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Azi, in R. r. Germania, start in €. FI. de handbal
Proaspătul campion natio
nal la slalom special, Ale
xandru Manta, purtind fla
căra finalelor „Cupei a 60-a 

aniversare'a U.T.C."
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• Interes major în jurul „mondialelor44 © Sosit 
de duminică, lotul nostru reprezentativ și-a

>

aniversare a ll.T.C." și „Cupa Pionierul'*, Intr-un splendid festival al sportului
continuat pregătirile pentru debutul de astăzi

STUTTGART, 22 (prin tele
fon). Crescînd cu fiecare zi, 
interesul pentru ediția jubi
liară, a X-a, a Campionatului 
mondial de handbal masculin 
a atins apogeul. In cele 29 
de orașe din R.F. Germania 
care vor găzdui cele 54 de me
ciuri ale ediției ’82, dar și în 
altele, uriașe panouri în cu
lorile alese pentru această în
trecere — bleu, bleumarin și 
galben — anunță evenimentul, 
iar mascota „Handy“, iepura- 
șul-handbalist, domină vitri
nele marilor magazine, aducînd 
o notă de veselie. Casele de 
bilete au fost luate cu asalt, 
astfel că tichetele de intrare 
pentru reuniunea inaugurală, 
care va avea loc marți în pa
tru orașe s-au epuizat. Firește, 
gazdele doresc să-și vadă e- 
chipa pe podium, dar înainte 
de toate vor spectacole de cali
tate.

Prima reuniune a turneului 
final programează opt meciuri 
în cele patru grupe, după ur
mătorul program :

La Essen, în Gruga-Halle, — 
grupa „A“ : Uniunea Sovietică
— Cehoslovacia și R.F. Germa
nia — Kuweit ;

La Homburg/Saar, în Sport- 
zentrum Homburg-Erbach, gru
pa „B“ : Spania — Algeria și 
Ungaria — Suedia.

La Hamburg, în Sporthalle 
Alsterdorf, grupa „C“ : Polonia
— Elveția și R.D. Germană — 
Japonia ;

La Goppingen,' în Hohenstau- 
fenhalle, grupa „D“ : Iugoslavia
— Cuba și ROMANIA — DA
NEMARCA. Meciul echipei 
noastre va începe la 21,45, ora 
României.

Reprezentativa noastră a so
sit de duminică scara la 
Stuttgart si este cazată într-o. 
mică localitate-satelit. la Ruit. 
Cei 15 sportivi români, antre
norii Nicolae Nedef și Lascăr 
Pană, ceilalți tehnicieni care 
însoțesc lotul au folosit ziua de

Hristache NAUM

(Continuare in vag a 4-a)

DĂRUIREA, ABNEGAȚIA, MUNCA FĂRĂ DRĂMUIRE - 
IATĂ ARGUMENTELE VICTORIEI ECHIPEI RULMENTUL 

însemnări după meciul la capătul căruia handbalistele 
brașovenie s au calificat in turul următor al C CI.

Rarăul, toții munții 
Bucovinei își păstrează 
„sălbatica splendoare”, 
spre desfătarea ochiului 
și liniștea sufletului. în 
ținuturile acestea de 
basm, la Vatra Dornei — 
așezare cu siguranță mai 
veche, știută ca stațiune 
de aproape două veacuri 
— și ceva mal „încolo, 
la Cimpulung Moldove
nesc, mersul pe schiuri 
sau alunecarea pe sanie 
se învață de la trei-pa- 
tru ani, apariția uteciș- 
tilor și pionierilor prac- 
ticanți ai sporturilor ier
nii în asemenea locuri 
neconstituind, prin ur
mare, decît cel mai fi
resc lucru...

Au fost, laolaltă, a- 
proape o- mie de fina- 
liști, cei mal numeroși 
fiind participanții la 
„Cupa a 60-a aniversare 
a U.T.C.*, competiție de 
o largă deschidere, reu
nind sub același generos 
însemn al „Daciadei" ti
neri din băncile școlilor, 
de la catedră sau din 
fabrici, din orașe sau din 
mediul rural, veniți să 
se întreacă în 12 probe. 
Cei mai mici oaspeți ai 
dornenilor, pionierii, au 
fost numai sănieri, dar 
ceea ce au arătat si ei în 
năvalnicele treceri prin 
viraje a reușit să con
vingă asupra curajului, 
tenacității, îndemînării.

Astfel, ultimele trei zile 
ale săptămînii prece
dente au însemnat mai 
mult decît un autentic 
festival sportiv de iarnă 
(impresionant în sine, 
în cele mai multe mo
mente), transforîndu-se 
într-o tonifiantă desfă
șurare de vigoare, talent 
și tinerețe. Iar dacă în 
una sau alta dintre dis
pute și-au făcut loc ra
tările, cu siguranță că 
fiecare din „cei aproa
pe 1 000“ vor fi reușit, 
în schimb, să simtă cu 
adevărat întreaga bucurie 
de a fi tînăr, bucurie pe 
care o oferă și sportul.

Am zărit. în plină iar
nă. mugurii performanțe
lor. Cum despre unii 
dintre învingători am a- 
pucat deja să scriem, 
vom aminti acum nu
mele sinăiencei Cecilia 
Comărniceanu. De ce 
tocmai ea ? Eleva șco
lii generale ..George E- 
nescu“ se află acum în 
postură de dublă cîști- 
gătoare a „Cupei Pionie
rul", performanța sa din 
acest an fiind cu atit 
mai remarcabilă cu cit 
a avut cel mai bun timp 
din întreg concursul, in
clusiv din întrecerea 
băieților ! Fie-ne permis

Geo RAETCHI

(Continuare tn pag 2-3)
Fotografii de Dragoș NEAGU

Eugen Tomoioagă, elev al Liceului de 
matematică-fizici din Caransebeș, clști- 

gător la schi alpin

Rulmentul Brașov în semifi
nalele Cupei campionilor euro
peni la handbal feminin ! For
mal. o simplă propozițiune. dar 
care în conținut înglobează 
munca, dăruirea, pasiunea, mo
bilizarea. îndirjirea. in ultimă 
instanță, cu care echipa a abor
dat intilnirea retur cu formația 
austriacă Hypobank. Revenite a- 
casă cu un pasiv de 5 goluri 
(primite de la adversare care au 
practicat un handbal de inalt 
nivel, avînd. în plus, rezerve 
de energie pentru încă un meci, 
pe care l-ar fi putut începe 
imediat), brașovencele — multe 
din ele accidentate și intrate ne 
teren incomplet restabilite, dar 
dorind cu ardoare să pună umă
rul la efortul colegelor lor va
lide — au făcut dovada unei 
exemplare puteri de voință, de 
atașament pentru asociația lor. 
pentru publicul brașovean, pen
tru handbalul nostru feminin. 
Accidentată grav în min. 33. 
Mariana Oacă, cu toate efortu-

în semifinalele C.C.E. 
la handbal feminin: 

RULMENTUL BRASOV 
VA ÎNTiLNI

PE RADNICKI BELGRAD
Ieri, la Dortmund, a avut loc 

tragerea la sorti în cupele 
europene de handbal, competi
ții care au ajuns în etapa se
mifinalelor. In această fază 
superioară a întrecerii conti
nentale s-a calificat și echipa 
feminină Rulmentul Brașov, 
campioana țării noastre, care a 
eliminat în sferturi de finală 
formația austriacă Hypobank 
St. Polten.

In semifinale, Rulmentul Bra
șov va întilni pe campioana 
Iugoslaviei, Radnicki Belgrad, 
primul meci urmînd să aibă loc 
Ia Belgrad, în ziua de 21 mar
tie, iar returul la Brașov, în 
ziua de 28 martie. 

rile făcute de a se abține, plîn- 
gea în hohote din cauza dure
rilor atroce. Entorsa cocso-fe- 
murală dreaptă aproape că o 
imobilizase, dar a găsit resurse 
să reintre pe teren pentru 
cîteva minute, timp în care a 
mai înscris de două ori 1 Apoi 
a fost transportată ia spital 
Asemănător s-au întîmplat lu
crurile și cu Manuela Neică...

De ce ne-am oprit mai mult 
asupra acestor detalii ? Pentru 
că ele reflectă o concepție, 
concepția frumoasă a sportivu
lui care înțelege să-și dăruiască 
toată energia echipei din care

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag a 4-a)

F1NAIE DE CAMPIONAT REEDITATE EA „TURBE PRIMĂVERII"
• CIPERE ÎNVINS DE NIȚĂ ROBU • DONICI INCOMODAT DE ION CIRLAN • UN NOU 

BOXER SE AFIRMA LA „GREA* : GHEORGHE PREDA

Georgică Donici (stingă) va expedia o nouă directă de dreapta, 
oe care Ion Cîrlan o va recepționa Foto : Dumitru ALDEA-Galați

Sîmbătă seara, la Galați și 
Tg. Jiu, s-au disputat finalele 
„Turneului primăverii" la box, 
întreceri care, judecind prin 
prisma valorii participanților la 
ultimul act al competiției, pot

Marile rigori ale performanței

CONTRACT CU PROPRIA-ȚI TINEREȚE
Popas la un liceu bucureștean cu

Ce poate fi mai frumos decît 
un jucător de tenis care își 
regăsește fotoliul, după un 
game aprig disputat, un foto
liu lingă masa cu paharul bru
mat de Pepsi, în timp ce spec
tatorul, ascuns sub coiful său 
tropical, nu prididește cu apla
uzele ? I

Ce poate fi mai frumos de- 
cit o fată ieșind din apă, după 

fi considerate adevărate finale 
ale campionatelor naționale.

TG. JIU. Ca și în zilele pre
cedente, publicul din localitate 
și-a dovedit din nou pasiunea 
pentru sportul cu mănuși, Sala 

o săritură de la trambulină, 
pentru a-și potrivi buclele, 
plutind pe apa bazinului cu 
unduiri albastre 7 !

Dar, pînă să ajungi aici, adi
că în momente pe care le-ar 
invidia orice operator cinema
tografic, e o cale lungă, pe 
care n-o mai invidiază nici unul 
dintre spectatorii cu coifuri de 
hîrtle.

sporturilor dovedindu-se neîn
căpătoare pentru numărul mare 
de spectatori care au îndrăgit 
boxul după ce, cu un an în ur
mă, federația de specialitate 
stabilise ca loc de organizare a 
acestei competiții orașul „co
loanei" lui Brâncuși. Amintind 
cit de repede s-a făcut popular 
boxul la Tg. Jiu. ne simțim 
datori să subliniem strădaniile 
(și reușita) organelor sportive 
locale pentru ca oaspeții — 
mul ți dintre cei mai valoroși 
pugiliști ai țății — să se simtă 
bine pe meleagurile Gorjului.

La categoria semimuscă s-au 
întîlnit campionul de anul tre
cut, Dumitru Șchiopu (Steaua), 
și finalistul Nicolae Crăciun 
(Metalul Buc.). La fel ca la 
București. Crăciun a atacat în 
permanență, a boxat „în forță", 
încercînd să-1 surprindă pe ste- 
list cu lovituri puternice, dar 
reușitele lui au fost mult mai

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)

764 de sportivi
...E ora 7.30. In zona Liceu

lui de filologie-istorie nr. 2. 
din Vatra Luminoasă colt cu 
Mihai Bravu, elevii care visea
ză marea performanță lucrează 
în plin, fie că e vorba de ba
zinul de înot din apropiere, de 
bazinul de sărituri de la „25*, 
de sala de atletism, de sala de 
tenis de lingă „Eloctroaparataj" 
sau de sala de gimnastică din 
incinta Complexului Olimpic.-

Să facem o precizare. Elevii 
sînt de vîrste diferite. Cel 
mici, între clasele I—IV. se an
trenează după orele de cur«, 
care au loc între 8 și 11. Pen
tru ei, lucrul de la antrena
ment începe la 11.30 și se în
cheie la 14. Cei mai mari încep 
primul antrenament la 7.30. lu
crează pînă la 10.30... Dezechi-

locin CHIRILĂ

(Continuare tn oaa 2-3)

RUGBYSTII DINAM0V1ȘTI 
VICTORIOȘI IN FRANȚA
Echipa de rugby Dinamo, 

actuala lideră a campionatului 
național, a susținut la An- 
gouleme, cu echipa locală din 
Divizia „A“ franceză, care poar
tă numele orașului, o foarte 
interesantă partidă. Rug- 
byștii bucureșteni au cîștigat 
cu 18—10 (0—6) datorită a două 
frumoase eseuri izbutite de 
Aldea și Dărăban ; celelalte 
puncte au fost realizate de 
Constantin (2 1.P.+2 tr.). Punc
tele gazdelor s-au datorat lui 
Dallariva (eseu + tr.) și Deju
gat (eseu). Următorul meci al 
lui Dinamo, miine cu t La 
Rochelle.



In turneul feminin pentru locurile 1-4 CLASAMENTELE

SPECTACOLUL VOLEIBALISTIC Sf LASĂ ÎNCĂ AȘTEPTAT • • •

DIVIZIEI , " 
DE BASCHET

CAMPIONATELE DE

Ieri în prima partidă disputată 
în sala Dinamo din Capitală, în 
cadrul turneului final feminin 
pentru locurile 1—4, s-au întîlnit 
formațiile care aspiră la ocupa
rea locului 3 : C.S.U. OTELUL 
GALAȚI și FARUL CONSTANȚA, 
două formații de la care se aș
tepta mult mai mult decît au 
oferit publicului spectator. Prin 
jocul prestat, de factură modes
tă. ambele echipe — cu loturi 
valoroase — au dovedit că nu 
sînt pregătite așa cum ar trebui 
pentru a se prezenta într-un tur
neu numit „al elitei" voleiului 
românesc. Și în meciul de luni 
după-amiază jucătoarele constăn- 
țence au fost inexplicabil de a- 
patice, au făcut multe greșeli la 
preluare și la blocaj. Astfel, ne
așteptat poate, ele au pierdut în 
fața studentelor din Galați, care 
au avut măcar meritul unui plus 
de voință și de dăruire. Scor : 
3—1 (10, —8. 12, 11) pentru for
mația din Galați ! De la învin
gătoare s-au remarcat : 
Muscă și ‘ 
bun arbitrajul prestat 
nicu (București) și L. 
Mureș).

Tn cel de-al doilea 
plajului s-au întîlnit 
incurii oi - • *

noarea Doina Ivănescu a folosit 
tot timpul cel mai bun sextet, 
dovadă că și Dinamo avea mari 
ambiții în a nu pierde vreun set. 
în final, victoria a revenit cu 
3—0 (9, 9, 5) dinamovistelor, care 
formează o echipă mult mai su
dată și mai experimentată, dar 
care nu a oferit și spectacolul 
așteptat de public. Elevele antre
norului Sandi Chiriță au părut 
copleșite și de această dată de 

, importanța meciului și n-au reu
șit să se exprime la ' 
lor
Al.
dus

pârât bine. A fost un meci dîrz 
disputat, care a revenit pe merit 
gazdelor. S-au evidențiat Monica 
Moise, Margareta Pescaru, Doina 
Mangeac (Știința), Mariana Iva
nov, Constanța lorga, Ileana Teo- 
dorescu (Rapid). Au arbitrat : F. 
Scorțan (Galați) șl V. Chioreanu 
(Cluj-Napoca). (Eugen TEIRAU, 
coresp.).

MASCULIN, GRUPA 1-6:

adevărata 
valoare. Arbitrii L. Griin și 
Ignat din Tg. Mureș au con- 
foarte bine.

La Sibiu, în grupa „B“:
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
3—1 (9, 1, —9, H).

Mihail VESA 
Gheorghe DEDIU

• Astăzi, de la «ora 17: Fla
căra roșie — C.S.U. Oțelul Galați 
și Dinamo — Farul.

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
CHIMPEX CONSTANȚA 3—0 (10, 
11, 11). Remarcate: Mirela Po-
povici, Iuliana Răcean (S), Liliana 
Văduva, Luxa Racovița (C). (Ilie 
IONESCU, coresp.).

Maria 
Elen Sander. Foarte 

de A. Di- 
Grtln (Tg.

în a doua zi a turneului de 
volei rezervat echipelor din gru
pa „A“, desfășurat la Bacău, 
s-au obținut rezultatele :

1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. CSU Bv.
4. Rapid Buc.
5. ICED Buc.
6. IMUAS B. M.

25
25
25
25
25
25

25
20
14
12
10
7

0
5

11
13
15
18

2424:1664 
2264:1663 
1878:1970 
1814:1837 
1849:2065 
1656:2093

50
45
39
37
35
32

7-12GRUPA
7. Farul C-ța 25 14 11 2046:2015 39
8. Dinamo Or. 25 12 13 1927:1910 37
9. „U- Cj-Nap. 25 12 13 1908:1934 37

10. CSU Sibiu 25 11 14 1987:2008 36
11. Urbis Buc. 25 11 14 1913:2067 36
12. Carpați Buc. 25 2 23 1768:2208 27

FEMININ, GRUPA 1-6 :
1. „U- CJ.-NAP. 25 22 3 2099:149*7 47
2. Poli. Buc. 25 20 5 1899:1561 45
3. Olimpia Buc. 25 17 8 1545:1570 42
4. Voința Buc. 25 17 8 1801:1490 42
S. Univ. Tim. 95 8 17 1555:1708 33
6. Comerțul Tg. M . 25 6 19 1533:1870 31

GRUPA 7-12

joc al cu- 
ocupantele 

focurilor 1 si 2. respectiv DINA
MO șl FLACARA ROȘIE 
București. ~ ' '
de la acest 
de o parte 
campioanei 
că este totuși cea mai bună echi
pă din campionat, Iar pe de 
altă parte, tlnăra formație Fla
căra roșie, deși 
■oarea medaliilor 
Campionat, nu se 
a eîstigat măcar 
dinamovistelor, 
realizate însă de
•culpe din

din 
Se aștepta mai mult 

meci al ambițiilor. Pe 
se aștepta din partea 
să arate suporterilor

devenise pose
de argint tn 
putea lăuda că 
un set în fața 

, .performanțe" 
celelalte două 

acest turneu. Antre-

PENICILINA IAȘI — MARA- 
TEX BAIA MARE 3—0 (6, 9, 14). 
Victorie rapidă, obținută în nu
mai 48 de minute, grație jocului 
dezinvolt și bine organizat al ie- 
șencelor. Voleibalistele din Baia 
Mare au părut depășite de mi
za jocului. Georgeta Popescu, Va- 
lcrica Cuejdean, Gabriela Co- 
man (P), Vasilica Bîcă și Silvia 
Dobrovolski (M) au fost cele 
mai bune jucătoare. Au arbitrat: 
V. Dumitru (București) și V. Ar- 
hire (Brașov).

• Echipa masculină Tractorul 
Brașov a plecat Ieri în R.D. Ger
mană pentru a participa la un 
turneu organizat de Dynamo Ber
lin, între 23 și 27 februarie. La 
turneu mai participă Lokomotiv 
Leipzig și echipe din U.R.S.S., 
Bulgaria și Cehoslovacia.

7. Crișul Or.
8. CSU PI.
9. Prog. Buc.

10. Voința Bv.
11. Mobila S. M.
12. Carpați Sf. Gh. 25 2

25 14 
25 13 
25 12
25 11
25 8

11
12
13
14
17
23

39
33
37

1861:1551 
1704:1693
1611 :1630 
1548:1730 36
1455:1653 33 
1326:1984 27

A ÎNCEPUT RETURUL DIVIZIEI „A” DE POPICE

u

ȘTIINȚA BACAU — RAPID 
BUCUREȘTI 3—2 (—11, 11, 13, —13, 
11). Băcăuancele au dispus greu 
de formația bucureșteană, care a 
acționat variat în atac și s-a a-

Întreceri ale speranțelor schiului
Liliana Ichim pe locul 4 la „Cupa Prietenia**

UN GRUP DE TINERI SCHIORI 
• participat la întrecerile dotate 
eu „Cupa Prietenia*4, desfășurate 
timp de mai multe zile în Ceho
slovacia. La startul curselor au 
fost prezente tinere speranțe ale 
schiului alpin din mai multe țări 
socialiste. Antrenorul Mihai Suli
ță a prezentat în concurs urmă
torii sportivi : Liliana Ichim, Su
tana Nagy, Delia Parate, Simona 
Costinaș, Emilian Focșeneanu, 
Ortvin FrGhn, Aurel Foiciuc și 
Ion Frățilă. Cea mal bună com- 

Liliana Ichim,portare a avut-o 
•îtuatâ pe locul 4 la slalom spe
cial 01 6 la uriaș.

PE PIRTIILE ....... ........... ..........
KALINDERU, de la Bușteni, s-a 
disputat, zilele trecute, etapa a 
n-a a „Cupei speranțelor* la 
•chl alpin. La întreceri au fost 
prezenți peste 200 de schiori și 
•chioare. Au avut loc curse de 
Halom uriaș si slalom special. O 
foarte bună impresie au lăsat 
Borana V&Ieanu, Ibolya Magdo, 
Andra Albert, Dan Seceleanu, 
Mihai Meghea, Dan Focșeneanu 
u. care, deși la o vîrstă frage- 

au arătat că dispun de fru
moase posibilități de progres.

DIN POIANA

REZULTATE TEHNICE, slalom 
uriaș, fete II : 1. Sorana Văleanu 
(Pionierul Cj-Napoca) 87,0 ; 
Elena Mureșan (Din) 88,7 ; 
Mirela Debu (Din) 89,0 ; fete 
1. Ibolya Magdo (Din) 79,7 ;
Andra Albert (CSȘ Sinaia) 83,3 ; 
3. Catrina Vlad (Pionierul Cj-Na- 
poca) 84,1 ; băieți II : 1. Dan 
Seceleanu (Pionierul Cj-Napoca) 
79,7 ;...................... * ------ “•
naia) 
(CSȘ 
Dan
Florin Cristea (Din) 74,7 ; 3. Sorin 
Mărgineanu (Din) 76,5 ; slalom 
special, fete II : 1. Elena Mureșan
86.1 ; 2. Bianca Alexandrescu
(Brașovia) 91,5 ; 3. Llgia Serbu- 
lea (CSȘ Sinaia) 96,4 ; fete I :
1. Ibolya Magdo 85,2 ; 2. Ina
Văleanu (Pionierul Cj-Napoca) 
90,6 ; 3. Otilia Grecu (Șoimii Si
biu) 95,3 ; băieți II : 1. Costel 
Mugureanu (Lie. Predeal) 88,1 ;
2. Tiberiu Sandu (Lie. Predeal)
93.1 ; 3. Bonito Maghiar 96,4 ; 
băieți I : 1. Dan Focșeneanu 86,6; 
2. Sigfried Bota (CSȘ Petroșani)
89.1 ; 3. Leonard Bordea (Lie. 
Predeal) 91,7. (Victor ZBARCEA 
— coresp.).

2.
3.

I 1
2.

2. Mihai Meghea (CSȘ Si- 
82,3 ; 3. Bonito Maghiar 

Arieșeni) 83,3 ; băieți I : 1. 
Focșeneanu (ASA) 73,9 2.

CONTRACT
fUrmare din pag. 1)

ra. precedată de duș... fuga 
școală... cursuri la 11.30... 
masă ta incinta liceului, ta 

două reprize a 20 de minute — 
•ala de mese are 48 de locuri 
—, deci cam o sută în două 
teănșe... „stingerea" cursurilor 
ta 11— odihnă activă pină la 
18— asta tasemnind și primele 
lecții „pentru mîine" ...al 
tea antrenament pină la 
— 20 _și-apoi, drumul 
casă...

Dacă cei mici pleacă de 
«ă la 7 și se întorc în jur de 
14.30—15, cei din grupele mij
locii (V—VIII) și mari (IX — 
xn) pornesc de acasă Ia 6,30 
•au chiar la 6, pentru a se re
întoarce după opt seara sau 
Ohlar mai 
nu ?)

„Bătălia 
tins culmi 
40—50 de 
■ă adăugăm cît de mult se 
complică lucrurile pentru elevii 
care locuiesc în Drumul Tabe
rei, de pildă ?) Oricum, efortul 
• demn de admirație. .Dacă 
permiteți comparația, munca 
inul sportiv pornit pe calea 
performanței e mai grea — 
astăzi — decît a elevului pia
nist ; aceste două „calvaruri" 
— pentru că nici nu poate fi 
pumită altfel hotărîrea 
Înfrunta atitea și atîtea 
eole — au - o trăsătură 
nă : atît pe pistă, cît

doi-
19.30 
spre

aca-

tîrziu. (Interesant,

performanței” a a- 
greu de bănuit acum 
ani (Mai e nevoie

de a 
obsta- 
comu- 
și in 

fața claviaturii, procentajul de 
reușită e cam același — cam 1 
la 5 000, un procentaj care face 
chiar din examenul Ia medici
nă unul mai ușor decît cel 
pentru podiumul marii perfor
manțe sportive.

S-a reluat campionatul Diviziei 
„A" de popice, sîmbătă șl du
minică disputîndu-se prima etapă 
a returului. A fost, în general, o 
etapă interesantă, nelipsită de 
surprize, deși majoritatea jocuri
lor s-au " ' __ ■ ■■- _
chlpelor gazde sau ale favorite
lor. s-a înregistrat șl un rezul
tat de egalitate (raritate in parti
dele de popice) la Brășov, între 
Metrom și Voința Galați (f) — 
cîștigătoarea „Cupei campionilor 
europeni" ediția 1S81. Ca surpri
ze pot fi considerate : lnfrînge- 
rea formației Electromureș la ul
tima clasată din seria Nord, 
Dermagant Tg. Mureș (£), și sco
rul mult prea sever cu care a 
pierdut, la Gilaji lidera seriei 
Sud a campionatului masculin, 
Gloria București. Dar iată rezul
tatele :

încheiat cu victoriile e-

• Dermagant Tg. Mureș — E- 
lectromureș Tg. Mureș 2315 —
2291 (4—2) Q Constructorul Gher
la — C.S.M. Reșița 2334 — 2274 
(3—3). Principalele performere au 
fost Maria Zsizsik (R) 420 și
Ana Mihăilă (G) 408. (A. Sabo — 
coresp.) • Metrom Brașov — 
Voința Galați 2384 — 2384 (4—2). 
Gălățeanca Pachița Zăinescu a 
fost cea mai bună jucătoare, cu 
420 p d. De la gazde s-a remar
cat Margareta Bodeanu, cu 
pd (C. Gruia — coresp.).

Paralel cu întrecerile campio
natelor’ naționale ale atleților 
seniori, în sala din parcul „23 
August**, din Capitală, au avut 
loc și disputele pentru desem
narea campionilor la 
mari,, juniorii de cat. I cum li 
se mai spune. Au fost prezenți 
destui concurenți, din numeroase 
localități, care s-au străduit să 
cîștige tricoul de campion și să 
realizeze, totodată, și rezultate 
cît mai bune. Unii au reușit, al
ții însă nu, rezultatele fiind, în 
acest sens, pe deplin edificatoa
re. Alina Grecu, Gabriela Coteț, 
Octavia Nif, Mihaela Chindca, 
Livia Simon și Constantin Mili
tarii, Laurențiu Budur, Marius 
Vintilă, Marian Stanislav, Cătă
lin Margău și Ion Buligă (a cîș
tigat campionatul de hexatlon al 
seniorilor) și încă cîțiva alții au 
obținut rezultate promițătoare 
pentru sezonul competițiilor 
aer liber. Alții însă, mai ales 
partea de jos a diferitelor 
samente, au înregistrat cifre 
semnificative în 'ansamblul 
dar, mai ales, pentru actualul 
moment din procesul anual de 
pregătire.

Iată acum cîteva dintre rezul
tatele înregistrate :

JUNIORI : 50 m : Cătălin
Margău (CSȘ Lie. 2 Buc.) 6,08 — 
record național, L. Roșea (C.S.Ș. 
4 Buc.) 6,15, M. Pleșca (CSȘ Lie. 
2 Buc.) 6,19, V. Neacșu (CSȘ 1 
Gl.) 6,20, M. Năforniță (Petrolul 
PI.) 6,21 ; 50 mg • Marian Stani
slav (Luceafărul Brașov) 7,24 (în 
serii 7,22 — record național), Ov. 
Deca (Viitorul Buc.) 7,24, Val. 
Oatu (Viitorul Buc.) 7,27, G. Bo- 
roi (CSȘA Cv.) 7,27 ; lungime : 
Laurențiu Budur (CSȘ Steaua) 
7,42 m, L. Sfiea (CSȘ 190 Buc.) 
6,87 m, Cr. Berindei (CSȘ Steaua) 
6,76 m, Gh. Parpală (CSȘA Cv.) 
6,70 m ; triplu : Daniel Gheorghe 
(Viitorul Buc.) 15,28 m, L. Sfiea 
15,16 m, D. Ciobanu (CSȘ 8 Buc.) 
14,60 m ; înălțime : Constantin
Militaru (Steaua) 2,15 m, I. Buli
gă (Steaua) 2,05 m, G. Mărginea- 
nu (CSȘ Mediaș) 2,05 m ; prăji
nă : Dan Avramescu (”" ’

juniorii

în 
din 
da
ne
lor, Alir 

și l

417

Tg.
5260

m : m ; 
(CS‘ 
(cs; 
(CSț 
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43(51 
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Jll

(Viitorul

colet 
6,80, 
man; 
(CSȘ 
nație 
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7,80, 
Tlml 
(CSL 
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FINALE DE CAMPION

FEMININ • Laromet București
— Petrolul Băicoi 2331—2271 p d
(scor individual 5—1). Formația

bucureșteană, avînd acum ca an
tren oare pe fosta campioană
mondială Elena Trandafir, a ob
ținut o victorie facilă, datorită 
și faptului că din echipa Petrolul 
au lipsit trei titulare (Elena Iile, 
Elena Vasile și Aura Pană), bol
nave în ziua jocului. Laromet a 
condus tot timpul (după două 
schimburi cu 752—743, iar după 
patru cu 1563—1514) și a avut în 
junioara Mariana Gașpar — 410 
p d — cea mai eficace jucătoare. 
De la Petrolul s-a remarcat “ 
rieta Oprescu — 402. Lâ 
goale • Laromet 16, Petrolul

‘ “( Voința Odorhei — Vo-
Mureș 2390—2434 (3,5—

427 p d au fost notate 
de arbitraj Ileana Ma- 
și Elisabeta Albert (Tg.
Pialoga — coresp.) • 

U. T. Arad — Voința Timisoara 
2385—2373 (4—2) • Voința Ploiești
— Dacia Ploiești 2352 — 2279 (5—1)

(T.R.L • 
ința Tg. 
2,5). Cu 
în foaia 
gyari (0) 
M.) (A. 1
” T. ‘

Ma- 
blle
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CU PROPRIA-ȚI TINEREȚE
Dar să ascultăm sursa cea 

mai competentă, Eugen Dan- 
•ta, directorul liceului și pre
ședintele Clubului sportiv șco
lar al... liceului. „Avem în 
școală 761 de elevi-sportivi ca
re visează performanța. Cam 
patru la sută locuiesc în preaj
ma școlii. Alți 40 la sută sînt 
«în 
au 
de ____ ______ ________
Nu-i glumă. In liceul nostru 
învață și sportivi aparținind 
altor cluburi, ca de pildă Iri- 
nel Pănulescu (Dinamo), o în
treagă echipă de polo, Mihnea 
Năstase, Dorina Cordoș (C.S.Ș. 
2 Buc.), destui 
de tenis, incepînd 
și terminînd cu Pop 
centul ciștigător al 
Februarie". „Cum

zonă». In schimb, ceilalți 
nevoie în medie cam de 90 
minute pentru transport.

jucători 
cu Hnat 

Dorel, rc- 
„Cupei 16 
învață și, 

mai ales, cînd învață 
elevi?" — întrebăm. Aici 
radoxul. Timpul foarte 
e un formidabil mobil de 
tare. Cu mici excepții, 
învață să nu piardă timp. In 
fond, sportul de performanță 
la nivelul mondial actual e, 
pină Ia urmă, arta de a-ți dră
mui secundele, ceea ce, să fim 
drepți, nu prea e o calitate a 
oricărui tînăr".

Inregistrînd părerea directo
rului, a cărui dragoste pentru 
spert nu poate fi pusă la în
doială, căutăm o „obiecție”, 
solicitînd părerea a două pro
fesoare de limba română : 
Margareta Buzescu și Sanda 
Mag. Răspunsurile sînt la fel 
de ...surprinzătoare, cel puțin 
pentru cei neavizați și dispuși 
să atribuie sportului .calitatea" 
de consumator de timp în dau
na intelectului. Cele două pro
fesoare sînt de părere că

acești 
e pa- 
redus 
adap- 
elevii

„sportul e un excelent mijloc 
de disciplinare în general, ope- 
rind hotăritor in materie de 
creștere a responsabilității". 
Margareta Buzescu merge mai 
departe, susținînd că „un spor
tiv percepe mai ușor în timpul 
expunerii, ci fiind obișnuit, in 
lucrul de la antrenament, cu 
senzația că pierzi trenul dacă nu 
ești foarte, foarte atent, ca 
înlr-un schimb de ștafetă, în 
care nimic nu se iartă". Sanda 
Mag se referă și la faptul că 
„într-o școală dominată dc 
sportivi, profesorii înșiși sînt 
datori să sc adapteze, corectîn- 
du-și, tot din mers, maniera dc 
predare, ritmul chiar, în cadrul 
unui sistem care ține scama de 
respirația clasei".

...Ce poate fi mai frumos — 
hal să mai dăm un exemplu
— decît o patinatoare care val
sează pe gheață, în timp ce 
spectatorii îi aruncă in cale 
garoafe ?

Dar, sportul de performanță, 
care începe — în ultimul timp
— chiar la vîrsta preșcolară, 
e un contract al „eroului" cu 
timpul și. ca să fim foarte 
exacți, cu propria-i tinerețe. E 
un contract în care subiectul 
se obligă să facă 
planul școlarului 
din pămint, din 
de cam 10.000 de 
să le consume 
maximă, departe 
în care se desfată atîția viitori 
spectatori... intransigenți și 
foarte departe de discotecile în 
care se „rodează” cei mai mulți 
dintre cei care nu înțeleg nimic 
din uriașul consum de efort al 
sportivului care sfîrșește dese
ori prin a-și da seama că a 
alergat doar după o himeră...

rost — peste 
de rînd — 
iarbă verde, 
ore pe care 
cu eficiență 

de șezlongul

MASCULIN @ Electromureș 
Mureș — Metalul Hunedoara
— 5084 (5—1). Principalii perfor
meri ai echipei mureșene au fost 
I. Bice — 935 șl juniorul I. Fe- 
kete — 911. De la Metalul s-a 
evidențiat Tr. Țelnar 904. (I. 
Păuș — coresp.). • Olimpia 
București — C.F.R. Constanța 
5183 — 5000 (5—1). Cinci din cel 
șase bucureșteni au obținut vic
torii directe la adversarii lor, 
doar Loghin, cel mai slab de la 
Olimpia (814), a pierdut la C. 
Frlgea (809). De la Olimpia, cel 
mal bun rezultat l-a obținut G. 
Marin — 903. • Petrolul Băicoi
— Rulnientul Brașov 5237 —

(2—4). Petrolul a pier- 
la o echipă redutabilă,

5398 
dut 
care a avut în I. Tismănar — 969 
p d — de departe cel mai bun 
popicar. S-au mai evidențiat de 
la Rulmentul : Donos — 933 și 
Novac — 905. La Petrolul, cele 
mai bune rezultate le-au avut 
Constantin — 943 și Slai — 911 
(E. Slroe — 
torul Galați 
5172 — 4907 
jucat foarte 
văsală și Ivan cei mai 
jucători cu 901 și, respectiv, 836 
p d. Dintre bucureșteni, Dumi
trescu a doborît cele mai multe 
popice — 840. • Aurul Baia Mare
— Tehnoutilaj Odorhei 5474 —
5089 (6—0). • Constructorul Tg. 
Mureș — Voința Tg. Mureș 5229
— 5148 (3—3). • Olimpia Reșița
— Progresul Oradea 5063 — 5124
(3—3). • Jiul Petrila — Chimica 
Tirnăvenl 5199 — 5107 (5—1). •
Carpați Sinaia — Laromet Bucu
rești 4964 — 4722 (5—1).

le-au 
- 943 și Slai 
coresp.) • Construc- 
— Gloria București 
(6-0). Gazdele au 
bine, avînd în Co- 

eficace

(Urmare din pag l)

puține decît ale campionului. 
D. Șchiopu a punctat mereu cu 
directe, s-a deplasat derutant 
și a primit decizia in unanimi
tate.

Și la categoria cocoș s-au 
reîntilnit cei doi finaliști de 
anul trecut : Dumitru Cipere 
(Metalul Drobeta-Tr. Severin) 
și Niță Robu (Dinamo Brăila). 
După două reprize în care se
verineanul acumulase un ușor 
avantaj, Robu (care îl elimina
se și pe Daniel Radu !) l-a do
minat clar (în ultimul rund) pe 
campion, luîndu-și o meritată 
revanșă.

In lipsa lui FI. Țîrcomnicu 
(bolnav la începutul turneului), 
în finala categoriei semiușoară 
s-au întîlnit Viorel Ioana (C.S. 
Muscelul) și Ion Stan (Dina
mo). Mai tehnic, mai bine o- 
rientat tactic, Ioana a cîștigat 
clar (5—0). Din nou fără să 
strălucească, Mihai Ciubotaru 
(I.A.E.M. Timișoara) a cîștigat 
întrecerea semimijlociilor ; de 
data aceasta, în fața lui Con
stantin Ghindăoanu (Ceahlăul), 
care a făcut o partidă bună.

Valentin Silaghi 
n-a avut adversar 
Gh. Constantin 
declarîndu-se

(Dinamo) 
în finală, 

(Met. Cugir) 
indisponibil fără

••
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Coborîre vijelioasă pe pîrtia de sanie din Vatra Dornei, în cadrul 
„Cupei Pionierul”

(Urmare din pag V)

să credem că o vom afla cu- 
rînd printre laureații compe
tițiilor de performanță. Ală
turi de mulți alți învingători 
sau învinși de la Vatra Dornei 
și Cîmpulung.

De bună seamă, eroii 
trei zile de întreceri au 
reprezentanții județului 
Ei au colecționat 
numărul titlurilor 
în „Cupa a 60-a 
U.T.C.”, toate în 
?unînd alunecare pe schiuri, 

n Cîmpeni, Vidra sau Albac 
cresc tineri pentru sport și 
pentru viață, ca acești proas
peți laureați : Mihacla Berin-

Aurelia
Casian Pleșa, 
ca ei, atiția 
(ce frumoasă 
loan Bulza !), 
Sibiu, Timiș,

ABP1I

celor 
fost 

Alba, 
jumătate din 
puse în joc 
aniversare a 
probe presu-

dei, Marcela Negrea, 
Sicoe, Ion Buda, 
loan Hudrea. Și 
alții, din Arad 
surpriză a produs 
Caraș-Severin,
Suceava sau Harghita, din orice 
colț de țară.

Pentru tați, concurenți sau 
organizatori (să nu-i uităm pe 
acești oameni pricepuți și en
tuziaști, cu inimile la fel de 
tinere ca ale sportivilor, chiar 
dacă firele argintii și-au făcut 
apariția la tîmple), zilele pe
trecute în decorul de argint 
din Vatra Dornei și Cîmpulung 
vor stărui multă vreme in 
amintire. O amintire dintre 
cele mai frumoase...

• * 
procui 
ferate 
trageri 
de mi 
pierde* 
mîine 
cîștigă 
portan 
atracti 
țiile I 
nă vi 
tradiți 
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PILOR JUNIORI I
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nloarelor la 50 m garduri
Foto : Ion MIHAICĂ

Carmen Ciortan (CSȘ Foc- ■ 
) 5,79 m, Lucica Bîrcan -
ȘA Cv.) 5,64 m ; înălțime : I 
ivia Nif (CSȘ 190 Buc.) 1,75 I

Erzsebet Szilagyi (CSȘA * 1 
|-Napoca) 1,65 m, Dorina Chi- .

RONOSPORI INfOIWEAZA 

îcum și mari cîștiguri în bani, | 
ne variabile șl fixe. Consul- 
l prospectul acestei trageri ■ 
asebit de avantajoase și pro- I 
rați din timp biletele ! • Con- | 
'm regulamentului, tragerile 
sciale Pronoexpres preiau e- ■ 
atualele reporturi de la trage- I
1 obișnuită precedentă și trans- I 
t eventuale reporturi tragerii 
ișnuite următoare. în aceste | 
ndiții, cîștigurilc tragerii spe- I 
ile Pronoexpres din 14 februa- I 

a.c. au fost omologate ieri 22 
jruarie ; operațiunile închein- 3 
-se la o oră foarte înaintată, I 
^uitatele urmează a fi publicate I 
ine 24 februarie 1982 în această 
brică. Din aceleași motive, 8 
tigurile tragerii obișnuite Pro- I 
expres din 17 februarie vor fi ■ 
lologate mîine 24 februarie și 
vor publica în această rubrică 

i 25 februarie 1982.

(CSM Iași) și Mioara Lăture I 
Ș 1 Gl.) 1,65 m, Iuliana Bog- I

(CSȘ 4 Buc.) 1,65 m ; greu-
: Livia Simon (CSȘA .

ing) 14,78 ni, Mihaela Samoi- I 
(CSȘA C-lung) 13,54 m, Petra fi 
îică (CSȘA Cv.) 13,20 m ; 
tatlon : Gabriela Coteț 4077 p ■ 
’ecord național, Gabriela Po- I

(CSȘA C-lung) 3829 p, Rodi- g 
Mureșan 3818 p, Gabriela Mi- 
:ea (CSȘ M. Eminescu Iași) ■

p, Teodora Paloșanu (CSȘ | 
ău) 3779 p. Doina Nedelcu | 
Ș 190 Buc.) 3732 p.

nssBSHMHerar-^.'--------

CONCURSUL
[ERJUDEJEAN DE CROS
1 Băile Felix s-a desfășurat 
linică dimineața concursul 
•rjudețean de cros, la care au 

prezenți cei mai buni aler- 
?ri de semifond și fond din 
i. întrecerile au constituit și 
criteriu de selecție în vederea 
ituirii echipelor care vor fi 
iate la Crosul Balcanic, pro- 
mat la Atena la 14 martie. Ia- 
rezultatelc înregistrate :
ENIORI (12 000 m): 1. Alexan-

Chiran (Steaua) 35:23,8 ; 2.
dorghe Zaharia (Oțelul Galați) 
5,0 ; 3. Gyorgy Marko (Stea- 

35:58,0 ; 4. Gheorghe Neamțu 
ahova Ploiești) 35:58,1 ; 5. Du
ru Niculae (Rapid) 36:07,5 ; 6. 
ăorghe Buruiană (Rapid) 
1,2.
ENIOARE (4 000 ro) : 1. Fița 
in (C.S.U. Galați) 13:22,4 ; 2. 
ria Radu (C.S.U. Oradea) 
2,6 ; 3. Doina Melinte (Știința 
•ău) 13:22,8 ; 4. Elena Fidatov 
5.M. Delta Tulcea) 13:23,0 ; 5. 
'ian a Mustață (Metalul) 
:2.8 ; 6. Mitica Junghiatu (Me
ii) 13:39,5.
■INERET (8 000 m) : 1. Emil 
nilă (Steaua) 24:27,8 ; 2. Cor- 

Milaș (Steaua) 24:28,0 ; 3.
fii Ciobanu (Steaua) 24:28,3 ; 
Constantin Roșu (Steaua)

2.4 ; 5. Hie Diaconu (Dinamo)
2,6 ; 6. Petre Drăgoescu
eaca) 2:43,6.
(JNIORI (6 000 m) : 1. Marcel 
rtinaș (Clubul Atletic Roman) 
19,9 ; 2. Istvan Balint (Steaua) 
2,0 ; 3. Costel Constantin
S.Ș. Piatra Neamț) 18:17,0 ; 4. 
istantin Codreanu (Steaua)
8.5 ; 5. Marius Poștoacă (Stea- 

18:23,0 ; 6. Teodor Havrilaș
îl Petroșani) 18:26,0.
(TNIOARE (2 000 m) : 1. Mar- 
eta Kcseg (C.S.Ș. Cetate De- 

6:19,5 ; 2. Iulia Ionescu
S.Ș. Piatra Neamț) 6:22,0 ; 3. 
iica Hoha (Gloria Bistrița) 
!,5 ; 4. Lenuța Rață (C.S.Ș. 
:eava) 6:22,6.

NTÎLNIRE LA C.C.A.
Astăzi, la orele 19, în Sala 

e spectacole a C.C.A., în ca
rul activităților organizate 
u prilejul celei de a 35-a a- 
iversări a clubului Steaua, 
li genericul ,,Steaua, ieri și 
zi“, are loc o întîlnire la ca- 
e vor participa Mihai Nedef, 
lărgărit Blăgescu, Bujor Hăl- 
îăgeanu și Anghel Iordăncs- 
u. Prezintă : Octavian Vin- 
ilă.
Va urma o gală de filme 
portive.
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Selecționata divizionară 
s-a înapoiat din turneul de iarnă

„AM CÎȘTIGAT ClȚIVA JUCĂTORI PENTRU POSTURI 
DEFICITARE LA NAȚIONALĂ", apreciază Mircea Lucescu
— Mircea Lucescu, pentru 

început să reamintim cititori
lor noștri rezultatele selecțio
natei divizionare în turneul din 
America Centrală și de Sud....

— Cu Salvador 1—2, cu Ho>. 
ras 0—0, cu Estudiantes Merida 
2—2, din nou cu Honduras 0—0. 
cu Maracaibo 3—1...

— Satisfăcut de bilanț ?
— Putea fi mai bun dacă 

mari ratări n-ar fi irosit o 
netă superioritate teritorială a 
jucăioriîor noștri în unele me
ciuri...

— Aprecierile presei de spe
cialitate ?

— In general, favorabile 
nouă. După „hexagonalul" din 
Venezuela, revista „Olimpico" 
din Merida ne-a clasat, din 
punct de vedere al jocului, pe 
locul I, scriind printre altele : 
„UNA LECCION DEL MEJOR 
FOTBAL, COMO HACE ANOS 
NE PRESENCIABAMOS. FUE 
EL CLASIFICADO SENTI
MENTAL DE LOS MERIDE- 
NOS". (n.n. — „O lecție de cel 
mai bun fotbal, cum n-am mai 
avut prilejul să vedem de 
mulți ani. A fost aprecierea 
sentimentală a publicului din 
Merida").

— Ce reprezintă adversarii 
din punct de vedere valoric ?

— Reprezentativele Salvado
rului și Hondurasului s-au ca
lificat, cum se știe, în dauna 
Mexicului, pentru turneul fi
nal al campionatului mondial, 
din Spania. Ambele echipe evo
luează curent în compania unor 
puternice formații de club 
din America de Sud. Salvado
rul, de pildă, a susținut două 
meciuri cu Boca Junior. In 
primul joc, a făcut 1—1, iar în 
cel de al doilea a pierdut cu 
1—0, golul argentinienilor fiind 
opera Iui Maradona. Tot Salva
dorul deține, in 1981, o vic
torie, cu 2—0, în fața lui Spor
ting Lisabona. Ca valori indi

Ancheta noastră „OMUL DE GOL",
O PROBLEMĂ MEREU ACTUALĂ

Ion Oblemenco: „PREA MULȚI 
JUCĂTORI PREFERĂ
LINIILE DIN SPATE"

întîlnire cu Ion Oblemenco 
la puține ore după revenirea 
Universității Craiova din tur
neu. Amănuntele privind me
ciurile campioanei în Grecia 
le-ați aflat, între timp, din co
loanele ziarului nostru. Cu an
trenorul echipei din Bănie am 
discutat despre tema pe care 
o dezbatem actualmente, „omul 
de gol". Oblemenco reunește o 
serie de „condiții" ale subiec
tului nostru : fost el însuși un 
renumit marcator, de patru ori 
eîștigător al Întrecerii golgete- 
rilor, „ex-tunarul“ craiovean se 
străduiește, astăzi, să perfec
ționeze în echipa sa jucători 
de ridicată eficacitate In scopul 
obținerii unor performanțe no
tabile, în crescendo față de 
reușitele de pînă acum ale a- 
cestui club-fanion al fotbalului 
românesc.

— Există vreo deosebire 
între condițiile, limitele, 
specificul de acționare a 
golgeterului de ieri și de as
tăzi ?

— Nici una. De cînd lumea 
sau dc cînd... fotbalul, „omului 
de gol" i s-au pretins calități 
speciale pe care, insă, munca, 
antrenamentul, angrenajul tac
tic le-au pus în valoare. Nu mi 
se pare că acum ii este mai 
greu principalului realizator al 
unei formații de cit ne era, să 
zicem, nouă, generației mele. 
Tot aceleși marcaj necruțător, 
tot lupta cu cel puțin doi ad
versari pe o suprafață mică, a- 
celeași necruțătoare șocuri în 
duelul pentru minge, timpul 
foarte scurt în care trebuie să 
acționezi.

— Atunci, care sînt difi
cultățile ? De ce apar tot 
mai putini „oameni de 
gol" ?.

— Din cauza evidentei și, 
din păcate, dăunătoarei prefe
rințe a majorității jucătorilor 
noștri dc a evolua in linia me
diană sau cea a fundașilor. Gă
sești tot mai greu nu numai 
sportivi dotați pentru post, dar 
și dispuși să lupte cu toată

viduale, m-au impresionat 
Jorge Gonțaives și Hernandez, 
din echipa Salvadorului, Cos- 
telli și Betancourt, din forma
ția Hondurasului. Referitor la 
echipele venezuelcne Estudian
tes Merida și Maracaibo, ele 
sint redutabile prin contribuția 
pe care o aduc jucătorii străi
ni, profesioniști, importați din 
Argentina, Brazilia, Uruguay, 
Peru și Columbia.

— A realizat conducerea teh
nică ceea ce și-a propus prin 
contractarea acestui turneu ?

— In linii mari, da. Am asi
gurat' tinerilor noștri fotbaliști 
lipsiți de experiență o activi
tate competițională internațio
nală ; am ciștigat cîțiva jucă
tori, ca Mihai Marian, forgu- 
lescu, Rednic și Klein pentru 
posturi așa-zise deficitare la 
națională. In ceea ce-i privește 
pe Gabor și Turcu, în pofida 
ratărilor numeroase, unele cu 
poarta goală, îi vom păstra, fi
rește, în lotul reprezentativ, în- 
trucît deficiențele lor Ia finali
zare le socotim perfectibile ; în 
sfirșit, l-am putut cunoaște pe 
fiecare component al lotului in 
condiții mai dificile de pregă
tire și jocuri, vcrificîndu-I la 
antrenamente zilnice, chiar și 
în ziua meciurilor, Ia o tempe
ratură de +35 grade, pe tere
nuri improprii.

— Cum au răspuns jucătorii 
la acest test, să-i zicem al tă
riei morale ?

— Din punct de vedere ai 
disciplinei, n-am de reproșat 
nimic nimănui. Au fost insă 
cîțiva jucători, Ducadam, Boze- 
șan, Avădanei și Kiss, care 
nu s-au angajat exemplar la 
efort în timpul antrenamentelor 
pentru a demonstra că merită 
să facă parte în viitorul apro
piat din Iotul reprezentativ. 
Este o chestiune de mentali
tate, de atitudine cu care jucă
torul vine de la clubul său.

convingerea în condițiile dc 
marc dificultate de care amin
team. Constat și eu că, spre 
deosebire de anii trecuți, multe 
echipe nu dispun de un reali
zator puternic. Ca să amintesc 
doar de generația mea, găseai 
aproape la fiecare divizionară 
„A" un marcator de talie : erau 
Dumitrache, Voinea, Neagu, I. 
Ionescu, Dridca I, Frățilă, M. 
Naghi, Kraus, Ene II. îmi a- 
mintesc de acel caz singular 
dar semnificativ — apariția, fie 
și pentru o jumătate de cam
pionat, a Iui Dcmbrovscbi (cel 
de Ia Vagonul), descoperit de 
U.T.A. și devenit golgeter peste 
noapte.

— înțeleg, din toate aces
tea, că se impune o mai 
susținută preocupare și 
muncă pentru descoperirea 
și, mai cu seamă, pentru 
pregătirea „oamenilor de 
gol".

— Cred că avem o serie de 
fotbaliști dotați pentru greul și 
decisivul rol al „spărgătorului 
de apărări". Iată-I, spre exem
plu, pe tinărul Ralca, atacantul 
venit de la Pitești, care s-a 
refăcut de pe urma unei grave 
accidentări. 11 văd bine cotat de 
Cernăianu la Steaua. Poate de
veni un puternic „om de gol" 
La noi, Cîrțu are calitățile gol
geterului, ca și Cămătaru, care 
trebuie să-și mai îmbunătă
țească tehnica lovirii mingii. 
Fiindcă vorbim de „buldozeri", 
i-am studiat mult pe viitorii 
noștri adversari, pe Rummc- 
nigge și Honeșs și ne străduim 
să-i anihilăm in duelul, pe du
rata a 180 de minute, cu Ba
yern.

— în definitiv, Ion Oble
menco, care sînt condițiile 
principale ale reușitei unui 
golgeter ?

— Curajul, perfecta stăpînire 
a lovirii mingii cu capul și pi
cioarele și... nici un gest in 
plus cînd ai ciștigat acea frac
țiune de secundă în care ești 
liber. Tu și cu balonul !

Eftimie IONESCU

— Care va fi următoarea ac
țiune a lotului ?

— La 10 martie ii vom reuni 
pe selecționabili la București, 
unde intenționăm să opunem 
unui „11“ ales de mine și de 
Mircea Rădulescu o echipă a 
dumneavoastră, a ziariștilor. 
Lotul care va rezulta din acest 
test va face apoi deplasarea la 
Bruxelles pentru amicalul, do 
la_ 24 martie, cu Belgia, o echi
pă, cum se știe, calificată la 
campionatul mondial.

— Ne-ai spus pe cine oprești 
dintre cei 19 care au efectuat 
turneul de iarnă. Pe cine îi 
chemi dintre ceilalți cunoscuți 
tricolori 1

— Pe Iordache, Moraru, Sa- 
meș, Ștefănescu, Stănescu, Ți- 
cleanu, Bălăci, Augustin, Ior- 
dănescu, Geolgău, Cămătarii. 
Pornim, în linii mari, campa
nia de pregătire a calificărilor 
pentru turneul final al cam
pionatului european cu lotul 
pe care l-am deplasat, în 
toamna trecută, Ia Berna...

— Apropo de campionatul eu
ropean. Cum consideri progra
mul alcătuit, nu de mult, la 
Roma ?

— Sigur, el n-a putut fi rea
lizat exact după dorința noas
tră. Ii sosotesc, totuși, accep
tabil, întrucit dificultatea care 
rezultă din faptul că vom juca 
ultimele trei meciuri în depla
sare este, intr-un fel, compen
sată de programul avantajos de 
Pînă atunci.

Să pornim noi bine Ia trea
bă și să cișligăm toate jocurile 
de pe propriul teren și apoi 
vom vedea ce o mai fi. Atita 
vreme cit și Enzo Bearzot, an
trenorul puternicei echipe a 
Italiei, calificată și ca Ia Mun
telui spaniol, este nemulțumit 
de program, cu ce să mai 
spun ?

Gheorghe NICOLAESCU

ÎNTRE ALERGĂTORII DE CURSĂ LUNGĂ
Șl... ARBITRII LUI DINUEESCU Șl IIMONA

Puncte de 
Vedere I

Nu am scris aceste rin- 
duri înaintea testelor, pen
tru a nu se spune, cumva, 
că le... influențăm, Acum, 
cînd arbitrii au trecut prin 
.furcile caudine" ale probei 
de 12 minute, ne permitem 
exprimarea unui punct de 
vedere.

Am asistat, duminică, la 
testul fizic al arbitrilor 
bucureșteni din loturile „B“ 
și „C". Vreme geroasă, pis
ta acoperită cu zăpadă, vînt. 
Și, totuși, rezultate bune și 
foarte bune, care i-ar putea 
propune pe unii dintre a- 
cești arbitri de fotbal unor 
...secții de atle
tism. Concluzia a 
fost unanimă : 
„cavalerii fluie
rului” s-au antre
nat cu conștiincio
zitate. Numai că 
s-au antrenat să 
devină ...atleți, pregătirea lor 
pentru atingerea baremului 
de 2 600 m in 12 minute 
reprezentînd un veritabil 
scop In sine. (Facem o pa
ranteză șl ne întrebăm : de 
ce oare nu se eșalonează 
baremul acestei probe pe 
categorii de virstă așa cum 
procedează F.I.F.A. ?) La 
sfîrșitul săptămînii va urraa 
și testarea teoretică a divi
zionarilor „B“ și „C“, prilej 
cu care se vor prezenta, ca 
de obicei, și referate de un 
ridicat nivel. Toate bune la 
o primă vedere. Numai că 
valoarea unui arbitru nu 
este dată de suma mecani
că a pregătirii fizice (a se 
citi : alergările de iarnă, 
prin parcuri, pe stadioane, 
prin săli) cu cea teoretică. 
Adevărata valoare se ba
zează si pe aceste calități, 
insă nu izolate, ci prinse 
intr-o pregătire complexă, 
cu accent și pe SPECIFIC. 
Or, mulți dintre „cavalerii 
fluierului" văzuți, duminică, 
la test, au alergat enorm 
toată iarna, s-au pus și cu 
burta pe carte, numai că nu 
prea au... arbitrat. Nici mă
car un amical. Și vor înce
pe sezonul ca arbitri, nu ca 
alergători de semifond sau 
ca teoreticieni. De aceea 
credem că, cel puțin de a- 
cum înainte, pregătirea ar

Asian, la Craiova,

Meciul international 
UNIVERSITATEA - 

AKADEMIK SOFIA
Astăzi, la ora 15. oe stadio

nul Central din Craiova, Uni
versitatea susține un meci in
ternational cu cunoscuta echi
pă Akademik din Sofia. Acest 
ioc reprezintă ultima repetiție 
înainte de avanpremiera retu
rului. care se va desfășura sîm- 
bătă. tot Ia Craiova. în compa
nia echipei A.S.A. Tg. Mureș.

Partida de astăzi va fi tele
vizată în întregime.

ȘURI, JOCURI AMICALE
MÎINE, PE STADIONUL REPU

BLICII, de Ia ora 10, jucătorii 
din Divizia „A“ care nu s-au 
prezentat, din diferite motive, la 
datele fixate de federație, vor 
putea să treacă normele de con
trol.

CUPLAJ PE STADIONUL DIN 
STR. DR. STAICOVICI. Mîine va 
avea loc un cuplaj pe stadionul 
din str. dr. Staicovici din Bucu
rești : de la ora 13,30, Progrcsul- 
Vulcan (speranțe) va juca în 
compania echipei Abatorul, iar 
de la ora 15,30 divizionara ,,A“ 
Progresul-Vulcan va întîlni pe 
liderul seriei I a Diviziei ,,B“, 
Politehnica Iași.

F. C ARGEȘ — DACIA PI
TEȘTI 2—0 (0—0). Golurile au 
fost realizate de Băluță (min. 
52) și Radu II (min. 85). F. C. 
Argeș : Cristian (Ariciu) — M. 
Zamfir, Stancu, Cîrstea, Tulpan
— Ignat, Chivescu, Badea (Jurcă)
— Băluță, Radu II, Moiceanu 
(Nica). (I. Fețeanu, coresp.),

OLIMPIA SATU MARE — ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost marcat de Ma
tei (min. 41). (I. Toții, coresp.).

MINERUL LUPENI — MINE
RUL MOTRU 8—0 (6—0). Au în
scris : Mușat 2, Ciorîia 3, Popa 
2 și Moraru (I. Cotescu, coresp.).

„CUPA SUCEAVA" — EDIȚIA 
A IlI-a. în meciul pentru locurile 
1—2, C.S.M. Suceava a dispus de 
Foresta Fălticeni cu 2—0 (1—0), 
prin golurile marcate de Radu 
(min. 30) și Gheorgalis (min. 58). 
Pentru locurile 3—4 : A.S.A. Cîm- 
pulung Moldovenesc — Zimbrul 
Suceava 1—0 (0—0). (I. Mindrescu, 
coresp.).

bitrilor trebuie făcută por- 
nindu-se de la complexita
tea acestei activități, de la 
specificul ei, de la talent 
și personalitate. S-a omis 
aspectul moral al problemei, 
cel care a dat atîta bătaie 
de cap în ultima vreme. De 
ce oare, cînd avem și cabi
nete psihologice, și specia
liști în psih< ogia sportivă, 
si oameni cu prestanță, ca
re pot educa ? Ne gîndim 
ca. pe viitor, aceste teste 
rigide (prezente, dealtfel, și 
printre concursurile de pro
movare) să pună accent pe
criteriul valorii de ansam

blu. Care valoare 
poate fi depistată 
ușor de ochiul 
versat al unui An
drei Rădulescu, 
Constantin Dinu- 
lescu, Gheorghe 
Limona, Fracisc

Coloși, Emil Vlaiculescu,
Octavian Comșa, Alexan
dru Enc, Cornel Nițescu 
și alți foști arbitri de ți
nută, care pot selecta, ca 
observatori ce sînt, astăzi, 
talente autentice. Iar pe a- 
cești selecționați să-i urmă
rim cu atenție, să-i pregă
tim pentru bătălii grele, să 
riscăm cu ei, pentru ca pes
te un timp să putem spune 
„acest arbitru a fost lansat 
de Dinulescu, acesta de Li
mona” și așa mai departe. 
Cum cu mîndrie spunem 
astăzi că, dintr-o pleiadă 
de jucători, Dumitrache și 
Dinu au. fost lansați în Di
vizia „A“ de Traian Iones- 
cu, Cîrțu și Geolgău de 
Constantin Teașcă. Dumitru 
de Valentin Stănescu, Bălăci 
de Constantin Cernăianu, 
Cristian și M. Zamfir de 
Florin Halagian, Gabor și 
Rednic de Mircea Lucescu, 
luînd numai cîțiva jucători 
promovați de antrenorii res
pectivi și numai cîteva e- 
xemple dintr-o listă foarte 
lungă.

Am scris aceste rînduri 
despre teste, pentru că. sîn- 
tem convinși, rostul acestor 
„sondaje" este numai VA
LOAREA, formarea unui lot 
valoros de „cavaleri ai flu
ierului", reprezentativ în 
tară si peste hotare. __

Mircea M. IONESCU



AZI, START IN C.M. DE HANDBAL
(Urmare din oao I)

luni, pentru acomodare și pen- 
trtP antrenamente pregătitoare 
înaintea startului. Marți dimi
neață va fi efectuat un ușor 
antrenament și va fi fixat 
„12“-le pe care antrenorii îl 
vor înscrie pe foaia de arbi
traj. Urmărind antrenamentele, 
de la București și de la Stutt
gart, discutînd cu antrenorii șl 
cu președintele federației, prof, 
univ. loan Kunst-Ghcrmănescu, 
ne-am format convingerea că 
va fi păstrat „7“-le care s-a 
dovedit în formă în ultimul 
timp — Nicolae Munteanu, 
Mircea Jedivan, Vasile Stingă, 
Alexandru Foikcr, Radu Volna, 
Marian .Jumitru, Cezar Drăgă- 
niță —, adăugindu-i-șe ..rezer
vele" de rigoare : Mihai Rcdl,

Măricel Voinea, Ștefan Birta- 
lan, Neculai Vasilca și Cornel 
Durău. Dar, pînă la ora star
tului...

Atmosfera din sinul lotului 
nostru este de deplină seriozi
tate. Meciului inaugural, cel 
cu Danemarca, i se acordă o 
importanță deosebită. Dealtfel, 
antrenorul Lascăr Pană ni se 
confesa, spunîndu-ne că „în lot 
s-a acreditat convingerea că 
fiecare joc arc însemnătatea 
unei finale, acordindu-i-se, in
diferent de adversar, de «car
tea lui de vizită», importanță 
majoră".

Există o mare dorință, a 
tuturor sportivilor și a tehni
cienilor care-i însoțesc, de a se 
face totul pentru revenirea 
handbalului românesc în frun
tea ierarhiei mondiale.

In noua edifie a „Cupei Davis"

CHILE - ROMÂNIA, UN MECI ECHILIBRAI 
PENTRU MENȚINEREA ÎN GRUPA DE ELIT

DĂRUIRLA, ABNEGAȚIA,
(Urmare din pag I)

face parte, să nu se menajeze 
atunci cînd este în joc onoarea 
culorilor proprii. Or. duminică, 
la Brasov. Rulmentul și-a făcut 
o datorie de onoare fată de 
handbalul românesc. înscriin- 
du-se în rîndul celor mai bune 
patru formații feminine de club 
de pe continent. Desigur, dorim 
cu toții ca aceste admirabila 
handbaliste să se califice. în fi
nala competiției, dar dacă nu 
se va putea, tot va trebui să 
le recunoaștem meritul de a so 
fi bătut pînă la limitele posi
bilului.

Deși am făcut-o în cronica 
meciului, simțim nevoia să a- 
ducem unele completări asupra 
jocului propriu-zis practicat de 
fetele de la Rulmentul. Mal 
întîi — lucru deosebit de im
portant —. ele s-au comportat 
în limitele unui total fair-play, 
s-au încadrat perfect în preve
derile noilor norme, destul d« 
drastice, impuse de federația 
internațională. Dar armele 
principale ale elevelor lui Re
mus Drăgăneseu și Ion Mihăilă 
au fost. în principal. trei I 
1) apărare avansată sl mobilă 
în funcție de adversarele care

MUNCA FĂRĂ DRĂMUIRE
încercau să pătrundă spre gol. 
astfel că Foltynova și-a putut 
face prea puțin jocul, capitol 
căruia trebuie să-i adăugăm si
guranța portarului Elena Dră- 
gănescu ; 2) acțiuni ofensive în 
mare viteză, cu schimbări de 
ritm .și de direcție, care le-au 
derutat în multe rînduri o« 
austriece ; 3) intercepții sl efec
tuarea de contraatacuri precise. 
Sigur, pe parcursul întîlniril 
brasovencele au comis și gre
șeli. ratînd uneori singure cil 
portarul sau aruneînd peste 
sau pe lîngă poartă. Dar antre
norii știu toate acestea si este 
îh afara oricărui dubiu că vor 
face tot ce le stă în putință 
pentru ca în viitoarele întîlnirî 
mecanismul echipei să funcțio
neze cît mai bine.

în încheiere, cîteva cuvlnt» 
despre ..galeria" brașoveană. o 
..galerie" civilizată, caldă șt 
care a știut — de-a lungul a 
60 de minute — să intervină 
(fără a jigni echipa adversă) 
cînd Rulmentul a trecut prin 
cîteva (puține) momente mai 
grele.

Tabloul actualei ediții a „Cu
pei Davis" vede din nou, orin- 
tre cele mai bune 16 echipe de 
tenis din lume, si formația 
României.

Poziția aceasta onorantă In 
elita tenisului masculin o da
torăm comportării excelente a 
tinerilor noștri jucători în par
tidele „pe echipe", care-1 mobi
lizează în mod deosebit, permi- 
țîndu-le să realizeze perfor
mante dincolo de așteptări și 
uneori chiar de valoarea cu 
care sînt creditați. Buletinul de 
informații al federației inter
naționale de specialitate (care 
a procedat la tragerea la sorți 
a „Cupei Davis". în sanctuarul 
de la Wimbledon, la 12 octom
brie 1981) menționează și acum — 
la multe luni după eveniment 
— „admirabilul rezultat al ti
nerei echipe a României, care 
a eliminat anul acesta Brazi
lia". Și ar trebui poate să a-

dăugăm că formația noastră a 
fost învinsă de una din fina
listele de la Cincinnati: echipa 
Argentinei.

Ce prevede tabloul de anul 
acesta ? în prima etapă (de dis
putat în săptămîna 1—7 martie 
1982), echipa României va ju
ca în deplasare cu formația 
Chile. la Stadionul na
tional din Șantiago de 
Chile. Va fi un meci toane 
greu, pe terenuri de zgură în 
aer liber (pe continentul sud- 
american fiind anotimpul sfîr- 
șitului de vară), dar nu lipsit 
de orice speranță. Să nu uităm 
— pe de o parte — că Ilia 
Năstase poate reveni în forma
ție (numele său fiind nu numai 
un gir de valoare, dar și un 
șoc peihologic pentru adver
sari), asistat de campionul ță
rii, Florin Segărceanu, care, 
uneorj paradoxal, reușește în 
„Cupa Davis" ceea ce rar rea-

Uzează In turnee indivio 
(probabil ca rod al concent 
maxime, dar și al unei al 
și speciale pregătiri). Pe di 
tă parte, în echipa chilian, 
«urează (în locul lui I 
Gildemeister. accidentat) un 
gur jucător de faimă. Ji 
Fillol (30 ani). Ceilalți sînt 
cători de clasă medie (doa: 
avantajul prezenței la n 
turnee internaționale) : P 
Reboledo, Ricardo Acuna 
Belus Praioux.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
• La Assen, în olanda, s-a 

desfășurat campionatul mondial 
de patinaj viteză (poliatlon). Vic
toria a revenit patinatorului o- 
landez Hilbert Van Der Duin, ca
re a totalizat 163,410 p. El a fost 
urmat de Bociarev (U.R.S.S.) și 
Larssen (Norvegia). în ultima zi 
a întrecerilor, Van Der Duin a 
cîștigat cursa de 1500 m (2:00,59), 
iar Bociarev ne cea de 10 000 m 
(14:55,20).
• La Holmenkolen (Norvegia) 

au continuat Campionatele mon
diale de schi nordic cu proba 
feminină de schi fond pe dis
tanța de 5 km. Victoria a revenit 
sportivei norvegiene Berit Aunll, 
cronometrată în 14:30,2. Pe locul 
doi s-a situat Hillka Riihlvuorl

CONCURSURI ATLETICE DE SALĂ

CONFECȚIA BUCUREȘTI —
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA

27-19 (13-11)
Meci restant -.din etapa de du

minică, cîștlgat de bucureștence 
datorită unui plus de viteză în 
acțiunile ofensive și unei apă
rări ceva mal bine organizate. 
Au înscris Grigoraș 11, M&lurea- 
nu 4, Untu 4, G. Conslantlnescu 
3, Covaci 2 șl cite unul Mlncu, 

îțlgol șl V. Conslantlnescu pen
tru Confecția. De la clujcnce au 
marcat Damlan 10, Morariu 4, 
Ferșa 2 șl cîie unul Cserei, Filip 
și Kațiu. au arbitrat satisfăcător 
N. Dumitru șl N. Iancu (Buzău).

• în cadrul campionatelor 
pe teren acoperit ale U.R.S.3., 
la Moscova, Svetlana Vaniuși- 
na a cîștigat proba de săritură 
în lungime cu 6,65 m, iar Alek
sandr Krupski i-a întrecut pe 
Konstantin Volkov și Vladimir 
Poliakov la săritura cu prăji
na, realizînd 5,65 m. Alte re
zultate —- feminin, 400 m : 
Ludmila Belova 53,20, 60 mg : 
Natalia Petrova 8,08 ; masculin. 
60 mg : Prokofiev 7,60, 3 000 
m : Abramov 7:54,32, 400 m : 
Safarov 46,88, înălțime : Sereda 
2,26 m, triplusalt : Musienko 
17.16 m.
• La San Diego, Mary De

cker-Tabb a stabilit un nou 
record rnondial de sală în

SELECȚIONATA NOASTRĂ DE HOCHEI iNTiLNESTE, 
IN DEPLASARE, REPREZENTATIVA POLONIEI

proba de o milă cu timpul de 
4:20.5 (vechiul record ii apar
ținea cu 4:21,43). Recordul mon
dial în aer liber este de 4:20,90 
(Ludmila Veselkova, 1981). Per
formanța de 6,48 la 60 yarzi 
reușită, în același concurs, de 
Evelyn Ashford nu întrunește 
condițiile de omologare ca re
cord mondial.
• Sprintera Gesine Walther 

(R. D. Germană) a stabilit un 
nou record mondial pe teren 
acoperit în proba de 200 m cu 
22,64, cu 12 sutimi sub vechea 
performanță a cehoslovacei 
Jarmila Kratochvilova.
• în cadrul concursului de la 

Sofia, Vesela Iacinska a ciști- 
gat proba de 1 500 m cu 4:07,68, 
al doilea rezultat mondial al 
sezonului. Alte rezultate — 
masculin, înălțime : Filipovici 
(Iugoslavia) 2,16 m, triplusalt : 
Hegedus (Iugoslavia) 16,27. 1500 
m : Timurlenk (Turcia) 3:54,39; 
feminin, greutate : Virginia 
Veselinova (Bulgaria) 20,74 m.

(Finlanda) — 14:35,6, iar pe lo
cul 3 — Britt Pettersen (Norve
gia) — 14:48,2. Una dintre favo
ritele probei, multipla campioană 
mondială șl olimpică Galina Ku
lakova (U.R.S.S.) a sosit abia pe 
locul ÎS, cu timpul de 15:07,11.

Concurentele românce au ocu
pat următoarele locuri: 41. Elena 
Lagusis-Relt 16:10,5, 51. Elena Urs- 
Onclolu 17:08.7, 52. Magdalena
Mlrlov 17:11.21
• In cursa de 30 km din ca

drul campionatelor mondiale de 
schi fond, concurentul român Ion 
Lungociu s-a clasat pe locul 59, 
cu timpul de lh.33:03,4.
• Campionate de schi : R. F.

Germania (Flschen — Bolter- 
lang) : surorile Epple au ocupat 
primele locuri la slalom uriaș, 
Marla — 2:20,81 șl Irene — 2:21,18 
• Elveția (Loeche-Ies-Baines) : 
Peter Miiller a cîștigat coborîrea 
(2:02,31), urmat de Toni Burgler 
(2:03,24) • Spania (Formlgal) :
Ana Maria Rodriguez a fost în
vingătoare la slalom special 
(1:38,29), Iar Jorge Perez Villa
nueva a cîștigat slalomul uriaș 
(3:19,23).

în turul doi (5—11 iulie 1 
echipa României ar urma 
joace (din păcate tot în d< 
sare) cu învingătoarea mec 
Australia — Mexic, dacă I 
de Chile, sau cu învinsa 
lulași meci, dacă ea însăși 
învinsă. întrucît — pot 
noului sistem de joc în g 
de elită a „Cupei Davis" 
grupa așa-numită „non-z 
lă“) — înfrîntele din pr 
tur joacă un fel de meci 
recalificare, pentru a st 
cine rămîne în continuări 
rîndurile celor 16 echipe 1 
tașe. Nu ne rămîne declt 
nădăjduim că tenlsmanii 
tri vor găsi în ei resu 
necesare pentru a mențin 
chipa țării printre cele 
bune formații din lume ; 
cursul actualei ediții a . 
pei Davis".

Vidor BANCIULESC

PREGĂTIRI PENTRU „EL MUNDiAL“

Selecționata de hochei a ță
rii noastre a plecat ieri, pe ca
lea aerului, în Polonia, unde 
va susține mai multe jocuri, 
în cadrul pregătirilor pentru 
grupa „B“ a campionatului 
mondial. Hocheiștii români vor 
întîlni în localitatea montană 
Nowy Târg, în trei meciuri, 
echipa reprezentativă a țării 
gazdă, care se pregătește și ea 
pentru partidele din cadrul 
aceleiași grupe a C.M.

Formația română va juca în 
zilele de 24, 25 și 27 februarie 
cu echipa Poloniei, în ziua de 
duminică 28 februarie fiind 
prevăzut un antrenament co
mun.

La 1 martie, hocheiștii ro
mâni vor sosi în țară, urmind 
ca în zilele de 5 și 6 martie 
să evolueze, din nou, în depla

• Aflată în turneu In Italia, 
reprezentativa Poloniei a întll- 
nit, la Milano, o combinată a clu
burilor Internazionale șl A, C. 
Milan. Fotbaliștii polonezi au ob
ținut victoria cu 2—1 (1—0), prin 
golurile înscrise de Smolarek șl 
Bonlek. Pentru gazde a marcat 
Serena.
• Lotul Argentinei șl-a început 

„campania". în vederea partici
pării la turneul final al C.M., 
23 din cei 25 de Jucători selec
ționați de antrenorul Cesar Lui» 
Menotti reunlndu-se într-un sta
giu comun la Mar del Plata. 
Lipsesc doar Daniel Bertonl șl 
Oswaldo Ardiles, care evoluează 
In cluburi europene, la 
tina și. respectiv.sare. de această dată în Aus

tria, la Klagenfurt, in compa
nia reprezentativei austriece.

★
Ultimele rezultate din cadrul 

seriei a doua valorice a Divi
ziei „A-* la hochei : Metalul 
IMASA Sf. Gheorghe — C.S.S. 
Liceul M. Clue 10—2 (3—1,3—0, 
4—1), Tirnava Odorhei — Me
talul Rădăuți 3—3 0—1, 1—0,
1— 2), Tirnava Odorhei —C.S.S. 
Liceul M. Ciue 9—6 (5—0, 2—2,
2— 4), A.S.E. Sp. studențesc — 
Metalul Rădăuți 5—7 (3—2. 
0—2, 2—3). Clasament : 1. Me
talul IMASA St. Gheorghe (an
trenor D. Iordan) 35 p ; 2. Tir
nava Odorhei 25 p ; 3. A.S.E. 
Sp. studențesc 20 p ; 4. Meta
lul Rădăuți 16 p ; 5. C.S.S. Li
ceul M. Ciuc 4 p.

NOAH L-A ÎNVINS PE LENDL
NEW YORK, 22 (Agerpres). 

Turneul internațional de tenis 
de la Palm. Springs (Califor
nia) s-a încheiat cu victoria 
surprinzătoare a tînărului ju
cător francez Yannick Noah. 
El l-a întrecut, în finală, cu 
3—6, 6—2, 7—5 pe campionul 
cehoslovac Ivan LendL In se
mifinale, Noah I-a eliminat pe 
americanul Eliot Teltscher 
(7—6, 2—6, 6—4), iar Lendl a 
dispus de mexicanul Râul 
Ramirez (7—6, 6—3).

AGENDA SĂPTĂMlNII
23—28.11 SCHI

23.n HANDBAL

25—26.H SCHI

27.H SCHI

27—28.11 SCHI

Continuă campionatele mondiale, schi nor
dic, la Holmenkolen, în Norvegia.
încep întrecerile grupei „A“ a campiona
tului mondial masculin, în diferite locali
tăți din R.F. Germania (competiția va lua 
sfîrșit Ia 7.IH).
Cupa Mondială (slalom uriaș și special fe
mei) la Winter Park, în S.U.A.
Cupa Mondială (coborîre bărbați) la Mount 
Whistler, în Canada.
Campionatele mondiale de juniori, probe 
alpine, la Auron, în Franța ; Cupa Mondia
lă (slalom uriaș femei) la Aspen, în S.U.A.

Floren- 
Tottenham.

CAMPIONATE

Antrenorul campioanei mon 
este confruntat cu o prob 
dificilă. deoarece River 1 
Intenționează să-1 suspende 
cei cinci Internaționali al sl 
Fillol, Passarella, Tarantini, I 
pes sl Gallego — aflatl In1 
diferend cu clubul din Bu 
Alres. Suspendarea pe un i 
celor cinci ar atrage si e: 
derea lor din lotul reprezent 
conform reglementărilor fe< 
tlel argentlniene de fotbal I

• în turneul de la Calcutl 
selecționată a Italiei a inti 
cu 1—0 (0—0) echipa Indiei, 
ma reprezentativă a Italiei 
tnttlnl marți seara, la Parii 
chipa Franței.

IUGOSLAVIA (el. 19) : Zelez- 
nlclar — Hajduk Split 1—2 ; 
Buducnost — Niș 2—0 ; Velez — 
O.F.K. Belgrad 2—0 ; Dinamo — 
Steaua Roșie 3—0 ; Skoplje •— 
Tuzla 1—0 ; Liubljana — Teteks 
3—0 ; Osljek — Sarajevo 1—1 ; 
Rijeka — Zagreb 2—0 ; Partizan
— Vojvodina 2—0. Clasament : 1. 
Dinamo — 25 p ; 2. Partizan — 
24 p ; 3. Steaua Roșie — 24 p.

R. D. GERMANA (et. 14, pri
ma a returului) : Zwickau — Je
na 1—2 ; F.C. Karl Marx Stadt
— Dynamo Berlin 1—3 ; Vor- 
wSrts — Dynamo Dresda 2—1 ; 
Rostock — Magdeburg 1—1 ;

Erfurt — Cottbus 2—2 ; Loki 
tiv Leipzig — Halle 8—0 ; Sc 
pau — Aue 1—2. Clasament 
Dynamo Berlin — 22 p; 2. L 
motiv Leipzig — 19 p ,

SPANIA (et, 25) : Valladoli 
Bilbao 1—0 ; Osasuna —
Madrid 3—2 ; Espanol — 1
2—4 ; Valencia — Cadiz 1
Zaragoza — Las Palmas ) 
Alicante — Gijon 1—0 ; Sevl! 
Castellon 4—0 ; Atletico Madi 
C.F. Barcelona 0—1.; Real Si 
dad — Santander 1—1. Cl 
ment : 1. C. F. Barcelona - 
p ; 2. Real Socledad — 34 
3. Real Madrid — 34 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELE
CICLISM • Campionatul mon

dial de ciclocros rezervat profe
sioniștilor, desfășurat la Lanar- 
viUe (Franța) a fost cîștigat de 
belgianul Roland Llboton, crono
metrat pe 25 km In 1 h 06:36. 
L-au urmat elvețianul Albert 
Zweifel la 2 secunde șl olande
zul Hennle Stamsnljder la 43 se
cunde. La Juniori a cîștigat el
vețianul Beat Schumacher, care a 
parcurs 15,470 km în 43:06,0. • 
Etapa a 4-a a „Turului Mării 
Mediterane" a revenit belgianu
lui Jef Lieckens, cronometrat pe 
115 km in 3 h 04:32. în clasa
mentul general conduce france
zul Michel Laurent, urmat la 24 
secunde de Irlandezul Greg Le- 
mond.

INOT • în ultima zi a cam
pionatelor R. D. Germane, la

Dresda : feminin — 100 m spa
te : Irene Kleber 1:02,45 ; 100 m 
Uber : Birgit Melneke 56,73 ; 200 
m fluture : Irene Gelssler 2:10,41; 
400 m Uber : Carmela Schmidt 
4:13,29 ; masculin — 400 ra mlxt: 
Relchel 4:27,20 — record ; 400 m 
liber : Lless 4:01,27 ; 100 m bras: 
Hanke 1:04,94

RUGBY • In clasamentul „Tur
neului celor cinci națiuni", pe 
primul loc se află echipa Irlan
dei cu 6 p, urmată de formațiile 
Angliei — 3 p (ambele din cite 
3 partide). Tării Galilor — 2 p, 
Scoției — 1 p șl Franței — Op. 
La 6 martie se dispută meciu
rile Anglia — Tara Galilor șl 
Scotia — Franța. • La Carca- 
ssone (Franța), în meci contînd 
pentru campionatul european 
„Cupa F.I.R.A.", o selecționată a

Franței a întrecut cu scorul 
25—19 (15—4) formația Italiei 

ȘAH • dn turneul de la 
del Plata, după nouă rund 
disputarea partidelor întreri 
conduce olandezul Jan Tima
7.5 p, urmat de L. Portlsc 
p, Polugaevski șl Seirawan
5.5 p. Campionul mondial r 
toll Karpov, care a cîștigat 
trerupta cu Miguel Najdorf, 
a plerdut-o pe cea cu tîn 
maestru argentinian Carlos < 
cla Palermo, se află pe loc 
cu 4,5 p. • După două ru 
în turneul de la Roma eoni 
Korclnol cu 2 p, urmat de 
rovlci și Plnter cu cite 1,5 p

TENIS • In finala tnrni 
feminin de la Houston (Tex; 
Bettlna Bunge — Pam Shr 
6—2, 3—8, 6—2.
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