
mureș) ; 18 ani : 1. V. Bata
(Maramureș), 2. M. Vereș (Să
laj), 3. I. Pasenciuc (Maramu
reș) ; 21 anî : 1. I. Alexan (Ma
ramureș), >2. Gh. Chiuzlăion 
(Maramureș), 3. Z. Szalay (Cluj). 

LA „DACIADĂ11...
prezentase pe Florin Pelin. De 
ce este mai experimentat Do
rin ? Pentru că e un bărbat in 
toată puterea cuvintului. Are 
27 de ani, e căsătorit, vrea să 
devină tată. Dorin insă este 
una și aceeași persoană cu 
campionul ediției trecute a 
„Daciadei". Singurul care reu
șește să-și mențină titlul. De 
ce n-ai încercat in sportul de 
performanță, Dorine 7 Cînd să 
fi făcut antrenamente. Sînt 
lăcătuș la întreprinderea „6 
Martie" din Zărnești, Lucrez, 
m-am căsătorit, am avut u- 
nele necazuri cu copilul pe care 
îl așteptam. Practic schiul cînd 
am timp. Mă bucur că am câș
tigat din nou.

...Aceștia au fost cițiva dintre 
interlocutorii mei de la finalele 
de schi fond din cadrul „Dacia
dei". Cițiva dintre prietenii cu- 
noscuți pe piftiile de la Izvo- 
voru Murșeului. Un elev, un 
cioban, o tapițeră, un lăcătuș. 
Veniți din toate colțurile țării. 
Aduși de pasiunea comună — 
SPORTUL.

Cronica sportului școlar

SĂNIUSUL, PATINAJOL SI SCHIUL 
BĂMÎN PRIORITAREI...

Pasiunea copiilor și școla
rilor pentru sporturile de 
iarnă (care Ie oferă prilejul 
de a petrece ctteva ore pe zi 
în aer liber) se menține la 
cote ridicate.

DE LA BUZĂU, de pildă, 
am aflat că patinoarul arti
ficial din „Crîng" constituie 
punctul de atracție a elevilor 
șl pionierilor, dornici să se 
inițieze intr-unui dintre cele 
mal frumoase sporturi ale se
zonului alb. In această pri
vință, activul c.S.M. Gloria 
Buzău sprijină inițiativele 
unor unități din învațămtnt. 
legate de atragerea cit mai 
multor copii și tineri in pa
tinaj, cum este cazul școlilor 
generale nr. 11, 12 și 15 și li
ceelor industriale nr. t, 4 și 
s. Un «carnaval pe gheață" 
s-a Înscris In sulta acțiunilor 
sportive legate de promovarea 
patinajului printre copiii bu- 
zoleni, inițiativă care a apar
ținut C.J.E.F.S. șl celorlalți 
factori locali eu atribuții In 
domeniul activității sportive 
de masă.

COPIII VASLUIENI din co
munele Bogdana șl Prieni lși 
continuă Întrecerile la săniuțe 
și acum, după desemnarea 
campionilor pe județ. întrece
rile au loc sub egida organi
zațiilor de pionieri din cele 
două așezări de deal ale jude
țului și la ele iau parte, a- 
proape zilnic, zeci de cravate 
roșii cu tricolor.

DIN JUDEȚUL MUREȘ aflăm 
că la Teleac și Găiești săniu
țele si schiurile sînt tot mai 
îndrăgite de copiii-preșcolarl 
șl școlari din aceste frumoase 
localități străbătute de nume
roase dealuri ; o invitație pe

LA PATINAJ VITEZA
(Urmare din pag. 1)

pectiv, 10 000 m) pe distanțele 
de fond, ceea ce i-a permis să 
modifice substantial recordul 
național la poliatlon : 181,252 p 
(v.r. 186,812 p). Din generația 
tînără s-au mai distins Tibor 
Kopacz, care se anunță un ve
ritabil alergător de... cursă lun
gă (a cîștigat detașat la 5000 
și 10 000 m), Ion Opincariu — 
un demifondist cu resurse ne
bănuite, Arpad Szekely — în 
continuu progres, precum și 
Marian Țigău, Dorin Zărnescu, 
Iuliu Nagy, și alți tineri de vîr- 
sta junioratului, sosiți in dife
rite probe înaintea unor ad
versari mult mai experimentali. 
In general, se poate afirma, 
fără teama de a greși, că a a- 
părut o serie de cadre dotate 
pentru performanță, băieți și 
fete ce trebuie supuși unui a- 
tent proces de instruire dacă 
se vrea să nu se mai repete 
greșelile din trecutul apropiat. 
cînd multe talente s-au pierdut 
pe drum...

In ceea ce privește munca de 
pregătire și selecție din sec
țiile cluburilor și asociațiilor, 
finalele „Daciadei" au eviden
țiat pe reprezentanții C.S.U. —
I.E.F.S.  București (pregătiți de 
inimosul antreno- Victor Soti- 
rescu). care au reușit prin Ag
nes Busz (cîștigătoarea tuturor 
probelor feminine) și Dezideriu 
Jenei să cucerească 8 din cele 
10 titluri de campion puse în 
joc. Bilanțul ar fi putut fi po
zitiv și pentru alte secții cu 
pretenții la locurile fruntașe 
dacă atît tehnicienii lor. cit și 
patinatorii respectivi nu ar fi 
scăzut intensitatea pregătirilor 
crezînd că întrecerile se vor a- 
mîna — sau chiar anula — 
din cauza vremii nefavorabile.

Venind vorba de condițiile 
atmosferice, se cuvine să sub
liniem faptul că prin efortul 
colectiv al unor antrenori (flo
ria Timiș, Victor Sotirescu. A- 
drian Ciobanii) și arbitri (Mihai 
Timiș, Tibcriu Gagheș, Ema
nuel Faris), care au muncit 
fără menajamente la refacerea 
pistei, s-a început concursul 
mai devreme decît se prevedea. 
La reușita competiției a con
tribuit și corpul de oficiali 
(condus de veteranul patinaju
lui — Carol Gall), care a func
ționat cu multă competentă si 
operativitato.

derdelușuri și pîrtii. La Între
ceri sînt prezențl și cei doi fi- 
naliști ai județului la întrece
rile de sanie din cadrul edi
ției a H-a a „Daciadei" de 
iarnă care au avut loc recent 
la Vatra Dornei, Marla Haba 
și iosef Cseh. Intenția cadre
lor didactice și organizațiilor 
de pionieri din cele două co
mune este ca toți elevii să 
ajungă să cunoască tainele 
unul sport de iarnă.

O INIȚIATIVA BUCUREȘ- 
TEANA. Aparține elevilor cla
sei a lV-a A a Școlii generale 
nr. 19, din sectorul 1, mai 
precis formației de minibas- 
chet alcătuită din pionierii 
Radu Antonescu, Lucian Ște- 
fănescu, Adrian Nine, ștefan 
Popovicl, Mihal Papadopol si 
Dinu Bălănescu. Campioni pe 
scoală, el caută să-și mențină 
forma sportivă (cum ne pre
ciza chiar căpitanul echipei. 
Radu Antonescu) practlcipd 
patinajul, săniușul șl schiul. 
„Cît timp vremea a fost priel
nică și zăpada s-a așternut 
compact șl in capitală, am 
fost pe pîrtii chiar aici, tn 
cartierele tn care locuim".

Dar, iată că mantia albă de 
zăpadă a cam dispărut din 
București. în această situa
ție, mlnlbaschetbaliștli de la 
Școala generală nr. 19 își con
tinuă pregătirile la Sinaia. 
Bușteni Sau Predeal, aproape 
Ia fiecare sfîrșit de săptămînă.

Lăudabilă, desigur, Inițiativa 
micilor sportivi de la această 
unitate de învățămînt, care, 
lată, au înțeles rostul activi
tății sportive in aer liber, în
drăgind In aceeași măsură si 
disciplinele sezonului alb șl 
mlnibaschetul.

Felicitări 1

MECIURI DE MARE LUPTĂ Șl DE FRUMOS $ 
IN „CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL MAJ

în sălile din Oradea, Pitești, 
Brăila și Arad au început joi 
după-amiază întrecerile din 
grupele sferturilor de finală 
ale celei de a III-a ediții a 
„Cupei României" la handbal 
masculin. La disputele care 
continuă astăzi și se încheie 
mîine participă 10 formații din 
Divizia „A“ șl 6 echipe din 
Divizia ,,B", acestea din urmă 
calificate din etapa I prelimi
nară. Iată acum succinte rela
tări de la meciurile primei 
zile.

GRUPA A

ORADEA, 19 (prin telefon). 
Meciuri atractive, care au sa
tisfăcut publicul prezent în 
tribune.

GLORIA ARAD — C.S.M. 
REȘIȚA 20—18 UI—8). De o 
parte joc în viteză, de cealal
tă o espectativă lipsită de 
perspectivă. Au înscris : Vojti- 
lă 5, Deacu 5, Kolleth 4, Io- 
nescu 3, Burger 2 și Jenea 1
— pentru Gloria, Gherghe 5, 
Gliga 5, Pascu 4. Baril 3, Ka- 
pornyai 1 — pentru C.S.M.

H.C. MINAUR BAIA MARE
— RELON SAVINEȘTI 32—23 
(16—13). 
niuc 10, 
Stamate 
Ilalmagyi 
Iacob 2, 
tru Minaur, 
Zăbavă 4, Zamfir 3. 
Marin 2. Condur 2 și
— pentru Relon. Au 
bine R. lamandi și 
(Buzău).

în programul de vineri (n.r. 
azi) : H.C. Minaur — C.S.M. 
Reșița și Gloria Arad — Reion 
Săvinești. (Iile GHIȘA-coresp.)

Marcatori : Mlro-
Panțîru 4, Oros 3, 

3, Haberpurscb 3, 
3, N. Volnca 2, 

Lupul 2 — pen-
Samson 8, 

Petre 3, 
Jurea 1 
arbitrat 

Tr. Ene

GRUPA B

PITEȘTI, 19 (prin telefon), 
încă de la prima reuniune tri
bunele sălii sporturilor au fost 
pline pînă la refuz.

DINAMO BRAȘOV — CO
MERȚUL CONSTANȚA 22—13 
(13—5). Au marcat : Chicom- 
ban 6. Bota 5, Dumitru 4, Cian 
4, Nedici 2, Mintiei 1 — pen
tru Dinamo ; Ghimeș 4. Bai- 
can 3, Uriac 3, Damian 2, Aii 
1 — pentru Comerțul. Au ar
bitrat : P. Sirbu și E. Atheș 
(Arad).

DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
26—18 (11—7). Au marcat : Tase 
6, Bedivan 6, Cosina 5, Be- 
cicheri 3, Grabovschi 2, Oprea
2, Matei 1, Dnrău 1, respectiv 
Dumitru 9, Dobeanu 4, Cornea
3, Agapic 1, Nicola 1.

în programul de vineri (n.r. 
azi) : Dinamo București — Co
merțul Constanța și Dinamo 
Brașov — Universitatea Craiova. 
(Hie FEȚEANU — coresp.).

GRUPA C

BRAlLA, 19 (prin telefon).
Prezența campioanei a suscitat

„Turneul primăverii11 la box

CALITATEA IN CREȘTERE, SURPRIZELE CONTINUĂ
reșița. Ultimele reumuin pro

gramate in Sala polivalentă din 
localitate au oferit numărului ma
re de spectatori (peste 1500) par
tide atractive, dinamice, „punc
tate" de surprize. Una dintre a- 
cestea a fost eliminarea din com
petiție a vicecam pion ului euro
pean al ultimei ediții, Daniel Ra
du (Steaua). Evoluînd mult sub 
așteptări, componentul lotului na
țional a fost depășit la puncte de 
musceleanul Nicolae Nicolae, spor
tiv bine pregătit și tn real pro
gres.

Cele mai spectaculoase meciuri 
ale zilei au fost N. Toth (C.S.M. 
Reșița) — Șt. Ștefan (Motorul 
Arad), V. Ioana (Muscelul) — N. 
Brinzei (Nicolina), Fl. StaiT (Di
namo) — D. Tudorancea (Unirea 
Focșani) la semlușoară, T. Roșu 
(Steaua) — L. Baciu (C.S.M. Cj - 

Nap.) la semimljlocie, A. Gher
man (Metalotehnica Tg. Mureș) 
— Gh. Bețeanu (Rapitti Buc.) la 
mijlocie, în care primir au obți
nut victorii la puncte.

Alte rezultate : (cocoș) : C. 
Gheorghișor (Pistonul Slatina) 
b.p. I. Ignea (Rapid), D. Voines- 
cu (C.F.R. Timișoara) b.p. I. Bo
na (Voința Caransebeș), Gh. Bru
mă (Rapid) b.p. I. Căprărescu 
(Farul), V. Stancu (Rapid) b.ab.3 
I. Marcu (I.A.E.M. Timișoara) ; 
semiușoară : G. Didiță (Steaua) 
b.p. D. Stănciulescu (Met. Dro- 
beta Tr. Sev.), FI. Llvadarn 
(Steaua) b.p. M. Dumltrache 
(F.E.P.A. Blrlad), FI. Bama (Mo
torul Arad) b.p. C. Alexe (Ma- 
șinl-unele Buc.), C. Buzdugeanu 
(C.F.R. Craiova) b.p. V. Dănciu- 
lescu (I.A.E.M. Timiș.) ; semi- 
mijlocle ; I. Vladimir (Dinamo) 
b.p. Șt. Mihal (Met. Tîrg), M. 
Ciubotarii (I.A.E.M. Timiș.) b.p. 
I. Cliițiga (Unirea Focșani), M. 
Mihalache (Farul) b.p. S. An "bel 
(Voința Buc.), V. Sirbu (Met. 
Bocșa) b.p. N. Nichitov (B.C.

însemnări

„VULTURUL" A... ZBURAT
Ploleștenii (am stat de vor

bă cu unii dintre ei) Iubitori 
ai handbalului nu au fost de 
acord cu afirmația unor cro
nicari, inclusiv a comentato
rilor de la ziarul „Sportul", că 
intrarea formației „Vulturul" în 
„finala mică" a „Cupei Româ
niei" trebuie cotată drept sur
priză ! Și, de fapt, dacă de
rulăm filmul evoluției acestei 
echipe — ea activează de 10 
ani fără întrerupere în Divi
zia „B" — trebuie să fim da 
acord cu suporterii ploieștenl. 
Era logic ca o evoluție atîî 
de constant bună să producă 
o explozie calitativă, cum a 
fost cea a calificării de care 
vorbeam. Ne spunea aceasta 
chiar antrenorul echipei, Con
stantin Muscalii : „Nu vreau 
să fie considerată lipsă de 
modestie din partea noastră, 
dar intrucit ne-am propus ca 
obiectiv destul de apropiat 
promovarea in prima divizie 
de handbal, considerăm califi
carea pentru locurile 3— 4 ale 
„Cupei" drept o etapă a căii 
ee-o avem de urmat". Desi
gur, localnicii, cunoscindu-șl 
echipa, cred că tuturor citi
torilor noștri ea Ie este fami
liară.

Noi, însă, trebuie să ne fa
cem datoria șl să prezentăm, 
succint, echipa feminină de 
handbal ploieșteană. Mai întî’ 
este de consemnat faptul că 
ABSOLUT toate jucătoarcleau 
fost depistate, crescute șl in
struite la Ploiești. Majoritatea 
au învățat handbal la C.S.S. 
Ploiești cu binecunoscutul teh-

nician Artur 
cu ani in urrr 
trenorul ecliif 
minine a Ror 
echipa „Vuitul 
ză in cadrul 
tive cu acela 
lîngă Intreprin 
rit, panificație 
noase a judi 
Sînt înconjurai 
patie de mun< 
deril, Iar cond 
Constantin Bl 
alături de tir 
atît la înfrînge 
cît și la vlct 
multe în ultlrr 
ședințele asoc: 
cretar al orgar 
în același tire 
Volculeseu, 
mele 
norul 
ză la 
plan 
niile _____
partid, conduci 
derii, asociația 
în ultimă lnstai 
terilor — de a 
fete, multe 
pile Încă, o ed 
Iată și lotul 
rul" Ploiești : 
Vasllica știrbi 
Nîculina Vlșan, 
Viorica Ctrțoai 
miru, Mioara ’ 
Călin, Georget: 
cullna Marla, B 
lungeau, Mihai 
Mariana Nlculi

, ci 
echipei 1 
și, împre 
rezolvare 
superior 
tuturor -

Ion (

un interes major, iar evoluția 
ei o veritabilă incinta re.

STEAUA — CONSTRUC
TORUL C.S.U. ORADEA 30—17 
(16—9). Fireasca diferență va
lorică a fost evidentă chiar 
dacă Steaua n-a forțat. Au în
scris : Birtalaji 7, Stingă 7,
Dumitru 4, Croitoru 4, Drăgă- 
niță 3, Berbece 2, Stiîckl 2, 
Marian 1 — pentru Steaua, 
Tărniceru 7, Gheorghe 4, Vran- 
cău 2, Zamfirescu 2, Mureșan 
1 și Dacău 1 — pentru Con
structorul. Bun arbitrajul cu
plului brașovean Gh. Lungu — 
C. Bening.

C.S.M. BORZEȘTI 
VERS1TATEA 
19—21 (12—12).
Cimponeru 9, A. Berbecaru 3, 
Mazsi 2, Bucioacă 2, Zsiga 2, 
Blaș 1, respectiv Cosma 13, 
Daniel 3, Ignat 2, Cristache 2, 
Bocan 1.

în programul de vineri (n.r. 
azi) : C.S.M. Borzești — Con
structorul C.S.U. Oradea și 
Steaua — Universitatea Bucu
rești. (Nicolae COSTIN 
resp).

UNI-
BUCUREȘTI 

Au înscris :

co-

GRUPA D

fA. Bl
CAVI 
marea

5. G 
Efte 
Știi: 
Oda 

Prici

5,

ȘTI 
NERUL 
16). Au 
Vasilea 
Arsene
— pentru 
Gnadt 8, 
Chircu 2, 
Minerul.

POLITEHNIC 
— UNIVERSIT 
POCA 26—15 l 
cat : Folker 10 
3, Ditiță 2, Ki 
Gunesch 1, re 
Avram 4, Căld 
Simion 1 șl Bă

în programul 
azi) : Poli. Tin 
rul Cavnic și 
Universitatea C 
IOANA — core

TURNEU IN

ARAD, 19 (prin telefon), 
ciuri — mai ales primul 
destul de echilibrate.

Me-

în sala „Arhi 
pitală, începe 
3-a ediție a tt 
ționa’ șah o 
etăți, /^tivă 
concu._ Jiu pai 
de peste hotar 
noastră. în r 
străini se num 
ternaționali V. 
garia) șl G. I 
maestrul F.I.l 
(Bulgaria), clș 
de anul treci 
Balogh (Ungi

Brăila) ; mijlocie ; Gh. Butnarii 
(Met. Suceava) b.p. A. Izmail 
(Farul), V. Silaghi (Dinamo) 
b. ab.3 D. Neagu (Voința Buc.); 
grea : C. Dafinoiu (B.C. Brăila) 
b.p. N. Anghel (Voința Buc.), V 
Vrinceanu (Dinamo) b.ab.2 F. 
Ciocoiu (Litoral), C. Chiracu 
(B.C. Galați) b.ab.2 I. Potoceanu 
(Met. Bocșa). (D. GLAVAN — 
coresp.).

TG. JIU. Partidele extrem de 
disputate din ultima zl de con
curs au atras în jurul ringului 
peste 1200 de spectatori, care au 
urmărit întreceri la categoriile 
muscă, pană și mijlocie mică. 
Campionul en titre al ultimei ca
tegorii, băcăuanul Marinică Oua- 
tu, a tranșat categoric (ab.2) tn 
favoarea sa disputa cu un alt 
pretendent la un loc în lotul na
țional, napidistul Nicolae Modro- 
gan. Dintre ceilalți învingători, 
mențiuni speciale pentru A. Sir- 
că (învingător asupra lui N 
Șchiopu — B.C. Brăila), tînărui 
I. Cernat — Steaua (b.ab.3 A. 
Cernica — Met. Plopeni) și clu
jeanul V. Trlfu (19 ani), cîștigă- 
tor în disputa cu ieșeanul FI. 
Butnaru. Alte rezultate (muscă): 
A. Șchiopu (Steaua) b.p. P. Dro- 
geanu (Cimentul Medg.), N. Con
stantin (C.F.R. Craiova) b.p. N. 
Șeitan (Litoral), Gh. Govici 
(Steaua) b.ab.3 V. Saghin (Fa
rul) ; pană : I. Sandu (Prahova) 
b.ab. 2 I. Trîlea (Voința Rm. Să
rat), V. Zbughin (Nicolina) b.p. 
N. David (C S.M. Sibiu), 1. Pa- 
naite (B. C. Galați) b.ab.3 Al. 
zbughin (Nicolina), I. Lungu 
(B. C. Galați) b.p. T. Tudor 
(Prahova) ; mijlocie mică : V. 
Gîrgavu (Steaua) b.p. D. Vîlcu 
(B.C. Brăila), N. clobanu (Steaua) 
b.ab.2 C. Pîrneci (Met. Tîrg.), 
M. Șurubaru (I.A.E.M. Timiș.) 
b.p. s. Onu (Prahova) — decizie 
eronată. (M. BALOI — coresp.).

DIVIZIA f,
TIMIȘOARA, 1 

In sala Olimpia 
continuat într< 
tur al campiona 
baschet feminin 
7—12. în primul 
sebit de importa 
țla în clasament 
ții (ambele ame 
gradarea), echij 
dispus de Răpit 
69—55 (39—24). A
nivel mediocru, 
merit Progresul.

LOTO-PF
UN SUCCES Dl 

1NDEMINA

Incepînd de a; 
slmbătă 28 febru 
gențille Loto-Prc 
rează bilete pen 
tragere extraord 
Mărțișorului, car 
duminică 1 mart 
panților 11 se oii 
ple de a obține 
„Dacia 1300“ și 
EXCURSII în 
CROAZIERE pe 
precum șl MAI 
BANI, variabile 
atribuirea cîșt.ii 
efectua 12 EXT 
total de 120 NUI 
tragerea extraord 
lionulut, cînd s 
peste 85.000 pr-en 
atractivă este fai 
rlsmele se pot o 
riante achitate 25'>„
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9 ORAȘELE — GAZDE ALE 
SFERTURILOR** CUPEI. Așa 

cum am anunțat, pentru meciu
rile de cupă Universitatea Cra
iova — F.C. Argeș și Sticla A- 
rieșul Turda — Steaua respecti
vele echipe au căzut de aeord
— îndată după tragerea la sorti
— asupra orașelor unde vor dis
puta partidele : Rm. Vîlcea și, 
respectiv, Brașov. Ș-au fixat și 
celelalte două terenuri ale .»s'fer- 
turilor“ : jocul 
mișoara — 
vea loc la 
S.C. Bacău 
cea se va 
viște.
• DIN COLEGIUL CENTRAL al 

antrenorilor fac parte și antreno
rii I. Oană și M. Lucescu, iar 
I. Lupaș îndeplinește funcția de 
vicepreședinte al acestui cole
giu. De asemenea, din Comisia 
centrală de copii, juniori, tineret 
și activitatea fotbalistică de 
masă face parte și I. Șuștreanu.
• LOTUL DE JUNIORI 

TRU C.M. (AUSTRALIA) 
convocat luni, ora 11, la 
rești, în vederea susținerii a 
două meciuri de verificare cu o 
selecționată de juniori a R. P. 
Polone (25 februarie la Bucu
rești, 27 februarie la Tîrgoviște). 
Lista jucătorilor convocați este 
următoarea : Nițu (F.C. Argeș), 
lagăru (C.I.L. Sighet) — portari; 
Viscreanu (S.C. Bacău), Andone, 
Colesniuc (Corvinul), Balaur 
(Dinamo București), Matei (F.C. 
Olt), Baiini (Luceafărul), Cabai 
(F.C. Bihor), Tataran (F.C. 
1a Mare) — fundași ; Eftimle 
(C.S. Tîrgoviște), Niță (Metalul 
București), C. Iile (A.S.A. Tg. 
Mureș), Biescu (Autobuzul Bucu
rești) — mijlocași ; Păuna (Uni
versitatea Craiova), Csordaș 
(U.T.A.), Bolba (Steaua Bucu
rești), Mosoman (Nitramonia Fă
găraș), Fîșic (S.C. Bacău), Că- 
mui (Metalul București) — ata- 
canți.
• 

JIUL 
cum s-a mai anunțat, 
restanță din turul campionatului 
Diviziei „A*, dintre Jiul șl F.C. 
Baia Mare, se va disputa dumi
nică la Petroșani, începînd dc 
la ora 15.

O PRIMIM din partea Clubului 
Sportiv Politennlca Timișoara 
cîteva precizări în legătură cu 
cazul Balacl, caz iscat la lotul 
reprezentativ de fotbal, mai pre
cis în turneul întreprins de tri
colori în a doua 
Junii ianuarie. Ni 
faptul că „Nici un 
al Clubului nostru 
tehnica Timișoara) 
tatlve cu jucătorul 
nu intenționează să o facă**. Dc 
asemenea-, se subliniază ldeea 
că „în ceea ce privește preten

DUMINICA, RESTANȚA
- F.C. BAIA MARE. Asa

partida-

țiile Clubului Politehnica față dc 
disciplină și starea de pregătire 
a jucătorilor, ele nu sînt cu ni
mic mai reduse față de cele ale 
Clubului Universitatea Craiova" 
— cărora, spunea Balacl, nu mai 
poate să le facă față.

Dăm tiparului aceste precizări 
la rugămintea clubului timișo
rean și în interesul lui Bălăci 
însuși. Poate se mai gtndește și 
ia hotărîrea 
dreaptă.

O AFLATA 
BULGARIA, 
Vulcan București a jucat cu for
mația Sportist Toșevo, în fața 
căreia a cîștigat cu 2—0.

Q F.C.M. BRAȘOV — F.C. OLT 
6—1 (3—0). Au marcat : Marines
cu (min. 7), Manciu (min. 29), 
Ciobanu (min. 44), Bucur (min. 
47), Hanu (min. 61), Paraschlves- 
cu (min.. 68), respectiv I. 
(min. 65), (C. GRUIA — cc
• METALUL AIUD —

BAIA BARE 1—1 (1—0). . 
scris : Boldor (min. 32) 
gazde și Deac (min. 53) 
oaspeți. (I. CRĂCIUN — ___ ,
• LA REȘIȚA, în prima „run

dă" a „Memorialului Mihai Ji- 
JiC s-au disputat două jocuri : 
C.F.R. Timișoara — F.K. Martin 
(Cehoslovacia) 2—2 (0—2) — au
marcat Ian cu și Bocănlci, res
pectiv, Duba și Valach și F.C.M. 
Reșița — ElOre B6k6scsaba (Un
garia) 3—0 (0—0) — autorii go
lurilor : Matefi, Oancea și Ga
bel. Azi se dispută meciurile : 
C.F.R. Tim. — Elflre și Chimia 
Rm. Vîlcea — F.K. Martin. D. 
GLAVAN — coresp.
• ÎN ORGANIZAREA A.S. Au

tomatica se desfășoară la Bucu
rești „Cupa S Martie** la care 
participă opt echipe din Diviziile 
,,B“ și „C" șl campionatul mu
nicipal. întrecerile se vor în
cheia la începutul lunii viitoare. 
Divizionara „B" Mecanică fină a 
obținut pînă acum 
rezultate : “ *
3—2 cu
I.C.S.I.M. și 4—0 
Chirnogl. N. TOKACEK — coresp.
• POLITEHNICA IAȘI — CON

STRUCTORUL IAȘI 5—0 (4—0). 
Au marcat : Romilă (4) și Flo
rean. (D. DIACONESCU — co-

3—0 cu
Laromet,

Jumătate a 
se comunică 

reprezentant 
(n.r. — Poll- 
nu duce tra- 
Balaci șl nici

«

AȚIOMAL DE ȘAH ÎN CAPITALĂ
‘, din Ca- 
cea de-a

I interna- 
it de lym- 
onica*-, ? 
iucătOt.,

din țara 
oaspeților 
leștrii in- 
aov (Bul- 
(Ungaria). 
V. Vacev
II ediției 
►aeștrii B.

B. Sleia

(R.F.G.), R. Szmetan (Argenti
na) și D. Zilberstcin (U.R.S.S.).

Cei 7 concurenți români sînt 
maeștrii internaționali Em. Un- 
gurcanu și A. Urzică, maeștrii 
Em. Reichcr, C. Botez, V. Geor
gescu, Gh. Erdeuș și I. Mără- 
șescu.

Media Elo a turneului este de 
2 326 p, fiind necesare 9 puncte 
pentru obținerea unei note de 
maestru internațional și 7 punc
te pentru o notă de maestru 
F.I.D.E.

DE BASCHET (f) GRUPA 7-12
î telefon). 
►calitate au 

ultimului 
rațional de 
pa valorică 

zilei, deo- 
ntru sltua- 
stor forma- 
• cu retro- 

a 
de 
de 
pe

□greșul 
scorul 
a fost

ișttgat 
mal multe

puncte au fost realizate de : 
Pușcașiu 19, Hagiu 14 și Kapelo- 
vlci 12 — pentru Progresul ; Cl- 
coș 18, Tatu 14, Cernat 7 — pen
tru Rapid. Au arbitrat D. Oprea 
(Timișoara) și E. Ulrich (Bucu
rești).

Olimpia București — Mobila 
Satu Mare 64—56 (39—24).

Universitatea Timișoara — 
ICEMENERG București
77—61 (34—31). MARTON —
coresp.).

JOSPORT INFORMEAZĂ
adiție la
ROR 1

$1 pînă 
inclusiv, a- 
□rt elibe- 
tr adiționala 

Loto a 
. avea loc 
381. Particl- 
tanse multl- 
rOTUBISME 
□da 120 L“, 
Î.S.S. sau 
ea Neagră, 
SUME DE 

(xe. Pentru 
ir se vor 
ERI cu un 
S, ca șl la 
5 a Reve- 

înregistrat
O noutate 
că autotu- 

i șl pe va- 
(dacă la ca

tegoria respectivă nu se omolo
ghează variante ctștigătoare Ju
cate 100%). Consultați prospec- 

trageri
cate 100%). Consultați 
tul acestei avantajoase 
și procurați din vreme bilete cu 
numerele preferate I

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 20 februarie 1981, se 
vizează în direct începînd 
ora 18,25.

tele- 
de la

LOTOCIȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 13 FEBRUARIE 1981

Cat. 1 : 2 variante 25% 
turisme Dacia 1300) ; cat. 2 
a 10.435 lei ; cat. 3 : 42 a 2.857 
lei ; cat. 4 : 68 a 1.765 lei ; cat. 
5 : 265,75 a 452 lei ; cat. 6 : 498 
a 241 lei ; cat. X : 2.882 a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 489.192 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ de la 
categoria 1, realizate pe bilete 
jucate 25%, nu revenit part’ci- 
panților • EMIL ZVÎNCA din O- 
răștie si CORNEL BOBAN din 
București. ' «j

(auto- 
: 11,50

. Petre 
coresp.).

F. C.
Au ta- 
pentru 

i pentru 
coresp.)

următoarele 
Danubiana, 

3—0 cu
cu Viitorul

rtsp.).
• NITRAMONIA FAGARAȘ — 

OLTUL SF. GHEORGHE 2—1 
(1-1).

SĂ NE ÎNTÎLNIM CU CÎT 

MAI PUȚINI JUCĂTORI"

Mircea Șuveți, procuror fn cadrul Procu- 
’ raturii generale a Republicii Socialiste 
' România, este noul președinte al Comisiei 
de disciplină și competiții a F.R.F.. înlocu- 
indu-1 în această importantă funcție ob
ștească a activității noastre fotbalistice pe 
ing. Andrei Radulescu, care, după cum se 
știe, a fost ales președinte al Federației ro
mâne de fotbal. Este cazul să arătăm că 
Mircea Șuveți nu debutează ca judecător... 
sportiv, el făcînd parte, de aproape 3 ani. 
din aceeași Comisie de disciplină, care se 
întrunește săptămînal joi seara. Poate că 
este interesant și amănuntul că, în anii tine

reții, Mircea Șuveți a practicat fotbalul de performanță, jucînd 
un prima echipă a Universității Cluj-Napoca și fiind selecționat și 
în lotul național de juniori. Avem de-a face, deci, așa cum se 
spune, cu „un om de fotbal", gata să slujească, în continuare, 
acest sport.

— Tovarășe Mircea Șuveți, 
ce vă propuneți în noua dv. 
calitate de președinte al Comi
siei de disciplină a F.R.F. ?

— Ne propunem să analizăm 
în viitor mai temeinic fiecare 
caz, să luăm poziție fermă îm
potriva actelor de indisciplină, 
să fim pătrunși de același spi
rit de dreptate care caracteri
zează legislatura noastră. Mai 
mult ca aricind insă, COMISIA 
DE DISCIPLINA ESTE 
TARlTĂ SA REZISTE 
TUROR PRESIUNILOR, 
pună un „nu" categoric 
căror intervenții pentru 
carea unor sancțiuni, altele de
cit cele care se încadrează in 
articolele respective ale 
lamentului de organizare 
tivității fotbalistice.

— Ce așteptați ’ 
tori ?

— Firește, in 
să-i. privim doar 
de joc și cit mai puțini jucă
tori să întîlnim joi seara 
la ședințele Comisiei de dis
ciplină. Iar dacă vor 
uneori, in păcat, măcar să ai
bă o atitudine corectă, bărbă
tească, în fața Comisiei. Re-

HO- 
TU- 

să o- 
ori- 

apli-

Regu- 
a ac-

de la jucă-

Glasul colectivului

BĂRBULESCU
NU ESTE

DE CAPUL LUI!

primul
pe

rină. 
terenul

cădea,

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR
• C.S. BOTOȘANI. Reluarea 

pregătirilor a coincis cu pre
luarea conducerii tehnice de un 
cuplu tînăr : Dumitru Dimitriu 
(III) — principal și Constantin 
Bigan — secund. Totodată, 
conducerea clubului a luat u- 
nele măsuri disciplinare : Bor- 
deianu (portar) și Luca (fun
daș) au fost scoși din lotj Ian- 
cu și Dudea — ultim aver
tisment. Erima parte a pregăti
rilor (pînă la 3 februarie) s-a 
efectuat la Botoșani, apoi două 
săptămîni (5—19 februarie) an
trenamentele se vor desfășura 
la Băile Herculane, unde an
trenorii speră să aibă timp fru
mos ca să dispute cit mai mul
te meciuri de pregătire. Lotul 
cuprinde, printre alții, pe So- 
fran, Dumitra, Pachițcanu,

Macovei, precum și pe Liliac, 
venit de la 
și Rotărescu, 
Bucecea.

Cristalul Dorohoi, 
de la Metalul

• I.M.U. MEDGIDIA. în 
prima etapă a pregătirilor, an
trenamentele desfășurate sub 
conducerea antrenorului Mihai 
Tudor au cuprins lecții în aer 
liber și sală. Apoi, echipa s-a 
pregătit Ia Cheia Prahova. în 
această lună sînt prevăzute 12 
jocuri de verificare, printre 
care cu F.C. Constanța și Ci
mentul Medgidia. Noutăți în 
lot : Nițu — de la Șoimii Cer
navodă, Duță — de la Minerul 
Medgidia, Marian — de la Ma
rina Mangalia, precum și ju
niorii proprii Despa, Mirea și 
Nițu II. (R. AVRAM, ooresp.)

- cunosclndu-și vina, regretind 
abaterea săvirșită, angajin- 
du-se să n-o mai repete, jucă
torul respectiv ne va determi
na, ținind seama, bineînțeles, 
?i_ de dimensiunile abaterilor, 
să mergem mai degrabă srpre 
limitele minime ale sancțiunii 
decit spre cele maxime.

— Poate că vreți să adresați 
cîteva cuvinte și arbitrilor?

— Desigur. Ei trebuie să ne 
ajute — NU SA NE ÎMPIE
DICE, cum s-a intîmplat nu o 
dată — în luarea unor decizii 
juste. Li se cere, prin urmare, 
să fie cît se poate de clari in 
expunerea faptelor in foile de 
arbitraj, să nu caute să dimi
nueze vina jucătorului care a 
comis o abatere, dar nici s-o 
amplifice, pentru a-și motiva 
deciziile din teren. Nu vrem 
să rămină nepedepsit un vino
vat, dar nici să răspundă pen
tru o vină mai mare decit este 
ea in realitate.

— In ședințele Comisiei de 
disciplină, de mai multe ori 
s-au ivit probleme care ar fi 
interesat nu numai comisia dv 
ci și Colegiul central al arbi
trilor, ca și Colegiul central 
al antrenorilor. Nu credeți că 
participarea la ședințele Comi
siei a cite unui reprezen
tant al acestor două organis
me ar constitui un ajutor pre
țios în asigurarea unui climat 
favorabil pe terenurile noastre 
de fotbal, o posibilitate 
plus de a acționa eficient 
toate aspectele în favoarea 
ciplinei ?

— Membrii 
ciplină și-au 
mult această 
n-ar avea < 
prin realizarea 
cel mai bun să 
cipiu de bază 
treceri sportive 
depunem toate 
tru victoria adevărului, pentru 
respectarea eticii și echității 
socialiste. Cu cit mai mulți 
vom pune umărul la realiza
rea acestui obiectiv, cu atit 
va fi mai bine !

Jack BERARIU

Surprinzătoare pentru mu. 
o paranteză în echipa F. I 
Argeș, pe care Florin Hali 
gian o preconizează pentr 
prima etapă a returului. E 
cuprinde numele lui Bărbi 
lescu, Ilie Bărbulescu, fotb; 
list dotat, dîrz și muncitor 
cu tehnică bună șl șut puter 
nic. Aceste calități, dealtf 
l-au dat dreptul la o titulr 
rizare rapidă în formația pi 
teșteană, la 18—19 ani, vîrst 
la care a îmbrăcat tricoul d 
campion și a jucat, apoi, ÎT 
cupele europene, cu Panath 
naikos, cu F.C. Valencia, e- 
chipa celebrului Mario Kern 
pes.

Pe cît de talentat, Bărbule- 
cu s-a dovedit însă, nu dr 
puține ori, șl capricios, lndls 
ciplina repetată stopîndu-1 d< 
atîtea ori ascensiunea sau pre 
zența la lotul național de ti
neret.

Acum, iată, Bărbulescu tre 
bule, din nou, s-o ia de 1 
capăt pentru a-și recîștiga 1 
cui în echipă, pentru că AN

Unrninut 
de ETICA

in 
sub 
dis-

i Comisiei de 
exprimat 

dorință. Fotbalul 
decit de ciștigat 

ei. Pentru ca 
ciștige — prin- 
al oricărei in- 
— trebuie să 

eforturile pen-

dis- 
de

tr/norul HALAGIAN, con 
DUCEREA CLUBULUI ȘI CO 
V>’GII SAI NU MAI SIN' 
DISPUȘI SA-I ACCEPTE 
TOATE CAPRICIILE 1 Pentri 
actele sale de lndisciplir 
Bărbulescu a fost aspru cri 
ticat în ședința de analii' 
care a avut loc la reluare 
pregătirilor, prilej cu care b 
roul clubului i-a dat un ultirr 
avertisment (! ?), după cart 
dacă situația nu se va îmbu
nătăți, va urma o sancțiune 
mai severă.

Important ni se pare faptu1 
că judecata cea mal aspri 
făcută în ședința amintită a 
venit din partea echipei, a 
colegilor, care nu mai sînt 
dispuși să suporte capriciile 
sau abaterile unuia sau altuia. 
F.C. Argeș a fost, în general, 
o echipă disciplinată, cu o 
ținută corespunzătoare, cu o 
frumoasă coeziune sufletească, 
calități parcă și mai necesare 
acum, cînd ea cunoaște o ma
sivă infuzie de tineret. Cu a- 
tît mai mult nu le e permis 
celor mai vechi — . inclusiv 
talentatului (dar nu indispen
sabilului) Bărbulescu — să 
strice atmosfera bună, de exi
gență, de lucru, de total an
gajament din rîndurile unei 
echipe de primă mînă a fot
balului nostru. Echipa l-a ju
decat și i-a dat o ultimă șan
să

Ni s-a spus că în turneul 
din Grecia, Bărbulescu a a- 
vut o comportare bună și că 
în el conducerea tehnică lșl 
pune — din nou — mari spe
ranțe. Vrem să credem că 
Bărbulescu a înțeles ajutorul 
colectivului și că va pune 
umărul ca F.C. Argeș să-și 
îndeplinească obiectivul de a 
ajunge în campionat și In cu
pă cit mai sus, ca în toam
nă să ne reprezinte din nou 
într-o cupă europeană. Ce 
zici, Bărbulescu ?

Constantin ALEXE

x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Ultima parte a Jurnalului de 
bord al antrenorului CORNEL 
DRAGUȘIN, care a condus echi
pa de tineret in turneul sud-ame- 
rican, este consacrată zilelor 
trecute în...

C O L U MBIA

pe-

10 II. Plecăm din Bolivia 
amintiri frumoase. Am fost 
mlțl bine. Să reținem grija 
care gazdele noastre ne-au 
rit măștile de oxigen în timpul 
pauzei jocului. Orice s-ar spu
ne, altitudinea e o problemă. Am 
avut și scurte emoragii nazale.

Escală la Lima, în ' 
Bogota. Ajungem la 
capitala Columbiei, 
noaptea... a doua zi. 
tarea e încheiată. De 
alt avion, spre Pereira, 
rom juca primul meci cu 
tlvo Pereira.

11 II. Start „invers" al _. . .
noastre In minutul 3, Iovan gre
șește elementar ți gazdele des
chid scorul. începem să atacăm, 
dar ocaziile se pierd. Pauza e 
un sfetnic bun. Operăm unele 
schimbări. Plouă torențial. Pen
tru a cîta oară ? Laitmotivul „e- 
chipei care aduce ploaie" se re
petă. De pe bancă îl aud pe 
Terheș mobUizîndu-și coechipierii. 
Si strigătul lui „de luptă'' " 
lează întreaga echipă, 
tul 67, Minea egalează, 
tul 80, Șoiman aduce 
Ambii jucători au fost 
după pauză. Constat cu .................
că lotul Întreg a învățat „lecția" 
tactică a echipei. Notez jocul cu 
7, pentru dificila reluare a rit
mului după primirea golului. S3 
remarcăm îndeminarea tehnică a 
lui Minea.

cu 
pri- 

cu 
ofe-

drum spre 
ora 18 In 

Acasă e 1
Dar adap- 
la - ' ■ -Bogota, 

unde 
Depor-

echipel

stimu- 
în mtnu- 
In mlnu- 

vlctoria. 
Introduși 

satisfacție

12 II. Plecăm cu autobuzul spre 
Caii, pentru finala cu Deportivo 
din localitate. Sîntem cazați la 
hotelul „Aristi", același in care 
a locuit și echipa națională, anul 
trecut.

13 II. Meciul cu Deportivo Caii, 
o echipă de valoare, cu opt in
ternaționali columbieni. Jucăm 
sub posibilități. Se simte obo
seala. Mai e și gîndul că după 
acest joc plecam acasă, ceea ce 
face ca să se simtă nerăbdarea 
în organizarea tactică a jocului. 
Se ratează mult, din situații cla
re. Mal e și arbitrajul, primul... 
„de gazdă" din tot turneul. Pri
mim golul Infringe rit în min. 80. 
în urma unei lovituri libere din 
cele mult prea numeroase acor
date împotriva noastră în repri
za a doua, cînd echipa a jucat 
mai bine. Se fluieră finalul me
ciului cu trei minute înainte de 
sfîrșltul real. Avem un gust a- 
mar, am fi dorit foarte mult să 
terminăm turneul netavinși, asta 
ar fi contribuit și mai mult la 
creșterea încrederii jucătorilor în 
forțele proprii.

Ne pregătim de plecare. Dru
mul va fi lung. Vom avea timp 
să medităm asupra acestui tur
neu extrem de obositor. E des
tul să refacem itinerar iul. presă
rat cu nenumărate îmbarcări si 
debarcări... neprogramate, cu la 
fel de numeroasele transbordări 
din avion în autocar și viceversa, 
cu aminările de jocuri, din cau
za ploii, ca să ne dăm seama 
că solicitările au tost maxime, 
ceea ce nu e rău deloc, pen
tru că aceasta trebuie să fie 
școala fotbalistului de perfor
manță.

14 II. Plecăm spre casă, Via 
R.o (comandantul renunță la

Turneul sud-american se apropie de sfirșit. In fotografia noastră, 
Klein, Terheș, Mureșan și Gabor par mulțumiți, deși oboseala se 

poate vedea pe chipurile lor...

escala de la Dakar), Baris... Mă 
gîndesc la obiectivele turneului și 
la acumulările realizate. încero 
să le sistematizez...

1. Ne-am propus să eliminăm 
complexul de inferioritate în jo
curile ta deplasare, ca și pe cel 
inerent în viata unui debutant 
într-un turneu de anvergură. 
Cred că putem nota la pozitiv 
acest plan. Echipa a știut să de
pășească momentele dificile șl a 
reușit să revină, cu mici excep
ții, după perioadele de automul- 
țumire care au fost, ta general, 
scurte.

2. S-a 
sută' la 
deea de _ 
cătorii cei ,, 
Șoiman, Minea.

3. Am căutat șl am reușit, ta 
proporție de 75 la sută, jocul 0- 
iensiv, care e o condiție a de
pășirii complexului de inferiori
tate. Faptul că s-au marcat 14 
goluri in acele șase meciuri e un 
început de argumentare a aces
tei Idei.

4. Majoritatea jucătorilor .. . 
dovedit receptivi la bogăția de 
impresii pe care ți-o oferă un 
asemenea turneu. Să-1 notez în 
primul rînd pe Vlad și pe Geol
gău, care au ținut jurnale, fiind

realizat o încadrare de 
sută a jucătorilor în 1- 
joc. Nu fac excepție ju- 

„noi“, adică Pană.

s-au

foarte consecvenți cu înregistra
rea impresiilor, in ciuda frecven
tei crize de timp.

5. Sîntem mulțumiți de faptul 
că absolut toți jucătorii au reve
nit într-o perfectă stare <le să
nătate.

6. Subliniem faptul că actuala 
echipă de tineret este una din 
puținele în care Jucătorii s-au 
supus, fără să crîcnească, . pro
gramului sever. (O singură 
cepțle, oarecum nevinovată, mal 
ales prin umorul ei ; odată, Mu
reșan a întîrzîat o jumătate de 
oră la hotel; doctorul Brătilă a 
cerut motivarea, la care Mure
șan a avut o replică de... virf de 
atac: „Ghinion mare, tovarășe 
doctor, mi-am uitat frlna dc mi
nă trasă..,". A rts și doctorul, 
conștient de fapful că jucătorii 
au avut foarte, foarte puțin timp 
liber).

7. Echipa națională va putea 
alege. N-aș vrea să fac anticipa
ții, dar Mureșan, iovan, Solomon. 
Geolgău, Klein, Rednic (și nu 
numai ei) vor figura curtnd in 
Lotul mane.

8. O ultimă concluzie. Jucăto
rul român poate depăși cu suc
ces momentele grele. A-l cocoloși 
« o mare greșeală, pentru toate 
eșaloanele... 1

ex-



DINAMO BUCUREȘTI Șl STEAUA DEBUTEAZĂ AZI 
ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI MASCULIN

PALMA DE MALLORCA, 19 
(prin telefon). Marți seara, di- 
namovișii au poposit în Palma 
de Mallorca, unde vineri vor 
debuta în Cupa Campionilor 
Europeni, Miercuri dimineață ei 
au făcut un prim antrenament 
de acomodare în „Palacio mu
nicipal de deportes" care va 
găzdui turneul final al C.C.E. 
la volei masculin. Construcție 
nouă, „Palacio municipal1* are 
o capacitate de 5 000 de locuri pe 
scaune, dar poate primi peste 
8000 de spectatori. Aici dom
nește un mare interes pentru 
volei.

Referitor la jocul Dinamo 
București—Ț.S.K.A. Moscova, în 
ziarul local „Diario de Mallorca" 
se spune : „acest ultim joc în 
care se vor înfrunta campionii 
români și sovietici va fi cu si
guranță cel mai important meci 
din tot turneul și, întrucît este 
programat în final, probabil că 
noul club campion al Europei 
nu se va întrezări pînă la ulti
ma minge". Spre bucuria, dele
gației române, ziarul amintit 
oferă spații largi echipei Dina
mo. Alături de o fotografie a 
echipei, „Diario de Mallorca" 
scria : ..Dinamo este o echipă

După turneul de hochei de la Budapesta

AM ÎNCHIDERE ÎN ECHIPĂ, ÎN BUNA El 
COMPORTARE LA VAL GARDENA“

Convorbire cu antrenorul Eduard Pană —
După cum se știe, echipa de 

hochei a României a partici
pat. săptămînă trecută, la un 
turneu internațional la Buda
pesta. pe care l-a cîștigat. La 
egalitate de puncte cu echipa 
tării gazdă, hocheiștii români 
au ocupat locul întîi. gratis 
victoriei directe din partida cu 
Ungaria (4—2). I-am cerut an
trenorului principal al lotului 
nostru, Eduard Pană, cîteva a- 
mănunte asupra turneului.

— în contextul performante
lor bune ale echipei naționale 
în acest sezon (între altele, vic
torii asunra Poloniei si R. D. 
Germane, formații bine cotate 
în arena mondială), iubitorii ho
cheiului au fost surprinși de în- 
frîngerea suferită în jocul re
cent cu Bulgaria. Cum explicați 
acest rezultat ?

— Trebuie să încep cu un e- 
Icment de conjunctură dar care 
a influențat mult randamentul 
echipei : turneul s-a desfășurat 
pe un teren descoperit. Or. noi 
n-am jucat în tot acest sezon 
nici un meci în aer liber. în
treaga noastră pregătire si 
toate jocurile de verificare des- 
fășurîndu-se numai în patinoa
re acoperite. în schimb, hoche- 
iștîi bulgari și unguri joacă 
numai în aer liber, iar iugosla
vii susțin si el o mare parte 
din meciurile de campionat pe 
patinoare descoperite. în aces
te condiții, frigul de minus 8 
grade ne-a handicapat (puc „în
ghețat", crose rigide. gheată 
denivelată — nefăcută cu ma
șină „Rolba"). O explicație în 
plus o constituie și ușurința cu 
care jucătorii noștri au privit 
meciul cu Bulgaria, mai ales 
după ce în prima zi învinsese
ră cu 6—3 pe Iugoslavia, viitoa
rea noastră parteneră de în
trecere în grupa B a C.M.

^UNIVERSIADA"
(Urmare din pag. 1)

plină sesiune de examene si ca 
orice „boboc** era foarte în
grijorat de acomodarea cu noul 
său statut de student, u atît 
mal mult cu cît facultatea de 
automatică are un recunoscut 
grr ' de dificultate în cadrul 
PoL.ahnicli. Dar sportul căruia 
i s-a consacrat din anii copilă
riei. scrima. Si care l-a ajutat 
să se dezvolte multilateral, să-si 
manifeste aptitudinile, să se 
remarce, programa tot în aceas
tă oerioadă confruntări de la 
care nu putea absenta, fiind si 
component al lotului reprezen
tativ Așa că a venit la Ora
dea în dimineața concursului 
individual, a ajuns pînă în se
mifinală. evoluînd cu tehnicita
tea sa recunoscută. aooi_ seara 
a plecat direct de la sală spre 
București. unde sîmbătă 

dimineața a susținut examenul 
de „matematici speciale". L-am 
reîntîlnit în sală duminică di
mineața. înaintea meciului de
cisiv al etapei. Steaua — Pro
gresul. „Ce-ai făcut. Sorine, la 
examen 7“ „L-am luat!“. mi-a 
răspuns simplu, apoi, cu modes
tie. și-a continuat încălzirea 
pentru a-1 înlocui pe căpitanul 
echipei. Petru Kuki, accidentat. 
A tras foarte bine, contribuind 
din plin la victoria echipei 
Steaua, fără a lăsa impresia că 
este obosit după o noapte pe
trecută in tren.

„In acest an, al Universiadei 
de Ia București, doresc din 
toată inima să fiu un student 
integralist și un component de 
bază al echipei de floretă a 
României, care să ajungă lau
reată la marea întrecere spor
tivă a studenților din întreaga 
lume", și-a mărturisit cu elas 
tare gîndul Sorin Roea.

— Ce lipsuri s-au manifestat 
în jocul echipei 1

— Mai întîi, o insuficientă co- 
centrare în fazele de finaliza
re. Fișa statistică a meciului 
arată că, intr-un meci pierdut 
cu 5—2. noi am șutat la poar
tă de 54 de ori, bulgarii de-20 
de 
că, 
lor 
(și 
ca 
pentru C.M), ei n-au respectat 
această indicație, ceea ce... ne-a 
costat Caz elocvent: la 2—1 
pentru bulgari, Solyom a pri
mit o eliminare de 2+2 minute 
$1, in condițiile de inferioritate 
numerică jsreate, scorul a ajuns 
4—1 pentru adversar.

— Ce jucători au dat satis
facție la Budapesta ?

— Am fost mulțumit de Gali. 
Tureanu. Costea. portarul Hu- 
tan (el n-a apărat împotriva 
Bulgariei ; accidentat în meciul 
cu Iugoslavia l-am înlocuit cu 
Netedu) si Justinian care. în 
acest sezon, este in progres 
evident, mai ales in privința 
orientării tactice in teren.

— Ce vă propuneți pînă la 
20 martie, cînd încep la Vel 
Gardena întrecerile grupei B 
a C.M. ?

— Vom lucra mai mult pen
tru finalizarea atacurilor. Ra
tăm incă foarte mult, ceea ce 
s-a văzut nu numai 
pesta (un amănunt : 
singur cu portarul, 
tras... peste poartă). 
București în partida 
mobilist Sverdlovsk, 
antrenamente de tactică (ieșirea 
și intrarea in zonă, jocul in 
superioritate si inferioritate nu
merică ș.a.). De asemenea, ne 
vom preocupa. în continuare, 
de disciplina echipei, de însuși
rea unei conduite cît mai spor
tive în teren si in afara lui.

— Programul lotului în 
tinuare prevede...

— ...lucru Ia București. 
Ia 4 martie, plecăm in 
pentru două meciuri cu „squa- 
dra azzurra" (importante mai a- 
les pentru că sintem in grupă 
cu italienii) și un al treilea, 
cu o echipă de club, la Bolzano 
sau Varese. Apoi vom primi 
vizita unui club din Cehoslova
cia. Fină la C.M. a mai rămas 
o lună de zile. Am încredere in 
jucătorii cu care lucrez si ii 
asigur pe toți iubitorii hoche
iului că ne vom pregăti cu ma
re seriozitate pentru ca la C.M., 
echipa României să se prezin
te la nivelul dorit, să obțină 
rezultate cît mai bune.

ori! Aș vrea să mai adaug 
deși le-am cerut jucători- 
să nu răspundă iocului dur 
am făcut acest lucru tocmai 
un element de pregătire

foarte puternică ce are in rin- 
durile sale adevărate eminența 
ale acestui sport. Star-ul aces
tei echipe este Cornel Oros. ca
re cu cei 1,90 tn și 30 de ani 
este cel mai valoros ridicător 
din lume, după părerea exper- 
ților".

Miercuri, după-amiază, am 
asistat la un joc amical, fără 
public al dinamoviștilor cu e- 
chipa locală Son Amar, joi au 
efectuat un antrenament în 
cursul dimineții și un nou joc- 
școală cu aceeași echipă, grație 
sprijinului și atenției cu care 
sînt înconjurați reprezentanții 
voleiului românesc de Damian 
Segui, președintele clubului de 
volei Son Amar. Adversarii di
namoviștilor îsi continuă si ei 
pregătirile. Sovieticii, cu un lot 
valoros, in frunte cu vechiul 
internațional Starunski, au fă
cut numai antrenamente in fa
milie, la fel ca și formația fin- 
landeză ' ' _
Jucătorii de la Gwardia Wro
claw au sosit joi seara.

Programul primei zile, vineri, 
este următorul : de la ora 19,00 
(ora locală, 20,00 ora Bucureș- 
tiului). Dinamo — Pieksa
maen și Ț.S.K,A. — Gwardia ; 
sîmbătă, de la ora 16,00 : Son 
Amar — Turavia (din prima li
gă a campionatului spaniol), 
apoi Ț.S.K.A. — Pieksamaen și 
Dinamo — “ 
de la ora 
Pieksamaen 
Ț S K A

Aurelian BREBEANU
tn cursul dimineții de 
Arlon (Belgia), echipa 
care începînd de as- 

participa la turneul fi-

Pieksamaen NMKY.

Gwardia, duminică,
10,30 : Gwardia — 

și Dinamo —

Sosită 
joi la 
Steaua, 
tăzi va . . ..
nai al Cupei cupelor, și-a con
tinuat pregătirile. întregul lot 
care a făcut deplasarea s-a 
mișcat bine, a manifestat poftă 
de joc, antrenorii A. Drăgan 
și O. Crețu punînd la punct 
ultimele combinații tactice. Chi- 
fu, ușor accidentat înaintea 
plecării, este refăcut, sporind 
astfel potențialul ofensiv al for
mației militare.

Programul steliștilor este ur
mătorul : vineri — Steaua — 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname 
Sofia; sîmbătă — Steaua — 
Avtomobilist Leningrad, iar du
minică — Steaua — Cervena 
Hvezda Bratislava.

dianeF11
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Pregătiri pentru noua ediție 
a C.E.

De la sediul U.E.F.A. din Ber
na au fost comunicate princi
palele date privind al 5-lea 
Campionat al Europei interțări 
la fotbal, date cu caracter pro
vizoriu. ce vor fi definitivate in 
septembrie anul acesta, cînd 
Comitetul Executiv al forului 
fotbalistic continental va decide 
dacă se menține formula tur
neului final cu 8 echipe. Iată 
calendarul respectiv, înscrierile 
de participare — pînă în no
iembrie 1981 ; în ianuarie 1982 
— tragerea la sorți pentru for
marea grupelor ; în anii 1982 —
1983 — meciurile din tururile 
preliminare, iar în luna iunie
1984 — turneul final.

în același timp, Comisia de 
1 a „Campionatului 
reunită la Geneva, a 
că noua formulă a 
final, cu 8 echipe par- 
s-a dovedit viabilă si

organizare 
Europei", 
apreciat 
turneului 
ticipante, 
trebuie menținută pentru vi
itoarea ediție. S-a comunicat, 
de asemenea, că toate controa
lele antidopind efectuate cu pri
lejul meciurilor disputate in 
vara anului trecut au fost ne
gative.

Belgia — Cipru 3—2
La Bruxelles, în preliminari

ile C.M., Belgia a obținut o 
victorie dificilă, cu 3—2. (2—1). 
în fața Ciprului ! Golurile au 
fost marcate de Plessers (min. 
12). Vandenbergh (min. 17). Ceu- 
lemans (min. 67). respectiv 
Lysandou (min. 41) și Vrahimis 
(min. 59).

Clasamentul
Irlanda 
Belgia 
Franța 
Olanda 
Cipru

grupei
1
1
0
0
o

5 3
4
2
2
5

3
2 
0
0

a
1
0
0
2
5

1—0 din
87)

11- a :
12— 6
7— 3
9— 0
1— 3
4—21

7
7
4
0
0

Franța

1.
2.
3.
4.
5.

Spania 
penalty (min.
stadionul ..Vicente Calde- 
din Madrid, în prezența a 

10 000 de spectatori, s-a

Pe 
ron" 
peste 
disputat meciul International a- 
mical dintre selecționatele Spa
niei și Franței. Fotbaliștii spa
nioli au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (0—0), prin golul 
marcat de Juanito. in minutul 
87, din lovitură de la 11 m.

ia Buda- 
de 3 ori, 
Pisaru a 
ci și la 

cu Avto- 
Vom face

con-

apoi. 
Italia

Radu URZICEANU

SPORTIVI ROMANI PARTICIPANT! LA
CAMPIONATELE 

INTERNAȚIONALE DE JUDO 
ALE BULGARIEI

La Lovecl, încep astăzi Cam
pionatele internaționale de judo 
ale Bulgariei. Și-au anunțat par
ticiparea la această ediție (a 
X-a) sportivi fruntași din 24 da 
țări, printre care Austria. Belgia, 
Cuba, K.P.D. Coreeană, Elveția, 
Franța, R.D. Germană, B.F. Ger
mania, Japonia, Italia, Olanda, 
Polonia, România șl Bulgaria (cu 
mai mulțl concurenți la fiecare 
categorie de greutate). Din țara 
noastră vor participa Arpad Sza
bo și Gheorghe Dani (cat. super- 
ușoară). Constantin Niculae si 
loan Domnar (semlușoară). SI- 
mion Topllcean (ușoară). Mircea 
Frățică (semimijlocie) și Mihala- 
che Toma (mijlocie). *"*
români sînt însoțiți ’ 
Dorin Gavra.

Sportivii 
de antrenorul

DE POPICE
Suedia. Mar- 

campioană

și, evident, un numeros lot din 
țara gazdă. Ediția de anul tre
cut a competiției, la individual, 
a fost cîștigată' de valorosul nos
tru popicar Iosif Tismănar, vi- 
pecampion al lumii.
• Loturile naționale de juniori, 

care se pregătesc pentru Campio
natele europene (în luna mai, la 
Viena), participă, azi șl mîine, 
în Capitală, la un concurs do 
verificare. Băieții joacă pe arena 
Olimpia, iar fetele în sala Glu- 
leștl. ‘ ‘ ‘
acest

12

Arbitrul român Carol Jurja a 
condus următoarele formații i 
SPANIA : Arconada — Cama
cho, Gordillo, JoaQuin. Ten- 
dillo, Alesanco, Juanito, Solso- 
na, Santillana, Zamora, Rubio. 
FRANȚA : Castaneda — Jan- 
vion. Bossis, Specht, Lopez, 
Christophe, Baronchelli, Mol
zan. Larios, Platini, Six.

Echipa Ungariei întrecută 
la Buenos Aires

în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde in Argenti
na, selecționata Ungariei a in- 
tilnit, la Buenos Aires, forma
ția Huracan, în fața căreia a 
pierdut cu 1—2 (1—1). Au mar
cat de Longo și Marangoni, 
respectiv Nyilasi.

Alte rezultate
• In preliminariile C.E. (ti- 

neret) : Olanda — Luxemburg
1— 0 (1—0): Cipru — Belgia 0—1 
(0—0)

0 In campionatul Americii de 
Sud (juniori) : Venezuela — 
Brazilia 1—5 (0—2).

0 După 21 de etape, în cam
pionatul Greciei conduce echi
pa Olympiakos Pireu — 33 p, 
urmată de Aris — 31 p și AEK 
— 28 p. In etapa a 21-a : Olym
piakos — Larissa 1—0 ; Aris — 
Yannina 4—1 ; AEK — Atromi- 
tos 3—0 ; Panahaiki — PAOK
2— 0 ; Ethnikos — Panathinai- 
kos 0—0 ; OFI — Panionios 
1—1 ; Apollon — Doxa 2—0.

• TELEX •

„CUPA POLARA"
Ieri au plecat In 

garela Cătineanu, .......
mondială, luliu Bice și Alexan
dru Naszodi, componențl ai echi
pei reprezentative, cat sîrnbtiâ 
și duminică vor participa la tra
diționalul turneu internațional 
scandinav de popice, „Cupa po
lară". La întrecerile din orașul 
suedez Flnnspang vor mal fi pre
zențl popicari, cite doi băieți șl 
o tată, din Austria, R.F. Germa
nia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria

Au fost convocațl pentru 
prim test al anului 12 fete 
băieți

CAMPIONATELE 
DE TENIS DE MASA 
ALE CEHOSLOVACIEI

începînd de astăzi șl plnă du
minică, la Praga, se desfășoară 
întrecerile campionatelor Interna
ționale de tenis de masă ale 
Cehoslovaciei, una dintre cele 
mal importante competiții conti
nentale, Înaintea campionatelor 
mondiale (care vor avea loc la 
Novl Sad, Iugoslavia. între 14—20 
aprilie). La startul competiției 
este prezent șl un lot de sportivi 
români format din jucătoarei» 
Maria Alexandru (Progresul Bucu
rești), Eva Ferenczl (C.S. Arad), 
Olga Nemeș (Constructorul Tg. 
Mureș) și jucătorii Andrei Fejet 
(C.S.Ș. Odorhelu Secuiesc), Ște
fan Moraru (Progresul București). 
Antrenor: Emil Procopecz (C.S. 
Arad)

Și

BASCHET 0 Competiția in
ternațională feminină „Cupa Li
liana Ronchetti" a programat 
meciurile tur ale semifinalelor : 
Monting Zagreb — U.C. Cler
mont Ferrand 82—70 (37—32) ;
V.S.H. Praga — Spartak Mos
cova 77—95 (36—04). 0 Intr-un 
meci amical masculin disputat 
la Haskovo, selecționata Greciei 
a întrecut cu 84—S3. (40—43) for
mația Bulgariei.

CICLISM 0 „Marele Premiu" 
de la Antibes a fost cîștigat da 
rutierul ‘
— 140,500 km în 3 
locurile următoare, 
timp, coechipierul 
Lue Vandenbroucke 
Jacques Bossis. 0 
a Turului Cubei, disputată 
un traseu muntos de 
revenit rutierului 
Segundo Chaparro în 
urmat de coechipierul 
Murillo la 1:04 șl 
Aleksandr Averin la 2:11.

HANDBAL © In 
orașe din Franța se vor desfă
șura, între 21 februarie șl 1 
martie, întrecerile campionatului 
mondial masculin (grupa 
Cele 12 echipe participante 
fost repartizate în două 
preliminare : A — Polonia, 
landa, Suedl^, Olanda, Franța. 
Austria ; B — Elveția. Danemar
ca, Cehoslovacia, Bulgaria, Nor
vegia și Israel. 0 Echipele ®
Franței șl Cehoslovaciei și-rf. 
încheiat pregătirile în vederea
C.M. (grupa B), susțlnînd un 
nou meci de verificare tn orașul 
Grenoble. ~ .............
slovaci au 
(11-4).

SCHI 0 
coborîre din cadru! campionate
lor vest-germane, care se des
fășoară la Todtnau, a fost cîș
tigată de Irene Epple. In proba 
similară masculină, victoria a 
revenit lui Peter Roth. 0 ..Ma
ratonul pe schiuri", desfășurat 
între localitățile franceze La- 
moura șl Mouthe. a revenit su
edezului Sven-Ake Lundbaeck, 
cronometrat pe 76 km cu timpul 
de 3 h 29:51.

TENIS 0 In turul n la Palm 
Springs (California) : _ 
Davîs 7—6, 6—7, 6—3
— Dunk 6—3, 6—1 ;
Vânt’ Hof 6—3, 6—4 ; 
Buehnîng 7—6. 7—6 ;
— Austin 6—3, 6—4 ; Solomon — 
Simpson 6—7, 6—3, 6—0 ; Tanner
— Mitton 6—3, 3—6. 6—3.

belgian Daniel Willems
* ‘ h 18:15. Pe

în același 
său Jean- 
și francezul 
Prima etapă 

pe 
141 km, a 
columbian 

3 h 16:31. 
său Luis 
sovieticul

mai multe

HandbaHștli 
cîștigat cu

B). 
au 

serii 
Is-

ceho-
22—13

Proba feminină de

Lendl — 
; Connors 
Dent — 
Smid —

Gottfried

• COMISIA EXECUTIVA A C.I.O. se V» 
întruni la Los Angeles, între 23 șl 25 fe
bruarie. Cu acest prilej, președintele Comi
tetului Internațional Olimpic, Juan Anto
nio Samaranch, va prezenta un raport pe 
marginea recentei sale călătorii, de două 
săptămînl în Africa Australă și Orientală. 
0 TURUL MEDITERANEEAN de ciclism a 
început printr-o surprinzătoare etapă pro
log unde marele favorit Bernard Hinault 
nu s-a văzut, șl s-a încheiat pentru ciclis
tul francez tot în anonimat, clasat la peste 
11 minute de cîștigător. Deși după ce cîștt- 
gase etapa I el promisese că nu va mal 
rata ocazia pentru a se impune, socoteala 
din timpul cursei nu s-a potrivit cu cea 
din final. O consolare pentru campionul 
mondial: nu s-au văzut în cursă nici ita
lianul Saronni, nici olandezul Knetemann 
0 ÎN 1982 O PREMIERA PE EVEREST. 25 
de alplnlști sovietic! se află în pregătire în 
vederea escaladării celebrului virf (8843 m), 
în cele din urmă 12 dintre el vor pomi în 
această întreprindere a curajului. 0 DUPĂ 
O ÎNTRERUPERE DE 3 ANI, fostul cam
pion olimpic de la Montreal, alergătorul de 
garduri, francezul Guy Drut, are o neaștep
tată revenire la 31 de ani. în acest sezon 
el va participa la Întrecerile Indoor chiar la 
Grenoble, locul de desfășurare a C.E, de 
sală din acest sflrșit de săptămînă, acolo 
unde nu mai concurase din 1972 (tot la 
C.E. 1). Alături de el, ca reprezentant al

„cocoșului galic" în proba de SO mg se va 
afla Jean-Yves Clerc, mal tînăr cu 10 ani. 
• FEDERAȚIA OLANDEZA DE FOTBAL 
a decis să nu mai trimită echipa repre
zentativă de juniori la C.M. din Australia, 
unde se calificase (locul 4) in urma tur
neului U.E.f.A. din 1980. Astfel că, pro
babil, juniorii portughezi, care au ratat ca
lificarea plerzind la sorți in fața juniori
lor români, vor fi totuși prezențl la C.M.

din Australia. Sorții au fost ghinioniști 
pentru ei, dar întîmplările au luat o tur
nură fericită... • THILERRY VIGNERON 
(20 ani), fost recordman mondial la sări
tura cu prăjina (5,75 m), a fost întrebat 
dacă atunci cînd atinge asemenea înălțimi 
îi este frică. Un răspuns direct : „Dacă 
ți-e frică, nu reușești nimic și unul in
direct : „Ca sportiv, în afară de atletism, 
îmi mai place gimnastica, inclusiv cea acro
batică, voleiul și toate sporturile... peri
culoase î deltaplanul și parașutismul" © DE

27 DE ANI, LA BERLIN, se organizează un 
concurs de înot (50 m) al veteranilor (peste 
70 ani) din R.D.G. Recent, la întrecere au 
participat 604 concurenți (cel mai vîrstnic 
avînd 85 de ani), învingător fiind Willy 
Stuben (din Wittenberg) care era mai tî
năr • avea doar 81 ani ! • ALFREDO DI 
ȘTEFANO IN PLINA ACTUALITATE. După 
ce celebrul fotbalist al deceniilor trecute a 
fost considerat de către nu mai puțin ce
lebrul Helenio Herrera, fostul său antrenor, 
cel mai mare jucător al secolului, înaintea 
lui Pele, iată-1 „relansat" șl pe planul 
activității cotidiene, Di Stefano fiind coop
tat în calitate de consilier tehnic în co
lectivul de antrenori ce se ocupă de pregă
tirea reprezentativei Venezuelei pentru pre
liminariile C.M. O HOCHEIUL PE IARBA 
este sportul cel mai popular în India, fe
derația de resort avînd legitimați aproape 
5 milioane de jucători, care activează în 
zeci de mii de echipe • MTRUTS YIFTER. 
EROU DE FOTOGRAFIE PREMIATA. „Ma
rele premiu Martini", pentru cea mai bună 
fotografie sportivă a anului 1980, a fost 

fotoreporterului francez Gerard 
pentru imaginea renrezentînd fes
ele premiere a dublului campion 
celebrul fondist etiopian Miruts

atribuit 
Bedeau, 
tivita te a 
olimpic, 
Yifter. Aurul medaliilor lui Yifter s-a do
vedit a fi o comoară și pentru alții.

p. si. -
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