
La întreprinderea de reductoare din Reșița

ASOCIAM SPORTIVĂ ST BUCURĂ
DE SPRIJINUL ORGANIZAȚIEI 

FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
La noua fabrică de reductoa

re din Reșița, tînărul colectiv 
de muncitori și tehnicieni prac
tică multe d ntre sporturile 
preferate în cadrul campiona
tului asocia.iei sportive „Re- 
ductorul". Cele șase echipe 
constituite pe sectoare de 
muncă sc întrec adesea pe te
renurile de fotbal redus sau 
de volei, la popice, la înot, la 
tenis de masă sau șah, iar a- 
cum ia sporturile de iarnă.

Concursurile organizate în 
cadrul etapei de iarnă a „Da- 
ciadei" — faza pe asociații — 
au fost dotate cu cîte o cupă, 
plachete și diplome pentru 
fiecare disciplină sportivă, iar 
componenții echipei care au 
cucerit cele mai multe victorii 
au primit trofeul asociației. A- 
cestia au fost strungarii. Dar 
prifitre cei care au acumulat 
locuri fruntașe se află și lăcă
tușul loan Tiuc, înscris prin
tre primii în organizația pro
prie a Frontului Unității So
cialiste din întreprindere. Reîn
tors din armată, tînărul lăcă
tuș și-a exprimat dorința să 
fie -nu numai un bun munci
tor. ci să participe intens și la

Azi, în ultima etapă a Diviziei A la handbal masculin

UN DERBY DE TRADIȚIE: STEAUA-DINAMO
CLASAMENT DUPĂ 17 ETATE
1. STEAUA
2. H.C. Mlnaur
3. Din. Buc.
4. știința Bc.
5. Poli Tim.
6. Dinamo Bv.
7. Gloria Arad
8. C.S.M. Borz.
9. Unlv. Cj.-N.

10. Indep. sb

17 16 1 0 423-324 33
17 14 0 3 406-315 28
17 12 1 4 386-289 25
17 11 2 4 356-254 24
17 8 3 6 353-345 19
17 5 3 9 3OG-3I8 13
17 4 3 10 310-350 11
17 4 1 12 315-406 9
17 3 2 12 319-371 8
17 0 0 17 275-430 0

In atac timișoreanul Feher. 
șoara — Independenta Sibiu

Campionatul masculin de 
handbal, Divizia A, se află în 
pragul finișului. Ieri, în Pa
latul sporturilor și culturii, a- 
proape 2 000 de spectatori au a- 
sistat la o rundă — a XVII-a — 
care a programat cîteva me-

REZULTATE DE IERI
Steaua — C.S.M. Borzești 35—18 (20—7), Politehnica Timisoara

— Independența Sibiu 33—23 (16—12), Dinamo Brașov — Univer
sitatea Cluj-Napoca 20—19 (11—13), știința Bacău — H.C. Mlnaur 
Bata Mare 21—17 (10—6), Dinamo București — Gloria Arad 
25—16 (14—'). .

PROGRAMUL DE AZI
Palatul sporturilor și culturii, de la ora 13,45 : C.S.M. Borzești

— Dinamo Brașov, Universitatea Cluj-Napoca — știința Bacău, 
Ti.C. Minaur Baia Mare — Politehnica Timișoara, Dinamo Bucu
rești — steaua. Independența Sibiu — Gloria Arad.

în tabăra voleibalistelor, înaintea turneelor

do eaiiîiearc pentru J.0. de la Moscova

m ȘASE ECHIPE, ȘASE SPERANȚE, 
«2 o SINGURĂ C1ȘTIGĂT0ARE...
Pentru loturile noastre de vo

lei febra Jocurilor Olimpice a 
început mai de timpuriu, chiar 
din primele zile ale anului, fâ- 
cindu-se puternic simțită acum, 
in pragul competiției de califi
care din Bulgaria, care va a- 
corda ultimele pașapoarte pen
tru marea întrecere olimpică 
de la Moscova...

în tabăra fetelor noastre, re
unite pentru ultimele pregătiri 
în București, atmosfera pare a 
fi destinsă, calmă. în ciuda ten
siunii precompetiționale firești 
care se acumulează zi de zi, pe 
măsura apropierii debutului. 
Multe semne de întrebare au 
dispărut pe parcursul pregăti
rilor, echipa de bază a căpătat 
contururi clare, au fost depă
șite unele momente dificile... 
Doar marele semn de întreba
re : „vor merge și voleibalis

activitatea social-politică a fa
bricii, și — după cum se do
vedește — să fie și un vrednic 
și priceput animator al activi
tății sportive. Despre toate a* 
cestea a vorbit lăcătușul loan 
Tiuc la adunarea de constituire 
a organizației proprii a Fron
tului Unității Socialiste, expri- 
mînd în același timp și dorința 
numeroșilor săi colegi. Cu a- 
celași prilej, el s-â angajat — 
printre altele — ca, împreună 
cu toți ceilalți tineri din fa
brică. cu toți iubitorii sportu
lui. sâ sprijine activ desfășu
rarea unei bogate mișcări spor
tive de masă, și să amenajeze 
prin muncă patriotică un mi
cro-complex sportiv pe care să 
se poată juca volei, baschet, 
handbal, tenis de clmp și chiar 
fotbal.

La- rîndul său, inginerul Pe
tru Kindlein, șeful unuia din
tre cele mai pretențioase sec
toare ale fabricii — cel de 
montaj — și care a fost ales 
vicepreședinte al organizației

Doru Dinu GLAVAN — coresp.

(Continuare in vag 2-3)

Fază din meciul Politehnica Timi-
Foto : Dragoș NEAGU 

ciuri dramatice, nivelul tehnic 
fiind — îmbucurător — în creș
tere.

Astăzi, Steaua va susține ul
timul derby, tradiționalul meci 
cu Dinamo, la capătul căruia, 
indiferent de rezultat, va fi

tele, în vară, la Moscova ?“ își 
așteaptă răspunsul. Și fetele, 
oarecum încurajate de rezulta
tele obținute in toamnă în pri
ma parte a „europenelor", deo
camdată răspund : „va fi foar
te greu, dar vom face tot posi
bilul să putem spune la 24 ia
nuarie, la Pazardjik, da 1“

E foarte greu. intr-adevăr, 
dar care competiție de acces 
spre scena olimpică este ușoa
ră ?

Le-am urmărit din nou pe 
„olimpicele" noastre în saia 
Floreasca la obișnuitul antre
nament. Și am suprapus ima
ginea proaspătă a echipei peste 
cea din toamnă, dinaintea cam
pionatului european. Din a-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)
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Pe agenda de lucru a C.J.E.F.S. Buzău

FIECARE DUMINICĂ-O SĂRBĂTOARE A SPORTULUI, 
O ZI A „DACIADEI" ALBE

• Toate săniuțele duc spre... Crîng • 1 500 de patina
tori numai la sfîrșitul săptăminii • Casa de cultură — 

gazdă bună a „Daciadei"
Ningea cu promoroacă scu

turată din coroanele stejarilor, 
duminică dimineață, în Crîngul 
Buzăului, ningea cu pulbere de 
argint venită din înălțimile u- 
nui cer străveziu, ningea cu 
lumină parcă. Și în decorul a- 
cela totul era ca un joc al co
pilăriei : și întrecerile de să
niuțe cu tracțiune, zeci de să

încununată campioană. Sigur, 
băimărenii vor primi și ei me
daliile de argint, dar locul al 
treilea stă încă în cumpănă : 
Dinamo București sau Știința 
Bacău ? Vom mai afla,. în a- 
ceastă reuniune finală, și echi
pa care o va însoți pe Inde
pendența Sibiu în Divizia B... 
Așadar, sînt multe de văzut as
tăzi, la Palatul sparturilor și 
culturii 1

DINAMO BRASOV — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
20—19. Derby-ul zilei a fost un 
meci pasionant, disputat pină 
la ultima secundă a celor 60 
de minute de joc. început în 
nota de dominare a brașoveni
lor (4—2 în min. 11, 5—3 în 
min. 12) el și-a schimbat re
pede cursul. Jocul neinspirat 
al lui Schmidt și Bota a dat 
curai clujenilor, care au tre
cut la cîrmă, conducînd în 
min. 19 cu 9—5. Avantajul a- 
cesta de 4 goluri se păstrează 
eîtva timp (min. 21: 10—6, min. 
22 : 11—7, min. 25 : 12—8 și

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Secvență din jocul de antrenament susținut ieri de voleibalistele 
românce și braziliene Foto : N. DRAGOȘ

Meci de verificare
ROMÂNIA - BRAZILIA,

Ieri, în sala Flareasca din Ca
pitală echipele feminine de vo
lei ale României și Braziliei — 
participante începînd de dumi
nică, la Pazardjik. în Bulgaria, 
la turneul de calificare pentru 
J.O — au efectuat un joc de 
antrenament. Cele două formații
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niuțe, adunate acolo de „Da- 
ciada" de iarnă, și alergările 
bunicilor prin zăpadă după ne- 
poțeii care aveau voie, în sfîr- 
șit, să facă ce vor, și chiar 
căciulile albe de pe bronzul 
statuilor. în Crîng era sărbă
toare, o sărbătoare a sportu
lui, a bucuriei. Cei ce n-aveau 
săniuțe, ca noi, se- îndreptau 
spre o alee care se arcuia 
spre stingă. „Nu mergeți la 
patinoar ? Inchiriem, acolo, 
patine șl..."

Patinajul artistic nu a intrat 
încă în tradiția buzoienilor, 
pentru că patinoarul descope-

ln circuitul de turnee „Avon Futures" din S.U.A.

LUCIA ROMANOV ÎNVINGĂTOARE LA BAKERSFIELD
în prima săptămînă a aces

tui an, la Bakersfield (Califor
nia), a început circuitul de 
turnee „Avon Futures" (care 
se va încheia la 10 martie), la 
start fiind prezente jucătoare 
bine plasate în ierarhia com
puterului, cum este de pildă 
Betsy Nagelsen aflată, în cla
samentul din 17 noiembrie 
anul trecut, pe locul 22. La 
cele 10 turnee (Bakersfield, 
Las Vegas, Ogden, Boise. 
Calgary, Toronto, Roanoke, 
Columbus, Atlanta și Forth 
Myers) sînt prezente și trei 
tenismane românce, Lucia și 
Maria Romanov, precum și 
Florența Mihai.

O remarcabilă evoluție a a- 
vut campioana României, 
Lucia Romanov. După ce a 
trecut prin „sita" precalifică- 
rilor, ca a intrat pe „tabloul 
mare" al turneului de la Ba
kersfield, pe care l-a ciștigat, 
avlnd, conform regulamentu
lui, dreptul de a participa, în 
luna martie, la turneul cam
pioanelor al circuitului „Avon 
Futures". Finala de la Ba
kersfield s-a disputat între 
Lucia Romanov și Stacy Mar
golin (S.U.A.), cîștigată cu 
6—4, 6—1 de sportiva român
că, după ce în primul set 
Margolin condusese cu 4—1. 
în tururile anterioare Lucia 
Romanov le învinsese, pe

a voleibalistelor
AZI, LA ALEXANDRIA
se vor reîntâlni astăzi în Sala 
sporturilot din Alexandria Intr-o 
partidă de verificare. Jocul este 
programat la ora 16.38. Miercuri 
de la ora 17, in sala Floreasca, 
va avea loc partida revanșă. Iar 
joi seara ambele echipe vor ple
ca în Bulgaria.

Marți 15 ianuarie 1980

rit construit lingă aripa pădu
rii nu are o virstă prea lun
gă, de aceea încă nu pot fi 
văzute pe el evoluții de înal
tă clasă. Fiecare patinează cum 
poate. Două duzini de copii se 
jucau de-a ..Ține-te după mine" 
— mai căzînd, mai ajutîndu-se, 
perechi, perechi, la îndemnul 
unui ,.om mare". Erau copiii 
prof. Gheorghe Dobrescu, de 
la cursul de inițiere. „Una din
tre grupe — precizează profe
sorul — pentru că am mai 
multe". Gospodarul bazei, Con
stantin Drăgan, se mîndrește 
cu faptul că : „Pregătim un 
carnaval pe glicață. Să vedeți 
atunci spectacol ! Avem de 
unde selecționa amatori, pen-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

rind, cu 6—4, 6—2 pe Carole
Baily (S.U.A.), cu 6—4, 6—7,
6—3 pe Glynnis Coles (An
glia), in sferturile de finală
cu 3—6, 6—4, 6—3 pe Sandy
Collins (S.U.A.), iar în semifi
nală cu 7—6, 6—3 pe Betsy
Nagelsen (S.U.A.) !

La același turneu Maria Ro
manov a repurtat cîteva fru
moase victorii în faza precali- 
ficărilor, învingîndu-le cu 6—0, 
6—2 pe Linda Polley (S.U.A.), 
cu 6—4, 6—2 pe Debbie Brink
(S.U.A.), cu 6-4, 4—6, 6—2 pe 
Kathy Miiller (S.U.A.) — după 
200 de minute de joc — și cu 
5—7, 6—3, 6—1 pe Hellen Park 
(S.U.A.). Pe tabloul calificărilor 
ea a fost învinsă cu 6—4, 6—9 
de Carole Baiîy (S.U.A.), avind

Printre învinsele campioa
nei României: BETSY NA
GELSEN si GLYNNIS 

COLES

astfel dreptul să evolueze la 
următorul turneu, cel de la 
Boise. Iată, deci, că cele două 
surori gemene (membre ale 
clubului bucureștean Politehni
ca) au debutat foarte bine în 
sezonul competițional din 
S.U.A., iubitorii tenisului avind 
din nou confirmarea talentului 
Luciei și Măriei Romanov. 
După meciul cu Baily, Maria 
Romanov a suferit o acciden
tare la genunchiul sting, dar 
după o pauză de cîteva zile 
și după îngrijirile medicale 
primite și-a putut relua ac
tivitatea.

Și Florența Mihai a evoluat 
în turneul de la Bakersfield, 
dar rezultatele ej nu ne-au 
parvenit încă, iar după ce a 
jucat în turnee din Mexic șl 
Republica Dominicană, urmea
ză ca și Nadia Becherescu să 
participe Ia turneul de la 
Boise.



SPRIJINUL ORGANIZAȚIEI F.U.S.
(Urmare din pag. I)

Frontului Unității Socialiste — 
s-a angajat ca, între multiple
le și importantele sarcini pe 
care și le-a propus organizația, 
să contribuie la intensificarea 
activității sportive de masă, pe 
care o consideră deosebit de 
utilă în sudarea unui colectiv 
tînăr, cum este cel al între
prinderii de reductoare. De a- 
semenea, apreciind rolul de 
seamă pe care îl are unul din 
sporturile sale preferate, kar- 
tingul, în educarea tehnică a 
copiilor și tinerilor, a propus

să se dezvolte acest sport in 
orașul Reșița, conducînd el în
suși construcția de karturi și 
instruirea celor dornici să 
concureze cu micii bolizi.

Deși a trecut puțină vreme 
de la constituirea organizației 
proprii a Frontului Unității 
Socialiste, membrii acesteia, 
puternic mobilizați de îndem
nul secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, au și obținut 
cîteva realizări de seamă în 
producție — caracterizată de o 
înaltă tehnicitate —, în acti
vitatea politică și în viața 
sportivă.

O SĂRBĂTOARE A SPORTULUI
(Urmare din pag. I)

tru că aici vin pe puțin 1500 
de oameni in fiecare duminică. 
Nu aveți idee ce a „prins" pa
tinajul la noi". Două fete, Ni- 
coleta Mocanu (de la Centrul 
de librării) și Dorina Spiță 
(Liceul industrial nr. 9) încear
că un dans după muzica care 
se revar-ă din difuzoare și lu
mea le aplaudă la „scenă des
chisă".

Soarele era tot mai darnic. 
Gerul nu mai „pișcă" așa de 
tare șl din autobuze se revăr
sau valuri de oameni de toate 
Vîrstele. Și-am fi stat bucuroși 
să-i urmărim pe noii sosiți, 
dar programul sportiv dumi
nical al C.J.E.F.S. Buzău a- 
vea și alte obiective.

Sala de sport a Școlii gene
rale nr. 5 a primit oaspeți : 
zeci de băieți și fetițe și-au 
descălțat cizmulițele în 
și-au pus tenișii, pentru 
altfel nu e voie in sală, 
participanții la etapa pe 
nicipiu a concursului de 
de masă pentru pionieri, 
cadrul „Daciadei" de iarnă. Ni
colae Mocanu, șeful comisiei 
sport-turism a Consiliului ju
dețean al pionierilor și șoimi
lor patriei și profesoara Anca 
Serdinescu s-au străduit ca 
totul să se desfășoare ca la 
competițiile mari. Iar dintre 
mieii sportivi mulți au dovedit, 
prin evoluțiile lor, că sînt ho- 
tărîți să urce treptele perfor-

hol. 
că... 

Erau 
mu- 

tenis 
din

manței : Dan Hîncu (Școaia 
generală nr. 5) și Mirela Enes
cu (Școala generală nr. 1), Ga
briela Pietraru (Școala genera
lă nr. 2) și Gabriel Ciobanu 
(Școala generală nr. 1). Spe
răm că vom mai avea 
să scriem despre ei.

Directorul Casei de 
Alexandru Dumitrescu, 
invitat în sala cu vitralii, 
una dintre cele mai frumoase 
săli ale noastre — ține să ne 
spună —, de aceea am și dat-o 
șahiștilor. Sportul minții cerc, 
parcă, un cadru adecvat — lu
mină, spațiu, liniște. Aici se 
desfășoară întreceri tot timpul".

Aveam să aflăm că așa este, 
de la pensionarul Paul Pătu- 
lescu, unul dintre inimoșii or
ganizatori ai activității șahis- 
te de aici : după „Cupa de 
toamnă" și rundele de simul
tane prin școli, au început în
trecerile din cadrul „Daciadei" 
de iarnă. „Am ajuns cu ele la 
optimile de finală, dar con
comitent cu acestea am început 
și un concurs pentru începă
tori. Avem foarte mulți — co
pii, tineri, oameni în vîrstă.. 
Și nu numai din oraș. Vin aici 
amatori de șah din Nehoiu, 
Pietroasele, Gherăseni, Km. I 
rat, Pogoanele...

Ne-am îndreptat din 1 
spre Cring. Concursul 
splendidul decor al iernii c 
tinua. Duminică, la Buzău, 
fost o zi a „Daciadei". O zi ca 
atîtea altele din agenda marii 
competiții sportive naționale.

prilej al

cultură, 
ne-a 

„Es*e

Constatări după C. N. indoor dc tir

CIT MAI CURIND REZULTATELE
PERFORMANTE DE

Primul campionat național in
door de tir al anului, cel de arc, 
desfășurat in sala I.M.F. din Tg. 
Mures s-a situat, valoric, pe dru
mul ascendent început în 1979. 
Federația neimpunind (încă !...) 
haremuri care să condiționeze 
participarea la campionatele na
ționale. la întreceri au avut po
sibilitatea să demonstreze ceea 
ce știu toți practicanți! tirului cu 
arcul, seniori, juniori și copii, 
din țară. Am avut astfel posi
bilitatea de a constata lărgirea 
continuă și accentuată a bazei de 
practicanți ai acestei discipline, 
afirmația bazîndu-se pe faptul 
că L foile de concurs s-au în
scris 110 arcași, în vreme ce la 
ediția precedentă din 1979, cifra 
participanților a fost de numai 
70. De asemenea, numărul asocia
țiilor sportive afiliate. în ultimul 
an Ia federația de specialitate a 
crescut de la 9 la 12. nou veni
tele numindu-se C.S.Ș. Bădăuți, 
Voința Deva și Petrolul Ploiești. 

’Consemnînd și faptul că la Tg.
Mureș s-au aliat cîțiva factori de

LA ZI, ÎN ACTIVITATEA BA

IN VALOARE MONDIALA
răspundere din iudețul Alba, 
niti în documentare pentru a_
ființa, la rîndul lor, și în aceas
tă regiune a țării, o secție de 
tir eu arcul, avem o Imagine 
convingătoare a expansiunii geo
grafice actuale a acestui sport. 
Și este foarte bine, deoarece mă
rirea numărului de practicanți ai 
tirului cu arcul constituie o eta
pă importantă în dezvoltarea con
tinuă a acestei discipline olim
pice.

Dacă așa stau lucrurile e ne
voie însă, ca factorii răspunză
tori din federația de specialitate 
să accentueze contactele și co
laborarea cu I.P.L. Reghin, in 
vedere» confecționării unei game 
largi de arcuri, pentru începători 
și de competiție, și să doteze 
corespunzător cu materiale sec
țiile din București și din țară. 
Sigur că există unele greutăți i- 
nerente în efectuarea acestei ac
țiuni. da: trebuie făcut absolut 
totul pentru înzestrarea cu ma
terial corespunzător și in canti
tăți suficiente a asociațiilor spor

ve- 
In-

• Turneul final al campiona
tului național de baschet femi
nin s> va desfășura vineri, slm- 
bătă și duminică, in Sala spor
turilor din brașov, după urmă
torul program: vineri, de la ora 
18: Rapid — Voința București, 
Politehnica C.S.Ș. 2 București — 
Selecționata divizionară; sîmbătă, 
de la ora 18: Politehnica C.S.Ș. 
2 — Voința. Rapid — Selecționata 
divizionară: duminică, de ia ora 
11: Voința — Selecționata divi
zionara. Politehnica C.S.Ș. 2 — 
Rapid. Rezultatul meciului Rapid 
— Voința poate hotărî ocupanta 
locului secund in clasament (de
ținut acum de formația ferovia
ră). Menționăm că Selecționata 
divizionara înlocuiește echipa Mo
bila Sa'u Ma e, care nu a tnde- 
plinii obligația regulamentară de 
a avea minimum trei jucătoare de 
1,80 m.
• Selecționata divizionară este 

formată din următoarele sportive 
(componente ale lotului reprezen
tativ care nu fac parte din cele 
trei echipe calificate pentru tur
neul final) : Rodica Golan, Iudith 
Gross. Angelia Silin (Universita
tea Timișoara). Doina Prăzaru- 
Mate, Gheorghița Bolovan (Uni
versitatea Cluj-Napoca), Diana
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Concurența numeroasă a caracterizat întrecerile din șala I.M.F. din 
Tirgu Mureș ~ ~Foto : I. SLAȘOMEANU

(Urmare din pag. 1)

IN TABĂRA VOLEIBALISTELOR, ÎNAINTEA TURNEELOR DE CALIFICARE
(Urmare din pag. 1)

ceastă comparație am dedus că 
trioul de antrenori N. Roibes- 
cu — N. Humă — O. Solomo- 
nov a dus echipa cu un pas 
înainte. Se observă aceasta și 
din „siluetele" jucătoarelor, și 
din mișcarea lor, și din execu
ții. Mariana Ionescu, fermentul 
sextetului de bază, este în mă
sură să valorifice mai bine lar
gul său repertoriu tactic la fi
leu. Victoria Banciu a revenit 
la ceea ce a definit-o ca 
cătoare polivalentă, de 
laboriozitate și intuiție. 
Petculeț, prima nădejde 
chipei în atac, 
sănătos mingea 
înalte, și din pase în
(ceea ce i se întîmpla mai rar 
în trecut), dar mai ales nu 
pregetă să facă și plonjoane, a- 
desea cu folos, în linia a doua. 
Dar parcă cel mai mult a pro
gresat în acest răstimp Ileana 
Dobroschi, ale cărei bombe pe 
diagonală în recentele meciuri 
de verificare cu echipa Bulga
riei i-au adus un binemeritat 
loc în sextetul de bază. Fra
pează îndeosebi orientarea sex
tetului spre jocul mai rapid, cu 
pase împinse pe fileu (numite 
și „fuge"), joc care pare să gă
sească în coordonatoarele Doi
na Săvoiu și Crina Georgescu 
interprete destul de iscusite.

„Echipa este mai. bine pusă 
Ia punct decit a fost la euro
pene — ne asigură și antreno
rul principal N. Roibescu. In
tre timp au confirmat și citeva 
sportive mai tinere, în primul 
rînd Ileana Dobroschi și Corina

lovește 
și din

o ju- 
mare 
Irina 
a e- 
mai...
pase 

urcare

Crivăț. Ele ne-au convins de 
un real progres in meciurile 
de verificare din decembrie. Și 
nu 
cu 
noi 
lor. 
că, 
inchegat : Mariana Ionescu și 
Irina Petculeț — trăgătoare 
principale, Ileana Dobroschi și 
Hiana Enescu — secunde, Doi
na Săvoiu (Crina Georgescu) — 
coordonatoare de joc și Victo
ria Banciu — ridicătoare falsă, 
aportul rezervelor mai experi
mentate (Victoria Georgescu, 
Gabriela Coman) dar și al ce
lor mai tinere (Mariana Godja. 
Valerica Maier și Elena Piron) 
contează mult intr-o competiție 
cu meciuri grele zi de zi."

Aruncînd o privire în teren, 
antrenorul ieșean pare satisfă
cut de noul stil, mai dinamic, 
impus echipei la care, ne a- 
trage el atenția, jucătoarele ti
nere se adaptează mai ușor. 
Știe că deocamdată noua ma
nieră comportă și riscul unor 
mai numeroase greșeli, dar a-

este exclus ca Ia jocurile 
echipa Braziliei să avem 
revelații in rindul tinere- 
Ar fi îmbucurător pentru 

deși avem sextetul de bază

firmă că este decis să gîndeas- 
că echipa în perspectivă.

Dar, orieît de frumoasă 
tentantă ni se pare perspectiva 
mai îndepărtată descrisă de 
antrenor, apropiatul și greul 
turneu de calificare ne întoar
ce la întrebarea : au șanse fe
tele noastre să cîștige bătălia 
pentru Moscova ’80 ? „Și Ro
mânia, și Bulgaria, și R.P.D. 
Coreeană, și Ungaria, și Brazi
lia sau Mexicul, care n-ar mai 
fi făcut mii de kilometri de 
dincolo de Ocean dacă n-ar fi 
avut o fărimă de speranță, s-au 
pregătit in această idee. Valo
rile sint foarte apropiate și în 
stabilirea primului loc va con
ta, probabil, și jocul rezultate
lor. Șase echipe cred în victo
rie, dar numai una o va sa
vura".

într-adevăr, turneul se anun
ță foarte greu. Și, dacă volei
balistele noastre ar reuși să se 
adauge delegației olimpice a 
României, performanța lor ar 
fi, desigur, cu totul remarca
bilă...

Și

REPREZENTATIVA MASCULINĂ
Aseară, lotul olimpic mascu

lin de volei al țării noastre a 
plecat cu trenul spre Pernik, 
unde duminică debutează în 
turneul de calificare pentru 
J.O. Antrenorii N. Sotir, FI. 
Balaiș și St. Tudor au optat 
pentru următorul „12“ : Corne- 
liu Oros, Laurențiu Dumănoiu, 
Nicolae Pop, Dan Gîrleanu, 
Giinter Enescu, Sorin Macavei,

A PIECAT LA PERNIK
Cornel Chifu, Ion Hînda, Nicu 
Stoian, Marius Căta-Chițiga, 
Marian Mîțu și Florin Mina. 
Pînă la începerea competiției 
voleibaliștii români vor susține 
meciuri de verificare cu di
verși parteneri, locali și din 
rîndul echipelor participante 
la seria I a turneului de ca
lificare.

tive, de acest proces depinzînd 
progresul ulterior al tirului nos
tru cu arcul.

Semnalam în cronica întrece
rilor că. dintr-un total de 13 
vechi recorduri naționale au fos-t 
depășite 16. un al 16-lea fiind- e- 
galat. Este îmbucurător acest 
progres masiv, cu atit mai mult 
cu cît unele depășiri de recorduri 
au valoarea mai multor zeci de 
puncte 1 Iată cîteva cazuri: nu
mai la simplu F.I.T.A., conside- 
rînd că această probă este mai 
reprezentativă, juniorii V. Vese- 
lovschl (Sănătatea Satu Mare) și 
R. Tănase (Olimpia Buc.) au to
talizat 1062 p (v.r. — 1005 p); ju
nioara Irena Kerekeș (A.S.A.
Cluj-Napoca) a ridicat recordul 
național de la 911 p la 1000 p;
E. Kokoși (Voința Tg. Mureș) a 
adăugat 12i de puncte vechiului 
record al categoriei de copii bă
ieți, iar Dorina Damian (Mine
rul Aninoasa) a ridicat cu 152 
de puncte recordul’ la categoria 
similară a fetelor !

și senioarele din lotul olim
pic s-au ridicat la un nivel ac
ceptabil: Terezia Preda a ega
lat recordul național la simplu
F. I.T.A. indoor (1076 p), iar Au
rora Chin s-a clasat pe locul se
cund la numai două puncte di
ferență, nici Daniela Bălescu (lo
cul 3, cu 1055 p) nefiind prea 
departe. Opinăm însă că, dacă 
saltui general a fost substanțial, 
el trebuie și mal mult accentuat, 
pînă la situația ca recordurile 
naționale și chiar cifrele reușite 
în mod obișnuit în concursuri să 
devină rezultate competitive pe 
plan mondial. Acest drum este 
cei mal greu, cu atit mai mult 
cu cit de astă 
Berki. A. Robu 
zu și M. Birzu 
datori la Tirgu

dată seniorii A. 
și chiar Gh. Bir- 
au cam răinas 
Mureș...
Radu TIMOFTE

min. 27 : 13—9), dar în fina
lul reprizei scade, fiindcă stu
denții se grăbesc. Partea a doua 
a întîlnirii curge o vreme tot 
în favoarea clujenilor (15—12
în min. 35 și 17—14 în min. 45), 
dar slăbiciunile lor încep să 
fie tot mai evidente : portarul 
Speck este — în cele mai multe 
cazuri — spectator, Dan Pe
tru nu intră adesea în joc, iar 
Avram risipește 
dezinvoltură 
Brașovenii refac 
min. 50 (17—17) și din min. 55 
trec la „trenă" : 19—18, apoi
20—18, Dumitru fiind cel care 
le concretizează superioritatea. 
Se poate spune că studenții 
înșiși și-au refuzat, în pri
mul rînd, șansa victoriei (la 
18—18 ei au ratat, printre al
tele, și două aruncări de la 7 
m, prin Avram și Zamfirescu!), 
risipind o mare posibilitate 
de a rămîne în Divizia A. în 
schimb, dinamoviștii, mai ex
perimentați, cu o răbdare dem
nă de admirat, au speculat la 
maximum degringolada adver
sarului din finalul partidei, asi- 
gurîndu-și o meritată prezen
ță în prima divizie.

Au marcat : Mintiei 4, Chi- 
comban 4, Cian 4, Dumitru 3, 
Bota 2, Schmidt 2, Cojocaru 1 
pentru Dinamo Brașov, Dan 
Petru 7. Avram 4, Marian 2. 
Tătaru 2, Căldare 2, Zamfires
cu 1, Citirea 1 pentru Univer
sitatea Cluj-Napoca. Au arbi
trat C. Căpățînă și . Tr. Ene 
(Buzău).

ȘTIINȚA BACAU — H.C. 
M1NAUR BAIA MARE 21—17. 
Două echipe care au abordat 
întîlnirea cu sentimente dife
rite. Băimărenii siguri pe locul 
II și cu formația subțiată va
loric (după Panțîru, duminică 
s-a accidentat și Mironiuc), iar 
băcăuanii îndîrjiți să ocupe lo
cul III, prin depășirea — în 
luptă indirectă — a lui Dinamo 
București. Așa se face că va
lorile s-au nivelat, ba chiar am 
spune că balanța s-a înclinat 
întrucîtva în favoarea Științei. 
Acest plus, necesar victoriei 
atît de prețioase, l-a adus Ște
fan Deacu, admirabil nu numai 
prin travaliul său, ci și prin 
ardoarea cu care se dăruiește 
echipei, prin calitățile care-1 
fac deopotrivă excelent atacant 
și apărător. Este și motivul 
pentru care a fost selecționat 
în primul lot reprezentativ.
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DOI ANTREmi ROMÂNI AU
Zilele trecute s-au întors din 

Cehoslovacia antrenorii Davila 
Plocon și Stelian Tudor care 
au participat, la Jicin, la cursul 
internațional de antrenori de 
volei, organizat de comisia de 
specialitate a F.I.V.B. sub con
ducerea președintelui acesteia 
Horst Baacke (R.D. Germană). 
Ambii antrenori români au ob
ținut atestarea, în urma exa
menului susținut la încheierea 
cursului. La întoarcere, Davila 
Plocon ne-a declarat : „La curs 
au fost invitați circa 30 de an
trenori de volei din întreaga 
lume, între care aș numi pe

japonezul Hiroshi Toyoda, a- 
mericanul Val Keller, cehoslo
vacii Miroslav Ejem, Augustin 
Tobolka, Frânt Stiblitz. Pro
gramul a cuprins zilnic patru 
ore de teorie voleibalistică și 
patru ore de practică efectuată 
pe lotul de juniori al Cehoslo
vaciei aflat sub comanda fos
tului antrenor al primei repre
zentative a acestei țări, Peter 
Kopp. De asemenea, în susți
nerea temelor, am vizionat fil
mele unor mari competiții 
(C.M. din 1966 și din 1978) și 
scurt-metraje despre mini-vo- 
lei. Cursul a fost deosebit de

profitabil, permițîndu-ne însu
șirea unor noi orientări în le
gătură cu pregătirea tehnică a 
jucătorului de volei, îndeosebi 
în privința introducerii ele
mentelor de tehnică în com
binațiile tactice ofensive și în 
organizarea blocajului. Urmează 
ca învățămintele desprinse din 
acest curs să formeze obiectul 
unor instruiri a antrenorilor 
noștri, organizate de federație, 
prin care să se expună o linie 
nouă, unitară, care trebuie să 
se aplice obligatoriu în viitor 
în procesul de pregătire a e- 
chipelor noastre divizionare".

de forțe, a fost fru- 
pasionantă chiar. Por- 
trombă, băcăuanii au 

cu 7—2 (min. 17), pu
pe băimăreni în pos-

SPORTURI DE IARNA, ODIHNA Șl VACANȚE------ , ■ . ............... >
în stațiunile Bușteni, Si

naia, Predeal, Semenic, Du
rau și Borșa se pot pe
trece zile de vacanță la în
ceputul anului 1980. Zăpada 
abundentă asigură pîrtiilor 
de bob, schi și săniuș „ma
terie primă” din belșug, sa
tisfacțiile amatorilor spor-
turilor de iarnă fiind de-
pline.

Serii de cel puțin trei
zile — cu plecări în orice
zi — se pot reține de la
filialele întreprinderii de
Turism, Hoteluri și Res-
taurante București din str. 
Mendeleev nr. 14, Bd. Re
publicii nr. 68, Bd. 1848 nr. 
4, Bd. N. Bălcescu nr. 35 
și Cal. Griviței nr. 130.

Vacanță plăcută !
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I • CAMPIONATE • COMPETIȚII •
ȘTACHETA ÎNALJIMII URCĂ MEREU...
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S-a ridicat cortina peste ma
rea scenă a atletismului nostru 
in acest sezon de maximă Încăr
cătură și răspundere pe care-1 
prilejuiește anul celei de a 
XXH-a Olimpiade. începutul l-a 
făcut Steaua prin organizarea, In 
sala de la „23 August“, a com
petiției dotată cu „Cupa Unlrii“. 
La startul clasicelor probe pe -te
ren acoperit au fost prezenți Insă 
doar puțini dintre atleții bucu- 
reșteni. senio’l și juniori I, care 
ar fi avut drept de concurs și de 
aceea Întrecerile n-au fost chiar 
ce-ar a putut să fie; dar fiind 
voroa abia de primul concurs 
este firește, de presupus, că la 
celelalte afluența de competitori 
va fi mai mare.

Principala vedetă a celor două 
zile de Întreceri a fost săritorul 
in Înălțime Adrian Proteasa. El 
a trecut, la a doua încercare, 
peste ștacheta ridicată la 2,20 m. 
stabilind astfel un nou record re
publican de oală. Mai apoi Pro
teasa a încercat la 2,25 m și două 
dintre tentativele sale au fost 
aproape de reușită, ceea ce 51e 
face să credem că această înăl
țime Ii va putea fi curînd acce
sibilă. Noul record de 2,20 m, 
pe care Adnan și l-a dorit atlta 
in sezonul de iarnă al anului 
trecut, probează calitățile pe care 
le are acest tinăr săritor (născut 
în anul 1959). Reamintim că atle
tul de la Steaua, antrenat de Ion 
Soter, este și recordmanul țării 
in aer liber. Anul trecut el a 
reali za t un rezultat de 2,22 m.

In celelalte probe au fost înre
gistrate rezultatele: BARB AȚI:
60 m: CI. Sușelescu (Dinamo) 6,7» 
FI. Bălțat (Steaua) 6,8, T. Petres
cu (Din.) 6 9; 69 mg: D. Muller 
(St.) 8,1, S. Floroiu (St.) 3,2;
lungime: T. VasUe (Din.) 7,60 m, 
H Trușculeseu (Din.) 7,37 m, L. 
Focșeneanu (Din.) 7,29 m; greu-

„CUPA ORAȘULUI BRAȘOV* * LA BIATLON

PROGRAMUL MECIURI- 
AMICALE ALE ECH1PE- 

REPREZENTATIVE din a-? 
an este următorul : 2 apri- 
ROMANIA — R.D. Germa-

HOTARE
A. Bi- 
unor e- 

efectuarea 
urmează : 
în R.P.
(1—12.11),’

mană ; A.S.A. Tg. Mureș (2— 
15.11), în Egipt ; Sportul studen
țesc (26.1 — 10.U), în Grecia și 
Turcia ; Politehnica Iași (Il
ls.H), in Siria, Dinamo (2—16.il),’ 
în Maroc și Politehnica Timi
șoara (1—10.ll), în israel.
• SELECȚIONATA --------------

A R.D. GERMANE
LA UN TURNEU LA 
Stanța. In perioada 
selecționata olimpică a 
Germane va participa la __
turneu, care va avea loc la Con
stanța, împreună cu echipa lo
cală. F.C. Constanța, și alte două 
formații de Divizia A care vor 
fi stabilite ulterior.

9 consfătuirea 
LOR DIN ȚĂRILE 
TE. în aceste zile, 
bulgar Haskovo, se 
consfătuirea arbitrilor_ _______
din țările socialiste. Țara noas
tră este reprezentată de Nicolae 
Rainea, Otto Anderco și Vasile 
Tătar.
• G. RACKSI, ANTRENOR LA 

POIANA CÎMpina. tncepind 
cu returul acestui campionat, 
divizionara B Poiana Cîmpina 
va beneficia de serviciile fostu
lui internațional Gavril Racksi, 
care și-a început, în urmă cu 
cîteva zile, activitatea la noua 
sa echipă.

specîală Loto din acest an, care 
va avea loc duminică 20 ianuaț 
rie. Ca și la tragerile 
anterioare, se atribuie o 
variată de cîștlgurl în _____
risme, Importante sume de bani 
șl excursii atractive peste ho
tare.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 9 IANUA
RIE 1980. cat. 2: 1 variantă 100%’ 
a 29.493 lei și 7 variante 25% a 
7.373 lei; cat. 3: 19,75 a 4.107 leiț 
cat. 4: 83,57 a 971 lei; cat. 5: 
isxoo a 501 lei; cat. 6: 5.812,75 a 
40 lei; eat. 7: 125,00 a 200 lei; cart. 
8 : 2.636,25 a 40 let Report cat. 1; 
111.577 leL

Cîștigul de 29.492 lei de la eaE 
2 a revenit participantului IOAN 
SIMEREA din Sibiu.
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BRAȘOV, 11 (prin telefon). In 
Poiana mica a Brașovului au 
avut loc sîmbătă și duminică în
trecerile de biatlon dotate cu 
„Cupa orașului Brașov”. La start 
au fost prezent! 61 de ooncurenți, 
dintre care 40 de juniori. Com
petiția a lost reușită și a con
stituit o primă trecere in revistă 
a potențialului sportivilor din 
aceasta ramura sportivă. Condi
țiile de concurs dintre cele mal 
bune (zăpadă abundentă, vizibili
tate perfectă și o temperatura 
optimă) au făcut ca alergarea 
pe schiuri să fie apreciată ca sa
tisfăcătoare (acum la început de 
sezon), dar tragerile in poligon 
nu au fost la înălțime (o lacună 
mal veche a biatloniștilor noștri), 
rezultate mulțumitoare înregis- 
trindu-se doar la poziția culcat 
și acestea nu ta prea numeroase 
cazuri

In prima zi au avut loc cursele 
individuale pentru seniori și ju
niori, iar in ziua a doua Întrece
rile de ștafetă.

La seniori Gheorghc Gîrnlțâ a 
rămas același sportiv sirgutoclos, 
cu o alergare foarte eficace, dar 
cu o tragere ce mai lași de do
rit și care l-a privat (în alte con
cursuri) de multe clasări pe 
locuri fruntașe. La juniori, tine
rii sportivi Încearcă să-i convin
gă pe specialiști și antrenori că 
se află pe un drum bun, că pre
gătirile efectuate vor da rezultate 
intr-un viitor cit mai apropiat 
Dar, deocamdată, ei mai au de 
perfecționat și de muncit foarte 
mult la tragerile in poligon.
REZULTATE TEHNICE: 10 Km, 

seniori: 1. Gh. Gîrniță 39:25 (3
ture de penalizare), 2. V. Băje- 
nariu 40:16 (4), 3. Fr. Foriko 
40:30 (5), 4. L Tamaș (toți de la 
Dinamo) 40:36 (1). 5. I. Cimpoia 
(C.S.U. Oradea) 41:03 (5), 6. C.
Szabo (Dinamo) 41:36 (4); 10 Km,

1-CALIMANEȘTI, 14 (prin telefon). 
Ide- •situația se menține foarte strânsă 
kîr- * * ■ -
kcu-

„FESTIVALUL ȘAHIST VÎLCEAN"

Ibe- 
arii.

mai 
>rul 
rios 
>ru- 
)lua 
dar 
>yul 
ob- 
;rde 
cău 
ent. 
ine, 
Du- 
lir- 
fe- 
ti-

Be- 
o- 

îște, 
in- 

nici

In fruntea celor două turnee inter
naționale (masculin și feminin) 
care se desfășoară în cadrul am
plei manifestă! 1 „Festivalul șahlst 
vilcean".

In concursul masculin eroul ul
timelor două runde a fost maes
trul internațional polonez Schint- 
zel, caie — cîștigînd două par
tide importante (cu Georgescu și 
Șubă) — a trec it în fruntea cla
samentului, cu 5 puncte din 7 
posibile. La egalitate cu el se 
află maestrul internațional Stoica. 
In rundele a 6-a și a 7-a el a... 
reeditat remizele din finala cam
pionatului național cu Șubă și 
Ciocâltea Dintre celelalte rezul
tate se remarcă victoria Iul 
Szekeli la Reicher și a lui NiKo- 
lici ia Kertesz. Marele maestru 
iugoslav a avut, însă, o șansă 
uriașă : in poziție net cîștigată, 
dar șl în criză de timp, “ 
a lăsat un turn în priză I 
fa partidele Ghițescu — 
berg, Ghițescu — Armaș 
câltea — Kertesz.

In clasament, după 7 
STOICA șl SCH1NTZEL

Kertesz 
Remize 

Griin- 
șl Clo-

lan-
1 4, 
ii 1 
ina- 
iol- 
lușu

ofia

runde, 
, au acu

mulat 5 puncte, fiind urmați de 
i jucători cu cîte 4V2 P fiecare: 
Șubă, CiocÂltea, Ghindă, Ghițescu, 
Armaș. Nikolici, Szekeli, Stanciu. 

In turneul feminin, Marina 
Pogorevici se menține pe primul 
k>c- Ea a cîștigat în 
da a 7-a la Rădăcină, iar 
runda 3 8-c- a remizat 
voznie. Alte rezultate : 
Jurcinska 1—0, Chiș — 
nic ®—L L Kurocsai —
1—0 (runda a 7-a) Jurcinska — 
L Kurocsai 0—1, Zlatanova — 
Grosz 1—0, Bogdan — M. Kurocsai 
1-0, Gogilea - Bădici 9-1, Ră- 
ducanu — Chiș »/«—*/ j.

In clasament, MARINA POGO- 
REVICI are 6 p. fiind urmată de 
Dona Kurocsai. Margareta Pere- 
voznic și Emilia Zlatanova cu 
cite &/} p Gabriela Olteanu, m

run- 
fa 

cu Pere- 
Grosz — 
Perevoz- 

Bogdan

1

a și 
l).

ADRIAN PROTEASA
tateî S. Tirichiță (St.) 16,14 m,
V. Savu (Met.) 15,43 m; FEMEI: 
60 m: Tereza Costache (Lie. 2) 
7,6, D Ciolan (St.) 7,7, Șt Ma
nea (Rapid) 7,7; 60 mg: Alina
Grecu (St.) 8,9; lungime: Maria
Diaconu (C.S.Ș.A.) 5,57 m; Înăl
țime ; Maria Berbecaru (Lie. I) 
1,58 m; greutate: Suzana Her
man (St.) 15,36 m.
• In sala de la „23 August", 

sîmbătă și duminică va avea loc 
un concurs pentru juniori (orga
nizează Viitorul), iar la 26—27 
tanuariA se vor desfășura cam
pionatele municipale ale senio
rilor.

Romeo VI LAR A

juniori: L C. Oltean (A.S.A.) 
43:31 (5), X I. Stoian (Dinamo) 
43:55 (0), 3. L Cojocaru (Dina
mo) 46:04 (5), 4. S. Marton (Di
namo) 46:23 (5), 5. R. Luțea
(A-S.A) 46:30 (3), 6. L. Nagy
(M. Ciuc) 46:33 (6) ; ștafeta 4X7,5 
km seniori: 1. Dtaamo I 2 h 03:08, 
X Dinamo n 2 h 13:12, 3. A.S.A. 
2 h 18:53, 4. Steagul roșu 2 h 
23:19, 5. C.S.U. Oradea 2 h 24:21; 
juniori, 3X7,5 Km: L Dinamo 
1 h 43:20, X A.S.A. 1 h 47:05, 3. 
C.S. Șc. Rîșnov 1 h 54:09, 4. C.S. 
Șc. M. Ciuc 1 h 54:Z7, 5. C.S. Șc. 
Brașovia 1 h 55:50. (C. GRUIA
— coresp.).
• Duminică, pe trambulina 

reamenajată de pe Cioplea, a 
avut loc primul concurs oficial 
al anului la sărituri cu schlurll e. 
Au fost prezenți 38 de concurenți 
care au etalat frumoase calități. 
Salturile temerarilor sportivi au 
fost aplaudate la scenă deschisă 
de un numeros public care a ur
mărit cu mult interes zborurile 
săritorilor, mai ales că printre 
aceștia se aflau copii de 14—15 
ani. REZULTATE TEHNICE: ju
niori mici: 1. I. Runceanu (Rîș
nov) 166,2 (sărituri de 41+43 m), 
X O. Munteanu (Viitorul Brașov)
166.1 (40,5+44), 3. L Papuc (R1Ș-
nov) 128,3 (34+37); juniori mari:
1. M Durbacă (A.S.A.) 158
(42,5+40), 2. D. Rusen (Brașovia)
140.1 (39 +35,5), 3. Șt. Burețea (Vi
itorul) 138,1 (38+37); seniori: L
L. Baltat (Dinamo) 238,5 (56+57.5), 
X c. Buzoi (Dinamo) 238,4 
(57,5+57,5), 3. I. Hosu (A.S.A.)
236.1 (55+54.5).
• Ieri a plecat în Cehoslovacia, 

pentru a participa la două con
cursuri internaționale de schi 
fond, un lot de sportivi romani 
alcătuit din Elena Lagusis, Iulia- 
na Popoiu, PiroșKa Abos, loan 
Lungociu, Gyula Kiss șl loan 
Stoian. Antrenor Nicolae Dudu.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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Bogdan, Mariana Bădici și Maria 
Grosz cu cîte 5 p.

in turneul candidaților de maeș
tri, după 8 runde, conduc Bozdo- 
ghină, Solomon și Ivan cu cite 
6 p, urmați de M. Chiricuță, 
Buse, Stoenescu și Teglar cu cîte 
V/i P.

T. NICOARA 
arbitru internațional

• După cum ni se comunică de 
la Federația română de șah, me
ciul pentru desemnarea campio
nului țării, dintre Victor Ciocâl- 
tea și Valentin Stoica (clasați la 
egalitate în turneul final), se va 
desfășura la București, în februa
rie, St vor juca patru partide, 
Ciocâltea beneficiind, conform re
gulamentului, de clauza rezulta
tului egal datorită punctajului 
S.B. superior deținut în finală.
• Iubitorii șahului au aflat cu 

adîncă mîhnire vestea încetării 
din viață a maestrului tag. MI
HAI (Mișu) RADULESCU, stins 
la 13 ianuarie, ta vfrstă de 66 
ani, după o scurtă și grea sufe
rință

Intr-o activitate de peste 40 de 
ani, Mișu Rădulescu s-a afirmat 
ca un jucător redutabil, fiind 
maestru al sportului. El a fost 
prezent la peste 20 de finale ale 
campionatului național, făcînd 
parte dip echipa noastră repre
zentativă la mal multe ediții ale 
Balcaniadei de șah.

Paralel eu jocul practic, maes-' 
trul Rădulescu a desfășurat o 
vastă și mult apreciată activitate 
pedagogică șl publicistică. El a 
pregătit o serie de talentați ju
cători tineri a fost timp de peste 
două decenii colaboratorul per
manent al Revistei Române de 
șah, iar cele două volume ale 
sale, „Finaluri complexe în șah", 
rămln lucrări de referință fa 
domeniul teoriei și practicii sfîr- 
șitulul de partidă.

Toți cei care l-au cunoscut, vor 
păstra neaștearsă amintirea lumi
noasă a lui Mișu Rădulescu.

I
I
I
I

I La reluarea activități. 
| printre divizionarele A

I JIUL NU VREA SĂ
Jiul nu va mai urca la ca

bana Rusu, cum își propusese, 
pentru că nu o satisfac total 
condițiile de acolo. Nu va 
rămîne însă nici acasă. După 
o săptămînă petrecută Ia Pe
troșani, unde exigentul con
trol medical, efectuat de me
dicul Gh. Dobre. a stabilit 
„sănătatea perfectă a Între
gului lot", caravana fotbaliști
lor pleacă astăzi la Vata, 
„stațiune cu ape termale, eu 
excelente condiții de pregătire, 
loc liniștit lingă Brad, deci, 
în județ" — cum avea să ne 
afirme secretarul clubului 
Cornel Cărare, cel care „tes
tase" mai multe locuri. Jiul 
pleacă la Vața pentru pregătire 
„zile aspre pentru toată lu
mea, întrucit cine nu se va 
înhăma acum la programul 
dur, se va autoelimina ; numai 
așa vom putea face față retu
rului infernal care ne așteap
tă”, avea să lanseze din start 
imperativul categoric al acestei 
etape, Petre Libardi. președin
tele clubului.

La o primă vedere, afirma
ția aceasta „retur infernal" 
parc exagerată, din moment ce 
Jiul a avut o toamnă peste 
toate așteptările și s-a clasat 
pe locul 6. Dar tocmai acest 
succes amplifică obligațiile 
Jiului, echipă care în primă
vară primtște acasă „toată 
floarea campionatului nostru", 
cum spunea antrenorul secund 
Gogu Tonca, mulțumit de dis
ciplina perfectă a lotului după 
primele 7 zile de trudă prin 
nămeți și ger. Adică, vot juca 
la Petroșani Steaua, Universi
tatea Craiova, F.C. Argeș și 
F.C. Baia Mare, vor’ mai evo
lua și două formații (S.C. Ba
cău și Politehnica Iași) care 
mereu au pus probleme pe 
stadionul de sub Paring, va 
veni și Olimpia Satu Mare, de

I Și divizionarele B au pornit la drum •ȘTIRI•

I
i

LIDERUL SERIEI A ll-a, RAPID, 
PREGĂTEȘTE TEMEINIC REVENIREA ÎN „A"
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Animați de dorința de a re
veni în primul eșalon fotbalis
tic al țării, jucătorii echipei 
Rapid București au luat startul 
pregătirilor mal devreme — de 
la 7 ianuarie — odată cu cele 
18 divizionare A. După cîteva 
zile de antrenamente efectuate 
in Capitală, feroviarii și-au 
mutat, pentru o scurtă peri
oadă, sediul pregătirilor la 
Timișul de Sus.

Antrenorii Nicolae Lupescu 
și Ion Pop au la dispoziție ur
mătorul lot de jucători: por
tarii — Ioniță și Mânu ; funda- 

- Mateescu, Pirvu, Puriț, 
Dumitru, Iordache, Zalup- 

ca, Niță (readus de la echipa 
Tracțiunea București) și Păun 
(de la Electronica București) | 
mijlocașii — Ion Ion, G. Petcu, 
Grosu, Paraschiv, M. Stelian 
și Bișniță (readus de la Sirena 
București) și înaintașii — Co
jocaru, Bartales, Șumulanschî, 
Manea și Vătui. La portarul 
Anuței s-a renunțat, el fiind 
retransferat la Dinamo Bucu
rești ; fundașul Adamescu, o- 
perat de curînd de menise, se 
află în convalescență la Bucu
rești.

Care sînt factorii de bază ai 
pregătirii centralizate, la mun
te ? Răspunsul ni l-a furnizat 
chiar antrenorul principal Ni
colae Lupescu: „Lucrăm în 
mod special la dezvoltarea pre-

I IN ATENȚIA CUMPĂRĂ
TORILOR DE AUTOTU
RISME DACIA 1300

I

i

Magazinele I.D.M.S. li
vrează în de vans autotu
risme DACIA 1300 după 
cum urmează:

Magazinul din Timișoara 
livrează celor programați 
pînă la 15 martie 1580.

Magazinul din Bacău li
vrează celor programați 
pînă la 15 aprilie 1980.

Magazinele din Brașov și 
Reșița livrează celor pro
gramați pînă la 30 mai 1980.

Magazinele din București 
și Iași livrează celor pro
gramați puiă la 15 iunie 
1980.

Magazinele din Pitești și 
Cluj-Napoca livrează celor 
programați pînă ‘ ’
nie 1980.

Magazinul din 
livrează celor 
pînă la 31 iulie

la 30 iu-
Baia Mare 
programați 
1980.

luat în seamă tocmai prin 
marea ei nevoie de puncte. 
Jiul știe perfect toate acestea 
și tocmai de aceea și-a propus 
să efectueze această impor
tantă perioadă de pregătiri 
într-o atmosferă de seriozita
te absolută, atitudine care să 
se prelungească și în campio
nat. „Tocmai pentru că unii 
se tem de automulțumirea 
noastră in primăvară — măr
turisea căpitanul echipei Ciu
pită — am decis să depășim 
cota jocului practicat in tur 
și să menținem (cel puțin) a- 
cest onorabil loc 6. Vrem să 
ne asigurăm suporterii că 
vom juca și in primăvară eu 
aceeași dăruire, eu aceeași 
dorință de victorie care ne-au 
călăuzit în mai toate meciu
rile din tur". Stoichiță este 
chiar mai optimist, afirmînd 
că „visul secret al echipei 
este participarea în Cupa
U.E.F„A.“, ideal care concu
rează și un gind al conducerii 
— rA treia finală a Cupei 
României", cum mărturisea 
Petre Libardi.

Cu ce efectiv atacă Jiul 
aceste' frumoase „piscuri" ? Cu 
Cavai și Moise — portari ; cu 
P. Grigore, Bâdin. Rusu, 
Bedo, Miculescu, Vinătoru — 
fundași ; cu Cîupitu, Varga, 
Stoichiță, Stoica, Lixandru — 
mijlocași ; cu Sălăjan, Bucu- 
rescu, Pocșan și Enescu — ata- 
canțt Lor li s-au adăugat trei 
tineri, doi juniori (fundașul 
M. Popa și ,,vîrful“ Lasconi) 
și extrema Colceag, crescut în 
pepiniera Jiului și rodat la 
Știința Petroșani. Mușat, ope
rat de ruptură musculară de 
dr. M. Banacu, va pleca cu
rînd la Băile Felix, -temn că 
pe el se poate conta doar în 
partea a doua a sezonului. 
Jiul a mai avut un „caz“ — 

gătirii fizice generale și spe
cifice cu accent pe îmbunătă
țirea forței și rezistenței, a 
mobilității, supleței și indemi- 
nării. Efectuăm zilnic cite două 
antrenamente în aer liber și 
într-o sală a complexului Ti
miș, baza ședințelor de instrui
re reprezentind-o numeroasele 
circuite din care nu lipsesc 
mingile de fotbal și medicina
le, halterele, corzile elastice și 
alte aparate ajutătoare. Vrem 
să ne pregătim cu toată aten
ția, în așa fel incit returul 
campionatului să ne găsească 
în cea mai bună formă sporti
vă pentru a fi scutiți de sur
prize în^ seria noastră a Divi
ziei B. Dispunem de un lot 0- 
mogen valoric care poate rea
liza obiectivul pe care ni l-am 
propus". „Ultimele meciuri ale 
sezonului de toamnă, afirma 
„secundul" Ion Pop, ne-au de
monstrat că potențialul de joc 
al echipei noastre este mult 
mai ridicat. De aceea avem o- 
bligația să ne prezentăm la 
startul returului campionatului 
bine puși la punct. Vom lucra, 
in mod special, pentru angaja
rea susținută a tuturor jucăto
rilor în ambele momente ale 
jocului, de atac și apărare, 
pentru mărirea eficacității; 
toate acestea pe fondul unei 
pregătiri fizice exemplare, care 
să ne permită menținerea unui 
tempo ridicat pe parcursul fie
cărei partide".

„.Angajamente pe măsura 
„tribunelor pline" pe care, așa 
cum se cunoaște, echipa din 
Giulești le realizează aproape 
la fiecare apariție a ei.

Gheorghe NERTEA

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CINE JOACA ASTAZI — 

MIINE POATE C1ȘTIGA... Tra
gerea obișnuită Pronoexpres de 
mfine, 16 ianuarie 1980, prezintă 
o atractivltate sporită datorită 
reportului substantial de la ca
tegoria L Desigur, fără a mini
maliza șansele participării pe 
variante simple, ta această situa
ție este recomandabilă partici
parea pe variante combinate sau 
combinații „cap de pod", achi
tate sută la sută sau în cotă de 
25 la sută, care pot aduce suite 
de cîștiguri la mai multe cate
gorii. Nu uitați că ASTAZI este 
ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor !
• NOI ȘANSE DE MART SA

TISFACȚII 1 Agențiile Loto- 
Pronosport au început vtozarea 
biletelor pentru prima tragere

• ••
antrenorul principal Viorel 
Tilmaciu, rămas cîteva zile în 
București pentru consult în 
urma durerilor la un picior. 
Medicii au decis : ruptură de 
menise, ceea ce înseamnă că 
antrenorul minerilor va fi su
pus și el curînd unei interven
ții chirurgicale.

Care este programul com
plet de pregătiri al lotului în 
vederea atacării cu succes a 
„primăverii fierbinți" care în
cepe la... 24 februarie, la Alba 
Iulia, odată cu' meciul de cu
pă, cu „U“ Cluj-Napoca ? 
Pregătire fizică generală și de 
rezistență pînă la 30 ianuarie, 
după care începe perioada de 
omogenizare, prin 9 jocuri : cu 
Minerul Lupeni, „Poli" Timi
șoara, U.M.T. (probabil), Mine
rul Deva, Aurul Brad. D.V.S.C. 
Debrețin (la 13 februarie 
la Petroșani), cu Pandurii Tg. 
Jiu, meciuri acasă și în depla
sare, unele (cu ..Poli" Timi
șoara și Minerul Deva) urmînd 
să se dispute in cite două 
manșe, tur-retur. „Cu cit va 
fi mai grea această perioadă, 
eu atit va fi mai ușoară pri
măvara", opina Viorel Tilma- 
eiu. Ceea ce jucătorii Jiului 
știu prea bine. Așa am înțeles 
din participarea activă a tu
turor la ședința de pregătire 
pe care am urmărit-o, sîmbă
tă, la Petroșani. Așa am înțe
les și din mărturisirea lut 
Nicolae Oaidă, în prezent an
trenor la juniorii republicani s 
„Numai prin modestie și con
știinciozitate vom putea crește 
valoric 1" Conducerea echipei 
și ei, jucătorii, par hotărîți ca 
în această perioadă aspră de 
iarnă să se sudeze o echipă 
care să se „bată" în primă
vară pentru depășirea reușite
lor din ultima toamnă.

Mircea M. iONESCU

• 
LOR 
LOR 
cest 
lie :
nă (echipele A), la București și 
R.D. Germană — România (lo
turile B), la Berlin ; 30 aprilie s 
ROMANIA (A) — Cehoslovacia
(B) ; 1 mai : Polonia — Româ
nia (tineret) ; 3 septembrie :
Bulgaria (A) — ROMANIA (A) ; 
24 septembrie : România — R.D. 
Germană (tineret) șl 14 octom
brie : România (B) —
(B).
• TURNEE PESTE 

ALE DIVIZIONARELOR 
roul federal a aprobat 
chipe de Divizia A 
unor turnee de pregătire peste 
hotare, după cum ------------ ~
Steaua (26.1 — 12.il).
Chineză ; F.C. Argeș , _____
ta Grecia ; S.C. Bacău (11—21.11);

— - Baia
Mare (29.1 — 11.11), în R.D. Ger- --------- ---------------- ------ (2_

U.R.S.S.

în R.D. Germană ; F.C.

OLJMPICA 
PARTICIPA 

CON- 
4—11.11, 

R.D. 
un

ARBITRI- 
S O CIALIS- 
în orașul 
desfășoară 
de fotbal

similare*  
gamă" 

autotu-d 
le bani



Campionatul european de tenis indoor permite

1

MATURIZAREA UNEI TINERE ECHIPE NAȚIONALE
Fiorin scgărccanu pe urmele lui llic Nâstusc ?
încă înainte de începerea 

meciului din frumoasa sală de 
sport focșăneană ,,Vrancea“ 
(urmărit de un public neaș
teptat de receptiv și entuziast 
la tenis), echipa Finlandei se 
instalase în postură de favo
rită nr. 1 în seria a 2-a a gru
pei B dlh cadrul campionatu
lui european indoor, pe temeiul 
victoriei categorice, acasă, îm
potriva Iugoslaviei (3—0) și a 
celei, in deplasare, împotriva 
Bulgariei (2—1). Echipei Româ
niei, în ciuda scorului strins, 
nefavorabil, de la Pancevo 
(1—2 cu Iugoslavia), îi rămînea 
o singură șansă de a mai can
dida la primul loc în serie, cel 
care asigură calificarea în tur
neul final al grupei (cu pers
pectiva promovării în grupa 
A). Ei bine, tinâra formație 
română a reușit în această 
tentativă, care o obligă, mo
ralmente. să continue asaltul 
victorios în meciurile cu Bul
garia (joi, tot la Focșani) și cu

Tot duminică: Olanda — Iugo
slavia 3—0 (Huub van Boeckel — 
Zoran Petkovicl 7—6. 7—6; Louk 
Sanders — Zoltan Pir. 6—1, S—6.
7—6; Boeckel, Martin Koel: 
Petkovici, Ilin 6—6, 6—3.

CLASAMENTUL

1. Finlanda 
» 2. Olanda
3—4. Bulgaria
3—4. România

5. Iugosla' ia

3 11 8—3 4 
î 11 4-1 1
2 1 1 3—3 2
2 113-32
3 12 3-72

Olanda (duminică, in depla
sare).

Alaltăieri, în capitala Vran- 
cei, echipa României a reali
zat o dublă izbîndă : nu numai 
aceea de a fi învins cea mai 
temută formație din serie, ci 
și aceea de a fi justificat girul 
dat unei alcătuiri ce trebuie 
să se maturizeze în joc și în 
omogenitate sufletească. Andrei 
Dirzu are bune calități de le- 
nisman, dar, peste bunăvoința 
sa incontestabilă, se cade să-și 
asume un program mu'.t mai 
riguros de antrenamente, cu 
multe, infinite, repetări, pre
cum și cu lărgirea repertoriu
lui tehnic. în același timp — 
într-o epocă în care s-a împli
nit splendida carieră a unor 
jucători români ca Ion T-riac 
sau Ilie Năstase — menționăm, 
cu multă convingere și plăcere, 
nașterea unei noi stele din 
rindurile tenismanilor noștri. 
Ne referim la Florin Segârcea- 
nu care, cu o precocitate dem
nă de exemplul gimnastelor, 
dovedește. Ia vîrsta junioratu
lui, un registru practic de vir
tuoz : lovituri cu explozie. re
tururi puternice, servicii în 
continuă perfecționare (cu o 
Interesantă tentă personală în 
execuție), acoperirea terenului 
(„picioare bune*, cum se spu
ne) și reflexe de invidiat — 
iată ceea ce îl caracterizează 
astăzi pe tînărui dinamovist 
care, în mai puțin de o lună, 
a învins net fruntași din trei 
țări : Benyik (Ungaria). Din 
(Iugoslavia) și Palin (Finlan
da).

Căpitanul nejucător Gheor- 
ghe Viziru și antrenorul fe
deral Alexe Bardan fac bine 
acordînd șanse unei formații 
tinere (căreia trebuie să-i asi
gure însă și rezerva I). Perfor
manțele ei. in viitorul apro
piat. trebuie privite cu răbdare 
si încredere.

Victor BÂHCIUtESCU

SPORTIVI ROMÂNI
• In turneul internațional 

de volei pentru juniori de la 
Sofia, selecționata României a 
învins cu scorul de 3—0 echi
pa Ungariei, și a pierdut cu 
1—3 meciul cu prima reprezen
tativă a Bulgariei. A'.te rezul
tate : Spania — Bulgaria (B) 
3—2 ; Polonia — Ungaria 3—2; 
Bulgaria (A) — Spania 3—0.

• în ultima zi a turneului in
ternațional de polo desfășurat

PESTE HOTARE
în Bîrl nul Occidental, echipa 
Rapid București a învins <cu 
scorul de 9—1 (1—0. 3—0. 2—1, 
3—0) formația braziliană Sao 
Paulo. într-un alt joc. echipa 
locală Spandau a dispus cu 
9—4 de formația olandeză Hil- 
versum. Clasament final : l. 
Spandau — 8 p ; 2. Hilversum
— 5 p ; 3. Dubrovnik — 5 p ; 
4. Rapid — 2 p ; 5. Sao Poulo
— Op.

,.Turneul campionilor41 la tenis

BJORN BURG PENTRU
NEW YORK. 11 (Agerpres) — 

„Turneu! campionilor" la tenis 
(ediția 1979) s-a încheiat la 
„Madison Square Garden" cu 
victoria jucătorului suedez 
Bjorn Borg, care l-a întrecut 
în finală cu 6—2. 6—2 pe ame
ricanul Vitas Gerulaitis. Cîști- 
gător al ultimelor patru ediții 
ale turneului de la Wimbledon, 
învingător în alte numeroase 
competiții internaționale, Bjom 
Borg (23 de ani) cucerește pen
tru prima oară acest tradițio
nal trofeu, care reunește în 
fiecare an pe primii opt cla
sați în Marele Premiu — 
FILT.

Proba de dublu din cadrul 
concursului a revenit cuplului 
american John McEnroe — Pe
ter Fleming, care a învins în 
finală cu 6—3, 7—6, 6—1 pere
chea Tom Okker (Olanda) — 
Wojtek Fibak (Polonia).

în cele cinci zile de întreceri 
(în fiecare zi s-au disputat cite

PRIMA OARĂ LAUREAT

două reuniuni) a fost înregis
trat un număr record de spec
tatori : 122 000.

7>etârmerii smHuîl9?9
ÂIM MIRII MOSTR-PROll:

6 VICTBRII ÎN „» MOHDIMĂ" 
PÎIHOItMANJA UNICĂ ÎN LUMI* SCHIULUI!
La sfirșitui sezonului cocaped- 

f.ona. de seni alpin xenim, la 
ciasamemul „Cupe MocxUaie-, re
zervau scruoareăcr. primai loc 
era ocupai — surprinzător ! — oe 
o coacjrentâ dm Liechtenstein, 
Hann. Wenzel, ui locul doi era 
dețmut de una dia cele mal 
prestigioase sporu.-e ale acestui 
atB de Cil.-ica sport. Anne Marie 
Moser-PrvU. Ia sezonul următor, 
încheiat In prvnavara anului tre
cut. s-tiaț.s Q.na-.ruea ultim cioc 
concurs un nu era deloc diferi
tă. Conducea tot Banal WenzeL, 
mare spedalstă tn slalom, tato
nată de tiroleza Anae Mane 
Moser-PrăU, cea mai mare seni
oare a Austrie, una din cele 
mal celebre ..coooritoare- ale lu
mii schiului.

Șl tata ci. pas cu pas (citiți: 
concurs eu concurs...) cele două 
man sportive se apropiau, piept 
la piept, oe linia de sosire. îna
intea slalomului uriaș de la 
Heavenley W xiiey, din Statele 
Unite. Anne Marie mai avea o 
șansă. Dar. surpriză ! In aceas
tă pitorească stațiune americană 
slalomul unaș revine unei con
curente din R.F. Germania. Kins- 
h offer cu ..totalul- de ZtlS.SZ pe 
locui do* se clasează Hanni Wen- 
zel ș: Aane Mane Moser-Proll 
ocupă... uiumul loc. cri de al 
:5-lea : Timpul ri: 2:29,611 Tristă, 
cu ochii in lacrimi, Anne Marie 
declară grupului masiv de zia
riști. -mediat după cursă : „Acum 
nu mai am nid a șansă. Am 
pierdui „Cupa Mondială*. La ul
timul concurs, ia Furano in Ja
ponia. trebuie să mă evidențiez 
la slalom, ceea ce este greu pen
tru mine. o specialistă tn cobo- 
rtre—*

Furase. Japonia. Ultimele zile 
ale Im manie *76. Ultimul con
curs al „Cupei Mondiale” la seni. 
Lovitură de teatru ! Cu ambiția

care o caracterizează, Anne Ma
rie Moser-Proll reușește ceea ce 
nimeni nu mai credea. Ocupă 
locul m la slalomul special și 
locul II (S19 la slalomul uriaș, 
la timp ce Hanoi Wenzel nu se 
clasează» Computerele socotesc 
rapid. Clasament final In „Cupa 
tareiwtata-: L Anne Marie Moser- 
Proll (Austria) Z43 de puncte; 8. 
Hanni Wenzel (Liechtenstein) 240 
de puncte, In tabăra delegației 
austriece era bucurie mare. La 
mii de kilometri depărtare, pe 
malurile ri.nării, in această pri
măvară tirzie, marile cotidiene 
vieaeze se întreceau in a anunța 
uimitoarea victorie (nota bene : 
a șasea !> a Arme Măriei Moser- 
Proll in ..Cupa Mondială".

tn total, ea a realizat pină tn 
prezent M de victorii tn marile 
concursuri Internaționale, soco- 
tmd din momentul cind a debu
tat tn 1963 la Badgastein șl cind 
a și eîștigat prima cursă. Atunci. 
Anne Marie avea 14 ani...

Acum are 26 ani șl este cea 
mm bună schioară din lume. În
trebată recent de un coleg dacă 
este, intr-adevăr, cea mal bunâ. 
Arme Marie a răspuns: „Cea mai 
bună ? Eu 7 Se poate... Dar, 
oricum, nu eu trebuie s-o 
spun...”. Anne Marie Moser-Prâll 
nu se socotește, poate, cea mai 
bună pentru că — foarte curios 
— tn palmaresul ei nu figurează 
nid o victorie olimpică ! In 1972 
la Sapporo, Marie Therese Na- 
dig (Elveția) l-a „suflat" coborî- 
rea. proba el preferată, iar in 
1976. la Innsbruck, pe teren pro
priu. n-a putut concura. Poate, 
că acum. La Lake Placid. Dacă 
Anne Mane învinge, atunci in 
mod cert, tn micuța localitate tl- 
rolezâ KIelnarL unde trăiește 
Anne Marie, va fi mare sărbă
toare.»

Călin ANTONESCU

ȘTIINȚA BACĂU
PE LOCUL III IN TURNEUL 

DE HANDBAL FEM|N|N 
DE LA LEIPZIG

Simbătă și duminică la Leipzig 
a avut loc un turneu intcnxațio- 
nal feminin de handbal, cu parti
ciparea unor formații deosebit do 
valoroase, campioana țării noas
tre. Știința Bacău, a reușit să în
vingă cu 12—10 pc A.Z.S. Wro
claw (Polonia) și cu 13—12 pe 
S.C. Leipzip ocupind locul III. 
Ea a fost Întrecută de Spartak 
Kiev (10—15) și de T.S.C. Berlin 
(11—12) Iată clasamentul fLnal : 
1. T.S.C. Berlin 7 p. 2. Spartak 
Kiev 6 p. 3. ȘTIINȚA BACAJ 
4 p, 4. S.C. Leipzig 3 p, 5. A.Z.S, 
Wroclaw 0 o.

0 SOLĂ CA1PI0ANA MONDIALĂ DE PATINAJ VITEZA
Desfășurat in orașul norve

gian Hamac, campionatul mon
dial feminin de patinaj viteză 
a fost eîștigat de sportiva so
vietică Natal ia Petrușeva . (24 
ani), care a terminat învingă
toare in trei din cele patru 
probe, tota’.izind la multiatlon 
179.046 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Beth Hei
den (S.U.AJ — 180.163 p, Eva

Jensen (Norvegia) — 180,922 p, 
Sylvia Filipsson (Suedia) — 
181,136 p, Sabine Becker (R.D. 
Germană) — 182,028 p și Sylvia 
Burka (Canada) — 182,065 p. 
în ultima zi, Natalia Petrușeva 
a ocupat primul loc în proba 
de 1000 m, cu timpul de 
1-25.54, iar Eva Jensen a cîș- 
tigat cursa de 3 000 m, în 
4'37,45.

BUCURIILE PRIMĂVERII, SPERANȚELE TOAMNEI, AMĂRĂCIUNILE ANULUI...
Anul fotbalistic înseamnă, de 

fapt, pentru cupele bătrlnului 
nostru continent două ediții: una 
care se sfirșește, încununlnd cele 
mai bune echipe de club europe
ne, și alta care debutează, all- 
mentînd. cu fiecare fază care se 
consumă, speranțele celor rămase 
în cursă.

1979 a adus p. estigioasele trofee 
ale fotbalului european în vitri
nele cluburilor Nottingham Forest 
(Cupa campionilor europeni), 
C.F. Barcelona (Cupa cupelor) și 
Borussia Monchengladbach (Cupa 
U.E.F.A.). tn prima competiție 
continentală intcrcluburi — care 
reunește, la start. In flecare 
toamnă, campioanele naționale — 
pentru a treia oară consecutiv, 
soccerul englez și-a dovedit su
perioritatea După ce F.C. Liver
pool » eîștigat C.CJ5. tn 1977 si 
1973. iată că rivala acesteia din 
ultimii ani. Nottingham Forest, 
reușește să-și întreacă adversara 
nu numai în prima ligă engleză, 
ci și In competiția continentală, 
campioana Angliei și-a dovedit 
forța competitivă mai ales prin 
victoriile del semifinale — asu
pra echipei vest-germane, F.C. 
Koln. si in finală — unde a în
trecut pe surpriza ediției 1978—79, 
F.F. Malmo (1—o, gol înscris Cle 
Trevor Francis). Imediat după

această finală Inedită de pe sta
dionul olimpic din Muncben 
(pentru prima dată în istoria 
competiției, in ultimul act s-a 
aflat a echipă suedeză), Brian 
Clough, creatorul team-ului din 
Nottingham, declara cu Încredere: 
„Acesi succes «te doar începu
tul unui ciclu in care echipa mea 
va încerca să egaleze performan
țele unor cluburi celebre, ca Beai 
Madrid. Ajax Amsterdam șl Ba
yern Munchen*. Nu știm, încă.

două decenii... in urmă, iar dm 
punct de vedere spectacular mult 
peste încleștarea surdă prezentă 
de obicei azi ia paradele cu mi
ză. Echipa Iui Asensi, Bexach șt 
Kranki a eîștigat de justețe. In- 
scriindu-și pentru prima aarâ 
numele in palmaresul acestei 
competiții, după ce cu ani tn 
urmă, s-a numărat printre prin
cipalele protagoniste ale Cupei 
U.E.F.A. In ceea ce-1 privește pe 
austriacul Kranki, go’.geterul edi

Cupele europene de iolbtil intcrcluburi 1919-1930

dacă pronosticul managerului en
glez se va adeveri, dar în actua
la ediție, deținătoarea trofeului 
nu ma; arată aceeași formă ca în 
cea precedentă, fapt demonstrat 
și de evoluția mediocră șl osci
lantă din campionatul englez. 
Sorții t-au adus în cale, in pri
mul tur, tot pe campioana Sue
diei (de data aceasta, Oesters 
Vaexjo) și apoi pe F.C. Argeș Pi
tești.

Finala Cupei cupelor, de la 
Basel, dintre C.F. Barcelona șl 
Fortuna Diisseldorf, s-a plasat 
prin numărul golurilor (4—3) cu

In cei- trei competiții europene intcrcluburi, miine. la Roma, 
vor fi stabilite partidele din sferturile de finală. In așteptarea sor
ților se află: Hamburger S.V., Celtic Glasgow, Real Madrid, Hajduk 
hput, Ajax Amsterdam, Dynamo Berlin, R.C. Strasbourg și Not
tingham Forest (C.C.E.); Arsenal, C.F. Barcelona, I.F.K. Goteborg, 
N.K. Rijeka, F.C. Nantes, Dinamo Moscova, Juventus Torino, Va
lencia C.F. (CUPA CUPELOR); F.C. Kaiserslautern, V.f.B. Stuttgart, 
Lokomotiv Sofia, Eintracht Frankfurt, Bayern MOnclun, St. Etienne, 
Zbrojovka Brno, Borussia Monchengladbach (CUPA U.E.F.A.).

ție! precedente, acesta figurează 
acum pe tabloul marcatorilor din 
campionatul spaniol doar cu un 
singur gol i Dealtfel, se pare că 
faimosul „goleador" nu-și va mal 
reînnoi contractul, clubul cata
lan avindu-1 în vizor pe nu mai 
puțin celebrul Kevin Keegan, fot
balistul nr. 1 al Europei in ulti
mii doi ani. Finalista ediției 
1978—79, Fortuna Dusseldorf, a 
pășit, însă, cu stingul în ediția 
actuală, fiina eliminată in toam
na trecută de Glasgow Rangers, 
aceasta din urmă fiind la rtn- 
du-1 scoasă din competiție in 
turul U de - către C.F. Valencia, 
formația unul alt atacant de mar
că, nr. 1 al „El Mundial“-ulul 
1973, argentinianul Mario Kempes. 
Reprezentanta noastră în Cupa 
cupelor. Steaua a Ieșit din turul 
n, chiar dacă după prima man
șă de la Nantes presa franceză 
de speclall'ate considera că eehl-

pa bucureșteană va trece victori
oasa Ia sferturile de finală...

Dacă In ediția procedentâ a 
Cupei U.E.F.A* in sferturile de 
finală se aflau calificate trei e- 
chioe vest-germane. trofeul re
venind uneia dintre acestea. Bo
russia Monchengladbach (Învingă
toare în dubla manșă cu Steaua 
Roșie Belgrad: 1—1 și i—0), in 
aceeași fază a competiției la ac
tuala ediție =>e află in cursă toa
te cel? 5 reprezentante ale ,,Bun
el esligii*. Nu exagerăm deloc cind 
afirmăm eă însăși deținătoarea 
trofeului, Borussia Monchenglad
bach, a obținut cel mai greu ca
lificarea In sferturile de finală, 
echipa studenților craicveni ser
vind u-i o replică deosebit de vi
guroasă, arbitrajul părtinitor din 
partida de la Monchengladbach 
determinlnd eliminarea formației 
românești. Universitatea Craiova 
și-a marcat prezența in actuala 
ediție a Cupei U.E.F.A. și prin 
remarcabilele victorii asupra re
putatei formații britanice Leeds 
United, cea de pe stadionul Elland 
Road constituind primul succes 
al fotbalului românesc pe gazon 
englezesc. După ce. la scurgerea 
timpului regulamentar de joc, 
Dinamo București, cealaltă repre
zentantă a fotbalului nostru, era 
ca șl calificată în optimile de 
finală, arbitrul suedez Erik Fre- 
derikson a așteptat... minutul 93 
și, astfel, Eintracht Frankfurt a 
obținut o calificare norocoasă, la 
care suporterii nici nu mal spe
rau

Paul SLÂVESCU 
Ion OCHSENFELD

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Berlin, Marita 

Koch a stabilit cea mai bună 
performanță mondială pe teren 
acoperit tn proba de 100 m : 11,15 
(v.r. 11,29). • La College Park 
(S.U.A.) Nehemiah a alergat 60 
yarzi garduri in 7,01.

AUTO • Marele premiu al Ar
gentinei (FI) a fost eîștigat da 
australianul Alan Jones cu o me
die orară de 183,443 km,

FOTBAL • La Melbourne Seî. 
statului Victoria — Steaua Roșie 
Belgrad 2—1 (0—0) • în finala 
de la Abidjan : St. Etienne — 
Nancy 1—0 ; pentru locul 3—4: 
..Elephants" (Coasta de Fildeș) — 
Eln-tracht Frankfurt 4—3 (după 
U m).

HANDBAL • în finala „Cupei 
Mării Baltice*4 U.R.S.S. — R.D. 
Germană 18—ÎS (11—10) ; pentru 
locurile 3—4 : R.F. Germania (A> 
—• R.F. Germania (B) 20—15 
(10—7); pentru locurile &—6: Da
nemarca — Islanda 28—20 (14—9): 
pentru locurile 7—8 : Polonia — 
Norvegia 23—18 (12—8).

PATINAJ • în concursul sprin-1 
terilor de la Davos, americanulj
Eric Heiden a stabilit un nou re^ 
cord mondial pe 1 000 m cu 1 !13.60 ’ 
(v.r. 1:13,99). in clasamentul final 
Heiden a ocupat primul loc cu 
150,255 p (record mondial).

SCHI • Proba masculină de 
slalom special de la Kitzbiiehl 
(Austria) a fost cîștigată de An

dreas Wenzel (Liechtenstein), urmat 
de Christian Neureuther (R.F.G.) 
și Jacques Liithy (Elveția). In 
clasamentul general conduce Wen
zel cu 110 p, urmat de In gem ar 
Stenmark (Suedia) 93 p.

ȘAH • înaintea ultimei runde 
în turneul de la Hastings con
duce englezul John Nunn cu sVî P

TENIS • în finala de la Perth. 
Dibley — Delaney 6—1, 6—4. • în 
finala turneului feminin de ia 
Cincinnati: Tracy Austin — Chris 
Evert-Lloyd 6—2, 6—2 !

TENIS DE MASA • în finalele 
turneului de la Brighton : Dou
glas — Day (ambii Anglia) 3—0 ; 
la simplu (f) : HammerSTey (An
glia) — Uhlikova (Cehoslovacia) 
3—0.

TURNEUL DE FOTBAL 
DE LA BOGOTA
La Bogota. în ce! de-al doi

lea meci al turneului interna
țional triunghiular de fotbal, 
echipa Columbiei a terminat ia 
egalitate : 1—1 (0—1) cu selec
ționata divizionară din Unga
ria. Oaspeții au marcat în mi
nutul 29 prin Sokolay, iar gaz
dele au reușit să egaleze prin 
Sarmiento, în min. 53. Miercuri 
la Caii, echipa Columbiei întâl
nește selecționata divizionară 
din România.
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