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Duminică, la Viena și Vilnius

RULMENTUL BRASOV SI ȘTIINȚA BACĂU ÎN MECIURILE-TUR 
OIN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ

Două dintre cele mai bune 
formații feminine de handbal 
din țara noastră susțin, dumi
nică, în deplasare, meciurile- 
tur din cadrul sferturilor de 
finală ale cupelor europene. 
Este vorba de Rulmentul Bra
șov — campioana țării — care, 
in cadrul C.C.E.. va întîlni Ia 
Viena formația campioană a 
Austriei, B.V. Hypobank Șt. 
Pollen, și de Știința Bacău 
care, în „Cupa F.I.H." (un gen 
de „Cupa UEFA" la fotbal), va 
întîlni la Vilnius echipa Egle 
din localitate, una din frunta
șele campionatului Uniunii So
vietice.

Nu încape nici o îndoială că 
o sarcină mai dificilă o au 
handbalistele băcăuance care, 
conștiente de acest lucru, s-au 
pregătit cu seriozitate în ulti
mul timp. După cum ne-a spus 
antrenorul principal al echi

0 verificare interesantă a fruntașelor noastre la volei

pei, Eugen Bartha, în această 
săptămînă echipa Știința Ba
cău a efectuat cîte două an
trenamente pe zi. susținînd și 
un meci de verificare cu Tex
tila Buhuși. Lotul este cvasi- 
complet, din formația de bază 
lipsind doar Ana-Maria Rădu- 
cu-Oprea, care după ce recent 
a devenit mamă (felicitări I), 
și-a reluat antrenamentele, 
dar nu va putea fi încă pre
zentă alături de coechipierele 
sale. Antrenorii E. Bartha și 
I. Gherhard au deplasat (echi
pa a plecat joi seara) următorul 
lot : Vasilca, Copacz, Voinea, 
Hrițcu, Florea R, Lupșor, Gaal- 
Mozsi, Cătineanu, Leonte, 
Păun, Torok și Pfefferkorn.

Firește, orice meci pune pro
bleme. așa încît nu se poate 
spune că misiunea brașovence- 
lor va fi facilă. Ele au plecat 
la Viena joi seara, sperînd în- 

tr-un rezultat cît mai bun. ast
fel ca în partida retur să poată 
obține calificarea în semifinalele 
„Cupei campionilor europeni". 
Intr-o convorbire telefonică, 
antrenorul principal al forma
ției Rulmentul Brașov, Remus 
Drăgănescu, ne spunea: „Vom 
încerca să obținem calificarea 
chiar din meciul tur, deși e- 
chipa continuă să rămină 
descompletată. Viorica Drăgu- 
șel s-a accidentat in preziua 
plecării, iar Tatiana Beschi este 
nerestabilită după accidentul 
dinaintea jocului cu Iskra Par- 
tizanske. Reintră Irene Oancea 
și, probabil, vom folosi, ca 
debutante, pe Aurelia Zamfir 
și Dănuța Brebeanu". în turul 
II al C.C.E.,- Hypobank a eli
minat formația spaniolă Balon- 
mano Iber Valencia cu scorul 
general de 5(1—40 (32—21 pe te
ren propriu și 18—19 în de
plasare). Partida cu B.V. Hy- 
pobank Șt. Polten se va juca 
la Viena (de la ora 15,45 ora 
locală. 16,45 în România).

Azi, la patinoarul „23 August'*

ÎNCEPE „CUPA FEDERAȚIEI» LA HOCHEI
In prima etapă: Selecționata divizionară-Cehoslovacia, tineret
Astăzi, la ora 14, pe pati

noarul „23 August" din Capi
tală. se va disputa primul 
meci dintr-o nouă ediție a 
„Cupei Federației" la- hochei, 
în cadrul căreia își vor dispu
ta întîietatea, în afara celor 
două selecționate ale țării 
noastre (cea de seniori și cea 
de tineret), reprezentativa de 
tineret a Cehoslovaciei și e-

GH. IÎUȚANU

chipa sovietică Dizelist Penza, 
întrecerea se anunță interesan
tă sub aspectul echilibrului de 
forțe, care va determina, de
sigur, jocuri atractive și de bu
nă calitate. Este de subliniat 
faptul că hocheiștii fruntași 
din țara noastră vor face o 
„repetiție generală" în ve
derea participării lor la grupa 
„B“ a campionatului mondial 
programat în luna martie 
(18—28) la Klagenfurt, în Aus
tria.

în ultimele zile, lotul nostru 
reprezentativ și-a intensificat 
pregătirile, antrenorii Eduard 
Pană, Ion Tiron și Ion Bașa, 
ca și medicul Gh. Ionescu, ac- 
ționînd cu insistență. pentru 
corectarea lipsurilor manifes
tate în recentele întîlniri de 
verificare, ca și pentru recu
perarea celor accidentați.

Cele două echipe străine au 
sosit ieri în Capitală pe calea 
acrului, efectuînd după-amiază 
primele antrenamente la pati
noarul „23 August". Echipa de 
tineret a Cehoslovaciei este 
alcătuită pe „scheletul" celei 
care a ocupat, în decembrie 
trecut, locul secund (cu vic
torie la U.R.S.S. 3—2 și med 
egal cu Canada 3—3) în cadrul 
campionatului mondial de ju
niori grupa „A". Echipa Dize
list Penza se află la jumătatea 
clasamentului primei ligi a 
campionatului sovietic și a mai 
fost în țara noastră în 1979, 
cînd a cîștigat toate cele trei 
meciuri cu selecționata divizio
nară.

Iată programul de azi : ORA 
14 : România tineret — Dize
list Penza (arbitru Gh. Mure
șeanul ; ORA 16.30 : Selecțio
nata divizionară — Cehoslova
cia tineret (arbitru M. Presnea- 
nu).

DINAMO Șl STEAUA AU OFERIT
UN MECI ATRACTIV

Concursul intcriiutionul

Mulți apropiați ai 
voleiului au venit 
ieri după-amiază în 
sala Floreasca din 
Capitală pentru a 
urmări meciul de 
volei dintre Dinamo 
și Steaua — forma
țiile ce ne vor re
prezenta săptămînă 
viitoare în turneele 
finale ale cupelor 
europene.

Ceea ce trebuie 
spus încă de la bun 
început în ceea ce 
privește această par
tidă este faptul că 
ea a fost de fapt 
un „meci școală" în 
care cei doi antre
nori, Wiliam Schrei
ber (Dinamo) și Au
rel Drăgan (Steaua), 
au vrut să verifice 
forma în care se 
află echipele lor, 
să încerce noi sche
me în vederea a- 
propiatelor și difici
lelor confruntări 
internaționale. Ce 
s-a putut constata 
cu acest prilej T
Mal întîi, s-a văzut că Steaua pare 
bine pregătită fizic, că încearcă 
și reușește unele combinații in
teresante în atac, dar că nu este 
constantă în joc, perioadele bune 
alternînd, neașteptat, cu altele în 
care se simte lipsa de clarviziu
ne. Dinamo a dovedit că este 
mal sigură pe execuțiile de bază, 
că are o orientare remarcabilă în
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C. S. VIITORUL - UN CLUB

CU FRUMOASE PERFORMANȚE

UNDE EDUCAȚIA Șl DISCIPLINA

STAU LA LOC DE FRUNTE
C.S. Viitorul București este 

o unitate sportivă profilată pe 
creșterea juniorilor în cîteva 
dintre disciplinele olimpice : 
atletism, box, lupte greco-ro- 
mane, gimnastică ritmică mo
dernă, gimnastică sportivă (fe
te), scrimă (floretă, băieți și 
fete), haltere și volei.

Situat în incinta complexului 
sportiv „23 August" din Capita
lă, C.S. Viitorul dispune de 
baze de antrenament corespun
zătoare și este încadrat cu teh
nicieni pricepuți, mulți dintre 
ei fiind solicitați și la pregăti
rea diferitelor loturi naționale. 
Am urmărit cîteva dintre an
trenamentele unor secții ale 
acestei unități sportive și ne-a 
surprins in mod plăcut disci
plina care domnea in timpul

Mina trage puternic evitînd blocajul dina- 
moviștilor Gîrleanu și Șteflea

Foto : Ion MIHAICA
teren și atunci cînd îi reușesc 
„schemele" vădește o forță în 
atac remarcabilă. N-a plăcut to
tuși deruta (servicii greșite, lipsa 
de concentrare în unele faze),

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. a 4-a)

lecțiilor de pregătire, conștiin
ciozitatea și priceperea unor 
antrenori ca Nicolae Cristea, 
Sorin loan, Constantin Mușat 
(toți la atletism), Zoltan Gered 
(scrimă). Margareta Cristiani, 
Marcel Șerban și Dan Lăzărcscu 
(volei), Nicolae Amzuică (hal
tere), Mihai Nicolau (box).

Am purtat o discuție intere
santă cu președinta clubului, 
prof. Maria Simion, care s-a 
arătat mulțumită de rezultatele 
obținute de juniorii de la Viito
rul în anul 1981, dar și de mun
ca de educație pe care o des
fășoară antrenorii respectivi cu 
elevii pe care îi instruiesc. „în 
anul care s-a încheiat, clubul 
nostru și-a îndeplinit și chiar 
depășit obiectivele de perfor
manță pe care și le-a propus.

de biatlon „Cupa Dmamo"
CÎSTIGĂTORUL PROBEI DE 20 km 

Ă FOST DECIS LA TRAGERI
POIANA BRAȘOV, 11 (prin 

telefon). Zăpadă abundentă, 
afinată, ger (minus 10 grade), 
soare strălucitor, iată ambian
ța generală (putem spune ... 
feerică) în care s-a desfășurat 
(în Poiana Mică) proba de 20 
km (cu 4 trageri) din cadrul 
concursului internațional de 
biatlon „Cupa Dinamo". Publi
cul s-a bucurat de splendidul 
cadru oferit de natură, de a- 
semenea biatloniștii cînd au 
alunecat pe schiuri, dar tot 
ei au «avut de suferit atunci

începind de luni, la Galați și Tg. Jiu

„TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX
Pugiliștii noștri fruntași se 

află in fața primei acțiuni de 
selecție înaintea campionatelor 
mondiale din luna mai — „Tur
neul primăverii" — sau. cum 
ne-am obișnuit să-i spunem, 
turneul pe categorii de greu
tate. începînd de luni, la Ga
lați și Tg. Jiu, se poate vorbi 
de o adevărată săptămînă a 
boxului românesc. Cei mai 
valoroși pugilisti ai tării. în

Fosta campioană mondială universitară Alina Goreac, la primii 
pași in profesia de antrenoare... Foto : Ion MIHAICA

De pildă, numai atlețli au cu
cerit 8 titluri de campioni, 11 
locuri 2 și 6 locuri 3. Secțiile 
de scrimă, volei și haltere au 
realizat și ele rezultate bune, 
mulți dintre tinerii pregătiți la 
noi fiind membri ai loturilor 
naționale sau transferați la 
echipe fruntașe (volei). Antre

cină au ajuns in poligon, 
unde strălucirea orbitoare a 
zăpezii, învăluită de soare, i-a 
jenat în mod vădit la trageri. 
Din această cauză, precizia 
tirului a fost sub nivelul obiș
nuit (la competiții internațio
nale) la mai toți concurenții, 
printre care sportivi de la 
Dynamo Zinwald (R.D. Ger
mană) și Ruda Hvezda Jablo- 
nec (Cehoslovacia). Este drept, 
zăpada bună și pîrtia (excelent 
pregătită) au facilitat alerga
rea pe schiuri ; dar ce s-a 

frunte cu Georgică Donici, Du
mitru Cipere. Valentin Silaghi, 
Constantin Tițoiu se vor între
ce pentru obținerea dreptului 
de participare la „Centura de 
aur" (22—29 martie).

La Galați vor concura spor
tivii de la categoriile muscă, 
pană, ușoară, mijlocie mică și 
semigrea, iar la Tg. Jiu cei de 
la celelalte 6 categorii.

norii noștri țin o strinsă legă
tură și cu școlile din care pro
vin sportivii și cu familiile 
acestora. Primim un sprijin 
permanent din partea unor ca-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3) 

ciștigat la fond s-a... pierdut 
in poligon, unde s-au ratat 
destul de multe focuri. Singu
rul care a izbutit să nu aibă 
nici o penalizare a. fost biat- 
lonistul cehoslovac Jan Ma- 
taus, cîștigător — dealtfel — 
al întrecerii cu un avans de 
aproape 6 minute față de al 
doilea clasat, Walter Octzel, 
de la Dynamo Zinwald. Dintre 
concurenții români, cea mai 
bună comportare a avut-o 
Gheorghe Berdar, clasat al 
treilea într-o dispută în care 
a alergat și a tras în nota ca
racteristică' întrecerii. La ju
niori, primele două locuri au 
fost ocupate tot de oaspeți.

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)

PE PiRTIA 
DIN SINAIA, 
ACTIVITATE 
NON-ST OP

LA BOB Șl SANIE
SINAIA, 11 (prin telefon). Pe 

pîrtia de bob și sanie din lo
calitate, activitatea competiționa- 
lă se află în plină desfășurare, 
în condiții atmosferice propice. 
Sîmbătă șl duminică va avea 
loc cel mai important concurs 
de sanie al sezonului, „Cupa 
Uucegi", întrecere internațională 
rezervată echipajelor de juniori 
și junioare. In acest scop, la 
Sinaia se află și efectuează co- 
borîri de antrenament sănierl 
din Cehoslovacia, R.D. Germană, 
U.R.S.S. șl, bineînțeles. din 
România.

In zilele precedente, s-au dis
putat cîteva concursuri tradițio
nale. Rezultate : „CUPA I.E.F.S.*, 
simplu junioare : 1. Dorina Cre- 
țu (CSȘ Petroșani) 1:38,15, 2.
Camelia Dlmco (I.E.F.S.) 1:38,44; 
3. Elena Gluvelea (C.S.O. Si
naia) 1:39,65 ; juniori : A. Teo- 
dorescu (C.S.O. Sinaia) 1:35,19 ; 
2. V. Făcăleț (C.S.O.) 1:35,52 ; 3. 
C. Tibor (C.S.Ș. Miercurea Cluc) 
1:36,70 ; dublu : 1. V. Radu — 
Cr. Piclorea (Tractorul Brașov) 
1:32,80 ; 2. Al. Comșa — M Ior- 
dache (C.S.Ș. Sinaia) 1:32,93 ; 3. 
G. Marin aș — C. Popescu (C.S.Ș. 
Sinaia) 1:33,32.

De asemenea au loc competiții 
de bob rezervate echipajelor de 
tineret. Rezultate : „CUPA
PRAHOVA* (4 manșe) : 1. Al. 
Pandrea — V. Rădulescu (Voin
ța Sinaia) 3:33,89 ; 2. C. Pan-

(Continuare in pag. 2-3)



ZĂPEZIISERBĂRILE
Se pare că 

săptămîni va fi 
zăpezii* ! Vor 
asemenea spectacole 
sportive și de agrement 
Izvorul Mureșului (jud. Har
ghita). Șuior (jud. Maramu
reș) Vatra Domei, Cîmpu- 
lung Moldovenesc. Pîrîul Re
ce, Bușteni, Semenic (jud. 
Caraș-Severin). Spicuim din 
programele pregătite de Bi
roul de turism pentru tine
ret și Comitetele județene 
U.T.C. respective: jocuri dis-

sfîrșitul acestei 
al... „Serbărilor 
fi organizate 

artistic- 
la

tractive pe zăpadă și gheață, 
competiții sportive de sezon, 
spectacole cultural-distractive 
tematice, parăzi ale portului 
popular, jocuri de cabană, ex
poziții de caricaturi și desen 
satiric. Concomitent, vor a- 
vea loc fazele județene ale 
unor competiții ale U.T.C. la 
schi alpin, schi-fond, sanie, 
biatlon și patinaj. Toate aces
te manifestări au loc în ca
drul „Zilelor turismului pen
tru tineret*, care se desfășoa
ră pe parcursul întregului an.

Pregătirile rugbyștilor fruntași TURNEELE FINALE

I
I

SFATUL SPECIALISTULUI [schi fond]

ALTE „SCHIMBURI" PENTRU ȘTAFETA
TINEREȚII LA POLITEHNICA IAȘI

FEMININE

I
I
I
I

NICOLAE SUMEDREA, antrenor de schl-fond la C.S.Ș. Bra- 
șovia: „Schiul de fond (sau plimbarea pe schiuri tn cazul ce
lor care-1 practică sub formă de agrement) este foarte aproape 
de mișcarea naturală a omului, un mers pe tălpice. Din acest 
motiv, schiul de fond se află la indemina oricui: nu e ne
cesară nici un fel de pregătire prealabilă In vederea practicării 
lui. E, totuși, necesară o recomandare: pentru început, e bine 
ca deplasarea pe schiuri să se facă pe teren plat și abia 
după o acomodare de citeva zile să se procedeze ia „ataca
rea* urcușurilor sau a cobortrilor pe pante ceva mai Încli
nate. Practicanțll plimbărilor pe schiuri trebuie să-și coordo
neze mișcările brațelor cu 
alternanței dintre ele. In 
satisfacțiile și urmările pe

ale piciorului de sprijin In sensul 
rest, totul e ușor, nepericulos, iar 
planul sănătății, uriașe !“

„CUPA BULETINUL ZĂPEZII

I
I

MARGIN?MII“
Duminică, o inte

resantă inițiativă: In 
Grădina Mare din 
apropierea comunei 
sibiene Jina, va a- 
vea loc, „Cupa'Măr- 
ginimii*, ediția I, 
competiție rurală a- 
dresată schiorilor 
din localitățile în
conjurătoare, sătești 
și comunale. (Iile 
IONESCU 
pondent).

cores-

I

I

Prin amabilitatea Serviciului preve
deri de scurtă durată, din cadrul In
stitutului de hidrologie și meteorologie, 
vă informăm 
de zăpadă In

asupra grosimii stratului 
zonele montane ale tării

Sinaia-Cota 1500 
Paring 
Semenic 
Predeal 
Pâltiniș-Sibiu 
Băl ea Lac 
farcu 
Bâișoara 
Vlădeasa

51 cm Cuntu
87 cm Voineasu 

Î56 cm Vf. Omul
59 cm Fundata
54 cmlBabde

242 cm LâcâiHi
40 cm Ceahlâu-Toaca
51 cm Rarcu
35 cm Stîna de Vale

136 cm
25 cm
46 cm
30 cm
89 cm
78 cm 

195 cm 
116 cm 
133 cm

Vă prezentăm STINA DE VALE
PetruPe șoseaua Deva — Brad — Hălmagiu — Orașul dr._____

Groza — Beiuș — Oradea, din localitatea Beiuș se desparte 
drumul spre stațiunea montană Stîna de Vale, la care se ajun
ge după parcurgerea a aproximativ 20 de kilometri, pe un 
drum asfaltat de o rară frumusețe naturală. Noul și moder
nul hotel „Iadolina*, înconjurat de alte hoteluri mai mici și de 
cabane sau vile vechi, oferă multiple posibilități de cazare. 
Pe un platou situat deasupra Stînii de Vale se pot efectua 
plimbări cu schiurile, pot fi prevăzute trasee pentru organi
zarea concursurilor de schi fond de performanță. Există, de 
asemenea, e pîrtie de schi-alpin (care beneficiază de servi
ciile unui teleschi) accesibilă tuturor categoriilor de schiori, 
de la performeri pînă la Începători.

VALEA STRÎMBĂ, „PATRIA SĂRITORILOR»

>
Aflat sub semnul jubiliar al 

celor 30 de ani de existență, 
care vor fi sărbătoriți în cu
rînd, lașul rugbystic se va pre
zenta la ceas de bilanț eu su
ficiente reușite. De bună sea
mă. în rîndul acestora poate fi 
socotită și lansarea în lanț a 
unei autentice pleiade de jucă
tori, meleagurile moldovene 
fiind în general izvoare gene
roase pentru cel mai bun rug- 
by românesc, neexistînd practic 
echipă divizionară fără titulari 
cu o asemenea... origine. Și 
l-am numi aici, numai cu titlu 
de exemplu (ce-i drept, nume 
demne de capul listei) pe un 
loan Bucan, acum student la 
Petroșani, sau pe un Pompilie 
Borș, dinamovistul de azi, a- 
mîndoi internaționali apreciați 
pînă și dincolo de Canalul Mî- 
necii ! Pe de altă parte. Poli
tehnica Iași intră în noul sezon 
de pe poziții superioare. o 
comparație între ultimele ju
mătăți de campionat vorbind 
despre un salt spectaculos — și 
ca joc. și ca ascensiune (de 
șapte trepte) în clasament — 
datorat creditului acordat tine
reții și elementului local.,.

Parcă niciodată nu am asis
tat la atîtea debuturi, consem
nate în lanț, ca în toamna anu
lui ’81, un adevărat recordman 
în materie fiind antrenorul ie
șean Emil Crișan (firește, moti
vația acestuia nu a fost dat§ 
de faptul că el însuși se găsea 
lntr-o asemenea postură, de de
butant, la o echipă de prima 
scenă, după ani dăruiti muncii 
cu juniorii). El a dat credit 
lui Tunaru, Colibă, G. Popa. 
Năstase, Crețu, Cosma, Oanca, 

Rotaru, M. Mititelu. 
era puțin și se 

o echipă întreagă! 
chiar exclus să se 
vreme ce ștafeta 
continua aă fie

1

„alesul- nostru, doctorul ingi
ner Sandu Ville-Gorun, vice
președintele clubului Politehni
ca, a fost, cîndva, jucător (in
tr-o situație asemănătoare — 
ieri, jucător, azi — printre 
conducători, aflîndu-se și bi
necunoscutul dr. ing. Gheorghe 
Drobotă, sau ing. Romeo Po
rumb, dr. ing. Mircca Huțanu). 
Si am consemnat : „Nu încape 
indoială, ne-ar place să ne 
menținem cit mai sus in clasa
ment, cu atit mai mult cu cit 
ne aflăm in anul împlinirii a 30 
de ani de rugby în Iași. Foarte 
importantă, poate chiar mai im
portantă, este pentru noi însă 
continuarea de către inimosul 
și priceputul antrenor Emil Cri- 
șan a terminării etapei a doua 
de selecție, a consolidării teme
liei, spre a ne putea număra, 
cit de curînd, printre vîrfurile 
PERMANENTE ale sportului cu 
balonul oval din țară. Vrem, 
totodată, să creăm cel mai să
nătos cadru, în care să crească 
și să se împlinească sportivi 
de valoare și oameni adevă-

Astăzi începe cea de.-a IlI-a 
rundă a turneelor campionatu
lui divizionar „A“ la volei fe
minin. La Constanța se vor în
trece echipele angajate direct 
în lupta pentru desemnarea 
campioanei. Se pare că Dina
mo (antrenoare Doina Ivănes- 
cu) s-a detașat în cîștigătoare, 
după primele două turnee acu- 
mulind maximum. de puncte, 
fără să cedeze adversarelor mă
car un set ! Revelația acestui 
campionat — Flacăra roșie 
București (antrenor Sandy Chi- 
riță) — se îndreaptă cu pași 
hotărîți spre ocuparea în fina
lul campionatului, a locului se
cund, ceea ce ar reprezenta o 
performanță deosebită pentru o 
echipă aflată la a doua parti
cipare în prima divizie. La 
Constanța, dacă echipa locală 
Farul (antrenor Dorin Jitaru) 
va încerca probabil, să remon
teze handicapul „acumulat” în 
primele două turnee, posibilită
țile reale ale acestei echipe și 
avantajul terenului propriu 
fiind argumente convingătoare 
in acest sens, C.S.U. Galați va 
avea o misiune foarte grea, cu 
atît mai mult, cu cît evoluțiile 
anterioare ale echipei antrenate 
de Traian Vîlsan n-au fost prea 
strălucite.

In cele două grupe pentruGeo RAETCHI

UN SINCER BRAVO SPORTUL LIPOVEAN

CEFERIȘTILOR ARE NEVOIE

Localitatea Valea S trim bă, 
din județul Harghita, a intrat 
de cîtăva vreme în peisajul 
obișnuit al sporturilor de iar
nă. Nu numai pentru faptul 
că de aici au plecat, cu ani 
în urmă, performeri de primă 
mină, cum au fost «chioara 
Ilona Mikloș eri biatlonistul 
Gyfirgy Vilmoș. Ci și datorită 
existenței celor 2 trambuline 
(de 70 și respectiv 30 de me
tri), adeseori gazde primitoare 
ale săritorilor cu schiurile din 
țara noastră. Primarul Emeric 
Covaci, inginerii Ludovic Borș 
și Vaslle LadisLau s-au ară-

tat fervenți susținători ai a- 
cestui gen de activitate și, în 
consecință, cele două trambu
line se prezintă în 
excelente de concurs șl 
antrenament. întrecerile 
sărituri cu schiurile de 
Valea Strîmbă se transformă 
în adevărate evenimente în 
întreaga regiune. Stau măr
turie cei peste 5 000 de spec
tatori care au asistat recent 
la campionatele naționale. Să 
mai spunem că toți locuitorii 
din Valea Strîmbă numără, 
cu mic cu mare, pînă la... 
1500 de suflete !

condiții 
de 
de 
Ja

DE LA FEDERAȚIA ROMANA DE ATLETISM
Luni 22 februarie, după desfășurarea campionatelor repu

blicane de atletism în sală pentru seniori și juniori, în 
sala „23 August" din București va avea loc concursul de 
trecere a normelor de control, centralizat, pentru compo- 
nenții loturilor naționale de seniori și juniori. Sînt invitați 
toți sportivii de lot din provincie, chiar dacă nu participă 
la campionatele de sală, cu excepția grupei de semifond- 
fond. Concursul începe la ora 8,30.

Manole, 
Băietu. Mai 
putea forma 
Și nu ar fi 
formeze, de 
tinereții va 
transmisă. Unui Lascarache, pi
lier, E. Iliescu, taloner și linia 
a treia. Leuciuo, linia a treia, 
Vasiliu, mijlocaș la grămadă. 
Blaga, aripă, Lavric, fost hand
balist în Vaslui, viitor înaintaș 
(la 21 de ani are 194 cm și 90 
kg) ; doar acesta din urmă și 
Leuciuc (provenit din Pașcani) 
nefiind din pepiniera CL sp. șc. 
Unirea.

Tinerii despre care am vor
bit, alături de mai cunoscuții 
Pătrăhău, Elisei, Nistor, Ne- 
mesniciuc, Petrișor, Bălan ș.a 
se întilnesc zilnic, din 5 ianu
arie, pentru pregătirea noului 
sezon. Pînă la 30 ianuarie, s-a 
lucrat pe Stadionul tineretului 
la capitolul rezistență, iar la 
Sala sporturilor pentru dezvol
tarea forței și mobilității. Ur
mătoarea perioadă se încheie la 
14 februarie, după coborîrea din 
Vatra Dornei fiind rîndul ..se
rialului” 
re și al 
control.

Pentru 
planurilor de abordare a sezo
nului rugbystic, nl s-a părut de 
Interes să-1 abordăm pe unul 
dintre membrii activului Birou 
de secție, mai cu seamă că

meciurilor de verifica- 
trecerii normelor de

obișnuita prezentare a

fUrmare din gag li

dre didactice, cum este direc
torul liceului industrial nr. 6, 
Sterie Marinescu, un perma
nent colaborator al nostru. Deși 
am încheiat anul cu rezultate 
bune, încă din primele zile ale 
lui 1982 cabinetul metodic 
clubului, format din 
noastre, a pornit la o acțiune 
de verificare (pe bază de tes
te) a componenților 
grupelor, în Scopul 
elementelor insuficient 
pentru sportul de performanță. 
In același timp. cu sprijinul 
profesorilor de educație fizică 
de la unitățile școlare din îm
prejurimi, cabinetul metodic al 
clubului, antrenorii au trecut Ia 
noi acțiuni de selecție pentru 
completarea grupelor eu copii 
talentat). Judecind prin prisma 
capacității și priceperii antreno
rilor noștri, a conștiinciozității 
in muncă a celor mai mulți 
dintre ei și a disciplinei ferme 
existente în clubul nostru, spe
răm ca in anii următori C.S. 
Viitorul să contribuie mai sub
stanțial la creșterea numărului 
sportivilor de performanță. Aș
teptăm rezultate* bune și de la 
secțiile de box (antrenor Mi
hai Nicolau), gimnastică spor
tivă (Alina Goreac și Dumitru 
Hagiescu), care și-au inceput 
activitatea doar în luna septem-

al 
cadrele

tuturor 
eliminării 

dotate

brie a anului trecut, ca și de 
la grupa de lupte greco-romane 
(antrenor Constantin Penciu), a 
cărei activitate a fost perturba
tă de transformarea sălii de 
antrenament în... bibliotecă".

Am reținut cîteva dintre nu
mele sportivilor cu care C.S. 
Viitorul se mîndrește : floretis- 
tul Fernando Bucur (acum la 
Steaua) și colegul său de echi
pă Constantin Zaharia (compo
nent al lotului de juniori), at- 
leții Valentin Ouatu (campion 
la juniori II. în probele de 110 
m.g. și 200 m.g.), Ovidiu Deca, 
Gabriela Țurcanu, Gabriela Za
haria, Alexandru Ștefănescu

(actualul campion de juniori la 
aruncarea ciocanului), Nicolae 
Bîndar și Tudor Stan (acum, 
amîndoi la Dinamo), Valentin 
Dăscălița (campion la triplu- 
salt). Cristian Covanesian (locul 
3 la aceeași probă), campionul 
săriturii în înălțime, Constantin 
Militaru, cu 2,18 m (acum la 
Steaua), halterofilul Cristian 
Ciocan (component al lotului 
de juniori), voleibalistele Eli- 
sabeta Marinescu, Viorica Ni- 
culescu, Monica Schuschmann 
(componente ale lotului național 
de tineret), voleibaliștii Gheor- 
ghe Zamfir, Ovidiu Gizdavu, 
Mihai Slabu, Nicolae Mihăiță 
(transferați anul trecut la Di
namo). Aurel Ioniță, Dan Po
pescu (la Calculatorul, în „A").

a

ACTIVITATE NON-STOP LA BOB Șl SANIE

(Urmare din pag. 1)
drea — I. Butucaru (Bucegi Si
naia) 3:34,62 ; 3. L. Pap 
Rusu (I.E.F.S.) 3:35,51 ;
Mihăiță — Gh. Velea 
I) 3:36,62 ; 5. Gh. Petre
Stanciu (Carpați Sinaia) . .
6. D. Marianov — Gh. Ene (P. 
Cîmpina) 3:38,03 ; „CUPA TRAC
TORUL* (2 manșe) : 1. Al.
Pandrea — V. Rădulescu 1:51,92; 
2. C. Pandrea — L. Maxim 
1:53,26 ; 3. Gh. Petre — N. Stan- 
ciu 1:53,29 ; 4. Gh. Rusu — Gh. 
Velea 1:53,35 ; 5. D. Marianov — 
Gh. Ene 1:53,94 ; 6. V. Leațu —

— Gh. 
4. I. 

(I.E.F.S.
— N. 
3:37,30;

M. Albu (I.E.F.S. II) 1:54,08. (Va- 
■ile FELDMAN — coresp.).

★
• Participînd, In R.D. Germană, 

pe pîrtia de la Friedrichroda 
(înghețată natural), Ia concursul 
de aniversare a 75 de ani de la 
disputarea primului concurs de 
bob în localitate, sportivii româ
ni s-au clasat pe următoarele 
locuri : 3. Al. Pandrea — Obre- 
ja (Voința Sinaia) 3:17,88 (a 
cîștigat echipajul Grimm — Schi
lling — R.D.G. cu 2:16,94) ; ...9. 
Pap — Deică (I.E.F.S.) 2:18,83 ;
10. Leațu — Anghel (I.E.F.S.) 
3:19,42.

BISTRIȚENI DE UN IMPULS!

ALE
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desem 
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ora 1( 
iova - 
Timișc

Gara C.F.R. Bistrița, o gară 
ca atîtea altele de pe cu
prinsul țării, unde oameni 
simpli, ordonați și discipli
nați, muncesc fără preget — 
pe ploaie sau în frig —, ins- 
pectînd vagoanele, liniile, in
tervenind prompt în orice 
moment pentru a da... cale 
liberă trenurilor de persoa
ne sau de marfă. Un ade
vărat exemplu pentru multe 
firme șl instituții din Bis
trița îl dau acești oameni 
din gara C.F.R., ca dovadă 
că șl activitatea sportivă este 
nelipsită din viața lor zilni
că. Nu este vorba de cine 
știe ce performanțe și nici de 
cine știe ce „stele" în ale 
sportului, ci de inițiativă, de 
hărnicie, de simț gospodăresc. 
Despre ce este vorb^ ? Des
pre o frumoasă mini-bază 
sportivă, cum alta nu-i în 
județul Bistrița Năsăud, bază 
amenajată pe un fost maidan 
din apropierea gării, 
contribuție și forțe 
ei — ceferiștii și 
lor — au amenajat, aici, 
invidiat teren de tenis 
tribună, un ștrand șl 
mici spații de joacă, 
amplasate într-un peisaj plă
cut șl foarte atractiv. Acum, 
pe timpul iernii, terenul de 
tenis a fost transformat 
patinoar natural, unde — de 
dimineața pînă seara L 
neri șl vîrstnlci, pricepuți și 
nepricepuți în ale patinaju
lui dansează pe luciul gheții 
în ritmul muzicii transmise 
prin stația de amplificare. 
Am arătat toate acestea așa, 
ca un exemplu față de 
alte instituții și colective de 
muncă din orașul nostru, 
care au posibilități tot așa 
de bune ca la C.F.R. — dacă 
nu mai bune —, dar nu prea 
fac mare lucru pe linia 
sportului de mase, a dotării 
orașului cu baze sportive 
simple, dătătoare de sănătate, 
forță și bună dispoziție.

Alior ALBEA

Prin 
proprii, 

familiile 
un 
cu 

alte 
toate

In

U-

Bistrița

MIINE

6 ex-
faze, 

de 38

ASTAZI Șl

In cadrul a 
trageri in 3 
cu un total
numere, ORICINE 
JOACA POATE 
OBȚINE :
• autoturisme 

„Dacia 1300
• excursii

U.R.S.S. 
R.D.G.

• cîștiguri 
variabile și

începînd cu 
de 50.000 lei

bani, 
fixe, 
cele
VARIANTELE DE 
25 LEI PARTICI
PA LA TOATE 
EXTRAGERILE !
Se poate juca 
in cotă de 25%.

Cel ce vă scrie este din 
orașul lapova, județul Arad, 
șl nu exagerează cînd 
mărturișește că este șl 
mare iubitor de sport, 
ales, și amator de a 
sport) — ca toți tinerii 
șului. Dar, cu amărăciune tre
buie să vă spun că activi
tățile în acest domeniu sînt 
ca și inexistente la noi. To
tul se învîrtește în jurul e- 
chipei de fotbal, divizionara 
,,C“ Șoimii, o echipă cu un 
joc modern, bine pregătită 
de cunoscutul antrenor Toma 
Jurcă. Precizez, însă, că a- 
ceastă formație este formată 
99% din „navetiști", singurii 
autohtoni fiind portarul lan- 
cu și fundașul Anton. In a- 
fară de fotbal, nu mal avem 
aproape nimic ; spun aproa
pe nimic pentru că, recent, 
s-a Înființat o nouă asocia
ție sportivă — „Olimpia" 
In care se poate practica 
letismul. Este un lucru 
curajator. Așteptăm însă 
dinamizare a activității 
noua unitate sportivă, 
bilă, doar prlntr-un

vă 
un 

mai 
face 
ora-

at- 
ln- 

o 
în 

posi-
ajutor 

permanent din partea forurilor 
locale. Cind m-am apucat să 
aștern pe hîrtle toate aces
tea, mă gîndeam unde este 
et^iipa noastră de volei (Mu
reșul, apoi „Șoimii") preten
dentă la Divizia ,,B“, secția 
de gimnastică, competitivă 

oare 
șah, 

orașului ? 
do- 

trist, 
_ ----- ----- ------- .... este

lipsit de copii și tineri talen- 
tațl șl dornici de sport, de 
instructori ca prof. Petraeo- 
kovschi și M. Dumitru (la 
handbal), N. Oneșan (la gim
nastică), F. Fraicov (la fot
bal) etc., care să urnească 
sportul lipovean din impasul 
în care se află. Ce părere au 
forurile locale de decizie, 
organizațiile de tineret ?

Mircea V. IANCULESCU 
Mecanic-auto, la Autobaza 

T.A. Llpova

pe plan național —, 
unde sînt echipele de 
de handbal ale 
Toate sînt, acum, 
meniul amintirilor.

în... 
E 

mai ales că orașul nu

ULTIMELE ZILE DE PARTICIPARE I
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tragere specială

NU PIERDEȚI PRILEJUL DE A VA NUMĂRĂ PRIN
TRE MARII ClȘTIGATORI !
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iciitorul de joc, un „rol in suicrinfă" Ia echipele divizionare. De ce ?

MIL DUMITRIU (antrenor la Rapid București)
RA OM DE GOL, MUNCA CREATORULUI

SE PIERDE ÎN VAN 41

DESPRE UNELE ECHIPE CU „DATORII"
Șl... MIOPIA UNOR CONDUCĂTORI 01 CLUBURI

nu cred 
nimerită 
aceea a 
Ce zici?

chi Dumitriu, 
tă o temă mai 
dumneata ca 
torului de joc.

că nu prea mai avem,
ate, conducători de joc, 
Conducătorul de joc re- 
l, in viziunea mea, o- 
mărul 1 din echipă, cel 
ndește și creează. Cind 
, înseamnă că fotbalul 
. Iar cînd cei pe care 
manifestă o zi slabă și 
joacă prost, ceea ce 
un argument in plus 

rolul primordial pe 
are. in formație un con- 
de joc. Luați-l la noi, 

Id, pe Ion Ion. Sau, la 
pe Puiu lordănescu. In 
de jocul lor e și jocul

de joc poate 
echipei...

noțiunile di- 
televiziunii

nducătorul 
ori, liderul 
>ate fi dar 
1 montajul 
rile lui Bayern, am vă-
puternica formație vest- 
i are doi lideri : unul 
eează, altul care înscrie. 
r putea 
i joc ?
l, pentru 
imenigge 

să nu
Că joacă împreună e 

mai bine pentru fotbal, 
a fost ți la noi cu Ion 

t — Nichi Dumitriu,
— Badea și alte cu- 

■ecunoscute
•ezi că Puiu Ionescu ar 
“nit golgeter fără „ser- 

său de recunoscută 
Dumitriu II ?

trăi unul fără

că și Breitner 
sint prea palo
șe descurce fi

— Ar fi putut pentru că 
Puiu avea un deosebit simț al 
golului. Cu condiția insă de a 
fi avut lingă el un... creator, 
un „servant" valoros, 
că aici e vorba de o 
Degeaba Ion Ion al 
făcut la Călărași un 
cepțional, in care mi-au 
lacrimile de bucurie 
reușitele lui tehnice, dacă noi 
am pierdut cu 1—0. Fără un 
om de gol, munca conducăto
rului de joc, a creatorului se 
pierde in van... Or, la Rapid, la 
ora actuală, ne lipsește tocmai 

să valorifice 
Ion 
Rapid lipseș- 
simbiozei I 
rău 

fotbalul nostru ! Jocul 
presupune ca regulă o 
limpede și un realizator. 'Ex
cepțiile de la regulă se numesc 
doar Pele, Cruyff, Maradona. 
Dar fotbalul nu e jucat doar de 
citeva genii... '

— Ți-a plăcut golul, Nichi 
Dumitriu ?

— O să vă mire, dar nu mi-a 
plăcut... Plăcerea mea nebună 
a fost să creez, să inventez in 
teren situații din care să-mi

„puncherul" care 
concepția lui Ion 

— Nu numai la 
te un element al 

— Cu atît mai

LA LUPTE
n zilele de 15 si 16 fe- 
. la Brașov, pentru spor- 
■ la stilul greco-romane 
ilele de 17 și 18 februa-
Bușteni. pentru cei de 

re.

N TENIS
i afara lui Ilie Năstase, 

Segărceanu și Andrei 
— care fac parte din 
ia internațională de 
i — clasamentul primi- 
:e seniori pe anul 1981 
rmătorul : '
Marcu, 3. O. 

Mancaș, 5. 
lîrcu, 
in, 9. 
îscu. 
n, 2. 
eseu, 
ÎSe, 6. L. uaiuje 
8. M. Raicovici,

’he, 10. C. Chirjac. Te- 
îe de categorie interna- 

sint Lucia și Maria 
iov și Florența Mihai.

i. A. Marcu, 
Vîlcioiu, 

D. Hărădău, 
7. A. Leonte, 8. B.
O. Pavel, 

Senioare : 
D. Brăștin, 3. 
4. M. Hadgiu,

L. Sălăjan, 7.
9.

10. 
1.

Cr.
M.
N.
5. 
E. 
R.

LON „CUPA DINAMO1’
(6) ; JUNIORI : 

aid 
. T.

(2), 3. M.
„) 1.05:55 (4), 4. M. Bar- 
I.S.A.) 1.07:05 (5), 5. M.

(Dinamo) 1.08:06 (5), 6. 
țea (A.S.A.) 1.09:54 (8). 
cursul internațional de 
1 „Cupa Dinamo" pro- 
ază sîmbătă proba de 10 

duminică proba de șta- 
Vineri dimineață se va 
a tradiționalul concursele 
>nd dotat cu „Cupa 
, în cadrul căruia 
loc cursele de 15 km 
și 5 km senioare.

1. s. 
(Dynamo) 1.04:16 
Sthwetzc (Dynamo) 

3. M. Rădulescu

Di- 
vor 
se-

yospont informează
- Verona 1; XI. Rimini — 
X; XII. Spăl — Lazio X; 
Varese — Catania 1.

LOTO
1: 1

Dacia

IIȘTIGURILE TRAGERII 
FEBRUARIE 1982. Cat.

□ 100% (autoturism
li 2 variante 25% a 17.500 lei; 

«.25 a 17.642 lei; cat. 3: 39,75
4 lei. cat. 4: 111 a 993 lei; 
: 272,25 a 405 lei;
a 246 lei: cat. X:

. Report la cert. 1: 431.031 lei. 
■ismul „Dacia 1300" de la cat. 
Uzat pe un bilet jucat 100%, 
nit participante' VALERIA PRIS- 
1U din București.

4:
cot. 6:
2,895 o

Pentru 
simbioză, 
nostru a 
meci ex- 

dat 
pentru

pentru 
acesta 
minte

pun coechipierii in 
deale. Mi-a plăcut 
rafinamentul tehnic 
Iul...

— Ca antrenor însă îți pla
ce... golul !

— Logic ! Bucuria cea mare 
a antrenorului Dumitriu se 
numește acest Ion Ion, fotba
list din familia jucătorilor 
plini de fantezie, conducător 
de joc de mare valoare.

— Ideea conducătorului de 
joc Dumitriu II a suferit 
vreo modificare în viziunea 
antrenorului Dumitriu II ?

— Nu ! La fel vedeam lucru
rile și ca jucător. Nici nu poa
te fi o diferență de interpre
tare a acestui rol principal în 
jocul de fotbal. Conducătorul 
de joc înseamnă uneori 90 la 
sută din jocul unei echipe. 
Ceea ce nu exclude și un alt 
adevăr esențial al fotbalului: 
UN BUN CONDUCĂTOR TRE
BUIE SA AIBĂ SI CE CON
DUCE I Și, mai ales, să existe 
omul, oamenii care să valori
fice eficient, superior consu
mul său de gîndire, de fan
tezie.

poziții i- 
mai mult 
decit 00-

Mircea M. IONESCU

ȘTIRIȘTIRI
•ZILELE TRECUTE, A FOST 

ALCĂTUIT, LA ROMA, și pro
gramul jocurilor (din grupa noas
tră) în preliminariile campiona
tului european pentru selecțio
natele de tineret. Acesta este 
următorul: 1 mai 1982: Cipru — 
România; 27 octombrie 1932: Ita
lia — România; 11 noiembrie 
1962: Cehoslovacia — Italia; 1 de
cembrie 1982: Cipru — Italia; 27 
martie 1983: Cehoslovacia — Ci
pru; 16 aprilie 1983: Cipru — 
Cehoslovacia; 27 aprilie 1983: 
Italia — Cehoslovacia; 14 mai 
1083: România — Cehoslovacia; 12 
octombrie 1983: România — Ita
lia; 12 noiembrie 1983: România 
— Cipru; 29 noiembrie 1983: Ce
hoslovacia — România; 21 de
cembrie 1933: Italia — Cipru.
• DOUA DIN FORMAȚIILE 

ROMANEȘTI aflate în turneu în 
Grecia, Steaua și Rapid, au dis
putat zilele trecute meciuri de 
pregătire în compania unor echi
pe locale. Astfel, Steaua a învins 
pe Heraklion (Creta) cu 2—1 
(1—0), prin golurile marcate de 
Mureșan (min. 36) $1 lordănescu 
(min. 63), respectiv Kariotis (min. 
53), în timp ce Rapid a fost în
vinsă de Herakles Salonic cu 
3—0 (3—0), golurile echipei gre
cești fiind înscrise de Kalambka 
(min. 14 și 27) și Hatzelefterion 
(min. 10).
• C.S.M. DROBETA TR. SEVE

RIN — LOTUL REPREZENTATIV 
DE JUNIORI 3—0 (0—0). Au mar-

ȘTIRI
cat : Chețan (2) șl Vintilă. (V. 
MANAFU — coresp.).

«-C.S.M. SUCEAVA — S.C. 
BACAu 1—0 (0—0). Unicul gol al 
partidei a fost semnat de Petrescu 
U. (I. MINDRESCU — coresp.).
• OTELUL ORAȘ 

GROZA — „POLI” 
0—5 (0—1). Oaspeții au cîștlgat la 
scor întîlnlrea. Autorii golurilor: 
Nedelcu, Manea. Palea și Bocănici 
(2). (S. DOMIȚIAN — coresp.).
• F.C.M. SIDERURGISTUL GA

LAȚI — UNIREA DINAMO FOC
ȘANI 4—1 (2—1). Au marcat : 
Korteszt, Ancuța, C. Rusu și 
Glonț de la localnici, Gălan de 
la oaspeți. (D. ALDEA — co
resp.).
• METALUL SIGHIȘOARA —

A.S.A. TG. MUREȘ 0—4 (0—3).
Golurile au fost marcat de 
zekaș, Hajnal și Both II 
A.S.Â. : Biro H — Szabo, 
chiaș, Isplr, Hajnal — Both 
C. Hie. Dulău — Fazekaș, Biro I, 
Fanlci. Au mal jucat : Cemescu, 
Stoica II și Gall. (I. TURCU — 
coresp.).
• METALOSPORT GALAȚI — 

DELTA TULCEA 1—1 (1—0). Au 
înscris : Pavel — pentru gazde 
și Rotaru — pentru Delta. (GH. 
ARSENIE — coresp.).
• MECANICA FINA BUCU

REȘTI — I.C.S.I.M. BUCUREȘTI 
5—1 (3—1). Au marcat : 1. M/urin, 
Păun (2), Catrina și Panță, res
pectiv lordache. (G. OCTAVIAN 
— coresp.).

OR. PETRU 
TIMIȘOARA

ra
ra. 

Un
ii,

In prezent, divizionarele „A” 
își intensifică jocurile de ve
rificare. Alături de ele își 
fao apariția șl suporterii. 
Deci, febra fotbalului începe 
să crească. Astfel, se trece de 
pe un plan îndepărtat la un 
altul apropiat. In pofida aces
tei mutații, sezonul de toam
nă, continuă, totuși, să ne 
furnizeze alte teme de discu
ție. Cum este și aceasta, de 
față, referitoare la modul 
cum au răspuns (șt răspund) 
unele echipe din eșalonul su
perior la cerințele reprezen
tativei de tineret. Nu o datâ 
antrenorul tinerilor noștri fot
baliști, Cornel Drăgușin, și-a 
exprimat opinia că „munca 
sa de selecție a suferit și din 
motivul că multe divizionare 
„A" s-au limitat Ia rolul de 
spectatoare, ele nefurniztnd 
nici un tlnăr jucător Ia lotul 
reprezentativ". Cum s-ar spu
ne, cererea a existat, dar n-a 
fost satisfăcută de ofertă. Mal 
mult a apărut și o 
anomalie, o' logi
că răsturnată : prin 
convocările sale, lo
tul de tineret a de
terminat unele titu
larizări la echipele 
de club, (Rrednic.
Gabor, C. Solomon, Suciu, FI. 
Pop, etc.), în loc ca acest 
fenomen să se producă de la 
cluburi spre lotul reprezenta
tiv 1

Care sînt aceste 
datornice față de 
performanței

numai tinerețea le poate con
feri; primă scenă care, la 
rlndu-i, are marca obligație 
de a propulsa pe cei mai ti
neri și mai buni fotbaliști la 
nivelul marii performanțe, in 
anticamera primei reprezenta
tive. Dacă judecăm bine, pon
derea mare a jucătorilor ce 
depășesc un anume plafon la 
echipele amintite are cores
pondent cu... pozițiile lor — 
precare — în clasamentul ge
neral, cu faptul că oricît ar 
Încerca un antrenor să mo
dernizeze jocul echipei sale 
„anii în plus” nu-1 pot ajuta 
prea mult. (Cazul lui Viorel 
Mateianu cu... sfîrșitul zilelor 
frumoase ale băimărenilor, cu 
„divorțul” de Progresul-Vul- 
can).

Mergînd mai departe cu lo
gica, ne găsim In fața lipse) 
(parțiale sau totale) muncii 

perspectivă, obiectivul 
al conducătorilor de 
cluburi — cum ni 
l-a denumit, într-o 
discuție recentă și 
ocazională despre 
fotbal, un om de 
fotbal cu idei — 
Gheorghe Popescu, 
fostul internatio- 
cu ani în ur-

de 
strategic

Puncte 
de Vedere

formații 
_________ . _ cerințele 
performanței internaționale ? 
Cele mai „reprezentative” în 
acest sens sînt: Progresul-Vul
can, C.S. Tirgoviște, Chimia 
Rm. Vilcea, F.C. Constanța, 
A.S.A., Jiul șl să ne oprim 
aici. Motivul, nici nu este 
greu de găsit. Iată, de pildă, 
ce am aflat in urma unui in
ventar făcut după fișele jucă
torilor aflate în „seiful" fe
derației de specialitate: Pro- 
gresul-Vulcan are în nucleul 
de bază un jucător de 32 de 
ani, doi de 31, doi de 29 și 
doi de 27; C.S. Tirgoviște: 
(1 (34), 2 (30), 2 (29), 4 (28); 
Chimia Rm. Vilcea: 1 (34), 1

1 (27);
3 (32), 
2 (32), 
1 (27): 
(28), 5 
„Poli” 

ceva 
consis-

(32), 5 (29), 2 (28),
F.C. Constanța: 1 (36), 
2 (28), 3 (27) I A.S.A.: 
2 (30), 1 (29). 1 (28), 
Jiul: 1 (31), 1 (30), 2 
(27). Adăugind-o și pe 
Timișoara (deși a dat 
lotului, dar nu prea 
tent), cu doi jucători de 31 
de ani, unul de 30, patru de 
29. unul de 28. ne lămurim 
de ce nu prea apar tineri ju
cători. pînă la 21 de ani, de 
care are nevoie reprezentati
va noastră. Nu sîntem deloc 
tentați să punem virsta înain
tea randamentului, să pledăm 
pentru „scoateri în bloc”, dar 
nici nu putem tlpsi campio
natul primei scene de vigoa
rea șl dinamismul pe care

nai și, cu «iu *** 
mă, președinte al forului de 
specialitate: ,Mulți dintre a- 
cești conducători miopi. se 
gîndcsc numai la prezent, a- 
dică la promovare și, apoi, la 
salvarea de la retrogradare. 
Alte obiective nu cunosc".

Cam așa stau lucrurile în 
fotbalul nostru cu munca de 
perspectivă, cam în felul a- 
cesta ,8-a ajuns la subțierea 
fondului valoric de tineri ju
cători. Că se ooate altfel, 
ne-au demonstrat-o cel mai 
bine Universitatea Craiova, 
Corvinul Hunedoara, Sport 
Club Bacău, F.C. Argeș (dar 
numai pe timpul cînd nu a- 
lerga după Băluță’, Nica. Kal- 
lo. Ignat și alții). Să mai no
tăm că munca de perspectivă 
nu se rezumă doar la crește
rea elementelor proprii, ci 
și la depistarea celor mai do
tați din eșaloanele inferioare, 
urmărirea și promovarea lor 
cu tact și măsură, ceea ce a 
făcut Dinamo (reeonstruin- 
du-se din mers) și ceea ce a 
întreprins Steaua în toamna 
trecută. Creșterea fondului va
loric de jucători, contribuția 
la lotul de tineret sînt sarcini 
obligatorii pentru toate divi
zionarele „A".

O fi fotbalul și o joacă, 
un mod de distracție pentru 
marele public, dar, înainte de 
toate, el trebuie să fie și o 
problemă serioasă care să-și 
găsească finalitatea în împli
niri pe planul performanței 
internaționale.

Stelion TRANDAF1RESCU

10 MECIURI PENTRU ECHIPA NAȚIONALĂ IN 1982
Anul acesta, echipa reprezentativă a României va susține 10 jocuri, 

oficiale și amicale, după cum urmează :
24 martie Belgia — România (amical)
14 aprilie Bulgaria — România (amical)

1 mal România — Cipru (C.E.)
12 mai Argentina — România (amical)
15 mal Peru — România (amical)
2 Iunie Irlanda de Nord — România (amical, în curs de perfectare)
1 septembrie România — Danemarca (amical)
8 septembrie România — Suedia (C.E.)
6 octombrie R.D. Germană — România (amical)
4 decembrie Italia — România (C.E.)

Pe marginea unor constatări ale Colegiului central al antrenorilor

LIPSURILE SEMNALATE LA UNELE DIVIZIONARE //

TREBUIE REMEDIATE PINA LA STARTUL RETURULUI
Pe parcursul actualei peri

oade de iarnă, F.R.F., prin Co
legiul central al antrenorilor, a 
efectuat o serie de controale 
asupra modului în care s-au 
desfășurat pregătirile echipelor 
noastre divizionare „A", etapă 
hotărîtoare în ansamblul efor
turilor generale pentru obține
rea unei forme sportive cores
punzătoare perioadei competi- 
ționale. Spicuim, din cuprinsul 
unui material de analiză, întoc
mit cu acest prilej, cîteva as
pecte semnalate în rapoartele 
antrenorilor federali și zonali 
— C. Drăgușin, B. Marian, C. 
Simionescu, _ 
Rizea. Mai 
POZITIVE:

— marea 
rilor s-au preocupat de a crea 
condiții dintre cele mai bune 
de pregătire. Se poate spune, 
în același timp, că, în general, 
echipele au respectat și au a- 
daptat, la condițiile existente, 
indicațiile F.RF. privind struc
tura, volumul și intensitatea 
ciclurilor săptămînale.

De asemenea, au fost folosi
te metodele și mijloacele cele 
mai adecvate etapei respective 
de pregătire, accentul punîn- 
du-se pe acumulări cantitative 
și calitative, privind calitățile 
motrice — rezistența și forța, 
precum și capacitatea generală

R. Ghiurițan și V. 
întîi ASPECTELE

majoritate a clubu-

de a face față unor solicitări 
din ce in ce mai crescute, 
rute de efortul specific 
performanțe ;

— un interes mai mare 
în trecut a fost observat 
privește obiectivizarea procesu
lui de antrenament ;

— echipele, aproape în tota
litate. s-au îngrijit de organi
zarea timpului liber in mod 
constructiv (lectura cotidiană a 
presei centrale și de specialita
te. vizionări de spectacole, mici 
excursii cu vizitarea obiective
lor turistice din zonă, etc.) ;

— a crescut adeziunea la e- 
fort a jucătorilor, deși volumul 
și intensitatea lucrului au fost 
deosebite, aceasta demonstrînd 
un nivel mai ridicat de con
știinciozitate și de responsabili
tate față de pregătire, de per
formanță ;

— cunoașterea regulamentului 
de joc a constituit o preocu
pare generală. atenția fiind 
concentrată asupra consecințe
lor care decurg din nerespec- 
tarea acestuia în teren.

La capitolul LIPSURILOR 
menționăm, printre altele :

— tendința unor jucători (din 
fericire, numărul acestora este 
redus : Sălăjan, Nucă, G. San
du, Coraș) de a se sustrage, 
sub diferite pretexte, de la e- 
fortul cerut, ca și neînțelege-

ce- 
marii

decît 
în ce

rea rostului pregătirii din pri
ma etapă de alții, care, din- 
tr-un 
ficat 
și-au 
pieri, 
pe durate de timp mai mici sau 
mai mari. Cazurile cele mai 
grave : Ariciu, Sălăjan, Marti' 
nescu, care au și fost imobili
zați in ghips ;

— o serie de programe de 
pregătire au suferit de șablo- 
nism, lipsite fiind de momente 
de destindere, atît de necesare 
în cadrul unei munci asidue și 

Timișoara.

exces de zel. deloc justi- 
in . anumite împrejurări, 
accidentat în joc coechi- 
scoțindu-i din activitate

aride (Politehnica 
C.S. Tirgoviște) ;

— introducerea în 
de antrenament al 
pregătire) unor jocuri amicale 
cu public și în compania unor 
adversari puternici (de aceeași 
categorie), 
va era. 
tificat în

programul 
etapei de

ce- 
jus-

Dacă așa 
să zicem.

_____  _ situația specifică 
Universității Craiova, în vede
rea meciurilor din cadrul Cu
pei campionilor europeni cu 
Bayern MUnchen. nu același lu
cru se poate spune despre for
mațiile Dinamo, C.S. Tirgoviște, 
F.C.M. Brașov și altele, pentru 
care programarea jocurilor în 
devans nu avea nici un temei 
metodic, aceasta avînd. mai cu- 
rînd, darul să producă pertur
bări în procesul de instruire și

să favorizeze diluarea pregăti
rii fizice nespecifiee.

In aceeași idee, apare ca lip
sită de discernămîntul necesar, 
și cu posibile implicații neplă
cute pentru pregătirea din eta
pa precompetițională și chiar 
pentru perioada competiționa- 
lă, hotărirea conducerii tehnice 
a S.C. Bacău, care a perfectat, 
imediat 
lui de 
turneu 
cit se 
învățat 
riența nereușită, din vara anu
lui 1980. cînd a plecat intr-un 
turneu, de lungă durată, in 
condiții asemănătoare.

Dovadă că jocurile publice 
programat; si realizate de tim
puriu nu permit respectarea 
unei curbe de efort ascendente, 
că ele forțează la un moment 
dat solicitarea organismului 
peste nivelul pregătirii, l-au 
demonstrat și numeroasele car
tonașe (galbene și chiar roșii), 
apărute cu ocazia acestor intîl- 
niri (în avanpremieră ! ? 1) ca 
urmare a nervozității determi
nată de nereușitele fizice șl 
tehnice.

Colegiul central al antrenori
lor își exprimă, in încheiere, 
convingerea că observațiile fă
cute cu ocazia controalelor e- 
fectuate la echipele din primul 
eșalon vor servi, în continuare, 
pentru remedierea lipsurilor 
constatate, pentru îmbunătăți
rea CALITATIVA a activității 
de pregătire, în așa fel îneît 
ia startul campionatului, care 
se va da Ia sfîrșitul lunii în 
curs, fotbalul nostru divizionar 
să se prezinte la un nivel cit 
mai ridicai de competitivitate.

Mihai IONESCU

după încheierea stagiu- 
instruire la munte, un 
in R. P. Bulgaria. După 
pare, clubul băcăuan a
prea puțin din expe-



SPADASINI ROMÂNI LA „TROFEUL MONAL“

La sfirșitul acestei săptămîni 
se va desfășura la Paris tradi
ționalul turneu individual de 
spadă „Trofeul Monal". la care

participă și scrimerii români 
Ion și Mihai Popa, Rudolf 
Szabo, Liviu Angelescu și Oc
tavian Zidaru.

TURNEUL O VERIFICARE LA VOLEI

PROGRAMUL COMPLET AL JOCURILOR GRUPEI A I
Așa cum s-a 

nia și Suedia s-au întîlnit, 
jocurilor din grupa a 5-a a 
program :

mai anunțat, delegați ai federațiilor din 
zilele trecute, la Roma, pentru 

preliminariilor C.E.

DE ȘAH 
DE LA JAKARTA

(Urmare din paa l>

JAKARTA, 1 (Agerpres) 
In prima rundă a turneului 
șah de la Jakarta
__ _____  _ ... L de
șah "de la Jakarta (Indonezia), 
Florin Gheorghiu, jucînd cu pie
sele negre, a remizat cu Ivan 
Radulov (Bulgaria), rezultatul de 
egalitate fiind consemnat și în 
partidele Spasov (Bulgaria) — 
Chandler (Noua Zeelandă), Brown 
(S.U.A.) — Christiansen (S.U.A.) 
și Suradiradja (Indonezia) — 
Keene (Anglia). Kurajita (Iugo
slavia) l-a învins pe Gunavana 
(Indonezia), iar Bellon (Spania) 
a cîștigat la Miles (Anglia).

TELEX • TELEX

care a dus la pierderea setului 
doi cu scorul de 2—15 I

Referindu-ne La jucători, vrem 
să menționăm forma bună a di- 
namoviștilor Căta-Chițiga și Du
mănolu (Oros, din păcate, s-a 
accidentat în setul H), precum și 
a steliștilor Mina, Bădiță și Ma- 
cavei, autorii unor ,,bombe“ , care 
au smuls aplauze. Scor final, Di
namo — Steaua (s-au jucat doar 
4 seturi) : 2—2 (16—14, 2—15,
15—12, ................................................. —
nat (Tg.
(Buc.) li 
DINAMO 
Vrîncuț, 
Gir lean u
Păușescu) ; STEAUA — A. Ion, 
Bădiță, Macavei, lonescu, Mina, 
Săniuță (Spînu, Cazacu). Un nou 
meci între aceleași combatante, 
duminică la ora 11 ; azi, la ora 
16, Dinamo întîlnește Tractorul 
Brașov (ambele în sala Flo- 
reasca).

2—2 (16—14,
12—15). Arbitrilor Al. Ig- 

Mureș) și I. N icul eseu 
s-au aliniat formațiile : 
— Oros, Dumănolu, 
Căta-Chițiga, Șteflea, 

(Gizdavu, Slabu, Zamfir,

1
8
6

13
13

4

12
27

mai : 
septembrie : 
octombrie : 
noiembrie : 
noiembrie : 
decembrie :

1982 
ROMANIA 
ROMANIA 
Cehoslovacia 
Italia 
Cipru 
Italia

— Cipru
— Suedia
— Suedia
— Cehoslovacia
— Suedia
— ROMANIA

1983
februarie 
martie :

Cipru
Cipru

— Italia
— Cehoslovacia

Cehoslovacia, Cipru, Italia, 
a stabili datede de dispu

După discuții îndelungate, a rezultat urn

16 aprilie : ROMANIA — Italia
16 aprilie : Cipru — Cehoslo'
15 mai : Suedia — Cipru
15 mai : ROMANIA — Cehoslo
26 mai : Suedia • — Italia

9 iunie : Suedia — ROMAh
21 septembrie : Suedia — Cehoslo
15 octombrie : Italia — Suedia
12 noiembrie : Cipru — ROMAh
16 noiembrie : Cehoslovacia — Italia
30 noiembrie : Cehoslovacia — ROMAfr
22 decembrie 1 Italia — Cipru

ATLETISM • Concurs de sală 
la Jablonec (Cehoslovacia) : 
masculin : 100 m : Lomicki 10,70, 
400 m : Beck (R.D.G.) 47,16,
lungime : Lauterbach (R.D.G.) 
7,93 m, feminin : înălțime : Ded- 
ner (R.D.G.) 1,93 m, lungime :
Daute (R.D.G.) 6,62 m • La 
Paris, pe teren acoperit, Italia 
a învins Franța cu 74—69 și
Spania cu 80,5—61,5 la masculin. 
La feminin Franța — Italia 64— 
46 • Americanul Bog Hodge a 
cîștigat maratonul de la Beppu 
(Japonia) în 2.15:43, urmat de 
japonezul Nishimura 2.15:50 •
Crosul de la San Juan (Porto 
Rico) pe 21 km a revenit etio
pianului Keebe Balcha “ 
urmat de columbianul 
Mora — 1.03:52.

BASCHET • în sferturile de 
finală ale „Cupei cupelor" (m) 
la Madrid. în meci retur : Real— 
Stroitel Kiev 93—84 (45—43).

CICLISM • Cursa de 6 zile 
de la Anvers a revenit belgie
nilor Sercu — Vlaeminck cu 
1078 p. Pe locul doi, la 13 ture, 
Pijnen (Olanda) — Frank (Da
nemarca) • Competiția de la 
Besseges (Franța) a fost cîști- 
gată de olandezul Cees Prien — 
10.23:49 (3 etape), urmat de Leo 
van Vliet 10.25:38, Bonnet (Fran
ța) 10.26:00. Bernard Hinault s-a 
clasat pe locul 13 cu

FOTBAL • La Aten,a, în meci 
amical, R.D. Germană a învins 
Grecia cu 1—0 (0—0). A marcat 
Liebens (min. 70). • La Lima
ssol (Cipru) formația locală a 
terminat la egalitate 1—1 (1—1) 
cu Torpedo Moscova • Turneul 
de la Merida (Venezuela) a con
tinuat cu meciul dintre selecțio
nata secundă a U.R.S.S. și 
mația columbiană Santa Fe 
gota. Fotbaliștii sovietici au 
ținut victoria cu scorul de 
(1-0).

ÎNOT • La Moscova au 
ceput campionatele internațio
nale ale U.R.S.S. (bazin de 50 
m). în prima zi : masculin : 100 
m liber : Smereghin 50,89, 200 m 
fluture : Fesenko 2:01,31 ; 
minin : 100 m liber : 
Strunikova 58,00 ; 200 
re : Katleen Norde 
2:13,13 ; 200 m spate : 
Gorșakova 2:15,51.

TENIS “ 
nessee) : 
(Franța) 
— Dent 
Scanlon 
tte — Giammalva (S.U.A.) _
6—3, 6—4 • La Richmond (Vir
ginia) ; Clerc — Vines 6—2, 7—6, 
Sadri — Gurfein 6—4, 6—0,
Smid — Warwick 6—2, 6—2, Mc
Namara — Kirmayr 6—2, 6—4
• Clasament la zi în „Marele 
Premiu F.I.L.T.* : John Sadri 
(S.U.A.) 310 p, McEnroe 300 p,
A. Gomez (Ecuador) 235 p, Co
nnors 210 p etc.

TENIS DE MASA • Rezultate 
din „Cupa Ligii europene*: 
Polonia — R.F.G. 4—3 (Ham
burg), Anglia — Suedia 5—2 
(Londra), Iugoslavia — Franța 
6—1 (Agen).

După cum se vede, 
noastră reprezentativă 
tează cu două meciuri 
propriu, cu Cipru 
între care sînt prevăzute mai 
multe partide amicale, ceea ce 
va contribui, desigur, la ro- 
darea noilor internaționali ca 
și a antrenorului lor, Mircea 
Lucescu, tînăr și el.

Anul viitor programul nos-

XDIM TARILE SOCIALISTE

1.03:44. 
Victor

for- 
Bo- 
ob-
2-0

în-

fe-
Natalia 

m flutu- 
(R.D.G.)
Larissa

0 La Memphis (Ten- 
McEnroe — Moretton 
6—3, 7—6, Gene Mayer 

6—7, 6—2, 6—3, Pfister— 
6—3, 5—7, 7—6, Mayo-

2—6,

tînâra 
debu- 

pe teren 
și Suedia,

cu două partidetru începe tot 
disputate pe teren propriu (I- 
talia și Cehoslovacia), pentru 
a încheia seria celor opt jocuri 
cu trei partide în deplasare

(Suedia, Cipru și Ceh< 
cia), în timp ce Suedia, < 
dă. va susține în 1983 
partide consecutive acas 
ultima în deplasare.

PE GHEATA SI PE ZAP Al a <a

R.D. Germana: JUBILEUL ECHIPEI REPREZENTATIVE DE HANDBAL
Printre disciplinele cu mare 

pondere și popularitate în R.D. 
Germană se află și handbalul. 
Din 1949, de cînd a fost pro
clamată Republica Democrată 
Germană, handbalul de sală a 
cunoscut o permanentă dezvol
tare și o continuă afirmare pe 
plan internațional. Echipe, prin
tre care S.C. Magdeburg, D.H. 
f.K. Leipzig, Dinamo și Vor- 
wârts din Berlin sînt numai cî- 
teva dintre formațiile care s-au 
impus în marile competiții in- 
tercluburi.

Echipa reprezentativă a R.D. 
Germane a avut de fiecare da
tă un rol fruntaș în handbalul 
mondial, deși nu a cîștigat nici 
un titlu mondial. Ea s-a impus 
însă la ultima ediție a Jocuri
lor Olimpice, cînd a cucerit 
medalia de aur. Recent, selec
ționata R. D. Germane și-a 
sărbătorit în Suedia, în intilni- 
rea de Ia Eskilstuna, cel de-al 
400-lea meci internațional. Vic
toria i-a revenit, așa incit ju
bileul a fost încununat cu un 
frumos succes. Bilanțul general 
al selecționatei este remarcabil. 
Din cele 400 de întîlniri inter- 
țări, R. D. Germană a cîștigat

276 ! De 29 de ori scorurile au 
fost egale și de 95 de ori au 
fost consemnate înfrîngeri. Este 
interesant faptul că din bilan
țul întîlnirilor cu 33 de țări, cu 
31, palmaresul este favorabil 
reprezentativei R. D. Germane.

Doar cu echipa României 
bilanțul formației R.D.G. este 
negativ. Din cele 33 de jocuri, 
17 au fost ciștigate de selecțio
nata României, 14 au fost ciști
gate de handbaliștii germani și 
două s-au încheiat Ia egalitate» 
iar cu reprezentativa U.R.S„S. 
palmaresul selecționatei R. D. 
Germane este egal : 16 victorii, 
5 scoruri egale și 16 înfrîn
geri.

între jucătorii celebri care au 
evoluat și in România, de-a 
lungul anilor, se numără por
tarul Voight, Hilderbrandt, 
Ganschow, Langhof, Lakenma- 
cher, Rost și Kăhlert.

în prezent, echipa R. D. Ger
mane se pregătește în vederea 
apropiatului campionat mon
dial. Se speră într-o compor
tare bună, adică cel puțin la 
calificarea in fazele finale ale 
marii competiții.

Americanul Phil Mahre — lider autoritar și virtual cîș 
(pentru a doua oară consecutiv) al r'm’1 
alpin.

„Cupei Mondiale" l 
Telefoto : AP-AGERE

0 FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA 
HANDBAL are, la această oră, 80 de mem
bre. Ultimele afiliate sînt federațiile națio
nale din Angola, Chile, R.P. Chineză, Ga
bon și Liechtenstein. De la an la an crește, 
iată, numărul membrelor Federației inter
naționale a acestui sport în plin avînt 0 
KARL STOTZ, antrenor al reprezentativei 
de fotbal a Austriei (calificată pentru tur
neul final al C.M.), a fost nu de mult în
locuit din funcție. Pentru aceasta el a in
tentat însă proces conducerii federației de 
fotbal austriece cerând serioase daune ma
teriale. Locul său a fost luat de Georg 
Schmidt, din 1970 antrenor secund al 
echipei naționale 0 LA CEREREA TELE
VIZIUNII FINLANDEZE, având în vedere 
marea popularitate de care se bucură ma
ratonul, organizatorii primei ediții a C.M. 
de atletism de la Helsinki (1983) au decis 
ca cele două curse de maraton (masculin 
șl feminin) să se desfășoare separat șl nu 
în același timp, cum se stabilise inițial 0 
DEȘI SUSPENDAT PE VIAȚA, din februa
rie 193L iată că totuși discobolul american 
Ben Plucknett își vede omologată ca record 
al S.U.A. performanța de 71,20 m realizată 
la Modesto, la 16 mai 1981 (superioară cu 
6 cm recordului mondial oficial). Cine ce 
mal înțelege din această istorie 7 0 ÎN 
URMA DESEMNARH lui Bernard Hinault 
drept campion al campionilor francezi din

R. s. Vietnam TINERELE GIMNASTE SE AFIRMĂ
Gimnastica sportivă cucerește 

noi adepți în rîndul tineretului 
din Republica Socialistă Viet
nam. Iată patru tinere gimnas
te din Hanoi, capitala țării, 
pozînd foto-reporterului publi
cației de specialitate „Cultura 
fizică și sportul în Vietnam" în 
cursul unei demonstrații în aer 
liber. A doua din dreapta este 
campioana vietnameză Vo Ngok 
Ciao, maestră a sportului.

Copenhaga (Danemarca) 0 
Campionatele mondiale de pa
tinaj artistic vor avea loc în 
localitate între 9 și 14 martie 
0 Meciul de hochei Danemar
ca — Franța a revenit gazde
lor cu 6—4 (1—2, 2—1, 3—1).

Minsk (U.R.S.S.) 0 Proba de 
20 km din cadrul C.M. de biat- 
lon a revenit lui Frank Ullrich 
(R.D.G.) cu 1.07:17,03. El a fost 
urmat de Erik Kvalfoss (Nor
vegia) 1.07:50,39 și Terje Krok- 
stad (Norvegia) 1.10:40,60.

Skoevde (Suedia) 0 Campio
natele naționale de 
desfășurate în 
prilejuit victoriile 
sportivi : Benny Kohlberg 
30 km — 1.24:06,08 și ‘ 
Johansson la 
32:24,00.

Tatranska 
slovacia) 0 
la sanie a programat întreceri 
pe pîrtla din această stațiune 
din munții Tatra. învingători : 
Ernst Haspinger (Italia) 2:20,79 
(timp realizat în cele 4 manșe) 
la masculin, Vera Zozulova 
(U.R.S.S.) 2:21,91 la feminin și

cuplul italian Raffl- 
1:24.83 (in 2 manșe).

Tokio (Japonia) 0 Lot 
pon pentru C.M. de schi 
nordice (18—25 februarie 
Holmenkolen, în Norveg' 
are ca lider pe Hirokazu 
medaliat olimpic la s 
(trambulina de 70 m) 1 
de la Lake Placid.

schi-fond 
localitate au 

următorilor 
la 

Maria 
10 km femei —

Lomnice (Ceho-
„Cupa Mondială"

EXPEDIȚII ALE ALPINIȘTILOR IUGOSLAVI
BUENOS AIRES (Agerpres). 

— Trei expediții de alplniști 
iugoslavi au reușit pe trei tra
see diferite să escaladeze si
multan vîrful Aconcagua (6 959 
m), din Munții Anzii Cordi- 
lieri. Una dintre echipe a rea-

lizat o premieră, atingînd cel 
mai înalt 
versantul 
specialiști 
ducătorul 
noscutul alpinist iugoslav 
ter Podgomik.

pisc al Anzilor pe 
sudic, considerat de 
impracticabil. Con- 
grupului a fost cu- 

Pe-

O CHESTIUNE
DE ONOARE!

1981, pentru al 4-lea an consecutiv, ciclis
mul egalează atletismul în clasamentul în
tocmit anual, începînd din 1946, al celor 
mal buni sportivi francezi: 12 atletismul și 
ciclismul, 4 schiul, 3 fotbalul, 2 înotul și 
boxul etc.. 0 FRAȚH GEMENI STEVE ȘI 
PHIL MAHRE, clasați pe primele locuri

tntr-o cursă de slalom special la Cortina 
d’Ampezzo, din cadrul Cupei Mondiale, au 
realizat astfel o performanță neobișnuită în 
schiul internațional masculin. In cel femi
nin, cu cîțlva ani în urmă, surorile Marielle 
și Christine Goltschel, din Franța, înregis
traseră frecvent asemenea succese 0 UN 
MECI EXTRAORDINAR în campionatul u- 
niversitar de baschet al S.U.A. între echi
pele Cincinnati Unversity (Ohio) și Bradley 
University (Illinois) a avut nevoie de 7 
prelungiri pînă la decizia finală (75—73).

In acest fel, meciul a durat 3 ore șl 15 
minute ! 0 CAMP NEU, stadionul lui F.C. 
Barcelona, îșl va mări capacitatea de la 
115 000 la 140 000 de locuri, dată fiind ma
rea cerere de bilete care există la meciu
rile acestei renumite formații spaniole 0 
FOȘTII INTERNAȚIONALI englezi de fot
bal Osgood și Hutchinson au compărut în 
fața tribunalului din Aidershot, fiind incul
pați într-un proces de traficare a unor 
mărfuri provenite din furt ! 0 GALINA 
KULAKOVA, fostă campioană olimpică în 
probele de schi fond (5 km, 10 km și 4X5 
km în 1972 șl 4X5 km în 1976), a abando
nat anul ■ trecut activitatea competițională 
dar a reintrat acum, recent, cu o frumoa
să . victorie care o recomandă pentru se
lecția în echipa sovietică pentru C.M. de 
la Holmenkolen ~
nuntul că Galina 
aprilie, 40 de ani. 
gevitate sportivă !
tînără de 24 ani, _ __ __
târând 50 kg, a însoțit, în calitate de me
dio, expediția de alplniști condusă de Erlch. 
Reaud care a escaladat vîtful Gasherbrum 
H (Karokoram) în Himalaya. Ea a fost 
prezentă, în final, la îmbrățișările de iz- 
blndă făcute la altitudinea de 8035 m I

— Oslo. De notat amă- 
Kulakova va împlini, în 
Frumos exemplu de lon- 
0 CHRISTINE JANIN, o 
înaltă de 156 cm și rfn-

Romeo VILARA

Formației olandeze F .C. 
trecht, participantă la ac 
la ediție a Cupei U.E.f 
sorții nu i-au fost prea 
vorabili, scoțîndu-i în c 
chiar in primul tur, o c 
pâ redutabilă a fotbal 
vest-german S.V. Hamb 
Dar, iată că în primul n 
pe teren propriu, oianc 
au practicat un fotbal 
calitate, au dominat 
mult, dar n-au 
decît o singură 
Carbo, cu 11 
in tea fluierului 
ria este victorie, 
prea puțin liniștitoare pe 
returul de la Hamburg, 
intr-adevăr, pe terenul 
jucătorii vest-germani nu l< 
lăsat nici o speranță ac 
sărilor, masindu-i în pro[ 
careu și înscriindu-le 4 
luri la rind (Milewski, V 
mayor, Hartwig șl Ba str
Apoi jocul s-a mai echiiit 
olandezii au atacat și ei, 
înscris chiar de 3 ori (Ca 
Kruyk și Van Veen), 
Hamburg a cîștigat cu 
(a mai marcat Milewski 
Kroh), scorul general f 
astfel 6—4.

Și astfel, F.C. Utrecht 
fost eliminată din C 
U.E.F.A., dar amărăciunea 
șecului a fost poate d< 
de mică față de cea < 
avea să urmeze și car< 
provocat un serios scand 
Ei bine, F.C. Utrecht n-a < 
banii necesari să-și plăte< 
datoriile deplasării (II) ș 
părăsit Ham burgul fără s 
fi onorat obligațiile față 
hotelul în care a locuit. I 
tru a-și recupera pierde 
de ci te va mii de mărci v 
germane, după cam s 
presa din R.F.G., hoteii 
s-a adresat poliției și acea 
pe căile ei, mai depc 
S-a aflat astfel că vist- 
Iul F.C. Utrecht este ap-ro 
goală, dar aceasta n-are 
tuși a face cu chestiunea 
la Hamburg, o chestiune, 
vi dent, de onoare f...

putut îrw 
dota, 
minute 

final. Vi 
desigur.

meri
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