
Mîine, în Sala sporturilor din Rm. Vîlcea

LA HANDBAL FEMININ
Sălile de sport municipale din 

Rm Vîlcea si Tîrgoviște vor 
găzdui miine actul final al ce
lei de a IV-a ediții a „Cupei 
României" la handbal feminin. 
Programul este următorul :

Rm. Vîlcea : Știința Bacău — 
Vulturul Ploiești (finala locuri
lor 3—4, de la ora 16,15) ; RUL
MENTUL BRAȘOV — TEROM 
IAȘI (fingla locurilor 1—2, de 
la ora 17,45, arbitrează cuplu) 

- bucureștean Vasile Sidea — 
Pantelie Cârligeanu) ;

Tîrgoviște : Confecția Bucu
rești — Constructorul Baia Ma
re (finala locurilor 7—n, de la 
ora 16,15) ; Progresul București 
— Hidrotehnica Constanța 
nala locurilor 
17,45).

Firește, în 
tuează lupta 
trofeului. Cele două candidate — 
Rulmentul Brașov și TEROM 
Iași — se află pentru 
prima oară în pragul acestei 
performanțe. învingătoarele e- 
dițiilor anterioare — Universi
tatea Timișoara (1978), Confec
ția București (1979) și Știința 
Bacău (1980) — s-au pierdut 
pe... traseu. Timișorencele n-au 
intrat în primele 8, băcăuance- 
le încearcă un loc III, de con
solare, iar bucureștencele vor 
lupta să evite „lanterna roșie" 
a acestui prim pluton.

Rulmentul Brașov și TEROM 
Iași sint două formații care s-a.u 
afirmat puternic în actualul 
campionat. După ce în întrece
rea națională a Diviziei „A“ 
pe anii 1979/1980 ocupau locuri

5—6, de la ora
prim-plan se si- 
pentru obținerea

u

modeste (ieșencele VI, brașo- 
vencele VIII), în actualul cam
pionat — din care s-a desfă
șurat turul — situația celor 
două este excelentă : RUL
MENTUL (antrenor Remus Dră- 
gănescu) se află pe locul I, cu 
16 p, iar TEROM (antrenor Ion 
Haraga) pe locul III. cu 13 p. 
Ascensiunea lor a fost eviden
țiată și de această a IV-a edi
ție a „Cupei României", pe ca
re au dominat-o, Rulmentul 
Brașov — de pildă — confir- 
mîndu-și succesul din turul 
campionatului în fața dețină
toarei Cupei șl a campioanei 
ultimilor doi ani. Știința Bacău, 
printr-o nouă victorie.

în ultimul timp, cele două 
formații s-au întîlnit oficial, în 
Divizia _A“ de trei ori. Iată 
rezultatele : Rulmentul Brașov 
— TEROM Iași 14—10 (8—2), 
în 1979, TEROM Iași — Rul
mentul Brașov 15—19 (7—11),
în 1980, TEROM Iași — Rul
mentul Brașov 12—11 (8—4), în 
1980. Așadar, pînă acum. Rul
mentul — TEROM 2—1. brașo- 
vencele avînd și o victorie ob
ținută chiar în fief-ul ieșence- 
lor.

Atuurile celor două formații 
se numesc viteză de acțiune și 
atac variat (luciditatea fiind 
conferită de experiența Irenei 
Oancea) — la Rulmentul Bra
șov, apărare fermă și putere de 
luptă (forța fiind augmentată 
de Angela Avădanei) — la TE
ROM Iași.

Evident, în perspectivă o fi
nală de mare luptă.

KtiJtrtwa jui. Hwbs< Ab*!
UU BE LECTURA
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COPIII MEI AR JUCA HOCHEI SI ÎN SAHARA"

Cîtiva dintre „actorii" actualei ediții a „Cupei României", la 
handbal masculin, din rlndurile cărora s-au înălțat Marian Du
mitru (Steaua) și Mircea Bedivan — nr. 15 (Dinamo București).

(Citiți în pag. a 4-a cronici din desfășurarea grupelor sfer
turilor de finale).

— Dar cîțl copil aveți I
— 65.
— Vă rog să lămuriți lucrurile, 

deoarece cititorii și-ar putea în
chipui că sînteți un longeviv cu 
zece feciori șl cinci zeci și cinci 
de nepoți.

— Mă numesc A. Kercso, am 
31 de ani, am jucat hochei la 
Gheorghenl și la Dunărea Galați 
și sint antrenor al copiilor din 
Ciumani, o comună la 10 kilo
metri de Gheorghenl și la 60 de 
patinoarul artificial din Miercurea 
Ciuc,

— șl de ce, mă rog, 65 7
— Pentru cd avem trei grupe, 

începătorii, 25 la număr, adică 
copiit din clasele a Il-a și a lll-a. 
Grupa medie (IV—V) are 20 de 
copil, laț cea, hal " 
performanță are tot

— Vă vin copiii 7
— N-am niciodată
— Cum lucrați 7
— La 5,45 dimineața slntem pe 

patinoar. 65-ț-l, eu venind de la 
Gheorghenl. Lucrăm toți ptnă 
la 7,45, etnd mergem, cu toții la 
școală, tn cele două ore facem 
numai patinaj. Urmează cele pa
tru ore de școală.

— Ce faceți între timp 7
— îmi fac orele de școală, că 

sint profesor de educație fizică.
— Și-apol 7
— La 13,30 am un antrenament 

de o ori și jumătate cu copiii 
din grupa mică, ti iau pe ei pri
mii, ca sd fie mai devreme aca
să. La ora 15 lucrez 
două grupe.

— Și cînd ajungeți
— Copiii ajung pe 

ajung plnă-n opt.
— Am auzit vorbindu-se despre 

copiii din Ciumani. Vreți să ne 
amintiți rezultatele 7

— Am clștlgat de două ori Cu
pa pionierilor, la București; am 
clștlgat și Cupa speranțelor olim
pice, la 13 ani, invingind cu 13—2, 
la București, tn ’SO am venit „pe 
doi" la Speranțe, după Miercurea, 
Anul acesta am ciștigat la Speran
țe (14 ani). Clasament final: I. 
Ciumani, 2. Miercurea, 3. Galați, 
4. Triumf, 5. Steaua, 6. Clubul 
sportiv școlar, nr. 2.

— Spuneți că nu aveți absențe.
— Niciodată. Uneori am, insă, 

neplăceri. A venit odată tatăl u-

să zicem, de
20 (VI—VIII).
vreo absență.

cu celelalte

acasă ? 
la șase. Eu

LUPTĂTORII DE LA STEAUA, 
COMPORTARE REMARCABILĂ

vr

LA CĂLĂRAȘI, NOUĂ REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ,
LA ULAN BATOR

Vasile Pușcașu învingător 
detașat Ia cat. 100 hg.
In concursul international de 

lupte libere, desfășurat 
Bator (R. P. Mongolă), 
au participat sportivi 
clubul Steaua, precum 
cluburi din alte 7 țări, cîtiva 
dintre reprezentanții noștri au 
obtlnut 
Astfel. 
100 kg) 
loc. la 
evoluții 
nică îndelung aplaudate 
spectatori. De asemenea. Gigei 
Anghel (cat. 62 kg) a ocupat 
locul II. iar Clandiu Tămădu- 
ianu (cat. 74 kg) — locul III.

la Ulan 
la care 
de la 
și din

rezultate remarcabile. 
Vasile Pușcașu (cat. 

s-a clasat pe primul 
capătul unei suite de 
de ridicată factură teh- 

de

De azi, la Bușteni

„TROFEUL CARPAȚI“
LA SCHI-FOND

Azi și mîine, pe pitoreștile 
trasee amenajate pe Valea 
Cerbului din Bușteni, va avea 
loc o nouă ediție a „Trofeului 
Carpati" la schi fond pentru 
fete. La întrecere vor fi pre
zente sportive din Bulgaria, 
Cehoslovacia și România. Pen
tru tara noastră vor concura, 
printre altele. Camelia Corfariu, 
Magdalena Hîrlav, Mimișor Pă
țea etc.

SPORTUL PULSEAZĂ CU VIGOARE
Ninge cu fulgi mari, parcă 

vintul ar scutura o livadă de 
cireși înfloriți, aflată undeva 
deasupra norilor. Ninge și mul
țimea de copii pe care trenul 
îi revarsă în gara Călărași s-a 
luat la întrecere în prinderea 
fluturilor albi, în drum spre 
școală. Copii veseli, plini de 
viață, pe care localitățile din 
jurul proaspetei capitale de 
județ îi trimit la învățătură 
pentru a deveni specialiști în 
oteluri la Combinatul siderur
gic. muncitoare la întreprinde
rea de confecții... Urmărindu-le 
mișcările, ochiul reporterului 
sportiv încearcă să le ghiceas
că pasiunile de timp liber: a- 
cela joacă, cu siguranță, fotbal; 
fata înaltă, sprintenă, o fi vo
leibalistă sau baschetbalistă; 
celălalt, precis este luptător — 
robust, cu pas sigur și apăsat.

— La ce 
căule? — îl 
dintre ei.

— Liceul 
fizică.

— Cum merge cu cartea în 
școala voastră?

scoală înveți, flă- 
tntrebăm pe unul
do matematică și

— Anul trecut, din 37, cîți 3
au dat de la noi examen Ia în
Politehnică, au intrat 35. Soco detiți și dv-. re

— Dar cu sportul?
— Aproape toți slntem, Ia 

Clubul sportiv. Simbătă avem 
un cros în cadrul „Daciadei", 
dacă vă interesează.

— Cum te numești?
— Sandu GabrieL
Pe poarta Complexului spor

tiv „23 August” o mulțime de 
copii intră și ies, ca la școală.

„Este normal să fie 
țineți scama că aici 
cipala pepinieră de 
Călărașului" — spune 
stantin Varghida,
C.S.Ș., un om cu chipul mereu 
acoperit de zîmbet. Și ne expli
că în ce fel. Clubul. înființat 
în 1966, are 7 secții pe ramură 
de sport: atletism („Avem două 
sulițașe de mare perspectivă, in 
lotul national, pe Anica Cecă- 
nău și Gcorgcta Pantelimon."), 
baschet (am văzut, la antrena
ment, o fată foarte talentată, 
Mihaela Agapi), box („N. Ru- 
su, I. loniță, G. Cirjan sint in 
atenția specialiștilor federați
ei"), fotbal (5 băieți joacă în 
echipe de ,,C“). handbal („Lo
cul 2 în turneul zonal"), lupte 
și volei.. Notăm aceste nume 
de sportivi și altele, de profe
sori inimoși — Marin Petrescu, 
Ion Butuc, Gabriel Moldovea- 
nu — în vreme ce vizităm 
Complexul .23 August". Tere
nul mare (cu o tribună care 
găzduiește șl un primitor și cu
rat minihotel) este pustiu la 
această oră, dar pe terenul nr.

două echipe de copii nu iau 
seamă ninsoarea. în sălile 

! lupte și de box, în sala ma- 
de jocuri, se lucrează intens.

— Și aid? — întrebăm 
tind spre o clădire solidă 
pustie.

— O viitoare popicărie 
piste — ni se răspunde, 
ajuns cu construcția Ia finisa-

așa, dacă 
este prin- 
sportivi a 
prof. Con- 
directorul

ară- 
dar...

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

nul copU dintr-a treia și m-a 
luat tare: „Ascultă, dascăle, văd 
că nu mal pot comanda In casa 
mea... Fecloru-meu ml-a fugit de 
la coasă, pentru că dumneata l-ai 
Înnebunit cu hocheiul"...

— Cum adică la coasă 7 Pe 
ger 7

— Vedeți dv;, antrenamentele se 
fac tot anul. Baza hocheiului la 
Ciumani e vara, iar copiii din 
sat ar face hochei și tn Sahara... 
Luni, miercuri și vineri facem 
cite trei ore. Forță, multă forță. 
1 000 de sărituri la 25 de cm, 60 
de tracțiuni de brațe, 100 abdo
men, 400 de „tăieri de lemne" cu 
un ciocan de 12 Mie Intr-un cau
ciuc vechi de tractor, tn afară de 
pregătirea fizică, facem și spe
cific, șuturi la poartă, cu crosele, 
tn portarul echipat ca pe gheață.

— Cum stațl cu gheața 7
— Avem 45 de antrenamente pe 

gheață. (N.r. — la 14 februarie). 
Am intrat pe gheață la 4 decem
brie, cu două săptămtni înaintea 
altora, deoarece copiii au învă
țat să îngrijească gheața. Dacă se 
pune o pojghiță și -ninge peste, 
e musai să „dezvelești" gheața, 
așa cum facem noi, cu cizmele 
de cauciuc. Altfel, aștepți mult 
și bine...

— Cum faceți selecția 7
— Prima condiție e viteza. A 

doua e... fotbalul, ca sd știi cum 
gindește copilul. A treia e inde- 
mlnarea.

— Ce planuri aveți 7
— Vrem să mergem cu echipa 

ptnă sus de tot, odată cu anii. 
Acum, etnd o sd avem șl pati
noar artificial la Gheorghenl, o 
sd avem randament mult mai 
mare.

— ȘI copiii 7
— Vor sd joace toți ca Turea- 

nu. Și nici nu cred că ar fi, la 
noi, un model mat frumos. Tu- 
reanu e singurul jucător din ța
ra noastră care ar putea să joa
ce tn orice linie din lume. Chiar, 
cot la cot, cu Balderis...

Și antrenorul Kercso a pornit 
în goană spre echipa lui de co
pil. care aveau să ofere publi
cului cea mai frumoasă demon
strație de hochei a serii, pe pa
tinoarul din Miercurea Ciuc, In 
seara de neuitat a deschiderii 
„Daciadei” de iarnă.

Minihocheiștii din Ciu- 
mani alături de profeso
rul lor, înaintea unui nou 
meci.

Foto : Drago? NEAGU

ESTE RINDUL
BOBURILOR

DE 4 PERSOANE...

loan CHIRILA

în aceste zile, la Sinaia, este 
o vreme admirabilă pentru des
fășurarea antrenamentelor și 
pentru coborîrile oficiale ale 
boberilor în cadrul finalei a- 
cestei a doua ediții a „Dacia
dei" de iarnă. Pe pîrtla de pe 
Furnica, dar pe un traseu de 
numai 1200 m, s-au desfășurait, 
joi și vineri, antrenamente la 
bobul de 4, urmînd ca astăzi 
și mîine să aibă loc concursul, 
cite 2 manșe în fiecare zi, de 
la ora 8.30. Pirtia. excelent pre
gătită, bine înghețată, permite 
coborîri foarte rapide.

Pentru titlul de campion al 
„Daciadei" și al țării vor con
cura 9 echipaje conduse de : 
I.E.F.S. I (I. Buminicel), I.E.F.S. 
II (Gh. Lixandru), A.S.A. Bra
șov (I. Batista), Tractorul Bra
șov (C. Ră’Julescu), Poiana Cîm- 
pina (C. Iancu), C.S.O. Sinaia 
(C. Davidescu), Bucegi Sinaia 
(P. Birliga), Carpati Sinaia (V. 
Tuțuianu) șl Voința Sinaia (AL 
Pandrea), acesta din urmă a- 
vînd ca pilot pe campionul la 
bobul de 2 persoane.

Tot simbătă șl duminică, du- 
pă-amiază, va avea loc con
cursul republican de sanie al 
cluburilor sportive școlare.

Astăzi, la Miercurea Ciuc
PATINATORI DIN TOATE JUDEȚELE 

LA FINALELE „CUPEI U. T. C.“
La mai puțin de o săptămî- 

nă de la finalele ,,Daciadei", 
rezervate seniorilor, pista na
turală de la Miercurea Ciuc 
va găzdui întrecerile unei fru
moase competiții de masă. 
„Cupa U.T.C.", la patinaj vi
teză, care se va desfășura sub 
egida „Daciadei".

Intrată în tradiția activității 
sportive de masă, această com
petiție deschisă tinerilor între 
14 șl 19 ani, a reunit la start 
in fazele precedente mii de 
concurenți, iar cei mai buni se 
vor întîlni astăzi la Miercurea 
Ciuc pentru desemnarea lau- 
reaților ediției 1981. La aceste 
finale, care vor fi conduse de

arbitri delegați de către F.R.P., 
participă delegați din toate ju
dețele țării. în program figu
rează probele de 100 metri fete 
și 200 metri băieți, alergătorii 
puțind folosi patine de orice 
tip. Ținind seama că în acest 
an vremea a ținut mai mult 
cu tinerii patinatori, aceștia au 
avut posibilitatea să se pregă
tească intens în vederea fina
lelor. ceea ce ne îndreptățește 
să sperăm că lupta pentru pri
mele locuri va fi dîrză și spec
taculoasă.

Iată programul întrecerilor: 
orele 9—10 : 100 m fete ; orele 
10—11 : 200 m băieți.



DAC1ADA" DESCOPERĂ

BAIMAREMi, CIȘTIGATORI A 9 TULURI
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SPORTURILE ZĂPEZII SI GBETII...

LA CAMPIONATELE Df ORIENTARE Pt SCHIURI
BRADET — MIERCUREA 

CIUC. 20 (prin telefon). Vre
mea frumoasă și zăpada bună 
pentru schiul de fond au con
stituit condiții ideale pentru 
campionatele naționale de 
rientare pe schiuri, una dintre 
finalele „Daciadei de

In dimineața zilei 
(n.r — ieri) soarele 
vărsat generos razele 
cabanei Brădet. unde repre
zentanții a 23 de județe au dis
putat manșa a doua din cadrul 
campionatelor naționale de o- 
rientare pe schiuri. Bistritenii 
— cîștigători ai unui Ioc I în 
ajun — sperau, prin Steluta Is- 
trate. să-și consolideze rezulta
tul. Cei din Satu Mare, cu 
Elisabeta Ravesz (15 ani), cu
noscută campioană a .naționa
lelor" din vara anului 1980, cît 
și reprezentativa județului Olt 
(pentru prima oară la o astfel 
de competiție pe schiuri), cu 
Mirela Mitroi (11 ani) într-o 
formă excelentă (deși schiază 
numai de doi ani), emiteau jus- 

( tificate pretenții la cîstigarea 
titlulului de campioni ai ..Da
ciadei" și ai tării.

Dar, desfășurarea celei de a 
doua manșe a „naționalelor" a 
destrămat multe speranțe. Băi- 
mărenii. care au venit cu 44 de 
concurenți (I). cunoscuți pentru 
buna lor pregătire (antrenori : 
Costică Petrișor, Carol Racz, 
Konrad Nagy, Petre Ghișa, Io
sif Hețko), au reușit să cîșțige 
9 din cele 10 titluri puse în joc. 
Cel de-al 10-lea a fost cîștigat 
de Elisabeta Ravesz (Somesul- 
Satu. Mare), care a demonstrat 
că și în condiții de iarnă, pe 
schiuri, este o sportivă ex
celentă.

Și acum, iată rezultatele fi-

o-
iarnă", 
de azi 
și-a re
in jurul

nale, după cele două etape, ale 
campionatelor republicane: FE
MININ — 11 ani : 1. Tunde 
Dioszegi (Chemun — B. Mare), 
campioană a „Daciadei" și a 
tării, 2 Mirela Mihai (Slatina), 
3. Daniela Goțja (Chemun); 13 
ani : 1. Ileana Jeler (Voința B. 
Mare), campioană a „Daciadei" 
și a țării, 2. Maricica Pop (B. 
Mare), 3. Maria Nekiti (Cuteză
torii Bistrița); 15 ani: 1. Eli- 
sabeta Ravesz (Satu Mare), 
campioană a „Daciadei" și a 
țării, 2. Lucica Rogoz (B. Ma
re), 3. Semida Bujor (B. Ma
re) ; 17 ani : Terezia Lazăi
(Chemun), campioană a „Dacia
dei" și a țării, 2 Steluța Istra- 
te (Cutezătorii Bistrița), 3. Ma
riana Tenter (Chemun) ; 19 ani; 
1. Irma Kalamar (Știința B. 
Mare), campioană a „Daciadei" 
și a țării, 2. Maria Rohoska 
(Arad), 3. Ana Szekely (Gheor- 
gheni). MASCULIN — 11
1. T. Sobraneț (Chemun), 
pion al „Daciadei" și al
2. C. Broască (Bistrița), 
Chiurlea (București) ; 13 
1. Z Jurje (B. Mare), campion 
al „Daciadei" și al țării, 2. V. 
Cîrceia (Bistrița), 3. V. Verzilă 
(B. Mare) ; 15 ani : 1. Gh. Ae- 
lenei (B. Mare), campion al 
„Daciadei" și al tării, 2. E. He- 
cko (B. Mare), 3. C. Racz (B. 
Mare) ; 18 ani : 1. V. Bota 
(Voința B. Mare), campion al 
„Daciadei" și al țării, 2. M. 
Vereș (Zalău), 3. T. Căușan (B. 
Mare) ; 21 ani : 1. I. Alexân 
(Maratex B. Mare), campion al 
„Daciadei" și al țării, 2. Gh. 
Chiuzbăian (B. Mare), 3. L. 
Biro (Gheorghepi).

Sîmbătă se vor desfășura în
trecerile la ștafetă.

Sever NORAN

ani : 
cam- 
țării, 
3. S. 
ani :

INTENSE PREGĂTIRI LA TIMIȘOARA PENTRU MECIUL 
ROMÂNIA - BRAZILIA DIN „CUPA DAVIS"

La Timișoara se fac intense 
pregătiri pentru meciul de Cu
pa Davis România — Brazilia 
(6—8 martie), primul meci din 
marea competiție de tenis găz
duit de un oraș provincial. Co
misia de organizare, sub pre
ședinția ing. dr. 
vicepreședinte 
popular județean 
dează după un 
întocmit.

Sala Olimpia, 
juca meciul, a fost dotată cu 
covorul de marca „Supreme". 
Pe această suprafață. Iotul ro
mân a și început pregătirile de 
acomodare. Condițiile de ilumi
nare în sală au fost ameliorate, 
pentru a se ajunge la cei 800 
de lucși regulamentari.

Comisia județeană de tenis 
împrospătează, prin cursuri ra
pide. cunoștințele regulamenta
re ale arbitrilor locali, care vor 
colabora cu arbitrii de linie din 
București și, firește, cu cei doi 
arbitri de scaun neutri care au 
și fost desemnați : francezii 
Patrick Fiodrops. și Jean-Paul

Iile Morodan, 
al Consiliului 
Timiș.
plan

se ghi- 
judicios

unde se va

Marciel. După cum se știe, ar
bitrul principal neutru al me
ciului va fi Jacques Dorfmann 
(Franța).

Timișorenii manifestă un in
teres neobișnuit pentru acest 
eveniment sportiv. De luni a 
început vînzarea biletelor și ce
rerea este foarte mare. S-au 
tipărit afișele și caietul-pro- 
gram care conține un mesaj al 
Federației internaționale de te
nis. Cinci Întreprinderi lo
cale (Electrotimiș, Electrobanat, 
I.E.A.M., A.C.R., O.J.T.) susțin 
partea publicitară.

Operația tragerii la sorți va 
avea loc joi 5 martie la Casa 
tineretului, care va găzdui sea
ra și un spectacol dat în cins
tea celor două formații de că
tre cele mai bune ansambluri 
cultural-artistice de tineret din 
Timișoara.

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 21 FEBRUARIE, 

ora 13, în cuprinsul emisiunii 
„Mozaic" : „Calul, prietenul 
meu", serial realizat de tele
viziunea franceză, episodul V, 
„Max, calul de munte" ; Cam
pionatele europene de. patinaj 
artistic, Innsbruck 1981, de
monstrația laureaților (comen
tator Cristian Topescu).

INTILNIRE LA C.C.A.
Luni 23 februarie a.c 

orele 19, In sala de spec
tacole a C.C.A. din bd. 
Gheorghe Gheorghiu - 
Dej. va avea loc o întîl- 
nire a suporterilor ți 
simpatizanților clubului 
militar cu antrenorii si 
jucătorii din echipa de 
fotbal Steaua.

DUMINICA 22 FEBRUARIE, 
ora 17,20 : Emisiune Telesport, 
realizată de C. Pumnea și S 
Satrnari ; ora 19.20 (Progra
mul 2) Telerama sport, emi
siune de Dumitru Tănăsescu.

MARȚI 24 FEBRUARIE, ora 
16,30 : Volei feminin, Dinamo 
— C.S.U. Galați. în campio
natul național, transmisiune 
directă dc la Constanța (co
mentator Cornel Pumnea).

FEBRUARIE, 
feminin, Fa- 

C.S.U. Galați, transmi-

MIERCURI 25 
ora 16,40 : Volei 
rul __________ __________
siune directă de la Constanta.

.TOI 26 FEBRUARIE, ora 
16,35 : Volei feminin, Farul — 
Dinamo, transmisiune directă 
de la Constanta.

SPORTUL ȘCOLAR PRAHOVEAN TINDE 
SPRE CULL TOT MAI ÎNALTE

Interviu
al

cu DOMNICA ALEXANDRESCU. inspector general

Ne aflăm 
a însemnat 
vățaminț de 
întrecerile din cadrul competiției naționale 
sportul de performanță. Pe aceste coordonate s-a Înscris și efor
tul profesorilor șl tehnicienilor din județul Prahova, în dorința una
nimă de a contribui la dezvoltarea educației fizice șl sportului șco
lar din această zonă. Dealtfel, pe această temă am avut • 
cu tovarășa Domnlca Alexandrescu, inspector general al 
toratulul școlar județean Prahova.

la jumătatea anului școlar. Perioada care s-a scurs 
șl intensificarea activității sportive din unitățile de ln- 
toate gradele, prin angajarea mai activă a elevilor la 

„Daciada*, cît și în

— Am dori să ne prezentați, 
pentru început, direcțiile de 
acțiune pentru materializarea 
sarcinilor în domeniul educa
ției fizice și sportului școlar 

în județul dumneavoastră.

— Ca ți celelalte obiecte 
învățămînt, educația fizică 
sportul trebuie să se bucure 
aceeași atenție. De aceea, in con
cepția noastră nu existd diferen
țieri, noi situtnd, cum este ți 
normai, toate disciplinele pe ace
lași plan. Pornind de la această 
Idee, am încercat — ți apreciem 
că sintem pe drumul cel bun — 
să rezolvăm citeva probleme care 
ni s-a părut esențiale pentru o 
activitate optimă: încadrarea ca
tedrelor cit personal de speciali
tate calificat ți bine pregătit, pre
cum și asigurarea, tn paralel cu 
întreținerea unei baze materiale 
corespunzătoare.

de
Și 

de

— Să ne oprim, pentru mo
ment, Ia activitatea profesori
lor de educație fizică...

de 
legate 

dificultăți 
r_ ___ , ... ___  , • viitor,
sperăm să le lichidăm, prin de
finitivarea pe catedre și renunța
rea la improvizații. Mai ales in 
mediul rural, unde în anii trecuți 
orele erau predate și de profesori 
cu alte specialități. Noi avem 
multă încredere in cadrele didac
tice care predau educația fizică, 
cel mai mulți manifestând o foar
te bună pregătire profesională și 
politică. Acest fapt, spre exem
plu, ne-a determinat să numim 
tn funcții de conducere și profe
sori de educație fizică — I. Gheor
ghe la Șc. gen. Ciocani, Gh. Va- 
silescu la $c. gen. 13 Ploiești ș.a. 
— care se dovedesc și buni or
ganizatori.

— înainte de toate am avut 
rezolvat unele dificultăți 
de acoperirea orelor, 
pe care, in anul școlar

— Legat de activitatea pro
fesorilor v-am ruga să 
vorbiți și despre acțiunile care 
se desfășoară la nivelul școli
lor,

ne

— Aș vrea să subliniez, mai în
tâi, că marea competiție naționa
lă „Daclada" a permis o mai bu
nă așezare a întregii noastre ac
tivități, o mai clară jalonare a 
direcțiilor de acțiune, ceea ce 
a condus la o ridicare calitativă 
a muncii. Activitatea se desfă
șoară pe mai multe planuri. Unul 
ar fi acela al întrecerilor înscrise 
în calendarul competițional cen
tral șl care se derulează conform 
datelor și condițiilor impuse de 
acesta. Un altul ar fi cel al ac
țiunilor inițiate în fiecare școală, 
ceea ce conferă caracter de con
tinuitate muncii • fn acest dome
niu. De asefnenea, au loc cu re
gularitate competiții pe zone la 
atletism, lupte, șah, volei, schi 
ș.a., în timp ce la nivelul ora
șelor se dispută întreceri între 
licee — la baschet., fotbal, hand
bal — și între școli generale la 
fotbal și handbal. Cred că prin
tre altele, ca să mă refer la ul
timele evenimente, comportarea 
bună a elevilor prahoveni la re
cent încheiatele competiții finale 
ale „Daciadei" le schi și sanie — 
menționez pe Mihai Dinu, Elena 
Ciuvelea și Corina Constantin es
eu — sînt argumente în favoarea 
muncii bune depuse de profesoriimuncii bune depuse 
noștri.

— V-ați referit, 
la preocupările 
bazei materiale...

mai înainte, 
în domeniu]

— Fiecare obiect de învățămînt 
are materialul său didactic nece
sar procesului instructlv-educativ. 
Nici educația fizică nu face ex
cepție. în afara noilor spatii pe 
care dorim să le mal creăm sau 
a materialelor cu care vom mal 
dota școlile, o deosebită impor
tanță acordăm întreținerii și uti
lizării la maximum a terenurilor 
și sălilor de care dispunem. în 
prezent, în localitățile mai mari 
— Ploiești, Cîmpina ș.a. — am în
ceput o arondare a școlilor care 
nu dispun de săli pe Ungă cele 
care au, cu o corelare corespun
zătoare a orarului, pentru ca in

LA CALARAȘI, SPORTUL PULSEAZĂ CU VIGOARE
(Urmare din pag. 1)

je, dar stă așa de cîtiva ani. 
Poate acum, că sintem capitală 
de județ... Și noi credem că a- 
ceastă speranță se va împlini 
în viitorul apropiat.

La Consiliul județean al sin
dicatelor facem cunoștință cu 
Gheorghe Ene, de curînd șeful 
Comisiei de sport-turism. El 
era, cu cîtiva ani în urmă, me
canic de locomotivă Ia depoul 
din Fetești. Apoi mecanic pe 
o locomotivă în Combinatul si
derurgic și de aici, datorită pa
siunii sale pentru sport, a

ajuns prim-vicepreședinte la 
C.O.E.F.S. Cunoaște activitatea 
sportivă din întreprinderile și 
școlile municipiului pînă în ce
le mai miei amănunte. „Punc
tele de greutate ale activității 
de masă sînt marile unități: 
Combinatul siderurgie, Combi
natul de celuloză și hirtie, în
treprinderea mecanică de con
strucții, întreprinderea de con
fecții. Oamenilor Ie place spor
tul. Sînt 
întreceri 
de iarnă.
întreceri 
festive I

în plină desfășurare 
în cadrul „Daciadei" 

. între ateliere și secții, 
dotate cu cupe 

Ia fotbal, șah, lup-

discuție 
Inspec-

multeanotimpul rece tot mai
lecții și activități sportive extra- 
școlare să se desfășoare in con
diții optime.

— Legătura între sportul de 
masă și cel de înaltă perfor
manță este realizată la nive
lul elevilor de cluburile spor
tive școlare. Cum se desfă
șoară munca în cele existente 
în județul Prahova ?

— La noi tn județ slnt 
menea cluburi. Cinci In 
,1 cite unul la Cîmpina și 
aici pregătindu-se numeroși elevi 
pentru a urca treptele performan
ței. Slnt de evidențiat, rezultatele 
obținute de tinerii sportivi de la 
Lie. fUozofie-istorie „C.D. Ghe- 
rea“, la înot, ți de cei de la 
C.S.Ș. „Tricolorul" la volei din 
Ploiești ș.a., așa cum trebuie 
menționată și munca profesorilor 
Toma Mlrlțescu ți Cornel Vasiliu 
la înot, Gabriel Năstase la bas
chet, Mircea Dumitrescu Ia vo
lei ș.a. tnceptnd din această lună 
C.S.Ș. din Ctmpina s-a mutat in
tr-un local mai bun, dar in ca
zul său ne gtndim sd-i restruc
turăm activitatea, avind in ve
dere că dispune de multe secții, 
dar rezultatele nu slnt convingă
toare, ceea ce ne determină să 
ne gtndim să concentrăm forțele 
ți nu să le diluăm.

Așadar, căutăm sd acționăm tn 
toate direcțiile, pentru a face din 
sportul școlar prahovean un iz
vor de talente.

Interviu realizat de
Emanuel FANTANEANU

7 ase- 
Ploiești 
Sinaia,

CAMPIONATE • COKPETIT
CR. ȘTEFĂNESCU, IN 

STEAUA"
în sala clubului militar din Ca

lea Plevnei au continuat între
cerile competiției de tenis „Cupa 
Steaua". Una dintre cele mal a- 
trăgătoare partide (s-a disputat 
pe durata a peste 3 ore) a fost se
mifinala dintre dinamovistul bra
șovean Cristinel Ștefănescu și ste- 
listul Adrian Marcu. Două din 
cele trei seturi s-au încheiat la 
tie-break. Ștefănescu cîștigînd la 
mare luptă cu 7—6, 4—6, 7—6
Cealaltă semifinală s-a încheiat 
fără joc, Dumitru Hărădău — 
unul din protagoniști — nepre- 
zentîndu-se pe teren, deși se afla 
în sală, el acuzînd o indisponi
bilitate fizică. Astfel că finala se 
va juca între colegii de club (de 
la Dinamo Brașov) Ștefănescu și 
Tr. Marcu. Acest meci este pro-

TR. MARCU

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA PATINAJ ARTISTIC

Timp de două zile s-a desfă
șurat, pe patinoarul artificial din 
Poiana Brașov, prima competiție 
cu caracter republican a sezonu
lui la patinaj artistic : Cupa 
României. Datorită condițiilor 
atmosferice neprielnice șl a ghe- 
ții necorespunzătoare, organiza
torii au exclus din concurs pro
gramul „obligatoriilor", concuren- 
tii participînd doar la programul 
scurt și la libere.

De menționat buna comportare 
a reprezentanților C.S. Tractorul 
Brașov, realizatorii celui mai bun 
punctaj în clasamentul pe clu
buri. Iată rezultatele : juniori II
— 1. Cristian Doru (C.S.Ș. Triumf 
București), 2. St. Lang (C.S.M 
Cluj-Napoca), 3. G. Popa (Tri
umf) ; junioare II — 1. Kinga 
Szalasy (C.S.M.), 2. Laura Glă- 
van (Triumf), 3. Karin Schmidt 
(C.S.M.) ; junioare I — 1. Vio
rica Nicu (I.E.F.S. București). 2. 
Simona D’Albont (Tractorul), 3. 
Brigitte Sigmond (C.S.M.) ; se
niori — 1. Bogdan Kruti (Trac
torul), 2. A. Vasile (I.E.F.S.). 3. 
Fi. Gafencu (I.E.F.S.) ; senioare
— 1. Mariana Chlțu (Tractorul),
2. Gablrela Voica (I.E.F.S.), 3
Elena Ghiban (Tractorul) ; clasa
ment pe cluburi : 1. Tractorul 
Brașov 32 p, 2—3. C.S.S. Triumf 
București și C.S.M. Cluj-Napoca 
23 p. 4. I.E.F.S. București 21 p. 
5. C.S.Ș. II București 1 p, 6. 
C.S.Ș. M. Ciuc 2 p.

- 1.
2. A.

(C.S.M.) ;

LA TENIS
gramat pent 
zultate din 
C. Popovicl 
— Almăjan 
Nemeș 6—2, 
karesti 7—6, 
Chlru 6—3. I 
tea 2—6, 6— 
R. Giurgiu 
din turul II. 
surpriză vict 
pra lui L. E 
primul clși 
Hărădău — 
Nlslparu — 
Tr. Marcu - 
7—6 ; Leonte 
Ștefănescu - 
Tăbăraș — 1 
sferturi : Ște 
6—2, 6—4; A
6—0: Tr. Marc 
Hărădău — 
(S. IONESCt

TG. JIU. 
localitate s-a 
pătoare pent) 
cu mănuși di 
ținut să un 
din cadrul t 
ale „Turneuli 
resul spectat< 
plin răsplătit 
tide fiind ri 
pentru frumt 
cestea mențic 
V. Zbughin 
întrecut la p 
(Steaua), la > 
de calitate.

CELELALTE 
muscă : C. 
V. Iordache 
A. Șchiopii 

Șchiopu (B.C 
(C.F.R, Craio 
Vișan (Met. 
(Steaua) b.p. 
va). Pană • 1 
Vîlcea) b.p. 
Sibiu), I. Sai 
Al. Barbu ( 
(B.C -Galați) 
Galați. Ușoar 
b.p. M. Turca 
ca) — decizie 
(Muscelul) b. 
Bacău), C. H 
b.x.o.2 
Brașov), 
Craiova) b. 
(Voința R. Să 
C. Ciochină

A.
I.

R. C. SPORTUL STUDENȚESC DOREȘTE SĂ OEM
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[PRIN FAPTE] JUSTEȚEA IDEII DE CLUB SPEC
Crearea în Capitală, în 1978, a 

primului club universitar de rug
by, sub titulatura R.C. Sportul 
studențesc (ca unitate sportivă 
de performanță specializată, care 
să cuprindă tot ce are mai va
loros această disciplină în rîndul 
tineretului studios din institute 
și facultăți) a fost salutată, la 
vremea respectivă, cu mult en
tuziasm. S-au bucurat miile de 
slmpatizanți ai „alb-negrilor", 
totodată cel care — tot mal 
mulți, în ultimii ani — se stră
duiesc să ajute la consolidarea 
continuă a rugbyului românesc 
Inimoșii pledanți în sprijinul a- 
pariției noului club, antrenorul 
Theodor Rădulescu și prof. univ. 
Nicolae Pădureanu au, firește, 
merite deosebite în crearea lui 
R.C. Sportul studențesc. în ridi
carea rugbyului universitar bucii- 
reștean pe o nouă treaptă, supe
rioară, sub raport organizatoric.

După trei ani de activitate a 
noului club se pune o întrebare: 
a adus R.C. Sportul studențesc 
saltul de calitate dorit și anti
cipat, ca o justificare de fond a 
măsurii înființării sale ?

Deși ar putea nemulțumi pe 
cei mai optimiști dintre cei le
gați trup șl suflet de acest club, 
totuși răspunsul nu este pozitiv. 
R.C. Sportul studențesc a dema
rat satisfăcător în Divizia „A* 
(în care s-a aflat șl înainte, ca 
asociație pe lingă Institutul de 
construcții) cu un loc 6 în edi
ția 1978/79. După aceea, însă, a 
intervenit un recul nedorit — lo
cul 12. Acum, la jumătatea cam
pionatului, „15"-Ie 
bucureștean se află 
locul 6.

Această fluctuație 
tare își are, desigur. 
Pe de o parte, un lot relativ re
dus de jucători; niciodată nu s-a 
depășit cifra de 25. Număr insu
ficient Ia nivelul unei formații 
studențești, în condițiile unui 
campionat desfășurat adesea, din 
rațiuni de calendar internațional.

Aspect din întâlnirea dintre Sportul studenței 
turul actualului campionat

universitar 
din nou pe

în compor- 
explicații.

te, box... Disciplinele preferate 
la noi sînt atletismul, boxul, 
luptele, fotbalul"...

Vizităm împreună baza 
tivă de pe malul Borcei. 
noile organe cu atribuții, 
stituite după înființarea 
tului, intenționează — 
spusele tovarășului Gheorghe 
Ene — să amenajeze unul tiirt- 
tre punctele de atracție pentru 
tinerii și oamenii muncii iubi
tori de sport.

Pe lingă noi, pe panta ușoa
ră care coboară la Borcea. tre
ce în viteză o coloană de să
niuțe. Aflăm că este un con
curs de „săniuțe cu tracțiune", 
organizat în cadrul „Daciadei". 
Copiii zburdă de bucurie. De 
sus fulguiește...

spor-- 
Aici, 
con- 

iude- 
după

„sistem" miercuri — duminică — 
miercuri, cu perioade scurte da 
refacere fizică (neținîndu-se sea
ma de eventuale accidentări) 
cazul unor jucători-studenți, 
obligații ferme In procesul de 
vățămjnt. De ce acest număr 
dus de rugbyștl ? Pentru că 
s-a ajuns la o reglementare rea
lă in ceea ce privește utilizarea, 
cu prioritate, de către acest club 
a jucătorilor-studentl din toate 
institutele șl facultățile bucu- 
reștene. De fapt, una din clau
zele organizării noului club spe
cializat.

S-a asociat la acest neajuns șl 
o mare fluctuație a tehnicienilor 
care au pregătit echipa. După Th. 
Rădulescu s-au încercat diverse 
formule. Abia acum, se pare, s-a 
ajuns la cea mai fericită: de di
vizionara „A" răspund asistenții 
D. Mihalache și Al. Atanasiu, 
formația „B"-tineret a fost în
credințată fostului internațional, 
asistentul R. Chlriac, de pregă
tirea juniorilor, care activează 
în campionatul republican, se o- 
cupă antrenorul A. Costea, de 
juniorii II (prezenți în campio
natul municipal) prof. I. lacob, 
iar de grupele de copil, prof. C. 
Bossemayer. In sprijinul acestei 
noi orientări organizatorice și 
metodice, a unei munci de o ca
litate superioară se înscrie șl nu
mirea ca președinte al duhului 
a prof. dr. ing. Gheorghe Ilie. 
decanul Facultății de căi ferate, 
drumuri, poduri și geodezie, Iar 
ca vicepreședinți a asist. N. 
Cioroiu (retribuit), conf. Maria 
Șerban, responsabila catedrei de 
educație fizică și sport a Insti- 
tutului de construcții, și a prof. dr. 
Ing. Sfellan Dorobanțu, șeful ca
tedrei de Drumuri și Căi Ferate 
Adică oameni exigenți și respon
sabili față de destinele lui R.C- 
Sportul studențesc.

Cu actualul lot. care iTmtne — 
deocamdată — modest ca număr

în 
cu 
ln« 
re- 
nu

(25) — trei d 
lari, T. Toadei 
aflindu-se In i 
tilizabil pînă 
petiției — se > 
să se depășe. 
punct critic, c 
trecut. Motivu 
tească a jucâl 
mal in virstă 
Ueșan, frații E 
află mulți ju 
zlntă autentice 
vescu, Cojocar 
Gîrjabu, Vlmai 
pepinieră pri 
Păunescu, Con 
muncii antrenr 
T. Dlamandî). 
formația secun 
movarea in p 
dea, Bîzgan), j 
mite și el o as 
loaeă. Pentru., 
sprijinul conso 
înscriu și cele 
copii și juniori, 
la generală n: 
prof. C. Lung 
dustrial M.E.F. 
ing. Sever Spă( 

Un factor ca 
decisiv la succ< 
tul studențesc 
de baza mater 
tea folosirii, in 
renului lor de

Noua orientar 
Sportul student 
conducerea Ins 
structii. prin r 
Ghiocel, rectori 
conf. dr. ing. 
secretarul corn.1 
nu poate fi de 
Cum afirmă t 
tiți, deși drum: 
frunte rămîne < 
tr-o temeinică 
nădejdi ca pro? 
pe deplin reali 
scurt.



4PIONATE • COMPETIȚII
.CUPEI începe meciul de baraj

I Cj rcsîac(a âc miine, de Ia Petroșani, Jiul—r.C. Boia Marc

a 9. Re- 
jijSaru — 
Miculescu 
Toma — 
î — Bu- 
iuntea — 
i — Ris-

Ioan —

).

Rezultate
îotăm ca
?iței asu-
it nr 2),
-4, 6—4 :
-1. 6—3 :
-3, 6—4 :
■seu 6—1,
-2, 6—4 ;
—0, 6—3 :
-5, 6—2 :
Țiței 3—6,
nte 7—6,
6—2 , 6—2;

—4, 6—1.

M. GHINDĂ - M. ȘUBA 
PENTRU DESEMNAREA 

CAMPIONULUI DE ȘAH
în sala Clubului central de șah 

din Capitală (str. Vasile Conta 
nr. 16, et. 8) va începe luni me
ciul de baraj pentru desemnarea 
campionului de £ah al țării între 
marele maestru Mihai Șubă și 
maestrul internațional Mihai 
Ghindă, clasați la egalitate în 
recenta finală a întrecerii Con
form regulamentului, se vor 
disputa patru partide. în caz de 
egalitate titlul va reveni lui Mi
hai Ghindă, care în turneul final 
a avut un punctaj Sonneborg- 
Berger superior. Reuniunea înce
pe la ora 16.

CAMPIONATUL DIVIZIEI „A" 
REINTRĂ ÎN ACTUALITATE

UL PRIMĂVERII" LA BOX
ientă din 
ii neîncă- 
sportului 
care au 

ntre cerile 
le finală 
ii". Inie- 
t pe de- 
itre par- 

aplauze 
Dintre a- 
1 în care 
Iași) l-a 
I. Cern at 
d partide

C. Cucu (Met. Vaslui), V. Gîrga- 
vu (Steaua) b.p. Al. Cormoș (în
frățirea Oradea), N. Ciobanu 
(Steaua) b.p. M. Șurubaru 
(IAEM Timișoara). M. Ouatu 
(S.C. Bacău) b.ab.2 M. Miclăuș 
(Voința Cj.Napoca). Semigrea • 
I. Cîrlan (B.C. Galați) b.p. N 
Voicu (Semănătoarea), P. Bor- 
nescu (Dinamo) b.p. M. Pascal 
(Steaua), C. Trușcă (Met. Rm. Vîl- 
cea) b.ab.2 P. Stere (URBIS Buc.), 
G. Donici (B.C. Galați) b.ab.2 
St. Bîrleanu (Met. Hunedoara). 
(P. CRISTEA — coresp.).

I
I
I Sezonul fotbalistic oficial de

butează miine, odată cu intil- 
nirea restantă din etapa a

117-a. JIUL — F. C. BAIA 
MARE, care se va disputa Ia 
Petroșani, de Ia ora 15. Parti- 

Ida va fi condusă de M. Buzea
Ca centru), ajutat de C. Jurja 
și A. Jurja (toți din Bucu- 

Irești).
Alături de clasamentul „la 

zi“ pe care-1 prezentăm, să re- I amintim și programul etapei a 
18-a (prima din retur), care se 
va disputa sîmbăta viitoare.

1. UNIV. CRAIOVA 17 12 1 4 30-12 25
2. Dinamo 17 10 2 5 28 13 22
3. F.C.M. Brașov 17 9 3 5 23-19 21
4. F.C. Argeș 17 9 1 7 30-20 19
5. „U" Cj.-Napoca 17 8 2 7 19-18 18
6. S.C. Bacău 17 7 4 6 23-24 18
7. Chimia 17 8 2 7 21-31 18
8. Corvinul 17 8 1 8 31-25 17
9. Polit. lași 17 7 3 7 28-23 17

10. Steaua 17 7 3 7 25-21 17
11. A.S.A. Tg. M. 17 7 2 8 29-32 16
12. „Poli" Tim. 17 7 2 8 15-19 16
13. F.C. Olt 17 6 4 7 16-23 16
14. Prog.-Vulcan 17 7 2 8 25-31 16
15. Jiul 16 6 1 9 22-23 13
16. F.C. Baia Mare 16 5 2 9 18-26 12
17. Sportul stud. 17 5 2 10 17-25 12
18. F.C.M. Galați 17 5 1 11 22-39 11
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REȘIȚA. Gală frumoasă, cu 
multe meciuri bune, excepție fă- 
cînd doar partidele „greilor". Cele 
mai aplaudate meciuri : N. Toth
C. S.M. Reșița) — Fl. Barna (Mo
torul Arad) și M. Ciobotaru 
(IAEM Timișoara) — V. Simion 
(Litoral) în care primii sportivi 
au terminat învingători. Sub
liniem că din nou o nouă decizie 
eronată l-a ajutat pe „cocoșul"
D. Voinescu (C.F.R. Timișoara) 
să promoveze, de data aceasta 
în dauna lui Gh. Brumă (Rapid). 
Celelalte rezultate. Cat. semimus- 
că : A. Săli (Farul) b.p. V. Voi- 
cilă (Muscelul), D. Șchiopu 
(Steaua) b.p. N. Crăciun (Met. 
Buc.), Al. Turei (Voința Cj-Na- 
poca) b.p. C. Priseceanu (C.S.M. 
Reșița), V. Baes (Dinamo) b.p. 
R. Nedelcu (Rapid). Cocoș : N 
Nicolae (Muscelul) b.p. D. Mălă- 
escu (Met. Plopeni), E. Bihorean 
(A.S.A. Cj-Napoca) b.p. N. Ciu- 
bota.ru (Dinamo), C. Ghcorghjșor 
(Pistonul Slatina) b.ab, 2 V- Stan- 
cu (Rapid). Semiușoară : FI. Li- 
vadaru (Steaua) b.ab.2 G. Didiță 
(Steaua). V. Ioana (Muscelul) b.p. 
C. Buzduceanu (C.F.R. Craiova), 
FI. Stan (Dinamo) b.p. V. Morâru 
(Rapid). Șemimijlocie : I. Vladi
mir (Dinamo) b.ab.l Gh. Bacrlș 
(C.F.R. Craiova), M. Mihalaclie 
(Farul) b.p. V. Sîrbu (Met. Boc
șa), P. Roșu (Steaua) b. neprez. 
Gh. Covaci (Voința S. Mare). 
Mijlocie : V. Silaghi (Dinamo) 
b.p. N. Chîoveanu (Litoral), Gh, 
Butna.ru (Met. Suceava) b.ab.l 
A. Gherman (Met. Tg. Mureș), 
M. Sîrba (Electroputere) b.p. C. 
Dinu (Dinamo), I. Catană (C.S.M. 
Pitești) b.p. I. Mocanu (Met 
Bocșa). Grea : I. Cernat (Steaua) 
b.ab.3. V. Artenie (A.S.A. CIuj-Na- 
poca), D. Mien (B.C. Galati) b.p. 
St. Baciascbi (Crișul), C. Chiracu 
(B.C. Galati) b.p. C. Dafinoiu 
(B.C. Brăila), V. Vrînceanu (Di
namo) b.ab.l C. Bălan (Dinamo). 
(D GLAVAN — coresp.).

CARNET ATLETIC
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F.C. Olt
Jiul Petroșani
F.C. Baia Mare
F.C.M. Galați
F.C. Argeș
„U” Cluj-Napoca 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc 
Steaua București

- Progresul Vulcan (1-1)
- Dinamo București (0-3)
- Politehnica Iași (0-2)
— F.C.M. Brașov (1-2)
— Universitatea Craiova (2-3)
— Chimia Rm. Vilcea (1-3)
— Corvinul Hunedoara (1-4)
— Politehnica Timișoara (0-1)
- S.C. Bacău (4-0)

O etapă cu meciuri intere
sante. dominată de derbyul. 
de la Pitești. F.C. Argeș — 
Univ. Craiova, echipe care se

vor reîntîlni, peste numai pa
tru zile. în sferturile de finală 
ale „Cupei României". (în pa
ranteze — rezultatele din tur).

| SUCCES, PESCARU!

© Două competiții importante 
domină acest sfîrșit de săptămînă 
la atletism. Este vorba de con
cursul republican de sală al ju
niorilor mari și de concursul ln- 
terjudețean de cros. Primul se va 
desfășura în sala de atletism din 
Focșani și va reuni pe cei mai 
merituoși atlet! din generația care 
vine : al doilea, organizat de 
C.J.E.F.S. Bihor, adună la star
tul diferitelor probe, pe traseul 
de la Băile Felix, alergătorii pe 
teren variat. în funcție de rezul
tatele obținute acum vor fi selec
ționate loturile pentru „Crosul 
Balcanic" de la Sliven, din Bul
garia.

© Săptămînă viitoare, în sala 
din parcul sportiv „23 August" 
din Capitală, se va desfășura edi
ția a XIII-a a concursului repu
blican universitar de atletism și 
tot aici, dar peste 2 săptămîni. 
va avea loc „Cupa C.S.S.A. nr.4", 
concurs republican pentru junio
rii de categoria a IlI-a.

® în cadrul concursurilor de 
săritură în înălțime desfășurate, 
zilele trecute, în Cehoslovacia, au 
fost înregistrate rezultatele : 
PRAGA : bărbați : 1. Wszola (Po
lonia) 2,20 m, 2. Proteasa 2,20 
m, Frazier și Page (ambii 
S.U.A.) 2,20 m ; fete : 1. Kraczu-, 
kova (Polonia) 1,88 m, ...8. Mo
nica Matei 1,75 m ; TRINEC • 
bărbați : 1. Veselsky (Ceh.) 2,22 
m ...4. Proteasa 2.10 m ; femei : 
1. Rudolf (Ung.) 1,83 m, ...7. Matei 
1,75 m.
< Atleta Silvia Comămiceanu 

(C.S.Ș.A. C-lung) a înregistrat un 
nou record național de junioare 
la aruncarea greutății cu 15,65 m.
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Spectatorii prezenți azi pe 
„Municipalul" brașovean la 
partida amicală F.C.M. — Cor- 
vinul Hunedoara vor asista la 
o festivitate pe care — firește 
— eroul ei ar fi dorit să o a- 
mine cit mai mult : festivitatea 
de retragere din activitatea 
competițională a lui Nicolae 
Pescaru, de la F.C.M., jucător 
complet, pe care multi dintre 
spectatorii de azi il -știu pe 
gazon, în prima echipă a ora
șului, încă de pe cind erau co
pii. Pentru că Nicolae Pescaru 
a debutat la Steagul roșu, in 
Divizia „A", cu aproape două 
decenii in urmă, la 23 septem
brie 1962, la Brașov in meciul 
cu „U“ Cluj-Napoca (4—2 in 
favoarea gazdelor).

A intrat in joc in min. 85 
al partidei amintite, luind lo
cul lui Filimon, intr-un „11“ 
care se alinia astfel la fluierul 
arbitrului bucureștean Mihai 
Popa : Haidu — Bărbuleșcu, 
Jenei, Campo — Filimon, Szi- 
geti — Hașoti, Năftănăilă, Fu- 
sulan, Meszaros, Selymesi. A 
jucat atunci doar cinci minute, 
dar antrenorul Silviu Ploeștea- 
nu a intuit talentul și ambiția 
lui Pescaru care, iată, pără
sește cu capul sus gazonul,

după aproape 20 de ani in care 
a fost alături de echipa sa și 
la bine (citește : prezența for
mației din Brașov in Divizia 
„A" sau in cupele europene) 
și la rău (cind „dragostea" bra
șovenilor a retrogradat in 
„B"...).

Pescaru va intra de azi în 
rlndul antrenorilor. Un antre
nor care va avea ce povesti 
copiilor de care se va îngriji, 
pentru că a jucat 517 meciuri, 
în campionatele Diviziilor „A" 
și „B“ ! Cifra constituie, pro
babil, un record absolut in fot
balul nostru : 310 partide în 
,,A“ și 207 in „B“. Dintre a- 
cestea, 481 pentru Steagul roșu 
F.C.M. (fără a mai socoti pre
zențele in „Cupa României", 
competițiile europene și balca
nice intercluburi etc.), celelal
te 36 le-a disputat sub tricoul 
Chimiei Făgăraș, în Divizia 
„B“, pentru care a jucat în 
perioada 31 ianuarie 1961 —
15 august 1962. Născut la 27 
martie 1943, la Breaza, a fost 
legitimat pentru prima dată la
16 ani, în septembrie 1959, la 
Becleana din Beclean pe So
meș, de unde a trecut la Pro
gresul Făgăraș (în februarie 
1960) și apoi la Chimia.

Cele trei tricouri naționale 
ale lui Pescaru completează 
„zestrea" lui fotbalistică, deși 
părerea lui Valentin Stănescu, 
unul din foștii lui antrenori, 
este că ,,Pescaru ar fi jucat 
cu siguranță de 25—30 de ori 
în prima reprezentativă dacă 
ar fi evoluat la o echipă din... 
Capitală", părere la care sub
scriem întru totul.

Să-i urăm succes lui Pescaru 
in noua profesiune, căreia cre
dem că i se va dedica cu a- 
ceeași pasiune pe care a do
vedit-o pentru fotbal, ca ju
cător.

Succes, Pescaru !
Mircea TUDORAN

PUBLICUL AȘTEAPTĂ
Ne mai desparte o singură săptămînă de startul comoeti- 

tional oficial 1981, de premiera stagiunii de primăvară 
pentru care „actorii" și-au pregătit rolurile două luni în
cheiate. în vederea mult așteptatului eveniment fotbalistic, 
astăzi și miine au loc repetițiile generale, cu public. Un 
public atașat trup și suflet echipelor favorite, dar — așa 
cum a rezultat și rezultă din opinia lui. găzduită în coloa
nele noastre la rubrica „Ne scriu cititorii" — și exigent 
față de calitatea jocului practicat de reprezentantele pri
mului eșalon fotbalistic.

Informați, la zi, de cantitatea efortului cheltuit de jucă
tori în timpul pregătirilor iernii, spectatorii (care vor lua 
loc astăzi și miine în tribune pentru a urmări ultima repe
tiție înaintea ridicării cortinei) se vor declara, probabil, 
satisfăcuți numai în măsura în care volumul a servit cali
tății. Adică în măsura în care kilometrii parcurși pe pan
tele munților, halterele și ganterele vor fi îmbunătățit sim
țitor... tehnica în viteză, gîndirea creatoare și chiar puterea 
morală... în măsura în care, toate la un loc, îl vor fi „ar
mat" pe jucător cu calitățile cerute fotbalistului polivalent, 
cu atuurile necesare îndeplinirii în teren a sarcinilor du
ble. A acelor norme încă prea mult discutate la echipele 
noastre, deși în fotbalul internațional, cu care ne confrun
tăm. ele sînt o realitate obișnuită. Nu de azi, nu de ieri, 
ci de vreo două decenii, de pe vremea lui Di Ștefano. un 
fundaș, un mijlocaș și un înaintaș, în același timp, la echi
pa lui. „Un jucător-orchcstră", cum îl caracteriza recent 
Helenio Herrera pe Don Alfredo, considerat, în viziunea 
despre fotbal a „magului", mai mare chiar decît celebrul 
Pel<5.

Se înțelege, desigur, că examenele de astăzi și miine ale 
jucătorilor noștri sînt și ale... antrenorilor lor.; printre ei, 
tehnicieni reputați, dornici — după cum au declarat, cu 
mai multe prilejuri, în această lungă perioadă de inter- 
sezon — să-și aducă o sporită contribuție* la afirmarea 
fotbalului românesc în arena internațională, acolo unde, 
în anii din urmă, prin unele echipe de club și, cu precă
dere, prin reprezentativele „A" și de tineret, fotbalul nos
tru a făcut cîțiva pași înainte.

Următorii pași, mai mari, mai energici, îi așteptăm (îm
preună cu nenumărații iubitori ai sportului cu balonul ro
tund) să se producă în această primăvară, prin intermediul 
celei mai importante competiții interne, campionatul Divi
ziei „A". Singurul în măsură să asigure, etapă de etapă, 
prin adeziunea totală a tuturor celor 18 formații, PRO
GRESUL TEHNIC, REAL.

Gheorghe NICOLAESCU

De vorbă cu arbitrul Augustin Deleanu

DtSPRE PENAITYUL Df IA MADRID
Șl CRIT1CIIE ADRESATE LUI SANTAMARIA...

Ieri 'ne-a vizitat la redacție tînârul 
arbitru internațional AUGUSTIN DE
LEANU care împreună cu M. SALO- 
MIR (ambii la linie) «I C. JURJA 
(la centru) au oficiat la partida a- 
micalâ SPANIA - FRANȚA diiputatâ 
miercuri ți, reamintim, încheiata cu 
1-0 pentru gazde.

— Cum a fost la Madrid ?
— Un meci greu de condus din 

cauza multor faze caro au dat ioc 
la diverse interpretări din partea 
Jucătorilor. De pildă, francezii au 
pretins in două rinduri lovituri de la 
11 m, ca șl gazdele. Deși n-a fost 
deloc vorba de așa ceva.

— Dar spaniolii au cîștigat din pe
nalty, totuși...
- A fost o infracțiune clară ca Iu*

mina zilei. Santillana a centrat de 
pe partea stingă, Juanito se pregă
tea sâ trimită balonul, cu capul, In 
plasa, dar a fost împiedicat vizibil sâ 
înscrie un gol iminent. Ziariștii șl 
oficialii ap fost de acord in unani
mitate cu decizia dictată fără echi
voc de colegul meu C. Jurja. Cred 
că ne-am achitat bine de sarcina, 
repet, deloc ușoara, încredințată ce
lui mai tînâr „trio" de arbitri ro
mâni.

— Cum a fost jocul ?
— Fârâ strălucire. Francezii, mai 

buni sub unele aspecte, au ratat, 
insă, ocazii imense, spaniolii, mai 
vulnerabili In faza de apărare șî cu 
multe minusuri la capitolul „organi
zarea jocului". A doua zi, dealtfel, 
ziarele s-au și... repezit asupra an
trenorului Santamaria cu titluri tă
ioase, de genul: „Așa nu putem 
cîștiga campionatul mondial".

— După cum am văzut, Del Bos
que n-a fost în „11*-le țârii gazdă. 
Ce a fost cu el ?

— Am aflat câ in meciul de cam
pionat disputat, la Madrid, de e- 
chipa sa, Real, cu Valencia, a fost 
eliminat din teren și suspendat timp 
de doua etape. După cum vedeți, 
federația de specialitate este foarte 
aspră cu indisciplinații, indiferent 
cum îi cheamă, ce valoare au și la 
ce echipă joacă...

Stelian TRANDAFIRESCU

DIVIZIA „A" DE BASCHET 
(f), GRUPA 7-12

TIMIȘOARA, 20 (prin telefon), 
întrecerile ultimului turneu al 
Diviziei ,,A" de baschet feminin 
— grupa valorică 7—12 — au con
tinuat în sala „Olimpia" din Ti
mișoara. Iată rezultatele :

ICEMENERG C.S B. București — 
Rapid București 86—65 (39—33). A 
fost un meci cu un rezultat ne
scontat, dar cîștigat pe merit de 
baschetbalistele de la ICEME
NERG.

Olimpia București — Progresul 
București 62—49 (33—25).

Universitatea Timișoara — Mo
bila Salu Mare 70—51 (34—35), .

Astăzi și miine divizio
narele „A" susțin noi me
ciuri amicale. AST Azi : 
F.C.M. Brașov — Corvinul 
Hunedoara, Universitatea 
Craiova — Rapid Bucu
rești (ambele la ora 15,30), 
F.C. Argeș — Steaua (ora 
15,15), Ceahlăul P. Neamț
— Politehnica Iași (la ora 
15); MÎINEî F.C.M. Galați
— Legia Varșovia, „Poli" 
Timișoara — F.K. Martin 
(Cehoslovacia), F.C. Brăila
— Dinamo București, S.C. 
Bacău — Unirea Focșani, 
Mecanică fină — Steaua, 
Viitorul Gbeorghenl — 
A.S.A. Tg. Mureș (toatfl 
la ora 11).
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I© JOI SEARA, Comisia de dis

ciplină a F.R.F., luind în discu
ție cazurile restante din turul 
campionatului, l-a suspendat pe

13 etape pe Bența (F.C.M. Brașov), 
care în meciul cu F.C. Olt« la o 
decizie a arbitrului, a protestat în 
mod repetat, Inc ițin d publicul. O

I sancțiune care ar trebui să-i pună 
pe ginduri pe jucătorii ce nu-și 
stăpînesc nervii... Au fost sancțio
nate Și cîteva echipe din campio-

- natul Diviziei „C" pentru in frac- 
1 țiunj să.vîrșite în meciurile din 

tur. Astfel, formația Silvicultorul

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
Maleru (seria a X-a) a pierdut 
cu 0—3 meciul din etapa a Xl-a, 
cu Minerul Băiuț (pe teren 3—1) 
pentru substituirea unui jucător. 
Unirea Tomnatic (seria a VIH-a) 
și C.S.U. Brașov (seria a XU-a) 
au fost suspendate pe cite o e- 
tapă (pierd cu 0—3 jocurile din 
etapa a doua a returului) pentru 
abateri și lipsuri organizatorice 
In meciurile de juniori. Unirea 
a folosit jucători care au depășit 
vîrsta junioratului, Iar C.S.U. n-a 
asigurat asistenta medicală pe 
teren

O VIITORUL GIIEORGHENI — 
SLASH WROCLAW (Polonia) 
2—0 (2—0). Au marcat: Bartha ș! 
Tudose (din 11 m). (C. MALNAȘI
— coresp.).

® F.C. ȘOIMII I.P.A. SIBIU - 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—0 (1—0) 
Au marcat : Țurlea și Avram (I. 
BOTOCAN — coresp.).

A OLIMPIA SATU MARE — 
ÎNFRĂȚIREA ORADEA 1—1 (0—0) 
Au marcat Hateganu — din 11 m, 
respectiv Munteanu. (Z. KOVACS
— coresp.).

A STRUNGUL ARAD — U.T. 
ARAD 0—2 (0—1). Autorii goluri
lor : Csordas și Mușat. (N. S TRA
JAN — coresp.).

0 C.P.L. CARANSEBEȘ — C.S. 
BOTOȘANI 1—2 (1—1). Au Înscris

pentru divizionara „B" Macovel 
și Epure, respectiv Pețac. (N. 
MAGDA — coresp.).
• ÎN MUNICIPIUL GH. GHEOR- 

GHIU-DEJ s-a desfășurat „Cupa 
C.S.M. Borzești". cu participarea 
a patru echipe (două de „B"). 
Trofeul a revenit echipei C.S.M, 
Borzești. care a dispus. în fina
lă, de Ceahlăul P Neamț cu 5—1. 
Alte rezultate: C.S.M. Borzești — 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 2—1, 
Energia — C.S.U. Galați 2—1, 
Ceahlăul — C.S.U. Galați 8—7 
(după executarea loviturilor de 
la 11 m). (Gh. GRUNZU — co
resp.).
• GLORIA BUZĂU — UNIREA 

FOCȘANI 3—1 (0—0). Autorii go
lurilor: Radu, Stan și Dotare, 
respectiv Pastia (din 11 m). Sîm- 
bătă, Gloria joacă, acasă, cu C.S 
Tîrgoviște. (M. CHISLING — co- 
fesp.).
• ..MEMORIALUL MIHAI JI- 

JIC“. Ieri, în cadrul „Memoria
lului Mihai Jijic", care se dispută 
la Reșița, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: C.F.R. Timișoa
ra — Elăre Spartacus Bckescsaba 
(Ungaria) 1—1 (1—0): au marcat 
Stoișin și Zomborgy; Chimia Rm. 
Vîlcea — F.K. Martin (Cehoslo
vacia) 1—2 (1—1): au marcat Pre
da și respectiv Bîelik și Gh. 
Georgescu (autogol). (Doru Dinu 
GLAVAN — coresp.).

UNIREA ORADEA — RE
COLTA S ALON TA 10—1 (6—0).

LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CONFIRMĂRI ȘI PROMISI

UNI... La prima vedere, rezul
tatele concursului Pronosport do 
duminica trecută lăsau Impresia 
că nu se vor Înregistra premii 
consistente. Iată, insă, că omolo
garea cîștigurilor a consemnat 
un nou șl veritabil succes: numai 
13 participant au reușit să in
dice pronosticuri exacte la toate 
meciurile ; jucînd pe un buletin 
achitat 1000/„, Vasile Hutanu din 
Focșani a obținut frmuoasa sumă 
de 50.000 lei, celorlalți 12 revenln- 
du-le cite 12.500 lei pe variante 
achitate 25%. Totodată, este de 
remarcat valoarea unitară a cîști
gurilor de categoriile a II-a și 
a IlI-a, respectiv 2.288 lei șl 314 
lei, precum și reportul de 65 992 
lei pentru categoria I a concursu
lui de miine, 22 februarie 1981, 
care vă poate aduce șl dv. sa
tisfacții dintre cele mai frumoa
se....
• AȚI JUCAT LA LOTO 2 7 

Miine, la ultima tragere Loto 2 
din această lună, puteți obține și 
dv. ni'ari cîștiguri în AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ și IMPOR
TANTE SUME DE BANI. Nu ui
tați, însă, că ASTAZI este ULTI
MA ZI de participare ! (Tragerea 
va avea loc la ora 16,30 în Bucu
rești, str. Doamnei nr. 2 ; nume
rele cîștigătoare urmează a fi 
transmise in cursul seri! la radio 
si pe micul ecran).
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 20 FE
BRUARIE 1981. Extragerea I: 44 
63 8 4 45 2 7 3 6 67 23; extragerea 
a n-a: 16 68 11 77 62 48 65 7 85. 
Fond total de cîștiguri: 1.602.661 
lei din care 489-192 lei report la 
categoria I.

bota.ru
Butna.ru


SE PROFILEAZĂ SEMIFINALISTELE 
IN „CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL (m)

Vineri a continuat — în cele patru grupe — desfășurarea între
cerilor din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei României" la 
handbal masculin. Formațiile care au cucerit cea de a doua vic
torie. sînt virtual calificate pentru grupele semifinale.

în Cupele europene de volei

DINAMO Șl STEAUA
AU CÎȘTIGAT CU 3-0

GRUPA A

ORADEA, 20 (prin telefon). 
II.C. Minaur și-a asigurat o 
detașată calificare în semifi
nale.

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— C.S.M. REȘIȚA 33—15 
(19—8). Marcatori: Haberpursch
7, N. Voinea 7, Mironiue 6, 
Panțîru 5, Stamate 3, Oros 2, 
Iacob 1, Eu pui 1 și Halmagyi 
1, respectiv Bartl 3, Gliga 3, 
Pascu 3, Năsturel 2, Kapor- 
nyai 1, Bertok 1, .Tula 1, Ciu- 
culescu 1. Foarte bun arbi
trajul cuplului orădean Gh. 
Șandor — Fr. Eakomcsik.

GLORIA ARAD — RELON 
SAVINEȘTI 21—18 (11—7). Au 
marcat : Vojtilă 7, Kolleth 4, 
Mitică 3, Ionescu 3, Dcacu 2, 
.Icnea 1, Lincă 1 — respectiv 
Zăbavă 5, Zamfir i, Samson 3, 
Condur 3, Petre 2 și Marin 1. 
(Ilie GHIȘA — coresp.).

GRUPA B

PITEȘTI, 20 (prin telefon).
DINAMO BUCUREȘTI — 

COMERȚUL CONSTANȚA 26— 
19 (13—9). Au marcat: Flan-
gea 11, Durău 5, Bedivan 3. 
Prica 2, Grabovschl 2, Oprea 
1, Tase 1, Andreescu 1, res
pectiv Ghimeș 6, Baican 5, U- 
rioc 3, Damian 3, Giurgiu 1, 
Aii 1. Au arbitrat bine P. 
Sîrbu și E. Atheș (Arad).

DINAMO BRAȘOV — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 21—16 
(11—6), Au înscris : Cojocaru
8, Dumitru 5, Bota 3, Chicom- 
ban 2, Mintiei 2, Nedici 1 — 
pentru Dinamo. Dumitru 6, 
Cornea 5, Stuparu 2, Nicola 2, 
Agapie 1 — pentru Universita
tea. Au arbitrat V. Ciucă și 
Tr. Șchiopu (Timișoara). (Die 
FEȚE ANU — coresp.).

GRUPA C

BRAILA, 20 (prin telefon). 
Peste 2 000 de spec' atori au a- 
sistat la o reuniune cu . me
ciuri frumoase, pasionante.

CONSTRUCTORUL C.S.U. 
ORADEA — C.S.M. BORZEȘTI 
20—19 (7—11) ! Au înscris : 
Bucioacă 8, Cimponeru 5, Blaș

COMPETIȚIILE INTERNATIONALE ALE TENISMANILOR JUNIORI
Au fost trase la sorti com

petițiile internaționale de tenis 
ale juniorilor pe anul acesta. 
Iată locurile echipelor noastre: 
la BĂIEȚI, în Cupa Galea, în 
zona de la Gyor (Ungaria), la 
5—8 iulie : România — Dane
marca și Ungaria — Turcia. în- 
vingătoarea urmînd să întil- 
nească formația Cehoslovaciei ; 
in Cupa Vasco Valerio, la Ve-

SARAJEVO ÎN PERSPECTIVA J.O. DE IARNĂ ’84
Nu numai capacitatea recunoscută a 

sportului iugoslav ta organizarea competi
țiilor de anvergură i-a determinat pe cel 
care conduc mișcarea olimpică mondială să 
încredințeze orașului Sarajevo, capitala 
R.S. Bosnia șl Herțegovtaa. rolul de gazdă 
a J.O. de Iarnă din 1984, d șl posibilitățile 
naturale, frumusețea mediului înconjură
tor, apropierea bazelor pentru toate spor
turile prezente în programul J.O, Munți 
înalțl, de o neasemuită frumusețe, situați 
ta jurul orașului Sarajevo, asigură practi
carea optimă a tuturor sporturilor de iar
nă. Pe o rază de circa 25 km din centrul 
orașului se teșiră marile baze sportive :
• JAHORINA, 1913 m altitudine. Specia

liștii consideră complexul sportiv de aci 
ca unul dintre cele mal frumoase din lu
me. Este constituit din trd pîrtii de con- 
rurs pentru probele de slalom special, sla
lom uriaș și cobortre care îndeplinesc toate 
"ondițiile cerute de federația internațională 
de schi. Pe Jahorina au fost organizate, 
de-a lungul anilor, mari competiții inter
naționale de schi. Complexul este legat de 
oraș prin două șosele asfaltate. Are con
diții do cazare foarte bune.

S JGMAN-BJELASNITA, 2067 m altitu
dine. Complex sportiv care alătură, în mod 
fericit, plrtii de concurs de înaltă calitate 
pentru probele alpine, cele nordice și bi- 
atlon. Unele din ele există, altele vor ti

construite ptaă la începerea J.O. de iarnă 
Tot aid se vor desfășura și probele de să
rituri de pe cele trei trambuline, a căror 
construcție a început.
• TREBEVICI — 192» m altitudine. Locul 

unde se vor desfășura probele de bob șl 
sanie, situat la circa 10 km de oraș, pîrtla 
de bob se află ta construcție.

In vara aceasta va începe, ta centrul o- 
rașulul, alături de stadionul Koșevo — care 
poate primi 50 000 de spectatori șl unde va 
avea loc festivitatea de deschidere a J.O. 
de iarnă ’84 — construcția unei săli cu e 
capacitate de 9 000 de locuri, în care se 
vor desfășura Întrecerile de hochei. Pe lin
gă bazele amintite, există șl altele mal 
mici, de asemenea adecvate desfășurării 
concursurilor: Romanlja, Ozren, Trescavița.

Orașul Sarajevo — cu circa 420 090 de lo
cuitori, al treilea oraș din Iugoslavia, la 
535 m altitudine — este situat în centrul 
acestor locuri de desfășurare a concursuri
lor șl asigură bune condiții și confort deo
sebit atlt pentru concurent! cît și pentru 
vizitatori. Condițiile climaterice și meteoro
logice stat, de asemenea, favorabile: zăpa
da atinge 2—4 m grosime, temperatura me
die anuală, ta centrele sportive amintite, 
este de 0 grade iar în oraș de 9.7 grade. 
In centrul sportiv Jahorina zăpada se men
ține 190 de zile pe an. iar pe Bjelașnița 217 
zile. In orașul Sarajevo și în centrele spor

4, Harapu 1 și Șandor 1, res
pectiv Tărniceru 5, Gheorghe
5, Vranău 3, Mureșan 3, Da- 
cău 2, Timaru 1, Zamfirescu 1.

STEAUA — UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI 24—16 (13—7). 
Lideră autoritară a acestei gru
pe, Steaua a încintat din nou 
publicul brăilean. De bun au
gur revenirea lui Marian Du
mitru care, în acest meci, a 
fost cel mai bun de pe teren. 
Au înscris : Dumitru 8, Stingă 
5, Stockl 4, Drăgăniță 3, Bir- 
talan 2 și Berbece 2 — pentru 
Steaua, Cosma 5, Vărgălui 5, 
Bocan 3. Nițu 2 și Ignat 1 — 
pentru Universitatea București. 
(Traian ENACHE — coresp.).

GRUPA D

ARAD, 20 (prin telefon).
POLITEHNICA TIMIȘOARA

— MINERUL CAVNIC 23—20 
(13—13). Au marcat : Feher 7. 
Folker 6, Diliță 2, Sukct 2. 
Ianto 2. Knuff 2, Cioroianu 1 
și Voicu 1, respectiv Gnand 7, 
Linguraru 5, Odae 4, Chircu 
2, Ignătescu 1 și Cojocaru 1. 
Au arbitrat cu scăpări Z. He- 
gedus și D. Zaharia (Arad).

ȘTIINȚA BACAU — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
39—25 (16—12). Marcatori :
NICOLESCU 17 (!), Szemesi
6, Hornea 5, G. Berbecaru 3, 
Furnea 3, Alexandru 3, Vasilca 
2 — pentru Știința, Petru 11, 
Avram 3, Căldare 3, Jurcă 3, 
Stadler 2, Irimieș 1, Mircea 1, 
Bădosu 1 — pentru Universi
tatea. Au condus VI. Cojocaru 
și C. Ștefănescu (Craiova). 
(Ion IOANA — coresp.).

★
Astăzi, in ultima rundă a 

sferturilor de finală, au loc 
următoarele partide : Relon 
Săvinești — C.S.M. Reșița, 
Minaur — Gloria Arad (Ora
dea), U. Craiova — Comerțul 
Constanta, Dinamo București
— Dinamo Brașov (Pitești). 
Constr. C.S.U. Oradea — U. 
București, Steaua — C.S.M. 
Borzești (Brăila), Minerul Cav- 
nic — U. Cluj-Napoca, Știința 
Bacău '— Poli Timișoara (A- 
rad).

neția, la 7—9 august : Româ
nia — Italia, urmînd a juca 
finala zonei cu una din echipe
le Ungariei. Poloniei sau An
gliei ; la FETE, în Cupa Annie 
Soisbault (pînă la 21 ani), la 
Karlovy Vary, la 10—12 iulie : 
România — Norvegia și cîști- 
gătoarea cu Franța, de cealaltă 
parte fiind echipele Austriei și 
Cehoslovaciei ; în Cupa Hel-

PALMA DE MALLORCA, 20 
(prin telefon). Turneul final al 
actualei ediții a C.C.E. la volei 
masculin a debutat în „Palacio 
municipal de deportes". în con
diții mai puțin obișnuite pentru 
localnici, cu partida dintre Di
namo București și echipa fin
landeză Pieksamaen NMKY. în 
frumoasa sală de sport, nepre
văzută cu instalația de încălzire 
(datorită climei de obicei blîn- 
de). spectatorii au fost nevoiti 
să se îmbrace gros. în timp ce 
voleibaliștii suflau de zor în 
palme pentru a-si încălzi dege
tele.

Prima adversară a dinamovis- 
tilor, echipa Pieksamaen, a ve
nit însoțită de uq^grup nume
ros de suporteri care au incu- 
raiat-o insistent încă de la în
călzire. O echipă robustă, chiar 
impresionantă prin forța deo
sebită și buna orientare tactică 
în atac, dar care a manifestat 
o serie de minusuri de ordin 
tehnic care-i reduc mult din 
posibilitățile de joc și care în 
partida cu Dinamo au fost de
terminante in balanța victoriei. 
Dinamo — și datorită frigului, 
poate si a subestimării adver
sarului — nu a realizat jocul 
cu care ne-a obișnuit în ultima 
vreme.. Blocajul s-a grupat bine, 
dar nu a avut eficienta aștep
tată (a sărit prea înalt. în timp 
ce adversarii atacau razant), 
s-au greșit multe servicii, au fost

★
ARLON, 20 (prin telefon). în 

sala de jocuri a Complexului 
sportiv l’Hidryon din localitate, 
în fata unui numeros puolic 
dornic să urmărească cîteva 
dintre cele mai bune echipe 
de volei de pe continent, cali
ficate în turneul final al „Cu
pei cupelor", au început vineri 
seara întrecerile. Meciul inau
gural a opus formațiile mascu
line Steaua București si Ț.S.K.A. 
Septemvrisko Zname Sofia, am
bele formații cu o frumoasă 
carte de vizită.

Conform așteptărilor, partida 
a fost echilibrată, ambele for
mații făcînd eforturi vizibile 
pentru a se desprinde. Mai 
calmi în finalurile de set. re
prezentanții noștri și-au adju
decat victoria cu 3—0 (12. 11, 
13). Dintre elevii antrenorilor 
Aurel Drăgan și Octavian Cre- 

vetia (pînă la 16 ani), în Aus
tria, la 11—13 iulie : România 
— U.R.S.S., cîștigătoarea întîl- 
nind în finala zonei una din 
echipele Austriei, Italiei sau 
Ungariei ; în Cupa Europei (pî
nă la 14 ani), la 5—7 iulie : 
România — R. F. Germania și 
Anglia — Olanda, două echipe 
cali£icîndu-se pentru finale. 

irosite cu ușurință situații de 
finalizare. Dar, Dinamo a fost, 
după un început mai nesigur 
(3—8 în primul set), la cîrma 
jocului cîștigînd cu 3—0 (11. 5. 
10). Din sextetul nostru am re
marcat jocul constant bun al 
lui Oros. intervențiile curajoase 
ale lui Dumănoiu și Vrîncut în 
momentele grele, serviciile difi
cile ale lui Tutovan (dar nu și 
de mare regularitate), precum și 
jocul foarte bun. în partea a 
doua a setului trei, al lui Căta- 
Chitiga introdus în teren cînd 
finlandezii conduceau cu 5—1, 
după care a urmat egal la 6 și 
set cîștigat la 10.

Arbitrii spanioli Antonio Ca
brera și Victoriano Perez au 
condus foarte bine următoarele 
formații : DINAMO — Oros, 
Dumănoiu. Vrîncut. Enescu (Că- 
ta-Chitiga). Tutovan (Păușescu). 
Girleanu ; PIEKSAMAEN
NMKY — Juvonen, Sivonen, 
Olli (Liukkonen), Savio (Toiva- 
nen, Tikkanen. Roivainen). Ro- 
tinen. Parkkali.

La conferința de presă de 
după meci, atît antrenorul di- 
namovistilor. William Schreiber, 
cit si Cornel Oros. căpitanul a- 
cestora. au declarat că princi
pala cauză a jocului sub nivelul 
obișnuit a fost frigul din sală, 
si au promis, pentru sîmbătă și 
duminică, jocuri de un nivel 
mai ridicat.

Aurelian BREBEANU

★ *
tu s-au remarcat printr-un joc 
constant bun în toate comparti
mentele : Niculae Pop. Petre 
Ionescu si Florin Mina.

în următoarele două partide. 
Steaua va întîlni pe Avtomobi- 
list Leningrad (sîmbătă) și 
C.H. Bratislava (duminică).

★
Pînă la închiderea ediției nu 

ne-au parvenit rezultatele me
ciurilor : Gwardia Wroclaw — 
Ț.S.K.A. Moscova (C.C.E.) și 
Avtomobilist — C.H. Bratislava 
(C.C.).

300 DE ATLEțI ȘI ATLETE LA STARTUL ( L

PE TEREN ACOPERIT
Astăzi și mîine se vor desfă

șura la Grenoble întrecerile ce
lei de-a 12-a ediții a campio
natelor europene de atletism pe 
teren acoperit, competiție la ca
re și-au anunțat participarea 
peste 300 de sportivi și sportive 
din 23 de țări.

în prima zi sînt programate 
probele de triplusalt, înălțime, 
50 m plat bărbați, greutate, 
lungime și 50 m garduri femei, 
iar duminică se vor disputa 
probele de înălțime, 400 m, 800 
m. 1500 m. 50 m plat femei.

tive adiacente există, în prezent, 18 hote
luri de categoria A șl B care pot asigura, 
în total, cazarea a circa 3 700 de persoane. 
Pînă la Începerea Jocurilor se vor mal con
strui tacă 10 hoteluri, astfel Incit să fie 
asigurată cazarea. In condiții dintre cele 
mal bune, pentru circa 3 000 de sportivi șl 
oficiali, 800 ziariști, a miilor de turiști din 
lumea întreagă, care vor fi prezențl la 
Jocurile Olimpice de iarnă '84.

Recent, Ia o conferință de presă, pre
ședintele comitetului de organizare a J.O. 
de iarnă de la Sarajevo, care este șl pri
marul orașului, a declarat că toate con
strucțiile, obiectivele necesare J.O., vor fi 
terminate ptaă ta februarie 1983, etnd se 
va organiza o repetiție generală, un concurs 
preollmplc. Șl după modul cum se lucrea
ză. nu există nici un dublu că așa va ti.

Concurențil, oficialii, spectatorii vor putea 
vedea la Sarajevo șl altceva declt compe
tițiile Iernii. Oraș despre a cărui existență 
se amintește tacă ta mileniul 3 i.e.n. are 
în prezent 254 de instituții culturale. bi
blioteci, case de cultură, precum și tradi
ționale festivaluri de muzică, poezie și 
teatru.

în anii socialismului, Sarajevo a devenit 
un centru sportiv de seamă al Iugoslaviei, 
adeseori gazdă a unor competiții interna
ționale, ca de pildă campionatele mondiale 
de baschet șl tenis de masă. „Skenderlja" 
este locul tradițional de desfășurare a ma
rilor meciuri de baschet, pentru că, așa 
cum se știe, campioana europeană a clu
burilor de baschet este echipa Bosna din 
Sarajevo.

întreg ansamblul de baze sportive, price
perea. entuziasmul și capacitatea organi
zatorică ale prietenilor și vecinilor noștri 
iugoslavi, cadrul natural adecvat și pita de 
frumusețe, toate constituie garanția reușitei 
depUne a organizării Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Sarajevo ’84.

Gh. GLISICI

CONVORBIRI 
ROMÂNO-ITALIENE 

iN DOMENIUL SPORTULUI
La invitația Consiliului Na

țional pentru Educație Fizică 
și Sport, în zilele de 17—19 fe
bruarie a.c. s-a aflat în țara 
noastră o delegație a Comite
tului Olimpic Național Italian 
(C.O.N.I.), condusă de dr. Mario 
Pescante, secretar general.

Cu acest prilej, au avut loc 
convorbiri cu privire la dez
voltarea relațiilor sportive ro- 
mâno-italiene. Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S.. și dr. 
Mario Pescante au semnat pro
tocolul de colaborare sportivă 
între C.N.E.F.S. și C.O.N.I. pen
tru anul 1981.

La semnare a fost de față 
E. M. Bolasco, ambasadorul 
Italiei la București.

DUPĂ demisia antrenorului 
echipei naționale a Olandei, Ian 
Zwartkruls. ca urmare a slabei 
comportări a „portocaliilor" 1» 
El Mundlalito, la cîrma repre
zentativei olandeze va veni, scrie 
presa internațională. Kees Rijvers, 
fost antrenor al lui P.S.V. Eind
hoven, unul dintre cei mai co
tați tehnicieni europeni.

CAMPIONATUL Amedcil d« 
Sud pentru echipe de juniori a 
programat la Quito două meciuri, 
încheiate cu următoarele rezul
tate: Bolivia — Paraguay 2—1 
(0—0); Ecuador — Columbia 3—1 
(1—0). In clasamentul grupei pre
liminare A, conduce Bolivia, cu 
3 puncte, urmată de Ecuador — 
2 puncte.

IN TURNEUL pe care-1 între
prinde ta Iugoslavia, echipa De
brecen (Ungaria) a evoluat la 
Skoplle în compania formației lo
cale Vardar. Victoria a revenit 
jucătorilor iugoslavi cu 2—0 (1—0).

IN OPTIMILE de finală ale 
„Cupei Angliei", echipa Exeter 
din liga a IU-a a campionatului 
a eliminat cu scorul de 4—0 for
mația Newcastle. In sferturile de 
finală, Exeter urmează să întn- 
nească pe Tottenham Intr-un med 
restantă din campionatul englez, 
echipa Nottingham Forest a în
vins ta deplasare, cu 2—1, forma
ția Stoke City.

lungime, prăjină, greutate, 400 
m. 800 m. 1500 m, 50 m gar
duri și 3000 m plat bărbați.

• TELEX •
BASCHET • La Dlmitrovgrad 

în al doilea meci amical dintre 
selecționatele masculine ale Bul
gariei și Greciei, baschetbaliștil 
bulgari au cîștigat cu 91—76 
(39—36), după ce pierduseră pri
mul ioc cu 83—84

CICLISM • Cursa de 6 zile 
de la Milano a fost cîștigată de 
cuplul Francesco Moser (Italia) — 
Patrick Sercu (Belgia), care a to
talizat 259 d.

HANDBAL @ Turneul mase uliu 
desfășurat în Kuweit s-a înche
iat cu victoria selecționatei țării- 
gazdă, urmată în clasamentul fi
nal de Japonia și R.P. Chineză, 
în ultimul meci Kuweitul a între
cut cu 27—26 (13—11), reprezen
tativa R.P. Chineze.

HOCHEI • La Sofia s-a dispu
tat întUnirea internațională ami
cală dintre prima echipă a Bul
gariei șl selecționata de tineret 
a României. Partida s-a încheiat 
cu 2—0 (0—0 2—0, 0—0) în fa
voarea gazdelor.

SCHI • Proba feminină de sla
lom uriaș din cadrul campiona
telor de schi-alptn ale Canadei* 
desfășurată pe pîrtla de la 
Stoneham (Quebec), a revenit 
Dlanel Haight, urmată la 29 su
timi de secundă de Kathy Krel- 
ner. & Campionatele de schi-al- 
pin ale Elveției au programat pe 
pîrtla de la Wangs-Pizol proba 
masculină de slalom uriaș, cîști
gată de Joel Gaspoz — 2:21.90

TENIS • în turneul internațio
nal de la Nantes (Franța), cam
pionul de tenis al țării noastre 
Florin Segărceanu l-a învins pe 
francezul Gilles Moretton cu 6—0. 
6—3 și a fost eliminat în optimi 
de către campionul olandez Luk 
Sanders cu 7—5, 6—0. • Turneul 
de la Palm Springs (California) 
a continuat cu optimile de finală, 
în care Lendl l-a eliminat cu 
6—1, 4—6, 6—4 pe Lutz, iar Con
nors a dispus cu 6—0, 6—2 da 
Moor. Alte rezultate: Dupre — 
Dent 6—4, 6—0; Smid — Kronk 
6—1, 6—3; Teltscher — Dlbbs 6—2. 
6—1; Gottfried — Purcell 6—3, 
6—4; Tanner — Pfister 6—7, 6—4, 
6—4. • BJ6m Borg șl John Mc
Enroe au început la Sydney ® 
serie de partide demonstrative, 
în prima întîlnire a învins Borg, 
în 68 de minute de Joc, cu R—0 
6—4
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