
La sfirșitul acestei sâptămini

[| DECUPA H SARBATOAREA TINEREȚII
LA VATRA DORNEI 

SI CÎMPULUNG
Cupa a 60-a aniversare a U. T. C. și Cupa Pionierul

se desfășoară sub egida „Daciadei"
La frumoasa aniversare a 

Comunist 
creare — 
tară vor 
paletă de

artistice și distracti-

sporturile 
alb prile- 
revărsare 
Domei și

Uniunii Tineretului
— 60 de ani de la
tinerii din întreaga 
aduce. într-o bogată 
manifestări, prinos de recunoș
tință . pentru viata senină de 
azi. dar și angajamentul ferm 
de a face tara tot mai fru
moasă. In multitudinea acțiuni
lor prilejuite de această sărbă
toare. competițiile sportive se 
află ia loc de cinste. Chiar în 
această săptămînă. 
specifice anotimpului 
juiesc o emoționantă 
de tinerețe, la Vatra
Cîmpulung Moldovenesc desfă- 
surîndu-se finalele pe tară ale 
Cupei a 60-a __1______ _
U.T.C. Peste 700 de participant!
— cei mai buni 
niști. patinatori 
toate județele tării 
transforma, cu siguranță. între
cerea sportivă într-o adevărată 
sărbătoare a tinereții. La com
petiție — înscrisă sub gene-osul 
însemn al „Daciadei" — vor fi 
prezent! si unii componențl al 
diferitelor loturi naționale, care 
vor face demostratii simbătă 
după-amiază. cînd are loc si 
ceremonialul festivității de des
chidere. urmat de o suită de

aniverșare a

schiori, biatlo- 
și cănieri din 

vor

momente
ve. ce vor marca, și ele. marea 
acțiune dedicată frumosului ju
bileu.

Finalele, care vor avea loc 
sîmbătă si duminică, se desfă
șoară la următoarele probe : 
schi fond — categoriile 14—19 
ani. respectiv peste 19 ani (ti
neri din mediul rural) ; schi 
alpin — cat. 14—19 ani ; bia- 
tlon — cat. 16—17 ani și 18—20 
ani ; sanie — cat. 14—19 ani ; 
patinaj viteză — cat. 14—19 
ani.

Si. într-o înlănțuire, parcă 
simbolică, vineri va avea loc 
— de asemenea, la Vatra Dor- 
nei — finala pe tară a concur
sului de sanie dotat cu Cupa 
Pionierul. întrecere de tradiție, 
avînd la start cîștigătorii etape
lor județene. Rezervată purtă
torilor cravatelor roșii. în vîr- 
stă de 10—14 ani. competiția 
se va desfășura in două man
șe. organizatorii 
că vom asista la 
te atractive.

Să le urăm de 
turor competitorilor de la Va
tra Domei si Cimputung Mol
dovenesc. uteciștl sau pionieri, 
mult succes !

asigurindu-n» 
dispute foar-

pe acum tu-

Selecție riguroasă, n
coordonată a muncii

in atletism

HtOUTMl DM TOATt ȚĂRILE, UNOT-W I

porții
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în vederea participării la turneul final al C.C.E.

VOLEIBALIȘTII DINAMOVIȘTI PLEACALA PARIS

Antrenorul dinamoviștilor și elevii 
nă din jocul anterior calificării

intr-un moment de odih- 
turneul final al C.C.E.

Foto : Ion MIHAICĂ 
această dimineață pără- 
Capitala echipa masculi-

NU VREM SĂ LUCRĂM CU BALAST,
SA NE PIERDEM VREMEA,

sește
nă de volei Dinamo București, 
campioană a țării și deținătoa-

W. smreiber: „n fl MM

re a Cupei campionilor euro
peni, plecînd la Paris pentru a 
lua parte la turneul final al 
noii ediții a principalei com
petiții continentale a cluburi
lor. După cum am mai anun
țat, voleibaliștii români vor 
lupta pentru noul trofeu cu cei 
de la T.S.K.A. Moscova, Robbe 
di Kappa Torino și Olympiako» 
Pireu. O concurentă extrem de 
puternică, dacă avem în vedere 
faptul că atit campioana so
vietică Ț.S.K.A., cit și cea ita
liană (neînvinse în turneele 
anterioare ale C.C.E.) alcătu
iesc nucleele de bază ale repre
zentativelor țărilor lor, situate 
pe primele două locuri ale ierar
hiei Ia ediția trecută a cam
pionatului mondial.

Echipa Dinamo deplasează t® 
jucători : Corneliu Oros, Ijku- 
rențiu Dumănoiu, Dan Gtr- 
leanu, GOnther Enescu. Marine 
Căta-Chitiga, Emilian VrincnȚ, 
Marian Păușescu, Ovidiu_ Gie- 
davu, Mihai 
Șteflea.

GREU DECÎT

Slabu și I.ivfi

ANUL TRECUT.

SĂ BATEM PASUL PE LOC!"
adoptat de ClubulUn punct de vedere 

din Baia Mare, care se impune
— sprint, Adrian Micloș — 800 
m etc.), atletismul maramure- 
șăn (în speță secția Clubului 
sportiv școlar nr. 1 
Mare) — promite să 
printre fruntașe în 
și modelarea de noi 
lente.

O subliniere avînd 
dament nu numai 
spre cea mai complexă (și mai 
necesară) dintre ramurile de 
sport pentru copii și școlari — 
dovadă : 556 activează în cele 
42 de grupe ale clubului băi- 
mărean — ci și primii pași 
spre devenire ai unora dintre 
ei, prezentați de directorul 
C.S.Ș. 1. prof. Gheorghe Cor
dea : „După numai doi ani de 
la inființarc, secția de atletism

Oricit ar părea de ciudat, 
atletismul maramureșan a a- 
juns să întreacă, în rezultate 
și în acțiunea de modelare a 
noi și noi talente, ramuri de 
sport cu o mai mare tradiție 
în județ, ca luptele sau fotba
lul. și pe undeva să le con
cureze pe cele mai tinere, ca 
handbalul, voleiul și tirul. Pes
te tot ce a dat în domeniul 
performanței pînă în prezent, 
sportivi de valoare republicană 
(în primul rînd o veritabilă 

scoală de „patrusutiști" alcătuită 
din Irina Zegreanu-Micloș, Al- 
Moldovan, Aurelia Filip-Hen- 
drea, Rodica Macavei și Elisa
beta Bacalav, apoi, Sanda Vlad 
— lungime, Dragos Mihaly — 
10 000 si maraton. Marian Călin

din Baia 
se înscrie 
depistarea 
și noi ta-

drept fun- 
chemarea

Competiții dotate cu „Cupa 16 Februarie"

LA GRIVIȚA ROȘIE, DUMINICA, 
APROAPE 200 DE COPII JUCAU ȘAH • ••

DAR SPER SA TRlUMEAri DIN
asaltulunei sâptămini 

și verificări sus-

sportiv școlar nr 
a fi urmat

1

la iveală cițiva cam- 
juniori III, pe Ana

In fața Griviței Roșii, în ur
mă cu ani, un lăcătuș, Gheor- 
ghe Gheorghe — participant la 
greva din 1933. povestea : 
colo, în curte erau greviștii. 
Cereau piine, o viață mai bu- 

in drum, soldați! cu 
mitraliere îndreptate 
cei din curte, iar pe 
din partea cealaltă 
noastre cu figuri de

„A-

nă. Aici, 
puști și 
spre noi, 
trotuarul 
nevestele 
piatră, copiii noștri. Mulți plin- 
geau...“.

In urmă cu două zile — du
minică dimineață — ne aflam 
tot în fața Griviței Roșii prin
tre copii. Mulți, aproape 200. 
înfofoliți. — era ger afară —, 
grăbeau spre sala cantinei în
treprinderii, pe ușa căreia, 
un afiș, scria : „Simultan 
șah in cinstea zilei de 16 Fe
bruarie". Intrăm, cunoaștem pe 
reprezentanții organizatorilor 
— Asociația sportivă I.M.M.R. 
Grivița Roșie și C.E.F.S. al sec
torului 1 
gătirile 
Cei care 
de acasă 
în sală șî șahiști fruntași. Cinci 
maeștri (L Armaș, M. Miluț, 
V. Urseanu. Gh. Erdeuș. C. Co
jocarii) și doi candidați de ma
eștri (V. LSvi, P. Segheato) 
sînt gata să-i înfrunte pe com
batanții din fața tablelor alb- 
negre. Ne plimbăm printre ei

pe 
de

— și asistăm la pre- 
dinaintea concursului, 
n-au venit cu șahuri 
primesc aici. Se află

aflăm pe profesoara deși o
educație fizică Elisabeta Vîl- 
san de la Liceul I.L. Caragia- 
le. A venit cu 10 copii. „Un 
„vîrf" ? Răzvan Garbur, joacă 
de Ia 5 ani, are 14, participant 
și Ia olimpiadele de matema
tică”. Altă profesoară. Aurelia 
Rădăcină, de la Școala genera
lă 192, ne vede sensibili la... 
elevi silitori și ni-i prezintă pe 
ai săi. „Am venit cu 8 elevi. 
Toți foarte buni la învățătură. 
Premianți, Eugenia Ștefănescu, 
George 
„Merge 
la șah 
trebăm,
șah". Se asociază aceleiași pă
reri și profesorul Marin Vaslle 
de Ia Școala generală 179 — 
școală cu tradiție în practica
rea acestui sport al minții, cu 
victorii multe în competiții 
școlare. „Vin ei și Ia cros, dar 
la șah este mult mai ușor. Știți 
că Ia noi, toți au șahuri ?”

Dar nu numai elevi din școli 
generale și licee sînt aici, ci 
și muncitori. Imbrăcați încă în 
salopete, ieșiți din schimbul de 
noapte, doi electricieni de la 
I.M.M.R.. C. Popescu și Virgil

a și dat 
pioni la 
Maria Petruț la disc, ștafeta 
de 4x80 metri (Liviu Span, A- 
lexandru Pal, Dan Alboiu, Ale
xandru Pop), in timp ce alți 
reprezentanți ai clubului s-au 
situat, de asemenea, pe locuri 
fruntașe : Sorin Jurjan (2) la 
1000 m obstacole. Daniela Bălan 
(3) la disc. Reține 
faptul că echipa de 
clubului nostru este 
a țării (Arad, 1981) 
ciadei", iar Petra Lazăr se im
pune, printre junioarele II, ca 
o speranță la 800 m (2:18,5), 
Maria Bușecan Ia disc, băieții 
la cros".

Cum se vede, din fugara 
parcurgere a acestor rezultate, 
atletismul maramureșan n-a 
rămas tributar • unei singure 
probe (400 m), aria specializă
rii s-a extins, ținîndu-se sea
ma de aptitudinile copiilor și 
elevilor, cizelate de un colec
tiv de profesori-antrenori foar
te tineri, repartizați la 14 ca
tedre. Par multe, la prima ve
dere, dar pentru cine nu știe 
trebuie să precizăm faptul că 
atenția principală pe care clu
bul ține să o acorde atletismu
lui se îndreaptă către SELEC
ȚIE ; ea debutează în grădini
țe (multe dintre acestea sint 
arondate secției) și, oricum, 
cuprinde toate școlile generale 
din municipiul Baia Mare și

La capătul 
de pregătiri 
ținute de voleibaliștii dinamo- 
viști, am stat de vorbă cu an
trenorul Wiliam Schreiber în 
ajunul plecării campioanei noas
tre la Paris.

— De pe ce poziții abordează

Dinamo 
feu ?

— Ca
la turneul final

NOU"
unui nou tro-

și anul trecut, mergem 
al C.C.E. cu

Aurel,an BREBEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

O inițiativă a ieșenilor, in sprijinul

calendarului competifibnal national

atenția și 
telratlon a 
campioană 
și a „Da

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

Stan, Marian Dinu", 
mai ușor mobilizarea 

decît Ia un cros ?“ în- 
„Mult mai ușor la

Modesto FERRARIN!

(Continuare in pag. 2-3)

ÎNTRECERI locale de performantă
LA DISCIPLINELE PRIORITARE

competițional na- 
un cadru larg de

Calendarul 
țional oferă 
desfășurare celor mai bune e- 
lemente și formații sportive 
din țară angajate in lupta pen
tru titlurile de campioni ai 
țării, în întrecerile însufleți- 
toare ale „Daciadei". Pregă
tirea unei mase de performeri, 
de sportivi de clasă, competi
tivi la înalt nivel 
potrivit celor mai 
rințe metodologice 
zență mult mai 
la startul concursurilor, cu tot 
ce comportă ele : emulație, ve
rificare, perfecționare prin 
schimb de experiență, ba chiar 
și „febra de start1'. Această 
necesitate poate fi cel mai 
bine satisfăcută prin îmbogă
țirea substanțială a calendaru
lui cu 
locale < 
gramate 
oadele 
mort" și 
ciplinele

impune — 
moderne ce-
— o pre- 

frecventă

competiții 
performanță, pro- 
deosebire în peri- 

așa-numit „sezon 
primul rind la dis-

numeroase 
de

cu
de

i in
prioritare.

SCHIORI ROMANI
ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

18 
in 

mon-

După cum se știe, intre 
și 28 februarie se dispută. 
Norvegia, campionatele 
diale de schi nordic. Pe tra
seele de la Holmenkollen, din 
apropierea capitalei tării. Oslo, 
vor avea loc curse pentru fe
mei si bărbați, la care si-au 
anuntat prezenta sportivi 
sportive din peste 50 
ale lumii. In vederea 
eveniment, un grup de 
re si schiori din tara 
au plecat luni dimineața snre 
locul de disputare a întrece
rilor. Antrenorii Horia Ilieș șl 
Nicolae Dudu vor conduce în 
concurs ne Elena Lagusis-Relt. 
Iuliana Popoiu, Magdalena Ilâr-

si 
de tari 
acestui 
schioa- 
noastră

lav. Elena Urs-Oncioiu si Ion 
Lungociu. Fetele vor fi pre
zente în probele de 5. 10 si 20 
km. precum si în ștafeta de 
4X5 km. iar Lungociu va con
cura în cursele de 15 și 30 km.

Lotul de schiori-juni ori al 
tării noastre a plecat la Boro- 
veț (Bulgaria) pentru a parti
cipa la „Concursul Prietenia", 
unde vor fi prezenti cei mai 
buni tineri schiori fondisti din 
mai multe țări socialiste. Au 
făcut deplasarea Ion Munteanu. 
Ion Negrea. Ion Lestyaa. An- 
dro Csed8. Atila Csalla. Ange
la Râșnoveanu. Livia Reit si 
Liliana Pomană. Antrenori : 
Ion Dudu și Nicoiae Sume- 
drea.

Iată gînduri cu care am în
cercat să investigăm realități
le sportive ieșene. Pornind de 
la aceleași idei, factorii spor
tivi din municipiul Iași au 
căutat să ofere sportivilor lo
cali posibilitatea de a se afla 
mai mereu în întrecere, verifi- 
cindu-și astfel la intervale cit 
mai scurte potențialul, atît in

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)

Azi. la patinoarul „23 August"

SELECflONATA
DE HOCHEI
ÎNTÎLNEȘTE 

ECHIPA
DUELIST PENZA
Continuindu-și pregătirile în 

vederea apropiatelor si difici
lelor confruntări din cadiul gru
pei ,.B“ a C.M. selecționata de 
hochei a tării noastre va în- 
tilni. într-o dublă confruntare, 
“china Dizelist Penza (U.R.S.S.). 
care — recent — a participat 
la „Cupa Federației".

Prima din aceste două partide 
are loc azi la patinoarul arti
ficial „23 August" din București 
începînd de la ora 17 (arbitru : 
FI. Gubernu) urmînd ca mii- 
ne. la aceeași oră cele i 
formații °ă se întîlnească 
tr-un 
jocuri 
prilej 
zicem 
noștri 
cadrul 
2—5.

două 
i în- 

Ambele 
si intr-un 
— ca să 
hochei știi

meci revanșă.
se constituie 
de reabilitare 
așa — pentru 
care au pierdut jocul din
„Cupei Federației" cu



COMPETIȚII DOTATE CU „CUPA 16 FEBRUARIE"
în ultimele două săptămîni 

au avut loc în țară numeroase 
Întreceri sportive dotate cu 
„Cupa 16 Februarie". Iată cî- 
teva dintre acestea, relatate de 
corespondenții ziarului nostru :

• CONSTANȚA. ~
proprie.
sportivă C.F.R. Constanța a or
ganizat 
tat cu 
rie". ----- — .
parte oameni ai muncii din di
ferite întreprinderi constănțe- 
ne. învingători au fost : C.F.R. 
Constanta I (f) și Chimpex 
Constanta (m) — pe echipe ;
G. Silvestru (Chimpex) și 
Ghiultem Ablachim (C.F.R.I.) 
— Ia individual. (Radu 
GHEORGHE. coresp.).

O BUCUREȘTI. Clubul Ra
pid a organizat în • sala Giu- 
lești o întrecere dotată cu 
„Cupa 16 Februarie" pentru 
juniori mici și mari la haltere. 
In cadrul concursului, la care 
au asistat multi spectatori, 
Nitu Vlad (100 kg) de la Ra
pid a stabilit un nou record 
national cu 180 kg Ia stilul a- 
runcat (v. rec. 177,5 kg). Tro
feul pus în joc a revenit clu
bului Steaua, urmată în clasa
ment de Rapid, Olimpia și Se
mănătoarea (N. ȘTEFAN și O. 
GTHT. coresp.).

® IAST. In organizarea 
Inspectoratului școlar județean 
și a C.J.E.F.S. Iași, crosul des
fășurat în localitate în cinstea 
zilei de 16 Februarie a reunit 
la start circa 5 000. de tineri. 
(D. nv*r'GNFSCU  — coresp.)

Ion. De fapt de la aceeași în
treprindere au venit lăcătușii 
A. Grinciuc, M. Kurt, electri
cienii N. Păuna și C. Toma 
Ș.a.
• A început concursul. Șahiștii 
fruntași se opresc în fața fie
cărei table,, dau mîna cu ad
versarul și efectuează prima 
mutare. Liniște. Se aud suspi
ne. Micuții privesc cu ochi 
mari, atenți, emoționanți, fie
care clipire a maestrului din 
față. Unul rotofei, cu zulufi de 

nal; cel puțin trei titluri de 
campioni ai țării la juniori II 
și III, alte șase locuri pe po
dium în campionat, dominarea 
competițiilor rezervate copiilor 
și juniorilor. Obiective realiza
bile, ele ar putea fi chiar de
pășite, cu condiția ea muncii 
competente șl pasionate a ca
drelor de profesori-antrenori 
(modele. Dorin Moruțan, Con

ține sulte de câștiguri la mal 
multe categorii • In aceste zile 
continuă vtnzarea biletelor pen
tru tragerea Loto t de duminică 
a februarie 1*S2 — prilej de noi 
șl mari succese la acest sistem 
«ta joc simplu și avantajos. La 
categoria I a tragerii similare 
din 7 februarie >.c., au foot atri
buite * CIȘTIGURI A CITE 
M.8M M pe bilete achitate 180% 
Șl 7 CIȘTIGURI A Cin n.s#o 
M p* Mtete achitate 15%, la ca

HUNEDOARA. C. S. Corvi- 
nul Hunedoara a inițiat un 
turneu de fotbal pentru juniori 
lar care au participat 7 echipe 
din Hunedoara. Sibiu, Brad, 
Te. 
echipei 
Corvînnl 
coresn.)

« TG. 
lectromureș din localitate 
desfășurat o gală de box 
care au luat parte pugiliști de 
la Voința Reghin, Metaloteh- 
nica Tu. Murea, Lemnarul 
Flectromureș Tg. Mureș, 
mai buni s-au dovedit : 
Nașe. A. Olariu, A. Teodores- 
cu (Voința). V Rădulescu si A. 
Biro (Metalotehnica), I. Toaso 
(Lemnarul). D. Giurca (Elec- 
tromures) (C. ALBU, coresp.).

CARMEN BUNACIU, 62,79 LA 100 M SPATE

SIBIU 15 (prin telefon). în
trecerile „Cupei 16 Februarie" 
desfășurate în bazinul de 25 m 
din localitate s-au încheiat cu 
citeva rezultate de bună va
loare din rîndul cărora se des
prind performanțele 
de Carmen Bunaciu 
spate — 29,47, record, 
spate — 62,79 și 400 m 
4:51,74) și Anca 
(30,17 — record junioare, 64,07 
și 4:43,58 — record). Alte re
zultate : Iuliu Folert 69,10—100 
m bras și 2:30,72—200 m bras,

APROAPE 600 DE ATLEȚI IN

In sala „23 August" a avut 
loc, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, tradiționala competiție 
dotată cu „Cupa 16 Februarie", 
întrecerile, desfășurate, în or
ganizarea clubului Rapid, s-au 
bucurat de o participare foar
te numeroasă (aproape 600 de 
concurenți !), la probele de 
sprint fiind necesare multe se
rii, unele cu nouă sau chiar 
cu zece alergători 1 O notă 
bună pentru Organizatori și 
arbitri, care s-au achitat cu 
bine de această misiune difi
cilă. Pe lîngă, de-acum consa- 
crații, Mihaela Stoica, Adrian 
Proteasa și Dan Simion, s-a 
evidențiat tînăra (14 ani) re
prezentantă a C.S.Ș. 4 Buc„ 
Iuliana Bogdan (pregătită de 
prof. Alex. Ardeleanu) care 
reușește al treilea rezultat de 
1,70 m consecutiv, anunțîndu- 
se drept o 
în înălțime.

Rezultate 
BAȚI : 50
(Știința C-ța) 
jocaru (Știința C-ța) 5,8, 3. O. 
Hăpăianu (Dinamo) 5,9 : 50
mg : 1. D. Silișteanu (Rapid) 
6,9, 2. S. Dumitrescu (Petro
lul PI.) 7,0, 3. Șt. Florpiu
(Știința C-ța) 7,0 : lungime : 1. 
D. Simion (Rapid) 7,60 m, 2. 
Gh. Cojocaru 7,33 m, 3. V. Cos- 
tache (Rapid) 7,33 m ; înălți
me : 1. Ad. Proteasa (Steaua) 
2,15 m, 2. V. Szekely (IEFS) 
2,00 m ; greutate : 1. Gh. 
ciunescu (Steaua) 17,52 m, 
Savu (Metalul) 16,40 m, 
Tirichită (Steaua) 
FEMEI : 50 m :
Stoica (Rapid) 6,4.

FLORENȚA MIHAI Șl LIVIU MANCAȘ - CIȘTIGATORI

In două săli bucureștene. „23 
August" și Steaua, s-au dispu
tat. timp de o săptămînă. în
trecerile „Cupei 16 Februarie" 
la tenis, rezervate seniorilor și 
juniorilor In general se poate 
spune că au fost jocuri de bun 
nivel, cîțiva dintre tinerii te- 
nismani remarcîndu-se> atît da
torită rezultatelor obținute, cît, 
mai ales. procedeelor tehnice 
însușite. Astfel, Alice Dănilă — 
în continuă ascensiune — și-a 
perfecționat vizibil lovitura de 
serviciu, imprimîndu-i forță și 
precizie, cum de asemenea tre
buie remarcată la această tînă- 
ră jucătoare, tendința tot mal 
pregnantă de a veni la fileu. 
Otilia Pop (Dunărea Galați, 14 
ani) a ajuns pînă în finală, 
fiind întrecută de o altă tocă
toare talentată. Monica Radu.

Tată cîștigătorii probelor. 
Simplu seniori : Livlu Mancaș 
(Steaua) — Bebe Almăjan (Jiul 
Petroșani) 6—1. 6—2 ; în semi
finale : Almăian — Dorian An
tonescu 
Mancaș 
(Steaua) 
nloare : 
mo București) 
(Dinamo București) 7—5, 6—2 ; 
în sem’finale : M’hai — Lumi
nița Sălăian (Politehnica Cluj- 
Napoca) 6—2, 6—3 ; Dănilă — 
Mariiona Totoran (Dinamo

Pe arena
de popice. Asociația

un turneu do- 
„Cupa 16 Febrtta- 

la care au luat

Hunedoara. .Sibiu,
Mures. Trofeul a revenit 

clubului organizator, 
Tto^ndoara (I. VLAD,

MUREȘ. In sala E-
s-a 
la

st
Cei 
D.

(T.CB.) 6—3, 6—3; 
— Andrei Leonte 
6—4. 6—4. Simplu se- 

Florența Mihai (Dina- 
Alice Dănîlă

SELECȚIA a 
(Urma?* * din nag V

chiar șl altele din cuprinsul 
Județului Maramureș. Altfel 
spus. Investigarea este de pro
porții, ea cere și timp, șl spe
cialiști care să o realizeze.

Obiectivele anului in curs 
atnt destul de modeste în raport 
eu cerințb promovării elemen
telor spr nivelul internațio

ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MAKII.E SUCCESE VA AȘ

TEAPTĂ 1 • La agențiile Loto- 
Pronosport se mal pot procura 
doar astăzi bilete cu numerele 
preferate pentru tragerea obiș
nuită Pronoexprcs de miercuri 
17 februarie 1932. Se reamintește 
el o formă avantajoasă «te Joc, 
utilizată cu succes de tot mal 
multi participant!, o constituie 
variantele și combinațiile „eap 
de pod", achitate IM*/,  sau ta 
cotă de 15%. pe care se pa*  ob

realizate 
(50 m 
100 m 

spate — 
Pătr&școiu

speranță a săriturii

tehnice 
m : P.
5,8. 2.

BAR-
Stanciu 

Gh. Co-

Cră-
2. V.
3. S. 

m ;
1.
2.

16,38
Mihaela
L. Ne-

LA TENIS

6—4. 
în semifinale : Radu — 

Ștefănescu (T.C.B.)

București) 6—2,- 7—6. Simplu 
juniori : Dorel Pop (Steaua)— 
Dumitru Ciucă (Dinamo) 7—6, 
6—3 ; în semifinale : Ciucă — 
Cristian Moroșan (Progresul)
6— 3, 4—6, 6—2 ; Pop — Ion
Șesu (Dinamo) 6—4, 6—4. Sim
plu junioare : Monica Radu
(Dinamo) — Otilia Pop7— 5; - .. . -
Cristina
6—1, 6—4 ; Pop — Mirela Trăi- 
staru (Steaua) 6—2, 6—3. ® 
Ieri. în sala din calea Plevnei, 
au început întrecerile „Cupei 
Steaua", competiție rezervată 
seniorilor.

Doina IONESCU —. coresp. 

Concursul de lupte libere do
tat cu „Cupa 16 Februarie" va 
avea loc la Bușteni, in zilele de 
18 și 19 februarie și nu în zi
lele de 17 și 13, așa cum 
sese anuntat inițial.

LA GRIV1ȚA ROȘIE, DUMINICA, APROAPE 200 DE COPII 
JUCAU ’

(Urmare din pag 1)

RIGUROASĂ

ambele recorduri de juniori, 
Ștefan Mitu 2:12,20—200 m mixt 
și 4:46,32—100 m mixt ; Cris
tian Ponta 4:47,46—400 m mixt; 
și 4:14,38—400 m liber ; Costin 
Negrea 
Flavius 
fluture ;
1500 m 
Teodora 
m liber 
ber, record
Palencsar 17:43,25 ; Luciela Mi- 
hăilescu 2:27,51—200 m mixt. 
(I. lonescu — coresp.)

4:07,84—400 m liber ; 
Vișan 2:09,48—200 m
Eugen Nan 16:27,30— 

liber, record juniori ; 
Hauptricht 4:26,71—400 
și 17:26,13—1500 m li- 

junioare ; Eniko

SALA DE LA „23 AUGUST" I

govan (Steaua) 6,5, 3. O. Șo- 
mănescu (Steaua) 6,5 ; 50 mg :
1. Stoica 6,9 2. G. Coteț
(CSȘ Focșani) 7,4 ; lungime :
l. Corina Țifrea (St. roșu Bv.)
6,10 m, ‘ “ ................~
5,81 m ;
Bogdan 
(Rapid) 
Mioara
m, 2. FI. Crăciunescu (Steaua) 
16,43 m.

COPII I : 50 m. b. : N. Co- 
man (CSȘ 4) 6,8 ; 50 m f : Flo
rina Meder (Viitorul) 7,2 ; 
lungime : V. Oltenescu (Steaua) 
5,30 m ; lungime f : Mirela 
Belu (CSȘ Caracal) 4,56 m ;

........  1. L. Balica (CSȘ 8)
2. M. Dincă (CSȘ 8)

2,50 m. 3. V. Diaconescu (CSȘ 
Triumf) 2,50 m.

Andi VILARA — coresp.

2. E. Aflorii (Steaua) 
înălțime : 1. Iuliana
1.70 m, ' 2. C. Ivașcu

1.70 m ; greutate : 1
Boroș (Dinamo) 17,82

prăjină :
2,50 m,

★

• „Cupa 16 Februarie" la cros, 
aflată la cea de a 39-a ediție, 
s-a desfășurat în condiții bune 
și a reunit numeroși alergă
tori. Premierea concUrenților 
fruntași a fost făcută de maes
trul emerit al sportului, fostul 
recordman național Radu Ioni- 
ță, în virstă de 70 ani ! Iată 
cîștigătorii : junioare — 2000 
m: Corina Căprărescu (Steaua), 
echipe — Dinamo ; juniori 
5000 m : I. Mardare (IEFS), 
chipe — Steaua ; tineret 
6000 m : I. Lemnaru (IEFS), 
chipe — Steaua ; senioare 
3000 m : Aurica Mitrea (IEFS), 
echipe — IEFS ; seniori — 
7000 m : Gh. Buruiană (Rapid), 
echipe — Rapid. Trofeul a re
venit clubului organizator.

e-

e-

• „Cupa C.S.Ș.A. 
pentru juniori III (27 
februarie) va începe 
dimineață, la ora 8,30 
ficări la toate probele, 
amiaza, la ora 15,00 vor avea 
loc semifinalele.

4“ 
și' 28 

simbătă 
cu cali- 

După-

nr.

ÎNTRECERI LA LUPTE LIBERE

fu-

ȘAH...

culoarea griului, își dă cu 
ma peste frunte : „Phii. 
dus calul !“. încet, încet, 
rea majoritate se pleacă 
povara necruțătorului : 
Se ridică, își 
„Data viitoare" 
unul. Rămîn cu 
doar 7 : trei care au obținut 
victorii — 
5), I. Nica 
M. Anghel 
patru, cu 
Magdalena 
192), F.
Sferdie (Lie. N. Bălcescu) 

pal- 
S-a 
ma- 
sub 

„Șah !“ 
string piesele, 
mormăie cîte 

fruntea sus

A. Tantu (Se. gen. 
(Lie. mat.-fizică 1), 
(Lie. IRMA) Și alți 

remize — G. Stan, 
Cureu (Șc. gen.

Rrdticti si Rodiră

stantin Petrișor, Maria Târță. 
Alexandru Moșoni) să i se aso
cieze înțelegerea mai largă a 
organelor sportive locale. A- 
vem în vedere o mai convena
bilă utilizare (de grupele de 
atletism ale clubului) a ame
najărilor de la Stadionul mu
nicipal, încheierea lucrărilor de 
amenajare a stadionului de 
atletism din cartierul nou, din 
vecinătatea Săli! sporturilor și 
a bazinului olimpie.

tegoria a n-a 14,S# etștiguri a 
cite 6.580 lei etc. Șl dv. puteți 
avea satisfacții asemănătoare sau 
chiar mai mari la tragerea de la 
rfîrșitul acestei săptămtnl. bine
înțeles cu condiția de a parti
cipa...
• ClȘTIGURILE TRAGERII

„PRONOEXPRES" DIN 10 FE
BRUARIE 1982. Cat. 1 : 5 variante 
25% a 11.871 lei ; eat. 1 : 7 va
riante a 6.482 lei ; cat. 8: 03,28 a 
716 lei ; cat. 4 : 273,75 a 185 lei ; 
cat. 5 : *19  a 108 lei ; eat. 8 : 
12.783,35 a M lei ; cat. 7 : *73  a 
IM lei ; cat. * : C.934,25 a M lei.

Ru6T»u$tii fruntași înaintea campionatului

FARUL PREGĂTEȘTE RETURUL
CA NICIODATĂ, IAR GÎNDUL îl ESTE

LA CEL DE AL 4-lea TITLU!
Din nou acasă, după un foar

te interesant itinerar hivernal 
care i-a purtat pe rugby știi 
formatiei-fanion al Litoralului 
pe ruta Constanța — Piatra 
Neamț — Llannelli — Cardiff
— Haverford — Milford — 
Constanta. Un turneu de pre
gătire în Țara Galilor'— o do
vadă concretă a grijii deose
bite cu care este înconjurat 
FARUL, cel mai bun XV ex- 
tra-bucureștean, puternic lan
sat (oh, da I) spre cucerirea 
celui de al patrulea titlu în 
ultimii șapte ani.

Ce a fost în Britania ? O 
victorie (21—13 cu selecțio
nata districtului Haverford
west). două înfrîngeri (4—11 cu 
Milford și 6—18 cu Llanelli, 
aceasta cîndva o parteneră de 
prim rang a înseși echipei 
noastre naționale, amintim, în 
turneul din cadrul Festivalului 
mondial al tineretului și stu
denților, la Moscova în 1957) 
onorabile, avînd în vedere va
loarea înaltă a adversarelor. 
Important e mai ales faptul că 
dobrogenii s-au dovedit buni 
amabsadori ai rugbyului nos
tru. Ca atare au si fost tratați*  
Cum altfel am putea interpre
ta faptul că toți componenții 
XV-lui, care poartă nădejdile 
sDortive ale marelui port de la 
Marea Neagră, au fost oaspeți 
de onoare ai celebrei scene de 
pe „Arms Park" la partida de 
mare interes, din cadrul Tur
neului celor 5 națiuni, Țara 
Galilor — Franța. Cu 'greu 
și-ar fi nutut dori constănțenii 
un privilegiu mai ales, o va
cantă de iarnă mai agreabilă. 
„Un turneu pe deplin reușit”
— ne asigură maestrul Mihal 
Naca, cel care — se vede —își 
conduce bine corabia . ..

Dar acum, acasă, toate gîndu- 
rile celor de la Farul zboară 
obsesiv spre CAMPIONAT. Pe 
cînd un nou TITLU la Cons
tanta ? — se întreabă ei. jucă
tori și suporteri, considerînd că 
ar cam fi... timpul ; de la ul

PRIMELE GALE IN
Luni, Ia Galați și Tg. Jiu, au 

început întrecerile „Turneului pri
măverii" la box, primul concurs 
de selecție din acest an în vede
rea participării la campionatele 
mondiale din lima mai.

GALAȚI. Peste 1500 de specta
tori au fost prezenți la Sala spor
turilor din localitate pentru a ur
mări prima reuniune din cadrul 
turneului organizat în marele 
port dunărean. Aid sînt prezenți 
78 .de boxeri de la categoriile 
muscă, pană, ușoară, mijlocie 
mică și semigrea, cei mai mulți 
concurenți aflîndu-se la catego
riile pană și mijlocie mică (cîte 
19). In prima reuniune s-au 
disputat nouă partide, în două 
dintre ele evoluind și sportivi 
valoroși, cu multă experiență 
competițională : Titi Cercel (Di
namo) și Carol Hajnal (URBIS 
Buc.). Primul l-a întrecut la 
puncte pe M. Afloarei (Ceahlăul 
P. Neamț), iar al doilea a obținut 
o dedzie mult discutată (cu 3—2) 
în fața brașoveanului A. Prisăca- 
ru. Alte rezultate (pană) : V.
Bărbat (Cimentul Medg.) b.p. N. 
David (C.S.M. Sibiu), V. Popîrda 
(Ceahlăul) b.p. V. Șolt (Met. Cu-

ACTUALITĂȚI ÎN POPICE
• în meci restanță, în cam

pionatul masculin de popice 
(Divizia „A") — etapa a VIII-a 
a turului (reprogramată de că
tre F.R.P.) : CONSTRUCTO
RUL GALAȚI — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 4821 — 4869 p.d. 
(scor individual 1—5). Gălățe- 
nii au evoluat slab. Bucu-

ÎNTRECERI LOCALE
(Urmare din pag D

raport eu propria performan
ță, cît și cu standardurile im
puse de nivelul național și in
ternațional.

S-a instituit — deocamdată 
la patru din cele 13 discipli
ne prioritare — un șir de com
petiții locale de performanță, 
corelate cu manifestările pre
văzute in calendarul național 
și deschise tuturor categoriilor 
de sportivi, începînd cu copiii 
și terminînd cu seniorii, priori
tate avînd sporturile in care 
ieșenii activează în diviziile 

tima performanță maximă 
scurgîndu-se patru ani.. E mult, 
lar „vechea gardă". Florin Cc 
stantin, Dumitru Mușat, Mihai 
Holban, Cornel Vasile (dintre 
foștii Campioni), Gheorghe Du
mitru, Ghcorghe Varga (reve
niți pe meleagurile natale) nu 
prea mai are timp de aștepta
re. anii, care nu iartă, le leagă 
cu fiecare lună care trece noi... 
pietre de picioare ! Și cei ti
neri, din grupa celor ale căror 
ambiții sînt nemăsurate, nu 
prea vor nici ei să aștepte. 
Adrian Lungii, Gheorghe Văr- 
zaru, Nicușor Dinu, Romeo Be- 
zușcu, Gheorghe Florea, Adrian 
Pllotscbi, din „treisferturi “: 
Viorel Giuglea, Marian Na- 
che, Remus Marcu, Ene Necu- 
la, Florin Opriș, Dan Priseca- 
ru, Emil Grigore, din „înainta
re", socotesc că a venit „mo
mentul adevărului". Cu toții 
sînt încordați precum caii nă
răvași înaintea cursei.

Mihai Naca, mai calm, re
alist, ne spune : „Șanse ar fi, 
avem un retur relativ favora
bil, oricum convenabil. Și Di
namo, și Grivița, și Baia Ma
re, și Petroșanii vin cu toate 
la noi, Ia Constanța. „Afară” 
avem un singur meci realmen
te greu, cu Steaua. Sperăm, 
totodată, să căpătăm cîștig de 
cauză și să jucăm și meciul 
cu Rulmentul Bîrlad, pe care 
l-am pierdut (neașteptat) la 
„masa verde". Și atunci, bine
înțeles în caz de succes, vom 
fi foarte bine plasați Ia „so
sire...".

învingîncl în tur primele două 
favorite (Steaua și Dinamo), 
Farul și-a luat, de fapt, o pri
mă opțiune asupra titlului cu 
numărul 65. Un retur bine pre
gătit, fără poticneli, s-ar cu
veni să răsplătească eforturile 
constățenilor. a căror inimă 
mare bate atît de vijelios pen
tru rugbv. sport pe care-1 slu
jesc cu eficacitate, cu pasiune, 
și dragoste exemnlare.

Dimitrie CALLIMACHI

TURNEUL PRIMĂVERII11 LA BOX
gir) ; ușoară : M. Constantin
(Farul) b.p. G. Hudișteanu (Met. 
Buc.). (T. SIRIOPOL — coresp.).

TG. JIU. Numărul mare de par
ticipant! (121) i-a obligat pe or
ganizatori să programeze cîte do
uă reuniuni zilnic. în prima gală 
s-au disputat 12 meciuri, la cate
goriile cocoș și semiușoară, cei 
peste 1 000 de spectatori declarîn- 
du-se mulțumiți de calitatea par
tidelor. Iată cîteva rezultate mai 
importante (cocoș) : C. Gheorghi- 
șor- (Pis-tonuJ Slatina) b.p. S. 
Giurgiu (Voința Cj .-Napoca), N. 
Nicolae (Muscelul) b.p. M. Ni
colas (Oțelul Tîrgoviște), V. Stan- 
cu (Rapid) b.p. D. Neamțu (Vo
ința Tg. Jiu), D. Cipere (C.S.M. 
Drobeta Tr. Sev.) b.p. Gh. Bru
mă (Rapid) : semiușoară : N.
Brînzei (Ni-colina) b.p. G. Clrlan 
(A.S.A. Cj-Napoca), H. Sultan 
(Steaua) b.p. N. Tudoroiu (Voin
ța Brăila), V. Ioana (Muscelul) 
b.p. (M. Gruescu (Steaua), V. 
Donțu (Met. Sadu) b.p. C. Radu 
(Dinamo), N. Gurban (Met. Buc.) 
b.p. I. Geică (Met. Sadu), D. Cri- 
șan (C. S. Zalău) b.p. I. Cri- 
șan (Steagul r. Brașov). (M. BA- 
LOI — coresp.).

reștenii au cîștigat pe merit. 
Cei mai eficace : G. Covăseală 
836 p.d., respectiv G. Marin 
835. (T. Siriopol — coresp.)

® Returul campionatului Di
viziei „A" (ediția 1981/82) în
cepe la sfîrșitul acestei săptă
mâni, sîmbătă 20 februarie fiind 
programate meciurile feminine, 
iar duminică 21 februarie par
tidele masculine.

DE PERFORMANTA
naționale (indiferent de eșa
loane).

Pe primul plan a fost pus 
ATLETISMUL. I,a „Cupa la
șului" (cu accent pe probele de 
aruncări, sărituri și semifond) 
iau parte atleți ieșeni, dar vor 
fi invitați. și reprezentanți ai 
altor 12 județe, stimulîndu-se 
in felul acesta descoperirea de 
noi talente. Și tot pe această 
linie, a depistării cît mai de 
timpuriu a unor copii ar ’ să 
devină atleți de performanță, 
a fost înființat un campionat 
al școlilor generale Ia tetra- 
tlon. Au fost cuprinse toate 
unitățile, fiecare școală fiind 
arondată cartierului in care



. PATINAJ VITEZĂ
tigător la 5000 m cu 7:35,8 și 
Tibor Kopacz (S. C. Miercurea 
Ciuc), care a trecut primul li
nia de sosire în probele de 1500 
și 10 000 m, realizînd 2:05,5, 
respectiv 15:47,8.

După acest test a fost defi
nitivat următorul lot care va 
participa sîmbătă și duminică 
la un important concurs inter
național găzduit de orașul 
Kirov : Eva Sandor, Ion Opin- 
sariu, Tibor Kopacz, Dezideriu 
lenei, Andrei Erdely și Arpad 
Szekely.

E ÎN CLASAMENTELE
DE BASCHET

GRUPA 7—12
7. Farul C-ța 23 12 11 1867 :1873 35
8. „U“ Cj.-Np. 23 12 11 1766:1755 35
9. C.S.U. Sb. 23 11 12 .1859:1862 34

10. Dinamo Or. 23 10 13 1745 :1777 33
11. Urbis Buc. 23 9 14 1767:1939 32
12. Carp. Buc. 23 2 21 1635:2026 25

FEMININ. GRUPA 1--6 :
1. „U“ Cj.-Np. 28 22 1 1979 :1352 45
2. Po-lit. Buc. 23 18 5 1754:1441 41
3. Olimpia 23 15 8 1406:1465 38
4. Voința Buc. 23 15 8 1661:1383 38
5. Univ. Tim. 23 8 15 1448 :1568 31
6. Com. Tg. M. 23 6 17 1428 :1731 29

GRUPA 7—12
7. Prog. Buc. 23 12 11 1489 :1471 35
8. Crișul Or. 23 12 11 1702:1429 35
9. C.S.U. PI. 23 11 12 1564:1537 34

16. Voința Bv. 23 9 14 1393:1633 32
11. Mobila S.M. 23 8 15 1358:1503 31
12. Carp. Sf. Gh. 23 2 21 1220 :1845 25

EÎERCULANE
, ACASĂ“...
arul stațiunii Băile Herculane 
pre aceasta, din unghiul de 
vedere al organizatorului 7

— Am avut, acum, 20 de 
turnee, in frunte cu cel zonal, 
continuind ' cu celelalte două 
concursuri internaționale de 
fnaeștri și apoi open-ul in „sis
tem elvețian", pînă la întrece
rile rezervate jucătorilor fără 
categorie. Am oferit participan- 
ților 4 săli de joc spațioase, 
special amenajate, un cadru or
ganizatoric care, credem, a co
respuns tuturor exigențelor. 
Bineînțeles, ochii spectatorilor 
au fost ațintiți asupra marilor 
maeștri, dar noi am dorit ca 
toate concursurile incluse in 
Festival să reprezinte un suc
ces.

— ... și perspectivele ?
— Vrem să continuăm și, nu 

numai atît, să amplificăm ac
țiunea. Mă gîndesc că Festiva
lul nostru și șahul, in sine, 
pot fi căi proprii de promova
re turistică. Anul acesta am 
avut 40 de invitați de peste ho
tare, turiști care au jucat in 
concursurile clubului „Hercu
les". Ar putea veni, in viitor, 
sute sau mii de asemenea vi
zitatori. Să facem un Festival 
de mare amploare, deschis atit 
șahiștilor din țară, cit și celor 
din străinătate. „Capul de a- 
fiș" l-ar asigura totdeauna un 
turneu oficial, cu caracter in
ternațional. Am avut acum zo
nalul, pentru anul viitor am 
primi cu bucurie organizarea 
turneului interzonal feminin, 
in care apar și șahistele român
ce. Repet, dorim că Băile Her
culane să fie cunoscute pretu
tindeni, nu numai ca o stațiu
ne de prim ordin, cu excelente 
virtuți terapeutice, ci și ca un 
sediu al șahului, al sportului 
in general, punct de atracție 
pentru toți cei doritori de o- 
dihnă și reconfortare. Afișul 
ultimului Festival a fost un 
Hercules așezat pe un turn de 
șah. Fie ca acest simbol, para- 
frazind oarecum vechiul dicton 
latin .„mens sana in corpore 
sano...“, să dăinuiască pe mai 
departe in activitatea noastră 
pe acest tărim.

Radu VOIA

jucătoare de talent. La nive
lul vîrstelor celor mai mici, 
handbalul programează încă 
două competiții : „Cupa C.S.Ș. 
Mihai Eminescu" — care va 
avea loc în prima decadă a lu
nii martie și divizia școlară, 
cu prezența la start a nume
roase formații din școlile ge
nerale. Au mai fost instituite 
competiții de nivel local la 
lupte și judo.

Iată doar citeva inițiative în 
completarea calendarului com- 
petițional național, menite să 
mențină în activitate sportivii 
ieșeni de performanță de-a 
lungul unui întreg an calen
daristic. Ele trebuie, în mod fi
resc, să dea impuls ridicării 
valorii performanțelor sportivi
lor din această parte a țării.

I Conducătorul de joc, un „rol In suferință" 
la echipele divizionare. De ce ?

lOPDANtSCD: ,, DIRIJORUL ECHIPEI 
trebuie să fie 

PRINCIPALUL El ANIMATOR"
I 
I
I
I 
î
I

— Spune-mi, te rog, Iordă- 
nescu, cum vezi rolul dumitale 
de coordonator de joc la 
Steaua ?

— E un rol foarte important. 
Dar eu cred că e mai bine să 
zicem „conducător de joc“. E 
mai complet spus. Cel puțin 
așa cred eu, privind activitatea 
mea în teren : trebuie să fiu 
și. coordonator, și creator — 
noțiuni care, e drept, se apro
pie, se completează — și fina- 
lizator, ceea ce e o întregire. 
Toate la un Ioc contribuie la 
profilul jucătorului modern, 
spre care tind toți „copiii" a- 
flați acum sub culorile Stelei.

— Aminteai de rolul de Ana
lizator .

— Sincer să fiu, nu mă aș- 
, teptam să ajung golgeter al 
’ Stelei și cu atit mai puțin al 
| campionatului. Dar știam un 

lucru esențial, și anume că, in 1 fotbal, trebuie să se înscrie 
goluri. Nu poți fi fotbalist 
— mă gindesc ia jucătorii de 

■ cimp — dacă nu marchezi. Eu 
j am înscris 11 goluri în 14 me- 
■ ciuri și jumătate jucate în 
! toamnă...

— Să ne întoatcem la rolul 
tău de coordonator de joc la 
Steaua,..

I — Dificultatea de a fi con- 
I ducător de joc în teren, la 

Steaua*  este mai mare acum 
Idecît cu 1—2 ani în urmă. De 

ce ? Pentru că, din cauza 
schimbului de generații, echi- 

Ipa de acum este foarte tinără, 
experiența de joc a multor co
echipieri — mai redusă. Avem 

Iun „11” de perspectivă. Timpul 
va confirma, sau va infirma, 
valoarea noilor veniți. Tocmai

I CONDUCEREA
I

JOCULUI-UN ACT COLECTIV,
SUB 0 SINGURĂ Șl AUTORITARĂ „BAGHETĂ"
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I
I Adică, 

jucă- 
jocul 
După 
apro- 

însă 
foar- 

echipe cu foarte 
Ceea ce, sin- 

ni se pare rea- 
curind, atita 

destule formații 
care nu reușesc 

un singur

I
t
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Punem punct, în acest nu
măr al ziarului nostru, anche
tei pe tema conducătorului de 
joc în fotbalul nostru divizio
nar. La capătul unei dezbateri 
pe care o apreciem, în egală 
măsură, interesantă și utilă, 
dar care, credem, nu și-a e- 
puizat nici pe- departe spațiul 
ce i s-ar fi cuvenit, să încer
căm a enunța acum, pe scurt 
— la momentul concluziilor, 
folosindu-ne, evident, de conți
nutul răspunsurilor primite — 
cîteva din ideile de bază care 
să poată da un contur cît mai 
exact noțiunii și rolului con
ducătorului de joc în fotbalul 
modern, în fotbalul nostru.

Prima idee ar fi aceea po
trivit căreia conducerea jocului 
in teren este astăzi, ca și în 
urmă cu ani, încă de pe vre
mea W.M.-ului, o condiție prio
ritară a fotbalului de perfor
manță. Problema care se pune, 
în prezent, este modalitatea 
concretă de realizare a acestui 
rol în cimpul de joc. 
prin unul sau mai mulți 
tori. Există și soluția ca 
să fie condus de... echipă, 
unii, chiar într-un viitor 
piat. Aceasta presupune 
un nivel valoric colectiv 
te ridicat, echipe cu 
mulți „soliști", 
cer vorbind, nu 
lizabil prea 
vreme cît sînt 
in Divizia „A" 
să găsească măcar 
jucător capabil să îndeplineas
că condițiile ce se cer unui ve
ritabil conducător de joc.

în ceea ce privește atribui
rea unui asemenea rol, se mai 
consideră — și nu fără temei — 
că aceasta reprezintă, în fapt, 
concretizarea unei vocații 
strins legată de însușirea unui 
ansamblu de calități fizice, teh
nice și morale, cărora trebuie 
să li se adauge și experiența 
competițională. La modul op
tim, activitatea concretă a con
ducătorului de joc în teren se 
caracterizează prin simpli
tate, mișcare permanentă in 
spațiu, capacitate de efort, a- 
bilitatc tehnică, clarviziune și 
logică tactică, un deosebit simț 
al anticipației, oportunitate in 
execuții, și, nu în ultimul rînd, 
spirit de echipă și... altruism. 
Accentuînd asupra acestei din 
urmă condiții, pe care mulți 
o ignoră adeseori dintr-o a- 
numită mentalitate, putem da 
exemplul unor jucători foarte 
valoroși, ca lordănescu sau Bă

de aceea rolul meu este mai 
dificil. Trebuie să coordonez 
acțiunile lor, să-i încurajez, 
totodată, dacă nu le-a „ieșit" 
o pasă sau un artificiu tehnic. 
Experiența pe care o am, de 
mai bine de un deceniu în pri
ma divizie, mă face să spun 
că în fotbalul de azi — dato
rită perfecționării generale a 
jucătorilor, a măsurilor de 
precauție luate de apărări — 
este necesară prezența mai 
multor jucători cu funcții co
ordonatoare. Cite unul chiar în 
fiecare compartiment. Din „ma
șină de pase", conducătorul 
trebuie să devină dirijorul e- 
chipei, strategul și principalul 
ei animator.

— Asta nu-i sinonim cu a 
polariza acțiunile ? Și polarizînd 
acțiunile nu atragi asupra ta 
un marcaj foarte sever din par
tea adversarului ? Dacă marca
jul la coordonator reușește, în
seamnă că echipa este dere
glată .. .

— Sigur, un antrenor cu 
„ochi" pune imediat un „jan
darm" pe conducătorul de joc al 
echipei adverse. Dar eu, la 
Steaua, de pildă, nu adun min
gile pentru a Ie „prelucra", ci 
joc astfel incit să-mi activizez 
partenerii. Este și acesta un 
mod de a conduce jocul, nu 1

— Desigur. Astăzi, conduce
rea atacului devine tot mai co
lectivă ...

— In anumite momente, șl 
alțî jucători trebuie să fie ca- 

. pabili să' preia și să execute 
sarcini cu caracter coordonator 
dacă dirijorul echipei este mar
cat foarte strins.

Mircea TUDORAN

lăci, care prin modul lor de ac
țiune de multe ori individualist, 
egoist chiar, se situează, nu o 
dată, sub cota de calitate a u- 
nui veritabil conducător de joc. 
Adică așa cum au fost Con
stantin, Dumitriu II, Dembrov- 
schi, Petschovschi ; așa cum 
sînt : Dumitru, Simionâș, O. 
Ionescu, Mulțescu, sau pînă de 
curînd Lucescu 
să ne referim 
exemple.

Vorbind 
conducere

și Dobrin. Ca 
doar la cîteva

activitatea de 
echipei în teren,

de 
a

aceasta nu trebuie deloc înțe
leasă ca avînd un caracter 
strict unilateral. într-o discuție 
mai veche cu antrenorul timi
șorean Ion Ionescu, acesta fă
cea remarca, deosebit de inte
resantă și reală în același timp, 
că actul de conducere în cîm- 
pul tactic, de coordonare a ac
țiunilor unei echipe presupune 
un rol activ și al jucătorului 
sau jucătorilor impropriu 
numiți și considerați „conduși".' 
De aici și ideea că, în cadrul 
unei formații, conducerea jocu
lui este în esență o operă co
lectivă, ceea ce nu înseamnă, 
totuși, o pluralitate a funcției 
de conducător de joc. în teren 
acesta este bine să fie unul 
singur. Ca și dirijorul unei or
chestre. Dar munca lui de con
strucție a jocului se impune a 
fi susținută — înțeleasă, în 
prealabil — mai cu seamă în 
condițiile- înăspririi marcajului 
în fotbalul modern, de activi
tatea celorlalți coechipieri și în 
primul rind a acelora valoroși. 
Și cu cît o echipă va avea mai 
mulți fotbaliști de acest tip, 
coordonatori, conducerea jocu
lui va fi mai bine rezolvată ; 
iar personalitatea conducătoru
lui de joc, pe un astfel de fond 
valoric, mai bine evidențiată. 
Să ne amintim, cu acest pri
lej, de marele Inter, de (la fel 
de) marele Ajax sau, la noi de 
C.C.A., Dinamo, Rapid și, mai 
recent, de Universitatea Cra
iova.

Așadar, ideea actului colec
tiv de coordonare a jocului 
sub o singură „baghetă" (două 
săbii într-o teacă, se știe, 
încap niciodată) pare cea 
aproape de realitate, cel pu
țin la scara prezentului, 
spun că antrenorul trebuie 
fie conducătorul de joc, chiar 
dacă stă Ia marginea terenu
lui. Dar și în acest caz este 
nevoie, în C’mmil de joc. de 
on... „concer' maestru", de o 
minte limpede cum se spune,

nu 
mai

Unii
să

FI. HALAGIAN: „EU ÎMI
10 CONDUCĂTORI

DOBRIN A FOST 0
Realizările din sezonul de 

toamnă. îmbunătățirile sub
stanțiale pe toate planurile 
(disciplină, instruire și joc) 
ne-au făcut să aducem în dez
batere, în ancheta noastră, și 
„cazul F.C. Olt", un caz pozi
tiv, cum am văzut. Și am în
cercat să-l dezbatem cu Hala- 
gian, cu prilejul vizitei noas
tră la pregătirile de la Hercu
lane

— Florin Halagian, ți-am vă
zut evoluînd noua echipă și 
i-am căutat conducătorul de 
joc. Dar nu prea l-am găsit !

— Era și greu de depistat.
— Cine a fost oare ? Iovă- 

nescu. Șoarece. Nicolae sau. în 
ultimul timp, noul venit, Ro
taru ?

— Drept să spun, nici unul.
— !?!...
— De ce vă mirați ? Nu am 

desemnat pe nimeni pentru a- 
cest rol. De ce trebuie ca unul 
din jucători să ceară ca toate 
mingile să treacă pe la el. să 
fie „filtru", cum am auzit că 
se mai spune ? Asta nu în
seamnă altceva decît frînarea 
jocului. A încerca să-1 cauți pe 
coordonator cu orice chip, sau 
să te bizui doar pe el in reali
zarea ideii de joc, înseamnă să 
întirzii jocul, să oferi adversa
rului posibilitatea să se repli
eze.

— Deci, fiecare joacă cum 
vrea 1

— Nicidecum. Chiar acest lu
cru vroiam să-I spun. O echipă 
fără o idee tactică și fără dis
ciplină nu este echipă. Eu do
resc, și de aceea, sint, poate 
considerat prea exigent, ca fie
care din cei 10 jucători de 
cîmp să devină coordonatori 

să 
un 
un
se

de cineva căruia, în nevoia u- 
nei bune organizări și discipli
ne a jocului, să i se subordo
neze întreaga echipă. NUMAI 
ÎN ACEST FEL SE POATE 
CONTA PE EXPRIMAREA 
DEPLINA A CAPACITĂȚII 
COMBATIVE A UNEI FOR
MAȚII ȘI NUMAI ÎN ACESTE 
CONDIȚII SE POT ASIGURA 
PREMISELE UNUI FOTBAL 
DE CALITATE ȘI EFICACE.

Revenind, acum, în final, la 
situația din fotbalul divizionar 
românesc — pentru că, în fond, 
ancheta noastră a însemnat, 
într-un fel, și un semnal in 
legătură cu acutizarea crizei 
conducătorilor de joc — tre
buie să facem precizarea că, 
în condițiile dezvoltării fotba
lului pe plan internațional, nu
mărul relativ redus, în prezent, 
al unor jucători capabili 
îndeplinească cu succes
asemenea rol, constituie 
serios handicap. Acesta
resimte și pe plan competițio- 
nal intern, dar mai ales in 
confruntările internaționale, 
fie de club, fie la nivel repre
zentativ. Există, în momentul 
de față, prea puțini jucători 
apți să facă față cerințelor u- 
nui conducător de joc, în ade
văratul înțeles al cuvîntului. 
Și această situație se datorează 
mai ales faptului că preocupă
rile tehnicienilor noștri, în di
recția formării unor fotbaliști 
compleți sînt reduse. Mai toți 
așteaptă ca acest conducător de 
joc să răsară de undeva, din 
senin. Munca de selecție și 
după aceea de instruire, făcută 
cu pricepere și pasiune, 
lăsate pe plan secundar, 
aceea și rezultatele sînt... așa 
cum sînt ! De aici și calitatea 
scăzută a fotbalului nostru și, 
cu excepțiile_ cunoscute, 
versitatea 
gradul său 
redus.

O astfel 
poate — nu 
decît la măsuri care, de fapt, 
sînt la indemîna fiecărui an
trenor. A CĂUTA CU PERSE
VERENȚĂ TALENTE ȘI A LE 
FORMA ÎN SPIRITUL MARII 
PERFORMANTE ESTE ÎN 
FOND. O OBLIGAȚIE PRO
FESIONALA DE ÎNDEPLINI
REA CĂREIA DEPINDE ÎN
SĂȘI CAPACITATEA DE 
REALIZARE ȘI DE AFIRMA
RE A FOTBALULUI NOSTRU.

sînt
De

Uni-
Craiova, Dinamo, 
de competitivitate

de concluzie nu 
trebuie — să ducă

Mihai IONESCU

DORESC...
DE JOC 

EXCEPȚIE"
DAR, ÎN FRIMUL KiND, LE 
CER SĂ-ȘI ÎNDEPLINEASCĂ 
IN MOD RIGUROS SARCINI
LE DE JOC. Dacă toți partici
pă la ambele momente ale jo
cului, atac-apărare. dacă toț’ 
fac marcaj sau pressing, dacă 
jucătorul cu mingea e sprijinit 
de către coechipieri, atunci to
tul e perfect.

— Așa ar fi ideal, dar totul 
depinde de valoarea jucători
lor, de nivelul lor de pregăti
re și de registrul tactic stabilit.

— Am mai spus-o și o repet : 
la mine jucătorii trebuie să a- 
lerge, să alerge cit mai mult ; 
să facă un marcaj pină la ulti
ma picătură de energie (AD
VERSARUL JOACA PENTRU 
CĂ NU ESTE BINE MARCAT 
ȘI DIN ACEASTĂ CAUZĂ 
PRIMIM ȘI GOLURI CU NE
MILUITA LA FAZELE FIXE), 
apoi să joace. Avînd spatele a- 
sigurat (adică să nu primim 
gol), se joacă altfel faza de 
atac, nu hazardat.

— Și, totuși, ani și ani. Do
brin ți-a fost coordonator la 
F.C. Argeș

— E cu totul altceva. A fost 
o mare valoare și adversarul 
îl considera conducător de joc 
chiar și atunci cînd nu avea 
acest rol. Dobrin era luat in 
primire de cum intra pe teren. 
Cu abiiitatea-i cunoscută, cu 
tehnica sa, cu sclipirile Iui, cu 
momentele sale de inspirație, 
se elibera ușor de „paznicul" 
lui, pasa din deviere, muta jo
cul unde trebuia și devenea, 
prin valoare, prin ceea ce făcea 
in teren, coordonator. Ar fi fă
cut-o și fără să-i spună cineva, 
„Gicule, ai grijă că azi ești 
coordonator”. Marii jucători 
(Suarez, Di Stefand, Dembrov- 
schi Ia noi) devin coordonatori 
vrînd-nevrînd. Ei gindesc cel 
mai bine, ei joacă cel mai bi
ne, aleg soluția cea mai bună. 
La F. C. Olt, o echipă fără 
mari valori, cu mă străduiesc 
să-i ordonez jocul (și am re
ușit lucruri frumoase pînă a- 
cum), să fac din toți jucătorii 
oameni care să gîndească. Și 
atunci, și Nicolae, și Șoarece, 
și Cățoi, și tînărul Rotaru sau 
alții pot deveni coordonatori și 
trebuie să devină cînd faza 
le-o cere, să intuiască intenții
le coechipierilor. Dacă ai zece 
jucători buni. înseamnă că ai 
zece coordonatori de joc. A- 
ceasta este dorința mea ca an
trenor.

Constantin AlEXE

MECIURI AMICALE
• TURNEUL desfășurat în ora

șul venezuelean Merida, cu par
ticiparea echipelor Estudiantes 
Merida, Ula Merida, selecționatei 
divizionare a României, selecțio
natei secunde a U.R.S.S., repre
zentativei Hondurasului și forma
ției columbiene Santa Fe, a fost 
cîștigat de Ula Merida, care a în
trecut în finala competiției, cu 
scorul de 2—1 (2—1), echipa Hon
durasului.
• ECHIPA DINAMO BUCU

REȘTI aflată în turneu în Egipt, 
a jucat luni la Port Said cu for
mația Al Misr, partida j închein- 
du-se la egalitate 0—0. Anterior 
echipa Dinamo pierduse cu 1—3 
meciul susținut cu National 
Club din Cairo.

© AZI, LA ORȘOVA : ROMA
NIA — TURCIA (juniori). în 
orașul port la Dunăre se va dis
puta o nouă întîlnire amicală în
tre reprezentativele de juniori ale 
României și Turcie’, care se pre
gătesc pentru preliminariile Cam
pionatului european rezervat a- 
cestui etalon.

Reamintim că primul meci, des
fășurat duminică la Drob ta Tr. 
Severin, s-a încheiat la egalitate 1 
0—0.
• METALURGISTUL CUGIR —

JIUL PETROȘANI 0—1 (0—1).
Unicul gol a fost realizat de 
Lasconi (min. 10). <M. VÎLCEANU- 
ooresp.).
• AURUL BRAD — CARPAȚ1 

MIRȘA 4—2 (3—0). Autorii golu
rilor : Stoica (min. 7), Bucur 
(min. 15), Dos an (min. 36), Pe
trilor (min. 75), respectiv Bobu 
(min. 52), Domide (min. 83). (AL. 
JURCA, coresp.).

© VIITORUL MECANICA VAS
LUI — LAMINORUL ROMAN 
4—0 (1—0). Au marcat : Mardare 
(min. 40 șl 57). Stan (min. 55) și 
Alexandru (min 70). (M. FLO-
REA, coresp.).

© RECOLTA SALONTA — UNI
REA VALEA LUI MIHAI 1—3 
<1—0).. Au Înscris : V. Stoica, res
pectiv Agud, Klein și Kun II. (F. 
DARVASI. coresp.).
• ARMATURA ZALĂU — RA

PID JTROU 3—0 (3—0).
• C.SJW. SUCEAVA — CEA

HLĂUL P. NEAMȚ 3—1 (2—0).
• CHIMIA TR. MĂGURELE — 

DUNĂREA ZIMNICEA 5—1 (4—0).



CO'IPHITHLE EUROPENE
ttrilMftE DE VOLEI

Punct final în competițiile eu
ropene feminine de volei. In 
C.C.E. trofeul a fost cîștigat de 
echipa sovietică Uralocika Sverd
lovsk — 6 p. 2. Dokkum — O- 
landa 4 p. 3. Loliof — R.D.G. 2 p. 
4. Levski Șpartak — Bulgaria Op) 
iar în Cupa Cupelor victoria a 
revenit formației bulgare Ț.S.K.A. 
Sențemvrisko Zname care, în 
meTrul decisiv, a dispus de Di
namo Moscova cu 3-J1 (—13, 8,
H. 14). Pe locul 3 Slavia Bratis
lava și pe 4 Starlift Voorburg.

FINAL IN „RALIUL

IARNA RUSA“
S-a încheiat „Raliul Iama Rusă”

— etapă în .,Cupa Păcii”, rezer
vată piloților din țările socialiste
— desfășurat tn împrejurimile
Moscovei, la care au participat 
54 echipaje din 6 țări. După stră
baterea celor 718 km al raliului 
(cu 17 probe speciale) lată cîteva 
rezultate : 1. Cehoslovacia, 2.
U.R.S.S., 3. Polonia... 5. România
— pe echipe : 1. Skoda — pe 
mărci de fabrică 1. Vello Yum- 
puu-Aarne Timusc (Uniunea So
vietică) — la individual. Cel mai 
bun loc dintre cele 5 echipaje ro
mânești : cuplul E. Ion eseu — P. 
Flrcălăboiu (28).

FIȚA LOVIN PRIMA PERFORMERA

A SEZONULUI ATLETIC DE SALĂ
SOFIA, 15 (Agerpres). — 

Intr-un comentariu pe margi
nea concursului internațional 
atletic de sală de la Sofia, co
respondentul agenției de pre
să bulgare BTA subliniază 
excelentele rezultate ale se- 
mifondistei românce Fița Lovin. 
care ■ a realizat în probele de 
800 și 1 500 m, cu 2:00,74 și, 
respectiv, 4:06,92. cele mai

bune performanțe mondiale 
ale actualului sezon de sală. 
„După ce simbătă — se arată 
în corespondență — obținuse Ia 
800 m un nou record național 
de sală și cea mai bună per
formanță mondială a sezonului 
— atleta româncă Fița Lovin a 
cîștigat duminică proba de 
1 500 cu un timp, de asemenea, 
foarte bun — 4:06,92”.

VOLEIBALIȘTII DINAMOVISTI PLEACA LA PARIS
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victorie. La Palma de 
in 1981, n-a fost u- 
ne-am atins țelul, 

sincer vorbind — este 
totuși, să

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADJ
Arosa (Italia). A doua probă 

de coborire desfășurată pe pîr- 
tia din localitate a prilejuit 
victoria italiencei Doris 
Agostini, cronometrată 
1:36,67 (pîrtia a fost lungă de 
2460 m). în clasamentul „Cupei 
Mondiale” : 1. Erika Hess (El
veția) 268 p, 2. Irene 
(R. F. Germania) 254 
Christin Cooper (SUA) 156 p.

Garmisch - Partenkirchen 
(R. F. Germania). Schiorul a- 
merican Steve 
gat proba de 
(1:35,79) urmat 
Phil — 1:36,86.

clasamentul

de 
in

Epplc 
P, 3.

Mahre a cîști- 
slalom special 
de fratele său 

In urma acestor 
„Cupei

reprezentativei 
turneu amical, 

Zlatanov în te- 
ei 

cu voleiba-
glndul la 
Mallorca, 
șor, dar 
Acum — 
și mai greu. Sper,
triumfăm din nou...

— Desigur, ca și 
precedentă, hotărîtor 
babil meciul cu Ț.S.K.A. Mos
cova...

— Nu numai acesta, ci și cel 
din prima zi, cu campioana 
Italiei. „Azzurri" — cu o echi
pă care in mare a constituit 
sextetul de bază al naționalei 
peninsulare, învingătoare anul

la ediția 
va fi pro-

stop-cadru NATALIA PETRUSEVA
La ora actuală, 

Natalia Petrușeva 
este considerată, pe 
drept cuvînt, una 
dintre cele mal va
loroase patinatoare 
din lume. Dacă în 
anii din urmă ea a 
excelat în probele 
de viteză, acum, 
lată, ea se remarcă 
și în cursele pe dis
tanțe mal mari, tn 
ultimii doi ani. Pe
trușeva se remarcă 
în ierarhia interna
țională. tn 1930, la 
J.O. de la Lake Pla
cid ea a cucerit 
medalia de aur pe 
1 000 m și a fost 
campioană mondială 
și europeană la 
sprint (500 m) și la 
poliatlonul clasic. 
Anul acesta victo
riile ei au fost și 
mai semnificative. 
A cucerit într-o ma
nieră categorică tit
lul de campioană 
continentală la He- 
erenveen (Olanda) 
la poliatlon totali- 
zînd 173,3861 p cla- 
sîndu-se înaintea 
lui Karin Busch 
(R.D.G.) și a com
patrioatei sale Na
talia Glegova, la 
diferențe apreciabile. 
La aceeași compe
tiție ea a cîștigat 
medaliile de ’ aur la 
500 m 
i 000 m 
la 1 500

Tot în 
C.M. de 
(Olanda) . . _ 
în cele două probe de 500 m 
(41,58 și 41,55) și de 1 000 m 
(1:25,69 și 1:24,02), totalizînd 
167,985 puncte și consemnind ast
fel o victorie categorică în fața 
următoarelor clasate, Karin Busch 
— 169,360 p și Monika Holzner 
(R.F.G.) 169,740 p.

Cine este Natalia Petrușeva ? 
Ea are 26 de ani și este profe
soară de spert de cîțiva ani, fiind 
absolventă a Institutului- superior 
de cultură fizică și sport din 
Moscova. In 1976 s-a căsătorit cu 
asistentul universitar Anatoli Pe- 
trușev. Acum ei au un băiat de 
5 ani. pe Alioșa care și-a încăl
țat ghetele cu patine și aleargă 
pe luciul gheții în urma părinți
lor săi. Natalia Petrușeva (năs
cută Perfirieva) a fost descope
rită de antrenorul Mihailov, fost 
și el — acum cîteva decenii — 
un valoros patinator. După 
s-a căsătorit. Natalia l-a avut ca 
antrenor pe soțul ei, cu ani în

mătoare s-au clasat Andr 
Schone-Mitscherlich (R.D.l 
170,699 p și Natalia Petrușe 
(U.R.S.S) 171,231 p.

Praga (Cehoslovacia). In d( 
biul competiției internațion: 
de hochei dotată cu premi 
ziarului „Rude Pravo” repr 
zentativa U.R.S.S. a dispus 
5—3 (1—2, 2—0, 2—1) de sele 
ționata Cehoslovaciei. F< 
mația Uniunii Sovietice cond 
ce cu 10 p din 5 meciuri.

Raubici (U.R.S.S.). Campi 
natele mondiale de biatlon s- 
încheiat cii proba de ștafetă 
4 X 7,5 km (seniori) in ca 
victoria a aparținut reprezent 
tivei R. D. Germane 1.39:45,1 
urmată de Norvegia 1.40:53, 
și U.R.S.S. 1.41:09,53. •

Tokio (Japonia). în turne 
de hochei din localitate o s 
lecționată a U.R.S.S. a într 
cut reprezentativa Japoniei i 
2—1 (1—1, 1—0, 0—0).

rezultate , .
Mondiale” are pe primele trei 
locuri pe : 1. Phil Mahre (SUA) 
287 p, 2. Ingemar Stenmark 
(Suedia) 204 p, 3. Steve Mahre 
(SUA) 117 p.

Inzell (R. 
Campionatul 
de patinaj 
s-a încheiat cu victoria 
natoarei Karin 
(R.D.G.) Care cu un total 
168,271 p a stabilit un nou re
cord mondial. Pe locurile ur-

trecut in fața 
noastre intr-un 
și cu bulgarul 
ren — speră să-și dispute 
cupa în ultima zi, 
liștii sovietici. Va trebui, deci, 
să jucăm tare chiar din start.

— Ai văzut-o în recentul tur
neu din R. D. Germană pe 
campioana sovietică. Ce impre
sie ți-a lăsat ?

— Este, după părerea mea, 
mâi puternică decit cu un an 
în urmă. Creșterea valorică o 
datorează pe de*  o parte noii 
sale achiziții, internaționalul 
Iuri Pancenko, trăgător tinăr 
și viguros, și titularizării unui 
alt ridicător, Valeri Losev, în 
locul lui Starunski. Sovieticii 
au jucat foarte bine in turneul 
amintit, arătînd o formă deo
sebită. Era insă un turneu a- 
mical, in timp ce la Paris 
miza competiției poate deter
mina modificări de randament 
de o parte sau alta. în ce 
ne privește, aș vrea ca tonu
sul echipei noastre să fie ri
dicat. Și să „meargă" serviciul 
și blocajul...

— Cum au decurs pregătiri
le lui Dinamo 
tantul examen ?

— Din păcate, 
parcurs o serie 
bilități de 
Oros, Dumănoiu, Căta-Chițiga), 
care nu mi-au îngăduit să des
fășor o pregătire uniformă cu 
toți componența echipei. Pe 
de altă parte, calendarul cupei 
nu mi-a dat răgaz pentru o a- 
decvată 
nă, așa 
plinesc 
dind o 
pectului 
tele tehnico-tactice.
fi realizat ceea ce trebuie pen
tru creșterea competitivității e- 
chipei. Și, împreună cu băieții, 
care sînt optimiști, nădăjduiesc 
să adăugăm trofeului de 
trecut încă unul..

F. Germania), 
mondial feminin 

viteză (poliatlon) 
pati- 

Enke-Busch 
de

TURNEUL DE ȘAH

NOU RECORD MONDIAL 
IA NATAIIE

MOSCOVA, 15 (Agerpres). — 
In cadrul campionatelor unionale 
de natație de la Moscova, Vladi
mir Salnikov a stabilit un nou 
record mondial în proba de 800 
m, cu timpul de 7:52,83. Vechiul 
record aparținea aceluiași sportiv 
— 7:56,43 — și fusese stabilit tn 
urmă cu 3 ani.

DE LA JAKARTA
JAKARTA, 15 (Agerpres). — ! 

turneul internațional de șah < 
la Jakarta după 5 runde pe pr 
mele locuri ale clasamentului i 
află iugoslavul Hulak și americ. 
nul Henley cu cîte 4 p. din 5 p< 
sibile urmați de Kurajlta (Iug< 
slavia) 3,5 p. Marele maestru r< 
mân Florin Gheorghiu, care a r- 
mizat partidele susținute în uit 
mele runde cu Henley și Kuri 
jita, a acumulat 2 p.

ulti

pentru impor-

AGENDA SAPT AMINII

tet 
pat

avut pe 
indisponi- 

(Enescu,

am 
de 

moment

TURNEUL RUGBYȘT1LOR BĂIMĂRENI IN MAREA BRITANII

la Alkmaar

■■i
■
pi

f's-i

pregătire fizică de iar- 
că am încercat să su- 
această lacună acor- 
pondere mai mare as- 
fizic în antrenamen- 

Sper să

Echipa de rugby Știința CF.MIN 
Baia Mare a susținut alte do
uă meciuri în Marea Britanie. 
In compania formației Abera- 
von, una dintre fruntașele rug
by ului galez, XV-le maramu- 
-resan a făcut un ioc unanim

apreciat de către presa briti 
nică. fiind învins doar în 
mele 5 minute : 10—14.

Băimărenii au reușit să 
mine învingători în ultima 
tidă a turneului : 7—3 cu A 
bercrave.

landa).

15—21 HANDBAL Meciuri retur tn cupele europene (f).

17 FOTBAL
sferturi de finală
R.F. Germania — Portugalia (amical) la

ÎNOT
18 HANDBAL

Hanovra 
„Ziua olimpică”, la Berlin 
R.F. Germania — Spania (amical) — m,

18—28 SCHI
la Hanovra
C.M. (probe nordice), la Oslo

19 HANDBAL R.F. Germania — Spania (amical) — m.

19^21 VOLEI
la Dortmund
Turneele finale ale cupelor europene

20 RUGBY

(m): Dinamo București la Paris, în
C.C.E.; Steaua, la Bruxelles, în Cupa 
cupelor
„Turneul celor 5 națiuni**:  Franța —
Anglia, la Paris și Irlanda — Scoția, 
Dublin

20—21 PATINAJ VITEZA C.M. (m) — multlatlon, la Assen

la

(O-

(41,34), la
(1:23,36) și 

m (2:09,50). 
acest an, la 
viteză de 
obține medalia de aur 

probe de 500 
și de 1000 

1:24,02).

ce

urmă component al lotului de pa
tinatori ai U.R.S.S.

Pentru meritele sale, Natalia 
Petrușeva a primit titlul de ma
estri emerită a sportului din
U.R.S.S. Recent ea a spus : „Mă 
aflu In plină formă șl sper să-mi 
continui activitatea .............
nală de performanță 
torii ani. Marea mea 
să devin campioană 
la viitoarea 
rajevo”.

Pentru a 
formanțelor 
șeva este suficient ____________
că în 1960 compatrioata el, cele
bra Lidia Skoblikova, reușea pe 
1500 m rezultatul de 2:25,2, iar 10 
ani mal tîrziu, olandeza Kuelen- 
Deelstra obținea 2:17,2 pe aceeași 
distanță. Acum, Natalia Petrușeva 
aleargă frecvent sub 2:09,0, o di
ferență ce reflectă un salt calita
tiv apreciabil !

Ion OCHSENFELD

ediție a

compctițlo- 
și in urmă
ri orință este 
olimpică și 

J.O., la Sa-

ilustra valoarea per- 
realizate de Petru- 

să amintim

TURNEUL OLIMPIC 
DE LA LOS ANGELES 

SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII
iOS ANGELES (Agerpres).

O delegație a Federației Inter
naționale de Fotbal (F.I.F.A.), 
a vizitat recent stadioanele ce 
vor găzdui meciurile turneului 
final de fotbal al Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles — 
1984.

Organizatorii vor pune la 
dispoziția echipelor participan
te stadionul din Anneheim (cu 
o capacitate de 73 000 de 
locuri), stadionul de la San Die
go (53 000 locuri), „Veterans Me
morial Stadium” din Long 
Beach (17 000 locuri), stadionul 
Universității din Santa Barba
ra (20 000 locuri) și stadionul 
„Rose Bowl” din Pasadena 
(10 500 locuri). Două din aceste 
baze, cele din Anneheim și

de 
nu

o-

TELEX ® TELEX • TELEX © TELEX 9 TELEX O TELEX
ATLETISM • Rezultate din 

campionatul de sală al R.D. Ger
mane : feminin : 60 m : Marlles 
Gohr 7,18. lungime : Angela Voigt 
6.56 m, 3 000 m : Riemann 9:21,8 ; 
masculin : 600 m : Schroeder 6,77 ; 
60 mg. : Knabe 7,97, înălțime : 
Freimuth 2,21. greutate : Jacobi 
20.12 m 9 Cu prilejul campiona
telor -R.F. Germania, la Dort
mund. Erwin Skamaahl a stabilit 
un nou record mondial de sală 
la 200 m cu 20.99 © Tn ultima zi 
a concursului de la Ottawa : mas
culin : 300 m : Robinson (S.U.A.) 
1 :50.8. 3 000 m : Nyambui (Tanza
nia) 7:59.3. prăjină: Olson (S.U.A.) 
5 65 m, înălțime : Stones (S.U.A.) 
2.25 m ; feminin : 800 m : Leann 
Warren (S.U.A.) 2:05.8. 1 500 m :
Cindy Bremser (S.U.A.) 4:20,7.

Stig Blomquist („Audi-Quatro”), 
urmat de finlandezul Arti Vatanen 
(„Ford-Eseort”) șl vest-germanul 
Walter Rohrl („Opel-Ascona”), 
liderul campionatului mondial.

CICLISM • ..Marele 
de la Aix en Provence _ _______
francezului Francis Castaing, 130 
km în 3.09:14, care l-a întrecut la 
sprint pe olandezul Jan Raas și 
englezul John Herety.

ÎNOT • La Moscova, Aleksandr 
Sidorenko a stabilit un nou re
cord european la 200 m mixt cu 
2:02.85. La 100 m spate Larisa 
Gorșakova a stabilit un nou re
cord unional : 1:03,34.

Premiu” 
a revenit

SCRIMĂ ® Competiția interna
țională de spadă dotată cu „Tro
feul Monal” desfășurată la Paris 
a fost cîștigată de serimerul ita
lian Angelo Mazzonl, care 
întrecut ...................
IO—4 pe 
mann.

—, ____ l-a
în finală cu scorul de 

vest-germanul I. Bor-

AUTO * ..Raliul Suediei* ’, con- 
tînd pentru C.M. de raliuri, a 
fost cîștigat de pilotul suedez

HANDBAL • în meci 
tru sferturile de finală 
pel Cupelor" (feminin), 
iugoslavă Osijek a întrecut 
31—22 (15—7) pe Tranjb-erg (Da
nemarca).

tur pen
ale „Cu- 

eehipa 
cu

TENIS 
turneului 
nessee) : 
cu 6—3, 
mondial 
genttnianul Jose ____ _______
terminat învingător în turneul de 
la Richmond (Virginia), contînd 
pentru circuitul W.C.T.. învinfS'n- 
du-1 în finală cu 3—6. 6—3, 6—4, 
6—3 pe americanul Fritz Bueh- 
ning ® în finala turneului femi
nin de la Kansas City, Martina 
Navratilova a cîștigat cu 6—2, 
6—2 în fața Barbarei Potter.

9 Surpriză în
de la Memphis __

Johan Kriek l-a întrecut 
3—6. 6—4 pe campionul 
John McEnroe ! e Ar- 
™ J—e Luis Clerc a

finala 
(Ten-

San Diego, sint în construcție 
și vor fi curînd apte să pri
mească oaspeți. în schimb a- 
menajâri radicale vor fi aduse 
stadionului din Long Beach, 
prevăzut, in principal, pentru 
meciuri de fotbal american și 
baseball.

Artemio Franchi, vicepre
ședinte al F.I.F.A. și președin
te al U.E.F.A., s-a decla
rat nemulțumit de stadiul lu
crărilor de amenajare. El a 
subliniat că, in situația in care 
nu se va ține seama de exi
gențele F.I.F.A., turneul 
fotbal de Ia Los Angeles 
se va mai disputa !

După cum se știe turneul
limplc reunește 16 echipe (ca
lificate din meciurile prelimi
narii) care vor fi repartizate 
în patru grupe. Durata tur
neului este prevăzută pentru 
14 zile.

CAMPIONATE, CUPE
ANGLIA: Arsenal — Notts

County 1—0 ; Everton — Stoke 
0—0; Manchester City — Brigh
ton 4—0 ; Middlesbrough — 
Swansea 1—1 ; .Southampton — 

. Nottingham Forest 2—0 ; West 
Ham — Birmingham 2—2 ; 
Wolverhampton — Manchester 
United 0—1. Clasament :
Southampton — 47 p ;
Manchester United — 45 p ; 
Manchester City — 42 p.

Rezultate înregistrate în „Cu
pa Angliei” : Chelsea — Liver
pool 2—0 ! Coventry — Oxford 
4—0 ; Leicester — Wartford 
2—0 ; Shrewsbury — Ipswich 
2—1 ; Tottenham — Aston Wi
lls 1—0 ; West Bromwich —

1.
I 
-3.

Norwich 1--0.
PORTUGALIA (et. 19). F.C.

Porto — Academico 3—0 :
Belenenses — F. C. Bra-
ga 0—0 : Sporting Lisa-
bona — Vitoria Setubal 4—1 :

Estoril — Espinho 1—1 ; Amo 
ra — Boavista 0—0 ; Guima 
raes — Benfica Lisabona 1—0 
Leiria — Portimonense 0—1 
Clasament : 1. Sporting — 3 
p ; 2. Benfica — 26 p ; 3. F.C 
Porto — 25 p.

AUSTRIA (et. 20): Rapid Vie 
na—L.A.S.K. 1—2; Voest Llnz- 
Wacker Innsbruck 3—0; Aus 
tria Salzburg — Austria Vien: 
2—1 ; Admira Wacker — Sturn 
Graz 2—0 ; GAK — Wiene 
Sportclub 1—0. Clasament : 1 
Rapid
na —
— 23

— 27 p ; 2. Austria Vie 
25 p ; 3. Admira Wacke 
p.
ȘTIRI, REZULTATE

• în capitala Spaniei, echip 
U.R.S.S. a terminat la egali 
tate (2—2) cu formația Rea 
Madrid, după ce gazdele ai 
condus cu 2—0.

• în cadrul pregătirilor pen 
tru turneul final al C.M. se 
lecționata Poloniei își conținu; 
pregătirile în Italia. După ce; 
fost învinsă de formația Mo
dena (din liga a 3-a), la 17 fe 
bruarie va juca pe stadionul o 
limpic din 
A.S. Roma, 
va evolua 
pania unei 
burilor Internazionale și A. C 
Milan.
• Printre jucătorii selecțio

nați în lotul bulgar de junior 
pentru meciul cu România st 
află și Andrei Asparuhov (11 
ani), fiul regretatului Gheorgh 
Asparuhov. decedat intr-un 
accident de automobil, în 1971 
Andrei Asparuhov continui 
tradiția familiei și in ce pri
vește postul în echipă — ce 
de atacant central.

O Intr-un meci pentru gru 
pa a 8-a preliminară a C.E 
(juniori) la Angers : Franța - 
R. F. Germania 0—2 (0—0).

Roma cu echipi 
iar la 20 februarii 

la Milano în com' 
selecționate a clu-
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