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Ieri, in campionatul de rugby,

PENTRU VALORIFICAREA 
A POSIBILITĂȚILOR ÎN 

HIBERNAL DE PERFORMANTĂ 
• Eforturile conjugate au asigurat buna 
organizare • Căi noi pentru sporturile gheții 
$1 zăpezii • Revigorarea stațiunilor montane 

prin relația sport-turlsm

DEPLINA
SPORTUL

DINAMO Șl STEAUA ÎNVINGĂTOARE LA SCOR

Mircea Paraschiv, căpitanul echipei naționale, conduce adesea 
victorie, prin abile lovituri tactice...

pe colegii săi dinamovisti spre 
Foto : Ion MIHĂICA

1 Tandemul Dinamo — Steaua 
continuă duelul de la distantă.

DINAMO — R.C. GRIVIȚA 
ROȘIE 22—3 (12—3). Derbyul
etapei s-a consumat, conform 
așteptărilor, în favoarea actu
alului lider al clasamentului, 
care, fără a străluci (cu excep
ția cîtorva momente de mare 
spectacol), a cîștigat net un 
duel prea adesea inegal Pu
ternică. înaintarea dinamovistă 
a monopolizat baloanele în. 
margine, dominând și celălalt 
moment fix, grămadă dar și 
aglomerările spontană nume
roase în timpul de joc. „Lip
sită de muniții", ce putea face 
Grivița Roșie ? Vorba lui Radu 
Demian, unul dintre antrenorii 
echipei din Parcul Copilului,
avea o singură șansă : „să so 
bată ca niciodată, pontam a
compensa handicapul de valoa
re șî de talie", nu a făcut-o 
pentru că „prea multi din bă
ieții noștri au fost pe lingă 
joc..." CJe-am putea adăuga ? 
Doar atât că Dinamo joacă 
bine, economic, pedlalînd pe ac
celerator atît cît îi trebuie si 
cînd socotește necesar. S-o ve
dem și cu adversari mal tari, 
cu Farul, Baia Mare, Steaua—

Punctele învingătorilor au fost 
înscrise de : Marghescu (un 
jucător abil care atacă drept !), 
Chiricencu șl Aldea, fiecare 
cite un eseu ; Constantin (2 
Lp-+2 tr.) ; pentru Grivița, 
Radu Tudor a deschis scorul 
dintr-o l.p., în min. 6.

Arbitrul Ion Vasilică a con
dus bine, deși excesiv in unele 
aprecieri. DINAMO : Petre — 
Aldea. Constantin, Marghescu, 
Chiricencu — Podărescu, Pa
raschiv — Stoica, Borș, Marin 
— Caragea, Dărăban — Turtea, 
(Baciu), Caraiman (Gh. Ian), 
Iordan, GRIVIȚA ROȘIE : 
Fălcușanu — Al. Marin, Bldl- 
rel, Nicolae. Sabău — Stancu, 
T. Radu — Pena (lordache), 
E. Ștefan, V. Vasile — Stroe, 
P.R. Marin — Dinu (Bălan), 
Pasache, Scarlat(Dimitrie CA- 
LLIMACHI).

R.C- SPORTUL 
ȚESC — FARUL 
Speranțe și apoi— 
suporterii XV-lui 
Avantajul pe care .. 
avut la pauză, prin eseul lui 
Vintilă (min. 11) șl Lp- reali
zată de Cojocaru (min. 39) s-a 
dovedit a fi. totuși, prea fra
gil în fața redutabilei formații

constănțene. La reluare, acea
sta a preluat net inițiativă re- 
diicînd din handicap prin Bucos 
(două Lp.. în min. 47 și 58), 
apoi instalindu-se la conducere 
(Holbau, eseu, în min. 66), Cu 
un drop inspirat (min. 76). 
Bucos a spulberat orice șansă 
a studenților de a întoarce re
zultatul sau, in extremis, de a 
obține un egal De fapt, după 
aspectul locului, nici nu l-ar

(Continuare in pag. 2-3)

Odată cu primele semne ale 
primăverii consemnăm si în
cheierea etapei de iarnă a ce
lei de a Il-a ediții a competi
ției naționale „Daciada" rezer
vată sportivilor de performan
ță. De mai multe ori în cursul 
acestei ierni am vorbit de o 
autentică sărbătoare a mișcării 
noastre sportive. Acest cali
ficativ general îl putem men
ține și acum, la lăsarea corti
nei peste un sezon care s-a do
vedit fertil din multe puncte de 
vedere.

La ora bilanțului, vom încer
ca să sintetizăm cîteva din 
trăsăturile esențiale ale între
cerilor de iarnă din cadrul fi
nalelor „Daciadei", trecîndu-le 
în revistă cu gîndul mai ales la 
perspectivă.

• SCOATEREA DIN ANO
NIMAT A CONCURSURILOR 
ÎN SPORTURILE DE IARNA. 
Față de un trecut nu prea în
depărtat, se poate spune că fi
nalele de anul acesta — spri
jinite prin campanii și mijloace 
adecvate de propagandă — au 
dat strălucire unor întreceri 
care altădată treceau aproape 
neobservate. A crescut ast
fel mult popularitatea unor ra
muri sportive și pe această 
bază se poate invoca ridicarea 
nivelului general al activității 
sportive de performantă —care 
este, de fapt, unul din obiecti
vele principale ale „Dacia- 
dei“. La succesul majorității fi
nalelor a contribuit esențial 
caracterul spectacular asigurat 
prin organizarea. în paralel a 
unor festivități sau spectacole 
de tipul ..serbărilor zăpezii".

• CREȘTEREA RĂSPUN
DERII ȘI A GRADULUI DE 
ANGAJARE A TUTUROR 
FACTORILOR CU ATRIBUȚII 
ÎN REALIZAREA OBIECTI
VELOR. Peste tot, la fi
nalele de iarnâ. a fost evident 
un deosebit efort organizatorio 
în care s-au angajat organiza
țiile de stat, de masă și ob
ștești. locale și județene. Ală- 
turîndu-se organizațiilor spor
tive. contribuția acestora a 
fost substanțială. Dacă n-ar 
fi să amintim decît măsurile 
consistente luate pentru asi
gurarea bazei materiale locale 
și utilizarea judicioasă a dotă
rilor specifice pentru sporturile 
de iarnă. Să subliniem conco
mitent. mai peste tot. învinge
rea unei anumite tentații de 
festivism. în favoarea conținu
tului autentic sportiv, prin eli
minarea măsurilor lipsite da 
fond. Tn cele mai multe cazuri, 
finalele „Daciadei" au stimulai 
activizarea comisiilor locale 
pe ramuri de sport ceea ce dă 
garanția unor manifestări mal 
concrete în viitor.

• ANULAREA PREJUDE
CĂȚII CA NU AM AVEA 
CONDIȚII NATURALE FA- 
VORIZANTE PENTRU SPOR
TURILE DE IARNA. Cu ex
cepția ultimei zile de concurs 
din program (la Borsa șl Păl
tiniș), întrecerile s-au des
fășurat în ambianta unei ierni 
superbe, cu zăpadă multă și 
condiții de îngheț adecvate. Fi-

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

înaintea turneului pentru „Centura de aur

STUDEN-
7—13 (7—0). 
iluzii pentru 
bucureștean. 
gazdele l-au

BOXERII MILITARI 
SE PREGĂTESC CU MULTĂ

CONȘTIINCIOZITATE

HOCHEIȘTII NOȘTRI LA C.M. (grupa B)
în cursul dimineții de ieri 

a părăsit Capitala echipa re
prezentativă de hochei a Ro
mâniei care va participa la în
trecerile grupei B a Campio
natului mondial, în stațiunea 
Val Gardena din Italia.

Au făcut deplasarea urmă
torii jucători : Netedu și Fe- 
kete (portari). Gall, Justinian, 
E. Antal. Moroșan, Popescu,

Teodoriu (fundași), Axinte, 
Cazacu, V. Huțan. Costca, Chi
tită, Ghergbișan, Hălăucă. B. 
Naghl, Nlstor, Olenici, Pisăru 
și Solyom (atacanți).

Antrenorul principal al lo
tului este Eduard Pană, aju
tat de Ion Bașa și Ion Tiron.

Primul meci al echipei noas
tre se va disputa vineri 20 
martie, cu Polonia.

Atmosfera specifică dinain
tea marilor întreceri am întîl- 
nit-o și în secția de box a clu
bului Steaua. Afectați de u- 
nele insuccese 
naționale 
„Turneul 
sportivii 
hotăirîți, _  _______ __
să nu se mai repete. Și 
ceastă hotărîre, după cum a- 
veam să vedem, s-a concreti
zat într-o pregătire mai temei
nică, într-un volum sporit de 
muncă șl într-o disciplină mai 
fermă 1

Zilele trecute, i-am vizitai 
pe boxerii militari la unu]

(campionatele 
de anul trecut 

primăverii"), 
di șl antrenorii sînt 
ca asemenea situații 

a-

Florian Livadaru 
(stingă) este unul 
dintre boxerii de 
la Steaua care aș
teaptă cu încre
dere „Centura de 

aur“
dintre antrenamentele efectua
te In vederea participării la 
cea de a X-a ediție a „Cen
turii de aur". Cu acest prilej 
aveam să aflăm că în ultima 
vreme conducerea tehnică a 
secției s-a schimbat, antrenor 
coordonator devenind Gheor
ghe FiaL

Sala de box a clubului mi-
***** ***** ***** *****

LUPTĂTORII VOR 
SĂ-ȘI RESPECTE ANGAJAMENTELE 

Atmosicrfl de muncă și disciplină In lotul de lupte libere
Și pentru luptătorii specia

lizați la 
este anul 
petițional 
pă ce în 
noastră 
prezentă la campionatele eu
ropene, cei mai buni sportivi 
studenți se vor alihia la star
tul Universiadei de la Bucu
rești, iar în luna septembrie, 
fruntașii acestui stil vor avea 
de susținut — în funcție 
rezultatele anterioare — 
examen șl mai dificil : campio
natele mondiale.

Conștienți de necesitatea u- 
nei bune pregătiri, tehnicienii 
noștri i-au selecționat pe cei

stilul ,, libere" 1981
cu un program com- 
foarte încărcat Du- 

. luna aprilie prima 
reprezentativă va fi 

la campionatele

de 
un

mai buni sportivi de la acest 
stil, muiți dintre ei tineri care 
n-au mai făcut parte din e- 
chipa reprezentativă, și au e- 
fectuat în vacanță un scurt 
stagiu de pregătire la munte, 
unde obiectivul antrenamente
lor l-a constituit îmbunătățirea 
capacității de efort. O parte 
dintre selecționabili au parti
cipat la cîteva concursuri in
ternaționale (Minsk, Sofia), în 
cursul cărora a fost remar
cată forma promițătoare a u- 
nor 
(52 
kg), 
kg), 
kg).

sportivi ca Ștefan Goraș 
kg), Traian Marinescu (62 

Claudiu Tămăduianu (74 
Gheorghe Broșteanu (90

Traian Marinescu exersează „rebutul", sub supravegherea antre
norilor Vasile Iorga și Petru Coman. Foto : Vasile BAGEAC

litar era plină. în rindul celor 
care se antrenau cu sîrg i-am 
recunoscut pe cei zece pugiliști 
propuși să concureze în compe
tiția ce urmează să înceapă 
duminică : Alexandru Șchiopa 
(mușcă), Daniel Radu (cocoș), 
Florian Livadaru, Haralambie 
Sultan și Gigei Didiță (semir 
ușoară) — despre ultimul ne-a 
vorbit foarte frumos antreno
rul Ion Chiriac, Paul Căpri- 
ceanu (ușoară), Teodor Roșu 
și Mihai Niculeșcu (semimijlo- 
cie), Nicolae 
cie mică) șl 
(semigrea).

în timp ce 
Șerbu Neacșu 
continuare pregătirile, am as
cultat părerea noului antrenor 
coordonator Gheorghe Fiat l 
„Ne simțim datori să facem a

Ciobann (mijlo- 
Mihai Pascal

Ion Chiriac și 
supravegheau în

(Continuare in pag. 2-3)

SUCCESE ALE GIMNASTELOR

Zilele trecute l-am reîntîlnît 
pe fostul valoros sportiv Va
sile Iorga, acum în postură de 
antrenor, străduindu-se să 
transmită elevilor săi din bo
gata sa experiență. Fastul 
tiplu medaliat al marilor 
petiții internaționale ni 
prezentat pe V. Vișan, 
Ilincu (48 kg), Gh. Birou, Șt. 
Goraș (52 kg), A. Neagu, Ș* 
Nicolae (57 kg), Tr. Marinescu, 
A. Șuteu (62 kg), T. Drăguș, 
O. Dușa (68 kg), D. Buta, CL

mul- 
com- 

i-a 
N.

Tămăduianu „(74 kg), Gh. Fo- 
dore, C. Barkoczy (82 kg), Gh. 
Broșteanu, I. Ivanov (90 kg), 
V. Pușcașu, A. Panait (100 
kg), A. Ianko, L Manea (+100 
kg), principalii aspiranți la un 
loc în echipa națională. Am a- 
sistax la un antrenament efec
tuat cu multă seriozitate, ur
mărind sute de repetări (pe

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. t t-a)

ROMÂNCE IN FRANȚA
La Avignon, în Franța, s-a 

desfășurat un concurs interna
țional de gimnastică pentru 
junioare, la care au fost pre
zente 27 de sportive din 8 țări. 
Un frumos succes au repurtat 
cele două reprezentante ale 
școlii românești de gimnastică, 
Livia Dascălu și Gabriela Vlă- 
dău. Livia Dascălu s-a clasat 
prima la individual compus 
(36,80), urmată de Gabriela 
Vlădău (36,45) și Lisa Young 
(Anglia) — 35,15. Dascălu s-a 
clasat prima la sol și sărituri 
iar Vlădău a cîștigat paralelele 
șl bîrna.



Concurind la turneul international al

CINE RĂSPUNDE DE PREGĂTIREA VIITORULUI SPORTIV:
FAMILIA SAU CLUBUL (antrenorul)?

O problemă de ordin tormotiv-cdueativ rezolvata prompt Ia C. S. '1. Baia Fiare
Nu este prea mult timp de 

cînd prof. Gheorghe Demcca, 
apreciatul artizan al micilor 
Înotători din municipiul Baia 
Mare, își exprima dezamăgirea 
pentru felul cum înțeleg unii 
părinți să contribuie la reușita 
sportivă a copiilor lor.

— Concret, tovarășe profesor: 
despre cine este vorba ?

— Despre tatăl Aneăi Pâ- 
trășcoiu...

Adică despre părintele uneia 
dintre cele mai reprezentative 
Înotătoare din Baia Mare (și 
din țară !), care s-a situat la 
un moment dat pe o poziție 
ambiguă, atunci cînd prof. De- 
meca a fixat programul de lu
cru, de antrenament al Ancăi. 
Oare el ca părinte, era în mă

sură să cunoască mai bine cît 
trebuie să lucreze (în bazin) 
fiica sa ?

Moment neplăcut și pentru 
profesorul-antrenor și pentru 
club (pentru C.S.M. Baia Mare), 
pus în situația de a face ordine 
Intr-o chestiune de principiu : 
in fond, cine arc obligația să 
asigure pregătirea unui sportiv? 
Familia sau antrenorul ?

Prof. Ion Marinescu, președin
tele C.S.M. Baia Mare, știa din- 
tr-o experiență personală (înde
lungată și rodnică , de atlet de 
performanță) că unele deosebiri 
care apar Intre factorii ce pot 
și trebuie să concure la desco
perirea și formarea unor spor
tivi de valoare se cuvine să fie 
tratate cu calm și răbdare, cu

CEI PATRU „T“ AI LUI MIRCEA ORTELECAN
Cînd a plecat din comuna 

Sărmășag. de pe apa Zalăului, 
pentru a lua în piept viata ți 
a-și face un rost, devenind 
student al Institutului de mine 
din Petroșani, Mircea Ortele- 
can nu se deosebea cu nimic 
de alți tineri din generația sa. 
Abia prin anul doi al studen
ției a ajuns la rugby, -după ce 
trecuse, ce-i drept, pe la hand
bal și atletism. De la bun în
ceput și-a aflat locul în pri
ma linie a grămezii, deci a- 
colo unde lupta-i mai aspră 
ți unde de abilitatea TALONE- 
RULUI depinde, intr-o anume 
măsură, atacul.

A sărit, așadar, treptele fi
rești ale performanței, pome- 
nindu-se, rapid, după puține 
luni de rugby, chemat la un 
trial al lotului național. Indis
cutabil, Ortelecan are TA
LENT.

A absolvit. Facultatea de 
mine in 1971, lucrînd o pe
rioadă ca inginer la serviciul 
tehnic al I.M.P. La scurt 
timp, s-a reîntors în sala de 
curs și laborator, de astă-dată. 
se înțelege, de partea cealaltă 
a catedrei. Nici acum nu uită 
clipele dinții ale unei cariere 
didactice care — veți vedea 
imediat — are toate șansele 
de împlinire deplină. Speciali
tatea : TOPOGRAFIE.

Toate acestea, autentice reu
șite, nu ar fi fost posibile fără 
formidabila TENACITATE a 
lui Mircea Ortelecan. Manifes
tată pe terenul de sport, pen

tru că, in ciuda „neșansei" de 
a-l avea drept concurent pe 
post pe Mircea Munteanu, nu 
a rămas in umbră, adunînd 20 
de prezente în echipa națio
nală, amintirea cea mai de 
preț fiindu-i, nu încape discu
ție, contribuția la victoria a- 
supra Franței din 1976, cu acea 
superbă revenire a rugbyștilor 
noștri de după pauză. Dar ji 
dincolo de spațiul cu buturi, 
unde „Va obține curînd, sînt 
convins, un nou succes — cu 
prilejul susținerii doctoratului. 
Nu se poate să fie altfel, pen
tru că Ortelecan este tipul o- 
mului care și-a împărțit viața 
între marea performanță și ca
riera profesională, reușind deo
potrivă în amîndouă“. Cum a- 
ceste cuvinte vin din partea 
conferențiarului universitar 
Cornel Hirian, prodecan al Fa
cultății de mine de la I.M.P., 
ele creează o imagine sumară 
dar convingătoare. De adăugat 
doar că șeful de lucrări Mircea 
Ortelecan calcă pe urmele u- 
nor alte nume ilustre, atît în 
rugby cît și în societate, pen
tru că a știut să-și prețuiască 
colegii, făcîndu-se, la rindu-i, 
stimat și îndrăgit : „Fără co
lectivul minunat în care lucrez, 
fără înțelegerea familiei — am 
o soție minunată și două fetițe 
— nu aș fi reușit, poate, să 
merg Înainte pe ambele fron
turi". spune el în vorbe care-i 
fac, nu-i așa, cinste...

Geo RAEȚCHI

tact pedagogic : „N-am contes
tat niciodată faptul că tatăl 
Ancăi, fost sportiv de perfor
manță. un excelent jucător de 
volei în Divizia „A", este bine 
intenționat, că dorește ca și noi, 
cei din club, să asigure fetei 
sale o ascensiune firească spre 
vîrful piramidei sportive, spre 
marea performanță. In această 
năzuință comună trebuie să 
conlucrăm, să ne unim efortu
rile...".

Și, astfel, un conflict părinte- 
antrenor, destul de puțin fon
dat, a putut fi aplanat prin in
tervenția clubului băimărean 
din care face parte Anca Pă- 
trășcoiu. Talentata Înotătoare 
avea să lucreze mai departe, 
după recomandările și sub su
pravegherea prof. Demeca, a- 
vind de acum înainte sprijinul 
nemijlocit al familiei apreciatei 
sale sportive.

Salutind lichidarea acestui 
dezacord, ne exprimăm convin
gerea că Anca Pătrășcoiu va 
reuși să se exprime și mai con
vingător între micile noastre 
înotătoare (nu are nici 14 ani) ; 
garanția acestei reușite o oferă 
tocmai colaborarea strînsă din
tre familie și club (sub egida 
școlii, firește), o colaborare care 
se anunță de acum înainte — 
din cîte ni s-a precizat — fără 
nici o fisură...

Tiberiu STAMA

BREVIAR
Pe terenul de sport s-au mode

lat caractere, s-au format oameni 
de valoare, care s-au afirmat pu
ternic în cele mai diverse dome
nii, oameni cu inițiativă, cu ace
lași deosebit spirit de dăruire în 
profesie pe care l-au dovedit în 
arenă • Puțini știu, poate, că 
maestrul ©merit al sportului Cor
nel Penu, unul dintre cel mal 
mari portari pe care i-a avut 
handbalul mondial, retras cu ci- 
teva zile în urmă din activitatea 
competițională, a fost decorat în 
două rînduri cu Ordinul Muncii, 
clasa I. De profesie inginer 
T.C.M., Penu este tatăl unui bă
iat. • în marea familie a medi
cilor care au practicat sportul de 
mare performanță se numără și 
Nicolae Văgii, component, cu ani 
în urmă, al reprezentativei de 
rugby, Valentin Jur că, fost cam
pion balcanic și național la sări
tura în lungime, sau Radu Negu- 
lescu, d© nenumărate ori ciști- 
gător al titlului republican la te
nis de masă.

SPORTIVII ROMÂNI AU SUSȚINUT U 
PENTRU CAMPIONATUL EUROPEAI
„Cupa Ungaria" la judo, tur

neu internațional de amploare, 
care a reunit concurenți din 
nu mai puțin de 17 țări, a 
constituit un bun prilej de ve
rificare a sportivilor noștri 
fruntași, în vederea participării 
lor la campionatele europene. 
De aceea, la înapoiere, i-am 
solicitat antrenorului Iacob Co- 
drea cîteva amănunte.

— După numărul țărilor par
ticipante această i 
poate fi asemuită cu 
pionat european.

— Comparația este 
pentru că la turneul 
garia — țara organizatoare 
campionatelor continentale 
la începutul lunii mai — 
evoluat, de fapt, aproape toa
te echipele valoroase din Eu
ropa, printre care aș aminti 
cele ale Austriei, Belgiei, Fran
ței, R.D. Germane, Poloniei și 
Uniunii Sovietice. Mal mult, la

competiție
un carn

potrivită, 
din Un- 

a 
de 
au

Pecs — orașul care a găzduit 
întrecerile — au participat și 
sportivi de valoare recunoscu
tă din Japonia, Cuba, Canțda 
și R.P.D. Coreeană.

— Deci nu 
că turneul a 
dificil.

— Cum nu 
tat. Să mai subliniez, în acest 
sens, că nici un sportiv din 
U.R.S.S., Ungaria, Cuba, Fran
ța sau Belgia n-a reușit să iasă 
învingător la vreuna din cele 
8 categorii ! Mai mult, fran
cezii și belgienii, care au avut 
campioni olimpici Ia Moscova, 
n-au urcat nici 
tima treaptă a 
premiere !

— In schimb, 
satisfacția de a 
rituoasa comportare 
Mircea Frățică. clasat pe locul 
3 la categoria semimijlocie. Ce

încape îndoială 
fost extrem de

ne-am fi aștep-

măcar pe ul- 
podiumului de

noi am avut 
consemna me- 

a lui

S-AU ÎNCHEIAT
FEMININE ȘI

Alpiniada feminină de iarnă 
și Alpiniada de iarnă pentru 
tineret — în fapt campionatele 
naționale ale celor două cate
gorii de concurenți — au luat 
sfîrșit. Desfășurarea lor a 
prilejuit specialiștilor consta
tarea unei participări mai 
mari decît la ediția de anul 
trecut și. totodată, a unei mai 
bune pregătiri a concurenților.

Desfășurate în Bucegi, cele 
două Alpiniade au constat din 
două probe similare : un raliu 
pe creastă (probă de schi) în
tre cabana Padina, Stunga 
Bătrina. Vîrful Omu, Vîrful 
Șugărilor și escalade pe trasee 
de gradul IV, în aceeași zonă.

La campionatele feminine 
din acest an au luat parte e- 
chipele Politehnica Timișoara 
(campioana anului 1980), I. T. 
București, Grivita Roșie Bucu
rești, Universitatea Brașov si 
Universitatea București. în 
acest an a apărut și o echipă 
nouă : „Orizont" Satu Mare. 
Cele mai multe puncte (cite 71ț 
au fost acumulate de „Poli” 
Timișoara, I.T.B. și 
rești. Partea 
pionatului a 
. etapă-școală". 
Bîlea-Lac.

Alpiniada de

de
„U“ Bucu- 

a doua a cam- 
constat dintr-o 
desfășurată la

Alpiniada de tineret a reunit 
la startul întrecerilor 15 echi
pe (cu 3 mai multe decît în 
1980) : Armata Brașov, Metalul 
Gheorgheni, Torpedo Zărnești,

ALPINIADELE
DE TINERET
Grivița Roșie București, 
I.M.U.A.S. Baia Mare, I.C.I.M. 
Brașov, Minerul Bălan, 
Brașov, „Poli" Timișoara, 
luloza Zărnești, „Orizont" 
Mare, „U“ București și 
Cluj-Napoca — ultimele 
au prezentat cîte două echipe, 
o noutate față de ediția trecu- 

La capătul celor două pro- 
(raliu de creastă și escala
de gradul IV) nu mai puțin 
10 echipe au obținut același 

cu care con

„U" 
Ce- 

Satu
.,U“ 

două

tă, 
be 
de 
de . ,
număr de puncte, 
curenți vor intra în Alpiniada 
de vară. Departajarea se va 
face la mare luptă, deoarece 
campionii vor fi deciși prin în
sumarea punctelor de la etape
le de iarnă și de vară.

Sever NORAN
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IERI IN CAMPIONATUL
(Urmare din pag 1)

TURNEUL DE BOX 
„CENTURA DE AUR" 

(Urmare din pag. I)

cotitură decisivă în modul cum 
este privit și efectuat antre
namentul boxerilor noștri. Am 
mărit exigența față de orice 
fel de abateri, am crescut sub
stanțial volumul de pregătire, 
muțind antrenamentul de bază 
după-amiaza. Primele roade 
au și început să se arate. Flo
rian Livadaru, Paul Căpricea- 
nu, Nicolae Ciobanu și Mihai 
Pascal evoluind foarte bine 
In meciurile susținute la Brăila 
Si Ia antrenamentul comun cu 
Iotul național. Sperăm ca ei 
să se comporte la fel de bine 
și In turneul internațional al 
României și să facem astfel 
un pas botărit pe drumul re
venirii sportivilor noștri în 
rfndul celor mai buni din țară 
?! — de ce nu ? — chiar din 
Europa. Vreau să spun că mai 
avem șl al ti tineri pngiliști 
bine antrenați, capabili să 
ooneureze Ia „Centura de 
aur" : Genu Rusu (pană), Vio
rel Mihăilă (ușoară), Gheorghe 
Florea (semimijlocie), Marian 
Tuță (mijlocie) sl Petre Ne- 
delclu (semigrea)". (T. RAZ- 
VAN).

„DACIADA" DE
(Urmare din pag. 1)

IARNA IN CIFRE

reste că în materie de meteo
rologie garanții de viitor nu se 
pot da ; a reieșit însă. în acest 
sezon, cît de important este să 
Întocmești un calendar bogat si 
mai ales să-1 adaptezi operativ 
la schimbările (oricînd posibile) 
de temperatură sau in funcție 
de perturbații accidentale. Re
lieful nostru, clima noastră, 
iama noastră incertă în durată 
— impun — o planificare foar
te severă, concentrată și ușor 
adaptabilă la „momentul zilei".

• DESCOPERIREA CAPA
CITĂȚII STAȚIUNILOR
NOASTRE DE SPORTURI DE 
IARNĂ DE A GĂZDUI MARI 
COMPETIȚII. Iată o realitate 
la care ar trebui să mai me
dităm. pe de o parte din punc
tul de vedere al valorificării 
turistice, iar pe de alta din 
unghiul cerințelor sportului 
de performantă care se sim
te mai la largul său in ambian
ta stimulatoare a unor locuri 
abundent frecventate. Iama 
aceasta pașii ne-au purtat prin 
stațiuni renumite (Poiana Bra
șov, Sinaia, Vatra Domei. Păl
tiniș). dar și prin altele mai 
puțin cunoscute (cum ar fi Va
lea Strîmbă). O simplă privire 
pe harta tării ne arată că mai 
sînt o mulțime de locuri care

ar putea găzdui cu foloase la 
fel de mari concursurile maio- 
re ale sporturilor de iarnă (Se- 
menic. Muntele Mic, Predeal, 
Bușteni, Fundata. Paring. Iz
vora Mureșului etc). Este dar 
că soarta sporturilor de iarnă 
stă in strînsă legătură cu ap
titudinile de ospitalitate si de 
organizare modernă (indusiv 
mijloacele de transport) ale 
stațiunilor montane. Gospodarii 
acestor stațiuni trebuie cîstigați 
pentru o idee de interes co
mun I

• RIDICAREA CALITĂȚII 
CAMPIONATELOR NAȚIO
NALE PRIN INTEGRAREA 
LOR ÎN CADRUL „DACLA- 
DEI". închiderea Întrecerilor 
celor mai buni sportivi la ra; 
murile hibernale în sfera mai 
largă a unei competiții poll- 
sDortive naționale a dat fiecă
rui competitor sentimentul unei 
răspunderi sporite, dar si a 
posibilității unor satisfacții 
de mai largă rezonantă. Nu In 
ultimul rînd aici ar trebui să 
remarcăm mediul favorizant

Șl COMENTARII
pentru descoperirea elementelor 
tinere înzestrate cu calități 
sportive deosebite. Concomi
tent, în acest cerc stimulator, 
în ambianța finalelor cu public 
numeros, au crescut inevitabil 
șl performantele sportivilor.

• ÎNCURAJAREA SPOR
TULUI DE MASĂ PRIN AM
PLOAREA PE CARE O IAU 
ÎNTRECERILE DE PERFOR
MANȚA. Am vorbit de puter
nica emulație înregistrată la 
concursurile performerilor. Tre
buie să adăugăm efectul propa
gandistic pentru răspîndirea 
fiecărei discipline în parte, 
pe măsură ce evoluțiile cam
pionilor fac impresie asupra 
masei privitorilor.

Iată cîteva prime gînduri cu 
care inaugurăm bilanțul Între
cerilor de performantă ale ..Da- 
ciadei" de iarnă, urmînd să re
venim asupra rezultatelor gene
rale (cu clasamente pe cluburi 
șl județe), ca șl a concluziilor 
care se transformă In măsuri 
practice pentru federațiile inte
resate.

fi meritat. Tactic, gazdele au 
greșit angajîndu-se intr-o con
fruntare a „pachetelor" de îna
intași (in care nu aveau nici 
o șansă !). îrl timp ce treisfer- 
turile n-au contat decît pe Le- 
șanu, activ în acțiuni ofensive 
și necruțător în placaje. Dar, 
cu un singur jucător... Farul a 
făcuit un joc bun, de especta- 
tivă în prima parte, debordant 
în cea de a doua. Arbitrajul lui 
M. Gavrici, Inegal ; a sancțio
nat greșeli imaginare in repri
za I, a fost ...pe fază în cea 
de a Il-a (T. St.).

STEAUA — RAPID 40—0 
(18—0). Joc frumos, deschis, 
spectaculos din partea forma
ției învingătoare, care a izbutit 
nouă încercări : Munteanu (4), 
Țața, Rădulescu, Murariu, Ena- 
che, Lungu cîte una.; Radules
cu și Teleașă au transformat 
fiecare cîte o dată- Arbitru ; 
Gh. Huștiu. (D. Moraru-Slivna, 
core-sp.).

POLITEHNICA IAȘI — ȘTI
INȚA CEMIN BAIA MARE 
3—0 (3—0). Joc greu pe un te
ren desfundat. Gazdele au cîș- 
tigat grație unei l.p. reușită de 
A. Popa. Arbitru : P. Soare. 
(D. Diaconcseu, coresP.).
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SIMPOZION ȘTIINȚIFIC LA BACĂU
Zilele trecute, in organizarea 

C.N.E.F.S., a Centrului de cer
cetări științifice al C.N.E.F.S., 
a Inspectoratului școlar jude
țean Bacău, a Casei corpului 
didactic și a C.J.E.F.S. Bacău, 
a avut loc — la Casa de cul
tură din orașul de pe Bistrița 
— un simpozion cu tema „Se
lecția copiilor și juniorilor

pentru sportul de înaltă perfor
manță". Au fost prezent! cerce
tători științifici, cadre didactice 
din invățămîntul superior, an
trenori, profesori de educație 
fizică și sportivi fruntași. Dez
baterile au fost urmărite cu 
mult interes de cei peste 450 de 
participant!.

Hie IANCU — coresp.

Pentru participanțli la concursul 
Pronosport de la sflrșitul acestei 
săptâmlnl, redăm — ca sursă su
plimentară de inspirație — pro
nosticurile scriitorului Fred Firea, 
care este totodată și un 
iubitor de fotbal :

pasionat

L Avellino — Napoli L.X.2
n. Brescia -- Bodogna 1,X

in. Cagliari — Florentina X
IV. Catanzaro Roma 1,X
V. Como — Torino X

VI. Juventus — Perugia 1
VII. Pistoiese — Inter X
vin. U din use — Ascoli 1

I£ Rapid — C.S. TMHște X,2
X. Petrolul — Rulmentul 1

XI. Mln. Lupeni — F.C. Bh. X

xm. U.T.A. — C.FJI. Tim.

mai 
blle- 
pen- 

20 
prilejul 
printre 

- „Ua- 
șl importante sume de

Agențiile Loto-Pronosport 
pot elibera NUMAI ASTĂZI 
te cu numerele dv. preferate 
tru tragerea Loto de vineri 
martie 1981. Nu ocoliți 
de a vă număra mîlne 
cîștigătoril de autoturisme 
da 1300'- ' ' '
bani I

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 18 
MARTIE 1981. Extragerea I : 20 
34 14 5 38 33 ; Extragerea a U-a : 
9 44 28 25 4 5 23. FOND TOTAL 
DE CtȘTIGURI : 1.538.498 le! din 
care report 338.105 Iei la Catego
ria 1 șl 23.124 lei la Categoria a 
n-a.

I

0

Stațiune permanentă de odihnă, Stî 
tuată in masivul Vlădeasa, la altitudi 
fundul unei „căldări" largi, împrejmui 
nifere, oferind un peisaj variat, de u

Radiații solare intense (în special i 
puternică a aerului, temperaturi mode 
caracteristicile climatului alpin al stații

De aceea, pe lingă odihnă, stațiuni 
și în tratarea afecțiunilor endocrine

Vilele și pavilioanele de toate confo: 
cum și pensiunea, bufetele, barul de zi 
cial oferă turiștilor 
masă.

Masivul Vlădeasa, 
ral, prezintă un larg 
și pitorescului, dar 
avane, izbucuri, ravene, peșteri, locuri 
nizează numeroase excursii.

Iarna, pantele largi și domoale din 
nii creează condiții favorabile pentru

Bilete și informații suplimentare se. 
țiile și filialele oficiilor județene de 
cele ale I.T.H.R. București.

cele mai bune c
ea dealtfel Munl 
interes turistic at 
mai ales multipl
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Intre 25 mal și 4 iunie se va 
disputa in R.F. Germania Tur
neul final al campionatului euro
pean de juniori. Pentru a se pu
tea alinia la această Întrecere, e- 
chlpa națională a țării noastre 
va trebui să depășească, Intr-o 
întilnire de baraj de două man
șe, reprezentativa similară a Un
gariei. Meciul tur se va disputa 
săptămlna viitoare, miercuri 25 
martie, m localitatea Macko (si
tuată In apropierea graniței cu 
țara noastră, în dreptul orașului 
Arad). Lotul de juniori al Ro
mâniei și-a șl instalat, cartierul 
general la Arad, pentru o pre
gătire punctată de ultimele două 
jocuri de verificare.

Lotul cuprinde următorii jucă
tori : portari : Gh. Popa, Gîrjoabă 
(ambii, Luceafărul) ; fundași : 
Roman (Voința București) Preda 
(Metalul Plopenl), Eduard (F. C. 
Argeș), Balint, V. Popa, Curtean 
(Luceafărul) ; mijlocași : Ctoro- 
Lanu (Universitatea Craiova), Han- 
ghiuc (F.C.M. Galați), Stoica, 
Czika (Luceafărul) ; înaintași : 
Iancu (S.C, Bacău), M. Radu 
(Politehnica Iași), Nlculciolu (Di
namo), Vuia, Sertov, Udrică (Lu
ceafărul). Antrenorii echipei 6înt 
Mircea Rădulescu și Costleă

a
Toma. Medic : dr. Eugen Cristea. 
Masor : Virgil Popescu.

Actualul lot de jucători a su
portat o lungă metamorfoză, În
cepută încă din vara anului tre
cut, odată cu participarea la 
„Turneul Prietenia" din R.P.D. 
Coreeană. Semnificativ este fap
tul că după perioade succesive 
de pregătire, după trei turnee în 
străinătate (Israel, Turcia și Bul
garia), după 12 jocuri de verifi
care cu diverse echipe divizionare 
de la noi, din lotul care a luat 
startul n-au mai rămas decît șase 
jucători : Gîrjoabă, Popa, Balint, 
Curtean, M. Radu și Udrică. Com
partimentul cel mai „vînturaf1 a 
fost cel al mijlocașilor, complet 
renovat, reflectînd, de fapt, preo
cupările conducerii tehnice.

Ieri, Lotul de juniori a întU- 
nit, la Arad, echipa U.T.A. 
Scor : 0—2 (0—1), prin golurile 
marcate de Mușat (mln. 20) și 
Coraș (min. 62). Lotul de juniori 
a utilizat următoarea formație : 
Popa — Roman, Balint, Preda, 
Curtean — Hanghluc (min. 75 
Niculclolu), Cioroian/u, Stoica — 
Radu (min. 30 Vuia), Sertov, 
Udrică.

DESPRE UNELE MASURI
CARE IMPUN... MASURI

• Juniorii din Moreni au uitat
Există unele prevederi de regu

lament — ne referim la regu
lamentul d« organizare a activi
tății fotbalistice, cărora mulți — 
ne gtadim la conducătorii de clu
buri și asociații — nu le dau im
portanța cuvenită. Poate și pen
tru simplul motiv că stat convinși 
sau speră, cel puțin, că nu vor 
intra niciodată sub incidența lor. 
Așa este, de pildă, cazul art. 106 
din sus-numitul regulament, pe 
care îl reproducem textual : 
„Dacă echipa de juniori a unui 
club (asociație) nu se prezintă la 
un joc, se va sancționa, din ofi
ciu, și echipa de seniori, așa cum 
prevede capitolul -««abateri și 
sancțiuni»**. Și care este această 
sancțiune ? Ne-o spune art. 163 
la litera „P** : „pierderea, din 
oficiu, a meciului formației de 
juniori cu 3—0 ; ridicarea, din 
oficiu, a dreptului de Joc, la 
prima etapă pe care echipa de 
seniori urmează să o dispute pe 
teren propriu și pierderea aces
tui joc cu 3—0rt.

Pînă aici, cum s-ar zice, toate 
bune și la locul lor. Adică ptaă 
la apariția unor cazuri care să 
facă obiectul aplicării celor două 
articole de regulament. Cazuri ta 
care să se treacă 1a măsuri ! Nu 
așa cum s-a ta timp lat, anul tre
cut, cu echipa Sirena București, 
©are, deși în culpă, neprezentin- 
du-Se cu echipa de juniori la un 
joc, a fost pedepsită cu ’
ment (!?!). Ceea ce i-a 
ca, la adăpostul acestei 
să promoveze ta Divizia 
dauna unei alte formații 
reștene, Automatica... Dar ___
că a venit și cazul ta care să se 
ia și altfel de măsuri. Adică după 
regulament. Duminică, 8 martie, 
se juca la Tîrgoviște partida de 
campionat C. S. — Sirena. In 
deschidere, era programat meciul 
dintre echipele de juniori ale clu
bului tirgoviștean și Flacăra Au- 
tomecaniea Moreni, întâlnire care 
nu a mai avut loc pentru simplul 
motiv că oaspeții s-au prezentat 
la stadion cu formația de... se
niori (liberă ta prima etapă a 
returului), ta calitate de asistentă 
la meciul vedetă de Divizia ,,B“. 
Unde erau juniorii din Moreni ? 
Toată lumea uitase de ei, chiar 
și cei doi antrenori, Manole 
Stoica și Victor Stan, acuzați, ul
terior, de neglijență. Cum s-o fi

avertis- 
permis 

măsuri, 
„B“, in 

bucu- 
iată

că au meci la... Tîrgoviște!?!
nimerit criza aceasta de amnezie 
tocmai înaintea meciului de cam
pionat dintre echipele de seniori 
C. S. Tîrgoviște și Flacăra Auto- 
mecanica, programat ta ziua de 
15 martie, la Moreni ? Cert este 
că s-a întâmplat, iar forul de 
specialitate n-a mai dat, ca ta 
cazul Sirenei, anul trecut, aver
tisment, ci a hotărît suspendarea 
echipei din Moreni cu o 
ta urma cărui fapt C.S. 
viște a cîștigat meciul cu 
fără să-1 mai fi jucat".

Sigur că, puntad cele două ca
zuri față-n față, apare, firesc, în
trebarea : unde este, de fapt, a- 
devărul? încercînd a da un răs
puns, mergînd aparent pe un 
drum ocolit, dar oricum către 
țintă, vom spune că, după păre
rea noastră, de vină este, ta pri
mul rtad, însuși... regulamentul. 
Mai precis, conținutul celor două 
articole care nu susțin ideea în
trecerii sportive, apeltad cu prea 
mare ușurință, la soluții care 
înlocuiesc deciziile de pe „drep
tunghiul verde** cu cele de la 
„masa verde**. Ceea ce face ca 
păgubaș să fie, ta cele din urmă, 
și spectatorul, omul de fotbal. 
Publicul din Moreni, de pildă, pe 
nedrept frustrat, recent, de plă
cerea unui derby județean pe 
care l-a așteptat, cu emoție, 
poate o iarnă întreagă 1

De aceea credem că se impune 
o revizuire a celor două articole, 
106 și 163, din regulamentul ac
tivității fotbalistice, prevăztadu-se, 
ta cazul neprezentării echipelor 
de juniori la meciurile oficiale, 
sancțiuni și pentru echipeHe de 
seniori, dar nu suspendarea a- 
cestora de la joc, ci penalizarea 
K>r cu 1—2 puncte în 
și cu amenzi pentru 
culpă. Așa ceva ar fi, 
ială, înainte d© orice, 
interesul competiției, 
s-ar evita repetarea unor 
portări bizare din partea 
colective, comportări care 
nesc uimire și suspiciuni, 
cest fel, recentul caz C. S. 
goviște — Flacăra Automecanica 
Moreni ar rămtae ca ceva regre
tabil, dar Izolat și n-ar mai pu
tea constitui un precedent din 
care să se mal inspire și alții.

etapă,
Tîrgo-

3—0,

clasament 
clubul în 
fără îndo- 
numal în 
în plus, 

com- 
unor 
stîr- 

în a- 
. Tîr-

A// jucat numerele preferate ?

e FIECARE BILET
0 ȘANSA DE A OBȚINE
• Autoturisme „Dacia 1300" și „Skoda 
120 L* • excursii în R. S. Cehoslovacă 
sau R. D. Germană • mari ciștiguri 
numerar.

SE POT REALIZA PREMII MAXIME 
PE VARIANTE ACHITATE 25% I

Biletele de 
toate cele 
44 numere
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în revista „Flacăra" din 12 
martie a.c., a apărut, sub sem
nătura a.d.r.p., un articol inti
tulat „Abuzuri", prin care Con
siliul National pentru Educație 
Fizică și Sport, președintele 
său. au fost grav jigniți. în 
articolul mai sus arătat, pe baza 
unor 
aduc 
vește 
face 
relațiile cu federația de fotbal, 
în fapt, semnatarul articolului 
este același care, de multi ani. 
atunci cînd scrie despre sport 
în general, și despre fotbal. în 
special. la revista „Flacăra", 
precum și în alte publicații, 
uzează și abuzează de procedee 
nepermise de informare. îm
parte calificative si verdicte, de 
pe poziția unui mare specialist 
si. de multe ori. dezinformează 
pe iubitorii sportului cu balo
nul rotund din tara noastră.

Din respect fată de numero
șii iubitori ai fotbalului din 
tara noastră, precum și fată de 
cititorii revistei ..Flacăra", pu
blicație de prestigiu, organ al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, precizăm urmă
toarele :

— Conducerea 'tehnică a lo
tului echipei naționale (alcătui
tă din tovarășii Ștefan Covaci, 
vicepreședinte al F. R. Fotbal, 
însărcinat cu probleme tehnice. 
Valentin Stănescu, antrenorul 
echipei naționale. si Victor 
Stănculescu, antrenor secund) 
a hotărît disputarea întîlnirii 
amicale cu selecționata R. D. 
Germane la Brăila.

Conform statutului în vigoare 
al F. R. Fotbal — vicepreședin
ților si secretarilor federației le 
revine sarcina să asigure prin 
comisiile si colegiile centrale si 
teritoriale organizarea acțiunilor 
prevăzute în calendarul intern 
Si international al federației. 
Ca urmare, secretarii F. R. Fot
bal avînd avizul unui vicepre
ședinte {Ștefan Covaci) și-au 
dat acordul pentru disputarea 
meciului la Brăila. Conducerea 
F.R. Fotbal a aprobat acțiunea, 
cu excepția unuia dintre vice
președinți. care a avut obiecții. 
Prin urmare nu conducerea 
C.N.E.F.S.. președintele său. au 
stabilit Brăila ca oraș gazdă a 
acestei întîlniri internaționale ci 
F. R. Fotbal. Decizia federației a 
fost apoi ratificată de condu
cerea C.N.E.F.S.

informații necontrolate, se 
învinuiri în ceea ce pri- 
„abuzurile" pe care le-ar 
conducerea C.N.E.F.S în

Este cunoscut succesul orga
nizării întîlnirii de la Brăila, 
unde peste 30.000 de localnici 
și amatori de fotbal din îm
prejurimi au avut posibilitatea 
să vadă la lucru echipa na
țională pe care au încurajat-o 
în mod sportiv în tot timpul 
desfășurării meciului. Disputa
rea unor jocuri Internationale 
ale echipelor reprezentative în 
alte orașe ale tării decît Bucu
rești nu 
întrucît 
mate și 
cale si 
Pitești, : 
Alexandria. Tîrgoviște si Bra
șov.

— în ceea ce privește faptul 
că jucătorii Pană și Mărginean 
nu au efectuat deplasarea în 
Kuweit pentru susținerea unei 
întîlniri amicale de verificare, 
arătăm că definitivarea lotului 
de tineret propusă de antre
norul Cornel Drăgusin 
cut cu respectarea

reprezintă o noutate, 
au mai fost nrogra- 
în trecut jocuri ami- 
oficiale la : Craiova. 

Hm, Vîlcea. Ploiești.

s-a fă— 
tuturor 

normelor în vigoare, conduce
rea C.N.E.F.S. luînd măsurile 
care se impuneau, conform cu 
atribuțiile si răspunderile ce-i 
revin. .

★
Se constată că 

dent răuvoitor 
în ..Flacăra" nu

articolul evi- 
apărut recent 
este singular, 

întîmplător. Adesea cînd a.d.r.p. 
scrie despre fotbal, tonul pe 
care îl folosește la adresa unor 
jucători, tehnicieni, antrenori, a 
conducerii federației si a con
ducerii C.N.E.F.S. este necon
trolat. jignitor. Regretabil este 
și faptul că unei asemenea ati
tudini i se asociază uneori si 
publiciști cu autoritate de la 
care mișcarea sportivă, fotbalul, 
așteaptă un sprijin prețios.

în ceea ce privește alcătui
rea echipei naționale, atmosfera 
din jurul acesteia, ca si impli
cațiile asupra rezultatelor din 
viitoarele confruntări interna
ționale. o importantă răspun
dere revine și presei sportive 
Prin articole documentate, ne
părtinitoare. sau folosind critici, 
însă constructive si nu blamări 
si etichetări, publicistica spor
tivă poate aduce un real folos 
fotbalului, jucătorilor, antreno
rilor și poate contribui în mare 
măsură la îndeplinirea unor o- 
biective importante ale acestui 
sport. Cînd unii comentatori, 
este adevărat putini la număr.

TOATA ATENJIA ÎNLOCUIRII JUCĂTORILOR 
ÎN DIVIZIILE ,B“ Șl „C“

Si unul din aceștia este a.d.r.p.. 
se amestecă direct cu vădită 
tendință subiectivă în activita
tea fotbalistică, partizan. pe 
rind. al unui club sau altul, 
după conjunctura și poziția a- 
cestora în clasament, atunci, 
în mediul fotbalului se creează 
confuzie, derută, o atmosferă 
improprie de pregătire. care 
dăunează în cele din urmă uni
tății si comportării echipe ior re
prezentative.

☆

Iubitorii fotbalului din tara 
noastră pot constata că la ora 
actuală avem o echioă naționa
lă în progres, o echipă sudată 
sufletește, cu jucători care au 
mai multă încredere în forțele 
lor. Trebuie ca în continuare 
jucătorii lotului nostru repre
zentativ să muncească cu mai 
multă ardoare, cu mai multă 
pasiune și dăruire. Este de ase
menea necesar ca rezultatele 
obținute de aceștia în ultimul 
timp să fie privite cu realism 
și modestie, iar federația de 
specialitate și C.N.E.F.S. să 
sprijine mai eficient activitatea 
fotbalistică. pentru afirmarea 
mai puternică a reprezentativei 
României pe tărîm internatio
nal. pentru progresul general 
al fotbalului românesc.

Este de apreciat atitudinea 
constructivă a cluburilor noas
tre care dau jucători naționa
lei : Universitatea Craiova. 
Steaua. Dinamo. Sportul stu
dențesc, Universitatea Clui-Na- 
poca. F. C. Argeș. F. C. Olt si 
care înțeleg în mod corect im
perativele actuale ale fotbalu
lui românesc si se străduiesc 
să-și aducă contribuția la înche
garea unei puternice reprezen
tative. Acum. cînd echipa 
României se află în fata a două 
meciuri deosebit de grele, poate 
chiar decisive, pentru calificare 
(cu Anglia și Ungaria), este ne
voie ca presa să contribuie prin 
marea sa forță educațională si 
de influentă la crearea în me
diul ambiant al fotbalului. în 
rîndurile selecționabiiilor echi
pelor naționale și tehnicienilor 
care se ocupă de pregătirea a- 
cestora. a unei atmosfere de 
puternică mobilizare, pentru a- 
tingerea obiectivului propus, 
calificarea la turneul final al 
Campionatului Mondial din 
Spania 1982.

„TOPUL
CAMPIONATULUI"

Reluarea activității ta Divizia 
„BM, precum și ta „CM repune pe 
tapet o problemă care nu © dată 
a dat „de furcă** Comisiei de 
competiții și disciplină a F.R.F., 
pusă ta fața unor contestații de 
tot felul, care se refereau la în
locuirea de jucători.

In art. 67 din noul 
gulament de organizare a 
vității fotbalistice se arată 
„echipele din campionatele 
viziilor „B“ și „C“, ca și 
celelalte categorii inferioare, 
obligativitatea de a înscrie 
raportul de arbitraj doi juniori 
născuți după data de 1 august** 
(de ex. pentru anul competițional 
1980—1981 cei născuți după 1 
gust 1962 ș.a.m.d.).

Fiecare ©cbipă trebuie să 
ceapă partida cu un junior 
teren, care poate fi schimbat 
cu un Junior și numai acesta 
urmă cu un senior. Fac excepție 
cluburile sau asociațiile cărora li 
se selecționează juniori pentru

Re- 
acti- 

că 
Di- 
din 
au 
pc

au-
ta
in 

tot 
din

DE PARTICIPARE - simbătă

15 lei varianta participă
8 extrageri cu un total 
!

tragere excepțională
PRONOEXPRES
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echipele naționale, dar numai în 
perioada In care aceștia sînt con- 
vocați. Trebuie să arătăm că e- 
chlpele care au trecut In foaia 
de arbitraj un junior în loc de 
doi, fac acest lucru pe riscul lor, 
deoarece, In caz de accidentare 
a acestuia, echipa respectivă va 
continua jocul în 10 oameni; a- 
ceeași situație se creează și tn 
eventualitatea în care — conform 
regulamentului — juniorul este er 
llminat din teren. în aceste ca
zuri se pot face cele două schim
bări regulamentare cu jucători 
trecuți ca rezervă pe foaia de 
arbitraj. Echipa care are un ju
nior în teren și altul trecut pe 
raportul de arbitraj ca rezervă, 
are dreptul să efectueze cele două 
schimbări cu seniori cu condiția 
ca juniorul introdus In joc să 
file menținut în teren pe toată 
durata partidei. F.R.F. a preci
zat șl faptul că în cazul în care 
• echipă are trecuți în foaia de 
arbitraj doi juniori și începe me
ciul cu ei în teren are dreptul 
de a face una sau două schim
bări cu seniori. Aceiași drept C 
au echipele care încep partida 
cu doi sau mai mulți juniori în 
teren. Ele se bucură de 
acest drept șl atunci cînd unul 
sau mai mulți juniori au fost e- 
Umtnați, eontlnuînd Insă jocul, fi
rește, cu numărul de jucători ră
mași în teren după eliminare.

Toate aceste precizări sînt foar
te Importante șl ele trebuie să 
stea tn atenția cluburilor și aso
ciațiilor cu echipe în Diviziile 
„B“, „C“ și In celelalte categorii 
inferioare pentru a nu pierde la 
„masa verde" un meci cîștigat de 
multe ori cu trudă, cu emoții. 
Problema nu trebuie privită nu
mai prin prisma regulamentului, 
a precizărilor făcute mal sus. 
Prezența juniorilor In teren, par
ticiparea lor efectivă la joc, la 
eforturile echipei nu oglindește 
Intenția federației de a... pune 
bețe în roate echipelor, cl, dim
potrivă, de a le ajuta In acti
vitatea de creștere și promovare 
a tinerelor talente.

Jack BERARIU
Pompîliu VINTILA

• Țegean s-a distanțat de trio-u!
selecționabiiilor Ștefănescu

După desfășurarea etapei a 
20-a a Diviziei „A“, lupta în 
fruntea „Topului campionatu
lui" (alcătuit pe baza mediei 
notelor obținute de divizionarii 
„A" care au la activ cel pu
țin jumătate din meciurile 
disputate pînă în prezent) a 
devenit extrem de interesantă. 
Dacă prima treaptă a podiu
mului este deținută în conti
nuare de clujeanul Țegean, 
care și-a mărit avansul la 20 
de sutimi, în schimb celelalte 
două trepte și le dispută trei 
jucători, eșalonați pe distanța 
a numai 2 sutimi : Ștefănescu 
7,41, Cîmpeanu II 7,40 și Țăl
nar 7,39. De acest trio al se- 
lecționabililor se apropie Lu
cescu, cu o medie de 7,34. 
Cantitativ, „Topul" a înregis
trat o scădere (prin ieșirea lui 
Dubinciuc), în prezent 
figurînd 19 jucători.

Iată situația „la zi" în 
„Top":

Țegean 7,61
Ștefănescu 7,41
Cîmpeanu II 7,40

In el

acest

7,34 ;
7,24;

Ariciu

PARTIDĂ RESTANȚĂ
Azi, la Alexandria, va avea 

loc meciul restant din seria a 
Ii-a a Diviziei „B“, din etapa 
de duminica trecută. dintre 
formația locală Kulmentul și

Țălnar 7,39 ; Lucescu
Naghi 7,28 ; Iordache
Kallo 7,22 ; Lung 7,20 ;
7,15 ; Dinu 7,14 ; Negrilă 7,10 ;
Moraru 7,09 ; Geolgău, Ciuga- 
rin și Bulancea 7,06 ; I. Ga
briel 7,05 ;• Bălăci 7,02 ; . Ca vai 
7,00.

ÎN DIVIZIA
Autobuzul București. întîlnirea 
va fi condură de arbitrul Tr. 
Cruceanu (Tecuci) și va începe 
la ora 15,30.



Campionatul european de hochei juniori

FRANȚA, NORVEGIA, IUGOSLAVIA Șl ITALIA 
CALIFICATE ÎN TURNEUL FINAL [1-4]

In meciul decisiv, hocheiștii români au evoluat foarte slab, fiind Intrecuți de norvegieni
MIERCUREA CIUC, 18 (prin 

telefon). Cu meciurile 
pei a IlI-a, 
miercuri, au luat sfirșiț parti
dele preliminarii 
natului european 
pentru juniori — 
urmînd ca după o 
vineri să înceapă turneele fina
le. Din păcate, de la turneul 
pentru locurile 1—4. care va 
desemna laureatele întrecerii 
va lipsi, ca si anul trecut, for
mația tării noastre 1

Miercuri, la prinz, în meci 
decisiv pentru calificarea în 
„finale", s-au întîlnit echipele 
Norvegiei și României si. sin- 

așteptam cu 
această partidă, 

cu un adversar 
cu speranța 

noștri se vor 
răsputeri să-și 

Dar, n-a

eta-
desfășurate

ale Campio- 
de hochei 
grupa ..B“, 

zi de pauză,

cer spunînd, 
multă emoție 
este adevărat, 
puternic, dar 
că hocheiștii 
strădui din 
valorifice șansa, 
fost așa Si după primele minu
te de joc, timp în care Jumă
tate și Udrea au ratat două 
bune ocazii, din poziții favora
bile.
că a „dispărut1_ „ „_____
Incredibil, ceea ce a urmat 1 
în timp ce scandinavii au în
ceput să-și organizeze jocul, să 
inițieze atac după atac, să con
struiască acțiuni de toată 
frumusețea, jucînd — parado
xal — foarte lejer, dezinvolt 
și aproape fără efort, hocheiștii 
noștri au fost, parcă, alții, cu 
totul alții decit cei pe care-1 
cunoșteam și în care, pe baza 
unor elemente obiective, ne-am 
pus reale speranțe într-o com
portare bună. Echipa a început 
să facă gafe in serie, una mai 
mare decit alta șl. bineînțeles, 
adversarii nu s-au lăsat prea 
mult rugați ca să profite și 
să fructifice. Apărarea a fost 
sub orice critică, iar atacul, 
fără. forță, n-a prezentat nici 
un pic de pericol pentru poar
ta norvegiană. Elevii antreno
rilor Al. Kalamar și O. Barbu 
au făcut miercuri cel mai slab 
meci al lor din acest sezon, o 
partidă sub orice critică, ratînd 
astfel ultima posibilitate de a 
mai lupta pentru un loc pe po
dium.

Punctele au fost înscrise de : 
Guliksen — 3, Staalset — 2- 
Ulseth — 2, Studsrud — 2,

echipa noastră aproape 
de pe gheată.

PREGĂTIRI PENTRU
(Urmare din pag I)

perechi) ale unor procedee 
tehnice de at-.c sau contraatac, 
efectuate sub directa supra
veghere a antrenorilor V. Ior- 
ga, I. Chirilă. Gh. Urian și 
P. Coman. Și nu 
ori i-am văzut pe 
transformîndu-se 
tanți, demonstrînd 
cum se efectuează 
eficacitate un 
altul.

Cînd luptătorii au terminat 
exercițiile pentru îmbunătă
țirea tehnicii, am avut o scurtă 
discuție cu 
namentului,

— Cărui 
prezența în

— Mulțl

de puține 
tehnicieni 

în execu- 
elevilor lor 
cu maximă 

procedeu sau

conducătorul antre- 
Vasile Iorga.

fapt se datorește 
lot a atîtor tineri? 
dintre vechii titu

lari n-au dat satisfacție în în
trecerile de anul trecut și, fi
rește. trebuie să ne preocupăm 
de întinerirea lotului. în plus, 
trebuie să anliniem la turneul 
studențesc o echipă capabilă să 
obțină rezultate pe măsura aș
teptărilor numeroșilor noștri 
suporteri. De aceea am inclus 
în lot mulți tineri și urmărim 
pregătirea celor mai buni 
sportivi studenți, din care vom

REZULTATELE DE IERI
— Danemarca
— Norvegia
— Bulgaria
— Ungaria 
liberă.

„A" Franța
„A" România
„B“ Iugoslavia
„B“ italia
Astăzi este zi _____
Vineri și sîmbătă au loc ultimele 

finale pentru locurile 1—4 șl 5—8.

Salsten si Eriksen pentru Nor
vegia. Buzas și Lucaci 
echipa noastră. A condus 
centru .
slavia) ajutat de T. Mouritzen 
și S. Petersen (ambii din Da
nemarca).

Al doilea meci din seria I a 
competiției a adus pe gheată 
formațiile Franței și Danemar
cei. în baza prestațiilor ante
rioare, de aici, de la Miercurea 
Ciuc, succesul reprezentanți
lor „cocoșului galic" era apre
ciat ca cert. Hocheiștii francezi 
printr-un joc mai combi- 
nativ, și în viteză, au depășit 
inimoasa apărare adversă și 
au marcat de 11 ori prin : Bo- 
zon (unul dintre cei mal bun! 
jucători ai competiției) — 4,
Frank — 2, Seguy, Farde, Viile. 
Goy și Pianfetti. Pentru Da
nemarca au înscris Berthelsen — 
— 2, Lodberg și Ferslew. A 
condus Sava Iliev (Bulgaria) 
ajutat de B. Guldbransen (Nor
vegia) și FI. Gubernu (Româ
nia).

După-amiază au avut loc me
ciurile din seria a Il-a. Primul 
a opus echipei Iugoslaviei, li
dera seriei, formația Bulgariei, 
care nu renunțase, nici un mo
ment, la lupta pentru califica
re-.. Juniorii iugoslavi au avut 
un debut de partidă foarte bun 
și în min. 8,31 conduceau cu 
3—0 și „conturile" păreau în
chise. Replica bulgarilor a fost 
însă foarte dîrză. El au atacat 
virulent, au marcat de 2 ori 
și au ratat încă multe ocazii 
de a egala și, poate, chiar de 
a fi luat conducerea. In minu
tul 38,55, deci după aproape ju
mătate de oră de joc iugoslavii 
au marcat din nou, după care 
au ajuns destul de repede la 
6—2. La acest scor, meciul poa
te fi considerat ca încheiat, 
deși hocheiștii bulgari n-au 
depus armele, ba dimpotrivă

pentru 
la 

Milan Djokici (Iugo-

UNIVERSIADA '81
alcătui echipa pentru întrece
rile din luna iulie.

—- Ce perspective întrevedeți 
elevilor dv. la Jocurile Mon
diale Universitare de la Bucu
rești ?

— Este greu de anticipat, 
mai cu seamă că luptele libere 
au o foarte mare răspîndire ta 
lume. Oricum, cred că ne vom 
îndeplini obiectivele pe care ni 
le-am stabilit: cucerirea mal 
multor medalii. Sin tem com- 
știenți de faptul că nu va fi 
ușor. Acest lucru l-au înțeles 
și sportivii și sini hotărîți să 
facă totul pentru a se pre
zenta la înălțimea așteptărilor 
și a obligațiilor care le revin. 
Șansele cele mai mari de a ne 
realiza obiectivele 
categoriile 57 kg 
sau St. Nicolae), 
Marinescu sau A. 
kg (Gh. Fodore), 
Broșteanu sau I. 
kg (V. Pușcașu) 
(A. Ianko).

Judecind după atmosfera de 
muncă și seriozitate pe care 
am întîlnit-o la antrenamentul 
luptătorilor, avem motive să 
credem că tînărul antrenor 
Vasile Iorga își va respecta an
gajamentul.

le avem la 
(A. Neagu 
62 kg (Tr.
Șuteu), 82 
90 kg (Gh.

Ivanov), 100 
și +100 kg

(3—0, 1—2, 5—2) 
(1-1, 2-1. 3-1)

partide în cadrul turneelor

continuat să spere și să 
că situația deve-

au 
lupte, numai 
nise clară.

Au înscris : 
nik — 2, Piperski, Borșek Go- 
renc și Bus, respectiv_ Vasiliev, 
Blagocv, 
Au condus : 
ajutat de I.

In ultimul 
prezentativa 
ciștig de cauză în partida sus
ținută cu echipa Ungariei, pe 
care, după un joc mai bun, a 
întrecut-o clar cu 6—3 (1—1.
2—1, 3—1).

Au marcat : Scopinello (2), Di- 
bernardi. Frison, Guscla, Ma- 
chacka pentru Italia si Toth (2) 
Ancsin pentru Ungaria Arbitri : 
Robert Megy (Franța) ajutat de 
G. Tașnadi și T. Moaritzen 
(Danemarca).

Călin ANTONESCU

Pajici —3, Bur-

Vucikov, Tonevschi. 
Mihai Presneanu, 

Bccze și M. Dinu, 
meci al serii re- 
Italiei a obținut

Turneul international de șah

SERGHEI DOLMATOV - ÎNVINGĂTOR
Adrian Negulescu realizează o notă de maestru international

SERGHE1 DOLMATOV
Turneul internațional de șah 

al României s-a încheiat asea
ră cu victoria tînărului maestru 
international Serghei Dol
matov (U.R.S.S.), autorul 
unui scor remarcabil: 8 victo
rii. 5 remize, nici o infringere, 
IO1/» puncte din 13 posibile. în 
ultima rundă, Dolmatov 
învins, cu albele, pe I 
confirmîndu-și clasa pe i 
are.

Un frumos și meritat _ 
repurtează juniorul Adrian Ne
gulescu. El a reușit să salveze, 
după o apărare îndîrjită, fina-

Iul din partida cu Haik. iar în 
runda a 13-a l-a învins oe Io- 
nescu, realizînd. astfel, prima 
notă de maestru international.

Partidele Stoica — Haik, 
Flesch — Ambroz și Stefanov 
— Inkiov au fost remize. S-au 
întrerupt întîlnirile Bonsch — 
Vaisman și Spiridonov 
damski, care 
reluate astăzi 
rezultatul lor 
ca prea mult 
samentului. 
astfel:

S. Dolmatov (U.R.S.S.) 10%
p„ V. Iukiov (Bulgaria) 8*/, P- 
A. Haik (Franța) 8 p„ A. Ne- 
guiescu, J. Ambroz (Cehoslova
cia) 7 p„ V. Vaisman 6’/i d. (1), 
J. Flesch (Ungaria) 6*/, p.. N. 
Spiridonov (Bulgaria) 6 p. (IV 
V. Stoica, P. Ștefanov 6 p.. O.

Ionescu 5 p„ 
Germană) 4 P.
(Polonia) 2*/,

A- 
urmează să fio 
dimineața. Dar, 

nu poate modifi- 
configuratia cla

care se prezintă

’ l-a
Foișor,
care o
succes

Foișor 5*/i p., C. 
U. Bonsch (R.D. 
(I). A. - 
P. (1).

Parik 
cu cele 
notă de maestru 
stimulent pentru tînărul nostru 
jucător. El a ratat de puțin 
nota de maestru international 
datorită inconstantei cu care a 
evoluat în acest turneu.

Astăzi dimineață se vor relua 
cele două partide întrerupte, 
urmînd ca la ora 13 să aibă 
loc festivitatea de închidere a 
tumeuluL

Adamski

Ștefanov
6 nuncte

a îndeplinit, 
acumulate, o 
F.I.D.E un

ACTUALITATEA ÎN TENIS
IN 16-IMILE de finală ale 

probei de simplu din cadrul 
turneului de la Nancy (Franța), 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Slozil (Cehoslovacia) 
— Beutel (Franța) 6—2, 6—1 ; 
Tulasne (Franța) — Hrebec 
(Cehoslovacia) 5—7, 6—4, 6—0 ; 
Dominguez (Franța) — Eber
hard (R.F.G.) 6-3, 7—6. Florin 
Segărceanu a pierdut în cali
ficări în fața lui Erik Iskensky 
(S.U.A.) cu 7—5, 6—1.

IN PRIMUL TUR al turneu
lui feminin 
sachusetts), 
învins-o în 
6—2, 6—1, .
(Anglia). Alte rezultate : Vir
ginia Wade — Bettina Bunge
5— 7, 6—3, 6-3 ; Chris ~ 
Lloyd — Iva Budarova
6— 1 ; Wendy Turnbull •
nee Blount 6—7. 6—2, 
Sylvia Hanika — Roberta Mc- 
Callun 6—1, 6—1 ; Hana Man- 
dlikova — Beth Norton 6—3,
6—4 ; Anne Smith — Betty 
Stove 6—3, 6—1.

LA ROTTERDAM, america
nul Jimmy Connors l-a elimi
nat cu 6—2, 6—1 pe compa
triotul său Tim Wilkinson, 
mexicanul Raul Ramirez a dis
pus cu 6—1. 6—1 de spaniolul 
Manuel Orantes, iar Buster 
Mottram (Anglia) l-a întrecut 
cu 6—2, 6—3 pe Balazs Taroczy

de la Boston (Mas- 
Virginia Ruzici a 
două seturi. cu 

pe Glynis Coles

Evert-
6-0, 

- Re- 
6—3 ;

DUELUL DINTRE RUUD Șl KOGLER 
SE VA DECIDE DUMINICA
OSLO, 18 (Agerpres). — Pen

ultimul concurs din 
„Cupei Mondiale" la 
cu schiurile a fost cîștigat 
canadianul Horst Bulau 
258,5 (sărituri de 112 m 
103 m).

înaintea ultimei probe, ce 
va. disputa duminică pe tram
bulina de la Planica (Iugosla
via), în clasamentul general 
continuă să conducă Roger 
Ruud (Norvegia), _cu 201 p, ur
mat de Armin 
tria) — 200 p, 
167 p și Huber 
tria) — 166 p.

cadrul 
sărituri 

de

se

Kogler (Aus- 
Horst Bulau — 
Neupert (Aus-

TELEX • TELEX • TELEX © TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM © Campionatul de 

cros al Spaniei, desfășurat la 
Madrid, a fost cîștigat de Jose- 
Luis Gonzales cronometrat pe 
distanța de 12 km cu timpul de 
35:49,9.

BASCHET • Campionatul mas
culin al Iugoslaviei a fost cu
cerit de Partizan Belgrad. Fosta 
deținătoare a titlului, formația 
Bosnia Sarajevo, handicapată de 
absența cunoscutului internațio
nal Delibasici, care-șl satisface, 
în prezent, stagiul militar, s-a 
clasat-pe locul 6 !

CICLISM ® După disputarea a 
trei etape în competiția interna
țională „Cursa celor două 
mărl“ (Tireniana șl AdrLaitlca) se 
menține lider italianul Narine 
Anadori, urmat de coechipierii 
săi Giuseppe Saronnl — la 16 s

șl Francesco Moser — la 19 s. 
Etapa a 3-a a fost cîștigată la 
sprint de Saronnl, înregistrait pe 
distanța de 183 km cu timpul de 
4h47:48. • Etapa a 7-a a „Cursei 
Paris — Nisa*, încheiată după 
175 km la Mandeiieu, a revenit 
australianului Phil Anderson, tn 
4h42:15,0. tn fruntea clasamentu
lui general a trecut din nou ir
landezul Stephen Roche.

FOTBAL • La Simferopol, in 
prezența a peste 30 000 de specta
tori, s-a dispuibait tradiționaluJ 
meci pentru „Cupa de cristal* în 
care s-au întîlnit formația Dina
mo Kiev, campioană unională, și 
echipa Sahtior Donețk, ciștigă- 
toarea „Cuped U.R.S.S.*. Partida 
s-a încheiat la egalitate : 1—1
(după prelungiri), golurile fiind 
marcate de Boiko (min. 41) șl, 
respectiv, Kravcenko (mim 51).

In urma executării loviturilor de 
la 11 m, victoria a revenit cu 
scorul general de 5—4 fotbaliști
lor de la Dinamo Kiev. • în 
campionatul englez s-au disputat 
trei partide restanță, încheiaite 
cu următoarele rezultate : Bir
mingham — Wolverhampton 1—0; 
Norwich — Middlesbrough 2—0 ; 
Southampton — Everton 3—0.

SCHI ® Proba masculinâ de 
slalom special! desfășurată pe 
pirtia de la SarrafLanina (Iugo
slavia) a revenit suedezului 
Goeran Halvarsson, cronometrait 
in două manșe cu ti mp ui de 
1:37,89, secondat de italianul 
Riccardo Foppa — 1:38,75. In cla
samentul general al „Cupei Eu
ropei* continuă să conducă aus
triacul Ernst Riedelsperger — 
182 p, urmat de elvețianul Gus
tav Oehrli — 124 p.

Alte rezultate :
Mayer — Bob Lutz 6—3, 
Brian Gottfried — Chris

Am-
6—2,

(Ungaria).
Sandy
6-1 ;
Lewis

- riitraj
6—2.

IN CLASAMENTUL
lui premiu F.I.L.T."
Roscoe
de J.
Mayer
375 p, W. Fibak — 279 p, 
Lendl — 279 p.

6—4, 6—4 ; Vijay
— Jan Nor back

„Mare- 
conduce 

Tanner cu 547 p, urmat 
Connors — 455 p. 
— 385 p, Y. Noah

G.
L

CORNELIU ION.
PE LOCUL 2 LA SOFIA
SOFIA, 19 (Agerpres). — In 

cadrul concursului internațional 
de tir de la Sofia, proba do 
pistol 3x20 f a fost cîștigată de 
sportivul sovietic A. Kuzmin cu 
597 puncte, urmat de țintașul 
român Corneliu Ion cu 596 
puncte și de Turla (U.R.S.S) 
cu 595 puncte.

DIN TARILE SOCIALISTE

S. RAHMANOV JIMTEȘTE RECORDURILE LUI ALEXEEV
Corespondentul agenției de 

presă „Novosti" a luat un in
terviu lui Sultan Rahmanov, 
revelația celei de-a XXII-a O- 
limpiade de la Moscova, cam
pion la haltere, la categoria 
peste 110 kg.

Sultan Rahmanov locuiește la 
Dniepropetrovsk, unde funcțio
nează ca învățător. Campionul 
și-a reluat imediat antrenamen
tele după J.O., sub conducerea 
unui alt fost mare campion, 
Eduard Brovko. Rahmanov al
ternează antrenamentele de sală 
cu activități în aer liber, prin
tre care și munci legate de a- 
gricultură, unde forța sa fizică 
găsește mereu posibilitatea de 
a fi folosită și îmbunătățită. In 
prezent Rahmanov țintește noi 
recorduri și anume acela al Iul 
Vasili Alexeev, halterofilul care 
a uimit lumea cu performan
țele sale.
manov.

„Anul 
cei patru 
pentru 
Doresc să-mi îmbunătățesc re
cordul la smuls cu 202,5—205 kg

Iată ce declară Rah-

1981 este primul din 
rezervați pregătirii 

un 6 ou start olimpic.

și să realizez la împins 250 kg 
Aceasta ar insemna ca, la loia
lul celor două probe, să doboi 
recordul lui Alexeev, care este 
de 445 kg. Sper să fiu gata 
pentru o asemenea performan
ță, in luna mai, la campionate
le mondiale de la Novosibirsk. 
Dacă nu voi reuși atunci, voi 
încerca din nou, in cadrul cam
pionatelor europene, la Lille în 
Franța".

Dealtfel, Alexeev a jucat un 
mare rol în formarea sportivă 
a lui Rahmanov. Iată ce spune 
acesta : „L-am văzut, pentru 
prima oară, pe Vasili, cu ocazia 
unui concurs desfășurat la Dnie
propetrovsk, in anul 1971. Ușu
rința cu care ridica greutății* 
m-a uimit și m-a îndemnat să 
încerc și eu. Astfel am devenit 
halterofil .

Nu am abandonat sporturile 
pe care le practicam înainte de 
a fi devenit halterofil. Joc și 
acum baschet șl volei, ador 
înotul și schimb zilnic cîteva 
mingi de tenis. Cel mai mult 
mă pasionează insă rugbyul. 
un adevărat sport pentru băr
bați".

La închiderea ediției

MECIURILE RETUR DIN SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Aseară s-au desfășurat meciurile retur din sferturile de finală ale cupelof 
europene la fotbal. Echipele subliniate s-au calificat pentru semifinalele 
competițiilor, programate la 8 șl 22 aprilie, lată rezultatele x

Banik Ostrava
Ț.S.K.A. Sofia

— Bayem Munchen
— F.C. Liverpool

2-4 (1—4) (în tur 0—2) 
(în tur 1—5)0-1 (0-1)

Steaua Roșie Belgrad — Internationale 0-1 1(0-1) (în tur 1—1)

CUPA CUPELOR
Dinamo Tbilisi — West Ham United 0-1 (0-0) (în tur 4—1)
Feyenoord Rotterdam - Slavia Sofia 4-0 (1-0) (în tur 2-3)
Newport County — F.C. Carl Zeiss Jena 0-1 (0-1) (în tur 2—2)

CUPA U.E.F.A.
F.C. Sochaux - Grasshoppers 2-1 (1-1) (în tur 0—0)
F.C. Koln — Standard Liege 3-2 (1-1) (în tur 0-0)
Ipswich Town - St. Etienne 3-1 (0-0) (în tur 4-1)
S.C. Lokeren — A.Z. *67 Alkmaar 1-0 (1-0) (în tur 0-2)

Alte amănunte șl rezultatul meciului dintre Benfica Lisabona și Fortuna
Dusseldorf din Cupa cupelor (care nu ne-a sosit pînâ la închiderea ediției) 
le vom publica în ziarul de mîine. Meciul Real Madrid — Spartak Mos
cova, din Cupa campionilor europeni, se va disputa astă seară.


