
Campionatul masculin de handbal 

ÎNVINGiND PE DINAMO BUCUREȘTI, 
H. C. MINAUR BAIA MARE SE MENȚINE 

IN LUPTA PENTRU TITLU! ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
CRAIOVA, 6 (prin telefon). 

Alegerea capitalei oltene ca loc 
de desfășurare a penultimului 
turneu al campionatului Divi
ziei A la handbal masculin s-a 
dovedit, din toate punctele de 
vedere, inspirată. In primul 
rînd pentru că organele locale 
au asigurat condiții de întrece
re dintre cele mai bune celor 
10 formații fruntașe ale hand
balului nostru masculin și, In 
al doilea rînd,' deoarece publi
cul craiovean. în ciuda cunos
cutei sale afinități cu fotbalul, 
s-a arătat foarte receptiv la 
perspectiva de a vedea jocuri 
interesante de handbal. Si, tn- 
tr-adevăr. peste 2 000 de spec
tatori, au asistat, în sala Spor-

bilului stîngaci Mironiuc s-au 
apropiat simțitor, reușind ega- 
larea în min. 20 : 10—10. A fost 
momentul decisiv al meciului, 
pentru că de aci înainte H.C. 
Minaur nu a mai cedat pasul 
și — printr-un joc foarte va
riat și spectaculos in atac, cu 
o apărare mai fermă în care 
s-a evidențiat, din nou, porta
rul Keull — s-a distanțat în
cet, dar sigur. Dinamovistii, 
lipsiți de aportul lui Durau 
(accidentat) și al lui Bedivan 
(suspendat), au făcut mari e- 
forturi pentru a stăvili elanul 
ofensiv al băimărenilor (foarte 
bun portarul Penu) dar n-au 
putut să-t stopeze pe aceștia. 
Și astfel scorul a evoluat în
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Sub genericul ,,Daciadei“ de iarnă

ÎNTRECERI ENTUZIASTE, TINEREȚE 
Șl MULTĂ VOIE BUNĂ

Rezultate tehnico, etapa a H-a: Independența Sibiu — Dinamo 
Brașov 17—24 (8—11); C.SJM. Borzești — Universitatea CluJ-.\'a- 
pocâ 24—23 (13—13); Gloria Arad — Politehnica Timișoara 24—21 
(9—10); Dinamo București — H. C. Minaur Baia Mare 19—25 
(11—14); Steaua — Știința Bacău 26—20 (13—9).

Programul de azi, de 1a ora 14: Independența Sibiu — C.SJM. 
Borzești; H.C. Minaur Baia Mare — Gloria Arad; Universita
tea CÎuj-N’apoca — Dinamo București; Politehnica Timișoara — 
Steaua; Știința Bacău — Dinamo Brașov.

turilcr din localitate, duminică, 
la 5 meciuri interesante (de 
fapt, etapa a 13-a a întrecerii), 
dominate de derbyul acestei 
runde, confruntarea dintre Di-

favoarea echipei H.C. Minaur: 
14—12 (min. 27), 17—12 (min.
36), 19—13 (min. 44) si 20—13 
(min. 45) ! Ia final am asistat 
la o revenire a formației bucu-

Pentru iubitorii de sport de 
toate viratele, sfirșitul săptă- 
mtnii a fost deosebit de bogat 
în întreceri și acțiuni organi
zate sub genericul ..Daciadei", 
etapa de iarnă. Și este firesc 
să fie așa, pentru că zăpada 
abundentă, căzută în toate re
giunile tării, a oferit condiții 
bune de petrecere a timpului 
liber pe pirtii și derdelușuri. 
Dintre numeroasele relatări ale 
corespondenților noștri-vă pre
zentăm :

BACAU. Sîmbăta și dumini
că, pîrtiile de schi de pe cu
prinsul județului au fost luate

cu asalt de către copiii aflați 
în vacanță, ca și de tinerii iu
bitori ai ..sporturilor albe“. In 
aproape toate asociațiile au fost 
organizate întreceri de masă: 
la Tg. Ocna Și Slănic Moldova, 
Moinești si Comănești, Asău și 
Palanca. Mănăstirea Cașin și 
altele. La Bacău, școlile gene
rale nr. 3 și 6 au organizat 
concursuri de săniuș. iar in a- 
sociațiile sportive Aurora. Vo
ința. Victoria. IRE au fost or
ganizate competiții in cadrul 
etapei de iarnă a ..Daciadei*  
la tenis de masă, șah si popi
ce. (I. IANCU).

BUCUREȘTI. Patinoarul arti
ficial Floreasca s-a dovedit din 
nou neîncăpător in zilele de la 
sfirșitul săptămînii. Mii de iu
bitori ai patinajului, de la co
pii preșcolari la oameni cu tîm- 
plele a’.be .au trăit bucuria 
mișcării în aer liber. Parcurile 
de agrement, bazele sportive, 
pîrtiile amenajate pe pantele 
din jurul Capitalei au cunos
cut. de asemenea o mare aflu
ență de copii și tineri. Com
plexul de sport și agrement Tî-

(Continuare în pag 2-3)

namo București, vicecampioana 
țării și H.C. Minaur Baia Marc, 
aflată în momentul de față pe 
locul secund în clasament, du
pă Steaua. Dar iată amănunte 
de la aceste partide :

DINAMO BUCUREȘTI — 
H.C. MINAUR BAIA MARE 
(19—25). Victorie pe deplin me
ritată chiar si la această dife
rență, puțin scontată, a echi
pei din Baia Mare, care a stă- 
pînit jocul, mai ales în cea de 
a doua parte a sa. La început, 
dinamovistii. cu jocul lor apli
cat și foarte studiat în atac 
s-au detașat, lăsînd impresia 
că vor cîștiga. Băimărenii au 
început ezitant, fără prea mul
tă siguranță în apărare și tn 
min. 17 scorul era de 10—7 
pentru Dinamo. Din acest mo
ment. însă, elevii antrenorului 
Lascăr Pană, beneficiind și de 
•ficacitatea deosebită a lui Bo- 
roș. a cuplului celor doi Voinea 
(care nu sînt frați !) și a teri-

reștene, care însă nu a mai pu
tut schimba soarta unui meci 
în care H.C. Minaur Baia Mare 
s-a arătat într-o vervă deose
bită, cu o mare variație ofen
sivă și cu un portar sobru și 
foarte sigur. Punctele au fost 
marcate de Mironiuc 9. N. Voi
nea 5, M. Voinea 4, Boroș 4, 
Panțîru 2, Avramescu pentru 
H.C. Minaur, Grabovschi 6. 
Ștef 5, Andreescu 5, Paizan, 
Cosma, Lieu pentru Dinamo. 
Foarte bun arbitrajul cuplului 
ieșean D. Gherghișan și C. 
Drăgan.

STEAUA — ȘTIINȚA BA
CAU (26—20). Partidă așteptată 
cu mult interes, cunoscut fiind 
faptul că băcăuanii au mai 
făcut șt cu alte ocazii... zile 
grele campionilor. Numai că de

Ion GAVRILESCU

Slmbătă și duminică, PÎRTIA DE PE CLĂBUCET-
INVADATĂ DE MII DE SCHIORI

De faptul că pe Valea Pra
hovei a căzut zăpadă din bel
șug Iți poți da seama cu ușu
rință încă de pe peronul Gă
rii de Nord, unde, in afara că
lătorilor obișnuiți. vezi tineri 
veseli și gălăgioși. imbrăcați 
în costume multicolore. In 
vagoane, pe locurile rezer
vate bagajelor, sînt schiuri, iar 
pe culoare te împiedici de... 
săniuțe.

Slmbătă, ne-am alăturat și 
noi acestor grupuri și am cobo- 
rît în splendida stațiune de

Modesto FERRARINI

O Stratul de zăpadă a atins aici 95 cm © Telescaunele și tele- 
șchiurile au funcționat la capacitatea maximă • Centrele de în

chiriat materiale sportive au rămas datoare.

(Continuare !n pag a 4-a) (Continuare în pag 2-3)

PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL
..Divizionarii A“ mai stăteau 

și ieri la gura sobei, cind lotul 
național intra în a 9-a zi din- 
tr-o pregătire centralizată în
tinsă pe perioada a— doi ani 
(a început pe 26 decembrie

1979, s-a întrerupt 72 de ore 
pentru sărbătorirea Revelionu
lui, a fost reluată în seara zi
lei de 2 ianuarie 1980). Mobilul 
acestui ciclu de antrenamen
te, care-și încheie o etapă

Aspect de ta antrenamentul de ieri al lotului reprezentativ de 
fotbal Foto: B. VASILE

miercuri, odată cu plecarea în 
lungul turneu sud-american ? 
După declarația antrenorului 
C. Cernăianu, îmbunătățirea 
rezistenței generale, dezvolta
rea mobilității și forței, per
fecționarea procedeelor tehnice 
în condiții de joc. „__

Reamintim numele celor 19 
selecționați : Iordache și Cris
tian — portari ; Negrită, Tili- 
hoi, Ștefănescu. Sameș, Ni- 
colae, Koller, Munteanu II — 
fundași ; Dinu. Mulțescu, Ți- 
cleanu, Sabău, Boloni, mijlo
cași ; M. Răducanu, Cămăiaru, 
Bălăci, Terheș, D. Nicolae — 
înaintași. Cu toții s-au aflat 
ieri dimineață în sala de atle
tism a Complexului „23 Au
gust", a cărei singurătate fu
sese încălcată mai înainte de 
un singur personaj : fostul in
ternațional de polo Alexandru 
Bădiță, azi arbitru în aceeași 
disciplină sportivă, pe care 
fotbaliștii l-au descoperit lu- 
crînd cu niște haltere impună-

lon CUPEN

(Continuare în pag 2-3)

A FOST DEFINITIVAT PROGRAMUL TURNEULUI SUD-AMERICAN
• Meciuri la 3ogota (Columbia), Cordoba (Argentina) și Gua

rani (Brazilia) • La 16 februarie, partida cu Italia, la Neapole

• Lotul va reveni în țară în ziua de 17 februarie

Așa cum am informat, în pe
rioada 9 ianuarie — 16 februa
rie. lotul reprezentativ de fot
bal va întreprinde un turneu 
în America de Sud. La reîn
toarcerea în Europa, fotbaliștii 
noștri vor disputa un meci a- 
mtcal cu Italia, programat la 
16 februarie. Ia Neapole. Re
cent a fost definitivat progra
mul turneuhii. turneu -are are 
ca pr n:raal scop pregătirea și

definitivarea lotului reprezen
tativ in vederea preliminariilor 
C. M. 1982.

Fotbaliștii noștri vor evolua 
în turnee organizate în Colum
bia, Argentina si Brazilia.

Plecarea lotului este prevă
zută pentru miercuri 9 ianua
rie, pe calea aerului, pe ruta 
București — Londra.— Bogota. 
Tn capitala Columbiei, tară care 
va organiza turneul final al

C. M. din 1986, se va desfă
șura, în perioada 10—18 ianua
rie, un turneu la care, în -afara 
lotului nostru, mai participă 
selecționatele olimpice ale Co
lumbiei și Ungariei, precum și 
o echipă din prima ligă co- 
lumbiană. Al doilea popas al 
fotbaliștilor noștri, în Argenti
na. la Cordoba, oraș-gazdă al 
unui alt turneu la care și-au 
anunțat participarea, alături 
de selecționata noastră, trei e- 
chipe din prima categorie a 
campionatului argentinian. Ce
le trei formații nu au fost încă 
desemnate. In fine. Brazilia va 
constitui s treia și ultima es-

(Continuare in pag. 2-3)

Simbătă, pe pîrtia de la Clăbucet. in așteptarea unui loc fa... 
teleschi. Noroc că totul merge foarte repede... Foto: V. BAGEAC

Prezența masivă a condus la prelungirea cu o zi a concursului

„CUPA OE IARNĂ" ACCENTUEAZĂ REUȘITELE

Afluența extrem de mare de 
concurenți, mai cu seamă la 
categoriile mici de virstă, dar 
și la cele ale juniorilor, înre
gistrată la startul „Cupei de 
iarnă", găzduită în sala din 
parcul sportiv Dinamo din Ca
pitală, î-a obligat pe organiza
tori la prelungirea programului 
de întreceri pînă luni ! Sîmbă- 
tă și duminică au evoluat toți 
trăgătorii de la cluburile și a- 
sociațiile sportive din provincie 
și unii din București, urmînd 
ca astăzi să concureze restul 
trăgătorilor din Capitală.

Deși clasamentele nu sînt încă 
definitive, sîntem în măsură 
totuși să continuăm evidenție
rea unor aspecte pozitive, rele
vate șl cu două săptămîni în 
urmă cînd, tot in sala Dinamo, 
se desfășura „Cupa României". 
Rezultatele bune, comportările 
în progres calitativ ale multo
ra dintre competitori s-au a- 
flat din nou in centrul atenției. 
Și faptul este cu atit mai îm
bucurător cu cît mulți dintre 
cei remarcați sînt tineri care 
confirmă o lansare în tirul cu 
arme cu aer comprimat începu
tă în luna decembrie 1979. 
Poate că cel mai bun exemplu 
îl constituie tînărul de 20 de 
ani Constantin Țirloiu (Steaua, 
antrenor — Teodor Coldea), care 
conduce autoritar în categoria 
trăgătorilor de pistol 10 m — 
juniori, cu 381 p, depășindu-și 
astfel cu 4 p vechiul record

LA TIR INDOOR
personal (377 p, stabilit la „Cu
pa României"). Cifra lui Țirloiu 
este cu atit mai remarcabilă, cu 
cît, la seniori, Dan Iuga, aflat 
deocamdată pc primul loc, a 
totalizat 380 p.

Și proba de pușcă 10 m a 
relevat un sportiv care s-a de
tașat, tînărul trăgător Florin 
Cristofor (Steaua, antrenor — 
M. Toader). în primul său an 
de seniorat, Cristofor își corec
tează substanțial recordul per
sonal (377 p), ridicîndu-1 pînă 
la 384 p. Tot pe linia bunelor 
comportări se situează și Ion 
Joldea (C.F.R. Arad), care a to
talizat ia pușcă 10 m juniori I 
376 p, cifră cu care doar foar
te greu mai poate pierde astăzi 
primul loc.

Să menționăm și rezultatul de 
364 p, reușit la pușcă 10 m, 
categoria junioare I, de către 
Camelia Buicliiz, reprezentantă 
a primei asociații sportive să
tești (cea din comuna Solea, 
județul Suceava), în care se 
practică tirul cu arme cu aer 
comprimat șl glonț.

Dacă in toate aceste probe șl 
categorii mai sînt de tras încă 
3 serii (incepînd de luni, de la 
ora 9), proba de pistol 10 tn 
senioare s-a încheiat. Din pă
cate, consacratele, ca și tinere
le țintașe, nu ne-au „spus" ni
mic, rezultatele fiind, în gene
ral, mediocre. Anișoara Matei 
s-a impus, cu 376 p.

Radu TIMOFTE



Derdelușurile au fost asaltate de săniuțele copiilor, in ace^te 
ultime zile de vacanță școlară... Foto: I. MIHAICA

TINEREȚE Șl MULTA VOIE BUNA

COLOCVII ÎN PLINĂ VACANȚĂ I
In taberele școlare, destindere, veselie, dar și pregătire

SPO

(Urmare din pag I) 

tanii, splendid pregătit de că
tre organele cu atribuții din 
sectorul 3. a fost vizitat de mii 
de copii. însoțiți de părinți, 
care au gustat din bucuriile 
sportului

MARAMUREȘ. De cîteva 
zile, stratul de zăpadă a atins 
în județ peste 35 de cm. Evi
dent, în fața acestei prezențe 
mult așteptate de copii și ti
neri, pîrtiile de schi și săniuș, 
amenajate pe Dealul Florilor 
Valea Cerbului și Valea Roșie, 
din apropierea municipiului 
Baia Mare, au fost efectiv lua
te cu asalt. Am văzut aici e- 
levi de la școlile generale nr 
1. 4, 6, 12. Î9, de la liceele de 
matematică-fizică. industrial
3—5, Lie. „Gh. Șincai" ș.a. In 
total, în prima zi cu zăpadă din 
abundență, numai pe cele trei 
dealuri aproape 3000 de copii 
și tineri au fost prezenți la 
schi șl săniuș.

încă o veste : din inițiativa

PÎRTIA DE LA CLĂBUCET -
DE MII DE SCHIORI

lUrmare din pag. 1)

iarnă Predeal unde, după cum 
au anunțat oficial meteorolo
gii, „stratul de zăpadă a atins 
95 de cm". Zăpada a transfor
mat cunoscuta localitatte intr-o 
lume de basm. Gara, brazii și 
casele acoperite cu căciuli mari 
de nea, iar în unele locuri 
„Daciile" turiștilor veniți aici 
înainte de căderea zăpezii abia 
dacă se mai văd.

La Consiliul popular al ora
șului îl găsim pe tovarășul 
Traian Socaciu, secretar-ad- 
junct al Comitetului orășenesc 
Predea] al P.C.R., care are și 
două importante funcții spor
tive : președinte al C.O.E.F-S. 
și președintele asociației spor
tive „Predealul". „Mare-i 
dragostea pentru schi — ne 
spune. Vin atîția copii și ti

LUPTELE-UN SPORT ÎNDRĂGIT 
DE TINERII MUNCITORI DIN ZALĂU

Ceea ce l-a impresionat pe 
profesorul Dorel Sdsa cînd a 
mers la „Armătura" au fost, 
în primul rînd, oamenii : foar
te mulți tineri cu staturi atle
tice, cu piepturi mușchiuloase, 
cu brațe puternice, cu chipuri 
care exprimă dîrzenia munte
nilor. în fapt, mulți dintre a- 
cești tineri au venit la Zalău, 
la „Armătura", din satele Să
lajului, s-au specializat în di
verse meserii și acum își măr
turisesc mîndria de a fi mun
citori la „Armătura".

„Aceștia sînt băieți buni pen
tru lupte" — a spus profeso
rul de educație fizică Dorel 
Susa. „Ce fel de lupte, tovară
șe profesor ? — i s-a răspuns. 
„La noi, trînta ! Cu asta sîn- 
tem învățațî, luptă dreaptă, 
moștenită de Ia străbuni". 
„Păi, tocmai asta este! De la 
trîntă la'lupte nu-i decît jin 
pas. Pasul de... calitate".

Și prof Susa și-a găsit re
pede „elevi" dintre tinerii sec
țiilor și atelierelor. A început 
munca metodic, așa cum a în
vățat și el de la antrenorul 
său, prof. Gheorghe Cismaș.

îl urmărim la unul din an
trenamente. Tinerii luptători 
par niște elevi cuminți de la 
o școală generală. Execută cu 
strictețe fiecare indicație a flă

Consiliului municipal pentru e- 
ducație fizică și sport Baia 
Mare, cu sprijinul organelor cu 
atribuții în sport, se amenajea
ză în municipiu cinci patinoa
re naturale — la sala Sportu
rilor, H. C. Minaur, Electrica 
și în cartierele Republicii și 
Decebal. (V. SASARANU).

SIBIU. Cu toată temperatura 
scăzută (—20 de grade), mii de 
tineri au fost prezenți la con
cursurile de schi și săniuș or
ganizate ad-hoc în Parcul Sub- 
arini. La Păltiniș (unde stra
tul de zăpadă măsoară 120 de 
centimetri), oamenii muncii 
veniți la odihnă. alături de 
sportivi de performanță, au 
schiat intens în ultimele două 
zile. Pentru duminica viitoare. 
C.J.E.F.S. Sibiu, în colaborare 
cu Inspectoratul școlar jude
țean. va organiza două impor
tante acțiuni : deschiderea se
zonului de schi la Păltiniș și 
„Cupa Unirii", găzduită de pîr
tiile de pe dealul Gușterița. (I. 
IONESCU).

neri de cind a nins, incit par
că ne e teamă că n-or să mai 
incapă pîrtiile". „Cum i-a pri
mit pe schiori Predealul ?” „în 
primul rind cu o serie de ame
najări privind baz3 materială. 
Pista de schi de pe Clăbucet a 
fost nivelată, iar la capătul ei 
am ridicat un parapet, un 
dimb am zice, pentru a evita 
situațiile din anii trecuți, cind 
schiorii și săniuțele ajungeau 
pină in șosea, in calea mașini
lor". „Dar trambulina de sări
turi de pe Cioplea ?“ „Și ea a 
fost refăcută in unele porțiuni, 
pe margini s-a ridicat un 
gard, iar locul de aterizare a 
fost amenajat- Sperăm ca in 
scurt timp să-i facem și insta
lație de iluminare".

Ne îndreptăm spre pista de 
pe Clăbucet. Este adevărată 
avalanșă de... oameni cu 
schiuri. între aceștia vedem și

căului înalt, blond, cu voce dul
ce, ardelenească. Tinerii a- 
ceștia au venit după schimb 
să-și petreacă a parte din tim
pul liber gustînd din bucu
riile sportului. Traian Iepure 
este lăcătuș . la prelucrări me
canice, Ciprian Stanciu — lă
cătuș la turnătorie, Vasile Gor
gan — strungar, Gheorghe 
Stanciu — muncitor la ARUC, 
Ioan Pantea — strungar la o- 
țeluri speciale. „Ce satisfacții 
îți aduc luptele, Ioan Pantea ?“ 
— îl întrebăm pe tînărul de 
lîngă noi. „îmi place să fac 
sport — răspunde —. particip 
la întreceri în cadrul „Dacia- 
dei", dar lucrul cel mai impor
tant este că tovarășul profesor 
m-a determinat, venind zi de zi 
la lupte, să îmi continui în
vățătura. Sînt în anul III la 
liceul seral. Și ca mine mai 
sînt mulți băieți".

„Pentru mine — ne spune 
prof. Susa — marea satisfac
ție este aceea că tot mai mulți 
tineri muncitori vin la sport. 
„Daciada" ne-a adus bucuria 
obținerii a 5 titluri republica
ne la lupte șl... privim mai 
departe. La „Armătura", lup
tele sînt la ele acasă".

Și aceasta datorită lui. pro
fesorului Dorel Susa.

Viorel TONCEANU

sirguincioasă, care
Ce repede trec zilele ! Parcă 

a fost ieri ziua ultimului clo
poțel din primul trimestru de 
școală ; acum se apropie mo
mentul reîntîlnirii cu colegii de 
clasă, cu profesorii. Vacanța de 
iarnă este, intr-adevăr, pe sfîr- 
șite. Unii au și început sâ 
recapituleze tot ce a fost fru
mos din activitatea sportiv- 
recreativă în această „recreație" 
școlară de iarnă, punctată, spre 
bucuria beneficiarilor ei, de o 
mantie groasă de zăpadă, albă 
și pufoasă.

Așadar, prilej de bilanț. Un 
bilanț bogat, cum rezultă și din 
opiniile exprimate de cițiva di
rectori ai unor tabere organi
zate de Ministerul Educației și 
învățăm în tuluL
IN DECORUL MIRIFIC DE SUB 

„CAPELA" V1LCII...
„Da, intr-un asemenea decor 

a fost organizată tabăra mici
lor gimnaste specializate in 
„ritmică", precizează prof. Eu
genia Stilea. directoarea tabe
rei. Adică. în localul Liceului 
„Vasile Roaită". cu o sală mo
dernă, spațioasă, in care par
ticipantele s-au pregătit zilnic, 
pe grupe (o a doua sală a fost 
pusă la dispoziție la Liceul pe
dagogic), paralel cu lecții în 
aer liber, chiar sub „Capela", 
împodobită cu brazi pudrați cu 
nea. Profesoara Stilea are cu
vinte de laudă la adresa fete
lor, din rîndul cărora ține să 
le remarce pe Liliana Ploaie. 
Alina Drăgan și Camelia Ștefan 
(București), Suzana Bacalar 
(Baia Mare), Daniela Saulea 
(Brăila). Aura Nițu (Ploiești), 
surorile Mihaela și Gabriela 
Ambăruș (Bacău) și Elena Tro- 
ceanu (Rm. Vîlcea). „Pentru a 
face cit mai plăcute zilele de 
tabără, lecțiile de pregătire au 
alternat cu activități cultural-

INVADATĂ
două grupuri organizate, pe 
care ni le prezintă Titus Toma, 
directorul Clubului sportiv șco
lar de pe lîngă Liceul de filo- 
logie-istorie : „Sînt elevii noș
tri, vreo 50 la număr, care 
merg să participe la „Cupa 
Rișnov" și „Cupa Brașovia" — 
ambele la schi fond".

Impresionante... cozile de la 
cele trei teleschiuri și două 
telescaune, de a căror funcțio
nare se ocupă, intre alții, doi 
foști schiori de performanță : 
Ion Frățilă și Ion Vintilă. Nu
mărul celor ce așteaptă să fie 
duși sus ne face curioși să 
aflăm cîți sint transportați spre 
capătul pirtiei lungi de 2 200 m. 
„Intr-o oră, circa 840 — pe 
cele trei teleschiuri și cam 600 
— pe cele două telescaune". 
Deci, peste 28 000 de iubitori 
ai sportului, în două zile. Cine 
sînt schiorii veniți aici ? Co
pii, tineri, adulți, de la doi 
pină la... 70 de ani. De pildă, 40 
de elevi de la Liceul german 
din Capitală, care sub condu
cerea a doi instructori desci
frează cu greu, dar cu multă 
plăcere, tainele alunecării pe 
schiuri ; inginerul Dan Porfi- 
reanu de la IPROLAM din Ca
pitală. de multe ori învingător 
în „Cupa drumarilor" (cunos
cuta competiție rezervată lu
crătorilor din proiectare) își 
pregătește fiul, Șerban, pentru 
aceeași competiție rezervată 
copiilor proiectanților. „Eu nu 
mai concurez în acest an, dar 
vreau să ciștige fiul meu. A- 
nul trecut a învins detașat in 
Cupa institutului nostru"; un 
grup de ingineri de la Combi
natul chimic din Borzești ; 
elevi de la Școala generală nr. 
79, din Capitală, veniți din ta
băra de la Bușteni pentru a 
schia ; mulți elevi din tabăra 
M.E.I. și alții din Predeal, Pe
troșani, Miercurea Ciuc, Topli- 
ța, Piatra Neamț...

Totul este splendid. Stațiu
nea s-a îmbrăcat în haină al
bă, strălucitoare, ca și munții 
și pădurile din jur. Mai greu 
de înțeles însă cum centrele de 
închiriere de schiuri și săniuțe 
(de pe pîrtie, din oraș), nu mai 
au schiuri. „Avem vreo 140 la 
un centru, ni se spune, dar 
s-au terminat". Și este abia ora 
9 dimineața. Fapt ce ne face 
să credem că, de neînțeles, în
treprinderea de agrement și 
producție industrială pentru 
turism a fost surprinsă de 
faptul că pe pîrtie vin mii de 
oameni.

anticipează performantele de mi ine
educative, cu excursii în stațiu
nile din împrejurimi — Călimă- 
nești, Câciulata, Govora, gale 
de filme de desene animate și 
obișnuiții... oameni de zăpadă. 
Pe locul I, gimnastele din Baia 
Mare„.“ Directoarea taberei ține 
să releve totodată sprijinul 
primit din partea colegelor 
sale, a organelor sportive loca-’ 
le și a Inspectoratului școlar, 
în total, așadar, o reușită !

PITICII DE AZI, VOINICH- 
DE MI1NEI

„Sub acest generic ne-am or
ganizat tabăra, cu profil de 
haltere", sublinia din capul lo
cului prof. Radu Mușat, direc
torul Clubului sportiv școlar 
nr. 2 din Constanța, totodată 
și directorul taberei. Și aici 
condiții excelente de antrena
ment, fie in club (care dispune 
de o sală specială), fie la 
„Chimpex". Ambiția participan- 
ților de a valorifica din plin 
acest mic stagiu de pregătire 
a sporit simțitor prin prezența 
alături de ei a unor copii și 
școlari care fac parte din lotul 
național al „speranțelor". în 
antractele lecțiilor de antrena
ment, micii halterofili au făcut 
cunoștință cu bătrînul Tomis 
(prin intermediul Muzeului de 
arheologie și moderna Constan
ță), au vizionat filme, s-au în- 
tîlnit cu fruntași In producție, 
care le-au împărtășit din expe
riența lor de muncă pusă in 
slujba Înfrumusețării continue

------------------ matmsnos

ACTUALITĂȚI
• HOCHEI

Pe patinoarul artificial din 
București s-au disputat la sfir- 
șitul săptămînii trecute între
cerile uneia din seriile cam
pionatului de juniori I la ho
chei pe gheață. cu participa
rea echipelor Steaua, CI. spor
tiv școlar nr. 2 Galați și CI. 
sportiv școlar Suceava. Ieri 
după amiază s-au încheiat par
tidele turului competiției. Iată 
rezultatele înregistrate: CI. 
sp. școlar nr. 2 Galați — CI. 
sportiv școlar Suceava 7—1 
(5—0, 2—0, o—1), prin puncte
le marcate de Dima 3, Lămpi 
2, Cervacov și Liga, respec
tiv Glucovschî ; Steaua — CL 
sportiv școlar Suceava 6—1 
(1—0, 2—1, 3—0), prin punctele 
marcate de: Nuțu 2, Lorentz, 
Iacob. Udrea și Jumătate, res
pectiv Paraschiv ; CI. sportiv 
școlar nr. 2 Galați — Steaua 
7—5 (0 0, 4—3, 3—-2), la căpă
tui unui joc mult prea dur 
pentru juniori. Punctele au 
fost marcate de : Lămpi 3,
Dima 2, Liga și Ene, respec
tiv Muțu 2, Jumătate 2, Udrea.

Competiția continuă azi prin 
disputarea jocurilor din cadrul 
returului. De la ora 17 este 
programat meciul CI. sportiv 
școlar Suceava — CI. sportiv 
școlar nr. 2 Galați. Derbyul în
trecerii (CL sportiv școlar nr. 
2 Galați — Steaua) va avea 
loc miercuri la ora 15.

★
Azi încep la Miercurea Ciuc 

întrecerile Diviziei B, la care 
s-au înscris echipele: Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc, Energia 
Suceava, Comerțul Tg. Secu
iesc si CI. sportiv școlar Odor- 
hei. în funcție de echipele care 
se vor prezenta, programul va 
fi alcătuit la fața locului.

• SCHI
Sezonul de schi s-a deschis 

la Poiana Brașov cu disputarea 
unui concurs de fond dotat cu 
„Cupa A.S.A.", pentru seniori 
și senioare. în cele două zile 
de întreceri s-au remarcat 
Andrei Perciog (Dinamo Bra
șov), care a terminat învingător 
în două probe : 10 km și 15 
km, și Elena Tișcă (Tractorul 
Brașov), clasată pe primul loc 
în proba de 5 km.

• VOLEI
• Reprezentativa feminină de 

volei a Braziliei va întreprinde 
un turneu în țara noastră între 
13 și 16 ianuarie, înaintea parti
cipării la calificările pentru J.O. 
programate în Bulgaria.
• Echipele naționale de juniori 

ale României vor participa, între 
10 și 15 ianuarie, la tradiționalul 
turneu internațional de la Sofia.
• La încheierea turului campio

natului divizionar de volei pen
tru juniori și școlari, pe primele 
locuri se află : C.S.Ș. Bacău, Lie. 
„N. Titulescu- Craiova, C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca, C.S.Ș. Sibiu, 
C.S.Ș. „D. Cantemir“ București 
(feminin), C.S.Ș. Galați, Lie. „N. 
Titulescu“ Craiova, C.S.Ș. Sibiu, 
C.S.Ș. Tg. Mureș, Steaua (mascu
lin).
• A încetat din viață Sorin 

Adamovici, fost component al e- 
chipei Știința Cluj și al repre
zentativei naționale în perioada 
1955—1958. 

a Litoralului nostru. Tabăra nu 
se va încheia inainte de a fi 
cunoscuți campionii... micilor 
voinici. Vă imaginați lesne cu 
ce emoții este așteptat acest 
moment 1

CINE VREA SA-L URMEZE 
PE ILIE FLOROIUÎ

într-un oraș cu o recunoscută 
vocație atletică, cum este Cîm- 
pulung Muscel, era firesc ea 
elevii care au poposit aici, în 
tabără, să fie admiratori ai am
bițiosului nostru alergător de 
cursă lungă, Ilie Floroiu. „Cine 
vrea să-l urmeze ?“ — adresăm 
întrebarea prof. Constantin 
Staicu. directorul taberei. Răs
punsul a venit prompt : „Toți 
elevii !“ Sigur, nu în sens di
rect, de a-1 concura pe Ilie în 
probele care l-au consacrat, ci 
de a-i copia ambiția, tenacita
tea. „în această privință, vă 
rog să notați cîteva nume : Ma
rius Păstoacă, campion național 
de juniori la 2 000 metri obsta
cole ; Rodica Rainea, cea maî 
tinără maestră a sportului, cam
pioană a țării, la junioare II, 
pe 400 metri garduri, și bine
înțeles, Tatiana Mihalcea, cam
pioană balcanică de junioare la 
greutate". Un complex atletic 
acoperit, săli de jocuri și pen
tru forță au facilitat pregătirea 
tinerilor atleți, pentru care zi
lele petrecute aici vor fi, în 
mod cert, de neuitat !

Tiberiu STAMA
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SEZONUL COMPETIJIONAL!
Campionatul republican al Di

viziei A la tenis de masă a con
firmat și In anul 1979 valoarea 
constant — și de mulți ani — 
bună a echipelor C.S. Arad II 
(f) și C.S.M. Cluj-Napoca (m). 
Formația arădeană cîștigă acest 
campionat fără nici o înfrîngere, 
și dacă antrenorul Emil Proko- 
pecz nu folosea pe foarte tînăra 
Iuditb Borbely, abia transferată 
la el, și cerea elevelor sale să ia 
ta serios fiecare set, indiferent 
de valoarea adversarelor, putea 
termina campionatul nu cu acest 
excepțional meciaveraj (125—7), 
ei eu cel maximum posibil, teo
retic neavînd cine să-i „ia“ 
vreun meci. Valoarea echipei se 
explică nu numai prin talentul 
și forța de Joc dovedite de Eva 
Ferenczi — deloc ușor de stru
nit —, prin potențialul Lianei 
Măcean și prin experiența înde
lungată a Magdalenei Leszay — 
elementul de echilibru, de ma
turitate atît de necesar într-o 
formație predominant tinără. 
Mai importante ni se par a fl 
— fiindcă de talente și experi
ență nu duc lipsă nici alte for
mații — climatul de exigență în
tronat de antrenor, asigurarea 
condițiilor organizatorice și ma
teriale, ca și controlul exercitat 
de organele locale de partid, 
precum șl calendarul internațio
nal — participarea La C.C.E. șl 
campionate internaționale impor
tante — repartizat de federație, 
mijloc de călire a jucătoarelor în 
Întreceri mult mal tari decit cele 
interne.

Progresul București, clasată pe 
locul secund, pare să nu-și fl 
propus mai mult, convinsă că nu 
dispune de forța necesară, că — 
singure — atașamentul față de 
culorile clubului și exemplara 
poftă de joc dovedita de colegele 
Măriei Alexandru — Viorica 
Ivan șl Camelia Dascaliu — nu 
sînt suficiente pentru atacarea 
titlului. Așa s-ar putea explica 
și neparticiparea Măriei Alexan
dru în toate cele 5 meciuri cu 
campioanele, ea fiind, în schimb, 
prezentă în confruntările cu 
C.ș. Arad I, clasată pe locul III.

De reținut plasarea formației 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea pe locul IV, 
In anul promovării el in prima 
serie valorică, și intrarea Poli
tehnicii București în această se
rie, grație transferării jucătoarei 
Marla Păun de la C.S.Ș. Craio
va, care, fără ea, cade în seria 
a n-a...
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LOTO-PRONOSPORT I
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXTRAORDINA
RA PRONOEXPRES A NOU
LUI AN DIN 6 IANUARIE 
1980. EXTRAGEREA I : 10 17 
24 15 20 ; EXTRAGEREA a 
Il-a : 10 40 25 15' 19 ; EXTRA
GEREA a IlI-a : 42 9 40 4 32 ; 
EXTRAGEREA a IV-a : 2 18 
32 22 33 : EXTRAGEREA a 
V-a : 5 31 27 33 37 35 ; EX
TRAGEREA a Vl-a : 43 29 36 
34 13 30 ; EXTRAGEREA a 
Vil-a : 25 19 27 22 18 23 ; EX
TRAGEREA a VIII-a : 38 27 2 
41 10 ; EXTRAGEREA a IX-a t 
38 35 43 16 14 ; EXTRAGEREA 
a X-a : 2 29 39 5 14 42 ; EX
TRAGEREA a Xl-a : 21 6 38 
36 7 30 ; EXTRAGEREA a

XH-a 
TRAG 
28 42 î 
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ițici" la patinaj viteză

VIITORUL CLUJ-NAPOCA 
PE PRIMUL LOC

f
I

apară :
Balazs.

Radu 
în pi-

dele n-au întîrziat să 
Octavian Moga, Tiberiu 
Herman Kirscher și 
Scutea, care și-au pus 
cioare patine de viteză în acest 
sezon, au reușit să obțină timpi 
superiori față de cei realizați 
de alți concurenți cu mai multă 
experiență.

La categoriile mai mari de 
copii, antrenorii Mihai Timiș 
(Viitorul Cluj-Napoca), Ștefan 
Demeni (C.S.Șc. Triumf Bucu
rești) și Ileana Biro (C.S.Șc. 
Miercurea Ciuc) continuă să 
culeagă rezultatele muncii lor 
perseverente depuse în ultimii 
ani.
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IATA CÎȘTIGĂTORII — 
copii I : Șimona Todoruț (Viito
rul Cluj-Napoca) 158,066 p și 
Zsolt Zakarias (C.S.Șc. M. Ciuc) 
141,633 p — nou record, el ob- 
ținînd un alt record și la 1 500 
m cu 2:22,6 (v.r. 2:29,4) ; copii 
II ; Mihaela Timiș (Viitorul 
Cluj-Napoca) 104,050 p și Cris- 
tea Orlando (C-S.Șc. 
Buc.) 101,450 p : 
ria speranțe : Andreea 
gan (C.S.Șc. Triumf Buc.) 60,300 
p și Attila Vitoș (C.S.Șc. M. 
Cine) 59,00 p.

CLASAMENT PE ECHIPE : 
L Viitorul Cluj-Napoca 27 p (iși 
menține trofeul cucerit anul 
trecut), 2. Mureșul Tg. Mureș 
20 p, 3. C.S.Șc. Sibiu 13 p.

Luni încep la Miercurea Ciuc 
campionatele republicane de 
poliatlon rezervate juniorilor.

Troian lOANIJESCU

Triumf 
catego- 

Co-

isa,

NTREBARILE PERSISTA...
Este de înțeles că, grevat de 

asemenea lipsuri, cu destule 
echipe slabe și — ceea ce este 
mai trist — fără perspective prea 
promițătoare, care plutesc în 
derivă fără să intervină cineva, 
campionatul nu promovează o 
luptă strînsă, generatoare de 
ambiții și valori, nu pune sem
ne de întrebare nici în ce pri
vește titlurile, nici retrogradă
rile. Cele mal multe meciuri sint 
abordate sub semnul resemnării, 
a unei Inexplicabile precipitări, 
aproape ca un... rău necesar.

De aceea, nu mai e de mirare 
că echipa clujeană se confundă 
in corpore cu lotul național 
masculin. Care antrenor ar pu
tea oferi un singur contracandi
dat serios ? De aceea, nu mai e 
de mirare nici că lotul feminin 
se bazează — la un ceas înain
tat de pregătire pentru „europe
ne" — doar pe două dintre ară- 
dence, fiindcă — bolnave în ulti
mul timp — Maria Alexandru (pe 
fondul unei prelungite și expli
cabile lipse de formă) și Maria 
Păun (căreia antrenorul Andi 
Ardeleanu șl clubul Politehnica 
nu l-au acordat atentia cuvenită) 
creează, credem, probleme. Și a- 
ceasta in timp ce în cele două 
campionate activează cîte 12 
echipe !

Ședința de analiză i 
pentru 12 ianuarie, la 
trebuie să fie temeinic 
zată. să aibă asigurat 
necesar discutării tuturor 
melor șl, mai ales, să nu ______
mărginească la critică și autocri
tică, oricît de severe s-ar dori. 
Am sugera să ia parte nu numai 
antrenorii respectivi, ci șl repre
zentanții cluburilor interesate, 
după cum ar fi binevenită pre
zența membrilor biroului federa- 

yțiet pentru discutarea probleme
lor majore cu care se confruntă, 
în continuare, acest sport, în vi
trina căruia strălucesc prețioase 
trofee.

a 
t

)

L

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

proiectată 
Pitești, 
organl- 
timpul 
proble- 
se mal

I

Mircea COSTEA

Ministerul Apărării Naționale organizează concursuri de 
admitere, pentru anul școlar 1980/1981, în următoarele insti
tuții militare de învățămînt:

Academia militară — facultățile tehnice; ’
Facultatea de medicină militară;
Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn” — secțiile de 
marină militară;
Școlile militare
Școlile militare
Școala militară
Liceele militare.

de 
de 
de

•
Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere 

la una din aceste instituții militare de învățâmînt pot de
pune cereri de înscriere în perioada de la 25 ianuarie pînă 
la 10 aprilie 1930, la centrele militare județene (de sector) 
pe raza cărora domiciliază.

Pentru relații referitoare la condițiile de selecționare, 
documentele necesare pentru admiterea la concurs, disci- 
plinele și probele concursului de admitere și alte detalii, 
cei interesați se pot adresa comandanților de garnizoane și 
centrelor militare județene (de sector) pe raza cărora 
locuiesc.

Nc vorbește „locul 4“ ol clasamentului 1919
■-------------- imrrwmi——!TTTwiniirri-iinn—-nrTr—T-~r'—wnTMi—~im i 11 n ■ ■■■ -ti uri mm”

I CU DOBRIN DESPRE CEA MAI FRUMOASĂ PASĂ 
A ANULUI, DESPRE MARCEL RĂDUCANU, 

DESPRE IURNEUL SUD-AMERICAN AL LOTULUI •>

cronicarilor, conducători- 
nu în ulti- 

rind, ale spectatorilor mi-au

— Nicolae Dobrin, iată-te 
prezent între primii cinci ju
cători ai anului 1979. Ești, de
altfel, un obișnuit al acestor 
anchete de sfirșit de stagiune...

— Da. am trei locuri întii in 
clasamentele anuale ale presei 
sportive, apoi multe locuri doi 
și trei. Dovezile de apreciere 
primite din partea antrenori
lor, cronicarilor, ’ ** s

toare. Fostul înotător, probabil 
grijuliu cu silueta, s-a retras, 
devenind automat unicul spec
tator (neutru) al unei ședințe 
de antrenament a lotului națio
nal de fotbal- Ce a văzut el ? 
O încălzire energică, coman
dată de „secundul** Victor 
Stănculescu, măsurarea deten
tei fără elan, un joc la două 
porți (se înțelege, improvizate).

Antrenorul craiovean Valen
tin Stănescu, care va însoți 
reprezentativa în turneu în 
virtutea meritului de a fi dat 
6 oameni la lot, avea o sarcină 
preponderent mobilizatoare. 
Din îndemnurile sale verbale, 
reținem două, sintetizatoare : 
„Forțați, forțați, căci altmin
teri, la joc nu veți fi decît 
simpli martori !“ Și : „Dinule 
și Țicleanule (intîmplător se 
aflau în culpă exponenții a 
două generații), de ce stați și
nu faceți cîteva ture supli
mentare ?“ Antrenorul princi
pal, Constantin Cernăianu, no
tează de zor cifrele dictate de 
cronometru. „Formidabil, ne 
spune el, jucătorul aparent cel 
mai lent, Boloni, are timpii 
cei mai buni, atit la 30 m cit 
și la 60 m“. îl urmează M. 
Răducanu, Nicolae, Cămătaru, 
Muntcanu II și Țicleanu. 
„Campionul** incontestabil al 
detentei — Tilihoi. Este talo- 
nat, în ordine, de Cămătaru, 
Sameș și Icrdachc.

lor de cluburi și, 
mul 
fost de multe ori încurajare, 
îndemn să atac un nou sezon. 
Și, cînd mă uit înapoi, constat 
că s-au adunat starturile.

— Apropo de numeroasele 
sezoane. Ai fixat un termen 
al retragerii? Sau nu vrei să 
vorbim despre așa ceva?

— De ce nu, să vorbim. 
Timpul trece, trece un cam
pionat și vine altul și va sos:, 
inevitabil, și acel moment al 
punerii ghetelor în cui, cum 
se obișnuiește a se spune cli
pei despărțirii de competiție, 
de gazon. Dar nu vreau să fi
xez un termen. Voi juca atita 
vreme cit voi simți că nu sint 
ridicol acolo, în arenă.

— Ce ridicol?!? — anul 1979 
te-a arătat, și incă in meciuri 
de virf, în prim-planul spec
tacolului sportiv. Să ne amin
tim de unul dintre ele, de Di
namo — F.C. Argeș. Crezi, a- 
semenea multor altor păreri, 
că a fost partida „nr. 1“ a 
anului trecut?

— Fără discuție! Și nu pen
tru că a învins echipa în care 
am jucat sau pentru că eu aș 
fi avut un rol mai mare sau 
mai mic în fazele decisive 
pentru rezultat Nu. Ci pen
tru că a reprezentat, într-ade- 
văr, un spectacol. Dar cred 
că nu s-a subliniat cit trebuie 
aportul partenerilor noștri —, 
din păcate tabela de marcaj 
ne influențează tare mult — 
în realizarea 
Gîndiți-vă ce ar 
această întîlnire 
dinamoviștii s-ar 
în fața propriei . __ ____
joc pasionant adio goluri mul-

spectacolului, 
fi rămas din 
dacă la 1—0 

fi baricadat 
porți. Adio

PROGRAMUL TURNEULUI
SUD-AMERICAN

(Urmare din pag. 1) 

I
I
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cală a fotbaliștilor pe continen
tul sud-american. între 30 ia
nuarie și 11 februarie, la Gua
rani, va avea loc un turneu la 
care vor fi prezente, alături de 
lotul nostru reprezentativ, pa
tru echipe care activează în 
prima ligă a campionatului 
brazilian.

Cum am mai spus, la 16 fe
bruarie, pe stadionul San Pao
lo din Neapole, se va desfășura 
întîlnirea amicală de fotbal 
Italia — România. în vederea 
acestei partide, lotul nostru va 
sosi la Neapole în ziua de 13 
februarie. După acest meci, se- 
lecționabilii vor reveni în țară 
(la 17 februarie) și se vor în
cadra în programul echipelor 
lor de club.

ofițeri activi;
maiștri și subofițeri;
muzică — ciclul profesional;

la 
mai 
am 

dife-
dacă 

două
acolo 
goluri

veciniide 
clasamentul

de 
ziaru-

culeg 
cons- 

Și

te. Meciul s-ar fi pierdut in
tre atîtea multe altele de care 
nici nu ne amintim sau chiar 
nu ne face plăcere să ne a- 
mintim...

— Dintre golurile pe care 
le-ai marcat sau le-ai creat in 
1979 care ți-a plăcut mai 
mult?

— Poate o să vă mire, nu e 
vorba de un gol. ci de o pasă. 
Pasa de la golul al treilea, 
reușit de Doru Nicolae in 
meciul cu A.E.K., la Pitești. 
Uneori o pasă Iți dă mai mul
tă satisfacție decit un gol...

— Fiindcă a venit vorba de 
• intilnire din cupele europe
ne, cum explici că F.C. Argeș 
n-a reușit mai mult în dubla 
dispută cu deținătoarea tro
feului campionilor continentu
lui nostru?

— Am jucat foarte slab la 
Pitești. Parcă toți am avut o 
zi nefericită. Partida de 
Nottingham mi s-a părut 
bună, chiar 
pierdut la 
rență

— Ce zici 
locuri din 
lui nostru?

— Sameș și Ștefănescu 
roadele unui randament 
tant pe întregul an. Dinu 
cu mine sintem remarcați, 
cred, și pentru perseverența 
noastră. Dealtfel, eu am oca
zia să vorbesc mai mult des
pre anii mulți de prietenie cu 
balonul în cartea recent apă
rută, 
scrisă de Marius 
L-am lăsat la urmă pe 
cel Răducanu. Marcel a 
în sezonul trecut și vine 
Sînt foarte bucuros. E 
de-ai mei. Mingicar...

— Cum vezi sezonul 1980?
— Va fi foarte greu. în cam

pionat sper să fie o cursă fru
moasă și cu mai mulți contu- 
renți pentru titlu. Ar fi un 
magnet al competiției, o atrac
ție pentru spectatori. Noi, cei 
de la F.C. Argeș, dorim să re
luăm ritmul din sfîrșitul de 
stagiune. Prea ne tăcuserăm 
nevăzuți la un moment dat! 
Pentru națională, vin prelimi
nariile. Cred că turneul sud- 
american al lotului e bun. Pă
rerea mea se bazează pe exem
plele dinaintea C.M. din Me
xic. Turnee ca acestea — dacă 
al adversari puternici — gră
besc definitivarea unui lot, a- 
firmă mulți jucători. Noi, cei 
din grupul vechilor internațio
nali, trebuie să fim oricînd 
gata dacă, într-un moment sau 
altul, se 
greul stă 
generații.

„Fotbalul e viața mea**,  
de Marius Popescu.

Mar- 
țîșnit' 
tare, 
unul

apelează la noi. Dar 
acum pe umerii noii 
Cred în forțele ei.

Eftimie IONESCU

PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV
(Urmare din pag. I) * *

z. DIVIZIONARELE A IA STARTUL 
PREGĂTIRILOR PENTRU NOUL SEZON
De astăzi, jucătorii celor 18 

echipe de Divizia A se vor a- 
linia la startul pregătirilor 
pentru sezonul competițional de 
primăvară. în general, primele 
două zile vor fi afectate con
trolului medical. Apoi, vor în
cepe antrenamentele care urmă
resc readaptarea organismului 
la efort. Din a doua decadă a 
lunii ianuarie, marea majorita
te a divizionarelor A vor efec
tua un stagiu de pregătire 
centralizată în diverse stațiuni 
montane. în continuare, echi
pele preconizează să susțină, 
în perioada precompetițională. 
numeroase jocuri amicale, cu 
caracter de verificare și omoge
nizare, în țară sau peste hota
re. Iată, succint, programul ce
lor 18 divizionare A.

• STEAUA și-a convocat 
jucătorii pentru luni diminea
ță. După patru zile de antre
nament in Capitală, militarii se 
vor deplasa, ca in fiecare iar
nă. la Brasov. în ultima parte 
a lunii. liderul de toamnă al 
campionatului are preconizat 
un turneu în R.P. Chineză.

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA, cu lotul mult redus din 
cauza numeroaselor convocări 
la loturile reprezentative, se va 
pregăti in localitate pînă la 13 
ianuarie. După această dată, 
craiovenii se vor afla la Brea
za. unde vor rămîne pînă sprs 
sfîrșitul lunii.

• DINAMO va testa prin 
două antrenamente indicii fizio
logici cu care se reîntorc din 
vacanță jucătorii. Ziua de 9 
ianuarie va fi afectată contro
lului medical. Va urma o săp- 
tămînă de antrenamente in 
București, după care dinamo
viștii se vor pregăti la Slănic 
Moldova.

• F.C. ARGEȘ va analiza 
mîine. 8 ianuarie, comportarea 
echipei în prima parte a cam
pionatului. după care va pleca 
la Băile Herculane. La începu
tul lunii februarie este prevă
zut un turneu In Grecia.

• F.C. BAIA MARE se va 
afla în perioada 9—22 ianuarie 
la Poiana Șuior, în apropiere 
de Baia Mare. între 25 ianuarie 
și 10 februarie echipa lui Vio
rel Mateianu va efectua un 
turneu oeste hotare.

• JIUL se va antrena, în 
prima săptămînă, pe stadionul 
de la poalele Parîngului. Apoi, 
de la 15 ianuarie, lotul mine
rilor va urca la munte, pregă
tirea efectuîndu-se în împre
jurimile cabanei Rusu din ma
sivul Paring.

• A.S.A. TG. MUREȘ a... 
sunat și ea adunarea pentru 
astăzi. După vizita medicală, 
jucătorii lui Francisc Zavoda 
vor efectua o pregătire centra
lizată la motelul Stejăriș, situat 
la marginea orașului. Pentru 
primele zile ale lunii februarie, 
mureșenii au in proiect un 
turneu în Egipt.

...După-amiază. încă două 
ceasuri tot lotul este lansat 
într-un turneu de sală 5 con
tra 5. Băieții nu se plîng, dar 
semnalează prezența febrei 
musculare. însuși dr. Dumitru 
Tomescu, îndeobște neconcesiv, 
sugerează moderație. Corpul

Pentru primul trimestru al anului ’80
TREI INVITAȚII, TREI DESTINAȚII TURISTICE

Pentru primul trimestru al anului ’80 — trei invitații, trei 
destinații turistice :
• Bușteni
• Durău
<1 Stîna de Vale
Iată trei recomandări pe care organizatorii de turism vi le 

fac. Ele sint sinonime cu sănătate, odihnă, vacanțe, excursii 
și drumeții, sporturi de iarnă.

Oricare din aceste localități situate în zone de mare atrac- 
tivitate, constituie o tentație turistică argumentată:
• Stîna de Vale — aerul cel mai pur de pe continent.
• Durău — în inima unul generos domeniu montan.
• Bușteni — adevărată „poartă a Bucegilor", o chemare la 

aerul pur al înălțimilor.
Recomandarea medicului specialist: prin clima tonică și aerul 

g puternic ozonat toate cele 3 stațiuni oferă posibilitatea nor- 
cn malizării și echilibrării sistemului nervos, fiind indicate în 
g combaterea anemiilor, pentru refacerea forțelor fizice și in- 

telectuale.
H Hoteluri și vile de confort diferențiat, restaurante și pensiuni 
j moderne oferă turiștilor condiții bune de cazare și masă.
M Dorindu-vă pe timpul sejurului o zăpadă abundentă, numai
£□ bună pentru schi și săniuș. gazdele dv. ' — unități ce aparțin 

de Ministerul Turismului — vă închiriază materiale ^necesare 
practicării sporturilor de iarnă, vă stau la dispoziție organizînd 
excursii și drumeții, în compania unor ghizi calificați, la obiec
tivele de interes din împrejurimi.

Pentru a obține bilete de odihnă într-una din cele trei sta
țiuni montane vă puteți adresa agențiilor și filialelor oficiilor 
județene de turism din țară, precum și comitetelor sindicatelor 
din întreprinderi și instituții.

• S.C. BACAU va rămîne 
o săptămînă în localitate. In 
continuare, lotul băcăuan se va 
găsi în stațiunea Slănic Mol
dova. Echipa va reveni, apoi, 
la Bacău, unde va susține o 
suită de jocuri amicale cu ad
versari din țară și de peste 
hotare,

• CHIMIA RM. VÎLCEA va 
rămîne în localitate, unde dis
pune de excelente condiții de 
pregătire și refacere.

• F.C.M. GALAȚI a prefe
rat să inccapă pregătirile mai 
devreme, de la 4 ianuarie. în 
toată perioada precompetiționa
lă lotul gălățean va rămîne în 
orașul de pe malul Dunării. 
La începutul lunii februarie, 
gălățenii au preconizat un tur
neu peste hotare.

• SPORTUL STUDENȚESC 
face astăzi apelul jucătorilor, 
urmat de controlul medical. Ca 
și iarna trecută, „alb-negrii**  
vor pleca, la 10 ianuarie. Ia Ti
mișul de Sus.

• F. C. SCORNICEȘTI se 
reunește astăzi. Prima parte a 
programului de pregătire va fi 
efectuată la Sinaia, după care 
echipa are în proiect citeva 
jocuri amicale și un turneu 
peste hotare. Conducerea tehni
că a fost încredințată cuplului 
de antrenori Valeriu Neagu — 
Ion Circiumărescu.

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA rămîne in localitate pînă la 
13 ianuarie, după care se va 
deplasa la Băile Herculane pen
tru un stagiu de pregătire cen
tralizată.

• POLITEHNICA IAȘI se 
reunește tot astăzi. Pină la 20 
ianuarie efectuează pregătiri a- 
casă.'după care le va continua 
la Sinaia. Are proiectat la 
începutul lunii februarie un 
turneu în Siria.

• C.S. TÎRGOVIȘTE efectu
ează astăzi și mîine vizita me
dicală. După cinci zile de an
trenamente vizmd reacomoda- 
rea la efort, tîrgoviștenii vor 
pleca la Sîngeorz Băi.

• „U“ CLUJ-NAPOCA se 
pregătește în localitate pînă la 
21 ianuarie, după care va ple
ca in stațiunea Stîna de Vale. 
Noul antrenor, Gheorghe Staicu. 
preconizează mai multe jocuri 
amicale, printre care și două 
meciuri cu Slovan Bratislava.

• OLIMPIA SATU MARE 
efectuează primele antrenamen
te în localitate, după care se 
va pregăti în stațiunea Izvoa- 
rele-Maramureș.

• GLORIA BUZĂU rămîne 
în localitate pînă la 14 ianua
rie, dată la care se va deplasa 
în stațiunea Monteoru. Este a- 
proape sigur că de pregătirea 
tehnică a echipei se va ocupa 
antrenorul Virgil Blujdea.

de tehnicieni (care a dictat 
uneori și 3 antrenamente pe 
zi) este neînduplecat.

Mai sînt două zile pină, la 
plecare și 4 zile pină la pri
mul joc din cadrul primului 
turneu sud-american organizat 
în capitala Columbiei, Bogota.



ROMÂNIA - GAZDA A CAMPIONATELOR 
MONDIALE DE POPICE DIN ACEST AN 

întrecerile vor avea loc între 24-30 mai, la Mangalia Nord

SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIțll INTERNAȚIONALt

Unul dintre marile evenimente 
sportive ale anului 1980, găzduite 
de țara noastră, va fi. campiona
tul mondia dc popice, aflat la 
ediția a XIII-a. Pe această temă, 
a organizării competiției supreme 
in acest popular sport, in care 
pini acum reprezentanții noștri 
au obținut succese de răsunet in
ternațional. am avut o discuție 
cu prof. Ladislau Szocs, secretar 
responsabil al Federației romane 
de popice.

Interlocutorul nostru ne-a rela
tat o serie de aspecte organiza
torice și de altă natură, legata 
de buna desfășurare a C.M.

întrecerile ..mondialelor- vor 
avea loc in stațiunea Mangalia 
Nord, tn perioada 24—30 mai. Tot 
atunci și tot la Mangalia, forai 
internațional al sportului popice
lor (F.i.q.) va avea o serie de 
alte manifestări.

întrecerile campionatelor mon
diale de popice se vor desfășura 
in sala de agrement de la Man
galia Nord, cu piste de popice și 
bowlin'!. Conform regulamentu
lui „mondialelor-, vor fi pregă
tite noile piste de concurs, patru 
pentru băieți și două pentru fete, 
oare vor fi acoperite cu material 
plastic. Pentru spectatori se vor 
amenaja 4 tribune ou peste 1000 
de locuri, iar -sportivii vor avea 
hi dispoziție numeroase vestiare 
și încăperi pentru încălzire, odih
nă etc. Instalația automată de ri
dicare a popicelor (cu șnur) — 
cea existentă in sala respectivă 
— va fi revizuită de către firma

TRACI CAULKINS, PRIMUL RECORD MONDIAL Al ANULUI IA ÎNOI
NEW YORK. 6 (Agerpreș). — 

în prima zi a concursului in
ternațional de înot de la Aus
tin (Texas), înotătoarea ameri
cană Tracy Caulkins a stabilit 
un nou record mondial în pro
ba de 200 m mixt, cu timpul de 
2:13,59. Vechiul record îi apar
ținea, din anul 1978, cu 2:14,07.

CAMPIONATELE DE ÎNOT ALE R. D. GERMANE
în ultima zi g campionatelor 

de înot ale RD. Germane, de 
la Rostock, în proba de 400 m 
mixt Petra Schneider a reali
zai un timp de valoare mon
dială — 4:37,54. Cursa de 100 
m liber a fost ciștigată de 
Barbara Krause in 54,90, iar

MECIUL DE BOX EVANGELISTA - 
SPINKS, LA 12 IANUARIE

Fostul campion al Europei la 
categoria ,.grea“. pugiiistul spa
niol Alfredo Evangelista se pre
gătește in vederea meciului pe 
care-1 va susține la 12 Ianuarie 
la Halifax (Canada). în compa
nia americanului Leon Spinks, 
fost campion al lumii, tn caz de 
victoria Evanghelista 0 va 
intilni la 2 martie pe John 
Tate sau Hary Holmes, in pre
zent cei mai autorizați preten
dent! la titlul de campion al lu
mii.

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

această dată formația bucureș- 
teană a jucat foarte bine, avind 
în Radu Voina un excelent co
ordonator și în Stingă un foarte 
bun realizator. O bună impre
sie a lăsat și tînărul Marian 
Dumitru, de la meci Ia meci 
mai util echipei sale. Partida 
nu a avut istoric, în sensul că 
după primele 5 minute (min. 
4 { 2—2) Steaua s-a detașat 
clar, ajungind la un moment 
dat să conducă cu 7 goluri di
ferență : 17—10 (min. 36). în 
final, slăbind ritmul, echipa 
militară a permis adversarilor 
săi să revină în atac și să mai 
echilibreze situația. Punctele 
au fost marcate de M. Dumitru 
1, Voina 6, Birtalan 5, Stingă 5, 
Stockl 2, Drăgăniță pentru 
Steaua. Dcacu 6, Nicolescu 5, 
Covaeiu 3, Vasilaehe 2, Eftene 
X Vasilea, Smerea pentru Știin
ța. Foarte bun arbitrajul cu
plului C. Căpățină și R. Iaman- 
44 — Buzău.

INDEPENDENȚA SIBIU — 
DINAMO BRAȘOV (17—24). Un 
meci fără istoric, în care bra
șovenii, evident superiori pe 
toate planurile, s-au impus u- 
șor, conducînd tot timpul la 
diferențe comode de 2, 3 sau 
4 goluri. Au marcat: Speck 4, 
Solomon 4, Pop 3, Reger 2, 
Schuster, Tîlvîc, Hudea, Secă- 
șan — Independența ; Messmer 
7, Cian 7, Schmidt 4, Bota 3, 
Chicomban 2, Dumitru — Di
namo. Au condus: C. Ștefă- 
nescu și M. Pașek — Craiova. 

constructoare și se vor procura 
materialele de joc omologate de 
forul internațional. Se vor folosi 
popice de plastic, tip SINDUR, 
fabricate în R.F. Germania și 
bile din Leucorit (R.F.G.) și No- 
votext (R.D.G.). Pistele de joc 
vor ti gata in ajunul competiției, 
așa cum prevede regulamentul 
C.M., șl împreună cu toate in
stalațiile vor fi omologate de că
tre Comisia tehnică a F.I.Q.

Forul Internațional a desemnat 
de-acum pe cei doi arbitri care 
vor oficia ia C.M.: ca principal 
Oscar Rossi (Italia) și ca secund 
Ferdinand Popescu (România). 
Tragere», la sorți pentru Intrarea 
pe pistele de joc la Întrecerile 
pe echipe și perechi va avea loc 
la 4 aprilie, la Brașov, cu oca
zia intîinirii Internaționale dintre 
selecționatele României și R. F. 
Germania, la C.M. vor participa 
sportivi din 11—14 țări, cite au 
fost prezente șt la ultimele trei 
ediții ale „mondialelor* *.

• Ieri, în etapa a 15-a (ul
tima din tur) a campionatului 
Italiei : Ascoli — Inter 1—1, 
Florentina — Juventus 2—1, 
Milan — Lazio 2—1, Napoli — 
Catanzaro 1—1. Perugia — Ca
gliari I—0, Roma — Avellino 
1—1, Torino — Bologna 0—0, 
Udinese — Pescara 2—1. în cla
sament : Inter 21 p, Milan 19 
p, Perugia 17 p, Torino și Ro
ma cite 16 p etc

• în turul III al „Cupei An
gliei" a fost înregistrată o 
surpriză de proporții : echipa 
Halifax Town (liga a patra) a 
dispus cu 1—0 de Manchester 
City. Alte rezultate : Birmin
gham — Southampton 2—1 ț 
Bristol — Derby 6—2 ; Everton 
— Aidershot 4—1 ; Leeds — 
Nottingham 1—4 ; Liverpool — 
Grimsby 5—0 ; Tottenham — 
Manchester United 1—1; West 
Bromwich — West Ham 1—L

• Echipa VfB Stuttgart, a- 
flată în turneu în Franța, a 
j'ucat cu F.C. Nantes, pe care a 
învins-o cu 2—0 (0—0). Au mar
cat : Hansi Miiller și Ohlicher.

După cum ne spunea prof, L. 
Szocs, sportivii români vor începe 
în curînd pregătirile pentru a- 
c castă importantă manifestare. 
Loturile lărgite au fost alcătuite 
cu puțin timp în urmă și din 
ele fac parte sportivi cu un bo
gat palmares internațional, cum 
slnt Iosif Tismănar, multiplu 
campion mondial, Elena Andre- 
escu, medaliată de două ori cu 
argint în 1978, și alți popicari va
loroși ca de pildă Gheorghe Sil
vestru, Alexandru Cătineanu. IU- 
Ilu Bice, Ana Petrescu, Elena

Pe locul doi s-a situat Petra 
Schneider (R.D.G.) in 2:16,83. în 
proba de 100 m liber, victoria 
a revenit Barbarei Krause 
(R.D.G.) cu 55,93, iar Lina Ka- 
ciușite (U.R.S.S.) a terminat în
vingătoare în cursa de 200 m 
bras, cu 2:33,88.

cea de 200 m fluture de Pol
lack in 2:11,10. Rezultate mai 
importante Înregistrate in Con
cursul masculin : 200 m liber
— Pfuetze 1:51,36; 100 m bras
— Quass — 1:04,31; 100 m flu
ture — Zische 56.93 ; 100 m
spate — Goehring 57,53.

VLADH1R SALNIKOV

ESTE IN FORMA
Cunoscutul Înotător sovietic Vla
dimir Salnikov, campion al 
lumii în proba de 400 m liber, 
a obținut în bazin acoperit una 
dintre cele mai bune performanțe 
tn proba de 1 500 m. In cadrul 
unui concurs desfășurat la Ta
llin, în bazin de 50 m, Vladimir 
Salnikov a realizat timpul de 
15:28,35. Recordul european este 
de 15,03.99 șl aparține Iul Sal
nikov. In același concurs, Alek
sandr Sidorenko a cîștigat proba 
de 100 m bras cu 1:04.82.

C.S.M. BORZEȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
(24—23). O partidă foarte echi
librată în care cel mai mult a 
plăcut evoluția palpitantă a 
scorului. La început au con
dus handbaliștii din Borzești, 
dar la o diferență minimă (un 
gol), după care în partea a doua 
a meciului cei ce au avut a- 
vantajul au fost studenții clu
jeni. In min. 59 scorul deveni
se 23—22 pentru C.S.M. Bor
zești. dar în ultimul minut clu
jenii au egalat. Cînd se părea 
că rezultatul de egalitate (23— 
23) nu mai poate fi schimbat, 
Blaș a înscris (în ultima secun
dă !) golul victoriei. Au mar
cat : G. Berbecaru 9, Blaș 5, 
A. Berbecaru 5, Badea 2. Pe- 
trea 2, Bucioacă — C.S.M. ț A- 
vram 7, Marian 6, Tătaru 4, 
Petru 3, Ciure 2, Jurcă — U- 
niversitatea. Au condus : VI. 
Cojocaru și I. Mihăilescu — 
Craiova.

GLORIA ARAD — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA (24— 
21). Jocul a început în nota de 
dominare a handbaliștilor ară
deni, care au condus în min. 
12 cu 6—3. Studenții timișoreni 
au avut o revenire puterni
că, au egalat în min. 24 (7—7), 
luînd chiar conducerea : 8—7 
(min. 25). După aceea, însă, 
cu un joc mai exact și ratînd 
mai puțin. Gloria a obținut o 
meritată victorie. Au marcat: 
Voitilă 7, Kolleth 6. Burger 
6, Ball 3, Jenea și Ionescii — 
Gloria ; FSlker 9, Fehcr 4, Bu
cățea 2, Cristian 2, Țîmpu 2, 
Voicu, Suket — Politehnica. 
Arbitri : V. Sidea și P. Cîrli- 
geanu — București.

Pană și alții. Evident, loturile nu 
sint încă definitivate, porțile lor 
rămînir.d deschise pentru acei 
sportivi care în sezonul de pri
măvară vor realiza cele mal bune 
rezultate.

Selecționatele noastre vor avea 
un bogat program Internațional 
pină la C.M., astfel, ele vor în- 
tilnl puternicele reprezentative ale 
R.F. Germania (campioană mon
dială la lenei). Iugoslaviei, RJ3. 
Germane, Ungariei șl Cehoslova
ciei.

In încheiere, reamintim că dup*  
cele 11 ediții de pin*  acum ate 
C.M. popicarii români dețin locui 
I pe națiuni cu 13 medalii de 
aur, U de argint șt 11 de bcooz. 
Acest palmares deosebit de va
loros U obligi pe „trtcoioct" la 
o comportare foarte bun*  at la 
ediția M a C.M.

Toma RABȘAN

ECHIPA DE TENIS

A DrLGARIEI PEKIN MECIUL 
CE TM1AJU R01ÂNIEI

Pentru meciul international de 
tenis România — Bulgaria, din 
cadrul grupei B a com per.ti ei eu
ropene pe echipe Kings Cup, 
care va avea loc la data de lî 
ianuarie tn țara noastră, fede
rația de specialitate bulgari a 
anunțat că va deplasa următoa
rea formație (în ordinea dată de 
clasamentul național) : Matei 
Pampulev, Liuben Ghenov, L4u- 
bomir Petrov și Bojidar Pampu- 
k>v.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
CONCURSURI DE SCHI

PROBA MASCULINA de sla
lom uriaș desfășurată pe pîrtia 
de la Ramsau (Austria) a re
venit schiorului austriac Hans 
Enn. L-au urmat coechipierii 
săi Hannes Spiss și Christian 
Orlainsky.

SLALOMUL UBIAȘ (m) des
fășurat pe pîrtia de la La Clu- 
saz (Franța) a fost ciștigată de 
italianul Tiziano Bielar. L-au 
urmat coechipierul său Alea 
Giorgi și austriacul Ernst Hin- 
tersser. în urma acestor rezul
tate, pe primul loc tn clasa
mentul general al „Cupei Eu
ropei" se află Hubert Nachba- 
uer (Austria), cu 61 p, urmat 
de Ernst Hintersser — 36 p și 
Tiziano Bielar — 34 p.

PROBA FEMININA de cobo- 
rîre din cadrul concursului de 
schi de la Pfronten (R.F.G.) a 
fost ciștigată de cunoscuta cam
pioană austriacă Annemarie 
Proell-Moser, cronometrată pe 
o pirtie în lungime de 2 080 m 
(diferență de nivel de 540 m) 
cu timpul de 1:19,84 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Marie Therese Nadig (Elveția) 
— 1:20,20 și Hanni Wenzel 
(Liechtenstein) — 1:21,58.

în clasamentul general al 
„Cupei Mondiale" conduce Anne
marie Proell-Moser, cu 149 p,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • In primul con

curs al anulai, pe teren acoperit, 
la Long Beach (California), ame
ricanul Houston McTear a stabi
lit cea mai bună performantă 
mondială pe 60 m plat, cu 6,38 
(vr. li aparținea cu 6,53). m 
proba similară feminină, compa
trioata sa Evelyn Ashford a fost 
cronometrată cu 7.04, timp ce 
constituie, de asemenea, cea mai 
bună performanță mondială (vr 
— Marlies G<5hr, din R.D. Ger
mană, cu 7,12) • Cea de a 20-a 
ediție a crosului de la Funchal 
(Portugalia) a fost ciștigată de 
finlandezul Seppo Littu. crono
metrat pe 7 km cu 18:10.

BASCHET • tn turneul mascu
lin de la Varșovia, Sel. Moscovei 
a întrecut cu 96—83 (48—34) echi
pa orașului Praga.

HANDBAL • In turneul femi
nin de la Rostock. S.C. Empor a 
întrecut cu 18—6 formația Gdansk, 
Iar echipa daneză Frederiksberg 
a dispus cu 19—11 de Slavia Pra
ga. • Competiția masculină de 
la Singt-n (R.F. Germania) a fost 
ciștigată de Cehoslovacia — 6 p, 
urmată de echipa Tatabanya (Un
garia' — 4 p, Elveția — 2 p și 
formația’ Singen — Op. Rezulta
te: Cehoslovacia — Tatabanya
9—8; Cehoslovacia — Elveția 5—3; 
Tatabanya — Elveția 7—6; Elve
ția — Singen 13—5. • La Ham
burg, meciul amical dintre re
prezentativele masculine ale R.F. 
Germania și R.P. Chineze s-a în
cheiat cu victoria gazdelor: 32—19 
(15-9).

PERFORMANTE 
VALOROASE ALE 

ȘAHIȘTILOR JUNIORI

• în orașul olandez Groningen 
s-au i i orile cam
pionatului european de șah re
zervat juniorilor, desfășurat 
in „sistem elvețian" cu parti
ciparea a 32 de jucători din 29 
de țări.

Printre protagoniștii acestui 
tradițional turneu s-a numărat 
și șahistul român Adrian Ne- 
gulescn, clasat In final pe lo
cul trei, cu 9 p, din 13 posibile. 
In virstă de 18 ani, elev în 
clasa a XII-a a liceului „Mihai 
Viteazul" din Ploiești, compo
nent al clubului Petrolul. 
Adrian N egulescu reeditează 
astfel performanța obținută 
anul trecut la campionatul 
mondial pentru juniori de la 
Skien (Norvegia), unde, de ase
menea, a ocupat locul trei.

Iată clasamentul final al 
campionatului european de ju
niori : 1. Aleksandr Cernin
(U-RS.S) 10', 3p ; 2. Zurab Az- 
naparașvili (U.R.S.S.) 9>Ap ; 3. 
Adrian Negulescu (România) 
9 p ; 4—5. Manuel Rivas (Spa
nia) și Jim Plaskett (Anglia) 
— cite 8’/a p ; 6—7. Harel
Elyoseph (Israel) și Giancarlo 
Franzoni (Elveția) — cite 8 p. 
In ultima rundă. Adrian Negu
lescu, cu piesele negre, l-a în
vins pe Thomas Ernst-

• Turneul de șah pentru ju
nioare de la Bratislava s-a În
cheiat cu o frumoasă victorie 
a jucătoarei române Csilla Saj- 

urmată de Marie Therese 
Nadig — 145 p.

TRADIȚIONALA competiție 
internațională de sărituri cu 
schiurile „Turneul celor patru 
trambuline" a fost ciștigată la 
actuala ediție de Hubert Neuper 
(Austria) — 940,9 p, urmat tn 
clasamentul general de Henry 
Glass (R.D. Germană) — 912,9 
p, Martin Weber (R.D.G.) — 
912,7 p, Klaus Ostwald (R.D.G.) 
— 912,3 p și Alfred Groyer 
(Austria) — 904 p.

în ultimul concurs, desfășu
rat pe trambulina de la Bischof - 
shofen (Austria), victoria a re
venit Iui Martin Weber, cu 
230,4 p și sărituri de 102 m și 
97 m.

„CUPA NAȚIUNILOR" 
LA BOB-2

DUPĂ DISPUTAREA prime
lor două manșe. în competiția

la 16 ianuarie, la Homa TRAGERE LA SORȚI
iN COMPETIȚIILE EUROPENE DE FOTBAL

De la secretariatul U.E.F.A. s-a 
anunțat că tragerea la sorți a 
meciurilor din cadrul sferturilor 
de finală ale Cupelor europene 
de fotbal va avea loc, la ÎS ia
nuarie 1980, la Roma. Cu acest

RUGBY • Selecționata Angliei 
a susținut un meci de verificare 
pe stadionul „Twickenham*  din 
Londra in compania echipei de 
rezerve. Selecționabilil au obți
nut victoria cu 28—10 (13—3).

ȘAH • In turneul de la Has
tings, după opt runde, conduce 
Ulf Andersson, cu 6‘/s, urmat de 
Speeiman (Anglia) — 6 p.

TENIS • Finala C.M. rezervată 
probei de dublu masculin care se 
desfășoară la Londra se va dis
puta între perechile Wojtek Fl- 
bak — Tom Okker și Brian Got
tfried — Raul Ramirez. In semi
finale Flbak, Okker — Riessen, 
Stewart 6—1, 7—5, 6—7, 4—6, 6—4ț 
Gotffrled, Ramirez — Hewitt, Mc
Millan 7—5. 6—4. 6—3. Cu o zi tn 
urmă, Hewitt—McMillan au dis
pus de Nâstase—Mottram cu 6—3, 
3—6. 2—6, 6—1, 6—3. • La Lan
dover (Maryland), tn „turneul 
campioanelor*  Chris Evert-Lloyd 
a tatrecut-o cu 6—3, 6—0 pe Re
gina Marsikova. Chris Evert-Lloyd 
s-a calificat pentru semifinale, tn 
care o vs tntilnl pe Tracy Austin. 
Proba de dublu a fost ciștigată 
de BHlie Jean King—Martina Na
vratilovs (6—4. 6—3) tn finala cu 
Chris Evert-Lloyd—Rosemary Ca
sals.

VOLEI • La Bremen, In ca
drul unul turneu. campioana 
U.R.S.S , Uraloclka Sverdlovsk a 
dispus cu 3—0 de selecționata 
Braziliei, 'iar R.F. Germania a în
trecut cu 3—1 Belgia. 

ter, care a totalizat 10 p din 
11 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Forgo (Un
garia) 9’/2 p și Benova (Ceho
slovacia) 8*/ 2 p.

în ultima rundă, Csilla Saj- 
ter a remizat cu Kozova 
(Cehoslovacia), rezultat con
semnat și in partida Lalova 
(Bulgaria) — Sosk (R.D. Ger
mană).

Turneul de juniori disputat 
in același oraș a fost cîștigat 
de Semkov (Bulgaria) 9*7 j p, 
urmat de Jarzynski \ (Polonia) 
8 p. Șahistul român Ardeleanu, 
care în ultima rundă l-a în
vins pe Tibenski (Cehoslova
cia), s-a clasat pe locul patru, 
cu 7 p.

TURNEE DE BASCHET 
IN POLONIA

In turneul de baschet pentru 
junioare, care se dasfășoară în 
localitatea poloneză Zambrow, 
selecționata României a învins 
cu 72—70 reprezentativa Unga
riei. Coșgeterele echipei româ
ne au fost Marilena Froiter și 
Magdalena Pall, care au în
scris cite 24 p. în cel de-al 
doilea meci, baschetbalistele 
românce au pierdut cu 81—84 
(după prelungiri) in fața selec
ționatei Poloniei. La sfîrșitul 
timpului regulamentar de joc 
scorul era egal : 74—74.

• în primul meci al tur
neului masculin de baschet, 
care se desfășoară în localita
tea poloneză Piotrkow, Univer
sitatea Brașov a învins cu 
98—80 (52—37) formația ceho
slovacă Frldek Mistek.

internațională de bob — 2 „Cu- 
Pa Națiunilor", care se desfă
șoară pe pîrtia de la Igls, con
duce echipajul Austriei — 
1:51,32, urmat de cel al R. D. 
Germane — 1:51,64.

MECIURI DE HOCHEI

CEL DE-AL doilea meci a- 
mical dintre selecționatele de 
hochei pe gheată ale K.F. Ger
mania și Cehoslovaciei s-a dis
putat la MQnchen și s-a în
cheiat la egalitate : 4—4. In 
primul joc. desfășurat cu două 
zile în urmă la Mannheim, ho- 
cheiștii cehoslovaci cîștigaseră 
cu 3—1.

IN CONTINUAREA turneu
lui pe care-1 întreprinde în 
Canada, echipa de hochei pa 
gheață Dinamo Moscova a e- 
voluat la Edmonton în compa
nia formației locale „Oilers", 
pe care a învins-o cu 4—1.

prilej vor fi alcătuite și grupele 
turneului final al campionatului 
european de fotbal, care, dup*  
cum se știe, se va disputa Intre 
11 șt 22 Iunie în orașele Italiene 
Milano, Torino, Roma și Neapole.

y


