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Voleibaliștii noștri in competiții internaționale

STEAUA (C.C.E.), DINAMO Șl PENICILINA (Cupa cupelor)
CALIFICATE ÎN FAZA FINALĂ

Deși vremea neprielnică pusese sub semnul 
întrebării participarea echipelor noastre la 
partidele retur din cadrul sferturilor de finală 
ale cupelor europene, totuși, la sfîrșitul săp- 
tămînii, acestea s-au putut prezenta la startul

întrecerilor. Dintre cele patru reprezentante 
ale țării noastre, trei — Steaua (C.C.E.), Dina
mo — băieți și Penicilina Iași — fete (Cupa 
cupelor) — au obținut calificarea în faza fi
nală a celor două competiții, din cursă ieșind 
doar voleibalistele de la Dinamo (în C.C.E.), 
care au ratat promovarea în faza superioară, 
avind un setaveraj general inferior jucătoa
relor de la Dynamo Berlin. Iată relatări de la 
meciurile echipelor noastre :

Campioanele înotului sînt din nou acasă

JOHN NABER ÎI PREVESTEȘTE 
LUI CARMEN BUNACIU UN FRUMOS VI

IN CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI, echipa Steaua 
București a întîlnit, la Olsztyn, 
formația locală A.Z.S., pe care 
în meciul tur o întrecuse cu 
3—0. De data aceasta, victoria 
a revenit voleibaliștilor polo
nezi cu 3—0 (9, 13, îl), dar ste- 
liștii au obținut calificarea în

BAIA MARE. 21 (prin tele
fon). Succesul realizat în tur 
de către voleibaliștii de la 
Explorări le oferea acestora un 
ascendent moral în fața celor 
de la Vardar Skoplje, pentru 
manșa a doua a finalei „Cupei 
balcanice", programată

'(Continuare in pag. a 4-a)

Prompt, blocajul băimărenilor Arbuzov și Băgăian va stopa încă 
un atac al voleibalistului iugoslav Tasevski

bătă la Baia Mare. Oaspeții 
au intrat totuși pe teren holă- 
rîți să remonteze decalajul și 
chiar să tranșeze victoria în 
favoarea lor. în același timp, 
băimărenii — susținuți de nu
merosul public din Sala spor
turilor — au ținut să demon-

îndeplinind o datorie civică

ALĂTURI DL CEILALȚI CETĂTEM, 
SPORTIVII PARTICIPĂ CU ELAN
LA ACȚIUNILE DT
BUCUREȘTI. Sînitem pe ma

rea platformă industrială Mili
tari, pe Bulevardul Preciziei, 
în fața întreprinderilor CESA- 
ROM, Prefabricate din beton, 
,.Nufărul", pe această aglome
rată arteră de circulație, ca și 
pe străzile laterale, mari gru
puri de oameni, printre care 
mulți, foarte mulți tineri au 
luat cu asalt stratul gros de 
zăpadă, împlngînd'u-1 spre locu
rile mai puțin umblate. Ne o- 
prim în fața IREMOAS-ului, 
unde sute de tiineri muncitori, 
elevi ai școlii profesionale sînt 
angrenați într-o competiție a 
hărniciei.

,.în dreapta noastră sînt hal
terofilii, în frunte cu antreno- 

I

turneul final avînd un puncta- 
veraj superior (78:73).

Pentru <------ :------ '
noastre, 
reștene, returul 
de finală însemna 
cursă de refacere 
dicap greu : 0—3 
tur de la Berlin.

campioanele țării 
dinamovistele bucu- 

în sferturile 
o adevărată 
a unui han- 
din partida 

în consecin-

Invingînd pe Vardar Skoplje cu 3-0

MART A CUCERIT „CUPA BALCANICA"
încă de la primele 

mingi, că nu sînt 
Așa se

streze, 
schimburi de 
dispuși la... concesii, 
face că, prompți în recuperă
rile în linia a doua și cu un 
atac variat și sigur (în care 
linia Ignișca — Marinescu — 
Paraschivescu reprezentat

punctul forte) Explorări s-a 
desprins : 10—3. Nici în aceas
tă situație, voleibaliștii iugo
slavi nu au renunțat la luptă, 
Bogoevicî — cel mai experi
mentat jucător, 150 de selecțio
nări în reprezentativa națio
nală —, Tasevski și Srbinovski,

DESZĂPEZIRE
Sportivi de la clu
bul Steaua, parti- 
cipanfi la acțiunea 

de deszăpezire
Foto :

Vasile BAGEAC • '
rul lor, Marin Lugojan — ne 
spune secretarul asociației spor
tive, Gheorghe Cioranu —, mai 
incolo sînt membrii secției de 
box, cu antrenorul Dumitru 
Fieraru. în stînga sînt fotba
liștii...".

Cîțiva tineri abia sosiți își 
dezbracă paltoanele și le așea
ză pe un troian de zăpadă. 
„Ce este. Marine ? Te-ai și în
călzit ?“ — întreabă cineva.
„Păi cine a mai văzut oameni 

I

ță, jocul lor de sîmbătă sea
ra a fost evident marcat de 
miza calificării la punctaveraj, 
în timp ce adversarele, volei
balistele de la Dynamo Berlin,

Aurelian DREBEANU

(Continuare în vaa a 4-a)

pe fundalul unei îmbunătățiri 
a preluării din atac și din ser
viciu. reduc din decalaj, apro- 
piindu-se la două puncte. Din 
acest moment însă băimărenii 
sprintează și mai fac un pas 
spre cucerirea trofeului.

Pentru Vardar, setul al doi
lea avea o importanță decisi
vă. Pierderea lui însemna tot
odată și pierderea Cupei. Așa

Emanuel FANTÂNEANU

In campionatul european de, tenis indoor, grupa C

ROMANIA ÎNTRECE IUGOSLAVIA CU 2-1
și se califică în turneul final al

BRAȘOV, 21 (prin telefon). 
In cadrul grupei C (categoria 
a Il-a) a campionatului euro
pean de tenis pe teren acoperit 
— „Cupa Saab" — Sala spor
turilor din localitate a găzduit 
duminică după-amiază întîlni- 
rea dintre echipele României și 
Iugoslaviei. Pentru ambele for
mații, acesta a fost ultimul 
meci din grupă, atît reprezen
tativa noastră, cit și cea a 
oaspeților avind cite două vic
torii (asupra echipelor Belgiei 
și Poloniei).

muncind înfofoliți în șube ? 
Aia doar se fac că lucrează" — 
răspunde flăcăul. Și se face 
haz. iar treaba merge mai cu 
spor. Aflăm că la ieșirea din 
schimb, majoritatea acestor ti
neri au venit cu plăcere să 
deschidă „cale liberă" circula
ției în zonă, că alții s-au pre
zentat la întreprindere cu un 
ceas-două mai devreme, pen
tru a răspunde „prezent" la ac
țiunea condusă de organizația

lor

Carmen Bunaciu 
și Irinel Pănules- 
cu, ambasadoare 
ale înotului româ
nesc în S.U.A., 
s-au întors în ța
ră. Bronzate de 
puternicul soare 
Californian, cu su- 
rîsul pe buze și 
mai hotârîte ca o- 
rîcînd să răzbată 
în elita piscinelor. 
In turneul 
peste Ocean s-au 
antrenat la Long 
Beach și Mission 
Viejo, în Califor
nia și Nashville 
(Tennessee), ală
turi de mari ce
lebrități ale aces
tui sport, și au 
participat la cîte
va concursuri. 
Carmen a cîș'tigat 
trei din cele 4 
curse de 100 șț 200 
yarzi spate la 
Cambridge și
Nashville, într-o 
companie selectă, 
din care n-a lipsit 
decît campioana și 
recordmana lu
mii, Linda Jezek, 
iar Irinel a fost 
prezentă (locul 
III) în două fina
le de consolare la

a 
sosit a 3-a în fi-

a 
cursei de 200 yarzi 
mixt cîștigată de 
campioana lumii, 
Tracy Caulkins.

După zilele pe
trecute pe alte 
meleaguri reve
derea celor două 
pioane cu cei dragi a fost mai 
mult decît emoționantă, misiu
nea reporterului, intrus în at
mosfera familială din jurul 
fetelor, fiind destul de deli
cată. Totuși...

— Carmen, ultimele tale re
zultate, 57,40 pe 100 yarzi. Ia 
Nashville (aproximativ 62,77 pe 
100 m), si 2:01,20 pe 200 yarzi 
Ia Cambridge, te-au apropiat 
și mai mult de L. Jezek. Ce 
crezi că ai cîștieat mai mult în 
această perioadă ?

Cambridge și

nala mare

tinere cam-

Au fost necesare peste 5 ore 
de joc efectiv pentru ca echipa 
noastră — la capătul unei con
fruntări care a stat tot timpul 
sub semnul echilibrului — să 
cucerească victoria cu 2—1. 
Reprezentativa României a cîș- 
tigat astfel grupa sa, urmînd 
să întîlnească la 4 februarie, 
în cadrul turneului final al ca
tegoriei a Il-a, tot pe teren 
propriu, pe cîștigătoarea grupei 
B, probabil echipa Uniunii So
vietice.

Primii care au intrat în teren

de partid. Notăm cîteva nume 
din lungul șir al oamenilor de 
sport care s-au evidențiat : 
Marius Ianculeseu, Virgil Cră- 
ciunescu. Ion Nicula, Ca tari ci 
Florică, Marcel Cimpsanu...

★
Ca și în alte împrejurări mai 

grele, oamenii muncii de la în
treprinderea bucureșteanâ „23

(Continuare in pag. 2-3)

Carmen Bunaciu (dreapta) împreună
australianca Michelle Ford, fostă record

mană a lumii a fondistelor

— Firește, mă bucură în pri
mul rînd victoriile. Sînt cele 
mai mari succese din cariera 
mea. Consider că o victorie la 
un asemenea concurs interna
țional în S.U.A. este adesea la 
fel de prețioasă ca o medalie 
de bronz la C.E. La Long 
Beach, antrenorul Jon Urban- 
chek m-a ajutat să-mi corectez 
tehnica. Am înotat mult, între

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2—3)

în favoarea 
parțial acest 

al doilea set, 
unui joc mai 
Traian Marcu

categoriei secunde
au fost Traian Marcu și Marko 
Ostoja. Menținîndu-se în forma 
excelentă pe care a dovedit-o 
în toate întîlnirile de pînă a- 
cum din cadrul acestei compe
tiții, jucătorul român și-a în
trecut adversarul în două se
turi : 6—1, 7—6 (7—3 la tie-
breack). In primul set, Marcu 
și-a dominat net adversarul, 
care a încercat totul pentru a 
întoarce situația 
sa. El va reuși 
lucru abia în 
cînd. pe fondul 
îndrăzneț al lui 
(acesta, dorind să încheie mai 
repede conturile, a încercat să 
puncteze din prima lovitură de 
serviciu), reușește să păstreze 

. echilibrul. Biiie îndrumat _ de 
antrenorul Gheorghe Vizirii, 
Traian Marcu face dovada ca
lităților sale în prelungiri, cînd 
nu-i mai lasă nici o șansă lui 
Ostoja.

Deși Hărădău intra în joc în 
momentul' în care echipa noas
tră avea un meci cîștigat, el nu a 
găsit nici o soluție eficientă 
care să bareze drumul adversa
rului său Zoltan Ilin spre...
1— 1. Cedînd în numai 20 de 
minute primul set (2—6). Hă
rădău a avut resurse pentru 
a și-1 adjudeca pe următorul 
(6—1) : a punctat bine din ser
viciu. a atacat la fileu, a scos 
incredibil aproape toate mingile 
de pe fundul terenului. Dar 
toate acestea cu prețul unor 
mari eforturi ! Condus perma
nent și reușind de fiecare dată 
să egaleze la ghemuri (1—2,
2— 2, 2—3. 3—3). în setul deci
siv Hărădău a trebuit să recu
noască superioritatea adversa
rului său. Rezultat final : Du
mitru Hărădău — Zoltan Ilin 
2—6, 6—4, 3—6.

Decisivă, întîlnirea de dublu

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



latre Ilic Năstasc șl Nilinca Năstasc

SĂ NU-L UITĂM PE FLORIN SEGĂRCEANU 1
Din generația tînără a tenis- 

manilor noștri, un nume a în
ceput să se detașeze în ulti
mul timp : este vorba de Flo
rin Segărceanu (18 ani neim- 
pliniți), fiul antrenorului de la 
clubul Dinamo București, Aurel 
Segărceanu. In sezonul trecut 
(in aer liber), cit și la începu
tul actualului sezon de turnee 
pe teren acoperit, Florin Se
gărceanu s-a aflat intr-o per
manentă ascensiune (să re
amintim cititorilor că el a ju
cat o foarte aplaudată partidă 
de dublu in intilnirea pentru 
„Cupa Davis“ din vara lui 
1978, avîndu-l ca partener pe 
nu mai puțin talentatul Andrei 
Dirzu). situindu-se acum prin
tre juniorii cu bune rezultate 
la turneele internaționale. La 
Port Washington (in apropie
rea New Yorkului), după ce îi 
întrecute pe Ray Disco (6—7, 
6—3, 6—0) și Van de Nerve 
(6—2, 6—1), Florin Segărceanu
a ajuns in finala turneului, a- 
vindu-l ca adversar pe cana
dianul Glenn Michibata, in 
fața căruia a trebuit să cedeze 
(7—6, 3—6, 0—6). La urmă
torul turneu, cel de la Caracas 
(Venezuela), tinărul nostru ju
cător s-a comportat, de aseme
nea, bine.

In cel de-al treilea turneu al 
anului, desfășurat la Humaco 
(Porto Rico), Florin Segărcea
nu s-a clasat, după cum se 
știe, pe primul loc (înaintea
noii revelații a tinerei gene
rații de jucători din S.U.A.,
Ben Testerman, care a jucat

finala de la Caracas), oferind 
comentatorilor posibilitatea să 
afirme ci „jucătorul român are 
o bună îndeminare, este plin 
de temperament, returul său 
la serviciu fiîndu-i lovitura 
preferată".

Talentul lui Florin Segărcea
nu este incontestabil. El se 
dezvoltă intr-o direcție egre il 
poate duce printre jucătorii ti
neri cu mari posibilități, ceea 
ce pentru tenisul nostru este 
un mare cîștig. Să-i dorim 
succes și pe mai departe lui 
Florin...

I. GV,

In semifinalele C.C.E. pe echipe (f) la tenis de masă

C.S. ARAD VA iNTh.NI FORMAȚIA 
CEHOSLOVACĂ SPARTA VLASIM

în cadrul Cupei campionilor 
europeni pentru echipe femini
ne la tenis de masă a avut loc

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTÂZI ESTE ULTIMA zi pen

tru procurarea biletelor la PRIMA 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO 
din acest an, care va avea loc 
mline, 23 Ianuarie 1979.

CIȘTIGURILE TRAGERII „LOTO 
2“ DIN 14 IANUARIE 1979. Cate
goria 1 : 3 variante 25% a 37.633 
lei ; categoria 2 : 5,50 a 20.527 lei ; 
categoria 3 : 26 a 4.342 lei ; cate
goria 4 : 139.75 a 808 lei ; categoria 
5.: 470,75 a 200 lei ; categoria 6 : 
3.366,50 a 100 lei.

Cîștigurile în valoare de 37.633 
lei de la categoria 1, realizate pe 
variante 25%, au revenit următo
rilor participanțl: POPESCU M. 
ION din Slatina. IGNAT PANAIT 
din Galați șl DEAC VASILE din 
Cluj-Napoca.
CIȘTIGURILE TRÂGERII EX'IKA- 
ORDINARE PRONOEXPRES A 
NOULUI AN DIN 7 IANUARIE 
1979

FAZA I : Categoria A : 1 varian
tă 100% — autoturism Dacia 1300 
sau Skoda 105—L și diferența In 
Obiecte existente In magazinele 
comerciale șl 3 variante 25% a 
17.500 lei ; categoria B : 42,25 a 
4.367 lei ; categoria C : 262.00 a 
704 lei ; categoria D : 9.634,25 a 
60 lei.

FAZA A n-a : Categoria 1 : 1 
variantă 25% a 17.500 lei ; catego
ria 2 : 4 variante 100% a 26.991 Iei 
sau la alegere o excursie de 1 loc 
în R. p. Bulgaria — Grecia sau 
U.R.S.S. sau R. D. Germană și 
diferența în numerar și 10 variante 
25% a 6.748 lei : categoria 3 : 34,25 
a 5.122 lei ; categoria 4 : 105,00 a 
1.671 lei ; categoria 5 : 294,50 a 596 
Iei ; categoria 6 : 10.783,75 a 60 lei.

FAZA a IlI-a : Categoria G : 2 
variante 109’/, — autoturisme Da
cia 1300 sau Skoda 150—L și dife
rența în obiecte existente în ma
gazinele comerciale și 1 variantă 
25% a 17.5C0 lei ; categoria H : 
31,75 a 3.000 lei ; categoria I : 133,00 
a 500 lei ; categoria J : 5.119,50 a 
60 lei.

FAZA A rv-s. : Categoria M : 2 
variante 25% a 17.500 lei ; categoria 
N : 3 variante 100% a 20.137 Iei sau 
la alegere o excursie de 1 loc în 
R. P. Bulgaria — Grecia sau 
U.R.S.S. sau R. D. Germană și di
ferența în numerar și 12 variante 
25% a 5.047 lei ; categoria O : 46,25 
a 2.619 lei : categoria P : 168,25 a 
720 lei ; categoria R : 374,75 a 323 
lei ; categoria S : 14.159,50 a 60 lei.

Autoturismele Dacia 1300 sau 
Skoda 105—L au revenit partlcl- 
panților : Ioana Jecu din Niculi- 
țel, jud. Tulcea (categoria A), An
drei Toth d'n Brașov și Dinu Flo
rin Fulger din Piatra Neamț (ca
tegoria G)
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 IANUARIE 

I. Avel’no — Juventus X
II. Fiorentina — Inter 2

HI. Lanerossi — Atalanta x
IV. Milan — Lazio 1
V. Napoli — Verona 1

VI. Perugia — Bologna 1
VII. Roma — Ascoli 1

VIII. Torino — Catanzaro 1
IX. Bari — Genoa , 1
X, Cagliari — Varese 1

XI. Foggia — Monza X
Xn. Rimini — Palermo X

Xni. Sampdoria — Pescara 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

865.254 LEI din care 78.923 lei, re
port la categoria 1.

un meci al cărui rezultai a fost 
așteptat cu mult interes la... 
Arad, intrucit avea să desem
neze pe viitoarea adversară a 
campioanei României : Sparta 
Vlasim — 31 Epitok Budapesta. 
Scorii a fost net favorabil e- 
chipei, cehoslovace, care a ciș- 
tigat cu 5—2.

Așadar, in semifinalele C.C.E. 
echipa feminină C.S. Arad va 
juca, in sala proprie, cu for
mația din Vlasim. din care fac 
parte D-abiuova și Zizkova. 
sportive recunoscute pe plan 
european.

ÎNDEPLININD 0
(Urmare din pag 1)

August* nu s-au lăsat învinși 
nici in lupta cu zăpada. S-au 
indirjit să facă totul — chiar 
in timpul lor liber — pentru 
ca viața întreprinderii să se 
desfășoare normal. Mii de oa
meni au lucrat la descongestio
narea căilor de acces din 
preajma intreprinderii. a celor 
care fac legătura intre secțiile 
de producție. Trecem prin 
curtea marii întreprinderi, prin
tre care, cu obrajii roșii, cu 
glume pe buze, lucrează de zor. 
Intre aceștia, in fața unei hale 
vedem cițiva sportivi fruntași, 
pe o alee alții. Ni i-am notat 
pe unii dintre cei întilniți, lo
cul unde lucrau și„. vi-i pre
zentăm : un specialist al curse
lor motocidiste de dirt-track. 
Cornel Voiculescu (sectorul 
service), fotbaliștii Constantin 
Sebe și Sandu Lungu (sectorul 
locomotive montaj), campioana 
la canotaj Marioara Boariu 
(sectorul transporturi), motoci- 
clistul Dumitru Gheorghe (sec
torul energetic), boxerul Mihai 
Flocșteanu (sectorul locomotive 
construcții-sudate); boxerul Nicu 
Popa (sectorul locomotive mon
taj).

Sportivii de la Metalul se a- 
chită cu succes în acast zile de 
obligațiile lor de cetățeni...

★
Acțiunea de deszăpezire, sus

ținută cu mult aplomb și de 
către sportivii clubului bucu- 
reștean Olimpia, s-a desfășu
rat în trei locuri distincte ale 
Capitalei : la sediul clubului, 
de pe strada Labirint, la sala 
de sport de pe șoseaua Iancu- 
lul și la stadionul Olimpia. In 
primele rînduri s-au situat po
picarii, handbaliștii și atleții, 
care au eliberat de nămeți in
cintele și căile de acces spre 
cele trei obiective. In fruntea 
lor s-au situat antrenorii D. 
Buiac (atletism), M. Ilorsa 
(rugby), F. Popescu (popice), 
I. Enciu și I. Hortopan (hal
tere), întreaga operațiune a

în ,,Cupa Dinamo11 la tir în sală

o Îmbucurătoare creștere a nivelului performanțelor
Sala de tir pentru arme cu 

aer comprimat din parcul 
sportiv Dinamo din Capitală a 
găzduit sîmbătă și duminică o 
importantă întrecere, „Cupa 
Dinamo", Ia care au fost pre- 
zenti aproximativ 300 de țin- 
tași din București și diferite 
orașe ale țării. Competiția a 
fost privită cu mult interes, 
deoarece ea însemna o ultimă 
verificare înaintea campionate
lor naționale de sală (2—4 fe
bruarie). La unele probe, re
zultatele au fost meritorii, 
concurenții care au fost pre- 
zenți cu o sâptămînă In urmă 
și la „Cupa de iarnă* înre- 
gistrînd — în bună măsură — 
o creștere a rezultatelor. în 
această situație s-au aflat, 
printre alții. dinamovistele 
Anișoara Matei (pistol) — 375 
p (la „Cupa de iarnă* 371 p)

și Mariana Feodot (pușcă) 
385 p (382), ” ” _
— juniori I pistol) —372 (370), 
G. Cristache 2
niori II pistol) — 372 (365) și 
D. Pantazi (Dinamo — seniori 
pușcă) — 384 (379). Lista a- 
cestor trăgători în evident pro
gres ar putea continua.

Și la obținerea haremurilor 
de participare la „naționale" 
s-a înregistrat o creștere sim
țitoare față de acum o săptă- 
mînă. De data aceasta mult 
mai mulți trăgători au reușit 
să îndeplinească cifrele impuse, 
care sînt destul de pretențioa
se. Astfel, la pușcă seniori 10 
trăgători au depășit punctajul 
(372). iar la juniori I (364) și 
junioare II (340) 9 și. respec
tiv, 11. La pistol seniori, unde 
s-a dat o luptă foarte strînsă, 
a cîștigat ploieșteanul Cr. Dă-

I. Neagu (IEFS

(Dinamo ju-

IJ

„CUPA UNIRII" LA SCHI
Pe pîrtia Caraimanul din Va

lea Albă, de lingă Bușteni, a 
avut loc duminică o frumoasă 
întrecere de schi, finala „Cupei 
Unirii", la care au participat 
205 schiori din localitățile de 
pe Valea Prahovei și din Bra
șov. La starturile probei de sla
lom uriaș au putut fi văzuți 
schiori de la vîrstă preșcolară 
pînă la oameni cu tîmple ar
gintii, decanul de vîrstă fiind 
Tați Mureșan, pensionar din 
Bușteni, care la cei 68 de ani

ai săi a terminat cu bine con
cursul !

Iată cîștigătorii „Cupei Uni
rii* — copii pină la 6 ani : Mu
gur Popescu (Șc. gen. 1 Buș
teni), 6—19 ani : Andra Albert 
și Cr. Jitaru (Șc. gem 1 Buș
teni), 11—14 ani : C. Tudor (Șc. 
gen. 2 Bușteni), 15—19 ani : R. 
Neagu (A.S.A. Brașov), 20—40 
ani: Șt. Moldoveanu (Fab. de 
hirtie Bușteni), peste 40 ani : 
AL Dumitrașcu (Lie. ind. Buș
teni). V. ZBAECEA, coresp.

nescu, un trăgător mai puțin 
cunoscut, dar precum se vede 
cu reale posibilități.
"REZULTATE TEHNICE : 

pușcă 10 m — seniori : 1. D, 
Pantazi (Dinamo) 384 p, 2. I. 
Trăscăveanu (Steaua) 381 p, 3. 
E. Antonescu (Dinamo) 378 ; 
senioare : 1. Mariana Feodot
385 p, 2. Veronica Tripșa 378 p 
(ambele - - — •
Ionescu 
juniori 
Brașov) 
(C.S.U. 
Urechie 
junioare I: 
(IEFS) 373 p, 2. Olga Radu
lescu (Unirea Focșani) 366 p, 
3. Romanița Petrescu (Olimpia 
Buc.) 366 p. La juniori II au 
cîștigat : I. Nccșulescu (C.S.Sc. 
1 Buc.) — 368 și, respectiv, 
Roxana Lămășanu (Olimpia) 
364. Pistol 10 m — seniori : 1. 
C. Dănescu (Petrolul Ploiești) 
378 (ultima decadă 96), 2. St. 
Nede’.cu (Dinamo) 378 (95). 3. 
G. Marin (Dinamo) 376 p, 4. 
M. Bujdei (Steaua) 376 p. 5. T. 
Tașcă (Dinamo) 376 p : senioa- 
re : 1. Anișoara Matei 375 p, 
2. Ana Ciobanu 371 p (ambele 
de la Dinamo), 3. Silvia Ka- 
poșztai (U. T. Arad) 371 p, 4. 
Olimpia Demeiriede (Dinamo) 
370 p. 5. Maria Sălăjan (U.T.A.) 
364 : juniori I : 
(IEFS) 372 p, 
(C.S.U. . . . . ...
Țîrloi (Steaua) 369 p ; juni
oare I:

de la Dinamoj, 
(C.S.U. Brasov)
I : 1. V. loja
376 p, 2. A. 
Brașov) 372 p, 
(Unirea Focșani) 371 p ;

1. Carmen Calalb

1. I. Neagu
2. L. Hrihor 

Brașov) 371 p, 3. C.
dui; uuu p , J““*-
Gabriela Tașcă (Di-1.

namo) 362 p (ea a cîstigat si 
„Cupa de iarnă" cu 360 p), 2, 
Cornelia
359 p. 3.

în anul care a trecut, la 
concursul republican de înde- 
mînare rezervat conducătorilor 
auto (cu sau fără licență), or
ganizat in cadrul competiției 
naționale „Daciada", s-au pre
zentat 195 de instructori și 
profesori ai școlii de șoferi 
amatori din Capitală. Un suc
ces de participare remarcabil 
în faza da masă, dublat de 
altele în continuare: 8 din
tre aceștia s-au calificat în fi
nala de la Pitești, iar 6 s-au 
clasat între primii 10 din țară, 
între ei s-a aflat și campio
nul „Daciadei", Ion Cotenescu 
—‘ directorul tehnic al școlii.

Succesele obținute în cadrul 
„Daciadei" au dus. aflăm cu 
satisfacție, la înființarea unei

DATORIE CIVICĂ
fost coordonată de vicepreșe
dintele clubului, Ion Dinulescu.

PLOIEȘTI. Sportivii, alături 
de numeroși cetățeni, au răs
puns prin acțiuni ferme la i- 
nițiativele de a se elibera 
principalele drumuri din loca
litate. Au fost degajate căile 
de acces ale marilor unități 
economice, ca și cele de la 
halele, magaziile și instalațiile 
Combinatului petrochimic Te- 
leajen. Unul dintre comanda
mente a acționat pentru de
blocarea principalelor baze 
sportive și a străzilor înveci
nate. La această acțiune au 
participat sportivii din secțiile 
de fotbal, scrimă, lupte și gim
nastică ale clubului Petrolul. 
(I. TANASESCU, ccresp.).

GALAȚI. Sportivii și acti
viștii din domeniul sportului 
au răspuns cu promptitudine 
chemării comandamentului ju
dețean special organizat, par- 
ticipind în număr mare la de
gajarea s‘razilor orașului. Pe 
strada Saturn, sportivii de la 
Box Club, în frunte cu an
trenorul Dumitru Gheorghiu, 
au lucrat cu mult spor, atît 
sîmbătă cit și duminică, pentru 
a debloca principalele unități 
comerciale. Sportivii de la 
C.S. Dunărea au depus mari 
eforturi pentru curățirea stră
zilor Gării si Mihai Bravu. 
(T. SIRIOPOL-coresp.)

dinBUZĂU. Mii de tineri __
municipiu și din județ au dat 
ajutor in acțiunea de îndepăr
tare a zăpezii, în vederea unei 
cit mai rapide normalizări a 
circulației. Alături de Cetățeni, 
atleții și tenismanii de la C.S. 
Gloria au îndeoărtat zăpada 
din jurul întreprinderii de in
dustrializare a laptelui Buzău 
și din jurul patinoarului arti
ficial, aflat in vecinătate. S-au 
remarcat, printre alții, 
tivii D. Mititelu, Gh. l.oșn. 
St. Mocanu. A. Sioianav. în 
centrul orașului au acționat 
sportivii de la Voința Buzău. 
(D. SOARE-coresp.)

soor-

secții de performanță. Amă
nunte legate de activitatea de 
viitor le-am aflat de la antre
norul acesteia, maestrul in
structor Petre Șurloiu.

— Intr-adevăr, ne spune el, 
în cadrul Școlii de șoferi a- 
matori București a luat naș
tere o asociație sportivă cu 
profil de automobilism, avînd 
ca președinte pe directorul 
Marin Sima. Bineînțeles, pen
tru început, principala noas
tră preocupare este aceea_ a 
selecției, adică a desemnării 
celor mai buni dintre noi care 
vor concura în diferite cam
pionate republicane.

— Cîți practicanți ai auto
mobilismului are secția acum, 
la înființare?

— 196 de automobiliști, dș fapt 
instructori și profesori ai 
școlii. Din rindul lor urmează 
să alegem pe cei 26 căre vor 
reprezenta asociația în compe
tiții.

— Ce obiective vă propu
neți ?

— Pentru început dorim să 
ne prezentăm la startul între
cerilor de îndeminare, în 
campionatele republicane de 
viteză — pe circuit și în coas
tă — și. în principal, să orga
nizăm o serie de concursuri 
cu prilejul Jubileului A.C.R.

mașini veți con-

Bușleagă (Olimpia) 
- - r. Elisabeta Bădiceanu 
(Steaua) 356 p. La juniori mici 
au terminat victorioși Gabriel 
Cristache (Dinamo) — 372 p și, 
respectiv. Niculîna Matei (Con
structorul Alexandria) — 354 p.

Organizarea concursului ca și 
arbitrajul, -asigurate de clubul 
Dinamo, au fost ireproșabile.

— Pe ce 
cura ?

— Numai pe „Dacia 1300“. 
r*
Unirea TricolorDeci, după

există acum o a doua asocia
ție sportivă cu profil de auto
mobilism în Capitală. îi dorim 
succes!

M. FR.

I
I
I
I

I

1
I
I
I
I
I
I

care peste 
reprezenta 
concursuri 
sezonului, 

dat, dealt-

3. Eva 
376 p ; 
(C.S.U.
Tokos 

3. Gh.

s

I
1
I

I 
I

T RÂBȘAN

CU
La s 

această 
s-a ga 
joasă 
comple 
căuan
loturile 
ales d 
toții ju 
de sân
compet 
avut n 
tindere 
președi
Costine 
recuno 
multe 
cu per 
anului 
dul să 
Rusu,
gistrați 
trolul 
citfl^a 
cătoril 
tatea 
ziție fi
creze 1 
încape 
datorea 
nențil
numai 
credem 
tudlne 
știentă 
dar i
realiză 
manțe.

Efect 
club B 
cei 21 
trenorii 
colae 
poziție 
tualei 
nume: 
geac 
targiu, 
mon

în „Cupa C. S. O. Sinaia

SINAIA, 21 (prin telefon). 
Aproape 10 000 da spectatori 
au asistat duminică la primul 
concurs de bob 4 persoane des
fășurat pe pista betonată care, 
excelent înghețată și întreți
nută, a oferit condiții optime 
de întrecere. La această com
petiție, dotată cu „Cupa C.S.O, 
Sinaia", au luat parte nouă e- 
chipaje, printre care și cele 
alcătuite din boberii 
puțină vreme vor 
România la marile 
internaționale ale 
Intre acestea s-a și 
fel. lupta pentru primul loc, 
care a fost cîștigată de echi
pajul România II (Paul Nea
gu — pilot, Constantin Bădes- 
cu, Gheorghe Pieptea și Nico- 
lae Androne — împingă tori),
pe locul secund clasîndu-se e- 
chipajul România I (Dragoș 
Panaitescu — Gheorghe Dolo- 
fan, Doreî Crisludor și Ion 
Duminicel).

Victoria echipajului pilotat 
de Paul Neagu asupra celui 
condus de experimentatul Dra-

goș Pa 
tivă da 
Neagu 
lua p 
europe 
a fost 
dă. In 
nuse 53 
registra 
manșa 
53,09, f 
Panaite 
o disp 
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CAMPIOANELE ÎNOTULUI SÎNT DIN N
(Urmare din pag l)

16 și 22 km pe zi, distanțe cu 
care nu prea eram obișnuită. 
Pauzele dintre repetări — 
practic inexistente, cel mult 
10 secunde. Și nu te prea poți 
plimba pe culoar ; trebuie să 
înoți cit mai repede, căci alt
fel rămîi în urma celorlalți și 
încurci toată treaba. Acum am 
înțeles mai bine de ce apar 
atît de repede atîția mari cam
pioni în 
Viejo se 
infernal, 
zîmbește 
noaște decît un singur cuvînt: 
„faster" (mai repede) ! Ce să 
vă mai spun de lucrul pe us
cat. Există adevărate labora
toare. cu aparate speciale, un
de trebuie să te „joci", cam în- 
același ritm, de zeci și sute de 
ori.

— Ce impresie au lăsat re
zultatele tale ? .

— La Nashville, ziariștii 
m-au întrebat cum am ajuns 
la acest nivel șl ce gînduri am. 
Le-am povestit cum ne antre
năm noi și că sînt decisă să 
cîștig o medalie la J.O. Inter
viurile au apărut în „The Te

S.U.A. La Mission 
înoată într-un ritm 
Mark Schubert nu 

niciodată și nu cu- .

nnessean" și , „Nashville Ba
nner". Celebrul John Naber, 
actualmente reporter pentru 
postul de televiziune N.B.C., 
m-a adus în fața camerei de 
luat vederi. L-a impresionat 
statura mea (și el este foarte 
înalt) și noua întoarcere, pe 
care am învățat-o la Long 
Beach, este întoarcerea „lui... 
Naber și fostul campion olim
pic m-a încredințat că dacă o 
voi învăța Ia perfecție, voi în
vinge.

— Ce gînduri ai pentru noul 
sezon ?

— Să nu mai pierd nici o 
cursă în Europa, deși mă tem 
puțin de olandeza Bosga și de 
„noul val" din R. D. Germană, 
țară în care oricîr.d poate a- 
pare o mare campioană.

Irinel Pănulescu, în mijlocul 
familiei, rîde tot timpul ; așa 
cum face și la școală, și aca
să, peste tot. Cea mai tînără 
campioană a înotătoarelor 
noastre simbolizează parcă 
buna dispoziție. încrederea și 
bucuria.

— Cum a fost în America, 
Irinel ?

— Acolo, totul este parcă 
fără dimensiuni. Oamenii vor
besc mai puțin, dar cînd Jon
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că sint un portar 
lui Coman, la care 
tinerețea. Și dacă 

. puțină șansă, sint

oferă cluburilor și asociațiilor sportive condiții optime pen
tru pregătire: sală de sport, sală de forță, saună, piscină 
cu apă de mare încălzită, tratament terapeutic, terenuri de 
sport practicabile și pe timpul iernii.

Informații suplimentare la telefonul 917/51656—52052.
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AMINĂ PRIMUL JOC 
PENTRU 4 FEBRUARIE
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si Ni
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ă, Man- 
5ș, Ca- 
. Solo- 
ci, C.

Solomon, Șoșu, Vamanu, Pa- 
naite, Pană — mijlocași ; Chi
taru, Antobi, Botez, Mihu, Flo
rea, Verigeanu, Tîmofi -r- îna
intași. Acestora li s-au mai a- 
lăturat trei juniori de pers
pectivă : Albu, Fîșic și Borcea.

Pregătirea propriu-zisă a în
ceput la 12 ianuarie, în locul 
devenit tradițional pentru e- 
chipa băcăuană, Slănicul Mol
dovei. Zilnic, antrenamente 
duble : dimineața în aer liber, 
pe zăpadă, cu o durată de 
100—120 de minute, urmârin- 
du-se dezvoltarea rezistenței 
generale ; după-amiază, în 
sală, sub forma unor circuite 
de 50—60 minute pentru forță, 
mobilitate, suplețe. Din pro
gramul fiecărei zile nu lipseș
te, însă, jocul. După cum se 
poate observa, concepția des
pre pregătire în această etapă, 
pe care o aplică antrenorii, 
îmbină jocul ca mijloc com
plet de pregătire cu elemente
le pregătirii fizice generale, 
realizate în cadrul unor an
trenamente speciale, aceasta 
constituind de fapt baza in
struirii pînă spre sfîrșitul lu
nii ianuarie. Deși prezent cu 
regularitate în program, jocul 
are, după cum se vede, în mod 
deliberat un rol complemen
tar. Antrenorul Traian Ionescu 
explică astfel această 
tare : „Particularitățile 
nostru impun acordarea 
atenții prioritare factorului fi
zic în prima etapă 
rilor de iarnă. Nu 
însă — chiar și în 
unor terenuri greu 
— jocul, 
de jocul cu temă, 
presupune exersarea 
iemente tactice anume și 
tervenția antrenorului ori 
cite ori e nevoie pentru efec
tuarea retușurilor necesare. 
Sîntem, în schimb, împotriva 
jocului cu public mai înainte 
ca echipa să fi dobindit ca-

a pregăti- 
excludem 
condițiile 
accesibile 

Este vorba, desigur, 
acela care 

unor

Jucătorii de la S. C. Bacău aleargă, incărcindu-și
oxigenul pădurii feerice din marginea Slănicului. 

Foto : Dragoș NEAGU

pregătire, pare să-și a- 
responsabilitatea unei 

de tentative în calitatea 
căpitan al echipei.

ambi- 
dragoste

pacitatea susținerii unui efort, 
fizic și psihic, corespunzător. 
De aceea, prima noastră apa
riție publică nu va fi înainte 
de 4 februarie, dată de la 
care vom avea suficient timp 
să jucăm cu diferiți adversari 
pentru omogenizarea formației 
de bază cu care vom aborda 
returul campionatului**.

Deocamdată, Sport club „în
carcă — așa cum spunea și 
secundul Nicolae Vătafu — re
zervoarele cu oxigen la Stani
cul Moldovei**, Și face acest 
lucru în luptă cu troienele, cu 
pantele, cu kilogramele, cu 
minutele. Nimeni nu refuză 
efortul, nu acuză oboseala. 
Nici chiar Florea, altădată un 
refractar la solicitările fizice 
intense, astăzi hotărit să nu 
piardă trenul, motiv pentru 
care „trage** cot la cot cu cei
lalți coechipieri, deși se apro
pie de virsta celei de a doua 
tinereți fotbalistice. Returul 
se anunță, însă, deosebit de 
dificiL Acest lucru il știu bine 
toți jucătorii. Echipa este, de
ocamdată, pe locui 7, dar ea 
țintește către o poziție ceva 
mai sus în finalul întrecerii. 
„Locul 6, sau poate chiar 5**
— spune Chitaru. Vamanu îl 
aprobă cu convingere, Ursache
— portarul 
de toamnă 
rîndu-i, în 
decanul de 
și exemplu

te în 
sume 
astfel 
sa de

O echipă tînără, dar 
țioasă, animată de _
pentru culorile clubului și o- 
rașul pe care-1 reprezintă. 
Pentru că nu trebuie să uităm 
„amănuntul- că 22 din cei 24 
de jucători prezenți la Slăni
cul Moldovei sint băcăuani !

Mihoi IONESCU

MECIURI
LOTUL A — MOBILA MĂ

GURĂ CODLEA 3—1 (1—0). 
Ieri după-amiază, lotul repre
zentativ de fotbal al țării noas
tre a susținut prima sa par
tidă de verificare din cadrul 
pregătirilor pe care le efectu
ează la Poiana Brașov. Meciui 
s-a disputat la Codlea. pe o 
vreme foarte frumoasă, în pre
zența a paste 3 000 de specta
tori. A fost o întilnire plăcută. 
Componenței lotului s-au mișcat 
mai mult, dar și replici divi
zionarei C a fost viguroasă. 
Subliniem și faptul că organi
zatorii au oferit buna condiții 
de desfășurare partidei, prezen- 
tind un teren cu un strat sub
țire de zăpadă bătătorită. Go
lurile au fost marcate. în or
dine, de Dumitru (min. 30), 
Ghișoiu (min. 60), Boloni (min. 
73. direct din corner !) și Dudu 
Georgescu (min. 88).

Lotul reprezentativ a utilizat 
următoarea formație : Lung — 
AngheUni. B. Grigore. Dinu, 
Vigu — Romilă, Bălăci, Dumi
tru — Crișaa. Voicîlă, A. Ra
dulescu. La pauză au survenit 
mai multe modificări, echipa 
din repriza avind ur
mătoarea alcătuire : Cristian — 
Ghi’ă, B. Grigore, Dinu, Vigu — 
D. Georgescu, Iordăneseu, B6- 
lăni — Bălăci. Paraschivescu, 
Cern eseu.

LOTUL OLIMPIC — SPOR
TUL STUDENȚESC 2—0 (1—0). 
Lotul olimpic, care se află în 
pregătire Ia Poiana Brașov, a

AMICALE
susținut — sîmbătă și dumini
că — două jocuri de verificare 
pe terenurile Metrom și 
I.C.I.M. 2 din Brașov. Șîmbă- 
tă, lotul pregătit de Florin 
Halagian și Ion Mari ca a ju
cat cu divizionara A bucu- 
reșteană Sportul studențesc, 
pe care a întrecut-o cu 2—0 
(1—0), prin golurile marcate 
de Augustin (min. 12) si Că- 

_ J. 80). LOTUL
— M. Zam- 

. _________ , Cîrstea, Ivan
II — Iovănescu (Bărbulescu), 
Mulțescu, Augustin (Stoica) — 
D. Nicolae, Cămătaru, Marcu 
(Stan).

SPORTUL STUDENȚESC : 
Moraru (Lazăr) — Tănăsescu, ■ 
Cățoi, Cazan, Manea — Iorgu- 
lescu, Șerbănică (Bogatu), O. 
Ionescu — Stroe, M. " "
Chihaia (M. Marian).

LOTUL OLIMPIC — 
BRAȘOV 5—1 (3—0). 
ceasta partidă, antrenorii lotu
lui au folosit o formație mult 
schimbată față de cea care a 
jucat sîmbătă : Coman — Tili- 
hoi, FI. Nicolae. Stancu, Pu- 
rima — Iovănescu (D. Nico
lae), Stoica, Augustin — Băr
bulescu, Radu II, Stan (Cămă
taru). Pentru „olimpici" 
marcat : Bărbulescu (min. 
Radu n (min. 26. 31. 74) 
Cămătaru (min. 80). Golul 
vizionarei B a fost înscris_
Bența, în min. 64. din penalty.

Carol GRUIA — coresp.

mătaru (min. 
OLIMPIC : Bucu 
fir, Ștefănescu,

Sandu,

I.C.I.M. 
în a-

au
8). 
si 

di- 
de

„Radiografia" arbitrajelor in prima jumătate a campionatului

ERRARE HUMANUM EST,
DAR NI IN SUPRAFAȚA DE PEDEAPSA!

nifica- 
că 

vor 
onatele 
uccesul 
secun- 
I obțt- 
cît în- 
dar în 
realizat 
pul lui 
a fost 
aculba- 
omânia 
1:46,57 ; 
a (pi—

organi- 
nă, un 
are au 
acestui 
u fost

Apostol 
obriela 

seni
li la 

(C.S.Ș.
Apostol 
itrescu

a, era 
parcă 

tău. să 
red că 
1000 km 

ai așa
z. Data 
ura în 
și eu, 

î n-am 
Nash- 
ul de

mploa- 
ea se

renorul 
ur, mai 
la 200 

9,84 pe 
0 yarzi 
400 m) 
iere a
zin de

NU SINT 
VOI DEMONSTRA

Dumitru Moraru, tînărul por
tar al echipei Sportul studen
țesc, reprezintă un caz aparte 
in fotbalul nostru. Din păcate, 
un caz nefericit, in ciuda efor
turilor sale lăudabile de a re- 
ciștiga... terenul pierdut. Acre
ditat cu titularizarea in poarta 
echipei naționale pe vremea 
clnd nu împlinise încă virsta 
de 19 ani, Moraru iși dă sea
ma astăzi că lumea a cam luat 
ochii de pe el, cu alte cuvinte 
că toți l-au uitat.

— Se spune că ești un por
tar înzestrat, dar tare 
nist. Așa să fie oare ?

— Cînd primești zece 
in două meciuri foarte 
tante, cum au fost cel 
Franța, de la Blois, in 1975, din 
preliminariile olimpice (0—4),
și cel cu Iugoslavia, la Bucu
rești. in toamna lui 1977 din 
preliminariile „Mundialului" 
argentinian (4—6). e greu să 
mai recapețl încrederea celor 
care te-au promovat in lotul 
reprezentativ. De nenumărate 
ori s-a vînturat ideea — am 
auzit chiar eu — că Moraru

UN... GHINIONIST 
ACEST LUCRU-."

„Greșeli au fost și vor mai 
fi. Pentru că sint inerente. 
Noii promovați in lotul divi
zionar A n-au decepționat, dar 
nici n-au convins pe deplin. 
In această ordine de idei, 
subliniez că, in viitor, promo
vările arbitrilor se vor face 
pe baza unui CONCURS de
osebit de sever, la care 
lua parte și absolvenții cursu
lui de lg Brașov. întinerirea 
grupului de arbitri divizionari 
este absolut necesară, noi a- 
vind unul din cele mai bătri- 
ne loturi din Europa. In an
samblu. arbitrajele din 
campionatului Diviziei 
fost MAI BUNE decit 
anilor trecuți”.

Afirmațiile acestea 
lui Nicolae Lăzărescu,

toamnei a fost, deci, bîrlădea- 
nul N. Rainea. El a debutat în 
sezonul intern aureolat 
buna comportare la

de 
„Mun- 

dialul" argentinian și l-a în
cheiat într-o noapte cețoasă,

este un portar de clasă, dar 
urmărit mereu de ghinion—

— Care este adevărul ?
— Sigur că nu pot accepta 

ideea. Recunosc, insă, că e tare 
greu să schimbi o asemenea 
impresie. S-a uitat. totuși, 
foarte repede că cele zece go
luri primite s-au datorat in 
mare măsură și greșelilor să- 
vtrșite de fundași. Vreau să 
văd care portar din lume poate 
să facă minuni cind se află 
în față, la numai cîțiva metri, 
cu un atacant advers. Sincer 
vorbind, trebuie s-o spun că 
sint uneori demoralizat. Tră
iesc mai tot timpul cu impre
sia că muncesc in van, fără 
mulțumirea sufletească de care 
trebuie si se bucure orice tinir 
jucător.

— Crezi că momentul tău de 
vîrf a trecut ?

— Nici vorbe. Dacă aș gindi 
așa, ar înșemna să mă las 
chiar miine de fotbal. La nu
mai 23 de ani, am viitorul in 
față. Cunosc calea prin care ii 
pot contrazice pe cei care cred 
despre mine că sint un portar 
terminat. Mă pregătesc cu mul
tă ambiție și îmi propun să 
am o comportare foarte bună 
in poarta echipei Sportul stu
dențesc. Voi demonstra in me
ciurile 
lui că 
printre portarii cu cele 
puține i 
să cred 
profilul 
adăuga 
avea și 
gur că selecționerii iși Vor 
drepta din nou atenția i 
mine. Mă gindesc la 
de la F. C. Argeș, care repre
zintă un caz asemănător cu al 
meu. Refuzat multă vreme, ia- 
tă-l acum din nou in lotul A...

Ghsorghe NERTEA

din returul campionatu- 
Moraru se va număra 

mai 
Vreau 

cu 
aș 

voi 
si- 
in- 

spre 
Cristian,

aparțin 
pre

ședintele Colegiului central al 
arbitrilor. Și fiecare dintre ele 
conține un adevăr. Adevăruri 
care privesc — mai mult 
mai puțin — pe fiecare 
„cavalerii fluierului" care 
condus partidele primei 
a campionatului. Sigur, 
important de văzut cum s-au 
făcut și cum se vor face pro
movările ; cum s-au alcătuit 
brigăzile ; cum au colaborat 
tușierii cu „centrul"; care au 
fost criteriile delegărilor, u- 
nele de neînțeles (arădeanul 
Igna de două ori — într-o 
săptămînă — în Moldova, ie
șeanul Balanovici, tot de atî- 
tea ori, Ia Oradea și 
șoara ! ?). Fiecare din 
aspecte poate constitui 
unui comentariu. Esențial 
însă, altceva, anume dacă 
cărora li s-a încredințat 
ducerea unui meci sau
AU REUȘIT — SAU NU — SA 
APLICE ÎNTOCMAI REGULA
MENTUL.

în toamna lui ’78 au fost fo
losiți nu mai puțin de 37 de 
arbitri' pentru conducerea me
ciurilor, cu trei mai mulți de
cît în turul campionatului 
1977/1978. Ce calificative au 
primit ?

Nota 10 a fost acordată o sin
gură dată. Lui Fr. Coloși, 
pentru excelenta sa prestație 
din partida Politehnica Iași — 
Gloria Buzău (1—3). Nota 9 — 
de 34 de ori ; 8 — de 70 ori;
7 — de 22 ori 6 de 11 ori ; 5 
— de 9 ori, 4 — de 6 ori !

N. RAINEA - NR. 1
te baza acestor calificative 

am alcătuit și clasamentul de... 
toamnă al „cavalerilor fluie
rului". Prima parte a acestuia 
i-a vizat pe cei 12 arbitri care 
au fost delegați la cel puțin 
cinci meciuri. Iată însă cum 
se prezintă acest clasament:

1. N. Rainea 8,44 (9 meciuri) 2
3.
4.
5.
6.

Timi- 
aceste 
tema 
este, 

cei 
con- 
altul

cheiat într-o noapte 
de decembrie, pe stadionul lui 
F. C. Liverpool, conducînd a 
doua manșă a „Supercupei" 
Europei. Prestanța, autoritatea, 
promptitudinea in decizii i-au 
caracterizat arbitrajul, indife
rent că a fost vorba de o par
tidă interțări sau de un meci 
din Divizia B. O singură sin
copă a avut Rainea in toamna 
trecută, el conducînd cu des
tul de multe greșeli derby-ul 
seriei I a Diviziei B, Steagul 
roșu Brașov — F.C.M. Galați. 
Frumoase remarcări au avut 
Gh. Retezan, O. Anderco și S. 
Drăgulici. Fr. Coloși, V. Tătar, 
L Rus și T. Balanovici s-au 
menținut pe pozițiile ciștigate 
în anii trecuți. I. Igna, C. Băr
bulescu, C. Dinulescu și C. 
Ghiță au slăbit tempoul înde
osebi ultimuL Brașoveanul C. 
Ghiță a fost cel mai criticat 
din grupul arbitrilor cu cele 
mai multe delegări, el condu
cînd confuz cîteva din cele 
opt partide ale sale.

Clasamentul evidențiaților 
toamnei va constitui, credem:

1. un imbold pentru N. Pe- 
triceanu, V. Topan, R. Stîncan, 
din... vechea gardă, aflați a- 
cum pe la mijlocul plutonului 
celor 37;

2. motiv de declanșare a u- 
nor mari ambiții pentru noii 
promovați, dar care au demon
strat anumite perspective, cum 
sînt C. Jurja, Gh. Dragomir, 
V. Roșu.

M. MORARU DEȚINE 
LANTERNA ROȘIE

Clasamentul notelor 
cum este normal, și un... 
sol. Dacă în Divizia A 
mul loc este deținut de F. C. 
Bihor, la arbitri „lanterna ro
șie" se află în posesia ploieș
teanului M. Moraru.

32. Gh. Jucan 6,66 (3 me
ciuri)

33. FI.
34.
35.
36.
37.
Cum au ajuns acești arbitri 

în coada plutonului ? Iată ar
gumentele, extrase din croni
cile meciurilor :

„Arbitrul nu a acordat 
gol înscris regulamentar 
Dudu Georgescu, pe motiv 
ofsaid' 
F. C.

culminind cu neacordarea unui 
gol valabil marcat de oaspeți** 
(AL Ghigea, la partida Dinamo
— F. C. Bihor). „Arbitrul a 
anulat un gol înscris regula
mentar de Radu n, după care 
a refuzat un penalty gazdelor" 
(M. Moraru, la meciul Chimia
— F. C. Argeș).

Un evantai de greșeli greu 
acceptabile, care au culminat 
cu anularea unor goluri vala
bile, cu vicierea rezultatelor. 
Dealtfel, absolut toate notele 
de 5 și 4 (15 în total) s-au a- 
eordat la meciuri al căror re
zultat nu a corespuns ADE- 
VARULVI, celor petrecute pe 
teren. Dacă greșelile săvîrșite 
de AL Ghigea, R. Șerban. FI. 
Cenea, Gh. Jucan mai pot fi 
puse pe seama lipsei de expe
riență, nu același lucru poate 
fi spus despre M. Moraru și 
N. Georgescu. Ei ne-au de
monstrat nu demult că ȘTIU 
să arbitreze. Probabil că nu
mai atunci cînd VOR. Doi 
din corigenții toamnei (R. Șer
ban și Al. Ghigea) au fost ex
cluși din lotul A. Poate că a- 
ceeașî sancțiune ar trebui a- 
plicată și altora.

26-7, UN „SCOR" INECHITABIL

are, 
sub- 
ulti-

Gh. Retezan 8,33 (6) 
O. Anderco 8,22 (9) 
Fr. Coloși 8,16 (6) 
I. Rus 8,14 (7) 
I. Igna 8,00 (5) 

și, în continuare, 
lici. V. Tătar, C. 
C. Bărbulescu, T. 
C. Ghiță. Arbitrul

în toamna Iui ’78 s-au acor
dat 33 de penalty-uri.

1. -S. Drăgulici 4 (3 
lor, 1 oaspeților)

2. V. Tătar 3 (2—1)
3. M. Moraru 3 (3—0)
4—8. N. Rainea (1—1), 

nulescu (1—1),
(1—1), V. Roșu (2—0), 
laghi (2—0).

în turul campionatului 
cut s-au acordat 43 de 
nalty-uri (12 oaspeților), 
urmare, raportul a rămas 
stant, dar el trebuie i__ _. 
și sub aspectul că în tur echi
pele au jucat mai ofensiv în 
deplasare decît în celelalte 
campionate. Optica echipelor 
s-a mai schimbat, deci. Nu, 
însă, și a celor care acordă 
penaltyurile; penalty-uri care 
— date sau nu — au schimbat 
soarta unor meciuri. Pentrju 
că dintre toate concluziile 
trase pe marginea arbitraje
lor, una singură trebuie să dea 
foarte mult 
de partide, 
calificative 
La 11, nota 
6, nota 4. Iar 
s-au dat — de 
ori — pentru 
ZULTATULUI.
cată pe obrazul campionatului 
nostru. 4, 5, 6 — iată califica
tivele pe care 
scoatem 
noastre, 
de noi, 
vegheze 
rare a 1 
întreceri 
Errare humanum est, dar 
în suprafața de pedeapsă.

Laurențiu DUMITRESCU 
Adrian VASILESCU

gazde-

M.
C. Di- 
Fediuc 
C. Szi-

tre- 
pe- 

Prin 
1 con- 
privit

(2)
6,33 (3)
(3)

Cenea 6,50
Georgescu

Șerban 6,00 
Al. Ghigea 6,00 (2) 
M. Moraru 5,00 (2)

N. 
R.

un 
de 
de 

(Gh. Jucan, Ia meciul 
Olimpia — Dinamo). 

„Prestația arbitrului a 
total necorespunzătoare, 
fiind complet depășit de 
(N. Georgescu, la partida 
Olimpia — Chimia). „Nesigur, 
ezitant, cu greșeli în interpre
tarea fazelor** (R. Șerban, la 
întilnirea Politehnica Timișoara 
— Sportul studențesc). „Con
ducătorul jocului trece cu ve
derea infracțiuni petrecute în 
cele două careuri, greșelile lui

fost 
el

de gîndit : la 26 
arbitrii au primit 
necorespunzătoare.

6. La 9, nota 5. La 
notele acestea 
cele mai multe 
VICIEREA RE- 
O pată întune-

dorim să le 
din registrul notărilor 
Numai că nu depinde 
ci de cei chemați să 
la CORECTA desfășu- 
celei mai importante 

i a fotbalului nostru.
nu



PREZENTE ROMANEȘTI 
PESTE HOTARE

FL. GHEORGHIU SI M. GHINDA 
CALIFICAȚI IN FAZA FINALA 

A „ZONALULUI" DE ȘAH 
DE LA VARȘOVIA

Cîștigînd partida întreruptă 
cu Ermenkov (Bulgaria), ma
estrul român Mihai Ghindă s-a 
calificat pentru faza finală a 
turneului zonal de la Varșovia, 
în grupa a II-a. locul I i-a 
revenit "lud Smejkal (Cehoslova
cia) cu 6 p. urmat de Ghindă 
și Sax. fiecare cu 5V2 P. Ador- 
jan — 5 p. La turneul final 
vor lua parte doi șahiști ro
mâni. Florin Gheorghiu și Mi
hai Ghindă, trei șahiști din Un
garia. _ Kibli, Sax și Adorjan, 
doi din Cehoslovacia, Prandste-

ter și Smejkal, și Sznapik (Po
lonia). Primii cinci clasați în 
acest turneu final se vor cali
fica în turneele interzonale 

ale campionatului mondial.
• După patru runde, în tur

neul de la Belgrad conduce 
Prybil (Cehoslovacia) cu 3*/2 p. 
urmat de Tringov (Bulgaria) și 
Marianovici (Iugoslavia) cu 
cite 3 p. Sahistul român Victor 
Ciocâltea, care a pierdut par
tida întreruptă cu Marianovici. 
se află pe locul 7. cu 2 p.

TENISMANI ROMÂNI ÎN S.UJL.

})
CUPA D1LC4NICĂ"

LA VOLEI
(Urmare din vag. 1)

• în proba de dublu a tur
neului de la Birmingham (Ala
bama). perechea Ilie Năstase. 
Tom Okker a învins cu 7—6. 
7—5 cuplul John Alexander, 
Geoff Masters (Australia), iar 
Ion Țiriac și Guillermo Vilas au 
eliminat cu 6—3, 7—6 perechea 
Vitas Gerulaitis. Fred MacNair 
(S.U.A.). în proba de simplu 
(sferturi de finală): Gerulaitis — 
Năstase 6—2. 6—0. în semifina
le : Dibbs — Vilas 6—0. 1—6,
6— 2 ; Connors — Gerulaitis
7— 6, 6—2.

CONCORSORI ATLETICE
• In concursul de sală de la 

Arnstadt (in apropiere de Er
furt), Henry Lauterbach (R.D. 
Germană) a cîștigat proba de 
înălțime, cu. 2,26 m. în proba 
similară 
Nitzsche a

feminină, Kristine 
sărit 1,86 m.

de o milă în con- 
_________ sală de la Moscow 
(Idaho) a revenit americanului 
Bob Maplestone in 4:07,74. 
Henry Rono s-a clasat doar 
pe locul 6 cu 4:11,5. „Sînt de
zolat — a declarat după cursă 
Rono. De aproape o lună nu 
m-am mai antrenat și efectele 
se văd. Dar sper să mă pre
zint într-o formă mai bună la

• Proba 
cursul de

concursul < 
toare".

Ic săptămina vii-

• Atleta vest-germană Ur-
sula Hook a stabilit cea mai

mondială p
proba 
6,88.

Alte 
Willie 
Mark Belger 1:51,4 ; 1 500 m — 
Wilson Waigwa (Kenya) 3:40,1 ; 
prăjină — Gunther 
(R.F.G.) 5,30 m ; 3 000 m plat 
— Suleiman Nyambyi (Tanza
nia) 3:00,3 : înălțime — 
klin Jacobs 2,25 m.

teren acoperit în 
de 55 m garduri cu

rezultate : 400 m
Smith 48,4 ; 800 m

Lohre

Fran-

de la 
Ma-

• .în concursul de sală 
Frunze, tinăra sportivă 
rina Șisoieva (19 ani) a sărit 
la inăl|ime 1,86 m (la 3 cm de 
recordul sovietic de sală).

CELOR
LA

5 NAȚIUNI"
RUGBY

DUBLIN 
bâtă la 1 
celor cinci națiuni' 
echipele Irlandei și Franței au 
terminat la egalitate, 9—9, du
pă ce la pauză gazdele au con
dus cu 6-—3. Au asistat 51 000 
de spectatori.

în aceeași competiție, la 
Edinburg, selecționata Țării 
Galilor a învins cu 19—13 
(6—13) reprezentativa Scoției.

i (Agerpres). — Sîm- 
Dubîin, în „turneul 

la rugby.

se explică și echilibrul din 
această „secvență", în care 
pînă la jumătatea sa jocul s-a 
menținut egal. Introducerea 
lui Ghic în locul lui Bălaș, 
pentru a da un plus de vigoa
re atacului, se dovedește ins
pirată și elevii antrenorului 
Alexandru Manț se detașează : 
12—7. Apoi, cu Paraschivescu 
„vioara întîi" în atac, bine 
sprijinit de Arbuzov (foarte 
sigur, la preluare). Ignișca și 
Băgăian, Explorări termină 
învingătoare (15—11), devenind 
cîștigătoare a primei ediții a 
„Cupei balcanice" înainte de 
fluierul final al meciului.

Aparent, setul al treilea tre
buia să constituie o simplă 
formalitate pentru gazde, ți- 
nînd seama de faptul că pen
tru oaspeți el nu mai repre
zenta nimic. Totuși, Vardar a 
abordat și acest set cu serio
zitate și ambiție, încercînd să 
înscrie măcar „punctul" de o- 
noare. Acest lucru s-a concre
tizat cu un ușor avantaj la 
începutul setului: 3—1. După 
ce băimărenii au egalat situa
ția — nu fără oarecare stră
danii ;— a fost rîndul lui Cor- 
cheș (care l-a înlocuit pe Ig
nișca) să se evidențieze, reali- 
zînd o serie de 5 puncte ca 
urmare a unor servicii difi
cile (8—3). Dar setul nu era 
terminat. Iugoslavii îi ajung 
pe băimăreni la 9. se lasă, din 
nou, depășiți. pentru ca să 
egaleze la 14. iar apoi să be
neficieze și de cîteva situații 
bune de a cîștiga, dar pe 
care le ratează. Mai calmi și 
mai atenți voleibaliștii de la 
Explorări își adjudecă setul 
si, odată cu el. si victoria fi
nală cu 3—0 (11, 11, 14), în 
urma căreia cuceresc „Cupa 
balcanică", pentru care tuturor 
jucătorilor și, firește, antreno
rului li se cuvin felicitări.

Arbitrii greci M. Mihailidis 
și A. Toulis au condus foarte 
bine următoarele formații: 
EXPLORĂRI — Băgăian. Ar
buzov (Mihalca. Staicu), Mari
nescu, Ignișca (Corcheș), Para
schivescu, Bălas (Ghic) ; VAR
DAR — Tasevski, Mitrevski 
(Trpovski, Mladenovici), Zafi- 
rovski (Petkovski). Srbinovski, 
Kuzmanovici (Marinovski), Bo- 
goevici.

• Sferturile de finală ale 
turneului de la Houston (Te
xas) : Wendy Turnbull — Rose
mary Casals 7—5, 4—6, 6—3, 
Dianne Fromholtz — Stacy 
Margolin 6—3. 6—3. Virginia 
Wade — Kathy Jordan 6—4, 

.6—4. Martina Navratilova — 
Virginia Ruzici 1—6, 6—4, 6—2.

bună performanță mondială pe 
teren acoperit în proba de 
800 m. în cadrul concursului 
de la Dortmund ea a realizat 
timpul de 1:59,9. 
performanță era de 
aparținea sportivei 
(R.D. Germană).

Vechea
2:00,6 și 

Bruns

• La Madison Square Gar
den din New York, americanul 
Renaldo Nehemiah a stabilit 
cea mai bună performanță

CAMPIONATUL EUROPEAN DE TENIS INDOOR
(Urmare din pan. 1)

dintre perechile Traian Marcu, 
Dumitru Hărădău ~ 
Ilin, Marko Ostoja a fost 
cea mai pasionantă. La începu
tul primului set,

și Zoltan
Și

__ r_______  __ , tenismanii 
iugoslavi au luat un avans de 
două ghemuri, pentru ca în ur
mătoarele două să fie egalați, 
iar în continuare egalitatea să

se mențină pînă la 5—5. Este 
meritul îndeosebi al lui Traian 
Marcu care, aproape singur, a 
cîstigat ultimele două ghemuri 
ale setului și tot el a avut con
tribuția hotărîtoare în cîștiga- 
rea celui de al doilea set și — 
implicit — a meciului. Rezul
tat final : Traian Marcu, Du
mitru Hărădău —• Zoltan Ilin, 
Marko Ostoja 7—5, 6—4.

PE GHEATA SI PE ZAPADA a a
IN „CUPA MONDIALA" LA 

SCHI • In localitatea Le Bras- 
sus (Elveția) s-a disputat o 
probă feminină de fond pe dis
tanța de 10 km. Victoria a re
venit sovieticei Raisa smetanina. 
cu timpul de 34:10,4. Pe primul 
loc în clasament se află aceeași 
sportivă, cu 95 p, urmată de 
coechipiera sa Zinaida Amosova, 
cu 79 p. • La Meiringen (El
veția) s-a disputat proba femi- 
rtimă de slalom special. Primul 
loc a revenit austriecei Regina 
Sakl, cu timpul total de 1:25,24. 
în urma acestei probe, la care 
s-a adăugat șl cursa de coborire 
desfășurată miercuri in aceeași 
localitate, „combinata" a revenit 
schioarei Annemarie Moser 
Proell (Austria) cu 1 306,85 p, iar 
in clasamentul „Cupei mondiale" 
continuă să conducă aceeași 
Proell cu 140 p, secondată de 
Marie Thereșe Nadlg (Elveția) 
cu 105 p.

O
RICANA 
„CUPA

(Elveția)

schioarA nord-ame- 
victorioasA IN 
EUROPEI" ! Heidi 

Preuss (S.U.A.) a cîștigat proba 
de slalom uriaș desfășurat la 
Megfeve (Franța), contînd pentru 
„Cupa Europei". în cele două 
manșe ea a realizat timpul total

de 2:35,41, fiind urmată de Chris
tine Loika (Austria) și Bente . 
Dalhum (Norvegia). După acea
stă probă, pe primul loc în cla
samentul „Cupei Europei" se 
află Christa Zechmeister (R.F.G.) 
— 62 p. Urmează Fabienne Ser- 
rat (Franța) — 56 p și Regine 
Mosenlechner (R.F.G.) — 49 p.

ALTE CONCURSURI DE SCHI 
• Proba masculină de slalom 
special de la Neunkirchen am 
Grossvenediger (Austria) a re
venit sportivului austriac Franz 
Gruber, cu 95,67. Iugoslavul Miso 
Magusar s-a clasat pe locul al 
doilea cu 96,89, urmat de Ger
hard Jaefer (Austria) — 97,14. • 
La Donovaly (Cehoslovacia), pro
ba masculină de 15 km a revenit 
lui VI. Lukianov (U.R.S.S.) cu 
44:29,03. In proba feminină de 
5 km, pe primul ’ loc s-a situat 
Ludmila Kastrova (U.R.S.S.).

CAMPIONATUL DE HOCHEI 
AL CEHOSLOVACIEI. Rezultate 
din cea de a 26-a etapă : Dukla 
Jihlava — T.J. Vitkovice 1—1, 
T.J. Gottwaldov — Slovan Bra
tislava 0—2. In clasament, pe 
primul loc se află Dukla Jihlava 
(37 p), urmată de Slovan Bra
tislava (34 p).

r

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI ÎN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
IN CUPA CUPELOR, o evo

luție aplaudată la scenă deschi
să de publicul spectator, care a 
umplut aseară sala Dinamo, au 
avut voleibaliștii de la Dinamo 
București în fața actualei li
dere a voleiului masculin po- 

' lonez, Hutnik Cracovia. Oas
peții au opus o rezistență deo
sebită. sextetul lor dovedindu-se 
omogen și bătăios, Dinamo 
însă a apărut muit schimbată 
în bine față de evoluția în 
derbyul campionatului intern. 
Scor : 3—0 (9, 11. 7) pentru
Dinamo, care obține astfel ca
lificarea în turneul final al 
Cupei cupelor, programat luna 
viitoare în Belgia. Arbitrii B. 
Nagel și A. Schneider (R.D.G.) 
au condus fără reproș forma
țiile : DINAMO : Oros, Dumă- 
noiu (Băroiu), Păușescu, Vrîn- 
cuț (Chițiga), Tutovan, Gâr- 
leanu : HUTNIK : J. Sanka. 
Bebel. Malinowski (Kowal), 
Karbarz, I. Sanka, Szczerbik 
(Jurek).

(Urmare din pag. 1)

un 
cu
25
un

(care alcătuiesc o echipă pu
ternică și bine pregătită), por
neau întîlnirea retur cu 
avantaj liniștitor și doar 
preocuparea de a realiza 
de puncte sau de a cîștiga
set pentru a promova în tur
neul final. în primul set. ele
vele Doinei Ivănescu —. în 
sextetul : Alexandrina Con
stantinescu, Mariana Ionescu, 
Victoria Banciu, Victoria 
Georgescu, Irina Petculeț, 
Helga Bogdan — au evoluat 
inconstant din cauza crispării, 
scorul alternînd în favoarea 
ambelor echipe : 0—2. 1—3
7—4, 7—10, 11—10, 11—12.
Bucureștencele (care greșeau 
tactic) au avut două momente 
determinante în cîștigarea se
tului : la 7—10, cînd serviciile 
excelente ale Marianei Ionescu 
au dus la realizarea unei suite 
de 4 puncte, și în final. în se
tul al doilea însă s-a adăugat 
la pasiv și o inexplicabilă

%
lipsă de concentrare la pre
luare și la execuția serviciu
lui. Oaspetele serveau puternic 
și eficace. obținînd cîteva 
puncte direct din serviciu, se 
apărau atent și atacau necru
țător din pase scurte sau înal
te. Astfel/ Dynamo Berlin_ a- 
vea să cîștige clar setul și să-și 
asigure calificarea.

Dinamo București 
partida cu 3—1 (12, 
dar Dynamo Berlin 
cat, cu scorul general de 4—3, 
în turneul final al C.C.E. Ar
bitrii polonezi Z. Zwierzanski 
și Fr. Cwik au condus foarte 
bine formațiile : DINAMO
BUCUREȘTI — Alexandrina 
Constantinescu (Carmen Ca- 
dar), Mariana Ionescu. Victo
ria Banciu (Gabriela Ciocoiu), 
Victoria Georgescu, Irina Pet- 
culeț, Helga Bogdan (Carmen 
Puiu) ; DYNAMO BERLIN — 
Christine Mummhardt, Heidrun 
Langanki (Ute Franzen), Elke 
Radzuweit (Ingrid Mierzwiak), 
Heike Lebmann, Erika Dett- 
mann, Hermine Schrodter.

F'otbal
rnendia^c
A. C. MILAN PE LOCUL I 
LA TERMINAREA TURULUI

Concursul internațional de la Miercurea Ciuc

a cîstigat 
—3, 11, 9), 
s-a califi-

• La Atena, în „Cupa cupe
lor" (f), reprezentanta noastră, 
Penicilina Iași, a întîlnit în 
partidă retur formația Zaon 
Zirinos, în fata căreia a cîsti
gat cu 3—0 (7, 4, 3), calificîn- 
du-se astfel în turneul final.

VASILE COROȘ-CEL MAI RAPID PATINATOR
MIERCUREA CIUC, 21 (prin te

lefon). Aflat la cea de a doua e- 
diție, Concursul internațional de 
patinaj viteză, desfășurat sîmbătă 
și duminică pe pista naturală din 
localitate, a reunit aproape 40 de 
sportivi din Ungaria, Uniunea So
vietică și România. în program au 
figurat poliatlonul mic la mascu
lin (500. 3 000, 1 500 și 5 000 m) și 
poliatlonul clasic feminin (500, 
1 500, 1 000 și 3 000 m). Cele două 
reuniuni au început la —1 și, res
pectiv, la —3 grade, gheața pregă
tită cu mașina „Rolba“ fiind de 
o calitate corespunzătoare.

întrecerile desfășurate, așadar, 
la o temperatură constantă au 
constituit un important test pentru 
membrii lotului nostru olimpic, 
care au avut în alergătorii sovie
tici — învingători în 7 din cele 8 
probe — adversari redutabili. Por
nit ca principal favorit al probei 
de sprint (500 m), campionul țării 
noastre, Vasile Coroș, a îmbună
tățit din nou recordul republican, 
stabilit recent la Madonna di Cam- 
piglio (39,73), aducîndu-1 acum la 
39,7. De asemenea, confirmînd bu
nele aprecieri, cel mai tînăr „olim
pic" al nostru, Dezideriu Jenei 
(18 ani), a sosit pe locul 3 în a- 
ceastă cursă, clasîndu-se și în ce

lelalte probe înaintea multor pa
tinatori experimentați. Dealtfel el 
a și stabilit 4 noi recorduri la cate
goria sa, juniori I: la 500 m, L500 m, 
5 000 m și poliatlon. Andrei Erdelyi, 
deși a concurat bolnav, a obținut 
totuși cele mai bune rezultate ale 
sale pe pistele din țară, constitu
ind, împreună cu tînărul Jenei, 
componenți de bază ai lotului de 
patinaj. în general, în marea lor 
majoritate, patinatorii români au 
obținut recorduri personale și, 
ceea ce este îmbucurător, tinere
tul a fost la înălțime, juniorii Ion 
Opincaru și Teodor Faraoneanu 
fiind mai buni la unele probe de- 
cît o serie de seniori.

REZULTATE TEHNICE : 5(fo m
— B : 1. V. Coroș (România) 39,7
— nou record (v.r. — 39,73), 2. S.
Baturin (U.R.S.S.) 40.6, 3. D. Jenei 
(R) 41,2 — nou record la juniori I 
pe pistă de șes (v.r. 41.9), 4. A. 
Kudinov (U.R S.S.) 42.6 ; F : 1. Ga
lina Pankova (U.R^S.S.) 44,4, 2.
Agneș Rus? (R) 49.0, 3. Eva Molnar 
(R) 49,1, ... 6, Simona Todoruț
(C. S. Șc. Viitorul Cluj-Napoca) 
49,9 — nou record la copii II (v.r. 
50,9) ; 3 000 m — B : 1. S. Baturin 
4:35,0. 2. A. Kudinov 4:35,5, 3. A. 
Erdelyi 4:37,6 ; F : 1. Galina Pan
kova 5:16,5, 2. Eva Szigeti. (Voința

M. Ciuc) -5:27,7, 3. Eva Molnar 
5:28.7 ; 1 500 m — B : 1. S. Baturin 
2:06,5, 2. A. Kudinov 2:10,3, 3. D. 
Jenej 2:11,6 — nou record la ju
niori I (v.r. — 2:11,78 — pe pistă 
de șes) ; F : 1. Galina Pankova 
2:24,6, 2. Agneș Rusz 2:35,6, 3. Eva 
Molnar 2:37,4... 9. Simona Todoruț 
2:49,6 — nou record copii II (v.r. 
2:50,5) ; 5 000 m — B : 1. A. Kudi
nov 7:51,7, 2. A. Erdelyi 7:57,5, 3. 
S. Batulin 8:07,7 ; 4. D. Jenei 8:13,8 
— nou record la juniori I (v.r. 
8:20,5) ; 1 000 m — F : 1. Galina 
Pankova 1:31,0, 2. Agnes Rusz 1:39,0, 
3. Eva Molnar 1:40,5... 5. Simona 
Todoruț 1:43,7 — nou record copii 
I (v.r. 1:46,26).

Clasamentele generale : mascu
lin : 1. S. Baturin 177,369 p, 2. A. 
Kudinov 179,119 p, 3. A. Erdelyi 
181,516 p, 4. D. Jenei 182,562 p, — 
nou record la juniori I (v.r. 
184,283), 5. C. Munteanu (România) 
188,563 p, 6. I. Opincaru (Tractorul 
Brașov) 189,320 p ; feminin : 1. Ga
lina Pankova 190,850 p, 2. Agneș 
Rusz 205,999 n, 3. Eva Molnar 
206,599 p, 4. Eva Szigeti 211,717 p, 
5. Emeșe Rusz (C.S. Șc. M. Ciuc) 
214,753 p, P. Maria Pardi (C.S. Șc. 
Viitorul Cluj-Napoca) 216,819 p.

Traian IOANIȚESCU

ITALIA (et. 15). S-a încheiat tu
rul campionatului italian de fot
bal. In etapa de duminică toate 
favoritele au terminat "învingă
toare : A.C. Milan — Lazio 2—0 ; 
Perugia — Bologna 3—1 ; Torino
— Catanzaro 3—0. Inter a cîștigat 
în deplasare, cu 2—1, în fața Flo
rentinei. Alte rezultate : Avellino
— Juventus 0—0 ; Lanerossi Vi
cenza — Atalanta 1—1 ; Napoli — 
Verona 1—0 ; Roma — Ascoli 1—0. 
Pe primul loc în clasament se află 
A.C. Milan cu 25 p (din 30 posi
bile), urmată de : 2. Perugia 22 p; 
3—4. Inter și Torino cite 20 p ; ’ 
Juventus 17 p ; 6. Napoli 17 p.

5.

I
TURNEE INTERNAȚIONALE

"IN prima semifinală a turneu
lui internațional de la Abidjan, 
Ț.S.K.A. Sofia a învins cu 5—1 
(4—0) formația Africa — Sport 
Abidjan, campioana Coastei de 
Fildeș. In urma acestei victorii 
Ț.S.K.A. s-a calificat pentru finala 
turneului, urmlnd să intilnească 
formația Saint Etienne (Franța), 
care în cea de-a doua semifinală 
a dispus cu 2—1 de Hafia Conakry.

DISPUTAT la Oudja, meciul din
tre selecționata Marocului și for
mația corsicană Bastla s-a termi
nat la egalitate : 1—1 (0—0). au 
asistat 20 000 de spectatori.

TELEX • TELEX • TELEX O TELEX • TELEX

HANDBAL • în Cupa campio
nilor europeni (feminin), echipa 
Inter Bratislava a întrecut cu 
25—16 (11—9) formația Ț.S.K.A.
Sofia.

PATINAJ a La Deventer, în O- 
landa, au început campionatele 
europene de patinaj viteză (mas
culin) , Primele două probe : 1500 
m și 5 000 m au fost cîștigate de 
norvegianul Jan Egil Storholt cu 
tipul de 2:02,88 și respectiv 7:32,56. 
Storholt conducea în clasament 
cu 8G,456 puncte, urmat de Kay 
Arne Stenshiemmet (Norvegia) și 
Serghei Marciuk (U.R.S.S.).

ȘAH • în runda a 4-a a tur
neului de la Wijk-aan-zee (Olan
da) s-au terminat remiză parti
dele Anderson — Garcia, Miles 
— Sosonko, Timman — Hubner. 
Fosta campioană mondială Nona 
Gaprindașvili, care participă ca 
invitată la acest turneu mascu
lin, a remizat, de asemenea, cu 
Vlastimir Hort, după ce anterior 
cîștigase la Garcia.

TENIS • în campionatul eu
ropean pe teren acoperit „Cupa 
Saab", la Metz, echipa Ceho
slovaciei a învins cu 2—1 forma
ția Franței. în partida decisivă,

perechea Smid, Slozk a învins cu 
6—4, 5—7, 6—4 pe Noah, Deblic- 
ker. Alte rezultate înregistrate in 
cadrul aceleiași competiții : Hel
sinki : Finlanda — Irlanda 2—1 ; 
Trimbach : Elveția — Olanda
1—2 ; Cambridge : Anglia — Spa
nia 3—0 ; Stockholm ; suedia — 
Austria 3—0 ; Budapesta : Un
garia — R.F. Germania 2—1.

TENIS DE MASA • La Wolfs* 
burg, în meci oontînd pentru 
„Cupa ligii europene" la tenis 
de masă, echipa R.F. Germania 
a întrecut cu scorul de 7—0 for
mația secundă a U.R.S.S. în ca
drul aceleiași competiții, la 
Karlskrona (Suedia), echipa An
gliei a dispus cu 4—3 de forma
ția Suediei. în clasamentul com
petiției, după disputarea a cinci 
etape, conduce neînvinsă Ceho
slovacia — 10 p, urmată de Un
garia — 8 p, Anglia — 6 p etc.

VOLEI. • Rezultate din cupele 
europene : Cupa cupelor (m) : 
Steaua Roșie Praga — Mia dost 
Zagreb 3—0 (15—7, 15—11. 15—7) ; 
C.C.E. (m) : Steaua Roșie Bra
tislava — Ț.S.K.A. Sofia 3—0 
(15—10, 15—7, 15—13). Cele două
echipe cehoslovace s-au calificat 
pentru turneele finale.
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