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ELEVII DIN BUZĂU RELANSEAZĂ 
„TOPUL SPORTUL"!

probe
In ziua programării la Bu

zău, a „Topului Sportul" la 
săritura in lungime, o vreme 
mohorîtă — cu vînt și lapovi- 
ță — a pus sub semnul incerti
tudinii desfășurarea acestui 
test, la care erau chemați ele
vii clasei a IX-a A a Liceului 
„Bogdan Petrlceicu Hasdeu". 
Dar, ca adevărat! sportivi, toți 
reprezentanții acestei clase, bă
ieți șl fete, au insistat ca ac
țiunea să aibă loc, indiferent 
de condiții. Rezultatele ? Peste 
așteptări, confirmînd o bună 
pregătire fizică a clasei.

Băieții, de pildă, au realizat, 
prin Ciprian Cheșcă, o săritu
ră de 5,90 m (din a doua 
cercare), rezultat 
buzoian a tre
cut 
tea 
tulul 
dual, 
manta a 
după aceea, re
petată și la e- 
chipe : 4,86 m, 
cu 42 de centimetri mai mult 
decît deținătorul primului loc, 
Liceul industrial nr. 1 din 
Curtea de Argeș. Ordinea pri
milor 10 a fost următoarea : 
1- Ciprian CHeșcă 5,90 m, 2. 
Paul Voicu 5,30 m, 3. Adrian 
Drăguț 5,20 m, 4. Marius Po- 
pel 4,73 m, 5. Cristian Dor- 
cescu 4,73 m, 6. Mihai Mezei 
4,70 m, 7. Eugeniu Ioniță 4,65 
m, 8. Cristian Ioniță 4,56 m, 9. 
Adrian Grădinescu 4,45 m, 10. 
Ion Burghiu 4,43 m.

Și Ia fete, rezultate promiță
toare. Pe echipe, 3,73 m, cu 
■orei centimetri peste reprezen- 
taliva similară a Liceului 
„Vlaicu Vodă" din Curtea de 
Argeș. Fetele de la „Vlaicu 
Vodă" și-au păstrat. însă, 
întîietatea în clasamentul 
individual (Maria Tudorache, 
4,12 m), elevele buzoience rea- 
lizînd numai 4,08 m prin Vio
leta Stanică. în urma ei 
situat Lavinia Bădicu — 
m, Veronica Drenea — 3,81 m, 
Romelîa Tache — 3,81 
doua săritură), Mioara Oancea 
— 3,80 m. Carmen Cristea — 
3,63 m, Valentina Berechet — 
3,62 m, Profira Ralea — 3,60 m, 
Adriana Dobre — 3,55 m și 
Eugenia Tănase — 3,50 m.

în totul, o evoluție frumoasă 
care dovedește că in perioada 
de iarnă preocuparea pentru 
pregătirea fizică n-a slăbit, in 
acest liceu. Dimpotrivă, elevii 
de la „Hasdeu" au fost pre- 
zenți nu numai la orele de 
educație fizică (scutirile medi
cale au dispărut de mult !), 
ci, așa cum atestă caietele de 
evidență ale profesorilor Adrian 
Ionescu și Mircea Drobanțu, și 
într-o suită de concursuri de 
gimnastică, sanie și schi, in 
competiții de baschet și fotbal, 
organizate sub genericul „Da- 
ciadei".

în-
cu care liceul

,.Rezultatele bune
elevii noștri le obțin 
țătură — ținea să 
prof. Virgil Poteraș, directorul 
liceului — au ca explicație și 
contribuția pe care o aduc 
educația fizică și sportul. Iată 
de ce încurajăm orice inițiati
vă a catedrei de specialitate 
sau a asociației sportive a li
ceului legată de cuprinderea 
unei mase largi de elevi in 
practica exercițiului fizic".

Cuvintul autorizat al prof. 
Poteraș vine eli confirme o 
realitate probată dealtfel și 
prin „Top".

★După primul sondaj în ,<To- 
pul Sportul'

pe care 
la invă- 

sublinieze
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în frun- 
clasamen- 

indivi- 
Perfor- 

fost. SPOITULUI 
^—SCOLA*

. realizat in aceas
tă primăvară, 
clasamentul a 

suferit, cum a- 
minteam și la 
început, sensi
bile modificări, 
liceul buzoian 
relanslnd acțiu
nea:

Individual : 1. Ci- 
„B.P. Has- 

Radu
BĂIEȚI, 

prian Cheșcă (Lie. 
d«u“ Buzău) 5,90 m, 2. 
Anghel (Lie. „Vlaicu Vodă" C. 
de Argeș) 5,30 m. 3. Gheorghe 
Vișoiu (Lie. ind. 1. C. de 
geș) 
„B. 
ind. 
Lie.
geș

FETE. Individual : 1. Maria 
Tudorache (Lie. „Vlaicu Vodă" 
C. de Argeș) 4,12 m, 2. Violeta 
Stănică (Lie. „B. P. Hasdeu" 
Buzău) 4,08 m, 3. Maria Moș- 
teanu (Lie. ind. electrotehnic C. 
de Argeș) 4,00 m. Echipe : 1. 
Lie. „B. P. Hasdeu" Buzău 
3,73 m, 2. Lie. „Vlaicu Vodă" 
C. de Argeș 3,70 m, 3. Lie. ind. 
1 C. de Argeș 3,67 m.

Un clasament care... promite 
să se modifice continuu I

4,60 m. Echipe : 1.
P. Hasdeu" 4,86 m, 2. Lie.
1 C. de Argeș 4,44 m, 
„Vlaicu Vodă" C. de 

4,28 m.

s-au
3,95

m (a

Tiberiu STAMA

PESTE 50 DE BOXERI ROMÂNI 
SÎNT GATA PENTRU STARTUL 

CENTURII DE AUR«55
• Zece campioni

V. Girgavu ți V. Silaghi iți apăra „centurile**, cucerite anul
naționali in rindul concurenților • D. Schiopu, FI. Livadaru, 

' trecut

PUGiLiȘTH CUBANEZI LA PRIMELE ANTRENAMENTE

Ar- 
Lic.

„CUPA TARILOR latine la handbal
România în grupa cu franța, Brazilia și Belgia

în mai multe orașe din. Spa
nia se vor desfășura. Intre 15 
și 19 aprilie, întrecerile celei 
de-a 11-a ediții a „Cupei ță
rilor latine" la handbal mas
culin. La turneu participă opt 
echipe care au fost împărțite

în două grupe după cum ur
mează : grupa A : Italia, Por
tugalia, Maroc, Spania ; grupa 
B: —' —. - ; . “ 
lia șl Belgia. Finala turneului 
va avea loc în orașul Malaga.

ROMANIA, Franța, Brazi-

CONCURS INTERNATIONAL DE LUPTE LA LUGOJ

Sala de box a complexului 
sportiv „23 August* cunoaște 
în aceste zile o animație deo
sebită. Oaspeții sosiți la cea 
de a X-a ediție a „Centurii 
de aur* fac ultimele antrena
mente înaintea primului gong. 
Cel dinții care au pus la în
cercare sacii de antrenament 
au fost boxerii cubanezi. Pre
gătirile lor sini conduse de 
antrenorii Ovelio Wilson și 
Julio Mena. Atît pugtllștil cu
banezi, di și antrenorii lor 
speră In obținerea unor rezul
tate bune, care să confirme 
încă o dată frumosul presti
giu al boxului cubanez la 
tradiționala noastră competi
ție.

febra pregătl- 
de a X-a edi- 
— a turneului 
box „Centura

Cu fiecare zi. 
rilor pentru cea 
tie — jubiliară 
international de 
de aur* creste. Problemele or
ganizatorice 11 preocupă tot 
mai mult pe activiștii federa
ției. în diferite săli de box din 
Capitală sau din tară se fac ul
timele preparative ale concu- 
rentilor în vederea marii com
petiții pugilistice de la Bucu
rești.

Colegiul central de antrenori, 
analizînd comportarea tuturor 
boxerilor români la „Turneul 
primăverii" și la alte întreceri, 
a stabilit lista participantilor la 
turneul care începe duminică, 
la Palatul sporturilor si culturii 
din Capitală. Iată-i ne „proba
bili" : semimuscă — Dumitru 
Schiopu (Steaua). Vanghele 
Baes (Dinamo). Nicolae Cră
ciun (Metalul). Adem Săli (Fa
rul), Rome Giolfan (Voința 
Buc.) ; muscă : Constantin Ți- 
țoiu (Dinamo), Pavel Morea 
(Voința Cj.-NapQca), Alexandru 
Schiopu (Steaua), Nicolae 
Schiopu (Progresul Brăila) ; 
cocoș : Nicolae Nicolae (S. C. 
Muscelul), Nicolae Mițoi (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin), Cristian 
Gheorghișor (Pistonul Slati
na), Ion Matei (Dinamo). Da
niel Radu ' ' ‘ ~
Agavriloaie 
pană: Titi

(Steaua). Dumitru 
(Nicolina lași) ; 

,__ . __  Cercel (Dinamo),
Ion Sandu (Prahova Ploiești), 
Ion Cemat (Steaua), Ion Lungu 
și Ionel Panaite (B. C. Galati) 1 
semiușoară : Viorel Ioana (Mus
celul). Florian Livadaru (Stea
ua), Florin Stan (Dinamo), Ni
colae Toth (C.S.M. Reșița). Ha- 
ralambie Sultan (Steaua). Con
stantin Buzduceanu (C.F.R.

(Continuare în pag. 2-3)
Simhătă și duminică se va 

desfășura la Lugoj 
international de lupte 
mane la care și-au 
participarea sportivi

concursul 
greco-ro- 

anunțat 
din Bul-

garia. Iugoslavia și, bincântetas, 
tara noastră. Turneul indivi
duali este rezervat juniorilor 
plnă la 20 de ani. Considerații la slirșitul campionatului masculin de volei

ECHIPA STEAUA DOMINĂ AUTORITAR 
HANDBALUL ROMÂNESC

0 performanță obținută grație valorii Dublate fle ambiție $i dinenic
Ecourile finalei ce

lei de a IlI-a ediții a 
„Cupei României" la 
handbal masculin nu 
s-au stins. Este firesc. 
Superba încleștare de 
forte dintre cele două 
combatante de elită, 
electrizanta dispută 
pentru victorie si — 
finalmente —' străluci
tul succes obtiinut de 
Steaua, aplaudat de 
sei peste 6 000 de 
spectatori prezent! în 
Palatul sporturilor si 
suituri! din Capitală 
li receptat cu interes 
ie telespectatori și ra- 
îioascultători. va ră- 
nîne multă vreme în 
nemoria iubitorilor 
sportului, ca o confir
mare a ascendentei 
continue a handbalu
lui românesc.

Izbînda steliștilor în 
.Cupa României" adu
ce clubului din Calea 
Plevnei șl onorantul 
titlu de performeră 
autoritară a anului în 
andbalul nostru. Cam
pioni al României și 
Jderi autoritari ai ac
tualei ediții a întrecerii 
din Divizia „A", hand- - 
baliștii de la Steaua au 
cucerit — iată — și 
„Cupa României", tro
feu care poposește pen

tru prima oară în. vi
trina lor. Si aceasta 
după ce. cu numai trei 
zile înainte, se im
puseseră în fata u- 
nei veritabile elite 
continentale, clasîndu- 
se pe locul I în 
Campionatul Armate
lor prietene, adică în 
fata lui Ț.S.K.A. Mos
cova (cu 7—8 interna
tional! „A" — în
formație). Vorwărts 
Frankfurt pe Oder. Se
lecționata Armatei din 
Polonia, Dukla Praga,

Honvâd Budapesta ș.a. 
Pentru numeroșii su
porteri ai „roș-albastri- 
lor" acest event re
prezintă un prilej de 
mare satisfacție.

Reprezintă însă acest 
sprint spectaculos o 
surpriză ? Si da, si 
nu. Steaua are, fără 
îndoială, cel mai va
loros lot Așezîndu-i, 
de o parte, pe Nicolae 
Munteanu, Radu Voi- 
na, Vasiie Stingă, Ma
rian Dumitru, Cezar 
Drăgânită. Werner

Stâckl, Stefan Birtalan 
sau Gabriel Kicsid cine 
și ce ar putea pune pe 
cealaltă parte a ba
lanței pentru a echili
bra situația 1 în aceste 
condiții, antrenorii Cor
nel Oțelea și Otto Tel
man mai trăiesc uneori 
momente de decepție, 
cauzate de neaștepta
tele Insuccese ale e- 
levilor lor. deși Drin 
strădanii fără răgaz le 
asigură o pregătire la 
nivelul exigentelor. 
Cauza este ușor de 
depistat. Conștient! de 
valoarea, de talentul 
lor. stelistii — îndeo
sebi cei din „noul val" 
— sînt cîteodată dis
puși numai la specta
col. capotind la prima 
dispută în care li se 
solicită ambiția, dîr- 
zenia, puterea...

Ultimele săptămîni 
ne-au relevat o nouă 
echipă Steaua. (Aceasta 
a fost, de fapt, surpri
za !). O formație am
bițioasă. dispusă să

Prin talentul și abnegația sa, Nicolae Mun
teanu și-a transformat numărul de pe tricou 

— 1 — in treaptă valorică cucerită

Hristoche NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

DINAMO-MODELUL DE ECHIPĂ 
CARE TREBUIE URMAT

Dinamoviștii (în alb) au avut in steliști adversari mai puțin re
dutabili ca altădată. In imagine, Mircea Tutovan, care a avui 
un sezon excelent, va învinge blocajul bine grupat al steliștilor 
Pop și Țerbea prin forța loviturii de atac... Foto : I. MIHAlCĂ

Au mai existat și alte ediții 
ale campionatului masculin de 
volei în care câștigătoarea n-a 
pierdut nici un joc, dar ca a- 
ceastă a 32-a ediție parcă nici 
una nu a detașat mai evident 
campioana — prin calitate su
perioară — de restul partici
pantelor. Cu atît mai con
vingătoare .este supremația e- 
chipei Dinamo București, care 
s-a dovedit, din toamnă încoa
ce (in cinci luni a oîștigat două 
titluri de campioană a țării 
și — performanță cu adevărat 
strălucită — Cupa campionilor 
europeni), cu cit în ultima în

trecere internă a întilnit de 
cite 4 ori celelalte formații din 
plutonul fruntaș. Echipa pregă
tită de Wiliam Schreiber si-a 
convins partenerele că este im
batabilă. le-a dezarmat pur și 
simplu.

Dar sextetul dinamovist, tre
buie să devină pe viitor echipa 
model către care să tindă fie
care dintre divizionarele „A“, 
cu care să rivalizeze și nu să-și 
plece dinainte steagul în fața

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. 2-3)



După două „etape" cu rezultate contradictorii FLORETISTII PROMIT, SPADASINII• 7

LUPTĂTORII DE GRECO-ROMANE, DIN NOU, DAU DE GlNDIT... pe et.

LA ORA PROGRESELOR Șl AMBIȚIILOR!
Dialog cu antrenorul emerit Ion Corneanu

în această lună, luptătorii de la stilul greco-romane au sus
ținut două importante întilniri internaționale cu caracter de 
pregătire șl verificare : la Aschaffenburg, unde s-a desfășurat 
„Marele Premiu *1 R. F. Germania*' 
tradiționalei competiții 
primele confruntări internaționale ale sezonului (la 
Bulgaria a participat echipa de tineret), încheiate 
contradictorii, ale căror explicații le-am solicitat 
tehnician, antrenorul emerit Ion Corneanu, care a 
sportivilor români

și la Szombathely, gazda 
„Turneul Eliberarea". Au fost, de fant, 

turneul din 
cu rezultate 
cunoscutului 
însoțit lotul

să 
și noi și 

intensitatea 
antrenamente.

în ambele deplasări
Aschaffen- 

6 luptători 
șl nici unul

— Știm că la 
burg au concurat 
din țara noastră 
dintre ei nu s-a cia.rat în pri
mele 3 locuri. In ședința Bi
roului federal ați făcut o am
plă apreciere critică a acestor 
rezultate. Vă rugăm să sinte
tizați, spre informarea cititori
lor, principalele dv. observații.

— Comportarea a fost total 
nesatîsfăcătoare. Luptătorii noș
tri, printre care s-au af’^t 
sportivi de certă valoare, cum 
sînt Ion Draica, Ștefan Rusu, 
Vasile Andrei sau Gheorghe 
Ciobotaru au concurat cu mult 
sub posibilitățile lor. părând nu 
numai nefamiliarizați ci 
dreptul dezorientați în 
noilor cerințe al» regulamen
tului tehnic al F.I.L.A. Scuza 
debutului international — în 
cazul Iul Ștefan Rusu chiar și 
a aceluia... intern — nu noate 
explica decit parțial slabele 
rezultate obținute. Sportivii 
noștri au pierdut întilniri cu 
adversari de o valoare evident 
Inferioară, au făcut numeroase 
greșeli în zonă și Ia marginea 
saltelei — pierzînd puncte pre
țioase în fața partenerilor de 
întrecere — au manifestat, 
proape fără excepție. lipsuri 
fn lupta la parter, atît în ceea 
ce privește atacul cit si apă
rarea.

— Au trecut numai cîteva 
zile și rezultatele turneului 
din Ungaria, la care au fost 
prezenți cei mai buni luptători 
din Uniunea Sovietică, Bulga
ria, Polonia și, bineînțeles, 
țara gazdă, ne-au arătat că 
lanțul întrecerilor de la 
schaffenburg a fost doar 
accident Este adevărat ?

— „Turneul Eliberarea” a 
unit sportivi mai valoroși 
desigur, ne-a bucurat faptul

de-a 
fața

a-

bl- 
A-
un

re-
șl.

„CENTURA
(Urmare din pag. 1)

Craiova). Gigei Didiță (Steaua); 
ușoară: Dragomir Hie (Di
namo), Carol Hajnal (URBIS 
Buc.), Mircea Fulger (Musce
lul), Traian Georgia (Steagul 
roșu Brașov), Paul Căpriceanu 
(Steaua), Ion Corneanu (Fa
rul) ; semimijlocie : Mihai 
Ciubotaru (I.A.E.M. Timișoa
ra). Ion Vladimir (Dinamo), 
Ion Mihalache (Farul), Toader 
Roșu (Steaua). Constantin Ghin- 
dăoanu (Ceahlăul P. Neamț) ; 
mijlocie mică : Vasile Gîrgavu 
(Steaua), Marin Ouatu (S. C. 
Bacău). Nlcodae Ciobanu 
(Steaua), Nicu Chioveanu (Li
toral Mangalia). Gheorghe Plă- 
iesu (I.C.M.A. Ci.-Napoca) ; 
mijlocie : Valentin Silaghi (Di
namo), Gheorghe Butnaru

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 21 MARTIE, ora 

13, In cuprinsul emisiunii „Mo
zaic" : transmisiunea directă 
a meciului de fotbal A.S.A. 
Tg. Mureș — F.C.M. Brașov 
(la ora 14 ; comentator Radu 
Urziceanu), serialul „Calul, 
prietenul meu" (episodul VI 
— Trăpașii) șl partea a 2-a a 
galei demonstrative a campio
nilor mondiali de patinaj ar
tistic de la Hartford (comen
tator : Cristian Țopescu).

DUMINICA 22 MARTIE, ora 
12. Fotbal : Rapid — C.S. Tîr- 
goviște (repriza a i-a), trans
misiune directă de la Stadio
nul „Republicii", comentator 
Cornel Pumnea ; ora 16 ; Te- 
lesport — emisiune realizată 
de Sorin Satmari. (In cuprins: 
box de la Sofia, baschet mas
culin de la Barcelona șl rugby 
de la Londra) ; ora 19,20 
(Programul ’2) 
sport, emisiune 
Tănăsescu.

Telerama 
de Dumitru

MIERCURI 25
16 : fotbal România — : 
nia, transmisiune directă 
la stadionul „23 August", co
mentator Cristian Țopescu.

MARTIE, ora
Polo- 

i de

acestora, cei 
(nu am 

categ. 
nivelul 

toți situîndu-se. 
primele 

Rusu si Matei —

că, în compania 
9 luptători români 
prezentat concurent la 
62 kg) au evoluat la 
așteptărilor, 
de data aceasta, în 
trei locuri, 
ultimul debutant în echipa na
țională — obținînd victorii ca
tegorice după o serie de me
ciuri în care au întîlnit spor
tivi binecunoscuți pe plan 
mondial, laureați ai ultimelor 
mari competiții, inclusiv ai 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova. în general, luptătorii 
noștri au depășit cu ușurință 
toate situațiile apărute în tim
pul concursului, folosind 
bine, firește în favoarea 
pozițiile din zonă și de 
marginea saltelei. în afară de 
Rusu și Matei, au luptat bine, 
chiar foarte bine, Ciobotaru 
și Cișmaș. Am constatat că Ia 
acest turneu sportivii noștri 
au dovedit mai multă iniția
tivă, au încercat procedee noi 
pe care, In majoritatea cazuri
lor, le-au reușit, dovedind, în 
general, o capacitate de luptă 
superioară adversarilor, 
este lipsit de importanță 
amintesc și faptul că în me
ciurile cîștigatc sportivii 
mâni au realizat diferențe de 
8—12 puncte și că în cele pier
dute au avut totuși, spre de
osebire de întrecerile de la 
Aschaffenburg, 4—5 puncte 
tehnice din acțiuni.

— împărtășim satisfacția a- 
cestui reviriment, dar sîntem 
convinși că nu considerați, nici 
dumneavoastră, nici colectivul 
tehnic pe care-1 conduceți, nici 
Biroul federal că totul va in
tra, acum, de la sine, pe fă
gașul normal...

— Ne-am bucurat întotdeau- 
victorii. 

tre-
na de progrese sau 
dar nu mai mult decit

DE AUR“

mai 
lor.

la

Nu 
să

ro-

(Metalul Suceava). Nicu Rădan 
(B. C. Brăila), All Izmail (Fa
rah.
Buc.); .... ___
(B. C. Galați). Nicolae Truscă 
(Metalul Rm. Vîlcea), Stefan 
Bîrlean (Met. Hunedoara), Du
mitru Văleanu (Muscelul), Mi
hai Pascal (Steaua) ; grea : Ion 
Cemat (Steaua), Nicolae An- 
ghel (Voința Buc.), Costică 
Chiracu (B. C. Galați). Teodor 
Pirjol (Dinamo). Nicolae Gri- 
gore (Farul).

Firește, această listă mai poa
te suferi modificări în funcție 
de numărul participanților 
străini la fiecare categorie de 
greutate.

Marin Ifrim (URBIS 
semigrea : Ion Cirlan

ANUNȚ
Redacția dc 

dioteleviziunii 
eolabocwe cu 
propagandă 
organizeazăîn 
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„Cine știe cîștigă", dotat cu 
premii, pe tema „UNIVER
SIADA — BUCUREȘTI *81". 
în legătură cu modul de 
desfășurare a concursului 
cei interesați pot obține 
informații, astăzi 20 mar
tie, pe programul III la o- 
rele 11,30.

buie ! Știm că va trebui 
insistăm mai mult 
sportivii — pe 
eforturilor in 
să punem un accent corespun
zător pc lupta la parter, 
continuăm cu repetarea 
condiții de angajare cu adver
sari puternici) procedeelor teh
nice exersate și însușite în e- 
tapele anterioare de pregătire, 
să participăm Ia mai multe 
competiții, să acordăm toată 
atenția lucrului specific. în 
condițiile menținerii volumului 
de pregătire. Și ar mai fi ceva. 
Trebuie să studiem cu maxi
mă atenție „cartoteca" princi
palilor adversari, deoarece cele 
două concursuri nc-au demon
strat că în elita luptelor greco- 
romane au și Intrat multe nu
me noi. sportivi de valoare ri
dicată din Uniunea Sovietică, 
Bulgaria, Ungaria, Polonia. 
Suedia etc.

— Dar în lotul nostru repre
zentativ ?

— Turneele de care amin
team au început să clarifice și 
structura noii echipe naționale. 
Titularizările vor depinde însă 
de felul în care actualii com
ponent! ai lotului lărgii vor 
munci pentru a justifica selec
ția pentru campionatele euro
pene de la Goteborg și. mai 
ales, pentru „Universiada" de 
Ia București, competiție care 
reprezintă în acest an obiec
tivul prioritar și pe care nă- 
ztiim să o onorăm cu succes

pe— titluri si medalii 
măsura așteptărilor.

să 
(în

Dan GÂRLEȘTEANU

DINAMO

Săptămâna trecută, scrima ro
mânească a fost reprezentată pe 
planșele internaționale prin flo- 
retiști șl spadasini. Primii — res
pectiv componenții echipei clubu
lui Steaua, campioana națonală 
— au participat la „Cupa Euro
pei", la Paris, iar ceilalți — adică 
întregul lot reprezentativ — au 
fost prezențl la tradiționalul „Me
morial MLhal Savu", organizat a- 
nual de Federația română de 
scrimă.

Ambele competiții Internationale 
s-au bucurat de o participare se
lectă șl dacă In „Cupa Europei" 
se reunesc; In mod obișnuit, cele 
mai bune echipe de club de pe 
continent (oare in marea majo
ritate constituie osatura repre
zentativelor naționale), Întrecerea 
spadasinilor găzduită de țara 
noastră n-a avut pină la această 
ediție o listă de concurs mal bo
gată și mal prestigioasă, „Memo
rialul Mihai Savu" corelindu-se, 
in aceeași săptămină, la Bucu
rești, cu altă competiție tradițio
nală, „patrulaterul" Franța — 
Italia — România — Ungaria.

Cum au făcut față, unor aseme
nea întreceri de anvergură, re
prezentanții noștri 7 Floretiștii 
clubului Steaua au obținut meda
lia de bronz, performanță care a 
mai fost realizată șl la ediția pre
cedentă. Ce reține atenția, Insă, 
acum, este faptul că noua echipă 
este alcătuită numai din scTimeri 
foarte tineri, de reală perspectivă, 
cu excepția căpitanului ei, Petru 
Kuki, recunoscut de ani de zile 
pe planșele Internaționale (deși 
are șl el doar 26 dc ani), toți 
ceilalți (Sorin Roca, Zsolt Hușii, 
George Oancea și Nicolae Iile) 
abia trecuți de vîrsta cadeților 
(20 ani). Dealtfel, așa cum ne-a 
spus antrenorul echipei, losif Zi- 
lahi, presa franceză a subliniat 
că echipa Steaua era la debut o 
formație cvaslnecunoscută, ca în 
final să fie recunoscută ca o ve
ritabilă surpriză șl apreciată nu 
numai pentru rezultatul In sine, 
ci și pentru scrima modernă și 
spectaculoasă practicată. Și chiar 
dacă scrima este un sport indi
vidual, atunci cînd ne referim la 
proba pe echipe invocarea omo
genității nu este gratuită. Mal 
ales că, în ultimii ani, reprezen
tativă masculină de floretă a 
acuzat mereu în marile confrun
tări lipsa „oamenilor nr. 3 și 
Or, lată că acum, dacă in meciul

MODELUL DE ECHIPA
(Urmare din pag. 1)

ei. Insă, pentru a ajunge 
aici, este nevoie de eforturi 
reale, calitativ superioare nu 
numai în pregătire, ci și în se
lecție, in sistemul relațiilor din 
interiorul colectivelor.

Apropo de selecție, credem că 
putem aduce în discuție un e- 
xemplu, cel al lui Dan Gîrlea- 
nu (crescut în pepiniera timi
șoreană a lui Gh. Horhat), care 
a activat și la Politehnica Timi
șoara, și la Steaua, dar nu și-a 
găsit locul si nu a reținut a- 
tenția nimănui. Dinamo i-a ghi
cit calitățile, l-a pregătit în mo
dul cel mai chibzuit și a făcut 
din el un „universal" valoros, 
jucător de zona 3, aproape fără 
egal, la ora actuală. în lume !

Faptul că. acum, campioana 
beneficiază de un lot ma
tur. cu un sextet bine legat și 
cu rezerve gata să suplinească 
pe titulari fără a-i perturba 
prea mult stabilitatea, s-a adău
gat în mod fericit la avantajele 
esențiale vădite fată de ce
lelalte echipe. Oros — un coor
donator care gîndeste jocul, ca 
un matematician. Tutovan — 
teribilul tunar, Dumănoiu — o- 
mul de concurs polivalent, ex
ploziv în acțiuni și dătător de 
încredere. Enescu — stîn ga
rful care derutează blocajele 
adverse, Gîrleanu — blocherul 
unic, Vrîncuț — remarcabil 
prin viteză, pe lingă care stau 
oameni de încredere : Păușescu, 
Căla-Chițiga. Gheorghe, Giz- 
davu. Slabii si Șteflea, acest 
„11“ valoros formează un ade
vărat colectiv, o familie. Ceea 
ce mai rar se poate spune des
pre celelalte echipe.

Mai șterse față db ceea ce au 
fost pină acum. Steaua si Ex
plorări Baia 
bucuresteană a 
nele ghinioane, 
accidentări.
lipsit, poate, o misură în 
pregătire și, sigur. înci'cderea 
în forțele ei. mai ales după 
primul eșec, la scor mai mult

decit sever, în fata dinamoviș- 
tilor. Elevii lui Aurei Drăgan 
și Octavian Crețu trebuie să 
se detașeze de... mentalitatea de 
învinși, să-și stabilizeze un 
sextet, deocamdată cu Pop, 
Chifu și Macavei, certitudini. 
Băimărenii, la rindul lor, re
simt aceeași necesitate, dar mai 
ales o atmosferă senină în e- 
chipă. Multi jucători lasă 
impresia comodității, alții, de la 
care se aștepta mai mult (Mîțu, 
Urzică, Tutelea), 
anevoie pe plan 
s-a prezentat 
sezon. alături 
Universitatea Craiova, 
ian și Braun jucători experi
mentați. dar și cu multi tineri 
de reală perspectivă : Dumitru, 
Pascu, Daha.

Dincolo de primul pluton, e- 
chipele s-au grupat amorf, 
între seria locurilor 5—8 și 
cea a locurilor 9—12 nefiind 
mari diferente. Si. dacă pentru 
retrogradare ar fi luptat toate 
8, poate că altele ar fi fost 
cele căzute din Divizia „A“. O 
impresie mai bună ne-a lăsat, 
în general. Calculatorul Bucu
rești, lidera ultimului pluton, 
prin jocul modem practicat 
și prin cîteva elemente tine
re, în frumoasă evoluție Dealt
fel, în toate echipele am re
marcat înnoiri (mai puțin Ra
pid și Viitorul. în acută criză 
de tineri talentați). După cum 
am avut senzația că acest cam
pionat a sporit preocuparea 
pentru îmbunătățirea apărării, 
un „călcîi al lui Achile" în 
voleiul nostru.

din grupă cu Carabinieri Roma 
(campioana Italiei, care-1 alinia 
pe Dal Zotto, Nunu, Montano, 
Scuri, echipă care a și cîștigat 
in cele din urmă trofeul), liderul 
Petru Kuki n-a obținut decît o 
victorie, Oancea și Hustl au rea
lizat fiecare câte 3, -adticînd vic
toria. Dar Kuki s-a revanșat In 
eliminările directe, cînd a contri
buit decisiv la calificarea în se
mifinale, obținînd 4 v în partida 
cu Anvers.

Corelînd aceste rezultate, aceste 
comportări, cu recenta victorie 
asupra campioanei olimpice, echi
pa FranțeL speranțele noastre în- 
tr-o revenire a echipei masculine 
de floretă a României în primul 
eșalon mondial au un temei real : 
tinerețea și valoarea, îngemănate 
prin muncă disciplinată. Adevăra
tele probe de foc vor fi, însă, la 
campionatele mondiale și Univer
siadă.

Spadasinii s-au dovedit „consec
venți" cu ei înșiși s una caldă, 
una rece 1 După ce la „patrula
ter" au întrecut ■ redutabila echipă 
a Ungariei, fostă campioană mon
dială (avtndu-1 în formație pe 
reputatul Osztrics), în cadrul 
„Memorialului Mihai Savu" au 
pierdut la aceeași echipă, în se
mifinale, deși Osztrics nu mai 
era prezent... Iar în proba Indi
viduală nu au reușit să se cali
fice printre cei 8 finaliști. Este 
adevărat, recenta ediție a ^Me
morialului" a fost cea mai puter
nică (să cităm în acest sens doar 
prezența pe planșe a cunoscuților 
Riboud, Petho, Jurka, Janikowski, 
Bîkov, dar și a tânărului francez 
V erbraxkel, care a și cîștigat 
trofeul), dar tocmai fn asemenea 
condiții se verifică valoarea, 
forma. Izbitoare in comportarea 
selecționabililor noștri a fost al
ternanta momentelor de concen
trare maximă și ambiție, cu cele 
de superficialitate și delăsare. 
Tată de ce în finala probei pe 
echipe n-au ev-oduiat frații Popa, 
Zidaru, Angelescu și Szabo, din 
prima garnitură, ci echipa se
cundă, animată de veteranii 
Pongracz și Bărăgan ! Evident, 
curba formei sportive mai are 
timp pentru a deveni ascendentă 
în preajma marilor confruntări 
(„Cupa Europei", unde Steaua 
are de apărat titlul, nu este to
tuși departe). Comportarea nesa- 
tlsfăeătoare, însă, de la turneul 
din București, trebuie să dea de 
gîndit (și mai ales de acționat !) 
antrenorilor lotului reprezentativ 
de spadă.

— p. sl. —
—— ......

STEAUA DOMINĂ
(Urmare din pag. 1)
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avansează cam 
tehnic. Frumos 
și în acest 
de fruntașe, 

cu Sto-

lupte pină la ultima picătură 
de energie, capabilă chiar de 
sacrificii. Mobilizați de Nico
lae Munteanu. Radu Voina, 
Gabriel Kicsid și Stefan Birta- 
lan, cei tineri s-au dezlănțuit. 
Exemplul „veteranilor" a 
creat un puternic flux de emu
lație, dorința de a face totul 
pentru victorie. în aceste con
diții, valoarea reală a Stelei 
s-a impus cu autoritate. Așa 
a fost posibil șirul impresio
nant de victorii din Campiona
tul Armatelor prietene, așa 
s-a putut alunga, ca o părere, 
oboseala înaintea finalei 
„Cupei României". Așa au pu
tut vedea spectatorii o echipă. 
Steaua, evoluînd la 
teptat, si repurtînd 
care avea dreptul 
dar pe care uneori 
fuzat. prin „noneombat".

„Noua Sica" este tonică pen
tru speranța noastră în recu- 

frunte 
Acum, 
hand- 

într-a-

nivelul aș- 
victorii la 
să aspire, 
și le-a re-

cerirea pozițiilor de 
din handbalul mondial, 
performera absolută a 
balului românesc este 
devăr un exemplu !

Mare. Echipa 
avut si u- 
produse de 

dar în esență i-a 
o 

sigur.
mai

Maesirtul internațional
Serghei Dolmatov susține 
astăzi, de la ora 16, în 
Calculatorul din str. 13 
eembrie, un simultan la 
măr nelimitat de mese, 
ritorii să-I întîlnească 
câștigătorul Turraeutai inter
național de Ia București 
sînt invitați să participe.

sala
Dc- 
nu-
Do- 

pe

PRIMUL TUR Al „CUPEI ROMÂNIEI" LA BASCHET FEMININ
O După echipele masculine 

(care au susținut două tururi), 
a venit rîndul divizionarelor fe
minine ,.A“ să-și dispute „Cupa 
României". Meciurile turneului 
inaugural vor avea loc vineri, 
slmbătă și duminică în Capita
lă (seria I, formată din : ,.U**
Cluj-Napoca, Voința Brașov, 
Rapid și Olimpia București), la 
Tg. Mureș (seria a Il-a : Co
merțul Lie. „Bolyai" Tg. Mu-

reș, Universitatea Timișoara, 
Politehnica C.S.Ș. 2 și Progre
sul București) 
(seria a IH-a ;
Mobila Satu 
București și

Oradeași la
Crișul Oradea, 
Mare.

ICEMENERG 
C.Ș.B. București). Jocurile din 
București vor avea loc în sala 
Olimpia. Programul de azi, de 
la ora 17 : Rapid — „U“, Olim
pia — Voința Brașov.

Voința

Biletele de intrare 
pentru „CENTURA DE 
AUR" la box au fost 
puse în vînzare la Pala
tul sporturilor și culturii 
ți la agenția C.C.A.
Tot la agenția C.C.A. 

s-au pus In vînzare bile
tele de intrare la lntîlnirea 
amicală de rugby Steaua — 
Selecționata Armatei fran
ceze, care se dispută du
minică dimineață de fe 
ora 11, pe stadionul din 
Bd. Ghencea.
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOIO-PRONOSPO
CIȘTIGURTLE TRAGERII EX
TRAORDINARE PRONOEXPRES 

DIN 8 MARTIE 1981
FAZA I : cat. A : 5 variante 

100% (autoturisme „Dacia 1300“ 
sau, la alegere, „Skoda 120 L“ și 
diferența în obiecte existente în 
magazinele comerciale) și 10 va
riante 25% a 17.500 lei ; cat. B : 
63 a 500 lei ; cat. C : 305,75 a 100 
lei ; cat. D : 10.009,50 a 60 lei ;
FAZA a Il-a ; cat. 2 : 6 variante 
100% a 23.360 lei și 4 variante 25% 
a 5.840 lei ; cat. 3 : 44,50 a 3.675 
lei ; cat. 4 : 135 a 1.211 led. ; cat. 
5 : 381,75 a 420 lei ; cat. 6 : 
1'1.705.25 a 60 lei ;’ FAZA a IlI-a : 
cat. H : 5 variante 100% a 3.000 
lei sau, la alegere, o excursii de 
un loc în U.R.S.S. sau R. S. Ce
hoslovacă și diferența în nume
rar și 38 variante 25% a 750 led ; 
cat. I : 66,50 a 500 lei ; cat. J : 
3.436,50 a 60 lei ; FAZA a IV-a : 
cat. M : 1 variantă 100% (autotu
rism „Dacia 1300“ sau, la alegere, 
„Skoda 120 L“ și diferența în o- 
biecte existente în magazinele co
merciale) și 3 variante 25% a 
17.500 led ; cat. N : 5,75 a 20.997 
lei ; cat. O : 39,75 a 3.037 lei ; cat. 
P : 267,50 a 451 lei ; cat. R : 411 
a 294 lei ; cat. S. 13.870,50 a 60 
lei.

în atenția cîștigătorilor : plata 
cîștigurilor de la această tragere 
se va face, prin casieriile Doto- 
Pronosport, în perioadele 25 mar
tie — 8 mai 1931 în București și 
28 martie — 8 mai 1081 în cele
lalte localități, iar prin mandate 
poștale începînd din jurul datei 
de 28 martie a.c.

Tragerea obișnuită Loto-Prono-
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Oricît ar fi ea de subiectivă — cred, dealtfel, că ziarul 
de specialitate a găsit această formulă pentru a ne apăra 
de zîmbetul cititorilor, care ne „judecă" pe noi, jucătorii, 
luni dimineața — avancronica încearcă să fie și obiectivă, 
cu o excepție firească, adică punctul de vedere al jucătoru
lui față de echipa sa. în ceea ce mă privește, ,,văd“ o etapă 
aspră, în care replica oaspeților va fi peste așteptări. Cu 
alte cuvinte, cred că cifra 2 se poate pune după destule 
meciuri. Asta n-ar face decit să sublinieze că în fotbalul 
nostru curajul echipelor în deplasare e în creștere, ceea 
ce înseamnă mult la capitolul nivel de joc. Deci...

F.C.M. GALAȚI — CORVINUL. Cred că hunedorenii vor 
recupera punctele pierdute în fața lui Dinamo. îmi place 
mult echipa lui Mircea Lucescu, care joacă combinativ și 
este orientată spre atac. Dacă jocul se va .dezlega", îi văd 
pe oaspeți cîștigători.

A.S.A. — F.C.M. BRAȘOV. Mureșenii nu au marcat nici 
un gol în acest retur. Cu atît mai greu le va fi în fața 
echipei brașovene, care se remarcă întotdeauna printr-o 
apărare agresivă, greu de trecut.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — F.C. OLT. Nu e un se
cret pentru nimeni că Oltul joacă bine în deplasare, dar, la 
Craiova, mai ales în actua’a conjunctură a clasamentului, 
e foarte greu să mai poți obține fie și numai un punct. 
Victorie clară a gazdelor.

PROGRESUL-VULCAN — F.C. ARGEȘ. Am multă în
credere în mina lui „nea Peniță", fostul nostru antrenor. 
Văd ambele puncte în contul Progresului.

„U“ CLUJ-NAPOCA — SPORT CLUB BACAU. Meci 
greu, echipă incomodă, bine închegată, dar noi sîntem ho- 
tăriți să nu mai pierdem nici un punct pe teren propriu. 
Sper să pot juca. Mă simt bine între puternicul Batacliu 
și subtilul Țiglariu.

POLITEHNICA IAȘI — SPORTUL STUDENȚESC. Sîm- 
băta trecută, Politehnica Iași mi s-a părut o echipă obo
sită. aș spune chiar în degringoladă. Iar Sportul nu iartă. 
(O știu pe pielea noastră, de la acel 0—0 în toamnă). Or
dinea ar fi X, 2, 1.

CHIMIA RM. VÎLCEA — JIUL PETROȘANI. Va rfștiga 
Chimia. Am o părere foarte bună despre echipa din Vîlcea, 
care joacă ofensiv, construiește și finalizează.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — STEAUA. Știu că Ion 
Ionescu e un bun tactician, dar cred că va fi un meci al 
Stelei, care pare să fi depășit curba negativă din acest 
start. în afară de asta, am observat la „Poli" destule puncte 
vulnerabile în apărare.

DINAMO BUCUREȘTI — F.C. BAIA MARE. După toate 
calculele, se ,,ia“ Dinamo. Așa aș gîndi și eu. Cred însă, 
că în acest meci se poate produce o surpriză. De ce ? 
Mi-e greu s-o spun. Poate și pentru că îmi este imposibil 
să cred că Baia Mare va retrograda...

I ARBITRII MECIURILOR ANGLIA — ROMÂNIA
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CONSOLIDAREA UNEI PUTERNICE ECHIPE PUR HUNEDORENE -
OBIECTIVUL PRIMORDIAL AL CLUBULUI CORVINUL
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Șl UNGARIA

IF.I.F.A. a stabilit arbitrii parti
delor echipei noastre din preli
minariile C.M. Astfel jocul An

glia — România, de la 29 aprilie,
I va fi arbitrat de o brigadă din

- ROMÂNIA
R. F. Germania, avînd u-1 la cen
tru p-e Heinz Aldinger, iar me
ciul Ungaria — România, progra
mat la 13 mal, va fi condus de 
un trio belgian în frunte cu 
Alexis Ponnet.

I
I
I
I

— în calitatea dumnea
voastră de președinte al 
clubului de fotbal Sportul 
studențesc, v-aș ruga, sti
mate tovarășe arhitect EmiJ 
Barbu Popescu, să ne 
spuneți ce diferență este în
tre echipa cu care ați în
cheiat prima parte a aces
tui campionat și cea din 
debutul actualului sezon ?

— Un plus de coeziune 
sufletească. o mai mare 
responsabilitate a jucători
lor față de obligațiile care 
le revin, o mai corectă în
țelegere și aplicare a sarci
nilor ce decurg din ideea 
de joc, subordonarea mai 
conștientă a tuturor față 
de interesul colectiv. Toate 
acestea, evident, in fa
voarea echipei cu care 
am abordat returul, cu care 
am obținut trei victorii la 
rind, echipă cuprinzînd. de 
fapt, aceleași nume din 
toamna anului trecut.

— Și ce credeți că a con
tribuit la o asemenea spec
taculoasă schimbare la față?

— In primul rind, pregă
tirea foarte bună din aceas
tă iarnă. Să reamintesc că 
noi am început antrenamen
tele încă de la 23 decembrie 
1980, avînd, practic, un timp 
de instruire mai mare cu 2 
săptămâni decit celelalte e- 
chipe divizionare, tn al doi
lea rind. as menționa, CLI
MATUL NOU DE MUNCA 
din sinul lotului nostru, mai 
aproape de ceea ce pretinde 
performanța. In al treilea 
rind, atmosfera caldă, mo
bilizatoare, creată in ju
rul echipei, grație in 
special unui grup masiv de 
studenți, cei mai mulți de 
la institutele Politehnic și 
de Agronomie, față de care 
jucătorii noștri simt o dato
rie pe care nu au simțit-o 
pină acum. Datoria față de

un colectiv pe care-l repre
zintă public, in competiție. 
In sfirșit; un mare sprijin 
in redresarea echipei l-am 
primit din partea Centrului 
Universitar București.

— Șansa a jucat, cumva, 
și ea un rol ?

— Da. Dar nu un rol 
principal. La Bacău, de pil
dă, am avut norocul să dăm 
peste o formație puțin in-
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tatuată și cam obosită, 
după un meci dificil de 
Cupă. Sarcina ne-a fost, 
oarecum, ușurată in a- 
ceste condiții, dar pină 
la urmă ceea ce a hotărit 
soarta partidei a fost tot 
buna noastră comportare.

— Care este în prezent a- 
portul publicului în proce
sul redresării echipei dum
neavoastră ?

— Cînd privesc, azi, tri
bunele stadionului din Re
gie, cu mii de oameni — 
din cartier sau veniți din 
Ciulești, Militari și chiar 
din Drumul Taberei — care 
ne susțin, și ne încurajează,

Înfrîngerea din partida cu 
Dinamo — a doua pe teren 
propriu în acest campionat — 
a dat multe bătăi de cap an
trenorilor Mircea Lucescu și 
Remus Viad și i-a fortat să 
modifice. într-o oarecare mă
sură, ciclul săptămînal de pre
gătire, preconizat inițial. Bun 
cunoscător al psihologiei ju
cătorului de fotbal, fostul că
pitan al tricolorilor de pe 
Wembley și de la Guadalajara 
și-a propus, mai înainte de o- 
rice, REFACEREA MORA
LULUI componentilor lotului, 
destul de serios zdruncinat. A 
căutat să le explice, să-i facă 
să înțeleagă că fotbal fără 
eșecuri nu există, că ei, Ando- 
ne, Rednic, Klein, Nicșa, Petcu, 
Gabor, Văetuș, trebuie să strîn- 
gă din dinți, să facă eforturi 
și mai mari la antrenamente, 
să se pregătească și mai bine 
dacă vor să treacă peste astfel 
de hopuri. Și tinerii jucători ai 
Corvinului par a-1 fi înțeles...

Noi ne-am convins de acest 
adevăr asistînd la antrenamen
tele de duminică, luni și marți. 
Ne-am convins mai întîi de 
MAREA VARIETATE A 
EXERCIȚIILOR din cadrul șe
dințelor de pregătire, dar. în 
aceeași măsură, și de GRADUL 
RIDICAT DE RECEPTIVITA
TE ȘI ADEZIUNE a jucătorilor 
la acest program. Pentru 
exemplificare este suficient 
să arătăm în ce a constat pri
mul antrenament al zilei de 
luni. După testul Ruffier efec
tuat sub supravegherea Iui Lu
cescu. deoarece F. C. Corvinul 
nu are medic (credem că e 
singura divizionară „A" in 
această situație !?), a urmat 
antrenamentul prin care s-a 
urmărit mărirea rezistenței 
generale și specifice, cu accent

O REALA SCARA VALORICA
într-o recentă ședință a Birou

lui Federației române de fotbal 
s-a hotărit — pe baza unor pro
puneri făcute în plenara Comite
tului federal din 12 februarie — 
îmbunătățirea delegării arbitrilor, 
Pe baza aplicării criteriului valo
rii și nu a principiului rotației, 
lista conducătorilor de joc dele
gați la fiecare etapă uirmînd a 
fi dată publicității din timp, cu 
5 zile înainte.

Așadar, s-a renunțat la păgubo
sul egalitarism care punea pe a- 
celași plan arbitrii cu reală și 
cunoscută capacitate de discernă- 
mînt, experiență și obiectivitate 
(indiferent de vîrstă !) cu cei 
care odată ajunși în lotul „A“ — 
printr-o sită mai mult sau mai 
puțin deasă — nu reușesc să 
treacă de bariera mediocrității, 
nu arareori strecurindu-se chiar 
pe sub ea, cu prestații care vi
ciază rezultatele, conținutul spec
tacolului sportiv. Șl nu de puține 
ori, In trecut, arbitri reputați 
stăteau pe tușă (sau la tușă...),

nu îmi vine să cred cum de 
am rezistat aproape 8 ani 
pribegind pe diferite sta
dioane din Capitală, amă- 
gindu-ne că jucăm acasă. 
Acum, avem și noi pu
blicul nostru, avem un nu
cleu de suporteri bine or
ganizat. care se adună in 
fiecare luni la Casa stu
denților și care ne însoțește 
în deplasările din provincie.

Sperăm să jucăm cu tribu
nele din ce in ce mai pline 
și ne gîndim. cu plăcere, 
dar și cu grijă ți), la ziua
— aceasta ar putea fi ziua 
meciului cu Universitatea 
Craiova — cînd lumea se va 
înghesui in fața stadionului 
pentru un bilet in plus.

— Ați rezolvat problema 
publicului pe aceeași cale 
ca și problema antrenorilor, 
adică din... resurse locale, 
proprii.

— N-am avut incotro. De 
fapt, cam astfel se intîmplă 
întotdeauna : mai buni iți 
par cei din grădina altuia
— fie ei antrenori sau ju

pe rezistentă, viteză și schim
bări de ritm. Mai concret : • 
o alergare de trei ture pentru 
readaptare la efort, plus 
gimnastică articulară • 6 x 100 
m in 14—15 secunde, cu pauze 
de 40 — 50 secunde, plus repri
za de gimnastică (un circuit de 
cinci exerciții) • 4 x 50
m sărituri intr-un picior, plus 
gimnastică pe perechi, cu ele
mente de forță 0 12 minute de

K\\\\\\\\\WĂ\\^

Reporterii noștri 
prezenți la 

antrenamentele 
divizionarelor „A“ 

alergare cu ruperi de ritm, plus 
exerciții pentru agilitate Si 
tracțiuni în brațe O în sfîr- 
șit, 4 x 200 m pe grupe, ca Ia 
cursele de ciclism pe velodrom, 
după care au urmat 60 de sări
turi peste portițele de metal. 
Este planul de antrenament al 
echipei engleze Manchester 
City, de la care a fost împru
mutat și materializat de Mircea 
Lucescu și pe care toți jucă
torii Corvinului îl efectuează, 
aproape săptămînă de săptămî- 
nă. cu rezultate dintre cele mai 
bune. Luni după-amiază șl 
marți dimineață, pe ploaie și 
pe două terenuri cu noroi de 
o palmă, s-au întîlnit, într-o 
dispută care durează de doi 
ani, „TINERII” (Alexa — Red

eri oficiau în eșaloanele Inferi
oare, în timp ce în Divizia „A" 
la centru se aflau „cavaleri al 
fluierului" mult mai slab cotați.

Iată de ce subscriem integral 
la noua măsură, din două puncte 
de vedere. In primul rînd, pentru 
că arbitrii (ca și sportivii) resimt 
nevoia continuității în efortal lor 
de autopeirfecționare, de a se 
menține în formă prin contactul 
nemijlocit cu partide solicitante, 
de nivel șl responsabilitate ma
joră. Iar în al doilea rînd, pentru 
că se spulberă „unda de mister" 
care învăluia delegările arbitrilor 
și care nu contribuia, în fapt, 
decât la diverse speculații (la 
propriu șl la figurat...), din care 
singurii avantajați erau pescuito
rii în ape tulburi. Se trece și în 
această privință, cu hotărîre, îin- 
tr-un climat lipsit de duplicitate, 
promovîndu-se deschis, • reală 
scară a valorilor în arbitrajul 
nostru, teritoriu încă minat de 
prea multe suspiciuni și procese 
de intenții.

cători — decit cei de la tine 
din curte. Și atunci începi 
să cauți prin alte părți. 
Pină cînd, intr-o bună zi, 
privești in jurul tău... Așa 
l-am „descoperit" pe antre
norul Ion Voica. un produs 
sută la sută al Sportului 
studențesc, tehnician capa
bil și conștiincios, cu o bo
gată experiență profesio
nală. Alături de aces
ta, l-am titularizat, ca 
secund, pe Ion Stoișor, un 
alt produs de-al nostru, e- 
xemplu de abnegație și de
votament față de club. 
Și după rezultatele obținute 
pînă acum, avem toate mo
tivele să credem că alege
rea făcută, în iarna aceas
ta, a fost inspirată. Sperăm 
ca și viitorul să o confirme.

— Apropo de viitor, de 
viitorul competițional. Cum 
îl vedeți acum ?

— Următoarele patru e- 
tape le consider decisive 
pentru noi. Luptăm ca să 
ajungem și să ne menținem 
la „zero" in clasamentul a- 
devărului. Nu va fi deloc 
ușor. Ne bazăm insă pe for
ma bună a echipei, pe am
biția jucătorilor și pe 
tradiția frumoaselor noas
tre comportări din fie
care primăvară. Întot
deauna am jucat bine tn 
retur și nici nu ne gindim 
ca tocmai acum să facem o 
excepție.

— Așa, din simplă cu
riozitate. ce obiectiv de 
performanță v-ați propus, 
inițial, pentru actualul cam
pionat ?

— Un loc pe podium. 
Normal, atunci, în... vara 
trecută. Normal, cred, și 
în... vara care vine, pentru 
campionatul viitor. In fond, 
n-ar fi decit o amânare cu 
un singur an.

Mihai IONESCU

nic, Colesniuc, Andonc, Dumi- 
treasa, Petcu, Klein, Nicșa, Ga
bor) cu „BÂTR1NII" (I. Ga
briel — Bogdan, Gălan, Dubin- 
ciuc, Oncu, Dumilriu IV, Ghi;ă, 
Văetuș, Lucescu). în ambele 
meciuri cu temă (o atingere, 
două, joc liber, pressing, mar
caj strict) a învins echipa „bă- 
trinilor" (Dumitrache era in
disponibil). Am notat, de mai 
multe ori, în cele două me
ciuri strigătul de nemulțumire 
al lui Lucescu : „Mai repede 
voi, ăștia tineri . Vă mișcat! 
cu încetinitorul Mai simplu, 
Andone Ei se mișcau destul 
de repede prin acel noroi pînă 
la glezne, dar antrenorul Cor
vinului voia mai mult, mereu 
mai mult, gîndindu-se tot 
timpul la cele trei mari obiec
tive pe care și le-au propus să 
le realizeze în acest campio
nat : 1). Mărirea vitezei de joc, 
îndeosebi în faza de atac ; 2). 
îmbunătățirea eficacității, deși 
are la activ cele mai multe go
luri marcate în „A" : 36 ; 3).
rodarea unui puternic cuplu de 
fundași centrali, punctul vul
nerabil al „ll“-lui hunedo- 
rean.

După antrenamentul de 
marți, pe una din aleile sta
dionului Corvinul. coordona
torul centrului de copii și 
juniori. Dumitru Pătrașcu, 
ne spunea cu marea sin
ceritate care-1 caracterizează : 
„Nici un antrenor din tară n-a 
avut curajul Iui Lucescu. pro- 
movind intr-un timp atit de 
scurt atitia jucători din pepi
niera clubului. El trebuie A- 
JUTAT în continuare de noi 
toți, pentru a duce pină la ca
păt consolidarea unei puterni
ce echipe pur hunedorene...".

Laurentiu DUMITRESCU

ÎN ARBITRAJ
Dar dacă organele chemate să 

vegheze asupra corectitudinii în
trecerii sportive (din teren și 
din afara lui !) au trecut la apli
carea unor măsuri principiale, cu 
atît mai mult cei în cauză — de 
această dată arbitrii — au dato
ria morală de a răspunde corect 
și cinstit sarcinii pe care și-au 
asumat-o singuri, nesiliți de ni
meni, ca activiști obștești. Cam
pionatul divizionar se apropie, 
etapă de etapă, de perioada tot 
mai fierbinte a luptei „care pe 
care" în stabilirea ierarhiilor fi
nale. Rolul „cavalerilor fluierului" 
crește astfel... uniform accelerat, 
șl nu este permis ca tocmai a- 
ceștia să constituie un factor per- 
turbant al desfășurării normale a 
jocurilor. Recent, „centralul" Flo
rian Ccnea, unul dintre tinerii 
arbitri. promovați în ultima 
vreme cu consescvență, delegat 
la e partidă importanta (Corvi
nul — Dinamo), nu a putut face 
față unor decisive situații de joc 
și pentru că tușierul N. Raab l-a 
Indus — flagrant — în eroare ! 
Cu o etapă înainte, l-am văzut, 
însă, la Brașov pe arbitrul Cris
tian Teodorescu intervenind peste 
semnalizările greșite ale tușieru- 
lul R. Șerban. El a avut această 
posibilitate pentru că a fost me
reu foarte aproape de fază, pen
tru că experiența, simțul de an
ticipație și deducție l-au dus la 
aprecieri exacte și prompte, con
form realității din teren, dena
turate de tușier. Pentru că, așa 
cum se precizează și în regula
mentul de joc, arbitrul dc centru 
este responsabil direct pentru 
orice decizie.

Deci, în procesul benefic de 
stabilire a unei reale scări va
lorice în arbitrajul românesc, to
tul începe și se sfîrșește cu... 
cavalerii fluierului, nu cu măsuri, 
oricît do bune ar fi ele.

Paul SLÂVESCU

ȘTIRI... ȘTIRI...
0 MECIUL AMICAL ROMANIA

— POLONIA, care se va disputa 
miercuri, cu începere de In ora 
16, pe stadionul ,,23 August", va 
fi. condus de arbitrul bulgar Ah
med Iakarov. La joc vor fi pre
zenți observatori din R. D. Ger
mană (echipa Poloniei este în a- 
ceeași serie a preliminariilor cu 
selecționata R. D. Germane), An
glia și Ungaria. Așa cum s-a mai 
anunțat, în aceeași zi, la Szczecin, 
echipa de tineret a României va 
întffini selecționata similară a 
Poloniei.

0 RULMENTUL ALEXANDRIA
— AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1—1
(0-1). Partida restanță din seria 
a H-a a Diviziei „B" dintre Rul
mentul Alexandria și Autobuzul 
București s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 1—1 (0—1).
Golurile au fost marcate de Tiuș 
(min. 86) pentru Rulmentul și de 
Ene (min. 4) pentru Autobuzul. 
(M. BIZON, coresp.).
• LA CASELE OBIȘNUITE 

g-au pus în vinzare biletele de 
Intrare la meciurile Progresul- 
Vulcan — F.C. Argeș, de pe sta
dionul din str. Dr. Staicovici, 
Dinamo — F. C. Bala Mare, de 
pe stadionul Dinamo, care au loc 
sîmbătă 21 martie, de la orele 16 
șl Rapid — C.S. Tîrgoviște, care 
are loc duminică 22 martie, pe 
Stadionul Republicii de la ora 11.



Campionatul mondial de hochei, grupa B COMPETIȚII EUROPENE LA BASCHET

AZI LA VAL GARDENA, ROMÂNIA POLONIA
DAUGAVA RIGA {U.R.S.S.) 

A CUCERIT C.C.E. (F)...

_.i cunoscuta stațiune de 
sporturi de iarnă Val Gardena 
din Alpii Dolomiți încep azi 
întrecerile celei de-a 24-a edi
ții a grupei B a Campionatului 
mondial de hochei.

După cum se știe, la această 
competiție participă opt echipe 
si anume : R.D. Germană, Ja
ponia, Polonia, România, El
veția, Norvegia, Iugoslavia și 
Italia, dintre care cinci au fă
cut parte, pentru perioade mai 
lungi sau mai scurte. în anii 
trecuți, din grupa A a campio
natului lumii, ceea ce ilustrea
ză nivelul întrecerilor și. impli
cit. dificultatea sarcinii care 
stă în fața hocheiștiler noștri.

Acum doi ani, cind grupa B 
s-a desfășurat la Galați, re
prezentativa noastră (benefi
ciind de avantajul terenului, și 
în condițiile în care la între
cere luau parte citeva echipa 
ca Austria, R.P. Chineză. Da
nemarca, Ungaria, care au ju
cat recent în grupa C) s-a cla
sat pe locul al treilea.

De data aceasta, misiunea 
„tricolorilor" este mult mai di
ficilă, pe de o parte datorită 
prezenței în grupă a reprezen
tativei poloneze (retrogradată 
din ,.A“), iar pe de altă par
te din cauză 
gazdă, Italia, 
tie cu mulți 
naturalizați, 
cărei forță _  __
cheiștii noștri au făcut cunoș
tință la începutul acestei luni, 
cind au pierdut, la Bolzano și 
Cortina 
meciuri de verificare cu „squa- 
dra azzurra". în plus, echipa 
noastră nu-i va putea folosi pe

portarul Gh. Huțan și atacan
tul Tureanu, indisponibili. .

De-a, lungul acestui sezon, e- 
chipa României a avut o com
portare oscilantă. Ea a început 
foarte bine suita jocurilor do 
verificare reușind, 
rești, in

la Bucu-
decembrie, un 3—2 și

meciul de debut, Ro- 
tatllniește

că echipa țării 
prezintă o forma- 
jucători canadieni 
o formație cu a 

de .ioc ho-

d’Ampezzo, ambele

9 ta 
mânia 
miază Polonia.
9 Următoarele 

clurl : 21 martie 
martie 
martie 
tie cu 
Elveția, 
vegia.

9 Celelalte Jocuri 
mei zile î R.D.G. — 
Elveția — Norvegia, 
via — Italia.

9 Prima clasată promovea
ză ta grupa A, iar ultimele 
două retrogradează ta grupa 
C.

azi după-a-
noastre me- 
cu Italia, 23 
Germană, 24 

cu Iugoslavia, 2* mar- 
Japonla, 26 martie cu

29 martie

cu R.D.

cu Nor-
ale prl- 
Japonla, 
lug os La

un 3—3 cu Polonia și invingînd 
la Halle echipa R. D. Germane 
cu 2—1. după ce pierduse la 
Weisswasser, în fața aceluiași 
adversar, cu 4—8. Lăsînd la 
o parte diverse jocuri cu echi
pe de club sau naționale care 
nu fac parte din grupa B. să 
mai notăm că, în partide cu 
formații pe care le vor întîlni 
în zilele următoare la Val Gar
dena, hocheiștii noștri 
mai obținut o victorie 
pra Iugoslaviei (6—3, la 
pesta) și au pierdut (cu 
3—5) meciurile cu Italia, 
plasare.

Nu ne-am întîlnit în 
sezon cu Japonia, Elveția 
Norvegia,

indiciu pe care-1 avem în ceea 
ce privește raportul de forțe 
dintre echipa României și 
3 reprezentative amintite 
mine acela că, în 1979, ele 
clasat în urma noastră, la 
lăți. Firește, însă. în cei 
ani care s-au scurs, au putut 
interveni modificări valorice...

Spre deosebire de debut, în 
finalul sezonului în evoluția e- 
chipei noastre a intervenit o 
curbă descendentă : infringerea 
în fața Bulgariei, jocurile din 
Cupa Federației, turneul din 
Italia.

Așadar, la Val Gardena, o 
competiție „cu multe necunos
cute". o întrecere la care — 
pentru a face față cu succes — 
jucătorii noștri trebuie să-și 
încordeze toate puterile. să 
facă apel la toată capacitatea 
lor tehnico-tactică, să lupte cu 
dăruire, fără nici un fel de 
economie de efort.

Așteptăm ca echipa noastră 
să confirme, în aceste zile, În
crederea pe care iubitorii ho
cheiului 
pe care 
sare cit 
lor".

cele 
ră- 

s-au 
Ga-
doi

i-o acordă; speranțele 
ei și le pun într-o cla
mai bună a „tricolori-

au 
asu- 

Buda- 
2—6 și 
în de-

acest 
. > Și 

așa incit singurul

C. E. «Ic hochei Juniori - grupa „B‘‘

ÎNCEP MECIURILE
TURNEELOR FINALE

MIERCUREA CIUC, 19 (prin 
telefon). Cunoscindu-se compo
nența celor două grupe ale 
turneelor finale ale competiției 
continentale de hochei pentru 
juniori, discuțiile specialiștilor 
s-au îndreptat firește asupra 
viitoarelor partide, de vineri și 
de sîmbătă, care vor da formă 
definitivă clasamentului acestei 
a XIII-a ediții a grupei „B“. 

în primul turneu, cel pentru 
locurile 1—4. care reunește for
mațiile Franței, Norvegiei, 
Iugoslaviei și Italiei, judecind 
după evoluția de pînă acum, 
cele mai mari șanse la primul 
loc le are echipa Franței. Re
velația ediției din acest an a 
întrecerii continentale, forma
ția franceză, are la activ o vic
torie prețioasă asuipra Norve
giei. echipă solidă, puternică, 
valoroasă, care ar putea în
trece reprezentativele Iugosla
viei și Italiei, ușurîndu-i ast
fel Franței drumul spre victo
rie.

După ziua de pauză de 
echipele reiau 
neri, de Ia 
tuatie stabilită 
din seriile 
Franța 2 p 
slavii 2 p 
0 p (4—5), 4. 
(2-4).

în finala 
5—8. echipa 
mod firesc, 
pentru a și-o valorifica ea tre
buie să joace bine, în orice 
caz mai bine decît pînă acum !

Clasamentul acestui turneu se 
prezintă astfel : 1. Bulgaria 2 p 
(13—2), 2. România 2 p (7—5), 
3. Danemarca 0 p (5—7), 4.
Ungaria 0 p (2—13).

Programul 
zile 
10 : 
ora 
ora 
ora 
SÎMBATA : ora 9 : Danemarca 
— Ungaria, ora 12: România — 
Bulgaria, ora 15 : Norvegia — 
Italia, ora 18 : Franța — Iugo
slavia.

ultimelor două 
de întreceri : VINERI : ora 
Danemarca — Bulgaria, 

13 : Ungaria — România, 
17 : Norvegia — Iugoslavia, 

20 : Franța — Italia;

Călin ANTONESCU

TURNEUL FEMININ DE ȘAH
DE LA BELGRAD

joi, 
vi- 
si-

întrecerea 
următoarea 

de meciurile 
preliminare : 1.
(4-2), 2. lugo-
(5—4), 3. Italia

N or vegia 0 p

pentru locurile 
României are, in 
prima șansă, dar

BELGRAD 13 (Agerpres). — 
După zece runde șl disputarea 
unor partide întrerupte, ta tur
neul internațional feminin de 
șah de la Belgrad, pe primul loc 
al clasamentului a trecut Lud
mila zalțeva (U.R.S.S.), cu 6.5 p, 
urmată de Suzana Makismovici 
(Iugoslavia) — 6 p, Suzana Ve- 
roezy (Ungaria) — 5,5 p (1), Ni
na Gurleli (U.R.S.S.) — 5 p (2), 
Dana Nuțu (România) și Gor- 
dana Marcovicl (Iugoslavia) — 
cu cîte 5 p (1) etc.

In runda a 10-a, Dana Nuțu a 
pierdut partida cu Ludmila Zal
țeva, Makismovicl a învins-o pe 
Vuksanovici, Garcia a cîștigatla 
Cejici, iar partidele Pihallicl — 
Markovlcl șl Veroczy — Vujid 
s-au terminat remiză.

© O NOUA EDIȚIE a tradiționalei com
petiții rugbystice „Turneul celor 5 națiuni" 
ia sfîrșit mîlne. Ultima etapă programează 
un’ meci de mare interes, tatîlnirea decisi
vă dintre Anglia și Franța, la care toate 
cele 62 000 de locuri de pe „Twickenham" 
au fost vîndute cu anticipație. Un purtă
tor de cuvtat al „Scotland Yard-ulul" a 
anunțai că poliția engleză este ta posesia 
unor informații despre tipărirea unui mare 
număr de biilebe... false. Contrar obișnuin
ței. de această dată. Federația ’ " '
rugby n-a trimi3 nici un bilet 
pentru vînzare liberă șl, iată 
peste 5000 ’ ---- ' ‘ '
vreme, în 
meciul de 
CONCURS 
dițlonal ta 
reunește la start pe... antrenorii campio
nilor olimpici de înot din U.R.S.S. Ultimul 
a prilejuit victoria Iul Igor Koșkin, antre
norul lui Vladimir Salnikov, campion o- 
limpic ta 1980 la 1500 m, considerat, anul 
trecut, ca cel mai bun înotător din lume. 
Vorba aceea : „Tel maître..." © MAREA 
PERFORMANȚA în atletismul internațional 
începe să devină, tot mai mult, un ade
vărat fenomen de masă. Iată un exemplu, 
dintre multe altele pe care nl-4 oferă să
ritura cu prăjina la ultima ediție a „europene-

engleză de 
în Franța, 
că, totuși, 
mai multă 
intrare la

de francezi stat, de
posesia biletelor de _____  _
mîtae, de la Londra !... O UN 
DE ÎNOT devenit, de acuim, tra-
Uniunea Sovietică este cel care

«educțio țt administrația i cod 79778 
Pentru ttrdinâtale t abonamente prin ILEXIM -

PARIS, 19 (Agerpres). — La 
Sainț Nazaire în finala „Cupei 
campionilor europeni" la bas
chet feminin, echipa Daugava 
Riga a învins cu 83—65 
(44—29) pe Steaua Roșie Bel
grad. Meciul a fost urmărit de 
aproape 2 000 de spectatori. Cea 
mai bună jucătoare de pe te-

ren a fost sovietica Semenova 
care a înscris 45 puncte. Este 
pentru a 17-a oară cind forma
ția din Riga cucerește acest 
trofeu. x.

IRLANDEZUL STEPHEN ROCHE;

...IAR SQUIBB-CANTU (ITALIA), 
CUPA CUPELOR (M)

ROMA, 19 (Agerpres). — în 
finala competiției masculine 
de baschet ..Cupa cupelor", e- 
chipa italiană „SQUIBB CANTU 
a învins, la Roma, cu 86—82 
(48—46) formația B.C. Barcelo
na, intrind în posesia trofeului. 
De remarcat că aproape cu 
două minute Înaintea sfîrșitu- 
lui meciului scorul era egal 1 
81—81.

PARIS - NISA
PARIS, 19 (Agerpres). 

Tradiționala cursă clclistă 
ternațională Paria — Nisa

in- 
a 

fost cîștigată ia această ediție 
de rutierul irlandez 
Roche, urmat la 1:09 
Der Poel (Olanda) și 
de belgianul Wolf, 
două semietape ale 
revenit belgianului 
Vadenbroucke și, 
lui Stephen Roche, 
distanța de 11 km 
nometru individual 
timpul de 21:09.64.

Stephen 
de Van 
la 1:55 
Ultimele 

cursei au 
Jean Luc 
respectiv, 

care pe 
contracro- 
a realizat

ȘALANGERUL OFICIAL 
Al LUI LARRY HOLMES 
LONDRA. ÎS (Agerpres). — In 

cadrul unei reuniuni internațio
nale de box care a avut loc la 
Londra, pugiUstul englez John L. 
Gardner (campion al Europei la 
categoria grea) l-a învins prin 
k.o. în repriza a 6-a pe portori- 
canul Osvaldo Ocasio. în urma 
acestei victorii, Gardner și-a de
pus candidatura de a deveni șa- 
Langer oficial la titlul mondial 
deținut de americanul de culoa
re Larry Holmes.

FOSTELE GLORII
Semifinalele cupelor europene 

din acest an reunesc o sumede
nie de formații cu renume, foste 
glorii ale fotbalului european a 
căror prezență ta penultima fază 
a competițiilor va ridica desigur 
valoarea întrecerilor. Printre a- 
cestea se află Internaționale, 
F.C. Liverpool, Bayern Mlinchen, 
Real Madrid (in C.C.E.), Feye- 
noord, Benfica (ta Cupa cupe
lor), F. C. Kdln șl Ipswich (în 
Cupa U.E.F.A.). Semifinale foarte 
interesante, care vor fi stabilite 
azi, la Zurich, prin tragere la 
sorți

să cîștlge mențlntad avantajul 
golului marcat ta min. 11 !

Surprize șl ta Cupa cupelor : 
Dinamo Tbilisi învingătoare în 
tur cu 4—1, pierde acasă cu 1—0 
în fața lui West Ham, 
Carl Zeiss Jena ciștigă 
plasare la galezil din 
cu 1—0 (ta tur : 2—2 1).

în Cupa L’.E.l’.A. stat 
două meciuri dramatice, 
gazdele au trecut prin 
moții fiind conduse de_______
Liăge pină ta min. 70 ctad ega- 
larea s-a produs în urma unui 
Denalty ! Ce bine joacă belgienii

iar F.C. 
!n de- 

Newport
de notat 
Ba Kdln, 
mari e- 

S bandar  d

O acțiune (nu știm a cita) la poarta lui Bordon, care reține ba
lonul din piciorul lui Miletovici, încadrat de 4 coechipieri. Fazi 
din meciul surpriză dintre Steaua roșie Belgrad 
nale (0—1) !

Intemazio-
Telefoto : A.P.-AGERPRES

REVIN...
STENOGRAMA 
MECIURILOR

Revenind la partidele din man
șa a doua a sferturilor de fi
nală vom consemna unele sur
prize. In C.C.E.. de pildă, 
trei meciuri s-au Încheiat cu vic
toria echipelor care au jucat ta 
deplasare, fapt oare atestă va
loarea certă a învingătoarelor. 
Cine ar fi crezut, de pildă, că 
Steaua roșie Belgrad va pierde 
pe teren propriu meciul cu in
ter, după ce iugoslavii se afir
maseră, prlntr-un scor egal, la 
Milano, sau că Bayern Mlinchen 
va obține o victorie atit de ca
tegorică ta deplasare, după o 
prestație destul de ștearsă ta me
ciul tur, ca și în ultimele etape 
ale campionatului vest-german ? 
F.C. Liverpool la Sofia, unde cu 
toate că n-a strălucit, a reușit

ta deplasare, afirma crainicul 
postului .de radio vest-german I 
Cealaltă echipă belgiană Lokeren 
a Învins pe A.Z. '67 Alkmaar 
doar cu 1—0 (ta tur 0—2), dar 
victoria este extrem de prețioasă 
dacă avem în vedere faptul că 
olandezii n-au mai pierdut de 
multă vreme nici

Interesul pentru 
miercuri a fost 
mare : 86 000 de 
Belgrad, 80 OOO la

un med !... 
meciurile de 

neașteptat de 
spectatori la 
Tbilisi, 65 000 

la Sofia. Șl celelalte stadioane au 
fost arhipline.

In fine, vom nota că la aceas
tă ediție, în cele trei competiții 
rămîn în cursă cîte două echipe 
engleze șl olandeze și numai 
două vest-germane (față de 5 
dta ediția trecută), cîte una fran-

lor" de sală, de la Grenoble: 1 atlet la 5,70 m, 
2X5,65 m, 1X5,60 m, 3X5,55, m, 1X5,59 m, 
1X5,45 m, 5X5,35 m etc. De notat că al 
17-lea clasat a sărit 5,15 m ! Extraordinar 
au mai crescut performanțele ta atletism!... 
9 LA ANCHETA care l-a stabililt pe „Se- 
nor America ’980", adică pe cel mal bun 
fotbalist din cele două Americi, au parti
cipat numeroase personalități ale acestui 
sport Primele locuri au fost ocupate de : 
Maradona (Argentinos Juniors) 485 p, 2.

Zlco (Flamango, Brazilia) 292 p, 3. Flllol 
(River Plate, Arg.) 120 p, 4. Romero (Pa
raguay) 85 p, 5. PassareUa (River Plate) 
78 p, etc. 9 RAISA SMETANINA (28 de 
ani), campioană olimpică la Lake Placid, 
în cursa de 5 km, lideră autoritară în 
„Cupa mondială 1981“ la schi fond, par
curge de-a lungul unul sezon, la antrena
mente, peste 6000 de kilometri de alergare

pe schiuri- Cam cit de la Moscova la Paris 
șl înapoi, ta linie dreaptă ! • APROPO DE 
„CUPA MONDIALA" la schi din acest se
zon. Recent s-a încheiat 
„Cupă" a coborîtorilpr, la 
Colorado din S.U.A.. Plină 
curs victoria finală părea 
dlanului Steve Podborskl 
realizase un timp bun (1 :52,49). Principalul 
său adversar, austriacul Hartl Weirather, a 
pornit decis să cîștlge totul sau să piardă, 
dar pînă spre sfîrșitul cursei, înaintea ul
timului viraj el avea o întîrzlere de 8 su
timi de secundă. Pe ultima porțiune a 
cursei, schiorul austriac a fost tasă fan
tastic, a refăcut totul, ba mat mult l-a luat 
lui Podborski 225 de sutimi șl... primul loc 
în clasamentul final al „Cupei" la coborî- 
re 9 FOSTUL RECORDMAN, mondial la 
disc, suedezul Ricky Bruch s-a dedicat, ta 
uWtanil ani, culturismului. Pentru că, ta 
pofida eforturilor sale, nu s-a putut lăsa 
de fumat, Bruch n-a fost admis tatr-un 
concurs important, căci a nu fuma este o 
cerință expresă, "regulamentară, a compe
tițiilor de culturism. Oare această cerință 
n-ar putea fi preluată și de alte foruri 
sportive pentru competițiile lor î

disputa pentru 
Aspen, în statul 
la ultimul con- 

a-i fiurîde cana- 
care, la Aspen,

Romeo VILARA

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : Banik Ostrava — Bayern 
Mlinchen 2—4 (1—4). Au marcat : 
Nemec (min. 12) ți Lyka (min. 
71), respectiv Honess (min. 8), 
Kraus (min. 26), Rober (min. 33) 
ți DOrnberger (min. 38) ; Ț.S.K.A. 
Sofia — F. C. Liverpool 0-1 (0—1). 
A marcat : David Johnson (min. 
11). Gazdele au ratat un penalty; 
Steaua roșie — Internazionale 
0-1 (0-1). A marcat Muraro
(min. 13). Real Madrid — Spar
tak Moscova 2—0 (0—0). A mar
cat Isidro (min. 69 și 77). In 
tur 0-0. CUPA CUPELOR: Di
namo Tbilisi — West Ham Uni
ted 0—1 (0-0). A marcat : Pear
son (min. 87) ; Benfica Lisabona 
— Fortuna Dusseldorf 1—0 (0—0). 
A marcat : Chalana (min. 88) ; 
Feyenoord Rotterdam — Slavia 
Sofia 4—0 (1—0). Au marcat : Ver

meulen (min. 34 ți 76) Natten 
(min. 80) ți Bouweris (min. 85) ; 
Newport County - - — — -
Zeiss lena 0-1 
marcat : Kurbjuweit (min. 27). 
CUPA U.E.F.A. : F.C. Sociwux - 
Grasshoppers 2-1 (1-1). Au mar- 
cat : Giurkatici (min. 70 ți 79), 
respectiv Koller (min, 52) ; F. C. 
Koln — Standard Liege 3—2 (1—1). 
Au marcat: Muller (min. 30),
Bonhof din penalty (min. 70), 
Libarski (min. 87), respectiv 
Graf (min. 43) țl Van der Vissen 
(min. 65). Ipswich Town — St 
Etienne 3—1 (0-0). Au marcat :
Butcher (min. 47), Wark din pe
nalty (min. 63), Mariner (min. 
78), respectiv Zimako (min. 54) ; 
SC. Lokeren — A.Z. '67 Aikmaar 
1-0 (1-0). A marcat Verheyon 
(mln. 36). Echipele scrise cu li
tere groase s-au calificat pentru 
semifinala.

F. C. 
(0-1).

Cari 
A 

27).

ceză. sovietică, portugheză. Ita
liană. din R.D. Germană și în 
plus una spaniolă.

Ion OCHSENFELD

• •TELEX •
CĂLĂRIE 9 Proba de obstaco

le din cadrul concursului de La 
Den Bosch (Olanda) a revenit 
campionului vest-german Paul 
Schockemdhle („Ea Paso"), care 
l-a întrecut ta baraj pe olande
zul Henk Nooren („Old Man").

FOTBAL © In campionatul ar
gentinian, după cinci etape, con
duc echipele Boca Juniors șl 
Ferro Carril Oeste — cu cîte 9 p. 
Rezultate din etapa a 5-a : Velez 
Sarsfiieid — Estudianrtes 2—1 ; 
River Plate — Colon 4—0 ; Ferre 
Carril Oeste — Independiente
1— 0 ; Boca Juniors — Samiento
2— 1. © Finala turneului interna
țional de la Los Angeles va fi 
disputată între echipele Cosmos 
din New York șl „Aztecs" din 
Los Angeles. In semifinale, Cos
mos a învins cu 5—1 echipa Sal
vador, iar „Aztecs" a întrecut cu 
5—4 (după executarea loviturilor 
de la 11 m) formația mexicană 
Cruz Azul. • Orașul 
Gand a găzduit meciul 
dintre

belgian 
amical 

____ selecționatele de juniori 
ale Belgiei și Austriei. Victoria 
a revenit gazdelor 'cu 2—0 (1—0).

HALTERE 9 Cu prilejul com
petiției internaționale „Cupa 
prietenia" care are loc la Lvov, 
halterofilul sovietic Nikolai Za
harov a stabilit un nou record 
al lumii la stilul smuls cat 56 
kg. Ea a realizat 126 kg. Vechiul 
record era de 125,500 kg șl a- 
parțtaea cubanezului Daniel Nu
nez.
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