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Sub egida „Daciadei",

„CUPA 
Șl „CUPA

la Vatra Dornei și Homorod

DOUĂ NOI FINALE PE ȚARĂ-
U. G. S. R.“ LA SCHI
PIONIERUL" LA BIATLON

Continuă și în acest sfîrșit 
de săptămînă frumoasele ac
țiuni, amplele întreceri orga
nizate — peste tot în țară — 
sub egida marii competiții 
sportive naționale „Daciada". 
Din bogata paletă a concursu
rilor programate sîmbătă și 
duminică, două finale pe țară 
rețin atenția în mod deosebit, 

în decorul de basm de la 
Vatra Dornei se va desfășura 
ediția a 14-a a „Cupei 
U.G.S.R." la schi fond și schi 
alpin. Atrăgătoarea competiție 
a reunit, la startul etapelor de 
masă, mii și mii de tineri, oa
meni ai muncii din întreprin
deri și instituții de pe întreg 
cuprinsul țării. Acum, cei mai 
buni — cîștigătorii fazelor ju
dețene — vor evolua pe înso
ritele pîrtii de pe Dealul 
Negru, spre a-și disputa titlu
rile puse în joc. Băieți și 
fete, reprezentanți ai tuturor 
județelor, ai municipiului Bucu
rești, se vor întrece în cele 
două zile de concurs la schi 
fond — ștafete (3 schimburi) 
de 5 km (băieți) și 3 km (fete)

DINAMOVIADA DE SCHI 
A MARCAT 0 REUȘITĂ 
DEPUNĂ A ÂCTIVITĂIII 
SPORTIVE DE MASĂ!

PREDEAL, 24 (prin telefon). 
Desfășurate pe pîrtia Clăbuce- 
tului și în vecinătatea Poliștoa- 
cei — fondul și ștafeta — în
trecerile de schi din cadrul 
Dinamoviadei. desfășurate sub 
însemnele „Daciadei“ s-au bu
curat de o organizare ireproșa
bilă precum și de o ambianță 
cu adevărat sărbătorească ; ex
celent popularizată, Dinamovia- 
da schiorilor a adus pe Clăbu- 
cet, în cele două zile de con
curs, sute de spectatori, care 
au aplaudat pe cei mai cute--» 
zători dintre sportivi, pe cei 
mai buni !

Dintre cei peste 300 de par- 
ticipanți au reținut atenția în
deosebi Cătălin Fusulan. cel 
mai... rapid dintre militarii în 
termen, primul clasat atît la 
slalom special cît și la „urlaș“. 
L-a... repetat — la categoria 
cadre pînă la 35 de ani — Du
mitru Lupu. In același timp

Tiberiu STAMA 
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Iu cursă, Mihai Bârâ-jr. Foto: Dragoș NEAGU

— și schi alpin (2 manșe). 
Concursul, pentru care s-au 
făcut intense pregătiri organi
zatorice, se anunță a fi o ade
vărată sărbătoare a sportului 
nostru de masă.

O altă finală pe țară, „Cupa 
Pionierul*'  la biatlon, se va 
desfășura — tot sîmbătă și du
minică — în splendida stațiune 
montană Homorod. La această 
primă ediție a „Cupei Pio
nierul'*  la biatlon participă 
cîștigătorii fazelor județene — 
cei mai buni pionieri și șco
lari din țară, specializați în 
această probă cu un grad mare 
de tehnicitate. Concursul va fi 
pe echipe si individual : fetele 
vor avea de parcurs de două 
ori cite 600 m, iar băieții (tot 
în două manșe) 1000 m, cu șe
dințele de tragere respective.

Așadar, printre numeroasele 
și variatele întreceri de la a- 
cest sfîrșit de săptămînă, două 
noi finale pe țară : „Cupa 
U.G.S.R." și „Cupa Pionierul", 
organizate sub genericul atot
cuprinzătoarei „Daciade".

După campionatele naționale de schi alpin

OARE IN JARA BiRSEI Șl PE VALEA PRAHOVEI 
NO MAI CRESC SCHIOARE DE VALOARE ?

Campionatele naționale de 
schi alpin s-au încheiat, zilele 
trecute, la Poiana Brașov, sta
țiune considerată a fi — datori
tă condițiilor de relief și de 
ambianță tradițională — cen
trul vital al schiului românesc.

Spre deosebire de edițiile tre
cute ale întrecerii, de data a- 
ceasta cîștigătorii au fost foar
te greu de prevăzut. Spre e- 
xemplu, învingător la slalom 
special ■ devenit Alexandru 
Manta — considerat a fi prota
gonist la slalom uriaș, în timp 
ce această probă l-a revenit lui 
Zsolt Balasz, deși favorit prin
cipal era Mihai Bâră-jr. Aceas
tă situație demonstrează că dis
punem, la această oră. de un 
grup de tineri schiori de nivel 
apropiat, că asistăm așadar la 
o nivelare. întrebarea rămine : 
încotro T In sus sau în jos T 
Răspunsul depinde, firește, de 
sportivi si de antrenorii lor. Un 
alt fapt îmbucurător l-a consti
tuit prezența masivă în cursele 
seniorilor a schiorilor juniori. 
Mulți dintre aceștia au confir
mat aprecierile făcute la adre
sa lor prin evoluții de bun ni
vel tehnico-tactic.

Succesul sportivilor de la

De azi piuă luni, la Sinaia

BOBERII Șl SĂNIERII 
ÎȘI DISPUTĂ 

TITLURILE
DE CAMPIONI NAȚIONALI

în continuarea activității com- 
petiționale pe pîrtia din Sina
ia, de astăzi pînă luni vor a- 
vea loc importantele întreceri 
ale campionatelor naționale de 
bob (echipaje de tineret) și sa
nie. (seniori). Programul con
cursurilor : bob : joi și vineri, 
de la ora 9, coborîrile echipa
jelor de 2 persoane ; duminică 
și luni, de la ora 9, coborîrile 
echipajelor de 4 persoane: sanie; 
vineri, sîmbătă și duminică, 
de la ora 14, probele de simplu 
seniori și senioare și proba de 
dublu seniori.

Azi, în ziua inaugurală a 
campionatelor naționale de 
bob, iau startul echipaje re- 
prezentînd A. S. Bucegi, A. S. 
Carpați, C.S.O., A. S. Voința 
Sinaia. C.S. I.E.F.S. București, 
A. S. Armata și C. S. Tractorul 
Brașov. Printre favorite se află 
echipajele pilotate de I. Batis
ta, D. Dcgan, Al. Fandrea și 
L. Pap. Anul trecut, titlul de 
campion de tineret a fost cu
cerit de echipajul I. Batista — 
Gh. Peptea (A.S.A. Brașov). 
Menționăm că anul acesta nu 
vor avea loc campionate na
ționale de seniori.

A.S.A. Brașov in ambele pro
be de slalom confirmă munca 
antrenorului Gheorghe Bălan, 
care a imprimat o disciplină 
fermă in perioada pregătitoare. 
Aprecieri pozitive se cuvin și 
schiorilor de la Dinamo (antre
nori Kurt Gohn și Dan Cris- 
tea). singurii care au pus la în
doială intiietatea partenerilor 
lor de Întrecere. într-un clasa
ment sui-generis, o combinată a 
probelor de slalom, ierarhia ar 
arăta astfel : 1. Balasz 11 p, 2. 
Manta 9 p, 3—4. Bară și Ador- 
Jan 7 p, 5. Podaru 6 p, 6. Por- 
tik 3 p. Aceștia ar fi deci prin
cipalii schiori alpini pe care ne 
bizuim, potrivit rezultatelor ul
timului sezon.

în rîndul senioarelor aflăm o 
situație deosebită. Cursele au 
fost dominate categoric de 
schioarele junioare din Miercu
rea Ciuc, care au cîștigat am
bele titluri puse In joc (Suzana 
Nagy la slalom special și Car
men Cozma Ia slalom uriaș) șl 
s-au clasat de 4 ori printre pri
mele 6 în ambele probe. Pen
tru aceste frumoase victorii și 
prestații, calde felicitări sporti
velor Și antrenorilor care le-au 
pregătit cu multă pricepere și 
dăruire : Francisc Boniș, Tibe
riu Biro, Maria Kolcza și La- 
dislau Dongalo. în clasamente
le finale ale ambelor curse, 
printre primele 6 clasate mai 
figurează din Brașov doar De
lia Parate (ocupanta locului 5

Paul IOVAN
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SCHIORI ROMÂNI IN CONCURSURI PESTE HOTARE
în aceste zile, două grupuri 

de schiori români evoluează în 
competiții internaționale. Ast
fel, antrenorul Kurt Gohn va 
prezenta în concursuri din ca
drul ..Cupei Europei" ne Vili 
Podaru și Csaba Portik, care 
vor lua startul la Sarajevo și 
Trzic (Iugoslavia), precum și

DIN BUCURIILE SPORTIVE ALE IERNII
Copiii din Țara de sus a Moldovei trăiesc din plin bucu

riile sportive oferite de sezonul alb. O dovadă: prezența 
lor masivă pe pirtii, la schi fi săniuș, pe patinoarele na
turale. Zăpada abundentă care s-a așternut pe meleagurile 
sucevene a creat condiții excelente pentru buna desfășu
rare a activităților sportive de iarnă înscrise sub generi
cul „Daciadei". In imaginea noastră, realizată de corespon
dentul nostru Ion Mîndrescu din Suceava, un grup de șco
lari din Cimpulungul Moldovenesc, gata de start, intr-un 
concurs de săniuțe organizat, recent, pe dealul Runc, din
marginea orașului... “ • ' r

Campionatul mondial de handbal masculin

AL DOILEA MECI, 
A DOUA VICTORIE 
♦ România — Cuba 34-26 (20-8) • Iugoslavia învinsă

In meciul cu Danemarca !

I

STUTTGART, 24 (prin tele
fon). — Cea de a X-a ediție — 
jubiliară — a Campionatului 
mondial de handbal masculin a 
debutat in mijlocul unui inte
res major, sălile care au găz
duit primele partide fiind pur 
și simplu luate cu asalt, nemai- 
vorbind de faptul că biletele 
s-au vîndut cu multe săptămîni 
înaintea acestei mari și atrac
tive competiții internaționale. 
Interesul a fost pe deplin jus
tificat. încă de la început, dis
puta pentru titlul suprem in 
handbalul masculin s-a dovedit 
a fi extrem de aspră și echili
brată, ceea ce explică și înre
gistrarea — chiar din start — 
a unor surprize. Mari dificul
tăți au întîmpinat în grupa ,,C“ 
handbaliștii polonezi, care au 
învins la limită, și după mari 
emoții, reprezentativa Elveției 
(16—15).
Greu a fost si meciul inaugural 

al echipei noastre în grupa 
„D“. în mod cert, calculele și 
experiența trecutelor confrun-

ordinea $1 disciplina la antrenamente - 

componente obligatorii ale atitudinii lafâ de munci 

E CLAR CA CINE NU REZISTĂ 
SE AUTOEXCLUDE...

Printre atleții de
Un tur pe coordonatele atle

tismului tînăr de la Arad trece 
azi pe malul Mureșului, prin 
subsolurile de citadelă ale li
ceului „Ion Slavici" și, ceva 
mal pregnant științific, prin 
sala de forță a „Polivalentei". 
Am dat o raită pe la aceste 
„puncte de lucru" ale Clubului 
sportiv școlar Arad, cu dorința 
mărturisită de a strînge mate
rial pentru ciclul nostru de re
portaje sub genericul „Ordinea 
și disciplina la antrenamente", 
adică la munca specifică spor
tului.

Pe malul Mureșului era mai 
frig decit... în oraș, la tempe
ratura (hai să-i zicem) obișnui
tă adăugîndu-se ceva frig re
zultat din curentul apel. Așa se 
face că erau cu totul minus 15 
grade...

La Qra 16, pachetul de elevi 
atleți alerga compact spre po
dul dinspre hotelul Parc. Cu 

la Boroveț (Bulgaria). Antre
norul Gheorghe Roșculeț va 
conduce, in trei concursuri cu 
punctaj F.I.S., in Iugoslavia, 
pe Mihal Bâtă-jr, Zsolt Balasz 
și Dorin Dinu. Apoi, patru 
dintre acești schiori vor parti
cipa la Balcaniada de schi care 
se va disputa în Iugoslavia. 

țări internaționale arătau că 
handbaliștii danezi constituie o 
echipă redutabilă, cu un start 
puternic, după care continuă să 
joace în ritm susținut atîta 
timp cît șansele le surîd. In a- 
ceste condiții, întilnind un ad
versar puternic, adeptul unul 
handbal în forță, cu un deose
bit accent pe valoarea fizică și 
tehnică individuală, foarte te
nace, reprezentanții noștri și-au 
făcut pe deplin datoria, obți- 
nînd o meritată victorie, cu 
prețul unor eforturi mari. A- 
ceasta datorită replicii dîrze a 
echipei daneze, dar și unui ar
bitraj părtinitor, care in mo
mentele de cumpănă a favori
zat pe adversarii handbaliștilor 
români.

Este foarte adevărat că pe 
fondul unor momente bune de 
joc, handbaliștii români au ma
nifestat și unele scăderi, mai

Hristache NAUM
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la C. S. Ș. Arad
tot frigul, nimeni nu era Înfo
folit, la roșeața din obraji a- 
dăugindu-se un zîmbet general 
de voie bună, semn că toată 
lumea acceptă această muncă 
zilnică în deplin anonimat, de
loc ușoară, monotonă, și care 
nici măcar nu dă cuiva vreo 
garanție, la ipoteticele succese 
de la vară sau din verile vii
toare. Lingă pod, profesorul 
Gheorghe Mărgineanu, dlrecto-

Mircea COSTEA
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TURNEELE PE GRUPE 
LA VOLEI MASCULIN

Primele turnee — pe grupe — 
ale campionatului Diviziei nA“ 
masculine de volei se vor desfă
șura săptămînă viitoare (1, 2, 3 
martie) la București, Tulcea și 
Galați. Reamintim că în grupul 
fruntașelor sînt calificate Dina
mo și Steaua (direct), Silvania 
Șlmleu Silvaniei și Tractorul 
Brașov (după prima fază a cam
pionatului). Celelalte 3 echipe au 
fost împărțite în două serii șl vor 
disputa 4 turnee — găzduite pe 
rînd — după oare echipele clasate 
pe primele două locuri în flecare 
serie vor juca turneul final pen
tru locurile S— 8, iar celelalte îșl 
vor disputa rămînerea în .A*  
(locurile 9—13).



LINIE NEÎNTRERUPTA
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obținerii unor 
valoare, exis- 
unei pregătiri 

posibilitatea

sln- 
cu 

Divizia 
Bul

de asemenea 
slalom, acum 

poziția

să facă trecerea 
spre prima divizie 
a altor elevi ai 
săi, Gelu Cănia șl 
Adrian Enache (ju
cători de linia a 
3-a) și Viorel Cer- 
nat („stîlpi”).

In acest fel, la 
„Rulmentul” Bîrlad 
puntea peste gene
rații se consolidea
ză continuu, de un 
sfert 
coace, 
valul 
fundă 
vîrsta

Iubitorii sportului 
cu balonul oval din 
Bîrlad sînt cu
rioși acum să știe 
cine va prelua șta
feta ? De bună sea
mă, tot școlarii de 
la „profesională”, 
viitorii muncitori și 
tehnicieni al între
prinderii de rul
menți, deocamdată 
„ucenici" în mînui- 
rea balonului oval...

sînt 
din- 
con- 

„plantarea” 
ca balo-

de veac ln- 
adică inter- 

care se con- 
cu însăși 

echipei.

Alexandru Bozan și-a în
ceput drumul spre marea 
performanță la Sibiu. Dania 
Popescu, Ion Popa, Dumitru 
Velea, Sorin Soveja, Anghel 
Donescu au făcut primii 
pași la Steaua. Au găsit 
pneepuți antrenori și, în 
scurtă vreme, au început 
să-și înscrie în palmares 
frumoase succese în între
cerile juniorilor, pentru ca 
în prezent numele lor să 
figureze la loc de cinste pe 
lista călăreților fruntași, ei 
fiind componenți de bază ai 
loturilor naționale de dre
saj și obstacole.

Fenomenul nu este singu
lar. Și la alte cluburi există 
exemple asemănătoare ale 
statorniciei și muncii asi
due pentru obținerea unor 
performanțe de valoare, în- 
cepînd de la nivelul tinerei 
generații : la C.S.M. Iași — 
a se vedea calea parcursă 
de Gioconda Pînzaru, de la 
junioară la... antrenoare —, 
la C.S.M. Craiova, la Dina
mo etc Dar ceea ce ni se 
pare mai important este 
faptul că tocmai această LI
NIE NEÎNTRERUPTĂ SUB 
CULORILE ACELUIAȘI club 
a permis frumoasa ascensi
une a sportivilor amintiți, 
ei parcurgînd un drum uni
tar, cu o concepție unică în 
pregătire, care a avut punc-

în dinamica dez
voltării sportului 
din județul Vaslui, 
rugbyul ocupă o 
poziție dominantă. 
Este, dealtfel, 
gura disciplină 
echipă în 
„A” : formația 
mentul Bîrlad.

Explicațiile 
multiple. Una 
tre acestea o 
stituie 
sportului 
nul oval In rindul 
marii familii a tine
rilor muncitori de 
la întreprinderea do 
rulmenți din Bîrlad, 
cu ră dăcinl foarte 
adinei. Aceasta în
seamnă găsirea u- 
nei fericite soluții 
pentru crearea de 
generații succesive 
de rugbyști, care 
să asigure „schim
bul de mîlne”.

Pentru a exem
plifica, trebuie să 
arătăm că unul 
dintre actualii an
trenori la „Rulmen- 

I tul”, Mircea Paiu,

și-a format un 
succesor, în persoa
na elevului de la 
„seral” Luca Abu- 
toaie, talent de ex
cepție aflat și în 
vederile lotului na
țional de tineret. Și 
la fel, antrenorul 
principal Petre FIo- 
rescu, maestru e- 
merlt al sportului, 
fost jucător la echi
pa bîrlădeană care 
are un talentat ur
maș în Li viu Ho- 
dorcă, de asemenea, 
un viitor internațio
nal. Chiar și cel 
de-al treilea antre
nor de rugby din 
acest oraș, Marin 
Rainea (fratele cu
noscutului arbitru 
internațional de 
fotbal), care pre
gătește eșalonul 
secund la „Rulmen
tul”, a descoperit 
un ...purtător de 
ștafetă, pe Constan
tin Strghle, acum 
titular în „echipa 
mare", în același 
timp In care caută

E CLAR CÂ CINE NU REZISTĂ SE AUTOEXCLUDE...
fUrmare din pag l)

Indreica. își 
mari speranțe în cîțiva, 

numește, să nu se supere 
să demobilizeze ceilalți, 
cum e în atletism, dintre 
de catarge, vorba poetu-

liceul 
de ne- 
clădirii,

rul adjunct al clubului școlar, 
răcit la propriu și la figurat, 
ținea socoteala turelor și a tim
pilor intermediari, deși toată 
lumea îl îndemnase să se ducă 
acasă sau măcar sub tribuna 
stadionului Gloria, din vecină
tate, unde era cald și bine... 
Dar profesorul rezista, zicea 
că-i e mult mai bine și ne-a 
prezentat pe componenții gru
pelor de semifondiști și fon- 
disti, de care se ocupă împreu
nă cu Gheorghe Indreica. își 
pune 
nu-i 
sau 
știm 
sute 
lui...

Trecem drumul, la 
Slavici, ca să aflăm — 
crezut — la subsolul 
cîndva, demult, renumite și în
căpătoare pivnițe, care mai 
poartă și acum adieri de bu
chet, o adevărată arie de pre
gătire atletică avînd, între al
tele, o pistă de peste 60 de me
tri, pe care s-a așternut, din 
recuperări, o bandă de cauciuc. 
Grupa de alergări a profesoa
rei Niculina Lăzărescu, în care 
cunoaștem, între alții, pe Ma
rinei Contraș, din lotul de ju
niori la 400 m garduri, pe Ni- 
euță Rotar (110 m.g.), pe Vio
rel Suciu și Adrian Sterian 
(200 m). Toți lucrează de zor și 
trag niște „bucăți'* * de zici că 
inline sau poimîine au concurs... 
' Intr-o nișă, un covor de cau
ciuc atîrnat pe o bară e „scu
turat" cu slrguință de aruncă
torii de greutate sau disc Emil 
Lascu (1,88 m înălțime), Roland 
Huggel și Istvan Vereb, care 
„dau" cu o greutate pînă peste 
marginea de sus a covorului. 
Semn că ori trebuie înălțată 
bara, ori trebuie ieșit la sta
dion, că altfel dărimă copiii zi- 
duL„ 

este de semnalat performanța 
„veteranului" Dinamoviadei, 
Alexandru Pop (53 de ani!) 
prezent la toate edițiile com
petiției, 
probele de 
ambele probe pe 
doua. Un frumos exemplu 
longevitate sportivă 
toți concurenții !

Proba cea mai disputată a 
fost, însă, cea de ștafetă în 
care cîștigătoarea, Dinamo Tu
nari a trecut linia de sosire cu 
un avantaj doar de două su
timi față de echipa Pompieri 
I ! In linii mari merită a fi 
remarcată buna pregătire a tu
turor concurenților, ținuta lor 
sportivă exemplară, disciplina 
de care au dat dovadă ; atri- 

erou. Mereu aceeași imagi
ne de modestie, pentru că me
reu exista același tonus ridicat 
de muncă, cu atît mai îmbucu
rător, cu cit era vorba de elevi, 
despre care se spune (adică 
spun antrenorii comozi) că-i a- 
trag mai degrabă jocurile, mai 
ușoare și cu satisfacții mai 
grabnice...

Mi s-a părut de prisos să 
pun întrebări legate de tema 
reportajului, despre ordine și 
disciplină... Era clar că cine nu 
se încadrează într-un asemenea 
ritm, cine nu rezistă, se auto- 
exclude. Și, să nu uităm, că de 
aici, dintre acești elevi s-au ri
dicat Adriana Chiriliuc sau mai 
cunoscuta Iboia Korodi, fina
listă la Jocurile Olimpice de la 
Moscova, locul 4 la ștafeta 
4X400 metri, că sulițașul Con
stantin Miclea, campion pe 1981 
la juniori II, este tot al Clubu
lui sportiv școlar Arad. Așa că...

că unii au „îmbătrînit" pe pîr- 
tii, iar majoritatea lucrează in 
prezent — la recomandarea 
F.R.S.B. — doar cu copii și ju
niori.

Oricum, cu aceleași categorii 
de vîrstă muncesc și antrenorii 
din județul Harghita, care la 
campionatele naționale ale se
niorilor au demonstrat, fără 
putință de contrazicere, că spe
cialiștii brașoveni și prahoveni 
au rămas mult în urmă, că au 
abandonat munca pasionată în 
favoarea celei de rutină. Oare 
Radu Scîrneci, Gheorghe Cris- 
toloveanu, Cornel Mureșan, 
Paul Ivănescu, tehnicieni apre- 
ciați pentru rezultatele înregis
trate cu ani In urmă, se mulțu
mesc acum cu postura de se
cunzi ? Oare n-a mai rămas ni
mic dia mîndria lor de mun-

tele de reper jalonate cu 
bătaie lungă.

Desigur, însă, în cazul 
cluburilor amintite, dar și 
al altora, acest proces con
tinuă, alături de seniori a- 
flîndu-se și în prezent ti
neri care fie că sînt la 
„vîrsta abecedarului" sau 
și-au făcut deja simțită pre
zența în diverse competiții 
la nivelul juniorilor. Unii 
dintre aceștia au fost luați 
în vederile selecționerilor 
pentru apropiatele confrun
tări internaționale ale nou
lui sezon : Ionel Bucur, Ho- 
rațiu Marchiș, Atila Biro, 
Sergiu Pistorel. Adrian Lu- 
nel, Octavîan Mănescu, Cla- 
udiu Gheorghe, Titel Rădu- 
canu, Florin Cherățoiu, Ma
rian Fieraru, component! ai 
secțiilor de călărie de la 
A.S.A, Cluj-Napoca. C.S.M. 
Sibiu. Steaua, C.S.M. Craio
va, Olimpia București, Pe
trolul Ploiești.

Cu siguranță, păstrîndu-se 
tradiția formării și promo
vării constante din propria 
pepinieră a elementelor 
descoperite, se realizează o 
bază propice 
rezultate de 
tînd temeiul 
omogene, cu 
planificării pe termen lung.

Emanuel FANTANEANU

Ultimul popas, la punctul de 
plecare, Sala sporturilor, sub 
tribune, la „forță". Grapa de 
suliță și ciocan se antrenează 
sub conducerea prof. Traian 
Magheru. Se lucrează cu halte
ra, se fac exerciții la ladă, 
pentru abdomen, într-un cu- 
vînt muncă pe spetite. L-am 
văzut lucrînd la ladă pe elevul 
Constantin Botaș. Mi-am zis că 
se rupe ori lada, ori el... Am 
mai intrat în răstimpuri în sala 
de forță, și în ziua aceea, și a 
doua zi. Faptul că de fiecare 
dată tot Botaș s-a întîmplat să 
lucreze la ladă, cu frîngerile a- 
celea de trunchi care te înghe
țau pur și simplu, mi-a creat 
impresia că în sala aceea se 
muncea zi și noapte, fără între
rupere. N-am văzut pe figură 
nimănui oboseala, n-am vă
zut pe nimeni mimînd e- 
fortul si. mai ales, n-ara 
văzut pe nimeni pozînd în

C.W

DUPĂ CAMPIONATELE NAJIONALE DE SCHI ALPIN
(Urmare din pag. I)

la slalom special) și două stu
dente bucureștene. Evident, ne 
vine imediat în minte întreba
rea : oare în Țara Bîrsei, pe 
coamele Postăvarului, ca și pe 
Valea Prahovei nu se mai nasc, 
nu mai sînt formate schioare 
alpine ? Oare zonele montane 
tradiționale au renunțat la am
biția de a da fruntași schiului 
românesc ? Ce să spunem de 
județul Brașov, eotat foarte 
bine din punct de vedere al 
dotărilor și posibilităților ?

Intr-o discuție cu prof. Ște
fan Sava, secretar adjunct al 
federației de specialitate, cu 
unii tehnicieni ai județului, am 
aflat că antrenorii brașoveni, 
de pildă, se mulțumesc cu pu
țin (adică, aproape cu nimic),

FARMECUL DEOSEBIT AL
DUMINICILOR SPORTIVE" ȘCOLARE
• 0 „comisie de organizare1' omniprezenta • Cros printre
blocurile din Ferentari • In Fiecare duminica sport pentru toți școlarii

Sîmbăta. în cartierul Feren
tari din Capitală școlarii se 
culcă mai devreme. Cad ca 
plumbul -în așternuturi, după 
turele făcute în jurul blocuri
lor, după ultimele meciuri de 
verificare dinaintea unei noi 
„Duminici sportive". întrece
rile le organizează dascălii de 
sport de la „148“, „135“ — de 
la celelalte școli generale din 
acest cartier. Pregătirile încep 
cu mult înainte. La Școala ge
nerală 135, de pildă, încep din 
clipa cînd — în urma „pressin- 
gului" atîtor echipe de pitici — 
apărarea j,om lă om" a profe- 

și 
Și

soarelor Clemance Zahei 
Rodica Șabanov se năruie 
trimit la librărie după un bloc 
mare de desen. în secunda ur
mătoare, cel mai bun alergă
tor din școală este în drum 
spre librărie, prof. Rodica Șa
banov ia legătura telefonică cu 
prof. Marina Armășescu de la 
„130“, prof. Clemance Zahei nu 
ia nici o legătură, va vorbi 
seara, acasă, cu soțul — prof. 
Vasile Zahei de la „132“. Cînd 
vine „blocul" textul e gata : 
„SUB EGIDA DACIADEI, O 
NOUA DUMINICA SPORTI
VA !... Cros, minifotbal, sări
tura în lungiine de pe Ioc, a- 
runcarea la țintă, baschet, șah, 
tenis de masă, gimnastică mo
dernă. PARTICIPA ȘCOLILE 
GENERALE 130, 132, 135“. In 
colțul de jos al foilor de de

puse la loc vizibil în

DINAMOVIADA DE SCHI

în 
in 
a 

de 
pentru

toată școala — semnează dis
cret : „Comisia de organizare".

„Comisia de organizare" a 
unei astfel de „Duminici spor
tive" cuprinde multe persoa
ne. Cuprinde, întîi, pe direc
toarele Elena Horodincu (135), 
Elena Olinici (130) și Victoria 
Pădureanu (132). Cuprinde, a- 
poi, pe prof. Victor Uță, pre
ședintele C.E.F.S. sector 5. 
membrii comitetelor de 
rinți, pe căpitanii echipelor 
pe toți competitorii 1 Da, 
ceva să fii elev, membru _ 
„Comisia de organizare" ! ’S-a 
terminat, bunăoară, crosul din 
jurul blocurilor, s-a încheiat 
meciul de fotbal de pe tere
nul înghețat din curtea școlii, 
„Comisia de organizare" e la 
datorie : invită combatanții în 
clasele-vestiar. sandvișurile cir
culă de la o bancă la alta, un 
membru al „Comisiei de or
ganizare" servește cu ceai cald, 
păstrat în termos, pe un alt 
membru al „Comisiei de orga
nizare", acesta la rîndul Jui 
scoate dintr-o voluminoasă 
pungă de plastic o portocală, 
un șervețel ce acoperă prăji
tura dată de acasă, și „Dumi
nica sportivă" continuă în chip 
extrem de

Continuă 
ambițioase 
cu galerie 
în Rahova. _____ „____  „__
taculoase de scor, cu suporteri 
și competitori care, în focul 

plăcut...
în sala de sport, cu 
jocuri de baschet, 
care se audă pînă 
cu răsturnări șpec-

Pop — Someș, 3. N. 
Dinamo Brașov ; ca
la 35 de ani : 1. D. 
Pompieri I, 2. N. E- 
Pompieri I, L. Vîlcan

bute care au concurat Ia reu
șita deplină a acestei frumoase 
întreceri pentru care atît orga
nizatorii cit și concurenții me
rită numai cuvinte de laudă.

Pe podiumul medaliaților au 
urcat următorii schiori:

SLALOM SPECIAL (250 m., 
41 porți, 80 m diferență de ni
vel). Cadre peste 35 de ani :
1. I. Anastasescu — Dinamo I
A, 2. Al. 
Jitaru — 
dre pină 
Lupu — 
nache —
— Dinamo Băneasa II ; mili
tari în termen : 1. C. Fusulan
— D. Băneasa II, 2. D. Șuta
— D. Grădiștea, 3. J. Friihn
— Pompieri I. SLALOM U-
RIAȘ (350 m, 18 porți, 110 m). 
Cadre peste 35 de ani : 1. N.
Jitaru — D. Brașov, 2. Al. Pop
— Someș, 3. G. Alexandru — 
D. Neamț ; cadre pînă Ia 35 de 
ani : 1. D. Lupu — Pompieri
1, 2. N. Enache — Pompieri I, 
3. L. Vîlcan — D. Băneasa II ; 
elevi și militari în termen
C. ~ ‘ - --
2.
B. 
(5 
1.
2. . „ 
Grădinara — D. Cîmpina ; ca
dre pină la 35 de ani : 1, Gh. 
Ionetcu — D. Brașov, 2. I. Cel- 
mare — Pompieri I, 3. S. 
Bucur — Pompieri I ; elevi și 
militari în termen : 1. Al. Mo
rar — D. Tunari, 2. V. Toma
— D. Carpați. 3. V. Spiridon —
D. Carpați. ȘTAFETA 3X5 km:
1. Dinamo Tunari 58,42, 2.
Pompieri I 58,44, 3. Dinamo
Carpați 58,50.

CLASAMENTUL GENERAL. 
Cadre : 1. Pompieri I 8 p., 2. 
Pompieri II 28 p, 3. Dinamo Bă
neasa II 58 p. Militari în ter
men : 1. Dinamo Carpați 89 p,
2. Pompieri I 98 p., 3. Dinamo 
Tunari 101 p.

i.
Fusulan — D. Băneasa II, 

D. Șuta — D. Grădiștea, 3. 
Vancea — D. Carpați. FOND 
km). Cadre peste 35 de ani: 
I. Runceanu — D. Brașov, 
I. Vișoiu — D. Alba, 3. I.

d ,
1, Gh.

teni. făuritori de bravi cobo- 
rîtori pe schiuri 1

Iată, au trecut și campiona
tele naționale, se apropie „măr
țișorul" și schiorii noștri nu au 
avut nici o probă de coborîre 
în acest sezon. Pîrtia Lupului, 
bine apreciată de toți sportivii 
care s-au întrecut pe ea, omo
logată de F.I.S., nu a putut fi 
folosită nici în acest an din 
cauza unor amenajări care tre
buie să-i sporească gradul de 
securitate. Oare sînt atît de 
greu de efectuat aceste lucrări ? 
Factorii răspunzători susțin că 
se lucrează la pîrtie, că între
cerile internaționale „Cupa 
Poiana" și „Cupa Teleferic", 
concursuri cu punctaj F.I.S., 
vor avea în program și cursa 
de coborîre, care va constitui 
pentru schiorii români atit dis
puta pentru titlul național, cit 
și o de mult așteptată.» pre
mieră a sezonului 1

disputei, uită că sînt... membri 
ai „Comisiei de organizare". 
La pauză, însă, cel faultat e 
luat amical de după umeri, 
„Comisia de organizare" sco
tocește . cam vreun minut prin 
buzunarele largi ale pantaloni-

. ’ — J — în chip spa
de

de 
la 
de

lor, după care 
șit — rupe în două guma 
mestecat;

După întrecerile de tenis 
masă și șah, după tragerea 
țintă și săritura în lungime_
pe loc, după demonstrația gim
nastelor, frumoasa „Duminică 
sportivă" se încheie cu pre- 
mierea_ celor mai buni. La bas
chet băieți au cîștigat elevii de 
la „130“, la fotbal — evident — 
s-au impus cel de la „135“: cu 
frații Nicolae (clasa a Il-a) și 
Gheorghe(clasa a IV-a) Guș- 
tei în teren, cu Mihai Iordache 
și alți pitici legitimați ia „Pro
gresul". selecționați adică, de 
cunoscutul antrenor Petre Mol
doveanul A doua zi, la școală, 
cuprinzătoarea „Comisie de or
ganizare" — vioaie după un 
somn fără vise- cu extraordi
nare reflexe de inteligentă 
la lecții — se întrunește în 
prima recreație. La ordinea zi
lei : viitoarea .„Duminică spor
tivă" școlară !

Vdsile TOFAN

POPICARII ROMÂNI AU 0B
LA „CUPA POLAR

in localitatea suedeză Fins- 
pang s-a disputat cea de-a 8-a 
ediție a turneului internațional 
de popice „Cupa polară", com
petiție organizată de Federa
ția suedeză de specialitate, la 
care au participat sportivi din 
șase țări., Cei trei popicari ro
mâni prezenți la tradiționala 
competiție scandinavă — Mar
gareta Cătineanu, Gheorghe Sil-

V. ROȘU-LOCUL 3 LA „INTERNAȚK
Campionatele internaționale 

de judo ale Bulgariei, care au 
avut loc la Loveci. au reunit 
un mare număr de spor
tivi din 15 tari. Dintre re
prezentanții noștri, semiușorul 
Viorel Roșu a urcat pe podiu
mul de premiere, clasîndu-se 
pe locul 3. Ceilalți sportivi ro
mâni, cu excepția semimijlo- 
ciului FI. Ciucioiu, au obținut 
succese în grupe, calificîndu-se

CARNET AT
• Două importante com

petiții figurează pe afișul 
atletic la sfîrșitul acestei 
săptămîni : campionatele
naționale universitkre pe 
teren acoperit și con
cursul pentru juniori III 
al Clubului sportiv școlar 
nr. 4 din București. Pri
mul va avea loc în sala 
din parcul sportiv al Uni
versității din Cluj-Napoca, 
al doilea în sala „23 Au
gust" din Capitală (sîm- 
bătă de la ora 8,30 — ca
lificări și de la ora 15,30; 
duminică de la ora 9,30).
• Duminică se va des

fășura la Hunedoara, în 
organizarea clubului spor
tiv Metalul, cea de a X-a 
ediție a memorialului de 
cros „Cupa George Bă- 
leanu“. Sînt programate 
întreceri pentru toate ca
tegoriile de vîrstă, de la 
copii, la veterani.
• La recentul campio

nat republican de sală al 
seniorilor s-a desfășurat, 
în premieră în țara 
noastră, o întrecere a 
poliatloniștilor, încheiată 
cu succesul net al lui Ion 
Buligă, atlet aflat încă la 
vîrsta junioratului. Atletul 
de la Steaua a stabilit re
cordul indoor al hexa- 
tlonului cu 4917 p. Pe

locuri 
clasat 
(Steal 
Durbz 
4396 1 
(I.E.F 
Vădm 
4116
• 

samer 
chipe, 
piona 
fost i 
la St 
cit și 
mente 
ție de 
fiecar 
senior
2. C.S
3. Ra 
Cluj-I 
Polite 
St. r-
7. Di 
junioi 
2. Vii 
c.s.ș. 
2+04-1 
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8. i 
Musc<
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suri 
Praga

MUREȘUL TG. MUREȘ - Ș 
IN DIVIZIA „A" DE HAN

Din etapa a Vn-a a Diviziei „A" 
se dispută, azi, la Tg. Mureș, un 
sîntem siguri, va aduce in Sala 
mulți iubitori ai acestui sport : Cot 
primește replica științei Bacău. Moli 
dut nici un meci în actualul câmpii 
continue neînvinse ascensiunea spre

Cealaltă partidă (prevăzută inițlr 
dintre Progresul București și Huli 
reprogramată.



&MÂ, MUNCA, 
COSEBEȘTE... 
umoase și goale

vâr — se adună la ora bi
lanțurilor. Atunci cînd tragi 
linia după o perioadă de 
timp și aduni. Atunci se 
adună faptele. Atunci aduni 
roadele muncii. Munca, ea, 
îi deosebește, de pildă, pe 
handbaliști sau pe gimnas
te, pe cei din canotaj sau 
pe rugbyști de sportivii de 
la alte, destule, discipline.

...Sar în ochi, bunăoară, 
cnmnarațiile care se pot 

face în locurile 
în care se întîm- 
nlă să se pregă
tească concomitent 
(la baza Snagov, 
de exemplu) spor
tivii de la mai 

ramuri. în timp ,
ce unii MUNCESC exem^ 
olar. de curge șuvoi 
transpirația pe ei, alții par 
niște plaisiriști rătăciți, 
care abia catadicsesc să 
facă și ei ceva mișcare...

Ajungem astfel la un a- 
devăr valabil pentru în
treaga noastră societate : 
MUNCA ne deosebește pre
tutindeni. în orice domeniu 
de activitate. pe unii de 
alții. Nu vorbele. Și nu de, 
puține ori munca ne cali
fică, iar vorbele descali
fică...

Marius POPESCU

multe

CEI MAI TINERI 
CAMPIONI Al BUCUREȘTIULUI 

LA PATINAJ ARTISTIC
La patinoarul Floreasca din 

Capitală s-au desfășurat, timp 
de trei zile, campionatele mu
nicipiului București la patinaj 
artistic, pentru categoriile spe
ranțe și copii. Ținînd seama 
de timpul scurt pe care l-au 
avut la dispoziție pentru pre
gătire, datorită întîrzierii cu 
care s-a dat în exploatare. în 
actualul sezon, patinoarul 
Floreasca, comportarea micuți
lor competitori a fost satisfă
cătoare. Clasamente : speranțe 
fete : l. Mariana Belu. 2. Vio
leta Kiss (ambele de la C.S.Ș. 
2), 3. Roxana Constantinovici 
(Triumf) ; speranțe băieți : 1.
Sebastian Gheorghiu (I.E.F.S.), 
2. Tudor Pop (Pionierul) ; co
pii I : 1. Nicoleta Cimpoeșu 
(I.E.F.S.), 2. Cristina Paponi 
(C.S.Ș. 2). 3. Carina Tăutu 
(C.S.Ș. 2) ; copii II : 1. Oana
Cazan (I.E.F.S.), 2. Codruța
Moiseanu (Triumf), 3. Aura 
Drăgoi (C.S.Ș. 2).

nărțisor
’82^TORI I

3KUL ’nbol de afecțiune 
drag

AZINk^E COMERȚULUI DE 
iți un variat sortiment de

reprezentând flori, păsări, a- 
;mente decorative și care sini 
din metaJ cu strasuri, din ce- 
i lemn ;
e din sticlă colorată, din 
tur vopsit, din perle artifl-

din metal sau material plas- 
■xi cu strasuri ;
cu atrăgătoare monturi de
rate și strasuri ; 
ne din plas- 
u strasuri ;

I UNIVERSITATEA CRAIOVA -
IAKADEMIK SOFIA 3-0 (3 0)
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în perspectiva noului sezon
CRAIOVA, 24 (prin telefon). 

Pentru că la Craiova a nins, 
meciul de verificare al echipei 
noastre campioane cu cunoscu
ta formație sofiotă Akademik 
s-a disputat pe stadionul Tine
retului. în fața a aproximativ
10 000 de spectatori, pe un te
ren destul de bun, dacă ținem 
seama de condițiile meteorolo
gice. Echipa noastră a vrut, in
tr-adevăr, să se verifice, a ata
cat din start și în secunda 50, 
la o fază bine lucrată de Ți- 
cleanu, Irimescu a șutat nă- 
praznic razant cu bara. Peste 
alte 70 de secunde, la pasa lui 
Bălăci, Ungureanu și-a încer
cat șansa dar șutul a fost im
precis, deși era vorba de o si
tuație excelentă. Meciul promi
tea o întrecere bună. Dar, în 
min. 8 după ce Elenkov a in
trat dur, Bălăci a vrut să se 
răzbune, a intrat periculos cu 
talpa și a urmat prima și re
gretabila repriză de... box. Au 
apărut tensiunea, nervii, duri
tățile oaspeților și jocul a luat 
altă turnură. La faultul lui 
Vladov, Irimescu îl ia de gură 
pe acesta, după care Dimov îl 
faultează grosolan pe Cămăta- 
ru. In sfîrșit (min. 16) un șut 
pe poartă, puternic, al lui Iri
mescu. In min. 19 Macikanski a 
jucat balonul cu mina în careu,
11 m clar (inutile și inexplica
bile protestele oaspeților), Bă
lăci a trimis în bară, dar porta
rul ieșise ca la handbal și a 
doua oară Bălăci a înscris: 
1—0. în min. 30, la o pasă 
a lui Bălăci. Irimescu a 
intrat în careu, lateral stin
gă. si a trimis un sut- 
bombă. fără speranțe pentru 
portar : 2—0. N-au trecut decît 
50 de secunde și faza s-a repe
tat ; a pasat Cămătaru și din 
același loc, la fel de puternic, 
Irimescu a înscris sub bară :

3—0. Credeam că vom asista 
tot la fotbal, dar în min. 41, 
internaționalul Liubomirov (și 
căpitanul echipei) s-a îmbrîncit 
cu Cămătaru, l-a lovit cu capul 
în față pe atacantul nostru, 
Bălăci s-a luat la bătaie cu Di
mov și meciul s-a întrerupt 3 
minute.

După pauză, pe teren parcă 
au apărut alte echipe, îndem
nate de spiritul de fair-play 
(ieșise recalcitrantul Dimov) 
și toată repriza a decurs în bu
ne condițiuni. Universitatea a 
luat din nou un start bun, dar 
Cămătaru (min. 51) și Geolgău 
(min. 52 și 59) au irosit foarte 
bune situații de a înscrie, șutînd 
imprecis, cum avea s-o facă și 
Cîrțu în min. 68, cînd de la 11 
m, a șutat înalt, ca la rugby. 
Să mai notăm că în min. 70 
Macikanski a respins cu capul 
o minge de gol. Intre minutele 
65—75, Akademik a jucat mai 
bine, a combinat, dar atacul 
său a rămas la fel de steril 
(oaspeții n-au șutat nici o dată 
la poartă). Craiovenii si-au 
schimbat o parte din echipă, 
rulînd toate rezervele.

A arbitrat D. Preoțescu, aju
tat de M. Velea și E. Gîdea 
(toți din Craiova) următoarele 
formații :

UNIVERSITATEA : Boldici
(min. 46 Lung) — Negrită, Tili- 
hoi, Ștefănescu (min. 67 Cioro- 
ianu), Ungureanu (min. 60 Pu- 
rima) — Ticleanu, Irimescu 
(min. 60 Donose), Bălăci — 
Gealgău (min. 75 A. Popescu), 
Cămătaru, Cîrțu.

AKADEMIK: Dagolov — E- 
lenkov (min. 70 Gorov), Dimov 
(min. 42 Popov), Liubomirov, 
Macikanski (min. 83 Gheor- 
ghiev) — Dimitrov, Peikov, 
Vladov (min. 54 Kostov) — Si- 
mionov, Hazdai, Milev.

Constantin ALEXE

CALITATEA JOCULUI + COMPETITIVITATE, 
UN BINOM AL MARII PERFORMANTE

Se dă startul activității ofici
ale in anul 1982. începe returul 
campionatului. Evenimentul aces
ta, așteptat cu interes unanim 
șl cu justificate emoții, se înscrie, 
in timp, la capătul a două luni 
de pregătire, în care toate cele 
18 echipe ale primului eșalon 
s-au străduit să adune cit mai 
mult — energie, cunoștințe teh- 
nico-ta etice — pentru a putea 
face față cu succes solicitărilor 
intense impuse de întrecerea di
vizionară în cea de a do.ua Ju
mătate a sa. Și, Judecind după 
impresia lăsată de efortul mare 
depus în lunile ianuarie și fe
bruarie, în antrenamente șl jocuri 
de verificare, se pare că toată 
lumea, fără excepție am spune, 
este gata să întîmpine competi
ția cu... toate pînzele sus 1 Cu 
alte cuvinte, startul actualului 
sezon de primăvară ne oferă — 
teoretic deocamdată — Imaginea 
unui pluton divizionar hotărit să 
lupte pînă pe linia de sosire, 
pentru o Ierarhie finală care fie 
în deplină concordanță nu nu
mai cu aspirațiile fiecărei for
mații, ci mai ales cu cantitatea 
și calitatea acumulărilor dobîn- 
dlte de către fiecare dintre ele, 
pe parcursul perioadei pregăti
toare de iarnă.

Firesc, deci, că. în aceste con
diții, examenul aspru al campio
natului ne va arăta cine a mun
cit bine șl cine mal puțin bine ; 
cine a reușit să completeze ago
niseala de energie, cine s-a mul
țumit doar cu ceea ce a adunat 
pînă la un moment dat. Și să 
nu uităm că returul campionatu
lui este, prin tradiție, mai în
cins. mai solicitant decît întrece
rea din sezonul de toamnă pen
tru că însăși apropierea de ter
menul său scadent, din luna Iu
nie. face ca disputa pentru me
dalii. ca și aceea pentru supra
viețuire să devină mai dură.

ANTRENORI’ A DOUĂ ECHIPE FRUNTAȘE, DESPRE APROPIATELE LOR PERSPECTIVE

V Stănescu: „ȚELUL NOSTRU - 
UN JOC CÎT MAI VALOROS"

După cum este cunoscut, echipa Dinamo a efec
tuat, în perioada 9—18 februarie, un turneu de 
pregătire și jocuri în Egipt. Amănunte despre 
acest turneu, precum și perspectivele privind a- 
propiatul start al returului ne-au fost furnizate 
de Valentin Stănescu, antrenorul principal al echi
pei.

— Mai întîi rezultatele...
— 1—3 cu National Cairo, după ce la pauză am 

condus cu 1—0, prin golul lui Dragnea ; 0—0 cu El 
Masri Port Said ; 0—0 cu echipa națională a. Egin- 
tului, la Cairo.

— Ce și-a notat conducerea tehnică pe agenda de 
lucru în timpul turneului 7

— De la început, trebuie să relev utilitatea acestui 
turneu, care s-a dovedit un „barometru44 al poten
țialului echipei în acel moment. Pe lingă cele 3 
jocuri, zilnic am făcut cîte 2 antrenamente. Terenu
rile — tari, fără iarbă, deci extrem de solicitante — 
au prilejuit un test elocvent în privința nivelului 
pregătirii fizice, pe care l-am apreciat ca foarte bun. 
Cele trei meciuri au scos la iveală două defici
ențe — marcajul (în special în primul joc) și fi
nalizarea — care au cam modificat programul de 
pregătire preconizat, întrucît noi urmăream alt
ceva : omogenizarea, cristalizarea unui „11“, o mai 
bună circulație a mingii. Remarcări individuale : 
Moraru, Dinu, Augustin, L. Moldovan.

— Ce v-ați propus după turneu ?
— Fiind conștienți că eliminarea unor deficien

țe, atît individuale cît și în jocul echipei, nu este 
încă totală, acționăm în consecință. Pe ansamblu, 
consider că ne aflăm la un nivel apropiat celui 
scontat în perspectiva startului Dealtfel, jocul cu 
Progresul-Vulcan a dovedit-o. Din păcate, poten
țialul actual este influențat de cîteva absențe : D. 
Georgescu și-a scos abia zilele trecute gipsul de 
la umăr, Dragnea este accidentat, iar Vlad nu s-a 
refăcut încă.

— Un pronostic, totuși, în ceea e*  privește lup
ta pentru titlu dintre Dinamo și Craiova ?

— Solist I, fără discuție. Pronostic pe care do
rim să-1 confirmăm printr-un joc la un nivel cît 
mai valoros, cît mai competitiv, astfel îneît să 
demonstrăm că „GSteborg44 a fost un simplu ac
cident, iar că „Inter44 nu a fost o întîmplare.

Adrian VASILESCU

PE MICUL ECRAN

I
 VINERI 26 FEBRUARIE, ora*  17 (pr. 2) : emi

siunea „Stadion44 — realizată de Cristian Țo- 
pescu (în cuprins : Jocuri sportive și dis- I tractive de iarnă, selecțiuni din C.M. de bia-
tlon de la Minsk1* și din C.M. de bob 4 per
soane de la St. Moritz).

I
SIMBATA 27 FEBRUARIE, ora 13, în cu
prinsul emisiunii „la sfîrșit de săptămînă44 :

„Record pe Kilimandjaro44 — film realizat de 
televiziunea franceză.

I
 DUMINICA Z9 FEBRUARIE, ora 17 î „Tele- 

sport44 — emisiune realizată de Cornel Pum-
nea ; ora 19,30 (pr. 2) : „Telerama44 — emi- 

Isiune de Dumitru Tănăsescu.

MIERCURI 3 MARTIE, ora 16,05 î „Șah44 — 
emisiune prezentată de maestru internaționa- 

* ’ă EU«*abeta  Polihroniade.

C. Cernăianu: ,,LUCRÎMD MAI B.INE 
REZULTATELE VOR APARE CURÎND“

In perioada 4—16 februarie, Steaua a efectuat un 
stagiu de pregătire în insula Creta. A fost o acțiune 
de o deosebită importantă in condițiile în care echi
pa militară, aflată în plin proces de reconstrucție, 
avea nevoie de un cadru de instruire corespunzător 
închegării, din mers, a unui „11“ cît mai competitiv 
atît pe plan intern, cît șl pe plan internațional. A- 
ceasta ar fi, de fapt, șl concluzia care se desprinde 
dintr-o scurtă convorbire purtată, recent, cu antre
norul Constantin Cernăianu.

— Ce se poate spune că ați realizat în acest tur
neu 7

— Timpul bun, mai bine zis condițiile meteorologi
ce favorabile, precum și starea optimă a terenurilor 
de antrenament și joc ne-au permis lucrul in per
manență, cu mingea, ne-au oferit posibilitatea unei 
PREGĂTIRI SPECIFICE DE CALITATE, CU accent 
pe organizarea jocului și pe omogenizarea forma
ției de bază.

— Se poate spune că această formație de bază s-a 
cristalizat 1

— Intr-un fel, da. In meciul de duminica trecută, 
de la Tîrgoviștc, am mers pe o formulă care pare 
capabilă de un randament colectiv maxim la ora 
actuală. Au lipsit, totuși, din formație — accidentați 
fiind — Fi. Marin și Fodor. Reintrarea lor, care 
sper că se va produce chiar în prima etapă a re
turului, va potența, desigur, capacitatea combativă 
în ansamblu și valoarea echipei.

— Apropo de retur, ce perspective ar avea Steaua 
în cea de a doua jumătate a campionatului t

— In primul rînd, ne preocupă să crească nivelul 
Jocului. Jucind mai bine și rezultatele nu vor întîr- 
zia să apară. De fapt, returul, care începe duminică, 
Înseamnă pentru noi o foarte necesară perioadă de 
rodare, la capătul căreia va trebui să spunem că 
sîntem gata să începem lupta pentru medaliile vii
torului campionat.

— Pentru cei în curs de desfășurare, lucrurile sînt, 
se pare, încă de pe acum, lămurite.

— Cam așa ceva. Universitatea Craiova sau Dina
mo, campioană, iar pentru „bronz" merg pe „mina" 
Corvinulul. In ce ne privește, ne vom strădui să ne 
comportăm în primăvară ca și cum am fi angajați 
în lupta pentru locurile podiumului. Menținerea u- 
nui tonus competitiv ridicat este o garanție a unei 
competitivități reale în perspectivă.

« I. MIHAI

Fiecare echipă însă își dorește, 
bineînțeles, ca la sfirșitul Între
cerii să culeagă rodul muncii 
colective șl acesta să fie cit mal 
bogat. Dincolo Insă de ceea ce 
reprezintă obiectivul de perfor
mantă al unei echipe sau al al
teia, important ni se pare a ve
dea și ce se așteaptă de la fot
balul nostru, în general, în se
zonul competițional care începe 
slmbătă, cu „uvertura" de la 
Craiova, unde Universitatea Cra
iova va primi replica A.S.A.-el 
din Tg. Mureș. Sintetizînd gîndu- 
rile tuturor acelora care iubesc 
sportul cu balonul rotund, ple- 
cind de la neîmpllnirlle anului 
1981 și privind, cu speranțe. In 
perspectiva reprezentării noastre 
pe plan internațional, desprin
dem trei idei de bază, care ar 
putea constitui, indiscutabil, un 
permanent „memento" pentru 
formațiile și jucătorii primului 
eșalon divizionar :

1. Creșterea nivelului Jocului 
către cota de calitate pe care o 
reclamă fotbalul internațional. 
Este cazul să ne reamintim că 
în anul care a trecut marile 
noastre insatisfacții, atît în ceea 
ce privește campionatul intern, 
cît mai ales competițiile interna
ționale la care am participat, 
s-au datorat, în principal. CON
FUZIEI ȘI INSUFICIENȚELOR 
manifestate in modul de acțiune 
din teren. Tocmai de aceea spu
nem Că ÎMBUNĂTĂȚIREA ni
velului JOCULUI trebuie ne
mijlocit legată de efortul pentru 
ÎNSUȘIREA UNEI IDEI DE JOC 
CAPABILA SA EXPRIME CA
PACITATEA REALA A FIECĂ
REI ECHIPE DE CLUB ȘI A A- 
CELORA REPREZENTATIVE. A- 
ceasta este calea cea mai sigură 
de rezolvare a calității spectaco
lului fotbalistic și a performan
tei sportive.

2. Realizarea unei competitivi
tăți veritabile care să permită 
alinierea fotbalului nostru la sca
ra aceluia internațional. Comoe- 
titivitatea este ea însăși o conse
cință a creșterii nivelului jocului, 
dar în același timp impune si 
un salt calitativ pe planul men
talității. al atitudinii față de ma
rea performanță.

Nivel ridicat al jocului, compe
titivitate, iată un veritabil binom 
al marii performanțe pe care il 
dorim rezolvat de către comno- 
nențil echipelor noastre divizio
nare, în noul sezon comnetitio- 
nal. Cu un plus de responsabi
litate. cu un plus de dăruire, cu 
conștiința datoriei împlinite, fată 
de obligațiile care revin tuturor 
acelora care activează în sfera 
fotbalului, ca sportivi și cetă
țeni.

Mihai IONESCU

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• PROGRESUL-VULCAN — 

POLITEHNICA IAȘI 1—2 (G—2). 
Oaspeții au început foarte deciși 
jocul și în urma a două faze ra
pide au reușit să învingă indo
lenta apărare a gazdelor prin go
lurile marcate de Cioacă (min. 
3) și Nemțeanu (min. 5) Bucu- 
reștenii au dominat marea ma
joritate a timpului, dar nu au 
izbutit să treacă de masivii apă
rător ieșeni. în min. 30 M. lo- 
nescu a ratat — la reexecutare — 
o lovitură de la 11 m. Nu același 
lucru l-a făcut Marica, care ' ■ 
min. 79 a transformat o nouă lo
vitură de la 11 m acordată în 
favoarea divizionarilor „A44. PRO
GRESUL-VULCAN : Gîrjoabă — 
I. Alexandru, G. Sandu, Matees- 
cu, Gh. Ștefan — Neculce, Simio- 
nov, M. Ionescu — Rob; Țevi, 
Apostol. Au mai jucat : Giron, 
Tănăsescu, Dragu, Marica și C. 
Zamfir. POLITEHNICA IAȘI: 
Bucu — Oprea, Anton, Ursu, 
Ciocîrlan — Romilă, Paveliue, Si- 
mionaș — Florean, Cioacă, Nem-

1 țeanu. (Gh. SLAVE).
• VIGU, apreciatul internațio

nal de acum cîțiva ani, nu a 
pus ghetele fn cui. El este ani
matorul unei echipe mici, dar 
ambițioase, Chimia-A.S.A. Buzău 
(Div. ,,C“). unde activează, cu 
recunoscută seriozitate, în calitate 
de jucător-antrenor.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ.
ULTIMELE ZILE DE PARTICIPARE I

După cum s-a mal anunțat, la sfîrșitul 
acestei săptămîni va avea loc tradiționala 
tragere extraordinară Loto a Mărțișoru
lui. în cadrul a 12 extrageri * cu un total 
de 120 de numere, particlpanții au șanse 
sporite de a obține autoturisme „Dacia 
1300“ și „Skoda 120 L“, excursii în U.R.S.S. 
sau R.S. Cehoslovacă și mari cîștiguri în 
bani, sume variabile și fixe. Ca și la re
centa tragere similară a Revelionului — 
cînd s-au atribuit peste 111.000 de premii, 
între care și 35 de autoturisme — biletele 
de 25 lei varianta au drept ele cîștiguri la 
toate extragerile. Se poate juca pe varian
te simple, variante combinate și combi
nații „cap de pod* 4 achitate sută Ia sută 
sau în cotă de 25 la sută. Un bilet la a- 
ceastă avantajoasă tragere poate fi și un 
cadou plăcut cu ocazia Mărțișorului ! Sîm- 
bătă 27 februarie este ultima zi de par
ticipare.

ClȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 17 FEBRUARIE 1982

Categoria 1 : 1 variantă 25% = autoturism 
„Dacia 1300“ ; Categ. 2 : 2 variante 100% a 
27.252 lei și 8 variante 25% a 6.813 lei ; 
Categ. 3 : 28,50 a 3.825 lei ; Categ. 4 : 97,25 
a 1.121 lei ; Categ. 5 : 262 a 416 lei ; Categ. 
6 : 9.493,50 a 40 lei ; Categ. 7 : 232 a 200 
lei ; Categ. 8 : 4.623,75 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 101.144 lei.
Autoturismul ,Dacia 1300 de la categoria 

1, jucat pe o variantă 25%, a fost obținut 
de AMBRUȘ IOAN din Beclean, jud. Bis
trița.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 24 FEBRUARIE 1982

Extragerea I : 17 14 38 39 2 25
Extragerea a Il-ă : 36 4 44 35 37 7
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1.176.462

lei din care 101.144 lei REPORT LA CATE
GORIA 1.

do.ua


„SPORTUL ESTE UN FRONT AL PĂCII JURNAL EL MUNDIAL
IN CARE NE ÎNROLAM
Interviu cu Massimo della Pergola,

BUCUROȘI»
secretar general

al Asociației Internaționale a Presei Sportive - A. I.P. S.
Printre participanții la lucră-, 

rile Reuniunii internaționale a 
ziariștilor pentru dezarmare, 
securitate si pace, care s-a 
desfășurat în aceste zile la 
București, se află și Massimo 
della Pergola, secretar general 
al Asociației Internaționale a 
Presei Sportive — A.I.P.S.. la 
care sînt afiliate asbeiații na
ționale de presă sportivă din 80 
de țări ale lumii, printre care 
și cea română, cu peste 
10 000 de membri, gazetari 
sportivi din toate cele cinci 
continente ale lumii.

La o asemenea reuniune, la 
care iau parte ziariști din a- 
proape toate țările europene, 
conducători și reprezentanți ai 
ziarelor și revistelor, posturilor 
de radio și televiziune, agenții 
de presă și organizații interna
ționale de ziariști, prezența re
prezentantului presei sportive 
internaționale a fost remarcată 
ca o însemnată contribuție a 
sportului internațional, a sluji
torilor ei. ziariștii de speciali
tate, la o dezbatere de impor
tanță vitală pentru popoarele 
europene pentru întreaga u- 
manitate.

— Ce rol 
în apărarea

— Sportul 
păcii și este firesc 
ziariștii sportivi, 
sportivi, să ne înrolăm in 
mele rinduri ale apărătorilor 
păcii. Intiiniriie sportive inter
naționale sint un jninunat pri
lej de cunoaștere,' de priete
nie și prin aceste contacte atît 
miile de sportivi. sutele de 
mii de spectatori, ca și noi, 
ziariștii, contribuim la menți
nerea climatului de pace în 
lume.

Iată de ce mulțumesc Consi
liului ziariștilor din România 
care mi-a făcut amabila invi
tație de a participa la această 
reuniune de răsunet 
țional unde am avut 
și prilejul să fac 
punctul de vedere al 
de sport.

— Cum apreciați 
la care ați participat

— în primul rind 
mărit cu cel mai marc interes

europeni, exprimate prin 
pelul final adoptat de 
uniunea noastră de la 
rești.

— Care sînt țelurile 
sionale ale A.I.P.S. ?

— Organizația noastră

A- 
Re- 

Bucu-
profe-

acordați 
păcii ?
este un

sportului
front 
ca 

alături

al 
noi, 

de 
pri-

interna- 
onoarea 

cunoscut 
ziariștilor
reuniunea 
?
am ur-

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA JAKARTA

JAKARTA, 24 (Agerpres). 
Turneul internațional de șah 
din capitala Indoneziei a con
tinuat cu runda a 12-a în care 
marele maestru Florin Gheor
ghiu l-a invins, cu 
negre, pe maestrul indonezian 
Maninang. în alte partide. 
Brown a cîștigat la Handoko, 
Ribli la Gunavan, Chandler la 
Hulak iar în întîinirile Spasov 
— Matanovici. Sosonko — Mi
les și Ardinasjah — Radulov 
a fost consemnată remiza.

în clasament conduce marele 
maestru cehoslovac Vlastlmil 
Hort care totalizează 8.5 p. El 
este urmat de Henley, Brown 
și Christiansen (toți din 
S.U.A.) și Chandler (Noua Ze- 
elandă) cu cite 7,5 p. 
Gheorghiu ocupă locul 
Jea cu 6,5 p.

La turneu iau parte 
șahiști.

piesele

Florin
8-al

26 de

Mesajul adresat Reuniunii 
noastre de președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu. Am 
reținut din multitudinea de idei 
valoroase exprimate in acest 
Mesaj necesitatea ca toți zia
riștii să-și sporească eforturile 
pentru a răspîndi și apăra i- 
dealul suprem al omenirii, pa
cea.

Vreau i 
delilatea 
pace a 
care pot 
lor ideile 
pectului reciproc. La 
Congres al A.I.P.S.. 
an. de 
această 
pace a 
riștilor

să vă împărtășesc fi- 
pentru prietenie și 
membrilor A.I.P.S., 

semăna prin scrisul 
i păcii, justiției și res- 

viitorul 
din acest 

la Atena, voi transmite 
dorință fierbinte de 

poporului român, a zia- 
săi, a tuturor ziariștilor

inter
națională, aș putea spune mon
dială, se preocupă de facili
tarea exercitării profesiunii de 
ziarist sportiv Ia toate marile 
manifestări sportive organizate 
în lume, folosind mijloacele fie
cărei asociații naționale care 
pe teritoriul său se preocupă 
de obținerea și organizarea ce
lor mai bune condiții pentru 
presă și radioteleviziune. Curo 
de cițiva ani s-a ajuns Ia orga
nizarea unor centre de presă 
la Jocurile Olimpice și campio
natele mondiale dc fotbal, cu 
un număr de la 5 000 la 8 000 
de ziariști, A.I.P.S. prin con
tacte, colaborare și delegați 
specializați sprijină activitatea 
acestor armate de ziariști puse 
in slujba sportului și păcii. A- 
vem marea satisfacție de a fi 
rccunoscuți și sprijiniți de ma
rile organisme internaționale 
sportive și de cultură, o dova
dă in acest sens fiind prezența 
noastră aici.

Vă rog să-mi permiteți să 
mulțumesc public Asociației 
presei sportive române, mem
bră fondatoare a A.I.P.S. din 
anul 1924, pentru colaborarea 
eficientă și sprijinul acordat 
permanent A.I.P.S.

Aurel NEAGU

• Fostul internațional portu
ghez Eusebio (golgeter al tur
neului final al C.M. din 1966, din 
Anglia) a declarat recent că, 
după opinia sa, titlul mondial 
va rămîne și anul acesta în A- 
merica dc Sud, echipa Braziliei 
avînd mari șanse să devină pen
tru a patra oară campioană a 
lumii. „Oricum, a spus Eusebio, 
formațiile europene, în special 
R. F. Germania*  Italia, Iugo
slavia și Spania, nu vor ceda 
ușor“. Așadar, încă o opțiune în 
favoarea fotbaliștilor carlocas...

Q Tele Santana, directorul teh
nic al reprezentativei Braziliei, se 
află de cîteva zile în Europa. 
El a urmărit la Milano meciul 
selecționatei Milan — 
Polonia, apoi a fost 
marți seara, la Paris, 
rea Franța — Italia și 
la Valencia, la partida 
Scoția. Deși pînă la 
dial-ul spaniol mai sînt încă des
tule luni, totuși Santana a făcut 
cunoscut presei că, în principiu, 
va utiliza următorul „11“: Valdir 
Peres — Leandro, Oscar — Lui- 
sinho, Junior — Cerezo — Socra
tes, Zico — Paulo Isidoro, Ro
berto, Eder (M. Sergio).
• Echipa Italiei susține 4 par

tide de verificare înaintea startu
lui său la C.M. (14 iunie, la 
Vigo cu Polonia) : 14 aprilie, la 
Leipzig cu R. D. Germană, 29 
mai. la Geneva cu Elveția, 8 iu
nie în Portugalia cu o formație 
de club. Primul meci de verifi
care a avut loc marți seara, pe 
Parc des Princes (45 000 specta
tori), la Paris, cu Franța. Gaz
dele au cîștigat cu 2—0 (1—0)
prin golurile înscrise de PlatiQi 
(min. 18) șl Bravo (min. 83). 
Daniel Bravo (19 ani), debutant 
în naționala franceză, a lăsat o 
bună impresie. Aceasta a fost

victorie a fotbaliștilor 
asupra celor italieni în 
50 de ani !
marți seara, pe Wem- 
Londra, în campionatul 
Anglia a învins Irlanda 
cu 4—0 (1—0). Au mar- 

1), Keegan

MASURI PENTRU DEZVOLTAREA 
SPORTULUI ÎN R. P. CHINEZA

Inter cu 
prezent, 

la întîlni- 
ieri seară, 
Spania — 
El Mun-

pregătesc debutul la un turneu 
final al campionatului mondial 
sub conducerea antrenorului 
vest-german Hudy Gfitendorf, de 
60 de ani, un fel de tehnician... 
globe-trotter. Pină acum el a 
antrenat mal multe echipe în 
R. F. Germania, la Duisburg, 
Offenbach, Hamburg etc., apoi în 
Chile, Tanzania și Australia.
• Falcao, jucător brazilian, le

gitimat la A.S. Roma, șl-a făcut 
publice pronosticurile sale pentru 
C.M. : Argentina, R. F. Germania 
și Brazilia.
• Franz Beckenbauer, căpita

nul echipei R. F. Germania, cam
pioană mondială în 1974, va par
ticipa la El Mundial în calitate 
de... ziarist. “ - • ■ - —
retrage din 
țională, cu 
Hamburg — 
și apoi se 
sportive, urmînd a fi angalat la 
ziarul de mare tiraj „Bild Zei- 
tung".

La 1 iunie el se va 
activitatea competi- 

prilejul meciului 
Sel. R. F. Germania, 
va dedica ziaristicii

BEIJING, 24 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
China Nouă, în R. P. Chineză 
va fi dezvoltată, în anii urmă
tori, cercetarea științifică în 
domeniul sportului și educației 
fizice. în vederea dezvoltării 
sportului de performanță din 
această țară. După o serie de 
analize aile disciplinelor în care 
sportivii chinezi s-au ilustrat 
în mod deosebit în arena in
ternațională — volei, tenis de 
masă și sărituri în apă —, 
discipline care au avut o pon-

dere însemnată în obținerea ce
lor 25 de succese ale reprezen
tanților R. P. Chineze în tur
nee internaționale de amploare 
ale anului 1981. învățămintele 
vor fi folosite pentru accele
rarea dezvoltării și a celor
lalte ramuri sportive.

în cadrul unei conferințe 
cercetătorilor în domdniul 
ducației fizice și sportului 
precizat, de asemenea, că

a 
e- 

s-a 
o 

sarcină importantă pentru cer
cetători o constituie și stu
dierea experienței altor țări.

prima 
francezi 
ultimii...
• Tot

bley, la 
britanic, 
de Nord 
cat : Robson (mln. . __
(mln. 48), Wilkins (min. 85) șl 
Hoddle (mln. 86). Au asistat 
50 000 de spectatori.
• Reprezentativa R. F. Germa

nia va traversa Atlanticul pen
tru verificări în compania echi
pelor Braziliei (21 martie, la Rio 
de Janeiro) șl Argentinei (24 
martie, la Baires). Aceste două 
partide vor fl urmărite și de an
trenorul italian Enzo Beazort, 
care va mal asista, între altele, 
la meciurile Camerun — Ghana 
(Tripoli, 9 martie). Chile — Peru 
(Santiago, 23 martie). Tara Gali
lor — Anglia (Cardiff. 27 martie), 
Franța — Peru (Paris. 28 mar
tie).
• Cu prilejul turneului final al 

campionatului mondial, la Ma
drid (10 iunie) șl la Barcelona (11 
iunie) vor avea loc două mari 
criterii internaționale Ia ciclism. 
Printre competitori se vor afla 
reputații cicliști Bernard Hinault, 
Giuseppe Saronni, Francesco Mo
ser. si la alte discipline sporti
ve vor fl organizate, pe perioada 
El Mundlalulul, diferite compe
tiții cu caracter internațional.
• Fotbaliștii din Camerun iți

PE GHEATA
ȘI PE ZĂPADĂ

CAMPIONATUL
(Urmata din oaQ 1)

s’es în apărare, ceea ce a per
mis partenerului să recupereze 
din handicap. în general, in 
defensivă, atunci cînd s-a aflat 
cu un om in minus, echipa 
noastră nu a putut face față si
tuației. lăsîndu-1. pur si simplu, 
descoperit pe portarul Nicolae 
Munteanu, care a apărat exce
lent, golurile primite de el ne- 
putlnd fi evitate, dacă avem in 
vedere replica mai slabă în a- 
părare a echipei noastre.

Atuul principal al handbaliș- 
tilor români l-a constituit ca
pacitatea de rezistență in mo
mentele de mare dificultate. 
Ne-a plăcut, in mod deosebit,

JNTIRZIEREA"
SE REFACE SPECTACULOS!

Cu o întârziere de mai multe decenii, femeile s-au aliniat șl 
ele la startul uneia dintre cele mai clasice alergări ale atle
tismului — maratonul. Dar debutul lor în cursa celor 42,195 km 
a fost privit cu ostilitate sau, în cel mal bun caz, cu suspiciune. 
Cu toate acestea femeile nu s-au dat bătute șl n-au renunțat, 
astfel că, încetul cu încetul, au început să fie organizate tot 
mai multe curse feminine de maraton, cu tot mai multe parti
cipante, iar performanțele au cobortt vertiginos spre 3 ore, apoi 
sub 3 ore. Recunoașterea deplină a cuceririi feminine a mara
tonului a fost făcută de forul Internațional al atletismului prin 
includerea acestei probe pe programul primei ediții a campio
natelor mondiale, în 1983, la Helsinki, la campionatele europe
ne din 1932 de la Atena (chiar pe legendarul traseu al lui 
pide, de la Marathon la Atena), la Jocurile Olimpice din 
de la Los Angeles !...

Dintre cursele ultimilor ani, două anume rețin în mod 
cial atenția. Ambele au avut loc la New York : prima în 
cind norvegianca Grete Waitz a înregistrat cu 2.25:41,0, cel 
bun rezultat feminin pe această distanță, rezultat la r.l 
celui cu care legendarul Zatopek a cîștigat titlul olimpic în 
1952, la Helsinki ; a doua, anul trecut, cînd la start au fost pre- 
zenți 16 082 de alergători, iar dintre aceștia pe locul 113 s-a cla
sat neozeelandeza Allison Roe (n.30.5.1956), cu timpul record de 
2.25:29,0. Apropo de această cursă ; reținem amănuntul că 
Frank Shorter, campionul olimpic de la Miinchen, la 34 de ani 
încă un maratonlst redutabil, a sosit pe locul... 117 în 2.25:46,0 !

Acestea sînt faptele față de care concluzia se desprinde sin
gură : întîrzierea se reface spectaculos 1

Fili- 
1934

spe- 
1980, 
mal 

nivelul

Romeo VILARA

MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN
puterea de stăpînire a jucăto
rilor români, care n-au reacțio
nat in nici un fel, încercînd 
să-ți păstreze tot timpul cal
mul. la flagrantele greșeli de 
arbitraj.

Sigur, posibilitățile reprezen
tativei de handbal a României 
sint mult mai mari și ele tre
buie să fie puse în valoare, mai 
ales In marele derby al seriei, 
cel de vineri, cu echipa Iugo
slaviei. în acest fel, alături da 
Vasile Stingă și Nicolae Mun
teanu, excelenți în meciul da 
început, trebuie să evolueze la 
un nivel valoric superior și cei
lalți handbaliști tricolori, în
treaga echipă.

Cea de a doua rundă a aces
tei mari întreceri sportive 
mondiale a coincis și cu cea 
de a doua victorie a handbaliș- 
tilor români, în meciul cu Cu
ba, este drept mai puțin cate
gorică decît se aștepta: 34—28 
(20—8). După cum se poate ve
dea și din diferențele de scor 
în cele două reprize, echipa ro
mână a avut două perioade de 
joc distincte, în sensul că după 
o primă*  repriză excelentă, în 
care pur și simplu și-a surcla
sat adversarul, a urmat o par
te — a doua — în care și pe 
fondul unor schimbări în echi
pă (operate de antrenori cu 
intenția de a odihni pe unii 
dintre cei mai buni jucători in 
vederea jocului decisiv cu Iu
goslavia), dar și datorită unei 
scăderi a concentrării în apă
rare, a superficialității în atac, 
scorul a evoluat în favoarea e- 
chipei cubaneze. Desigur fără 
să fie amenințată în nici un 
moment victoria echipei noas
tre. Au marcat: Stingă 10, Bir- 
ialan 4. Bedivan 4. M. Dumi
tru 3. Vasîlca 3. M. Voinea 3, 
Voina 2. I’iilker 2. Durau 2, 
Drăgăniță — România ; Casuso 
8, Neninger 7. Cherol 7. Medi
na 2, Miranda. Pevenson —

Cuba. Au condus: W. Arciszew
ski și Z. Jeziorny, ambii din 
Polonia.

în cadrul grupei 
înregistrat o mare 
meciul Iugoslavia • 
ea, unde după ce 
conduceau la pauză cu trei go
luri au fost invinși la limită: 
19—18 i De asemenea, echipa 
campioană mondială, R.F. Ger
mania. a făcut mari eforturi 
pentru a putea Învinge la li
mită (19—18) Cehoslovacia.

CLASAMENTUL

HOLMENKOLEN. Miercuri au 
continuat C.M. de schi 
(probe nordice). în proba fe
minină de ștafetă 4X5 km vic
toria a revenit selecționatei 
Norvegiei cu timpul de lh 
02:15,9, urmată de formațiile 
U.R.S.S. — lh 02:29,6 și R.D. 
Germane — lh 02:57,3. Echipa 
României (Elena Lagusis-Reit. 
Elena Oncioiu-Urs. Magdalena 
Hîrlav. Iuliana Popoiu) s-a cla
sat pe locul 10 cu timpul de 
1.12:09,7. în cursa de 15 km. 
desfășurată marți. Lungociu a 
sosit al 60-lea cu 44:17,6. Proba 
masculină de ștafetă 3X5 km 
contînd pentru combinata nor
dică a fost cîștigată de selec
ționata R. D. Germane — 
645,92 puncte.

★
KIROV. Concursul interna

țional de patinaj viteză desfă
șurat în localitate a fost cîști
gat de sportivul sovietic Alek
sandr Aparakin — 173,232 p 
(la poliatlon). Patinatorul ro
mân Tibor Kopacz s-a clasat 
pe locul 4 cu un total de 
175,330 p. El a obținut urmă
toarele rezultate : 500 m — 
41,05, 1500 m — 2:08,95, 3 000 
m — 4:25,26 și 5 000 m —• 
7:49,33. în competiția feminină 
primul loc a fost ocupat de 
sovietica Svetlana Kaeiue cu 
182,936 p.

noastre 8-a 
surpriză în 

• Danemar- 
iugoslavii

• TELEX • TELEX •

2 2 4 4 54—44 4
1 1 1 1 54—44 2 
«14 1 37—M 2
2 4 4 2 41—7» 4

din prima ii : 
Ceho-

„ . grupa
Ungaria — Suedia 20—20 

„ R.D. Ger
mană — Japonia 28—18 (13—11).

REZULTATELE DE MIERCURI
Grupa As R.F.G. — Cehoslova

cia 19—18 (7—7); U.R.S.S. — Ku
weit 44—19 (22—7).

1. ROMANIA 
I. Iugoslavia
3. Danemarca
4. Cuba

Alte rezultate
grupa „A“ : U.R.S.S. — 
slovacia 31—17 (16—7) ;

(10—5) ; grupa „C“ :

Grupa B: Ungaria — Algeria
30—20 (15—10); Spania — Suedia
23—20 (14—17)

Grupa C: 
28—19 (16—9);
16—14 (7—6).

Polonia — Japonia
R.D.G. — Elveția

Grupa D: 
34—26 (20—8);
nemarca

România — Cuba 
Iugoslavia — Dâ- 
(11—8) !
★

este zi de pauză,
întrecerile să fie reluate

18—19

ur-Astăzi 
mînd ca _ 
vineri cind echipa României va 
întllni la Sindelfingen formația 
Iugoslaviei. Iată programul celor
lalte meciuri din ultima etapă a 
grupelor preliminarii: Cehoslova
cia — Kuweit, U.R.S.S. — R.F. 
Germania (grupa A); Suedia — 
Algeria, Ungaria — Spania (gru
pa B); Japonia — Elveția, Polo
nia — R.D. Germană (grupa c> 
șl Danemarca — Cuba (grupa D).

ATLETISM • Cursa de 30 km 
desfășurată la Tokio a revenit 
alergătorului american Kirk Pe
ter care a parcurs distanța în 
1.31 :20,0. L-au urmat Malcom East 
(Anglia) 1.31:01,0 și Yasunori Wa
tanabe (Japonia) 1.32:33,0 • La 
campionatele europene de sal» 
de Ia Milano (6 șl 7 martie) 
Cehoslovacia va fi reprezentată 
de Jarmlla Kratovllova (200 m șl 
400 m), Helena Flbingerova (gre
utate). Jan Leitner (lungime), 
Frantisek Jansa (înălțime), Jozet 
Lomlcky (60 m șl 200 m) ș.a.

AUTOMOBILISM • Competiția 
„Costa Brava'1, conttnd pentru 
campionatul european de raliuri, 
s-a încheiat la Lloret del Mar 
(Spania) cu victoria pilotului Ita
lian Tony Fasslna (Opel Ascona) 
urmat la 2:42,0 de spaniolul Ge- 
nlto Ortiz (Renault 5 Turbo).

BASCHET • Finala actualei e- 
dlțli a „Cupei cupelor" la mas
culin se va disputa între echi
pele Clbona Zagreb șl Real Ma
drid. In meciurile retur ale se
mifinalelor, Real Madrid a între
cut cu scorul de 107—94 (în tur 
79—78) pe Slnudyne Bologna, iar 
Clbona Zagreb a dispus cu 92—60 
(în tur 66—82) de formația Stroî- 
tel Kiev.

ȘAH • In runda a 12-a a tur
neului de la Mar del Plata, An
derson a remizat cu Polugaevski, 
Giardelli cu L. Portisch, Panno 
eu Braga. Celelalte partide s-au 
întrerupt. Lider al clasamentului 
se menține marele maestru olan
dez Jan Timman cu 9 D (o par
tidă întreruntă).

TENIS • în turneul feminin de 
la Oakland (California) Andrea 
Jaeger — Barbara Jordan 6—0. 
6—1. Wendy Turnbull — Pat Me- 
drado 6—3, 6—1, Ann Klyomura 
— Kim Sands 6—4, 6—3, Kate Lat
han — Sandy Collins 6—1. 6—1, 
Sabina Simmonds — Pam Casale 
3—6, 6—1, 6—3 • La Cairo, nige
rianul Odizor Nduka 1-a elimi
nat pe elvețianul 
hardt (7—6 6—2)
principalul 
Cl. Tanatta „ _.
R—I Horoon — Ra*"'*'-  R—"

Heinz Gun'- 
. considerat ca 
favorit al turneului. 

— Fromm 3—6. 7-^.- - - o—i


