
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXVH - Nr. 9714 | 4 PAGINI - 30 BANI | Miercuri 25 februarie 1981

„DACIADA« DESCOPERĂ Șl LANSEAZĂ TALENTE 

PENTRU SPORIM ZĂPEZII Șl GHEțll

In vecinătatea pistei de gheață de pe „Dealul Negru", o întilnire 
inedită : doi dintre finaliștii „Daciadei" la sanie și grupul schio
rilor... pitici din Cluj-Napoca... Foto : Vasile BAGEAC

LA VATRA DORNEI, UN EȘALON 
VALOROS DE VIITORI BOBERI!

Pe aeroportul internațional Otopeni

LA SOSIREA ECHIPEI DINAMO, 
CÎȘTIGĂTOAREA C.C.E. LA VOLEI

Finaliștii probei de sanie 
(11—14) ani) din cadrul celei 
de a Il-a ediții a „Daciadei1* 
de iarnă s-au înapoiat în jude
țele lor cu amintiri dintre cele 
mai frumoase, cadrul organiza
toric asigurat întrecerilor de la 
Vatra Dornei fiind realmente 
de excepție. Comisia centrală 
de organizare a ..Daciadei1* a 
făcut totul pentru ca particl- 
pantii să se bucure, intr-ade
văr, de condiții excelente de 
concurs. Zăpada abundentă că
zută în zonă a favorizat reușita 
finalelor. Am asocia aici spri
jinul acordat de organele locale 
de partid și de stat, de orga
nizațiile sportive și pionierești.

Pe lingă ce s-a menționat 
In cronicile finalelor, simțim 
nevoia de a face alte cîteva 
sublinieri. Prima vizează eșa
lonul larg de talente care există 
în această ramură de sport 
Lingă campioni, reprezentanții 
județului Suceava (Gh. Cordu- 
neanu și Camelia Țambrea), fi
naliștii din județele Brașov 
(S. Braga. Laura Stingaciu), 
Prahova (G. Comamiceanu. Co
rina Constantinescu). Dîmbovița 
(Tr. Bunoiu. Camelia Vuță), 
Arad (A. Lazăr, Cristina Nea- 
gu), Tulcea (I. Răceanu), Har
ghita (Ad. Tănase). Covasna 
(Erszebet Varga). Caras-Severin 
(D. Opaiț) și Maramureș (Clau
dia Moldovan) s-au impus aten
ției specialiștilor. Antrenorul fe
deral. prof. Valentin Paiuc, le-a

FINALELE LA
PATINAJ ARTISTIC
începînd de astăzi și oină vi

neri se vor desfășura, pe pa
tinoarul descoperit Floreasca din 
Capitală, finalele „Daciadei** la 
patinaj artistic. In vederea im
portantelor dispute au avut loc, 
pretutindeni în tară, intense 
pregătiri, urmate de concursuri 
de verificare care au arătat o 
bună formă sportivă a tuturor 
celor care se vor alinia la star
tul campionatelor. Astăzi dimi
neață. de la ora 8, vor intra 
în concurs juniorii I și II, care 
vor fi examinați la figuri obli
gatorii. Aceiași patinatori îsivor 
disputa după amiază programul 
scurt. Mîine dimineață, tot de 
la ora 8, sînt programate figu
rile obligatorii pentru seniori, 
iar după amiază programul scurt 
— seniori și exercițiile libere 
pentru juniori I și II. Vineri, 
în ultima zi de concurs, la ora 
12. vom cunoaște noii campioni 
ai ..Daciadei" Ia seniori, dună 
disputarea programului de fi
guri libere. 

consemnat cu o mare bucurie 
numele, exprimîndu-și satisfac
ția pentru existența unui ase
menea eșalon valoros, capabil 
să aducă in prim-plan, mîine, 
viitori boberi de performanță, 

în ceea ce ne privește, con
siderăm că apariția acestor ta- 

* lente autentice nu este întlm-
Tiberiu ST AM A

(Continuare tn pag. 2-3)

ORIENTAREA PE SCHIURI, ÎN ASCENSIUNE

Se dă plecarea concurenților din

în acest an, Campionatele na
ționale de orientare pe schiuri 
s-au desfășurat în județul Har
ghita, ca finale ale celei de a 
doua ediții a „Daciadei de iar
nă". Interesul participantilor a 
fost sporit, cunoscîndu-se fap
tul că. celor zece categorii de 
concurenti, li se acorda titlul 
de campion al „Daciadei“i Poa
te că, tocmai de aceea, în acest 
an s-au aflat la start repre
zentanții a 23 de județe — ci
fră care depășește cu mult pe 
aceea de anul trecut. în ceea 
ce privește numărul de com
petitori. ne spunea tovarășul 
Paul Simionescu, secretarul co
misiei „ de orientare din cadrul 
federației, el a depășit chiar pe 
acela pe care l-am înregistrat, 
de obicei, la campionatele de 
vară : peste 170 de tineri si ti
nere au tinut să ia parte Ia 
finalele „Daciadei" de orientare 
pe schiuri !

Demn de remarcat este faptul 
că la întrecere au participat 
unele județe pînă mai ieri ..ne
cunoscute" în orientare si în
deosebi la aceea pe schiuri, ju
dețe de cîmpie ca Olt (care a

Azi $1 mlinc, la sinaia,

SPERANȚELE bobului 
In 'luptă

PENTRU LITIU
In continuarea marilor com

petiții de bob, găzduita de pir- 
tia din Sinaia, astăzi șl mîine 
au loc finalele „Daciadei" pen
tru echipajele de tineret — 4 
persoane. In vederea acestor 
întreceri, rezervate speranțelor 
bobului din țara noastră (limi
tă de virstă : 26 de ani), ieri 
au avut loc coboriri de anfare- 
nament, la care au participat 
opt echipaje pilotate de C. 
Pandrea (Bucegi Sinaia), V. 
Țuțuianu (Carpati Sinaia), M. 
Marianov (Poiana Cimpina), AL 
Pandrea (Voința Sinaia). L. Pap 
(I.E.F.S.), V. Rădulescu (Trac
torul Brașov), I. Batista (A.S. 
Armata Brașov) și C. Davides- 
cu (C.S.O. Sinaia). în manșele 
parcurse ieri (pe distanta de 
1 200 m, pe care se va concura 
pentru titlul de campion al 
„Daciadei" și al țării) cel mai 
bun timp — 54,01 — a fost rea
lizat de echipajul Bucegi Si
naia. întrecerile de azi și mîine 
încep de la ora 8. Anul trecut, 
titlul în proba respectivă a re
venit echipajului Voința Sinaia 
(Al. Pandrea, V. Iancu, C. 
Neagu, V. Florea).

grupa cea mai mică : 11—13 ani...
Foto : A. MĂGHERUȘAN

obținut o medalie de argint la 
individual — fete). Galați și 
Dolj, Arad și Timiș (acestea 
două din urmă reapar, după 
cîțiva ani de absentă, în prima 
linie a orientării) si. mai ales, 
viguroasa participare a sătmă
renilor. Semnificativă este apa-

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

AZI, LA BUCUREȘTI UN NOU JOC DE VERIFICARE 
AL ECHIPEI REPREZENTATIVE DE HOCHEI

Astăzi după amiază, de la 
ora 17. amatorii de hochei din 
Capitală vor avea prilejul să 
se reîntîlnească cu lotul repre
zentativ. Se dispută, pe pati
noarul „23 August", primul din 
cele două meciuri de verificare 
pe care lotul reprezentativ le 
va susține cu echipa ceho
slovacă T. J. Vyskov. din una 
din seriile ligii secunde a 
campionatului national. Cele

Aseară, la așteptarea cursei 
TAROM de la Madrid, aeropor
tul international Otopeni a cu
noscut • animație deosebită. 
Numeroși iubitori ai voleiului 
din Capitali și membri ai fa
miliilor jucătorilor dinamoviștl 
au ținut să fie prezent! la sosi
rea echipei care a reușit răsu
nătoarea performantă de a eiș- 
tlșa pentru a treia oară „Cupa 
campionilor europeni**.

Erau prezenți reprezentanți 
ai conducerii C.N.E.F.S.. membri 
ai Federației române de volei 
si ai conducerii clubului sportiv 
Dinamo.

Cînd In megafoane s-au auzit 
cuvintele crainicei aeroportu
lui : „Cursa RO 224 Madrid — 
București a aterizat...**, nerăb
darea a atins punctul culmi
nant. Peste puțin timp, au apă
rut jucătorii. Chipul lor era lu
minat de bucuria marii perfor
mante, a revederii cu cei dragi, 
de acasă. Mal Intli, căpitanul 
echipei. Cornelia Oros, cu mult 
doritul trofeu, care de acum va

Al treilea turneu (pe grupe valorice) la volei leminin

REZULTATE SCONTATE ÎN PRIMA RUNDĂ
Ieri, a început în sălile de 

sport din <xrașefle Constanța, 
București $1 Craiova al treilea 
turneu al campionatului național 
d« volei feminin (pe grupe va
lorice). Iată amănunte de la a- 
ceste meciuri :

GRUPA 1-4
CONSTANTA, 24 (prin telefon). 

Al treilea turneu al primelor pa
tru echipe din campionatul na
țional feminin a Început in Sala 
sporturilor din localitate cu jocul 
Dinamo — C.S.U. Galați. Scot : 
S—« (14, 8, 11). Un public entu
ziast, o sală arhiplină, atmosferă 
de mare competiție in care ele
vele antrenoarel Doina Ivănescu 
mal experimentata, mai omoge
ne, cu atacuri mal variate șl cu 
un blocaj mal eficace, au cîștigat 
pe merit. După un prim set des
tul de echilibrat, la scorul de 
9—9 intră, in teren Victoria Banda 
(în locul Iul Carmen Puiu), a- 
dudnd un plus de vigoare și efi
cacitate ta tabăra campioanelor, 
care ctștlgă la limită, dar nu fără 
emoții, tn al doilea șl al treilea 
set, un joc foarte variat al iul 
Carmen Cadar șl campioanele se 
distanțează, deși Crina Georgescu 
dștigă două dueluri (la fileu), de 
toată frumusețea, cu Irina Pet- 
culeț. Am remarcat de la învin
gătoare, în ordine, pe Mariana 
Toncscu. Irina Petculeț, Carmen 
Cadar și Victoria Banclu (deși ac
cidentată), respectiv Crina Geor
gescu (cea mal bună de pe te
ren) ri Marfa Mască de la în
vinse. ArWtraj bun : R. Farmuș 
șl V. Ranghel (ambii din Bucu
rești).

FARUL CONSTANTA — ȘTIIN
ȚA BACAU S—0 (10, 4, 8). Joc la 
discreția gazdelor care, deși nu

Un pas important al baschetbalistelor clujence pe drumul spre titlu

„U" - POLITEHNICA C. S.Ș. 2 68-63
Voința Brașov a trecut pe locul 3
CLUJ-NAPOCA, 24 (prin te

lefon). In etapa de azi (nj-.: 
ieri) a campionatului national 
de baschet feminin, desfășurată 
în fata a 3 000 de spectatori, e- 
chipa locală Universitatea a re
purtat o victorie deosebit de 
prețioasă in fața Politehnicii 
C.S.Ș. 2 București, prin care 
și-a majorat simțitor șansele de 
a cuceri titlul O performanță 
remarcabilă a realizat și Voin
ța Brașov care, prin, succesul 
obținut asupra formației din 
Tg. Mureș, a trecut pe locul 3 
în clasament, care acum arată 
astfel: 1. „U* 34 p, 2. Politeh
nica 32 p, 3. Voința Brașov 
28 p, 4. Voința București 28 p, 
5. Crișul 25 p, 6. Comerțul 
24 p. Rezultate: 

două jocuri se anunță nu nu
mai atractive, dar — cunoscută 
fiind valoarea hocheiului din 
Cehoslovacia — si sugestive în 
ceea ce privește gradul de pre
gătire al echipei noastre repre
zentative.

O Reamintim că tot astăzi și 
mîine va avea loc la Poiana 
Brașov o dublă confruntare în
tre selecționatele de hochei-ju- 
niori ale României și Ungariei. 

rămlne definitiv în vitrina clu
bului bucureștean. apoi coechi
pierii lui... O fotografie a în
tregului lot, împreună cu an
trenorul Wiliam Schreiber, și 
iată-i Înconjurați de valul de 
admiratori.

Abia am putut să-1... smul
gem pentru cîteva clipe po 
Corneliu Oros, să-i cerem pă
rerea despre splendida victoria 
dinamovistă.

„Sîntem cu toții fericiți că 
am cîștigat, ne-a declarat eh 
Bucuria noastră este fără mar
gini Ia gîndul că am adăugat 
în palmaresul voleiului româ
nesc încă o valoroasă perfor
manță. A fost o vreme, prin 
anii *60, cînd cupele europene 
poposeau adesea în vitrinele 
cluburilor noastre. De atunci au 
trecut ani. Sperăm ca prin per
formanța noastră să reînnodăm 
frumoasa tradiție a voleiului 
românesc și, in continuare, a- 
ceste cupe să poposească mereu 
la noi**.

au evoluat la valoarea care le-a 
consacrat, au avut în Maria E- 
nache, Gulniza Gelii și Carmen 
Marinescu un trio excelent care 
le-a adus victorta în 40 de mi
nute. La studentele băcăuane am 
remarcat prestația bună a Monicăl 
Moise și Marilenei Bogdan. Fără 
probleme arbitrajul lui V. Arhire 
(Brașov) și V. Cliioreanu (Cluj- 
Napoca). (C. POPA-coresp.).

GRUPA 5-8
RAPID BUCUREȘTI — MABA- 

TEX B. MARE 3—1 (6, 11, —15, 9). 
Meciul a început să fie frumos 
numai din setul al doilea, cîmd 
ambele echipe au jucat în ple
nul capacității lor, creînd faze 
viu aplaudate. în setul al treilea, 
băimărencele s-au distanțat avînd 
5—6 puncte avans, dar au foot 
ajunse pe linia de sosire, pe care 
au trecut-o cu greu, după cîteva 
mingi de set. în setul patru, tot 
ele au condus, avînd 6 puncte 
diferență (8—2 !) dar din acest 
moment bat pasul pe loc, reali
zează un singur punct. în timp 
ce rapidistefle fac 13 puncte, ctș- 
tigînd setul la 9. S-au evidențiat: 
Mariana Ivanov, Ileana Teodo- 
rescu, Constanța lorga (R), Doina 
S&voiu, Maria Oltean u (M). Ar
bitraj bun : Z, Moldoveana, L 
Sușelescu (ambii din București).

flacAra roșie bucurești 
— PENICILINA IAȘI 3—1 (7, —4,
10, 6). Meci în care bucureșten- 
cel© au învins cu greu echipa Ie
șeană. Evidențiate : Gabriela și 
MLhaela Borde! (P), George ta 
Lungii, Daniela Dră ghici șl Geor- 
geta Zaharta (Fl. R.). Arbftnaj

(Citiți cronicile in pag. 2—3)

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — POLITEHNICA C.S.Ș. 
2 BUCUREȘTI 68—63 (38—26). 
Clujencele au luat un start 
paralizant pentru adversare: 
19—2 in min. 2! Doina Mate, 
Floarea Anca, Gheorghița Bo
lovan, Viorica Jurcă și Mihaela 
Merca au dominat (și în atac 
și in apărare) o echipă la care 
tracul a fost inexplicabil de 
mare. în repriza secundă, jocul 
s-a echilibrat, clar „U“ — bine 
condusă de antrenorul N. Mar
tin — a păstrat permanent a- 
vantajul necesar victoriei. Au 
înscris: Mate 30, Bolovan 10, 
Anca 9, Popa 6, Ciubăncan 5, 
Jurcă 4, Merca 4, respectiv Bă- 
dinici 20, Roșianu 12, Filip 12, 
Fotescu 7, Cuțov 6, Chvatal 2, 
Radu 3, Tocată 1. Competent 
și autoritar arbitrajul Iul .Em. 
Nicolescu și D. Oprea.

VOINȚA BRAȘOV — CO
MERȚUL LIC. „BOLTAI- TG. 
MUREȘ 73—68 (31—36). Mure- 
șencele au început bine, s-au 
desprins din start, dînd impre
sia că vor cîștiga. Treptat, însă. 
Voința a egalat situația și In
tre minutele 36 și 38 a înscris o 
suită de coșuri, decisive pentru 
obținerea victoriei. Au înscris: 
Pali 27, Solovăstru 12. Lam- 
brino 12, Grecea 10. Biro 4, Ad
ler 4, Cîccio 2, ParcanschI 2,

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)



„DACIADA" DESCOPERĂ Șl LANSEAZĂ

TALENTE PENTRU SPORTURILE

ZĂPEZII Șl CHEȚII
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA, PRIMA CAMPIOANĂ A PROVINCIEI, 
St LUPTĂ CU GREUTĂȚI PE CARE SPERĂ SĂ IE ÎNVINGĂ!

CAMPI0NA1

LA VATRA DORNEI, UN EȘALON 
VALOROS DE VIITORI BOBER!/

(Urmare din pag. 1) 

plătoare. în iudefe s-a muncit 
mult pentru depistarea lor, la 
finalele de Ia Vatra Dornei au 
ajuns, realmente, cei mai buni 
dintre copiii care au îndrăgit 
sania. Organizațiile de pionieri 
gi cele sportive au merite deo
sebite. determinînd ca partici- 
pantii la competiție să o trateze 
cu toată seriozitatea. S-a vă
zul limpede (încă de la fazele 
preliminare, pe asociații Si cele 
care au precedat finalele) că 
JDaciada" a fost pregătită cu 
maximum de atenție, cu o pre
ocupare specială pentru calitate.

Din păcate s-au ivit si unele 
excepții. Altfel nu se explică 
cum unele iudete n-au reușit 
Bă trimită la finale declt un 
concurent (Buzău si Dolj), ta 
timp ce sportivii din Sibiu au 
■osii la Vatra Dornei fără... să
nii !? Apropo de sănii, o altă 
subliniere : ar fi de dorit ca toti 
finalistii să beneficieze de con
diții egale de concurs, adică să 
•e prezinte la start cu același 
tip de construcție. E drept, că

ORIfNTAREA Pt SCHIURI, ÎN ASCENSIUNE
(Urmare din pag. 1)

ritia. pentru prima oară. a 
tinerilor din Vatra Dornei. ca 
reprezentanți ai județului Su
ceava.

Pentru prima oară la aceste 
campionate s-a desfășurait și 
proba de ștafetă, aceasta consti
tuind. în programul „mondiale
lor" organizate de I.O.F. (Inter
national Orientiering Federa
tion) o probă obligatorie. Fe
derația noastră de specialitate 
a decis ca. din acest an. să fi
gureze în program și această 
probă, pentru ca sportivii noș
tri să poată deveni competitivi 
la întrecerile internaționale. 
Pentru aceasta mai este nevoie 
Insă si de afilierea Ia LO.F„ 
problemă care, sperăm, se va 
rezolva.

După cum se știe, la capătul 
anului competitional, insumtn- 
du-se rezultatele de Ia anumite 
competiții nominalizate din 
timp de federație, se va acorda 
titlul de ..orientarist complet**, 
stabilindu-se un clasament na
tional. Prin această măsură se 
preconizează realizarea continu
ității participării tuturor „ori- 
entaristilor** la competiții. în

HOCHEIȘTIi DIN HARGHITA ÎNVINGĂTORI
Pe patinoarul artificial din 

Galati au continuat jocurile din 
cadrul etapei preliminare a tt- 
nalelor „Daciadei" pe tară, ta 
cele două meciuri ale rundei de 
ieri, selecționata județului 
Harghita a întrecut, scontat, re
prezentativa județului Suceava 
eu 28—2 (6—0, 5—1, 17—1), iar

UN PAS IMPORTANT
AL BASCHETBALISTELOR CLUJENCE

(Urmare din pag. I)

respectiv Oprieiu 22, Kiss 15, 
Borbely 8. Csenteri 12, Kirr 6, 
KICss 3, Ilegedus 2. Au arbi
trat M. Aides (foarte bine) fi 
K. Tuka (cu greșeli).

CRIȘUL ORADEA — VO
INȚA BUCUREȘTI 83—80 (45— 
44). Joc echilibrat, deși bucu
ros tence le au avu* de suportat 
handicapul unor indisponibili
tăți (Liliana Slăvei fi Gabriela 
Strugaru, accidentate). în plus, 
Stefania Borș a trebuit să pă
răsească terenul ta min. 25 (5 
greșeli personale). Orădencele 
s-au impus prin intercepții și 
contraatacuri repetate, cîștigînd 
pe merit Au înscris : Grigoraș 
26. Szekely 18, Szabo 13. Ca- 
fetti 10. Funkcnhauser 8 Tabă
ră 4. Cigan 2. Oancea 2, res
pectiv Borș 27. Popescu 27, 
Gr ecu 12, Tomescu 12. Soare 2. 
Bun arbitrajul lui A. Atana- 
■escu si M. Rus.

Programul de miercuri : de 
la ora 9 : Crișul — Comerțul 
(in meciurile anterioare : 2—1), 
Voința Brașov — Politehnica 
(2—1), „U“ — Voința București 
(2—1). 

în raport cu anul precedent 
acest aspect (pe care l-am mai 
semnalat) a fost mult corectat, 
dar au mai existat destule ca
zuri în care participanțil la 
acest „ultim act“ al întrecerii 
s-au prezentat cu sănii clasice, 
de unde a si rezultat un oare
care handicap.

Bine ar fi, de asemenea, ca 
la finale, alături de concurentii 
angajați în disputa pentru titlu
rile de campioni ai „Dadadei", 
să se afle în primul rînd cei 
care i-au pregătit pe copii, pro
fesorii sau antrenorii lor. Dacă 
în cazul unui sportiv de per
formantă. un asemenea princi
piu se aplică (și rezultatele sînt 
adesea cele dorite) cu atît mai 
mult se impune o astfel de mă
sură. cînd avem de-a face cu 
copii în plină formare. Sînt cî- 
teva corective care se pot opera 
„din mers** si de care vrem să 
credem că organizatorii vor tine 
seama astfel ca întrecerea mi
cilor boberl în devenire să ob
țină și în viitor calificative ma
xime. iar eficienta ei să fie tot 
mai mare.

ceputul s-a făcut la aceste cam
pionate naționale. Poate că. la 
sfîrșitul anului, federația de 
specialitate va organiza si un 
concurs final.

Tot din acest an s-a acordat, 
pentru prima oară, titlul de 
campion și categoriilor de co
pii de Ia 11 la 13 ani. măsură 
foarte bună, cunoscîndu-se că 
orientarea are, în rîndul pio
nierilor si școlarilor, o largă 
audientă, că aici se constituie 
baza de masă a acestui sport, 
iar acordarea titlurilor de cam
pioni va mări interesul copii
lor pentru orientare.

Nu putem încheia fără a 
scoate în • evidentă faptul că 
centrul de greutate al orientării 
fl constituie încă județele din 
nordul Ardealului (Maramureș 
— cîștigător detașat al majori
tății probelor. Bistrița Năsăud 
și Satu Mare) șl fără a remar
ca ospitalitatea gazdelor 
(C.J.E.F.S. Harghita el Comisia 
județeană de sport-turism, pre
ședinte Aurel Nan) ceea ce a 
contribuit la reușita acestei 
competiții de vîrf a orientării 
turistice sport deosebit de im
portant în pregătirea tineretu
lui pentru apărarea patriei.

reprezentativa Bucureștiului pe 
cea a județului Covasna cu 
10—0 (2—0, 3—0, 5—0). Turneul 
se încheie miercuri cu partida 
Harghita — Galați, care se a- 
nuntă decisivă pentru finala în
trecerii, programată sîmbătă 28 
februarie la București, (Gh. 
ARSENE — coresp.).

AL TREILEA TURNEU DE VOLEI FEMININ
(Urmare din pag. 1)

cerect : A. Nedefcu — V. Vră- 
jescu (București). (8. N-).

GRUPA 9—12
CRAIOVA, U (prin telefon), ta 

primul med al turneului a-au 
IntUnlt Universitatea Craiova fi Universitatea București, care an 
oferit publicului un joc modest, 
încheiat cu Scorul de >—1 (10, 
7. —12, II) pentru cratovenpe. 
Gazdele au Început puternic seturile, conduetnd eu 12—« (set I) 
fl 12—1 (set H) : bucureștencele revin, echilibrează situația, dar 
stat neatente ta finaHuri fl pierd.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• continua seria mar:I or 

SUCCESE I După debutul specta
culos de la 8 februarie, cînd au 
fost atribuite, Intre altei e, la ca
tegoria I, pe bilete achitate 25%, 
4 AUTOTURISME „IXicia 1300,“ 
tragerile obișnuite Loto din a- 
ceastă lună continuă să răsplă
tească din plin perseverența altor și 
altor particitpanți. Printre cel mai 
recenți se numără Zvîncă Emil 
din Oravița șl Boban Cornel clin 
București, care la tragerea din 
33 februarie au obținut, la aceeași 
categorie și iot pe bilete achitate 
?5%, CITE UN AUTOTURISM 
„Dacia 1300“. Tragerea următoare, 
care va avea loc vineri 27 fe

In lumea rugbyului, .,15-le“ u- 
niversitățil Timișoara are un loc 
aparte, în „fotoliile de orchestră**. 
Celor mai tineri le amintim că 
„U“ a fost prima „provincială** 
care, în 1972, realiza o breșă în 
„betonul" bucureștean. De multi, 
de foarte multi ani doar Grivița 
Boșie, Steaua și Dinamo își... pa
sau una alteia ștafeta victoriei. 
Iată de ce, in optica noastră, 
„U“ are niște „drepturi clștigate" 
și-1 acordăm, în continuare, aten
ție sporită, în ciuda actualei sale 
poziții din clasament, mal mult 
decît modestă, ba chiar alarmantă 
— după jocurile din tur — dacă 
avem în vedere că locul 13 duce 
direct spre divizia secundă.

Pe studenții timișoreni l-am 
contactat In perioada pregătitoare, 
în cele cîteva zile ale vacanței 
de iarnă petrecute la Ocna Si
biului. Erau 26, cu Gheorghe 
Rășcanu, antrenorul ad-hoc, 27.

Supraviețuitorii de pe „nava-a- 
miral", a se citi campioană, au 
rămas azi puțini, 11 numeri pe 
degete’e de la • singură mină, 
doi mal joacă Încă, elnt Mlliai 
Suclu, maestru al sportului, de 
11 ori internațional „A” și Iullu 
Peter, • „uvertură** abilă (2 „A**, 
1 ,,B**, internațional student),
ambH venlțl de pe meleagurile 
UrnăvenSor tn anii *88—*87. Al 
treilea ar fi Gheorghe Rășcanu, 
de fel tocmai de la Bogdănești,
• comună de lingă Birlad. In de
ceniul trecut a fost un înaintaș 
redutabil ; este maestru al spor
tului, de 25 de ori international 
„A** și a venit In Banat tn 1989, 
ca student, după ce cunoscuse 
consacrarea mal tatii la Steaua 
tn anil *65—88 (locul n In cam
pionat după Grivița Roșie), fiind 
apoi campion cu Dinamo In *68/89 
șl realizator cu aceeași echipă 
a performanței maxime pentru
• echipă de club : Cupa campio
nilor europeni tn 1989, după o 
dublă manșă cu cea mal bună 
formație franceză, S.U. Agen, 
0—12 și 18—0 I A sosit apoi la 
Timișoara și a dus echipa de pe 
Bega, alături de cel doi anteei- 
tați, pe culmile gloriei, rfștîglnd 
ediția de campionat 1371/72.

REFACEREA, UN 
0 NECESITATE CE

La recenta „masă rotundă*' 
pe tema „Problematica reface
rii și integrarea el ta concep
ția modernă de antrenament**, 
organizată de Centrul de cer
cetări pentru educație fizică și 
sport, conf. unlv. dr. Emil 
Ghibu a ținut* să precizeze că, 
întotdeauna, refacerea ta sport 
trebuie să fie privită din mai 
multe unghiuri : biologic, far
macologic. psihologic, lntrucit 
efortul depus de sportiv ta 
antrenamente și în competiție 
este nu numai foarte mare, dar 
și specializat. Așadar, proble
ma refacerii își sporește di
mensiunile și valențele, aces
tea trebuind să fie cît mai 
bine cunoscute șl respectate 
deopotrivă de antrenori și 
sportivi, ta fiecare lecție de 
antrenament. în fiecare compe
tiție.

Pentru dezbateri, specialiști
lor participanți la „masă ro
tundă** le-a fost prezentat de 

ta setul IU a fost riadul saspe- 
telox să eenducă cu 12—4 fl aă ae vadă tn perl cei , de a-1 pier
de. Bucurtștencele, se concen
trează și reușesc nă amine decizia 
ee va veni totuși ta setul IV, În 
care, deși tot ele conduc cu »—4, 
Se văd tariase de plusul de experiență ai cralovencel«r < Remarcate : Camelia Uraache, Vio
ria* Bondoc, Sodica Nlcolae („U* 
Craiova), Ildlko Gali, Mir el* 
Popa, Cristina Marin („U" Bucu
rești). Au arbitrat : C. Pitaru 
(Sibiu), A. Dtalcu (București).
ta ultimul meci CHIMPEX CON

STANȚA — „U« CLUJ-NAPOCA 
0—9 (—13, —12, —9). (Ști GUBGUI- 
corcsp.).

bruarie așteaptă cîștigă-
torii ! Desigur, puteți fi și dv. 
unul dintre aceștia, insă numai 
cu condiția de a participa... Rea
mintim celor interesați câ AS- 
TAZI și MÎLNE sînt ULTIMELE 
ZILE pentru procurarea biletelor.

A TRAGEREA OBIȘNUITA
PRONOEXPRES de astăzi, 25 fe
bruarie 1931, se televizează în 
direct începînd de la ora 16.30.

O SE ADUCE la cunoștința celor 
interesați, că rezultatele omologă
rii cîștigurilor Ia tragerea spe
cială pronoex'pres din 15 februa
rie 1981 vor fl publicate, mîine 26 
februarie a.c.

pentru a salva „corabia- timi
șoreană de la naufragiul care a 
apărut amenințător ia orizont, 
și-a asumat acum comanda, lm- 
părțtndu-șl timpul între slujbă, 
familie și terenul de rugby („care 
teren ?“ — dar asta-i o altă pro
blemă). Și ar mai fi în Timișoara 
un al patrulea supraviețuitor al... 
frumoaselor zile din Aranjuez, 
prof. Petru Laichici, de la cate
dra de fizică a Universității ti
mișorene care, puțin obosit, s-a 
retras momentan, dar pe care 
băieții (și nu numai ei) îl do
resc înapoi, alături de el și în 
conducerea secției, așa ca pe tim
pul cînd lucrurile mergeau șnur, 
cînd _,U- era campioană...

N-au trecut 10 ani de atunci ; 
dar de manifestările de entu
ziasm, de promisiunile de altă
dată nu-și mai aduce astăzi ni
meni aminte. Pentru că Însuși 
clubul sportiv Universitatea, la 
nivelul tuturor secțiilor sale, este 
într-un evident recul șl asta cam 
din timpul cînd prof. Petre Stan- 
chi, fostul rector al Universității 
timișorene a încetat de a mai fi 
președintele clubului sportiv „U“.

Șl e mare păcat. Mulți rugbyști 
exemplari, integri, s-au format 
ca •ameni în urbea de pe Bega, 
pe care n-au mai .părăsit-o. Câ
teva exemple, absolvenții Facul
tății de științe economice Gheor- 
ghe Rășcanu. Nieu DuțA, Mihai 
Suclu, Iullu Peter, Mihai Comft- 
nlcl, inginerul mecanic Lucian 
Matei, studentul Alexandru Io- 
nițâ șl atiția alți rugbyști frun
tași, trecuți prin diverse loturi 
reprezentative.

Am surprins echipa într-un ac
centuat proces de întinerire. în 
numai doi ani au părăsit echipa 
Gh. Dumitru, fostul căpitan al 
naționalei-, Radu Malancu (ple

cați la Constanța), Dan Florea, 
Alex. Ciolpan, Ion Tătucu (Baia 
Mare), Panainte (Suceava) etc. 
S-ar putea spune că „U“ și-a 
pierdut, practic, toate vedetele do 
la o zi la alta. Rășcanu nu-i re
gretă prea mult, si bine face 
(știți dv., dragoste cu slLa...), ne 
face, în schimb, cîteva recoman
dări : în primul rînd. Al. lonlță, 
exemplar căpitan de echipă apoi

PROCES COMPLEX MULTIDISCIPLINAR,
TREBUIE BINE ÎNȚELEASĂ Șl APLICATĂ

către prof. Corneliu Rădut 
modelul unei zile de antrena
ment la canotajul feminin 
(strălucit reprezentat, anul 
trecut, la J.O. de la Moscova, 
ta special prin Sanda Toma, 
medaliată cu aur). Schema a 
fost esentializată : după un 
antrenament de durată și in
tensitate, sportivei îi apare 
după vîslit și alergarea de 
cros o pronunțată uzură biolo
gică și psihică. Cum trebuie 
să se acționeze ? Răspunsul la 
această întrebare este simplu 
și prompt : canotoarea se în
dreaptă spre punctul de refa
cere, bine dotat, un adevărat 
salon. Aici, ea constată că, în 
urma acestui efort, a pierdut 
din greutate două kilograme, 
îi este foarte sete, e transpira
tă, obosită, nervoasă. Simte 
nevoia să-și revină, să se re
facă, să pună la loc tot ceea 
ce a pierdut. E momentul, 
deci, al hidratării, al remine- 
ralizării, al oxigenării țesuturi
lor. în acest salon, punct de 
refacere, specialiștii acționează 
din umbră, discret, pentru a o 
reechilibra pe sportivă din 
punct de vedere neuro-fiziolo- 
gic și a-i reda tonusul pentru 
continuarea activității.

Conf. univ. dr. Alexe Nicu, 
conducătorul dezbaterilor, a 
subliniat faptul că refacerea, 
ta concepția noastră, este unul

SUTE DE PARTICIPANT!
LA UN CONCURS ATLETIC DE SALĂ...
încă o dată, In această iarnă, 

un concurs, un simplu concura 
de atletism (campionatele muni
cipale pentru Juniorii de cat, a 
ril-a) a făcut de-a dreptul ne- 
tncăpătoare sala din parcul spor
tiv „23 August- din Capitală. Cl- 
teva sute de mici concurenți au 
ținut să-și măsoare forțele, 
sfîrșitul săptămînii trecute, într-e 
Întrecere care părea că nu se 
mal sfîrși vre odată..I

Este o dovadă — încă una ! — 
că atletismul place și că stîmind 
interesul copiilor, al juniorilor, 
antrenorii și profesorii de educa
ție fizică pot avea mari satisfac
ții, chiar și numai văzînd, la 
startul diferitelor probe, un nu
măr atît de mare de concurenți ! 
Reușita acestei întreceri, si nu 
numai a acesteia, ar trebui să 
stimuleze comis-a municipală da 
atletism să mai organizeze asc- 
menta concursuri, atît în săptă
mânile friguroase care ne-au mai 
rămais din această iarnă, cît mai 
ales la primăvară, afară, pe sta

— alături de cei consacrați, ci
tați mai sus — cițiva tineri cu 
perspective. Nicolae Pislaru, un 
nr. 8 provenit de la Electrotimiș 
(antrenor Nicu Duță) care în 
ciuda înălțimii (1,92) face un 
mare travaliu în spatele grăme
zii ; Doru Fântânaru, de Ia Bîr- 
lad (1,87 m), un linia a doua 
eficace, talonerul Ion Brlnzâ, un 
piteștean „înfipt-, pilierul loan 
Basanciuc, centrii Constantin 
Radu și Uie Raicu, studenți la 
„economice-, aripile Gheorghe 
Niță (toți trei de la Pitești) și 
Radoico Voinov, promovat de la 
juniori. ca și „politehnicianul- 
Dan Mărginean sau demiul Dan 
Borzaș. In total, cu Mircea Jurj 
(militar in termen), sînt 27 care 
vor încerca redresarea situației, 
în tur, ,,U- a pierdut cîteva me
ciuri... cîștlgate, de unde situa
ția alarmantă din clasament. 
„Cade echipa ?M — l-am întrebat 
pe timișoreni. „NU. a sunat răs
punsul unanim, avem o echipă 
mal bună decît locul din clasa
ment. Am renunțat La vedete 
pentru a-i păstra doar pe cei 
care vor să Joace, cu ei sperăm 
să clștigăm — lucru pe deplin 
realizabil — toate cele șapte par
tide de acasă, deși grele, dar cu 
adversari pe măsură. Vom trage 
cu dinții ca să menținem Timi
șoara In eșalonul elitei*.

Atmosferă tonică, reconfortan
tă, intenții dintre cele mal îăi’- 
dabile, dar pentru traducerea lor 
in fapt „U“ ane nevoie de un 
sprijin mai substanțial concreti
zat în : a) teren , trebuie să 1 se 
facă loc divizionare! „A* fie pe 
terenul de fotbal al orașului, fie 
să se reamenajeze (avansăm 
propunerea plnă La refacerea te
renului de lingă Universitate) 
spațiul de joc din așa-numitul 
Parc al rozelor ; b) angajarea 
unui antrenor de profesie ; c) 
sprijin din partea clubului, a au
torităților sportive locale nu atît 
material cit mai ales de ordin 
moral, ca rugbyștil să simtă din 
nou că sînt prețulți și iubiți în 
Timișoara. Ca acum 10 ani !

Dimitrie CALLIMACHI
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din pivoții performanței spor
tive contemporane, echivalentă 
cu restituirea, cu reîntoarcerea 
organismului la parametrii bio
logici dinaintea efortului, con- 
chizind că repetabilitatea an
trenamentelor ta ciclul diurn 
determină, în mod obiectiv, ci- 
clicitatea refacerii.

A reieșit. In modul cel mai 
clar, că aspectele refacerii 
sînt complexe și multidiscipli- 
nare, refacerea depinzind de 
natura efortului (aerob sau 
anaerob), de disciplina sporti
vă, puțind fi de grup sau indi
viduală, in funcție de struc
tura biologică a sportivului. 
Caracterul multidisciplinar al 
refacerii rezultă din elementele 
care concură la realizarea ei : 
biologia farmacologia, psiholo
gia, factorul economic, acesta 
din urmă prin condițiile mate
riale puse la dispoziția refa
cerii.

Dar cel mai important «dștig 
pentru participantii la aceste 
dezbateri a fost convingerea 
pe care au căpătat-o cel pre- 
zenți — antrenori, profesori, 
sportivi fruntași, conducători 
de cluburi din Capitală — des
pre marea valoare și impor
tanța refacerii organismului 
după efortul sportiv. Să nu 
se fugă deci de ea. ci dună ea!

Elena DOBINCA

dioane ! Rină una alta, la 7 șl 
8 martie, In aceeași sală ^23 Au
gust-, Clubul sportiv școfLar de 
atletism nr. 4 din Capitală va 
organiza un concurs — cu ca
racter republican — pentru ju
niorii III, care, nu ne îndoim, 
va însemna un frumos succes.

Iată acum numele clștigătorUor 
Ia „municipalul- de sîmbătă șl du
minică : FETE : 50 m : Georgeta 
Dima (C.S.Ș.A. 4) 6,9 ; 50 mg :
Gabriela Zaharia (Viitorul) 7,3 ; 
lungime : Andreea lonlță (C.S.Ș.A. 
4) 5,12 m ; Înălțime : iulia Boe- 
dan (C.S.Ș.A. 4) i,81 m ; greu
tate : -M’haeda Nicolaescu (Viito
rul) 10.42 m ; BĂIEȚI : 50 m î
Val NicuTai (Steaua) 6,4 ; 50 mg : 
L. Vlad (C.S.Ș.A. 4) 7,7 ; lungime: 
Cr Băncilă (Steaua) 6,26 m ; 
Înălțime : Fl. Căldăraru (C.S.Ș.A. 
4) 1.65 m : prăjină : C. Ivan 
(C.S.Ș.A. 4) 3,60 m ; greutate :
N. M-ogoș (C.S.S. Șc. g-rală 190i 
11.67 m.

Romeo VILARA
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Actualul lot al Stelei 
format din două grupuri 
tinete de 
sacratilor 
iordache, 
FI. Marin, 
lor veniți 
Cerneșcu, Toma, Rotar, Minea). 
I-am urmărit la pregătire și pe 
unii și pe ceilalți, pe durata 
unui ciclu săptăminal de antre
namente, un ciclu complet, în
ceput cu un joc (Legia Varșo
via), partidă la care au asistat 
aproape 20 000 de spectatori. Și 
am desprins două mari și sem
nificative concluzii. Prima: an
trenorii Ghcorghe Constantin și 
Caro) Creiniceanu au imprimat 
fiecărui minut din programul 
pregătirii o atenție aparte și o 
seriozitate exemplară ; orice a- 
batere de la această atitudine 
a fost rapid sancționată verbal, 
fiecare jucător convingîndu-se 
că nu se mai poate eschiva de 
la efort. Dealtfel și antrenorul 
„zonal" Cornel Simionescu, -pre
zent, 2a de zi, la pregătirile e- 
chlpei, sublinia, la încheierea 
ciclului săptăminal, că „Steaua 
trudește acum eu gindu] la Cu
pă și la depărtarea cit mai ra
pidă de acel sub posibilități loc 
1# din clasament". A doua con
cluzie : tot „bătrinii" au fost 
jucătorii care au dat... ionul 
pregătirilor ; iar dintre aceștia 
au lăsat o impresie aparte toc
mai eei cinci din lotul repre
zentativ. După ultimul antre
nament al ciclului, cel de vi
neri, Împreună cu Gh. Constan
tin și C. Creiniceanu, am încer
cat o ordine a acestor cinci 
tricolori pe baza unor criterii 
foarte limpezi: dăruirea în an
trenamente, corectitudinea cu 
care au fost efectuate exerci
țiile impuse, comportarea 
jocurile cu Legia, 
T.M.B. A rezultat 
clasament • 
1—2.

in 
Rapid ș! 
următorul

9
9
8
7
7 

. Sigur că unele argumentări 
suplimentare la fiecare în par
te sînt absolut necesare. Va- 
sile Iordache a muncit în stilul 
unul... robot la antrenamentele

3.
4—5.

Vasile Iordache 
Marcel Răducanu 
Anghel Iordănescu 
Tudorel Stoica 
Stefan Sameș

de marți, joi și vineri. El 
suportat eu stoicism ritmul 
pus de mereu insistentul 
Voinescu, cel care s-a 
de
ar 
19 
al 
tăminii. El s-a remarcat și prin 
faptul că a apărat goluri gata 
tăcute în meciurile cu Legia și, 
îndeosebi, cu Rapid. M. Rădu
canu, fotbalistul anului 1980, a 
manifestat o deosebită poftă de 
joc. La antrenamente el s-a 
aflat mereu în fruntea lotului, 
imprimind tempoul alergărilor^ 
In partida cu Legia i-a îneîntat 
pe cei 20 000 de spectatori, iar 
în meaiul cu Rapid a condus 
practic atacul echipei sale. Be 
pare că Marcel Răducanu vrea 
să... recidiveze și să devină 
fotbalistul nr. 1 și al anului 
1981, anul marilor confruntări 
pentru ..Mundialul" spaniol._I-o 
dorim din
Iordănescu, 
nic jucător 
dit a fi la 
mai tinerii__ ________  __
ta jocuri, cit si în antrenamen
te. A evoluat bine o repriză cu 
Legia (ușor accidentat, n-a 
jucat ta partida cu Rapid) si a 
jonglat cu mingea si cu... ad
versarii în meciul de pregătire 
eu T.M.B. T. Stoica si 81 Sa
meș se află pe ulttaiele două 
locuri în clasamentul nostru 
sui-generls. Ei n-au făcut notă 
discordantă în pregătiri, dar au 
mers constant în viteza a 3-a 
în timp ce ceilalți au accelerai 
mereu. Au avut și circum
stanțe. Primul a fost retinut 
din cauza unor răni ușoare. în 
timp ce Sameș — deși, ca de 
obicei, s-a dăruit total în jocuri 
— ni s-a părut oarecum obosit.

Iordache, Răducanu, Iordă
nescu, Sameș, Stoica stat cei 
cinci din lotul cel mare pentru 
Anglia și Ungaria. Antrenorii 
echipei Steaua, dar mad ales 
ei, cei cinci, nu trebuie să uite 
nici un moment acest lucru. 
Tocmai pentru că, ta prelimi
narii. vor trebui să etaleze ade
vărata măsură a capacității lor. 
SI a pregătirii efectuate acum.

»/

Tl 
UL

LA 35 DE ANI 
SILVIU IORGULESCU 
ATACĂ DIN NOU...

a 
ta
lon 

ocupat 
pregătirea portarilor. „Așa 

trebui să ne pregătim la 18, 
ani", afirma Iordache după 
2-lea antrenament al săp-

tot sufletul. Puiu 
deși cel mai virst- 
al Stelei, s-a dove- 
fel de sprinten ca 
săi coechipieri atît

Laurențiu DUMITRESCU

VA CiSTIGA CRAIOVA TITLUL
1

ÎNAINTEA MECIULUI CU ANGLIA?
Primul derby al returului se joacă In prima etapă, la Pitești

La startul returului. Univer
sitatea Craiova este marea fa
vorită a luptei pentru titlu. 
„Clasamentul adevărului", pen
tru primele patru clasate, întă
rește această idee :
1. UNIVERSITATEA
2.
3.
4.

Dinamo
F.C. Argeș
F.C.M. Brașov

+9
+4
+3
+3

de 5

DIVIZIA I

(+18)
(+15) 
(+10) 
(+ 4)
punc-Sigur că avansul 

te al craiovenilor poate fi hotă- 
rîtor în disputa returului. Dar, 
e suficient 
șit, pentru 
lalti să se

Privind 
în primele __ ,
seama că' in această 
de martie se pot 
multe din semnele de 
ale campionatului.

Mai mult decit atît, am pu
tea spune că returul Începe ea 
o etapă decisivă pentru aproa
pe toate fruntașele.

Universitatea Craiova joacă 
la Pitești. O eventuală victo
rie a echipei Iui Oblemenoo ar 
putea pune punct campionatu
lui, chiar dacă o asemenea a- 
firmație ar putea să pară ex
cesivă cu 16 etape înainte de 
ultimul fluier.

Tot în prima etapă a retu
rului, Dinamo joacă un meci 
(iarăși) decisiv la Petroșani. Și 
în acest caz, un rezultat favo
rabil menține echipa In lupta 
pentru titlu, mai ales în even
tualitatea unei înfirîngeri a 
craiovenilor...

Pentru F.C. Argeș, victoria 
în prima etapă asupra lideru
lui ar fi o condiție sine Qua non 
pentru menținerea tempoului. 
Si chiar dacă această victorie 
nu schimbă datele ..clasamentu
lui adevărului” (se va păstra 
distanta de 6 puncte), ea este 
importantă pentru continuarea 
bătăliei în lupta pentru titlu.

un singur pas gre- 
ca șansele celor- 

activizeze.
programul
4 etape.

returului 
ne dăm 
perioadă 
soluționa 
întrebare

ÎN AȘTEPTAREA LUI... DUMITRU
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Acum o 
micalul cu 
au aflat că 
rează nici 
lor lui „Poli”, 
dentat, ci ți vă spectatori ti
mișoreni au exclamat : „Ia
răși ? !“ Nu era o exclama
ție banală, ci plină de sub
înțelesuri pe care el, omul 
din tribună, le găsește une
ori pentru a-și exprima ne
mulțumirea.

De data aceasta, spectatorii 
timișoreni în cauză (si alții, 
aveam să înțelegem mai 
târziu, prin oraș, ta stadion, 
la antrenamente). amatorii 
de fotbal de pe Bega, care-1 
primiseră pe Dumitru cu 
sufletul deschis, au devenit 
circumspecti. Și nu fără 
argumente. Acel „iarăși" 
voia parcă să amintească 
de ultimii ani ai Iui Dumi
tru la Steaua, cind mai mult 
stătea de cît juca, din capri
cii și... accidentări. Acel 
„iarăși" voia parcă să spu
nă că bilanțul lui Dumitru 
la „Poli", din vară pină a- 
cum. înseamnă : 4 zile bol
nav și 7 zile absente moti
vate in octombrie, 17 zile 
bolnav în noiembrie, o zi 
bolnav și două învoit în ia
nuarie. o zi invoit si 
bolnav în februarie ! Și cum 
„bolnav" înseamnă acciden
tat, era logic să-1 întreb pe 
Dumitru cum se explică a-

săptămină, la a- 
Salgotarjan. cînd 
Dumitru nu figu- 
pe lista rezerve- 

că e acci-

10

ceastă „serie" ? „Bătrîne- 
tea !“ — a încercat el o ex
plicație, pe care nu o pu
tem accepta, pentru simplul 
motiv că Dumitru are... nu
mai 31 de ani. Cînd i-am 
spus că Dembrovschi, la 36 
de ani, „trage" exemplar la 
antrenamente, umăr la u- 
măr cu cei tineri. Dumitru 
a replicat „Dembo joacă 
lent, el nu sprintează spre 
mingi scurte ca mine !“, ui- 
tind esențialul: Dembrovschi 
trudește și pentru că-și res
pectă numele și coechipierii 
și vrea să părăsească arena 
cu fruntea sus.

S-ar putea ca ultima acci
dentare să fie... reală. Nu
mai că Dumitru a ajuns ca 
ciobanul din povestea cu 
lupul și oile, cel care a stri
gat de două ori ajutor, asa, 
din senin, ca să-și bată joc 
de săteni și tocmai de aceea 
nu a mai fost salvat cînd a- 
vea nevoie. S-ar putea, . 
spuneam, ca ultima acciden
tare — lungă de zece zile — 
să aibă un substrat real. 
Numai că cei mai multi se 
îndoiesc acum. Cineva din 
echipă era tentat să creadă 
că pentru scutirea de efort 
Dumitru acceptă acum si 
injecțiile. Pregătind, proba
bil, o scuză. Dumitru le-a 
spus antrenorilor înainte de 
ultima accidentare că n-a 
făcut pină acum asemenea

pregătiri tari („la fel dc tari 
ca și ta iarna trecută, cind 
am pregătit drumul spre 
ciștigarea „Cupei" susțin an
trenorii Ion Ionescu și Toma 
Dobîndă). Care pregătiri 
tari, ar fi, se subînțelege, 
cauza accidentărilor lui. Am 
urmărit antrenamentele lui 
„Poli" și am constatat că 
ele sînt științific făcute, ra
tional, că alți jucători mai 
ta vîrstă (Vișan. Păltinișan, 
Dembrovschi) le suportă 
foarte bine. Ceea ce trebuie 
să-i dea de gîndit lui Du
mitru, cel care, la primul 
antrenament după.... ultima 
accidentare de 10 zile, a tras 
la poartă fără nici ceh mai 
migă reținere, fără teama 
subconstientă a recidivării 
accidentării, cel care a fost 

'... temperat în alergare de 
antrenorul Ion Ionescu.

Am scris aceste rinduri 
pentru a-i aminti fostului 
internațional că Timișoara 
fotbalistică (și nu numai 
ea!) așteaptă un cu totul alt 
Dumitru. Că acest 
care l-a primit cu 
deschise, a urcat în 
sa sentimentală mari 
ale fotbalului românesc 
apreciază numai adevăratele 
valori. Valorile care se res
pectă pe sine. Respectă fot
balul. Respectă publicul fot
balului.

Mircea M. IONESCU

Cu alte cuvinte, o victorie aș
teptată de toate echipele 
didate, mai 
astăzi.

în sfîrșit, 
posibilitatea 
Galati, care 
adunat încă 
ventual +5 al brașovenilor 
clasamentul adevărului ar 

'echipei un plus de siguranță, 
element care se poate dovedi 
deosebit de eficace pe parcursul 
returului.

Iată deci că prima etapă 
dovedește un obstacol 
care n-a mai vrut să 
rodarea echipelor.

Reprivind programul 
Iar 4 etape, considerăm 
Dinamo Iși joacă realmente 
șansa in primele trei. Echipa 
bucureșteană se deplasează de 
două ori ta județul Hunedoara 
— Jiul ta etapa I td Corvinul 
în etapa a IlI-a — și dacă re
vine acasă cu un minimum de 
două puncte ta aceste jocuri 
poate privi cu mai multă în
credere returul, cu atît mai 
mult cu cît are posibilitatea 
de a egala (cel puțin) golave
rajul superior al craiovenilor în 
cadrul meciului cu F.C.M. Ga
lați din etapa a Il-a.

în concluzie, returul începe 
cu un pluton „in patru", în 
care liderul pare scăpat in ciș- 
tigător. De forma celor trei ur
măritori depinde tempoul 
cursei. Dacă urmăritorii vor 
impune un tempo susținut, ar 
fi posibil ca liderul să „galo
peze", ceea ce nu e de aștep
tat, dar nici exclus.

Marea șansă rămine de par
tea echipei oltene. în cadrul 
unei anchete a revistei „Sport", 
unul din cronicarii interogați 
a pronosticat că „Universitatea 
Craiova va cîștiga campionatul 
înainte de meciul cn Anglia". 
E frumos spus,' cu atît mai 
mult cu cît această soluție ar 
da spațiu liber „tricolorilor" 
olteni, care sînt de părere. îm
preună cu numeroșii lor supor
teri, că lupta pentru titlu se va 
decide în favoarea 
tătii Craiova 

sîmbătă.
Rămine de

puțin liderul

F.C.M. Brașov 
unei victorii 
nu pare să-și 
rîndurile. Un

can- 
de

are 
la 
fi 
e- 
in 
da

se 
major, 

aștepte

prime- 
că

Universi-
chiar în etapa de

văzut...
loan CHIRILA
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oraș, 
brațele 
galeria 

glorii 
și

2 încercări, |
2 transf., I 
pentru în- I 

nnocos l.p. 
că (Bucu- | 
coresp.).

tragerea extraordinari

LOTO
. MĂRȚIȘORULUI

1 MARTIE 1981

Fiecore variantă jucată - o posibilitate de a cîștiga : 
© AUTOTURISME „Dacia 1300" și „Skoda 120 L".
• EXCURSII in U.R.S.S. sau CROAZIERE pe Marea 

Neagră.
@ MARI SUME DE BANI, variabile și fixe. Formulă 

tehnică deosebit de avantajoasă : 12 EXTRAGERI 
CU UN TOTAL DE 120 NUMERE I

Se pot obține AUTOTURISME și pe bilete achitate 
25% !
UN BILET LA ACEASTĂ TRADIȚIONALA TRAGERE - 
O ȘANSĂ DE MARI SUCCESE PENTRU DV., UN CA
DOU PLĂCUT Șl UTIL CU OCAZIA MĂRȚIȘORULUI I 
Agențiile Loto-Pronosport vă stau la dispoziție pînă 
sîmbătă 28 februarie.

ȘTIRI,
• consfătuirea arbitri

lor DIVIZIONARI „A“. Mline și 
vineri, va avea loc ta Capitală, 
Censfătuirea arbitrilor din lotul 
„A". Mline dimineață, după tes
tarea teoretică, se va desfășura 
analiza arbitrajelor din turui 
campionatului, analiză care se va 
face In prezența celor 18 con
ducători de cluburi din primul 
eșalon si a observatorilor fede
rali. In programul zilei de vineri 
figurează și testarea fizică a „ca
valerilor fluierului" din lotul

A".
” • PARTIDELE AMINATE din 
23 noiembrie 1980 din campiona
tul republican al juniorilor — 
eertHe 1, 2, 8 și 7 — se vor dis
puta duminică 1 martie, de la 
era 9, și vor fi. conduse de ar
bitrii delegați inițial. De aseme
nea, meciurile din campionatul 
Diviziei „C“ șl juniori : C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — C.F.R. 
Craiova, Sticla Arleșul Turda — 
Construcții Sibiu, Minerul Paro- 
,enl — Unirea Alba lulia șl Me
talul Rădăuți — Nicotină Iași, 
aminate din turul campionatului, 
vor avea loc duminică 1 martie. 
Partidele de „C“ vor Începe la 
era 11. tar cele de juniori de la 
era S și vor fi conduse de bri
găzile delegate Inițial.
• VIITORUL GIIEORCHENI —

A-S.A. TG. MURF.Ș 2—2 (2—1).
Au marcat : Szavuly (min. O si 
Bartha (min. 17) pentru gazde, 
Vlgu (min. 42 și 79) pentru di
vizionara ..A", care a utilizat 
formația : Varo — Szabo, Un- 
chiaș. Isplr, GaU — Hajnal, Dă- 
lău, Vigu — Both n, Fazekaș, 
Bdldni. Au mal jucat : Biro H. 
Biro I, Munteanu și Jenei. Me
ciul s-a disputat in cadrul com
petiției dotată cu „Cupa 18 Fe
bruarie", trofeu care a revenit 
echipei Viitorul. (C. MALNAȘI — 
coresp.).
• DIVIZIONARA „C“, Someșul 

Satu Mare, fruntașa seriei a 
TX-a, a susținut trei jocuri tn 
Ungaria : cu Spartalcns Nyiregy- 
haza, locul 8 In Divizia „A". 1—-1, 
cn lombik Tisz.ava.svAr 2—<1 și cu 
Nylrteleki S.E. 0—1.
— coresp.).

® UNIREA IOAN 
DINAMO (speranțe) 
Niță (2) a înscris 
nici, Stănescu și 1

Silviu Cătălin Iorgulescu — 
jucătorul care a debutat în Di
vizia „A", destul de tîrziu, îa 
27 de tini, apărind în poarta 
U.T.A.-ei — se pregătește, in 
prezent, cu rîvnă și speranțe, 
pentru a reveni în primul eșa
lon, sub culorile lui S. C. Ba
cău, la o vîrstă respectabilă 
pentru un sportiv de perfor
manță. La 35 de ani ! Un caz 
de excepție, fără îndoială, a 
cărui istorie, mai puțin cunos
cută în secvențele sale cele 
mai .recente, ne-o prezintă, pe 
scurt, însuși portarul lorgu- 
lescu :

Cind am retrogradat in 
cu U.T.A., in vara anului 
conducerea clubului a re- 

trecut
„B“, 1979. 
nunțat la mine. Și am 
atunci, ca jucător și antrenor, 
la C.F.R. Arad. Pentru puțin 
timp insă, pentru că, după ci- 
teva luni, am fost rechemat și 
repus in drepturile de titular al 
tricoului cu „nr. 1“ al fostei 
mele echipe, a cărei poartă am 
apărat-o pină înaintea at t . pen
ultimei etape din campionatul 
trecut. Mai exact, pină la 12 
iunie 1980 cind, la un antrena
ment, in timpul unei „miuțe“, 
la un contact cu Giurgiu. m-am 
ales cu o fractură de peroneu. 
Au urmet două luni de ghips, 
două luni de tratament de re
cuperare, după care, in noiem
brie, am reluat pregătirile cu 
gindul să reiau duelul cu Duca- 
dam, cind...

— Ți s-a oferit o șansă de a 
reveni în „A", nu prin Arad d 
prin Bacău...

— Da. Și am revenit convins 
ca să rămin, nu să fiu un sim
plu călător in tranzit. Am ac
ceptat operația și suferința 
doar in ideea de a nu părăsi 
fotbalul și de a mai putea juca. 
Reușita celei de a doua inter
venții chirurgicale (grație dr. 
Alex. Pop, din Arad), și pro
punerea conducerii S.C. Bacău 
de a deveni băcăuan mi-au dat 
încredere, mi-au stimulat ambi
țiile și dorința de a redeveni 
ceea ce am fost.

— Nu ți se pare, totuși, cam 
tîrziu ?

— Tirziu ? Portarii „(I i“ în
totdeauna mai mult decit jucă
torii de cimp. In plus, la Ba
cău am făcut, in anii cînd ju
cam la U.T.A.. numai meciuri 
foarte bune.

Recent Silviu Iorgulescu a 
mal suportat o mică operație, 
constînd în scoaterea unei tije 
metalice de susținere a pero
neului, pe care a purtat-o a- 
proape șapte luni. Apt de joc, 
el Ii va putea spune colegului 
său de poartă, aruneîndu-i 
mănușa : „Și-acum, intre noi 
Ursâchi !“

Mihai IONESCU

ȘTIRI, ȘTIRI...
echipa antrenată de C. Frățiiă. 
(M. TABARCE.A — coresp.).
• C.S.M. BORZEȘT1 A ClȘ-

TIGAT „CUPA 16 FEBRUA
RIE". Desfășurată timp de 
două zile, ta oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, în organizarea lui 
C.S.M. Borzești, prima ediție a 
„Cupei 16 Februarie" a revenit 
formației organizatoare. In pri
ma zi Ceahlăul Piatra Neamț 
a dispus cu 8—7 (0—0 ; 0—0) 
de C.S.U. Galați, după execu
tarea loviturilor de la 11 m., 
Iar C.S.M. Borzești a învins cu 
2—1 (2—0) Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. în finala competiției 
C.S.M. Borzești a cîștigat in 
cu 5—1 (2—1) în fața Ceahlău
lui Piatra Neamț. Pentru locu
rile 3—4, Energia — C.S.U. Ga
lați 2—1 (2—1). (GH. GRUN-
ZU — coresp.).
• „CUPA VOINȚA" (juniori). 

In „Cupa Voința", care se dis
pută ta Capitală, s-au înregis
trat următoarele rezultate: Me
talul — Voința 3—2 ; Dinamo — 
T.M.B. 4—2. Mîine, de la, ora 
15, se va disputa întilnirea 
Autobuzul — Sportul studen
țesc, Iar joi, de la aceeași oră, 
partida Metalul — Sportul stu
dențesc. (O. GUȚU — coresp.).

a DIVIZIONARA „C“, Bihoreana 
Marg bila a susținut In ultimele 
zile două jocuri : cu Videoton 
Szekesfehervar, lidera campiona
tului Ungariei, 2—6 și cu Victo
ria Cărei, 1—0.

a ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
SOMEȘUL SATU MARE 2—0 (1—0).
• MECANICA FINA — F.C.M. 

BRAȘOV 1—1 (0—0). Ieri, în Ca
pitală, un frumos meci amical, 
tn care brașovenii au deschis 
scorul in min. 52 prin Paraschl- 
vescu, Iar gazdele au egalat ta 
min. 79 prin Catrina. Divizionara 
,.A“ a folosit următoarea forma
ție : Balasz — Papuc. Vărzaru, 
Naghl, Manciu — Gherghe, Fur
nică, Luca — Șulea, Hanu, Chio- 
reanu. Au mai jucat : Clipa, Pa
nache, Boriceanu, Paraschivescu. 
(N. ȘTEFAN — coresp.).
a GLORIA FOCȘANI — OLIM

PIA RM. SARAT 1—1 (0—0).

(Z. KOVACS

I ROATA — 
2—2 (0—2). 

pentru iocal- 
Manu. pentru



în meciul de baraj pentru desemnarea nMIȘCAREA OLIMPICA CONTRIBUIE Turneul de lupte libere de la Praga

i- campionului de șah al țării

GHINDA
In sala Clubului central de 

șah a avut loc ieri cea de-a 
doua partidă a meciului de ba
raj dintre Mihai Ghindă și Mi
hai Șubă pentru desemnarea 
campionului național de șah.
S-a jucat varianta Schewin- 

gen din „Apărarea siciliană". 
cu rocade inverse, care duce la 
poziții deosebit de complicate 
si tăioase, cum s-a întîmplat si 
în această partidă. Atacul al
bului pe flancul damei 
dezvoltat mai repede, 
negru intrînd sub grele 
nintări de mat. Ghindă 
criticat un cal. activizîndu-si 
la maximum piesele grele. Subă 
a fost fortat în cele din urmă 
să dea dama pentru un turn și 
un nebun. La mutarea a 41-a 
partida s-a întrerupt, dar vic
toria lui Ghindă nu prezintă 
nici un fel de dubii, el făcînd un 
pas important spre cucerirea 
titlului.

întîlnirea se reia azi după 
amiază la ora 17. urmînd 
ca joi să se dispute partida a 
3-a.

• FESTIVALUL ȘAHULUI 
FEMININ. Comisia municipală 
București organizează intre 27 
februarie și 8 martie tradițio-

s-a 
regele 
ame- 

a sa-

SÂNIERII ROMÂNI,
COMPORTARE ONORABILA
LA CONClRSliL PRIETENIA
Particlpînd la întrecerile din 

cadrul concursului Prietenia, găz
duite de stațiunea poloneză Kry- 
nica, sportivii români au avut 
® evoluție onorabilă, obținînd
poziții în partea superioară a 
clasamentelor. Astfel, Gabriela
Haja și Livia Ghcorghiță au ocu
pat locurile 5 (timp realizat :
2:09,233) și respectiv 7 (2:09,763)
în cursa cîștigată de Birgit Weise 
(R.D.G.) cu 2:07,543. La dublu, 
echipajul Alexandru Comșa — 
Mihai lord ache s-a clasat pe lo
cul 5, cu timpul de 1:27,596 (a 
cîștigat echipajul J. Hoffmann — 
J. Pietsch — R.D.G. cu 1:23,174) ; 
la simplu băieți. Al. Comșa s-a 
clasat pe locul 10, cu 2:20,370 (a 
cîștigat A. Veveris — U.R.S.S. cu 
2:15,137).

„Festivalul șa-
„Arhi-

nala competiție 
hului feminin", în sala 
tectura" se vor disputa două 
turnee : unul principal, al ma- 
estrelor, cu 10 concurente, și 
un open, sistem elvețian, pe 
distanța a 9 runde, cu număr 
de participante nelimitat. La a- 
ceastă întrecere se poate înscrie 
orice jucătoare din Capitală sau 
provincie, indiferent de clasifi
carea pe care o are.

• TURNEUL „ELECTRONI
CA". După 4 runde, turneul in
ternațional organizat de asocia
ția sportivă „Electronica" are 
doi lideri, pe maeștrii Aurel 
Urzică și loan Mărășescu, ambii 
cu cite 3 puncte. In runda a 
4-a Urzică l-a învins pe Ba
logh (Ungaria), iar Mărășescu a 
pierdut la Reicher. Clasamentul 
se prezintă astfel în continua
re : Reicher, Szmetan (Argenti
na), Antonov (Bulgaria) 2*/j p, 
Rajna (Ungaria), Erdeuș, Na- 
cev (Bulgaria), Ungureanu 2 p.

In concursul secundar s-a de
tașat maestrul ungur Kallai cu 
4 puncte din 4 partide, urmat 
de Orev (Bulgaria) 2'/i p, Ni- 
colaeseu 2 p, Ilegheduș 1 */i p 
(2), Tăcu șl Dolmadjan (Bulga
ria) 1*/, p (1).

LA INTELECEREA Șl PRIETENIA INTRE POPOARE"

Un interviu acordat de președintele C.I.O. unei reviste sovietice

MOSCOVA (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat re
cent revistei „Olimpiada", care 
apare la Moscova, Juan Anto
nio Samaranch, președintele 
C.I.O., a declarat că sportul și 
corolarul acestuia — mișcarea 
olimpică — au început să joace 
in ultimul timp un rol din ce 
in ce mai important in viața 
internațională. Se poate apre
cia că mișcarea olimpică exer
cită o mare forță de atracție 
pentru tineret și suscită intere
sul a sute de milioane de oa
meni, ceea ce contribuie la în
țelegerea și prietenia între po
poarele lumii.

La întrebarea care este prin
cipala sarcină a mișcării olim
pice în momentul de fată, pre
ședintele C.I.O. a răspuns î 
„în momentul de fată mișcarea 
olimpică este puternică, fapt 
dovedit sub diferite aspecte în 
cursul J.O. de la Moscova. In 
fața noastră stă acum sarcina 
asigurării armoniei olimpice, 
întărirea unității celor trei 
forțe care constituie fundamen
tul mișcării olimpice : C.LO„ 
federațiile sportive internațio-

nale și comitetele olimpice na
ționale".

Referindu-se la cel de-al 
XI-lea Congres Olimpic, ce se 
va desfășura in luna septem
brie, la Baden Baden. Juan An
tonio Samaranch a spus: ..Sint 
convine că acest Congres va 
constitui o verigă importantă 
în dezvoltarea mișcării olimpi
ce. Firește, dorese ea perioada 
in care mă voi afla la condu
cerea C.LO. să reprezinte un 
pas înainte. Nu intenționez 
insă să fiu un mare inovator, 
dar aș vrea să fiu un conti
nuator consecvent al celor în
cepute, astfel incit politica miș
cării olimpice să aibă trăsătu
rile caracteristice vremii pe 
care o trăim'

★
ANGELES, 24 (Ager- 

Membrii Comisiei Exe- 
a C.I.O. din care face 

Șiperco 
Loa 

obiective 
pentru 

ce

A. IANKO $1 V. STANESCU,

PE PRIMEI LOC
PRAGA, (Agerpres). — La Fra

ga s-a încheiat un turneu inter
național de lupte libere, la care 
au participat sportivi din R. D. 
Germană, Polonia, România si 
Cehoslovacia, țara noastră fiind 
reprezentată la acest concurs da 
echipa clubului Dinamo Brașov. 
O bună comportare au avut An
drei Ianko (categ. peste 100 kg) 
și Vaslla Stănescu (oatog. 74 kg), 
componentl al lotului național, 
care au ocupat primul loc la ear 
tegorille respective. Ion Buclea (11 kg), Dumitru Ignat (57 kg) șt 
Andrei Akadoa (68 kg), s-au cla
sat Pe locul trei.

SPADASINII, LOCUL 4
LA TALLIN

AU ÎNCEPUT JOCURILE MONDIALE

UNIVERSITARE DE IARNĂ
MADRID, 24 (Agerpres). — 

Cea de-a 10-a.ediție a Jocu
rilor Mondiale Universitare 
de iarnă a început ieri la 
Jaca (Spania), reunind peste 
500 de concurenți din 28 de 
țări. Programul „Universiadei 
albe" cuprinde întreceri de 
schi fond, schi alpin, patinaj 
artistic, sărituri și hochei pe 
gheață.

Ieri au intrat în concurs 
patinatorii artistici, care au 
efectuat exercițiile impuse. în 
fruntea clasamentului se află,

după prima zi, Shinji Someya 
(Japonia) — 17,4 puncte, ur
mat de Konstantin Kokora 
(U.R.S.S.) — 17,4 p, David
Michalowski (S.U.A.) — 16,8 
p, John Dodson (S.U.A.) —
15,0 p, Nagao Kobayashi (Ja
ponia) — 14,5 p, Grzegorz
Glowania (Polonia) — 13,7 p 
etc.

LOS 
preș), 
cutive 
parte și Alexandru 
(România) au vizitat la 
Angeles 6 serie de 
sportive în pregătire 
Jocurile Olimpice de Vară 
vor avea loc in 1984 în orașul 
califomian. Au fost vizitate, 
printre altele. Ștadionul „Coli- 
seum", „Sports Arena", campu
sul Universității California-Sud 
șî clădiri din cadrul Universi
tății Californiei — Los Angeles 
(UCLA). La sfîrșitul vizitei, 
membrii Comisiei Executive a 
C.I.O. s-au declarat surprinși 
de concepția organizatorilor din 
Los Angeleș privind Satul o- 
limpic. Comitetul de organizare 
intenționează să se abată de 
la tradiția unicității satului 
olimpia (areată tot Ia Los An
geles, în 1932), fiind prevăzute 
mai multe „sate" pentru spor
tivi. în principal în campusu
rile celor două universități ale 
metropolei californiene — USC 
și UCLA.

MOSCOVA. 24 (Agerpres). — 
Competiția de spadă de la Tallin 
a fost cîștigată de R. F. Germa
nia, care a învins în finală cu
7— 6 formația Ungariei. In întn- 
nirea pentru locurile 3—4, echi
pele R.S.F.S. Ruse șl României 
au terminat la egalitate. 8—8, 
victoria revenind scrimerllor so
vietici datorită unul tușaveraj 
superior (62—61). La concurs au 
participat 24 de echipe.
• Trofeul „Gilbert Duval" la 

floretă s-a Încheiat cu victoria 
scrimerulul britanic Robert Bru- 
nlgers, care l-a Întrecut în finală, 
eu H—», pe francezul Philippe 
Omnes.
• Concursul feminin de florotă 

de la GOppingen a fost clștiga* 
de italianca Dorina Vaccaroni. 
care în finală a întrecut-o eu
8— 4 pe Gertrude Stefanek (Unga
ria). Pentru locul 3, Nalla Gilla- 
zova (U.R.S.S.) a învlns-o cu 
8—3 pe Valentina Sidorova 
(UJt.S.S.).

Fotbal
meridiane

Din presa străină

• PREGĂTIRILE REPREZEN
TATIVEI U.R.S.S. Selecționata

U.R.S.S. și-a început pregătirile 
in vederea meciurilor pe care le 
va susține în acest sezon în pre- 
.................. la 

de 
l-a 
ai

STEFAN GEORGESCU

CÎND UN MECI DEPINDE DE 0 MINGE...
Reîntors de cîxeva zile dlntr-un periplu american, de-a lun

gul caruia a secondat-o pe prima noastră jucătoare de tenis, 
Virginia Iluziei, in evoluțiile el în turneele de la Washington, 
Kansas City, Cincinnati, Chicago și Detroit, prof, ȘTEFAN 
GEORGESCU are o seri* de observații interesante asupra celor 
văzute la fa', a locului Ii dân> cuvîntul, în rîndurile ce urmează.

„Nu știu cum e la alte spor
turi, dar la tenis martorii o- 
culari trebuie să fie in pri
mul rind tari de inimă. M-am 
convins de aceasta in 1971 la 
Charlotte cind priveam cum. 
blocat pentru o clipă de e- 
moție, Țiriac trimitea tn pla
să mingea decisivă care ar fi 
putut face din "
piei a cincea 
„Cupei Davls". 
bledon in 1972, 
norocos al lui 
pe Năstase de 
ptemă a oricărui jucător de 
tenis. Și, tn sfirșit, anul a- 
cesta tn Masters-ul fetelor de 
la Washington. Aici, pentru 
intrarea in semifinală, Virginia 
Ruzici o inttlnește pe Andreea 
Jaeger. Se ajunge in setul 3. 
Campioana noastră joacă fără 
greșeală "Și-ți dă impresia că 
pe te-en este o singură jucă
toare, într-un recital de vir
tuozitate. 16 000 de spectatori 
urmăresc cu sufletul la gură 
In timp ce Andreea Jaeger — 
„copilul minune" al tenisului 
mondial și marea revelație a 
sezonului trecut — face efor
turi disperate să echilibreze 
jocul. Mă gtndesc că uriașa 
munci pe care Virginia a de
pus-o pentru perfecționarea 
tehnicii sale începe să-și a- 
raie roadele. A venit momen
tul „saltului" și nu-mi pot 
imagina un tenis mai bun de- 
clt acesta, practicat de o fată. 
Arbitrul anunță : „Virginia
Ruzici conduce cu □—1 în- se
tul decisiv". La un astfel de 
scor, 99 din 100 de meciuri 
sini jucate, dar nu și acesta 
Jaeger salvează „In extremis" 
cîteva mingi. Reprezentanta 
noastră greșește un smeci 
ușor. Apoi cîteva mingi ies 
de puțin afară. Jucătoarea a- 
mericană remontează pînă la 
4—5, dar Virginia Ruzici con
duce cu 40—30 Cu alte cu
vinte — minge de meci. Cam-

echipa Româ- 
cîștigătoare a 

Apoi la Wim- 
cînd un punct 
Smith îl lipsea 
satisfacția su-

pioana noastră trimite pru
dent primul serviciu in teren. 
Nici Jaeger nu riscă. După 
5—6 schimburi, Virginia în
cearcă un rever 
să-l pregătească 
gea agață fileul, 
clipă pe banda 
trece ! Simt o 
rece pe șira spinării, 
evident că acest punct, 
cate pofi să-l numești cum 
vrei, a schimbat soarta me
ciului. Mă uit la Virginia, 
are fața palidă, dar continui 
să lupte. Ptnă la urmă Jae
ger cîștigă la tle-breack (n.n. 
scorul partidei : Jaeger — 
Ruzici 3—6, 6—2, 7—6).

A doua zi, Pam Shriver, ur
mătoarea adversară a campi
oanei noastre, este accidentată 
și nu se prezintă la meci. 
La fel, Chris Evert-Lloyd • 
gripată, forfaitează in fața 
Andreei Jaeger. Șl culmea, 
organizatorii programează un 
set demonstrativ intre An
dreea Jaeger șl Virginia Ru
zici. Spectacolul este de scur
tă durată, fiindcă reprezen
tanta noastră cîștigă repede, 
cu 6—0. Alte comentarii stnt 
de prisos.

Enciclopediile de tenis vor 
cuprinde cu siguranță clasa
mentul Masters-ului de la 
Washington cu Andreea Jae
ger pe locut 2 și Virginia Ru
zici pe locul 7, dar nu vor 
aminti nimic de mingea aceea 
care, trimisă poate cu un 
centimetru mai sus. ar fi a- 
sigurat campioanei noastre un 
loc intre primele 4 clasate, 
repetlnd remarcabila sa per
formantă de acum doi ani.

Oricum, dincolo de clasa
mente, de victorii și de tn- 
fringeri, Virginia Ruzici con
stituie, datorită spectaculozi
tății focului său, o prezență 
marcantă tn elita tenisului 
mondial. Și aceasta ne bu
cură".

Virginia 
razant cara 

atacul. Min- 
se oprește o 
lui, dar nu 

transpirație 
‘ ~ " Este 

pe

ȘCOALA SI
•> j

Ziarul „Nepsport" din Buda
pesta a publicat recent, un inte
resant articol privind împletirea 
dintre Învățătură și sport in via
ța marilor campioni.

„Doi dintre cei mal renumlțl 
sportivi români, medallațl la ul
timele Olimpiade, 
deosebita în arena __
gimnasta Nadia Comănecl 
nolstul Ivan Patzaichin au 
sâ Intre în învâțămîntul 
rlor ; el sînt azi studențl 
stitutulul pentru Educație_____
șl Sport din București. In viața 
unul sportiv, un asemenea exa
men de admitere, 
seamnă un succes 
privind activitatea 
ulterioară.

Dar asemenea exemple mal 
sînt în lumea sportului, șl le 
vom enumera, chiar dacă cu di
ferite ocazii le-am mal publicat 
ca știri separate. Admirabilă este 
pilda oferită de englezul Sebas
tian Coe, multiplul recordman 
mondial la atletism, care anul 
trecut, la un moment dat. „dis
păruse" din activitatea competl- 
țlonală. El n-a luat startul la 
campionatele europene pe teren 
acoperit șl nici n-a făcut parte 
din echipa Marii Britanii In me
dul cu R.F. Germania. Știți de 
ce 7 Pentru că era tn sesiune d« 
examene, pe care n-a vrut s-o 
amîne I Șl lată un alt exemplu, 
poate șl mal edificator. Unul 
dintre cel mal buni fotbaliști el
vețieni, Claudio Sulser, a cerut 
federației de specialitate sâ-1 
scutească de a face deplasarea 
cu echipa națională tn America 
de Sud, deoarece tocmai tn 
această perioadă el avea de sus
ținut cîteva examene. Forul el-

personalități 
mondială, 

șl ea- 
reușlt 
supe- 

al In- 
Fizlcâ

reușit, ln- 
remarcabil 

profesională

SPORTUL
vețian l-a aprobat cererea, Sul- 
ser a rămas acasă, dar nu fără fo
los. Șl pentru că tot sintem In 
domeniul fotbalului, să mal a- 
mlntim că jucătorul nr. 1 al 
U.R.S.S. din anul 1980, Aleksandr 
Civadze, de profesie economist, 
urmează acum a doua facultate, 
cea de științe Juridice.

Se opune adesea că aporlli’U nu 
pot viza profesiuni care solicită di
plome extrasportive, pentru că 
activitatea lor cotidiană le ră
pește numeroase ore de antrena
ment șl, deci, nu au timpul ne
cesar pentru învățătură. Dar, 
realitatea și exemplele enumerate 
mal sus contrazic această con
cepție. Totul depinde de felul 
cum sportivii tșl organizează 
timpul liber, de care totuși nu 
duc lipsă. Esențialul constă In 
dorința de a face în pauzele zil
nice ceva util, în Interesul lor, 
dar și spre folosul societății : să Învețe o meserie, să studieze. 
Șl pe lingă aceste preocupări le 
rămtn suficiente ore șl pentru 
deconectări șl distracții. Oamenii 
de știință, pedagogii, psihologii 
recomandă fără excepție necesi
tatea unei activități multilaterale 
pentru sportivii de performanță. 
„Omul (n.r. — sportivul de per
formanță) poate realiza lucruri 
mărețe dacă are voință, dacă ur
mărește un scop tn viață, tn ac
tivitatea profesională" — spune 
• fostă glorie a atletismului bul
gar, Virginia Mihailova (de 14 
ori campioană a țării la arunca
rea discului șl care are la acti
vul el nu mal puțin de 24 re
corduri), azi doctor in medicină. 
Exemplul ei șl al multor altera 
nu necesită nici un comentariu 
suplimentar".

liminariila C.M. particlpînd 
recentul turneu Internațional 
la Petrici (Bulgaria), pe care 
cîștigat. Antrenorul principal 
echipei, Konstantin Beskov, 
declarat că, în ansamblu, a fost 
mulțumit de jocul prestat de se- 
lecțlonabll’ în acest turneu, re- 
maretnd tn mod special pe căpi
tanul echipei, Civadze, precum și 
pe Buriak, Tarhanov și Bessonov. 
Lotul cuprinde 17 jucători : Vik
tor Clanov, Vlaceslav, Clanov, 
(portari) ; Kaplun. Sulkavelidze. 
Mlrzoian, Bubnov, Civadze, Bal- 
tacia, (fundași), Buriak, Bessonov, 
Oganesian, Gavrilov. Tarhanov
(mijlocași) ; Andreev, Rodionov,

' Șvetov și BJohln (atacânți).
Referind u-se la favoritele din 

grUDa a m-a europeană, K. Bes
kov este de părere că trei for
mații, U.R.S.S., Cehoslovacia și 
Țara Galilor, candidează pentru 
turneul final din Spania.

• AZI, O INTERESANTA PAR
TIDA LA ROMA. Selecționerul 
Italian Enze Bearzot a comuni
cat echipa care va susține astăzi,1 
pe stadlem.il Olimpic din Roma 
• partidă amicală în compania li
nei selecționate europene, încasă
rile fiind alocate fondului de ar 
jutorare a sinistraților cutreixn®“ 
ruiul de pămînt din luna noiem
brie, din sudul Italiei. Echipa 
italiană are următoarea compo
nență : Zoff — Gentile, Cabrini, 
Marini, Collovati, S cir ea. Conți, 
TardelH, Graziani. Antognoni, 
Bettega. Antrenorul vest-german 
Jupp Derwall a anunțat, la rfn- 
dul său, alcătuirea selecționatei 
europene : Schumacher (R.F.G.), 
Stoicovtcl (Iugoslavia), Kaltz 
(R.F.G.), Wilkins (Anglia), Pez- 
zey (Austria), Krol (Olanda), Si
monsen (Danemarca), Zamora 
(Spania). Hrubesch, H. Muller 
(ambii R.F.G.) șl Woodcock (Ap- 
gllai
• In sferturile de finală ale 

„Cupei Iugoslaviei" : Partizan — 
Slobod, Tuzla 2—0, Zeleznlciar — 
Radnlckl 1—0, Buducnost — O- 
rient 4—2 (după executarea lov*- 
titrilor de la 11 m), Velez Mos* 
tar — Bregalnlca 2—6

H.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO * Raliul Costa Brava 

(Spania), contînd pentru campio
natul european de raliuri, a fost 
cîștigat de echipajul Italian Vi- 
dafieri — Bernachîni, pe FLAT 
131 Abarth.

CICLISM • A 13-a ediție a 
cursei Haut Var, disputată între 
localitățile Draguignan șl Seillans 
(174 km) a fost cîștigată de ci
clistul francez Jacques Boss is, in 
4h 37:19 a Etapa a 6-a a Turu
lui Cubei (Camaguey — Cieg® 
de Avila — 116 km) a fost cîști
gată de Olaf Ludwig, din echipa 
secundă a R. D. Germane, cro
nometrat în 2h 42:44. în clasa
mentul general conduce Torge 
Perez (Cuba), urmat de Martin 
Gfttze (R.D.GL

HOCHEI O Desfășurat la Ha- 
barovsk, campionatul mondial de 
hochei cu mingea (,,Bandy“) s-a 
încheiat cu victoria selecționatei

Suediei - 10 p, urmată de echi
pele U.R.S.S. — 10 p (golaveraj 
inferior). Finlandei — 4 p și Nor
vegiei — Op.

POLO A 
disputat la 
U.R.S.S. a (3—3, 3—1.
Ungari**

SANIUTB
„Cupei Mondiale** a fost cîștigată 
la masculin de Italienii Ernst 
Haspinger șl Patri Hildgartner, 
clasați la egalitate, cu cite 111 p, 
pe primul loc. La feminin — tro
feul a revenit sportivei austriece 
Angelika Schafferer — 51 p.

ȘAH a Aflată într-un turneu 
în R. P. Chineză, echipa mascu
lină a Angliei a susținut un 
meci în - compania reprezentati
vei țăril-gazdă. Șahiștii chinezi 
au obținut victoria cu I8V2—P«

într-un meci amical. 
Budapesta, selecționata 
întrecut cu 11—10 
4—3. 1—3) formația

• Actuala ediție a

într-un turneu individual la care 
au participat sportivi din cela 
două țări, desfășurat la Guangz
hou, victoria a revenit maestru
lui internațional englez Robert 
Benin, cu 8'/,. urmat de jucătorii 
chinezi Liu 
roug șl de 
glez John 
7 TENIS •

Wenzhe, Liang 
marele maestru 
Speelman —

Jin- 
en- 
cîte

_ Tn clasamentul 
reâul Premiu — FILT", 
disputarea a 9 turnee, conducă 
tenlsmanul american Roscoe Tan
ner, cu 390 p, urmat de Yannick 
Noah (Franța) — 285 p, Jimmy 
Connors (S.U.A.) — 230 p, Ivan 
Lendl (Cehoslovacia) — 279 p șt 
Wojtek Flbak (Polonia) — 262 p. 
• Intr-o partidă demonstrativă, 
disputată la Melbourne, campio
nul suedez BJBrn Borg l-a între
cut cu 2—6, 6—2, 6—4 pe Vitas 
Gerulaitis.

„Ma- 
după

stadlem.il

