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Vremea prielnică favo
rizează această ultimă 
săptămină de succese 

in desfășurarea finalelor 
pe țară ale „Daciadei" de iar
nă, aflată acum la cea de a 
doua ediție. Nu mai puțin 
de 8 ramuri sportive se re
găsesc in programul heb
domadar care prevede intre- 

'ceri in variate centre sau 
stațiuni de sporturi de iar
nă, de la București la Ga
lați, de la Vatra Dornei la 
Harghita-Băi, de la Sinaia 
și Poiana Brașovului pină la 
Alexandria.

In calendarul 
de masă, alături de 
mele întreceri in aer 
cele de sanie (pentru 
goria de virstă de 
ani), se dispută — după un 
program dens — întrecerile 
la sporturi tipice de sală, 
cum sint șahul, tenisul de 
masă și tirul cu arme cu aer 
comprimat.

„Săptămină plină" rele
văm și in domeniul sportu
lui de performanță. Începu
tul a fost făcut de luni, cu 
meciurile preliminare ale 
reprezentativelor de hochei 
(seniori), care continuă pe 
malul Dunării, la pati
noarul gălățean. De astăzi, 
jgheabul de gheață sinăian 
va găzdui manșele echipaje
lor de tineret in concursul 
boburilor de două persoane, 
pentru a încheia săptămină 
cu întrecerea boburilor de 4 
și — tot acolo — cu între
cerea sănierilor juniori. Pen
tru prima oară apar în 
program, zilele acestea, re
prezentanții patinajului ar
tistic (atit seniorii, cit și 
juniorii), angajați in lupta 
pentru cucerirea titlurilor de 
campioni ai „Daciadei" și 
ai țării in probele indivi
duale ; gazda acestor probe 
de simplu va fi cunoscutul 
patinoar bucureștean Flo- 
reasca. Schiul se păstrează 
și el in actualitate. Pe ob- 
cinele bucovinene se vor

(Continuare în pag. 2—3)

Handbalul nostru feminin arc mari resurse de revenire in elita mondială

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" 
FI UN ÎNCEPUTPOATE

Rareori ne-a fost dat să ve
dem un public atît de entuziast 
ca acela vîlcean ! Un entuziasm 
superb, născut din participarea 
la un spectacol sportiv de ex
cepție. așa cum a fost finala 
celei de a 4-a ediții a „Cupei 
României" la handbal feminin. 
Rulmentul Brașov și TEROM 
Iași s-au dovedit a fi echipa 
excelent pregătite la toate ca
pitolele, inclusiv la cel al tăriei 
morale, abnegația, dirzenia, spi
ritul de dăruire, dar și de fair- 
play, impresionînd puternic tri
bunele arhipline ale Sălii spor
turilor din Rm. Vilcea. Este, de
sigur. meritul acestor fete pasio
nate pentru un sport din ce în ce 
mai exigent, este meritul aso
ciațiilor lor sportive, în cadrul 
cărora li se creează condiții de 
pregătire, dar — în primul rînd 
— este meritul tinerilor antre
nori Remus Drăgănescu și Ion

DINAMOVIADA DE SCHI EDIȚIA 1981
0 REUȘITA DEPLINA

Campionii „Daciadei" și ai Dinamoviadei de schi, ediția 1981. 
I bto : S. LUCACI

Devenită tradițională. Dina- 
moviada de schi — parte a fi
nalelor ediției a Il-a de iarnă 
a „Daciadei" — și-a programat 
la sfirșitul săptăminii trecute 
Întrecerile decisive, ce au reu
nit la start pe cei mai buni 
schiori din unitățile și forma
țiunile Ministerului de Inter
ne. Competiția a constituit un 
nou prilej de evidențiere a în- 
deminării concurenților, a mă
iestriei lor tehnice, a curajului 
șl dirzenlei — calități atît de 
necesare îndeplinirii sarcinilor 
de serviciu. Atît prin partici
parea unui număr record de 
sportivi (251), prin realele po
sibilități tehnico-tactice demon
strate, cit și prin acuratețea 
pîrtiilor, marcate cu pricepere 
de către un foarte bun corp 
de arbitri locali. întrecerea (or
ganizată și desfășurată sub în
drumarea și conducerea Consi
liului politic al M.I.) a repre
zentat o reușită deplină sub 
toate aspectele. Actuala ,.Dina- 
moviadă albă" a beneficiat de 
excelente condiții asigurate de 
I. J. Suceava al M.I. în cola
borare cu C.J.E.F.S. Suceava și 
federația de specialitate.

Numitorul comun al dispute
lor desfășurate în mirificul de
cor hibernal al Vatrei Dornei, 
pe pîrtiile de la Dealu Negru 
(alpine) și in împrejurimi

Haraga, oameni care au asigu
rat, cu iscusință și seriozitate, 
bazele acestei ascensiuni gene
rale a jucătoarelor șl — în an
samblu — a echipelor.

Handbalul feminin românesc 
se află la startul unei impor
tante încercări de revenire în 
elita mondială. Etapele sînt 
C. M. grupa valorică B (Dane
marca, 1981), C.M. grupa valo
rică A (Ungaria, 1982) și Jocu
rile Olimpice de la Los Ange
les, 1984. în această acțiune te
merară suportul îl formează e- 
chipele primului eșalon, de fapt 
modul in care sînt pregătite ju
cătoarele la club pentru a co
respunde noului standing in
ternațional, precum și progre
sul general înregistrat de hand
balul nostru. Așadar, de aici, 
de la cluburi, echipele și antre
norii lor pot șl trebuie să 
înceapă acțiunea de revenire. 

/

(fond) l-a constituit lupta dîr- 
ză la fiecare probă, dorința 
majorității sportivilor de a sa 
număra printre fruntași. A im-

MARCEL POPESCU

(Continuare in pag 2-3)

Ecouri după splendida victorie a voleibaliștilor noștri în C. C. E

DINAMO BUCUREȘTI-CEA MAI BUNA
ECHIPA DE CLUB DIN EUROPA!“

Numeroase 
impresionante 

răsunătoarei

PALMA DE MALLORCA, 23 
(prin telefon). - 
sînt momentele 
care au urmat 
victorii obținută de voleibaliș
tii dinamoviști în turneul final 
al „Cupei campionilor euro
peni". Oros, Dumănoiu, Tuto- 
van și ceilalți nu vor uita, de
sigur, căldura și simpatia ară
tată de publicul din insulă, 
precum și de numeroșii turiști 
veniți din toate colturile lumii, 
care au ținut să fie prezenți în 
„Palacio Municipal de Depor- 
tes“ Ia această veritabilă con-

_____ — _____
Rulmentul Brașov și TEROM 
Iași (așa cum, mai înainte, ne-a 
demonstrat-o Știința Bacău) se 
dovedesc a fi promotoarele a- 
cestui curent, echipe capabile 
să susțină un meci maraton în- 
tr-un ritm debordant, să folo
sească — în disputa pentru vic
torie — toate mijloacele mo
derne ale acestui sport. Exem
plul lor, oferit în memorabila 
finală de duminică, trebuie să 
mobilizeze toate forțele familiei 
handbalului românesc.

Dind cezarului ce este al lui 
(dar neuitînd să subliniem și 
meritele învinsei, TEROM Iași, 
aproape la fel de mari ca și ale 
învingătoarei), le felicităm căl
duros pe handbalistele de la

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

Divizia „A“ de baschet feminin

U" ASALTEAZA TITLUL
IN DERBYUL CU POLITEHNICA

Voința Brașov spre locul III
CLUJ-NAFOCA, 23 (prin te

lefon). Campionatul național 
de baschet feminin a continuat, 
în Sala sporturilor din locali
tate, în mijlocul unui interes 
general stimulat și de faptul 
că echipa clujeană Universita
tea este actuala fruntașă a cla
samentului și luptă cu mari 
șanse pentru cucerirea titlului. 
Principala sa rivală este forma
ția Politehnica C.S.Ș. 2 (actua
la campioană), de care este de
partajată în clasament de nu
mai un punct. în aceste con
diții, întilnirea de mîine (n.r. : 
azi) dintre „U“ și Politehnica 
prezintă o importanță deose
bită : victoria gazdelor sporește 
acestora simțitor șansele la 
păstrarea locului I ; un succes 
al oaspetelor ar amina disputa 
hotăritoare pentru 7 martie.

VOINȚA BRAȘOV — VO
INȚA BUCUREȘTI 78—73 (31— 
38, 69—69). Partida inaugurală 
a reuniunii de luni a început 
in nota de dominare a bucu- 
reștencelor care, punctind mai 
precis, și-au asigurat la un 
moment dat un avantaj liniști
tor : 36—25 în min. 16 și 56—48 
în min. 31. în continuare, insă, 
absența jucătoarelor Gabriela 
Strugaru și Liliana Slavei 
cidentate) s-a făcut tot 
mult simtită în acțiunile 
mației Voința București, 
antrenorul M. Strugaru a 
cercat diferite formule de for
mații. Pe de altă parte, bra- 
șoveacele au luptat cu tot mai 
multă ardoare și. beneficiind 
de forma de zile mari a Mag- 
dalenei Pali (36 p înscrise și 
foarte multe mingi recuperate), 
s-au apropiat, izbutind la un 
moment dat să egaleze. Din

(ac- 
mai 
for- 
deși 
in-

în zilele care urmează, cîțiva 
dintre înotătorii noștri fruntași 
vor participa la o serie de con
cursuri internaționale. Flavins 
Vișan și Latsrențiu Tache vor 
lua startul la Moscova (24-27 
februarie), iar Cristine Seidl, 
Andrei Tolh, Alexandru Frid
man și Carmen Alexe vor par
ticipa la tradiționala competi
ție internațională organizată la 

cele mai bune 
din Europa.

partidei, specta- 
parcursul întîl-

fruntare intre 
echipe de club

La sfirșitul 
torii, care pe 
nirij au aplaudat evoluția echi
pelor Dinamo București și 
Ț.S.K.A. Moscova, cîștigată de 
dinamoviști cu 3—2 (11, 9 —7, 
—8, 6), au intrat în teren, a- 
clamîndu-i pe Învingători. Im
presionantă a fost și compor
tarea jucătorilor sovietici, care 
au luptat, de asemenea. cu 
multă ardoare.

Tot ca semn al bunei apre
cieri. președintele clubului lo
cal „Son Amar", domnul Da
mian Segui, a ținut să ofere 
luni seara o recepție specială 
și să invite la un spectacol e- 
chipa noastră, considerată, pe 
drept, „cea mai bună echipă de 
club din Europa". Președintele 
federației baleare de volei, An
dres Llopart, a adresat căldu
roase felicitări, elogiind evolu
ția jucătorilor dinamoviști.

Firește, membrii delegației 
care au însoțit echipa și-au 
spus și ei părerea. Astfel, Ni- 
colae Petriceanu, conducătorul 
delegației, ne-a declarat : „Sini 
profund impresionat de pute
rea de dăruire de care au dat 
dovadă jucătorii noștri. care 
pe parcurs au muncit cu tena
citate și hotărire, dorind să ciș- 
tige trofeul". Antrenorul echi
pei. Wiliam Schreiber, a tinut 
să ne spună : 
ciștigăm din 
treia oară — 
lor europeni"

„După multi ani, 
nou — pentru a 
„Cupa campioni- 
$i aducem acum

ECHIPA BRAZILIEI
DE CUPA DAVIS CU ROMANIA

Președintele Confederației bra
ziliene de tenis, Gabriel Carlos 
de Figueiredo, a anunțat forma
ția oficială a Braziliei pentru 
meciul de Cupa Davis cu echipa 
României, de la Timișoara (6—8 

păcate, însă, rezultatul a fost 
decis, în ultimă instanță, de 
deciziile arbitrilor D. Oprea și 
I. Georgiu, care au nedreptățit 
evident pe bucureștence prin 
decizii neconforme cu realita
tea. Au înscris: Pali 36. Solo- 
văstru 13, Adler 10. Ciccio 6, 
Grecea 4, Parcanschi 4, Rusu 2, 
Biro 2, Lambrino 1, respectiv 
Borș 29. T. Popescu 20, Tomes- 
cu 12, Grecu 10, Soare 2.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI — COMERȚUL 
LIC. „BOLYAI" TG. MUREȘ 
73—51 (41—13). Intîlnire la dis
creția campioanelor, care au fă
cut o repetiție generală înain
tea derbyului cu „U“. Baschet
balistele de la Comerțul nu au 
mai manifestat ambiția care
le-a adus succesul în meciul cu 
Voința București. Au în
scris: Bădinici 14. Filip 12. Ro- 
șianu 11, Radu 8, Chvatal 8, 
Tocală 8, Pirșu 6, Cuțov 2. Ko- 
resztesi 
Prccup 
nosi 4, 
bely 3, 
și Em.

UNIVERSITATEA 
POCA — CRIȘUL 
75-64 (37—34).

Clasament: 
Politehnica 
București 27 
șov 26 p. 
Comerțul 23

Programul 
ora 15,30: Voința Brașov — Co
merțul (în partidele anterioare: 
1—2), Voința București — Cri- 
șul (2—1) și „U“ — Politehnica 
(1-2).

2, Bradu 2. respectiv 
13. Kiss 12, Kirr 12, Ia- 
Kloss 4, Opriciu 3, Bor- 
Arbitri : A.
Nicolescu.

Atanasescu

CLUJ-NA-
ORADEA

1.
31
P,

5. i
p.
de marți: de la

. „U” 32 p, 2. 
p, 3. Voința 

4. Voința Bra- 
Crlșul 23 p. 6.

Paul IOVAN

Berlin de Comitetul olimpic 
din R.D. Germană în ziua de 
4 martie. în sfîrșit, la 28 fe
bruarie și 1 martie, un grup 
de 10 înotători români, printre 
care Irinel Pănujescu, Mihai 
Mandache, Luciei* Mihăilescu.

- Ștefan Mltu șl Horia Lucaciu, 
va fi prezent la concursul in
ternațional de la Praga.

si constituie, pentru 
echipă, un motiv de 
Țin să mulțumesc ju- 

pentru respectarea

trofeul definitiv in România ! 
Acest succes îmi dă încredere 
in activitatea mea viitoare ca 
antrenor 
intreaga 
mindrie. 
cătorilor 
strictă a programului de pre
gătire la care au fost supuși, 
pentru felul in care au jucat**.

Ziarele care au_ apărut 
aici (n.r. luni), 
(„Ultima oră") 
Lunes** („Foaia 
dă spatii largi 
ment, publicînd 
pagină fotografii din meciul fi
nal Dinamo — Ț.S.K.A. Mos
cova. Iată spicuiri din „Ultima 
IIora“ : „Calitatea jocului des
fășurat a fost, fără Îndoială, 
deosebit de valoroasă. Am a- 
sistat la un spectacol în care 
românii au detinut rolul prin
cipal, demonstrind că sint stă- 
pinii unei tehnici de mare cali
tate**. Ziarul „Hoja del Lunes" 
scrie : „Am asistat Ia o finală 
europeană în care am putut 
vedea cele mai bune echipe din 
lume șl, în plus, cîteva «stele» 
ale voleiului, care au strălucit 
și la Jocurile Olimpice : româ
nii Oros. cel mai bun în tur
neul 
cum 
drea 
plet al echipei sovietice".

Voleibaliștii noștri sosesc la 
București marți seara, cu avio
nul de Madrid.

azi
„Ultima Hora" 

și „Hoja del 
de luni”) aoor- 
acestui eveni- 
chiar pe prima

de aicî, si Dumănoiu. pre- 
și sovieticii Savin si Kon- 
— jucătorul cel mai com-

Aurelian BREBEANU

PENTRU MECIUL

martie) : Thomas Koch, Carlos 
Klrmayr, Cassio Motta și Paulo 
Cleto. Echipa braziliană este aș
teptată în țară slmbătă 28 fe
bruarie.



F™ SPRINTUL VICTORIOS Al „DACIADEIa „Turneul primăverii" la box

A ÎNCEPUT ETAPA PRELIMINARĂ
LA HOCHEI

GALAȚI, 23 (prin telefon).— 
Frumosul Palat de gheată din 
localitate găzduiește incepind 
de azi (n.r. ieri) jocurile din 
etapa preliminară a finalelor 
„Daciadei" la hochei. Competi
ția este deschisă reprezentati
velor de județ (seniori) și la 
ea iau parte echipele județelor 
Harghita. Galați, Suceava (o 
serie), Cluj, Covasna și echipa 
municipiului București (o altă 
serie). In cadrul acestor serii 
se joacă sistem turneu, cele 
două cîștigătoare ale acestor 
serii urmînd să se întîlnească 
în finala ..Daciadei" pe tară in 
ziua de 28 februarie.

Luni după-amiază urmau să 
aibă loc două partide, dar prin 
absența selecționatei județului 
Cluj a avut loc o singură par
tidă, cea dintre reprezentative
le județelor Galați și Suceava. 
La capătul uniui joc frumos, 
cu multe acțiuni rapide, victo
ria a revenit gălățenilor cu 
«corul de 14—4 (5—0, 6—2, 3—2).

Turneul programează marți 
meciurile Covasna — Cluj și 
Harghita — Suceava.

Telemac SIRIOPOL, coresp.

LAUREATII
■I

„CUPEI U.T.C."
LA PATINAJ VITEZA.

Pe frumoasa bază sportivă da 
Iarnă din Miercurea Ciuc, cu pistă 
naturală de dimensiuni olimpice a 
domnit, din nou, atmosfera mari
lor ooncursuri sportive de masă. 
La sfîrșitul săptămînii trecute a 
avut loc aici, sub egida »Dacia- 
dei", finala pe țară a „Cupei 
IJ.T.C." la patinaj viteză.

Deschisă tinerilor Intre H și 19 
ani, această populară competiție 
(care a reunit mu de fete șl bă
ieți ta etapele anterioare) a ofe
rit întreceri frumoase în finalele 
de pe „inelul de gheață" din
Miercurea Ciuc, pentru desemna
rea laureaților ediției 1981. Pa 
toile de arbitraj au figurat Ana
liști din 35 de județe ale țării, 
aceștia avînd de înfruntat un ad
versar pe cît de nedorit, pe ații 
de neînduplecat : gerul uscat. Și 
cu toate că startul s-a dat la o 
temperatură de minus 16 
tinerii alergători, unii cu 
de viteză, alții cu cele de 
șau artistic, și-au disputat 
tatea cu dtazenia specifică 
lor, tncălzlndu-1 pe spectatori 
Sufragiile publicului le-a întrunii 
Edith Szabo șl Barna Borsos, 
elevi la liceul „Ernest Solomon" 
din Gheorgheni, care, cu un 
plus de tehnică ta luarea turnan
tei, au reușit să obțină cele mal 
bune rezultate. Mult gustata de 
public a fost și lupta pentru ce

grade, 
patine 
hochei 
întfie- 
vîrstei

DiNAMOVIADA DE SCHI, EDIȚIA 1981
(Urmare din pag. 1)

presionat, totodată, perseveren
ta unor concurent! „veterani" 
(ca Tudor Butuza și Alexandru 
Pop, in vinstă de 53 și, respec
tiv, 51 de ani !), ca și a Liei 
Dragomir, singura femeie pre
zentă în competiție, care nu 
•-a intimidat și a obținut... di
ploma pentru comportare deo
sebită în concurs.

„Alpinele" au avut un mare 
favorit (la elevi și militari in 
termen) : Cristinel Bucur, care 
a spulberat orice speranță a 
adversarilor. De amintit faptul 
că Bucur a fost cîndva vice- 
campion balcanic de juniori 
Cel mai rapid la categoria ca
dre s-a dovedit a fi Gheorghe 
Rîstei, care a primit, totuși, 
replica „tare" a doi redutabili 
concurenți : Dumitru Lupu și 
loan Corcheș. Nicolae Jitaru 
l-a întrecut pe campionul de 
anul trecut (la cat. peste 35 
ani), Gheorghe Șerbulep. A- 
cesta s-a revanșat la ,,uriaș", 
pe care l-a cîștigat. în proba 
de fond 5 km (la elevi și mi
litari in termen) loan Cojoca- 
ru n-a putut fi Întrecut de 
nici unul dintre urmăritorii 
«ăi. La cadre au cîștigat 
Gheorghe Olar (sub 35 ani) și 
loan Runceanu (peste 35 ani). 
Ștafeta 3x5 km a revenit e- 
chipei Dinamo Carpați, iar p« 
Jocurile următoare s-au situat 
Dinamo Tunari și Dinamo Bă-

neasa II. în întrecerea pe e- 
chipe, primul loc a fost cuce
rit de Dinamo Gloria Cîmpina 
(la cadre) și Dinamo Pompie
rul I (îâ elevi șl m.t.).

Rezultate tehnice : — cadre 
sub 35 ani. Slalom special ș* 
uriaș, aceeași ordine : 1. 
Rîstei (Someș), 2. D. 
(Pompierul I), 3. I.
(Caraș-Severin); fond 5 
Gh. Olar (Timiș II), 
Suciu (Carpați), 3. S. ____
(Băneasa II); — cadre peste 35 
ani : Slalom special : 1. N.
Jitaru (Brașov), 2. Gh. Șerbu- 
lea (Prahova), 3. I. Anăstăses- 
cu (D. I. București); slalom 
uriaș : 1. Gh. Șerbulea (Pra
hova), 2. A. Pop (Someș), 3 
N. Jitaru (Brașov); fond 5km- 
1. I. Runceanu (Brașov), 2. M 
Grădinaru (Gloria Cîmpina), 3 
V. Supeală (Prahova); — elevi 
și m.t. : Slalom special : 1. C. 
Bucur (Someș), 2. I. Huruba 
(Carpați), 3. M. Murariu (Pom
pierul I), Slalom uriaș : 1. C. 

Bucur (Somes), 2. R.Vasita (Pom
pierul I), 3. J. Frfihn (Pompie
rul I); fond 5 km : 1. I. Cojo- 
caru (Carpați), 2. C. Virca 
(Carpați), 3. I. Pop (Băneasa 
II); ștafeta 3x5 km: 1. Dina
mo Carpați, 2. Dinamo Tunari, 
3. Dinamo Băneasa II; echipe: 
Cadre : 1. Dinamo Gloria Cîm
pina, 2. Dinamo Timiș II, 3. 
Dinamo Carpați; elevi și m.t. : 
1. Pompierul I, 2. Dinamo Tu
nari, 3. Dinamo Carpați.

Gh
Lupu 

Corcheș 
km : 1 
2. N
Vîlcan

c.

CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE SAH
• Constantin lonescu și Viorica lonescu

au intrat in posesia titlurilor
în saloanele hotelului Diana 

din Băile Herculane au avut 
loc campionatele naționale uni
versitare de șah, ediția 1981.

La întrecerea masculină au 
luat parte 44 de concurenti, 
jucîndu-se sistem elvețian pe 
distanta a 11 runde. Lupta pen
tru primul loc s-a dat în prin
cipal intre Constantin lonescu, 
Ovidiu Foișor și Liviu Oltean. 
La capătul unei dispute intere
sante, cei trei jucători au sosit 
la egalitate, departajarea fă- 
cindu-se pa baza sistemului 
Bucholtz. Iată clasamentul ; 
1. C. IONESCU (Universitatea 
București) 81/, puncte din 11 
posibile (Bucholtz 74) — cam
pion național universitar, 2. O. 
Foișor (Universitatea Iași) 8’/, 
(73.5). 3. L. Oltean (Universita
tea Cluj-Napoca) 8’/2 (72), 4—6. 
S. Giurumsa, D. Savin, I. Mi
ron (toti Politehnica București) 
7% P, 7—8. T. Agache (ASE 
București), M. Vilceanu (Uni
versitatea Timișoara) 7 p etc.

întrecerea feminină a reunit 
21 de jucătoare, împărțite în 
două turnee valorice. în prima 
grupă s-au desprins cele două 
favorite, Viorica lonescu și 
Marina Pogorevici. Decisivă a 
fost partida lor directă, înche
iată cu victoria celei dinții. 
Clasamentul : L VIORICA IO-

NESCU (Universitatea 
rești) 9 puncte din 10 
— campioană națională 
sitară, 2. Marina

Bucu- 
posibile 
univer- 

----„ Pogorevici 
(Universitatea București) 8 p, 
3—1. Stela Tigău-Radu, Mariana 
Rădici (ambele 
București) 7 p, 
Cîrmaciu-Urzică 
Brașov) 61/, p.

Grupa secundă _ __  ___
gată de Elena Paiu (Politeh
nica București) cu 8 puncte din 
9 posibile, urmată de Silvia 
Ichim (Universitatea București) 
7 p și Mirela Roman (Politeh
nica București) 6*/, d.

Politehnica
5. Luminița 
(Universitatea
a fost cîști-

ȘUBĂ — GHINDĂ, REMIZĂ
In sala Clubului central de șah 
început luni meciul de baraj 

desemnarea campionului
a
pentru ......
de șah al țării între marele maes
tru Mihai Șubă și maestrul In
ternațional Mihai Ghindă. Prima 
partidă, în care Șubă a avut al
bele, a furnizat o luptă intere
santă. Aflat în dificultate, Ghindă 
a găsit permanent cele mai bune 
mutări de apărare și, la muta
rea a 33-a, cei doi adversari au 
căzut de acord asupra remizei. 
Astăzi, de la orele 16. are loc 
partida a doua, în care Ghindă 
va juca cu piesele -albe.

lelalte locuri fruntașe, pe podium 
reușind să urce în final reprezen
tanți ai unor județe cu mal pu
țină tradiție în practicarea 
tui sport.

CLASAMENTEI.E FINALE 
m fete — 1. Edith Szabo 
Harghita) 13,3, 2. Zitta Lulay _ .

3. Daniela Iliescu 
14,5 ; ZOO m băieți 
Barsos (jud.
Horla Vlase (jud.

aces-

: 100 
(jud. 
(jud.

Timiș) 14,3, 
(jud. Arad) 
— 1. Barna 
ghlta) 20,5, 2. 
Brașov) 24,0, 3. 
Constanța) 24,3.

Trofeul oferit, „Cupa U.T.C.", 
a fost atribuit, pentru rezultatele 
bune obținute, Comitetului jude
țean U.T.C. Harghita, iar din 
partea C.N.E.F.S. s-a acordat o 
cupă C.J.E.F.S. Harghita pentru 
organizarea ireproșabilă a între
cerilor. Concurenților sosiți pe 
locuri fruntașe li s-au acordat 
numeroase premii, constînd în 
materiale sportive, plachete, me
dalii șl cupe.

Valeriu PAȘCANU

Har-
[oria Vlase (jud. 
Stere Hagi (jud

coresp.

PANORAMIC
SĂPTĂMÎNAL

(Urmare din pag. 1)

întrece copiii aspiranți la titlu
rile de campioni in probele de 
schi-fond, iar pe pirtiile din 
Postăvar iși desemnează cam
pionii cei mai buni specialiști 
juniori ai probelor alpine.

Simbătă 28 februarie și du
minică 1 martie sint zile hă
răzite in program festivităților 
de închidere a acestei reușite 
ediții a ..
Ceremoniâlurile cunoscute 
ilustra festivitățile de la 
ghita-Băi, Sinaia, Vatra 
nei sau Alexandria, toate 
văzute 
firește 
asupra 
noarul 
din Capitală, care 
simbătă, incepind de la ora 18, 
o veritabilă „paradă a gheții".

„Daciadei" de iarnă, 
vor 

Har- 
Dor- 
pre- 
Dar 

cade 
pati-

pentru duminică, 
centrul de greutate 
festivității de la .

artificial „23 August' 
prevede,

După o săptămînă de întreceri, la Reșița si Tg. Jiu. s-au dis
putat ultimele reuniuni din cadrul „Turneului primăverii" la box, 
competiție care i-a reunit pe toti aspiranții la un loc 
national. Iată relatări de la corespondenții noștri.

REȘIȚA’. Ultimele două reuniuni 
programate în localitate (pentru 
semifinale șl Anale) au fost ur
mărite 7; “
(peste 2500) de spectatori. Rezul
tatele galei semifinalelor : semi- 
muscă 
neprez. Ai. Turei (Voința Cj.-Nap.), 
D. Șchlopu (Steaua) b.p. S. Adem 
(Farul) ; cocoș : N. Nicolae (Mus
celul) b.p. E. Bihoreanu (A.S.A. 
Cj.-Nap.), D. Voinescu (C.F.R. 
Timiș.) b.p. C. Gheorghlșor (Pis
tonul Slatina) ; semiușoară : 
Ioana (Muscelul) 
Livadaru (Steaua)

de un număr record

V. Baes (Dinamo) b.

V. 
b.p. FL 
N. Toth

în lotul

Stan (Di- 
I. Vladi- 

Mihalache 
(I.A.E.M. 
(Steaua); 
(Dinamo) 

Pitești), 
I b.p. Gh.

(C.S.M. Reșița) b.p. Fi. 
namo) . semiimijlocie : 
mir (Dinamo) b.p. M. !
(Farul), M. Ciubotaru 
Timiș.) b.ab.3 T. Roșu, 
mijlocie ; V. Silaghl 
b.p. I. Catană (C.S.M. 
M. Sîrba (Electroputere)
Butnaru (C.S.M. Suceava) ; grea : 
I. Cernat (Steaua) b.p. D.
(B.C. Galați), C. Chiracu 
Galați) b.k.o.2 V. Vrînceanu 
namo).

Reuniunea finală a oferit 
prezenți atît meciuri frumoase, 
cît șl surprize. Una dintre aces-

Mi cu 
(B.C.
(Di-

celor

Concursul republican al atleților juniori

ÎNĂLȚIMEA LA... ÎNĂLȚIME

Concursul republican al ju
niorilor mari, desfășurat în 
sala de la Focșani, a prilejuit 
o întrecere de toată frumuse
țea, cu multe dispute foarte 
echilibrate și. ceea ce este — 
poate — cel mai important, a 
oferit uh buchet de perfor
mante cu totul remarcatele. în 
această privință avem în pri
mul rînd în vedere cele 3 re
corduri naționale de juniori, 
înregistrate în probele de să
ritură in înălțime. La băieți, de 
pildă, elevul bucureștean Eugen 
Popescu (C.S.Ș. Ldc. 2) a tre
cut peste ștacheta Înălțată la 
2,18 m, iar colega sa de dub, 
Monica Matei (ambii pregătiți 
de profesoara Elisabeta Stă- 
nescu), a obtinut 1,84 m. în 
sfîrșlt, la această probă femi
nină am consemnat și rezulta
tul Octaviei Nif (C.S.Ș. Șc. ge
nerală 190 Buc.), prof. Gh. Me- 

- deșan, care a reușit cu 1,78 m, 
un record pentru junioarele de 
categoria a II-a.

Alti participant care s-au 
făcut remarcați : Mihai Bran 
la triplusalt, Nicoleta Vornicu 
la 60 m, Ovidiu Achim și Radu 
Ababei la 60 m, Liviu Giurgian 
și Ion Păcioianu la 60 mg. An
drea Honig la 60 mg.

Iată rezultatele înregistrate, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, la 
Focșani : BĂIEȚI : 60 m : Ov.
Achim (C.S.Ș. Satu Mare) 6,8, R.

C.
6.9,

Ababei (C.S.Ș. Bacău) 6,8, 
Margău (C.S.Ș. Lie. 2 Buc.) , ,
L. Giurgian (C.S.Ș. Lie. 2 Buc.)
6,9, M. Căpățînă (C.S.Ș. Focșani) 
6,9 ; 60 mg : L. Giurgian 7,9, I. 
Păcioianu (C.S.Ș. A. C-lung) 7,9, 
A. Aștileanu (C.S.Ș.A. Cluj-Na
poca) 8,0 ; lungime ; M. Bran 
(C.S.Ș. Bacău) 6,99 m, FI. Dia- 
conu (C.S.Ș.A. C-lung) 6,78 m, 
Cr. Berindei (C.S.Ș. Steaua Buc.) 
6,63 m ; triplu : Bran 15,60 m, 
FI. Diaconu 14,90 m, G. Gheorghe 
(Vlit. Buc.) 14,76 m ; înălțime : 
E. Popescu 2,18 m — r££ord, C. 
MUltaru (VilL) 2,14 în, I. Buliga 
(C.S.Ș. Drobeta. Tr.) Sev.) 2,10 m; 
prăjină : V. Guzu (C.S.M. Iași) 
4,40 m, A. Aștileanu 4,10 m. R. 
Stănescu (C.S.Ș. Lie. 2) 4,OCT m ; 
greutate : M. Vintilă (C.S.Ș. Plo
iești) 14,63 m, Em. Lascu (C.S.Ș. 
Arad) 13,64 m, L. FUlop (C.S.Ș. 
2 Sf. Gh.) 13,48 m ; FETE : 60 m: 
Nicoleta Vornicu 
g-rală 190 Buc.) , , 
(C.S.Ș. Tgv.) 7,7, A. Bolos 
St. M.) 7,7, C. Berbinschi 
Poli. Timiș.) 7,7 ; 60 mg 
HSning (C.S.Ș. Arad) 8,6, 
Bădoaia 8,7, N. Vornicu 
lungime : C. Ciortan
Focș.) 5,65 m, S. Dobre 
Șc. g-rală 190) 5,63,
(C.S.Ș. Reșița) 5,62 m ; Înălțime :
M. Matei 1,84 m — record, Oct.
Nii 1,78 m — record Jun. H. K. 
Kiss (Met. Tg. Secuiesc) 1,70 m, 
R. Mureșan (C.S.Ș.A. Cj.-Nap.) 
1,70 m ; greutate î LII. Isac 
(C.S.Ș.A. 4 Buc.) 13,54 m, L. Si
mon (C.S.Ș.A. C-lung) 13,30 m, 
P. Stănică (C.S.Ș.A. Craiova) 
12,89.

(C.S.Ș. 
7,6, D.

M.

Sc. 
Stan 

(C.S.Ș. 
(C.S.Ș. 
: A.

Am. 
>.9 ; 

(C.S.S. 
(C.S.Ș. 
Meiță

m ;

tea din urrr 
xerului loca 
supra can 
musceleanul 
surprizelor 
înfringerea 
Ion Cernat 
puțin adevă 
său, gălăț&a 
deși trecut 
greutate sui 
tat excelent 
realizînd 
rezultate : 
Baes ; N. 
nescu ; I. 
botaru ; V.

D.

vie
1 
1

V 
î 
(

TG. JIU. 1 
două gale s- 
vel calitativ 
cedene, făcîi 
pagandă sp 
aici, la Tg. 
semifinalelor 
(Dinam o) 
(Steaua), 
b.p. N.
Iova) ; pană 
b.p. E. Pred. 
I. Lungu (B. 
Zbugliin (Nil 
Die (Dinamo) 
(C.F.R. Craio 
Muscelul) b.p 
Buc.) ; mijim 
țavu (Steaua 
(B.C. Brăila), 
cău) b.ab.2 N 
semigrea : I. 
b.p. P. Born 
Donici (B.C. 
Trușcă (Met.

Rezultate fir 
Gh. Govici. 
Lungu, D. Ili< 
decizie eronat 
M. Ouatu, G. 
lan.

p. CI
-------- * ttiSZiXL

„CUPA
LA HANOI

(Urmare
Rulmcntul Br 
rul lor, prof. : 
cu, pe toți ce 
la pregătirea 
sportului nost 
niei“ a ajuns 
va poposi cel 
poalele Timp 
răsplătește c 
asiduă, pasiun 
pentru handba 
nerabilului P 
prezintă un p 
pentru și mai 
echipei și al h 
nesc.

CAMPIONATE • COMPETIȚII • (
LA ZI, IN ACTIVITATEA BASCHETULUI

• Turneul internațional orga
nizat în sala Giulești de clubul 
sportiv Rapid a fost cîștigat de 
echipa masculină I.C.E.D., neîn
vinsă în cele trei meciuri susți
nute. Clasament Anal : L
I. C.E.D. (61—56 cu A.D.W. Berlin, 
72—64 cu Rapid, 91—79 cu Lotul 
de Juniori) 6 p ; 2. Rapid (79—60 
cu Lotul de Juniori. 74—62 cu 
A.D.W.) 5 p ; 3. A.D.W. Berlin 
(84—52 cu Lotul de Juniori) 4 p; 
4. Lotul de juniori 3 p. (Octavian 
GUȚU — coresp.).
• Clasamentul Anal al grupei 

valorice 7—12 a Diviziei „A“ de 
baschet feminin :
7. Univ. Tim. 25
8. Oliimp. Buc. 25
9. Mobila S. M. 25 

10. Prog. Buc. 25
II. Rapid Buc 25 
12. ICEMENERG

C.S.Ș. Buc 25
0 Rezultate din 

tineret, “
militară 
(38—33), IMUAS Baia Mare — Po
litehnica C.S.Ș. 3 București 67—65 
(31—26), Marina Constanța — E- 
lectrica Fieni 91—83 (38—39), Co
merțul Lie. „Bolyai" Tg. Mureș 
— Știința Mediaș 93—66 (48—36),

’ - ’ ~ “............ 2

20
16
15
12

9

5
9 

10
13
16

22

ȘTIRI DIN RUGBY CAMPI

1774-1508 
1594-1522 
1763-1697 
1696-1711 
1565-1760

3
Divizia

45
41
40
37
34

28 
de

1700-1894 
„B" 

MASCULIN : Academia 
— Chimia Craiova 63—61

A.S.A. Bacău — Politehnica

ACTUALITĂȚI 
DIN HANDBAL

FIN AI. A „CUPEI ROMÂNIEI* 
la handbal masculin (programata 
inițial pentru data de 8 martie) 
va avea loc miercuri, 11 martie, 
la Palatul Sporturilor șl Cultu
rii din Capitală. De la ora 15,45 
se vor desfășura jocurile pentru 
locurile 3—4, iar de la 17,30 par
tide pentru locurile 1—2. Data
Jocurilor finale pentru locurile 
5—8 a rămas neschimbată : 8
martie, în Sala sporturilor din 
Tg. Jiu, incepind de la ora 10 și 
11,45 o CAMPIONATUL ARMA
TELOR PRIETENE — la startul 
căruia vor fi prezente 8 țări — 

în sala Floreasca 
între 2—8 martie 
DE ZONA ALE 
se vor desfășura 
martie — masculin 

Oradea,

va avea loc 
din Capitală, 
• ETAPELE 
„DACIADEI" 
între 14—17 _ _
(în următoarele orașe : ______
Deva, Iași, Rm. Vîlcea, Tg. Mu
reș, Reșița, Brăila șl Tlrgoviște) 
șl între 19—22 martie — feminin 
(la Galați, Pitești, Arad, Rm. 
Vîlcea, Bistrița, Deva șl Ploiești). 
Meciurile se vor juca tn sălile 
de sport din localitățile respec
tive.

C.S.Ș. Unirea Iași 95—63 (46—34), 
C.S.Ș. Lumina Botoșani — Auto
matica Alexandria 119—91 (59—42), 
Automatica București — Carpați 
București 83—101 (47—51), Știința
înv. Ploiești — C.S.U. Galați 
94—90 (48—52), Volanul Satu Mare
— Voința Timișoara 72—65
(34—32) ; FEMININ : Carpați
C.S.Ș. SI. Gheorghe — C.S.Ș. 
Mătasea Deva 84—30 (46—19) I,
Sănătatea I.P.G. Ploiești — Poli
tehnica n C.S.Ș. 2 București 
89—24 (51—12) I, C.S.Ș. 1 Oradea
— Metalul Salonta 81—41 (39—22),
C.S.Ș. Lumina Botoșani — C.S.Ș. 
Ploiești 101—26 (47—9) I C.F.R.
Craiova — P.T.T. București 
57—64 (21—34). (Corespondenți :
N. Tokacek. V. Săsăranu, G. Ta- 
maș, C. AJbu, I. iancu, St. Ungu- 
reanu, Daniel IHaconescu, I. 
Toth, Gh. Brlotă, P. LBrincz, Șt. 
Gurgui).

• AZI, LA ARAD, PRIMUL 
MECI OFICIAL AL SEZONULUI, 
restanță în Cupa F. R. Rugby : 
--------din localitate Intîlnește pe 

Cemin Baia Mare (meciul 
la ora 15,30).

P.T.T. 
Știința 
Începe

NOUĂ COMPETIȚIE pen-• O
tru Juniori programează primele 
meciuri ~
retulul.

astăzi, la Stadionul tine- 
Iau parte patru echipe.

PARCUL COPILULUI, 
astăzi, © altă întneeeie 

care 
Ca

• LA 
tot de 
deschisă „speranțelor*, la 
simt înscrise 8 formații din 
pitală și din alte centre.

(ini-
■ îi

• „SERILE RUGBYULUI* I 
țiativă a C.S.Ș. Triumf) vor 
lnagurate la 4 martie, printr-o 
întflnlre a tinerilor rugbyști cu 
glorii de azi și de ieri ale spor
tului nostru cu balonul ©val.

Pe din
rilor, Bubegi, 
lele trecute, car 
nale școlare de 
care au particip 
60 de băieți. Int 
ganizată de M.E.) 
tiv școlar Sinaia 
că tinerii schior 
registrat progress 
nut, mulți dintre 
concursuri fiind 
Jeturile naționale 
avut loc curse d« 
slalom 
numai 
TATE.
Liliana

uriaș și 
pentru b
Slalom s 

Ichim

CONC

„CUPA CLUBURILOR SPORTIVE ȘCOLARE" LA SANIE
Pe pîrtia de la Sinaia au avut 

leo întrecerile de sanie — pe 
două manșe — dotate eu „Cupa 
cluburilor sportive școlare". La 
startul celor trei probe din con
curs (simplu fete, simplu băieți 
și dublu) s-au aliniat 61 de spor
tivi, reprezentanți al cluburilor 
școlare din Sinaia, Vatra Dornei, 
Miercurea Ciuc șl Petroșani. 
Semnalăm din nou comportarea 
bună a elevilor de la C.S.Ș. Si
naia — la băieți, șl a celor de 

' la C.S.Ș. Petroșani — la fete, ta 
frunte cu șefii de promoție Dan 
Comșa șl Rita Gheorghlță, cîști- 
gătorii fără drept de apel ai con
cursurilor amintite. Iată, dealtfel, 
rezultatele : 
Comșa 
(CUS.S. 
cloș

1:39,773 ; 4. Fl. Rusu (C.S.S. Va
tra Dornei) 1:40,511 ; 5. A. Coital 
(C.S.S. Petroșani) 1:40,583 ; fete 
— 1. Rita Gheorghlță — 1:35,094 ; 
2. Dorina Crețu (C.S.S. Petroșani) 
1:40,567 ; 3. Mirela Huțuleac
(C.S.S. Vatra Dornei) 1:42,384 ; 
4. Camelia Chitic (C.S.S. Vatra 
Dornei) 1:43,090 ; 5. Natașa Iancu 
(C.S.S. . ............................. ..........
1. D. 
(C.S.S. 
Kuna 
curea Ciuc) 1:39,205 ; 
vad — A.
șani) 1:39,491 ; 4. I. Barbu

La

băieți — 
1 as,133 ; », 

Sinaia) 1:37,829 ; 
(CJS.S. Vatra

Miine, la
NOI JOCURI

mijlocul acestei

1. Dan 
G. Barbu
I. I. Mi-

Dornel)

Sinaia) 1:44,246 ; dublu — 
Comșa — A. Șchlopu 
Sinaia) 1:35,002 ; 2. T.

- L Gabos i (C.S.S. Mier- . .------- j T c<)_
Koltal (C.S.S. Petro-

,__  _ - . - ——— C.
Vlșan (C.S.S.’Sinaia) 1:40,947 ; 5. 
E. Bojte — C. Olti (C.S.S. Mier
curea Ciuc) 1:40,982.

Trofeul a fost cîștigat de echi
pa C.S.Ș. Sinaia, urmată în cla
sament de oea a C.S.Ș. Petroșani.

și Poiana BrașovBucurești
INTERNAȚIONALE DE HOCHEI
săptămtai 

se vor disputa, la București și 
Poiana Brașov, interesante jocuri 
internaționale de " ‘
dele au caracter 
fiind susținute de loturile noas
tre reprezentative tn vederea a- 
proplatelor ediții ale C.M. grupa 
,,B“ la seniori (tn Italia) șl C.E. 
grupa ,.B“ la juniori (la Miercu
rea Ciut:).

Reprezentativa țării va juca 
miercuri și Joi la București, pe 
patinoarul „23 August", de la ora

hochei. Parti
de verificare

17, cu echipa cehoslovacă Zctar- 
nazdas, care conduce totr-una 
din seriile ligii secunde a cam
pionatului, Înaintea unor forma
ții cu renume, cum stnt Mlada 
Boleslav, Hradec Kralove, Pre- 
rov și altele.

Cit' privește lotul de juniori 
(care la jumătatea lunii martie se. 
va alinia la startul C.E. grupa 
„B“, la Miercurea Ciuc) acesta 
intîlnește, tot miercuri și joi, la 
Poiana Brașov, reprezentativa de 
juniori a Ungariei.

Pe platoul din 
țlunii Băile Felix 
duminică diminea 
terjudețean de cr 
tat drept criteriu 
tru alcătuirea ec 
vor reprezenta la 
an a Crosului B: 
Bulgaria. 15 marți 
tele Înregistrate :

Junioare (2 000 r 
rente) : 1. Olga 
Deva) 6:11,0, f 
(Cetatea Deva) 
nescu (C.S.Ș. 
6 30,0 ;

Juniori (6 000 
rențl) : 1. Cornel 
liu) 17:49,0, 2. Ei

i
6:1

1

m,

ASTĂZI, STA 
PE GRU

De astăzi pînă jc 
(locurile 1—4), Bv 
Giuleștl, locurile 5 
(locurile 9—12) se 
jocurile celui de-al 
pe grupe valorice 
tulul feminin de t 
formațiilor fruntași 
teptat ca Farul Co 
loiifi.ee avantajul 
prlu, relansîndu-se 
pentru locul secunc

Foarte interesan 
turneul de la Crai 
stat angajate echi 
lupta 
dării, 
rești 
nul", 
tru...

pentru evit 
Dacă Unive 

se pare că „ 
celelalte trei > 
două locuri î 

viitor al Diviziei 
sitatea Craiova, Ct

loiifi.ee


rla fro- 
roth a- 
segoriei, 

rindul 
nată și

POLITEHNICA TIMISOARA
■»

Duminică, la Petroșani

greilor, 
ste mai 
îgătorul 
Chiracu, 
■le de 
prezen- 
Reșlța, 

Celelalte 
.p. V. 
D. Vol- 
M. Ciu- 
I. Sîrba. 
loresp.
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ESTE MAI MULT CA ORICÎND
PREOCUPATĂ DE INDIVIDUALIZARE
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VC cea), 
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mfirescu 
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V. Gir- 
Ciochină 
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1) i
antreno- 
răgănes- 
ontrîbuit 
untașe a 
1 Româ- 
irașov și 
n an la 
formanța 
e muncă 
antă aici 
ațele ve- 
și și re
st Imulent 
i activul 
ui româ-

I
I
I
I
I

...Cînd am intrat în vestiarul 
antrenorilor timișoreni Ion Io
nescu și Toma Dobindă 
avut o clipă impresia că 
greșit adresa. Vestiarul semă
na cu un cabinet de cercetări 
științifice, cu tot felul de gra
fice la zi, cu cărți, cu un re
gistru cu bioritmul tuturor ju
cătorilor, cu fișe... Sigur, acest 
aspect de cercetare iși avea 
motivația lui și, chiar, firescul, 
din moment ce Ion Ionescu a 
scos, pînă acum, împreună cu 
Angelo Niculescu și Cornel Di
nu, două cărți („Fotbal, metodă 
și mijloace" și „Fotbal, tactica 
astăzi"), iar în prezent așteaptă 
apariția unei a treia („Fotbal, 
concepția de joc“). Avînd o a- 
semenea „armură teoretică" în 
față, ne așteptam să vedem 
cum arată „practica" inteligen
tului antrenor timișorean.

...Practica ne-a oferit o serie 
de antrenamente variate, bine 
gîndite, bine conduse și, în cea 
mai mare parte, bine execu
tate. înaintea primului antre
nament general al unei zile, 
antrenorii timișoreni chema
seră, cu o oră și jumătate mai 
devreme, patru jucători pentru 
individualizare : Nedelcu. Vlă
tănescu, Sviehovschi și Fodor. 
„In fiecare săptămină, 3—4 an
trenamente de individualizare ! 
— explică Ion Ionescu. Cu Titi 
Nicolae și Murar lucrez foarte 
mult la zid, pentru a le corec
ta lovitura cu... șiretul, cu Ma
nea și Vlătănescu lucrez 
sele directe, cu fiecare 
crărn..." In dimineața 
sub ninsoare, pe un frig _ 
trunzător, Ion Ionescu și 
patru" trăgeau de zor pe tere
nul II. Cam o sută de centrări 
de pe dreapta pentru Nedelcu, 
cam tot atîtea de pe stînga, 
pentru șutul direct și pentru 
mingi sărite. Apoi, cam o sută 
de centrări pentru lovitura de 
cap. Un scurt respiro pentru 
„vîrful" deținătoarei „Cupei", 
timp în care venise rindul „co
pilului teribil al Severinului", 
Petre Vlătănescu. tehnic si am
bițios. Șuturi dintr-o bucată. 
La fel și cu Fodor. în poaită,

pa- 
lu- 

aceea,
pă- 
,cei

sută de centrări
de pe stingă,

MPIONATE
ELE ȘCOLARE DE SCHI ALPIN
Scînd(Xa- 
t 1<C. 'H- 
;le națio- 
ilpln la 
e fete și 
bine «r- 

Lbul șpor- 
em distrat 
1 au în- 
î de rețl- 
rezenți la 
ion ați în 
niori* Au 
n special, 
q (ultima 

REZUL- 
fete : 1.
Dom ei)

X
1:31,27, 2. Zsuzsa Nagy (Miercu
rea Ciuc) 1:31,42, 3. Ileana Vla
dislav (Petroșani) 1:34,85 ; băieți: 
1. Gheorghe Fulea 1:40,20, 2. So
rin Băzărea 1:45,00, 3. Nic-olac 
Pestrea (toți din Brașov) 1:48,50 ; 
slalom uriaș, fete : 1. Reca Fa
bian (Baia Mare) 2:04,67, 2. Ju
dith Kacso (Petroșani) 2:07,07, 3. 
Lin Droancă (Vatra Domei) 
2:09,34 ; băieți : 1. Gheorghe Fu- 
lea 1 :45,80, 2. Nicolae Pestrea 
1:50,56, 3. Emilian Focșeneanu
(Sinaia) 1:50,83 ; coborire băieți : 
1. Nicolae Pestrea 58,70, 2. Sorin 
Băzărea 1:00,60, 3. Zoltan Szirmai 
(Baia Mare) 1:00,70.

Vasile FELDMAN — coresp.

IL INTERJUDEȚEAN DE CROS

ta tea sta- 
desfășurat 
cursul in- 
re a con- 
ecție pen- 
• ce ne 

din acest 
>. (Sliven, 
tă rezulta-

de concu- 
(Cetatea 

,y Koncza 
. Iulia lo- 

Neamț) 

le concu- 
(C.S. Za- 
Enăchloiu

(C.S.Ș. Suceava) 18:03,0, 3. Cos-
tel Constantin IC.S.Ș. Piatra 
Neamț) 18:09,0.

Tineret (8 000 m) : 1. Gyorgy
Marko (Steaua) 23:48,0, 2. Con
stantin Ariciu (Steaua) 24:15,0, 
3. Gheorghe Roșu (Gloria Buzău) 
24:26,0 ;

Senioare (4 000 m, 26 de concu
rente) : 1. Mariclca Puică (Olim
pia Buc.) 12:55,0, 2. Fița Lovin 
(C.S.U. Galați) 13:11,0, 3. Maria
Radu (C.S.U. Oradea) 13:23,0 ;

Seniori (12 000 m, 33 concu- 
renți) î 1. Gheorghe Zaharia (O- 
țelul Galați) 36:30,0, 2. Florea
Șandru (Steaua) 36:49,0, 3. Gheor
ghe Neamțu (Prahova Ploiești) 
36:50,0.

IN RUNDA A TREIA A TURNEELOR 
VALORICE LA VOLEI FEMININ
. Constanța 
ști (sala 
șl Craiova 

desfășura 
ilea turneu 

caznpiona- 
. în grupa 
ste de aș- 
nța să va
nului pro- 
fel în lupta 

e anunță 
în care 
aflate în 

a retrogra- 
atea Bucu- 
pierdut tre- 
ididate pen- 
campionatul

— Univer- 
ipex Con

stanța și ,,U“ Cluj-Napoca — au 
șanse sensibil egale, poate cu un 
plus pentru craiovence, care do
resc să se deplaseze la ultimul 
turneu, de la Constanța, fără 
prea multe griji. Nu trebuie ui
tat că și Chimpex își pune mari 
speranțe tot în acest ultim tur
neu și deci nu vrea să irosească 
puncte la Craiova.

Programul primei zile : CON
STANȚA, Sala sporturilor, de la 
ora 16,15 — Dinamo — C.S.U. 
Galați (meci televizat) și Farul 
— Știința Bacău ; BUCUREȘTI, 
sala Giulești, de la ora 16 —
Rapid —- Maratex Baia Mare și 
Flacăra roșie București — Penici
lina Iași ; CRAIOVA, Sala spor
turilor, de la ora 16 — Chimpex 
Constanța ■— „U“ Cluj-Napoca și 
Universitatea Craiova — Univer
sitatea București (M. V.).

Sviehovschi face din ce în 
mai greu față „asaltului lung“. 
Dar rezistă. Din nou, Nedelcu 
in prim-planul antrenamentului. 
E pus cu spatele la poartă. La 
16—18 m. i se trimit mingi 
ușoare, din lateral. Regula : șut 
la prima atingere. Nedelcu e 
numai apă. „Sint cele mai fru
moase antrenamente pentru 
mine, acestea, de individuali
zare !“ — zice vîrful lui „Poli“. 
Ion Ionescu il aude și mărtu
risește în replică : „Aștept de 
la Nedelcu, ca încheierea facul
tății să coincidă cu o formă 
bună !“. Nedelcu nu aude, dar 
se pare că e conștient de dato
riile lui. Pentru că trage foarte 
tare, parcă pentru a impresio
na reporterul...

...După antrenamentul gene
ral al zilei, cu „Colina" (urca
rea în alergare și coborîrea 
treptelor tribunelor stadionului 
„1 Mai"), cu sprinturi, ture de 
rezistență și exerciții complexe, 
după-amiaza discutarea meciu
lui din ajun, cu Salgotarjan. 
Credeam că va fi o dezbatere 
obișnuită a partidei, ca atîtea 
altele. Antrenorul Ion Ionescu 
se dovedește însă inventiv și 
în această direcție. Discutarea 
ultimului amical, al 13-lea din 
pregătiri, înseamnă, de fapt, un 
curs practic. E adusă echipa 
de juniori, pe terenul de antre
nament și investită cu „rolul 
adversarului". I se dau indicații 
ferme. „Discuția" începe cu... 
atacul lui „Poli". Anghel, Vlă- 
tănescu, Manea, Dembrovschi 
atacă, cu mingea . Comenzile 
sint clare. Ion Ionescu oprește 
pentru o clipă jocul. Reface 
faza. Comentează faza. Dă alte 
comenzi. Reface jocul din ajun, 
cu o memorie de computer. 
„Aici am greșit, hotărîtor, la 
pasa decisivă ! Replierea și 
presingul avansat cu marcaj la 
portar nu s-au făcut așa cum 
ne-am propus. Se pierde mult 
timp cu pase mărunte. Viteza 
e slabă după intrarea in po
sesia balonului". Concluziile sînt 
foarte clare. Definesc o concep
ție bine pusă la punct. Antre
namentul continuă cu exerciții 
în care se pune mare accent pe 
finalizare. Anghel, Manea, Păl- 
tinișan, Vișan, Moise, Serbănoiu 
și alții se remarcă prin seriozi
tatea cu care efectuează totul.

Mircea M. IONESCU

DINU A STUDIAT 
JOCUL JIULUI...

...iar lucescu a vrut să afle 
cum mai joacă Baia Mare
Duminică, <la Petroșani, doi 

jucători din aceeași generație 
urmăreau „Ia lucru" alți doi ju
cători din aceeași generație. Ceea 
ce îi unea pe toți nu era numai 
apropierea de vîrstă, ci și preo
cuparea comună : toți patru erau 
antrenori, chiar dacă doi dintre 
ei dublează (încă) această cali
tate cu aceea de jucători activi. 
Concret, Dinu, „secund" la 
Dinamo, și Lucescu, la cîrma 
vecinei din Hunedoara, Corvinul, 
veniseră să privească înfruntarea 
dintre Jiul lui Libardi și F. C. 
Baia Mare a lui Viorii Mateia- 
nu. Dorința lor de informații a- 
părea legitimă, căci Dinamo joa
că sîmbătă în Valea Jiului, iar 
orice apariție publică a lui Ma- 
teianu mai are încă darul să 
stîrnească interes, fie și din un
ghiul de a surprinde o operație 
de redresare la o echipă caro, 
pînă nu de mult, ținea la res
pect prima divizie. Ce -au obser
vat ei ?

Dinu : „Jiul a devenit o echi
pă care construiește. Ea nu mai 
trage „oblonul** ca altădată, își 
caută un stil personal, gin’ 
fazele, tatonează zonele slabe 
ale adversarului, are și putere 
fizică să-și pună intențiile în 
practică. Giuchici este un mare 
fotbalist. Baia Mare a jucat ne
inspirat, cu pase mărunte pe un 
teren atît de greu“.

Lucescu : „Gafele lui Condruc 
aii compromis eforturile multor 
coechipieri. Mateianu, deși n-a 
renunțat la cartea atacului, joa
că mai ortodox, cu două vîrfuri 
și cu dublaj în apărare, dar ju
cătorii încă nu s-au acomodat 
la noua partitură**.

Ion CUPEN

ACȚIUNE

A LOTULUI
REPREZENTATIV
In vederea- testării stadiului 

de pregătire din această iarnă 
a componentilor lotului repre
zentativ. aceștia au fost convo- 
cați, ieri, în Capitală, pentru 
efectuarea unui riguros control 
la Centrul de medicină sportivă 
„23 August". Iață-i pe cei 19 
jucători care s-au prezentat 
la această acțiune : lord ache, 
Speriata și Moraru — portari ; 
Negrilă, Ștefănescu, Sameș, Al. 
Nicolae, Munteanu II și M. 
Zamfir — fundași, Iordănescu, 
Beldeanu, Țicleanu, Stoica si 
Bălăci — mijlocași ; Crișan, Că- 
mătaru, M. Răducanu, Țălnar, 
și Cîmpeanu II — înaintași.

După turneul Sportului studențesc ln Grecia

SE CONTUREAZĂ TRIO UL OFENSIV 
fl. GRIGORE-M. SANDU-BUCURESCU
• Dozcșan na s-a prezentat încă...
La sfîrșitul săptămînli trecute, divizionara „A“ 

Sportul studențesc s-a reîntors din turneul pe care 
l-a efectuat în Grecia. Vicepreședintele clubului 
bucureștean, Eugen Banc iu, ne-a furnizat cîteva 
informații.

— Echipa noastră a susținut în acest turneu pa
tru jocuri amicale : 4—1 cu Vasas Budapesta, 2—0 
cu Panionios, Sin prima ligă a campio
natului elen, 2—1 cu Lamia și 4—1 cu 
Sparta — ambele din liga a doua. Tre
buie să vă spun că toate meciurile s-au 
disputat fără public, din cauza doliului 
decretat de federația de specialitate în 
urma gravului accident de la stadionul 
Karais kakis.

— Cum apreciați acest turneu ?
— Util, foarte util, în ciuda faptului că din mo

tivele amintite nu am mai putut întîlni adversarii 
programați inițial. Apreciem, însă, dincolo de re
zultatele în sine, că echipa noastră a avut condiții 
bune pentru continuarea pregătirilor. Ne mai bu
cură faptul că au apărut semne încurajatoare pen
tru linia de atac, unde Fl. Grigore, M. Sandu și 
Bucurescu s-au dovedit în bună dispoziție și puși 
pe fapte mari în returul campionatului, pe care 
ÎI inaugurăm sîmbătă, acasă, cu Politehnica Ti
mișoara.

—- Ce formulă de bază a folosit antrenorul Ion 
Volca 7

— Lazăr (Moraru) — M. Marian, Cazan, Iorgu- 
lescu (Cățoi), Munteanu II (Constantinescu) — 
Chlhaia, O. Ionescu, Munteanu I (Șerbănică) — 
FI. Grigore, M. Sandu, Bucurescu.

— O ultimă întrebare : ce este cu Bozeșan 7
— Ce să fie 7 El a părăsit nejustificat clubul, 

încă de la al treilea joc de verificare cu Lotul 
reprezentativ de tineret. L-am atenționat să șe 
prezinte la pregătiri, însă, pînă la plecarea în 
turneu, n-am primit nici un răspuns de la el. 
Conducerea clubului este hotărîtă să-i dea o lec
ție aspră lui Bozeșan, urmînd ca în acest® zile să 
decidem sancțiunea ce 1 se cuvine.

Stelian TRANDAFIRESCU

Să ne gindim bine ACUM la...

...VALORIFICAREA ȘANSEI 
ECHIPEI REPREZENTATIVE
Pentru că au existat (și 

mai există) voci care sus
țin, din cînd în cînd. „teza 
ghinionului" fotbalului nos
tru, ghinion adăugat unor 
slăbiciuni știute, rîndurile 
de față își propun să spu
nă cîtorva lucruri pe nume 
în această privință, care să 
le mai taie cheful celor 
care duc vorba — proastă !
— de la imul la altul. Pen
tru început, este cazul să
spunem că susținătorii „ghi- 
nionismului" confundă nu
de puține ori efectele cu
cauzele. Așa, de pildă, „nu
ne-am calificat la turneul 
final din Argentina pentru 
că am primit — tocmai în 
minutul 75 ! — un gol stu
pid la Madrid, Ia scorul de 
0—0..." Apoi, „Ia Craiova, 
în Campionatul 
european, am fă
cut 2—2, tot cu 
Spania, după ce 
am condus de două 
ori, cu 1—0 șl 2—1,
dar am avut ghinion..." „în 
calificările pentru J.O., noi 
am învins la Pitești cu 2—0. 
iar Ia Miskolc — ca Să vezi!
— am pierdut cu un singur 
gol (nefericit) în plus, cu 
3—0..."

„Curat ghinion ! ! !“
Așa să fie, oare ?
Părerea semnatarului a- 

cestor rînduri este că în 
toate cazurile mai sus-amin- 
tite am pierdut pe „mina 
noastră", cum se spune în 
sport, pe greșelile noastre, 
greșeli CLARE! Concret, la 
Madrid. o dublă gre
șeală elementară a fun
dașului central și a por
tarului ne-a făcut să pri
mim un gol de o rară pros
tie, cum nu vezi multe nici 
în Divizia „C“. La Craiova, 
antrenorii au ales un fundaș 
lateral, pe Lucută, ca să-l 
păzească (tocmai) pe Dani, 
cel care cu doi ani în urmă 
înscrisese 3 (TREI) goluri 
pe lingă același Lucuță. Ei 
bine, lipsit de orice... su
perstiție. Dani a marcat și 
la Craiova 2 (DOUA) goluri, 
aripa spaniolă neuitînd ceea 
ce au uitat antrenorii noș
tri... Din păcate ! Și poți să 
numești ghinion o asemenea 
absență de judecată ? (Ca 
să ne exprimăm eufemistic).

Cu olimpicii, lucrurile nu 
au diferit prea mult. Echipa 
noastră a învins cu 2—0 la 
Pitești, unde ar fi avut oca
zia să cîștige — după nu
mărul ocaziilor clare de 
gol ! — cu 4—0 sau 5—0. Cit 
despre meciul retur, de la 
Miskolc, să respectăm ade
vărul mai mult sau mai pu
țin bine știut. Nu s-a ali
niat. este drept, „U“le cel 
mai bun, dar și conducerea 
acestui lot a făcut un șir 
de greșeli „de conducere" 
care au atîrnat destul de 
greu in eliminarea echipei 
noastre.

Deci nu de șanse, stimați 
cititori, a dus și duce fot
balul nostru lipsă. Ba chiar, 
nu de puține ori. echipele 
noastre au început cu șansă, 

au început bine 
sau foarte bine 
competițiile. cum 
a fost și acel 2—0 
(in preliminariile 
C.M.) pentru echi

pa noastră reprezentativă la 
Zagreb, după ce — sâ fim 
cinstiți cu noi înșine ! — 
în primele 10, 15 minute 
ale jocului fotbaliștii iugo
slavi avuseseră (și rataseră) 
2—3 ocazii uriașe de a în
scrie...

Cu șansă competițională a 
început și actuala luptă 
pentru calificare la C.M. — 
1982 din Spania. Un punct 
in deplasare (la Oslo) și 
două puncte cu Anglia nu 
sînt la îndemîna oricui. A- 
cesle 3 puncte reprezintă un 
atu. o șansă REALĂ a cărei 
fructificare depinde de ai 
noștri (jucători și antrenori).

Valorificarea acestei șanse 
trebuie însă foarte bine 
chibzuită, foarte bine calcu
lata INCA de pe acum 
(studiindu-se> la amănunt 
adversarele, judeeîndu-se și 
analizindu-se toate calită
țile și toate lipsurile FIE
CĂRUIA dintre cei 11 jucă
tori ce vor fi aliniați pe 
Wembley și pe Nepstadion).

Șansă avem și vom avea 
dacă se va munci bine și in
teligent. Dacă se va munci 
prost, vom fi, cu siguranță, 
iarăși, „ghinioniști"...

Marius POPESCU

U T. A. EVALUEAZĂ LUCID

ACEL 17-0 DIN AUSTRIA
— Nicolae Blăgău, ați însoțit, recent, U.T.A., Intr-un 

turneu în Austria, în calitate de președinte al clubu
lui. Despre turneu nu știm prea multe, am reținut 
numai un 9—0 pentru U.T.A. și ne-am întrebat. » 
clipă, dacă nu-1 o greșeală de transmisie, de tipar...

— Nu, n-a fost nici • greșeală ! U.T.A. a învins cu 
9—0, în nocturnă, o selecționată la Ligii a m-a. la 
Neuteld. Dealtfel, turneul nostru a însemnat 1—0 cu 
S.C. Eisenstadt (Liga I), 5—0 cu Siengdorff și 2—0 
cu Vieneurstadt, ambele din liga a Il-a.

— Cu alte cuvinte, patru Jocuri, patru victorii și, 
ceea ce surprinde, In special, este golaverajul : 
17—0 !...

— Am plecat în turneul din Austria cu 
glndui că orice echipă reprezintă peste 
hotare fotbalul românesc. U.T.A. a în
cercat să-și facă datoria, Jucind cu toată 
seriozitatea pe care cei doi antrenori, 
Șt. Czako și I. Pătrașcu, au imprimat-o 
noii noastre echipe, redevenită astăzi o 
familie. Așa se explică acest turneu 

reușit și ca rezultate și ca pregătire pentru retur.
— Cine clștigă seria a m-a a Diviziei „B“ 7
— U.T.A. I Ceea ce nu înseamnă că am și promo

vat. Lupta se va da pînă ln ultima etapă. Noi nu ne 
culcăm pe laurii acestui 17—0, care e relativ, și pe 
faptul că sîntem lideri. Știm că va fi o' primăvară 
foarte aspră pentru U.T.A., dar ne-am pregătit pen
tru așa ceva. Șl ne pregătim intens, numai cu gindul 
la promovare.

M. M. f.

DIALOGURI

• FOTBAL PE MICUL ECRAN. Sîmbătă 28 fe
bruarie, ora 13 : „U“ Cluj-Napoca — Chimia Rm. 
Vîlcea (meci în cadrul etapei a 18-a a Diviziei 
„A") ; miercuri 4 martie, ora 14,30 : F.C. Argeș — 
Universitatea Craiova (joc în sferturile de finală 
ale Cupei României, transmisie de la Rm. Vîlcea).

ȘTIRI
MILNE CUPLAJ PE STADIO

NUL GIULEȘTI. Un interesant 
cuplaj va avea loc mîine, pe sta- 
dlor. A Giulești. Este vorba de 
intîlnirea Rapid — Legia Varșo
via, programată la ora 13,45. In 
continuare, de la ora 15,30, Lotul 
de juniori pentru C.M. din Austra
lia va avea ca parteneră de joc 
selecționata similară a Poloniei. 
Partida revanșă a acestei întitairi 
se va disputa vineri, 27 februarie, 
la Tîrgoviste.

F.C.M. BRAȘOV EVOLUEAZĂ 
ASTAZÎ IN CAPITALA. Divuz 
nara „A" F.C.M. Brașov susține 
astăzi un joc de verificare în 
Capitală, în compania diviziona
rei ,,B“ Mecanică fină. Partida 
este programată la ora 16, pe 
stadionul Mecanică fină (cartierul 
Pantelimon — Cățelu, autobuzul 
65 (122 R) sau tramvaiul 28.

U.T. ARAD — UNIREA SiNNI- 
COLAU 2—0 (0—0). Au marcat
Kukla și Marcu. (N. Străjan — 
coresp.).

PROGRESUL CORABIA — CE
TATEA TR. MĂGURELE 2—4 
(1—2). Autorii golurilor : Armega 
și Velica pentru gazde, respectiv 
Curtu, Maiereanu — autogol, 
Udanglu șl Trupșor. (N. CUE- 
ȚOIU — coresp.).

STICLA ARIEȘUL TURDA - 
MUREȘUL LUDUȘ 5—1 (2—1).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȚI JUCAT NUMERELE PREFERATE 7

Agențiile Loto-Pronosport mal pot elibera 
doar astăzi bilete cu numerele dv. prefe
rate pentru tragerea obișnuită Pronoexpres 
de miercuri 25 februarie 1981. Reamintim 
acest lucru nu numai pentru cel ce nu 
și-au procurat încă bilete, ci și pentru cei 
ce vor să-și sporească șansele de a se nu
măra rnline printre marii cîștigători.

IN ATENȚIA PARTICIP ANȚILOR !
Din motive de ordin tehnic, au fost ne

cesare unele modificări in ordinea de des
fășurare a operațiunilor de omologare din 
cursul acestei săptămînl. Astfel, cîștigurile 
concursului Pronosport din 22 februarie au 
fost omologate ieri și s-au publicat în zia
rul de astăzi. In continuare, celelalte omo
logări de cîștiguri vor avea loc după cum 
urmează :

— marți 24 februarie 1981 pentru tragerea 
specială Pronoexpres din 15 februarie a.c. ;

— miercuri 25 februarie 1981 pentru trage
rea obișnuită . Pronoexpres din 18 februarie 
a.c. ;

— joi 26 februarie 1981 pentru tragerea 
obișnuită Loto din 20 februarie a.c. ;

— vineri 27 februarie 1981 pentru trage
rea obișnuită Loto 2 din 22 februarie a.c.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 22 FEBRUARIE 1981

Categoria 1 : (13 rezultate) 20,25 va
riante a 15.114 lei;

Categoria a 2-a : (12 rezultate) 506,75 
variante a 569 lei ;

Categoria a 3-a : (11 rezultate) 4.832,50 
variante a 89 lei.
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Astăzi se inaugurează, la Jaca

MONDIALE UNIVERSITARE DE IARNĂ PROBELE DE TIR REDUS
De astăzi și pînă Ia 4 mar

tie, in provincia spaniolă Hueș- 
ca din Pirineii aragonezi, în 
stațiunea montană Jaca. denu
mită pentru frumusețea sa 
„Perla Pirineilor", și în alte 

4 stațiuni din zonă (Candanchu, 
Formigal, Panticosa și Astun), 
se vor desfășura întrecerils 
Jocurilor mondiale universitare 
de iarnă, în organizarea F.I.S.U. 
(Federația internațională a 
sportului universitar) și a 
F.E.D.U. (Federația spaniolă a 
sportului universitar). Competi
ția, una dintre cele mai impor
tante manifestații ale sporturi
lor iernii din acest an postolim- 
pic, este așteptată cu interes 
deosebit în cercurile studenți
lor sportivi din întreaga lume,

iNTlLNIREA DE TENIS 
DINTRE JUNIOARELE 

DIN UNGARIA Șl ROMÂNIA 
în intilnirea amicală inter

naționala de tenis dintre echi
pele de junioare ale Ungariei 
și României, disputată la Be- 
retjoujfalu, s-au înregistrat re
zultatele : 5—0 în favoarea re
prezentativei noastre (cat. 13-14 
ani) și 3—2 pentru formația 
gazdă (cat. 17—18 ani). Da
niela Moise avînd cea mai 
bună comportare, ea învin- 
gînd-o cu 7—6, 1—6, 6—2 pe 
campioana europeană pe 1980 
la categoria 14 ani, jucătoarea 
ungară Andrea Temesvări. Mai 
puțin bine s-au comportat te- 
nismanele din formația de 15— 
16 ani, care au cedat cu 1—4. 
singura victorie fiind obținută 
de Alice Dănilă în fata Norei 
Kiss, cu 6—3. 6—3.

LUPTĂTORI ROMÂNI 
PE LOCURI FRUNTAȘE 

LA SKOPLIE
BELGRAD, 23 (Agerpres). în 

concursul de lupte libere des
fășurat în orașul iugoslav 
Skoplie, printre învingători s-a 
numărat și sportivul român 
Aurel Panaite, situat pe locul 
întîi la categoria 100 kg, care 
in finală l-a învins la puncte 
pe campionul cubanez Pan- 
siano. Dintre ceilalți luptători 
români Gheorghe Fodore (82 
kg) și Gheorghe Broșteanu (90 
kg) au ocupat locurile se
cunde.

C.M. DE PATINAJ 
VITEZĂ-SPRINTERI

PARIS, 23 (Agerpres). — 
Norvegianul Frode Roenning a 
terminat învingător in campio
natul mondial de patinaj vi
teză (sprinteri) disputat timp 
de două zile la Grenoble. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
sovieticii Scrghei Hlebnikov și, 
Anatoli Medennikov. La femi
nin, titlul a fost cucerit de 
Karen Enke (R. D. Germană), 
urmată de sportivele sovietice 
Tatiana Tarasova și Natalia 
Petru șeva.

FONDISTII SOVIETICI LIDERI 
IN „CUPA MONDIALĂ" LA SCHI
MOSCOVA, 23 (Agerpres). — 

„Cupa Mondială" la schi-fond 
a programat pe pîrtiile de la 
Kavgolovo (U.R.S.S.) un con
curs în care proba masculină 
de 30 km a fost dominată de 
spirt ivii sovietici, clasați pe 
primele șase locuri. A cîștigat 
Rozalin Bakiev — lh 24:23, ur
mat de Iuri Vahrușev — lh 
26:58 și Aleksandr Zavialov —

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM e La San Diego 

(California), americanul James 
Sanford a egalat cea mai bună 
performanță mondială pe teren 
acoperit în proba de 50 m plat, 
cu 5,61.

CICLISM • C.M.' de ciclocros 
s-au încheiat la Tolosa (Spania) 
cu proba rezervată profesioniș
tilor, în care victoria a revenit 
olandezului Johannes Stamansij- 
der, înregistrat pe 23 km cu 
timpul de lh 01,53.

handbal • Rezultate în gru
pele preliminare ale C.M. (grupa 
B), Bulgaria — Danemarca 21—20, 
Polonia — Olanda 29—20, Elveția — 
Bulgaria 18—16, Suedia — Franța 
22—16

NATAȚIE • La Plock (Polo- 

mai ales în acele țări în care 
zăpada și gheața favorizează 
organizarea unei ample activi
tăți sportive in aceste ramuri 
ale iernii.

Pe programul de concurs al 
„Universiadei albe" figurează 
următoarele sporturi : schi al
pin (coborîre, slalom special și 
uriaș — pentru femei și băr
bați), schi nordic (curse de 
fond pe 5 km. 10 km și 3X5 
km la femei ; 15 km, 30 km și 
4X10 km la bărbați, sărituri 
speciale), patinaj artistic (femei 
și bărbați) și hochei pe gheață. 
La întreceri pot lua parte stu
dent! sportivi născu|i între 1 
ianuarie 1954 și 31 decembrie 
1964.

UM CAZ PUTIM OBIȘNUIT
IA CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM ÎN SALĂ

Iată-l pe Alex Gonzales devenind campion european pe 3000 m, 
după ce parcursese doar... 2 820 m ! Telefoto : A.P.-AGERPRES

PARIS, 23 (Agerpres). — La 
Grenoble s-au încheiat C.E. de 
atletism în sală. In ultima zi 
s-a ivit o situație puțin obiș
nuită în istoria competiției : 
concurenții în proba de 3000 m 
plat, înșelați de clopotul care 
a sunat, se pare, prea devreme 
anunțînd ultimul tur. care era 
de fapt penultimul, au parcurs 
doar 2 320 m, primul trecînd li
nia de sosire francezul Alex 
Gonzalez cu un avans de 2 m 
fată de cel de-al doilea cla
sat, bulgarul E. Ignatov. Iată 
ceilalți cîștigători : masculin : 
lungime — Bernhard (Elveția)
— 8,01 m ; 1500 m — Wessing-
hage (R.F.G.) 3:42,64 ; 400 m
plat — Knebel (R.D.G.) 46,52 ; 50 
m plat — Woronin (Polonia) 
5,65 ; înălțime — Dalhauser 
(Elveția) 2,28 m ; prăjină — 
Vigneron (Franța) 5,70 m (cea 
mai bună performanță mondia
lă egalată): 800 m — Wurst- 
horn (R.F.G.) 1:47,70 ; greutate
— Stahlberg (Finlanda) 19,88 
m ; 50 m garduri — Bryggare 
(Finlanda) 6,47 ; feminin : 50 
m plat : Sofia Popova (Bulga
ria) — 6,17 ; înălțime — Sara 
Simeoni (Italia) 1,97 m; 800 m 

lh 25:13,40. în proba feminină 
de 20 km, victoria a revenit 
schioarei sovietice Raisa Sme- 
tanina, cu timpul de lh 04:46,13, 
urmată de compatrioata sa Zi
naida Amosova — lh 04:51,84. 
în clasamentele generale ale 
„Cupei Mondiale" conduc Alek
sandr Zavialov — 93 p. la mas
culin. și Raisa Smetanina — 
152 p, la feminin.

nla), junioara Monica Groza — 
1:03,2 pe 100 m. liber — locul 3.

TENIS • In finala turneului 
feminin de la Houston (Texas). 
Hana Mandlikova a învins-o cu 
6—4, 6—I, pe vest-germana Betti- 
na Bunge. • Turneul la Palm 
Springs (California) a fost ciști- 
gat de Connors, învingător în fi
nală cu 6—3, 7—6 în fața Iul 
Lendl.

TENIS DE MASA • La Praga 
au luat sfirșit campionatele inter
naționale ale Cehoslovaciei. fn 
finala de simplu masculin, iugo
slavul Surbek l-a învins cu 3—J 
pe francezul Secretin. în finala 
feminină, suedeza Ann Christine 
Hellman a dispus cu 3—1 de 
Karen Witt (Anglia). Jucătoarea

După cum am mai anunțat, 
țara noastră va fi reprezentata 
la această Universiadă de un 
grup de 4 schioare fondiste (E- 
iena Lagusis, Iuliana Popoiu, 
Emilia Raus și Piroșca Abos) 
Cursele de fond sînt programa
te la 26 februarie — 10 km, 1 
martie — 5 km și 3 martie — 
3X5 km, pe pîrtia de la Panti
cosa. în probele alpine partici
pă și multipla noastră campioa
nă Daniela Uncrop (în aceleași 
zile ca mai înainte, la coborîre, 
slalom special și slalom uriaș, 
pe pîrtiile de la Formigal și 
Astun).

Deschiderea festivă a „Uni
versiadei albe" are loc astăzi, 
la Jaca.

— Hildegard Ullrich (R.D.G.) 
2:00,94 ; 400 m plat — Jarmila 
Kratochvilova (Cehoslovacia) 
50,07 ; 1500 m — Agnese Possa- 
mai (Italia) 4:07,49. Radu TIMOFTE
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P. WOLFISBERG-NOUL ANTRENOR Âl ECHIPEI EIHJIEI
ZURICH (prin telex). — De 

cîteva zile, reprezentativa Elve
ției are un nou antrenor. După 
demisia acceptată de federația 
elvețiană de fotbal a lui Leon 
Walker, conducerea forului de 
specialitate din această țară a 
stat mult în cumpănă pentru a 
alege un nou antrenor-selec- 
ționer. Persoana despre care 
s-a vorbit cel mai mult a fost 
„coach“-ul Bruno Michaud de 
la F.C. Basel, care, deși spri
jinit de președintele federației, 
a renunțat la candidatură... In
tr-o asemenea conjunctură, Co
misia de antrenori l-a desem
nat în această funcție pe Paul 
Wolfisberg. Dar. deocamdată. în 
mod provizoriu, pentru primele 
4 meciuri din acest an. Se afir
mă că în cazul cînd Paul Wol
fisberg va obține rezultate ac
ceptabile în aceste partide, con
tractul său cu federația va fi 
definitivat pe o perioadă mai 
lungă de timp.

Paul Wolfisberg, în vînstă de 
48 de ani, a jucat fotbal pînă 
în 1966 în echipa din Lucerna. 
Apoi devine antrenor la o for
mație de ligă inferioară, S.C. 
Buchs, care, sub conducerea sa,

româncă Eva Ferenczl a fos» e’ 
minată în optimile de finală cu 
3—0 de Stork (R.F.G.). Alte ciș- 
tlgătoare la dublu (femei) : Hel
lman, LindbaM (Suedia). Cuplul 
Eva Ferenczl — Marla Alexan
dru a pierdut cu 1—2 meciul cu 
Zapievalova, Kuterghlna (U.R.S.S.) 
în sferturile de finală (mascu
lin) : Grubba, Kuclarski (Polo
nia) ; mixt : Grolowskl, Ulikova 
(Cehoslovacia).

VOLEI • La Zagreb, în meci 
retur al finalei „Cupei balcani
ce" (masculin) Mladost a între
cut cu 3—1 (15—8, 7—15, 15—2,
15—13) pe Explorări Baia Mare, 
învingătoare și în prima manșă, 
echipa iugoslavă a cucerit trofeul.

ÎN CĂUTAREA
AUTENTICI...

Sezonul international de tir 
1981 se deschide peste câteva 
zile, la Atena, cu un eveni
ment important. Și nu dăm a- 
cest atribut campionatelor eu
ropene de la Atena (24—28 fe
bruarie) în virtutea obișnuinței, 
în primul rînd, pentru faptul 
că trăgătorii din bătrânul con
tinent așteaptă ca această 
competiție să alcătuiască prima 
ierarhie, sub gir oficial. într-o 
probă care va deveni, din 1984, 
olimpică, proba de pușcă 10 
metri, seniori. Ei calculează că, 
deși fără repercusiuni directe 
asupra clasamentelor de la Los 
Angeles, de peste 3 ani și ju
mătate, o poziție onorantă la 
primul campionat european al 
actualului ciclu olimpic poate 
juca un rol deloc secundar, de 
stimulent psihologic. Apoi, nu 
numai performerii sînt interesați 
de calitatea startului de la A- 
tena. Federațiile naționale do
resc să-și evalueze cu un mo
ment mai devreme șansele 
olimpice, pentru a ști ce mă
suri organizatorice trebuie să 
ia încă pe parcursul acestui an. 
Iar comentatorii sînt curioși să 
simtă „pe viu" tendințele de 
progres ale probei în condi
țiile noului statut, de care ea 
se bucură în lumea tirului 
mondial. Ce previziuni pot fi, 
deci, făcute prin această pris
mă ?

Introducerea probei de pușcă 
10 metri în programul olim
pic a fost urmarea firească a 
extinderii ei în lume. Intre 
progresele citrice înregistrate 
și cercetările asidue din multe 
tari ale lumii a existat o per
manentă corelare care a dus 
la o înaltă specializare. Din a- 
cest motiv, marile competiții 
de pușcă 10 metri din ultimii 
ani au reunit în general trăgă
tori care au progresat foarte 
mult din punct de vedere ci
fric. Și pentru că multe fede
rații au reușit să asigure sal
turi deosebite trăgătorilor lor, 
in ierarhiile internaționale 
și-au găsit loc tintași dintr-un 
mare număr de țări.

Asemănătoare este situația si 
în probele de pistol 10 metri.

ajunge in liga secundă. O ase
menea performantă realizează 
și cu echipa din. Kriens. Se 
stabilește apoi la Lucerna, fiind 
directorul tehnic al acestei e- 
chipe din prima ligă si pa
ralel este antrenorul reprezen
tativei secunde a Elveției, care 
în 1975 obține o performanță 
frumoasă, aceea de a fi cîștigat 
un meci cu formația similară 
a R.F. Germania. Pentru Paul 
Wolfisberg. de profesie arhi
tect, perioada care urmează — 
cu 4 jocuri dificile : cu Ceho
slovacia, amical, în deplasare, 
și cele din preliminariile C.M., 
cu Ungaria, Anglia și Norvegia 
— va fi definitorie.

PAUL BETSCHART 
„S.I.Z."

ÎN PRELIMINARIILE C.M.
La Groningen, în preliminariile 

C.M. (gr. 2 europeană). Olanda 
a întrecut cu 3—0 (1—0) echipa 
Ciprului. Au înscris Hovenkamp, 
Schapendonk și Nanninga. în 
clasament Olanda ocupă locul 4 
cu 2 p din 3 jocuri :

în zona Americii de Sud, la La 
Paz : Bolivia — Brazilia 1—2 
(1—1). Au înscris Socrates (min. 
6) și Reynaldo (min. 60) pentru 
oaspeți, respectiv Aragones (min. 
27). în clasament : Brazilia 4 p, 
Bolivia 2 p, Venezuela 0 p (toate 
cîte două meciuri).

NUMEROASE SANCȚIUNI APLICATE DE U.E.F.A.
ZURICH (Agerpres). — Comi

sia de disciplină U.F.F.A., întru
nită ia Ztirich, a aplicat ® seris 
de sancțiuni, pedepsind cu & a- 
mendă de 30 000 franci elvețieni 
echipa Nottingham Forest pentru 
că jucătorii săi au avut pe tri
couri însemne publicitare la re
turul „Supercupei europene" cu 
F.C. Valencia. Formația franceză 
F.C. Sochaux a fost amendată cu 
3 000 de franci elvețieni datorită 
pătrunderii unor spectatori pe 
teren la meciul din cadrul Cu-

UNOR LIDERI

Ana Clobanu va încerca să de
vină la Atena, in proba de pistol 
10 metri, ce a fost la pistol stan
dard : campioană a continentului

Cîțiva dintre tinerii noștri re
prezentanți, specializați în a- 
ceastă probă, au demonstrat in 
ultima vreme o valoare ce le 
dă șanse de a privi cu destul 
optimism medaliile la categoria 
juniorilor. Media lui Dragomi- 
rescu, Popa și Babii de la con
cursul de selecție, efectuat zi
lele trecute, se află in imediata 
apropiere a mediei campioanei 
europene de anul trecut, echi
pa U.R.S.S., și peste cele ale 
următoarelor clasate, Norvegia 
și Austria. Acesta a fost, de
altfel, motivul care a determi
nat trimiterea lor la campiona
tele europene. Lor li se va a- 
dăuga Ana Ciobanu. trăgătoare 
cu multă experiență competitio- 
nală, fostă campioană a bă
trânului continent în proba de 
pistol standard. Acești 4 tră
gători vor avea deci misiunea 
de a reprezenta tirul nostru re
dus în capitala Greciei. Misiu
ne deloc ușoară. dată fiind 
concurenta foarte puternică st 
numeroasă. Ea poate fi dusă 
însă la bun sfirșit dacă vor 
concura cu toții la nivelul op
tim demonstrat, nu o dată. îna
intea confruntării continentale.

CAMPIONATE
spania (et. 25) : Atletico Ma

drid — Hercules Alicante 1—4 ; 
Betts — C.F. Barcelona 1—1 , 
Real Socledad — Salamanca 1—0; 
Las Palmas — Zaragoza 3—0 ; 
Osasuna — Real Madrid 1—2 ; 
Valencia — Valladolid 2—2 ; 
Gijon — Almeria 3—2; Espanod — 
Atletico Bilbao 1—0 ; Murcia — 
Sevilla 0—0. Clasament : 1. At
letico Madrid — 35 p ; 2. C.P. 
Barcelona — 33 p ; 3. Valencia— 
32 p.

R.F. GERMANIA (et. 22) : F.C. 
K61n — Milnchen 1860 4—1 ; Ein
tracht Frankfurt pe Main — S.V. 
Hamburg 1—1 ; Ordingen — Le
verkusen 3—0 ; Bayern MUn- 
chen — Arminia Bielefeld 5—1 ; 
Borussia Dortmund — Schalke 
04 2—2 ; Niirnberg — DuisbUrg
1— 0 ; Karlsruhe — Fortuna 
Dusseldorf 2—1. Meciurile Boru
ssia MSnchengladbach — v.f.B. 
Stuttgart șl F.C. Kaiserslau
tern — V.f.L. Bochum nu s-au 
putut disputa din cauza terenu
rilor Impracticabile. Clasament : 
1. S.V. Hamburg — 34 p; 2 Bayern 
Miinchen — 34 p ; 3. V.f.B Stut
tgart — 26 p.

FRANȚA (et. 27) : Metz — 
Valenciennes 4—2 ; Nantes — An
gers 3—1 ; Tours — Nancy 1—0 ; 
Lens — Lille 0—0 ; Laval — Bas- 
tia 3—0 ; Monaca — Auxerre
2— 1. Clasament : 1. Nantes — 42
p ; 2. St. Etienne — 39 p ; 3.
Bordeaux — 36 p7

R. D. GERMANA (et. 14) : 
AUE — Dynamo Dresda 3—1 ; 
Rot-Weiss Erfurt — F.C. Magde
burg 2—1 ; Vorwărts Frankfurt 
pe Oder — F.C. Kart Marx Stadt 
4—1 ; Hansa Rostock — Lokomo
tive Leipzig 2—1 ; Zwickau — 
B6hlen 2—2 ; Halle — Dynamo 
Berlin 2—1 ; Jena — Stahl Riesa 
1—0. Clasament : 1. Dynamo Ber
lin — 21 p ; 2. F.C. Magdeburg — 
21 p ; 3. Jena — 21 p.

pel U.E.F.A. cu Eintracht Frank
furt. Cu aceeași sumă a fost 
amendată și A.C. Torino, pe te
renul căreia spectatorii au lan
sat petarde fumigene. Șase jucă
tori sînt suspendați pentru me
ciurile din sferturile de finală, 
din 4 martie, dtn cupele euro
pene : Larsen (Lokeren), Sigur- 
vlnsson (Standard Llăge). Stopyra 
(F.C. S ochaux), Hattenberger 
(V.f.B. Stuttgart), Alvarez și Lo
pez Ufarte (ambii de la Real So
ciedad).
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