
FESTIVITATEA ANIVERSĂRII 
ZILEI DE NAȘTERE 

A TOVARĂȘEI
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORTELENA CEAUȘESCU

Intr-o caldă atmosferă dc a- 
leasă stimă și respect, 
fundă prețuire pentru 
de militant 
știință de 
miercuri, 7 
festivitatea 
naștere a 
Ceaușescu, membru al

de pro- 
meritele 
om de 

mondial, 
avut loe 
zilei de 

Elena 
___ _____________ _ Comite
tului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim vice- 
prim-minîstru al guvernului 
Republicii Socialiste România.

Cu acest prilej, tovarășei 
Elena Ccaușescu i-a fost trans
misă scrisoarea Comitetului Po
litic Executiv prin care se ex
primă înalta apreciere pentru 
prodigioasa activitate desfășu
rată ca activist politic revolu
ționar, precum și ca om de ști
ință.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu. 
tovarășul 
tovarăși 
partid și 
festivitate 
deosebită
Elena

politic și 
renume 

ianuarie, a 
aniversării 

tovarășei

Vcrdeț, ceilalți 
conducerea de 
stat prezenți la 
felicitat-o, 

căldură, 
Ccaușescu,

Ilie 
din 

de 
au cu

pe tovarășa 
în numele

Comitetuiui Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, al Con
siliului de Stat șl Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
i-au adresat cele mai alese 
urări de sănătate, viață inde- 
iungată, multă putere dc mun
că. S-a dat astfel expresie cal
delor sentimente pe care în
treaga noastră națiune le nu
trește față de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ccaușescu, pentru bogata sa ac
tivitate tn mișcarea muncito
rească, revoluționară, pentru 
rolul deosebi* pe care ii înde
plinește ca membru al condu
cerii partidului și ca prim vice- 
prlm-minlstru al guvernului în 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, 
pentru contribuția remarcabilă 
la dezvoltarea și afirmarea 
științei, la înfăptuirea cu suc
ces a hotăririlor celui de-al 
XII-lca Congres al partidului, 
spre binele și prosperitatea în
tregului popor, pentru măreția 
operei de construcție a socialis
mului in România.
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In noul cincinal sportiv și ciclu olimpic

SPORTIVII ROMÂNI DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ 
AU ÎN FAȚĂ OBIECTIVE DE MARE RĂSPUNDERE
Anul 1981, an al Universiadei de la București și al startului
pregătirilor pentru participarea la Jocurile Olimpice din 1984

SCRISOAREA
COMITETULUI POLITIC

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.,
ADRESATĂ TOVARĂȘEI

ELENA CEAUȘESCU
Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, ne 

este deosebit de plăcut să vă adresăm, din toată inima, 
călduroase felicitări, impreună cu cele mai bune urări de 
viață îndelungată, sănătate și fericire.

Dorim să vă exprimăm și cu acest prilej aprecierea de
osebită pe care o dăm bogatei și neobositei activități de 
om politic și militant revoluționar pe care o desfășurați, cu 
înaltă competență și răspundere comunistă, in Comitetul 
Politic Executiv, precum și ca prim viceprim-ministru al Gu
vernului, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. Dăm, de asemenea, Cu toții o 
înaltă apreciere contribuției de mare valoare pe care o 
aduceți ca om de știință și cultură in fruntea _ 
Național pentru Știință și Tehnologie, precum și 
vitatea proprie, la progresul și afirmarea tot mai 
a științei românești, la desfășurarea ca succes a 
tehnico-științifice in țara noastră.

Animați de cele mai profunde sentimente de 
stimă și respect, vă dorim ca, alături de mult stimatul și 
iubitul nostru tovarăș, Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, să trăiți ani mulți și 
luminoși, obținind realizări și satisfacții tot mai mari in În
deplinirea înaltelor răspunderi ce v-aa fost încredințate de 
partid și popor, în întreaga dumneavoastră activitate con
sacrată înfăptuirii istoricelor hot&M adoptate de Con
gresul al Xll-lea, mărețului Program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

tn această zi sărbătorească, vă adresăm, ca toată căl
dura inimilor noastre, stimată tovarășă Bena Ceaușescu, 
tradiționala urare : „La mulți ani l“.

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Consiliului 
prin acti- 
putemicâ 
revoluției

prețuire,

Vîntul purta prin văzduh pul
bere măruntă de argint ; „în 
sus, pe Valea Mureșului. la 
munte, ninge și ninge", 
spuneau drumeții venit! de pa 
acolo. Vestea a fost primită cu 
mare bucurie la Clubul de va
cantă de la Casa pionierilor si 
șoimilor patriei din Reghin. 
„A venit zăpada!"... Acolo, la se
diul clubului, am găsit animație 
mare, atmosferă de carnaval, 
un 
că 
ei 
dc 
cu 
de 
unităților de pionieri, activiști 
din domeniul sportului cuprin- 

numeroase „acțiuni în stra- 
aibe" — spunea prof. Ma
lta, directoarea 

după cum se vede, 
întirziere, iarna a

du-te-vino febril, cu muzi- 
veselă în difuzoarele stafi
de amplificare. „Programul 
vacanță alcătuit impreună 

directorii școlilor, profesorii 
educație fizică, comandanții

de 
ie 
ria 
și, 
că 
azi, după programul 
vom pleca spre patinoare 
derdelușuri".

Casei — 
cu o mi- 
venit Și 
de aici 

și

După răgazul oferit de 
rioada post-olimpică, o 
xare de cîteva luni cu 
puține oompetiții de 
mondial, dar cu multe 
șl proiecte, anul 1981 
pentru întreaga lume sportivă 
sub semnul celei de a Xl-a 
ediții a Jocurilor mondiale uni
versitare care se vor desfă
șura la București și al calen
darului internațional dc mare 
performanță care prevede zeci 
de campionate europene 
mondiale. Este anul 
al pregătirilor pentru 
Olimpice din 1984, de 
jcvo și Los Angeles.

Univeisiadele au devenit în 
ultimii ani cele mai mari com
petiții polisportive mondiale 
organizate în intervalele olim
pice de patru ani. Jocurile, 
mondiale universitare de la 
București vor avea un carac
ter deosebit - întrucît urmează 
la exact un an de zile de la 
Olimpiada ’80, răstimp care 
permite, fără multe dificultăți, 
folosirea acumulărilor din anii

pe- 
rela- 
prea 

nivel
analize 
începe

și 
de start 
Jocurile 

la Sara-

de pregătire olimpică ale ma
rilor sportivi ai lumii atlați in 
timpul studenției. De aceea 
este de așteptat ca participarea 
Ia apropiata Universiadă (19—30 
iulie a.c.) să fie foarte nume
roasă și valoroasă, constitu- 
indu-se într-una din cele mai 
atractive și puternice univer
siade, eventual intr-un record 
de participare și nivel de per
formanțe. în aceste condiții 
sportivii noștri vor trebui să 
facă față unei concurențe im
portante, in același timp să 
onoreze calitatea de gazde care 
obligă nu numai la tradiționala 
ospitalitate românească, dar și 
la performanțe care, in clasa
mentul neoficial pe puncte și 
medalii, să situeze delegația 
României pe podiumul întrece
rilor. Pregătirile lotului nostru 
universitar. în 
proape 400 de sportivi din 
discipline ale Universiadei, au 
și început.

în afara acestui eveniment 
sportiv de vîrf și de mare răs
pundere, mișcarea sportivă ro-

prezent de a-
10

mânească de înaltă perfor
manță se confruntă și cu alto 
obiective foarte importante. 
Sportivii noștri vor fi angajați 
in lupta pentru medalii și 
locuri fruntașe in 14 campio
nate mondiale și 15 campiona
te europene, în numeroase bal
caniade, cupe interțări și inter- 
cluburi.

Unii din sportivii noștri do 
performantă vor avea posibilita
tea ca în acest an să confirme 
medaliile olimpice obținute, iar 
alții să se revanșeze pentru 
unele nereușite de la Olimpia
da ’80, Îndeosebi la scrimă, 
atletism, natație, polo si lupte 
libere, să recupereze din tere
nul pierdut și să adauge astfel 
palmaresului sportiv universi
tar noi medalii.

Recentul și flatantul titlu de 
campioni mondiali universitari 
obținut de handbaliștii români

Aurel NEAGU

(Continuare in n«o 2-3)

O nouă victorie la scor a hocheiștilor noștri

ROMANIA-UNGARIA 11-3
Și în cel de-al doilea 

împotriva reprezentativei 
gariei, disputat aseară pe . 
noarul „23 August", hocheiștii 
noștri s-au impus cu ușurință : 
11—3 (3—1, 7—0, 1—2), scor mai 
net decît cel de marți (10—4) și 
care se explică mai ales prin- 
tr-o excelentă repriză secundă, 
cea mai bună, poate, din cite 
au efectuat „tricolorii" în acest 
sezon. i

Dacă în primul meci împo
triva Ungariei s-a delașat gar
nitura noastră a doua, aseară a 
fost rindul primei garnituri 
(Gali, Moroșan-Costea, Tu rea- 
nu, Axinte) să exceleze, acest 
cvintet realizînd unele mo
mente de mare spectacol ho- 
cheistic, viu aplaudate de cei 
peste 3000 de spectatori. De
altfel, garnitura întîi a echipei 
României a. fost aseară nu nu
mai... spectaculoasă ci și foarte 
eficientă, ea mareînd opt din 
cele 11 goluri : Tureanu 3, 
Axinte 3, Costea 2. O sublinie
re pentru căpitanul echipei na
ționale, Tureanu, reintrat în 
formație cu o bună dispoziție 
de joc și cu o încredere în 
forțele proprii care s-a transmis 
întregii echipe.

Neuitînd caracterul de pre
gătire și verificare al meciului, 
antrenorul principal Eduard

meci 
Un- 

pati-
Pană și colaboratorii săi L 
Bașa, I. Tiron și I. Ganga au 
continuat să ruleze jucătorii, 
să verifice diverse formule. 
Astfel, aseară n-au mai apărut 
V. Huțanu, Popescu, B. Naghi 
și portarul Gh. Huțan, fiind u- 
tilizați în schimb Olenici. So- 
lyom, Gereb și portarul Netedu 
care a apărat pe parcursul în
tregii partide.

în ansamblu, echipa Româ
niei a dat din nou satisfacție. 
Deși condusă cu 1—0 în min. 5 
(a deschis scorul pentru oas
peți T. Kiss), formația noastră 
a trecut rapid la cirma jocului, 
terminind prima repriză cu un 
avantaj 
marcat 
Olenicî

de două goluri ; au
Axinte (min. 6 și 17), 
(min. 12). Repriza se-

Radu URZICEANU

(Continuare in pag a 4-a)

SURPRIZE IN RUNDA INAUGURALĂ

A FINALEI FEMININE DE ȘAH
NORD, 7 (prin te- 
saloanele hotelului 

a început marți cea 
ediție a finalei cam- 
național feminin de

EFORIE 
tefon). în 
.Europa" 
de-a 33-a 
pionatului 
șah. Tragerea la sorți efectua
tă la ședința tehnică a stabilit 
următoarea ordine a concuren
telor pe tabela de turneu : L 
Emilia Chiș, 2. Elisabeta Poli- 
hroniade, 3- Maria Albuleț. 4. 
Gertrude Baumstark, 5. Viorica 
Ionescu, 6. Ligia Jicman, 7. 
Margareta Mureșan, 8. Judita 
Kantor, 9. Gabriela Olteanu. 10. 
Dana Nuțu-Terescenco, 11. Eu-

LA REGHIN, PROGRAMUL SPORTIV
Al ZILELOR DL VACANTA ESTE ADAPIAT 

OPERATIV LA STAREA TIMPULUI
în holul mare, zeci 

de la școlile generale 
2. de la alte unități 
țămînt așteptau... surpriza de 
la ora 10. La un semnal. între 
ei s-a deschis cale și. unul cîte 
unul, au început să-și 
apariția 
„Eu sin* 
rului...", 
și pilot 
sînt..“. Și au trecut prin fata 
noastră într-un carnaval al 
costumelor „tranzistorul" Clau
dia Boara (radioamator), „pi
lotul" Dorin Șulea (constructor 
de aeromodele"), „agentul de 
circulație" loan Bîaga (pilot de

de copii 
nr. 5, nr. 
de învă-

facă 
eroii spectacolului : 

inventatorul tranzisto- 
„Eu sin* constructor 
de aeronave", „Eu

apoi 
au 
la

karturi), alte și alte măști — 
simboluri ale activităților teh- 
nico-aplicative care se desfă
șoară aici.

„Eroii" ne-au condus 
prin ateliere. Cîțiva copii 
rămas cu privirile uimite
impresionantele modele de va
poare, de corăbii cu pînze a- 
șezate pe stelaje. „Dacă vă pla
ce, puteți veni și voi să con- 
struiți — îi îndeamnă Dorin 
Șulea. Și asta chiar de miine, 
că-i vacanță". Am aflat însă 
că nu se va putea „chiar de 
mîine", pentru că a doua zi 
era programată o excursie la 
Sighișoara, la colegii de acolo.

pentru care a fost alcătuit un 
bogat program cultural-sportiv. 
„Gazdele ne vor aștepta și ele 
cu surprize" — spunea prof. 
Iuliu Orban, conducătorul cer
cului de karting. Zile de vacan
tă. zile de Surprize...

în sala Școlii generale nr. 2, 
în' jurul unei duzine de mese 
de șah se adunaseră zeci de 
amatori ai confruntărilor pe 
cîmpurile cu 64 de pătrățele 
albe și negre. De o parte ei. 
toti. de cealaltă, urmi singur, 
un om în vîrstă. Iosif Solomon, 
șăhlst de categoria I. Un si
multan ? „Avem o secție de 
sah bunicică, la Voința, pe care 
dorim s-o mărim. Și ne-am 
gindit să organizăm o acțiune 
de depistare a copiilor talen- 
tați, pentru un club de șah. 
Cum este vacanță, cei care n-au 
plecat la întrecerile de schi și

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

genia Ghindă, 12- Eleonora Go- 
gâlea, 13. Mariana Nechifor, 14. 
Margareta Teodorescu, 15. Ma
rina Pogorevici. 16. Lia Bog
dan.

Runda inaugurală a furnizat 
partide interesante și două sur
prize de proporții. Tînăra ma
eștri Marina Pogorevici a re
ușit s-o învingă cu negrele pe 
maestra internațională Elisabe- 
ta Polibroniade. Multipla noas
tră campioană a greșit grav In 
criză de timp și. 
piesă, a trebuit să 
cu piesele negre, o 
zentantă a tinerei 
Marian® Nechifor, 
victoria în fața maestre! inter
naționale Gertrude Baumstark. 
S-a jucat o ..Siciliană" în care 
atacul negrului s-ă dezvoltat 
mai rapid. Ligia Jicman a do
minat-o pe Eugenia Ghindă, 
cîștigînd în 29 de mutări. Re
zultatul de remiză s-a înregis
trat în întâlnirile Emilia Chiș — 
Lia Bogdan. Maria Albuleț — 
Margareta Teodorescu și Viori
ca Ionescu — Eleonora Gogâ- 
lea. Partidele Margareta Mure- 
șan — Dana Nuțu Terescenco 
și Judila Kantor — Gabriela 
Olteanu s-au întrerupt.

Actuala ediție a finalei este 
una dintre cele mal puternice, 
reunind 7 maestre internațio
nale și 9 maestre, pe campioa
na națională de senioare din 
ultimii doi ani (Nuțu) și juni
oare (Ionescu), precum și alte 
patru jucătoare care au deținut 
titlul : Polibroniade (7 victorii), 
Teodorescu (5). Albiile* (3) și' 
Baumstark (1).

Th. NICOARA

pierzînd o 
cedeze- Tot 
altă repre- 

generații, 
a obținut

l



Sub egida „DACIADEI44

SPORTUL LA „FLACĂRA ROȘIE \

Femeile

0 PREZENȚĂ ACTIVĂ
întreprindere ți fetițele lor, la startul 

de masă și de performanță
din competițiilor

La ora declanșării pregătirilor rugbyștilor

DOUĂ ECHIPE (MARI) Șl UN SINGUR GÎND (PE MĂSURĂ)
Divi

REZUL1
TG. MUR 

In frumoas. 
ti sporturile 
început mie 
campionatul 
de baschet 
1—6). Parti 
urmărite d< 
ziast și bun 
tui joc spoi 
sânte, atrac 
cu rezultate

POLITEHh 
REȘTI — I 
91—79 (46— 
but al turn 
față echipei 
ultimelor d< 
cerii. Dacă 
de prea ri 
(fapt scuzat 
ciparea la 
nice și la 
în schimb 
spectatorilor 
nifestată de 
rința de vi 
listelor
ciștigat pe 
care au 
siguranță și 
bine în moi 
la cîștigătoa 
te bine Mai 
Pîrșu, precu 
care și-a c< 
jucat — ci 
fantezie coe 
Tocală este 
mai combat: 
la altul.

De partea 
luptat mult, 
sipă de ene 
să se recui 
talin Szabo 
sită parcă 
cele au avu 
Cătoare in 
celentă pe 
meci, și Ma; 
marcat : Cu 
Roșianu 13, 
Radu 4, F< 
Keres' ’ 1. 
25, V

Să recapitulăm : la 7 decem
brie, echipele de rugby ale pu
ternicelor cluburi DINAMO și 
STEAUA terminau turul cam
pionatului pe primele două 
locuri, fiecare cu cite 37 de 
puncte, ordinea (cu Dinamo în 
frunte) fiind stabilită prin vic
toria directă a echipei din șos. 
Ștefan cel Mare asupra „eter
nei rivale". Prin urmare, retu
rul anunță un nou și pasio
nant duel pentru titlul de cam
pioană, detinut de Steaua, In 
care pot interveni, desigur, și 
alte formații — spre pildă Ști
ința Baia Mare. Primele sem
ne ale cursei pentru suprema
ție, din primăvară, pot fi aflate 
de pe acum, cînd în ambele ta
bere s-a și dat startul pregăti
rilor.

de junioare, 
un flux con-
La >,Flacăra

noare". apoi 
asigurîndu-se 
tinuu de 
roșie" se bucură de o largă au
diență gimnastica Ia locul de 
muncă. Ea este practicată acum 
cu regularitate, în fiecare zi, 
de circa 1500 de femei din sec
toarele articole tehnice și ma- 
rochinărie, urmind ca numărul 
acestora să crească în curînd, 
consistent, cu cîteva sute, prin 
extinderea și la secția de În
călțăminte. De fapt, fiindcă tot 
vorbim de gimnastică, se cu
vine să arătăm că fetitele mun
citoarelor de la „Flacăra roșie" 
alcătuiesc o secție de gimnas
tică ritmică. In numai trei ani. 
secția a devenit una dintre 
cele mai puternice din tară. 
Echipa antrenată de Maria Gîr- 
bă a ocupat în 1979 locul 
campionatul republican de 
Iar în 
goria

Iută.
Dar 

despre activitatea 
femeilor 
șie“ ? I 
de întreținere, care funcționea
ză cu bune rezultate, este foar
te solicitat ca și excursiile 
săptămînale spre locuri pito
rești sau de interes turistic. E- 
lementul feminin are o parti
cipare entuziastă la diferite 
competiții de masă — înoepînd

una 
_ deci 
valori-

orăoră matinală, cînd să 
_____ în sala de snort a în
treprinderii „Flacăra roșie" din 
Capitală, pe lingă noi a trecut 
foarte grăbită o fată. A tra
versat strada și a intrat în fa
brică. „Nu-i Lucia Ettz 7“ l-am 
Întrebat pe Constantin Toader, 
secretarul asociației sportive- 
JBa da. Voleibalista echipei 
noastre, cea din lotul de tine
ret al tării. Este mecanic. A 
făcut antrenament... și se duce 
la lucru. E tare muncitoare-..".

Frumoasă coincidență pentru 
reporterul venit în această cu
noscută unitate a industriei de 
încălțăminte, 
despre 
femeilor

Știind 
circa 70 
muncii 
rugăm pe secretarul asociației 
să ne spună ceva despre rela
ția dintre exercițiul fizic, sport 
și femeile din fabrică.

Răspunsul, mai exact spus 
răspunsurile Ia această întreba
re — ne referim doar ta. cele 
tare spun ceva deosebit — cu 
greu pot fi cuprinse lntr-un 
singur reportaj. Mai întîi, că 
mica și vechea fabrică — fiind
că este mică, în comparație cu 
ailte surate — este bine cunos
cută și pe tărîmul performan
ței. Cei de aici, de pildă, se 
pot mîndri. cu o echipă tînără

La o 
Intrăm

pentru a scrie 
activitatea sportivă a 
cere muncesc aici, 
că femeile reprezintă 
la sută din oamenii 
din întreprindere. îl

REINTRĂ PODĂRESCU...

1980 a 
a 4-a.

cite. nu

devenit, la 
campioană

se mai pot

II în 
copii, 
cate- 
abso-

DAR LA DINAMO 1

scrie 
sportivă a 

de la „Flacăra ro- 
Centrul de gimnastică

Crosurile constituie una din activitățile sportive preferate pentru 
fetele de la „Flacăra roșie*

Luni am consemnat cel din
ții antrenament al rugbyștilor 
în 1981, efectuat de dinamo- 
viști. De ce atîta grabă ? „Din 
două motive — vine, prompt, 
răspunsul antrenorului Ion Țu- 
țuianu. Plecăm, spre finele lu
nii, intr-un turneu în Franța 
și nu vrem să ne prezentăm 
oricum. Apoi, nu e nici un se
cret, credem că a venit vremea 
ca, după 12 ani, trofeul cam
pioanei naționale să ia drumul 
vitrinei clubului nostru". Aces
te cuvinte au deschis, in fapt, 
și discuția purtată luni cu în
treg lotul, după care a urmat 
antrenamentul propriu-zis (pre
gătire fizică generală, plus o 
repriză de... fotbal). Preparati
vele vor continua zilnic. In 
Capitală, pînă la mijlocul lunii, 
apoi la Timișul de Sus, unde a 
fost programat un scurt stagiu 
montan.

Dinamo va aborda noul se
zon cam cu aceeași garnitură
— din care Borș, Caraiman, Za
fiescu II și Stoica s-au aflat, 
în decembrie, la Mangalia pen
tru tratament —, * ceea ce nu 
înseamnă că nu are măcar o 
noutate. Și nu una oarecare I 
Astfel, după ce in sezonul pre
cedent nu a avut drept de joc
— R. C. Grivita Roșie neacor- 
dîndu-j în vară dezlegare — in
ternaționalul Stelian Podă- 
rescu (mijlocaș la deschidere. 
22 de ani) va juca acum sub 
culorile alb-roșii, intre cele 
două cluburi ajungîndu-se la

* Urf

Balonul oval a fost inlocult ieri de rugbyștii Stelei cu mingea 
de fotbal. In imagine, „portarul* Rădulescu rezolvă o acțiune in 
care apar Zafiescu I, Benguș, Gheorghiosu, Corneliu și Florea (de 
la stingă la dreapta) Foto : Vasile BAGEAC
înțelegere. Va Însemna Podă- 
rescu un plus de viteză în jo
cul liderei, așa cum este con
vins antrenorul Țutuianu 7 Vom 
vedea...

Șl IN GHENCEA,

NOUTĂȚI Șl SPERANȚE

Dialogul pregătirilor s-a 
firipat la distanță de.„ i 
zile. Ieri, la ședința inaugura
lă de pregătire a Stelei, erau 
lesne de observat cîteva ab
sențe. Dacă in privința lui 
Munteanu, Murariu, Marin Io- 
nescu, Alexandru și Achim, fap
tul se datorează unei necesare 
perioade de tratament (la E- 
forie), in care ei se vor găsi 
pînă la 15 ianuarie, în schimb 
lipsa antrenorului emerit Petre 
Cosmănescu, prezent ani și ani, 
trup și suflet, la toate momen
tele din viata secției de rugby 
a clubului militar, făcea ca at
mosfera să fie încărcată de o 
emoție cu totul aparte. Petre 
Cosmănescu este acum pensio
nar, conducerea tehnică a echi
pei fiind formată din foștii săi 
jucători, internaționalii Adrian 
Mateescu și Radu Durbac. „Am 
preluat ștafeta din mîna unui 
mare antrenor, conștient! că a- 
ceasta ne obligă să aducem alte 
și alte succese culorilor pe care 
le-am purtat pînă mai Ieri".

i în- 
două

Gîndurile celor doi sînt. de 
fapt, și ale jucătorilor, a căror 
stare de sănătate este bună, 
mai cu seamă că Fuicu, Rădu- 
lescu, Corneliu, Roșu, Benguș, 
Florea, Călin Iiic, Gheorghiosu, 
Cioarec, Codoi, Suciu, 
Zafiescu I, Țața 
luna trecută, cîteva zile 
tratament 
Postolachi 
vindecare.

In fine, 
tile sale : 
ieșeni 
care-și satisfac stagiul militar. 
V. Oprea — din propria pepi
nieră de juniori.

Duelul 
Dinamo. 
Mai bine

Pojar, 
au urmat, 

de 
și refacere la Felix, 
se află în curs de

si Steaua are noută- 
tinerii și talentații 

David și Năstasă —

rugbystic Steaua — 
iată, a și început ! 

zis, continuă...

Geo RAEȚCH1

am
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Pe marginea ’ calendarului com{

COMPETIȚII NOIr

orientarea 
mai 

„sportul pădurilor", și-a 
calendarul competi-

DIVERȘII

de volei feminin in Divizia „A"; 
nnde face o figură foarte fru
moasă. fiind pe locul II în se
rie după Dinamo și este mai 
mult ca sigur că va participa 
la turneul final. Jucătoare ? de 
o admirabilă modestie alcătu
iesc o echipă puternică (antre
nată cu pricepere de Sandi 
Chiriță) și luiȚează efectiv, cu 
bune rezultate, in producție.- 
Mai există o echipă (a doua) 
care activează in categoria „O-

ZILE DE VACANȚĂ
(Urmare din pag. 1)

«ăniuș au venit aici". Simulta
nele de șah prin școlile orașu
lui. plăcute surprize pentru 
șahiști, sînt cuprinse și ele în 
programul clubului de vacantă.

La sediul asociației „Voința" 
am stat de vorbă cu Liviu Ma
ior, un vechi și mereu mal en
tuziast animator al vieții spor
tive la Reghin. „Am primit șj. 
noi frigul și zăpada cu cinci 
terenuri gata pentru a fi trans
formate în patinoare naturale 
(avem cam 1000 de perechi de 
patine în oraș), cu o mare ac
țiune pe schiuri, 1» Pădurea 
Rotundă (avem pîrtia pregătită), 
cu alte acțiuni specifice, pregă
tite' cu sprijinul C.O.E.F.S., fi
rește. Organizăm „Cupa orașu
lui Reghin" Ia baschet fete,' cu 
formații invitate din Tîrgu Mu
res și Gheorgheni".

Am vizitat și secția de na- 
vomodelism .Voința" la Casa 
de cultură a sindicatelor. Spor
tivii de aici au adus Reghinu
lui. în anul care a trecut, cinci 
titluri de campioni republicani. 
Majoritatea sînt elevi in școli
le orașului, asa că : preocupări 
de vacantă ? „Pregătim o ma
re expoziție, prin care aniver
săm zece ani de activitate navo- 
modelistică la Voința" — ne 
spune veteranul Greger Hein
rich. Cite trofee au cîștigat în 
acești ani ? „Asta se va vedea 
In expoziție. Surpriză..."

I a Reghin programul clubu
lui de vacantă — bogat și va
riat — este adaptat, operativ, 
condițiilor meteorologice.

cu crosurile și terminînd cu 
jocurile sportive — în cadrul 
marii competiții polisportive 
naționale , Daciada".

Interesant de arătat că ..mo
toarele" acestei activități — in
diferent că este vorba de in
structori pentru gimnastică la 
locul de muncă, antrenori sau 
organizatori de excursii — sînt 
tot femei : Olimpia Stănescu, 
Georgeta Tamașu, Maria Gîrbă, 
Rodica Iliescu ș.a-

Explicația dragostei pentru 
sport la „Flacăra roșie" 7 Mai 
întîi că multi, foarte multi din 
cei care lucrează aici — unii 
in posturi de răspundere — 
sînt foști sportivi. Apoi, trebuie 
amintit și de ..triunghiul" din 
care face parte și un bărbat 
(Deana Ciobanu — secretara 
Comitetului de partid, Aurelia 
Lărgeanu — președinta Comi
tetului de sindicat și Constan
tin Cărăvan 
sprijină din 
sportivă, din cadrul întreprin
derii, participă la diferite ac
țiuni organizate de asociație, și 
acordă o grijă deosebită edu
cării și pregătirii profesionale 
a sportivilor.

Modesto FERRARIN1

- director) care 
plin . activitatea

ACTUALITATEA IN HOCHEI
începînd de săptămîna viitoa

re. agenda competițiilor interne 
se va îmbogăți și cu cîteva 
competiții hocheistice.

Este vorba, în primul rlnd, 
de disputarea la București a 
ultimului fur al campionatului 
primei serii valorice a Diviziei 
„A", care reunește cele mai bu
ne 6 echipe de hochei din țara 
noastră. întrecerea va fi relua
tă pe patinoarul „23 August" 
vineri 16 ianuarie, meciurile 
derby avînd loc sîmbătă 17 ia
nuarie (Steaua — Dinamo), luni 
19 ianuarie (Dinamo — S.C. 
Miercurea Ciuc) și marți 20 Ia
nuarie (Steăua — S.C. Miercu
rea Ciuc). ,

Cu cîteva zile mai înainte,, va 
începe la Miercurea Ciuc cei 
de al IlI-lea tur al campiona
tului șeriej secunde din Divizia 
„A". Prima etapă a acestui tur 
va avea .loc în ziua de 12 ia
nuarie. jocurile continuînd, fără 
zi de pauză, pînă în ziua de 16 
ianuarie.

în sfîrșit, imediat după în
cheierea partidelor din ultimul 
tur al primei serii valorice, 
tot la București, vor începe 
jocurile din cel de-al M-lea 
tur al campionatului republican 
de juniori I, la care lan parte 
CL sp. șc. Liceul Miercurea 
Ciuc, Steaua București, CI. 
șc. nr. 2 București, CL sp. 
Metalul Sf. Gheorghe, CL 
șc. Galați, Casa pionierilor 
cele.

SP- 
țc. 
sp. 

Să-

De ta. an la an, 
turistică sau, cum i se 
rice, „sportul pădurilor" 
îmbogățit 
(ional de masă și de perfor
manță. După cum se știe. în 
anul 1980 au fost cuprinși în 
aceste activități mii și mii -de 
participant, îmbunătățindu-se, 
de către sibieni, recordul mon
dial (neoficial) de participare 
la un singur concurs (s-a de
pășit numărul de 37 000 com
petitori).

Despre calendarul orientării 
turistice pe anul 1981 am avut 
o convorbire cu tovarășul Mir
cea Mihăilescu, secretarul fe
derației de specialitate.

— In anul 1981, la competi
țiile tradiționale — ne-a spus 
acesta — cum sînt 
„Construcția", „Voința", 
la de aur", „Gențiana", 
rele", „Roza vînturilor", „Zaran- 
dului" etc. — se vor adăuga 
multe altele, îndeosebi județene 
Și departamentale, de zi șî de 
noapte, printre care aș aminti

w

cupele 
„Buso- 

„Izvoa-

„Cupa Mi 
Gorj), „Cui 
„Cupa Ionci 
troputere" i 
Oltului" (ju 
(Galati) etc 
vom avea 1 
cursuri cari 
mai multi i 
precedenta

— Ce no 
calendar 
punct de vi 
rii concurse

— Pornim 
a oferi com 
turor oame 
conț de vi, 
etc.) s-a ti 
cursurilor ț 
jungin-’ -â 
cădere 
Brașov. Săi 
trița-Năsăuc 
noapte, pro( 
(Galați, de 
prinderi ( 
București), 
trodus ~Ziu

SPORTIVII RE ÎNALTA PERFORMANTA AU IN TAJA
(Urmare din pag. 1)

la Paris arată că sportivii ro- 
ridicat 

mai
mâni au un potențial 
de la care putem spera 
mult decît pînă acum.

In anul 1981. lumea fotbalu-

LA A. S. ELECTROMAGNETICA, 1981 - ANUL
ALTOR ENTUZIASTE ÎNTRECERI SPORTIVE DE MASĂ

Elsctromagne- 
a încheiat anul 

succese
Intreprinderea 

tica din Capitală 
1980 cp remarcabile 
în producție. Gîndurl pentru 
noul an ? Printre altele, un 
lucru care ne interesează pe 
multi : modernizarea și diversi
ficarea unor tipuri de aparate 
telefonice. Asociația sportivă 
Electromagnetica a încheiat, de 
asemenea, anul 1980 cu frumoa
se rezultate în întrecerile des
fășurate în cadrul „Daciadei". 
Gînduri pentru anul care a în
ceput ? Printre altele, o echipă 
promovată în Divizia „B“, atra
gerea întregului colectiv pe te
renurile de sport. Două obiec
tive perfect realizabile, ținîhd 
seama de dorința tuturor,, ti-

neri și vîrstnici, bărbați și fe
mei, de a practica cu regulari
tate sportul, de puterea de or
ganizare și cuprindere a asocia
ției sportive Electromagnetica.

Gînduri' izvorîte din fapte 
concrete, din rezultatele obți
nute în numeroasele și atrăgă
toarele întreceri ale „Daciadei". 
Faza pe secții de producție. Ia 
fotbal : 26 de echipe, cil echi
pament propriu, cu meciuri viu 
disputate pe stadionul între
prinderii. „Crosul tineretului", 
faza pe sector : locul I — Geor- 
geta Băjan, desenatoare teh
nică ..Cupa de toamnă" la vo
lei masculin, finala pe muni
cipiu : locul I — echipa con
dusă de muncitorul Victor Bă-

jenaru de la control aparate 
telefonice. Locul I pe sector și 
Ia gimnastica Ia locul de mun
că. Apoi, 15 excursii de neuitat, 
locul I pe municipiu in „Cupa 
primăverii" la handbal fete etc.

Bilanț bogat care susține, dă 
credit obiectivelor propuse pen
tru anul sportiv 1981. Printre 
cei mai buni sportivi ai anului 
care s-a încheiat : Ioana Sma- 
randache (handbal, montator 
centrale). Victor Băjenaru (vo
lei) și Nicolae Ionescu (șah), 
muncitori cu înaltă calificare 
la controlul tehnic de calitate. 
Ion Neagn (fotbal, matriter). 
Angelin Bartocini (tenis de ma-

. să, matriter)™ (Vasile TOFAN),

lui nostru va trăi momentele 
fierbinți ale tentativei de cali
ficare a echipei de fotbal a 
României la turneul final al 
campionatului mondial din a- 
nul 1982, din Spania. Victoria 
asupra echipei Angliei Ia 
București a fost de bun augur, 
însă greul abia acum în
cepe, îndeosebi la meciurile 
din deplasare, cu reprezentati
vele Angliei, Ungariei și El
veției. Satisfacția primului suc
ces, cu foștii campioni mon
diali, nu trebuie să abată nici 
pe antrenori, nici pe jucători, 
nici mediul ambiant al fotba
lului nostru, de pe drumul 
pregătirilor cu deosebită răs
pundere, perseverentă, dăruire 
șl circumspecție, folosind Ia 
maximum toate energiile și re
sursele în vederea calificării. 
De realizarea omogenității de
pline, morale și valorice a lo
tului reprezentativ de fotbal va 
deținde obținerea pașapoarte
lor pentru deplasarea Ia tur
neul final al Campionatului 
Mondial..

într-o vizită făcută In aceste 
zile la redacția noastră, căpi
tanul echipei de rugby a ~ 
mâniei, Mircea Parasehiv, 
spunea : „Cînd sîntem 
mâți la lotul reprezentativ 
simțim că ne despărțim de clu-

Ro- 
ne 

cbe-

buri și ne 
într-o sing; 
României, > 
nostru ccl i 
de emoție 
intrăm în e< 
toți, ca un: 
lată intr-ac 
succese în 
chipa națioi 
țării, mii 
însuți. Fo 
lor cunosc 
dar, cite o 
fățați U și 
Modul de i 
lor trebuie 
tru toți sp< 
stea de a fi 
reprezentatr 
tricourile e< 

•Cînd este 
zenta țara 
pene și mo: 
Intercluburi. 
lorilor dragi 
așează culor 
ale tricolorii

Rugbyul t 
tin an de 
greu an pe 
vreodată : ci 
ropean, pren 
la București 
în deplasare 
britanic. ,,U' 
— spunea



„A“ de baschet feminin

■

I SCONTATE LA TG. MUREȘ
kely 11, Tabără 8, Constanti- 
nescu 3, Szabo 2. Au condus 
A. Atanasescu și E. Silvester. 

UNIVERSITATEA CLUJ-
NAPOCA VOINȚA -BRA
ȘOV 76—64 (33—34)

VOINȚA BUCUREȘTI — 
COMERȚUL TG MUREȘ 88—79 
(37—32 ; 75—75).

Paul IOVAN

prin telefon), 
leganta Sală 
localitate a 

turul II al 
onal feminin 
pa valorică 
primei zile, 
lublic entu- 
:ător al aces- 

fost intere- 
s-au soldat 

lie.
S.Ș. 2BUCU- 
, ORADEA 
’ciul de de

pus față în 
ipioane ale 
ții ale între- 
i nu a fost 
nivel tehnic 
tat de parti- 
ratele balca- 

ea a ținut 
ată atenția 
dîrzenia ma
re, prin do- 
a. baschetba- 
echipe. Au 

studentele, 
; mai multă 
apărat mai 

dificile. De 
evoluat foar- 
v și Suzana 
lihaela Radu 
— atît cît a 

Și; Carmen 
sigură și 
un meci

I
I
1

ivoltură 
31e 
ai
la

Crișul ată.
it multă ri- 
ar a trebuit 
învins. Ka- 

lat slab, lip- 
gă. Orăden- 
nai bune ju- 
Grigore, ex- 
ul întregului 
Szekely. Au
Pîrșu 24, 

10. Bradu 6, 
4. Tocală 3, 
tiv -igoraș

Sze-

★
A început șl turneul pentru 

locurile 7—12 care se desfășoa
ră la Satu Mare. Iată scurte 
relatări :

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
ICEMENERG
REȘTI 98—92 (36—35.
84—84). Meci echilibrat 
cele două formații bucureștene, 
cea mai mare diferență înre- 
gistrîndu-se în min. 16 : 32—26 
pentru Progresul. Echilibrul s-a 
menținut șl la sfîrșitul timpu
lui regulamentar de joc, pre
cum și la sfîrșitul primei pre
lungiri. Progresul egalînd cu 
5 sec. înaintea încheierii aces
teia. în a doua prelungire ju
cătoarele de la Progresul s-au 
detașat decisiv. Coșgetere : 
Hagiu 19+14. Kapelovici 12, 
respectiv Iovici 22, Nicola 10. 
Au arbitrat V. Pruncu și I. Gri- 
gore (București).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — OLIMPIA BUCUREȘTI 
67—66 (37—28). Excelent con
duse în teren de Bîră, care s-a 
dovedit a fi foarte eficace, bu- 
cureștencele au condus cea mai 
mare parte a timpului (min. 
22 : 41—28). Timișorencele re
vin în repriza secundă, răstur- 
nînd scorul în favoarea lor și 
cîștigă într-un final dramatic. 
Cele mai eficace
Armion 20. 
pectiv Bîră 
arbitrat Gh.

RAPID BUCUREȘTI — MO
BILA SATU MARE 68—93 
(30—53).

L TOTII — coresp.

c.s.s BUCU-
72—72, 

între

jucătoare :
Așteleanu 18, res- 
25, Iatan 12. Au 
Chiraleir (Bucu- 
Szabo (Oradea).

il 1981 al

PErE,
(Prahova și 

ul“ (Bacău), 
iict — Elec- 
„Cupa Fiii 

„Danubius" 
«tal, în 1981 
stfel de con- 
intrena mult 
tori decit in 
i „Daciadei". 
rezîntă acest 
jțional din 
1 diversifică-
i dorința de 
pe gustul țu- 
uncii (ținînd 
x, pregătire 
umăruj con- 

acestea a- 
' 'cu pre- 

imureș, 
ghîta și Bis- 
1 celor de 
și de județe 
și de între- 
Vulcan" — 
st an s-a în
tării de ma
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Iorientării turistice

GUSTUL TUTUROR I
să", în fiecare județ, pentru a 
atrage la concursuri masele 
largi ale tinerilor și vârstnicilor.

— în calendar a apărut și o 
titulatură nouă : „Orientarist
complet"...

— La sfîrșitul unor sezoane 
competiționale, se vor desfășura 
în organizarea federației, ziua și 
noaptea, iarna (pe schi) și vara 
(„cursa lungă") competiții la 
care vor putea lua parte numai 
cei care au acumulat un anu
mit număr de puncte în con
cursurile interjudețene nomi
nalizate și Ia campionatele re
publicane. Pe baza clasificării 
la competițiile „Orientarist 
complet", federația va stabili 
primii 10 sportivi ai anului 
1981, cărora li se vor cere cu
noștințe teoretice și practice 
complete, privind orientarea tu
ristică. Sperăm ca prin acest 
bogat calendar competițional să 
oferim competiții noi și diver
sificate, pe gustul tuturor iubi
torilor mișcării în aer liber.

Sever NORAN

I
I
I
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I
I
I

țCTIVE DE MARE RĂSPUNDERE |
m cu toții 
ipă, ; echipa, 
rine clubul 
g. Tremurăm 
■uinva să nu 
luptăm apoi 

ru victorie", 
heia marilor 

a iubi e- 
■eprezentarea 
:cît pe tine 

antrenorii 
nare adevăr, 
ind mai răs- 
mai ușor, 
al rugbyști- 
model pen
are au cin- 
ți
i

Ia loturile 
Îmbrăca 

naționale, 
a repre-ie 

jetiții euro- 
inclusiv cela 
easupra cu- 
luburilor se 
npe tuturor, 
lânesc.

asemenea, 
a. Cel mai 
-a cunoscut 
titlului eu- 

wzee’andeză 
l cu Franța 
ou turneu 
’at festival1' 

Paraschlv.

Desigur.- dacă festivalul se va 
încheia ca un festival, cu 
bucuria unor noi succese

Tot în 1981, sporturile noas
tre de rezonanță mondială au 
programate campionate mon
diale. Gimnastica, luptele gre- 
co-romane, caiacul si canoea, 
canotajul vor continua să fie 
port-drapel al performanței 
sportive românești în timp ce, 
de pildă, scrima. atletismul, 
boxul, luptele libere judo, na- 
tația și halterele vor trebui să 
se revanșeze pentru impresiile 
și rezultatele nefavorabile 
trăite de noi toți, la ultima 
ediție a Jocurilor Olimpice. 
Vor reuși să revină în centrul 
atenției dacă vor înțelege să 
se dăruiască total pregătirilor, 
exigențelor cerute azi pentru mj- 
rea performanță internațională. 

Staitul și realizările din a- 
cest an vor fi foarte impor
tante pentru modul în care se 
vor îndeplini obiectivele cinci
nalului -sportiv 1981—1985 din 
care face parte și noul ciclu 
olimpic, al cărui termen este 
anul 1984. la cea de a XlV-a 
Olimpiadă albă de la Saraje
vo. și la cea de a XXIIÎ-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Los Angeles. Un 
motiv în plus ca anul sportiv 
1981 să fie strălucitor.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Revelațiile unui clasament comparativ

MICILE PLUSURI Șl MARILE MINUSURI
ALE TURULUI DIVIZIEI „A

Echipa națională (o combinată dominată de Craiova),

H

net peste nivelul campionatului
facem tradiționalul clasa- 
comparativ al primelor

Să 
ment 
jumătăți de campionat 1979 și 
1980. în acest clasament, pe 
prima coloană figurează plusul 
(sau minusul) de puncte înre
gistrat de divizionarele „A" 
în 1980. față de 1979. în co
loana a doua, diferența de go
laveraj — de asemenea în plus 
sau în minus — față de 1979. 
In acest clasament sînt cuprin
se. firește, 15 echipe. Pentru 
noile promovate, vom folosi un 
procedeu comparativ lujnd ca 
reper situația promovatelor din 
1979.

Iată deci clasamentul 
parativ :

1. Politehnica Iași
2. „U“ Cluj-Nap.

3. A.S.A.
4. Univ. Craiova
5—6. F.C. Olt, 

„Poli" Tim.
7. Chimia
8. Dinamo
9. S.C. Bacău

+ 
+ 
+

com'

Dialog dc vacanță ca Leonida Antohi (Politehnica iași)

CE-AR FI SĂ JUCĂM SI NOI,
J

3
3
3
2
2
2
1
0

— 1
— 4
— 5
— 6

++

+ 
+

8
3
1
0
3
8
3
3

10. F. C. Argeș
11. Sportul stud.
12. Jiul
13. F.C.M. Galați
14. F.C. Baia Mare — 7
15. Steaua — 8

+ 4 
— 8 
+ 6 
— 12
— 15
— 20

• Acest clasament atrage a- 
tenția MAI MULT PRIN MI
NUSURILE înregistate de echi
pele de la periferia Iui decît 
prin ameliorările legate de po
ziția primelor echipe. Dacă ți
nem seama de „jocul“ lui plus 
și minus 1, determinat de pro
gramarea a 9 sau 8 meciuri pe 
teren propriu, ne dăm seama 
că ameliorările sînt neglijabile. 
Cu toate acestea, să mențio
năm plusul de consistență al 
ieșenilor în meciurile pe teren 
propriu — în ediția trecută, 
victoriile la Iași erau o... pro
blemă — și creșterea studen
ților clujeni, legată în prin
cipal de neașteptata victorie de 
la Hunedoara. în cazul echi
pei mureșene se poate vorbi 
de un plus de echilibru, asi- 
gurat de noua-pereche de an
trenori Erdogh — Czako.

O Atrage atenția semnul 
de egalitate la punctele obți
nute de echipa din Bacău. Plu
sul de trei goluri și mai ales 
recuperarea psihică realizată 
după eșecul din start (0—4 cu 
Steaua), ca urmare a unui 
turneu greșit programat în 
timpul verii, probează resurse 
reale și reflectă, o dată în 
plus, calmul și profesionalismul 
lui Angelo Niculescu

• F.C. Argeș a înregistrat 
un minus 1. dar cele 4 goluri 
in plus întăresc ideea că pi- 
teștenii au rezolvat „din mers" 
marca problemă a remanierii 
lotului.

9 Aparent bizară contradic
ția Jiului care acumulează 
cinci puncte mai puțin, 
realizează un golaveraj net 
perior. Să notăm că Jiul 
marcat anul trecut doar 12 _ 
luri, față de cele 22 din acest 
tur. Pentru cei rfiai mulți co
mentatori, această contradicție 
se leagă de apariția lui Giu- 
chici, jucător la care meciurile 
excelente alternează cu altele 
de totală eclipsă. In orice caz, 
Jiul cu Giuchiei e o echipă 
mult mai interesantă.
• F.C.M. Galați, F.C. Baia 

Mare și Steaua înregistrează o 
„regresie perfectă", dacă per
miteți expresia, acumulînd 
7, și, respectiv, 8 puncte 
puțin. Să subliniem, în 
cu totul deosebit, minusul 
20 de goluri înregistrat 
Steaua. Această situație e cu 
atît mai ciudată cu cît M. Ră- 
ducanu și Iordănescu sînt con
siderați cei mai buni jucători 
ai anului. Este limpede 
randamentul lor la echipa 
club nij poate fi comparat 
cel realmente remarcabil de 
echipa națională.

★
Revăzînd clasamentul consta

tăm că minusurile sint mai 
concrete decît plusurile. Aceas
tă situație este confirmată, în
tr-un fel, și de faptul că noile 
promovate (F.C.M. Brașov, 
Corvinul și Progresul-Vulcan) 
au obținut in actuala ediție 
locuri net superioare (și ■ un 
plus general de 8 puncte) față 
de promovatele anului trecut. 
-Sigur că vor fi înscrieri în re
plică, susținîndu-se că această 
afirmație nu este un argu
ment absolut în dialectica fot
balului, dar totul ne invită să 
considerăm că succesul din a- 
ccst an al echipei naționale 
Se datorează mai mult dina
mismului echipei oltene și cla
sei cîtorva soliști de Ia Stea
ua. Cu alte cuvinte, jocul mai 
bun al echipei naționale nu se 
datorează în principal acumulă
rilor generale din campionat. 
Iată o temă de reflecție și, mai 
ales, de discuție pe marginea 
modului în care trebuie pregă
tită echipa națională pentru 
sezonul de primăvară.

loan CHIRILA

dar 
su- 

a 
go-

6, 
mai 
mod 

de 
de

că 
de 
cu 
la

împlinit șapte ani — 
care ultimii trei ca an- 
principal — de cînd L. 
se ocupă de pregătirea 
Politehnica Iași. -

S-au 
dintre 
trenor 
Antohi 
echipei

— Ce ne poți spune, Leonida 
Antohi ?

— In primul rînd. trebuie să 
fac o remarcă : pe parcurs am 
schimbat din mers o întreagă 
generație de jucători. I-am 
promovat de la echipe de cate
gorie inferioară pe Naște, Bucu, 
Cemescu, Florean, C. Ionescu. 
Ursu, Costea, Cioacă. D. 
nescu sau Oprea, tineri 
au confirmat, făctnd față pre
tențiilor primului eșalon. Așa 
am ajuns să consolidăm astăzi 
o echipă.

— După cum se vede, 
„vechea gardă" au mai 
doar Romilă și Simionaș, jucă
tori cotați de specialiști prin
tre cei mai utili mijlocași din 
campionatul nostru. Cît vor 
mai putea face ei față cursei 
de rezistență la care... concu
rează de peste 10 ani ?

— £cești doi jucători repre-

■> 
l,

Io- 
care

din 
rămas

zlntă prototipul fotbalistului în
drăgostit de... fotbal Vin .pri
mii și pleacă ultimii de la an
trenamente. Duc o viață rațio
nală exemplară Pentru mine, 
imaginea „bătrineții", o dau doar 

■ chiulangiii, superficialii, cei 
care întreabă „cîte sprinturi mai 
facem", sau „de ce lucrăm așa 
de tare". Romilă și Simionaș 
au fost și in turul campiona
tului oamenii de bază ai Poli
tehnicii, remarcabili atit prin 
travaliu, cit și prin respec
tarea sarcinilor de joc. urnind 
mereu... 'căruța, in orice îm
prejurare.

— Te mulțumește locul 9 ’ în 
clasament, poziția ocupată de 
Politehnica Iași la sfîrșitul tu
rului ?

— Putem mai mult. Promit 
să arătăm la primăvară că lo
cul nostru este undeva mai sus. 
Cred că am depășit momentul 
psihologic din fiecare campio
nat, cind spectrul retrogradării 
turna la un moment dat plumb 
în ghetele jucătorilor Dispu
nem de un lot omogen, sudat 
sufletește, cu o orientare ofen
sivă, pe care vrem s-o concre
tizăm mai ales in meciurile 
susținute in deplasare, 
pierdut prea multe puncte 
toamnă in citeva partide 
care trebuia să le ciștigăm. Mă 
refer la meciurile de la Timi
șoara, Pitești, Rm. Vilcea ți 
Brașov. Dacă nu le pierdeam, 

■altele ar fi fost datele pro
blemei. Poate sint exagerat, 
dar cunosc perfect potențialul 
de joc actual al echipei mele 
și imi permit să fac afirma
ția că Politehnica Iași are in 
obiectiv nu salvarea de la re
trogradare, ci participarea — 
da, îndrăznesc să spun — la 
ediția viitoare ■ într-o cupă eu
ropeană. Chiar așa. ce-ar fi să 
jucăm și noi, o dată, in Cupa 
U.E.F.A. ?

Gheorghe NERTEA

Am 
in 
pe

CINE SINT GOLGETER1I DIVIZIEI
Rotaru, Toporan și Ghiță, ex-aequo, cu 13 goluri

ȘTIRI,
9 DUPĂ cum s-a mai 

NUNȚAT, lotul reprezentativ 
fotbal al țării urinează ” 
la data de 17 Ianuarie, 
turneu de pregătire în 
Durata turneului 
căruia trei Jocuri Jn compania 
adversari din prima ligă, nede
semnați încă — va fi de aproxi
mativ zece zile. După aceea, Ju
cătorii .selecționabili se vor re
întoarce’ la cluburile lor, pentru 
continuarea pregătirilor, renunțîn- 
du-se la proiectul unui meci a- 
mical cu o echipă reprezentativă, 
Portugalia sau Olanda, așa cum 
era prevăzut in planul Inițial de 
pregătire.

9 AZI, PE STADIONUL POLI
TEHNICA: LOTUL DE TINERET 
— SPORTUL STUDENȚESC. tn 
continuarea pregătirilor pe care Lotul de tineret și divizionara 
,,A“ Sportul studențesc le fac 
pentru apropiatele turnee din A- 
merica de Sud, azi (ora 11, sta
dion Politehnica) antrenorii Cor
nel Drăgușin și, respectiv, Ion 
Volca au programat un meci de 
verificare pentru formațiile lor. 
La acest prim test al anului, e-

In
„tricolorii" vor

ȘTIRI, ȘTIRI...
chipa de tineret va începe jocul cu formația: Alexa — Mărginean, 
Pană, lovan, Rcdnic — Suciu, 
Klein, I. Mureșan — Geolgău, 
Terheș, Turcu. Pe parcurs, an- 
trenorul reprezentativei va rula 
întregul efectiv pe care îl are în 
pregătire, mai puțin fundașii 
Vlad și C. Solomon, care se află 
în tratamente medicale pentru 
mai vechi traumatisme din pe
rioada' sfîrșitului de campionat.• ARBITRII BUCUREȘTENI LA 
START. Vineri, la ora 16, în sala 
clubului Steaua, din calea Plev- nei, arbitrii divizionar,! bucureș- 
teni își vor începe pregătirile în 
vederea noului sezon. Astăzi, la 
ora 17, în sala I.S.B din strada 
Berzei, se deschide noul curs de 
arbitri organizat de C.M.E.F.S. București.• MÎINE, ANTRENORII DIVI
ZIONARELOR „B“ ÎN CAPITA
LA. Mîine, la ora 10, la Centrul 
„23 August" din Capitală, va în
cepe cursul de perfecționare a 
antrenorilor din eșalonul secund, 
acțiune organizata de federația 
de specialitate- în colaborare cu 
centrul de perfecționare din ca
drul C.N.E.F.S,

A- 
de să plece, 

intr-un 
Grecia, 
cadrul , 

susține 
unor

Astăzi vă prezentăm golgete- 
rii Diviziei „B“ la sfîrșitul tu
rului. Este doar prima parte a 
clasamentelor celor trei 
pentru că lista 
lungă.

SERIA J : 9 
ROTARU (Delta 
GOLURI : Lala 
• 9 GOLURI : 
Constanța) • 8 
duru și Peniu (F.C. Constanța), 
Belea (Deltă Tulcea) ® 7 GO
LURI : Berceanu și Coman 
(Gloria Bistrița), Rusu și Sima 
'(Unirea Focșani), Nemțeanu 
(Ceahlăul), Avădanei (C.S.M. 
Suceava) O 6 GOLURI : Dia- 
bonescu (C.S.U. Galați). Cața- 
ros (Chimia Brăila). Tică 
Iancu (C. S. Botoșani).

Cine este Rotaru ? S-a 
cut într-o comună de pe 
leagurile tulcene (Cataloi) 
22 de ani, a început să joace 
fotbal în 1973. la Delta Tul
cea ș», din acel an, n-a părăsit 
orașul dunărean. Rotaru poate 
fi socotit un performer al eșa
lonului secund, deoarece în 
șase partide (cu C.S.U. Galați, 
F.C.M. Brăila. C.S.M. Borzești. 
I.M.U. Medgidia. C.S. Botoșani 
și Viitorul Gheorgheni) a 
cat cîte

Sfrijan (Tractorul

serii,
este destul de

13 GOLURI :
Tulcea) • 10 

(C.S.U. Galați) 
Petcu (F. C. 

GOLURI : Bu-

două goluri
★

J

Și

nas- 
me- 
are

mar- 
!

GO-13 
(Petrolul

A II-a : 9 
TOPORAN
O 9 GOLURI : Mari-

SERIA 
LURI : 
Ploiești) 
nescu (C.S. Tîrgoviște) ® 8 GO
LURI : Sultănoiu (Autobuzul 
București), Oprișor (Chimica 
Tîrnăveni) 9 7 GOLURI : Mar- 
cu (Mecanică fină București), 
Economu țe.S. Tîrgoviște), Șu- 
tru (Sirena București), Prodan 
(Metalul București) • 6 GO
LURI : Dobrin (C.S. Tîrgoviș
te), Voicilă (Rulmentul Ale-

xandria). 
Brașov).

Din 1975. de cînd activează 
la Petrolul (a mai jucat la Bă
răganul Dragalina, Energia și 
Azotul Slobozia, F. C. Argeș), 
Toporan reușește, aproape în 
fiecare campionat, să fie prin
tre fruntașii clasamentului gol- 
geterilor, să fie omul de gol 
nr. 1 al formației ploieștene.

*
SERBA A fil a : 9 13 GO

LURI : GHIȚĂ (Aurul Brad • 
10 GOLURI : State (Olimpia 
Satu Mare), Năsălean (C.F.R. 
Cluj-Napoca) 9 9 GOLURI :
Boldor (Metalul Aiud) 9 8
GOLURI : Mușat (U.T.A.), Io- 
nescu (C.I.L. Sighet), Damian 
(Minerul Anina) 9 7 GOLURI: 
Kun (F.C. Bihor), Stoișin 
(C.F.R. Timișoara), Văcariu 
(Minerul Moldova Nouă), Ha- 
țeganu (Olimpia Satu 
Leca (Minerul Lupehi). 
(C.FJR. Cluj-Napoca).
(F.C.M. Reșița) 9 6 GOLURI : 
Boghin (Metalul Aiud). Pușcaș 
(F.C. Bihor). Rus (Minerul 
Cavnic), Bucur (Metalurgistul 
Cugir), Caciureac (C.I.L. Si- 
ghet), Gogonea (Minerul Mol
dova Nouă). Svarczman (înfră
țirea Oradea).

Ghiță (născut la Alba Iulia, 
în 1950) s-a afirmat la Arad (a 
jucat la Vagonul, C.F.R. și 
U.-T.A. ; a mai evoluat la Șoi
mii Lipova) și din 1976 poar
tă tricoul Aurului Brad.

★
Deci, Rotaru, Toporan 

Ghiță, cu aceiași număr 
goluri înscrise, conduc în 
samentele celor trei serii, 
pînă la sfîrșitul 
lui, drumul este lung. Cine va 
rezista ? Răspunsul îl vom afla 
la vară...

Mare), 
Albu 

Gabel

Și 
de 

cla- 
Dar, 

campionatu-

4-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
9 NUMERELE 

TRAGEREA 
PRONOEXPRES A 
7 IANUARIE 1981. 
rea I :
II- a : <
III- a :
IV- a : 20 15
Extragerea a 
Extragerea a 
Extragerea a ___ . — - _ ___Faza a. III-a : Extragerea a VIII : 12 
17 26 35 21, Extragerea a IX-a : 25 4 33 21 44, Faza a IV-a : Extragerea 
a X-a : 32 19 43 24 3 9, Extragerea 
a Xl-a 2 9 5 24 45 32, Extragerea 
a XII-a : 21 15 1 38 42 18. Extrage
rea a XIII-a : 39 36 21 40 7 13, Fond 
total de cîștiguri : 5.630.918 lei.

: 34 13 30 9 
41 44 34 8
33 38 5 10

EXTRASE LA EXTRAORDINARA 
NOULUI AN DIN 
Faza I ; Extrage- 

I 22, “ ■
30,
14,

13, : 38

Extragerea a 
Extragerea a 
Extragerea a Faza a II-a : 

36 5 40 45 30,

9 PRONOSTICURI, PRONOS
TICURI... In sprijinul participanților 
la concursul Pronosport de duminică 
11 ianuarie 1981, redăm — ca sursă 
suplimentară de inspirație — pronosticurile actorului Cornel Elefte- 
rescu, un pasionat și statornic par
ticipant la acest atractiv sistem de 
joc: I Atalanta — Spăl X; n. Ca
tania — Genoa X ; III. Cesena — La- 
eio 1, X, 2; IV. Foggia — Lanerossi 

V. Lecce — Pescara 1, X; VI.
- Rimini 1; VII. Monza — 
X; VIII. Pisa — Taranto 

1: IX. Pisa — Taranto (fi- 
X. Sampdoria — Varese

1, X;Milan
Bari 1, 
(pauză) 
nai) 1; a.. ^><mjpuoii«x — varcsc
(pauză) X; XI Sampdoria — Varese 
(final) 1. X; XII. Verona — Paler
mo (pauză) X; XIII. Verona — Pa
lermo (final) X.

DUMINICĂ 11 IANUARIE 1981 penlru prima dată în acest an

NOI POSIBILITĂȚI DE 
MARI SATISFACȚII LA SISTEMUL DE JOC PREFERAT I

Cu un bilet de numai 10 iei, 
□RICINE POATE CIȘTIGA :
• Autoturisme
• Sume de I și fixe, intre 50.000 și 100 

pentru fiecare variantă 
cată !

NU OCOLIȚI PRILEJUL 
A VA NUMĂRĂ PRINTRE 
PRIMII MARI CIȘTIGATORI AI NOULUI AN 1 Agențiile 
Loto-Pronosport vă stau la dispoziție numai pînă sîmbă- 
tă 10 ianuarie inclusiv.

i „Dacia 1300". 
bani variabile 
.............““Iei ju-

DE



SCHIOARELE NOASTRE S-AU REMARCAT 
ÎN CONCURSUL DE FOND DIN IUGOSLAVIA

ÎNOTĂTOARELE REALIZEAZĂ PERFORMANJE Dl EXCEPJIE
BELGRAD, 7 (Agerpres). — 

Participînd la concursul in
ternational de schi fond de la 
Bohinska Bistrica (Iugoslavia), 
echipa feminină a României 
(Elena Lagusîs, Iuiiana Po- 
poiu și Elejtn Raus) s-a 
clasat pe locul trei în pro
ba de ștafetă 3X5 km cu tim
pul de 50:41,23 fiind precedată 
de formațiile U.R.S.S., câști
gătoare cu timpul de 48:11,12 
și Cehoslovaciei — 49:52,32. E- 
chipa Iugoslaviei situată pe lo
cul 4 a obținut timpul de 
51:01,71.

In „Cupa Mondială'*
UTTW « I. ■ —■ r

STENMARK REVINE!
PARIS, 7 (Agerpres). — Pro

ba de slalom uriaș din cadrul 
concursului internațional de 
schi de la Morzine (Franța) 
s-a încheiat cu victoria suede
zului Ingemar Stenmark, cu 
timpul de 3:06,28 (in două 
manșe), urmat de Joel Gaspoz 
(Elveția) 3:06,77 și Bojan Kri- 
zaj (Iugoslavia) 3:06,83. In 
clasamentul ..Cupei Mondiale", 
după această întrecere conti
nuă să conducă elvețianul Pe
ter Muller — 80 puncte, se
cundat de Ingemar Stenmark 
— 75 puncte.

ROMANIA — UNGARIA 11-3,
(Urmare din pag. 1)

cundă a decurs în nota de pro-’ 
nunțată superioritate a „trico
lorilor" care au punctat prin 
Costea (min. 25 și 26), Tureanu 
<min. 26 și 34). Axinle (min. 

30). . Solyom (min. 32) și Justi
nian (min. 40). In ultima re
priză, Tureanu (min. 49) aduce 
^scorul la 11—1. după care jucă
torii noștri slăbesc ritmul și, în 
final (min. 57), oaspeții punc
tează de două ori prin Pek și 
Szabo.

..Per total" (exceptînd mi
nutele de început și o oarecare 
delăsare din .final), un joc bun

REZULTATE SCONTATE
Â DIVIZIEI „A“

Ieri, miercuri, s-a desfășurat 
penultima etapă la volei, în 
Divizia „A“ feminină. Iată a- 
mănunte de la meciurile dis
putate :

RAPID BUC. — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 3—0 (10, 5, 11). Așa 
cum era de așteptat, rapidis- 
tele au obținut victoria, fiin- 
du-le necesare numai 48 de 
minute. A fost o dispută între 
o formație mai experimentată, 
Rapid, cu un registru tehnico- 
tactic mai bogat și mult mai 
tânăra echipă a studentelor, 
care s-a străduit să nu facă, 
din prezența în sala Giulești, 
un act formal. Confirmarea a 
venit în setul III, cînd con
duse cu 12—2, clujencele n-au 
depus armele și se părea că 
vom asista la un sfîrșit de set 
„fierbinte" (12—11 pentru Ra
pid). Finalul de set și de meci 
a scos însă și mai mult in 
evidență atacurile reușite aie 
Ilenei Teodorescu și Măriei 
Roșea, în timp ce în linia a 
Il-a, Constanța larga a „sal
vat" totul, facilitînd victoria 
gazdelor. S-au mal remarcat 
Mariana Ivanov (Rapid) pre
cum și Dana Nicoiaescu, Laura 
Ruja și Melania Văscan (de la 
studente). Arbitraj bun: V. Ar- 
hire (Brașov), ' I. Niculescu 
(Buc.).

,.U" BUCUREȘTI — MARA- 
TEX B. MARE 1—3 (—3, 10, 
—6, —14). Meci echilibrat, cîș- 
tigat pe .merit de băimărence, 
superioare la toate capitolele. 
Bine conduse în teren de Doina 
Săvoiu, care a oferit mingi 
ideale trăgătoarelor Niculina 
Stanică, Mariana Jurj și Silvia 
Dobrovolschi, oaspetele s-au 
impus într-un joc în care, to
tuși, studentele n-au fost în 
postura de victime sigure, ci 
au confirmat revirimentul a- 
nunțat în avancronica etapei, 
în setul IV. bucureștencele au 
jucat foarte bine, au condus 
in permanență —, ultima oară 
cu 14—îl, — dar experiența 
mai maro a băimărencelor .a 
făcut ca eforturile lăudabile 
ale Scverinei Tudorache sau 
Hdiko Gali (cele mai bune de

In proba de ștafetă juniori 
3X10 km selecționata României 
s-a comportat de asemenea 
bine, ocupînd locul trei cu 
lh33:52,58. întrecerea a fost 
cîștigată de echipa Franței — 
lh 28:05,27 urmată de Iugosla
via — lh 32:11,95. La seniori 
ștafeta 3X10 km a revenit e- 
chipei Elveției — lh 22:59,90. 
Concursul s-a desfășurat pe o 
vreme geroasă (minus 14 gra
de).

In C.E. de Dob-2

ECHIPAJUL ELVEȚIEI 
PE PRIMUL LOC

VIENA, 7 (Agerpres). —Des
fășurat pe pîrtia de la Inn
sbruck. campionatul european 
de bob pentru două persoane 
s-a încheiat cu victoria echipa
jului Elveției (Hans Hiltebrand
— Walter Rahm), care in pa
tru manșe a realizat timpul 
de 3:44,75. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipajele 
R.D. Germane (Bernhard Ger- 
meshausen — Jurgen Gerhardt)
— 3:45,42 și R. F. Germania 
(Wolfgang Eidenschink — An
dreas Geiger) 3:45,49.

al echipei noastre, cu care se 
încheie perioada de jocuri in
ternaționale de pregătire, de a- 
proape o lună, începută prin 
dublul meci cu Polonia. în ve
derea participării la grupe 
B a Campionatului mondial.

Partida de aseară a fost bine 
arbitrată de Bela Tejfalusi

HUBERT NEUPER A CÎȘTIGAT „TURNEUL CELOR 4 TRAMBULINE"
Tradiționala competiție inter

națională de sărituri cu schiu- 
rile „Turneul celor 4 trambu-

IN PENULTIMA ETAPĂ
OE VOLEI FEMININ

la ,,U“) să se irosească și vic
toria să revină oaspetelar. Au 
condus : I. Amărășteanu (Cra
iova), inegal, ajutat bine de 
I. Covaci (Buc.). (Mihail VE
SA).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
DINAMO BUCUREȘTI 0—3 
(—5, —13, —8). Cu o puter
nică dorință de a cîștiga, an- 
gajindu-se în luptă de la pri
mele mingi, cu atacuri bine 
construite, în forță și pe toată 
lungimea fileului, cu linia a 
Il-a foarte mobilă și atentă, 
dinamovistele. s-au impus net 
în fața gazdelor. Am remarcat 
jocul bun al Irinei Petculeț, 
Corinei Crivăț și Doinei Moro- 
șan — cele mai bune de pe 
teren. Gazdele au meritul că 
nu s-au lăsat dominate de 
evoluția scorului, dar unele 
greșeli, în special în linia I, 
au avut un rol hotărîtor. De la 
Chimpex s-au remarcat Emilia 
Mănăilă și Liliana Văduva. Au 
arbitrat : Gh. Ciutaeu (Iași) și 
Constantin Mihnievici (Con
stanța). (Ch. GOLDENBERG 
— coresp.).

C.S.U. GALAȚI — „U“ CRA
IOVA 3—2 (—11, 3, —13, 7, 1). 
Partida a fost de un slab nivel 
tehnic, abundînd în greșeli de 
ambele părți. Oaspetele au 
jucat cu multă ambiție, dar 
după setul al III-lea au „că
zut" din punct de vedere fizic. 
Gazdele n-au excelat nici ele, 
evoluînd sub nivelul cunoscut 
iubitorilor voleiului din Galați. 
S-au remarcat Maria Muscă 
(de Ia gazde) și Lucreția Mirea 
(de la ,,U“). Arbitri : Gh. Si- 
mulescu și A. Nedelcu (din 
București). (T. SIRIOPOL — 
coresp.).

PENICILINA IAȘI —FARUL 
CONSTANȚA 3—0 (9. 15, 11) 
Joc viu disputat, dar cu multe 
greșeli tehnice, cîștigat, pe 
merit, de ieșence. Cel mal ani
mat a fost setul al II-lea. S-au 
evidențiat Georgeta Popescu și 
Aurelia Ichim (de la gazde), 
Maria Enache (de la oaspete). 
Au arbitrat : C. Gogoașă și 
C. Antonovich (D. DIACO- 
NESCU — coresp.).

Pentru înotătoare, anul_com- 
petițional 1980 s-a desfășurat 
sub semnul puternicului asalt 
al sportivelor din R. D. Ger
mană, dornice să recapete su
premația mondială. întrecute 
fără drept de apel în urmă cu 
doi ani, la campionatele lumii, 
de către reprezentantele S.U.A., 
in acest an Barbara Krause, 
Petra Schneider, Ule Geweni
ger, Rica Reinisch și coechi
pierele lor au făcut tot ce le-a 
stat în puteri pentru a se im
pune în duelul cu sportivele 
de peste Ocean.

începutul l-a făcut Petra 
Schneider, autoare (poate) • 
celui mai valoros record mon
dial din tabelă : 4:36,29 la 400 
m mixt. Cu 2:13,00 la 200 m 
mixt, Schneider a dovedit că 
este la această oră cea mai 
completă înotătoare a lumii 
(rețineți și 2:01,29 la 200 m li
ber, 4:09,16 la 400 m liber, 
65,43 la 100 m spate, 1:11,37 la 
100 m bras, 61,72 la 100 m flu
ture), reușind să șteargă com
plet din tabelă numele lui 
Tracy Caulkins (S.U.A.), eroina 
„mondialelor" din 1978.

Alături de Schneider va fi
gura în istoria natației și nu-

LA HOCHEI
(Ungaria), ajutat la linii de 3U 
Enciu și O. Barbu.

• Azi, de la ora 16,30. lotul 
reprezentativ al tării noastre 
susține un joe de verificare cu 
lotul olimpic de perspectivă. 
Iar mîine, de la aceeași oră, 
„olimpicii noștri" vor întîlnl 
reprezentativa A a Ungariei.

line" a fost cîștigată la actuala 
ediție de austriacul Hubert Neu- 
per, cu un total de 931 p. L-au 
urmat în clasamentul general 
compatriotul său Armin Kogler 
— 927,4 p, finlandezul Jarî 
Puikkonen — 892,8 p și nor
vegianul Roger Ruud — 891 p. 
Ultimul concurs, disputat pe 
trambulina de Ia Bischofhofen 
(Austria) a revenit lui Armia 
Kogler — 234,2 p (sărituri de 
108 m și, respectiv, 95,5 m). In 
clasamentul „Cupei Mondiale" 
pe primul loc se află Hubert 
Neuper, cu 77 p, secundat de 
Armin Kogler — 67 p.

VOLEIBALISTELE
DIN R. P. CHINEZĂ 

ÎNVINGĂTOARE
MtlNCHEN, 7 (Agerpres). — 

Turneul internațional feminin 
de volei de la Bremen a fost 
cîștigat de selecționata R. P. 
Chineze —'8 puncte; urmată de 
echipele Cubei — 6 puncte, 
R. F. Germania — 4 puncte, 
Braziliei — 2 puncte șl Belgiei 
— 0 puncte.

în ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : R. P. Chineză — 
R.F. Germania 3—0 (8, 11, 10); 
Cuba — Brazilia 3—1 (8, 5,
-9, 6).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Scoțianul Jim 

Dingwall a cîștigat maratonul de 
la Tel Aviv acoperind distanța 
de 42,195 km în 2h 16:19. Pe lo
cul doi s-a clasat belgianul Ju
lian Grimont — 2h 19:27, urmat 
de irlandezul Paddy Hooper — 
2h 21:23.

CICLISM • Desfășurat în zece 
etape, Turul Republicii Costa Ri
ca s-a încheiat la San Jose cu 
victoria rutierului american Dale 
Stetina, urmat de peruanul Ra
mon Zavaleta și mexicanul Mar
co Lopez

FOTBAL ® Echipa Sparta Fra
ga a susținut un meci In Spa
nia, cu formația La Coruna, care 
activează în divizia secundă. 
Gazdele au obținut victoria cu 
4—2 (3—1). • în turneul interna
țional pentru echipe de juniori,

• Revirimentul sportivelor din R. D. Germană O Rica Rei
nisch a progresat 11 secunde in 7 luni ! O Pentru prima oară 

cvartetul mixt al României intre primele 10 din lume

Petra Schneider a realizat cele mai valoroase recorduri mon
diale ale anului 1980

mele Barbarei Krause, prima 
femele din lume care a reu
șit să parcurgă 100 m în mai 
puțin de 55 de secunde ! Cu 
54,79 și 1:58,33, dubla campioa
nă olimpică o devansează clar 
pe sprintera nr. 1 a sezonului 
trecut Cynthia W oodhead
(S.U.A.) notată cu 56,53 și 
1:59,39. Cu noul ei record mon
dial (1:10,11 la 100 m), Ute 
Geweniger ne reamintește de 
tradiția faimoaselor brasiste 
din R.D. Germană. Cea mal 
mare surpriză a sezonului au 
furnizat-o însă spatistele din 
R.D.G., cele care au stopat-o 
pe campioana și recordmana 
țării noastre Carmen Bunaciu 
în drumul spre medalia olimpi
că. Pentru a sublinia senzațio
nalul tur de forță realizat de 
aceste sportive în numai 7 luni 
vă oferim, spre comparare, re
zultatele lor la 31 decembrie 
1979 și la J.O. de la Moscova : 
la 100 m spate, Rica Reinisch 
84,84 — 60,86, Ina Kleber 
65,35 — 62,07 și Petra Riedel 
66,-20 — 62,64, iar la 200 m 
spate, Reinisch 2:23,13 — 2:11,77 
(!!), Cornelia Bolit 2:15,76 —
2:13,75 și Birgit Trei be r 2:15,93 
— 2:14,14. Pentru a se situa 
la nivelul adversarelor sale 
Carmen Bunaciu, cea mai ra
pidă spatistă a continentului in 
1979, trebuia să-și îmbunătă
țească recordurile (63,35 sL 
respectiv, 2:14,25). dar ea nu a 
reușit acest lucru și. In topu
rile celor două curse, ocupă 
acum poziția a 7-a.

Singurele probe în care su
premația sportivelor din S.U.A

Turneul de fotbal „El Mundialito"

ITALIA Șl OLANDA AU TERMINAT EGAL: 1-1
MONTEVIDEO, 7 (Agerpres). 

Turneul internațional de fotbal 
„Ei Mundialito" a programat 
pe stadionul „Centenari»" din 
Montevideo partida dintre se
lecționatele Italiei și Olandei, 
încheiată la egalitate : 1—1
(1—1). Deși lipsit practic de 
Importanță (din . această grupă 
formația Uruguayuhri fiind 
deja calificată în finală), me
ciul a avut numeroase faze 
spectaculoase, cele două echi
pe disputîndu-și cu ardoare 
victoria.

Italienii au deschis scorul 
prin Ancelotti (mln. 7), iar Pe
ters a înscris in minutul 16 
golul egalizator. în continuare, 
formația olandeză a beneficiat 
de două bune ocazii de gol, 
ratate de Vermeulen (min. 44) 
și Peters (min. 58). Jocul a 
fost urmărit de peste 30 000 de 
spectatori.

care se desfășoară pe teren aco
perit in sala Complexului sportiv 
T.S.K.A. din Moscova, echipa 
Bulgariei a întrecut cu scorul de 
3—2 (1—0) selecționata orașului 
Moscova.

PATINAJ • Concursul interna
țional de viteză desfășurat la 
Inzell a fost cîștigat de polo
neza Erwina Rys — la feminin șl 
de olandezul Hilbert van Duim — 
la masculin, clasați pe primul 
loc la multiatlon. Rezultate teh
nice: masculin: 500 m — De 
Boer (Olanda) 38,38; 5000 m —
Van Duim 7:04,54; feminin: 3000 
m — Erwina Rys 4:49,09; 1500 m 
— Irina Bakulina (U.R.S.S.) 
2:18,68.

ȘAH • Meciul dintre marii 
maeștri Viktor K orcinol șl 
Robert Hiibner, care-și dispută la

nu a putut fi atacată au fost 
cele de fond și fluture, unde 
Kim Lineham (4:07,77 la 400 m 
și 8:27,82 la 800m), dar mai ale» 
Mary Meagher (59,26 la 100 m 
fluture și 2:06,37 la 200 m flu
ture. ambele recorduri mon
diale) confirmă valori de ex
cepție. In sfîrșlt, brasistela 
sovietice au rămas specialistele 
probei de 200 m. Campioană 
olimpică — Lina Kaciusite cu 
2:29,54, dar în fruntea ierar
hiei 1980 — Svetlana Varga
nova cu 2:29,23. Și pentru că 
tot sintem în domeniul brasu
lui șă subliniem progresul 
spectaculos realizat de cam
pioana României, Brigitte Brass, 
care mai ales cu recordul de 
la „sută" (1:13,34) anunță fru
moase șanse pentru finala „eu-: 
ropenelor" din 1981. Și încă un 
amănunt deloc lipsit de inte
res privind evoluția înotătoa
relor din România. După cum 
se știe, ștafeta de 4x100 m 
mixt alcătuită din Carmen Bu
naciu, Brigitte Prass, Mariana 
Paraschiv și Irinel Pănulcscu 
s-a clasat pe locul VII in fi
nala olimpică, iar noul record 
(4:21,27), obținut fără ca două 
din componentele sale, Paras
chiv și Pănulescu, să-și fi e- 
galat măcar performanțele op
time. o situează pe locul X în 
lume. Este pentru prima oară 
in istorie cînd cvartetul mixt 
al României deține o aseme
nea poziție într-un clasament 
care cuprinde rezultatele șta
fetelor din 112 țări !... ,

Adrian VASILIU

Arbitrul austriac Franz Woe- 
hrer a condus următoarele 
formații : ITALIA : Bordon — 
Baresl, Gentile, Scirea. Wier- 
chwod, Ancelotti, Antognoni. 
Marini, Conti (Bagni), Gra
ziani, Pruzzo; OLANDA: Doea- 
burg — Wijnstekers. Brandts. 
Willy van de Kerkhof, Hoveo- 
kamp, Amtz (Metgod), Peters. 
Joi, Rene van de Kerkhof (Tol). 
Valke, Vermeulen.

Clasamentul final al grupei 
A : 1. Uruguay — 4 puncte ; 
2—3. Italia și Olanda — cite 
1 punct (ambele golaveraj mi
nus 2). în ultimul meci din 
preliminarii, reprezentativa Bra
ziliei va juca cu selecționata 
R.F. Germania (grupa B). în 
finala competiției, echipa Uru- 
guayului va intilni pe cîștigă- 
toarea grupei B.

Merano (Italia) finala turneului 
candidațilcr la titlul mondial, a 
continuat cu partida a 9-a, între
ruptă la mutarea a 46-a. Scorul 
este favorabil cu 4Va—3‘/a puncte 
(1) lui Korcinoi. • După opt 
runde, în turneul de la Hastings 
conduce Lev Alburt (S.U.A), cu 
6 puncte, urmat de Andersson 
(Suedia) — 5% p, Lieberson (Is
rael) — 4% p (1). Torre (Filipi- 
ne) — 4 p (1).

TENIS • In finala turneului 
demonstrativ de la Bologna, cam
pionul suedez BJdm Borg l-a 
învins cu 6—7, 7—5, 7—6 pe ar
gentinianul Jose Luis Clerc. • 
Finala turneului feminin de la 
Ciudad de Mexico a revenit ju
cătoarei cehoslovace Helena Su- 
kova, care a dispus cu 2—6, 7—6,’ 
6—2 de Cathy Renaldy (S.U.A.).
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