
LUCRĂRILE REUNIUNII INTERNAȚIONALE 
A ZIARIȘTILOR PENTRU DEZARMARE,

SECURITATE Șl PACE
Marți dimineața au inceput 

In București lucrările Reuniu
nii internaționale a ziariștilor 
pentru dezarmare, securitate și 
pace, manifestare organizată 
de Consiliul ziariștilor din Re
publica Socialistă România.

La lucrări iau parte un mare 
număr de ziariști din aproape 
toate țările Europei — condu
cători și reprezentanți ai unor 
ziare și reviste, posturi de ra
dio și televiziune, agenții de 
presă naționale și internaționa
le, uniuni și asociații profesio
nale ale ziariștilor, precum și 
reprezentanți ai conducerii 
UNESCO, Organizației Interna
ționale a Ziariștilor — O.I.Z. 
și Asociației internaționale a 
presei sportive — A.I.P.S.

Lucrările reuniunii au fost 
deschise de tovarășul Ion Cum- 
pănașu, președintele Consiliu
lui ziariștilor, director general 
al Agenției române de presă — 
„Agcrpres" —, care a spus, în
tre altele :

..Doresc să-mi exprim convin
gerea că prezența dumneavoas
tră — reprezentanți de presti
giu ai mijloacelor de informare 
în masă din țările europene — 
la acest forum al ziariștilor va 
prilejui o dezbatere de înaltă 
ținută, responsabilă și construc
tivă, asupra problematicii de 
importanță vitală pentru țările 
și popoarele noastre, pentru 
întreaga umanitate — stăvilirea 
escaladei tot mai primejdioase 
a cursei înarmărilor, înfăptui
rea unor progrese reale pe ca
lea dezarmării, întărirea păcii 
și securității europene și inter
naționale.

După cum este binecunoscut, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-a dobindit un 
înalt prestigiu internațional prin 
activitatea neobosită in slujba 
promovării idealurilor de pace, 
înțelegere și cooperare între 
popoare, prin inițiativele sale 
remarcabile vizînd materializa
rea acestor năzuințe arzătoare 
ale întregii umanități. Șeful 
statului român atribuie o în
semnătate de prim ordin rolu
lui și contribuției presei, a slu
jitorilor ei, in opera de infor
mare și mobilizare a popoare
lor, a opiniei publice, la acțiuni 
energice pentru preîntîmpinarca

războiului, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru rea
lizarea dezarmării șl instaura
rea unei păci durabile in lume. 

Ca o ilustrare a atenției 
acordate acestor probleme vi
tale ale contemporaneității, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut amabilitatea să adreseze 
reuniunii noastre un mesaj**.

Mesajul președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, adre
sat participanților la Reu
niunea . internațională a zia
riștilor pentru dezarmare, secu
ritate și pace, a fost prezentat 
de tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

Toți cei prezenți au ascultat 
cu deosebită atenție și interes 
mesajul șefului statului român, 
au subliniat cu vil aplauze con
ținutul său bogat in idei de 
mare importanță pentru unirea 
și mobilizarea eforturilor și ac
țiunilor ziariștilor, ale tuturor 
celor angrenați in munca de 
înaltă răspundere de informare 
a opiniei publice, in scopul slu
jirii cu credință a- idealurilor 
supreme ale omenirii — pacea, 
înțelegerea și colaborarea intre 
toate națiunile lumii.

In prima zi a dezbaterilor au 
luat cuvintul numeroși partici
pant.

Vorbitorii au dat o deosebită 
apreciere mesajului președinte
lui Nicolae Ceaușescu adresat 
participanților la reuniunea de 
la București, subliniind că el 
relevă, prin bogăția și valoa
rea ideilor sale, personalitatea 
proeminentă a șefului statului 
român, care și-a cîștigat un 
înalt prestigiu internațional, 
impunîndu-se ca un strălucit 
om politic și de stat ce-și con
sacră întreaga activitate și 
energie prosperității României, 
bunăstării poporului român, 
triumfului nobilelor idealuri 
de libertate, independență și 
progres ale tuturor națiunilor, 
edificării unei lumi fără arme 
și războaie, o lume a păcii, 
securității. înțelegerii și colabo
rării rodnice.

Lucrările reuniunii continuă.
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Campionatul de volei feminin

DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT 

AL 8-lea TITLU CONSECUTIV!
Dinamo București, 

campioana celui 
de-al 32-lea campio
nat național femi
nin de volei, ediția 
1981/82. In picioare, 
de la stingă la 
dreapta : iriria Pet- 
culeț. Carmen Pu
tu, Doina Moroșan, 
prof. Doina Ivănes- 
cu — antrenoarea e- 
chipei, Victoria Ban- 
ciu. Victoria Nicu- 
lescu, Mariana .Io
nescu — căpitanul 
echipei. Rîndul din 
față: Adriana Ian- 
cu, Corina Crivăț, 
Mirela Pavel, Spe
ranța Găman, Car
men Bobe și Danie
la Surugiu.
Foto:

Dragoș NEAGU

Aseară. In sala Dinamo din 
Capitală, a luat sfîrșit turneul 
final pentru locurile 1—4 din 
cadrul campionatului republi
can feminin de volei. S-au dis
putat meciurile : Flacăra Roșie' 
București — C.S.U. Oțelul Ga
lați și Dinamo — Farul Con
stanța;

în primul joc, tinăra echipă 
bucureșteană, revelația turneu
lui. nu s-a dezmințit și deși 
studentele gălățcnce au jucat • 
cu multă ambiție, a încheiat 
victorioasă întîlnirea. Deci 3—1 
(-9, 11, 12, 8) pentru Flacăra 
Roșie, din rîndul căreia am re

marcat 3 jucătoare : Georgeta 
Lungu, Daniela Drăghici și 
Georgeta Zaharia. De la C.S.U. 
ne-au plăcut Elena Dobroschi 
și Elen Sander.

Mai interesant a fost cel 
de-al doilea meci dintre Di
namo București, deținătoarea 
titlului, și Farul Constanța, vi- 
cecampioană. Constănțencele au 
jucat ambițios, așa cum rar au

făcut-o în acest campionat (șl 
nu știm de ce...), reușind să 
cîștige și două seturi. Nu este 
mai puțin adevărat însă că 
reușita s-a produs tocmai 
atunci cînd din echipa cam
pioană ieșiseră două titulare,

Modesto FERRAR1NI

(Continuare in pag. a 4-a)

Sub egida „Daciadei de iamă“ — 04CMM j

Campionatele de orientare pe schiuri A’/

Anișoara Cușmir și Vali
Ionescu in timpul con

cursului de simbătă

După campionatele de sală ale atleților seniori

ANIȘOARA CUȘMIR Șl VALI IONESCU,
CERTITUDINI ALE UNUI

Foto : Ion MIHAICÂ

DOUĂ

MARAMUREȘENII Șl BISTRIȚENII— 
ClȘr/GĂTORI DETAȘAȚI

Excelent amfitrion al multor 
evenimente sportive ale iernii, 
județul Harghita a fost gazdă, 
și în acest an, pentru o fru
moasă manifestare din cadrul 
„Daciadei" de iarnă : Campio
natele naționale de orientare 
turistică pe schiuri. întrecerile 
au ținut trei zile (în primele 
două s-au desfășurat competi
țiile individuale, iar în ultima 
— întrecerile de ștafetă), în- 
tr-o zonă aflată la 30 de kilo
metri de Miercurea Ciuc. De
cor — de basm : zăpadă mul
tă, brazi maiestuoși și o caba
nă — „Brădet" — în jurul că
reia au mișunat, ca piște fur
nici colorate, aproape 350 de 
tinere și tineri, finaliști din 20 
de județe Și din București.

în fiecare din zilele de con
curs, victoriile au stat în cum
pănă, lupta dîndu-se în princi
pal între sportivii maramure
șeni, bistrițeni și cei din Har

ghita. Pînă la urmă, cele mal 
multe titluri au fost cîștigat» 
de reprezentanții Maramureșu
lui dar. ne locul secund, au 
revenit, după doi ani de .re
zultate modeste. orientariștll 
din județul Bistrița-Năsăud. 
Surprinzător, un județ de cîm- 
pie — ne referim la Olt — a 
izbutit să cîștige un titlu da 
ștafetă și cîteva poziții frun
tașe la individual.

— Am vrut să demonstrăm 
celorlalte județe care, ca și noi, 
nu au totdeauna zăpadă și nu 
au nici mari forme de relief, 
că se poate face orientare pe 
schiuri țintind chiar virfurile 
ierarhiei, ne spunea tovarășul 
Vasile Hie, antrenor al delega
ției județului Olt.

Sever NORAN

. (Continuare In pag. 2-J)

CONCURS CU MULTE PROMISIUNI Handbaliștii noștri victorioși in primul lor meci din C. IM.
La această oră, a concursuri

lor pe teren acoperit, cea mai 
reprezentativă dintre probele a- 
tletismului nostru este, fără în
doială, săritura în lungime. Și 
aceasta grație eforturilor re
marcabile ale celor două talen
tate specialiste — Anișoara 
Cușmir si Vali Ionescu — si. 
implicit, ale antrenorilor lor, 
Ion Moroiu și Mihai* Zaharia.

Săritura în lungime este o 
probă de tradiție în atletismul 
nostru feminin. De la Viorica 
Viscopoleanu, deschizătoarea de 
drumuri (campioană olimpică, 
campioană europeană de sală, 
recordmană mondială etc.), mai 
multe performere remarcabile 
s-au succedat, în timp, pe fir
mamentul probei : Alina Po
pescu (Gheorghiu), Doina An
ton, Dorina Cătineanu, Gina 
Panail-Ghioroaic și chiar Vale

ria Ștefănescu, care cochetînd 
doar cu săritura în lungime, 
are ca amintire o medalie de 
bronz de la C.E. de sală de la 
Goteborg. Trebuie să recunoaș
tem însă că, niciodată pînă 
acum, n-am avut simultan două 
asemenea talente, precum Ani
șoara și Vali.
' După campionatele naționale 
din sala „23 August", în care 
Cușmir a sărit 6,81 m iar Io
nescu 6,71 m, cele două frun
tașe ale probei se clasează pe 
locurile 2 și, respectiv, 4 in 
topul mondial al sezonului in
door *82, ceea ce exprimă foar
te bine valoarea de care amin
team la început și, totodată, re-

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3)

ROMÂNIA -
GOPPINGEN. 23 (prin tele

fon). — Sosiți duminică la a- 
miază în cantonamentul lor 
din mica localitate Ruit (un fel 
de pitorească suburbie a ma
relui oraș Stuttgart) handba
liștii români și-au continuat cu 
asiduitate pregătirile, antre- 
nindu-se și jucind între ei în 
sala de sport aflată în imedia
ta apropiere a hotelului spor
tiv unde sînt găzduiți. Aceas
ta în „pauzele" pe care le-au 
acordat colegii noștri de breas
lă, care au luat pur și simplu 
cu asalt echipa României, con
siderată, de mulți specialiști, una 
din favoritele ediției a X-a a 
Campionatului mondial mascu-

DANEMARCA 20-18 (11-8)
lin de handbal, organizat _ de 
R.F. Germania, țară a cărei 
echipă reprezentativă deține 
cununa de lauri, cucerită la e- 
diția precedentă. Cei mai soli
citați dintre handbaliștii ro
mâni sînt Ștefan Birtalan, care 
la cei 33 de ani ai săi este so
cotit una din marile vedete 
ale competiției, fiind partici
pant la 3 ediții, fa care a cîști
gat de două ori titlul suprem. 
Alături de „Bibi", cum i se 
spune Iui Birtalan, Vasile 
Stingă este și el mereu inter
vievat și fotografiat, așteptin- 
du-se — cum se apreciază aci 
— să se numere printre cei 
mai autorizați pretendenți la 

titlul de golgeter al campionat 
tului.

★
în runda inaugurală, echipa 

României a avut o misiune di
ficilă. întîlnind un adversar 
incomod, bine dotât fizic și 
tehnic, selecționata Danemarcei. 
Pronosticurile au fost confirma
te. Deși a condus tot timpul, 
reprezentativa țării noastre, su
perioară pe toate planurile, nu 
a fost însă scutită de emoții. 
Beneficiind și de ajutorul cu
plului de arbitri, handbaliștii 
danezi au reușit, în unele mo-

Hrislache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)



FESTIVALUL MICILOR VÎNĂTORI
DE MUNTE LA A X-a EDIȚIE

Divizia

iarnă, 
s-au 

desfășurat timp de trei zile în
trecerile celei de a X-a ediții, 
jubiliare, a „Cupei micilor vî- 
nători de munte", tradițio
nală competiție organizată de 
C.J.E.F.S. Cluj și A.S.A. Cluj- 
Napoca în directă colaborare cu 
Organizația Județeană a Pio
nierilor. cu Inspectoratul Școlar 
Județean și Comitetul Jude
țean al U.T.C.

Cei peste 120 de pioneri și 
școlari din opt centre de schi 
montane (Mărișel, Bogdănești, 
Rișca, Beliș, Rogojel, Muntele 
Băișoarei, Răcădău și Sincrai) 
s-au aliniat la startul probelor 
de biatlon (cursă de fond și 
tragere cu armă cu aer com
primat), slalom și ștafete mixte.

Vremea neprielnică (ceață, 
viscol) a constituit un puternie 
obstacol în calea viitorilor „vî
nători de munte", dar buna lor 
pregătire a asigurat întrecerilor 
un nivel remarcabil. Dintre 
biatloniști, Marius Sertan, Mi-

într-un decor feeric de 
pe muntele Băișoarei,

haela Ghic (Mărișel), Ana Po- 
tra (Rișca) și Nicolae Roșu 
(Bogdănești) au obținut cele 
mai bune rezultate. In probele 
de slalom s-au impus Aurora 
Nicoară, Dan Vidrean (Răcă- 
dău), Dan Roșea și Corina Ilieș 
(Rogojel). în fine, cele mai bu
ne ștafete mixte le-au alcătuit 
cel din Rișca și Beliș.

în clasamentul general, pe 
primul loc s-a situat lotul tine
rilor vînători de munte din 
Mărișel, pregătiți de profesorul 
de educație fizică Traian Sos 
și profesorul de matematică 
luliu Mako, prezent cu sporti
vii săi la toate cele 10 ediții ale 
acestei frumoase competiții. Au 
urmat în clasament tinerii spor
tivi din Bogdănești și Rișca.

La încheierea întrecerilor, 
toți cei prezenți au asistat la 
o frumoasă demonstrație oferi
tă de unități de vînători de 
munte și cei mai buni schiori 
ai județului Cluj, iar învingă
torilor ii s-au atribuit premii 
frumoase.
Lt col. Gheorghe LOZINCA

CAMPIONATELE DE ORIENTARE PE SCHIURI
(Urmare din pag. 1)

Cel mai bun dintre copii (are 
abia 1) ani) s-a dovedit bis- 
trițeanul Cristian Broască, elev 
al antrenorului Samson 
dea. In scara celei de a 
zile de concurs, băiețelul 
fona acasă mamei sale : 
fost cel mai bun, mamă, 
ea șl miinc la ștafetă, împreu
nă cu ceilalți trei din Bistrița, 
să ciștigăm. Iți promit". Și 
Cristian s-a ținut de cuvînt.

Maramureșenii au cîștigat 
la categoriile mari pentru eă, 
așa cum ne relata Carol Racz, 
„La noi orientarea pe schiuri 
e un sport cu largă bază 
masă și, deja, ne-am creat 
tradiție". Fără îndoială 
sportivii județului Harghita 
fost fericiți intrînd si ei în pd- 
sesia unui titlu prin Ana Sze- 
kely, la categoria 19 ani. Ei 
nu uită, dealtfel, că și Irma 
Kalamar (azi studentă la Baia 
Mare), care a cîștigat la șta
fetă. este tot din Miercurea 
Ciuc.

C.J.E.F.S. Harghita a înmi- 
nat cîștigătorilor fiecărei etape 
din campionatul 
„Cupa Polul frigului' 
care amintește că 
noaște, în fiecare 
Joase temperaturi

— Evenimentul 
portant este, fără 

. venirea bistrițeniior în fruntea 
clasamentului, la multe probe, 
ne declara tovarășul Neculai 
Ignat, secretarul Comisiei cen
trale de orientare <lin cadrul 
F.R.T.A. Ne-a încintat și fap
tul că sucevenii 
doi ani prezenți Ia 
campionate — au cîștigat 
loc ni Ia individual și 
pentru prima oară, au 
parte și sportivi din județul 
Neamț. Sperăm că exemplul 
județului Olt să fie... molipsi
tor pentru altele, încă absente 
U orientarea pe schiuri.

REZULTATE TEHNICE. Cam
pionate individuale : Feminin 
— F 11 : 1. LARISA POP

Binr- 
doua 
tele- 
„Am 
Sper

dc 
o 

că 
au

individual 
i", trofeu 

Harghita cu- 
an, cele mai 
din țară.
cel mai im- 
îndoială, re-

abia de 
asemenea 

un

(Chemun B. Mare). 2. Uliana 
Rada (Voința Slatina), 3. Da
lia Baciu (Cutezătorii Bistrița); 
F 13 : 1. CRISTINA CURTA 
(Cutezătorii Bistrița), 2. Edith 
Apli (Voința B. Mare), 3. Mi- 
rela Mitroi (C.P.S.P. Slatina) ; 
F 15 : 1. ILEANA JELLER 
(Voința B. Mare), 2. Isabela 
Biro (Chemun), 3. Simona Ba- 
diu (Cutezătorii) ; F 17 : 1.
STELUȚA - ISTRATE (Sticla 
Bistrița). 2. Elisabeta Revesz 
(Someșul S. Mare), 3. Voichița 
Pop (Chemun) ; F 19 : 1. ANA 
SZEKELY (Gheorgheni), 2. Ir
ma Kalamar, 3. Viorica LOrincz 
(Știința B. Mare). MASCULIN
— M 11: 1. C. Broască (Cuteză
torii), 2. C. Chițoiu (C.P.S.P. 
Slatina), 3. M. Șușcă (Voința 
V. Doinei). M 13 : M. ORGAS 
(Voința B. Mare), 2. Ș. Chiur- 
lea (Locom. Buc.), 3. G. Gert- 
ner (Voința Brașov) ; M 15 : 
1. C. RACZ (Chemun), 2. 
Hecko (C.P.S.P. B. Mare), 
N. Ziilde (Voința Bv.) ; M 18: 
1. GH. SOVAGAU (Voința “ 
Mare), 2. E. Rauca (Sticla Bis
trița). 3. Gh. _ 
B. Mare) ; M. 
(Maratcx), 2. 
(Maratex), 3.
(Voința Cluj-Napoca). ȘTAFE
TA. Feminin — F 14 : 1. OLT 
(Hermina Tudosc, Lerida Doi
că, Simona Ivănoiu, Mireia Mi
troi), 2. —, 3.— ; F. 18 : 1. 
BAIA MARE (Ildiko Kovary, 
Isabela Biro. Edith Apli, Ilea
na Jeilcr), 2. Cutezătorii Bis
trița I, 3. 
F 19 : 1.
Kalamar, 
lia Kiss, 
Arad, 3.
— M 14

E.
3.

B.

Feraru (Știința 
21 : 1. I. POP
Gh. Chiuzbăian 

Gligor Pavel

Cutezătorii Bistrița II;
BAIA MARE (Irma 
Corina Ghișa, Corne- 
Veronica Lorincz), 2. 
Maramureș. Masculin 
: 1. BISTRIȚA (E.

Domide, I. Szasz, M. Moldo
van, C. Broască), 2. Maramu
reș, 3. M. Ciuc ; M 18 : 1. MA
RAMUREȘ (A. Chiuzbăian, I. 
Pasenciuc, S. Apli, Gh. Aileni), 
2. Baia Marc, 3. Voința I Bis
trița ; M 21 : 1. MARAMUREȘ 
(C. Racz, Gh. Chiuzbăian, I. 
Alexan I. Pop), 2. Știința 
B. Mare, 3. Voința Sălaj.

„A“ de baschet
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Dumitru STANCULESCU

r,

aceas- 
a fost 
Coste!

presti- 
această 
jucăto- 
de loa- 
au o

Atent, Lucian 
vascencu a reușit 
să recupereze și 
se pregătește să 
paseze unui parte
ner; Roman Opși- 
taru va pivota 

pentru repliere

Foto :
Ion MIHĂICA

bunei com- 
C.S.U.

anticamera echipei naționale

CAMPIOANA E CUNOSCUTA

CHALLENGE-ROUND-UL DE LA PORTO!
Derby-ul baschetballstic Stea

ua — Dinamo a umplut, <Un nou, 
sala livreasca cu un public care 
a avut posibilitatea să urmăreas
că două meciuri spectaculoase, 
disputate „la mare tensiune", în 
același timp într-un climat disci
plinar favorabil, aceasta și da
torită excelentelor arbitraje 
prestate de cuplurile G. Chlra- 
Icu — P. Pasere (sîmbătă) și 
G. Chiraleu — FI. Baloșescu 
(duminică). Subliniem aportul 
„cavalerilor fluierului" deoarece 
autoritatea și competența mani
festate an Împiedicat, în mare 
măsură, protestele (și chiar alte 
manifestări) pe care le-am lntll- 
nlt, cu alte ocazii, cînd respec
tivele partide erau conduse de 
arbitri mai puțin exlgenți. Re
feritor la jocurile propriu-zise, 
vom menționa eă în ambele a 
ieșit în evidență maturizarea ti
nerilor baschetbalist! de la Stea
ua (Florentin Ermurache, Virgil 
Căpușan, Petre Brăniștcanu), pe 
care antrenorul Mihai Nedef (se 
pare eă nu a uitat că, la rîndul 
lui, a fost promovat în lotul na
țional la o virstă fragedă) i-a 
lolosit în prima formație (ca și 
pe Roman Opșitaru șl Anton 
Netolitischi, dealtfel), chiar șl 
atunci clnd în lotul Stelei se 
aflau Jucători experimentați, cu 
„state de serviciu" îndelungate 
în formația din calea Plevnei. 
Ceea ce, din păcate (pentru ea), 
nu s-a petrecut cu echipa Di
namo, la care va trebui ca, mă
car de acum înainte, să se în
ceapă o activitate de reconstruc
ție, astfel că într-un viitor cît 
mal apropiat, să se ajungă la 
formarea unui lot valoros, com
bativ, disciplinat și unit, așa 
cum a fost eel care, sub condu
cerea antrenorului Dan Nlcules- 
cu, a adus echipei Dinamo 12 
titluri de campioană națională 
(dintre care 10 Intr-o suită ne
întreruptă !).

Prin dubla victorie a steliștilor 
disputa pentru titlu este, prac
tic, încheiată in favoarea acesto
ra ; de asemenea, locul secund 
va râmîne pînă la sfîrșitul cam
pionatului în posesia dinamoviș- 
tilor. Au mai rămas să fie defi
nitivate ocupantele locului 3 (la

DIVIZIA DE TINERET
In etapa a 15-a a Diviziei de 

tineret la baschet au fost Înre
gistrate următoarele rezultate : 
MASCULIN, SERIA I : Chimia 
Craiova — Universitatea II CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca 106—91 
(61—37), Comerțul Lie. .Bolyai" 
Tg. Mureș — Politehnica Timi
șoara 92—71 (48—38) ; SERIA A
Il-a : Politehnica Oțelul Galați — 
ICIM Brașov 107—64 
tomatlca București 
fină București 74—76 
tomatlca Alexandria 
cău 117—89 (52—32), ____
enl — Știința înv. Ploiești 88—74 
(43—43) ; FEMININ, SERIA I : 
CSȘ CFR Craiova — CSȘ Chimia 
Rm. Vîlcea 51—68 (19—27), PTT
București — CSȘ 2 Politehnica II 
București 77—85 (30—36), ICEME- 
NERG București — CSȘ CFR 
Constanta 84—63 (33—33) ; SERIA 
A Il-a : CSȘ 1 Alfa Oradea — 
Metalul Salonta TT " 
CSȘ Textila Gheorgheni 
lnța Reghin 79—61 (48—32). (Co
respondenți : Șt. Gurgui, C. Albu, 
T. Siriopol, O. 6uțu. FI. Dumi
tru, Gh. Tomescu, Nlc. Ște
fan, Gh. LOrincz, G. Malnasi).

(45—30), Au-
— Mecanica
(32—37), Au-
— ASA Ba- 
Electrica Fi-

54—41 (18—16),
Vo-

DUPĂ CAMPIONATELE DE SALA ALE ATLEȚILOR SENIORI
(Urmare din oag I)

prezintă o recomandare serioa
să pentru participarea lor la a- 
propiatele campionate europene 
de sală la „Palasport" San Si- 
ro din Milano. Dealtfel, perfor
manța Anișoarei Cușmir iși 
păstrează locul 2 și în bilanțul 
mondial din toate timpurile, la 
numai 2 centimetri de recordul 
lumii, stabilit în ianuarie, la 
Leningrad, de săritoarea sovie
tică Svetlana Vaniușina (care a 
cîștigat duminică titlul unional 
la Moscova, cu un rezultat dă 
6,65 m). Și, totuși, chiar dacă 
ne repetăm, vom aminti că cea 
mai lungă săritură a Anișoarei 
n-a fost ceea ce se cheamă o 
săritură ideală, deoarece bătaia 
n-a făcut-o pe prag, ci cu vreo 
palmă înainte, pierzînd astfel 
circa 20 de centimetri. Se poa
te spune, deci, că în valoare 
teoretică, a fost vorba dc o să
ritură de peste 7 metri 1

îmbucurător este și faptul că 
cele două săritoare sînt foarte 
tinere : 
de ani 
doi ani 
de ani 
foarte 
ceea ce ne face să credem că

Antșoara va împlini 20 
la 29 iunie, Vali are cu 
mai mult (va împlini 22 
Ia 31 august), dar este 
finiră în specialitate,

performanțele lor, oricît de 
spectaculoase acum, sînt totuși 
departe de a reprezenta plafo
nul maxim al posibilităților. E- 
xistă realmente șansa ca la 
sfîrșitul acestui an, anul cam
pionatelor europene de la A- 
tena, să avem două săritoare 
de peste 7 metri !...

Dacă duelul Cușmir-Ionescu 
a reprezentat punctul de vîrf 
al spectacolului atletic al cam
pionatelor naționale, disputele 
de Ia sfîrșitul săptămînii trecu
te, care ne-au reamintit farme
cul inegalabil al competițiilor 
atletice de sală, s-au situat, in 
general, la un nivel acceptabil, 
mai ales în perspectiva sezonu
lui de vară, în aer liber. Iată, 
de pildă, marea concentrare 
valorică a săritorilor în înălți
me, deocamdată, in jurul a 2,20 
m (Protcasa, AIbu, Popescu, 
Militaru, Matei), poate genera 
un salt calitativ, o „explozie", 
o ridicare a ștachetei cu mulți 
centimetri. Este ceea ce aștep
tăm și de la săritura în lungi
me a băieților, unde alături de 
Gheorghe Lina, lider autoritar 
în vara trecută, Dan Simion și 
tinerii Ion Bulac și Laurențiu 
Budur oferă garanții pentru 
salturi spectaculoase ; la fel.

duelul hurdlerilor Pal Palffy — 
Ion Oltean (asistați îndeaproa
pe de tinărul Liviu Giurgean) 
se poate solda cu atingerea u- 
nei autentice valori internațio
nale, cu noi recorduri.

Mihaela Stoica a corectat în 
acest sezon de 3 ori recordul 
național al probei de 50 m gar
duri, sîmbăta trecută înregistra
rea lui fiind făcută electronic. 
Ea pare să-și fi regăsit ambi
țiile care ne-au făcut să cre
dem, nu cu multă vreme în 
urmă, că ar putea fi o autenti
că succesoare a Valeriei Ștefă- 
nescu. O surpriză foarte plăcu
tă a oferit evoluția poliatlonis- 
tei brașovence Corina Țifrea 
(antrenor Dumitru Alexandres- 
cu), care a dominat net între
cerea pentatlonistelor, în 
mieră pe teren acoperit, 
mai important, din 
portarea ei. ni se 
faptul că Țifrea a obți
nut un buchet de 
formanțe 
care ar 
podiumul 
3 probe 
mg — 
1,72 m. 50 m — 6,53). 
Foarte bune sînt si re
zultatele ei de Ia Iungi-

com
pare

per- 
remarcabile 

fi adus-o pe 
de premiere în 
individuale (50

7.51. înălțime — 
50 m

care, prin prisma 
portări de pină acum, 
Brașov are cele mal mari șan
se), și ale locurilor 11 și 12 (care 
aduc retrogradarea); acestea vor 
fi cunoscute, probabil, de abia 
după Încheierea ultimului tur
neu.

Revenind la derby, este lesne 
de înțeles că el a prezentat in
teres și prin prisma lotului re
prezentativ, care va Încerca, în 
luna mal (22—30), în orașul por
tughez Porto, să depășească sta
diul challenge-round-ulul cam
pionatului european șl să se ca
lifice în grupa „A" a 
gloasel competiții. Prin 
prismă, am constatat că 
rii care formează nucleul 
ză al echipei naționale 
formă sportivă bună (șl chiar în 
mod constant, partidele anteri
oare fiind elocvente în acest 
sens), Roman Opșitaru, Floren
tin Ermurache, Virgil Căpușan 
de la Steaua, Ion Uglai, Gabriel 
David, Marian Brabovcanu, de la 
Dinamo fiind exemple în 
tă privință. îmbucurătoare 
prestația de excepție a Iui

Ccrnat, în meciul de duminică, 
precum și faptul că sîmbătă, 
dîndu-și seama că nu este intr-o 
zl de coș favorabilă, el a înțe
les să se subordoneze Jocului 
coiectiv. Bătătoare de speranțe a 
fost evoluția iul Petre Ilrăniștea- 
nu, mai ales sîmbătă, clnd a în
scris 10 coșuri din 11 aruncări 
din acțiune și 4 aruncări libere 
din tot atîtea executate. A doua 
zi, însă, a fost remarcabil în a- 
părare, șl-a făcut datoria și In 
calitate de conducător de joc, 
dar nu a mal înscria deeît 4 
puncte, adică foarte puțin. In 
sfîrșit, tot în legătură cu lotul, 
semnalăm eă doi dintre Jucătorii 
inalțl selecționați (Viorel Ion șl 
Sorin Ardelean, de la Steaua) 
nu au fost utilizați (doar V. 
Ion, cîteva minute în partida de 
sîmbătă); In schimb. Lucian 
Ivasccncu, de la Dinamo, a fost, 
permanent, în prim-planul Tupî/i 
sub panouri, ceea ce 11 recoman
dă, Înaintea unora care nu au 
loc nici în formația de club.

Clubul sporturilor tehnico-aplicative d

0 FIRMA FRUMOASA, DAR DINCOLO DE I

pro- 
Cel

DIN

Pe malul lacului Băneasa, In- 
tr-un eadru pitoresc, ființează 
de o bună bucată de vreme o 
unitate sportivă cu o menise 
importantă : Clubul sporturilor 
tehnico-aplicative. Clubul a fost 
creat pentru a găzdui și a în
druma activitatea de formare și 
promovare pe treptde perfor
manței a tineretului din Capitală 
la modellsm, motlciclism ți ra- 
dio-amatorism ; l-a fost asigu
rată o schemă de personal de 
specialitate retribuit, zece pos
turi (I), are la dispoziție spații 
de lucru, astfel că cel care o 
vizitează se așteaptă să întîl- 
nească sporturile tehnico-aplica
tive la ele acasă, în plină efer
vescență.

Reporterul se Îndreaptă spre 
frumosul edificiu cu aceleași 
glnduri și speranțe că va găsi 
multe lucruri interesante.

Trecem prin încăperea con
tabilului șef (la zece oameni !), 
spre biroul președintelui, • tova
rășul Nicolae Vasile (ce plăcută 
atmosferă !). Sîntem informați, 
aici, că C.S.T.A. are o activi
tate frumoasă, că în general

me (6.22 m), ca și de la arun
carea greutății (13,58 m), cu a- 
proape un metru peste arunca
rea din heptatlonul-record de 
la Universiadă. O remarcă pen
tru tandemul Mihaela Loghin 
— Mioara Boroș,, ambele cu 
peste 18 metri la greutate, fapt 
inedit — și sperăm de buh au
gur ! — în atletismul nostru.

Dacă nota generală a cam
pionatelor a fost „de trecere", 
au existat însă si ..corigente". 
Ne gîndim la rezultatele, mult 
departe de cerințe, ale sărito
rilor cu prăjina și ale aruncă
torilor de greutate (slăbiciuni 
cronice ale atletismului nostru), 
dar și ale săritoarelor în înăl
țime și ale săritorilor de triplu, 
acestea din urmă fiind două 
dintre probele în care sportivii 
noștri ne obișnuiseră cu rezul
tate de 
chiar și 
iarnă !

șl-a îndeplinit obiectivele 
care și le-a propus pe 
1981 și că organizează 
menite să dezvolte aceste 
vitățl la nivelul municipiului, 
acțiuni dintre care se distinge 
„ziua sporturilor tehnico-aplica
tive'' în care sectoarele Capita
lei vin, pe rînd eu dte 50 de 
tineri zilnic. în atelierele clubu
lui își desfășoară activitatea — 
ni se spune — 160 de sportivi 
la modelism, 40 la motociclism 
șl tot în cadrul clubului acti
vează 500 (I) de radio-amatori.
Notăm cu satisfacție și interes. 
Dar punem și prima întrebare, 
să-i spunem de verificare, după 
ce răsfoim frumoasele planuri 
și -tabele întocmite pe la începu
tul anului : „înseamnă, tovarășe 
președinte, că azi, vineri, găz- 
duiți în cadrul -zilei S.T.A.„ 50 
de tineri din sectorul 5, 
cum se spune aici negru 
alb". Interlocutorul nostru ____
o clipă. „Știți, ne-am gîndit să 
declanșăm acțiunea pe la înce
putul lui... martie. Deocam
dată..."

Renunțăm să mai răsfoim bo
gatele planuri de muncă șl vi
zităm atelierele de lucru ale 
clubului. In cele două încăperi 
rezervate aeromodelismulul o 
găsim doar pe antren oarea El
vira Purice. încolo, pe mese cî
teva modele — se vede, în lucru 
—, pe pereți alte aparate, din
tre care cele mal multe „ava
riate". dînd o impresie nu prea 
atrăgătoare. „Avem vreo 18 
sportivi la performanță, dar el 
lucrează mai mult pe-acasă. 
Și 25-28 la formare — ne spune 
antrenoarea. Vin copiii cînd pot 
dar, spun drept, nici nu știu ce 
să le dau de lucru, pentru că 
nu avem materiale. Mai slut șl »_ ----------- ... _

nu 
An tre

ia care 
s-a transferat 

.. Tot n-a Jă- 
lul, 

plnă

pe 
anul 

acțiuni 
acti-

după 
pe 

ezită

nivel internațional... 
acum, în sezonul de

BUNE REZULTATECELE MAI
TOATE TIMPURILE LA SĂRITURĂ 

IN LUNGIME IN SALA

6,83 Svetlana Vanlvșino (U.R.S.S.)
6,»1 ANIȘOARA CUȘMIR (ROMANIA)
6.77 Karin Banei (R.F.G.)
6.77 Margarita Butkiene (U.R.S.S.)
6,75 VALI IONESCU (ROMAN A)
6,74 Angela Voigt (R.D.G.)
6,74 Christina Sussrelc (R.F.G.)
6.73 Tatiana Scelkanoza (U.R.S.S.)
6,72 Ramoiw Neubert (R.D.G.)
6,71 Nioia Medvedieva-Biușkite (U.R.S.S.)
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Ia navomodelism ctțiva..." 
atelierul navomodeliștilor 
găsim, însă, pe nimeni, 
norul George Craioveann, 
a condus secția, s 
de la 1 februarie. ______
sat cine știe ce In urma 
așa că... Ceilalți modeliști, 
la cei 160 din Mrtil 7 !

In atelierul mecanic al 
buiui găsim „trei flăcăi 
brazii" (antrenorul secției
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ANUN
I.D.M.S. oferă spre vînzare auto 

care au depus bani în cont pent 
anterior datei de 30 iunie 1980 și 
transfere de la autoturismul Tra 
scriere de la 9701 la 24.044.

Opțiunile pentru cumpărarea aut< 
gazinul auto București din str. 1 
sectorul 6, fiecare cumpărător avîr 
autoturism suma de 70.000 Iei la 
nele 73 28 45 (interior 152) și 12.7387



știlor fruntași

EFORTURI VIZIBILE PENTRURSITATEA TIMISOARA |
I REZOLVAREA COLECTIVĂ A EFICACITĂȚII,LA DISTANȚA

(13—16, in tur). Țintim 
și la performanțe mai

oara 
nsă 
îalte". Este ambiția unanimă a 
rivitenilor 1
• Universitatea de pe malul 

legăi s-a deplasat la Băile 
Ierculane într-o perioadă care 

corespuns cu vacanța studen- 
cască. 21 de sportivi au fost 
a pregătire, iar atmosfera de 
icru. ne-a relatat antre- 

Gheorghe Dragomlrescu, 
dintre cele mai bune. In 
internaționalului lullu 

reținut la Timișoara de
fara 
eter, 
robleme profesionale, de Că- 
răroiu și Bandula, absenți din 
îotive de sănătate, tot lotul 
ănățenilor a fost reunit în 
ederea aflării unei coeziuni 
leale și a cristalizării unei 
orite concepții de joc moder- 
e, specifice unei formații ti- 
ere, studențești. Vasile Suciu, 
răciun Copil, Ion Brînză, 
lircea Jurj, Mihai Comănici, 
larin Panaite, Lucian Matei, 
>n Raicu, Constantin Radu, 
adoiko Voinov, Gheorghe Niță 
- două aripi percutante — și 
îaintașul suplu și eficace Ni- 
>lae Pîslaru (accidentat mai 
>t turul campionatului), un 
longilin" de 1,92 m, dar cam 
subțire** la 84 kg. iată cîteva 
in elementele pe care timișo- 
snii se bazează în tentativa 
ir de a se atașa ferm... mij- 
icului clasamentului. Două-trei 
artide de verificare (cu C.S.M. 
ibiu și Gloria PTT Arad) vor 

în măsură să testeze poten- 
alul echipei înaintea unui re- 
ir care se anunță „fierbinte**, 
V-le Universității avi nd de 
icuperat cîteva puncte pre- 
oase pierdute acasă (4—6 cu 
radul, 3—3 cu Rulmentul 
irlad, 15—15 cu Sportul stu- 
înțesc), prin unele succese 
ibligatorii !) afară.

D. CALLIMACHI

LIVIU MANCAȘ 
A CÎSTIGAT

CUPA STEAUAu

LA TENIS
I

săptămînă. în salaTimp de o
i Calea Plevnei din Capitală 
iu desfășurat întrecerile „Cu- 
i Steaua" la tenis, competiție 

tradiție, rezervată seniori- 
'. Evenimentul ne-a prilejuit 
eva remarci îmbucurătoare la 
resa unor tineri sportivi. Tre- 
ie să evidențiem în primul 
id calitatea jocului prestat 

cîstigătorul turneului. Liviu 
incaș. EI a fost constant în 
cursul întregului concurs, de- 
sindu-si relativ ușor toți ad- 
rsarii. O notă bună și pen- 
i mai tînărul său coleg de 
ib. Mihai Sovar, care a reu-

— surpriza competiției — 
•1 elimine pe Laurențiu 
tcur.
n finala de simplu s-au în- 
îit stelistii Liviu Mancas și 
zvan Constantinescu. în po- 
;a faptului că Mancas a cîști- 
i în două seturi : 6—1, 7—6, 
iciul a fost echilibrat șl plă- 
: de urmărit. în semifinale : 
ziu Mancas — Mihai Sovar 
;eaua) 6—2, 6—4 ; Răzvan
nstantinescu — Florin loan 
C.B.) 6—2. 7—5.
finala de dublu a revenit pe- 
ihii Mancaș —

învingătoare 
fata cuplului 
Popa (ambii 

curești); în

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IConstantincs- 

cu 6—3, 6—3 
Bucur — Go
de la Dinamo 

semifinale : 
incaș. Constantinescu — Do- 
Pop (T.C.B.). Andrei Leon- 
(Steaua) 6—2, 7—5 ; Bucur, 

Da — Ovidiu Pavel. Mihai 
var (Steaua) 6—4. 7—5.
Iu această întrecere s-a în- 
îiat sezonul competițional pe 
en acoperit.

Doina IONESCU

I
I
I
I

i CIȘTIGURILE TRAGERII 
BCIALE PliONOEXPRES DIN 
2.1982. FAZA I — cat. 2 ; 3
iante 25% a 20.712 lei ; cat. 3 : 
5 a 6.062 lei ; cat. 4 : 53 a 1.172 
; cat. 5 : 191,75 a 324 lei ; cat.

, 5.732,50 a 40 lei ; cat. 7 : 162,25 
00 lei ; cat. 8 : 2.867 a 40 lei. 
>ort la cat. 1 1 62.136 lei. FAZA 
l-a — cat. G : 2 variante 25% 
2.500 lei ; cat. H : 14 a 2.000 
: cat. I : 77 a 500 lei ; cat. J: 
7,50 a 60 Iei ; cat. K : 39,75 a 
lei ; cat. L : 965,50 a 60 lei.

za a Itl-a — cat. M : 4 va
ite 100% — autoturisme „Da- 

1300" șl 5 variante 25% a

I

I DAR JUCĂTORUL SPECIALIZAT TREBUIE SĂ RĂMÎNĂ
j Concluzii la ancheta noastră „OMUL DE GOL", o problemă mereu actuală

I
I
I
I
I
I
I
I Eusebio, strălucea pe 

de premiere, în con- 
concurență la nivel 
cele 43 de goluri în-

de 
cuI

I
I
I
I
I
I
I

Iată-ne ajunși la capătul șl 
al celei de a doua anchete (du
pă aceea referitoare la condu
cătorul de joc), găzduită la ru
brica noastră, în care ne-am 
propus să dezbatem importan
tele aspecte privind „omul de 
gol", această pasăre din ce in 
ce mai rară" și în fotbalul mon
dial, dacă o asimilăm neapărat 
cu purtătorul tricoului cu nr. 9 
ce revine, de drept și de fapt, 
centrului înaintaș. în Europa, 
de pildă (unde Keegan și Rum- 
mcnigge duc o viață mai grea 
decît o au Zico și Maradona in 
fotbalul sud-american), ultimul 
deținător al „Ghetei de aur", 
bulgarul Gheorghi Slavkov este 
și cel mai puțin productiv mar
cator (31 de goluri, în 30 de 
meciuri) de la instituirea pres
tigiosului trofeu, mai precis din 
anul 1968 _cînd „perla din Mo- 
zambic", 
podiumul 
diții 
inalt, 
scrise.

Era 
mai aerisite, oricum mai deza- 
glomerate decît acum, după 
cum remarcă și majoritatea ce
lor care au răspuns la anchetă, 
dar și unii specialiști ai genu
lui, ca Gerd Muller, Skoblar, 
Yazalde, care, prin vivacitate, 
plasament și un inegalabil simț 
al porții, au ieșit mai mereu 
învingători din duelul purtat 
cu apărătorii adverși. Cu toții, 
jucători născuți cu poftă de gol 
și mai apoi făcuți golgeteri, 
printr-o șlefuire continuă a u- 
nor calități certe (altfel nu e. 
posibil, este de părere și Silviu 
Bindea), așa cum au fost și în 
fotbalul nostru, în perioada lor 
de ascensiune, și Dumitrache 
(selecționat la începutul dece
niului trecut în echipa lumii), 
și Dudu Georgescu, cel care a 
cucerit (ultima oară, în 1977, cu 
o cifră 
de două 
de aur.

vremea careurilor ceva

record : 47 de goluri) 
ori prestigioasa gheată

★
Cum este astăzi ? Ceva mai 

greu decît în trecut (o spune și 
Bazil Marian : „Tehnica apără
torilor a evoluat, marcajul e 
mai strict, spațiile din zona de 
finalizare sint mai mari, duri
tățile unor apărători ii intimi
dează pe atacanți"), dar nu pî- 
nă într-atit îneît să explice, să 
motiveze in întregime randa
mentul nesatisfăcător al înain
tașilor noștri în general, cu 
precădere al vîrfurilor avansa
te ; ultimii (Cimpeanu II, Fa- 
nici, Țevi, Nedelcu) înregis- 
trînd, față chiar de campiona-

MECIUL UNIVERSITATEA CRAIOVA-AKADEMIK SOFIA
A FOST AMINAT

Intilnlrca 
lă dintre 
(care a intrat in faza finisărilor 
pentru apropiatul meci cu Ba
yern Munchen, din 3 martie) și 
cunoscuta formație AkademiK 
Sofia a fost amînat cu o zi.

Oaspeții, care au făcut depla
sarea cu un autocar de la Sofia, 
s-au înzăpezit pe drum șl au 
ajuns la Craiova abia marți la 
ora 13.30. In aceste condiții, cam
pionii noștri și-au continuat 
pregătirile efectuind marți, la o- 
ra 14. un antrenament complex. 
In general, Întregul lot este apt 
pentru meciul de verificare cu 
echipa sofiotă. Spunem in gene
ral pentru că Beldeanu acuză o 
ușoară Întindere musculară, iar 
Ștefănescu a fost gripat. După 
cum ne-a declarat căpitanul echi
pei, este totuși posibil ca el să 
joace. La ora cînd transmitem, 
la Craiova ninge șl un strat sub
țire de zăpadă a acoperit tere
nul de joc.

internațională amica- 
Universitatea Craiova

ADMINISTRAȚIA DI STAI L0I0 PRONOSPORT
10.500 lei ; cat. N : 5 variante 
100% a 10.127 lei sau o excursie 
de un loc in U.R.S.S. sau R. D. 
Germană și diferența in numerar 
și 13 variante 25% a 2.532 lei ; 
cat. O : 19,25 a 4.340 lei ; cat. P: 
77,50 a 1.078 lei ; cat. R : 177,75 a 
470 lei ; cat. S : 807,50 a 200 lei ; 
cat. T : 12,331,50 a 40 lei ; cat. U : 
850,25 a 100 lei ; cat. V : 7.525,50 
a 40 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ de la cat. M au revenit 
participanților : DUMAN NISTOR 
din Buzău, SIMION C. PAUL din 
Vișina-Nouă, județul Olt, ELENA

campionat, 
turul actualei

Cîmpeanu II, 
de gol, aici în- 

Tevi,

potențialul 
echipe din 

pe parcursul 
campionatu- 

adevărat 
ei nu prea au

tul trecut, un regres pronunțat 
Mai vizibil la Radu II (28 de 
goluri in precedenta ediție, — 
la un punct distanță de Rum- 
menigge. cel cu „Gheata de 
bronz", — numai patru goluri 
in toamnă) și M. Sandu (20 de 
goluri în trecutul 
doar... două în 
întreceri).

Exceptind pe 
ceilalți oameni 
serați, Radu II, Fanici, 
Nedelcu, M. Sandu ș.a., pot a- 
duce drept argument la slaba 
lor productivitate 
scăzut al Întregii 
care fac parte, 
primei jumătăți a 
lui. Nu-i mai puțin 
faptul că nici 
făcut tot ce le-a stat în putin
ță — și anume o pregătire ire
proșabilă, cu accent pe exersa
re* șutului, „dintr-o bucată" și 
din orice poziție — pentru a-și 
ajuta echipa la greu. Cit de de
parte sint „oamenii de gol" de 
exigențele fotbalului de înaltă 
performanță, de „miile de șu
turi necesare reglării tirului", 
de care vorbea Silviu Bindea ! 
Dar ce să mai spunem 7 Antre
namentul, în întregul lui, este 
aproape altul la centrul Inain- 
taș-performer, care, pentru a fi 
tot timpul în joc, prin depla
sări pe tot frontul de atac, e- 
xecută, la pregătiri, zeci și sute 
de sprinturi, cu schimbări de 
tempou derutant, pînă cade de 
oboseală. El face totul pentru a 
putea fi... proaspăt în timpul 
jocului.

★
adevăr desprins și din 
noastră este acela că

Un alt 
ancheta 
în fotbalul actual problema efi
cacității trebuie să rezolve nu 
numai „omul dc gol", ci echipa 
in ansamblul ei. Care, văzîn- 
du-și înaintașul central, sau 
vîrful avansat cum i se mai 
spune, tot mai mult prins în 
„cleștele" fundașilor centrali, îi 
vine în ajutor : fie jucînd pen
tru el, altfel decît a făcut-o 
pînă acum (scoțindu-1 pe cit 
posibil din criza de spațiu), fie 
preluîndu-i din sarcina princi
pală și anume aceea de a fi
naliza prin jucători aparținînd 
tuturor liniilor. Este un adevăr 
pe care-1 spune și Fanici („as
tăzi omul de gol nu mai este 
doar vîrful avansat"), îl afirmă, 
într-un fel. și Nedelcu („succe
sul omului dc gol nu depinde 
numai de cl“) ; il demonstrea
ză, practic, înseși echipele, ca
re — mai receptive în ultimii 
ani la ceea ce se petrece în fot
balul internațional — au dat și

PENTRU ASTAZI
Meciul cu Akademik Sofia are 

Ioc astăzi, de la ora 15, pe sta
dionul Central.
• MINERUL ILBA SEINI —l.A-

PUȘUL TG. LAPUȘ 1—1 (0—1).
Autorii golurilor : Cuzman (mln. 
85), pentru Minerul, Pop (min. 
15), pentru Lăpușul. (I. GHER
MAN, coresp.).
• MUSCELUL CIMPULUNG —

FLACARA MORENI 1—6 (1—3).
Au marcat : Miuțu, respec
tiv Marin Nieolae, Toma, ște- 
fănescu (2) și Filipescu. (P. MA- 
TEOIU — coresp.).
• VITICULTORUL PANCIU — 

GLORIA FOCȘANI 3—2 (0—2).
• VOINȚA ORADEA — RECOL

TA SALONTA 1—0 (1—0). Unicul 
gol aparține lui Giurgiu. (Iile 
GHIȘA — coresp.).
• C.SJW. SF. GHEORGHE — 

METALUL SF. GHEORGHE 1—0 
(1—0). Singurul gol a fost rea
lizat de Georgescu. (Gh. BRIOTA 
— coresp.).

INFORMEAZĂ
NICULICIOI șl CONSTANTIN 
LUNGU, ambii din Brașov.

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 24 
februarie 1982, se televizează In 
direct incepînd de la ora 17,40.

• CIȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 21 FEBRUA
RIE 1982. Cat. 1 : (13 rezultate) 
1 variantă 100% a 8.641 lei șl 86 
variante 25% a 2.160 lei ; cat. 2: 
(12 rezultate) 634,25 variante a 
368 iei ; cat. 3 : (11 rezultate)
5282,50 variante a 66 lei.

După dubla confruntare

A

ele un alt sens, colectiv, jocu
lui In atac, ideii de eficacitate, 
folosind o dinamică îmbunătă
țită, menită să aducă, cu o mai 
mare constanță și eficiență, in 
fața porților, în poziție de a 
finaliza, extremele (acolo unde 
ele există), mijlocașii, fundașii. 
Cazul, îndeosebi, al echipelor 
Universitatea Craiova, Dinamo, 
Corvinul Hunedoara, Sportul 
studențesc, care dau pe lista 
marcatorilor pe Cîrțu, Bălăci, 
Negrilă, Orac, Dragnea, Petcu 
(17 goluri în campionatul tre
cut, 9 în toamnă), Klein, Octa
vian loncscu, Mihai Marian ș.a.

Apreciind însă lucrurile pe 
ansamblul Diviziei „A", modul 
în care tratează momentul ata
cului majoritatea reprezentan
telor primului eșalon este încă 
departe de a mulțumi, mișca
rea lor în teren, lentă, la voia 
întîmplării, neservind, în nici 
un fel, ideea de eficacitate.

★

in-

pe 
in-

în-

Reținînd ca pe un fapt pozi
tiv apariția mai multor jucători 
in cadrul unei echipe cu con
tribuție la rezolvarea parțială a 
eficacității, cei care au partici
pat la ancheta noastră acordă, 
pe bună dreptate, cuvenita a- 
tenție jucătorului specializat ; 
acelui „marcator dc profesie" 
de care beneficiază toate echi
pele mari, ușor de recunoscut 
datorită următoarelor calități, 
să le zicem specifice, cu care 
este înzestrat și format :

— prezență constantă pe 
treg frontul Ia atac ;

— aproape întotdeauna 
fază, la momentul oportun 
scrierii golului ;

— un dribling și un „tir" 
lănțuite ;

— spontaneitate derutantă ;
— șut cu ambele picioare, 

din afara și interiorul careu
lui ;

— joc dc cap redutabil ;
— un simț dezvoltat al porții. 
Unde să găsești asemenea e-

lemente dotate pe care să le 
crești și să le „lucrezi" după 
calapodul omului de gol ideal ? 
— se întreabă, în ultimii ani, 
tehnicieni din fotbalul nostru, 
mulți dintre ei așteptînd ca ei 
să bată singuri Ia porțile cen
trelor de juniori și copii.

în curțile școlilor, le răspun
de la toți, oferind una dintre 
soluțiile demne de luat în sea
mă, septuagenarul Silviu Bin
dea, descoperit și el la vîrsta 
copilăriei în similare condiții. 
Acolo, în joaca plină de pasiu
ne a școlarului, il poți depista 
pe „piciul" cu poftă de gol, 
fipt, bătăios, atras, precum 
magnet, de poarta adversă.

Este o primă și necesară 
lecție, menită să delimiteze 
tînărul fotbalist dispus să se a- 
runce fără teamă in viitoarea 
luptei din fața porților, de ju
cătorul comod și fricos, satisfă
cut să evolueze, cum bine re
marcă Ion Oblemenco, pe un
deva în linia a doua.

De bună seamă, doar primii 
sînt îndreptățiți să viseze la 
gloria unui Pcle, Eusebio, Kem
pes, Krankl, si, de ce nu. a lui 
Dumitrache și Dudu Georgescu. 
Ceilalți...

Gheorghe NICOLAESCU

în- 
un

se- 
pc

POSIDIIITĂTI multiple de MARI CÎȘTIGURI:

tracerea EXTRAORDINARA

KOTO 28 FEBRUARIE'82

a MĂRȚIȘORULUI

de Juniori România — Turcia

SCORURI ALBE, 
PUNCTE NEGRE..*
Prima reprezentativă de juni* 

ori a țării noastre, care se pre
gătește pentru dubla confruntare 
cu Bulgaria (24 martie, la Hu
nedoara și 7 aprilie in deplasa
re), din preliminariile C.E., a 
susținut recent primele două in- 
tilniri amicale ale anului cu se
lecționata similară a Turciei. A- 
tît prima, disputată la Drobeta 
Tr. Severin, cit și cea de la Or
șova s-au încheiat cu același 
scor : 0—0. Chiar dacă juniorii 
români, pregătiți de antrenorii 
Marcel Pigulca și Costlcă Toma, 
pot invoca faptul că au susținut 
cele două amicale după o peri
oadă de lucru nespecific, in ca
re accentul s-a pus cu precădere 
pe factorul fizic, era de așteptat, 
totuși, ca ei să se impună în 
fata unul adversar modest cotat. 
Privite în ansamblu, cele două 
intîlniri s-au asemănat Intru to
tul. Pentru că, atît la Drobeta 
Tr. Severin, cit șl la Orșova, 
greșelile comise au fost aceleași. 
Să le enumerăm pe cele mal im
portante :

1. Lipsa de luciditate și promp
titudine în finalizarea acțiunilor 
de «tac. Deși s-au creat nume
roase situații dc gol, raportul 
fiind net favorabil echipei Româ
niei, înaintașii și mijlocașii au 
arătat o Îngrijorătoare impreci
zie in expedierea șuturilor la 
poartă din apropiere și de la 
semidistanță. De exemplu, in 
cele două intîlniri, din 19 șuturi 
expediate, doar cinci au mers pe 
spațiul porții adverse.

2. in ti i zic re * '-----—
pasei finale, 
adversarului 
timp util și 
te numerică

in transmiterea 
ceea ce a permis 

să se regrupeze in 
să albă superiorita- 

„ ______ în apărare.
3. Predilecție spre jocul cu pa

se lungi, majoritatea mingilor 
fiind interceptate de juniorii 
turci, mai rapizi și cu o detentă 
superioară jucătorilor noștri.

Deși actualul lot de J‘~* * “
fost Întărit cu patru 
talentate promovate de 
zentativa de juniori II 
Iasco, mijlocașul Hagi

juniori a 
elemente 
la repre- 
(portarul 

____ _ _______ _ _ șl înain
tașii Țiriea șl Văsii), doar Iasco 
și Hagl au confirmat intrucîtva 
in schimb, Țiriea și Văsii au fost 
lenți si neinspirați, ultimul ra- 
tind în primul meci cîteva situa
ții rarisime din careul mic. Din
tre ceilalți jucători, putem evi
denția pe Belodedici, Neamțu, 
Lăcătuș u și Burcbel, iar la polul 
opus s-au situat O. Popescu și 
T. Radu, jucători tehnici, dar 
lipsiți de curaj șl personalitate.

„Ne aflăm în prima fază a o- 
mogenizării echipei — ne spunea 
antrenorul principal Marcel Pi- 
guiea. In continuare mai avem 
angajate meciuri de verificare cu 
adversari de peste hotare, astfel 
ca ib prima decadă a lunii mar
tie, odată cu revenirea de la tur
neul de la Tașkent, să putem 
ști exact pe cine ne bazăm. Vrem 
ca Ia 24 martie, data primului 
meci eu Bulgaria, de la Hune
doara, să fim bine puși la punct 
la toate capitolele. Pentru că, 
sincer vorbind, cele două me
ciuri cu Turcia au scos. la ivea
lă, din păcate, destule carențe 
care trebuiesc înlăturate".

La sfîrșitul celui de al doilea 
meci, într-o discuție cu antreno
rul selecționatei Turciei, fos
tul internațional Kucukandonya- 
dls Lefter, acesta ne spunea că 
in urmă cu cîteva zile elevii săi 
au susținut două meciuri în Bul
garia, cu reprezentativa de juni
ori a acestei țări, viitoarea noas
tră adversară, unul încheiat la 
egalitate (0—0), altul pierdut cu 
2—0. El ne-a spus că juniorii 
români se vor putea califica în 
fața echipei . Bulgariei (echipă 
care l-a impresionat prin gaba
rit, prin joc atletic, în forță), 
numai prin valorificarea plusului 
de tehnicitate, prin intermediul 
unei idei de joc perfect aplicată. 
Credem că antrenorul juniorilor 
turci a văzut lucrurile bine.

Gheorghe NERTEA

• autoturisme „Da
cia 1300“ și „Skoda 
120 L»“ • excursii 
în U.R.S.S. sau R.S. 
Cehoslovacă • bani 
— sume variabile 
Și fixe • 12 EXTRA
GERI «= 120 NUME
RE !

La tragerea simi
lară din 1 ianuarie 
a.c. s-au atribuit 
peste 111.000 cîști- 
guri, Intre care și 
35 autoturisme î

• CONSULTAȚI 
PROSPECTUL TRA
GERII ȘI JUCAȚI 
DIN TIMP NUME
RELE PREFERATE!
• OFERIȚI CE
LOR DRAGI BI
LETE LA ACEASTA 
TRADIȚIONALA ȘI

AVANTAJOASA 
TRAGERE • ULTI
MA ZI DE PARTI
CIPARE — SIMBA- 
TA 27 FEBRUARIE.



REPREZENTATIVA DE BASCHET JUNIORI
A CiȘTIGAT UN TURNEU IN R.D. GERMANĂ

Participînd la un turneu in
ternațional, in orașul Cottbus, 
din R. O. Germană, reprezen
tativa de baschet juniori a 
României (antrenori : Ion Va
lerian și Mihai Boleu) a avut o 
prestație foarte bună, cucerind 
locul I. neînvinsă (112—98 cu 
selecționata R. D. Germane. 
101—61 cu divizionara „A“ din 
Karl-Marx-Stadt etc.). Antre
norii echipelor participante 
l-au desemnat pe Andrei I’o- 
povici (fiul fostului internațio
nal Radu Popovici ; cu cîțiva 
ani în urmă Andrei cîștigase

PE GHEAȚĂ Șl
• PROBA MASCULINA de 15 

km din cadrul C.M. de schi nor
dic de la Holmenkolen (Norve
gia) a fost cîștlgată de norve
gianul Oddvar Braa, cu timpul 
de 38:52,5, urmat de Aleksandr 
Savialov (U.R.S.S.) — 39:02,1 șl 
Harri Kirvisnleml (Finlanda) — 
39:02,3.

A LUAT SFIRȘIT „CUPA 
MONDIALA" la sanie. Ultimul 
concurs, desfășurat în R. F. Ger
mania, la Kdnigssee, a prilejuit 
Victoria lui Michael Walter 
(R.D.G.) 2:29,16 (în 3 manșe) și 
a Iul Steffl Martin (R.D.G.) — 
2:22,05. Clasamentele ■ finale : Băr
bați : Ernst Uaspingcr (Italia) 
131 p, Serghei Danilin (U.R.S.S.) 
129 p, Michael Walter 120 p ; Fe
mei : Vera Zozulia (U.R.S.S.) 50

LUCIANO GALLI (Italia)
APRECIEZ PÎRTIA DE BOB DIN SINAIA

CA UNA DINTRE CELE MAI BUNE DIN EUROPA
La concursul international de bob, dotat cu „Trofeul Carpați», de 

la Sinaia, Federația internațională de specialitate a fost reprezentată 
de unul dintre vicepreședinții săi, responsabilul cu problemele teh
nice, Luciano Galii, inginer constructor, originar din orașul Padova.

Recunoscut specialist în amena
jarea pîrtiilor de bob, Luciano 
Galii a semnat „actul de naște- 
re“, dîndu-șl avizul de funcțio
nare pentru cele mal multe In
stalații de acest gen de pe bă- 
trînul continent, printre care șl 
pîrtla de bob din Sinaia.

Dar iată declarația vicepreșe
dintelui federației internaționale 
de bob. Luciano Galii :

„Apreciez pîrtla de bob din 
frumo-sa dv. stațiune montani, 
Sinaia, ca una dintre cele mai 
bune din E„ropa. Este o amena
jare excelentă, de mare tehnici
tate, pe care se pot verifica din

'Urmare din pag I)

uimcime cu două junioare. Spe
rau! a Gămao și Carmen Bobe. 
Scor final : Dinamo — Farul 
Constanța 3—2 (8, 3, -11, -13, 1).

Cu aceste rezultate, campio
natul republican (este vorba 
de partea sa superioară) ia 
sfirșit cu victoria categorică a 
formației feminine de volei a 
clubului bucureștcan Dinamo, 
care obține astfel cel de-al 
17-lea titlu de campioană re
publicană (al 8-lea consecu
tiv). în cele Datru turnee, di- 
namovistele au cîștigat toate 
întîlnirile susținute (12), pier
zi nd doar 4 seturi. Un succes 
al antrenoarei Doina Ivănescu 
care a reușit să pregătească o 
echină omogenă care știe să 
se dăruiască atunci cînd este 
nevoie, de o coeziune sufleteas
că remarcabilă. £ine formează 
de faot această merituoasă echi
pă Dinamo ? Un mănunchi de 
fete serioase interesate de per
formanță. care nu precupețesc 
nici un efort atunci cînd este 
vorba de pregătirea lor sporti-

DATELE $1 LOCALITĂȚILE IN CARE SE VOR DESFĂȘURA
CELE 4 TURNEE FINALE LA VOLEI MASCULIN

După cum se știe, pentru 
stabilirea ierarhiei echipelor de 
volei masculine în cadrul cam
pionatului republican — Divi
zia ,.A“ — se vor desfășura 4 
turnee pentru fiecare dintre 
cele 3 grupe de echipe. Din 
;,rima grupă, pentru locurile 
1—4. fac parte : Dinamo Bucu
rești. Steaua București, Silva- 
nia Șimleu Silvanici Tractorul 
Brașov : grupa „A“ (locurile 
5—8) : Explorări Baia Mare, 
Calculatorul București. Politeh
nica Timișoara, C.S.M. Delta 

„Trofeul ziarului SPORTUL" 
oferit coșgeterulul absolut al 
Festivalului național pionie
resc de minibaschet) drept cel 
mai bun jucător al turneului. 
Andrei Popovici este legitimat 
la C.S.Ș. 2 București, din Di
vizia școlară și de juniori. 
S-au mai evidențiat : Viorel 
Constantin (C.S.B. București), 
Levente Fodor (C.S.Ș. Brașov), 
Cătălin Chioreanu (C.S.Ș. A- 
rad). Valentin Slănescu (C.S.Ș. 
Tirgoviște). Gabriel Șarlă 
(C.S.Ș. Steaua).

PE ZĂPADĂ
p, Maria Luise Rainer (Italia) 
49 p, Monika Auer (Italia) 48 p.
• „CUPA EUROPEI» LA SĂRI

TURI a programat un concurs pe 
trambulina de la Vlaslcl (Iugo
slavia) cîștigat de Stefan Sana- 
rius (R.D.G.) 249,3 p, sărituri de 
80,5 p șl 80 m.
• CURSA DE SCHI FOND de 

la Lachute (Quebec), contînd 
pentru „'Worldloppel» (competiție 
rezervată curselor pe mari dis
tanțe), a revenit norvegianului 
Mag ar Rismyhr cu 2.52:26 pe 
55 km. Au luat startul peste 1000 
de concurenți.
• BOJAN KRIZA.I este cam

pionul Iugoslaviei în proba de 
slalom special, la BJelasnlca un
de Jure Franko a cîștigat sla
lomul uriaș.

toate punctele de vedere calită
țile de pilotaj ale boberilor. Din 
acest punct de vedere ca șl din 
multe altele, socotesc că pîrtla 
de bob din Sinaia este aptă s<J 
găzduiască orice competiție de 
talie europeană sau mondială. In 
cazul în care această construcție 
ar fi înghețată artificial, ne mai 
fiind pendinte de starea și ca
priciile vremii, această excelen
tă instalație ar atrage boberl de 
pe întreg continentul, ca nici o 
altă amenajare de acest gen. Este 
părerea unuia care cunoaște toa
te pistele de bob de pe glob-.

Gheorghe ȘTEFANESCU

CAMPIONATUL DE VOLEI
vă. Ne referim la : Victoria 
Banciu, Mariana lonescu, Irina 
Petculeț, Victoria Niculescu, 
Doina Moroșan. Mirela Pavel, 
Corina Crivăț, junioarele Car» 
men Bobe, Speranța Găman —

TURNEELE DE LA
BACAU, 23 (prin telefon). în 

primul meci al turneului băcă
uan s-au întîlnit echipele clasate 
deja pe locurile 3—4: RAPID — 
MARATEX BAIA MARE 3—0 (11, 
14, 10). A fost un joc modest. 
Victoria a revenit echipei care a 
greșit mai puțin — Rapid. S-au 
remarcat: Irina Teodorescu, Ma
riana Ivanov, Ana Grecu (R), Ni- 
culina Stănică și Mariana Jurj 
(M). Meciul a fost arbitrat de 
V. Chioreanu (Cluj-Napoca) și V. 
Dumitru (București).

ȘTIINȚA BACAU — PENICI
LINA IAȘI 3—2 (—12, 13, 7, —8, 
9). Fiindu-i asigurat locul I în 
turneu, antrenorul V. Moșescu a 
început partida cu numai două 
titulare — Margareta Pescaru și 
Monica Moise — permițînd în 
acest fel ieșencelor să cîștige pri
mul set. să ia conducerea cu 
10—7 în cel de-ai doilea, mo
ment în care în formația Știin-

Tulcea ; grupa ,B“ locurile 
9—12) : C.S.M. Suceava, Uni
versitatea Craiova, C S.U. Alu
mina Oradea, C.S.U. Otelul 
Galați.

Cele 4 turnee vor avea Ioc 
tn zilele de 1—3, 7—9 14—16
șl 21—23 martie. în ordine. în 
următoarele localități : locurile 
1—4 (București, Brașov, Zalău, 
București) : grupa .A** (Tul
cea, Timișoara, București. Baia 
Mare) ; grupa .B“ (Galați, O- 
radea, Craiova, Suceava).

TURNEUL DE ȘAH
JAKARTA, 23 (Agerprcs). In 

runda a 11-a a turneului de șah 
de la Jakarta marele maestru 
Florin Gheorghiu a remizat cu 
marele maestru cehoslovac Vla- 
stlmil Hort, rezultat consemnat 
șl în partidele Gunavan — Spa- 
sov, Matanovlcl — Ardlansjan, 
Csom — Keene șl Kurajita — 
Christiansen. Chandler l-a învins 
pe Brown, Henley pe Sampuov 
Iar Radulov a cîștigat la Manj- 
nang.
In clasament conduc Christian

sen și Henley (ambii din S.U.A.)

C. M. DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag I)

mente ale meciului, să se apro- ’ 
pie amenințător, pînă la un 
gol diferență, fiind la un pas 
de egalare. In cele din urmă, 
însă, jucătorii români și-au va
lorificat calitățile bine cunoscu
te și au cîștigat deplin meri
tat, mal categoric decît o arată 
scorul final : 20—18 (11—9).

Cum spuneam, meciul a 
avut momente destul de echi
librate. mai ales în repriza se
cundă cînd de două ori, după 
ce formația noastră a condus

Un meci amical ce tenis 
PARAGUAY-ROMÂNIA

In cadrul pregătirilor pen
tru meciul de Cupa Davis cu 
echipa Chile (la Santiago, în 
zilele de 5—7 martie), lotul ti
nerilor tenismani români va 
susține miercuri, joi și vineri, 
la Assuncion, o partidă ami
cală de verificare cu echipa 
Paraguay, avînd în-componență 
pe cunoscutul jucător Victor 
Pecci. Pînă atunci, tenismanii 
noștri : Florin Segărceanu, An
drei Dîrzu și Adrian Marcu 
și-au continuat antrenamentele 
la Buenos Aires, în compania 
jucătorilor argentinieni Ricardo 
Cano, Eduardo Bengoechea, 
Carlos Castellan si alții, care 
se pregătesc și ei pentru me
ciul de Cupa Davis cu Franța.

stop codru BAYERN MUNCHEN
Privind palmaresul echipei 

vest-germane Bayern Miinclien, 
oricine îșl poate da seama că 
acest „team" se numără printre 
cele mal bune de pe conținent 
și chiar din lume : a cucerit 
de șase ori titlul de campioană 
a R.F.G., de cinci ori cupa ță
rii, a cîștigat de trei ori Cupa 
campionilor europeni, o dată 
Cupa cupelor și Cupa intercon
tinentală (în 1976, 2—0 și 0—0

FEMININ
care au îmbrăcat ieri tricourile 
de campioane.

Clasament final : 1. DINAMO 
BUCUREȘTI. 2. Flacăra Roșie 
București. 3. Farul Constanța, 
4. C.S.U. Otelul Galați.

BACĂU Șl SIBIU
ței intră sextetul de bază. Jocul 
se echilibrează în continuare, pu
blicul spectator aplaudînd » cea 
mai frumoasă partidă a turneu
lui, în special seturile 2 și 5. 
S-au evidențiat: Monica Moise, 
Doina Mangeac, Stela Saramet 
(Șt.), Georgeta Popescu, Valerica 
Cuejdeanu și Gabriela Coman 
(P). Arbitri: V. Arhire (Brașov) 
și FI. Scorțaru (Galați). CLASA
MENTUL: 1. Știința 21 p, 2. Pe
nicilina 18 p (26:23), 3. Rapid 18 
p (26:26), 4. Maratex 15 p. (Ilie | 
IANCU — coresp.). • j

SIBIU, 23 (prin telefon). Cupla
jul voleibalistic al ultimei zile a 
început cu meciul CHIMPEX 
CONSTANȚA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 3—0 (11, 9, 12). Con- 
stănțencele s-au întrebuințat des
tul de serios pentru a învinge 
tînăra echipă a studentelor timi
șorene. S-au remarcat : Liliana 
Văduva, Luxa Racovițan, Mar
cela Bejan (C), Doina Popescu 
(U). Au arbitrat: V. Vrăjescu
(București) șl I. Pintea (Baia 
Mare).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 3—0 
(12, 5, 10). Net superioare mai 
ales în atac și la blocaj, sibien- 
cele au obținut o victorie munci
tă, în numai 58 de minute, dar 
pe deplin meritată, care le asi
gură dreptul de a participa în 
turneul final pentru locurile 5—8. 
Evidențiate: Mirela Popovici, An
gela Hila, Doina Bischin, Daniela 
Vlad (S), Constanța Militam, 
Maria Buzatu si Carmen Anghel 
(U). Arbitri : Gh. lonescu (Bucu
rești) șl D. Dobrescu (Ploiești). 
CLASAMENTUL; 1. Chimpex 21 
p 2. C.S.M. Sibiu 20 p, 3. „U“ 
Craiova 19 p, 4. U. Timișoara 12 
p. (Iile IONESCU — ecoresp.).

DE LA JAKARTA
cu cîte 7,5 p, urmați de Chandler 
(Noua Zeelandă), Brown (S.U.A.) 
șl Miles (Anglia) cu cîte 7 p. 
Fl. Gheorghiu este al 9-lea cu 
5,5 p.

• Marele maestru olandez Jan 
Tinman conduce, cu 9 p, în tur
neul de la Mar de! Plata. Rezul
tate din runda a 11-a : Quinteros 
cîștlgă la Giardelli Iar partidele 
Braga — Tlmman, Karpov — 
Portlsch, Polugaevskl — Larsen 
șl Seirawan — Andersson s-au 
încheiat remiză.

cu un avantaj ce părea decisiv, 
s-a văzut ajunsă pînă la un 
gol : de la 14—9 (min. 36) la 
15—14 (min. 42) și de la 19—16 
(min. 53) la 19—18 (min. 56). 
De fiecare dată însă, mobili
zarea deosebită în apărare, ca 
și forma excepțională a porta
rului N. Munteanu au făcut 
ca egalarea. pentru care luptau 
viguroșii handbaliști danezi, să 
nu se înscrie niciodată pe ta
bela de marcaj

Punctele au fost marcate de : 
Stingă 11, Drăgăniță 3, Voina 
2, Bedivan, Folker, Durau, M. 
Voinea — România, Chris- 
tenssen 6, B. Jeppcsscn 3, 
Moller 3, Rasmunssen 2. Pouls- 
sen 2, Rocpstroff 2 — Dane
marca. Au condus cu multe și 
supărătoare greșeli P. Rauch- 
fuss și R. Buchda — R.D, Ger
mană. în celălalt meci din 
grupă : Iugoslavia — Cuba
38—21 (23—12).

In următorul meci, echipa 
României intîlnește miercuri 
(n.r. azi) selecționata Cubei în 
localitatea Eppelheim. Alte re
zultate : R.F. Germania — Ku
weit 24—10 (7—4), Spania — 
Algeria 19—15 (11—6) și Polo
nia — Elveția 16—15 (7—7).

MARELE PREMIU F. I. L. T.
Clasamentul Marelui Premiu 

FILT. după turneul de la Palm 
Springs, cîștigat. în mod neaș
teptat. de francezul Noah : 
1. John McEnroe 475 p. 2. John 
Sadri 310 p. 2. Yannick Noah

cu formația braziliană Cruzeiro 
Belo Horizonte).

Cu 10 ani în urmă, Bayern a- 
vea trei celebrități mondiale J 
portarul Sepp Maier, „liberd“-ul 
Franz Beckenbauer și „omul de 
gol" Gerd Muller. Acum, printre 
marile sale vedete, se numără 
Dieter Honcss, Paul Breitner și 
Karl-Heinz Rummenigge. Ultimii 
doi se completează perfect în jo
cul de atac căutînd să-și alea
gă poziția cea mai bună de șut, 
să se demarce de adversari, să 
găsească culoarul ideal (liber) în 
drumul spre poartă. Dar nici 
ceilalți, mai tineri, nu sînt con
siderați jucători de mina a doua. 
Augenthaler, Dremmler, Diirn- 
berger ș.a. sînt foarte periculoși 
în acțiunile ofensive. „Tactica 
de joc a formației miincheneze 
— scria revista de specialitate 
«Kicker Sport Magazin» din 
Nurnberg — se axează pe acțiu
nile ofensive, pe contraatacuri 
periculoase, care, deseori, prind 
pe picior greșit apărarea ad
versă". Cu alte cuvinte, atunci 
cînd partenerii nici nu se aș
teaptă, o minge pornită de la 
Breitner îl găsește liber, de obi
cei, pe Rummenigge, care șu- 
tează necruțător. Fenomenul se 
întîmplă și invers : Rummenigge 
îl lansează pe Breitner care și 
el este un maestru al driblin
gurilor, al șuturilor cu ambele 
picioare de la distanță, al lovi
turilor libere. Ambii constitue 
un real pericol pentru poarta 
adversă... Echipa se distinge, 
de asemenea, prin ritmul intens 
cu care abordează o partidă, 
prin pregătirea fizică a jucători-

PESTE 0 SĂPTĂMÎNĂ SE REIAU MECIURILE 
DIN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL

In cupele europene, cortina se 
ridică la 3 martie, cînd în cele 
trei competiții sînt programate 
meciurile din sferturile de fina
lă. Din punctul nostru de ve
dere desigur, cel mai important 
joc este cel al Universității 
Craiova (prima echipă româ
nească calificată intr-o astfel 
de fază a C.C.E.) în compania 
uneia dintre cele mai bune for
mații de pe continent, lidera ac
tualului campionat vest-german: 
Bayern Mflnchen.

Iată cum s-au calificat cele 
două echipe, pe care spectatorii 
craioveni le vor vedea la 3 
martie (returul urmînd să aibă 
loc la 17 martie, la Munchen). 
Putem afirma că nici una din
tre ele n-a avut adversare prea 
ușoare : oltenii au trecut de 
Olympiakos Pireu (3—0 și 0—2) 
și apoi de B. K. Copenhaga (0—1 
și 4—1), în timp ce bavarezii 
n-au pierdut nici un meci, ell- 
minînd pe Oesters Vâxjo din 
Suedia (1—0 și 7—0) și apoi pe 
Benfica Lisabona (0—0, 4—1).

TELEX® TELEX
ATLETISM O Record mondi< 

indoor pe 600 m (1:17,50) realize 
de americanul Fred Sowerby î 
concursul de la Newark (S.U.A 
• Meci Anglia — R. F. Germ; 
nia, în sală la Cosford, cîștigf 
de oaspeți 73—58 p la bărbați ; 
de gazde 53—46 p la femei. Băi 
bați : înălțime : Thernhard 2,' 
m, 3000 m : Newton (A) 7:55,6 
60 m : King -(A) 6,77, 60 mg 
Schumann 7,90 : Femei : 60 m 
Moyte (A) 7,41, 400 m : Elder (/ 
53,32, lungime : Hirsch 6,18 n 
1500 m : Berdes 4:17,32 • Curs 
de o milă, la San Francisco, 
revenit neozeelandezului Job 
Walker (3:59,0) înaintea lui Ste\ 
Scott (S.U.A.) 4:00,2 și Ray Flyn 
(irlanda) 4:00,5. Evelyn Aslifoi 
a obținut 6,2 pe 50 m.

CICLISM e Francezul Mich 
Laurent a cîștigat turul Măr 
Mediterane, urmat la 24 s de ; 
mericanul Greg Lemond și la 28 
de italianul Reniero Gradi. U 
tima etapă (Antibes — Monac 
53 km) a revenit la sprint olar 
dezului Leo Van Vliet — 1.16:12,

FOTBAL • In turneul de 
Calcutta, reprezentativa R. ) 
Chineze a terminat nedecis (0— 
cu o selecționată uruguayană 
La Hong Kong, echipa loca 
Eastern a făcut scor alb cu Vf 
Stuttgart.

ÎNOT • Recordmana mondia 
Mary Meagher (S.U.A.) a cîșt 
gat 200 m fluture (2:14,49) 5
concursul de la Rio de Janelr 
Serghei Korotaev (U.R.S.S.) 
cîștigat 100 m fluture în 57,33.

SCRIMA • Spadasinul france 
Olivier Lenglet l-a învins cu 10- 
pe compatriotul său Philipp 
Boisse, campionul olimpic ’80, 1 
finala concursului de la Tallin.

TENIS • „Cupa Asiei" a fo 
cîștigată de echipa Indiei, 2—1 i 
finala cu Japonia, la Kuala Lun 
pur. In partida decisivă Menon 
dispus de Fukui cu 3—6, 6—
6—4. • Rezultate din turneul c 
la Cairo : Feigl — Stevaux 7— 
6—1, Goven — Zlrngibl 6—3, 5— 
6—1, Simonssen — Andrews 6— 
6—1, Gurfein — Mehelmy 1— 
6—4, 6—3 • Turneu la Genov. 
Stanislav Blrner — Peter Elt< 
6—2, 1—6, 7—5, Tim Wilkinson 
Tony Giammalva 3—6. 6—1, 6—

262 d. 4. Johan Kriek 250 i 
5. Andres Gomez 247 p. 6. Rai 
Ramirez 227 p. 7. Jimm 
Connors 210 p. 8, Ivan Lene 
175 p.

Paul Breitner în acțiune.., 
lor. Revista vest-germană, cit 
tă mai sus, menționează însă 
unele carențe ale formației, 
special în compartimentul ap 
rării, care „de multe ori la: 
adversari liberi și nu se gr 
pează perfect pentru a închii 
toate culoarele din propriul c 
reu. Iată de ce și în campi
nat Bayern nu este in vin <
bilă"...

Să ne amintim că, în 1971,
Cupa cupelor, în epoca de gl
rie a bavarezilor, Steaua Buc 
rești a reușit două meciuri 
gale cu celebra Bayern : 1—1 
București și 0—0 la Miinche 
Atunci „ll“-le vest-german s 
calificat numai grație golul 
marcat în deplasare !

Ion OCHSENFELD

Celelalte confruntări din C.C. 
sînt și ele interesante (între p 
ranteze figurează rezultatele loi 
Dinamo Kiev (Trabzonspor 1- 
1—1, Austria Vlena 1—0, 1—
va întîlnl pe Aston Villa ( 
F.C. Valur 5—0, 2—0 și cu D 
namo Berlin 1—0, 1—2, ultin 
pierzînd calificarea datorită fa 
tului că n-a marcat în deplas 
re). Cealaltă echipă engle2 
F.C. Liverpool, deținătoarea t 
lulul, după ce a avut un j 
ușor cu Oulu Palloseura d 
Finlanda (1—0 și 7—0) a av 
de înfruntat pe A.Z. ’67 Alkma 
(2—2, 3—2). Ea va întîlni acu 
pe Ț.S.K.A. Sofia, care a el 
minat două formații valoroas 
mai întîi pe Real Sociedad d 
San Sebastian (1—0, 0—0) ap
pe Glentoran Belfast (2—0, 1— 
după prelungiri). în fine, S. 
Anderlecht (cu Widzew Loi 
4—1, 2—1 și cu Juventus 3—
1— 1) va juca cu Steaua roș 
Belgrad (cu Hibernians Mal
2— 1, 8—1 și cu Banik Ostra^ 
1—3, 3—0).


