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învingătoare și în etapa de ieri a campionatului masculin de handbal
»■ l ■ n J - -JJ IWI11- ---nrm-m-nu ). llljII«■■IMMI■■—■!——— ■ II ■ -' --------- ---

STEAUA Șl H.C. MINAUR BAIA MARE 
SE ÎNTÎLNESC AZI ÎN DERBYUL COMPETIȚIEI

CRAIOVA, 7 (prin telefon). 
Continuat luni cu o etapă mai 
calmă, în care rezultatele au 
confirmat pronosticurile, cam
pionatul Diviziei A la handbal 
va programa marți o rundă (a 
15-a) extrem de importantă, al 
cărei „cap de afiș" îl constituie 
meciul mult așteptat dintre 
Steaua, deținătoarea titlului de 
campioană a țării și fruntașă 
a clasamentului cu 27 de punc
te, și H.C. Minaur Baia Mare 
revelația ultimelor sezoane, e- 
chipa care in această ediție a 
campionatului s-a arătat cea 
mai demnă și periculoasă ad
versară a campionilor, aflată 
pe locul secund, la numai un 
singur punct diferență (26) de 
lider. Cum se vede, este vor
ba de o veritabilă finală a

ÎMBRĂȚIȘAREA 
COLEGELOR 
DE MUNCĂ 

ESTE CEA MAI 
FRUMOASĂ 
RĂSPLATĂ 

A VICTORIEI!
- ne spune 
handbalista

Magda Pereș-Nyulas
Frumoasa sală a sportu

rilor din Tg. Mures fremăta 
de entuziasmul ■ spectatori
lor. Meciul de handbal fe
minin dintre echipele Mu
reșul și Progresul Bucu
rești, contind pentru Divi
zia A. era pe sfirșite și 
victoria localnicelor se pro
fila clar. Ca om neutru, mă 
impresionase travaliul in
tens și divers al Magdei 
Pereș O cunoșteam de mult 
pe această jucătoare, dar 
zecile de meciuri nu-mi în
tăriseră, ci — dimpotrivă — 
imi estompaseră imaginea 
ei. Aveam acum in față 
parcă o altă sportivă. Te
ribil de inimoasă, gata să 
se bată pină la ultima pi
cătură de energie in apă

Pregătirile divizionarelor A de fotbal

LIDERUL DE TOAMNĂ 
A LUAT STARTUL 

PENTRU... PRIMĂVARĂ
In cursul dimineții de ieri, jucătorii echipei Steaua, 

liderul Diviziei A, s-au prezentat (la apelul antrenorilor 
Gheorghe Constantin și Vasile Zavoda) pentru primul 
antrenament al anului. După ce li s-a făcut cunoscut 
programul de pregătire pentru intreaga perioadă pregă
titoare, ei au pășit pe terenul II al complexului Steaua, 
participind la o lecție care a urmărit reacomodarea or
ganismului la efort. Au fost prezenți : N. Răducanu, 
tVlr.dt, Anghelini, FI. Marin. Agiu, Nițu, Vigu, I. Gheor
ghe. Dumitru, Iordănescu, Stoica, Zahiu, Ad. Ionescu, 
Aeler.ei, Zamfir. Puchea, -Nica și Iliescu (care revine 
după o lungă absență, cauzată de o operație de menise). 
Lipsesc cei trei componenți ai lotului reprezentativ : 
Iordache. Semeș și M. Răducanu. In imagine, compo
nența e -.i-'e; Steaua efectuează o necesară încălzire.

Foto ; I. MIHAICA

I I

REZULTATE TEHNICE
independența Sibiu — C.SJW. Borzeștl 14—16 (4—10) ; H. C. 

Minaur Bala Mare — Gloria Arad 24—19 (13—7) ; Dinamo Bucu
rești — Universitatea Cluj-Napoca 26—19 (11—10) ; Politehnica 
t imișoara — Steaua 22—36 (9—12); Știința Bacău — Dinamo 
Brașov 14—10 (5—4).

Programul de azi (etapa a 15-a) de la ora 13,45: Dinamo Bucu
rești — C.S.M. Borzești ; Știința Bacău — Independența Sibiu ; 
Gloria Arad — Universitatea CIuj-NSpoca; în jurul orei 17,30: 
steaua — H.C. Minaur Baia Mare (meci transmis în direct pe 
micile ecrane) ; Dinamo Brașov — Politehnica Timișoara.

campionatului, în care — in 
plus — vor evolua majoritatea 
componenților lotului reprezen
tativ, ceea ce constituie o ga
ranție că spectatorii craioveni. 
ca și telespectatorii, vor fi 
martorii unui joc de certă cali
tate.

rare, prima pe contraatac, 
insistentă pe semicerc, cu
rajoasă in acțiunile directe 
pe poartă.

După acest meci victo
rios, stăm de vorbă ca două 
vechi cunoștințe. Ii mărtu
risesc că m-a impresionat 
ascensiunea ei, nu numai 
tehnică, ci și combativita
tea. dorința de a arunca 
in luptă totul. „Mi se pare 
firesc, imi spune Magda 
Pereș-Nyulas (rugindu-mă 
să-i adaug neapărat și nu
mele căpătat prin căsătorie). 
Mă înscriu și eu cu ce pot

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

I

Revenind la jocurile de luni, 
trebuie spus că ele au fost 
frumoase, dinamice, cu multe 
faze atractive. Dar iată scurte 
Însemnări de la aceste partide :

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA (28—22). După 
„dușul rece“ din ajun, cînd au 
fost învinși de Gloria Arad, 
studenții timișoreni au făcut 
totul în acest meci pentru a 
obține măcar unul din cele 
două puncte puse în joc. Dar 
Steaua, aflată în plină cursă 
pentru cîștigarea unui nou titlu 
de campioană, nu a fost dis
pusă să cedeze nimic, chiar 
dacă pe parcursul jocului timi
șorenii s-au aflat uneori la 
egalitate pe tabela de marcaj, 
începutul a fost favorabil cam
pionilor, care s-au detașat des
tul de ușor, lăsînd impresia că 
nu vor avea „probleme" în a- 
cest meci. Ei conduceau cu 
7—4 (min. 18). cînd dominau 
cu autoritate. Numai că bănă-

lon GAVRILESCU

{Continuare in pag. 2-3)

ECHIPA ROMÂNIEI DEBUTEAZĂ JOI 
ÎN C. E. DE TENIS INDOOR

In intilnirca dc Ia Panccvo.xu Iugoslavia, va Ii aliniată
o formație compusă

Duminică au început, pe con
tinent, întrecerile campionatu
lui european de tenis indoor 
rezervat echipelor naționale, 
competiție cunoscută sub titu
latura „Kings Cup". Formația 
României va debuta joi, întîl- 
nind în primul joc echipa Iu
goslaviei, in deplasare, la Pan- 
cevo.

Antrenorul emerit Gheorghe 
Viziru însoțește la acest meci 
o garnitură tînără, pusă pentru 
întiia oară în situația de a-și 
asuma integral responsabilita
tea reprezentării naționale în- 
tr-o competiție oficială. Este 
vorba de tinerii jucători Flo
rin Segărceanu (campionul ță
rii), Andrei Dirzu (o speranță 
de la care de mai multă vre
me se așteaptă confirmarea) și 
Liviu Mancaș (distins ca un 
bun partener de dublu). Sar-

Duminică, pe terenurile albe ale „Daciadefcț

GERUL-IN MARE FORMÂ- 
CONDUCEA CU 18.- SUB ZERO, 

DAR PITICII BUCUREȘTENI AU ATACAT, 
VIJELIOS Șl AU ÎNVINS LA SCOR!

Start lansat pe unul din derdelușurile din Parcul Tineretului.
Foto : I. MIHAICA

Duminică dimineață, în Ca
pitală, pe terenurile albe ale 
iernii, gerul — în mare formă 
— conducea cu 18... sub zero I 
Faptul că era vorba de grade 
și nu de goiuri avea prea pu
țină importanță pentru puști- 
mea aflată în porțile... blocu
rilor. Principalul era că ad
versarul conducea la scor. Deci, 
trebuia intervenit cu hotărîre, 
cu toate forțele. Și grabnic, 
în viteză, adică pe patine, schi
uri și sănii.

Primii cred că au intrat în 
..joc" șoimii, pionierii și șco
larii din sectorul 4. Nerăbdă
tori să dea o replică severă 
adversarului — în fața căruia 
mulți înghețau la propriu — 
„încălzirea" au făcut-o din 
mers, în drum spre parcul Ti
neretului. Acolo, pante mici 
pentru pitici, patinoare natura
le, plus 8 derdelușuri „nomi
nalizate" ! Adică, locuri special 
amenajate de către cei cu a- 
tribuții în sport din sectorul 
4 al Capitalei, baze cunoscute 
pentru întrecerile desfășurate 
sub egida „Daciadei de iarnă".

Dar, nu toată puștimea din 
București are Ia dispoziție 8 
asemenea derdelușuri (La Măr
țișor, la Tehnic-club etc.). Co

din tineri Jucători
cina acestei formații nu este 
ușoară, dar trebuie să ținem 
seama de faptul că ea întîl- 
nește o echipă tot atît de 
tînără, în care se evidențiază 
campionul iugoslav Zoltan Ilin 
și Zoran PetkovicL Această 
pereche și-a și făcut debutul, 
duminică, la Helsinki, unde, în 
mod surprinzător, a pierdut cu 
0—3 în fața echipei Finlandei 
(Timmonen — Pctkovici 6—1, 
6—3 ; Palin — Ilin 6—2, 6—4 ; 
Berner, Palin — Petkovici, Ilin 
1—6, 7—6, 7—6).

Tot în seria a 2-a a grupei 
B (din care face parte și for
mația României) s-a mai ju
cat duminică, la Sofia, partida 
Bulgaria — Olanda, încheiată, 
de asemenea, cu nescontata

(Continuare in pag. a 4-a) 

piii din bulevardul 1 Mai, bu
năoară, se duc, ca și vara, la 
„Cireșarii". Acum, desigur, e- 
chipați bine, unii precum ex
ploratorii polari, cu echipaje 
avînd — firește, pe lingă sănii 
— și 2—3... șoricari. înainte, 
insă, de a porni la drum, dau 
telefon la bază. Conversația e 
scurtă. • „Alo 1 • Da..." Atît I 
„Da“ înseamnă că cineva îi 
așteaptă pe terenurile acope
rite cu zăpadă, că vor avea loc 
fel de fel. de întreceri în ca
drul „Daciadei albe", organiza
te de tovarășii Andrei Costea, 
Gheorghe Marinescu sau alți 
profesori de educație fizică 
„de serviciu pe vacanță". Ulti
mul clasament la sanie —50 m: 
Mihaela Niculae (cl. Vl-a, Șc. 
gen. nr. 173), Veronica Mircea 
(cl. III-a, Șc. gen. nr. 171),

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

In ultima zi a „Cupei de iarnă**

la tir indoor

FRUNTEA CLASAMENTELOR 
A RĂMAS NESCHIMBATĂ...

In sala din parcul sportiv 
Dinamo s-au încheiat ieri în
trecerile „Cupei de iarnă" la 
tir cu arme cu aer comprimat. 
Trăgătorii din București, care 
au evoluat în cadrul ultimelor 
3 serii, n-au periclitat pozițiile 
fruntașe ale ierarhiilor, stabili
te în primele două zile de în
treceri, astfel că învingători au 
rămas țintașii ce au dominat 
sîmbătă și duminică întrecer'le. 
Și totuși, chiar dacă n-a cîști- 
gat, juniorul Mihai Dragomi- 
rescu (C.S.Ș. 1 București) s-a 
făcut remarcat, odată cu reali
zarea, în proba de pistol 10 m, 
a 380 p, cifră care i-a adus 
locul doi (după C. țîrloiu) șl 
un nou record personal (al 
treilea în tot atîtea concursuri 
la care a participat în acest se
zon...) Deși^nu s-a soldat cu 
rezultate foarte bune, întrece
rea de pușcă a senioarelor 
(probă olimpică, din 1984), a 
oferit o frumoasă luptă pentru 
primul loc, dată între două 
dintre cele mai valoroase tră
gătoare ale noastre. A cîștigat, 
la barajul ultimei decade, Eva 
Ionescu (C.S.U. Brașov), fostă 
campioană europeană, în dauna 
Dumitrei Matei (Dinamo), am
bele reușind un punctaj simi
lar : 378 p. Să consemnăm o 
nouă victorie (372 p) a Roxa- 
nei Lămășanu (Olimpia), în în
trecerea de pușcă a junioarelor 
I, trăgătoare care domină, cu 
autoritate, în ultimul an, cate
goria.

REZULTATE TEHNICE : pis
tol 10 m, seniori : 1. D. Iuga 
(Dinamo) 380 p, 2. T. Tașcă 
(Dinamo) 378 p, 3. M, Bujdel 
(Steaua) 377 p ; senioare : 1. 
Anișoara Matei (Dinamo) 378 
p ; juniori I : 1. C. Țîrloiu 
(Steaua) 381 p, 2. M. Dragomi- 
rescu (C.S.Ș. 1 Buc.) 380 p, 3. 
FI. Marcu (Olimpia) 373 p ; 
junioare I : 1. Elisabeta Bădi- 
ceanu (Steaua) 363 p, 2. Victo- 
ri{a Paulică (Steaua) 361 p, 3. 
Camelia Bușteagă (Olimpia)

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)



O performanță sportivă, dar și una de etică profesională și cetățenească

DE LA CASA DE COPII IN... DIVIZIA A 1
Drumul spre împlinire al tinerilor scrimeri din Slobozia

La „Chimpex44 Constanța, IN CAMPIONATEL
__ * _ _ . —

Aș '. 
sau un pes- 
oamenii, is- 
îi făceau și 

sitari !... sau 
ce purta în 
un fel deo-

In familia „mușchetarilor" 
de la noi este comentată pe 
larg performanța sabrerilor de 
la Clubul sportiv școlar Slobo
zia, a căror echipă a promo
vat în Divizia A ! O perfor
manță remarcabilă pentru an
trenor și echipă, pentru între
gul tineret din județul Ialo
mița, care își face, prin scri
mă, disciplină necunoscută .în 
această zonă a țării cu cîțiva 
ani în urmă, intrarea în elita 
sportului românesc.

Primăvara anului 1974. Pe 
străzile Sloboziei putea fi în- 
tîlnit, aproape zilnic, un băr
bat tinăr purtînd in spate un 
sac de un fel deosebit. „O f> 
vreun muzicant, își duce vio
loncelul sau contrabasul... 
Este un vînător... 
car..." își spuneau 
codindu-1. Ba unii 
urarea : „Spor la 
Ia crapi !...“ Cel 
spate acel sac, de 
sebit, zîmbea, mulțumea de u- 
rare și își vedea de drum. 
Tînărul nu era altul decit an
trenorul de scrimă Nicolae Mi
hăilescu, proaspăt venit în lo
calitate. în sac avea cochilii și 
lame de sabie, masca, plastro- 
nul, întregul echipament de 
scrimă cu care, nu de mult, 
concurase ca sportiv la Steaua 
în lipsa unei săli se aciuise pe 
un culoar al Casei pionierilor. 
Nu întimplător tocmai acolo. 
Copiii, „cravatele roșii" cu tri
color, aveau să fie primii săi 
elevi intr-ale scrimei. Cu ei a 
montat planșa (o fișie de cau
ciuc de 8 pe 2 metri) și tot 
Împreună vitrinele, locul vi
itoarelor diplome și trofee, care 
nu vor întîrzia prea mult să-și 
facă apariția. Primele, chiar 
după cîteva luni, obținute Ia 
demonstrațiile „clasei" de scri
mă programate în școli, la clu
bul tineretului. Copiii veneau 
in număr mare, le plăcea 
disputa de pe planșă. Oamenii 
în toată firea, însă, chiar și 
cei cu anumite atribuții în 
sport rămîneau în... rezervă. 
„Cc poate să iasă din exhibi
țiile astea, aici la noi Unul 
singur, prof. Titus Nițu, pe a- 
tunci inspector general școlar 
județean, gîndea altfel s „Co
piii, cu imaginația lor bogată, 
se și văd eroii lui Dumas, 
d’Artagnan și nedcspărțițll lui 
mușchetari. Haideți să facem 
din acest joc al fanteziei lor 
un lucru serios !...“ L-a ajutat 
pe tînărul antrenor, i-a creat 
condiții de lucru, în noua sală 
de sport a Liceului de mate
matică și fizică. Nu era o sală 
ideală, copiii trebuiau să se 
pregătească în comun cu atle-

ÎMBRĂȚIȘAREA colegei or de munca
(Urmare din pag 1)

dată 
mult, 
chiar 
acela

și cit pot în această nece
sară acțiune de ridicare a 
handbalului feminin româ
nesc la nivelul pretențiilor 
internaționale. Dealtfel, nu 
sînt singura nici din hand
bal. nici din echipa mea".

Nu mă surprinde modul 
de a gindi al Magdei. Fiică 
de muncitori, soră de mun
citori (Arpad — mecanic, 
Nicolae — cazangiu), soție 
de muncitor (Lajos este ca
zangiu), ea însăși munci
toare la întreprinderea de 
piele și mănuși din Tg. Mu
reș, Magda simte dorința 
vie de a răspunde printre 
primii și din tot sufletul u- 
nei chemări drepte. Iată, 
sînt 10 ani de cind joacă 
handbal și nimeni nu-și a- 
mintește că măcar o 
să-l fi păcălit. Ba mai 
„necazul" ei — uneori 
fără ghilimele — este 
că face doar șase antrena
mente pe săptămină, în loc 
de 10—12, cite s-ar cuveni. 
„Uneori ți se pare că ziua 
este prea scurtă. Ai vrea și 
la fabrică să faci mai multe, 
ai vrea și două 
mente în loc de 
mă veți crede, ai 
fii și lîngă soț tot 
Ei bine, o întreb pe Magda, 
cum poți să le împaci pe 
toate astea, la care aș a- 
dăuga și faptul că urmezi 
niște cursuri pentru ridica
rea calificării ? „Greu. Cu 
chibzuință faci totul bine. 
Mai rămine însă drumul 
spre foarte bine pe care-i 
parcurgi cu mari dificultăți 
și numai într-o singură di
recție..." 

antrena
tului și. 
vrea să 
timpul".

ții și luptătorii unor secții, dar, 
oricum, era un pas înainte.

Cel mai important pas îna
inte l-au însemnat, însă.... co
piii. Ciți ? Zeci, s-ar fi putut 

nu se putea, însă, 
ai fi lucrat zi și 
mai mulți se re- 

aceea, să vină la 
a-și vedea colegii 

..Casa 
Laurențiu Filipoiu,

chiar sute ; 
chiar dacă 
noapte. Cei 
zumau, de 
sală pentru 
sau foștii colegi, de la 
de copii",
Ionel Duță, Petrică Badea sau 
Nicușor Stoian, „Casa de co
pii" din Slobozia fiind vadul 
noii „clase" de scrimă. Copiii? 
Dificili în aparență, cu pro
blemele lor. Unii absentau de 
la școală, alții dispăreau din

spus 
„Eu

„Mă tem că ie 
în zadar" i-a

fă- 
bă- 

a- 
or-

cămin, 
strădui 
cineva tînărului antrenor, 
nu mă tem de fel !“ a răspuns 
ferm acesta. A stăruit în stră
dania sa, aproplindu-se per
manent de copii, aflîndu-se mai 
tot timpul în mijlocul lor, glu
mind cu ei, învățînd cu ei. 
fiindu-lc un frate mai mare. 
Un frate răbdător și Înțelept, 
întregul personal al „Casei de 
copii" din Slobozia recunoaște : 
„Antrenorul Mihăilescu a 
cut adevărate minuni cu 
ieții lui, prin sport, prin 
ceasta joacă disciplinată, 
donată, prin arta sa de a mo
dela făpturi in plină formare**... 
Iar directorul „Casei", prof. 
Miloiu, întărește această opi
nie : „Mihăilescu a fost, in e- 
gală măsură, antrenor și edu
cator, realizind un lucru pe 
eare noi toți, părinți sau cadre 
didactice, l-am salutat cu căl
dură. Prin sport 
la formarea unor 
țeni adevărați !"

Drumul pe care 
parcurs antrenorul 
hăilescu, este, desigur, 
mai lung și mai sinuos decît 
11 putem prezenta noi, aici, in 
cîteva rînduri. Important este, 
însă, că a ajuns Ia capătul lui.

a contribuit 
viitori cetă-

l-a avut de 
Nicolae Mi- 

mult

Peste 100 de jucători și Jucătoare la „festivalul șdhist vilcedn*

TREI MARI MAESTRI SI SASE MAESTRI INTERNAȚIONALI IN TURNEUL PRINCIPAL!
CALIMANEȘTI (prin tele

fon). în saloanele noului hotel 
„Oltul" din localitate s-a des
chis o importantă manifestare 
sportivă internațională, „FES
TIVALUL ȘAHIST VÎLCEAN", 
care reunește peste 100 de ju
cători și jucătoare. Aflat la a 
doua ediție, festivalul progra- 
mează trei turnee „open" (sis-

exemplul
îmi veți da drep-

Pereș-Nyulas nu 
viitorul handbalu-

echipei ei, deși 
cea mare rămine 
Ea vede clar a- 
proliferării hand-

Mi-a plăcut mult înfoca
rea spectatorilor din Tg 
Mureș. „Pentru ci jucăm de 
fapt, pentru că vin cu miile 
la meciuri, pentru că ne în
conjoară cu o dragoste care 
ne stimulează și ne obligă". 
Îmi vorbeai de revigorarea 
handbalului nostru. Cum o 
vezi posibilă ? ..Eu cred că 
la cluburi trebuie să se 
muncească mai mult și mai 
bine. Gîndiți-vă : la lot vin 
vreo 20 de jucătoare, la 
cluburi — numai la 
cele din Divizia A — sînt 
peste 200. Dacă centrul de 
greutate se mută la cluburi, 
cîștigul este înzecit. Luați 
numai exemplul Științei 
Bacău și 
tate".

Magda 
privește 
lui numai prin ochelarii in
tereselor 
dragostea 
Mureșul, 
vantajele ___ _
balului feminin, dar le pune 
în frunte pe cele ale vo
lumului pregătirii, ale creș
terii calității 
centuează pe 
ale refacerii 
în timp rapid 
porta eforturi .. ,

în fond, spune-mi Magda, 
sportul este pentru tine pa
siunea tinereții ? „Este, de
sigur. Pentru că la 23 de 
ani sînt și mă simt tînără. 
Suportul ei este însă pre
țuirea oamenilor cu care 
lucrez. Ei văd în sport mai 
mult decît îmi închipuiam 
Nu există satisfacție mai 
mare decît aceea ca după 
un succes să te îmbrățișeze 
ai tăi cei cu care muncești 
zi de zi 1“

(in care ac- 
intensitate), 

organismului 
pentru a su- 
noi, sporite.

Stoian, 
și Ma- 
autorii

în afara planșelor de 
la Slobozia, în came- 
de la „Casa de copii".

Filipoiu, Duță, Badea, 
mai apoi Simion Caproș 
rian Cruțu, au ajuns 
celei mai mari performanțe 
sportive ialomițene. I-am re- 
întîlnit 
scrimă, 
rele lor 
Surprinși, dar bucuroși de vi
zită, și-au depănat cu since
ritate amintirile și cu modes
tie proiectele : doresc să se 
mențină în Divizia A, iar 
cîțiva dintre ei (poate Filipoiu, 
poate Stoian) să mai urce o 
treaptă spre calitate, spre îm
plinire, promovarea in lotul re
prezentativ, în „lotul mare", 
fiindcă în cel de tineret sînt 
(sau au mai fost)...

Nu va fi ușor, e lesne de 
imaginat. Băieții sînt, însă, op
timiști. S-au deprins cu munca 
ordonată, disciplinată, așa cum 
Ie-a prelins întotdeauna antre
norul. Și apoi mai este ceva : 
nu mai sînt singuri. Au ală
turi nu numai colectivul „Ca
sei", cel al Clubului sportiv 
școlar (în care directorul, prof. 
Octavian Sima, se poartă tot ca 
un frate mai mare, la fel ca 
și antrenorul), ci întregul o- 
raș. Primarul Sloboziei, tova
rășul I. Paghici, ne mărturi
sea că va încuraja „această 
experiență reușită, care face 
cinste întregului oraș", în timp 
ce prof. Alena Vișoiu, inspec
tor general școlar, ne-a asigu
rat că va sprijini și mai con
cret munca de pregătire a ti
nerilor scrimeri, „ereind astfel 
o emulație și un stimulent, 
pentru alții de a repeta acest 
frumos exemplu..."

înțelegem de aici că această 
performanță de excepție, spor
tivă dar și de etică profesio
nală și cetățenească, n-a rămas 
fără ecou, că tinerii scrimeri 
din Slobozia vor putea să-și 
vadă împlinite visurile, proiec
tele ! De sportivi, de oameni.

Tiberiu STAMA

a

tem elvețian) disputate pe dis
tanța a 11 runde.

Turneul principal masculin 
reunește 34 de jucători, printre 
care 3 mari maeștri interna
ționali, 6 maeștri internaționali 
și 25 de maeștri. între concu- 
renți se numără marii maeștri 
Ciocâltea, Șubă și Nikolici (Iu
goslavia), maeștrii internațio
nali Șchintzel (Polonia), Sze- 
keîy (Ungaria), Stoica, Ghindă, 
Ghițcscu, Biriescu (România), 
precum și o serie de jucători 
fruntași ai eșichierului româ
nesc.

La turneul principal feminin 
(de asemenea 34 de concu
rente) participă, printre altele, 
maestrele internaționale Ana 
Jurcinska (Polonia), Rodica 
Reicher, Margareta Perevoznic 
(România), Maria Grosz (Un
garia), campioana de junioare 
a Ungariei, Ilona Kurocsai, 
Marghit Kurocsai (Ungaria), E- 
milia Zlatanova (Bulgaria),

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

egaleze 
să con-

23. In 
a fost

să 
la

țenii au avut în această peri
oadă o puternică revenire și, 
datorită eficacității lui Folker, 
au ajuns nu numai să 
(8—8, min. 22), ci chiar 
ducă cu 9—8 în min. 
repriza secundă, lupta 
dintre cele mai frumoase, cele 
două echipe oferind momente 
de reală îneîntare. Politehnica, 
cu Feher în.......mînă", s-a men
ținut foarte aproape de valoro
sul său adversar, egalînd de 
fiecare dată cind Steaua reu
șea să se detașeze : 14—14
(min. 40), 17—17 (min. 48) și 
18—18 (min. 50). Nedorind 
riște nimic, antrenorii de 
Steaua, C, Oțetea și O. Telman, 
au reintrodus în acest moment 
pe Munleanu in poartă și pe 
Stingă și Drăgăniță pe teren 
A fost momentul in care bucu- 
reștenii s-au detașat ultima 
oară, dar definitiv, obținînd c 
meritată, însă muncită victorie. 
Punctele au fost înscrise de 
Dumitru 6, Birtalan 5, Stingă 
5, R. Voina 4, Stock! 2, Drăgă
niță 2, Tudosie 2 — Steaua, 
Feher 9. Folker 7, Timpu 4, 
Bucățea 2 — Politehnica. Au

SPORTUL DE MASA DOBINDEȘTE VALENȚE C

recon- 
pentru 
muncii 
să nu 

are

CHIMPEX", pe 
in rinduriie de

baza materială

CHIMPEX. în lumea economică, 
înseamnă întreprinderea de de
pozitare și recondiționare a pro
ducției petroliere și chimice — 
Constanța. In lumea sportului de 
performanță, înseamnă o vajnică 
formație de volei fete care face 
„zile negre’4 oricărei divizionare 
A și o redutabilă echipă de hal
tere care alimentează mereu lo
turile reprezentative. In lumea 
sportului de masă, CHIMPEX re
prezintă un perimetru de 
forțare fizică și psihică 
vreo 2 000 de oameni ai 
(din totalul de 6 000), ca 
mai vorbim ce semnificație 
fenomenul pentru factorii de re
sort ai județului : „locul 1 în tr
im clasament neoficial al „Dacia- 
dei44, exemplu demn și mai ales 
util de popularizat**, cum ne spu
nea tovarășul Dumitru Ivan, 
prim-vieepreședinte al C-J-EJT.S. 
Constanța.

Avem de-a face, se pare, cu 
un caz fericit de lansare cantita
tivă și calitativă în ..Daciada** de 
iarnă, la nivelul unei întreprin
deri. La consfătuirea cu toți pre
ședinții de asociații sportive din 
județ, proiectată de C.J.E.F.S. 
Constanța, ing. G. Ciocan, repre
zentantul lui CHIMPEX, va îm
părtăși din experiența asociației 
pe care o conduce, adică^ tocmai 
„prezentarea lui * 
care o anticipăm 
față.

Să începem cu
a asociației. închegată prin mun
că patriotică acum doi ani. cu 
sprijinul efectiv al comitetului 
sindicatului : 2 terenuri de fotbal, 
o popicărie modernă cu două 
piste, sală de sport, 2 terenuri de 
tenis asfaltate, 4 terenuri de vo
lei, 5 mese pentru tenis de masă. 
12 mese de șah. Acesta este ca
drul pe care, pe parcursul lunii 
decembrie ’79, s-a desfășurat pri
ma fază a „Daciadei44 de iarnă. 
Ea a început ia nivelul fiecărei 
secții, cu animate întreceri in
terne cu caracter de selecție, pen
tru a se cristaliza reprezentati
vele la cele patru discipline spor
tive (tenis de masă, șah, volei, 
popice) înscrise in program (la 
care trebuie adăugat clasicul 
cros. la care au participat 150 
de oameni). S-au născut astfel 16 
reprezentative pentru fiecare dis
ciplină în parte, adică tot atîtea 
cite secții numără întreprinderea. 
Neexistind un sector preponde
rent feminin, s-a recomandat Sis
temul „mixt44 pentru fiecare e- 
chipă. în felul acesta, 64 de gru
pări sportive s-au angrenat in 
dispute cotidiene de mare pa-

Irene Cohn (R. D. Germană), 
Marina Pogorevici, campioana 
de junioare a României, maes- 
trele Lia Bogdan, Elena Rădu- 
canu, Eleonora Gogâlea, Ga
briela Olteanu, Emilia Chiș.

Prin componența puternică, 
echilibrată și — mai ales — 
datorită „sistemului elvețian" 
(în care fruntașii clasamente
lor se întilnesc, rundă de 
rundă, intre ei) ambele con
cursuri se anunță deosebit de 
interesante.

în sfirșit, cel de-al 3-lea 
turneu reunește 46 de candi
dați de maestru, care vor lupta 
pentru o normă principală de 
maestru.

Comisia de șah a C.J.E.F.S. 
Vilcea, cu sprijinul organelor 
locale, a asigurat o organizare 
excelentă acestei manifestări 
șahiste de mare anvergură cu 
care debutează noul sezon.

T. NICOARA 
arbitru internațional

arbitrat VI. Cojocaru (Craiova) 
și R. Iamandi (Buzău).

INDEPENDENȚA SIBIU — 
C.S.M. BORZEȘTI (14—1G). 
Handbaliștii sibieni, care indi
ferent de rezultatul acestei 
partide, ca și de rezultatele 
ultimelor lor meciuri, nu mai 
pot evita retrogradarea în 
Divizia B, nu au renunțat, to
tuși, la luptă, incercind, și 
reușind, să se ridice la nivelul 
adversarilor. în ciuda efortu
rilor lor. ei nu au putut însă 
să-i egaleze la scor pe jucă
torii din Borzești, care au 
condus în majoritatea timpu
lui la 2 sau 3 goluri diferență, 
în finalul partidei, cind cele 
două formații s-au angajat — 
nejustificat ! — intr-un joc 
dur, doi dintre componenții 
echipei sibiene, Tîlvîc și Hu- 
dea au fost descalificați pen
tru că ajunseseră la a... treia 
eliminare. Punctele au fost 
marcate de Speck 6, Schmidt 
4, Tîlvîc 3, Pop — Indepen
dența. Badea 4, Bucioacă 4. 
A. Berbecaru 4, Gr. Berbecaru 
2, Blaș, Sobeck — C.S.M. Au 
condus M. Grebenișan și T. 
Vakar. ambii din Tg. Mureș.

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— GLORIA ARAD (24—19). 

siune. sub privirile tovarășilor 
lor de muncă. Terenurile cloco
teau de pasiunea Întrecerii și 
de entuziasmul asistenței. Pină la 
urmă s-au stabilit și ciștigătorii : 
volei — Depozitul 1 export ; po
pica — TESA 1 ; tenis de masă
— Depozitul 4 sud —petrol ; șah
— TESA 1. La cros, învingătorii 
se numesc Vasile Ciobănică, mun
citor (categoria pină la 31 de ani) 
și Dumitru Cimpoi, tehnician 
(categoria „veteranilor"). Cupe și 
diplome au răsplătit pe pariicl- 
panții la Întrecerile „Daciadei", 
la care se adaugă popu
larizarea lor La „gazeta asociației", 
pe care fotograful întreprinderii. 
Daniel Zăvoianu, o ține la zl cu 
exigentă estetică apreciată una-
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Întrecerile de șah din cadrul etapei di 
in toi

„Daciada-4 1a CHIMPEX a în
semnat o mișcare fără precedent 
m istoria întreprinderii. Cu mic 
eu mare, s-a coborît în arenă, 
tncercindu-se revelația că ener
gii și dorințe latente atîta vreme 
din lipsă de condiții și de preo
cupare și-au găsit făgașul. Și 
lîngă cunoscutele virtuți ale miș
cării fizice s-a mai realizat un 
lucru demn de consemnat, men
ționat de strungarul Stancu Ră- 
doi, voleibalist la secția I.R.U. : 
„In focul Întrecerilor s-au con
topit oameni de vlrste și profe
siuni diferite. Eu, de pildă, tră
geam vîrstos, iar de partea cea
laltă a fileului bloca inginerul 
Ermil Ionescu, șeful Depozitului 1. 
Iar la popice, o altă pildă, e- 
chipa clasată pe locul 5, TESA 
3, a avut următoarea compo
nență : secretara organizației de 
partid, ing. Cristina Niță, direc
torul coordonator, Gh. Sava, fost 
rugbyst. și președintele comite
tului sindicatului, Ion Cojocaru**.
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fata înaintă- 
celor mici, 
piardă tot

Daniel Martianu (cl. Vil-a, Șc. 
gen. nr. 173).

Către prînz. în 
rii impetuoase a 
gerul începe să _ _ 
mai mult teren. Mii de căciu
lite iau cu asalt derdelușurile 
din Pantelimon, patronate de 
C.E.F.S. din sectorul 3. Starteri 
șefi : profesorii Angel Slăvu- 
țeanu și Marin Scărlătescu (Șc. 
gen. nr. 47). în poarta cu pla
să de chiciură a gerului, mar
chează gol după gol hocheiștii 
pitici din Balta Albă ; patinoa
rul de la „Titanii" a înghe
țat _ tun, iar jocurile de dumi
nică sînt doar o avanpremieră 
a tradiționalei întreceri de va
canță dotată cu „Patina de ar
gint".

E vremea pucului și în „Vi-

cina" 
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Cu un efectiv din care au 
lipsit unii dintre jucătorii de 
bază (Panțîru, accidentat în 
meciul cu Dinamo nu va mai 
evolua in turneul craiovean) 
H.C. Minaur a obținut, totuși, 
o victorie lejeră, al cărei scor 
final exprimă — credem — 
diferența de valoare dintre 
cele două competitoare.

Iată și autorii punctelor: Mi- 
roniuc 9, M. Voinea 5, Boroș 
3, Marta 2, Orosz 2, N. Voinea, 
Stamate, Dan Marin — H. C. 
Minaur ; Jenea 4, Voitilă 3, 
Ionescu 3, Kolleth 2, Burger 2, 
Rusu 2, Pali, Buruc, Linca — 
Gloria. Au arbitrat C. Căpăți- 
nă și Tr. Ene, Buzău.

DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA (26—19). Meciul a fost 
interesant și destul de echili
brat doar în prima sa 
cind studenții clujeni,

parte, 
_ , ceva 

mai activi, au opus o dirza re
zistență rutinatei formații di- 
namoviste. Studenții au 
dus cu 2—0 (min. 4), 
(min. 15), 5—4 (min. 17), pen
tru ca în ultimele 10 minute 
ale primei reprize dinamovis- 
tij să treacă ei la conducere : 
7—6 (min. 20), 11—7 (min. 24). 
în final, clujenii s-au apropiat

din 
(min 
întib 
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PRIMELE STARTURI OFICIALE
ÎN SEZONUL CONCURSURILOR UE SCHI
Zăpada abundentă a favori

zat organizarea a numeroase 
concursuri de schi, unele ami
nate din luna decembrie a 
anului trecut, altele planificate 
chiar la început de an. Astfel, 
sîmbătă și duminică, în Poiana 
Brașov s-au aflat peste 200 de 
schiori și schioare care și-au 
disputat întietatea în numeroa
se curse de fond și biatlon.

„CUPA A.S.A. BRAȘOV" 
pentru fondiștii seniori și se
nioare a avut loc în Poiana 
Mică în condiții organizatorice 
satisfăcătoare. Zăpada mare a 
îngreunat însă marcarea trase
elor, care, datorită eforturilor 
depuse, s-au prezentat, totuși, 
la ora primului start, în bune 
condiții. REZULTATE : 10 km 
senioare : 1. Elena Tișcă (Trac
torul) 50:17, 2. Elena Ceposu 
(Dinamo) 51:55, 3. Florina Șen- 
chea (Tractorul) 52:04 ; 5 km 
senioare : 1. Elena Tișcă 25:20, 
2- Elena Ceposu 25:46, 3. Livia 
Arsu (Tractorul) 26:15 ; 15 km 
seniori : 1. Andrei Perciog (Di
namo) 1.00:17, 2. Gheorghe Gă- 
venea (Dinamo) 1.00:27, 3.
Gheorghe Ionetecu (Dinamo) 
1.02:31 ; 10 km seniori : 1. A. 
Perciog 40:51, 2. Gheorghe Io
netecu 41:40, 3. I. Rusu 42:04.

„CUPA BRAȘOVIA" la biat
lon a atras la start un mare 
număr de concurenți, intre ca
re 36 copii aflați la prima lor 
verificare în această probă. Ei 
au tras în poligon cu arme cu 
aer comprimat. REZULTATE : 
juniori I: 1. loan Stoian 1.04:55,

2. loan Cojocaru 1.05:36, 3. Io
sif Luțea (toți de la Dinamo) 
1.10:26 ; juniori II : 1. Vincen- 
țiu Pelin (Brașovia) 55:56, 2. 
Mihai Barbu (Brașovia) 59:18,
3. Ion Giurgi (A.S.A.) 1.08:43. 
întrecerile copiilor au fost 
dominate de biatloniștii de la 
C.S. Șc. Rîșnov, învingători în 
ambele categorii de vîrstă : 4,5 
km : 1. Ion Bărăscu 24:26, 2—3 
Adrian Nicolae și Ion Frin- 
chenciuc (toți de la Rîșnov) 
24:36 ; 3 km : 1. Nicolae Aldi- 
ca 23:55, 2. Florin Tret 24:27, 
3. Gabriel Gugu (toți de la 
Rîșnov) 25:05. La ștafeta juni
orilor mari a fost înregistrată 
următoarea ordine : 1. Dinamo, 
2. A.S.A., 3. C.S. Șc. M. Ciuc, 
iar la juniori mici : 1. C.S. Șc- 
M. Ciuc, 2. Brașovia, 3. A.S.A 
Brașov.

C. GRUIA — coresp.

„CUPA RÎȘNOV". La între
cere au fost prezenți peste 150 
de sportivi juniori și copii. Au 
avut loc concursuri de fond, 
sărituri și combinată nordică. 
Din multitudinea de probe am 
remarcat evoluțiile bune ale 
□nor tineri schiori despre care, 
cu siguranță, vom mai avea 
prilejul să vorbim în cronicile 
viitoare ale concursurilor de 
schi. Iată cîteva nume : Gheor
ghe Dia și Marin Pelin (A.S.A.), 
Adriana Nilă, M. Cristoloveanu, 
L Runceanu și M. Vornicu 
(C.S.Ș. Rîșnov), Cristina Lăcus
tă (Brașovia), M- Mordoc (C.S.Ș. 
Predeal).

1 -------------9-------

TEODOR FARAONEANU - CEL MAI RAPID
JUNIOR LA PATINAJ VITEZĂ

MIERCUREA CIUC, 7 (prin 
telefon). Aminat de cîteva ori 
din cauza timpului nefavora
bil, campionatul național de 
poliatlon la patinaj viteză — 
ediția 1978—1979 — rezervat ju
niorilor, a fost reprogramat pe 
pista naturală din localitate. 
Vremea prielnică a permis a- 
cum organizatorilor să pregă
tească o gheață cu un coefi
cient corespunzător de alune
care. Prima reuniune a început 
luni, pe o temperatură de mi
nus 12 grade. La startul pro
bei de 500 m s-au aliniat 30 
de fete și băieți, din 12 clu
buri și asociații sportive.

Așteptată cu viu interes, 
confruntarea dintre studentul 
bucureștean Teodor Faraoneanu 
(antrenor — Victor Sotirescu) 
și brașoveanul Ion Opincariu 
(pregătit de Ernest Ulrich) a 
fost mult gustată de public. 
Confirmindu-și ascensiunea, cei 
doi tineri, care bat cu insis
tență la poarta lotului repu
blican, au alergat, din start, 
umăr la umăr, pînă la sosire, 
unde au fost cronometrați cu 
același timp, 43,1. Cu un finiș 
mai bun, totuși, T. Faraoneanu 
a trecut primul cu o lungime

LA TIP INDOOR
seniori: 1. FI. Cristofor (Steaua) 
384 p. 2. M. Marin (Steaua) 
351 p, 3. F- Minișan (Dinamo) 
330 p ; senioare : 1. Eva Io- 

;u (C.S.U. Brașov) 378 p, 2.
Dumitra Matei (Dinamo) 378 
p. X Marina Tomescu (I.E-F.S.) 

p ; juniori I : 1, S. Sorin 
.T.S.Ș. 1 Buc.) 369 p, 2. A. To
ko? (C.S.U. Brașov) 367 p ; ju
nioare I : 1. Roxana Lămă- 
șanu (Olimpia) 372 p, 2. Emilia 
Ouatu (Dinamo) 370 p, 3. Ani- 
șoara Dumitru (Dinamo) 366 p; 
Juniori II : 1. I. Joldea (C.F.R. 
Arad) 376 p, 2. R. Sozanschi 
(C&U. Brașov) 365 p ; junioa
re II : 1. Corina Luță (C.S.U. 
Brașov) 365 p. 2. Aurelia Mi- 
bai (Dinamo) 350 p.

de patină cucerind, astfel, titlul 
la proba de sprint, în care 
se profilează deja ca un spe
cialist.

Din păcate, la junioare I a 
fost înscrisă doar o singură 
concurentă, ceea ce a determi
nat conducerea federației să 
anuleze atribuirea titlului la 
această categorie. Acuta lipsă 
de concurente se prelungește 
de mai mulți ani, în pofida 
faptului că s-au creat condi
țiile materiale necesare pentru 
depistarea și pregătirea ele
mentelor talentate, dar, de fie
care dată, cadrele tehnice și 
secțiile respective își iau an
gajamente... ferme, însă nu-și 
respectă promisiunile. Oare cit 
timp va mai dura această si
tuație ?

Cele mai populate probe au 
fost acelea rezervate juniorilor 
mici. Dornici de afirmare, o 
serie de băieți și fete se află 
în evident progres, remareîn- 
du-se îndeosebi elevii antreno
rilor Maria Tașnadi-Lăzărescu 
și Mihai Timiș, care s-au cla
sat pe primele locuri : Tibor 
Kopacz cu 43,3 și, respectiv, Si
mona Todoruț cu 48,7. Sub 44 
secunde au mai alergat Arpad 
Szekely și Sorin Anghel, iar 
mureșanca Ibolya Szatmari, în 
revenire de formă, se anunță 
printre principalele favorite în 
celelalte probe ale progra
mului.

REZULTATE TEHNICE : 500 
m juniori I : 1. T. Faraoneanu 
(I.E.F.S. Buc.) 43,1 — cam
pion republican, 2. I. Opinca
riu (Tractorul Brașov) 43,1, 3.
1. Pîrv (I.E.F.S. Buc.) 45,5 ; 
juniori II — fete : 1. Simona 
Todoruț (Viitorul Cluj-Napoca) 
48,7 — campioană republicană,
2. Ibolya Szatmari (Mureșul Tg.
Mureș) 48,9, 3. Maria Pardi
(Viitorul Cluj-Napoca) 49,3 ; 
băieți : 1. T. Kopacz (C. S.
Miercurea Ciuc) 43,3 — cam
pion republican, 2. A. Szekely 
(Mureșul Tg. Mureș) 43,7, 3. 
S. Anghel (Viitorul Cluj-Na
poca) 43,9.

întrecerile continuă.
Troian IOANIȚESCU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
BILETELE DE ASTĂZI - 

SUCCESELE DE MIINE...

Tragerile obișnuite Prono- 
expres debutează miine în 
noul an. după ce în tot cursul 
anului trecut au onorat din 
plin tradiția marilor satisfacții 
pentru tot mai numeroșii par- 
ticipanți : la ultima tragere, 
desfășurată la 26 decembrie, 
lunga caravană a autoturisme
lor .Dacia 1300- cîștigate în a- 
nul 1979 a fost încheiată de 
Tudor Ciolac din Arad. Care 
vor fi primii mari ciștigători 
de autoturisme sau importante 
sume de bani în noul an ?

Răspunsul poate fi dat numai 
după tragerea de miine, care 
va fi televizată în direct în- 
cepînd de la ora 18,20. Pînă 
atunci, un lucru este însă ab
solut sigur : NUMAI CINE 
JOACĂ POATE CÎȘTIGA ! 
Nu uitați : astăzi este ultima 
zi pentru procurarea biletelor.

DUMINICĂ - TRAGERE 
LOTO 2

Agențiile Loto-Pronosport au 
început vinzarea biletelor pen
tru prima tragere Loto 2 din 
acest an. care va avea loc 
duminică 13 ianuarie 1980. 
Procurați din vreme bilete cu 
numerele preferate !

I start in pregătirea

I anului compctițional 1980

I PERFORMANȚELE RIDICATE, ÎNALTE, POT FI ATINSE 
I DOAR PRIN RIDICAREA OBIECTIVULUI DE INSTRUIRE
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S-a încheiat perioada de va
canță a fotbaliștilor ! Incepînd 
de ieri, aceștia și-au reluat an
trenamentele în vederea com
petițiilor oficiale, interne și 
internaționale, ale anului 1980: 
returul Diviziei A, startul, în 
august, într-o nouă ediție a 
primului eșalon ; participarea 
echipelor fruntașe la presti
gioasele cupe europene ; debu
tul „tricolorilor", la 24 sep
tembrie, în preliminariile C.M. 
Ca să ne referim doar la cele 
mai importante dintre ele.

Un calendar, cum se vede, 
bogat în întreceri — din pri
măvară pînă la finele toam
nei —, întreceri care, PENTRU 
A ADUCE ECHIPELOR NOAS
TRE, FOTBALULUI NOSTRU 
SATISFACȚII SPORITE, ra
portate la trecut, VOR TRE
BUI PREGĂTITE, CU O MAI 
MARE RESPONSABILITATE 
PROFESIONALĂ, ÎNCĂ DE 
PE ACUM.

în planul procesului de in- 
struire-antrenament propriu- 
zis, asta ar vrea să însemne 
că va fi absolut necesar ca 
divizionarele A (apoi, treptat, 
pe măsură ce vor începe an
trenamentele, și formațiile din 
celelalte eșaloane) să acorde 
întreaga atenție, nu ca pînă 
acum, PERIOADEI FUNDA- I 
MENTALE, pe care, este un 
fapt prea bine cunoscut, SE 
CLĂDEȘTE, ÎN CONTINUARE, 
CĂRĂMIDA CU CĂRĂMIDĂ, 
O SOLIDA FORMA SPOR
TIVA. Așa procedează, pretu
tindeni în lume, marile echipe 
de fotbal (chiar dacă ele e- 
fectuează pregătirea de bază 
intr-un alt anotimp) și expe
riența lor pozitivă din acest 
punct de vedere se impune a 
fi mai serios însușită și In 
fotbalul nostru.

Se impune, așadar, pentru 
1980, ca echipele să includă în 
programul ciclurilor săptămî- 
nale, pe întreaga durată a anu
lui competițional, exerciții de 
rezistență, forță, viteză, care, 
corelate, firește, cu LUCRUL 
CU MINGEA, permit însușirea

PRIMUL TURNEU
DE MINIFOTBAL

AL ANULUI
Cum era de așteptat, pri

mul turneu de minifotbal al 
anului s-a disputat tot la Pi
tești, in Sala sporturilor, în 
același cadru organizatoric e- 
xemplar oferit de clubul F. C. 
Argeș prin centrul său de co
pii și juniori. Au participat: 
C.F.R. Craiova (antrenor — CI. 
Iordănescu), Chimia Rm. Vîl- 
cea (antrenor — V. Enăchescu) 
și F. C. Argeș (antrenor — 
M. Ianovschi), fiecare cu cite 
trei echipe. Victoria la cele trei 
categorii de vîrstă (11, 12 și 13 
ani) a revenit echipelor clubu
lui organizator. S-au remarcat 
R. Tatomir, autorul a 9 goluri, 
și B. Ureche (F. C. Argeș), Șt. 
Emancipatu și FI. Buiuc 
(C.F.R.), D. Stoica și D. Marcu 
(Chimia). Următoarea acțiune 
de acest fel (a 5-a ediție a 
„Cupei F. C. Argeș") va avea 
loc în zilele de 2 și 3 februarie 
cu participarea echipelor Di
namo București, F. C. Baia 
Mare, Chimia Rm. Vîlcea, 
C.S.Ș. Sinaia, C.S.Ș. Pitești șl 
F. C. Argeș.

acelei tehnici utilitare, dc con
curs, specifică fotbalului ac
tual ; CEL AL NORMELOR 
DUBLE, ÎN MARE REGIM DE 
EFORT, AL TEMPOULUI MĂ
RIT LA FINALIZARE.

O mai mare atenție, cum. 
dealtfel, prevăd indicațiile Co
legiului central al antrenorilor, 
va trebui acordată antrena
mentului individual, menit să 
elimine carențele la toți fac
torii : pregătirea teoretică, șle
fuirea procedeelor tehnice, în
lăturarea, prin auto-educație, a 
unor lacune de ordin moraL 
Insistăm în această direcție, a 
lucrului separat, individual, a- 
mintindu-ne cit de mult au 
dăunat echipelor noastre, în 
meciurile oficiale internaționale 
din toamnă, greșelile perso
nale, comise de Stoica, Mul- 
țescu. Ștefan, Că mă t ar u ș_a. 
Au fost erori decisive care, 
finalmente, au cîntărit greu 
in balanța rezultatelor, du- 
cind în cazul echipelor 
Steaua, Dinamo și (poate) 
Universitatea Craiova la eli
minarea lor din cupele euro
pene.

Lucrul temeinic, LA PARA
METRII FOTBALULUI DE 
ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, a-

tît în antrenamentele colec
tive, cit și în cele cu caracter 
individual, este Ia indemîna 
jucătorilor noștri. Cu condiția 
obligatorie ca ei să trateze, 
de aci înainte, cu toată serio
zitatea multiplele aspecte im
plicate importantului antrena
ment invizibil, acordînd, în 
primul rind, cuvenita atenție 
mult discutatei recuperări după 
efort O latură de prim ordin 
în fotbalul actual este a- 
ceasta RECUPERARE, căreia, 
așa cum sublinia și dr. Du
mitru Tomescu. Ia recenta șe
dință de analiză, va trebui să 
i se dea. incepînd cu 1980, 
sensul de FACTOR AL AN
TRENAMENTULUI. inclus deci 
în procesul complex al instrui
rii și educației fotbaliștilor.

Pentru ridicarea obiectivului 
de instruire la ștacheta inter
națională, echipele au neapă
rată nevoie de jucători perfect 
odihniți, perfect sănătoși. NU
MAI ASTFEL ELE VOR PU
TEA ÎNDEPLINI — spre sa
tisfacția lor, ca și a tuturor 
iubitorilor de fotbal din țara 
noastră — OBIECTIVUL DE 
PERFORMANȚA.

Gheorghe N1COLAESCU

„UIUMUL MOHICAN“ AL GUADALAJARA 
Șl MARLA LUI DATORIL

Interviu cu „locul 5"
— Cornel Dinu, la ZI decem

brie, a apărut in ziarul 
„Sportul* un interviu în care 
vorbeai despre Dinamo, des
pre „noul val“ craiovean, des
pre faimosul meci cu F. C. 
Argeș, din vară, despre Ein
tracht și despre viitorul tur
neu al echipei naționale ! Nu 
ne rămîne, acum, decît să 
discutăm ... totul (sau nimic?) 
despre Dinu ! Deci, cum ți 
se pare acest Ioc 5 din an
cheta noastră ?

— Interesant ! Interesant, pen
tru că argumentează, o dată în 
plus, că există o vîrstă sportivă 
și nu una biologică, interesant 
pentru că în clasamentul general 
m-a despărțit un punct de Do- 
brin, unul dintre cei cu care în- 
ultimii zece ani am împărțit lo
curile de pe podium sau din 
preajmă. Ordinea celor cinci mi 
se pare apropiată de... adevăr, 
prezența unul atacant — M. Ră- 
ducanu — pe locul 3 fiind un semn 
bun, care ne reamintește că în 
marele fotbal atacanții sau sti
liștii sînt în față. Cruyff, Keegan, 
Rummenigge șl chiar Becken
bauer fiind cele mai elocvente 
exemple. Poate n-ar fi stricat să 
se aplice și alte criterii din tre
cutul apropiat, cum ar fi numă
rul prezențelor în echipa națio
nală și „clasamentul cititorilor". 
Interesant mi s-a părut în an
cheta ziarului „Sportul" locul 3 
ocupat de mine în clasamentul 
antrenorilor, unde, cu excepția 
lui Teodor Pop, nici unul dintre 
tehnicienii tineri nu m-au „vă
zut" în primii 5, ceea ce poate 
însemna un alt fel de a privi 
fotbalul, avînd în vedere că spe
cialiști reputați, ca Angelo Ni- 
culescu Traian Ion eseu, Valen
tin Stănescu, Constantin Teașcă. 
Gheorghe Constantin, Ion Ionescu 
și Viorel Mateianu m-au clasat 
pe primele locuri. Și ca să în
cheiem acest subiect, cred câ 
dacă n-am fi fost eliminați La 
Frankfurt și n-am fi pierdut, 
noi, ced de la Dinamo, meciul de 
Cupă, cu Rapid, aș fi reușit un 
punctaj mai bun și un loc su
perior. Pentru că ultima impre
sie contează întotdeauna 1

— Ultima lună a anului tre
cut a însemnat pentru Cornel 
Dinu și absolvirea cu brio a

SURPRIZA SEZONULUI I
• Un prilej de 

mari satisfacții 
pentru dv„ un 
cadou plăcut 
pentru cei dra
gi !

• Cîștiguri supli
mentare în va
loare de 1.700.000 
lei acordate din 
fond special !

AGENȚIILE LO
TO-PRONOSPORT 
ȘI VÎNZĂTORII 
VOLANȚI DIN 
ÎNTREAGA ȚARA 
VA AȘTEAPTĂ 
PENTRU A VA 
ÎNCERCA ȘI DV. 
ȘANSELE.

MAI MULTE

LOZUL ANULUI NOU
emisiune speciolă limitată

LOZURI JUCATE — MAI MULTE POSIBILITĂȚI DE A 
VA NUMĂRĂ PRINTRE MARII CIȘTIGĂTORI !

al clasamentului 1979
cursului de antrenori. Un ca
priciu sau un gînd de pers
pectivă trainică ?

— în ultimul timp s-a observat 
în fotbal dorința unora de a 
avea cit mal multe calificări : 
antrenori, jucători, arbitri etc. 
Eu unul mă gîndesc serios, de 
cîțiva ani, la profesia de antre
nor, diferită mult de cea de ju
cător. Mă simt chemat, în nume
le experienței, deși mai am foar
te multe de învățat: Cred că vob 
deveni un meseriaș și ca antre
nor, un tehnician care să ajute 
fotbalul românesc !

— Ai rămas „ultimul mohi
can" al Guadalajarei în echi
pa națională *.

— Chiar dacă pentru unii nu-i 
spectaculoasă această menținere 
a unui vechi „mexican" în lot, 
pentru mine fenomenul e. plin de 
semnificații. Cred câ datorez a- 
ces-t record în primul rind dra
gostei constante față de clubul 
meu, chiar dacă n-am avut 
bucuriile altora la alte cluburi. 
Dar în primul rind consider că 
eu, „ultimul mohican", am ma
rea datorie ca, prin prezenta, 
mea, să apăr Esența acelei echi
pe, să fiu liantul între generalii. 
Vreau să cred că actuala națio
nală va fi Ia fel dă civilizată, de 
strînsă sufletește, capabilă de sa
crificii pentru ideea de repre
zentare națională în dificilul 
examen al preliminariilor C.M. 
Am încredere în mulți dintre a- 
ceștl talentați băieți -tineri, în 
Marcel Răducanu, în special că
ruia îi prevăd un viitor de mare 
valoare, chiar și în Cămătaru, 
atît de huli-' în ultimul timp, 
craiovean ul fiind un atacant 
foarte dotat, dar care trebuie 
„lucrat" cu răbdare. Sînt convin.? 
că turneul care începe peste cî
teva zile va contribui la sudarea 
noii echipe naționale, care tre
buie sprijinită organizatoric ca și 
cea care a ajuns la Guadalajara.

— Deții recordul prezențelor 
tn echipa națională, cu 11 de 
meciuri. La ce cifră crezi că 
vei duce recordul ?

— Nu m-am gîndit niciodată Ia 
cifre ! Doresc să mi se cinte. de 
cit mai multe ori' imnul țării, 
la centrul terenului, această emo
ție fiind și cea mai mare satis
facție a vieții mele de sportiv.

— Ce ai vrea să fii întrebat» 
Cornel Dinu ?

— Dacă Dinamo va mai rede
veni o echipă mare, cum a fost, 
nu demult, dacă va cîștiga titlul 
anul acesta ?

— Să zicem că te-am între
bat !...

— Mereu ani .fost un optimist ! 
La 32 de ani sper să îmbrac cit 
de curînd al zecelea tricou de. 
campion. Simt că Dinamo a în
vățat din greșelile trecutului și 
e capaDilă de minuni !

— Dacă ai fi ziarist — ceea 
ce nu-i o întrebare „teribi
listă* din moment ce susții o 
rubrică permanentă în „Scîn- 
teia tineretului" — ca ziarist, 
deci, ce întrebare ai pune, a- 
cum ?

— Care este lucrul cel mai fru
mos în fotbal ?

—Cred că, în stilul său ca
racteristic, Dinu ar răspunde 
printr-o maximă din Lucian 
Bl aga : „Lupta reușește mai 
ales acelora care iubesc mai 
mult lupta decît succesul".

— Cred că așa aș fi răspuns, 
adăugind că în viață și în scris 
se cere un respect total adevă
rului și oamenilor din fotbal !

Mircea M. IONESCU



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE PE GHEATĂ SI PE
Bat.cî;e;^aliste!e junioare 

laureate ia Zambrow...
Turneul internațional de 

baschet pentru echipe de ju
nioare, desfășurat la Zambrow 
(Polonia), s-a încheiat cu vic
toria" selecționatei României, 
urmată in clasamentul final 
de formațiile Ungariei, Bulga
riei șj Poloniei. în ultimul 
meci, baschetbalistele românce 
au întrecut cu scorul de 82—75 
(41—38) reprezentativa Bulga
riei. Coșgetera echipei române 
a fost Magdalena Pali, autoa
rea a 31 de puncte. într-un alt 

a 
de

pei Națiunilor” la bob pentru 
echipaje de patru persoane. 
După două zile de concurs, în 
clasamentul generai pe echipe 
primul loc a fost ocupat de 
R. F. Germania — 65 p, ur
mată de Austria — 50 p, R.D. 
Germană — 41 p România — 
35 p. Italia — 33' p și’ Anglia 
— 22 p.

Turneul handbalistelor 
de la Știința Bacău

I. STENMARK CONDUCE 
ÎN „CUPA MONDIALĂ"

Aake Lundbacck, cu 
lh 29:44, urmat de

ZĂPADĂ

joc, selecționata Ungariei 
dispus cu 76—74 (38—32) 
formația Poloniei.

...Iar baschetbaliștii 
la Piotrkow Trybunalski
Competiția internațională

masculină de baschet desfâșu- 
poloneză 

fost
rată in localitatea 
Piotrkow Trybunalski a 
ciștigată de echipa Universita
tea Brașov, care a ' 
neînvinsă turneul
6 puncte. Pe locurile 
toare s-au
Piotrkowia (I) — 5 p,
Mistek (Cehoslovacia)

Echipa Știința Bacău. cam
pioană a țârii la handbal fe
minin, va întreprinde un tur
neu de mai multe jocuri în 
R. D. Germană. Handbalistele 
băcăuance vor evolua în ca
drul unei competiții care va 
avea loc între 11 și 13 ianua
rie la Berlin, cu participarea 
echipelor AZS Varșovia, Spar
tak Kiev, campioana Uniunii 
Sovietice și TSC Berlin.

B „Cupa Mondială” la schi 
programat pe pirlia de la 

" . ~ o probă
masculină de coborîre, în care 
victoria a revenit sportivului 
elvețian Peter Muller, cu tim
pul de 1:53,56, urmat de italia
nul Herbert Plank — 1:54,37 
și norvegianul Erik Haaker — 
1:54,44. în U____  ' 2 .. ’
al „Cupei 
ține lider 
Stenmark 
iugoslavul ... . 
55 p, Erik Haaker și 
Muller — cu cite 50 p.

• Proba masculină de 30 
km i din cadrul concursului in
ternațional de schi-fond de la 
Vaeja (Suedia) a fost domina
tă de sportivii suedezi, clasați 
pe primele trei locuri. A cîști-

a
Pra Loup (Franța)

clasamentul general 
Mondiale” se men- 
suedezul Ingemar 

— 75 p, urmat de
Bojan Krizaj —

Peter

gat Sven 
timpul de
Thomas Wassberg — lh31:12 și 
Benny Kphlberg — lh32:02.
Pe locul patru s-a situat con
curentul finlandez Arto Koi- 
visto — lh32:30. în proba fe
minină de 10 km primul loc a 
fost ocupat de .schioara

terminat 
totali zind 

urmă- 
clasat formațiile 

Fridek 
---------- ,-------------------- - 4 p 
și Piotrkowia (II) — 3 p. In 
ultima zi s-au înregistrat _ re
zultatele : 
șov — 1 
(59—36) : 
Fridek 
Cel mai 
neului a 
român 
puncte

Boberii pe locul 4 
in „Cupa Națiunilor"

Pe pirtia de la Igls (Austria) 
s-au încheiat întrecerile „Cu-

înregistrat
Universitatea Bra- 

Piotrkowia (II) 107—83 
; Piotrkowia (I) —
Mistek
eficace 

fost
Romeo

86—66 (33—33). 
jucător al tur- 
baschetbalistul 
Tecău — 97

Perechea tenismanilor B Gottfried — R. Ramirez, campioană mondială
(Agerpres). 
„Turneului 

care 
Landover 
jucătoare

NEW YORK, 7 
— In semifinalele 
campioanelor” la tenis, 
se desfășoară la 
(Maryland), tînăra 
americană Tracy Austin a în
vins-o din nou, de data aceas
ta cu 6—3, 6—0, pe compatri
oata sa Chris Evert-Lloyd, de
ținătoarea trofeului. în cadrul 
grupelor preliminare, J‘ * 
cum s-a anunțat, Tracy 
cîștigase cu 6—1, 6—3.

în finală, Tracy Austin o va 
intilni pe Martina Navratilova,

după 
Austin

învingătoare cu 6—2, 6—0 
partida cu Wendy Turnbull.

LONDRA, 7 (Agerpres).
Competiția mondială rezervată 
probei de dublu masculin s-a 
incheiat cu succesul cuplului 
Brian Gottfried (S.U.A.) —
Raul Ramirez (Mexic), învin
gător CU 3—6. 6—4, 6—4, 4—6, 
6—3 in finala disputată cu pe
rechea Wojtek Fibak (Polonia) 
— Tom Okker (Olanda). Brian 
Gottfried și Raul Ramirez au 
mai ciștigat acest titlu, in ur
mă cu cinci ani. la Ciudad de 
Mexico.

află pe primul loc, cu 96 p, în 
clasamentul general al „Cu
pei Mondiale" la sărituri cu 
schiurile. II urmează coechi
pierul său Alfred Groyer — 
48 puncte și Henry Glass (R.D. 
Germană) — 43 p.

• Lotul S.U.A. de săritori
cu schiurile a participat la 

un concurs de 
verificare desfășu
rat pe trambulina 
olimpică de la La
ke Placid și cîș- 
tigat de Jim 
cu 219,8 p 
turi de 104 
102 m). Pe 
secund s-a
James Grahek, cu 
217,7 p.

Maki, 
(săn- 
m și 
locul 

clasat

VITEZIȘTII 
LA INZELL

SEBASTIAN COE, 
„CANDIDATUL** TUTUROR

Rar se intimpiă ca puzderia de 
anchete internaționale de sfirșit 
de an să cadă de acord asupra 
unui „candida’/* care să întru
nească unanimitatea sufragiilor. 
Unul din aceste puține cazuri 11 
constituie, la închei jrea sezonu
lui preolimpic. semifondistul bri
tanic Sebastian Coe, cap de listă 
tn toate anchetele agențiilor de 
presă. ziarelor sau revistelor 
sportive de pe mapamond. In
tr-un an bogat în evenimente 
remarcabile, în performanțe ex
cepționale, Coe se ridică deasu
pra tuturor datorită unei „triple** 
unice, care îl face primul aler
gător din istoria atletismului po
sesor — în același timp ! — al 
recordurilor mondiale la 800 m, 
o milă și 1 500 m.

..A fost, mai întîi, acel 1:42,4 
(de fapt 1 :42.33. rotunjit, prin 
noile prevederi ale regulamentu
lui, la zecimea superioară) la 800 
m. reu«=it la 5 iulie pe stadionul 
Bislet din Oslo, record aproape 
incredibil, cu o secundă mai bun 
decîi e reușit vreodată Alberto 
Juantor, na. Dcuă ture de sprint 
prelungit (50.7+51.6) au deschis 
dintr-odată perspectiva fantasticei 
granițe a lui 1:40.0. care nu în
seamnă. la urma-urmei, așa cum 
a declarat noul recordman, decît... 
2X400 m în 50 de secunde fiecare!

...A fest. apoi, la 17 iulie, pe 
același stadion acel 3:49,0 (de 
fapt 3f48.95) pe distanța clasică 
de c milă, cu patru zecimi de 
secundă mai bine decît John 
Walker. Britanicii au savurat mai 
mult acest record pe o distanță 
dragă lor. mai ales că tocmai 
se împlinise un sfert de veac 
de cînd Roger Bannister ..spărse
se-* zidul celor patru minute.

CAMPIONATUL 
EUROPEAN

DE TENIS INDOOR
(Urmare din pap. I)

...Și a fost, în sfirșit, la 15 au
gust. la Zurich, pe nu mai puțin 
celebr-J Letzigrund, aed 3:32,1 ia 

- 1 500 m, cu numai o zecime de 
secundă sub vechiul record al 
lui Filbert Bay!;, a fost cel mai 
greu record al lui Coe, dar care 
i-a bucurat, probabil, cel mai 
mult, pentru că i-a adus acea 
„triplă coroană “ pe care n-au 
purtat-o nici Elliott, nici Snell sau 
Ryun. nici Keino sau Juanto- 
rena...

Și dacă aceste performanțe nu 
sint de ajuns, trebuie să știți, 
pentru a înțelege și mai bine 
excepționala gamă a posibilități
lor Iul Coe. că în 1979 el a fost 
și campion de sală al Angliei 
la... 3 000 m, iar in aer liber
campion national la... 400 m
146.87) I

Ca orice englez care se res
pectă, Sebastian a inceput atle
tismul cu alergările de cros. 
Avea 14 ani, in 1970 (s-a născut 
ta Londra la 29 septembrie 1956, 
are 1,7* m înălțime, și 59 kg), 
cind a alergat primă cursă de 
1 500 m In 4:31,8. Pregătit de ta
tă] său. Peter, fost ciclist, care 
a învățat atletism din cărți pen
tru a-și face băiatul campion — 
abandonînd, pentru aceasta, un 
timp, profesia de inginer ! — 
..Seb- progresează rapid și în 
1973, la 17 ani, este campion na
țional de juniori la 3 000 m, iar 
în 1975 se clasează al treilea la 
C.E. de juniori de la Atena Ia 
1 590 m. - In 1977 este campion 
european de sală la 800 m la San 
Sebastian, iar în 1978 se clasează 
al treilea la C.E. de la Praga In 
proba de 800 m. Ar fi cîstigai 
probabil, dacă nu făcea „nebu- 
nia“ de a trece la 400 m în... 49,3. 
în dorința de a-1 distanța pe 
compatriotul (și marele rival) 
Steve Ovett

Rezistent, rapid și felin, Coe 
este un tip special de alergător, 
care nu poate fi comparat cu 
nici unui din Iluștrii săi prede
cesori. Doar ca mentalitate (este 
un „front runner") poate fi așe

zat alături de Elliott și Juanto- 
rena. Proaspătul ’icentiat in ști
ințe economice al facultății din 
Loughborough a anunțat că va 
„dubla- la Moscova 800 si 1 500 
m. H v'r aștepta acel o Juantorena 
și Ovett dar Coe a dovedit, iată, 
eă poat^ mal mu’i decît Snell...

Vladimir MORARU

Austriacul Hubert Neuper, ciștigătorul „Tur
neului celor 4 trambuline*.

Telefoto : A.P.-AGERPRES
Eva Olsson, cronome-

In 36:56

•
deză 
trată
• Luni, la Pfronten (R.F.G-),

în cadrul „Cupei Mondiale* la 
schi, a doua probă feminină de 
coborîre a fost ciștigată de el
vețiană Marie Therese Nadig 
cu timpul de 1:21.22. urmată de 
Anne-Marie Proell (Austria) — 
1:21,41.

• Proba masculină de 15 
km din cadrul concursului in
ternațional de schi-fond de la 
Bohinj (Iugoslavia) a revenit 
sportivului iugoslav Ivo Car
man, cu timpul de 42:48,04, se
cundat de Tokarev (U.R.S.S.) 
— 43:25,35.
ZBORURI DE LA TRAMBULINA
• In urma rezultatelor în

registrate in „Turneul celor 
patru trambuline44, sportivul 
austriac Hubert Neuper se

victorie a echipei gazdă, cu
2— 1 (Bojidar Pampulov — Van
Bookle 6—3, 6—4 ; Liuben
Ghenov — Louk Sanders 6—3.
3— 6, 7—5 ; Matei și Bojidar
Pampulov — Bookle, Martin 
Koek 4—6, 5—7).

Alte rezultate obținute In 
prima etapă a acestei compe
tiții : grupa A (seria I) : Ce
hoslovacia — Anglia 3—0, Sue
dia — R. F. Germania 1—2 : 
(seria II) : Franța — U.R.S.S 
1—2, Austria — Ungaria 0—3 : 
grupa B (seria I) : Belgia — 
Polonia 3—0 (din serie mai fac 
parte : Norvegia, Elveția, Da
nemarca) ; (seria 3) : Monaco 
— Irlanda 1—2, Spania — Por
tugalia 2—1.

ATLETISM © Atletul finlanda 
Reima Salenen a stabilit un 
nou record mondial pe teren aco
perit în proba de 10 km marș, 
cu timpul de 39:59,0. • Ameri
canul Herb Lindsay, ciștigătorul 
crosului de la Sao Paulo, a ter
minat învingător și în cursa des
fășurată la Punta del Este (Uru
guay), fiind cronometrat pe 8 40C 
m cu timpul de 24:38.0. Pe locu
rile următoare, în ordine. Victor 
Mora (Columbia). Aloisio Araujo 
(Brazilia) și Lasse Viren (Fin
landa).

HANDBAL • Turneul interna
țional masculin de la Frankfurt 
pe Oder (R. D. Germană) a re
venit echipei locale A.S.K. Vor- 
warts, care a întrecut în finală 
cu 17—14 (11—7) formația polo
neză Slask Wroclaw. în partida 
pentru locul trei : Ț.S.K.A. Mos
cova — Honved Szekesfehervar

TELEX • TELEX
24—17 (10—10). • Competiția in
ternațională masculină de la Fri
bourg (R. F. Germania) s-a în
cheiat cu victoria selecționatei 
U.R.S.S., care în ultimul meci a 
întrecut cu scorul de 10—3 (5—2) 
formația Elveției.

NATAȚIE • în ziua a doua a 
concursului de la Austin (Texas), 
înotătoarea americană Linda Je- 
zek a ciștigat proba de 100 m 
spate, cu 1:03,15. urmată de Rika 
Reinisch (R. D. Germană) — 
1 :03,74 și Sue Walsh (S.U.A.) — 
1:03,98. Alte rezultate : 200 m flu
ture — Andrea Pollack (R.D.G ) 
2:11.56 ; 1 500 m — Kim Linehan 
(S.U.A.) 16:20.92 ; 400 m mixt — 
Petra Schneider (R.D.G.) 4:42,96.
• în. concursul internațional de 
sărituri in apă desfășurat la Las
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© Au luat sfirșit 
întrecerile 
cursului 
țional de 
viteză de la Inzell. 
La masculin, pe 
primul loc s-a si
tuat sportivul so
vietic Aleksandr 
Kornilov, cu un 
total de 157,990 p. 
Urmat de Kazuaki 
Iohimura (Japo
nia) — 158,650 p și 
Ștefan Doering (R. 
D- Germană) — 
158,680 p. Compe
tiția 
fost i 
Christa 
burger (R.D. Ger
mană) — 170,810 p, 
secundată de Tati

ana Tarasova (U.R.S.S.) — 
172,905 p. în prima zi Alek
sandr Kornilov terminase în-

con- 
interna- 
patinaj

feminină a 
ciștigată de 

Rothen-

vingător în două probe : 500
m — 39,05 și 1 000 m — 1:20,78.

MECIURI DE HOCHEI

• într-un meci internațio
nal de hochei pe gheață dis
putat la Budapesta, selecționa
ta de juniori a Ungariei a în
vins cu scorul de 11—7 (2—2, 
6—1, 3—4) formația iugoslavă 
Spartac Subotica.
• La Miskolc s-a desfă

șurat intilnirea amicală de ho
chei pe gheață dintre echi
pele de tineret ale Ungariei și 
Bulgariei, încheiată cu scorul 
de 5—4 (3—1, 2—3, 0—0) în 
favoarea oaspeților.

CAMPIONATE
SPANIA (et. 15-a) : Vallecano 

C.F. Barcelona 0—0 ; Valencia — 
Almeria 1—1 ; Athletic Bilbao — 
Zaragoza 3—1 ; Atletico Madrid — 
Real Madrid 1—1 ; Sevilla — Sa
lamanca 2—0 ; Malaga — Real 
Sociedad 0—0 ; Burgos — Hercu
les 1—1 ; Espanol Barcelona — 
Sporting Gljon 1—0 ; Las Palmas
— Betis 1—0. Clasament : 1. Real 
Madrid 24 p ; 2. Real Sociedad 
23 p ; 3. Gijon 19 p.

BELGIA (et. 18-a) : Anderlecht
— Cercle Bruges 3—0 ; F.C. Bru
ges — Charleroi 7—0 ; Beveren — 
Lokeren 1—0 ; F.C. Liege — 
Beerschot 2—1 ; Beringen — Ra
cing White Molenbeek 1—1 ; Stan
dard Liege — Waregem 4—0. Cla
sament : 1. Lokeren 28 p : 2. F.C. 
Bruges 26 p ; 3 Standard Liege 
23 p.

GRECIA (et. 14-a) : A.E.K. — 
Larissa 4—2 ; Panathinaikos — 
Apollon 0—0 ; Olympiakos Pireu
— Rhodos 5—0 ; P.A.O.K. — He- 
raklis 3—1 ; Ethnikos — Aris Sa
lonic 2—0 ; Kastoria — Panionios 
1—0 ; Ofi — Panahaiki 5—3. Cla
sament : 1. Olympiakos 23 p ; 2. 
P.A.O.K. 21 p ; 3. Aris 19 p.

PORTUGALIA (et. 15-a, ultima 
a turului) : F.C. Porto — Espin- 
ho 3—0 ; Benfica — Maritimo

4—0 ; Leiria — Sporting 1—2 ; 
Setubal — Portimonense 4—0 ; 
Estoril — Belenenses 1—1 ; Gui
maraes — Varzim 2—2 ; Beira Mar 
— Boavista 1—0. Clasament : L 
Sporting 25 p ; 2. F.C. Porto 25 
p ; 3. Benfica 24 p.

DE PRETUTINDENI
• tn turneul pe care îl între

prinde în R. F. Germania, echipa 
cehoslovacă Banik Ostrava a ju
cat la Bielefeld cu formația lo
cală Arminia. Gazdele au obți
nut victoria cu 2—1 (1—1). Ju-
cînd anterior cu formația V.f.L. 
Osnabriick, care activează în liga 
secundă a campionatului vest- 
german, echipa cehoslovacă a fost 
întrecută cu 3—1 (1—1).
• O lăudabilă • inițiativă a trei 

cluburi din Birmingham (Astor 
Villa, West Bromwich și Bi^ 
mingham City) : jucători și mem
bri ai acestor cluburi donează 
săptămînal sume de bani desti
nate pentru un fond de ajuto
rare a copiilor handicapați. Acți
unea („Soccer Care**), declanșată 
de cele trei cluburi, speră să a- 
ducă în perioada ianuarie-iulie 
30 000 de lire sterline, ce vor fi 
alocate clinicii Dudley Road (Bir
mingham) în scopul utilării cu. 
un bazin terapeutic, cu aparate 
pentru mini-antrenament șl e- 
chipament special pentru secția 
de chirurgie.

Palmas (Insuleie Canare), pe pri
mul loc s-a situat vest-germanul 
Dieter Dorr — 995 p. urmat de 
Domenico Rinaldi (Ttalla) 921,60 
p și Ken Grove (Austria) — 897,50 
p. In competiția feminină, victo
ria a revenit sportivei sovietice 
Liliana Totadze. cu 630.55 p. se
cundată de Marion Saunders 
(Anglia) — 642,55 p.

ȘAH • După 9 runde. în tur
neul de la Hastings continuă să 
conducă marele maestru suedez 
Ulf Andersson, cu 6</, (1). urmat 
de Speelman (Anglia) — 6 p (1). 
Nunn (Anglia) — 6 p, Makaricev 
(U.R.S.S.) — 5 p etc.

TENIS • Finala campionatelor 
internaționale ale Noii Zeelande 
se va disputa între jucătorii ame
ricani Tim Wilkinson și John- 
Sadri. în semifinale : Wilkinson 
— Feigl 6—7, . 7—6. 6—3 ; Sadri — 
Frawley 6—1, 6—3.

• Cu o garnitură ușor confun
dabilă cu o... selecționată mon
dială, S.C. Anderlecht se zbate 
undeva pe la mijlocul clasamen
tului belgian. Regresul este greu 
de înfeles pentru că în rîndurile 
formației se află figuri binecu
noscute cum ar fi olandezii Ren- 
senbrinck și Dusbaba. austriacul 
Koncilia. paraguayanul Villalba, 
danezul Nielsen și polonezul Szy
manowski. Ca să nu mai vorbim 
de „diavolii roșii** Van der Elst, 
Vercauteren și Haan, care a ob
ținut cetățenia belgiană.
• Interesante schimbări de do

miciliu în fotbalul european. To
ny Woodcock (Nottingham) va 
activa în Bundesliga la F. C. 
Koln. Atletico Madrid renunță La 
Ruben Ayala (actualmente la 
„ Jalisco** Guadalajara) și apelea
ză Ia serviciile brazilianului Jos6 
Guimaraes Dirceu. transferat de 
La clubul., mexican ..America*.
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