
DELEGAȚIA CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

A SOSIT LA MOSCOVA PENTRU A 
PARTICIPA LA FUNERALIILE TOVARĂȘULUI

K.U. CERNENKO
Plecarea din Capitală

Marți, la amiază, a plecat 
la Moscova delegația de 
partid și de stat condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului
Comunist Român, 
tele Republicii 
România, care va 
la funeraliile 
Konstantin

președin-
Socialiste 
participa 

tovarășului
Ustinovici Cer-

nenko.
împreună cu_ conducătorul 

partidului și statului nostru 
au plecat tovarășii Constan
tin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., prim-minls- 
tru al guvernului, și Ion 
Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul

Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de 
tovarășa Elen3 Ceaușescu, de 
tovarășii Emil Bobu, Lina 
Ciobanu, Nicolae Constantin. 
Ion Dincă, Miu Dobrescu, A- 
lexandrina Găinușe, Paul Nl- 
culescu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu. Ște
fan Andrei, Nicu Ceaușescu, 
Gheorghe David, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Tudor Postel- 
nicu, Ion Radu, Ioan Totu, 
Ion Ursu, Silviu Curticeanu, 
Constantin Radu, Ioan A- 
vram, viceprim-ministru al 
guvernului, miniștri.

Au fost de față L. L Boiko, 
însărcinatul cu afaceri ad in
terim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai am
basadei.
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Sosirea la
Delegația de partid și de 

stat, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a sosit marți la Moscova.

La Aeroportul Vnukovo, 
delegația a fost intimpinată 
de V. I. Dolghih, membru 
supleant al Biroului Politic, 

La catafalcul lui

Moscova
secretar al C.C. al P.C.V5. 
K. V. Rusakov, secretar al 
C.C. al P.C.UÂ, N. V. Tali- 
zin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al IR-S-S, 
precum și de E. M. Tiajelnl- 
kov, ambasadorul Vk-S3, in 
România,

A fost prezent Traian Du
da». ambasadorul României 
Ia Moscova.

K.U. Cernenko
Marți după-amiază, to

varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, a depus o coroa
nă de flori la catafalcul cu 
corpul neînsuflețit al lui 
Konstantin Cernenko, adu
ci nd un ultim omagiu fostu
lui conducător al partidului 
și statului sovietic.

La solemnitate au partici-
pat membrii delegației — to-

varășii Constantin Dăscălescu. 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.CJL, 
prim-ministru al guvernului. 
Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politie Execu
tiv, secretar al C.C. al P CX, 
Traian Dudaș. ambasadorul 
României la Moscova.

S-a păstrat un moment de 
reculegere și au fost prezen
tate condoleanțe familiei lui
Konstantiu Cernenko.

54 DE FORMAȚII IN
A „DACIADEI" LA

Au fost stabilite zonele fazei 
interj udețene a competiției „Da- 
clada" pentru echipe de volei ju
niori. Cel® 23 de echipe de fete, 
Împărțite in 6 serii, vor juca la 
Suceava, Brăila, Pitești, Craiova, 
Caransebeș și Hunedoara, Iar 
cele 26 de echipe de juniori vor 
evolua la P. Neamț, Constanța, 
C-lung Mușcel. Caransebeș, Bra
șov și Cluj-Napoca. Perioada tur
neelor : 20—24 martie. Faza inter
județeană pentru etapele de se-

FAZA INTERJUDEȚEANĂ 
VOLEI (JUNIORI)

niori va avea loc Intre 2*7 șl 31 
martie.
• „CUPA FEMINA", competiție 

organizată de C.S.Ș. Baciu, a 
fost cuceritÂ de echipa ornant**- 
toare. care a întrecut cu 2—0 pe 
C.S.Ș. Vaslui și cu 2—1 pe Liceul 
„N. Gane“ Fălticeni. întrecerea 
echipelor sindicale a fost câști
gată de formația Moldosin Vaslui: 
2—0 cu I.R.A.V. ,.Aripile" șl cu 
„învățâmrnt", ambele din Ba
cău. (L ILJE — coresp.)

Petre Brănișteanu înscrie coșul care a adus 
echipei Steaua titlul de campioană !

Foto : Aurel D. NEAGU

Vtecpreycdista Cccs&slai popular o*dșeaesc Beclean, tng. Corne
lia Cristina. ri cl;:rs dia ea-nponeaju „statului major' al spor- 

ta-'ui din Localitate.

Ma; trecusem, cu foarte multi 
ani in urmă, prin Bedean pe 

Xiomeș. cum scrie si acum pe 
tradiționala firmă smălțuită de 
pe frontispiciul gării. Era o 
comună ca multe altele, des
pre care se vorbea numai pen
tru că era la răscruce de dru
muri de fier. Acum oamenii 
ii spun Bedean. pur $i sim
plu, iar comuna este oraș. 
Drumul dinspre Bistrița îl a- 
nunță prin balele marilor în
treprinderi de pe .platforma 
industrială*, ctitorită, ca și o- 
rașul. ia urma vizitelor de lu
cru ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, despre care 
oamenii locului vorbesc cu re
cunoștință și dragoste. Drumul 
spre centru trece pe lingă clă

diri not albe de prospețime, 
intre care un hotel-restaurant- 
cofetărie modern care, ca și 
cartierele de locuit ce se a- 
nunță privirilor, vorbesc de 
viața nouă creată si aici în 
anii socialismului.

îl însoțim pe președintele 
C.J.E.F.S. Bistrița, Constantin 
Sănduță. dornici să vedem cum 
se implică sportul in viața oa
menilor care trăiesc și mun
cesc la Beclean. Cunoaștem 

-astfel pe vicepreședintele Con- 
slliului popular orășenesc, tng. 
Cornelia Cristina (da. Cristina 
e numele de familie), o fe
meie energică si pricepută, 
care este și președinta Consi
liului sportiv orășenesc. Este 
înconjurată de un colectiv de 
oameni ai sportului din școli

și întreprinderi, un adevărat 
stat major harnic și discipli
nat. care o sprijină în rezol
varea multiplelor probleme pe 
care le ridică dezvoltarea e- 
ducației fizice si sportului, 
îmbinînd comanda socială cu 
preferințele cetățenilor. Si pro
bleme sînt destule într-o lo
calitate în care modemul a- 
vanseazâ Impetuos, iar prin 
modem, prin noua calitate a 
vieții, cei puși de cetățeni In 
fruntea obștii înțeleg — cum 
ne mărturisea primarul Stefan 
Putură — dezvoltarea viguroasă 
a copiilor, întărirea sănătății 
și puterii de muncă, petrecerea 
plăcută a timpului liber nrin 
exercițiu fizic, sport, mișcare 
in aer liber, in orice anotimp.

Sigur, cînd zicem „Consiliul 
popular" ne gindim. în primul 
rînd, la cei ce se nreocupă

Mircea COSTEA

(Continuare in pag 2—3)

BOBUL SL POHL 
PRINTR-UN DEPLIN

La prima vedere, bobul pare 
un spart sezonier. cu activitate 
doar in lunile in care mercu
rul termometrelor coboară a- 
predabil sub zero grade. In 
realitate, preocupările in do
meniul acestui sport se extind 
pe durata tuturor celor 12 luni 
ale anului și vizează probleme 
complexe, de care depinde des
fășurarea in condiții bune a 
activității competitionale pro- 
priu-zise. Departe de a se li-

La încheierea Dhiilcl „A" de baschet (m)

DISCIPLINĂ A CONTRIBUIT MULT
LA VICTORIA STELISTILOR

• Din nou, doar douâ candidate la titlu... • Cind 
«or reuși celelalte echipe sâ iasă din anonimat ?
• Lotul național handicapat de valoarea nesatisfăcă
toare a campionatului

DEZVOLTA NUMAI 
SPIRIT DE ECHIPĂ!

mita la „triunghiul" Înghețarea 
pirtiei — antrenamente — con
cursuri, federația de speciali
tate. comisiile județene, sec
țiile cluburilor și ale asociații
lor sportive se preocupă intens 
și permanent pentru a men
ține interesul pentru bob. pen
tru a-i ’ asigura condiții de 
practicare, iar celor mai buni 
dintre boberi posibilitatea a- 
firmării in Întrecerile interna
ționale.

în lunile de vara și de 
toamnă, de pildă, au loc con
cursuri de selecție, organizate 
de F.R.B.S., Iar către iarnă 
cei mai dotați dintre candidați 
și, bineînțeles, consacrații in
tră in „focul" normelor si pro
belor de control, la capătul 
cărora, cei care le îndeplinesc, 
iși cuceresc dreptul de a 
concura pe gheată Nu lipsesc 
nid inițiativele, așa cum a 
fost cea a asociației sportive 
Bucegi Sinaia, care a organi
zat un concurs de bob (cu

$ Concursurile durea
ză doar cit este ger, dar 
preocupările se manifestă 
tot timpul anului ® Iniția
tive care demonstrează in
teresul pentru extinderea 
și îmbunătățirea activității 
caracter de selecție) la Co
marnic, pe pîrtia „Podul Lung", 
acolo unde a făcut primii pași 
în lumea bobului, cu decenii 
în urmă maestrul emerit al 
sportului Ion Panțuru. Iniția
tiva a aparținut A.S. Bucegi 
Sinaia, iar organizarea a re
venit A.S. Cimentul Comarnic, 
care i-a premiat pe învingă
tori : Gh. Botoacă, I. Botoacă 
și, respectiv, I. Bucur, Gh. 
Bucur, D. Dudui, M. Bucur. 
„Dintre componentii celor 44 
de echipaje prezente la con
curs vom alege pe viitorii 
membri al secției de bob ■ 
A.S. Bucegi", ne declara Con
stantin Vulpe, președintele sec
ției de bob a unității din 84- 
naia.

La 1 februarie, datorită •» 
forturilor depuse de echipa da

(Continuare In pag. 2—3)
---------------------------------------  - .M

Campionatul național 
de baschet masculin — 
aflat la ediția a 36-a — 
s-a Încheiat o dată cu 
„manșa* a 5-a a derbyu- 
lui Steaua — Dinamo, 
cîștigată de steliști prin- 
tr-un coș înscris în se
cunda 40 a minutului 40, 
la capătul unei dispute 
aprige, așa cum sînt de 
regulă cele dintre tradi
ționalele protagoniste ale 
Diviziei „A“. In felul a- 
cesta, echipa Steaua a 
cucerit pentru a 16-a oa
ră titlul de campioană, 
performanță care o apro
pie la limită de cea a 
dinamoviștilor (campioni 
de 17 ori). Steaua a cîș- 
tigat primele 10 titluri în 
perioada 1956—1967. sub

îndrumarea regretatului 
antrenor emerit Con
stantin Herold, iar cele
lalte șase începînd din 
anul 1978. de cînd la 
conducerea formației s-a 
aflat maestrul emerit al 
sportului Mihai Nedef, 
el însuși component de 
bază al primei generații 
de campioni ai echipei 
Steaua (fostă C.C.A.). 
Desigur, victoria steliști- 
lor este meritorie, ea fi
ind obținută în condițiile 
unei întreceri acerbe cu 
veșnica ei concurentă Di
namo care (ținînd seama 
de faptul că rezultatul fi-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Concursul Internațional F. I. s. „Cupa Teleferic

î»// SCHIORI ROMÂNI S-AU IMPUS, 
LĂSlND 0 FRUMOASĂ IMPRESIE

POIANA BRAȘOV, 12 (prin 
telefon). Peste Postăvar, soa
rele Strălucește din nou. O zi 
splendidă a tinut companie 
sportivilor prezent! la con
cursul internațional al tinere
lor speranțe ale schiului alpin 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Ungaria și România, concurs 
dotat cu .Cupa Teleferic". In 
prima zi a avut loc cursa de 
slalom uriaș, intr-o singură 
manșă, pentru ambele categorii 
de vîrstă Pe porțiunea supe

rioară a Pirtiei Lupului, aanț 
trenând Dan Crlsțea a marenâi 
pentru copil II (mari), uo tra
seu dificil, pe care a tusiruM 
40 de porți. ce au pus pro", 
bleme competitorilor. Spre na^ 
tisfacția celor care au urmării 
cursele, atît la fete. dt fi M 
băieți, pe primele locuri «-«■ 
situat reprezentanții tării noan-

Paul IOVAN

(Continuare în pag 2—3)



ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ

A TOVARĂȘULUI K. U. CERNENKO *

PREZENTAREA DE CONDOLEANȚE 
Șl DEPUNERI DE COROANE LA AMBASADA 

UNIUNII SOVIETICE DIN BUCUREȘTI

In Divizia „A“ de handbal masculin

H. C. MINAUR - CONSTRUCTORUL ARAD 46-19
„VOM MUNCI PEI 

SĂ REINTRE ÎN GRUP

La Ambasada Uniunii Sovie
tice din București a avut loc, 
marți, prezentarea de condo
leanțe in legătură eu Încetarea 
din viată a tovarășului Kon- 
(tantin Ustînovici Cernenko.

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român au prezentat condole
anțe tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bobu, Miu Do- 
brescu, Gheorghe Oprea, Dumi
tru Popescu, Ion Radu. Ion 
Ursu, Silviu Curticeanu, Con
stantin Radu, precum și Iulian 
Ploștinaru și Nicolae Mihai, 
.djuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
exprimat, în numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, al său 
personal. în numele Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român profunde con
doleanțe.

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși au păstrat un 
moment de reculegere în fata 
portretului îndoliat al tovară
șului K. U. Cernenko și au 
semnat In cartea de condo
leanțe deschisă de ambasadă.

Au prezentat, in continuare, 
condoleanțe : din partea Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România — tovară
șii Gheorghe Rădulescu, Ma
ria Ciocan, vicepreședinți al 
Consiliului de Stat, Ion Po- 
pesen-Puturi, membru al Con
siliului de Stat, Dumitru A- 
postoiu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat ; din 
partea Guvernului Republicii 
Socialiste România — tovarășii 
Ion Dincă, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Nicolae 
Constantin, Alexandrina Găi
nușe. Ion Totu, loan Avram, 
vlceprim-miniștri ai guver-

tea Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
din România, C.C. al U.T.C., 
U.A.S.C.R. și Consiliului Na
țional al Organizației Pionie

nulul, Ion Făt an. Tudor Pos-
telnicu și Vasîie Pungan, mi-
■Iștri.

★
Au fost prezentate, de ase-

menea, condoleanțe din par-

din întreprinderi bucureștene.

LA ÎNCHEIEREA DIVIZIEI „A" DE BASCHET (m)
(Urmare din pag. I)

nalei a stat pe muchie 
de cuțit) putea deveni la 
rîndul ei campioană da
că nu ar fl greșit o dată in 
plus, față de steliști, chiar... pe 
linia de sosire. Așadar, Steaua 
iși păstrează titlul, datorită în 
mare măsură Iotului valoros, 
condițiilor bune de pregătire 
ți capacității antrenorilor Mihai 
Nedef și Mircea Cîmpeann, dar 
merite în propaganda făcută 
baschetului cu prilejul derbyu- 
rilor respective au și dinamo- 
viștii, elevi ai antrenorilor 
Gheorghe Novac și Vasile Popa.

Campioana țării a folosit un 
lot în care »-au împletit în 
mod armonios vasta experiență 
competițională a lui Costel Cer- 
nat șl Gheorghe Oczelak eu 
maturitatea sportivă a lui Ro
man Opșitaru, Florentin Ermu- 
rache. Virgil Căpușan, Anton 
Netolițchi. Petre Brănișteanu. 
Viorel Ioan. Sorin Ardelean, 
Cătălin Scarlat, Iulian Carpen 
și Valentin Pogonaru, iar A- 
lexandru Panaitescu (mezinul 
lotului) a demonstrat că doreș
te să-și cîștige cit mai eurînd 
un loc stabil în formația de ba
ză. Un sprijin efectiv în obți
nerea rezultatelor favorabile și
I-an  dat steliștii inșiși, printr-o 
comportare disciplinară evident 
superioară celei din anii trecut!, 
fapt care le-a permis să se 
Ocupe cu precădere de jocul 
propriu-zis și mai puțin de așa- 
zisele greșeli de arbitraj.

Limitarea disputei pentru ti
tlul național la echipele Steaua 
și Dinamo a plafonat, în mod 
cu totul regretabil, valoarea 
Diviziei „A”. Intr-adevăr, nu
mai Steaua șl Dinamo au avut 
evoluții de un nivel apropiat 
celui internațional, tot numai 
ele au dat selecționatei ț&rfl 
jucătorii care au contribuit e- 
fectiv la calificarea reprezenta
tivei României in grupa de •- 
lită a campionatului european. 

rilor, Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Apără
rii Naționale, Comitetului Mu
nicipal București al P.C.R. și 
Consiliului Popular al Capita
lei.

★
In aceeași zi, au prezentat 

condoleanțe delegații din par
tea unor colective de oameni 
ai muncii din întreprinderi și 
instituții din Capitală.

Cei prezent! au păstrat un 
moment de reculegere si an 
semnat în cartea de condo
leanțe.

★

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român 
președintele Republicii Socia
liste România, la Ambasada 
Uniunii Sovietice din Bucu
rești, a fost depusă, marți, o 
coroană de flori, în legătură 
cu încetarea din viață a tova
rășului Konstantin Ustînovici 
Cernenko.

De asemenea, au fost depuse 
coroane de flori din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Consiliului 
de Stat, Guvernului Republicii 
Socialiste România și a Con
siliului Național al F.D.U.S. 
Totodată, au fost depuse co
roane de flori din partea Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia, Comitetului 
București al P.C.R. 
liului Popular al 

municipal 
și Consi- 
Capitalei,

Consiliului de conducere al
Asociației de prietenie româno-
sovietice, precum și a unor 
colective de oameni ai muncii

De asemenea, au depus co
roane și au prezentat condo
leanțe, șefi de misiuni diplo
matice acreditați Ia Bucu
rești, aiti membri ai corpului 
diplomatic.

performanță obținută ultima 
dată cu 10 ani în urmă I In 
rest, chiar dacă ținem seamă 
că ICED-CSȘ 4 București a 
ieșit eu fruntea sus (locul 3 
în clasament, după ce rămăsese, 
la începutul campionatului, 
fără trei dintre jucătorii de ba
ză), chiar dacă Dinamo Oradea 
a revenit pe locul 4 (după 22 
de ani de anonimat), chiar dacă 
CSU Balanța Sibiu și Rapid 
București au avut uneori com
portări bune, valoarea generală 

’a campionatului a fost nesatis- 
făcătoare și nu a contribuit la 
întărirea echipei naționale. Nu 
mal vorbim despre celelalte 
formații : Farul Constanța — 
care întîrzie prea mult revita- 
lizarea lotului. Academia Mili
tară Mecanica Fină București
— satisfăcută doar pentru că 
s-a plasat în grupa 5—8 (și a 
scăpat de pericolul retrogradă
rii), Universitatea CSȘ Viitorul 
Cluj-Napoca, Politehnica CSȘ 
Unirea Iași. IMUAS Baia Ma
re și Politehnica Sportul stu
dențesc București, care au de
pus străduințe mari numai cind 
s-au văzut la un pas de Di
vizia „B”. Eforturile deosebite 
făcute în finalul campionatu
lui pentru a rămine in „A* tre
buiau să se manifeste m mai 
mare folos încă de la Începerea 
campionatului, iar roadele ar 
fl fost utile Însuși baschetului 
nostru I

Aceste echipe (ca și toate ce
lelalte clasate de la locul 3 in 
jos) aveau datoria să facă mult 
mai mult pentru a ridica va
loarea jucătorilor șt — implicit
— potențialul formațiilor, în 
scopul de a constitui adversa
re de temut pentru Steaua șl 
Dinamo (șl nicidecum pentru a 
face doar act de prezență în 
fața singurelor pretendente la 
titlu). în condițiile unor parte
neri de întreceri care rareori 
an rezistat nud mutt de a re
priză (decf a Bpoet da eoocu-

BAIA MARE, 12 (prin tele
fon). în sala „Dacia” s-a dis
putat, marți după-amiază. par
tida dintre H.C. Minaur Baia 
Mare și Constructorul Arad, 
contînd pentru etapa a ,VI-a 
a campionatului masculin de 
handbal. Divizia „A”. După 
cum se știe, echipa maramu
reșeană își devansează jocu
rile pentru că la 24 și 31 mar
tie susține — în semifinalele 
„Cupei I.H.F.” — întîlnirile cu 
formația austriacă WAT Mar- 
garethen Viena.

ACTUALITATEA LA POLO
• După cel de-al doilea turneu 

final al Grupei ,A“ (locurile 1-6), 
clasamentul se prezintă astfel :
1. CBIȘUL 23 25 1 2 344-211 51
2. Dinamo 28 23 1 4 351-194 47
3. Rapid 28 21 2 5 280-!83 44

I 4. Steaua 28 14 2 ■0-23o 3DI 5. Progresa: U 9 3 16 21 2-229 21
s. votat. M ș : *8 1* 1-2^3

O Al treilea turneu fin al rw*n-
tru locume 1—6 va a Ioc la
București. între 4 și 6 aprilie a .c.

H Cei mai eficace itori ai
umeulu- aradean au fc>st : 1.

Cornel Gordan (Crisul 19 goluri;
2. Vlad Hagiu (Dinamo) 15 ; 3.
Dorin Colceriu (Voința) 14 ; 4.
Dorin Costrăș (Crișul) 12 ; 5.
Francisc Klss (Crlșul) 10 ; 6. Ho-
ria Niță (Rapid) 10.
• Pe primele trei locuri ale

Trofeului „Sportul* pentru
eficacitate se aflâ Vlad Hagiu E5S
goluri). Dorin Costrăș (77) și Do-
rin Colceriu (&;).
• Incepînd de astăzi, lotul re

prezentativ de seniori se reunește 
In vederea pregătirilor necesare 
participării la ediția din acest an 
a tradiționalului turneu Interna
țional „Cupa Carpați", care va 
fl găzduit. între 22 și 24 martie, 
de piscina din Pitești. Antrenorii 
I. Capșa și Gh. Zamfirescu au 
convocat, printre alții, pe Gordan, 
Garofeanu, Costrăș, E. Ionescu, 
Simion, Moiceanu, Hagi, S. Po
pescu, Ciobăniuc. Miercuri și jbl.

(Vrmire din pro D

„CCPA IEEEEERIt“

tre, după evoluții spectacu
loase. sigure, cu virtuți teh
nice. La fete, lupta s-a dat 
intre schioarele române Mi- 
haela Fera, Claudia Postolache 
și cehoslovaca Miroslava So- 
chotska. Fetele noastre s-au 
lansat cu mult curaj pe difi
cilul tfaseu. Iar Mihaela Fera 
a ocupat un merituos loc I. 
Claudia a frînat la mijlocul 
traseului, această ezitare... a- 
runcînd-o pe locul III. La bă
ieți. Cătălin Benașic (elev al 
antrenorului Ion Bogdan, de

rență și a finalurilor echilibra
te), nu a fost de mirare că
baschetbaliștii de la Steaua și 
Dinamo au comis greșeli de
tehnică și au ratat destul de
mult în disputele disecte, cu
miză și cu finaluri incandescen
te. Pentru că — se știe — tre
buie să existe și un antrena
ment pentru momentele decisi
ve, iar acestea pot apărea doar 
printr-o evoluție de valoare a 
cit mai multor echipe.

Un plus de concurență in 
campionat ar fi sporit și nu

mărul baschetbaliștilor candi
dați la selecționarea in lotul 
reprezentativ, ceea ce nu ar fi 
fost decît în beneficiul acestuia, 
aflat cu putină vreme înaintea 
prestigiosului examen al grupei 
,.A“ a campionatului european. 
Să sperăm că pină atunci teh
nicienii lotului vor izbuti să a- 
nihileze handicapul provocat lo
tului național din cauza unui 
campionat in care pentru in- 
tiletate au candidat doar două 
echipe—

SPRIJIMTOiîl ACTIVI
(Urmare din pag I)

permanent de asigurarea bazei 
materiale, de terenuri sportive. 
Am văzut rezultatele, in acest 
domeniu, la patinoarul natu
ral (vara, teren de handbal și 
baschet), cu gheata ca-n palmă, 
pe care copiii zburdă în rit
mul muzicii transmise prin 
„static”, ea la marile patinoare. 
Am văzut sala de sport de la 
școala generală, în care pe- 
rechi-perechl, dtatr-un mare 
grup de judoka de diferite 
virate, ae toptan vitejește. 
„Prtnde-1 mai zdravăn. Co
drut I", am rerft-c pe vice-

Jocul cu Constructorul Arad 
a fost In permanentă la dis
creția gazdelor, aplaudate de 
cel peste 2 000 de spectatori,
H. C. Minaur cîștigînd cu 

46—19 (22—11). Golurile acestei 
partide au fost înscrise de : 
M. Voinea 14, Covaciu 13, Bo- 
roș 6, Flangea 6. Marta 5, O- 
ros 2 pentru maramureșeni, 
respectiv Cernica 6, Crivăț 6, 
Vojtilă 3. Măcinic 2, Robu și 
Jenea.

Ov. NEME$ — coresp.

componențll lotului vor susține, 
în bazinul Floreasca, două jocuri 
de verificare și selecție pentru e- 
cbipa reprezentativă.
• A început pregătirile șl lotul 

de juniori în, vederea bogatului 
sezon competitional internațional 
— „Turneul Prietenia", Jocurile 
Balcanice, Campionatele europene 
ș.a. Printre pololștii aflați sub în
drumarea antrenorilor Ăl. Bădiță 
și E. Georgescu se află : M. Za- 
haria, L. Balanov, C. Grancerof,
I. Angelescu B. Tufan, B. Geam- 
bașu și alții.

REPBOGRAMADEA ETAPELOR

REILRILLI
DIVIZIEI „A" LA RLODV

Vremea nefavorabăă. care a 
influențat sxarea terenurilor — 
necorespur.zătoare La această oră 
— a determinat o nouă «minare 
a reluării campionatului Diviziei 
„A* de rugby Astfel, prima eta
pă a returului va avea loc la 21 
aprilie (In loc de 15 martie, cum 
se anur-țase). celelalte etape ur
mând să se dispute după cum 
urmează : 28 aprilie. 9 și 12 mai. 
5, 9. 12, 16. 19 iunie.

la C.S.Ș. Sinaia) s-a impus 
intr-o companie valoroasă, 
reușind să cîștige în fata im- 
petuoșilor schiori din Ceho
slovacia. Evoluții bune au a- 
vut și ceilalți schiori români 
clasați între primii zece : Vic
tor Nichifor, Ion Moraru, Bo
nito Maghiar, Mihai Meghea.

Pentru categoria I (mică), 
antrenorul Jan Cermak, din 
Cehoslovacia, a marcat un tra
seu cu 39 de porti. întrecerea 
a fost dominată de tinerii 
sportivi români, care au cîști- 
gat atît la fete, cit și la bă
ieți, lăsînd o frumoasă impre
sie.

Rezultate tehnice : cat. a 
Il-a, fete : 1. Mihaela Fera
(România) 1:09,84. 2. Miroslava 
Sochotska (Cehoslovacia) 1:10,24, 
3. Claudia Postolache (Româ
nia) 1:10,97, 4. Galina Kame- 
nova (Bulgaria) 1:14,03. 5. Iu- 
dith Gorog (România) 1:14,79, 
6. Suzana Raikova (Cehoslova
cia) 1:14,91 ; băieți : 1. Cătă
lin Benașic (România) 1:03,44,
2. David Cermak (Cehoslova
cia) 1:09,02, 3. Tomas Kucera 
(Cehoslovacia) 1:11,58. 4. Vic
tor Nichifor (România) 1:12,18,
5. Ion Moraru (România) 1:12,25.
6. Bonito Maghiar (România)
1:12,89; cat I. fete: 1. Ște
fana Palada 1:18,35. 2. Kings 
Fleișchman 1:19,40. 3. Simona 
Podină 1:20,64. 4 Cătălina E- 
pure 121,03. 5. Nicoleta Zapan 
123,44. 6. Emilia Lemnaru — 
toate România — 123,51 ; bă
ieți : 1. Ion Racoveanu 1:15,27, 
2. Ion Pogan 1:16,50, 3. Mugur 
Popescu — toți România — 
1:17,74, 4. Dimiter Manolov
(Bulgaria) 1:19,65. 5. Tiberiu
Sandu 1:20,71. 6. Cătălin Boz- 
gan — ambii România — 
1 20,98.

întrecerile continuă.

I MIȘCĂRII SPORTIVE
președinta consiliului. Vorbise 
mama, pentru că Codruț șl 
partenerul lui. Mugur, erau 
chiar copiii ei. Am văzut pla
nul de sistematizare, care a 
rezervat o arie pentru sport 
pe malul Someșului, unde oa
menii muncii, majoritatea ti
neri, de la întreprinderea me
talurgică Beclean, de la în
treprinderea de covoare, din 
celelalte întreprinderi și insti
tuții au șl Început cu un an 
in urmă amenajarea unui te
ren de fotbal ca pistă de atle
tism, a unor terenuri de hand
bal, baschet, tenis de eimp și 
altele. Preocuparea pentru sport

Interviu cu Florin
— Florin Segărceanu., ne reîn- 

tflndm la redacție pentru o discu
ție despre tenis, după ce ai lip
sit multe luni de la antrenamente 
și concursuri.

— Vreți să mă întrebați des
pre accident.,. Am trecut • prin 
multe momente dificile, dar am 
suportat totul destul de bine. 
Mereu îmi spuneam că dacă 
n-aș fi făcut sport îmi era a- 
proape Imposibil să traversez cu 
bine, în cele din urmă, o perioa
dă atît de grea.

— Da. Aici voiam să ajungem 
Mai mult, știm că cele aproape 
șase luni de absență din tenis 
le-ad folosit pentru studiu. Așa 
este ?

— Știți că sînt student Ia 
I.E.F.S.. la fără frecvență. Cele 14 
examene ale . anului trei le-am 
susținut în lunile acestea. învă
țam. ma prezentam Ia examene, 
dar mă obseda gîndul că nu voi 
mai putea juca tenis.- Cei din 
jurul meu, tatăl și mama mea, 
în primul rînd, mi-au fost de un 
real sprijin moral.

— Ai reluat antrenamentele. 
ApoL Ia scurt timp, ai plecat la 
concursuri. Ciim a fost reaco- 
modarea ?.

— Am particinat la „Circuitu1 
de iarnă" al R.F. Germania. Re
zultatele vă sînt cunoscute. Am 
cîștigat turneul de la Rosenheim 
La acest concurs au mers bine 
atît Dîrzu. cit și Ștefănescu, ei 
ajungînd în primii opt. Fac o 
paranteză. întorcîndu-mă cu gîn
dul la meciul de ..Cuna Davis4- 
din toamna trecută, dintre re
prezentativele R. F. Germania și 
României. Nu vreau să fiu bănuit 
de lipsă de modestie, dar cred că 
dacă jucam in echină. a’ături d° 
Dirzn, altxțj ar fi fost deznodă-
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BOBUL SE POATE DEZVOLTA
(Urmare din pag. 1)

înghețare și întreținere a pîrtiei 
(condusă de maistrul prin
cipal Dumitru Sendea), pista 
de pe Muntele Furnica a fost 
dată în folosință, primii ei 
beneficiari fiind sportivii se
lecționați în toamna anului 
trecut și care au urmat un 
curs de pilotaj condus, cu de
plină competentă. de foștii 
internaționali, Ion Panțuru, 
Dragoș Panaitescu și Dorel 
Cristu dor. Zilnic s-au efectuat 
coborîri (de la plecarea inter
mediară), iar cei mai buni din
tre piloți au luat cu hotărîre

O.N.T „CARPAȚI4 Bra
șov, sectorul agrement, 
organizează In zilele de 5, 
6 șl 7 aprilie 1985 examen 
pentru susținerea probei 
practice în vederea obți
nerii atestatului pentru 
funcția de MONITOR SCHI.

Condiții : studii medii și 
cunoașterea unei limbi de 
circulație Internațională, 
de preferință engleză sau 
germană.

Cei atestați vor fi înca
drați în sezonul de iarnă 
prin detașare sau colabo
ratori externi.

Informații suplimentare 
la telefon 13174 sau 42840/153.

-----------uu^^iJC3»agaL - —

Mîine, la Floreasca 

„(ESTIVALUL PAT1NAL0RIL0R 

BBCDREȘTENI*
Comisia de specialitate a 

C-M.B.EJ.S. șl Clubul sportiv 
școlar „Triumf* organizează — 
In cadrul manifestărilor sportive 
dedicate alegerilor de la 17 mar
tie — un „Festival al patinato
rilor bucure^ terii*, programat 
joi, de la ora 17. pe ,.scena de 
gheață* a patinoarului artificial 
Floreasca din Capitală, Iși vor 
da concursul cei mal buni spor
tivi de la secțiile de patinaj ar
tistic și de viteză, în program 
figurează ștafete, curse de urmă
rire, precum și diverse evoluții 
ale „artiștilor ghețll".
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la Intreț

am văzut-o dar in Întreprin
derile respective, la Liceul me
talurgic, unde sportul de bază 
e intr-adevăr atletismuL Și 
am mal văzut-o în seriozita
tea cu care s-a discutat, la 
întreprinderea metalurgică, 
promovarea în Divizia „C“ a 
echipei de fotbal, alcătuită 
numai din tineri muncitori ce 
rezultate constant bune in pro
ducție. fruntașă in campionatul 
județean.

Vicepreședinta Consiliului 
popular este candidată ■ 
F.D.UJS., în circumscripția O- 
rășenească nr. 22, in alegerile 
de deputat! de la 17 martie șl 
■intern convinși că cetățenii 
vor tine seamă șl de munca 
ei ta cadrul organizației spor
tive ■ BedeanuluL
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LA A „CUPEI DAVIS

ECHIPA ROMÂNIEI

CLASAMENTUL

TREI

PROGRAMUL Șl ARBITRII
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dării va riști ga 
Politehnicii Iași,

inițiative despre care am 
mai sus. ca si cele des
carc sintem convinși eâ 
urma, vor căpăta ccnsis-

interna
ta A.S

Voința, 
Sinaia 

Brașov, 
I.E.F5.)

Intre două etape la interval 
de trei zile, vă propunem un 
tabel care ne sugerează foarte 
bine desfășurarea celor 9 jocuri 
de duminică.

tragerea obișnuită LOTO de vi
neri 15 martie a.c.

In Divizia „A“

la toate nivelele 
bobului românesc.

In- 
dificOe. ta- 
Bala Mane 

o nouă în-

TG. MUREȘ
Ofițerți (toți din București)

te (Arad)

Astăzi, etapa a XX-a

„CAPETE 
DE AFIȘ“,

LA BAIA MARE, 
HUNEDOARA 

Șl BACĂU

1. STEAUA 19 14 4 1 45-10 32
2. Dinamo 19 12 7 0 36-14 31
3. Sportul stud. 19 11 5 3 44-16 27
4. „U* Craiova 19 10 4 5 38-28 24
5. Gloria Buzău 19 7 7 5 29-28 21
C. Corvinul 19 9 1 9 32-24 19
7. A^.A. 19 C C 7 16-18 18
8. „Poli-Tlm. 19 c c 7 17-28 18
9. Chimia 19 7 4 8 18-32 18

19. F. C. Argeș 19 7 3 9 25-22 17
11. Rapid 19 5 C 8 21-24 16
12. F.C.M- Brașov 19 7 2 10 23-27 16
13. F.C. Baia M. 19 C 3 10 18-28 15
14. F. C. Bihor 19 C 3 10 19-29 15
15. Jiul 19 c 3 18 17-31 15
IC. F. C. Olt 19 c 2 11 19-32 14
17. „Poli- Iași 19 3 3 8 20-35 14
13. S. C. Bacău 19 4 4 11 îc-n 12
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însemnări DIVIZIA SECUNDĂ

DRUMUL SPRE MEXIC!

cel 39 de ani ai săi. Viata spor
tivă, de o rigoare de invidiat, pe 
care o duce Die îi permite să 
fie lingă noi cu bune rezultate.

— La „Circuitul" din R.F. Ger
mania au fost și cîțiva tineri 
Le-ad urmăr*! locul ?

— Siejur. ȘI încă cu mult In
teres. Vreau și eu să aflu, dacă 
se poate mai repede, cine „vine* 
Mihai Vantă este, cred, primul 
care promite mult. Jocul 
aspru, aproape complet cu 
serviciu și un 
bune mă face 
încredere.

— Și’ în Încheiere, întrebarea 
clasică : la ©e turnee urmează să 
ptartic;'pii ?

— La un „serial" pe zgură, 
pregătind astfel sezonul de la 
noi, din aer liber, cu alte cu
vinte meciurile din „Cupa Davis'

Ion GAVRILESCU

său 
un 

voleu destul de 
să-i acord mult?

fină Sinaia), dar 
ele s-au învechit, 
lizate mai recent 
cu noutățile ivite 
construcției de boburi. De a-
cum, însă, rezolvarea acestei 
probleme se pune de-a drep
tul acut ! Și, trebuie spus clar, 
posibilități există, așa cum 
s-a dovedit nu mai departe 
decît în acest sezon, cind re
prezentanții A.S. Tractorul au 
avut la dispoziție un bob nou 
și trei perechi de patine, con
struite din resurse interne, cu 
sprijinul conducerii șl tehni
cienilor întreprinderii. „Pentru 
ea boberii noștri să aibă vehi
cule bune, care să se înca
dreze in datele standard sta
bilite recent de F.I.B.T„ se 
Impune însă o colaborare 
strinsă, un permanent schimb 
de experiență intre specialiștii 
celor trei unități constructoare 
de boburi, o continuitate de
plină între proiectarea bobului 
și construcția propriu-zisă*, 
firma — pe bună dreptate 
Dorel Cristudor, fost 
țional, acum antrenor 
Tractorul

Colaborarea trebuie ti se 
manifeste. Insă. în toate do
meniile și 
activității 
Cele opt secții de bob aflate 
tn 
Carpați. Bucegi 
Tractorul, A.SA 
Poiana Cîmpina

activitate (C.S.O„ 
din 
din 
«I 

trebuie să înțeleagă, mai mult 
decît pînă acum, că bobul este 
considerat un sport Individual, 
dar că numai spiritul de echipă 
ii poate asigura o activitate 
normală și îi poate ereea con
diții de afirmare internațională. 
Doar în felul acesta frumoa
sele 
scris 
pre 
vor 
tență deplină și vor duce la 
dezvoltarea acestui sport pe 
măsura prestigioasei tradiții pe 
care o are In performanță.

• După cum ați luat cunoștin
ță din prospectul aflat In agen
țiile Loto—Pronosport, duminică 
17 martie va avea loo atractiva 
tragere specială LOTO, ears atri
buie câștiguri in autoturisme 
„DACIA 1300", excurs» în 
UJtS.S., precum șl tasportante 
sume de band cu valoare ffixă 
(50.000 leL, 10.000 lei, 5.004 iei 
etc.) șl variabilă. Pentru atri
buirea acestor câștiguri se vor 
efectua 7 extrageri, in 3 faze, cu 
tm total de 64 numere. Extrageri 
„legate* la toate cele 3 faze ede 
tragerii. Ctștiguriile suplimentare 
M suportă din fondul special al 
sistemului. Se poate participa pe 
variante simple, variante combi
nate șl combinații „cap de pod*, 
edilitate sută la sută sau In cotă 
de 25 la sută. Sîmbătă M martie 
este ultima zi de participare I

J1UL - A.S.Ă
R. Matei — N. Volnea șl Gh.

F. G BAIA MARE - STEAUA
M. Nețn — c. Pădurăriței (ambii din Oradea) șl M. Axe:

F. C ARGEȘ - GLORIA BUZĂU
L Velea (Craiova) — M. Nlcuiescu și M. Constantines 

București)
SPORTUL STUD. - F.GM. BRAȘOV

(Stadion Politehnica)
A. Gheorghe (P. Neamț) — Gr. Macavei (Deva) șl A. Porambota 

(Vaslui) ,
S. C BACĂU - UNIVERSITATEA CRAIOVA

Ș. Necșulescu — M. Ionescu (ambii din Ttrgovlște) și I. Tărean 
(Reghin)

CHIMIA RM. VÎLCEA - „POLI* TIMIȘOARA
O. Ștreng (Oradea) — C. Gheorghe (Suceava) și Gh. Ionescu 

(București)
. RAPID - F. C BIHOR

(Stadion ■Giulești)
FL Popescu — A. Morolanu (ambii din Ploiești) șl I. Crtctanescu 

(Rm. VHcea)
F. G OLT - POLITEHNICA IAȘI

M. Salomlr (Cluj-Napoca) — C. Popovid (C. Turzli) șl V. Tttceov 
(Drobeta Tr. Severin)

CORVINUL - DINAMO
R. Petrescu — L. Mâerean (ambii din Brașov) șl Gh. Constantin 

(Rm. VHcea) 
ora IC.

Campionatul înaintează. îna
intează, In ciuda acestei ierni 
parcă fără de sfirșit. înain
tează ta mijlocul unui interes 
sporit din partea spectatorilor 
față de cel manifestat ta anii 
trecuți. Și se pare că interesul 
este direct proporțional cu ele- 

I mentale care punctează etapele 
| returului competiției cu nr. 87- 

Care ar fi aceste elemente T 
Firește, ta primul rtad. lupta 
din fruntea dtasamentnhri. 
unde Steaua si Dinamo -*e țin 
de mină* șl înregistrează re
zultate identice, fie că joacă ta 
deplasare, fie acasă, și, ta al 
doilea rtad — firește —, .po
lul sud* al clasamentului, unde 
destule echipe se învtrtesc tn 
apropierea „lanternei*.

ȘI Steaua, ti Dinamo au ter
minat victorioase mecturfle 
susținute ta primele două e- 
tape ale returului, dar meciu
rile de azi se anunță. parcă, 
mai dificile- Vor confirma ele 
rezultatele de pini acum ? Am
bele vor evolua ta deplasare, 
fruntașa clasamentului la Baia 
Mare, tar ocupanta locului se
cund — la Hunedoara, 
tr-adevăr. partide 
trudt echipa din 
ocupă locul 13 si 
frtngere ar face-o să-și vadă 
șt mai periclitat locul din -A*. 
Ușor nu se anunță nici jocul 
iul Dinamo, la Hunedoara, eu 
toate că. dacă ținem seama 
de ultimele vești din forma
ția hunedereană. Corvinul nu 
va putea alinia „11 "-le com
plet.

Alături de sprintul echipe
lor Steaua și Dtaamo, parti
dele de pînă acum au scos ta 
evidență si revirimentul Uni
versității Craiova, pornită, se 
pare, pe fapte mari, pe mă
sura talentului, dar și a bunei 
pregătiri demonstrată ta a- 
ceastă primăvară geroasă de 
elevii lui FI. Halagian. De alt
fel. despre cralovenl se poate 
spune că ta etapa de azi și 
ta cea de sîmbătă vor fi exa
minatori severi pentru echipele 
din Moldova, ocupantele ulti
melor două locuri : Ștefănescu 
și echipa lui vor evolua azi 
la Bacău, iar la sflrșituî săp- 
tămlnii — la Iași. Două me
ciuri — pietre de încercare atlt 
pentru Sport Club, dt (i pen
tru Politehnica.

Și pentru eă a venit vorba 
despre aceste două formații, 
să arătăm că nu numai ele 
stat angrenate ta „hora* evi
tării retrogradării. într-edevăr. 
ultimele două (fin clasament 
au minus • la „adevăr*, dar 
F.C. Olt și r.C.M. Brașov, cu 
minus 4, nu 
tuație prea 
mație, chiar 
azi ta fata

devărutui. va juca cu Poli
tehnica Timișoara intr-un meci 
deschis oricărui rezultat. Ir. 
timp ce Rapid va Încerca să-și 
refacă — cit de dt — gola
verajul deteriorat la Petroșani, 
tn dauna lui F.C. Bihor, e- 
ehipa fostului antrenor al alb- 
vlșiniilor. Victor Stănculescu. 
un „11* care pare sub forma 
șl valoarea demonstrată in 
toamnă

o primă vedere, 
cel 

legătură să 
secundă și 
Mexic ? I La 
tentă, însă, 
tule concluzii, 
„omul" care a 
pîrtie Angliei 
Mark Haleley, cel care a mar
cat golul din Irlanda de Nord, 
actualul jucător de la Mjlan. 
pentru care Juventus este dis
pusă să-i cedeze pe... Rossi, 
Boniek și Vignola. Hateley, 
spuneam, era pînă mai ieri un 
necunoscut prin a doua ligă 
engleză, la Portsmouth. Hate
ley va împlini anul acesta 24 
de ani, nu-i nici prea tînăr. 
nici prea virstnic. este însă 
f carte talentat, vîrf modern, 
de forță, de percuție, cu o 
formidabilă lovitură de cap. o 
spaimă pentru portari, o temă 
de meditație pentru multi an
trenori. Pornind de la selecție, 
efectuată, uneori, cu atenție 
numai la... eșaloanele superi
oare. si sfirșind cu nevoia de 
risc pe care o reclamă orice 
lansare de excepție.

Acum, cind va începe curînd 
si la 
cunde.
• mai
supra 
chiar la nivelul Diviziei

puțin 
fie 
„mondialele1 
o 

se

titlul 
curios. Ce 

între divizia 
din

analiză mai a- 
pot trage des- 

Pentru că, iată, 
deschis, practic, 

spre Mexic.

noi returul diviziei se- 
cnncluzia se impune : 

responsabilă aplecare a- 
eșalonoloi secund și 

,C“,
ia Juniori. Atit seriozitatea se
lecției. cit si aria de selecție

a

în 
pe cind jucau in... 
în prezent. Să nil 
tînărul și talentatul 
a venit din „C“. de 
Moldova Nouă : din 
II-a. de la Delta 
urcat treptele con- 

i Siănescu ;
la Gloria

și Baiint
Bis-

trebuie îmbunătățite. Eșaloa
nele secunde au oferit sufi
ciente exemple de jucători ne- 
văzuți. neștiuți, care o dată 
urcați pe prima scenă au „cra
vașat* pînă au ajuns în lotu
rile naționale. Avem și în fot
balul nostru dcștule exemple, 
ta trecut (Mircea Lucescu și 
Mircea Sandu au debutat 
națională 
„B* !) și 
uităm că 
Belodedici 
la Minerul 
divizia
Tulcea. a 
sacrării 
s-a remarcat 
trița ; Fițurcă la Pandurii Tg.
Jiu. iar ultimul exemplu ni-1 
oferă acest S. Răducanu. de 
Ia Dinamo Victoria (de unde 
au mai promovat si Adoif. și 
Guda). care 
meci, 
ci ta cadrul 
oane. Anual

teste care aduc la supra
nume noi jucători talen- 
Si totuși, se cere o selec- 
permanentă și în 

eșaloanelor inferioare.
că există încă posturi desco
perite. tn echipe din „A“. în 
loturile reprezentative. Mark 
Hateley poate însemna un sti
mul pentru multi. Selecționeri 
și jucători !

Si nu

s.

meci deînscrie
în orice echipă, 
formației campi- 

se fac trialuri la
„B*. 
față 
tați, 
tie cadrul 

Pentru

Mircea M. IONESCU

Ieri, îi întilnirea amicală de juniori*

R.D. GERMANA ROMANIA 3-1 (1-0)
NECSTADT. J (prin telefon). 

Pe stadionul Fortschritt din lo- 
eabtate a avut loc partida aml- 
ealâ dintre aeiecpor.atele de ju
stei (PXFA -M) ale R. ~ 
Germane Șl TtomAnlri Tnttintraa 
s-a Încheiat cu scorul de 3—1, 
tn favoarea tinerilor jucători din 
R.D. Germană. Chiar din prime
le minute, jocul a fost foari fi
nim! t, ambele echipe acțlonlnt. 
ofensiv șl firesc au apărut șl o- 
caztile de goL După două atacuri 
mal incisive ale gazdelor (min. ! 
Xeltzel — șut de la distanță șl 
min. 5 Wekelt — șut peste bară), 
JunlcrU noștri, in mln. 7. au 
acut sah-mat apărarea adversă : 
Cristian Sava a țlșnlt printre 
fundași: centrau șL ajuns la 7 m. 
a fost ..cosit* de Neltzel. dar 
arbitrul a lăsat jocul să conti
nue. In min. si apărarea noas
tră a cedat : fundașul Werther a 
urcat tn atac, a centrat tn careu, 
tar KRUSSE. nesupravegheat, a 
reluat balonuț tn plasă.

In min. 50 juniorii noștri 
tează o ocazie rarisimă.
Strata, care a trimis afară de la 
4 m 1 Ceea ce n-am reușit noi 
reușesc adversarii care majorează

D.

ra- 
prin

PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI 
„B“ — LA 16 MARTIE. Bi
roul F.R.F. a hotărît ca prima 
etapă a Diviziei „B“ să se 
dispute sîmbătă 16 martie, la 
ora 16, iar campionatul repu-

MAI MULTA INSISTENȚA
aduna 3 (!) puncte

primelor două echipe, Steaua și 
Dinamo.

O observație, totuși, se impu
ne. Jocul la atac al echipelor 
primei divizii e In continuare

Șuturi Pe poartă Cornere

Univ. Cv. — F.C. Baia Mare 18— 5 11— 2 13— 4
Gloria — S.C. Bacău 14—12 6— 6 6— 2
„Poli*. Tim. — Corvinul 19—10 11— 3 20— 2
Steaua — Chimia 23— 5 11— 0 10— 1
F.C.M. Brașov — F.C. Argeș 17— 5 9— 4 15— 2
Jiul — Rapid 14— 3 9— 2 10— 1
Dtaamo — F.C Olt 27— 5 15— 2 18— 4
F.G Bihor — A.S.A. 7— 3 1— 1 5— 2
Polit Iași — Sportul stud. 10— 6 7— 1 3— 2

149—54 80—21 100—20

Destul de bună cifra șuturilor 
la poartă expediate de echipele 

gazdă. De asemenea șl cea a șu
turilor realizate de echipele in 
deplasare — tn orice caz supe
rioară multor etape din tur. Să 
menționăm eforturile ofensive 
ale echipelor „mici*, Politehni
ca Timișoara și F.C.M. Brașov, 
eu cifre apropiate de cele ale

puțin productiv. E suficient să 
arătăm eă echipele gazdă, eu 
100 de cernere, reușesc doar 80 
de șuturi pe poartă. Ca să nu 
anal vorbim de faptul că echi
pele tn deplasare șutează doar 
de două ori pe meet

In general, se consideră eă 
un joc de contre, eu atacuri la 
ambele porți, trebuie să fie 
imul în care la trei atacuri ale

scorul tn min. 58. tn urma unei 
aze confuze, arbitral acordă 

penalty, pe care 11 transformă 
LIEBERS. După 4 minute, același 
LIEBERS înscrie din nou. In
mln, 73 DANIEL SAVA, cu on 
șut de ta distanță, a redus din 
handicap. In 
fost eliminat

min. 81 Stroia ■ 
pentru joc dur.

Arbitrul V. 
mătoarele formații :

Ziller a condus ur-

RJJ. GERMAl.’A : zanlrato — 
Werther, Neitzel, Ritter, Schuster 
— Rohrborn, Wekelt (mln. 68 

Prosse (mln. 76 
— - Liebers,

88 ziemmerman).
Schubert).
Hohmman) — Krolbert, 
Krusse (min.

Șerban — Beje- 
Aldea, Drăgllă — 

57 Anton). Spătaru

ROMANIA : 
nara, Stroia. 
Dineu (min. 
(min. 35 Răducanu). D. Sava — 
Strizu (min. 26 Năstase). Harșâni, 
Cr. Sava.

Joi, la Neugersdorf va avea loo 
partida revanșă.

Pompiliu VINTiLA

bllcan de juniori I în aceeași zl 
la ora 14.

DIVIZIA „C“ va începe la 
data de 24 martie, ora 11, jar 
campionatul republican de ju
niori II în aceeași zi la ora 9.

ÎN ATAC!
din două șuturi
echipei gazdă să se producă 
două ale oaspeților. Din acest 
punct de vedere, raportul șutu
rilor la poartă — sugerînd in 
mare alternanța fazelor de a- 
tac — este de 3—1, cel ăl șu
turilor pe poartă e și mai pu
țin echilibrat (4—1), iar cel al 
comerelor oferă oarecum ima
ginea unui joc într-o singură 
jumătate de teren.

Fotbalul nostru așteaptă mal 
mult sub raportul riscului In a- 
tac. Sub raportul insistenței. E 
adevărat, echipele se simt une
ori atrase de... randamentul in 
materie de puncte al unor par
tenere de Întrecere. (în etapa 
de duminică ar fi cazul Sportu
lui studențesc și al echipei mu
reșene : TREI PUNCTE MARI 
din... 2 șuturi pe poartă 1). Dar 
asta nu poate fi o soluție 
timp.

Echipele noastre nu dau 
ce pot la capitolul ofensivei, 
poate fi mal edificator decît 
faptul eă S. C. Bacău, obligată 
să Joace la atac, a reușit să 
expedieze 12 șuturi la poartă în 
deplasare ? E 
reușit nici un 
altă problemă.

în

tot 
Ce

adevărat, rtu a 
gol. dar asta e

loan CHIRILA



TURNEUL INTERNAȚIONAL* 
DE ȘAH AL ROMÂNIEI

In sala Roreasca din Capitală

lin saloanele hotelului ,,Oltul" 
Cin stațiunea Călimănești-Că- 
Mulata au continuat întrecerile 
Șln cadrul Turneului internațio
nal masculin de șah al Româ
niei, ediția 1985. Arbitrul inter
național Anghel Matei ne-a co- 
îmunicat „fișa tehnică" a con
cursului : iau parte 10 maeștri 
Internaționali și doi maeștri 
F.I.D.E., media Elo este de 2411 
p. ceea ce situează turneul pe 
treapta a 7-a în scara federa
ției internaționale, Sînt nece
sare 6,5 p, pentru obținerea no
tei de maestru internațional 
sau confirmarea acesteia.

Runda a 2-a a prilejuit o se
rie de întîlriiri interesante, ur
mărite de numeroși turiști pre- 
zenți în aceste zile în frumoasa 
localitate balneară de pe ma
lul Oltului. O prestație exce
lentă a avut-o, în a doua reu
niune, fostul nostru campion 
O vid iu Foișor, care l-a învins, 
după întrerupere, pe maestrul 
internațional cubanez Le
xis Ortega. Cu o victo-

AU FOST DESEMNAJI ÎNVINGĂTORII IN „CUPA FELIX*
Săptămîna trecută au luat 

sfîrșit la Băile Felix întrecerile 
din cadrul „Cupei *elix« la 
șah, competiție tradițională, ca
re a reunit la actuala ediție a- 
proape 250 de participant! din 
diferite centre ale țării. în gru
pa maeștrilor, victoria a reve
nit șahistului clujean Dorel 
Oltean (Electrometal Cluj-Na- 
poca), care a cules 8,5 puncte 
pe distanța celor 11 runde. Pe 
locul al doilea s-a clasat Pe
tru Dodu (Minerul Moldova 
Nouă), cu 8 p, iar al treilea a 
fost Cicerone Spulber (Vulcan 
București), dintr-un lot de cinci 
concurenți cu cîte 7 p fiecare. 
Foarte disputată a fost între
cerea în grupa fetelor, unde 
trei concurente și-au împărțit 
locurile pe podium, cu cite 7,5 

tie prețioasă a continuat gl 
Dorel Oltean, învingător asupra 
lui Aurel Urzică. într-o poziția 
grea, acesta din urmă a depă
șit timpul de gîndire. A treia 
partidă decisă a rundei a-a 
disputat Intre loan Mărfișescn 
și iugoslavul Dușan Indjld. Ju
cătorul nostru s-a dovedit ne
inspirat, ca și în prima rundă, 
fiind Învins cu piesele albe. 
Două rezultate de egalitate s-au 
înregistrat în întîlnirile Peter 
Lukacs — Paul Joița și Con
stantin Ionescu — Raj Tisch- 
bierek. A fost amînată partida 
Ralf Lau — Laszlo Hazay. Re
miză ta întrerupta din prima 
rundă Paul Joița — Constantin 
Ionescu.

După două runde, patru ju
cători acumulează cîte 1,5 
puncte : Foișor, Tlschbierek, 
Indjld șl Oltean. în runda a 
3-a au loc partidele : Joița — 
Ortega, Foișor — Lau, Tisch- 
trferek — Lukacs, Indjid — Io
nescu, Oltean — Mărășescu și 
Hazay — Urzică.

p, clasate în această ordine : 
Mariana Caravan (C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea), Tamara Bogdan (Mon
diala Satu Mare) Teodora Ru- 
su (Voința Aiud). Iată și câști
gătorii celorlalte grupe mascu
line : cat I — C. Stan (C.S.M. 
Borzești) 9 p ; cat II — M. 
Ungureann (Preparatorul Lu- 
peni) 10 p ; cat III — I. Daina 
(Chimia Oradea) 9,5 p. Remar
cabilă organizarea asigurată de 
forurile locale din stațiune (di
rector, I. Damian), C.J.E.F.S. 
Bihor și asociația sportivă Lo
tus Băile Felix.

• Festivalul șahist dotat cu 
„Cupa Metalul" debutează, la 15 
martie în Capitală, în organi
zarea clubului sportiv Metalul 
(șos. Pantelimon 375).

DOUĂ MARI COMPETIȚII DE SPADĂ
tncepind d« joi, «ata Ho- B. Sxabo, M. 4 L Popa, A. 

zeaaca din Capitali w g&Bdol
doui mari oompetițil interna- 
țlonate da scrimă. în prima zl 
ae vor tatii ni, ta cadrai tra
diționalului patrulater da spa
dă, echipele Franței, Italiei, 
României și Ungariei. Cu a- 
cest prilej, iubitorii scrimei 
var putea urmări pe planșa 
reprezentanții unor reputate 
școli de spadă, echipele Fran
ței șl Italiei urci nd pe podiu
mul ultimei ediții a Jocurilor 
Olimpice, prima obținlnd me
dalia de argint, cealaltă „bron
zul". în echipa Italiei var e- 
volua 8. Bellone. A. Mazzoni 
și 8. Cuomo, din echipa meda
liată la Los Angeles. în timp 
ce ta formația Franței va fi 
prezent doar J. M. Henry din
tre medallații la J.O. ’84.

Vineri și sîmbătă se va des
fășura ediția 1985 a Campio
natelor internaționale de spadă 
ale României, dotate cu «Me
morialul Mihai Savu", la care 
vor participa spadasini din 8 
țări : Bulgaria, Cehoslovacia. 
Cuba, Franța, Polonia, R. D. 
Germană, Ungaria și România. 
Printre spadasinii români, pe 
listele de concurs se află F. 
Ni colac, N. Bodoczl, S. Saitoc,

„MONDIALELE" DE CROS
La 24 martie vor avea loc la 

Lisabona campionatele mon
diale de cros, cu Întreceri pen
tru seniori, senioare și juniori. 
Din echipa feminină a U.R.S.S. 
vor face parte : Tatiana Pozd- 
niakova, Olga Bondarenko, Iri
na Bondarciuc, Maria Rodșen- 
kova și Talana Sokolova. în 
echipa S.U.A. se remarcă pre
zența lui Craig Virgin (29 ani) 
de două ori cîștigător al titlu
lui mondial de cros ta 1980 și 
1981.

Pop, M. I'eicușln. B. Ml- 
trăchloiu. Toate reuniunile var 
începe la ora 8,30

La Bonn s-a desfășura! tra
diționala competiție internațio
nală de sabte .Turneul celor 
7 națiuni", te care a participat 
șt reprezentativa României al
cătuită din sabreril AL Chlcu- 
ilță, FL Păunescu, V. Szabo, 
L. FUlpolu șl L Pop. Echipa 
noastră, care a înregistrat pa
tra victorii (9—1 cu R.F.G. H, 
9—8 ca Bulgaria. 9—5 cu Po
lonia. 9—4 cu Franța) șl trei 
Infringed (8—9 cu UJLS.S., 
R.F.GL I șl Italia), s-a clasat 
pe locui 3, în urma formațiilor 
U.RJ5.S. șl Italiei, și Înaintea 
echipelor Bulgariei, Poloniei, 
R.F.G. și Franței.

AUIOMODILIȘII POM ANI 

IN „RALIUL PORTUGALIEI"
S-a Încheiat .Raliul Portu

galiei", etapă în Campionatul 
mondial pe mărci, disputat, 
timp de 4 zile, pe o distanță 
de 1455 km, cu 47 probe de 
clasament. Plecarea a avut loc 
din Estoril, iar sosirea în a- 
eelașl oraș, unde, in ultima e- 
tapă, pe autodrom, s-a desfă
șurat un slalom pentru depar
tajare.

Cele două echipaje româ
nești, pe mașini Dada, au o- 
cupat — într-o companie se
lectă — locurile 18 și 19 in 
.clasamentul general (din 28 
autovehicule care au terminat 
cursa) : Ștefan, Scobal, respec
tiv Balint, Zărnescu.

„COSMOS" PRAGUL LAIIMLNÎUIUI

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • La Cosfond, 

med ta oală intre echipele An
gliei și S.UJL 73—76. Băr
bați : M m : McFaslene (A) 6,65 | 
408 m : Lowery (S.U.A.) 47,19 j
3008 m : Lewis CA) 7 55,67 ; taăft- 
țtane : Wiiflltams (S.U.A.) 2,21 m ; 
1 mWĂ : Spivey (S.U.A.) 3 57.29
• CSusoaie (Italia) : cros mascw- 
litav pe 9 km : L Alberto Cova 
CTitiatta) 28:1IL La femei, pe 4.8 
km,, a aQșfâgajt Agnese Potssamai 
qxaflia) în 18:41.

BASCHET a Campionatul mas
culin al U.R.S.S. a fost câștigat 
de Jaighlrds Kaunas cane a dis
pus, ta ultimul meal', cu 77—75 
Odupă pirelimtgiiri) de TSKA Mos
cova. La 19 martie, la Grenoble, 
Jalghtris va evoluia în finala „Cu
pei cmpelor", cu BC Barcelocia.

CICLISM • După cea de a 
patoa etapă a cursei Manea Tttr 
remtană — Marea Adriiatiucă (Siao 
mano — Porto Recanati, 198 km) 
pe primele locuri ale clasam entu- 
lua general se află : Acacio Da 
Silva (portugalia) 22.412L7, Greg 
Lemocid (S.U.A.) La 3 s» Joop 
Zotemelk (Olanda) La 6 s. Olan
dezul Hans Daams a terminat 
învingător ta cursa de la Ichrbe- 
gen (iBdgia) parcurgând 2UL km 
tn 5.23 50. In același tâmp a so- 
sdit și belgianul Eric Stevens.

MOTO CICLISM a „-Cursa de 
200 mile* de la Daytona Beach
(S-U^A.) are următorul „po
dium* 2 1. Freddie Spencer
OSALA.) pe „Homdia* medie orară 
de 165,70 km, 2l Was Colley
(S.U-A.) pe „Hondia- la 16,26 ■, 

31 Jeff Haney (IS.UA..) pe Honda.
ȘAH • In runda a treia a tur- 

neuM de la Linares, Ljuibojevdcd 
l-a învins pe Korcinoi, MUes a 
remizat cu Hiibner, ca șl Tt- 
mman cu Spasski etc. Clasamen
tul : L Hiibner și LjubojevDcL 2J 
p, 2. Korchnoi 2 p, 4. Spasski, 
MMes, Portisch CL) cu 1,5 p.

TENIS • Cremona, „Cupa Do- 
noțpeli, de lamă" pentru juniori 3 
finala : Austria — Olanda 4—1, 
pentru locurile 3—4 : Ceho-
Bflovacăa — RT.G. 4—1 • K6nd>- 
gswinter (RJ-GJ, „Cupa Euro
pei, de iarnă* pentru cădeți 1 
Franța — Austria 3—2, pentru 
locuirile 3—4 : DtaJia — Olanda
3—2 • Turneul de la Indiana- 
polla, ta finală : Kathy Horvaitb— 
EHse Burgin (ambele S.UAA 
5-2» 6—4.

„CUPA 3AVIS“ 
DIN NOU ÎN 
ACTUALITATE
A început o nouă ediție a celei 

mai populare și mai Importante 
competiții a tenisului mondial : 
„Cupa Davis". Șl anul acesta, 
desfășurarea întrecerilor se face 
după aceeași formulă : o grupă 
mondială cu 16 echipe, din riadul 
cărora se va alege formația câș
tigătoare, și grupe zonale geogra
fice, la încheierea cărora vor fi 
aflate echipele care urmează să 
promoveze anul viitor in primul 
eșalon valoric.

Să reamintim rezultatele primu
lui tur al grupei mondiale : Ja
ponia — S.U.A. 0—5, R.F.G. — 
Spania 3—2, U.R.S.S. — Cehoslo
vacia 2—3, Argentina — Ecuador 
1—4, Paraguay — Franța 3—2, 
Iugoslavia — Australia 2—3, India 
— Italia 3—2, Chile — Suedia a- 
mînat (pînă, cel tîrziu, la sfîrșitul 
lunii aprilie). Cu excepția scoru
lui net (5—0) cu care tenis manii 
americani i-au învins pe niponi, la 
Kyoto (cu o formație nouă : Eliot

CONCURSURI DE SCHI
ST. MORITZ. Cursa de schi 

mare fond a fost cîștigată de 
elvețianul • And Griinenfelder 
care a parcurs 42,9 km în 
1.37:15,7.

BOROVET. Slalomul uriaș 
contînd pentru „Cupa Europei" 
s-a încheiat cu succesul schio
rilor austrieci Rudolf Nierlich 
2:22,34 șl Helmut Mayer 2:23,77.

SCHONWALD. Concurs de 
sărituri de la trambulina de 
70 m, din cadrul „Cupei Euro
pei" : Valentin Boișcikov (Bul
garia) 223,5 p (85,5 m + 83,5 
m).

COMPETIȚIA DE HALTERE 

DE LA EREVAN
competiția de haltere desfășura

tă săptămîna trecută în capitala 
R.S.S. Armene a prilejuit un 
succes, pe linie, al hăl terofimor 
sovietici, învingători la toate cele 
10 categorii : 52 kg : Bronislav 
Bijik 240 kg, 56 kg : Oksen Mlr- 
zoian 282,5 kg. 60 kg : Iurlk Sar- 
kizian 200 kg, G7,5 kg : Vladimir 
Kuznețov 330 kg. 70 kg :Ivan Von 
345 kg, 82,5 kg : Anatoli Karpatr
337.5 kg, 90 kg : Viktor Solodov 
395 kg, 100 kg ; Viktor Sevtșîk
382.5 kg, 1.10 kg : Iuri Zaharevici 
405 kg, +110 kg : Aleksandr Gu- 
niașev 420 kg.

Paraguay anul Victor Pecci (stingă) string e mina adversarului 
său, francezul Yanick Noah, pe
2—6, 8—6, 10—8.

Teltscher, Aaron Krickstein, Ken
Flach șl Robert Seguso) șl a ce
lui de 4—1 ou care ecuadorlenll 
au dștlgat, în deplasare, la Bue
nos Ataes, în Argentina, ta rest 
toate partidele s-au încheiat la 
limită (3—2) cu victorii, Intr-un 
fd, prevăzute de specialiști. Poa
te doar calificarea mai dificilă a 
Australiei (cîștlgătoarea „Cupei 
Davis" in 1983) se abate puțin 
de Ia ceea ce se aștepta.

Turul doi, al sferturilor de fi
nală, va avea loc abia la începu
tul lunii august șl va opune e~ 
etapele : S.U.A. — R.F.G., Ceho
slovacia — Ecuador, Australia — 
Paraguay, India — învingătoare* 
din meciul Chile — Suedia.

FOTBALmei^idiane
IUGOSLAVIA (ei. 21). F.C. Sa

rajevo — Tuzla l—fl, Pristina — 
Split 1—1, Steaua Roșie — Novi 
Sad 4—0, Skoplje — Niksld 0—0, 
Bugojno — Rijeka 1—1,. Mostar 
— Vinkevld 1—1, Niș — Zeleznl- 
cear 0—0, Osjek — Dinamo Za
greb 2—1, Titograd — Partizan
2—1. Pe primele locuri : F.C. Sa
rajevo 29 p, Split 27 p, Zeleznl- 
cear 24 p. Pe ultimele : 16—18. 
Pricina, Vlnkovlcl șl Novl Sad 
cu cîte 17 p.

BELGIA (et. 22). La Gantolse — 
Anderlecht 0—1 St. Nicolas — 
Waregem 1—2, F. C. Bruges — 
Beerschot 3—1 Seralng — Loke- 
ren 2—1, Courtral — standard 
0—0, Antwerp — Beveren 0—0, 
Llerse — Cercle Bruges 0—2, Wa
tershed — Malines 2—0, Racing 
Jet Bruxelles — F. C. Ltege 1—2. 
Pe primele locuri : Anderlecht 39 
p, Waregem 33 p. Pe ultimele : 
15—17. Beers c hot, Lierse, St. Ni
colas cu"clte 15 p, ie. Racing Jet 
10 p.

care l-a învins cu 6—8, 15—13, 
Laserfoto : AP-AGERPRES

Iată șl clteva rezultate din zone, 
in turul doi : ASIA s Shanghai : 
R. P. Chineză — Hong Kong 3—2, 
Auckland : Noua Zeelandă 
Taiwan 4—1, Islamabad : Pakis
tan — Coreea de Sud 1—4, Bang
kok : Thailanda — Flllplne 1—4.

AMERICA: Caracas: Venezuela
— Brazilia 0—5, Punta del Este : 
Uruguay — Columbia 2—3, Chicou
timi (Quebec) : Canada — Caral- 
be 4—1, Ciudad de Mexico : Mexic
— Peru 3—2. învingătoarele s-au 
calificat pentru semifinalele zo
nale.

Partidele din cele două zone 
europene vor avea loc la 10—12 
mal. România va evolua însă la 
14—16 Iunie, cu învlngătoarea din
tre Turcia șl Iran.

AUSTRIA (et. 17). Donawltz — 
Rapid Viena 1—1, Grazer A.K, — 
Innsbruck 2—L Klagenfurt — 
Sturm Graz 0—2, Salzburg — El- 
senstadt 0—3, Austria Viena — 
Splttal 3—0, Voest T.lnz — LASK 
0—1, Wiener Sportclub — Ad mira 
Wacker Vlena 4—4, Vlena — 
Favorit Vlena 0—2. Pe primele 
locuri : Austria Viena 30 p, Rapid 
Vlena 26 p, LASK 21 p. Pe ulti
mele : 15. viena 10 p, 16. Salz
burg 9 p.

OLANDA (et. 20) Deventer — 
Enschede 2—1, AJkmaar — Excel
sior 1—1, Kerkrade — Volendam 
1—0, Feyenoord — Eindhoven 2—2, 
Utrecht — Haarlem 0—2, Gronin
gen — Zwolle 1—0, Den Bosch — 
Maastricht 0—2, Sittard — Sparta 
Rotterdam 3—0, Ajax — Breda 
6—1. Pe primele Jocuri : Ajax 35 
p, Eindhoven 32 p Feyenoord 27 
p (din 18 jocuri) Pe ultimele: 17. 
Zwolle 12 p, 13. Breda 10 p.

0 Azi, la Atena, are loc meciul 
amical dintre reprezentativele 
Greciei șl Italiei.

CARNET EXTERN
\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Soccerul in S.U-A. a cunos
cut în ultimii ani, o marc 
afluență de public. Este sufi
cient să ne amintim doar de 
meciurile turneului final al
J.O.  de la Los Angeles, etnd 
marile stadioane au fost „pli
ne ochi", cum se spune. Po
trivit comentariilor presei 
occidentale, „spectatorilor 
nord-americani le place fot
balul clasic, dar — din pă
cate — tinerii nu-I prea prac
tică!* Intr-adevăr, dacă nu 
există o bază mare de masă, 
cu echipe de copil și juniori, 
talentele nu au de unde să 
răsară. Totuși, pentru a sti
mula popularizarea acestui 
sport, în preajma anului 1970, 
N.A.S.L. (North A- 
merican Soccer Lea
gue) a înființat o 
ligă profesionistă, 
cu formații alcă
tuite din jucători e- 
uropenl și din alte 
continente, ce e 
drept, cam toți la sfîrșitul 
carierei, dar care, prin numele 
lor celebre, au asigurat rețete 
fabuloase, pentru că stadioa
nele începuseră să devină ne
încăpătoare I

Un exemplu, în această di
recție, l-a constituit formația 
„Cosmos* din New York, cu 
celebrii Pelă, Chinaglia, Be
ckenbauer, Neeskens etc. Ast
fel, „Cosmos*, departe de a 
fi fost o echipă formată din 
americani, a cîștigat de etnd 
ori campionatul (1972, 1977,
1978, 1980 șf 1982). în primul 
său an de existență, „Cosmos* 
a avut o medie de spectatori 
cifrată la 2 628. ajungînd, în 
anii de glorie, la 47 865 (1978).

Ce se intîmplă acum la 
„Cosmos* T Anul trecut, me
dia spectatorilor a fost de 
12 896 I Această scădere brus
că a afectat considerabil înca
sările clubului, care are acum 
un deficit financiar de două

Aspect dintr-o întîlnire din campionatul de fotbal al Austriei 
(Austria — Viena S.C.). Telefoto : AP — AGERPRES

milioane de dolari î Așa cum 
comentează Agenția „France 
Pnesse*, situația clubului este 
dezastruoasă, pentru că „ni
meni din rîndul marilor ban
cheri nn mai vrea să sub
venționeze această echipă fără 
perspective, serios compro
misă*. Pe de altă parte, com
portarea slabă a foștilor cam
pioni, care anul trecut au su
ferit 20 de înfringerl și au ob
ținut doar 9 victorii, se ex
plică prin faptul că marii ju
cători au dispărut, iar alții 
noi nu au mai venit. Actualul 
președinte, italianul Luigl Chi- 
naglia, face naveta între New 
York și Roma, doar-doar va 
găsi „cliențl* cu nume sonore 

Pe care să-i aducă 
la „Cosmos*. Dar 
cel solicitați nu sînt 
dispuși să vină la 
un club falit. Trus
tul „Wamer Co
mun icatlon* (care a 
acordat o subvenție

de 60 la sută, și-a redus con
siderabil suma), iar un pro
prietar de garaje care a 
oferit favoruri jucătorilor, 
l-a obligat să restituie mași
nile donate de el. Managerul 
de la „Cosmos", Poppe Pin
ten, spunea : „într-un fel, ar 
fl mai bine să se sfirșească 
cu acest club*.

Iată, așadar, care este dez- 
nodămînUil echipelor ce nu au 
cadre proprii șl nu trăiesc — 
cum se zice — pe picioarele 
lor ; acolo unde profesioniștii 
vin doar pentru căpătuială, și 
apod dispar......... Cosmos* nu
este singurul exemplu în fot
balul profesionist „Made in 
U.SA“. „Avînd foarte puține 
echipe înscrise pentru noul 
campionat, rămîne incertă 
desfășurarea, în continuare, a 
ligii profesioniste", a declarat 
un purtător de cuvînt al 
N.AJS.L.

Ion OCHSENFELD
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