
O frumoasă acțiune dedicată

celei de a 60-a aniversări a II. T. C.

LA JINA, ÎN MĂHGINIMEA SIBIULUI
Așezată într-o frumoasă de

presiune, Jina, renumita comu
nă de oieri din Mârginimea Si
biului, privită din coama dea
lului, în aceste zile de iarnă, 
oferă un minunat peisaj. Pe u- 
lița principală din centrul co
munei, o parte din cei peste 
1 000 participant! din comunele 
Sadu, Rășinari, Poiana, Tilișca, 
Orlat, Săliște, Gura Rîului, din 
satele Rod, Dobirca și Galeș, 
toate așezate sub streașină mun
ților, dar și cu invitați din Su- 
gag (județul Alba), Mediaș, 
Cisnădie și Sibiu așteptau înce
perea unei frumoase duminici 
cultural-sportive, organizată de 
Comitetul județean U.T.C. Si
biu, Comitetul comunal de par
tid Jina și Consiliul județean 
al organizației pionierilor și 
șoimilor patriei Sibiu.

în bogatul program (desfășu
rat în decorul natural), cei mai 
mici schiori au luat parjte pe 
traseul situat în „Grădina ma
re", din comună, la tradiționa
lul concurs de schi „Cupa cio
bănașului", aflat la a XÎV-a e- 
diție. Locul I a fost ocupat de 
doi elevi orlățeni, Iulian Popa 
și Simona Conțin. „Cupa Măr- 
ginimii", aflată la prima ei e- 
diție și inclusă în calendarul 
ediției de iarnă a „Daciadei", 
»-a desfășurat pe două categorii

Azi, Ia Craiova, in „sferturile" Cupei campionilor europeni

UNIVERSITATEA - BA YERN MÎÎNCHEN,
UN EXAMEN DE VÎRF AL FOTBALULUI NOSTRU
& Liderii campionatului vest-german au sosit ieri la Craiova ® Se contează, to
tuși, pe prezența lui Bălăci 0 Meciul se va transmite în direct la posturile noastre 

de radio și televiziune
CRAIOVA, 2 (prin telefon). 

Orașul din Bănie trăiește din 
plin apropierea meciului cu 
Bayern Miinchen. Chiar dacă 
nu este o debutantă în materie

LA RADIO
Șl PE MICUL ECRAN

Meciul Universitatea Craio
va — Bayern Miinchen va fi 
transmis. In întregime, la 
posturile noastre de radio și 
televiziune cu începere de la 
ora ÎS.

— pe aici s-au perindat echipe 
mari ca Fiorentina. Borussia 
.Mănchengladbach, Standard 
Liege, Advidaberg, Internatio
nale și multe altele — capitala 
banilor manifestă, înflăcărare

Astăzi, ini mc 1c partide

oficiale de rugby

LA BUCUREȘTI, 
DINAMO JOACĂ

CU SPORTUL STUDENȚESC
Astăzi se reia activitatea ofi

cială la rugby, prin cele 3 res
tanțe ale Diviziei „A". Lidera 
clasamentului, Dinamo, va juca 
un meci important cu R. C. 
Sportul studențesc, un XV me
reu pus pe... șotii, cu alte cu
vinte capabil oricînd de sur
prize (teren „Tineretului" IV, 
ora 15). Steaua, actuala cam
pioană, s-a deplasat la Baia 
Mare unde o așteaptă o parti
dă grea cu Știința CEMIN 
(anul trecut rugbyștii militari 
au pierdut cu 9—6). în fine, 
la Suceava, XV-le local va ur
mări victoria — în partida cu 
Știința Petroșani — în dorința
ameliorării situației 
sament

din cla-

1. DINAMO 12 11 0 1 260- 61 34
2. Farul* 13 10 0 3 292- 93 32
3. Steaua 12 9 1 2 320-105 31
4. Gr. Roșie 13 8 0 5 148- 86 29
5. Poli Iași 13 6 1 6 121-140 26
6. PTT Arad 13 6 0 7 104-232 25
7. Rul. Bîrlad 13 5 2 6 64-185 25
8. „U- Tim. 13 4 3 6 112-160 24
9. Șt. Ptș. 1? 5 1 6 99-119 23

10. CSM Sibiu 13 5 0 8 80-148 23
11. Șt. B. Mare 12 5 0 7 116- 96 22
12. Sp. stud. 12 3 3 6 117-151 21
13. CSM Sv. 12 3 1 8 65-196 19
14. Vulcan 13 2 0 11 61-196 17

•) Penalizată CU un punct.

de virstă. La 14—18 ani, cel 
mal bun a fost fratele lui Iu
lian, Valentin Popa din Orlat, 
iar răștnăreanul Gheorghe O- 
motă la categoria peste 19 ani. 
Au urmat demonstrațiile apli
cative *1 jocurile distractive 
„Lupii la stină", „Fruntea sa
tului", „Vin feciorii de la mun
te" — care au ocupat, spre de
liciul celor prezenți, o mare 
parte a programului. Pe scena 
în aer liber, in prezența nu
meroasei asistența, formațiile 
artistice și interpreții Clubului 
tineretului din Mediaș, grupul 
folk „Mediensia* și formațiile 
de dansuri populare ale clubu
lui șl-au etalat alese calități 
interpretative, iar ansamblul 
Școlii generale din Jina a pre
zentat un frumos obicei popu
lar local, Împreună cu formația 
de fluierași din Jina. A fost o 
frumoasă acțiune care face par
te din numeroasele manifestări 
Închinate celei de a 60-a ani
versări a creării Uniunii Tine
retului Comunist și a celor 25 
de ani de la crearea U.A.S.C.R.

Seara cind am părăsit Jina, 
răsunau pină departe cîntecele 
și chiotele tinerilor adunați la 
Căminul cultural unde, în cins
tea oaspeților, spectacolul ar
tistic continua...

Iile IONESCU

de debutant, așteptînd cu înflă
cărare partida pe care o consi
deră momentul de vîrf al în
tregii „perioade oltene" din is
toria fotbalului românesc.

La ora la care telefonez, o 
singură problemă — procurarea 
biletelor, după ce cererile ofi

ȚICLEANU CAMATARU
ciale au înregistrat cifra incre
dibilă de 132 000 de bilete nu
mai In localitate. Pe străzile 
orașului se pot vedea, la aceas
tă oră a inserării, mașini din 
toate județele țării, cele mai 
multe caroserii fiind supuse

Turneele campionatului masculin de volei

ASTĂZI DERBYUL DINAMO - STEAUA
Ieri, la București, Tulcea și Galați s-au desfășurat jocurile eta

pei a doua a primului turneu, pe grupe, in campionatul mas
culin, Divizia „A", la volei.

In sala Floreasca din Ca
pitală, în meciul inaugural al 
cuplajului s-au întîlnit Steaua 
și Tractorul Brașov. La capă
tul unui joc care a durat ceva 
mai mult de o oră, Steaua 
s-a impus net : 3—0 (7, 9, 4). 
începutul primului set a fost 
echilibrat, consemnînd egali
tăți la 1, 3, 4. Din acest mo
ment, antrenorii Drăgan și 
Crețu operează o schimbare 
inspirată : Săniuță (care s-a 
dovedit a fi foarte bun tot 
meciul) în locul lui Chifu, ieri 
mai puțin în formă. în conti
nuare, jocul are un singur 
sens. Bine dirijați de Ion, Ma- 
cavei și Bădiță finalizează 
combinațiile rapide la care au 
fost Lnvitați. în setul secund, 
cel mal echilibrat al meciului, 
steliștil conduc permanent.

PMXETAM OIN TOAK TAttU, UNm-n I
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Ieri, la C. M. de handbal masculin»

ROMÂNIA - UNGARIA 24-19 (12-11)
ECHIPA NOASTRĂ ÎȘI MLNfINL PO/IflA Dt EIDEB î» CRUPA SfMIflKAU

BOBLINGEN, 2 (prin telefon). 
Foarte numeroși spectatori — 
tribunele lui „Sporthalle* din 
localitate au fost pur și sim
plu luate cu asalt —• au ținut 
să asiste la un „cuplaj" foarte 
atractiv din cea de a doua gru
pă semifinală a campionatului 
mondial masculin de handbal. 
Se tntllneau Iugoslavia și Spa
nia, prima echipă fiind și ea 
o aspirantă la primul loc, 
și România cu Ungaria, 
echipa noastră, socotită aici 

unor veritabile decorații de 
design, care urează succes e- 
chipel oltene, o echipă care re
prezintă, in acest moment, ma
rile speranțe ale fotbalului 
nostru.

în tabăra formației craiove- 
ne, meciul a și fost jucat de 

nenumărate ori pe tabla de de
monstrații, după revenirea an
trenorului Ion Oblcmenco de

loan CHIRILA

(Continuare tn mo 2-J) 

deși brașovenii „ies" la joc. 
Eforturile singulare ale lui 
Stancu sînt insuficiente însă, 
cu atît mai mult cu cît Să
niuță și Pop blochează atent, 
iar Bădiță, Mina și Macavei 
punctează decisiv. în setul 
trei, ultimul, brașovenii sînt 
din nou debusolați. ca și cu o 
zi înainte. Arbitrii bucu- 
reșteni V. Dumitru și M. Ni- 
colau au condus bine forma
țiile : STEAUA — Ion, Pop, 
Mina (Cazacu), Chifu (Săniu
ță), Macavei, Bădiță. TRAC
TORUL — Sterea, Stancu, Hin- 
da, Crăciun (Aranici), Zamfir 
(Crișan), Bujilă (Szomboty).

Se aștepta de la partida a 
doua, Dinamo — Silvani» Șim- 
leu Silvaniei, un spor de ca
litate, dar, din păcate, doar 
arareori fazele create au anl- 

una dintre favorite, ur- 
mind să-si onoreze cartea de 
vizită și, printr-o victorie, 
să-și consolideze poziția de li
deră a grupei. Ceea ce handba- 
liștil români, in această scară 
mai buni ca oricînd, in vervă 
deosebită in atac și cu o con
centrare și o mobilizare maxi
mă in apărare, au și făcut, in- 
vingînd net și spectaculos se
lecționata Ungariei cu scorul 
de 24—19 (12—11).

Rezultatul final ne scutește, 
intr-un fel, de comentarii de
taliate, dar trebuie spus că 
după o primă repriză de mare 
luptă, mai echilibrată, în care 
eforturile partenerilor de între
cere se dirijau mai ales Bpre 
finalizări prin masivul Peter 
Kovacs (locul secund în clasa
mentul ' golgeterilor, la numai 
un singur gol de Vasile Stingă 
ți aflîndu-se, deci, intr-un pal
pitant duel...) și prin angaja
rea abilului pivot L. Szabo, 
a urmat o repriză secundă net 
avantajoasă echipei- noastre. 
Forma de excepție a portaru
lui Nicolae Munteanu, sistemul 
defensiv bine dirijat de Radu 
Voina care a jucat in față, su
pravegherea inteligentă din 
„joc de picioare" a lui Vasilce 
asupra lui Peter Kovacs, ca șl 
munca laborioasă in apărare a 
lui Folker au făcut ca, treptat, 
„armele" ofensive ale reprezen
tativei ungare să se epuizeze

VIITORUL TENISULUI DE MASĂ 
ÎN VIZIUNEA ANTRENORILOR DE JUNIORI

In locul obișnuitului comen
tariu după desfășurarea turului 
campionatului republican de te
nis de masă pentru echipe de 
juniori, am invitat pe antreno
rii prezenți în sală la Arad 
să-și exprime. în sinteză, păre
rile despre această intrecere. 
Le redăm mai jos, in aceeași 
ordine, întîmplăloare, în care 
ie-am notat :

Alexandru Verzar (Tg. Mu
reș) : „în concursul fetelor am 
văzut foarte multe jucătoare 
mici talentate, mai ales în echi
pa MEFMC și a C.S.Ș. nr. 1 
București. Se detașează dintre 
fetițe Kinga Lohr și Otilia Bă- 
descu. Concursul băieților mi 
s-a părut slab. Mi-au plăcut 
doar cei de la C.S.Ș. nr. 1 
București. Băieții lui Iordache 
au luptat frumos. în rest... Ca 
să închei cu ceva pozitiv, men
ționez jocul ofensiv al băieților, 

„Stingaciul" Enescu (Dinamo) în fața unui blocaj destul de bine 
grupat, alcătuit din Tutovan ?i Năsăudean (Silvania), dublați 
de coechipierul lor Chiș Foto : ton MIHAICA

mat micul grup de specta
tori. Dinamo a evoluat mai 
fără nerv decît to prima zi, 
permițând foștilor coechipieri 
din sextetul silvănean, Tuto
van și Chiș, să se amuze a- 
desea și să dovedească de cele 
mai multe ori că știu și pot

CREDEM IN El!
Exemplarii noștri handbalist! 

ne-au oferit din nou, asearâ, 
îneîntătoare emoții, liplndu-ne 
urechea de aparatele de radio 
si conectîndu-ne inimile la 
înalta tensiune a luptei lor 
minunate.

Deși se aflau departe de 
țară, departe de noi, am 
fost 30 de minute alături de 
Stingă, Munteanu et comp., 
ambasadori de toată cinstea 
ai sportului românesc.

Credem In ei, credem tn 
harul lor, credem in munca 
lor, credem in seriozitatea 
lor, CREDEM ÎN DĂRUIREA 
LOR TOTALA !

Le dorim din toată inima 
succes pină la capăt !

Marius POPESCU

cam la jumătatea meciului. 
După pauză, acționind la fel 
de atent și bine in apărare, 
echipa noastră s-a dezlănțuit 
efectiv in atac, unde prin com
binații variate, rapide și foarte 
Inteligent construite a Înscria 
gol după gol, detașlndu-se im
petuos : 16—11 (min. 41), 19—IJ 
(min. 46), 20—14 (min. 50). 21—

Hristache NAUM

(Continuare tn pag a *-«>

ca și al fetelor, tendința de a 
se renunța la țăcăncală".

Petre Arnăutu (Slatina) l 
„Nivelul de joc e mediocru. La 
fete se remarcă C.S. Arad, iar 
MEFMC se prezintă destul da 
bine. La băieți, mi-au plăcut cel 
de la Universitatea Craiova I 
și chiar cei din echipa secundă. 
Clujenii au prezentat o echipă 
redutabilă, dar în scădere șt 
fără valori de excepție. Intr-un 
campionat de juniori, iată, 
copiii de 10—12 ani formează 
majoritatea".

Doina Badi (Pitești) : „Nu 
văd progrese în jocul fetelor, 
cu excepția celor de la Cluj- 
Napoca, Cugir și MEFMC. Nid 
băieții nu sînt grozavi. Echipe
le din București se prezintă

Mircea COSTEA

(Continuare In pag i-J) 

încă mult. Tocmai datorită an
cestor elemente jocul a fost In 
cea mai mare parte a tim-

Aureîan BREBEANU 
Mihail VESA

(Continuare In pag a 4-a)



ANII CEI MAI IMPORTANȚI...
„COMOARA" DE PE COASTA FILPII

Clubul sportiv școlar Triumf. 
O citadelă a tinereții sportive, 
campioni la vîrsta adolescen
ței, o frumoasă și rodnică tra
diție de a trimite mereu spre 
cluburile de mare performanță, 
spre loturile reprezentative e- 
lemente de talent valorificate 
pe prima parte a carierei spor
tive. Găzduit de unul dintre 
cele mai vechi locuri de sport 
ale Capitalei, de Stadionul ti
neretului, clubul sportiv bucu- 
reștean a înregistrat de-a lun
gul anilor, o ascensiune re
marcabilă. Ținînd scama de
aceste realități și, în plus, de 
aceea că, în totalitate, spor-*— 
tivii clubului sînt copii sau a- 
dolescenți, am crezut că e bine 
să prezentăm cîteva aspecte 
ale muncii de educație tocmai 
pentru că avem de-a face eu 
elemente aflate t« plină for
mare și pe acest plan. Educa
ția trebuie pusă în prim-pla- 
nul muncii tuturor celor ce ac
tivează în fruntașul club șco
lar bucureștean. Cu asemenea 
gînduri ajungeam la frumosul 
complex de lîngă Arcul de 
Triumf...

„Educația râmi ne scopul 
principal al existenței clubu
lui. Alături de acela al selec
ționării și creșterii unor spor
tivi de mare talent care să a- 
jungâ, eu siguranță, la marea 
performanță", ne spunea prof. 
Teodor Bolea, președintele clu
bului. Ne-am amintit că acest 
harnic activist sportiv va rea
liza în curînd un apreciat re
cord personal: anul acesta 
împlinește 20 de ani de muncă 
la unitatea sportivă cu a cărei 
existență s-a identificat. Un 
om care cunoaște cum nu se 
poate mai bine viața clubului. 
Discuția noastră s-a referit, 
mai departe, numai la aspectul 
educației, problemă la fel de 
Însemnată ca și aceea a in
struirii, cum subliniam și mal 
sus. „Cred că un mijloc efi
cient de realizare a educației 
prin sport — continuă interlo
cutorul nostru — rămîne acela 
de a ști să îmbini, ehiar în 
antrenament, scopul practic, al 
pregătirii tehnice, eu cel de 
dezvoltare a calităților morale, 
de voință. Dificultățile unui 
exercițiu pot foarte bine să 
mărească rezistența psihică, 
altele pot stimula curajul, pn- 
tem trezi ambiții tot mal mari, 
prin forme stimulative din cu
prinsul lecției de pregătire. Si
gur că întregul proces de edu
cație se bazează pe neintrerup-

LA ÎNCEPUT DE PRIMĂVARĂ, C.N. DE... BOB
8INAIA, 2 (prin telefon). — 

Vremea favorabilă (tempera- 
tară scăzută) a permis desfă
șurarea, pe ptrtia (înghețată 
natural) din localitate, a pri
melor două manșe ale campio
natului național de bob pen- 
tru echipaje de tlneret-4 per
soane. Clasament : L IEFS I 
(Pop — Rusu — Popescu — 
Vedea) 1:51,65; X IEFS II 
(Leațu — Papuc — Mlhăiță — 
Angbel) 1:52,00 ; 1 Voința 
Sinaia (Pandrea I — Ionescu 
— Trache — Rădulescu) 1:52,08; 
4. ASA Brașov 1:52,36; 5. Car-

ȘTAFETA PASIUNII
In galeria marilor sportivi 

ai clubului Dinamo s-a numă
rat șl talentatul luptător de 
greco-romane Ion Allonescu 
(stins din viață acum patru 
ani). Ion Allonescu a fost 
unul dintre sportivii cel mai 
apredați In această disciplină 
șl pentru faptul că respecta 
Întotdeauna, eu strictețe, an
trenamentele, pregătirile com
plexe necesare performanțelor. 
Copil de țăran din ținutul 
Ckwjulul (părinții săi au avut 
» copil), el s-a ridicat prin 
propriile sale puteri. Ih casa 
unde locuiește acum soția sa 
șl fetița lor, Nora, toți pere
ții stnt plini de medalii, dis
tincții, diplome. Datorită 
exemplarei sale activități spor
tive, desfășurate attt în țară 
rit și peste hotare. Ion Allo
nescu a urcat de zed de ori 
pe podiumurile marilor com
petiții internaționale, eoleoțio- 
nind trofee și. firește, elogioa
se aprecieri.

Ștafeta marii lui pasiuni, s 
muncii, a dăruirii a fost pre
luată de cel patru frați, ea- 
re-șl aduc, flecare, contribu
ția la dezvoltarea luptelor din 
țara noastră, în calitate de 
antrenori. Pentru el. pentru 
toți cel ce l-au cunoscut. Ion 
Allonescu a însemnat un ade
vărat model, atit în arenă, cit 
șl în viața de zi eu zL

D. MORARU-SLIVNA 

tul dialog antrenor-sportiv și 
nu-i doar o vorbă frumoasă a- 
ceea că profesorul de sport 
trebuie să fie al doilea părinte 
al elevilor săi. Din păcate, fu
rați adeseori de criza de timp 
in care intră In procesul de 
instruire, mulți antrenori nu 
acordă atenția cuvenită educa
ției. Alți tehnicieni nu știu să 
găsească cele mai directe căi 
spre sufletele sportivilor și în
registrăm despărțiri sau nereu
șite regretabile. Iată și un e- 
xemplu : secția noastră de 
gimnastică ritmică se baza pe 
grupul pregătit, eu multă sîr- 
guință dealtfel, de antrenoarca 
Victoria Buruiană. De la un 
timp s-a produs o dereglare 
a vieții de echipă, unele spor
tive s-au și retras ’ din antre
namente. Altele, precum ehiar 
campioana noastră, Rozica Po
pescu, au arătat o scădere vi
zibilă a nivelului de pregătire. 
Cauza pare să fie o răcire a 
raporturilor antrenor-sportiv. 
Succesul procesului educațio
nal constă deci și în alegerea 
metodelor și mijloacelor in 
funcție de vîrsta sportivilor, de 
gradul lor de receptivitate. O 
pildă de desfășurare reușită a 
acestui proces, chiar din faza 
Iul incipientă, ni-I dă grupa 
de gimnastică feminină a an
trenorului Ion Moldovan, spor
tive începătoare in vîrstă de 
la 6 la 10 ani. Ei bine, tinărul 
antrenor are grijă de TOT 
ceea ce constituie educație, 
pornind de la regulile de I- 
gienă și terminînd eu discu
ții despre comportare. Consta
tăm cum intre el și micile 
eleve s-a format o legătură în 
adevăr de Ia părinte Ia copil. 
Nu este nevoie să vă mal spun 
ce atmosferă favorabilă au, tn 
asemenea condiții, antrenamen
tele acestei grupe".

Am văzut la această unitate 
sportivă școlară fruntașă a 
Bucureștiului și alte forme de 
preocupare pentru educație, 
cum ar fi stimularea sportive
lor și sportivilor pentru ordine 
și curățenie în vestiare și în 
sălile de antrenament, pentru 
o atitudine , corectă în orice Îm
prejurare, pentru instruire te
meinică la școală, pentru pre
ocupări literare, muzicale, ar
tistice. Nu merg toate chiar ea 
pe roate, în direcția asta. la 
„Triumf", dar grijă și preocu
pare pentru educație există I

Eftimie IONESCU

păți Sinaia 1:52,80 ; 6. CSO Si
naia 1:52,05. Miercuri au loc 
manșele a treia și a patra.

La sanie, miercuri și joi se 
dispută Concursul republican 
al cluburilor sportive școlare.

Vasile FELDMAN-coresp.

SÂ NU CĂUTĂM DOAR „ACARI PĂUN
SIn t unul din înfocații susți

nători ai echipei Politehnica 
Timișoara și trebuie să vă 
spun că am împărtășit șl bi
nele și răul alături de aceas
tă formație. Cum se știe, ea 
a avut parte, In ultimii ani, 
de mulți antrenori principali 
— Angelo Niculescu, Ion V. 
Ionescu, Costică Rădulescu, 
mai recent fiind aici și Mar
cel Pigulea, schimbat după 
numai o jumătate de campio
nat cu Cicerone Manolache, 
fostul jucător al „alb-violeți- 
lor“. Și ce-i cu asta, vor spu
ne unii, parcă numai la Ti
mișoara funcționează „caruse
lul antrenorilor" T Din păcate, 
cam asta-1 situația, dar dacă 
judecăm lucid lucrurile ajun
gem la una din „bubele" fot
balului nostru. „Acari Păun" 
stat găsiți mal peste tot, nu
mai ei (jucătorii) nu au nici o 
vină în slaba calitate a fot
balului, sînt curați ca lacrima 
șl absolviți de îndatoririle re
clamate de marea performan
ță ; lor trecîndu-ll-se cu ve
derea lipsa de combativitate 
tn teren și de atașament față 
de culorile clubului din care 
fac parte, îngăduindu-ll-se 
acte de indisciplină în teren 
șl In afara Iul. “ 
dacă afirm că 
aceste motive 
Politehnicii n-a 
sura pregătirilor 
spectatori, 
evoluțiile echipei, 
să nu mal ia 
stadionului. Deci,

Nu greșesc 
tocmai din 
randamentul 

fost pe mă- 
făcute, mulți 

decepțion a ți de
J preferind 

drumul 
este vor-

Cunoșteam multe moduri 
prin care lecția de educație 
fizică poate deveni interesan
tă și, implicit, folositoare. Dar 
despre desfășurarea lecțiilor, 
iarna, pe o pîrtie de sanie, 
să fim sinceri, nu mai auzi
sem ! Și totuși, asa ceva se 
întîmplă undeva, in Județul 
Harghita, prin locurile unde 
un pod peste Mureș leagă 
Sărmașul de Subcetate...

Acolo, dascăli autentici — 
precum profesorul Ion Rizea, 
directorul Școlii generale 1 din 
Sărmaș, cu specializarea... vo
lei I — au mutat, cu elevii 
lor, patru vagoane de bolo
vani din pajiște pe Coasta 
Filpii, pentru consolidarea vi
rajelor. înghețarea se reali
zează cu apă din Mureș, adu
să, cu ajutorul motopompelor, 
printr-un furtun lung de vreo 
400 de metri. Restul s-a năs
cut de la sine (vorba vine de 
la sine, orele de muncă pa
triotică a elevilor, cu sapa, 
cu tîrnăcopul, cu cazmaua, fi

„AM GREȘIT DE TREI ORI. AJUNGE!"
o Dialog cu Traian Marinescu, cel mai talentat tlnăr din lotul republican de lupte libere

Și pe zăpadă tînărul Traian Marinesen

— Mal întll, Traian Marinescu, 
credem că ar trebui să te pre
zentăm cititorilor noștri...

— M~am născut ta 12 mai 1X0, 
tn comuna Celaru, județul Dolj. 
Stnt, deci, oltean get-beget. La 
15 ani, dnd am intrat la Liceul 
industrial energetic din Craiova, 
trecui intr-o zi de toamnă pe la 
sala de lupte C.S.M. Nu erau 
prea mulți băieți, dar tare mi-a 
plăcut cum se răsuceau in fel ți 
chip, de parcă n-aveau oase in 
ei. L-am rugat pe antrenor, Ion 
Avram se numea, să mă lase ți 
pe mine. Nu mai știu ee-am fă
cut și cum am făcut, că doar 
nu mă pricepeam ta nimic din 
cite făceau ceilalți cu ochii în
chiși. Cu toate astea, după ctte- 
va minute, antrenorul a început 
să mă descoasă, așa cum faceți și 
dumneavoastră... De atunci și 
pini in 1980, Ctnd, la vîrsta mi
ll tăriei, am ajuns la Dinamo Bra
șov, programul de antrenament 
era pentru mine la fel ca orarul 
de la școală.

— La lot cum al ajuns 1
— tn *73, la Timișoara, am ob

ținut titlul de campion național 
de juniori, pe care l-am păstrat 
?i tn ’79. Atunci am fost selec
ționat tn totul da juniori. Peste 

ba și de activitatea educa
tivă pe care trebuia s-o desfă
șoare conducerea clubului, 
activitate — cred eu — în su
ferință la Politehnica Timi
șoara, în sezonul trecut.

Returul acesta a început 
destul de fierbinte pentru 
„Poli", noul antrenor - șl e- 
ch’pa sa — călcînd cu stlngul 
în meciul cu Jiul Petroșani. 
Deci, o nouă decepție. Gîn-

PROGRAME IN LOC DE

Ca toți iubitorii de fotbal 
din orașul Cugir merg la 
meciurile care se joacă In lo
calitate și îmi place să-mi 
susțin echipa favorită- Așa am 
procedat și la data de 13 fe
bruarie a.c., cînd pe stadio
nul „Metalurgistul" s-a jucat 
partida amicală de verificare 
dintre divizionara „C" cu a- 
celași nume și divizionara „A" 
Jiul Petroșani. Foarte mulți 
spectatori au urmărit acest 
joc în care Jiul a învins pe 
merit, dar fără ca băieții 
noștri să fie mai prejos decît 
petroșenenii. Ceea ee mă de
termină însă să vă scriu este 
faptul surprinzător că în loc 
de bilete de intrare plus pro
gramul obișnuit de fotbal ca
sele de bilete au vîndut cu ie 
lei numai... programul. Cu un 
astfel de „program-bllet* am 
Intrat pe poartă : cineva J-a 
rupt la un colț Șl... gata. Am 
întrebat, în stînga și te dreap

ind de ordinul zecilor și su
telor) .

A rezultat, în final, o pistă 
de 540 de metri, cu nouă vi
raje. O adevărată comoară — 
apreciază „constructorii*, co
piii Sărmașului. De pe ea au 
plecat, zilele trecute, la Va
tra Dorn ei, doi băieți și două 

fete, spre a se' prezenta la 
startul „Cupei Pionierul", res
pectiv a „Cupei a 60-a aniver
sare a U.T.C.*. Și spre a se... 
întoarce din munții bucovineni 
cu un titlu cîștigat, un loc 
doi, un loc patru șl un loc opt, 
marea performeră fiind — nu 
încape vorbă — Melania Roș
ea, eleva (clasa a noua) șco
lii generale 1 din Sărmaș, care 
a urcat pe prima treaptă a 
podiumului în întrecerea ute-

se antrenează cu sirg 
Foto : C. COSTIN

un an, in 1980, am dștigai două 
tricouri — unul la juniori și altul 
la seniori. îndată am ți fost pro
movat tn lotul de seniori. Anul 
trecut, la finalele de seniori, din 
nou primul la categoria 02 kg. 
Dar abia de aici taoato urmează 
necazul meu.

— Noi 11 cam știm, dar prefe
răm să nl-1 explici.

— Tbilisi, „PodubrM-, Minsk, 
„Dan Kolov“, Bratislava — nume 
de localttăți sau de turnee la 
oare am participai anul trecui, 
înainte de a fi selecționat pentru 
prtona dată ta echipa națională. 
M-am clasat pe locul 3 la unele, 
pe 4 la altele. „Promițător- au 
apreciat antrenorii. Așa credeam 
ți eu.

— Au urmat campionatele eu
ropene de la Lodz. Erai cotat 
ca „om de medalie".

— Și cit de aproape am fost de 
ea I Mă doare parcă ți acum ca
pul dnd tmi reamintesc.- Lup
tam cu polonezul SkUbacz pen- 
trul locul I ta grupă. Dacă O în
vingeam, aveam asigurată meda
lia de argint. Mai erau 13 se
cunde ți conduceam eu 7—2, scor 
toarte greu de răsturnat. tn acel 
moment. Insă, polonezul m-a 
surprins, aduetndu-md intr-o po

diți-vă că noi cel ee 
Iubim cu adevărat această 
echipă, cu nume de rezonanță 
în fotbalul nostru, nu cerem 
de la jucătorii ei decît cîteva 
lucruri : seriozitate In pre
gătiri și în jocuri, dăruire șl 
atașament, disciplină, stringe- 
rea rin durilor pentru ca „Poli" 
să fie în teren o echipă uni
tă, capabilă să evite retrogra
darea. Sigur, lucrurile nu se 
pot îndrepta peste noapte; an
trenorii, singuri, nu pot să 
facă mare lucru, dacă elevii 
lor nu înțeleg că au mari res
ponsabilități atunci etnd îm
bracă tricourile unei echipe 
atît de iubită în Timișoara.

RICHARD SATTLER 

com. Zăbranl, jud. Arad

BILETE DE INTRARE LA
STADION I

ta, de ce se practică o astfel 
de metodă ciudată, ea să nu 
zic altfel. Mulți dintre orga
nizatori au dat din umeri pînă 
cînd cineva mi-a replicat: 
^Asta-i med amical, nu de 
campionat...**. Am rămas uluit 
de explicația dată. Dar prac
tica organizatorilor dîn Cu
gir nu este — din păcate —. 
nouă, vînzarea de programe 
fără bilete fiind făcută șl ta 
anul trecut.

Treacă-meargă, dar și pro
gramul pus în vînzare este de 
rîs nu alta. Un peticuț de hîr- 
tie fără conținut, tipărit doar cu 
scopul de a lua niște bani pe 
el. Ca să vă convingeți că așa 
este, vă trimit alăturat șl... 
corpul delict, fără înscriere 
șl fără preț.

Ce părere au tovarășii dta 
asociația sportivă Metalurgis
tul Cugir T

O. MARINESCU 
Cugir, jud. Alba

ciștilor, după ce în anul pre
cedent sosea (abia) a 19-a la 
pionieri ! Nu e de colea nici 
isprava lui Pall Imre, din 
clasa a XIT-a a Liceului in
dustrial din Subcetate (pregă
tit de prof Horia Dobrean), 
clasat al doilea...

Auzim că sărmășenil vor să 
devină cineva în sportul să
niei. Ceea ce nu înseamnă 
deloc o utopie, un specialist 
recunoscut ca prof. Constan
tin Iovan, antrenor al lotului 
național, fiind chiar convins 
că pe Mureș nu vor întîrzia 
să apară alte talente pentru 
marea performanță. Oricum, 
pentru tot ce au făcut pînă 
acum, copiii sărmășeni și 
dascălii lor entuziaști — de 
un entuziasm molipsitor, în
curajat de organele locale — 
merită întreaga considerație. 
Șl, oine știe, nu va trece mult 
timp pînă cînd alții le vor 
urma pilda.

Geo RAETCHI

ziție de tuș fără ieșire. Skubacz 
a primit medalia de argint, tar 
eu am ajuns pe locul 5, ou o 
singură infrtngere I Atunci am 
făcut prima mea mare greșeală.

— Care a fost a doua 7
— Din păcate, chiar la „Uni

versiadă", aici, la București, unde 
am dorit poate cel mai mult să 
urc pe podium... Din nou avan
taj In meciul decisiv pentru me
dalie: 8—4 cu mongolul Oiunbold, 
eu numai 15 secunde înainte de 
gongul final. Oiunbold era „in 
parter", iar eu deasupra, gata 
pentru o conturare laterală. M-am 
oprit dnd să încerc să-l rosto
golesc și el a profitat, contrtn- 
du-mă ea pe un... mielușel. Și am 
pierdut...

— La campionatele mondiale de 
la Skoplje al greșit a treia oară I

— Tot spre final, nu știu exact 
secunda, nici nu vreau să mi-o 
mai amintesc. Am simulat un a- 
tac la piciorul drept al bulgaru
lui Sterev, cu intenția de a l-l 
prinde pe stingul, tnsă eram ta- 
tr-o poziție atit de riscantă incit, 
cu puțină atenție, m-ar fi putui 
răsturna cu un simplu brtnci. 
Așa s-a ți tntimplat I

— Deci, Traian Marinescu, trei 
greșeli te-au costat tot atltea me
dalii la cele mai mari competi
ții ale anului tău de debut...

— Am greșit de trei ori, poate 
ți din lipsă de experiență, din 
prea mult dor de risc. Ajunge I 
La 22 de am vreau să cred că 
știu ce am de făcut.

— Se spune, că la ora actuală 
ești unul din cei mal talentați 
luptători ai lotului.

— Poate nu se exagerează... A- 
devărul e ci iubesc luptele libe
re. Stnt de grele, dar ți frumoa
se. Sper să-l întrec pe polonez 
(devenit vicecampion mondial) și 
să-mi iau revanșa la Sterev — 
campionul mondial al categoriei 
— chiar la el acasă cu prilejul 
campionatelor europene de la 
Vama. Ar mai fi sovieticul Alek
seev, care m-a întrecut ți la 
„Universiadă", ți la „mondiale-. 
N-aș putea spune ce voi face, 
dar abia aștept să mă tntress r» 
eu el. Acum fug, să nu tntlrzr 
la antrenament...

Costin CHIRIAC

MECI INTERNATIONAL AMICAL 

DE HANDBAL FEMININ LA BACÂU
Sala sporturilor . din Bacău 

găzduiește mllne, taceplnd de la 
ora 17, o lntflnlre internațională 
amicală de handbal feminin Intre 
echipele știința din localitate sl 
Metalurg Kiev, fruntașă a primei 
divizii din Uniunea Sovietică. în 
deschidere se va desfășura me
ciul dintre Textila Buhușl șl Be
ton Săvlneștl.

PROCURAȚI DIN TIMP BILETE
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ULUI PREDELEAN,
: ANI DE EXISTENJĂ
- care au luat parte la numeroa-
j se concursuri internaționale și
1 au cucerit citeva titluri de cam-
î pioni ai României. Dumitru
3 Frăfilă a participat la Jocurile
1 Olimpice de la Saint-Moritz

(1948) și de la Oslo (1952).
• Cel mai valoros reprezen- 

1 tant al schiului din Predeal a
fost Mihai Bâră, care a cucerit 

l (în anul 1951) titlul de cam- 
t pion mondial universitar la sla- 
: lom special ; sora lui, Elena

Bâră, a fost, la rîndul ei, o 
: schioară redutabilă, iar fiul său
: (Mihai Bâră-jr.) este unul din

cei mai talentați juniori de as
tăzi.

• Cornel și Moise Crăciun 
au fost alți doi schiori care au 
contribuit la faima schiului din 
Predeal. Cornel Crăciun a deți
nut, pînă în anul 1956, recordul 
țării la sărituri de la trambuli
nă (85 m), iar Moise Crăciun a 
fost un fondist de mare va
loare.

• Surorile Mihaela și Gabri
ela Ghioarcă s-au numărat și 
ele printre gloriile schiului pre- 
delean, aflat în acest an la ca
pătul a nouă decenii de fru
moasă activitate.

Ioan CODLEANU — coresp.
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Azi, la Craiova

UNIVERSITATEA BAYERN
Jucătorii vest-germani s-au an
trenat timp de 70 de minute, 
toate exercițiile avînd ca scop 
relaxarea întregului ansamblu. 
Era evident, in primul rînd 
pentru tehnicienii prezenți în 
tribune, între care și Mircea 
Lucescu, că echipa lui Cernai 
efectuează de 
antrenament, 
dimineața, la 
de decolare.

Care sînt șansele celor două 
echipe? Toți cei interogați, din 
ambele tabere, se mențin la ni
velul generalităților, referin- 
du-se în primul rînd la faptul 
că un meci pentru „sferturile 
campionilor" este unul deose
bit de greu pentru ambele e- 
chipe. Cei doi tehnicieni iși 
studiază la această oră „deschi
derile".

Oblemenco pornește de la 
ideea că Bayern Munchen va 
miza, totuși, pe eficacitatea 
contraatacurilor sale, ceea ce 
invită echipa craioveană la o 
mare prudență defensivă 
culoarele lui Rummenigge 
Dieter Honess, cele două vir- 
furi mereu „asmuțite" de acest 
..bătrîn" de 31 de ani. mereu

(Urmare din pag. 1)

la .Munchen. S-au făcut toate 
calculele și anticipațiile, deri- 
vind din probabila modificare 
a jocului munchenezilor, în de
plasare. Înainte de toate, o 
veste care trebuie să-i bucure 
pe iubitorii fotbalului: Bălăci 
va fi probabil apt de joc, el 
manifestindu-și dorința de a 
juca cu orice preț, chiar dacă 
resimte — la această oră — 
ușoare dureri in zona acciden
tării. Pe de altă parte, este 
nesigură participarea lui Geol- 
gău, care continuă să aibă o 
stare febrilă. Antrenorul Oble- 
menco este decis să înceapă 
jocul cu Crișan, contînd pe 
mobilizarea internaționalului în 
acest moment cheie. Absența 
lui Geolgău va modifica însă 
structura de joc a echipei, Cri
șan neavînd — la această oră 
— capacitatea de a acoperi zo
na vigurosului său succesor.

In cursul după-amiezii, echi
pa vest-germană 
pe stadionul Central, care 
prezintă în bune condiții, 
fiind supus în 
ameliorări de

/

s-a antrenat 
se 
el 

continuare unor 
ultim moment.

ÎULUI DE MASĂ 
NORILOR DE JUNIORI

Ioan Lohr (Tg. Mureș). „A- 
preciez ca pozitivă prezența ca- 
deților printre cei mai buni ju
niori, ca joc și rezultate, la fe
te și la băieți. Cădeți care acum 
un an nu contau pe plan na
țional nici la categoria lor de 
vîrstă pierd azi puține meciuri. 
Aș exemplifica prin Galfi“.

Florentin Henț (București) : 
„Ca nivel de joc, și fetele și 
băieții se prezintă din ce in ce 
mai slab. Se vede clar că nu 
funcționează selecția perma
nentă, exigentă, cea care reți
ne un element din circa 700... 
Așa că se merge 3—4 ani cu
ce pică și rezultatul ae vede, 
încă nu se știe cum trebuie 
pregătiți copiii de 15—16 ani 
(fete și băieți) șl se pierd ta
lente considerate de certă 
perspectivă".

Emeric Terebessy (Satu Ma
re) : „Concursul e folositor, 
fiecare echipă susțlnînd 8—9 
meciuri, ceea ce dă posibilita
tea unei reale verificări a po
tențialului fizic, tehnic și tac
tic. Din păcate, toți băieții joa
că uniform. Fără să aibă cali
tățile necesare, ei încearcă să-i 
imite pe marii jucători. Puține
le talente atestă selecția neco
respunzătoare".

Iată părerile autorizate ale 
antrenorilor, care vorbesc, la 
urma-urmei, despre propria lor 
activitate. In ce ne privește, am 
vrea să subliniem citeva idei. 
Mai intii, tendința generală că
tre un joc vioi, combativ, cu 
eeva mai multe cunoștințe de- 
eit generațiile precedente la a- 
ceeași vîrstă. Asta atestă nu 
numai o pregătire ceva mai 
bună, ci și o putere de joc re
marcabilă, o ambiție care pro
mite. Asta la pozitiv. Pe de al
tă parte, numărul foarte mare 
de copii, prezentați la campio
natul de juniori șl pe care ii 
vom intilni și la concursurile 
de' seniori ! Este timpul, cre
dem, să se incerce introducerea 
unor limite de virstă, pentru a 
vedea mai clar cine și cum stă 
la fiecare categorie de virstă, 
eu cine șl unde concurăm. Alt
fel este foarte ușor să ne cre
ăm o imagine Inexactă, să mi
xăm pe niște copii care pot ob
ține rezultate mar! dar numai 
tnitmplător—
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Sosi fi

ECHIPELE
MUNCHEN

fapt un al doilea 
primul avînd loc 
Munchen, înainte

pe

foarte tînăr care este Breitner.
Craiovenii știu foarte bine că 

principala lor armă 
șurarea unui joc în 
tr-un ritm care să 
depășească, prin 
stîlpii apărării vest-germane.

Să sperăm că această desfă
șurare de forțe, care reprezintă 
foarte bine stilul oltean, va 
reuși să aducă campioanei 
noastre o frumoasă victorie și 
— de ce nu? — un scor final 
care să reprezinte un pas im
portant spre ceea ce ar însem
na cel mai mare succes din is
toria participării echipelor 
noastre de club în cupele eu
ropene.

Iată formațiile probabile:
UNIVERSITATEA: Lung — 

Negrită, Tilihoi, Ștefănescu, 
Ungureanu — Țicleanu, Bălăci, 
Irimescu — Crișan, Cămătaru, 
Cirțu.

BAYERN: Muller — Weiner, 
Augenthaler, Beierlorzer, Hors- 
mann — Kraus, Dremmler, 
Breitner — DOrnberger, HOness 
(Mathy), Rummenigge.

Intîlnirea va începe la ora 15 
și va fi condusă de cunoscutul 
arbitru olandez Oh. Corver.

DE SPERANȚE...
1

ieri la ora primului

este desfă- 
viteză, în- 
încerce să 
subtilități,

SPERA
SA JOACE

PE TERENURI

OASPEȚII S-AU ANTRENAT 70 DE MINUTE LA CRAIOVA
CRAIOVA, 2 (prin telefon). 

Marți, la ora 13,45, avionul 
cursei speciale TAROM, venind 
de la Munchen, a aterizat pe 
aeroportul din Craiova cu cei 
16 jucători ai echipei Bayern, 
conducători ai clubului bava
rez, ziariști, fotoreporteri vest- 
germani. Timpul primăvăratic, 
cu o temperatură neobișnuită 
pentru acest început de mar
tie. a surprins plăcut pe oas
peți. Totuși jucătorii mOnche- 
nezi păreau preocupați și pu
țin receptivi la interviuri. Sin
gurul dintre oaspeți pe care 
l-am putut aborda a fost an
trenorul Paul Cernal, care, cu 
mult calm, ne-a spus : „Scu
zați-! pe Jucători, în special pe 
marile vedete în frunte eu 
Breitner. Rummenigge și Au
genthaler, care întotdeauna 
sînt refractari la solicitările 
presei și radioteleviziunii, îna
intea oricărui meci oficial cu 
o miză atît de mare, ca acela 
de mîine.

— Cum apredați jocul cu 
Universitatea Craiova ?

— Din proprie experiență 
știu că într-o fază înaintată a 
cupelor europene, cum este 
cea a sferturilor de finală 
ale C.C.E., toate echipele au 
o valoare ridicată, astfel că

examenul acesta din deplasare 
este foarte greu pentru noi.

Intre timp lotul echipei Ba
yern Munchen s-a instalat în 
camerele hotelului Jiul pentru 
o odihnă de o oră și jumătate, 
după care jucătorii s-au în
dreptat spre stadionul Central, 
unde s-au antrenat 70 de 
minute. Am profitat de o 
scurtă relaxare în antrenament 
și discuția cu Cernal a conti
nuat.

— Ce știți despre craioveni ?
— Nu i-am văzut jucind 

niciodată pe... viu. Dar de pe

urmă, in optimile de finală, 
ne-am calificat foarte greu, a- 
bia după prelungiri cu Werder 
Bremen, in deplasare, Iar sim- 
bătă, în campionat, am cîștigat 
cu mai puțin efort (3—1), eu 
Braunschweig. Ne-am menajat 
pentru jocul eu eraiovenli— 
Simbătă, tot în campionat, ne 
așteaptă 
greu la

un meci extrem de
Kaiserslautern.

— Ce formație veți alipia 
miercuri ?

— Vom începe exact eu a- 
eelași „11" ca și simbătă. Ia 
Munchen, în partiua cu Braun-

MECIURI AflICALE
MEDIAȘ — C-F.lt. 
î—i (i—o). Auto

re)

GAZ METAN 
CLUJ-NAPOCA 
rii golurilor: Fetcu (min. 
pentru Gaz metan, Țegean (min. 
86) pentru C.F.R. (M. Țacăl, co
resp.).

LUCEAFĂRUL ADJUD — VI
ITORUL MECANICA VASLUI 
6—2 (0—1). Au înscris: Radu 2, 
Sereda 2, Gheparu, Bădoi, res
pectiv Mar dare, Alexandru. (I. 
Vasiliu, coresp.).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — ELECTRONICA BUCU
REȘTI 3—0 (3—0). Au marcat: 
Frățilă II, Moldovan și Brumaru.

C.S.M. SF. GHEORGHE — MI
NERUL BARAOLT’ 6—0 (1—0).
Au înscris: Rădulescu (min. 32, 
80), Paltin (min. 63, 65, 85) și
Oroș (min. 78). (Gh. Briotă, co
resp.). r

U.M. TIMIȘOARA — MINERUL 
ANINA 4—1 (1—1). Au marcat :
Lungu (min. 30), Bodea (mân. 
50), Preda (min. 78, 81), respec
tiv Lepădat (min. 2). (Șt. Mar
ton, coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — VULTU
RII TEXTILA LUGOJ 2—1 (1—0). 
Au marcat: Roșea (min. 25 și 67), 
respectiv Ian co viei (min. 55). (L. 
Marton, coresp.).

Oaspeții la sosirea pe aeroportul din Craiova
Foto : Dragos NEAGU

micul ecran ii cunosc pe mulți 
dintre ei din meciurile echipei 
naționa*a în frunte eu Ștcfă- 
nescu, Bălăci, Crișan sau Că- 
mătaru. Am citit lucruri bune 
despre Cîrțu, Irimescu și Ti- 
iihoi. In concluzie, Universita
tea imi apare ca o formație 
bine cotată care ne va da de 
furcă.

— Dar despre echipa dv. ce 
ne puteți spune ?

— Sintem lideri 
nat și sperăm să-1 
gîndim dealtfel 
R.F.G. Cu două săptămini

în campio- 
cîștigăm. Ne 
și Ia Cupa 

" in

schweîg. Dacă Dieter Hfiness 
nu va rezista îl vom Înlocui 
cu tinărul Mathy sau cu Si- 
gurvinsson. Am mai adus aici 
pe portarul Triefellner, pe fun
dașul Pfluger și mijlocașul 
GGnter.

— Ce rezultat prevedeți 7
— Ca să fiu sincer, un scot 

egal și chiar o înfringere la li
mită ne-ar mulțumi. Dar imi 
pun mari speranțe in oamenii 
mei de bază, Breitner (31 de 
ani), Rummenigge (26 de ani) 
și Augenthaler (24 de ani).

Ion OCHSENFELD

Duminică, odată cu începe
rea returului Diviziei „A“, 
și-au reluat întrecerea și for
mațiile de SPERANȚE ale 
celor 18 echipe. Un moment 
așteptat cu aceeași emoție dc 
către fotbaliștii acestui eșalon, 
dintre care cei mai mulți 
sînt juniori, tineri de 16, 17, 
18 ani, dornici de afirmare 
și, în primul rînd, de a mai 
învăța ceva, de a se perfec 
ți on a.

Acesta este, de fapt, și sco
pul acestui campionat de spe
ranțe, rațiunea pentru care el 
a fost înființat și există. Dar 
pentru ca intențiile să devină 
realitate e nevoie și de o 
atenție corespunzătoare față 
de competiție, de condiții mi
nime de joc. Or, din acest 
punct de vedere, lucrurile nu 
au debutat cum ne așteptam.

Iată, am urmărit meciul de 
speranțe Corvinul Hunedoara 
— U.T.A. El s-a desfășurat pe 
un teren de zgură (deși clubul 
hunedorean mai are un al 
doilea teren cu gazon), total 
necorespunzător, cu băltoace 
și noroi pînă la gleznă, unde 
mingea nici vorbă să sară. 
Așa au stat lucrurile și pe te
renul de zgură d- la Progresul 
Vulcan șl, probabil, nu sînt 
singurele exemple. Și jocul 
de speranțe de la Bacău, și 
F.C. Olt — Sportul studențesc 
s-au disputat pe alte tere
nuri. De neînțeles cum de au 
dat drumul la jocurile respec
tive, pe asemenea terenuri 
impracticabile, arbitrii Mircea 
Ștefănoiu (Tg. Jiu) și Ion An- 
dreoiu (Ploiești), delegați la 
meciurile de speranțe Corvi
nul — U.T.A. și, respectiv, 
Progrcsul-Vulcan — F.C. Ar
geș, cu toate că la ultima in
struire Colegiul central de ar
bitri a reamintit de necesita
tea ca „terenurile să fie prac
ticabile, să se respecte regu
lamentul în acest sens**. Mai 
mult, clubul Progresul i-a pro
pus arbitrului I. Andreoiu ca 
jocul să se mute pe terenul 
Automatica, dar arbitrul în 
cauză n-a fost de acord și 
meciul de speranțe a fost o 
simplă formalitate, o luptă 
mai mult cu noroiul, decît cu 
partenerul de joc. Și dacă lu
crurile vor continua, 
nea simulacre de 
constitui prilejuri 
a echipamentului 
tuale accidentări 
jucători.

Să reamintim 
noastre divizionare 
există o hotărîre a 
federal care prevede ca me
ciurile de speranțe să se dis
pute în deschidere la parti
dele de Divizia „A“. Chiar și 
în toamnă, cînd gazonul era 
excelent, majoritatea echipe
lor de speranțe au jucat pe 
alte terenuri, intr-un total a- 
nonimat și dezinteres chiar 
din partea propriilor lor clu
buri.

E de datoria tuturor con
ducătorilor, a cluburilor și a- 
sociațiilor cu echipe de spe
ranțe și de juniori, să le a- 
slgure acestora condiții pen
tru disputarea în mod cores
punzător a meciurilor de 
campionat. Pregătirea viitorilor 
titulari ai primelor formații 
nu se poate face pe terenul 
în care noroiul trece de 
glezne.

aseme- 
meciuri vor 
de stricare 

și de even- 
ale tinerilor

cluburilor 
,,A“ că 
Biroului

Constantin ALEXE

ADNINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INT0RNEA1A
SUCCESE PERMANENTE LA 

INDEMINA TUTUROR I
Tragerile obișnuite Loto con

tinuă aâ răsplătească în perma
nență perseverența și inspirația 
participanților la acest tradițional 
și avantajos sistem de joc. Printre 
cei mal re cenți mari cîștlgători 
®e numără și Iordachi Rugină 
din București, care la tragerea 
din 19 februarie 1982 a obținut, la 
categoria I, pe un bilet achitat 
100%, un AUTOTURISM „Dacia 
1300“, altor cinci participanți rc- 
venindu-le, pe bilete achitate 25%, 
dte 17.500 lei; de remarcat, că la 
aceeași tragere, valoarea unitară 
a cîștigurilor de categoria a U-a 
a fost de 12.662 lei. Tragerea Lo
to de vineri 5 martie a.c. vă o- 
feră un nou prilej de a vă nu
măra și dv. printre marii cî.ști- 
gători. NU uitați că astăzi și inli

ne sînt ultimele zile de partici
pare !

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 3 martie 1982, se tele
vizează în direct începînd de la 
ora 15.45 (în pauza meciului U- 
ni verși ta tea Craiova — Bayern 
MOnchen).

CÎȘTIG URILE CON CURS ULUI 
PRONOSPORT

DIN 28 FEBRUARIE 1982

Categoria 1 : (13 rezultate) 9 
variante 100% a 8.062 lei ; și 86 
variante 25% a 2.016 lei.

Categoria 2 : (12 rezultate) 
492,50 variante a 599 lei.

Categoria 3 : (11 rezultate) 
3729,75 variante a 119 lei.

TERENURILE
DAR

Nestatornicia vremii, 
derivată din această pe
rioadă de trecere, nici 
iarnă-nici primăvară, și-a 
pus amprenta puternic 
pe starea cîmpurilor de 
joc, terenurile înfățișîn- 
du~se miilor de specta
tori (care au sfidat in
decizia anotimpurilor 
prin hotărîrea de a li 
prezenți la reluarea cam
pionatului) cu o față 
sulemenită de zăpadă 
sau gheață, care nu pu
teau ascunde, însă, ridu
rile intemperiilor trecute. 
Terenuri grele, solicitan
te, atît pentru jucătorii 
obligați să construiască 
sau să intervină decisiv 
pe suprafețe alunecoase 
sau clisoase, cît și pen
tru arbitrii solicitați să 
trieze acțiunile neregula
mentare de cele datora
te... lipsei de echilibru.

Circumstanțe atenuan

GRELE, CIRCUMSTANȚE ATENUANTE,
NU Șl PENTRU INDISCIPLINĂ!
te, deci, pentru calitatea 
circulației balonului, pen
tru întreruperile de joc 
(contacte neașteptate în
tre adversari, feste bu
clucașe jucate de bălți 
sau de luciul gheții), 
pentru precipitarea fot
baliștilor, circumstanțe 
invocate pentru nereuși
tele etapei de debut ale 
returului. Dar care nu 
pot fi credibile în cazu
rile de indisciplină, de 
nesportivitate, de aba
tere de la cerințele 
regulamentare. Și ca
re, iată, au apărut în 
număr mare încă la 
început de sezon. în eta
pa de duminică, a 18-a 
din cadrul actualei ediții 
a Diviziei „A**, arbitrii 
au arătat jucătorilor de 
21 de ori cartonașul gal
ben (doar meciul de la 
Timișoara a fost excep
ție în acest sens !), iar 
trei cartonașe roșii i-au

trimis la cabine Înainte 
de finalul regulamentar 
pe Gheorghe (C.S. Tîrgo- 
viște), Boriceanu (F.C.M. 
Brașov) și pe Nistor 
(F.C. Constanța). Șl dacă 
la Bacău, fundașul cen
tral constănțean a plă
tit astfel, în min. 57, pre
țul unei consecvențe 
demne de o cauză mai 
bună (faulturi repetate), 
la Brașov, nervii celor 
doi jucători eliminați au 
cedat foarte repede (min. 
20). Astfel, mai mult de 
două treimi din meci 
cele două echipe au e- 
voluat cu un om în mi
nus, travaliul celor ră
mași trebuind să acope
re zonele lipsite de ti
tulari, In condițiile unui 
teren dificil și, fn ulti
mă instanță, spectacolul 
— care se anunța promi
țător In primul sfert de 
or3T — a fost ratat. Pă
gubite, astfel, ambele e-

chipe (care, ele Însele, 
ar trebui să ia atitudine 
față de jucătorii ce prin 
actele lor nesportive lo
vesc nu numai adversa
rii, ci și In eforturile 
coechipierilor, ale pro
priilor antrenori), ca șl 
publicul, spectacolul fot
balistic.

Intransigența arbitrilor, 
a conducerilor cluburilor 
divizionare, a comisiei 
de disciplină a federa
ției, față de toate abate
rile de la regulamentul 
de joc, de la etica dis
putei sportive, trebuie să 
contribuie încă de acum, 
de la început de sezon, 
la instaurarea unui cli
mat de ordine și disci
plină în teren, acolo 
unde spectacolul fotba
listic începe și se sfir- 
șește.

Paul SLAVESCU



Corespondență din Santiago de Chile

GATA DE START ÎN PRIMUL TUR
AL CUPEI DAVIS!

£ llie Năstase s-a alăturat echipei noastre @ Segăr 
ceanu — Dîrzu, victorioși asupra paraguayeniior Pecci - 
Gonzales @ Pedro Reboledo l-a întrecut pe Raul Ra

mirez Joi — tragerea la sorți

SANTIAGO DE CHILE, (prin 
telex). — Capitala statului Chi
le cunoaște in aceste zile fe
bra pregătirilor pentru un im
portant eveniment sportiv : in- 
tilnirea de tenis Chile—Româ
nia din cadrul primului tur al 
Cupei Davis, programată pen
tru zilele de 5—7 martie.

Echipa noastră, avînd in for
mație pe Florin Segărceanu, 
Andrei Dîrzu și Adrian Marcu. 
a sosit la Santiago după ce a 
participat la turneul de la 
Buenos Aires, a efectuat antre
namente conduse cu multă a- 
tenție de antrenorul emerit 
Alexe Bardan, a susținut me
ciuri de verificare in compania 
membrilor echipei Argentinei 
și, în sfîrșit, a susținut un 
meci cu echipa Paraguay, pri
lej cu care dublul Segărceanu— 
Dîrzu a învins perechea Victor 
Pecci — Francisco Gonzales cu 
scorul de 3—6, 6—1, 3—6, 6—2, 
6—4, pierzînd, in schimb, cele 
două întîlniri de simplu.

De luni, s-a alăturat echipei 
noastre și Ilie Năstase, care se 
află în bună formă de joc. 
Presa și canalele de televiziune 
urmăresc îndeaproape pe tenis- 
manii noștri. Interesul publi
cului pentru meci este foar
te mare. ceea ce ne face 
să presupunem că toate cele 
6000 de locuri ale Stadionului 
național vor fi ocupate în zi
lele meciului. Aici este sfîrșit 
de vară, temperatura zilnică 
fiind de 29—30 de grade.

Echipa țării gazdă, reunită 
sub conducerea unei glorii a 
tenisului chilian, căpitanul ne
jucător Luis Ayala, se antre
nează intens. Din rindul echipei 
chiliene se remarcă tînărul Pe
dro Reboledo, recentul cîștigă
tor al turneului de la Vina del 
Mar. unde l-a învins în finală 
pe Raul Ramirez. Prin jocul său 
puternic, topspinat, asemănător 
celui practicat de Guillermo 
Vilas, reușește să-și pună în 
dificultate adversarii. Alături 
de el, mai experimentații Jai
me Fillol — 36 ani, Belus Pra- 
joux — 27 ani și Ricardo Acu-

na sînt jucătorii din rîndurile 
cărora, joi, la orele 12, vor fi 
stabiliți componențil formației 
gazdă.

Sub rezerva deciziei finale, 
care se va lua cu prilejul șe
dinței tehnice, meciurile de 
simplu programs' e pentru vi
neri și duminică vor începe la 
orele 12 (ora locală), Iar me
ciul de dublu de sîmbătă — 
la orele 14.

Miercuri este așteptat aici și 
arbitrul principal 
(Canada), care 
compatriotul său 
cu Ron Bennett 
asigura conducerea meciului.

Len Allard 
împreună cu 
Mike Orr si 
(S.U.A.) vor

Alexandru LĂZĂRESCU
Secretarul F.R. Tenis

TALENTUL SĂRITORILOR ROMÂNI TREBUIE 
CIZELAT iNCEPiND CU TEHNICA DE BAZĂ
De vorbă cu antrenorul XIAO AISHAN

Apariția, în arena internațio
nală, a săritorilor în apă din 
R.P. Chineză a însemnat debu
tul unor noi stele, alături de 
celebritățile mondiale ale aces
tui sport. Să amintim, în acest 
sens, că anul trecut sportiva

TURNEUL DE ȘAH
DIN INDONEZIA

JAKARTA, 2 (Agerpres). — Du
pă 17 runde, in turneul interna
țional de șah care se desfă
șoară la Denpassar (Insula Ball) 
conduce Browne, cu 12,5 p, ur
mat de Christiansen — 11 p (1), 
Chandler, Hort, Ardiansjah — cu 
cite 11 p, Henley, Miles — 10,5 p, 
Florin Gheorghiu, Kurajita — 10 
p etc. In runda a 17-a, Florin 
Gheorghiu a remizat cu Sosonko, 
rezultat Înregistrat și tn partidele 
Matanovicl — Browne, Radulov 
— Suradlranja, Kurajita — Ribll, 
Hulak — Maninang și Henley — 
Spasov. Miles l-a învins pe 
Chandler, Sampouv a pierdut la 
Hort, iar Ardiansjah a cîștigat la 
Csom.

C.M. DE HANDBAL MASCULIN
(Vrmart din cog l) REZULTATELE DE IERI

din R. P. Chineză

it (min. 53). Pe teren era o 
singură echipă, cea a Româ
niei, care acționa dezinvolt, cu 
o remarcabilă siguranță și cu 
o eficacitate pe care i-am do
ri-o mereu. Semnificativ în a- 
cest sens, poate ca un fel de... 
rezumat al partidei, este și 
faptul că în timp ce Vasile 
Stingă a înscris „porția” lui o- 
bișnuită de goluri (11), de par
tea cealaltă Peter Kovacs a 
rămas... în urmă, treeîndu-și la 
activ doar 3 goluri_! Dar iată 
autorii golurilor : 
Marian Dumitru 
Voina 2, Vasilca 
ROMANIA, Lele 
3, Kenneressy 3, 
vath 2, Toth — 
Au condus : Hans
Hansruedi Rykart, ambii Elve
ția. Următorul joc, ultimul din 
cadrul turneelor semifinale, al 
echipei României va avea loc 
joi la ora 20 (ora României) 
la Eisshalle din Frankfurt pe 
Main, cînd va întîlni selecțio
nata Spaniei.

27—îl
— Elveția 

Germania — 
Germană 17—17 (8—8).

0
1
a
î
1
1

Stingă 11. 
5, Bedivan 3, 
2, Birtalan —
8, P. Kovaca 

Szabo 2. Hor- 
- UNGARIA.

Ischer ți

UJl.S.S. — Polonia 
(13—13) ; Cehoslovacia 
17—17 (8—10) ; R.F. 
R.D. “ - - -
1.
2.
3.
4.
5.
6.

U.R.S.S.
Germana 

R.F. Germania 
Polonia 
Cehoslovacia 
Elveția

4
4
4
4
4
4

4 
2
2
1
1 
0

0 105-
1
2
2
2
3

Ungaria

75-
69-
73-
76-
60-

68
73
78
79
88
72

8
5
4
3
3
1

România
(12—11) ; Danemarca ______
21—20 (9—11) : Iugoslavia — Spa
nia 28—25 (11—12).

24—19 
Suedia

Chen Xiaoxia a cucerit (la Ciu
dad de Mexico) medalia de aur 
în proba de platformă din ca
drul Cupei mondiale, iar cu 
prilejul Universiadei de la 
București reprezentanții R.P. 
Chineze au urcat de trei ori pe 
treapta cea mai înaltă a podiu
mului de premiere : Chen Xiao
xia (platformă) și Li Yihua 
(trambulină) la fete, Li Hong- 
ping (platformă) la băieți. A- 
ceste performanțe atestă înalta 
valoare a săritorilor din R.P. 
Chineză și, implicit, a antreno
rilor lor, printre aceștia aflîn- 
du-se și Xiao Aishan, din ora
șul Wuhan (provincia Hubei), 
nu cu multă vreme în urmă a- 
flat printre 
sale, venit 
să împărtășească 
ța sa săritorilor, 
tași.

După o primă 
cursul căreia 
Aishan a putut să aprecieze ca
litățile și lipsurile tinerilor să
ritori din România, am apreciat 
că a venit momentul să-i soli
cităm impresiile :

— Ne-ar bucura să vă expri
mați citeva păreri despre sta
diul actual al unora dintre să
ritorii români.

— Mai intîi aș vrea să vă 
spun că mă simt foarte bine in 
România printre sportivi și 
prieteni ospitalieri. Deși sînt 
incă juniori, săritorii români au 
invățat sărituri grele, cu coefi
cient de dificultate ridicat, cum 
sînt, de exemplu, triplu salt și 
jumătate înainte grupat, dubiu 
salt și jumătate înapoi in echer, 
dublu salt și jumătate contra 
trambulinei in echer. La Adrian 
Cherciu am remarcat intrările 
bune, la Isabela Bercaru am 
observat tehnica bună și ținuta

performerii țării 
acum în România 

din experien- 
noștri frun-

perioadă, in 
antrenorul Xiao

frumoasă. Ia Ileana Pîrjol ana 
sesizat curajul și siguranța, la 
Andreea Dragomir, estetica sări
turilor, iar la Cristina Timar și 
Cristina Szakacs, perseverența.

— Desigur, aprecierile sini 
îmbucurătoare, așteptăm însă și 
observații critice, în sprijinul 
pregătirii sportivilor noștri ți 
antrenorilor lor.

— Mai îniil, citeva constatări 
generale. E nevoie să se lucre
ze mai mult și mai bine pen
tru însușirea șl îmbunătățirea 
tehnicii de bază, ceea ce În
seamnă detentă, amplitudine,
grupare, intrări etc. O săritură 
este o construcție de ansamblu, 
la care fiecare piesă are însem
nătate majoră. De aceea, spor
tivul trebuie să realizeze un 
aspect de ansamblu favorabil* 
ceea ce cere multă individuali
zare a antrenamentelor șl auto- 
depășire. Isabelei Bercaru, da 
pildă, îi sint necesare corecta
rea amplitudinii și sporirea vi-> 
tezei de execuție, dc asemenea 
i se impune mai multă atenția 
la intrările la sărituri 
platformă. Ileana Pîrjol 
pregătire fizică foarte 
dar nu este suficient de 
la ținută și, din această 
nu impresionează și nici 
poate obține note mari. Dinlra 
cei mai mici săritori, i-am re
marcat pe Nicolae Lepăduș (pe 
care l-am văzut executînd bine 
triplu salt și jumătate grupat). 
Ion Petrache,'Florin Avasiloaie, 
dar la toți am sesizat defec
țiuni la tehnica de bază. Desi
gur, acestea sint doar citeva 
impresii, despre care cred că 
vor deveni mai favorabile în 
perioada următoare de antrena
mente.

de la 
are • 
bună, 

atentă 
cauză.

nu

Dumitru STANCULESCU

L
2,
3.
4. 
I.
6.

ROMANIA 
Danemarca 
Iugoslavia 
Spania 
Ungaria 
Suedia

PROGRAMUL 
Seria I semifinale 
U.R.S.S. — R.D.

4
4
4
4
4
4

3
3
2
1
0
0

• 1
0
1
1
3
1

1
1
2
1
3

96-83
81-80
88-85
90-91
79-84
84-95

DE JOI

6
6
5
3
3
1

Germană și 
R.T. Germania — Elveția la Dort
mund ; Cehoslovacia — Polonia 
la DUseUdorf.

Seria a n-a
România —

— Danemarca 
Main ; Suedia 
Elsenfeld.

semifinale
Spania șl Ungaria 
la Frankfurt pe 
— Iugoslavia la

TURNEELE CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI
tUrrjuirr Uri pao li

pului echilibrat, primul set în- 
cheindu-se cu victoria 
moviștilor la limită, 
doilea oferind 
mente în care oaspeții au reu
șit să depășească prin joc in 
viteză atît masivul blocaj 
namovist, cît și apărarea 
linia a doua. Dinamo, 
deși nu a strălucit, a cîștigat 
cu 3—0 (13, 9, 4), lăsîndu-ne 
impresia că-și menajează for
țele pentru meciul important 
de astăzi,' în compania Stelei. 
Arbitrii R. Farmuș și N. Găle- 
șanu au condus bine forma
țiile : DINAMO — Oros (Sla-

dina- 
iar al 

numeroase mo-

di- 
din 

insă,

PROGRAMUL DE AZI
BUCUREȘTI, sala Floreasca, 

ora 16,30 : Silvanla — Tracto
rul șl Steaua — Dinamo ; 
TULCEA, Sala sporturilor, ora 
10 : Politehnica — C.S.M.
Delta șl Explorări — Calcu
latorul ; GALATI, sala Uni
versitatea, ora 17.30 : C.S.U. 
Oțelul — C.J.U. Alumina șl 
Universitatea —» C.S.M. Su
ceava.

UZĂ A TREIA (ULIIMA)
a treia fază a cam- 
feminin de volei,

Cea de 
pionatulul 
prin care se va stabili ierarhia 
finală d? la locul 5 la 12. se 
va desfășura de astăzi piuă vi
neri în două turnee finale. Cel 
pentru locurile 5—8 va fi găz
duit de Sala sporturilor din 
Tg. Jiu și în dispute sînt an
gajate cele 4 echipe care luna 
trecută au scăpat de emoții, 
asigurîndu-și supraviețuirea în 
divizie. Este vorba de Știința 
Bacău, Penicilina Iași. Chim- 
pex Constanta si C.S M. Liber
tatea Sibiu. Deși în general în 
„careul de mijloc" al campio
natului spiritele sînt calme, to
tuși participantele se vor stră
dui să ocupe un loc cît mai o-

(Gizdavu),
Enescu,

SILVAN IA— Chiț,

bu). Dumănoiu 
Vrincuț, Căta-Chițiga, 
Gîrleanu ; "........ '
Ciontoș, Ghic (Țerbea), Col- 
ceag (Suciu, Popescu), Tutovan, 
Strauff (Năsăudean).

★
TULCEA, 2 (prin telefon). 

Peste 2 000 de spectatori au 
umplut pînă la refuz Sala spor
turilor din localitate, asistind 
la victoria meritată a formației 
C.S.M. Delta Tulcea in partida 
cu Calculatorul București. Scor: 
3—0 (6, 10, 7), grație unor blo
caje inspirate și a unor atacuri 
precise. Au arbitrat: L Maier 
(Sibiu) și S. Popescu (Constan
ța).

In ultimul meci, Explorări 
Baia Mare — Politehnica Timi
șoara 3—2 (—13, 9, 7, —7, 9) 
într-o dispută interesantă. Re
marcați: S. Pop, Covaciu (E), 
Grădinara și Mocuța (P). Ar
bitri : P. Pițurcă (București) și 
S. Popescu (Constanța). (P. 
COMȘA-coresp.).

★
GALAȚI, 2 (prin telefon). 

Un public entuziast, care a

umplut oină ia refuz sala Uni
versității (improprie totuși pen
tru o asemenea competiție) a 
aplaudat victoria echipei fa
vorite C.S.U. Oțelul Galați in 
partida cu Universitatea Cra
iova. Scor 3—2 (12. 11, 
—10. 11). A fost un joc 
disputat. în care gălătenii 
condus cu 2—0. O relaxare 
matură a studenților gălățeni 
permite .
dar în setul decisiv, 
domină clar, obținînd

—7, 
viu 
au 

pre-

oaspeților să egaleze, 
gazdele

o 
rie meritată. Au arbitrat 
reștenii A. Dinlcu si L 
leseu.

Surpriză în al doilea 
C.S.U. Alumina Oradea___
ge pe C.S.M. Suceava cu 3—1 
(5. —5. 7. 11). Sucevenii au e- 
voluat slab. S-au remarcat oră- 
denii Manoie, Iforje și Băgălan 
Si. respectiv. Dumitru. Arbitri : 
bucureștenii Gh. Ionescn și Al. 
Dragomir. (T. SIRIOPOL —

victo- 
bucu- 
Nieu-

meci : 
Invin-

A CAMPIONATULUI FEMININ
norabil. deci disputele pot sus
cita interesul publicului 
nic. în schimb, la Deva, 
se desfășoară turneul 
pentru locurile 9—12.
marile emoții ale luptei i 
evitarea retrogradării.
dintre cele 4 participante vor 
trebui să părăsească prima sce
nă voleibalistică. coborînd în 
divizia secundă. Care vor fi a- 
cestea — dintre Rapid Bucu
rești, Universitatea Craiova, 
Maratex Baia Mare și Univer
sitatea Timișoara — vom afla 
vineri seara. Oricum. în fiecare 
zi iubitorii voleiului din Deva 
vor trăi, odată cu jucătoarele, 
emoțiile intense ce vor încon
jura fiecare partidă

local- 
, unde 

final 
încep 

pentru 
Două

Dragomfr. 
coresn.).

hwjw cfe.„
. • ' ' ' - __ td

ADRIAN VASILE, PE LOCUL 3 ÎN CAMPIONATELE 
DE PATINAJ ARTISTIC ALE BULGARIEI

Campionatele internaționale 
de patinaj artistic ale R. P. 
Bulgaria, desfășurate pe noul 
patinoar artificial acoperit din 
Sofia, s-au 
parea unor 
gheții" din 
Austria, _ . _
Franța, R. D. Germană. R. F. 
Germania, Italia, Polonia, Ro-

bucurat de partici- 
Valoroși „artiști ai 
numeroase țări : 

Belgia, Bulgaria,

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

mânia, Spania și U.R.S.S. Pa
tinajul artistic românesc a fost 
reprezentat de campionul țării. 
Adrian Vasile, care a lăsat in 
rîndurile publicului spectator 
o frumoasă impresie, reușind, 
dealtfel, să se claseze în final 
pe un 
primii clasați : 
net (Franța) 1,4 
(U.R.S.S.) 3,6 p 
sile (România) 
gorz Karnia (Polonia) 5,2 p, 
Marcus Vogt (R.F.G.) 5.8 p, 6. 
Boiko Alexiev (Bulgaria) 8,4 p.

Iatămerituos loc 3.
Hervă Por-
2. Igor Tion
Adrian Va- 
p, 4. Grze- 

- - - 1 5.

® După desfășurarea C.M. de 
Schi de 
mentul 
sărituri 
prezintă 
gler (Austria) 150 p, 2. Horst 
Bulau (Canada) 113 p, 
ger Ruud (Norvegia) 96

la Holmenkolen, clasa- 
„Cupei mondisdț" la 
de la trambulină se 
astfel : 1. Armin Ro

3. Ro-
p.

Zur- 
cîștigat recent o 

cursă de slalom uriaș contînd 
pentru „Cupa Europei". în al 
cărui clasament general pe pri
mele locuri îl găsim pe Frank 
Piccard (Franța) 118 n, Hubert 
Stroltz (Austria) 90 p, Karl Al- 
piger (Elveția) 82 p.

•__Concursul de
persoane, desfășurat la 
Placid, 
elvețian 
pioni 
care în 
zat timpul de 4:05,71. Au ur
mat, In clasament, alte două 
echipaje ale Elveției și primul 
echipaj al R. D. Germane.

• Elvețianul Pirmin 
briggen a

bob-2 
Lake 

a revenit echipajului 
Schărer-RQgann, cam- 

mondiali și olimpici, 
cele 4 manșe a totall-

UN EXEMPLU!
Atleta suedeză Linda Haglund, alergătoare in cursele de viteză, a 

fast suspendată pe viață, pentru dopaj, de către Federația interna
țională. Ea a făcut insă recurs împotriva acestei grave sancțiuni a 
I.A.A.F. oră ti nd că a fost supusă unui tratament medicamentos, de 
către antrenorul său, finlandezul Perttî Helran, și că n-a cunoscut 
natura medicamentelor administrate (în realitate substanțe dopante !)...

In legătură cu acest cai, care a stîrait multă vîlvă toamna tre
cută, modicul suedes Arne Ljungkvist, expert al Federației interna
ționale de atletism, o declarat: „Fiecare atlet este, înainte de toate, 
un om adult și nu un copil I El este, de aceea, responsabil, in ceea 
ce-l privește, pentru ce mănincă, pentru ce... pilule ia I Cred că nu 
există nici un motiv serios ca să o considerăm pe Linda mai puțin 
responsabilă dacît pe oricare alt atlet, într-o situație asemănătoare, 
lată de ce cred că pedeapsa forului atletic international este foarte 
severă, fără nici o discuție, dar perfect meritată. Trebuia dat un exem
plu și, prin el, u'n avertisment pentru toți atlețîi, indiferent din ce 
colț al lumii I**

Federația internațională de atletism, mar ales nou. sau președinte 
Primo Nebiolo (Italia), s-a arătat foarte hotărită să iupte cu toate 
forțele împotriva acestui adevărat flagel care este dopajul, despre care 
campionul olimpic Sebastian Coe afirma că aduce grave prejudicii 
sportului și o cerat, de aceea, să fie luate măsurile cele moi se
vere pentru eradicarea Iul.

Romeo V1LARA

TELEX
ATLETISM • C.M. de cros vor 

avea loc la 21 martie la Roma. 
Pentru această mare competi. 
federația franceză i-a selecționat. 
Intre alții, pe Watrice, Levisse. 
Boxberger, Jacqueline Lefevre, 
Patricia Deneuviile O Campiona
tul de cros al Scoției, la Irvine, 
a fost cîștigat de Alistar Hutton 
(12 km — 38:45,0).

AUTOMOBILISM « „Raliul ză
pezii**, desfășurat în Finlanda, s-a 
încheiat cu succesul pilotului su
edez Stig Blomquist („Audi Quat- 
tro“), urmat de Hamalainen — 
Finlanda (,,Ford“) și Makela — 
Finlanda („Ford“).

CICLISM • Cursa desfășurat* 
la Estivella, în sudul Spaniei, a 
revenit elvețianului Godi Schmutz 
(188 km în 4.51:25) cîștigător la 
sprint în fața lui Mariano Laja- 
rreta (Spania) • Giuseppe Sa- 
ronni (Italia) este lider al „Turu
lui Sardiniei". Etapa a 3-a a 
competiției (Nuoro — Oristand, 
158 km) a fost ciștigată la sprint 
de elvețianul Urs Freuler — 
4.01:31, în fața lui Silvestro Mila
no (Italia) și Vlaemlnck (Bel
gia).

FOTBAL o Campionatul Africii 
Centrale și de Est a fost cîștigai 
de FC Leopards (Kenya) care £ 
învins în finală (1—0, după pre
lungiri) pe Rio Tinto (Zimbab
we) • Turneul internațional 
„Challenge Cup** va avea loc 1« 
New York între 26 și 31 mai. Voi 
lua parte : Napoli (Italia), Nacio- 
nai (Uruguay), Sting Chicago ș 
Cosmos New York. Ultima ești 
echipa câștigătoare a turneulu 
inaugural, în 1980.

GIMNASTICA • Competiția in 
ternațională „Cupa Americii" v, 
avea loc la New York, la sfîrși 
tul săptămînii. La întreceri va luz 
•parte și o echipă masculină dii 
R. P. Chineză.

SCRIMA ® Competiția de fio 
retă, desfășurată la Veneția, s-j 
încheiat cu succesul sovieticulu 
Alexandr Romankov, urmat d 
Angelo Scuri (Italia). Andrea Bo 
rella (Ttaliai si Mathis Beh 
(R.F.G.).

TENIS © Turneul feminin d 
la Los Angeles : Pam Teeguar 
den — Ann Hansrickson 6—1 
6—0, Kate Latham — Eva Pfaf 
2—8, 7—5, 6—4. Anne Thompson - 
.Tulie Harrington 6—7, 6—2, 6—: 
Bonnie Gadusek — Helena Suko 
va 6—4, 6—2
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