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Invingînd și ln meci retur (15-13) pe handbalistele de la Tranbjerg

CONFECȚIA BUCUREȘTI S-A CALIFICAT
ÎN SEMIFINALELE

Sîmbătă după-amiază, Pala
tul sporturilor și culturii din 
Capitală a găzduit întilnirea 
retur dintre Confecția Bucu
rești și I. F. AIA Tranbjerg 
Aarhus (Danemarca), progra
mată în cadrul sferturilor de 
finală ale „C-ipei cupelor" la

,CUPEI CUPELOR"
Meciul de sîmbătă a confir

mat anticipările noastre. Tranb
jerg a reliefat calitățile hand
balului danez : pregătire fizică 
excelentă, apărare agresivă, 
foarte dîrză, mobilă, și un atac 
bazat în general pe aruncătoa
rele de „afară" (in care Bente

în splendidul decor de la „Izvorul Mureșului^

„SERBĂRILE ZĂPEZII"-O DEPLINĂ REUȘITĂ
IZVORUL MUREȘULUI, 3 

(prin telefon). Frumoasele pla
iuri harghitene au găzduit cea 
de a doua etapă a „Serbărilor 
zăpezii", manifestare cultural- 
educativă distractivă și recrea
tivă, inițiată fn cadrul „Jocu
rilor tineretului". Aici, la Izvo
rul Mureșului, la poalele Hăș- 
mașului Mare, intr-un mirific 
decor de iarnă, a fost „cartie
rul general" al serbărilor.

La aceste serbări ș-au prezen
tat alte reprezentative decit ce
le care au concurat în prima e- 
tapâ, la Predeal : județele Har
ghita, Bistîița-Năsăud, Sucea

va și Maramureș. Cei pregătiți 
să facă față diferitelor probe de 
îndemînare, unele cu pronun
țat caracter sportiv, au fost ti
neri de diferite profesii. Prin
tre ei s-au aflat Elena Luca — 
muncitoare la LJ.I.C. Suceava, 
Tibor Baro — mecanic de lo
comotivă la Vlăhița, Martha 
Viszoli — profesoară de educa
ție fizică în comuna Ditrău, 
loan Remetean — frezor Ia Ba
ia Mare, Cornel Pirvulescu — 
subinginer la C.P.L. Maramu
reș, Ion Tontea — inginer a- 
gronom la C.A.P. Sălsig ș.a. 
întrecerea dintre cele patru e-

ln plină cursă, ieri, in Parcul Tineretului, in proba de sanie- 
ștafetă Foto : N. DRAGOȘ

Ieri, sub genericul „Daciadei albe“

chipe a fost, deopotrivă, un pri
lej de a se evidenția îndemina- 
rea concurcnților, dar și de di
vertisment. Multe momente din 
program au stîrnit hohote de 
ris în rîndurile spectatorilor și 
ale participanților. Unul dintre 
ele : partida de hochei între 
patru formații ai căror jucători 
au fost in „clâpari" și nu pe 
patine, disputată pe un teren 
cu patru porți. în prima zi, 
concursul a avut loc numai pe 
patinoar, cele patru județe stră- 
duindu-se să acumuleze puncte 
în probe care de care mai năs
trușnice, începind cu tragerea 
la țintă cu bulgări de zăpadă 
și terminînd cu amintita parti
dă de hochei sau cu jocul de 
popice în care s-a aruncat nu 
cu bile, ci cu... cuburi. Disputa 
a fost foarte strînsă și, după 
prima zi, la egalitate se aflau 
reprezentativele județelor Har
ghita și Suceava.

în cea de a doua zi, o poves
te de iarnă, pe zăpadă, pe schi
uri bineînțeles, intitulată „Ne
maipomenitele întîmplări ale

Modesto FERRAR1NI

(Continuare în pag. 2-3)

UN FRUMOS FESTIVAL BUCUREȘTEAN 
AL SPORTURILOR Dl IARNA

Duminică dimineață a fost 
mult soare. Au fost și mulți 
copii in Parcul Tineretului din 
Capitală. A fost finala întrece
rilor zilnice de pină acum la 
sanie, schi, patinaj, construc
ții din zăpadă etc. A fost mult 
așteptatul „Festival bucureștean 
al sporturilor de iarnă", orga
nizat in cadrul „Daciadei albe", 

sute și sute de pionieri șl 
elevi din toate sectoarele.

Concursul a inceput la ora 
9, adică in momentul cind or
ganizatorii ..cronometraseră" e- 
xact două ore de lucru intens 
in aerul înghețat al dimineții: 
pirtie pentru „alpine" — 6 
porți ! — pe Dealul Mărțișo
rului, pirtie nouă pentru sa- 
nie-ștafetă (cea veche fusese 
„tocată" in zilele de antrena

ment, pină la iarbă). Apoi, ste- 
gulețe la schi fond, ultima 
„față" la patinoar, liste lungi 
cu înscrieri la sanie-coborire — 
pe școli generale, pe licee, pe 
categorii de virstă, pe catego
rii de sănii...

Deci, cind organizatorii (in
structori, tehnicieni, profesori 
de educație fizică din toate cele 
șase sectoare ale Capitalei) au 
spus „start", mii de copii și-au 
inceput alunecarea vijelioasă pe 
schiuri, pe patine, pe sănii, pe... 
folii de plastic scoase la iu
țeală de prin buzunare (sigur, 
în „afară de concurs").

Vașile TOFAN

(Continuare în pag. 2—3)

Dispută pentru minge intre 
Petrof șl stratan, in meciul 
de duminică cei mai buni ju
cători ai echipelor Politehni
ca C.S.Ș. 2 București și C.S.U. 
Galați

Foto : B. VASILE

Virginia Constantinescu, faultată evident de două jucătoare da
neze, t-a obține o aruncare de la 7 m pentru Confecția

Foto : D. NEAGU
handbal feminin. Obținînd vie 
toria si în această a dqjia man
șă — CONFECȚIA — TRANB
JERG 15—13 (8—6) —, formația 
pregătită de antrenorul Vale- 
riu Gogâltan s-a calificat pen
tru semifinalele prestigioasei 
competiții continentale. _ Cîsti- 
gătoarea „Cupei României" — 
care a învins în ambele întîl- 
niri cu același scor: 15—13! — 
a depășit-o astfel pe dețină
toarea „Cupei Danemarcei" cu 
scorul general de 30—26.

Lauridsen joacă un rol impor
tant, ea înscriind 12 din cele 
26 de goluri ale formației). Ast
fel, disputa a fost echilibrată. 
Este adevărat, aceasta și pen
tru faptul că reprezentanta 
noastră, Confecția, n-a putut 
trece peste emoțiile evoluției 
în fața entuziastului public 
bucureștean. Ea a evoluat cris-

Hristache NAUM

(Continuare în pag a 4-a)

S-a reluat „Cupa României" la volei

JOCURI BUNE, DAR Șl DATORII

Atacul voleibaliștilor de la Steaua va depăși și de această dată
blocajul echipei din Bacău

După aproape cinci săptămîni 
de vacanță, echipele din pri
mul eșalon al voleiului și-au 
reînceput, sîmbătă și duminică, 
disputele din cadrul „Cupei Ro
mâniei". Iată amănunte de la

Foto : V. BAQEAC 

partidele primei etape a retu
rului :

FEMININ
RAPID — OLIMPIA ORA

DEA 3—0 (10, 12, 12). Un meci

A început returul Diviziei A la baschet masculin

DINAMO BUCUREȘTI -
VICTORII ÎN DEPLASARE

Campionatul na
țional de baschet 
a fost reluat cu 
meciurile etapei I 
a returului. Rezul
tate și unele amă
nunte de la aceste 
meciuri :

POLITEHNICA 
C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — C.S.U. 
GALAȚÎ 2—0 ; 
74—65 (39—31)
și 87—82 (42—
44). Sîmbătă, gălă- 
țenii au ținut pa
sul pină în min. 
17 (scor 31—31),. 
după care au fost 
depășiți destul de 
categoric de tî-

năra formație bucureșteană, la 
care, cu acest prilej, și-a fă
cut debutul în Divizia A Gheor- 
ghe Pascu (1,90 m, născut in 
1960, provine de la C.S.Ș. Tg. 
Mureș — antrenor Ernest Tor- 
day). A doua zi, meciul a avut

un final cu adevărat dramatic 
din minutul 38, la scorul de 82— 
71 pentru C.S.U. Galați (care 
pînă aici realizase un joc re
marcabil), oaspeții nu au mai 
înscris nici un punct (!?), în 
vreme ce gazdele — impulsio
nate de Petrof (cel mai bun 
de pe teren) — au remontat și 
au cîștigat ! Coșgeteri : Stratu- 
lat 18+24, Petrof 6+19, res
pectiv Stratan 6+23, Corjos 6+ 
34.

STEAUA — POLITEHNICA 
C.S.Ș. UNIREA IAȘI 2—0 : 87— 
60 (51—32) și 85—54 (41—26). 
La Steaua am remarcat (dumi
nică) intenția de a folosi pre
singul temporar ; ieșenii, lipsiți 
de un jucător de bază (Pomir- 
lă), au făcut față ceva mai bi
ne doar în întrecerea de sîm
bătă. Coșgeteri : Cernat 21+16, 
Opșitaru 17+18, respectiv Moi-

(Continuare în pag. 2-3)

șters sub toate aspectele, în 
care echipele nu au arătat ni
mic deosebit, în afara... gre
șelilor (la preluare, la serviciu, 
la dublaj, în atac, de așezare 
în teren ș.a.). în lipsa unor 
trăgătoare eficiente, cu forță, 
acțiunile la fileu au fost — 
de ambele părți — lipsite de 
eficacitatea necesară, preferîn-

NEONORATE...
du-se mingile „puse", cu rost 
sau fără. De asemenea, clari
tatea acțiunilor la fileu a fost 
îngreunată și de lipsa de ins
pirație a coordonatoarelor, care 
n-au „stimulat" prin nimic pe 
atacante. Giulcștencele au cîș
tigat datorită unui plus de o- 
rientare tactică în finalurile 
seturilor și nu unei superiori
tăți evidente. Dealtfel, orăden- 
cele s-au aflat deseori la con
ducere, dar n-au reușit nicio
dată să se impună, chiar cind 
avantajul părea decisiv, cedînd 
cu ușurință punctele în mo
mentele cheie. în absența „prin
cipalului" delegat de federație, 
partida a fost arbitrată bine de 
bucureștenii A. Nedelcu și V. 
Ionescu. (EM. F.)

ȘTIINȚA BACĂU — FARUL 
CONSTANȚA 3—2 (10, -7, -7, 
10, 7). După aproape două ore, 
studentele au reușit să se inv- 
pună pentru prima oară în 
ultimii ani în fața echipei de 
pe litoral, la capătul unui joc 
foarte bun, în care s-au remar
cat Lucia Mateș, Valerica Va
ier, Kati Tcacenco de la gazde, 
respectiv Iuliana Enescu, Ve
ronica Cercel și Carmen Mari
nescu. Arbitri : N. Grigorescu 
— București, N. Georgescu — 
Ploiești. (Ș. Neniță — coresp.)

PENICILINA IAȘI — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 
3—0 (9, 8, 8). Gazdele, bine 
conduse de Ana Chirițescu, s-au

(Continuare ln pag 2-3)

ADRIAN PROTEASA, 
121 m LA ÎNĂLȚIME, 

NOU RECORD 
AL ROMÂNIEI

în cadrul unui concurs inter
național de atletism pe teren 
acoperit desfășurat Ia Buda
pesta, Adrian Proteasa a stabi
lit un nou record republican de 
sală la săritura în înălțime cu 
2,21 m (vechiul record îi apar
ținea, cu 2,20 m). Proteasa s-a 
clasat al doilea, proba fiind 
ciștigată de atletul ungur Gi- 
bicsar cu 2,23 m.



in concursul International de patinaj de la Budapesta

VITEZISTUL NOSTRU ANDREI ERDELYI
A V

A CIȘTIGAT
La, concursul internațional de 

patinaj viteză de la Budapesta, 
la care au evoluat alergători 
din Austria. Cehoslovacia. R.D. 
Germană. Polonia. România si 
Ungaria, reprezentantul țării 
noastre. Andrei Erdelyi. din 
lotul olimpic, a terminat victo
rios în două probe, la 3000 m 
— în 4:27,7 și la 5000 m — 
7:39,80, iar în clasamentul po- 
liatlonului mic s-a situat pe 
locul secund cu 177,606 p. cîș- 
tigătorul. Fr. Handke (R.D.G), 
realizînd 177.491 p.

în același concurs, după cum 
ne relatează antrenorul E. Ul
rich, rezultate mulțumitoare au 
obținut și tinerii patinatori ro
mâni T. Faraoneanu — locul 6 
la 500 m cu 42.97 (a cîștigat Fr. 
Handke cu 40,96. iar A. Erdelyi

UN FRUMOS FESTIVAL BUCUREȘTEAN
(Urmare din pag I)

La sanie-ștafetă, echipajele 
erau alcătuite din doi „trăgă
tori". care bateau nărăvaș din 
bocanci pe linia de plecare, 
scoțind pe nări colaci mari ds 
aburi. Mai puțin sub „presiu
ne" se afla pasagerul, tolănit 
in sanie, „frinar" în caz de 
nevoie, sprinter de clasă cind 
rămînea de... sanie si trebuia 
să-și ajungă din urmă coechi
pierii care, despovărați de mica 
sarcină, fugeau mai cu spor.

Ținind seama de numărul 
mare al concutenților, profeso
rii Ion Pascu și Gheorghe Slă- 
buțeanu dădeau plecarea la cite 
două echipaje o dată, culoarele 
ocupîndu-se prin 'tragere la 
sorți. 0 Ce scoli reprezentau?
• Sintem pionierii George Tiz 
și Ladislau Balanov din clasa 
a Vl-a. reprezentăm Școala 
generală nr. 3. iar colegul din 
sanie se numește Florian Cojo- 
caru și este elev în clasa a V-a 
la Școala generală nr. 15 • 
După felul cum sînteti echipați 
păreți un echipaj imbatabil. • 
Chiar sintem, ne batem pentru 
primele locuri ! 0 Adevărat ?
• Păi. altfel. ce-ar spune 
..școala", ce-ar spune cei de 
acasă ? Cei de-acasă fiind Ovi- 
diu Balanov — maistru lăcă
tuș la Grivița Roșie. Gheorghe 
Tiz — inginer la I.M.M.R. Gri
vița Roșie. Mihai Cojocaru — 
medic militar.

Animație, voie bună și Ic 
schi, pe pirtia de la „Mărțișor". 
Prof. Felicia Urziceanu a venit 
cu redutabila grupă de mici 
„alpini" de la Liceul „Ion 
Creangă". Cel mai iute printre 
porțile colorate : Liviu Ijacu,

DIVIZIA A LA BASCHET MASCULIN
•U'mare din pag I)

sescu 22+12. Măgurean 6+15. 
(D. STĂNCULESCU).

FARUL CONSTANȚA — RA
PID BUCUREȘTI 2—0 : 70—69 
(42—37) și 73—68 (39—34). Pri
mul meci a fost deosebit de e- 
chilibrat, dar de nivel tehnic 
scăzut și cu un final plin de 
nervozități, cauzat, în mare 
măsură, de deciziile eronate ale 
arbitrului Mihai Aldea. în ulti
mele secunde, Gh. Dumitru, de 
la Rapid, a ratat două aruncări 
libere . Duminică, gazdele au 
luat inițiativa încă din min. 11

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 3 

FEBRUARIE 1980

I. Ascoli — Pescara 1
II. Avellino — Catanzaro 1

III. Cagliari — Udinese 1
IV. Fiorentina ■>— Torino 1

V. Inter — Bologna x
VI. Juventus — Milan 1

VII. Perugia — Lazio x
VIII. Roma — Napoli x

IX. Atalanta — Bari x
X. Lecce — Palermo x

XI. Sampdoria — Lanerossi x
XII. Temana — Como 1

XIII. Verona — Cesena î
FOND TOTAL DE CIȘTI- 

GURI : 674.176 LEL

JLECTORA7
Astăzi, la ora 12,30, în sala Dalles, în cadrul Uni

versității cultural-științifice, va avea loc Lectoratul cu 
tema : „INSTRUIREA PROGRAMATA ÎN PROCESUL 
DE ANTRENAMENT", susținut de clubul sportiv Ra
pid București — prin lectorii Tedi Niculescu, Vaîeriu 
Țăranu, Mihai Zaharia și Gheorghe Iliuță.

DOUA PROBE
s-a clasat pe locul 7 cu 43,0) 
și locul 8 la 1500 m cu 2:19,18, 
A. Lakatos — poziția a 9-a la 
5000 m cu 8:37,50 și Eva Mol
nar — trei locuri șapte la 500 
m (47,91). la 1500 m (2:34,5) și 
3000 m (5:27,93). în clasamentul 
general. Eva Molnar a ocupat 
locul 6 (13 concurente) cu
204,740 p — nou record româ
nesc de iunioare I (v.r. 206.072

întrecerile campionatului na
tional de sprint la seniori, care 
trebuiau să se dispute simbătă 
și duminică pe patinoarul na
tural din Miercurea Ciuc, s-au 
amînat din cauza timpului ne
prielnic pentru pregătirea pis
tei de concurs.

elev in clasa a VlII-a. Dar mi
ca „Olimpiadă albă" din Par
cul Tineretului înseamnă și în
treceri de patinaj, concursuri 
de schi-fond, sanie-vitezi (nu 
știm cite manșe, că înscrieri 
s-au făcut mereu!), inseamnă 
construcții din zăpadă etc. Iar 
dacă, să zicem, ai înghețat — 
organizatorii au prevăzut totul! 
— mergi peste drum, la „Teh- 
nic-clui>“ (tenis de masă), la 
„Rangheț" (șah), la Palatul 
sporturilor și culturii (gimnas
tică).

„SERBĂRILE
(Urmare din pag 1)

lui Făt-frumos la Izvorul Mu
reșului", a fost splendidă. Pa
tru copii, Feți-frumoși, au fost 
trimiși de tatăl lor în căutarea 
Zînei zăpezilor. Pe drum au în- 
tîlnit diverse personaje din 
basme, Baba Cloanța, Gerilă, 
Flăminzilă etc. Fiecare „epi
sod", prilej de a face mișcare, 
dar și de mult... haz. Intere
santă apariția Zmeului-zmeilor 
(de fapt, deltaplanistul Ion Con
stantin Gheorghe, din Mediaș), 
sosit din aer pe pista serbărilor.

După două zile, au fost decla
rate cîștigătoare reprezentati
vele județelor Harghita și Su
ceava, la egalitate de puncte, 
urmate de Bistrița-Năsăud și 
Maramureș.

Dar nu acest clasament con
tează. Celor care au fost aici, 
în aerul curat de munte, le-au 
rămas multe amintiri frumoase: 
peișajele harghitene, splendida

Vi nu au mai cedat-o. Mențio
năm că în penultimul minut de 
joc Țurcanu (Rapid) l-a lovit 
pe Bâiceanu (Farul) ; arbitrul 
Aldea i-a eliminat pe amindoi, 
deși constănțeanul nu a ripos
tat Coșgeteri : Bâiceanu 21 + 
23, Spînu 10+15, Radu 16+8, 
Mânăilă 11+11, respectiv Bu- 
lancea 18+18, Țurcanu 14+12, 
Gh. Dumitra 9+12, Plămadă 
12+4. Arbitri : M. Aldea (Plo
iești) — FI. Baloșescu (Brașov). 
(G. TAMAS-coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — C.S.U. BRAȘOV 2—0: 
85—84 (38—47) și 77—73 (46—
38). Jucând mai organizat oas
peții au condus simbătă pînă 
în min. 37. după care clujea
nul Mircea Barna (cel mai bun 
baschetbalist al zilei) a avut o 
suită de patru coșuri decisive. 
A doua zi, clujenii au cîștigat 
mai ușor decît indică scorul fi
nal. Coșgeteri : Barna 24+16, 
Crăciun 26+20, Gellert 12+22, 
respectiv Moraru 27 + 22. Tecău 
29—12, Benedek 14—21. (M. RA- 
DU-coresp.).

DINAMO ORADEA — DINA
MO BUCUREȘTI 0—2 : 72—100 
(40—49) și 57—101 (35—48).
Coșgeteri : Weber 11+18. Mol
nar 14+12, Nagy 11+12, res
pectiv Niculescu 22+16, Uglai 
15+17, Caraion 12+13. (P. LO- 
RINCZ-coresp.).

C.S.U. SIBIU — I.C.E.D. 2—0: 
98—77 (44—34) și 88—80 (51—38).

CONCURSURI
DE BOB Șl SANIE 

LA SINAIA
SINAIA, 3 (prin telefon). 

Deși vremea a fost capricioasă, 
pe pista din localitate s-au pu
tut desfășura concursurile pro
gramate simbătă și duminică ; 
excepție a făcut competiția de 
bob 2 dotată cu „Cupa Bucegi", 
care a fost amînată pentru 
luni. S-au disputat, deci, „Cupa 
C.S.Ș. Sinaia" la sanie-juniori 
și „Cupa I.E.F.S." la sanie-se- 
niori și la bob 2.

Rezultate. BOB 2 : 1. Bucegi 
I Sinaia (Vulpe-Lovin) 2:19,68 ;
2. C.S.O. I Sinaia (Davidescu-
Mitu) 2:19,92 ; 3. Voința I Si
naia (Secui-Florea) 2:20,07 ; 4. 
Carpați Sinaia (Birligă-Stoica) 
2:20.30; 5. Poiana Cimpina (Chi- 
țu-Bocșa) 2:20,36 ; 6. Voința II 
Sinaia (Hogea-Zabet) 2:20,99 ; 
SANIE SENIORI : 1. Gh. Du
mitrescu (A.S. Armata Brașov) 
2:00,55 ; 21 L Ispas (A.S.A.) 
2.01,42 ; 3. L. Drăgoi (A5.A.) 
204.85 ; SENIOARE: 1. Carmen 
Popovici (I.E.F.S.) 137,62; 2.
Adriana Stoian (I.E.F.S.) 1:40,56:
3. Doina Necula (Carpați Sina
ia) 1:40.68 ; JUNIORI : 1. Gh. 
Pleșa (C.S.Ș. Sinaia) 1:42,85 ; 2. 
G. Marina? (CS.Ș. Sinaia) 
1:43.02 : 1 T. Bucur (CS.O. Si
naia) 1:43.32 ; JUNIOARE: 1. 
Gabriela Haja (C.S.Ș. Vatra 
Dornei) 1:42,86; 2. Dorina Crețu 
(C.S.Ș. Petroșani) 1:45,11 ; 3. 
Cornelia Dimco (LE.F.S.) 
1:45,76.

V. FELDMAN, coresp.

ZĂPEZII“
paradă a portului popular, 
frumoasele spectacole de folclor 
oferite de brigăzi artistice din 
județele participante, mo
mentele de bună dispoziție 
create de o brigadă artistică a 
ghizilor Agenției B.T.T. Bucu
rești, demonstrațiile reprezen
tanților Covasnei (câștigătoarea 
etapei precedente), glumele și 
veselia de aici. Un sondaj-ful- 
ger, efectuat printre concurenți, 
s-a soldat cu același răspuns e- 
dificator : „A fost excelent !“

O frumoasă reușită, deci, ca
re se răsfrânge deopotrivă și a- 
supra organizatorilor „Serbări
lor zăpezii" : C.C. al U.T.C., 
Consiliul Central al sindicatelor, 

Ministerul Turismului, Radiote- 
leviziunea, C.N.E.F.S. și Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste.

GALE DE BOX
Marți 5 și joi 7 februarie 

vor continua în sala clubului 
Grivița Roșie, din Capitală, me
ciurile din cadrul competiției 
de box dotată cu „Cupa 16 
Februarie". în ambele zile, 
galele vor începe la ora 17, 
Participă pugiliști din cluburi
le și asociațiile bucureștene 
Dinamo. Steaua, Rapid, Meta
lul, Energia, Vulcan și altele.

„CUPA
(Urmare din pag. I)

detașat fără dificultate, în fața 
unei echipe care a avut o li
nie a doua foarte slabă. Au 
condus : M. Rusescu — Satu 
Mare, D. Dobrescu — Ploiești. 
(D. Diaconescu — coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— MARATEX BAIA MARE 
3—1 (ÎL -13, 12, 9). Partidă de 
mare luptă, ciștigată pe merit 
de studente. S-au evidențiat 
Marilena Dubinciuc și Maria 
Godja de la învingătoare, res
pectiv Georgeta Cioflinc. Ar
bitri : G. Dumiiriu și i. Ar
meana — ambii din București. 
(T. Costul — coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — DINAMO 0—3 (11, -5, 
-7). Timișorencele au dat o re
plică dirză dinamovistelor, dar 
acestea, mai experimentate, au 
realizat victoria. Remarcări ; 
Doina Cosma de la gazde, res
pectiv Doina Rusu, Irina Pet- 
culeț, Carmen Puia. Arbitri : 
D. Diaconescu — Oradea, V. 
Chioreanu — Cluj-Napoca. (C. 
Crețu — coresp.)

C.S.U. GALAȚI — CHIMPEX 
CONSTANȚA 3—2 (-10, 8, -13, 
7, 10). Partidă disputată, inte
resantă. Remarcări : Elena Șan- 
dor, Elena Dobroschi de ia 
gazde, respectiv Liliana Vădava, 
Emilia Mănăilă. Arbitri : G. O- 
paiț și N. Ionescu — ambii din 
București. (T. Siriopol — co
resp.)

Bl ATL 0NIȘTI1 TINERI IN REAL PROGRES
RÎȘNOV, 3 (prin telefon). Un 

reușit concurs de biatlon pentru 
copia și juniori, dotat cu „Cupa 
orașului Râșnov % s-a desfășurat, 
simbătă și duminică, pe un tra
seu bine amenajat de un inimos 
activ voluntar de arbitri locali, in 
imediata apropiere a acestei pi
torești așezări montane. S-au 
prezentat la start tineri alergă
tori reprezentând principalele 
..furnizoare” ale biatlcnului ro
mânesc : Constructorul Câmpu
lung Moldovenesc, A.S.A. și Di
namo Brașov, C.S.Ș. din Râșnov, 
Vatra Dornei și Miercurea Ciuc 
și C.S.O. Sinaia. Beneficiind de 
largul concurs al torurilor locale 
și de asistența tehnică a unui 
corp de profesori de specialitate 
competent. întrecerea a fost ex
celent organizată : n-au lipsit 
stația de amplificare cu comen
tarii de calitate și anunțuri folo
sitoare, fanfara orașului, steaguri 
și, bineînțeles, cîteva mii de spec
tatori ’ Au participat 170 de biat- 
lonisti. unii de cîte 10—11 ani. 
aflați la primii pași în perfor
manță. fapt care demonstrează 
că baza de practicare a acestui 
sport 6-a lărgit considerabil în 
ultima vreme (acum cîțiva ani,

Campionatul de haltere pe echipe-juniori

PE PRIMUL LOC-C.S.M. CLUJ-NAPOCA
CONSTATĂ, 3 (prin telefon.) 

La sfârșitul săptămânii s-a desfă
șurat în localitate prima etapă a 
campionatului republican pe echi
pe la haltere — juniori. Cu acest 
prilej au fost depășite două re
corduri ale țării la juniori mari, 
autorii lor fiind Petre Becheru 
(Steaua) cu 170 kg la ..aruncat44, 
ia categoria semimijlocie, și Ște
fan Vasile (Chimpex) cu 177,5 kg, 
la „aruncat în cadrul categoriei 
grea-ușoară.

După prima etapă, în clasamen
tul pe echipe (Divizia A) conduce 
C.S.M. Cluj-Napoca cu 93 p, ur
mată de Chimpex Constanța 77 p 
și Olimpia București m p, iar în 
Divizia B pe primele locuri se 
află Unirea Alba Iulia 66 p. se
condată de Rapid Arad cu 63 p.

Tată și primii clasați în întrece
rile pe categorii: muscă — * —
Hie (Olimpia Buc.) 165 kg ; 
Stanciu (Steagul roșu Brașov) 
160 kg ; 8. A. Ovidiu (Gloria Bis
trița) 160 kg ; cocoș — 1. Z. An
dras (C.S.M. Cluj-Napoca) 200 kg, 
2. Gh. Popa (Chimpex Constanța)

1. M.
2. D.

Prima etapă a „Cupei F. R Popice44

ELENA PANA Șl IOSIF TISMĂNAR - ÎNVINGĂTORI
Noul sezon comp-etițional de po

pice s-a inaugurat cu prima eta
pă a „Cupei F.RJP.“, concurs in
dividual rezervat jucătorilor frun
tași din echipele divizionare, care 
a avut loc simbătă pe noua arenă 
cu 6 piste a asociației sportive 
Voința din Ploiești. Confruntarea, 
la care au fost prezenți Și com- 
ponenții loturilor națio-nale aflate 
în pregătire pentru C.M. de la 
Mangalia Nord, din ltuna mai, a 
fost interesantă, majoritatea com
petitorilor obținând rezultate mul
țumitoare pentru actuala etapă 
de pregătire. Selecționații au fost, 
cum era de așteptat, la înălțime, 
dominlnd întrecerile. Campionul 
mondial Iosif Tismânar a cîști
gat clar proba, reușina să sta
bilească și un nou record al are
nei — 914 p.d La fel de bine a 
„mers4 * 6 * * * * * * * 14* și Gheorghe Silvestru, 
component al echipei campioane 
mondiale, care a reușit, de ase
menea, să treacă de granița celor 
900 p.d. La fete, locurile fruntașe 
au revenit jucătoarelor din lot —

cîștigătoare Elena Pană — cu ex
cepția celui secund, ocupat 
mod merituos de gălățeanca * 
Radu.

Iată rezultatele tehnice — 
(100 lovituri mixte) : 1.
Pană (Voința Buc.) 7 p (421 _____
2. Elena Radu (Voința Galați) 5 p
(414), 3. Elena Andre-escu (Voința 
Buc.) 4 p (410 — la „izolate" 141).
4. Silvia Raici-u (Larwnet Buc.)
3 p (410 — 124). 5. Elisabeta Ba
dea (Voința Buc.) 2 p (410 — 119),
6. Elena Trandafir (Laromet Buc.) 
1 p (406). BAjETI : 1. I. Tismănar 
(Rulmentul Brașov) 7 p (914), 2.
Gh. Silvestru (C.F.R. Constanța')
5 p (903), 3. Al. Cătineanu (Glo
ria Buc' 4 p (876), 4. Al. Tudor 
(Olimpia Buc.) 3 p (874), 5. I. 
Bice (Voința Buc.) 2 p (673), 6.
Gh. scholtes (Aurul Baia

asigu- 
de po- 
P. Tu- 
(T. R.).

tehnică, cîștigat „pe merit de t 
gazde. (V. Popovici — coresp.) I

EXPLORĂRI B. MARE — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 (6, ■
14, 13). După 10—0 în setul în- I 
tîi, se întrevedea o victorie fa- • 
cilă a gazdelor. Dar, în seturile . 
următoare, brașovenii s-au lă- | 
sat cu greu depășiți, ei aflîn- | 
du-se deseori la conducerea 
jocului. Remarcări : Arbuzov, I 
Mihalca, Ignișka (E), Covaci, I 
Floarea (T). Arbitri : I. Stoica 
— Bacău, M. Herța — Cluj-Na- ■ 
poca. (V. Săsăranu — coresp.) I

SILVANIA S. SILVANIEI — 1 2 * 
DELTA TULCEA 3—1 (4, 11, . 
-11, 14). Victorie meritată, în I 
urma unui joc antrenant. Re- • 
marcări : Băroiu, Chiș, Strauff 
(S), R. Enescu, Ștefu (D). Ar- I 
bitri : L. Pop — Cluj-Napoca, | 
V. Szacacs — B. Mare (S. Ște
fan — coresp.)

ROMÂNIEI" LA VOLEI I -
MASCUUN

CALCULATORUL — DINA
MO 0—3 (-13, -8, -12). Meci de 
bună factură tehnică, în care 
doar lipsa de concentrare în fi- 
naluri și de forță în atac — ar 
trebui încercată integrarea în 
joc mai rapidă a lui Vărzaru, 
care a evoluat bine, dar prea 
puțin — i-a privat pe elevii 
prof. M. Șerban de un posibil 
succes. Remarcați : Chițigoi, Po
pescu, Șulea, Steriade (C), Pă- 
ușescu, Tutovan, Chițiga (D). 
Arbitri : V. Ionescu — I. Ni
culescu, ambii din București. 
(Gh. Lazăr — coresp.)

STEAUA — VIITORUL BA- 
CAU 3—0 (3, 4, 5). Joc la dis
creția bucureștenilor, care au 
cîștigat in numai 40 de minute. 
Oaspeții s-au prezentat slab, în 
special la primire, steliștii re
alizînd numeroase puncte direct 
din serviciu. Arbitri : I. Mar
tin — Cluj-Napoca, Al. Drago- 
mir — București. (N. Matc- 
escu).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— PETROLUL PLOIEȘTI 3—0 
(10, 11, 15). întâlnire disputată, 
în care victoria a revenit lo
calnicilor, datorită acțiunilor 
mai viguroase la fileu. Remar
cări : Cionca, Csic, Bugarschi 
de la învingători, respectiv Chi- 
șu și Istratc. Arbitri: V. Chio
reanu — D. Diaconescu. (C. 
Crețu — coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— C.S.M. SUCEAVA 3—1 (9, 
-10, 6, 4). Meci de slabă factură

: ju-
(ASA)

existau in întreaga țară 20—30 dc 
copii și juniori biatloniști). De 
asemenea, s-au făcut uncie 
ameliorări ale procesului de pre
gătire specifică, de vreme cc, 
iată, la Râșnov, unii concurenți 
au demonstrat că și-au însușit 
destul de corect tehnica alergării 
pe schiuri și principiile generale 
ale tragerii cu pușca. In plus, 
am asistat și la o premieră în 
țară : întrecerea specială de a- 
lergare pe schiuri și tragere cu 
arme cu aer comprimat în țin
te aflate la 10 metri !

REZULTATE TEHNICE : 
niorî I : 1. Ș. Marton t ,
lhl8.07 ; 2. I. Cojocaru (Dinamo) 
lh25,02 ; 3. M. Rucăreanu (Rîsno-v) 
lh28,40 ; juniori II ; 1. R. Luțea 
(ASA). 2. M. Rădulescu (Vatra 
Doraei), 3. V. Pelin (Bnașovia) ; 
copii I : 1. I. Frighenciu (Râș
nov), 2. I. Bărăscu (Râșnov), 3. 
Gh. Olteanu (Brașovia); copii II: 
1. N. Adrian, 2. N. Vo*rnicu, 3. 
D. Cristolovean.u (toți Rîșnov) ; 
copii III • 1. D. Maghiar. 2. M. 
Cimpcia. 3. V. Tret (toți Râșnov); 
Ia ștafetă, juniori I, s-a impus 
echipa A.S.A. Brașov.

Radu TIMOFTE

I

I
I
î
I
I
i
I
I
I

2.
3.

190 kg, 3. M. Ciora (Clujeana) 
187,5 kg ; pană — 1. G. Kerckeș 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 220 kg, 2.
1. Pastor (Rapid Arad) 195 kg,
3. R. Tănase (Unirea Iași) 1S0 kg; 
ușoară — 1. Roșu (Chimpex 
Constanța) 247,5 kg, 2. I. Ujvarosd 
(Rapid Oradea) 235 kg, 3. P. Taș- 
nadi (C.S.M. Cluj-Napoca) 232,5 
kg ; semimijlocie — 1. P. Becheru 
(Steaua) 3,9D kg, 2. I. Dumitrescu 
(Chimpex Constanța) 267,5 kg, 3. 
P. Nedelea (Gloria Bistrița) 252,5 
kg ; mijlocie — 1. T. Kiskalo
(C.S.M. Cluj-Napoca) 302,5 kg, 
C. Dabija (Chimpex) 300 kg, _ 
C. Antal (Clujeana) 275 kg ; se
migrea — 1. V. Tacaci (Olimpia 
Buc.) 280 kg. 2. I. Cristea (Chim
pex) 275 kg. 3. A. Pop (A.S.A. 
Tg. Mureș) 265 kg ; grea-ușoară 
— 1. V. Ștefan (Chimpex) 310 kg,
2. V. Prunăreanu (Chimpex) 260 
kg. 3. T. Gordes (Unirea Alba 
Iuflia) 260 kg ; grea — 1. V. Blaga 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 300 kg ; su- 
per-grea — 1. M. Schuster (C.S.M. 
Sibiu) 257.5 kg.

Cornel POPA — coresp.
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Gh. SchoTtes (Aurul Baia 
1 p (872).

Organizarea competiției, 
rată de comisia județeană 
pice Prahova (președinte : 
doran), a foct foarte bună.

I
I

CONCURSURI DE 1 
ÎS INSTITUȚIILE MILITARE

Ministerul Apărării Naționale ora 
admitere, pentru anul școlar lSSO-l?! 
tuțij militare de învățămînt:
• Academia militară — facultățile
• Facultatea de medicină militară 1
® Institutul de marină „Mircea ce 

marină militară:
O Școlile militare de ofițeri activi;



P1 AMICALE
L.OVAN 
lovacia) 
y 6 000 

pe un 
partidă 
fevoluat 
să, cînd 
Kun II, 
lovitură 
. După 

scăzut 
aii au 
tot din- 
ult ne- 
Xlbu a- 
y trans- 
tat. Go- 
a fost 

lin. 85. 
: F.C.

Bigan, 
Naom, 

lorescu, 
: Pop, 
Lupău; 
Vesely, 
, Pika- 
latorik,

Galliș. 
întîlni 

.K.V.M.
— co-

puci — Șoiman, Botez, Chitaru. 
Au mai jucat : < Ursache șl I. 
Solomon. (Ilie IANCU — co
resp.)

CHIMIA RM. VlLCEA — OL
TUL SLATINA 3—1 (0—1). Au 
marcat : Mincioagă (min. 33) 
pentru divizionara B, respectiv 
Gingu (min. 60), Savu (min. 
68) și G. Stan (min. 75). Chi
mia : Roșea — Bădilă, Bărbuț, 

Lepădatu — Savu, 
Bădescu — Săvulea, 

Coca II. Au mai fost 
Constantin, Basno, lor- 

G. Stan, Caraba-

Cîrceag,
Cincă, 
Coca I, 
folosiți: 
dan, Ciiean, 
geacr Teleșpan, Gingu și C. Ni- 
colae. (Pavel GIORNOIU — 
coresp.)

„U“ CLUJ-XAPOCA — ILBA 
SEINI 2—0 (0—0). Au marcat : 
Mânu (min. 68 — din penalty) 
și Cimpeanu n (min. 77). Di
vizionara A a jucat in urmă
toarea alcătuire : Bukosi — L. 
Mihai, Dobrău, Moș, I. Mure-

Vunvulea — Jenei, Un-

min. 75 Dorobăț a primit, de 
asemenea, cartonașul roșu, el 
reintrînd în joc ceva mai tir- 
ziu, fără ca arbitrul N. Vasi- 
loiu să observe !! (Constantin 
VlRJOGHIE — coresp.)

A.S.A. TG. MUREȘ — OTE
LUL REGHIN 1—2 (0—1). Go
lurile au fost realizate de Haj- 
nal (min. 66), respectiv Băndilă 
(min. 27) și Eras (min. 67). 
A.S.A. : ~
chiaș, Ispir, Kortesi — Varodi, 
Pîslaru, Both n 
nici, Munteanu. 
Biro II, Szekeli, 
ca. (Constantin 
resp.)

TRACTORUL 
POLITEHNICA LAȘI 0—1 (0—1). 
Unicul gol a fost realizat de 
Cioacă (min. 41). Politehnica : 
Bucu — Enache, Anghelinei, 
Urau. Antoche — Kereși (Flo
rean), Popescu, Coraș — D. Io-

— Marton, Fa- 
Au mai jucat : 
Hajnal și Stoi- 
ALBU — co-

BRAȘOV

ȘOARA 
(o-o), 

jîvezen- 
pe un 

rile au 
min. 61 
i (min.
— Șun- 
arna — 
. Nico- 
II, Co- 
lovschi, 
i, Nucă
— Bcdd,
— Var- 
toichiță, 
mai ju- 
Lasconi, 
i Enes-
— co-

\ a

-ir

s-a înălțat peste apărătorii giurgiuveni. trimițind
~ ' F.C.M. Giurgiu,

Șumulanschi
cu capul spre poartă (Fază din partida Rapid — 

in Giulești) 
Foto :

disputată ieri
Ion MIHÂICĂ

SATU 
;idă di- 
interes 

e spec- 
marcat 

i (min. 
prin 

dureșan 
80). 

Bubela, 
- Leac, 
Țîrban, 
tilizați : 
limpia : 
'Matei, 

encean,
Mure- 
jucat : 

(Nicolae

AU — 
0—0. 

îeață a 
1 balo- 
utilizat 

4angeac 
litrașcu, 
u, Căr-

șan — Mânu, Boca, Hurloi — 
Batacliu, Florescu, Suciu. Au 
mai fost utilizați : Porațchi,
Ciocan, Bagiu, FI. Pop și Cim
peanu II. (Ion LESPUC — co
resp.)

POIANA CÎMPINA — 
TIRGOVIȘTE 0—1 (0—1). 
marcat : Isaia (min. 25). 
iana : Șoacăte — Prunoiu, 
ban, Pancu, Negreanu — Coza- 
rec, Manolache, Ionescu — Pa
vel, Preda, Dorobăț. Au mai 
jucat: Motoroiu, Oblu, Samoilă, 
Sandu, Gherghiceanu și Stăn- 
cioiu. C.S. Tîrgovîște : Stancu 
— Niculescu, Ene, Dumitrescu, 
Constantin — Dumitru, Stan- 
ciu, Kallo — FL Grigore, Ma
rinescu, Isaia. Au mai fost fo
losiți : Voinea, Gheorghe, Nea- 

Alexandru, Popescu. Pie- 
Filipescu, Zamfira, 

Sava și DrăghicL In 
FI. Grigore și Șerban 
eliminați de pe teren

C.S. 
A 

Po- 
Șer-

gu,
troianu,
Greaca,
min. 40,
au fost 
pentru lovire reciprocă, iar în

'acanfele noastre
une de excepție

\IA mărului

de la filialele de iu-;urarea biletelor_ ___  .
n str. Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii
4, Bd. N. Bâlcescu nr. 35 și Cal. Gri-

uri de 
insti-

ile de

Nemțeanu. (P.
— coresp.).
F.C.M. REȘIȚA

nescu, Cioacă. 
DUMITRESCU

F.C. OLT —
3—2 (1—1). Meciul s-a disputat 
sîmbătă. Pentru divizionara A 
golurile au fost înscrise de Pe
tre Petre, Pițurcă și Iamandi. 
în formația reșițeană a evo
luat și fostul portar al echipei 
Steaua, N. Răducanu.

LOTUL U.E.F.A. ’80 — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0). Uni
cul gol al meciului a fost în
scris de mijlocești! Ilic în min. 
78. Selecționata de juniori a 
aliniat formația : Iagăru — Ili
escu, Tătăran, Marinescu, Ma
tei — Niță,------  — '
D. Zamfir, 
mai jucat : 
Ciordaș, Hie și Bolba. (Ludovic 
MARTON — coresp.)

RAPID BUCUREȘTI — 
F.C.M. GIURGIU 2—0 (1—0). 
Aproximativ 8 000 spectatori au 
urmărit un meci disputat, spec
taculos. Giuleștenii au cîștigat 
prin golurile marcate de Șumu- 
lanschi (min. 3) și M. Stelian 

j

Moldovan, Fîșic — 
Boeru, Gabor. Au 
Alexa, Viscreanu,

(min. 63). (D. MORARU-SLIV- 
NA — cocesp.).

METALUL BUCUREȘTI — 
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 
6—0. Partida a avut loc pe u- 
nul din terenurile complexului 
sportiv „Steaua". De remarcat 
că în formația metalurgiștilor a 
evoluat și Dumitru, mijlocașul 
divizionarei A Steaua. (Octa
vian GUȚU — coresp.)

C.S.M. DROBETA TR. SE
VERIN — F.C.M REȘIȚA 1—5 
(0—1). Au marcat : Platagă
(min. 16), Drăgăniță (min. 54), 
Din (min. 60 și 84), Vizitiu 
(min. 82), respectiv Iovan (min. 
80). (M. FOCȘAN — coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA — 
ȘOIMII SIBIU 4—1 (1—0). Au 
marcat : Economu (min. 
Dumitrache (min. 59), Ormini- 
șan (min. 74) și Petcu (min. 
80), respectiv Bogdan (min. 84). 
(I. VLAD — coresp.)

GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. 
SUCEAVA 4—2 (3—0). Golurile 
au fost marcate de Moga, Ber- 
ceanu și Dănilă (2) pentru gaz
de, Petrescu (2) pentru oas
peți. (I. TOMA — coresp.)

PANDURII TG. JIU — DA
CIA ORĂȘTIE 3—0 (1—0). Au 
marcat: Băluță (min. 27), Ră- 
doi (min. 58) si Găman (min. 
76). (M. BALOI — coresp.).

F. C. CONSTANȚA — CI
MENTUL MEDGIDIA 2—0 
(1—0). Peniu (min. 36) și Ignat 
(min. 65) au marcat cele două 
goluri ale meciului. (C. POPA
— coresp.).

unirea focșani — vic
toria TECUCI 4—1 (1—0). Au 
înscris : Sima (min. 10), Pastia 
(min. 52), Alexandru (min. 60) 
și Gheorghiu (min. 78). respec
tiv Florea (min. 88). 
NOLIU — coresp.).

F. C. BRAILA — 
BRĂILA 5—0 (1—0). 
cat : Orzaru (min. 20 
gol), Stoicu (min. 60 și 71), Co- 
man (min. 83) si Huba (min. 
88).

PROGRESUL BRAILA — 
C.S.U. GALAȚI 4—1 (1—1). Au 
marcat : Chițu (min. 39). Pîr- 
log (min. 61 și 72), Oprea (min. 
47), respectiv David (min. 25). 
(Tr. ENACHE — coresp.).

MUSCELUL CIMPULUNG — 
DACIA PITEȘTI 1—2 (0—1). Au 
înscris : Ciofîică (min. 55), res
pectiv Ra /: III (min. 3 și 89). 
(P. MATEOIU — coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — 
SIRENA BUCUREȘTI 1—0 
(0—0). A marcat Aldoiescu 
(min. 54)«».(V. SASARANU — 
coresp.).

MINERUL DEVA — AURUL 
BRAD 2—1 (1—0). Au marcat: 
Golda (min. 17) și Pina (min. 
35), respectiv Banc (min. 50). 
în meciul revanșă, disputat la 
Brad, Aurul a învins cu 2—0 
(1—0), prin golurile marcate de 
Banc și Giurgiu. (Al. JURCA
— coresp.).

CHIMIA ORAȘUL VICTO
RIA — AUTOMECANICA ME
DIAȘ 1—0 (0—0). A marcat 
Matiș (min. 80). (Gh. MATEI
— coresp.).

14).

(V. MA-

CHIMIA
Au mar-
— auto-

tnaintea antrenamentului propriu-zis, jucătorii lui „Poli" fac ci- 
teva ture de „încălzire" Foto : Branco VUIN

POLI" TIMISOARA ÎN CĂUTAREA 
SPIRITULUI DE ECHIPĂ

PAHONȚU: „AUZIȚI
Intîlnire neașteptată, dar, firește, 

plăcută cu acela care a fost fun
dașul de... fier al Petrolului, 
Gheorghe Pahonțu.

— Pe unde mai ești „bătrtae" ? 
Pe aici, prin apropiere, Ia divi
zionara C Caraimanul din Bușteni. 
— Merge 1 • Așa și așa. Sintem 
pe la mijlocul clasamentului. — 
Ce zici de fosta ta echipă ? a Nu 
prea este hotărltă in ceea ce 
face. — Adică ? • Ei, acești tineri 
nu sint ca pe timpul nostru. De 
talentați sint talentați, nu zic ba; 
ce păcat Insă că n-au ambiție, că 
se mulțumesc cu puțin, cu foarte 
puțin, și la antrenamente și la 
jocuri. — Ai tatirziat vreodată 
Gheorghe Pahonțu de la antrena
mentele conduse de llie Oană ? 
• Să lntlrzil ? Cum așa t Cind 
nea Iile tși făcea apariția la sta
dion, noi deja eram... supraîncăl
ziți. Nu ne deranja transpirația, 
veneam la stadion cu o mare 
poftă de a lucra cu balonul. Dacă 
ar proceda așa și tinerii de azi... 
Ca antrenor, i-am surprins pe 
mulțl cum sint cu ochii la ceas 
In timpul pregătirilor. Ferit-ar 
sfintul să rămină un sfert de oră 
peste program. Repede la duș șl 
Ia— aranjatul frezei. Pe noi ne 
apucau șl orele serii la antrena
ment. — Apropo, Intr-un moment 
de nostalgie apreciatul tău antre
nor mărturisea că faceai cele mai 
bune ședințe de pregătire a jocu
lui... • Pregătirea meciului, chiar

• Școlile militare de maiștri și subofițeri:
• Școala militară de muzică — ciclul profesional;
• Liceele militare.
Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere 

la una din aceste instituții militare de învățămînt pot de
pune cereri de înscriere în perioada de la 25 ianuarie pînă 
la 10 aprilie 1980, la centrele militare județene (de sector) 
pe raza cărora domiciliază.

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

Din toamnă, de cînd abia 
acumulase 16 puncte din 19 e- 
tape, se știa că pe „Poli" o aș
teaptă o iarnă grea. O iarnă 
de muncă asiduă, începută din 
vreme, acasă, la Timișoara, și 
continuată pe pante înzăpezite 
la Herculane, pentru ca „acu
mulările" ei să producă în pri
măvară mult așteptatul salt în 
clasamentul divizionarelor A.

O primă mostră a cîștiguri- 
ior perioadei montane am avu
t-o la sfîrșitul săptămînii tre
cute, martor fiind la asprul 
test 3X1600 m, absolvit cu 
succes de întreg lotul timișo
rean, de la _ cei mai tineri ju
cători, Cîrciumaru și Erdos, 
doi juniori din pepiniera pro
prie, și pînă la decanul de 
vîrstă al echipei, Dembrovschi. 
„Dembo" avusese o „bucată” de 
1600 m în 5:43,0 (per total 
17:31,0, deci cu mult sub ba
remul celor 18 minute), situ- 
îndu-se foarte aproape de trio
ul fruntaș, Vișan, Titi Nicolae, 
Șunda, cronometrați de antre
norul regional Eugen Mladin 
în 17:14,0. Și întrucît cei ci
tați mai sus și coechipierii lor 
nu se vor întrece, cînd o da 
iarba, cu Floroiu, ci cu Dobrin, 
Marcel Răducanu și Mulțescu, 
în tot timpul petrecut la Her
culane (ca și după aceea) ei 
au studiat zilnic și la materia 
lor de specialitate, fotbalul. 
Pornindu-se de la deficiențe 
mai vechi, care în toamnă au 
costat-o multe puncte pe 
„Poli", antrenorii Ion Ionescu 
și Toma Dobîndă au fixat. în 
lecții cu caracter teoretic, dar 
mai ales practic, fiecăruia din
tre jucători obiective precise 
de rezolvat. Așa, de pildă, lui 
Barna i s-a cerut să fie mai 
atent la marcaj, ca și la mo
dul de a participa la atac ; lui 
Roșea, Șerbănoiu și Lata le-a 
fost interzis să țină balonul la 
picior mai mult decît necesită 
faza ; lui Anghel — să efec
tueze preluarea spre poarta ad
versă și nu spre propriul te
ren ; în sfîrșit. lui Nedelcu II 
i s-a pretins să nu-1 mai mar
cheze atît de strict pe... stope
rul de marcaj al partenerului

CUM NE CHEAMA TRIBUNELE ?“
și aceea tactică, se făcea în tot 
cursul săptămînii, cu multă aten-
k\\\\\\\\\\\\\\\\\

Dialog de sezon
mw\\w 

tie și răspundere. E drept însă că 
minutele dinaintea partidei erau 
ale noastre. Antrenorul ieșea din 
cabină și rămlneam noi, jucătorii, 
cu glodurile noastre, cu ambițiile 
noastre. Atunci le spuneam bă
ieților : „Auziți cum ne cheamă 
tribunele ? Pentru ele jucăm și 
nu trebuie să le Înșelăm sperau, 
țele...". Apoi, vreo cîteva minute

nu se auzea nici biziitul muștei ; 
după aceea intram ca leii in arenă. 
Era ritualul nostru mobilizator, 
pregătirea moral-volitlvă cum ii 
zic unii. Ce să vă mai spun, eram 
solidari, în teren pentru că eram 
prieteni, ne consideram o familie. 
— Existau și... înfringerl... a Dar 
nu șl reproșuri. Existau in schimb 
lacrimi de regret care, ușurîndu-ne 
pe moment, ne fortificau pentru 
meciul următor. Ați mai văzut 
așa ceva astăzi 1 — Nu prea,
Gheorghe Pahonțu. Ne-al spus 
atîtea lucruri la care fotbaliștii 
de azi merită să reflecteze.

Stelian TRANDAF1RESCU

de întrecere cînd mingea sa a- 
flâ în posesia lui „Poli” ; pre
singul, 
mandat 
pentru o recuperare rapidă.

în absența antrenorului prin
cipal, Ion Ionescu (internat, 
săptămîna trecută, in spital cu 
diagnosticul calcul renal și o- 
perat cu succes), l-am întrebat 
pe secundul acestuia, T. Dobîn
dă, în ce măsură toate aceste 
eforturi — de curățire a jocu
lui lui „Poli" de impurităt-, 
prin încadrarea întregului „11" 
într-o concepție clară și o î- 
dee precisă — se văd in jocu
rile de verificare pe care „alb- 
violetii" le-au susținut, recent, 
cu Corvinul Hunedoara. „Re
ceptivitatea mai mare a celor 
în cauză, adeziunea lor la un 
joc mai aerisit și Prin aceasta 
mai eficient, aș exemplifica-o 
derulînd fazele la golurile în
scrise Corvinului. La primul, 
Anghel a recuperat o minge în 
terenul advers, a țîșnit înainte 
și nu... înapoi cum îi era obi
ceiul, căutîndu-1 și găsindu-1 
cu o centrare precisă pe Ne
delcu II, care, bine demarcat 
de data aceasta, a înscris prin- 
tr-o lovitură directă; la cel 
de-al doilea gol, Păltinișan a 
pasat oportun... pe timpul 1 
pînă la Anghel, pentru a spe
cula gaura de pe partea aripei 
noastre, a urmat un schimb ra
pid pe traseul Șerbănoiu-Lața 
și ultimul a finalizat. Bineîn
țeles cS, la sfîrșit. In vestiarul 
nostru, acțiunile reușite. dar 
mai ales cele nereușite au fost 
reanalizate Pe tablă... spre o 
mai bună fixare".

L-am mai întrebat pe T, Do- 
bindă cum se conturează echi
pa pentru apropiatele 
oficiale ? Apreciind că 
este timp pînă atunci 
sustinînd deocamdată 
două dintr-un program 
în jocuri de verificare. între 
care și Un turneu peste hota
re), el ne-a răspuns cu cuvin
tele adresate tuturor jucători
lor, din prima zi a pregătiri
lor, de antrenorul Ion Ionescu : 
„începem antrenamentele cu 
un lot larg de jucători. (Și i-a 
enumerat: Suciu, Catona, Svie- 
hovski — portari ; Șunda, Na
du, Păltinișan, Volaru, Vișan, 
Barna — fundași ; Dembrov
schi, Lafa, Șerbănoiu, T. Nico
lae, Roșea, Cîrciumaru, Șubă, 
Manea — mijlocași ; Anghel, 
Nedelcu, Nucă, Cotec, Ștefano- 
vici, Erdos — înaintași). Pen
tru cucerirea unui loc în echi
pă, fiecare va pleca de la con
diții egale. Vor reuși, desigur, 
doar aceia care, finalmente, se 
vor încadra cel mai bine în 
concepția noastră de joc, dove
dind, astfel, un exemplar spi
rit de echipă".

Ceea ce, să ne amintim. îuî 
„Poli" î-a lipsit cel mai muit 
în ultima vreme.

Gheorghe NICOLAESCU

firește, a fost reco- 
tuturor înaintașilor

jocuri 
mai 

(„Poli1 
numai 
bogat

RETROSPECTIVA ’79 <»
Spațiul nu ne-a permis tn cro

nicile stagiunii *79 să analizăm 
mai in amănunt unele aspecte 
(deloc plăcute) înregistrate pe 
parcursul reuniunilor. Mai im
portante — șl cărora cei în drept 
trebuie să le acorde, după pă
rerea noastră, atenția cuvenită 
(fiindcă o repetare a lor la scara 
înregistrată în ’79 n-ar folosi de
loc curselor) — sint, în ordinea 
frecvenței, ca șl a gravității lor, 
următoarele : performantele con
tradictorii realizate de unii con- 
curenți (bineînțeles, nu din vina 
acestora), sancțiunile aplicate (a- 
tunci cînd s-a făcut 
promptitudinea șl 
lor, numeroasele (și 
bilele) accidente de

acest lucru),
eficacitatea 

deloc scuza- 
_____  _____ harnașament 
sau de potcoavă, justificarea u- 
nor valori slabe prin „formula" 
(inexistentă tn regulament, dar 
foarte des folosită) „pierzînd 
contactul cu plutonul, concuren
tul X nu și-a mai putut face va
loarea" (ca și cum la antrena
ment acesta nu fuge și singur, 
ci numai în compania altor cal), 
precum și cîteva aspecte de or
din tehnico-organizatoric.

Pentru azi cîteva cuvinte despre 
„fenomenul" (ca să-i spunem 
doar așa) performanțelor contra-

dlctorll și măsurile luate de către 
oficiali. Din datele inserate în 
programul oficial (după părerea 
noastră, acestea sint departe de 
a reflecta situația reală) rezultă 
că în stagiunea ’79 un număr de 
36 driveri (în această cifră fiind 
incluși și cițiva aparantli) au fost 
sancționați cu ridicarea dreptului 
de a conduce in curse publice, 
totalul zilelor în care aceștia s-au 
aflat in postura de „spectatori" 
rldicindu-se la 170 (printre „re

cordmani" aflîndu-se D. Toduță, 
cu 13 zile, G. Ciobanu — 9, Tr. 
Marinescu — 8, N. Nicolae — 8). 
Dacă ar fi fost reținute toate a- 
baterile înregistrate în cursul a- 
nulul anterior, putem spune (fă
ră teama de a greși) că cifra de 
mal sus ar fi fost mult mai mare. 
Dar cum cei din turn (ceva mai 
exigent dovedindu-se doar arbi
trul șef C. Grou) nu s-au dove
dit întotdeauna suficient de fermi, 
recurgind (și nu de puține ori) 
la compromisuri (avertismente 
formale în loc de sancțiuni se
vere) și pedepse „simbolice" (una 
sau două zile de „odihnă" atunci 
cînd trimiterea pe „banca rezer
velor" ar fi trebuit să fie mult 
mal substanțială, vezi cazurile 
Garanta, Izmir, Oseina), toate

H I P I S M
acestea au încurajat (șl sîntera 
convinși că nu asta s-a dorit) ac- j 
tiunile incorecte ale unor driveri,1 
care de multe ori au acționat în 
grup, viciind în mod vădit rezul
tatele unor alergări. Așa s-a în- 
tîmplat în reuniunile din 29 a- 
prUie, 24 mai, 30 august și 9 sep
tembrie, cînd Reforma, Cavarna, 
Rivala și Rustica și-au adjudecat 
prin „bunăvoința" adversarilor 
premiile Bistricioara, Cometu, 
Rășinari și, respectiv, Răspîntia. 
Cazurile de mal sus ca și altele 
la fel de „inedite" au fost re
latate de noi la timpul potrivit, 
dar măsurile luate de cei în 
drept. s-au situat sub gravitatea 
faptelor comise. Socotim că In 
viitor se impune o intervenție 
mai energică din partea tuturor 
factorilor care răspund de asigu
rarea unui climat sănătos pe 
cîmpul de curse, măsurile de 
sancționare trebuind să meargă 
chiar pînă la îndepărtarea de pe 
cîmpul de curse a tuturot celor 
care, prin comportamentul lor, 
dovedesc lipsă de respect tată de 
instituție, față de public.

Gh. ALEXANDRESCU

a



De azi pină miercuri, la Zagreb

IUGOSLAVIA - ROMÂNIA ÎN TURUL II
(zona europeană, grupa B) AL „CUPEI DAVIS“
în primul meci, llie Năstase il va intilni pe Zoltan llin

[CATERINA STAHL ÎNVINGĂTOARE 
ÎN TURNEUL UE ELORETA DE EA LEIPZIG

ZAGREB, 3 (prin telefon). 
Duminică la prînz, în saloa
nele hotelului „Plava laguna” 
din Zagreb, a avut loc trage
rea la sorți a meciurilor întîl- 
nirii de tenis Iugoslavia — 
România din cadrul „Cupei 
Davis“. Este interesant de men
ționat că o ceremonie similară 
a avut loc, tot în această lo
calitate, cu... 43 de ani în urmă, 
cu prilejul primei întîlniri 
dintre cele două formații, în 
cadrul aceleiași competiții de 
prestigiu. Dealtfel, luni începe 
aici cel de al 4-lea meci din 
istoria partidelor româno-iu- 
goslave pentru „Cupa Davis“. 
(în 1937, la Zagreb : Iugosla
via — România 5—0, cu Palla- 
da — Puncec de o parte și Ca- 
ralulis — Schmidt de cealaltă : 
în 1970, la Maribor: Iugoslavia 
— România 3—2, cu prima a-

ALTI TENISMANI ROMANI IN ÎNTRECERI
• în concursul internațional 

de tenis pentru juniori de Ia 
Sofia, echipa României a în
trecut cu scorul de 3—0 se
lecționata orașului Moscova. In 
cea mai interesantă partidă, 
Cristinel Ștefănescu l-a învins 
cu 6—2, 2—6, 6—2 pe Lomoncv.

MARITA KOCH A STABILIT 
l)N NO'J RECORD „INDOOR-:

50 m - 6,16 !
PARIS, 3 (Agerpres). — Cu pri

lejul meciului internațional de 
atletism dintre echipele Franței 
și R. D. Germane, care se desfă
șoară pe teren acoperit la Gre
noble, cunoscuta sprinteră Marita 
Koch (R. D. Germană) a stabilit 
cea mal bună performanță mon
dială în proba de 50 m plat, cu 
timpul de 6,16. Vechiul record de 
sală era de 6.19 și aparținea din 
anul 1974 compatrioatei sala Re- 
nate Stecher.

>! CUPA CUPELOR* LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

pat, s-a lăsat angrenată în jo
cul obstructionist al partenere
lor, obținînd o victorie forțată.

Subliniind de la început că 
gazdele au condus tot timpul, 
avînd uneori chiar un avans 
de patru goluri (5—1 in min. 
13, 10—6 în min. 34. 12—8 în 
min. 3g și 14—10 în min. 42), 
că victoria lor n-a fost pusă 
nici un moment sub semnul în
trebării, vom semnala — to
tuși — faptul că echipa Con
fecția n-a fost Ia nivelul la 
care ne așteptam. Linia de la 
9 m n-a putut depăși ripostâ 
incomodă a adversarelor. Ro- 
dica Grigoraș. ținută „om la 
om" de Skorhus. dar destul 
de... lejer, neintrînd aproape 
deloc în joc. Atunci cînd a fă
cut-o. a pătruns pe partea „în
chisă”, șutind in blocaj sau 
afară. Nici Serediuc n-a ma
nevrat asa cum ne obișnuise... 
Dacă ținem seama de faptul că 
oaspetele au ratat nu mai pu
țin de patru aruncări de la 7 
m (în... compensație, a irosit 
și Bidiac trei !) și că tot ele 
n-au transformat vreo două- 
trei contraatacuri, reiese clar 
că insuficienta eficientă a li
niei de la 9 m putea să atîme 
greu în balanța calificării. Fa
cem aceste observații critice

ATLETISM • Proba de 1 000 m 
din cadrul concursului interna
țional de la Canberra (Australia) 
a fost câștigată de James Maina 
(Kenya), în 2:22,6, urmat de neo
zeelandezul Rod Dixon — 2:23.4. 
Alte rezultate : 100 m — Wells
(Scoția) 10.4 ; 3000 m — Kip Rono 
(Kenya) 8:00.2.

BOX O Desfășurată la Palatul 
sporturilor din Vilnius, cea de a 
treia întîlnire dintre echipele 
U.R.S.S. și S.U.A. s-a încheiat cu 
scorul de 6—1 (au avut loc me
ciuri numai la 7 categorii) in fa
voarea boxerilor sovietici. • In 
cadrul unei reuniuni profesionis
te, desfășurată la Caracas, Rafael 
Orono (Venezuela) l-a Învins la 
puncte pe Sun' Hon Le (Coreea 
de Sud), devenind campion al 
lumii la categoria super-muscă.

HANDBAL • In primul meci al 
campionatului mondial masculin 
(grupa C), care a început la 
Thorshavn (Insulele Eeroe), echi
pa Italiei a întrecut cu 24—23 
(10—10) selecționata Insulelor Fe- 

pariție a cuplului Năstase — 
Tiriac, dar și cu Franulovici de 
cealaltă parte; în 1971, la 
București: România — Iugosla
via 4—1, cu Năstase luîndu-și 
o netă revanșă asupra lui Fra
nulovici). După cum se vede, 
rezultatele anterioare indică 
un ascendent al echipei Iugo
slaviei. Presa locală — invocînd 
forma nu tocmai bună a lui 
llin (învins recent de Florin 
Segărceanu și de Bojidar Pam- 
pulov), dar mizind pe expe
riența în joc a lui Franulovici 
— prevede un meci echilibrat, 
în care acordă o ușoară șansă 
formației vizitatoare, datorită 
„omogenității valorice a jucă
torilor de simplu".

în prezenta celor două dele
gații, arbitrul neutru Carlo 
Martini (Italia) a consfințit ur
mătorii sorți :

Rezultate din alte meciuri ale 
competiției : R.D. Germană — 
Ungaria 2—1 : Bulgaria — 
Grecia 3—0.
• în sferturile de finală ale 

turneului internațional feminin 
de tenis de la Seattle. Tracy 
Austin (S.U.A.) a eliminat-o 
CU 6—2, 6—1 pe Virgin-a Ru- 
zici (România), iar Chris Evert- 
Lloyd (S.U-A.) a invins-o cu 
6—4. 1—0 (abandon) pe vest- 
germana- Sylvia Hanika,

NOU RECORD MONDIAL
DE HALTERE

Cu prilejul campionatelor de 
haltere ale Bulgariei, care au 
loc la Varna, Ștefan Dimitrov 
a stabilit un nou record al lu
mii la categoria pană, stilul 
„smuls", cu 130,500 kg. Vechiul 
record era de 130 kg și -apar
ținea compatriotului său Teo- 
dorov. - 

cu dorința ca ele să stea In a- 
t.nția antrenorului și a jucă
toarelor in pregătirea meciuri
lor din semifinale, ciad adver
sara echipei noastre va avea cu 
siguranță uq nivel mult peste 
cel al ciștigătoarei „Cupei Da
nemarcei'. Firește, Confecția 
n-a cîștigat datorită acestor— 
carențe. Ea și-a dovedit știin
ța și. prin aceasta, valoarea, 
pasînd rapid, infiltrindu-se ra 
abilitate pe semicerc sau obU- 
gindu-le pe partenere să co
mită greșeii. să creeze breșe 
in sistemul defensiv. Constan
tina Pițigoi, jucătoare cu mare 
experiență, cu reale și multi
ple posibilități a dirijat bine 
jocul Confecției, a creat faze 
din care colegele au înscris. 
Dar. Confecția poate mult mal 
mult!

Au marcat : Bidiac 6, Sere
diuc 4. Pițigoi 2, Grigoraș 2 
și Virginia Constantinescu 1 — 
pentru Confecția București, 
Lauridsen 6, Jorgensen 2. Jane 
Nielsen 1, Skorhus 1, Lisbeth 
Larsen 1, Jytte Nielsen 1 si 
Inger Larsen 1 — pentru L F. 
AIA Tranbjerg Aarhus.

Au arbitrat : Liuben Kostov și 
Evgeni Kabadelov (Bulgaria).

Tragerea la sorți a semifina
lelor „Cupei cupelor" la hand
bal feminin va avea loc 
miercuri, la Basel.

TELEX • TELEX
roe. Alte rezultate : Portugalia — 
Anglia 28—10 ; Israel — Belgia 
18—15. • In sferturile de finală 
ale competiției feminine ..Cupa 
cupelor**, la Paris, echipa iugo
slavă Lokomotiv Zagreb a în
vins cu 13—9 (8—3) echipa PUC. 
în urma acestei victorii, handba
listele iugoslave s-au calificat 
pentru semifinalele competiției.

HOCHEI • In. cadrul turneu
lui internațional de la Copenha
ga. selecționata Iugoslaviei a în
vins cu 10—2 (1—0. 4—2. 5—0) for
mația Danemarcei. într-un alt 
joc. reprezentativa Ungariei a în
trecut cu 5—2 (3—0, 1—1. 1—1) 
echipa Bulgariei.

LUPTE • La Tașkcnt s-a dis
putat o nouă întîlnire internațio
nală de lupte libere între echi
pele U.R.S.S. și S.U.A. Sportivii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 6—3.

LUNI : Zoltan llin — llie 
Năstase și Zeliko Franulovici — 
Florin Segărceanu.

MARȚI: meciul de dublu în 
care, după toate probabilitățile, 
vor evolua perechile Franulo- 
vicî-Uin și Năstase-Segărceanu.

MIERCURI : Zoltan llin — 
Florin Segărceanu si Zeliko 
Franulovici — llie Năstase.

Jocurile se vor desfășura în 
sala Tirgului de mostre din lo
calitate.

Victor BANCIULESCU

Turicul selecționatei noastre in America de Sud

1-1 CU SAN JOSE DOS CAMPOS
UO DE JAXEflO. (prin te

lex). Selecționata divizionară a 
Bomămei a jucat simbătă cu 
selecționata orașului San Jose 
das Campos. Meciul s-a înche
iat cu un rezultat de egalita
te : 1—1. Golul echipei române 
a fost înscris de Terheș (min. 
80). A fost aliniată formația : 
Iordaehe — Negrilă, Sameș, 
Ștefănescu. Munteanu II — Bă
lăci, Boloni. A. Nicolae (Ți- 
rieacu) — M. Răducanu, Cămă
tari (Terheș) D. Nicolae. Echi
pa română a avut destule si
tuații favorabile, dar a ratat 
mult prin M. Răducanu. D. 
Nicolae. Cămătar- și Baia ci. 
De menționat că echipele bra
ziliene cu care a jucat pină 
acum s-au mobilizat in mod

Campionatele naționale intre două
>

sezoane

i\ MiGIM, f.C. lllfBPDOl NEÎNVINSĂ ÎN 20 Of MECIURI CONSECUTIVE!
Ccmp soclul englez, oeecsto între

ce'» morotow, este considerată de mo- 
•oritateo speciclișdlor drept ..cea mai 
difiolâ competiSe internă dm lume*. 
Și am reprezentativa AJbionufui va 
fi una din viitoarele noastre partenere 
in preliminariile C.M. *82. este un 
motrv ia plus pentru a face o in
cursiune in soccer-ul insular.

De a bun început trebuie precizat 
faptul că ..scene" primului eșalon

NATAȚDE • Concursul interna
țional ..Speedo-, care a început 
la Arrersfoort (Olanda). a fost 
marcat de ctteva rezultate valo
roase. Iată principalele rezultate 
Înregistrate : 8» m liber (f) — 
Cynthia Woothead (S.U.A.) 8:31.8; 
200 m mixt (f) — Anne Tweedy 
(S.U.A.) 2:19,0 ; 200 m mixt (m) 
— Aleksandr Sidorenko (U.R.S.S.) 
2:07.70 ; 1500 m liber (m) — Vla
dimir Salnikov (U.R.S.S.) 15:31,91.

TENIS O Finala zonei Americii 
de Sud a „Cupei Davis“ se va 
disputa în zilele de 22. 23 și 24 
februarie. între echipele Braziliei 
și Argentinei. Meciul va avea 
Ioc la Sao Paulo. Echipa brazi
liană are în componență pe 
Thomas Koch. Alberto Kirmayr, 
Cassio Motta și Joao Soares. • In 
prima semifinală a turneului de 
la Richmond. John McEnroe 1-a 
învins cu 6—3, 3—6, 6—3 pe Vic
tor Amaya în cealaltă semifinală 
se intilnesc Guillermo Vilas (6—4, 
6—7, 7—6 cu J. Sadri) și Roscoe 
Tanner (6—7, 6—4, 6—4 cu B.
Scanlon).

BERLIN, 3 (Agerpres). Tra
diționalul concurs internațio
nal feminin de floretă de la 
Leipzig a fost cîștigat de spor
tiva româncă Ecaterina Stalil. 
care în turneul final a termi
nat învingătoare intr-un bai a j 
susținut în compania următoa

Surpriză in „Turneul celor 5 națiuni1' Ia mtțbij

FRÂNTA ÎNTRECUTĂ ACASĂ DE ANGLIA!
Simbătă, la Paris, in „Tur

neul celor 5 națiuni" la rugby, 
echipa Angliei a întrecut sur
prinzător, cu scorul de 17—13 

exemplar, cunoscind faptul că 
evoluează in compania unei 
echipe naționale. De remarcat, 
de asemenea, înalta tehnicitate 
a tuturor echipelor braziliene 
cu care lotul nostru a Venit in 
contact

întregul lot român, se află in 
bună condiție. După jocul de 
marți, cu Feroviario din Ara- 
raquara, urmează să aibă loc 
cele două meciuri de la Recife 
(cu F.C. Recife și F.C. Naupi- 
co) in zilele de 8 și 10 februa
rie. în ziua de 12 februarie, 
fotbaliștii români vor pleca 
spre Europa, in vederea me
ciului cu Italia, de la 16 fe
bruarie. care se va juca la 
Neapole.

- din cor® remorcăm absența unor 
binecunoscute for.nații : West Ham 
United, Newcastle, Queen’s Park Ran
gers, Chelsea, Birmingham City — este 
dominata de două vechi pretendente 
la titlu, Liverpool și Manchester Uni
ted, chiar daco cu existat unele 
„răbufniri* (Nottingham, Norwich). 
Intr-un campionat de regularitate, co 
acesta, maniera „devastatoare* în 
care cele două duburi au parcurs 
această primă porte le-a oferit, la 
un moment dat, un avans de 6 puncte 
față de urmăritoa,e. Reali zi nd o per
formanță nu la indemîna oricui — 
o serie de 20 de partide fără înfrîn- 
9«re —, F. C. Liverpool, actualul li
der, dovedește aceeași forță cu care 
Și-a obișnuit suporterii, un atac la 
fel de prodigios. Față de4 ediția pre
cedentă, „corabia* lui Bob Paisley 
a suferit Duține modificări, cele mai 
semnificative fiind renunțarea la ser
viciile fostului căpitan Hughes și 
titula zarea ui D. Johnson (deve
nit acum golgeterul echipei), care, 
alături de Dalglish, alcătuiește un 
cuplu de temut.

In ceea ce privește alte două clu
buri celebre, Manchester United și 
Arsenal. în rindurile primei formații 
internațio.alii scoțieni - fundașii 
McQueen și Buchan, „șeful de or
chestră* Macari și „lancea* Jordan
- fac casă bună cu galezii McIlroy 
și Thomas. Iar „tunarii* au în ,,11 “-le de 
bază numai patru englezi, ceilalți com
ponent! fiind irlandezi (Brady, Stalpe- 
ton, O’Leary), nord-irlandezi (Jennings, 
Rice, Nelson) și un scoțian (Young). 
Două cluburi, două... selecționate 
britanice I 

relor patru clasate. Ecaterina 
Stahl a totalizat 3 victorii, 
fiind urmată, în ordine, de 
Kovacs (Ungaria), Ilertrampf 
(R.D. Germană). Hajzer (Un
garia), Janke (R.D. Germană) 
— toate cu cite 3 v și Staszak 
(Polonia) — 0 v.

(14—7) selecționata Franței. Au 
asistat 50 000 de spectatori. 
Punctele echipei engleze au 
fost realizate de Preston și 
Carleton (eseuri), Horton (două 
dropgoluri), Hare (lovitură de 
pedeapsă). Pentriî gazde au 
înscris Rives și Averous (ese
uri), Caussade (o lovitură de 
pedeapsă și o transformare).

în cadrul aceleiași competiții, 
la Dublin, echipa Irlandei a 
învins cu scorul de 22—15 for
mația Scoției.

ELVEȚIENII AU DOMINAT
C. E. DE BOB 4

ZURICH, 3 (Agerpres). — Cam
pionatul european de bob pentru 
patru persoane s-a încheiat la 
St. Moritz cu victoria echipajului 
secund al Elveției (Erich Schae
rer, Ueli Baeehli, Ruedi Marti și. 
Sepp Benz), cronometrat în pa
tru manșe cu timpul total de 
4:35,70. Pe locurile următoare 
s-au situat alte două echipaje 
elvețiene conduse de Peter Scha
erer — 4:36,83 și, respectiv, Hans 
Hiltebrand — 4:37,07. Locul patru 
a fost ocupat de Austria îl — 
4:37,88.

CAMPIONATE
AinoLIA (etapa a 27-a, desfășurată 

sîmbătâ) : Aston Villa — Crystal Pa
lace 2-0 ; Derby — Manchester Uni
ted 1—3 ; Ipswich — Brighton 1—1 
Manchester City - W.B. Albion 1—3 ; 
Stoke — Bristol 1-0 ; Tottenham — 
Southampton 0-0 ; Wolverhampton — 
Everton 0-0. In clasament : F. C. 
Liverpool cu 35 p (din 24 meciuri), 
urmată de Manchester United — 35 p 
(25 meciuri) și Southampton — 30 p 
(27 meciuri).

ITALIA (etapa a 19-a) : Ascoli — 
Pescara 3M, Avellino — Catanzaro 
2-0, Cagliari — Udinese 3-1, Fioren
tina — Torino 1-0, Internazionale — 
Bologna 0—0, Juventus - Milan 2—1, 
Perugia — Lazio 0—0, Roma — Napoli 
0—0. In clasament conduce Internazio- 
nale - 27 p. urmata de Milan (22 p).

R. F. GERMANIA (etapa a 20-a) : 
DortmuncF — Bremen 5—0 ; Dusseldorf 
— F. C. Koln 3—6 ; Stuttgart — Ein- 
tradit Frankfurt 4-2 ; Braunschweig — 
Kaiserslautern 0—1 ; Leverkusen — 
Duisburg 2—2 ; Miinchen I860 — Uer- 
dingen 4-0 ; Monchenglaabsch 
Bochum 3—2 ; Schalke Hertha 1^0 f 
Hamburg — Bayern Miinchen 3—1. In 
clasament conduce Hamburg cu 
28 p, urmată de F. C. Koln 27 p și 
Bayern Munchen 26 p.

O evoluție contradictorie a avut-o 
actuala deținătoare a C.C.E, Nottin
gham Forest. „Pădurarii" au luat un 
start furtunos, dar eșecul de pe teren 
propriu în fața noii promovate Brigh
ton a fost suficient pentru ca forma
ția pregătită de Brian Clough (fără 
Woodcock, plecat la F. C. Koln, daf 
cu două noi achiziții : Charlie George 
și Stan Bowles) să piardă cadența 
impusă de foste.e sale urmăritoare. 
Ultimele rezultate (printre care și ca
lificarea în finala „Cupei ligii") ne 
arată un Notts care pare că și-a re
găsit vechea cadență.

In plutonul fruntaș, cu evoluții re
marcabile, se situează Southampton 
(cu Watson, Ball și Channon), Ipswich 
(cu Mariner, Beattie, Wark și olan-; 
dezii Thissen și A. Muhren), Norwich 
și Aston Villa. In zona- „nisipurilor 
mișcătoare", alături de noile promo
vate Brighton și Stoke, „hora" cu
prinde și ,,team*-uri cu vechi state 
de serviciu în prima ligă, Derby 
County, West Bromwich Albion, Bris
tol, Everton, din rîndul cărora se vor 
alege cele două formații ce vor a- 
compania pe Bolton, iremediabil „con
damnată", în eșaionu; secund.

Ediția 1979—80 marchează și ascen
siunea unor elemente tinere — Nod
dle (Totthenham), Reeves (Norwich), 
Sansom (Crystal Palace), King (Ever
ton), Sunderland (Arsenal) fiind doar 
cîteva nume dintr-o listă mult mai 
bogată —, pe care, cu siguranță, se
lecționerul Ron Greenwood ie va avea 
în vedere pentru viitoarele confrun
tări internaționale

Mihai CIUCÂ


