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Punct linul în competițiile de masâ

din cadrul Daciadei

j» CUPA A 65-a ANIVERSARE A U.T.C
LA SCHI SI SANIE A RELEVAT

FRUMUSEȚEA SPORTURILOR DE IARNA
Dintre toate finalele pe țară 

ale etapei de iarnă a Daciadei 
programate în splendida așe
zare bucovineană Vatra Dor- 
nei, cele care s-au bucurat de 
condiții naturale deosebite au 
fost de departe cele dotate cu

4 PAGINI Miercuri 4 martie 1987

„Cupa a 65-a aniversare a 
U.T.C." pentru tineri între 
14—19 ani. După zile cu tem
peraturi pozitive care au în
greuiat desfășurarea ultimului 
act al competițiilor preceden
te („Cupa U.G.S.R." și „Cupa

PREDEAL, 3 (prin telefon). 
Ninge la munte din belșug, 
vrînd parcă să se recupereze 
lipsa de zăpadă de la începutul 
sezonului de schi. Pe Valea 
Rîșnoavei șl pe Clăbuoet între
cerile celei de-a XI-a ediții a 
Spartachladei de iarnă a Ar
matelor Prietene continuă în 
bune condițiuni.

Așteptată cu multă nerăbda
re și speranțe, cursa de ștafe
tă de 4X7,5 km. a biatloniști- 
lor a fost, așa cum se preve
dea, interesantă, frumoasă și 
urmărită de o numeroasă „asis
tență. în urma pregătirilor e- 
fectuate și a rezultatului bun 
al lui Mihai Rădulescu în 
cursa de 10 km. se aștepta ca 
ștafeta noastră să realizeze o 
clasare cît mai bună. Dar bă
ieții, deși au avut prestații 
foarte bune în poligon — nu 
au înregistrat nici o tură de 
penalizare — au pierdut teren 
în alergarea pe schiuri, ceea ce 
i-a privat de o clasare mai 
bună. încă după primul schimb, 
ștafeta U.R.S.S. (cu biatloniști 
laureați ai marilor competiții

internaționale) s-a instalat la 
conducere, prin Vladimir Ali
kin, care a fost urmat, surprin
zător, de bulgarul ........... ~
jilov și de Jurgen 
Germană), apoi de 
și Bronislav Kurjik 
cia). La al doilea 
tuația s-a menținut neschim
bată, doar că sportivul sovietic 
Vladimir Țiganov a mărit a- 
va tisul echipei sale față de ur
măritoare. Reprezentantul nos
tru Vladimir Todașcă, cu tra
geri foarte precise și rapide în 
poligon, l-a depășit pe ceho
slovacul Jaroslav Pinz. încer- 
etnd să se apropie de... po
dium. In schimbul 3, echipa 
U.R.S.S. a continuat să se dis
tanțeze prin Serghei Antonov, 
în timp oe Mattias Jakob (R.D. 
Germană), deși a executat un 
tur de penalizare, a reușit să-1 
depășească pe bulgarul Spasov, 
ureîndu-și echipa pe locul 2 al 
clasamentului. In ultimul

Vasili Bo- 
Wirth (R.D. 
Sorin Popa 
(Ceho-slova- 
schimb, si-

Paul IOVAN

(Continuare tn nag a 4-a)

HOCHEI: DOUĂ PARTIDE CU MULTE GOLURI
Pionierul"), în preajma fina
lelor uteciștilor zăpada și-a 
făcut reapariția, apoi s-a insta
lat gerul, temperatura scăzînd 
pînă la —23 de grade Celsius, 
solid iflcînd pîrtiile și anticipînd 
curse rapide la toate probele. 
Cum au și fost ! Pentru public 
(numeros și entuziast) — un 
plus de atracție ; pentru con- 
curenți — precauții firești, 
chiar și la manșele de antre
nament. Pînă la urmă totul a 
ieșit bine, ierarhiile fiind cele 
stabilite — înainte de orice — 
de pregătirea și valoarea fina- 
liștilor.

Schiorii în proba de fond, de 
pildă, au avut în Adrian Rimbu 
(Liceul industrial din Rîșnov) 
și în Ana Costea (Liceul ind. 
nr. 8 din Baia Marc) sportivii 
cei mai îndreptățiți la... prima 
dintre treptele podiumului de 
premiere. Ambii cîștigători sînt 
sportivi care practică schiul

Astâzi, meciul decisiv pentru cîștigarea locului I
Ieri au continuat, la patinoa

rul „23 August" din Capitală, 
partidele Turneului de hochei pe 
gheată din cadrul Spartachladei 
de iarnă a Armatelor Prietene. A 
fost o zi cu multe goluri marcate: 
18 1

Formația noastră a avut zi li
beră.

BULGARIA — CEHOSLOVACIA 
0—9 (0—3, 0—5, 0—1). Deși S-a
încheiat cu acest scor, partida 
nu s-a desfășurat chiar tot 
timpul într-un singur sens, cum 
s-ar lăsa de înțeles. Hocheiștll

bulgari, inferiori la toate capi
tolele, dar în primul rtnd ia pa
tinaj, au avut ambiția să iasă 
la contraatac, numai că acțiuni
le lor s-au stins cel mai adesea 
la cea de a doua linie albastră. 
Rareori s-au apropiat de poarta 
lui Svoboda, in minutul 10 (la

Mirceo COSTEA 
Mircea TUDORAN

(Continuare in pag a 4-a)

Secven(ă din întrecerea finală a fetelor — proba de schi alpin 
Foto : Gabriel MIRON

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag 2-3)

Astă-seară, la Ankara, intr-un joc amical de fotbal

ECHIPA ROMÂNIEI iNTlLNEȘTE REPREZENTATIVA TURCIE!
© Ultimele preparative din ambele tabere • Meciul începe la ora 18 și va fi condus de un arbitru iugoslav

ANKARA, 3 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Timpul 
scurt petrecut în capitala Tur
ciei, de la sosirea noastră aici, 
a fost însă suficient pentru a 
pătrunde în ambianța locală, 
a fotbalului țării gazdă, al că
rui cap de afiș competițional, 
în acest mijloc de -săptămînă 
— meciul amical dintre pri
mele reprezentative ale Româ
niei și Turciei — este urmat 
de jocul Besiktas — Dinamo 
Kiev, programat să se desfă
șoare tot miercuri, la Istanbul, 
în cadrul sferturilor de finală 
ale C.C.E. Venind însă vorba 
de Dinamo Kiev, să precizăm 
că partenera acesteia din Su- 
percupa europeană, campioana 
noastră. Steaua, a produs o ex-

celentă impresie și în Turcia, 
prestația fotbaliștilor români, 
urmărită pe micul ecran, stîr- 
nind admirație în rîndurile co
mentatorilor de sport și a teh
nicienilor. De altfel, pe grupul 
masiv al jucătorilor steliști 
contează. firește, antrenorul 
Emerich Jenei în alcătuirea 
„U“-lui care va intra pe te
ren în acest prim și totodată 

_ ultim joc-test înaintea meciului 
' cu echipa Albaniei, din preli

minariile Campionatului Eu
ropean.

„Internaționalii Stelei — ne 
spunea Emerich Jenei. în 
timpul antrenamentului care 
a avut loc marți dimineața, 
pe stadionul „19 Mayis" — 
împreună cu ceilalți titulari

(Lung, Ungureanu, Klein, Că
mătarul as'gură formației. în 
momentul de față, un ridicat 
grad de omogenitate și. în

Gheorghe N1COLAESCU

(Continuare in vag 2-3)

Consemnări după ctimpionattlc <i( lefilor juniori

STARTUL E IMPORTANT,
DAR FINIȘUL MARCHEAZĂ PERFORMANȚA!

Cu cîteva excepții — majo
ritatea constituindu-le selec- 
ționabilii pentru foarte apro
piatul Cros pentru pace și 
prietenie al popoarelor balca
nice —, Campionatele Republi
cane de sală de la Bacău au 
adus în concurs tot ce are mai 
bun la această oră eșalonul 
juniorilor I. Fapt care a de
terminat, pe de o parte, con
firmări ale unor tinere talen
te. candidați și anul trecut 
pentru marea întrecere juve
nilă (respectiv, premiera Cam
pionatelor Mondiale, de la A- 
tena), iar, pe de altă parte, 
apariții mai puțin scontate pe 
podium, care l-au și pus pe 
gînduri pe antrenorul federal 
pentru juniori, Vasile Mure-

șan, în perspectiva evenimen
tului nr. 1 al sezonului inter
național 1987, Campionatele 
Europene, de la Birmingham

Desigur că prezența la start 
a atletelor Alina Astafci (înăl
țime), Mirela Belu (lungime) și 
Simona Staicu (1500 și 3000 m). 
toate concurente remarcate la 
C.M. ’86, nu mai ridjea sem
ne de întrebare asupra învin
gătoarelor respectivelor probe. 
De văzut erau însă pofta lor 
de concurs acum, la debutul 
noului sezon, acumulările de 
iarnă, chiar și în absența unui 
accent pe lucrul specific. E!e

Paul SLĂVESCU

(Continuare, in vag 2-3)

PRIMELE CONCURSURI

Halterofilii noștri fruntași, 
din nou la start. Primele con
fruntări din acest an vor avea 
loc la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, la Budapesta, unde se 
vor desfășura simultan cupa 
Dunării și Cupa Panonia, re
zervate seniorilor.

La Cupa Dunării, vor lua 
startul echipele Austriei, Bul
gariei, Cehoslovaciei, R.F. Ger
mania, Iugoslaviei, României și 
Ungariei, în timp oe la Cupa 
Panonia au fost invitați și alți 
sportivi din U.R.S.S., Polonia. 
R.D. Germană și alte țări. Fi
rește, pentru aceste două în
treceri se vor face clasamen
te separate.

Reprezentativa țării noastre 
va fi prezentă cu 10 sportivi. 
La cat. 52 kg : Adrian Jigău 
(Vagonul Arad) — o speranță, 
în vîrstă de numai 16 ani, pre
cum si alți debutanți : cat., 90 
kg — Daniel Șuteu (Steagul 
Roșu Brașov) și la cat. 110 kg —

DIN
NOȘTRI

Petre Tufă 
Dintre cei 
lipsi Nicu

ACEST AN
FRUNTAȘI
(Rapid București), 

consacrați nu vor 
Vlad — cat. 100 

kg ; Andrei Socaci — cat. 75 
kg ’ Attila Czanka — cat. 60 
kg; Dumitru Negreanu — cat — ... -----------șj

kg; 
100 
în

an-

56 kg ; constantin Urdaș 
Tiberiu Kiskalo — cat. 82.5 
Alexandru Kereki — cat. 
kg. „Lotul nostru se află 
plină pregătire — spunea 
trenorul principal al echipei. 
Ștefan Achim — și, deci, aces
te prime starturi vor constitui 
o verificare utilă înaintea Cam
pionatelor Europene de la 
Reims (la începutul lunii mai)." 

ir
în aceste zile se desfășoară 

la Lvov (U.R.S.S.) o competi
ție internațională la care par
ticipă și doi reprezentanți ai 
țării noastre: campionul olim
pic Petre Becheru (cat. 82.5 
kg) si Vasile Groapă (cat. 100 
sau 110 kg) — ambii de la 
Steaua.

Pe agenda acîualilâfii, plenarele organizațiilor sportive
KKSi

BUCUREȘTI : MARILE RESURSE EXISTENTE TREBUIE
VALORIFICATE CU MAXIMĂ EXIGENȚĂ Șl RĂSPUNDERE
In ansamblul dezvoltării continue a sportului 

românesc, activitatea ce se desfășoară la nivelul 
Capitalei constituie un reper deosebit de impor
tant, asociațiile și cluburile bucurcștene adueîn- 
du-și o contribuție însemnată la obținerea unor 
rezultate de mare valoare.

Condițiile materiale tot mat bune. pregătirea 
superioară a tehnicienilor, resursele crescîndo ale 
performerilor au făcut ca reprezentanții celui mai 
mare oraș al țării să se numere constant, la fie
care competiție, printre cei mai buni, succesele 
din campionatele naționale sau cele internaționale 
(mondiale, europene, balcanice etc.), la seniori sau 
Juniori, constituind argumente ale muncii intense 
ce se depune la nivelul unităților sportive bucu- 
reștene, fapt subliniat și la recenta plenară a 
Consiliului Municipal pentru Educație -Fizică și 
Sport. Este suficient să amintim, dintr-o listă deo
sebit de lungă, de strălucita performanță realizată 
de echipa de fotbal Steaua care a urcat în vîr- 
ful ierarhiei continentale fotbalistice. cucerind 
Cupa Campionilor Europeni și. săptămînă trecută. 
Supercupa Europei; de victoriile la Campiona
tele Mondiale și Europene obținute de canoistul 
Aurel Macarencu sau halterofilul Nicu Vlad ; de 
medaliile atletei Marieica Puică, a jucătoarelor 
de tenis de masă Otilia Bâdescu. Emilia Ciosu. 
Adriana Năstase ; de comportările foarte bune ale 
poloiștilor de la Dinamo și spadasinilor de la 
Steaua în cupele europene .etc. De altfel, statistic 
vorbind sportivii bucureșteni au cucerit (sau au 
contribuit la obținerea acestora) 32 de medalii la

„mondiale" 33 la „europene" și 103 la Balcaniade, 
încă un argument constituindu-1 prezența în lotu
rile olimpice a 347 de sportivi, în cele naționale 
de seniori — 486. în cele de juniori 402 Așadar, 
cele aproape 200 de medalii și cci peste o mie 
de sportivi selecționați în diferite loturi ilustrează 
elocvent potențialul sportiv al Capitalei, efor
turile care se depun pentru cont'nua ridicare a 
măiestriei sportive, pentru depistarea și forma
rea unor autentice valori. pentru reprezentarea*- 
cu cinste a culorilor patriei.

Jucînd un rol deosebit, cu influențe sociale 
profunde asupra stării de sănătate a populației, 
sportul de masă, o altă latură importantă a ac
tivității. a cunoscut și el în perioada analizată, 
o continuă creștere, materializată în tot mai nu
meroase acțiuni organizate în cadrul competiției 
naționale Daciada. acțiuni la care au fost angre
nați un număr sporit de practicanți ai exercițiilor 
fizice și turismului. Și în acest caz datele sta
tistice sînt convingătoare : 968 000 participant! la 
Daciadă ; 700 000 de practicanți ai gimnasticii la 
locul de muncă; 625 000 au luat parte la diverse 
excursii 3'3 000 de elevi au trecut normele SUVA 
etc. D’ntolo de cifre, descifrăm munca intensă, 
la nivel-!! ->r-Uă<Uor de învățămînt. al asociațiilor 
sportive de cartier (311). al celorlalte cluburi șî

Emanuel FÂNTÂNEAMU

(Continuare în vag 2-3)
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Rubrică rezervată eieviior și studenților
9 Mihail Marin este student 

în anul III la Institutul Poli
tehnic București. Facultatea fie 
Electrotehnică, și după felul 
cum. în ultimul timp, își pe
trecea orele libere cînd la o 
masă, cînd la alta, colegii nu 
excludeau posibilitatea de a 
fi chemat la rectorat. Ei, bine, 
a fost chemat !.., felicitat și 
premiat zilele trecute de prof, 
dr. ing. Voicu Tache, rectorul
I.P.B.  Da. Mihail Marin ne-a 
reprezentat cu cinste la turne
ul zonal de șah de la Varșovia, 
iar după oartidele de baraj — 
tăioase și dramatice — s-a ca
lificat în turneul interzonal. 
De-a lungul anilor. în această 
penultimă fază a competiției 
pentru desemnarea candidaților 
la titlul mondial de șah s-au 
calificat doar Florin Gheorghiu 
și Mihai Șubă. Așadar, tînărul 
maestru Mihail Marin este al 
treiF-a șahist român care va 
participa la această fază supe
rioară a eșichierului interna
țional. A fost, spun specialiștii, 
revelația recentului turneu zo
nal de la Varșovia. în adevăr, 
campionul universitar de șah 
de anul trecut a cîștigat, Intre 
alții. în fața a trei mari maeș
tri internaționali : bulgarii
Kiril Gheorghiev (care în tur
neu avusese cel mai bun coefi
cient Elo — 2 590!). Ivan Ra
dulov si polonezul Wlodimierz 
Smidt. Viitorul inginer și 
maestrul internațional la sa'h 
eș'e elevul unui alt „politeh- 
nist" marele maestru interna
țional la șah ing. Theodor 
Ghițescu.

Ea Clubul sportiv Politehni
ca București șahul e mereu... 
la prima masă. Echipa a cîști
gat titlul de campioană națio
nală și va evolua în Cupa 
Campionilor Europeni. Deci, 
nu. numai Mihail Marin a fost
..chemat" Ia rectorat, ci si cam
pionii universitari „en-titre“, 
studenții Dragoș Dumitrache 

Grupaj realizat de 
Vasile TOFAN

(Facultatea de Transporturi) și 
Raluca Stegăroiu (IMF). Cine 
spunea că sportul studențesc 
de performanță a intrat în cri
ză de timp ?...

® La Tulcea, totuși. Iarna 
se va scurge curînd pe Dună
re, însoțită de alaiul sclipitor 
al ghețurilor, spre bucuria ti
nerilor calaclști și eanolști a- 
flați încă la bacuri. Așadar, 
„flotila speranțelor" noastre 
din Deltă va pluti din nou pe 
Somova, ori Ciuperca, purtînd 
pe ape vreo 250 de elevi din 
mai toate școlile și liceele a- 
cestui municipiu reședință de... 
mari campioni ai pistelor nau
tice. Căci. C. S. Danubiu Tul
cea, ca să dăm numai un e- 
xemplu, înseamnă Vasile Dîba, 
primul nostru campion olimpic 
la caiac. înseamnă Maria Coz- 
ma, Năstasiă Buri, iar mai de 
curînd Aurel Macarencu, Ni- 
colac Fcodosei și ei foști lice
eni, astăzi multipli campioni 
mondiali. Dar. C. S. Danubiu 
Tulcea înseamnă și Centrele 
de caiac-canoe din inima Del
tei, de la Unirea. Mahmudia, 
Somova, cu alți zeci de elevi 
în bărci, cu Boris Petre (la 
caiac) și Ghcorglic Matei (la 
canoe) în loturile reprezenta
tive.

Da, e frumos Ia. Tulcea cînd 
sosește primăvara, cînd în îm
părăția Deltei revin egretele 
și pelicanii, cînd tinerii caia- 
ciști și canoiști se avîntă din 
nou pe apele mai limpezi, par
că, după zăpezile iernii.' Sînt, 
cum spuneam, viitorii perfor
meri de la Danubiu, dar și de 
la Clubul Sportiv Școlar, de la 
C.S.M. Delta, Centrul național 
de perspectivă olimpică, Liceul 
Industrial de Marină. unitate 
de învățămîht cu handbal, vo
lei și fotbal mult, dar și cu 
secție puternică de caiac-ca
noe !

In meci restant al

Diviziei A la handbal (1)

C.S.M. INDEPENDENȚA SIBIU-
CONSTRUCTORUL BAIA MARE

30-23 (17-12)
Marți dimineață s-a disputat, la 

Sibiu, partida restanță din etapa 
a XlV-a a Diviziei A la handbal 
feminin dintre formațiile C.S.M. 
Independența Sibiu șl Construc
torul Baia Mare. Au cîștigat 
gazdele cu 30—23 (17—12). Jocul 
a fost dom’nat de sibience care 
puteau să se impună mai clar, 
dar au manifestat carențe destul 
de mari în apărare, ca de alt
fel și partenerele lor de între
cere. Marcatoare : Paștiu 14,
Ciontea 5, Molianu 4, Muller 3, 
Brănuț 2, Hamza 1 și Coșulțchi 
1, pentru învingătoare, respectiv 
Stan 8, Lazăr 5. Pop 5, Mureșan 
3, Ulici 1 și Szabo 1.

Meciul a fost arbitrat de Șt. 
Georgescu și Al. Vîrtopeanu, 
ambii din București.

Hie IONESCU — coresp.

LA CLUJ-NAPOCA.
(IN NOII TURNEU

IN PRINA SERIE LA POLO
Al doilea turneu final din în

trecerea echipelor primei serii 
în Divizia A la polo are loc la 
Cluj-Napoca, de mîine pînă du- 
min’că. Sînt programate cinci 
reuniuni : joi, de la ora 17 : 
Crișul Oradea — Voința Cluj-Na
poca, Dinamo — Steaua ; vineri, 
ora 9 : Steaua — Voința, Dina
mo — Rapid ; ora 17 : Rapid — 
Voința. Crișul — Steaua ; sîmbă- 
tă. ora 17 : Dinamo — Voința, 
Crișul — Rapid ; duminică, ora 
9 : Steaua — Rapid, Dinamo — 
Crișul.

După turneul de la Oradea — 
in care, ream ntim, formația Ra
pid a reușit, după recenta fuzio
nare cu Progresul București, pa-
tru victorii din tot atîtea posi-
b!le — clasamentul se prezfntă
astf-el :
1. DINA MO 29 25 2 2 355-214 52
2. Crișul 29 21 1 7 332-253 43
3. Steaua 29 14 3 12 269-239 31
4. Rapid 29 9 6 14 237-260 24
5. Voința 29 4 3 22 223t334 11

LIVIA COPARIUINOTATOAREA

nu

să modifice

| Numele acesta. Livia Co- 
i pariu, spune ceva, cu. să 
' zicem, un an în urmă doar 
I celor mai statornici pre- 
| zenți pe marginea bazine- 
i lor noastre. Fără însă ca 
| cineva — exceptîndu-i pe 
i antrenorul dinții, Samoilă 
; Popa, pe vreun alt compo- 
i nent al colectivului de spe- 
; cialiști sibieni și din Cen- 
i trul Olimpic Reșița, sau, 
| poate, pe propriii părinți — 
i să poată afirma răspicat, 
| mai ieri, că în orașul care 
i a dat-o înotului românesc 
| pe Carmen Bunaciu s-a mai 
1 născut un talent de cali- 
| brul multiplei noastre cam- 
> pioane.
I Despre Livia Copariu nu 
' s-a vorbit încă prea mult în 
| natație pentru că foarte 
1 t'năra sportivă, născută la 
I 11 februarie 1973, nici 
' a avut pînă acum perfor- 
I mante care ■-----—
1 spectaculos tabela de recor- 
I duri, „neșansa" ei 
1 putem spune așa 
' că
1 ca 
i de 
[ de
I ment sau altul, ale Tama- 
' rei Costache. Sibianca era, 
! așadar, o promisiune și atît. 
1 Pînă spre finele anului tre- 
i cut, cînd 
; un 28,81
I superior 
' gistrat de
■ Livia a
i spectaculos scara
i îneît sobrul antrenor Mihâil 
i Gothe, în grupa de sprint 
I a căruia a intrat în octom-
■ brie, a început să nu-și 
i mai retină entuziasmul. 
I Cu 27,05 ne 50 m și 

dacă 
fiind 

face sprint, unde la noi, 
și în lume!, termenul 

comparație e reprezentat 
rezultatele, dintr-un mo-

(după, ce-i drept, 
în ’85, pe 50 m, 
acelui 28,90 înre-
Țamara la 12 ani) 
coborît atît de

timpului

cu 58,1 pe „sută" liber, fata 
înaltă de 171 cm și cîntă- 
rind 62 kg — „ideal, per
fect pentru sprint", ex
clamă specialiștii — a îm
bunătățit substanțial nu 
numai propriile realizări 
anterioare (1:01 la 100 m), 
dar și pe acelea ale Tama- 
rei costache la 13 ani sau 
ale Iuliei Mateescu, și ea 
fostă recordmană.

„Nu m-aș mira să meargă 
curînd sub 57 secunde pe 
«sută»", afirmă M. Gothe, 
ceea ce ar însemna un au
tentic record mondial pen
tru înotătoarele de 14 ani, 
argumentînd, imediat, prin 
exemplul unei dimineți, de 
antrenament, cu zece ple
cări din apă (fără start, 
deci) pe 100 m, la interval 

.de două minute și jumăta
te, din care șase plecări au 
dus, în, final, la înregis
trări de un minut, cum nu 
e prea la îndemînă nici mă
car campioanei mondiale a 
sprintului pur. Are Livia 
Copariu capacitatea de tra
valiu, are „start" (a mers 
un 25 m în 11,64, în cursă 
de record al lumii pe 50 m 
treeîndu-se în 11,20!), ușu
rință, acuratețe, e receptivă 
și „simte cum merge", pînă 
ia zecimi. Mai trebuie for
ță, mai trebuie, înainte de 
toate, aceeași pasiune, mai 
multă pasiune pe mai de
parte...

Și ce ați zice, pentru că 
exclus nu e, să existe în- 
tr-un an, doi, un trio ro
mânesc (Costache, Dobrescu, 
Copariu) care să-și dispute 
supremația celor mai rapi
de probe feminine din ba
zinele de pretutindeni ?

Geo RAEȚCHI 1

„CUPA A 65-a ANIVERSARE A U. T. C.“
PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE

{Urmare din pag. 1)

asociații pentru a cuprinde 
populația într-o largă activi
tate sportivă de masă.

„Fără îndoială — după cum 
spunea Nicolae Stancu, pre
ședintele C.M.E.F.S. — succe
sele noastre constituie argu- 

. mente de netăgăduit în favoa- 
rea afirmației câ sportul bucu- 
reștean dispune de mari re
surse. fără de care, desigur, 
n-ar fi fost posibile realizările 
anului precedent, care au per
mis Capitalei, ca urmare și a 
îmbunătățirii stilului de muncă, 
a promovării unor forme și 
metode noi la cluburi și aso
ciații, să se afle pe locuri 
fruntașe în diversele clasamen
te ale sportului de-masă si de 
perlormanță".

Dar, ceea ce a caracterizat 
analiza anului precedent n>i 
fost automultumirea d. dim
potrivă. spiritul critic si auto
critic. pentru căf s-a spus fără 
echivoc că : „cu aceeași muncă 
nu se poj depăși rezultatele 
obținute, pentru aceasta fiind 
nevoie să mărești volumul de 
muncă, să depui eforturi și mai 
intense".

Pornind, deci, de la necesi
tatea sporirii eforturilor, pen
tru că mișcarea sportivă bucu- 
reșteană să urce și în acest 
an noi trepte calitative, au 
fost formulate aspre critici la
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adresa unor cluburi și asocia
ții. a unor tehnicieni care se 
mulțumesc cu mult prea puțin, 
care nu se înscriu în efortul 
general : „Nu am reușit să 
luăm cele mai eficiente măsuri 
pentru redresarea Unor secții 
din cluburile noastre și, în 
mod deosebit, a jocurilor spor
tive, care au ieșit din elita 
internațională din cauza selec
ției deficitare, a limitelor de 
natură metodică și a dezintere
sului manifestat jăe unii antre
nori". Este vorba de aportul 
insuficient al cluburilor spor
tive școlare, de numeroșii an
trenori de handbal, volei, bas
chet, rugby, hochei, polo de 
la Rapid, Progresul, Dinamo, 
Confecția, I.T.B. etc. în acest 
context apare, deci. firească 
întrebarea care s-a pus : Ce 
produc cele 21 de bazine (a- 
coperite și descoperite), cele 21 
de stadioane, cele 96 de tere
nuri de fotbal și rugby, cele 
366 de terenuri' de volei, bas
chet si handbal, cele 200 de 
terenuri de ten's de cîmp pen
tru marea performanță ?" Evi
dent că. ținînd seamă de ma
rile exigențe, răspunsul nu 
esțe de natură să mulțumească. 
Cum nu trebuie să fie mul
țumiți nici tehnicienii cluburi
lor Rapid. Metalul, Voința, 
Progresul, C.S.Ș. nr. 190, 37,
Matei Basarab, D. Bolintinea- 
nu, unde rezultatele muncii nu

1
AVANTAJE SPORI
TE PENTRU MARI 
CÎȘTIGURI !

® 10 extrageri, cu 
un total de 60 nu
mere, în cadrul a 
3 faze ;

• 18 categorii de 
cîștiguri ;

® La faza a lll-a, 
suplimentară, se a- 
tribuie cîștiguri din 
fond special ;

• Biletele de 25 
lei participă ia 
toate extragerile ;

• ULTIMA ZI de 
participare : SIM- 
BATA 7 martie ! 

mai noartă întotdeauna pece
tea calității, a perseverenței, a 
folos'rii unor procedee moder
ne. . perfecționate de instruire.

Dorința ca sportul bucureș- 
tean să fie cit mai bine repre
zentat la marile competiții ale 
anului 1987 impune pentru toți 
cei angrenați în această acti
vitate o reconsiderare a stră
daniilor. pentru ca în acest 
an să se consemneze progrese 
și mai importante, pe măsura 
condițiilor ' existente. De altfel, 
pornind de la împliniri și, mai 
ales, de la neajunsurile care 
se mai manifestă încă, s-a 
subliniat că sportivilor, teh
nicienilor, activiștilor le revin 
•sarcini importante în organi
zarea mai bună a întregii ac
tivități, în sporirea atenției ce 
se acordă spoitului în școală, 
în organizarea unor acțiuni de 
selecție eficiente, în pregăti
rea temeinică și ‘ științifică fun
damentată, (aportul cabinete
lor metodice, a medicinei și 
cercetării se impune cu și mai 
multă stringență), în folosirea 
la capacitatea maximala bazei 
materiale. De asemenea, o ma
re importanță trebuie să se a- 
corde muncii educative („me
daliile nu vin numai din suma 
cunoștințelor tehnice, ci ma
rea performantă reclama ca
ractere puternice, o instruire 
bazată pe educație"). sportul 
constituind un' factor impor
tant de educare a tineretului în 
spiritul dragostei față de pa
trie, al atitudinii înaintate fa
ță de muncă, a hotărîrii de a 
se pregăti temeinic pentru ob
ținerea unor rezultate superi
oare.

Așadar. analiza activității 
sportive la nivelul municipiu
lui București a scos în evi
dență atît realizările impor
tante. cit mai ales căile ce 
trebuie urmate pentru ca per
formeri^ bucureșteni să se a- 
fle și în continuare printre 
fruntașii competițiilor naționa
le si internaționale. nentrU ca 
la întrecerile sportive de masă 
să participe cîți mai mulți ce
tățeni. Și, așa cum s-a subli
niat. nentru îndenlinirea aces
tor obiective există potenția
lul necesar, principala condiție 
fiind punerea sa în valoare Ia 
parametrii ccruți de exigențe
le ce se manifestă în întreaga 
noastră activitate.

CONCURS REPUBLICAN DE PATINAJ PE PISTĂ REDUSĂ
Pe patinoarul artificial din 

Miercurea Cluc va începe mîine 
al treilea concurs republican de 
patinaj viteză pe pistă redusă.

'.Urmare din pag 1)

încă- de la vîrsta cravatelor 
roșii cu tricolor și promit să 
rămînă — cum ne-au asigurat 
— în. familia fondiștilor, poate 
chiar să avanseze, cum se do
rește și cum oferă posibilități 
Daciada, spre un club de per
formanță. Oricum, calitățile lor 
fizice îi recomandă pentru un 
asemenea pas.

Să consemnăm și rezultatele 
tehnice, BĂIEȚI, 3 KM (pirtia 
Runc. —21 grade) : 1. Ad. Rîmbu 
(Brașov) 9:02,0 ; 2. I. Rația (Mu
reș) 9:11,3 ; 3. I. Bela (Maramu
reș) 9:13,5 ; 4. K. Onețiu (Alba) 
9:15,1 ; 5. N. Kotfas (Harghita) 
9:33.9 ; G. Fr. Gornian (Bihor) 
9:43,6 ; FETE, 2 KM. : 1. Ana
Costcă (Maramureș) 7:26,8 ; 2. 
Ana Rațiu (Mureș) 8:14,8 ; 3.
Georgeta Iuțea (Brașov) 8:47,4 ; 
4, Alice Pal (Suceava) 9:11,4 ; 5. 
Nastasia Sas (Bistrița-Năsăud) 
9:17,9 ; 6. Marcela Bota (Alba) 
9:21,1. CLASAMENT pe județe: 
1, Brașov, 2. Mureș, 3. Maramu
reș. ■ 4. Alba, 5. Bistrița-Năsăud, 
6. Suceava.

La „alpine", specialiștii con
siderau — după antrenamentele 
de acomodare — că Mihaela 
Sulică, reprezentanta județu
lui Brașov (provenită dintr-o 
familie de apreciați schiori) 
va domina finala. Ildiko Lazslo 
(Liceul ind. din Odorheiul Se
cuiesc) a... întors însă pronos
ticurile, parcurgînd traseul cu 
un plus de cutezanță-, decisiv 
pînă la urmă. De altfel,' ca și 
Siegfried Bota (Liceul ind. din 
Petroșani), un tlnăr pentru 
care, curn făceau remarca cei 
din Valea Jiului, pîrtiile • din 
Paring aproape că nu mai au 
secrete. Oricum, din duelul său 
indirect cu mureșanul Z. Bon- 
feld a rezultat, o cursă de toa
tă frumusețea și’ credem că 
amîndoi se pot exprima la fel 
de convingător și în alte com
petiții d<j nivel republican

Rezultate tehnice, BĂIEȚI (pîr- 
tia Dealul Negru. 340 m — 26 
porți) : 1. S. Bota (Hunedoara) 
71,62 ; 2. Z. Ronleld (Mureș)
73,49 ; 3. L. Cser (Covasna) 73,G0;
4. L. Bude (Bistrița-Năsăud) 75,85;
5. Șt. Wolf (Sibiu) 76,05 ; 6. C.
Naghl (Timiș) 76.36 ; FETE (280 
m — 20 porți) : 1. Ildiko Lazslo 
(Harghita) 63,81 ; 2. Mihaela Su- 
lieă (Brașov) 71.63 ; 3. Florentina 
Florean (Covasna) 71,84 ; 4. Oana 
Fopovăț (București) 72,42 ; 5.
Anca Retișan (Arad) 73,40 ; 6. 
Erika Sekeiyi (Cluj) 75,60. CLA- 

desenis speranțelor și copiilor. 
Și-au anunțat participarea peste 
140 de mici vltezistl din diferi
tele centre de patinaj.

SAMENT pe județe : 1, Covasna,
2. Hunedoara, 3. Brașov, 4. Bucu
rești, 5. Timiș, 6. Mures.

Am lăsat la urmă proba de 
sanie, ținînd seama și de su
gestia gazdelor ai căror re
prezentanți au dominat între
cerile. cu modestia care le 
este specifică, ne-au rugat „să 
fim cît mai ponderați în apre
cieri" (Ion Cbrnețchi, prima
rul orașului Vatra Dornei) vi
zavi de cîștigători, Georgeta 
Bădăliță și Mihai Iacoban, am
bii' elevi la Liceul industrial 
minier din Vatra Dornei. Vom 
remarca, totuși, cutezanța 
celor doi sportivi și mai ales 
ambiția Georgetei de a con
tinua rivalitatea sa, pe pîrtii, 
cu Caria Lepși din Caraș-Se- 
yerin, începută acum 5 ani la 
„Cupa rionierul"...

Rezultate tehnice, BĂIEȚI :
1. M. Iacoban (Suceava) 67,714 ;
2. C. Poenaru (Arad) 67,887 ; 3. 
Ov. Cojoarcă (Harghita) «9,121 ; 
4. Gb. Geambașu (București) 
63,852 ; 5. I. Brînză (Ialomița) 
70,397 ; 6. B. Nemeș-Călăteanu 
(Hunedoara) ; FETE : 1. Georgeta 
Bădăliță (Suceava) 64,485 ; 2. Car
ia Lepsi (Caraș-Severin) 69,262 ;
3. Mariana Nae (București) 70,477;
4. Steluța Tamaș (Bistrița-Nă- 
săud) 70,815 ; 5. Nina Stan (Ia
lomița) 70,929 ; G. Carmen Pur- 
caru (Prahova) 70,932. clasa
ment : 1, Suceava, 2. Ialomița,
3. Dolj, 4. Harghita. 5, Hunedoa
ra, 6. București.

Pînă la un comentariu mai 
larg asupra . acestor reușite în
treceri, să remarcăm sprijinul 
pe care gazdele l-au dat or
ganizatorilor, secția de resort a 
C.C. al U.T.C., în colaborare 
cu C.N.E.F.S., eforturile care 
s-au făcut pentru ca Vatra 
Dornei să se afirme (din nou) 
ca o excelentă stațiune a 
sporturilor de iarnă.

DIVIZIA B LA VOLEI
In etapa a XlV-a (a treia din 

retur) a Campionatului Diviziei 
B de tineret la volei, s-au înre
gistrat următoarele rezultate :

FEMININ, seria I : Chimia Tr. 
Măgurele — Metal 33 Buc. 1—3, 
Comerțul constanța — C.S.M. 
Oțelul Tîrgoviște 3—1, ASSU 
Craiova — Știința Bacău 2—3, 
Confecția Suceava — I.T.B. E- 
leotra 1—3, Chimpex Constanța 
— Confecția Buc. 3—0, TCMRIC 
P. Neamț — C.S.U. IEFS Buc. 
3—0 ; seria a H-a : Armătura
Zalău — Politehnica Timișoara 
3—0, Maratex B. Mare — Brai- 
conf Brăila 3—0, Toplitana To- 
plița — Explormin Caransebeș 
3—0, Metalotehnica Tg. Mureș — 
„U“ Cluj-Napoca 0—3, CSM Lu
goj — Spartac Buc. 3—2, Rapid 
Buc. — Olimpia Oradea 3—0.



iy (Farul) a pierdut la Timișoara...

INȚA BAIA MARE - 
A LUI DINAMO -

•RIZĂ A SEZONULUI ?|

In apropierea startului de primăvară

JUCĂTORI Șl SUPORTERI - RESPECT RECIPROC

mau- au făcut față mai mult decît
■imă- onorabil, ba au și obținut ba-
rug- Ioane la grămezi (cîteva și pe 

a Ti- introducere adversă !). pier- 
zind, firesc — față de handica- 

rcițiu pul de talie — „momentul tu- 
’ in- șei". Jocul pe treisferturi, greu 
irept, de desfășurat In condițiile te- 
e și renului alunecos, a fost egal, 
revi- cu un plus, țotuși, pentru in- 
îrturi ternaționalul timișorean R. Voi- 
teaua nov, foarte abil pe postul de
jiului centru (și nu aripă cum joacă 
entru la națională), el mareînd, de-
lculul altfel, singurul eseu al meciu- 
tnsă, lui și aducînd localnicilor o 

îegăi, victorie conturată greu, dar
>mpe- meritată, cum se vede, cam-
1 care pionatul se... strînge, tot mai 
ndu-1 greu fiind de diferențiat echipele 
i. Fă- „mari" de cele „mici", ceea
1 gră- ce face, fără îndoială, să 
prins", crească interesul în jurul în-

meci trecerii
orenii Dimitrie CALLIMACH1

| Ieri, In meciul reprezentativelor de tineret ale Turciei și României

I ECHIPA GAZDĂ A OBJIMUT VICTORIA CU 3-1

a 15-a ora 15, arbitru Gh. Prisăcaru,
zi. Să IașH TC IND. CONSTANȚA —
ne va ȘTIINȚA PETROȘANI (0—40):
inalat, RULMENTUL BIRLAD — CSM
uplaje SUCEAVA (19-31) j UNIVER-
pia și SITATEA 16 FEBR. CLUJ-NA-
ria I, POCA — SPORTUL STUDEN-
„des- ȚESC (3—21). Seria a Il-a: FA-

mp ce RUL CONSTANȚA — GLORIA
Baia BUC. (23—3); DINAMO — ȘTI-
fața INȚA CEMIN BAIA MARE

-i ac- (6—15), teren Olimpia ora 13,
Timi- arbitru G. Petrescu, București;
doua GLORIA PTT ARAD — POLI

TEHNICA IAȘI (6—36) ; MA
ȘINI GRELE BUC. — UNI- 

3t al VERSITATEA TIMIȘOARA (0—
IA — 27), teren Olimpia ora 14.30,

; 18— arbitru M. Voina, Brasov ; RA-
arbi- PID BUC. — CONTÂCTOARE
GRI- BUZĂU (6—21), teren Parcul

SIBIU Copilului ora 13,30, arbitru D.
.pilului Grigorescu, București.

CAMPIONATELE ATLEIILOR JUNIORI

ANKARA, 3 (prin telefon). 
■ In fața a aproximativ 5 000 de 
I spectatori s-a desfășurat astăzi 

to.r. — ieri). In localitate, me
ciul amical dintre reprezentati
vele de tineret ale Turciei și 

I României. Avînd o prestație 
eu mult sub adevăratul poten
țial (arătat, cu puține luni in 

Iurmă. de o bună parte dintre 
jucători, la Cordoba) tinerii 
noștri fotbaliști au fost învinși 

Iîn primul ..test" international al 
anului cu 3—1 (1—0). Tonul jo
cului slab l-au dat fundașii, ale 

I căror nesincroni zări au adus
gazdelor, în min. 2. două cor- 
nere consecutive. Apoi, erorile 

(individuale (la preluări, pase, 
conduceri inutile de balon, cu 
precădere ale lui Mihali, Gh. 
Popescu, Cîrstea), alternate cu 

Icele tactice (joc „lipit* de tușă.
al buzoianului Timiș, contrar 
indicațiilor date de conducerea 

I tehnică), au înlesnit partenerei 
de întrecere o superioritate, 
atît în faza de construcție, cît 

Iși la finalizare.
Fotbaliștii turci sînt pentru 

prima oară aproape de gol In 
Imin. 7, cînd Stîngaciu are in

tervenții salutare la șuturile 
Iu; Durmuș și B. Hamdi. In 

Imin. 16, formația gazdă reu
șește deschiderea scorului prin 
HAMI, care, de la circa 10 m, 
lateral dreapta, „servit" fiind 

Ide... Gh. Popescu, introduce 
mingea în plasă la colțul scurt: 
1—0. în min. 20. Topolinschi 

Ieste accidentat de Hamdi și va 
fi înlocuit de Jercălău. Apoi, 
jocul se echilibrează, dar plnă 

I aproape de sftrșitul primei re
prize nu se mai tnregjstrează 
alte faze de poartă notabile.

Exceptind-o pe aceea din min. 
43, aparținlnd reprezentativei 
noastre de tineret, cînd Biță, 
scăpat singur, în careu, este 
faultat în suprafața de pedeap
să de Recep, fără ca arbitrul 
turc Kutav Koscun să acorde 
penaltyul care se impunea. A 
fost șingu.ra acțiune mai con
sistentă a echipei noastre.

Și de Ia un posibil 1—1, doar 
la două minute după reînce
perea jocului, va fi 2—0, DUR
MUȘ trimițînd balonul, de la 
circa 30 m, sus, Ia colț, în 
stingă iul Stîngaciu, surprins, 
undeva, în afara porții. Pe fon
dul unei evidente căderi fizi
ce a fotbaliștilor noștri, for
mația țării gazdă prinde și. mal 
mult aripi și. în min. 66, ace- 
laș DURMUȘ majorează sco
rni la 3—0. Ultimul „sfert" a- 
parține echipei noastre. In min. 
75, Cîrstea risipește o bună o- 
cazi.e. apoi, trei minute mai țîr- 
zîu îl „servește" pe BIȚA, în 
careu, care, de data aceasta 
înscrie, mingea deviind în pla
să din Interiorul stîlpului 
sting : 3—1.

Arbitrul turc K. Koscun a 
condus părtinitor formațiile : 
TURCIA : Okan (min. 85 Meh
met) — Recep, Gokhan. K. 
Hamdi, Salami — Durmuș, 
Unal, B. Hamdi (min. 79 Erdo- 
kan). Lemi Imin. 46 Turgui) — 
Feyzulah. Hami ; ROMANIA : 
Stîngaciu — D. Petrescu, Mi
hali, Minea (min. 46 Bănuță), 
Topolinschi (min. 20 Jercălău)
— Sabău, Gh. Popescu Cîrstea
— Cada.r (min. 80 Dudan), Biță, 
Timiș (min. 46 Cr. Sava).

Gheorghe NICOLAESCU

Frumusețea, eleganța, armo
nia, îmbinate cu inteligența, for
ța, bărbăția și dăruirea fac din 
jocul de fotbal un subiect de 
admirație. Fotbalistul, pe teren, 
nu este eroul unei povestiri re
gizate, repetate, ci eroul unei 
întîmplări reale și Inedite, fot
balul fiind un spectacol în 
plină lumină, de un dramatism 
autentic, care se petrece în lu
mea reală.

Fotbalul atrage, mai ales, 
prin pasiunile pe care le de
clanșează. De aceea, stimați ci
titori, vă rețin atenția cîteva 
clipe, din timpul dumneavoas
tră prețios, pentru a mă face 
purtătorul de cuvînt al acestor 
jucători de fotbal care, deseori, 
îmi spuneau cînd eram antre
norul lor :

„Noi nu avem întotdeauna în 
public un aliat sau suporter fi
del ; avem senzația de a ne gă
si mereu într-o situație de exa
men la care putem cădea pe 
neașteptate, ceea ce ne face să 
trăim într-o constantă stare de 
alarmă și tensiune. Noi nu a- 
părem pe stadion numai pentru 
a participa, ci ni se cere să a- 
vem tot timpul o comportare 
foarte bună, pentru a cîștiga 
mereu.

Noi știm că spectatorul de 
fotbal trăiește aproape aceeași 
situație psihologică ca și noi. 
Știm că fiecare element al a- 
cestei mulțimi este o ființă u- 
mana, care trăiește clipele me

ciului alături de noi, știm că 
acest timp liber petrecut pe 
stadioane izvorăște din necesi
tatea omului de a se relaxa.

Dar noi nu înțelegem de ce 
uneori unii, care afirmă că ne 
iubesc, folosesc un vocabular 
vulgar, ne jignesc, ne insultă, 
se manifestă necorespunzător în 
comparație cu toate categoriile 
de spectatori — teatru, operă, 
cinema, circ etc., etc. Nu în
totdeauna în aceste spectacole, 
artiștii preferați își joacă rolul 
la superlativ și totuși ei sînt 
aplaudați. Pe cînd această ati
tudine și cu noi, fotbaliștii ?

Vouă, dragi spectatori, acum, 
în preajma deschiderii sezonu
lui oficial celor care iubiți 
fotbalul cu adevărat, vă sîntem 
datori (o s'im), dar si dumnea
voastră noua

Jucătorii se transferă, antre
norii și conducătorii se schim
ba, dar suporterul răminc.

Și este suporter, fiindcă... 
suportă eșecuri, -retrogradări, 
dispariția vedetelor, erorile 
unor arbitraje etc. fără să 
dezerteze niciodată...*

Așa că am dori cu toții ca, 
începind cu acest retur de cam
pionat, să ajutăm și mai mult *. 
acest joc minunat, pentru pro
gresul lui continuu. Deci, jucă
torii și suporterii trebuie să se 
respecte, reciproc! Este și a- 
ceasta o axiomă a fotbalului.

Conf. univ. Ion MOTKOC

ECHIPA ROMÂNIEI INTÎLNEȘTE REPREZENTATIVA TURCIEI
(Urmare din pag. 1)
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tă dată 
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.ar un... 
momen-

••mpio- 
; se

ceră a 
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liber, 
ai avut 
a „mon- 
.. Acum 

Ionica 
ilă pe 
jsiv la 
pe po- 

Faptul 
ună, tre- 

pe an-
i sprint, 
geșcncei 
lăsuri a-
în pro- 

a sa să 
i. Și a- 
lou mul- 
îda unor 
la 60 m
ii preli- 
:a greu
un start 

ii dificil 
tecțior.ezi 
tudini și 
•ii în at- 
"’Or ase- 

doar să 
start ? In 
al sprin-

tului, cîteva raze de speranță: I 
Valentin Chiriac, Marian Do- I 
bre (cu accent pe 400 m), Caria 
Popa (15 ani) și Daniela I 
Fleșcan.

Sprintul nu este, însă, din 
păcate, singur în această zonă | 
a mediocrității, greutatea, pre- I 
cum și săriturile băieților ți- 
nindu-i o nedorită companie. > 
Aruncări de 14 și 11 metri la I 
greutate (băieți și, respectiv, I 
fete), sărituri de 2 m la Inăl- . 
țime (cu care s-a și cîștigat, I 
locul secund fiind ocupat de I 
un hurdler !), 4,10 m la pră
jină și 6,50 m la lungime, sau I 
în jur de 14 m la triplu salt | 
vorbesc de la sine.

Cîteva constatări privind | 
randamentul cluburilor la acest I 
început de an atletic. Intere
sant de căutat, de exemplu. . 
profilul pe specialități. Astfel, I 
la sprint și garduri au dominat » 
C.S.Ș. CI. Muscel-Dacia Pitești. 
C.s. Brăila și C.S.Ș. 4 Bucu- I 
reștij la semifond și fond Mi- | 
neruI-C.S.Ș. Cetate Deva, 
C.S.M. Univ. Craiova, C.S.Ș. M. I 
Emincscu Iași, la sărituri Stea- I 
ua și C.S.Ș. 2 Constanța, la a- ' 
runcări Dacia Pitești. Vrem să , 
credem că această specializare | 
va aduce, cît mai curînd._ o • 
calitate superioară a pregăti- 
rii, un plus valoric, evidențiat f 
mai ales în marile întreceri I 
internaționale; Pentru că star
tul e important. dar finișul I 
marchează performanța !

Astăzi, la Ruse, In amicalul selecționatelor olimpice

BULGARIA - ROMÂNIA

Metalul 
•ul Buc. 

Prahova 
orul TC 
viște 3—0, 

— I.P.C. 
aicea — 
iul Km. 
—2 ; seria 

Oțelul O- 
4), voința 
loara 3—0, 
— Explo- 
are 3—1, 
ilcan Buc. 
. — Trac- 
’ECO Plo
ii—3.
Matecscu, 

. popa, s. 
!. Albu, O. 
Fl. Toma,
I. Dlaco- 

oare, N. 
Danclu.

Astăzi, miercuri, ince- 
pînd de la ora 11, la se
diul Consiliului Munici
pal București pentru E- 
ducatie Fizică și Sport 
(str. lt. Lemnea nr. 7) va 
avea loc o masă rotundă 
pe tema : „Noutăți in 
organizarea activităților 
sportive de masă". Parti
cipă reprezentanți al or
ganizațiilor sportive și cu 
atribuții în acest dome
niu din Capitală.

I
I
I
I
I

RUSE, 3 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadionul Du- 
nav din localitate găzduiește 
mîine (n..r. azi), de la ora 15, 
întllniirea amicală dintre re
prezentativele olimpice ale 
Bulgariei și României. Pentru 
cele două formații această 
pairtidă constituie un nou prilej 
de verificare în vederea debu

tului lor în preliminariile olim
pice. Este o nouă etapă de defi
nitivare a celor două echipe, 
pentru că pregătirile lor au în
ceput cu mult timp în urmă 
accentuîndu-se cu precădere în 
acest an. In perioada 20 ianua
rie — 4 februarie, formația 
bulgară a luat parte- la turneul 
din India, unde a obținut re
zultate foarte bune : 1—0 cu 
o selecționată din Danemarca 
4—0 cu R.P, Chineză, 2—0 cu 
India. 3—1 cu echipa olimpică 
a R D. Germane și a pierdut, 
în finală, cu 0—2 în fața echi
pei olimpice a Uniunii Sovie
tice. Lotul bulgar cuprinde ju
cători cunoscuți, de la divizio
narele A Lokomotiv Sofia (Do- 
nev, Metkov, Stoev), Lokomotiv 
Plovdiv (Karușev, Eranosîan, 
Solirov), Sredeț (H. Mladenov,

I
5

î 
î 
J

CLUBUL STEAUA pune 
la dispoziția membrilor 
săi susținători legitlmațli- 
abonament la meciuri
le de fotbal care vor a- 
vea loc pe stadionul Stea
ua. Aceste legltimațil- 
abonament se eliberează 
la sediul clubului, din str. 
Plevnei. în zile de joi, 
vineri și slmbătă între 
orele 14.—20. jar duminică 
Intre orele 7—13.

Bezinski, Penev), Trakia (Sl
in ov), Beroe (Ganev, P. Țenev, 
G.- Gheorghiev). Un lot larg, 
de 19 jucători, din rlndurile 
căruia antrenorul Ivan Kuci- 
kov va fixa „ll“-le de start, 
în cursul dimineții de miercuri.

Plecat cu autocarul din Bucu
rești, totul nostru olimpic a 
ajuns la hotelul Riga din Ruse, 
marți, în jurul orei 15. In 
cursul după -amiezii a. făcut un 
antrenament complex, după 
care antrenorul Gheorghe Stai- 
cu ne-a făcut cunoscut că in
tenționează să înceapă jocul eu 
următoarea formație : Liliac — 
M. Marian, Stancu, Ștefan, 
Weisenbacher — Pană, Mujnai, 
Majaru. Cristea — Vaișeovici, 
Cîmpeanu II.%în linii mari, e- 
chipa care a terminat — exact 
acum o lună — la egalitate 
meciul cu Italia (2—2), de la 
Palermo. Lipsește Bălan (acci
dentat), iar în atac se remarcă 
prezența lui Cîmpeanu II, cane 
îl înlocuiește pe. Bleu. Vor mai 
fi verificați, probabil, și alți 
jucători. Damaschin I, acciden
tat și el. a rămas acasă, ne- 
putînd fi folosit în această im
portantă partidă de verificare. 
Meciul va ti condus de arbitrul 
Anton Vasi’îev. din Sofia. Aici 
vremea este neprielnică. cu 
ninsoare abundentă și rafale 
de vînt.

Constantin ALEXE

consecință, nu există nici un 
motiv ca formula de echipă 
să suporte modificări structu
rale în nici unul dintre com
partimente. Mai ales în condi
țiile în care, de pildă, la mij
loc, Kednic nu poate fi folosit, 
întrucît, insuficient, refăcut de 
pe urma unei accidentări, el 
nu a participat în ultima vre
me la pregătiri". Antrenamen
tul odată încheiat, la solicita
rea ziariștilor. Emcrich Jenei 
și Cornel Drăgușin au făcut 
cunoscută echipa care va în
cepe meciul de miercuri : 
Lung — Iovan Bumbescu, Be- 
lodedici, Ungurcanu — Ilagi, 
Stoica, Boloni, Klein — Lăcă
tuș, Cămătaru. „Dacă protoco
lul pentru acest «amical» va 
permite — a spus antrenorul 
principal al echipei noastre na
ționale —, intenționăm să folo
sim. pe parcursul meciului, un 
număr mai mare de jucători 
de rezervă, pe Moraru, Bărbu- 
lescu, Mateuț, Pițurcă și alții. 
Am dori să-i verificăm pe toți 
componenții lotului și totoda
tă să-i odihnim pe unii din
tre fotbaliștii steliștî, a căror 
încărcătură fîzico-psihică a 
fosț mare în ultimul timp".

Pregătiri asidue ș! în tabăra 
gazdelor, unde, după etapa de 
campionat desfășurată dumini
că, antrenorul Mustafa Denzilî

a convocat la Ankara 18 jucă
tori.

în linii mari. sînt aceiași 
chemați și în toamnă la jocu
rile din preliminariile C.E., cu 
Iugoslavia (0—4 în deplasare) 
și Irlanda de Nord (0—0 aca
să). Cei mai mulți dintre com
ponenții lotului aparțin echipe
lor Galatasaray (lidera actua
lă) și Trabzonspor. „Faptul că 
Besiktas evoluează in C.C.E. nu 
afectează substanțial formula, 
de echipă pentru meciul cu 
reprezentativa României — ne 
spunea antrenorul M. Denzilî 
— întrucît de la echipa campi
oană doar Metin și-ar fi găsit 
în momentul de față un loc în 
«ll»-le de bază". Apropo de for
mația țării gazdă, deoarece 
conducerea tehnică a selecțio
natei turce a anunțat că abia 
miercuri înaintea partidei o 
va comunica confrații noștri 
de aici anticipează următoarea 
formulă (pe care ne-o însușim 
cu rezervele de rigoare).: Se- 
nol — Turgay. Coban, Semin. 
Iusuf. — Mujdat. Erhan. Savas, 
Hasan — Iskender. Tânjii.

Timpul aici, la Ankara, este 
numai bun pentru fotbal. la 
ora jocului temperatura atin- 
eînd. în aceste zile. în iur 
de -1-8 grade Organizatorii 
speră, de altfel. într-o bună 
rețetă. Reamintim că meciul va 
începe la ora 18 și va fi con
dus de arbitrul iugoslav Dușan 
Kolicî.

ȘTIRI © ȘTIRI ® ȘTIRI e ȘTIRI ® ȘTIRI
a STRUNGUL ARAD — POLI

TEHNICA TIMIȘOARA 0—1 (0—1). 
Unicul gol al partidei a fost 
marcat de Iova (min. 32).

a U.T. ARAD — PROGRESUL 
VULCAN BUCUREȘTI 3—1 (3-1)- 
Au marcat : Manea (min. 14), 
Bunaciu (min. 27) și Vârșădean 
(min. 37) pentru localnici, res
pectiv Stoica (min. 32). (N. Stră- 
jan — coresp.).

a C.I.L. SIGHET — OLIMPIA 
SATU MARE 2—0 (2—0). Au în
scris : Bonte (min. 15) și Știr
bei (min. 31). (I. Mihnea — co
resp.).

a C.S.M. BORZEȘTI — MECA
NICA VASLUI 3—0 (1—0). Au

torii golurilor : Gaciu. (min. 16), 
Furtună (min. 49) și Ni ch if or 
(min. 83). (Gh. Grunzu — co
resp.).

a UNIREA FOCȘANI — INTER 
VASLUI 4—0 (1—0). Au marcat:
Golan (min. 35). Ileș (mim. 73), 
Olteanu (min. 80) și S. Florin 
Fmin. 85). (FI. Jecheanu — co
resp.).

a STEAUA (SPERANȚE) — 
C.F.R.B.T.A. BUCUREȘTI 3—2, 
(1—0). Golurile au fost marcate 
de Petrache (min. 25), Mîrea 
(min. 50) și Breniuc (min. 72) 
pentru învingători, respectiv V. 
Dumitru (min. 58 și 80).

ADMINISTRAȚIA DE
• CIȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 1 MAR
TIE. Cat. 1 (12 rezultate): 15 va
riante 25% a 23.210 lei; cat. 2 (11

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

CITIȚI NUMĂRUL 2 AL REVISTEI ILUSTRATE
Din sumar

e
9

începe returdl Diviziei A la 
Lotul olimpic pornește pe 
preliminariilor
PANORAMIC : județul Covasna
Bilanțul echipelor naționale de fotbal din Eu
ropa In 1036
Reportaje de atletism, hochei, box. caiac-ca- 
noe. rugby, natațle

• Daciada de iarnă ta actualitate

fotbal
lungul drum al

• „VIAȚA SPORTIVA" — fotografii originale din 
actualitatea sportivă internă

• SPORT MAGAZIN. Două pagini de imagini 
Inedite de peste hotare

9 ORIZONT EXTERN ® Comentarii după C.M. 
de schi de Ia Crans Montana O A pornit „a- 
valanșa" recordurilor mondiale atletice

9 Cutia cu scrisori. Cuvinte încrucișate 
UN NUMĂR IN 24 DE PAGINI, BOGAT ILUS

TRAT.

&

rezultate) : 7 variante 100% a 5.605 
le’ și 344 variante 25% a 1.401 lei; 
cat. 3 (10 rezultate) : 114 variante 
100% a 772 lei șl 4.041 variante 25% 
a 193 lei.

a Astăzi, miercuri, 4 martie, 
începînd de la ora 15,50, va ti
vea loc in București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
tragerea obișnuită Pronoexpreș. 
Transmisia desfășurării tragerii 
se va face la radio, pe progra
mul I. la ora 16,15. Numerele ex
trase vor fi transmise în reluare, 
la ora 23. pe programul I, pre
cum și mîine, Joi, la ora 8,55. 
tot pe programul I. Toți cei In
teresați sînt invitați să participe.

a Concursul Pronosport de du
minică, 8 matrie, include și In- 
tîlniri din prima etapă a re
turului campionatului Diviziei

A, sporind, desigur, gradul de 
interes si atractivitate. Iată cum 
arată programul complet al con
cursului : 1. ..U“ cluj-Napoca — 
Sportul Studențesc ; 2. F.C. Olt
— Rapid. ; 3. Steaua — F.C. Ar
geș ; 4. Atalanta — Napoli ; 5. 
Aveliino — Verona : 6. Fioren
tina — Como ; 7. Juventus — 
Ascoli ; 8. Milan — Empoli ; 9- 
Roma — Torino ; 10. Sampdoria
— Inter ; 11. Udinese — Brescia; 
12. Bologna — Lazio ; 13. Lane- 
rossi — Triestina.

a Rezultatele concursului Pro
nosport de astăzi, miercuri, 4 
martie, vor fi publicate vineri, 
6 martie, iar rezultatele omolo
gării le veți putea afla din zia
rul de sîmbătă, 7 martie. '



’ PATINATOARELE
NOASTRE

AU EVOLUAT
PROMIȚĂTOR LA C M. DE JUNIOARE

Mondiale 
r____ _ _____  rezervate
nioareîor. s-au desfășurat 
cent pe pista naturală din 
calitatea suedeză f’ 
Confirmînd bunele 
din acest sezon i 
Mihaela Dascălu . . 
Centrului de pregătire_ olimpi
că Mecanică Fină 
s-a numărat printre 
nistele întrecerilor, 
următoarele locuri (din 39 
concurente) la C.M. din 
dia : 6 Ia 500 m

Campionatele 
patinaj viteză,

de
ju- 
re- 
10- 

Stroumsund. 
■ rezultate 
brașoveanca 

(aparținînd

București) 
protago- 
obținînd 

de 
Sue- 

43,37, 7 la

1500 m — 2:18,07. 17 la 1000 
m — 1:31,88, 9 la 3 000 tn — 
4:53,65 și 7 în clasamentul ge
neral cu 184,274 p. Rezultatele 
menționate reprezintă cea mai 
bună performanță - înregistrată 
pînă acum de vreo patinatoa
re din țara noastră la marea 
competiție a patinajului juve
nil. Sibianca Ceraseia Hordo- 
bețiu a sosit Pe următoarele 
locuri : 14 la 500 m — 44.05 19 
la 1 500 m — 2:21,58 și, 13 la 
1 000 m — 1:31.05.

MAREA DILEMĂ!
Ceea ce decide, in ultimă instanță, obținerea unei victorii in 

afară de valoarea propriu-zisă a unui sportiv este și starea 
de moment în care acesta se află, pe plan fizic și psihic. în 
chiar clipa întrecerii. Este aceasta cea care determină și multi
tudinea de surprize, intr-un sens sau altul, al noțiunii ca atare; 
de foarte multe ori, tu, spectator, fiind pus în situația să nici 
nu poți aprecia dacă victoria l-a „scăpat", chiar șl printre de
gete, lui X sportiv sau ea l-a „surîs" lui Y aflat atunci, poate, 
într-un moment de excepție 7...

Campionatele Europene de atletism de anul trecut, de la 
Stuttgart, ne-au oferit cîteva asemenea situații. Una anume se 
referă la arunccrea greutății, probă la care, chiar cu numai 
șase zile înaintea întrecerii de pe Neckarstadlon. într-un con
curs la Berlin, Udo Bayer a obținut un nou record mondial cu 
performanța de. 22,64 m. Rezultatul în sine, adăugat, desigur, 
valorii sale recunoscute. îi conferea lui Bayer poziția de prin
cipal favorit, ținînd seama șl de faptul că în respectivul con
curs el avusese patru aruncări peste 22 m 1 S-a întîmplat însă 
ca la ora concursului de la Stuttgart, deși numai după șase 
zile, el să nu mai fie la potențialul său maxim, ceea ce a și 
făcut ca Bayer să nu mal arunce decit 20,74 m, cu care s-a cla
sat abia al treilea, fiind depășit de compatriotul său Ulf Tim- 
mermann (21,84 m), fostul recordman mondial șl. neașteptat, 
de elvețianul Werner Giinthoer (22,22 m)...

Anul acesta, la 8 februarie, într-un concurs de sala la Mag- 
gllgen, Giinthoer a obținut cu 22,26 m un nou record mondial 
pe teren acoperit, care-1 acorda, firește, prima șansă la „eu
ropenele" indoor de la Lievin. Dar, la C.E. din Franța, Giinthoer 
n-a mai aruncat, deși doar după cîteva zile, decit 21,53 m. fiind 
întrecut de Timmermann, cu 22,19 m... ... ,

In acest caz, ca și în atîtea altele cine a pierdut sau cine 
a cîștigat întrecerea 7 Mare dilemă 1...

Rcmeo VILARA

După recentele C. M. (jft LIDER
DE NECONTESTAT Al PATINATORILOR DE VITEZĂ

bun. 
sincer

— Este un băiat foarte 
Nu cunoaște invidia, este 
și deschis, toți îl iubesc !

Așa îl caracterizează pe 
lai Guliaev, noul campion 
dial absolut la 
antrenorul său 
cunoscut și în 
tiv de performantă, actualmente 
conducător tehnic al patinatori
lor de la Ț.S.K.A. Moscova.

In orașul olandez Heerenveen. 
unde, la mijlocul lui februarie, 
s-a disputat campionatul mon
dial, superioritatea lui Guliaev 
asupra partenerilor de întrecere 
a fost de necontestat. “ 
venea să confirme. de 
cele petrecute cu 20 de zile în 
urmă, cînd același Guliaev fur
nizase marea surpriză a „euro
penelor* de la Trondheirr (Nor
vegia), transformîndu-se dintr-un 
out-sider în campion ai conti
nentului. Acum, după acest du
blu succes, nu se mai poate 
vorbi despre nimic surprinzător : 
Nikolai Guliaev este lider 
rltar.

Noua stea a patinajului 
aparține tinerei generații 
ianuarie a împlinit 21 de ani. 
s-a născut în Vologda, oraș din 
nordul Uniunii Sovietice. Ca a- 
dolescent a mal practicat hoche
iul, sporturile Iernii fiind pre-

a tinerilor

Niko- 
mor- 

viteză.patinaj
Valeri Kaplan, 

trecut ca spor-

Faptul 
. altfel.

auto-

viteză 
La 1

dilecțla obișnuită . . ____
orașul natal. însuși tatăl lui 
kolai Guliaev a fost vitezist 
noscut, maestru al sportului 
din U.R.S.S. Cînd Nikolai a ple
cat la Moscova, pentru a se în
scrie la Institutul de cultură fi
zică. patinajul luase definitiv lo
cul hocheiului printre preferin
țele sale. în capitala țării a fost 
cooptat în secția de performan
ță de la Ț.S.K.A. Aici a făcut 
progrese rapide, de doi ani este 
inclus în reprezentativa uniona
lă. în iarna trecută a fost mar
cat primul său succes deosebit, 
cucerirea a două medalii de ar
gint la Spartakladă. Ca acum, 
să fie pe prima treaptă, nu nu
mai a patinatorilor sovietici, ci 
șl a celor din întreaga lume. I.a 
Trondheim, de trei ori sortii 
l-au pus în pereche cu reduta
bilul vitezist olandez Vergheer 
șl de tot atîtea ori tînărul Gu
liaev a trecut primul linia de 
sosire- La Heerenveen. nimic nu l-a mal stat in cale pentru 
a-și demonstra superioritatea, 
pășind cu autoritate pe primul 
loc al clasamentului la multlation.

Patinajul mondial are acum în 
Nikolai Guliaev un campion cu 
adevarat de nădejde.

ALEXEI SEREBRITKI
A.P.N. — MOSCOVA

din
N5- 
cu-

PE SCURT
ATLETISM • Cu prilejul unui 

concurs desfășurat la Santiago 
de Cuba, fosta campioană olim
pică Maria Colon a cîștigat pro
ba de aruncarea suliței, cu re
zultatul de 66,20 m. 'Silvia Costa 
și-a adjudecat victoria în proba 
de săritură în înălțime cu 1.90 
m, Iar sprinterul Leandro Pe
nal ver a trecut primul linia de 
sosire în cursa de 200 m, cu 
timpul de 20,68. O Olandeza Caria 
Beurskens a terminat învingă
toare în tradiționalul . concurs 
internațional feminin de mara
ton de la Nagoya (Japonia), fi
ind cronometrată pe distanța de 
42,195 km cu timpul de 2.23:27.

PATINAJ VITEZA e Con
cursul de la Helsinki, conți nd 
pentru „Cupa Mondială* s-a în
cheiat cu proba feminină de 
3000 m, câștigată de Andrea 
Ehrig JI. D. Germană) — 4:31.03,

ȘAH © Turneul internațional 
de la Reykjavik a continuat cu 
runda a 9-a, în care Agdestein 
l-a învins pe Arnasson, Tal a 
cîștigat la Petursson, iar în 
partidele Portisch — Olafsson, 
Polugaeyski — Short, Liubojevici 
— Korcinoi și Hajartarson — 
Timman a fost consemnată re
miză. Lider al clasamentului se 
menține marele maestru englez 
Nigel Short, cu 7 p, urmat de 
Jan Timman (Olanda) și Mihail 
Tal (U.R.S.S.) — cu cîte 6 p.

TENIS a în sferturile de fi
nală de Ia Key Bîscayne s-au 
înregistrat rezultatele: Edberg — 
Curren 7—5, 6—3, 6—4, Noah — 
Kriek 4—6, 6—3, 6—5 ab., Clau
dia Kohde-Kilsch — Zîjia Gar
rison 6—4, 4—6, 6—1; Martina 
Navratilova, Pam Shriver — 
Cany Reynolds, Catherine Suire 
6—1, 6—0, Steffi Graf, Gabriela 
Sabatini — Amy Holton, Joan
ne Russel 6—1, 6—2.

Tur dc orizont în campionatele naționale din turopa

Olanda: IN TIPARELE OBIȘNUITE, AJÂX SAU P S. V, ?
șl totuși, Cruyff a avut drepta

te... In vara trecută, înaintea 
startului actualei ediții, celebrul 
număr 14 făcea următoarea de
clarație : „Nu apreciez că va ti 
chiar atît de dificil, așa cum sînt 
unii tentați să creadă, să acoperim 
golurile produse de plecările lui 
Vanenburg și Koeman, Avem în

Ai cîștigat continuă, ai pierdut continuă ! TOTUL SE PLĂTEȘTE!
de rachetăCînd, sostisit 

și de drumuri, a decis să se 
retragă pentru 6 luni, John 
McEnroe era numărul 1 In 
tenisul mondial. Nu-1 rezista 
nimeni, victoriile șl punctele 
(pentru computerul A.T.P.) 
îi veneau unele după altele... 
A gîndit că, la 26 de ani, 6 
luni nu sînt prea multe șl 
că va putea, repede, să-și 
reia marșul triumfal pe 
courtsurile lumii.

Numai că, surprinzător, 
meciurile de după reapariție 
l-au arătat fără forță și fă
ră inspirație, mai puțin stă- 
pîn pe mijloacele sale 
oricind. Logic, a pus 
infrîngeri 
pe 
Și. 
s-a înhămat 
antrenamente 
s-a crezut „în mînă“, a 
intrat, la fel de încruntat 
de sigur pe sine ca altădată.

seama Lipsei 
orgolios

ca 
acele 

..nesemnificative* 
de pregătire 

din cale-âfară, 
la o suită de 

draconice. Cînd 
re

el

La Philadelphia, insă, a pier
dut fără drept de apel la 
Tim Mayotte I A dat vina 
pe arbitri, a țipat șl injuriat 
alegîndu-se (și) cu o amen
dă substanțială. A luat totul 
în zeflemea, anunțînd că 
„îmi voi scoate banii. cu 
vlrf șl îndesat, la Memphis" l 
Nu si l-a scos 1 Deși după 
vorbele sale, „psihic am ju
cat la nivelul maxim", a ce
dat net (5—7, 4—6) in fața lui 
Johan Kriek 1 întîia lzbindă 
a lui Kriek 
consecutive 
McEnroe...

a „
surse să judece situația 
calm șl, dacă 
cu luciditate : „Nu știu ce, 
dar ceva nu merge 1 vorbind 
nuanțat, sînt teribil de deza
măgit. De cînd m-am în
tors. totul mi-e împotrivă 
Datorită jocului slab, a ne
șansei șl a unor decizii (n.n.

după 12 Infrîngeri 
în partidele cu

Abătut, găsit totușj re- 
cu 

ne e perrms. 
Nu știu

ale arbitrilor; greșite, am a- 
juns pe locul 11. Mă deran
jează nu atât eșecurile, cit 
maniera In care am pierdut. 
Cred că am întrerupt prea 
mult șl, lată, totul se plă
tește 1 N-ar fi exclus ca, mai 
devreme deck se anticipa, să 
mă retrag definitiv".

Sigur că acel „n-ar fi ex
clus" îl lasă lui ..Mac" o por
tiță încă deschisă. Merită, 
însă, atenție observația lui 
că totul se plătește, în tenis 
și, deopotrivă, în sportul de 
performantă. Pe acel drum 
lung și niciodată Înflorit ca
re diice în 
(„la glorie", cum 
Fontaine), 
orice ezitare costă.
rămîne. poveste veche, 
mai a celor care luptă 
timpul pentru ea.

vlrful piramidei 
zicea La 

orice slăbiciune, 
Victoria

nu-
tot

Ovidiu IOANHOAIA

spartachiada.de iarna a armatelor prietene
REZULTATE SCONTATE LA ȘTAFETA - GIATLON Și 

SLALOM
(Urmare din pag l)

schimb, situația primilor trei 
a rămas neschimbată, în timp 
oe Ia aproape două minute dis
tanță, Petr Zelinka (Cehoslova
cia) și sportivul nostru Mihai 
Rădulescu s-au angajat într-o 
cursă palpitantă pentru locul 4. 
Mai proaspăt în final, ceho
slovacul a asigurat echipei sale 
această poziție.

Rezultate tehnice : 1. U.R.S.S. 
Ih33:45,7 (zero ture penalizare), 
2. R.D. Germană lh35:22,4 (2 

ture), 3. Bulgaria lh35:29.3 (1
tură), 4. Cehoslovacia lh37:28,3 
(zero ture), 5 România lh37:42,l 
(zero ture), 6. Polonia lh40:08,9 
(1 tură). 7. Ungaria 11144:08.1 
(zero ture).

Pe pîrtia ’ Clăbucetului, exce
lent amenajată, așa cum am

dori să o vedem la toate oom- 
petițiile, 35 de sportivi din ță
rile participante s-au înscris în 
cursa de slalom. A fost o dis
pută frumoasă desfășurată pe 
o ninsoare abundentă, dar în 
care sportivii noștri, deși au 
făcut eforturi notabile, nu au 
reușit clasările pe care le do
ream. Aceasta eu atît mai sur
prinzător, cu cît ei au avut 
posibilitatea să se pregătească 
chiar pe locul de desfășurare 
a întrecerilor.

Rezultate tehnice : 1. Miroslav 
Kolarj (Cehoslovacia) 1 .43 44. 2. 
Liubomir Popov (Bugaria) 
1 :43,92, 3 Simon K-a-i-jk r”-'lo- 
nia) 1:44.65... 7.2 Vili podaru 
1:46,62... 9. Mihai Bîră • :47.22. .
12. Carol Adorjan 1 :48 45. Au 
terminat cursa 15 sch'ori.

Astăzi are loc cursa de ștafe
tă 4X10 km. și cea de-a doua 
cursă de slalom.

Hochei : DOUA PARTiDE CU MULTE GOLURI
(Urmare din pag 1)

scorul 0—1) Dimov avînd cea 
mai clară ocazie de a înscrie, 
singur cu portarul.

Evident mai buhă, cum o știm 
din precedentele par.ide. echipa 
Cehoslovaciei nu a acționat cu 
^motoarele* în plin, a jucat... 
economic (gîndindu-șe. poate, și 
la partida de azi. cu hocheiștîi 
sovietici, pentru locul I în Tur
neu), dar, ca orice echipă valo-

roasă (și conștientă de necesita
tea păstrării .............
zut sub un 
a ratat nici 
ca, fără a 
scor mare, 
date, hocheiștîi rehn<ova'd s’-nu 
îngăduit pe 
te acțiuni 
reușite, dar ce^e 
goluri au fost 
combinațiilor rapide 
între trei sau cel ou*1n

..firmei*), nu a scă- 
anumit n’vel si nu 
O ocazie de a mar- 
urmări

Teri. în cend -

în«1n‘ ’re 
individuale

rn t» 

Otusi 
«s4

că tori. \
Au marcat : Zak (mm. 3),

Vozak (13), Veselovski (15), Foi
ta (22), Blasko (31), Vaklavicek 
(32), Chalsnek (36), Jungvirt (37), 
Hornak (46). Foarte bun arbitra
jul brigăzii Becze — M. Dinu, 
Mîcu.

U.R.S.S. — R.D. GERMANA 8—1 
(1—1, 2—0, 5—0). Echipa sovietică 
și-a demonstrat încă o dată clasa, 
mai ales că formația din R.D.G. 
a făcut tot posibilul pentru a-i 
da o replică cît mai bună. Sco
rul a fost deschis de hocheiștîi 
din R.D.G., în min. 15. printr-o 
acțiune personală a lui Bolke, 
care l-a surprins cu un șut de 
la distanță pe portarul Tîjnih. 
Asta însă după ce Lavrov (min. 
7) șutase în b ră, iar Andreev 
(min 11) pierduse și el o mare 
ocazie

Formația sovietică s-a Impus 
încet dar sigur a egalat în min. 
18, prin Tepleakov, care a fruc
tificat o pasă de la Drozdețki. în 
repriza secundă am asistat la 
multe faze spectaculoase. într-un 
ritm de joc foarte ridicat. Domke 
(R.D.G.) a ratat o ocazie mare, 
în schimb Drozdețkl (min. 24) și 
Andreev (min. 34) nu au greșit 
realizînd cele două goluri ale a- 
cestei părți a meciului. In ultima 
repriză hocheiștîi sovietici au în
scris încă 5 goluri, fără să pri
mească vreunul. prin Lavrov 
(min. 42), Kukuskin (43). Droz- 
detkl (50) Kravct (54> și M?Mov 
(58). Au arbitrat foarte bin*3 Ghe- 
rasimov (Bulgaria) — Fzmest’ev 
(U.R.S.S.) Blumel (R.D.G'.

Astăzi, de la ora 13. România 
— R.D. Germană, iar de Ja 15,30. 
Cehoslovacia — U.R.S.S., 'pentru 
desemnarea cîștigătoarei.

lot multi tineri talentați, gata să 
Ie ia locurile*. Cuvintele lui 
Cruyff — în prezent, cum bine 
știți, managerul lui Ajax — au 
fost primite cu zîmbete. Ce vrea 
de fapt acest Cruyff ? se între
bau cei mai mulți. Cum crede 
el că se poate bate cu P.S.V. Eind
hoven, adică cu Gullit, Gerets, 
Van Breukelcn, Van der Gijp, 
Arnesen, tocmai acum, cînd nu-i 
mai are la dispoziție pe cel mai 
bun mijlocaș ofensiv din „Tara 
lalelelor*, Gerald Vanenburg, și 
pe liberoul de mîine, se spune, al 
„naționalei*, Ronald Koeman ? 
Aceștia semnaseră, la finele se
zonului trecut, pentru — cine 
credeți 7 — rivala din Eindhoven.

In aceste condiții, duelul Ajax 
— P.S.V. nu se mal anunța la fel 
de echilibrat ca în ultimii ani, în 
lotul formației din Amsterdam fl- 
gurtnd acum numai doi jucători 
de clasă. Van Basten, ultima 
„gheată de aur* a Europei, șl 
Rijkaard. Dar iată cum arată po
diumul după 25 de etape : 1. Ajax 
36 p, ‘ ~ “ - — - -
Bosch 
xului 
a fi 
manța _ ___
este remarcabilă. Spre deosebire 
de P.S.V., un nucleu de vedete 
Ajax a avut o echipă. Este ade
vărat, nu un „unsprezece* care 
să fie reținut cu ușurința cu care 
a fost memorat Ajaxul anilor ’70. 
dar, oricum, o formație omogenă 
echilibrată pe compartimente și 
cu o mare poftă de gol. Forma 
excelentă a ,,alb-roșilor“ nu-1 pu
tea lăsa Indiferent pe selecțione
rul Rinus Michels. Au fost jocuri

2. P.S.V.
24 p.

este minim, 
asigurător, 

team-ului

35 p, 3. Den 
Avantajul Aja- 

departe de 
dar perfor- 

lui Cruyff

teren nu mai puțin de opt jucători 
de Ia Ajax. Schimbînd tricoul de 
jucător cu treningul de antrenor, 
Cruyff pare să continue o ca
rieră prodigioasă.

Prezența celor două noi achi
ziții în iotul lui P.S.V. a dat mul
tă bătaie de cap antrenorului 
Kees Rijvers, care astfel s-a vă
zut nevoit să schimbe partitura 
formației. Dacă fostul libero, Gu
llit, s-a descurcat de minune și 
în postură de conducător de joc, 
în schimb mijlocașul danez Arne
sen n-a fost prea îneîntat de noile 
sale sarcini defensive.

Un nume nou printre tehnicienii 
primei divizii, fostul internațional 
Wim Jensen, care din toamnă a 
preluat pe Feyenoord. Proaspătul 
antrenor este dornic să-șl măsoa
re forțele, de pe... bancă, cu 
Cruyff, numai că pentru moment 
el se vede obligat să rămînă în 
umbră, actualul lot al lui Feye
noord fiind destul de subțire.

S-a spus că Groningen înseam
nă, de fapt, Hans Berger, antre
norul care a făcut din ea o echi
pă de cupe europene. Iată că, șl 
în acest sezon, de această dată 
fără Berger, Groningen se dove
dește o formație de prim-plan. 
Dar, Ia fel de capricioasă, astăzi 
în stare să învingă pe Ajax sau 
P.S.V., iar mîine să capoteze în 
fața unei echipe modeste...

Deci, cum lesne se poate con
stata. campionatul a rămas anco
rat în aceleași tipare tradiționa
le. o apariție-surpriză de conul 
Alkmaar ’81’ nefiind. pentru mo
ment.’ posibilă.

NOUTĂȚI DIN AMERICA DE SUD
In campionatul Argentinei, o 

formă deosebită arată echipa 
Boca Juniors (acum pe locul 
5). Zilele trecute ea a dispus cu 
1—0 de Gimnasia. De cînd 
formația este condusă de fostul 
selecționer al reprezentativei. 
Cesar Luis Menotti (mai exact 
din 28 decembrie), în șase me
ciuri Boca a realizat 12 puncte l 
După 30 de etape conduce San 
Lorenzo cu 38 p, urmată de inde- 
pendiente 37 p și Rosario Central 
36 p. Boca Juniors, cu un meci 
mai puțin, are 35 p șl... șanse 
să cîștlge titlul ! Și încă o știre

Mihai CIUCĂ

din Argentina: selecționerul
campioanei mondiale. Carlos Bi- 
lardo, a anunțat că renunță la 
oferta de a pregăti formația ita
liană Napoli (de care a fost so 
licitat) și va rămîne la timona 
reprezentativei tării sale

Campionatul Braziliei a fost 
cîștigat de F.C. Sao Paulo. în 
prima manșă a finalei, la Sao 
Paulo, echipa locală a terminat 
la egalitate cu Guaran! <1—1). 
iar în retur, la Campinas sco
rul a fost de asemenea egal 
(3—3), după prelungiri. în ur
ma loviturilor de la 11 m, Sao 
Paulo a cîștigat titlul cu 4—3.

CAMPIONATE • CLASAMENTUL GOLGETERILOR EUROPENI
A In R.D. GERMANA a fost 

reluat campionatul (et. 14) : Lo
komotive Leipzig Union Ber
lin 2—2, Erfurt — Magdeburg 
0—1. Riesa — Jena 1—2, Dynamo 
Dresda — Bischofswerda 3—2 
Frankfurt/O. — Dynamo Berlin
1— 1, F.C. Karl Marx Stadt - 
Cottbus 0—0. în clasament con
duce Dynamo Berlin cu 23 p.

o IUGOSLAVIA (et. 19) : Bu- 
ducnost — Partizan Belgrad 1—1. 
Osijek — Skoplje 1—0, Ze’ezrr- 
cear — Niș 1—1, Dinamo 'zaareb 
— Split 3—3, Rijeka — Ve’e? 
3—1, Zenica — F. C. Saraievo
2— 0, Steaua Roșie Belgrad 
Spartak Subotița 3—1, Pe or rne 
le locuri : Skoplje 22 p. Partizan 
21 p, Velez Mostar 19 p.

® CELTIC Glasgow a suferit o 
înfrîngere categorică în campio
natul Scoției: 1—4, cu F.C. Dun

dee, pierzînd astfel primul loc 
în clasament. Alte rezulta:e: A- 
berdeen — Dundee United 0—1!, 
Clydebank — Hamilton 2—3, 
Midlothian — St. Mirren 1—0, 
Motherwell — Falkirk 1—0, 
Glasgow Rangers — Hibernian 
1—1. Pe primele locuri : Ran
gers 50 p (33 j), Celtic 50 o (34 
j), Dundee United 48 p (32 i).

A IÂTA CLASAMENTUL gol- 
geterilor europeni,, dună etapa 
de săptămîna trecută: 1—2. Pol
ster (F.C. Austria) si M'C’air 
(Celtic) cu cile 26 goluri, 3. Cli- 
ve Allen (Tottenham) 25 g, 4. 
Hugo Sanchez (Real Madr’cb 24 
g, 5—6. Sirakcv (Vitoșa) si Ale
xandrov (Slavia Sofia) cu c t.e 
23 g, 7—9. Tanev (Sredet). Rush 
(Liverpool) și McCoist (Glasgow 
Rangers) cu cite 21 g.
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