
In linala cclci de a ll-a ediții a „DACIADEI ALBE**

„COPIII MOȚILOR DORESC SĂ FIE 
IARĂȘI PE PODIUMUL DE ONOARE" ■J

«]

HtOtCTAM DIN TOATE ȚAKILE, UNIțt-WM

Cind te apropii de CimpenL 
venind dinspre Abrud, peisajul 
din aceste zile de iarnă iți in
cintă privirile : zăpada de pe 
spinările munților contrastează 
cu pădurile de brad, coborite 
parcă d intr-o lume de basm, 
pentru a se oglindi în apele 
Arieșului. Cauți, din ochi, pan
tele unde se pregătesc schio
rii. Dar ele sînt ascunse in 
inima brădc-’ului, ferite de pri
virea... soarelui.

Pe profesorii Mihai Berin- 
dei și Mircca Curtici — doi 
dintre artizanii frumoasei per
formanțe cu care județul Alba 
s-a clasat pe locul al 2-lea în 
ierarhia județeană la finalele 
Daciadei de iarnă din 1978 — 
i-am intilnit în dreptul trecerii 
peste Arieș, cind coborau cu 
elevii de la Poduri, locul unde 
se află pîrtia de schi. Știind 
că nu peste mult timp vor 
avea loc finalele celei de-a 2-a 
ediții a „Daciadei albe“, am 
avut o convorbire cu cei doi 
profesori. La discuție a asistat 
și președintele C.O.E.F.S. CirtP- 
peni, Gheorghe Cimpeanu.

— Schiorii din „țara moți
lor" au fost printre primii’ la 
finalele din 1978, am spus noi. 
Dar unii au crescut, se află 
acum la facultăți sau lucrează 
la diferite întreprinderi din 
țară. Aveți, desigur, alți elevi 
de valoare. Ce ne puteți spune 
despre pregătirea acestora 1

— In primul rind, a începu* 
prof. Mihai Berindei, trebuie 
să vă spun că din 1978 și pin* 
azi schiorii de pe Valea Arie
șului au stat in atenția orga
nelor de partid și de stat, be
neficiind de condiții tot mal 
bune de pregătire. Anul trecut, 
la Cîmpeni, pe pirtia do la 
Poduri, s-a instalat un tcleschL 
și s-a dat în folosință o 
cabană. Tot anul trecut, Ia 
Sohodol, s-a amenajat o pir- 
tie care va avea in final 5 km.

La Arieșeni, pe lingă 
baby-schiul O.J.T.-ului, s-a dai 
In folosință unul pentru pirtia 
școlii, inaugurată tot anul tre
cut. Pirtia are și instalație de 
nocturnă. In 1981, pe muntele 
Galbăna, mai sus de Arieșeni. 
se va da in folosință o pirtie 
pentru „alpine", de 2 800 m 
lungime. La Albac este in cure 
de amenajare o pirtie pentru 
coborire, ce va trece pe lingă 
localul școlii. Nu trebuie uita* 
că ea va folosi și pentru orele 
de educație fizică. La Abrud, 
unde- Combinatul minier al cu
prului a ridicat o cabană, s-a 
amenajat o pirtie pe dealul 
Stiurț, urmînd să lie dotată cu 
un teleschi. In același interval 
de timp, 1978—1981, elevii au

Sever NORAN
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0 SĂPTĂMÎNĂ DEDICATĂ
ÎNTRECERILOR DE SCHI!

® Pregătiri pentru finalele „Daciadei** de 
iarnă ® Alpinii pe Valea lui Carp, fondiștii 
la Predeal și Șirnea ® Biatloniștii din nou în 
Poiana Brașovului

a călătorit cu trenul 
parcurs șoselele țării In 
zile a sesizat ușor man- 
nea care a acoperit so- 
special în zonele mon- 
Meteorologii semnalea-

Cine 
sau a 
aceste 
tia de 
Iul în 
tane. 
ză dealtfel, în medie, in loca
litățile din jurul 
un strat de zăpadă 
de 20—50 cm. Iată 
una din condițiile 
pentru desfășurarea 
activității în sporturile de iarnă 
șl cu deosebire în schi.

Nu e deci de mirare că ta 
principalele noastre stațiuni cli
materice de munte, in jurul

Carpa ților, 
în grosime 
îndeplinită 

esențiale 
amplă a

TREBUIE SĂ PORNIM CU DREPTUL...
„.intr-un sezon fotbalistic de mare angajament și responsabilitate

— Stimata tovarășe Ion Ba
laș, a început „numărătoarea 
inversă" în marea cursă pen
tru Madrid. După diverse și 
multiple ratări — „la mus
tață" sau „in extremis", cum 
vreți să le ziceți, ultimul ter
men fiind parcă cel mai fotba
listic dintre ele — fotbalul nos
tru se află din nou plasat (și 
din nou bine plasat !) în cursa 
pentru cea mai înaltă calificare 
în domeniul său, turneul final 
al campionatului mondial. Ex
periențe amare ne-au în
vățat să nu zicem „hop" înain
tea săriturii, dar iată că unii 
au început de pe acum să stri
ge „hop", văzîndu-se deja cu 
un picior la Madrid, deși oala 
calificării de abia în primăvară 
va fierbe cu adevărat, de abia 
în primăvară va intra in cursă 
și echipa Ungariei și de abia 
în primăvară, mai exact în luna 
mai, vom ști mai exact care 
este cota reală a șanselor noas
tre. Dumneavoastră ce spu
neți de toate acestea 7 Ce spu
ne federația noastră de specia
litate 7

I. B. : Sintem bine plasați în 
momentul de față — e adevărat

• convorbire cu Ion Balaș, vicepreședinte al r. R. r.
— în grupa a IV-a preliminară, 
dar la fel de adevărat este că 
la această oră nu am sărit — 
nici nu poate fi vorba ! — ho- 
pul, cum îl numești dumneata, 
și greul... cel mai greu abia a- 
cum începe. Consecința acestui 
punct de vedere se exprimă in 
concepția că federația noastră 
vede în această calificare O- 
BIECTIVUL FUNDAMENTAL 
DE PERFORMANTA AL FOT
BALULUI ROMÂNESC, obiec
tiv căruia trebuie să 1 se sub
ordoneze absolut totul. Tot fot
balul nostru.

— Obiectivul nefiind numai 
al federației, d al întregului 
fotbal românesc 1

I. B. : Evident ! La 
nu va merge federația, 
merge — și trebuie să 
eu toții, toate eforturile 
această împlinire — 
României, exponentă reprezen
tativă a întregului nostru fot- 
baL

— Cum interpretați concret
— prin fapte — „subordonarea 
absolut totală* față de acest o- 
biectlv 7

Madrid 
ci va 

facem, 
pentru 
echipa

I. B. : Vă răspund fără nici 
an echivoc. Prin măsuri 
cepție 1 Calificarea la 
reprezentind un rezultat 
cepție pentru fotbalul 
sini necesare — logic, 
— măsuri de excepție.

— Măsurile preconizate' intră 
in aplicare, bănuiesc, chiar a- 
cum, in așa-numitul, de către 
unii, „sezon mort”, nu 7

I. B. : Bineînțeles că acum, 
imediat, dar nu in sezonul 
mort, ci în cel mai viu sezon 
posibil. De el, de tratarea lui — 
ații La echipele reprezentative, 
cîi și la cele de club — poate 
să depindă totul, toate realiză
rile primăverii și chiar ale 
toamnei. Fotbalul de mare an
gajament, practicat de echipele 
cu adevărat competitive — ni
vel de care ne tot apropiem, 
dar nu reușim să-1 atingem cu 
adevărat — pretinde, CERE, o 
pregătire fizică excepțională,

de ex- 
Madrid 
de ex- 
nostru, 
cauzal

Marius POPESCU

(Continuare in pag 2-3)

Gerul șt zăpada 
parafează instaura
rea cu drepturi 
depline a iernii. 
Tinerii performeri 
— și nu numai ei 

din 
zile 

pen- 
fizi- 
la... 
din

— folosesc 
plin primele 
ale noului an 
tru acumulări 
ce necesare 
concursurile
vară. Fotoreporte
rul nostru Dragoș 
NEAGU i-a sur
prins pe elevii ci
cliști ai antrenoru
lui Francisc Gera 
de la C.S.Ș. 1 
București la un 
antrenament efec
tuat pe velodrom, 
dar... fără bicicle
te. Deocamdată !

Citiți in pag. 2-3 rubrica :

La Deva și Hunedoara

ÎNTRECERILE PENTRU „CUPA UNIRII ' LA TENIS
Primul concurs important de 

tenis al anului se va desfășura 
in zilele de 19—25 ianuarie, 
fiind dotat cu „Cupa Unirii" 
Cei mai buni jucători, seniori 
și senioare, se vor întîlni 
această perioadă la Deva, 
juniorii și junioarele

în 
iar 

la Ilu-

întrecerile sînt găz- 
sălile de sport din lo- 

respective. Se aș- 
participarea membri- 

naționale, care

nedoara. 
duite de 
calitățile 
teaptă 
lor loturilor 
se pregătesc pentru importan
tele competiții internaționale 
ale sezonului de primăvară.

pîrtiilor și pistelor 
tnnălbite. a șl în
ceput să se facă 
simțită o animație 
deosebită. MII de 
iubitori al schiului 
— profitînd de 
zilele de concediu 
sau da cele de 
vacanță ale copii
lor — s-au av’r.tat 
pe pantele încli
nate din întreaga 
țară, crelnd un 
climat favorabil 
Întrecerilor de schi 
din acest sezon.

Sportivii de per
formanță practi
când această disci
plină au fost, ta 
mod firesc, pri
mii care au ata
cat, ta șerpuire, 

strînsă sau largă, ta___
necat, pistele și pîrtiile. Pentru 
cei mai mulți dintre ei febra 
de concurs este acum accentua
tă de apropierea marilor com
petiții finale pe țară din cadrul 
„Daciadei" de iarnă, care coin
cid anul acesta cu finalele cam
pionatelor naționale. Din a- 
ceastă pricină, schiorii alpini, 
fondiștii, săritorii sau biatloniș
tii întețesc eforturile de pregă
tire, încarcă programele de 
antrenament pentru a fi gata 
la timp in vederea luptei pen
tru titlurile onorate cu tricou
rile tricolore.

ÎNTRECERI non-stop
Consecința Imediată : Întrea

ga această săptămînă pare de
dicată întrecerilor performe-

Marți 13 ianuarie 1981

Tinirul fondist Ion Lungociu va încerca, în 
concursurile din Cehoslovacia, să confirme 

speranțele ce se pun in el
mers alu- rilor, care n-au ezitat să se 

înscrie pe listele de start ale 
concursurilor de la Sinaia, Fre- 
deal, Poiana Brașov sau Șir- 
nea.
între 13 și 16 ianuarie, pe pirtii- 

le clasice din Postăvar, tradi
ționala competiție dotată cu 
„Cupa Brașovia" cheamă la
start pe cei mai buni juniori ■ 
și junioare din țară la toa
te trei probele alpine (slalom _u- 
riaș, slalom și 
un decalaj de 
și 17 ianuarie, 
dificila pirtie 
Carp, se întîlnesc cei mai buni 

seniori și cele mai bune senioare,
V, BANf^ULESCU

I. PAUL

coborîre).
o zi, între 
la Sinaia, 
din Valea

Cu
14 
pe 
lui

(Continuare in pag. 2-3)

După turneul feminin de baschet de la Tg. Mureș

U" CLUJ-NAPOCA A TRECUT IN FRUNTE, 
DAR CARUSELUL LIDERELOR CONTINUĂ I
zz

După turul al doilea al gru
pei valorice 1—6 
campionatului 
chet feminin, 
tîietate s-a 
mult. După 
ța București 
Strugaru) se 
ția de lider, 
partenerele de întrecere. Acum, 
la Tg. 
cu un 
au mai 
sarelor, 
ze, și, datorită oboselii acumu
late, au fost întrecute de „U“ 
Cluj-Napoca (candidată la ti
tlu), dar și de Voința Brașov 
și Crișul Oradea, aflate 
cursa pentru ocuparea 
dintre locurile 4—6. 
liana Slăvei, Gabriela 
și Ștefania Borș au 
constant bine în tot 
deși Tatiana Popescu 
Tomescu 
brio, s-a 
jucătoare 
nu poate 
Pentru 
ale întrecerii 
necesar ca lotul să fie 
prin refacerea sportivelor ac

din cadrul 
național de bas- 
lupta pentru în- 
echilibrat foarte 
primul tur. Voin- 
(antrenor Marian 

instalase pe pozi- 
întrecînd toate

Mureș, bucureștencele, 
lot redus numeric, nu 
rezistat presiunii adver- 

domice să le detrone-

ta 
unuia 

Deși Li- 
Strugaru 

evoluat 
turneul, 

și Estela 
le-au secondat cu 
văzut că doar cu 5 
de valoare 
realiza mai 

următoarele 
este

Voința 
mult, 

turnee 
absolut 
întărit

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE TIR
DE LA LVOV

cidentate sau rezolvarea trans
ferurilor aflate încă în litigiu.

Universitatea Cluj-Napoca 
(antrenor Nicolae Martin), cu 
un lot de jucătoare valoroase, 
a trecut în fruntea clasamentu
lui după trei victorii în fața 
formațiilor Voința București, 
Crișul Oradea și Voința Bra
șov, dar a pierdut la Po
litehnica C.S.Ș. 2 București (oa
recum normal) și la Comerțul 
Lie. „Bolyai" Tg. Mureș — 
nejustificat față de pretențiile 
lotului de care dispune. 
Baschetbaliste ca Doina Mathe. 
Gheorghița Bolovan, Măndica 
Ciubâncan, Floarea Anca, A- 
driana Mangu, Viorica Jurcă, 
Virginia Popa (foste sau actua
le componente ale lotului na
țional) pot aspira oricînd la 
performanțe . superioare, cu 
condiția de 
partidă cu 
fără 
dere 
țiile 
pun.

oricînd
. superioare, 
a aborda fiecare 
aceeași seriozitate, 

complexe, avînd în 
valoarea lor 

de pregătire de
ve-

și condi- 
care dis-

Astăzi va pleca spre Lvov 
(U.R.S.S.) o delegație de tră
gători români, legitimați la 
clubul Steaua București. Vor 
efectua deplasarea Ilie Codrea- 
nu, Florin Cristofor, Marian 
Teodora și Constantin Stan 
pentru probele de pușcă, Ma
rin Stan, Virgil Suciu, Constan
tin Tirlolu și Grațian Calotă 
pentru cele de pistol. Con-

cursul, La care sînt invitați tră 
gătorii români, se anunță toar
te puternic : sînt înscriși trăgă
tori al cluburilor militare din 
Bulgaria, Ungaria, Cehoslova
cia șl Uniunea Sovietică. De 
menționat că întrecerile de 
pușcă liberă, pistol liber și pis
tol viteză se vot desfășura in 
poligoane aooperite.

Politehnica C.S.Ș.
rești a -rămas pe același loc 3 
al clasamentului, dar acum, 
după două turnee (mai sînt 
de disputat 3). s-a apropiat a- 
menințător (la doar un punct 
de primele două clasate) și 
șl-a depus din nou candidatura 
la titlul de campioană prin 
cele patru victorii clare reali
zate la Tg. Mureș. A fost în
trecută doar de Voința Bucu
rești, dar acesta era primul 
meci în care a evoluat si 
proaspăta achiziție a clu
bului din „Regie". Mariana 
Bădinici, care. încă neacomoda
tă cu noile colege, nu a jucat la 
valoarea el, la fel ca și celelalte 
eleve ale antrenorului Grigore

Paul IOVAN

2 Bucu

(Continuare in pag. 2-3)
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JOIA BOXERULUI
Preocuparea pentru depista

rea și pregătirea unor ele
mente bine dotate pentru box 
este permanentă In riadul ce
lor care diriguiesc activitatea 
pugilistică din zona Galațiu- 
lui. Comisia județeană de 
specialitate a luat inițiativa 
de a organiza SAPTAMINAL 
GALE DE BOX CU ÎNCEPĂ
TORII. întrecerile, disputate 
în fiecare joi după-amiază, în 
sala de box a clubului Dună
rea din localitate, constituie 
un prilej de preselecție a pu- . 
giliștiflor începători Înainte de 
a urca treptele ringului in
tr-un meci oficial. Și astfel, 
prin fața Comisiei județene de 
box și a antrenorului coordo
nator Octavian Tabără trec, 
săptăminai, toți tinerii care 
au îndrăgit sportul cu mă
nuși, produsul muncii tuturor 
antrenorilor gălățeni, care 
primesc indicații pentru acti
vitatea următoare.

Această inițiativă stimulează 
șl interesul antrenorilor din 
secții, ei prezentând în flecare 
săptămînă un adevărat „ra
port de activitate“ în fața 
Comisiei județene și a con
ducerii C.J.E.F.S, Și nu* se 
poate spune că roadele aces
tei acțiuni nu sînt cele aștep
tate. în asemenea gale au de
butat și și-au dovedit talen
tul ’•Ionel Tănase, component

INCEPATOR" 0 IMJIATIVA GALAJEANA
al echipei naționale de ju
niori, Gheorghe Gavrilă, Nico
lae Brălleanu, boxeri cărora 
specialiștii localnici le Între
văd frumoase perspective.

La ultima acțiune de acest 
gen, la care am fost prezențl, 
am urmărit evolulnd In ring 
26 de începători. Este adevărat 
că unii dintre el posedau un 
bagaj mult prea sărac de cu
noștințe tehnice pentru a pu
tea să se exprime, dar clțiva 
au arătat apreciabile calități

fizice și de voință, care le 
pot permite să devină buni 
boxeri. Am reținut clteva 
nume : Odorel Neagu, Nicolae 
Necula, Vasile Anton, Alexan
dru Mocanu, Alexandru Măn- 
dică. Sperăm să mai auzim 
de acești tineri... Iar Inițiativa 
gălățenilor ar trebui preluată 
șl de specialiștii din alte lo
calități în care există mai 
multe secții de box.

Mihoi TRANCA

...DAR SI CEL DE POIMÎINEIol
La 55 de ani, Emil Drăgan 

a rămas nu numai același 
tehnician priceput, ci și-a păs
trat intactă și pasiunea, do
rința de a pune umărul la 
progresul atletismului nostru. 
Ultimul'său „produs" este a- 
runcătoarea de suliță Cristina 
Dobrinoiu, cea mal bună ju
nioară româncă In sezonul 
11X80, cu 58,26 m.

Cîmnulung Muscel a devenit, 
de clteva luni, orașul de 
adopțiune al altor tinere ta
lentate. La începutul toamnei 
trecute, o foarte bună iniția
tivă a federației de speciali
tate s-a materiializat în înfiin-

,BREVIAR

IN RUNDA A DOUA! PENTR

1

• „Sămînța" rugbyului a 
prins și pe meleagurile teleor- 
mănene. La Alexandria fiin
țează, pe lingă echipa de di
vizie secundă Rulmentul, două 
formații de juniori : Știința 
(de care se ocupă directorul 
Liceului agricol, dr. Radu 
Constantin eseu) și Rulmentul 
(antrenată de Tudor Oale). 
Remarcabilă este atragerea 
spre sportul cu balonul oval 
a cîtorva zeci de prichindel, 
care învață „alfabetul rugbyu
lui" de la Dumitra Stanciu. 
„H sînt pur și simplu vrăjiți 
de acest sport, 
despre ~ 
Stoica, 
și vor 
spune 
manschi, _ 
al rugbyului ta Alexandria.
• Pînă In momentul de 

față, la Federația română de 
tir au venit cereri de Înscriere 
din partea a 81 de 
pentru campionatele 
nale Indoor de tir 
ce se vor desfășura. 
Teșit, între 16 șl 18 
Un salt substanțial 
edițidr precedentă a

. , cunosc multe
Paraschiv, Constantin, 

Dumitru sau Murarlu 
să ajungă ca el" — ne 
medicul Leonid Șa- 

autenticul animator

juniori 
națlo- 

cu arcul 
la Bucu- 
lanuarie. 
față de 

_____ ,_________ _ competi
ției, etnd pe foile de concurs 
au figurat 52 de tineri spor
tivi. '

fi O pasiune a Vioricăâ Co- 
jocărița — componenta a e- 
chipel naționale de handbal a 
țării și a formației de divizia 
„A", Constructorul Timișoara 
— este instruirea copiilor In 
tainele sportului pe care ea 
Însăși îl practică încă din... 
copilărie. Absolventă a LZ.F.S, 
Viorica Cojocărița iși găsește 
timp pentru a transmite vii
toarelor generațlrtatnele hand
balului. Mai Intli a lucrat cu 
două grupe de la Liceul 
chimie din Timișoara, iar tn 
prezent antrenează echipa de 
junioare de la Constructorul. 
Fără să se teamă că 
cătoare instruită de 
va lua locul 1

a Ca . dovadă a 
că la Tenis Club 1 
problema tineretului se 
în centrul preocupărilor, 
componențil ..Top-ulud“ 
numără sub 
1. E.

de

vreo ju-
ea ... fi
lap tulul 

București, 
află 
teț! 

_________ *80 
„ 16 ani 1 Iată-1 :
Hnat (component al lo

tului pentru „Cupa Davls*), 
2. Fl. Ioan, 3. D. Caragață, 4, 
D. Pop, 5. M. Năstese, 8. 
Ileana Trocan, 7. M. Savu, 
8. M. Nicolae, 8. Ad. Popovlcl, 
10. Pușa Dobreanu. De men
ționat că această unitate spor
tivă are șl echipă de seniori 
care activează ta Divizia „A”.

țâre a unui centru republican 
de pregătire a aruncătoarelor 
de suliță, tn grupa lui Emil 
Drăgan se află acum 6 fete : 
Mihaela Stănescu (născută în 
1959, cei mal bun rezultat 
53,72 m), Maria Bordianu (n. 
1964 . 51,50), ruliana Tatu (n. 
19€4, 45 m), Mihaela Popescu 
(n. 1966, 38 m), Georgeta Pan- 
telimon (n. 1966, 35,50 m). în
țelegerea din partea, antreno
rilor care le-au descoperit la 
Tîrgu-Ocna, Codlea sau Călă
rași, înțelegerea din partea 
părinților, le-au adus la Cîm- 
pulung. Aici înțelegerea din 
partea directorului Liceului 
pedagogic, Gheorghe Dascălu, 
le-a oferit condițiile necesare 
pentru creșterea performanțe
lor. )

Poate că titulaura de „cen
tru republican" este, deocam
dată, pretențioasă, dar nu a- 
ceasta pare important. Impor
tant este că atletismul face 
un pas pe un drum pe care 
alte sporturi l-au bătătorit de 
mult și care a dus la obține
rea de rezultate deosebite. 
Grupa va fi completată, 
tr-o primă etapă, pînă la 
total de 10, cu alte fete 
Slobozia, Brăila, Bistrița, 
ghet, care vor veni șl se 
pregăti ia Cîmpulung, dar 
rămîne legitimate la cluburile 
„de baștină".

Emil Drăgan ne-a vorbit cu 
pasiune despre acest început. 
A flotat șl obiectivele la care 
este încredințat că vor ajunge 
tinerele atlete peste patru 
ani : Dobrinoiu 67 m, Stănescu 
M m, BordBanu 61 m, Tatu 
6® m, Popescu 55 m, Pantell- 
mon 55 m. Primele două, Do- 
brinoiu șl Stănescu, vor tre
bui „să prindă" J.O. din 1984. 
Ultimele două, Popescu și 
PianteWmon vor fl încă juni
oare atunci, afirmarea urmînd 
să se producă la cealaltă 
Olimpiadă, îp 1988. Așadar, 
precum în genericul rubricii, 
astăzi se pregătește schimbul 
de mîlne ; dar șl schimbul de 
poîmîine !

Tatonările au durat foarte 
puțin în finala campionatului 
masculin de șah : doar o sin
gură reuniune. După care, în 
runda a 2-a, „s-a ieșit la joc", 
ca să folosim o foarte uzitată 
expresie fotbalistică.

A fost o seară șahlstă de
osebit de animată șl, ceea ce 
ni se pare cel mai important, 
de bun nivel tehnic. Merită a 
fi subliniate partidele Ghițescu 
— Stoica (în care s-a jucat o 
foarte modernă variantă a „In
dienii noi", negrul lncercînd o 
„întărire", insuficientă, insă), 
Grfinberg — Ionescu (plină de 
poante tactice ale albului), Pa
vlov — Ciolac (o excelentă rea
lizare a celui dintîi), Foișor — 
Biriescu (cu atacuri pe flancuri 
diferite, cel al albului ajun- 
gînd primul la țintă).

• Ștcfanov a căzut cu inocență 
in cursa de a juca „la criza de 
Hmp" a adversarului, uitind — 
probabil — că ea este una din 
armele lui 
In Schimb, 
mai multă 
zat cu Fușcașu cînd țî-a dat 
seama că timpul Iul de gtadire 
ește pe terminate.

In sfirșit, să consemnăm vic
toria la scor a albelor în a-

Stanciu. Ciocâitea, 
mai prudent și cu 
experiență, a remi-

ceastă rundă : 6V2—V/j (5 parti
de ciștigate, 3 remize). Ca (p 
la fotbal ..gazdele** și-au valori
ficat din plin avantajul „terenu
lui propriu*, adică al 
mutări !.M In singura 
Determinată din prima 
Grunberg a dștdgai la 
viei, victoria adudndu-1 
fruntea clasamentului.

Areară, in runda a S-a, s-au 
Înregistrat rezultatele: Ștefa- 
nov — Pavlov —‘A, Pușcașu 
— Stanciu Vt—% Ionescu — 
Negulescu %—%, Biriescu — 
(irfinberg f/j—Ciolac— Ghin
dă Vj—ya, Stoica — Ungureanu 
Yî—Vx ; partidele Radovici — 
Ciocâitea, Vaisman — Foișor șl 
Șubă — Ghițescu g-au Între
rupt

In clasament conduce Grto- 
berg cu 2Vi P, urmat de Stan- 
eiu 2 p, Pavlov, Ghițescu, Foi
șor IVj p (1), Pușcașu, Ungu- 
reanu, Negul eseu 1% p.

Astăzi de la ora 15,30,
Aula Institutului de 
are loc runda a 4-a din 

**• granml căreia se desprind par
tidele : Ghindă — Ghițescu, 
Ungureanu — Șubă, Foișor — 
Stoica, GrCEnberg — Vaisman.
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DOUA LIDERE IN FINALA FEMININA

ta- 
tm 

din 
Sl- 

vor 
VOT

VI. MORARU

După 6 runde, situația se 
menține foarte strînsă In fi
nala feminină de șah de la E- 
forie Nord.

Cîștigînd, cu albele, ia Vio
rica Ionescu, și profitind de 
faptul că Dana Nuțu-Terescen- 
eo a făcut remiză cu Eleonora 
Gogâlea, Eljsabeta Polihronia- 
de a ajuns-o în fruntea clasa
mentului. Dar, foarte aproape 
se află și Margareta Mureșan, 
care a învins-o, cu negrele, pe 
Marina Pogoreviei.

Puncte prețioase au Înscris 
Margareta Teodorescu, la Ju- 
dita Kantor și Gertrude Baum
stark la Maria Aîbuleț, ceea 
ce le-a permis să reintre în 
plutonul fruntaș.

Lia Bogdan a obținut prima 
victorie în turneu, la Eugenia 
Ghindă, partida Emilia Chlș — 
LIgia Jicman a fost remiză, 
iar cea dintre Mariana 
ehifor și Gabriela Olteanu 
rămas neterminată.

în partidele întrerupte 
rundele anterioare s-au

gistrat rezultatele : Ghindă — 
Olteana 0—1, Jicman — Pogo- 
revici 0—1, Ionescu — Chiț 
0—1 (toate fără joc), Kantor 
— Nechifor 1—0.

CLASAMENTUL : Polihro-
niade, Nuțu-Teresoenco 4’/^ 
Mureșan 4, Baumstark, Kantor, 
Teodorescu, Pogoreviei S'/j, OI- 
teanu 3 (1), Jicman 3, Nechifor 
2</i (1), Aîbuleț, Gog&Iea, Bog
dan Z’/j, Ionescu 2, Chiț l'A, 
Ghindă '/î.

Th. NICOARA 
arbitru Internațional
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DE CAL

IN DIVIZIA „A" DE TENIS ,

Politehnica c.s.ș 
B. S. E. BUDAPESTA, 

al săptămînîi
• Activitatea competițională 

baschetbalistică continuă prin 
întreceri oficiale de o impor
tanță deosebită. „Capul de a- 
fiș“ al săptămînîi este deținut 
de meciul Politehnica C.S.Ș. 2 
București — B.S.E. Budapesta, 
din cadrul grupei „A" a sfer
turilor de finală ale Cupei 
campionilor europeni, în care 
politehnicienele vor trebui să 
învingă pentru a-și menține 
șansele de calificare în semifi
nale. Partida (a cărei repriză 
secundă va < fi transmisă in di
rect la T.V.) va avea loc joi, 
de la ora 17, în 6ala Floreasca.
• Tot săptămina aceasta, de 

miercuri pînă duminică, se vor 
desfășura ultimele turnee ale 
campionatului național mascu
lin. în Capitală se vor disputa 
etapele grupei valorice 1—6, 
iar la Cluj-Napoca cele ale 
grupei 7—12. De menționat că 
duminică, la ora 11,30. se va 
disputa, în sala Floreasca, tra
diționalul derby Steaua — Di
namo București, după care va 
avea loc festivitatea de decer
nare a titlului și de încheiere 
a campionatului.

2 BUCUREȘTI - 
„CAP DE AFIȘ- 

BASCHETBALISTICE

In ultimul meci din returul (In serii) campionatului de volei feminin

DINAMO A ÎNVINS FLACARA ROȘIE: 3-1
• La sfîrșitul săptămînîi, 

duminică, un alt eveniment : 
reluarea Diviziei „B* de tine
ret prin meciurile etapei inau
gurale a turului secund al com
petiției.
• In. Divizia feminină 

modificări importante în clasa
mente după întrecerile de la 
Tg. Mureș (grupa 1—G) și de 
1a Satu Mare (7—12). Șefia cla
samentului a fost luată de 
„U“ Cluj-Napoca, Iar Politeh
nica C.S.Ș. 2 București »-a 
apropiat la numai un punct de 
„U“ și de Voința București. în 
grupa 7—12, ICEMENERG 
C.Ș.B. și Rapid (!) stat cele 
mai amenințate cu retrograda
rea. Clasamentele la

Grupa 1—ș :
1. „U“ CJ.-NAP.
2. Voința Buc, 
5. „Poli" C.S.Ș.2
4. Comerțul Lie. 
„Bolyai"
5. Crișul 
4. Voința Bv. 
Grapa 7—12
7. - ■ —
5. 
».

10.
11. 
12.

Univ. Tim, 
Olimpia 
Mobila 
Progresul 
Baptd

15
15
u 
u 
u 

ICEMENEBG 15

ti :

A*.

Deși fără miză — oricare ar fi 
fost rezultatul, situația echipelor 
în clasament ar fi rămas aceeași 
— meciul feminin de volei dintre 
Dinamo ți Flacăra roșie s-a ridi
cat, prin valoarea sa, la Înălțimea 
unui derby. Publicul, surprinză
tor de numeros pentru prima zi 
a săptămlnii, a aplaudat șl încu
rajat frenetic ambele echipe.

Campioanele, excelent conduse 
de Mariana Ionescu, au dștigat

ACTUALITATEA-
IN HOCHEI
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„U" CLUJ-NAPOCA A TRECUT iN FRUNTE
(Urmare din pag. 1)

Costescu. în partidele urmă
toare, însă. studentele au 
manifestat o coeziune impeca
bilă, au evoluat fără greșeală, iar 
integrarea Marianei în con
cepția de joc a echipei s-a fă
cut din mers, alături de Suza- 
na Pîrșu, Elena Filip, Maia Cu- 
țov, Constanța Fotescu, Car
men Tocală, Mihaclav Radu și 
ceiela’te.

Următoarele 3 echipe, Comer
țul L'c. „Boîyai" Tg. Mureș, 
Crișul Oradea și Voința Brașov,

nu se dau nici ele dinainte în
vinse. Cînd afirmăm aceas
ta, avem In vedere faptul 
că mureșencele au întrecut pe 
„U“ Cluj-Napoca sau că oră- 
dencele și brașovencele au în
vins pe fosta lideră (Voința 
București) etc. Iată, deci, că 
disputa pentru titlul de cam
pioană națională este departe 
de a fi încheiată. Rămîne ca 
următoarele trei turnee să 
ne dea răspunsul care din
tre candidatele la primul loc 
va rezista mai bine eforturilor 
și presiunii psihice la care vor 
fi supuse în continuare.

fi Pe patinoarul artificial din 
Miercurea Cluc »-ail încheiat 
joctirlle celui de al doilea tar 
din cadrul campionatului repu
blican al juniorilor de categoria 
a n-a (plnă la 15 ani). Ca șl tn 
£rima sa parte, Întrecerea a scos 

i evidență excelenta pregătire a 
două formații ; CL ap. șc. Liceul 
Miercurea Cine șl CL ap. șt. Ga
lați, prima obținlnd victoria ta 
toate cele șapte jocuri disputat* 
cu acest prilej, Iar rea de a 
doua fiind Învinsă numai da li
dera clasamentului, CL sp. șe. 
Liceul Miercurea Clue.

In urma rezultatelor obținute 
ta cadrul acestui al doilea tar al 
campionatului, ta clasament si
tuația ae prezintă astfel : L CL 
n>. șe. Liceul Miercurea Cth< 
tt p (307/24) ; L CL sp. ȘC. Ga- 
lațl 2« p (85/54); 3, Avlntul Ghoor- 
ghenl 18 p (117A» ; L CL sp. 
r Triumf București 13 p (72/4B);

CL «p. șc. viitorul Cluj-Napo
ca 14 p (53/86) ; L 8.C. Miercurea 
Cluc 10 p (80/116) ; L CL sp. sc- 
Rădăuți 4 p (45/157) ; L CI. sp 
șe. Tg. Secuiesc * p (13/156). (V. 
Pașcanu — eoresp.).
• Pe noul patinoar artificial 

din Sf. Gheorghe a avut loc, re
cent, un turneu la care au luat 
parte echipe din seria secundă 
a Diviziei _A“. Rezultate : Meta
lul Sf. Gheorghe — Progresul 
Miercurea Cluc 2—8 ; Metalul Sf. 
Ghgorghe — Avîrtul Ghcorghcnl 
1—1 ; Metalul Sf. Gheorghe — 
Sp. studențesc A.S.E. București 
4—1. (Gh. Briotă — eoresp.).

ușor primul set. In următorul 
insă, clnd conduceau cu 8—0, 
și-au Îngăduit clteva minute de 
relaxare, beea ce a permis ele
velor lui Sandu Chiriță să refacă 
handicapul, să egaleze șl să ctș- 
tige in extremis, datorită Îndeo
sebi jocului prestat de Daniela 
Drăghici — declarată cea mal 
bună trăgătoare a recentului tur
neu de junioare de la Sofia — 
Georgeta Lungu șl Georgeta Za- 
haria.

Seturile următoare au avut evo
luții asemănătoare. După ce au 
condus la 4—5 puncte diferență, 
voleibalistele de la Flacăra roșie 
an „căzut" psihic șl fizic tn fața 
experimentatei echipe campioane, 
„stopînd mot»arele“ ta mijlocul 
seturilor șl permlțtnd dtnamovls- 
Mtor să egaleze și-apel să ctș- 
ti*e meciul. Scor final : 3—1 (5, 
-44. U. H),

An Jucat ; DINAMO — Mariana 
lanescu, Utaa Petculeț. Cetina 
Crivăț, Doina Rusu (Carmen 
Bobe), Putu Carmen (Mirella Pa
vel), Carmen Cadar (Mlreăa Gă- 
man) ; FLACABA ROSES : Geor
geta Lungo, Daniela Drăghici, 
Georgeta Zaharla, Luria nta (Cer- 
nedfa Bnzelanu), Marta Marl- 
ikbcu. Venera Darid (Censtanța 
Fegm). Artdtaaj btm : L Bușeleacu 
șl Gabriel Opaiț {ambff dtn Bucu- 
reptl). (S. Nor.).

După concursurile de califi
care în Divizia „A" de tenis 
de masă pe echipe juniori și 
junioare, în Sala sporturilor 
din Oradea s-au desfășurat în
trecerile de calificare ale echi
pelor de seniori și senioare. 
Competiția, la care au partici
pai 25 de echipe de băieți și 
13 echipe de fete, s-a desfă
șurat în sistem turneu pe serii, 
cu grupe semifinale și turneu 
final de șase echipe. Disputele 
au fost deosebit de dîrze, fie
care formație țintind unul din 
cele patru locuri tn prima di
vizie.

La băieți s-au clasat in ardi- 
1. Tractorul Brașov 

victorii), 2. Mecanică 
București (4 v), 3. Voința Satu 
Mare (3 v), 4. C.F.R. Craiova 
(2 v) — echipe calificate în 
Divizia „A", 5. C.S.M. II Cluj- 
Napoca, 6, Constructorul II 
Tg. Mureș. Componența echi
pei învingătoare este : F. Vai- 
da, M. Cadar, D. Badea. L 
Lorincz, A. Panaite, antrenor 
Mihai Ancei.

La fete, o evoluție foarte 
frumoasă, aplaudată de specta
torii care au umplut «tabătă șî 
duminică sala, a avut echipa 
„înfrățirea" din Tg. Mureș, cu 
Olga Nemeș, Maria Hatași, 
Kings Lohr șf Gabriela Ba
llot ta formație. Sportivele an
trenate de Ioan Lohr eu ter
minai concursul fără nici o In- 
îrfngere. Pe următoarele locuri 
ta turneul celor șase «-au cla
sat : 2. CJS.Ș. Petroșani (4 v), 
S. Metalurgistul Cugir (3 v), 6. 
„Bolast* Pitești (2 v) — echipe 
eadtficate In Divizia „A*, 6.

ne : (5
fină
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la prima lor mare Întrecere 
ta acest sezon, tatrecera pusă 
siib semnul „Canei Buregi*.

Schiorii fandiști vor par
ticipa la concursuri aproape 
non-stop, tatii la Predeal ta 
zilele de ÎS și 16 ianuarie, iar 
apoi la Șirnea (17—18 ianuarie).

Specialiștii săriturilor pe 
schiuri iși vor demonstra și ei 
măiestria pe trambulina de pe 
Cioplea în zilele de 17—18 ia
nuarie.

în Poiana mică a Brașovului, 
joi și vineri, se vor afla . din 
nou pe cunoscutele lor trasee

btatkmisțîi. care-și dispută 
«Cap» Steagul roșu*, in cursă 
individuală pa 10 km șl o șta
fetă da 4x7.5 km.

FONDIȘTll NOȘTRI 
IN «CUPA MONDIALA*

Paralel ca aceste Întreceri 
tot săptămina aceasta, membri 
ai loturilor naționale de schi
țând participă la importan
te concursuri internaționale 
peste hotare. în Talele de 14— 
18 ianuarie, în Cehoslovacia, la 
Zvolen și Novo Mesto, în ca
drul „Memorialului Bezroukov” 
și al „Cupei Mondiale*. ală
turi de sportivi fruntași al lu
mii în aceste discipline, vot

lua startul 
noștri. Eleni 
încerca puteri 
Ua bună de 
cursă nouă ] 
km. De asen 
jenam este Ii 
30 km, care c 
Mondială*. R 
așteaptă și de 
niori (Horia 
du și Gyula 
de la alerg 
Popoiu și Emi

Concomitent 
ianuarie. In 
lingrad, se a 
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dială") schior 
venea, Ion M<
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Restanțieră ta sesiunea de 
toamnă a campionatului, for
mația studenților bucureșteni 
nu și-a mai permis, ca ta alțî 
ani, o vacanță adevărată și, 
preocupată mai mult decît ori- 
cînd de examenul returului, 
„s-a pus pe carte** serios, încă 
de la începutul ultimei decade 
a lunii decembrie, anul trecut. 
Așa se face că ptaă la această 
oră a pregătirilor, cînd restul 
divizionarelor ,,A“, exceptând 
Politehnica Timișoara, de abia 
au trecut de așa-numita adap
tare a organismului Ia efort, 
Sportul studențesc a șl adunat 
mai bine de 50 de orș de an
trenament, in cadrul cărora a 
susținut și trei meciuri amicale 
in compania lotului național de 
tineret.

Practic, deci, Sportul studen
țesc a pășit ta etapa precompe- 
tițională, a jocurilor de verifi-

teanu L Chihaia, Bozeșan, Șer- 
bănioă, O. Ionescu, Cățoi (1 
Epure — mijlocași ; Fi Gri
gore, M. Sandu, Bucuresou, Mi
hai Marian și Vaacovici — 
Înaintași. După cum se poate 
observa, au apărut trei nume 
noi — Beșchea. Epure td Vas- 
covici — toți promovați din ca
drul propriei formații de ju
niori. De asemenea, trebuie re
marcată revenirea — nu numai 
ca persoană fizică, ci și 
aport ta cadrul echipei 
a lui FL Grigore, precum 
reprofilarea lui Iorgulescu, 
fundaș central, și a 
Chihaia, ca mijlocaș. în — 
privește starea de sănătate 
a jucătorilor, aceasta este ta 
general bună. Semne de între
bare se pun doar ta dreptul lui 
B. Grigore, cu o dublă entorsă 
la genunchi și Tănăsescu, sus
pect de menise. Cățol, operat de

Lotul ttudenților bucure fteni, tn grup compact, la încălzirea di
naintea uneia din tedinfele de antrenament, pe itadionul din Regie 

Foto : Vasile BAGEAC

pregătire fără de care— te 
«Ungi pe parcursul competiției. 
Șl exemple se pot da destule, 
le știe toată lumea. Dar despre 
acest subiect, al pregătirii ta 
perioada actuală, să revenim 
după ce voi enunța eiteva din 
măsurile concrete pe care le-a 
luat și le va lua ta continuare 
federația in vederea realizării 
obiectivului fundamental eus- 
amintit.

— Abia aștept să scriu aceste 
măsuri...

L B. : 1) Vom începe returul 
campionatului mai devreme, la 
12 februarie, pentru ca jucătorii 
să aibă „meciuri in picioare'*, 
cum se spune, și să intre tn 
formă înaintea partidelor de 
la Londra și Budapesta. 2) Dat 
fiind că pregătirea de bază se 
tace, totuși, la cluburi, vom ur
mări cu exigență sporită, prin- 
tr-un control permanent, modul 
de lucru al antrenorilor eu se- 

. lecționabilii, pretinzînd mult 
mai mult și de la conducerile 
cluburilor și secțiilor...

— ... Iertați-mă că vă Între
rup, spuneți pe nume ce va 
pretinde federația președinților 
de cluburi și secții.

I. B. : Condiții de 
cepționale asigurate 
condiții excepționale 
tire și mai ales grijă pentru în
tărirea disciplinei și respecta
rea regulilor aspre ale spor
tului de mare performantă. 
Toate acestea se vor urmări — 
repet — prin controale perma
nente.

— Iar pe antrenori, cum 
pe ce bază îi veți „judeca" 7

LB. : Conducerea tehnică

lucru ex- 
cchipelor, 

de presă

care, ta etapa omogenizării de 
ansamblu și a stabilirii formu
lei de echipă. Sigur că la aceas
tă devansare a programului a 
contribuit și apropiatul său 
turneu ta America de Sud. 
„Noi însă — preciza recent an
trenorul Ion Voica — am ținui 
seama în primul rind de nevoi
le campionatului. Turneul În
suși se subordonează și se in
tegrează, ca idee și sarcini, in 
obiectivul de performanță al 
campionatului".

în lotul echipei nu au inter
venit modificări importante, 
ta linii mari acesta prezentin- ' 
du-se ca și in toamna anului 
trecut. Adică : Morarn și Lazăr 
— portari ; Tănăsescu, Stroe, 
Cazan, B. Grigore, Iorgulescu, 
Constantinescu, Munteanu II 
șl Beșchca — fundași ; Mun-
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tor la „Cupa Congresul al 
lea al U.T.C.", în 1980, 
grupe de începători la alpine 
și fond, ca și prof. Tiberiv 
Țanțoș, de la Abrud.

— Aveți, așadar, candidați 
atit la schi-alpin cit și la schi- 
fond. Ce ne puteți spune des
pre cîțiva dintre cei mai buni?.

— In primul rind, intervine 
ta discuție tovarășul Ghcorghe 
Cimpeanu, aș cita-o pe Mihaela 
Berindei, care a luat locul II 
in finala „Daciadei de iariiă**
din 1978 și medalia de argint
la „Cupa Congresului al XI-lea
al U.T.C.", în 1980. 11 avem
apoi pe Mircea Valentin, ca- 
re-i elev in clasa a Xll-a. Din
tre juniorii pină la 14 ani, i-aț 
cita pe Cristian Ordeanu, pe 
Lucian Curtici și pe Anca Chi- 
șu. Arieșenii au un schior bun 
ta Gheorghe Gligor, care anul 
trecut, la Brașov, la naționale, 
s-a situat pe locul IV. Cei din 
Albac au 
pe loan 
didează 
fond și 
cobori re.

— Sperați să reeditați, pen
tru județul dv., succesul din 
1978 7

— Nu avem nici o îndoială 
că, în finala celei de-a Il-a e- 
diții a „Daciadei albe", vom Ii 
în primele trei locuri, intervine 
prof. Berindei. Copiii moților 
vor fi așa, cum se obișnuiește 
a se scrie in gazete, iarăși pe 
„podiumul Daciadei". Ați auzit 

•țopi"? Aeștia is moții din 
o 

îs

amigdale, este ta curs de re
facere și își va relua zilele *- 
cestea pregătirile. Munteanu 
II urmează a pleca la lotul re
prezentativ.

Dincolo, însă, de aceste ele
mente, cu o oarecare pondere 
în viata echipei, marile proble
me ale acesteia, toate ta curs 
de rezolvare, stat următoarele 
trei : 1) Numirea unui antrenor 
principal. Clubul are ta ve
dere cîtvea soluții, o decizie 
ta acest sens urmtad a fi luată 
ptaă la sfîrșitul săptămînii în 
curs ; 2) Terenul de joc. Lu
crările de reamenajare a sta
dionului Politehnica, începu
te ta urmă cu trei ani, — In 
baza unui proiect Întocmit de 
arh. Mac Popescu, — preșe
dintele clubului, prin aducerea 
pămtatului escavat din zona 
metroului, au fost continuate, 
prin muncă voluntară, cu stu
dent!, cu juniori și copii con
duși de prof. N. Stoișor, tn 
vara anului 1980. Se 6peră că 
ptaă la reluarea campionatului 
stadionul de la Regie, cu 
o capacitate de aproximativ 
3 000 de locuri, să se Încadreze 
ta normele regulamentare, ast
fel ca, odată cu primul meci 
al returului, Sportul 
țese să poată beneficia, ca 
te echipele divizionare, de 
teren propriu. 3) Refacerea 
tății morale a echipei. De 
de modul ta care Sportul 
dențesc va ști să-și concentre
ze eforturile pe plan psihic și 
să le valorifice ta joc depinde 
reușita formației ta sesiunea 
de primăvară, ta care se vi
zează ocuparea ta finalul cam
pionatului a unei poziții ta zona 
locurilor 12—14.

a 
federației a introdus, după cum 
bine știți, fișe individuale ale 
jucătorilor. Adică Iordănescu, 
sau Răducanu sau Beldeanu, să 
zicem, trebuie să-și amelioreze, 
de exemplu, rezistența. Evolu
țiile lor in repriza a Il-a sau 
în finalurile meciurilor vor răs
punde exact la întrebarea : cum 
au lucrat antrenorii — indivi
dualizat — eu jucătorii lor pe 
această temă. Tot jocurile ne 
vor arăta pe viu cum au rezol
vat 
bine
dere..............................
nori 7

L B. : Fără îndoială.
— Bine ar fi ! Cum și 

bine ar fi fost dacă acest 
de lucru — cu răspundere 
risă a fiecărui cadru, cu 
punderea lui personală — să fi 
operat mai de mult. Altundeva 
ar fi fost astăzi fotbalul nos
tru... Șl pentru că am pornit 
pe calea răspunderilor concrete 
— care limpezesc și ajută fără 
Îndoială orice muncă — spune- 
țl-ne, vă rog, cine răspunde de 
acest control dirijat la Clu
buri 7

LB.: Tocmai voiam să vă 
spun că de această importantă 
problemă se ocupă Ștefan Co
vaci, vicepreședintele F.R.F. eu 
problemele tehnice, care ta 
afara preocupărilor directe 
privind echipa națională răs
punde și de controlul pregătiri
lor Ia eluburi.

— Tovarășe Balaș, hai să ne 
Întoarcem la perioada actuală.

antrenorii alte minusuri 
Știute ale selectionabllilor. 
SI îi veți trage la răspun- 
pe președinți și pe antre-

mai 
mod 
pre- 
răs-

două mari «speranțe*4: 
Igna Pașca, care ean- 
pentru primul loc la 
pe Maria Cioaza, la

de
sus de -Cimpeni. Cînd ci 
vorbă, apoi și-o țin Iar 
„țop“, tovarășe redactor...

!ind ci zic 
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l meci 
studen- 

toa- 
un 

uni- 
fapt, 
stu-

Mihai IONESCU

TURNEUL STUDENȚILOR
TIMIȘORENI

lui 
să 
ta 
51 

la- 
Este

A fost perfectat turneul 
„Foii**. Echipa urmează 
susțină o serie de jocuri 
Argentina, Uruguay, Peru 
Costa Rica, ta perioada 20 
nuarie — 12 februarie, 
posibil ea înainte de traver
sarea Oceanului „Poli** să sus
țină unul sau două jocuri ta 
Spania sau Portugalia. în acest 
caz, echipa timișoreană va ple
ca din țară pe data de 17 ia
nuarie. Confirmarea acestei 
„avanpremiere" urmează să fie 
făcută ta cursul zilei de astăzi.

Ion Balaș
Spuneți că este foarte impor

tantă. Argumentați-vă, vă rog. 
punctul de vedere.

L B. : Nu numai importantă, 
ei realmente decisivă. Forța și 
rezistența sint elemente de 
bază ale pregătirii, fără de 
care totul este o iluzie ! Și nu 
numai la fotbal, ci și Ia alte 
discipline. Știți cit se lu
crează, bunăoară, acum, la 
caiac-canoe, și cum lucrează, 
de pildă, în această perioadă, 
pe uscat, fetele de Ja cano
taj 7 Iar la noi, la fotbal, mal 
tint antrenori care consideră că 
lucrul pentru forță ar dău
na finețe!, cînd fără forță de 
joc te pierd echipele com
petitive pe drum... In această 
direcție, aș menționa eu ce 
satisfacție am ascultat ra
portul lui Proca la consfă
tuirea antrenorilor, raport in 
care ne spunea cum lucrează eL 
printre altele, forța și rezisten
ța jucătorilor la F.C.M. Brașov 
in perioada precompetițională și 
chiar în timpul campionatului. 
Așa se și explică, dealtfel, oă 
divizionara „B“ brașoveană a a- 
juns după promovare pe locul 
trei al turului. Și am să vă 
mai dau un exemplu. Tin 
minte că lotul național de fot
bal se afla, acum cițiva ani, ta 
pregătire la Snagov, iar eu 
m-atn nimerit acolo la o ta- 
tîlnire intre niște fotbaliști și 
eiteva canotoare care se pre
găteau la aceeași bază. îmi a- 
duc minte că la un moment dat 
unul dintre fotbaliști a făcui 
pariu cu canotoarele că ele nu 
slnt in stare să treaoă cunoscu
tul și temutul de către fotba
liști „test Cooper". A făcui 
orgolios pariul și l-a pierdut la
mentabil, canotoarele trecind 
testul nșor, fără să forțeze.

— Tovarășe Balaș, se va face 
— dorim acest lucru și vrem că 
și credem — o pregătire pre
competițională foarte bună. 
Dar pregătire precompetițională 
bună se făcea — susțineau an
trenorii — și Înainte. La Înche
ierea ei, însă, intervenea o 
„groapă" ta grafic, care cobora 
brusc și îngrijorător, și tot teh
nicienii susțineau că apărea un 
„robinet" prin care se pierdeau 
multe acumulări...

L B. : Așa este. Ne-am lovit 
mereu de această variantă fot
balistică a legendei Meșterului 
Manole. După pregătirea fizică 
bună precompetițională de la 
munte, se cobora la șes și th 
eiteva zile totul reintra „ta 
normal"...

— Un așa-zis. „normal", care 
era — de fapt — cu totul anor
mal !

I. B. : Sigur că da. Se redu
cea considerabil volumul de e- 
fort, iar lucrul pentru forță era 
considerat de-a dreptul dăună
tor. Apoi interveneau și dero
gări de la viața "sportivă, de 
Ia odihnă etc.

— Să nu mai Intervină a- 
ceste „derogări" ! Antrenorii 
să controleze... Federația să 
controleze antrenorii... Să se 
Închidă odată acest robinet 
care irosește • atîta energie 
și atîta muncă !

I. B. : Din păcate, nu rareori 
exigența unor antrenori se lo
vește de spiritul concesiv al u- 
nor cadre din conducerile clu
burilor care uneori, în conflic
tul antrenor-jucător, dau câștig 
de cauză — un cîștig de cauză 
păgubitor — jucătorilor.

— Aș vrea ta încheiere, sti
mate tovarășe Balaș, să pun 
pe masa convorbirii noastre 
două "teme la care majoritatea 
iubitorilor fotbalului (și nu 
numai ei) este foarte sensibilă, 
fiind țu de puține ori nemul
țumită. Problema arbitrajelor, 
unele denaturînd rezultate, și 
problema observatorilor fede
rali, unii dintre ei competent!

• ••

și respectabili, alții dezictadu-se 
pe drumul de la meci la fe
derație, adică una spun la în
cheierea jocului și alta în 
foaia de observație. Cum pri
viți aceste două probleme ?

I. B. : Cu arbitrii, problema e 
mai complexă. A apărut teoria 
falsă <— și profund dăunătoare 
educației fotbaliștilor — că 
jocurile Ie cîștigă antrenorii 
și fotbaliștii, iar arbitrii le 
pierd. Apoi, aș vrea să vă spun 
că media valorii arbitrajelor a 
crescut, deși, este adevărat, am 
avut și prestații foarte slabe...

— Unele chiar sub orice cri
tică...

I. B. : Ei bine, Ia arbitraje 
necorespunzătoare trebuie să 
facem distincția între com
petență și incompetență, pe de 
o parte, și reana-credință, pe 
de altă parte...

— Și cum reaua-credință, se 
spune, este foarte greu demon
strabilă, trebuie să ne îm
păcăm cu gîndul că vom 
asista, din cînd ta cînd, ca 
ta fata unei scadențe implaca
bile, la cite un arbitraj, revol
tător, greu de condamnat ta 
substanța lui etică din lipsă de 
probe ?...

I. B. : Să știți că federația, 
colegiul de arbitri au în vede
re toate aceste aspecte, căutăm 
soluții pentru uniformizări de 
Interpretare, pentru preveni
rea abuzurilor și cred că 
viitoarea consfătuire a arbitri
lor, care va avea loc la 19 și 
20 februarie, va adopta măsuri 
corespunzătoare. Dealtfel fiți 
sigur că vor fi luate măsuri 
Împotriva tuturor acelor ar
bitri care în sezonul trecut au 
prestat de mai multe ori — 
unii sistematic — arbitraje 
sub orice critică. In ceea ce-i 
privește pe observatori, îi vom 
trece din nou printr-o „sită", 
mai deasă, și-i vom reține nu
mai pe cei cu garanții de 
competență, de principialitate și 
de fermitate, oameni ale căror 
păreri să nu Ie bată vintul de 
la o zi Ia alta.

— Nu credeți că ar fi nor
mal ca, ta primul rind, acti
vul federal, cel care răspunde 
primul de mersul înainte al 
fotbalului nostru, să oficieze, e- 
tapă de etapă, în această cali
tate de observator in campio
nat 7

I. B. : Bineînțeles, așa se va 
și întimpla in retur.

— Care este concluzia.^ 
concluziilor dumneavoastră pen
tru momentul actual al fotbalu
lui nostru ?

I. B. : Trebuie neapărat să 
pornim cu dreptul intr-un se
zon fotbalistic de mare angaja
ment și de mare responsabili
tate ! Greșim acum pasul, pier
dem totul. In această ordine de 
idei, țin să atrag atenția și a- 
supra analizelor de la echipe, 
unele dintre ele, mă refer 
Ia echipele situate în fruntea 
clasamentului, transformîndu-se 
cîteodată in ciudate ședințe 
festive, cu sfaturi blajine, cu 
bătăi pe umăr, care înlocuiesc, 
din păcate, necesarele ședințe 
de lucru realiste, cu conținut 
util, cu critici Ia obiect, care 
să construiască drumul de 
viitor.

După turul campionatului Diviziei „U“

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTĂZI - ULTIMA ZI LA 

PRONOEXPRES I

Mîine, 14 ianuarie 19S1, va ave* 
loc prima tragere obișnuită Pro
noexpres din noul an. Așadar, 
noi șanse de satisfacții pentru 
tot mai numeroșii iubitori ai a- 
cestui atractiv și avantajos sis
tem de joc, la care AUTOTURIS
MELE „Dacia 1 300" șl MARILE 
CÎȘTIGURI IN BANI răsplătesc 
cu regularitate perseverența și 
inspirația partifipanților. Fără a 
neglija șansele variantelor sim
ple, reamintim că variantele com
binate și combinațiile „cap kde 
pod“, achițate sută la sută sau 
în cotă de'25 ia sută, au căpătat 
o tot mai largă râspîndire ; lu
cru firesc, dacă ținem seama că 
prin această formă de joc se 
obțin suite de ciștigurl la mai

niulte categorii. Indiferent tasi 
de forma de jec, cheia succese
lor este participarea cu regula
ritate, știut fiind că NUMAI CINE 
JOACA POATE CIȘTIGA I Mil
ne, la prima tragere «bișnultâ 
Pronoexpres din acest an, vfi 
'puteți număra șl dv. printre 
marii câștigători, bineînțeles cu 
condiția de a vă procura de 
astăzi bilete cu numerele prefe
rate...

Agențiile Loto-I’ror.esport au 
Început vînzarea biletelor pentru 
tragerea specială Loto de dumi
nică 18 ianuarie 1981, la care se 
vor atribui AUTOTURISME „Da
cia 1 300“ și „Sko-ia 120 L", EX
CURSII PESTE HOTARE, precum 
șl CÎȘTIGURI ÎN BANI de 
50.000, 10.000, 5.000 lei etc. Consul
tat! prospectul tragerii si procu
rați din vretne biletele I

ECHIPELE DIN IAȘI, FĂLTICENI, ROMAN 
Șl PAȘCANI SE „BAT PENTRU PROMOVARE iN „Bl

SERIA I
în »erii. care grupează echipe 

din nordul Moldovei se 
pentru șefia d^samentuluj ferma- 
ții care și tn ediția trecută a 
competiției ae afiau printre frun
tașe, cum sînt Constructorul lași, 
Laminorul Roman, Fores ta Fălti
ceni și C.F.B. Pașcani. Construc
torul, care a pierdut acasă în 
prima etapă (0—1), la Fores ta
Fălticeni, a trecut la șefia seriei 
abia după etapa a IX-a, cînd a 
dispus de Laminorul Roman 
(3—2), prima clasată p£nă atunci. 
Primele trei clasate tn tur joacă 
bine în deplasare, unde au ob
ținut puncte prețioase : Construc
torul 7, Foresta și Laminorul 
cîte 5.

Formațiile din seria I sînt des
tul de disciplinate : în cele 14 
etape nu au avut lo*c incidente

mal grave, ca In alte serii ale 
campionatului. Echipele Nicolina 
lași și Metalul Rădăuți au cite un 
>©c mai puțin, deoarece în etapa 
din 30 noiembrie, Nicolina, din 
motive obiective, nu s-a prezentat 
la Rădăuți.

Iată clasamentul seriei :
L CONSTR. Lași 14 8 4 2 34-14 20
2, Foresta Fălt. 14 8 4 2 19- 6 20
3. Lam. Roman 14 8 3 3 28-14 19
1. C.F.R. Pașcani 14 2 4 16-11 18
5. Tepro Iași 14 7 2 5 15-13 16
6. Nicolina Iași 13 7 1 5 22-20 15
7. Met. Botoșani 14 7 1 6 25-24 15
S, Met. Rădăuți 13 5 3 5 24-17 13
9. A.S.A.- C-lung 14 6 1 7 16-15 13

10. Cet. Tg. N. 14 6 1 7 15-18 13
11. Dorna V. D. 14 4 4 6 19-19 12
12. Crist. Dorohoi 14 6 0 8 14-21 12
13. Avîntul Frasin 14 4 4 6 16-22 12
14. Zimbrul S-va ' 14 3 3 8 10-26 9
15. Șiretul Bucecea 14 4 1 9 14-32 9
16. Unirea Șiret 14 2 2 10 10-25 6



SE CLATINĂ IERARHIILE IN HOCHEIUL INTERNAȚIONAL?

de

„Anul hocheistic 
structură decit cel calendaris
tic. Pentru echipele și iubitorii 
acestui bărbătesc joc sportiv un 
an, sau, dacă vreți, un sezon 
încep toamna și se încheie pri
măvara. Cu alte cuvinte in ho
chei... bobocii se numără pri
măvara. Așa stind lucrurile 
comentariul nostru poate părea 
prematur. Și totuși ne-am ho- 
tărît să discutăm un an calen
daristic in hochei pentru că el 
se constituie ca o perioadă pu
țin obișnuită. Ce s-a întîm- 
plat, de fapt 7

Hocheiul, spre deosebire
alte sporturi, are o ierarhie in
ternațională care de ani și ani 
nu s-a schimbat. Să pătrunzi 
spre vîrful piramidei, ' acolo 
unde primele locuri la C.M. și 
J.O. se împart de regulă între 
selecționatele Uniunii Sovieti
ce, Cehoslovaciei, Canadei sau, 
mai rar, Suediei, părea un 
lucru de domeniul fanteziei. 
De 70 de ani cununile de lauri 
nu ajung decit pe frunțile că
pitanilor acestor formații. Ci
fric, situația s-ar prezenta ast
fel: Canada — 19 titluri; Uniu
nea Sovietică — 16 titluri ; Ce
hoslovacia — 5 titluri ; Suedia 
și S.U.A. cîte 3 titluri și An
glia u singură victorie („mi
nunea* s-a întimplat în 1936, 
cind englezii — cu foarte mulți 
canadieni in lot — au cîștigat 
la J.O. turneul care a contat 
și drept campionat mondial). în 
rest, nici o altă echipă nu a 
mai obținut victoria finală in 
hochei Ia competițiile supreme!

Tocmai avind în vedere a- 
ceastă ierarhie... prestabilită, 
putem aprecia anul 1980 drept 

.. abatere în acest sens. Și 
aceasta deoarece el a început 
cu o mare surpriză : la Jocu
rile Olimpice de la Lake Pla
cid, selecționata Statelor Unite 
ale Americii a cucerit titlul 
de campioană olimpică și mon
dială, reînscriindu-și astfel nu
mele pe lista învingătoarelor 
după... 20 de ani. în I960, tot 
la J.O., și tot pe teren pro
priu, la Squaw Valley, ameri
canii n-au „iertat" nimic, cîști- 
gînd în turneul final toate cele 
5 partide. Se părea că astfel 
de rezultate-surpriză nu se vor 
mai întâlni în hochei. Numai 
că o nouă ediție a J.O.. orga
nizată în S.U.A., ne-a adus o 
altă surpriză.

Care surpriză n-a rămas, ca 
să zicem așa, „izolată*. Acesta 
este motivul pentru care con
siderăm anul ’80 deosebit. Re
cent încheiata ediție (a 14-a) 
a tradiționalei confruntări de 
vîrf, dotată cu „Trofeul Iz
vestia*, ne-a oferit o suită de 
rezultate puțin scontate. Mai 
întîi, echipa Cehoslovaciei rea
lizase o victorie asupra forma-

O-

în turneul de la Sofia

VOLEIBALISTELE NOASTRE
JUNIOARE PE PRIMUL LOC
SOFIA, 12 (Agerpres). — 

Turneul internațional de volei 
pentru echipe de junioare de 
la Sofia s-a încheiat cu victoria 
selecționatei României, care a 
dștigat toate cele patru partide 
disputate, ocupînd locul întîi în 
clasament cu 8 puncte. Pe locu
rile următoare s-au 'situat for
mațiile Bulgariei — 7 p, Un
gariei — 6 p, Bulgariei (B) — 
5 p șl Spaniei — 4 p.

fn competiția masculină, pe

primul loc s-a clasat Bulgaria
— 10 p, urmată de Polonia,
Spania — cu cîte 8 p, Româ
nia — 7 p. Ungaria și Bulgari» 
(B) — cu câte fi p. »

Iată ultimele rezultate În
registrate : masculin : Bulgaria 
(A) — România 3—2 (13, —13. 
—12, 4, 4) ; Polonia — Ungaria 
3—0 ; Spania — Bulgaria 
3—2 ; feminin : Bulgaria
— Ungaria 3—1 ; Bulgaria
— Spania 3—0.

(B)
(A)
(B)

Iată o fază dintr-unul din cele mai frumoase meciuri ale anu
lui : S.U.A. — Finlanda (4—2), in cadrul J.O. de la Lake Placid, 

unde formația finlandeză a lăsat o excelentă impresie
MCBfȘIII fWffil ÎNAINTEA „TURNEULUI CELOR 5»

ției țării gazdă, deținătoarea 
titlului mondial. Apoi, finlan
dezii i-au învins net pe sue
dezi, după care într-o incredi
bilă cursă de afirmare, hoche- 
iștii din „Țara celor 1000 de 
lacuri* (care pierduseră primul 
meci din competiție în fața re
prezentativei sovietice cu 
10—0 !) reușesc o i 
performanță, învingînd 
Cehoslovaciei cu 5—1 
scriind acestei mari 
toate golurile într-o 
repriză !

Pe bună dreptate ne putem 
întreba : încep să se clatine 
cunoscutele ierarhii internațio
nale ale hocheiului 7 In lupta 
pentru medalii vor apărea a- 
cum și alți pretendenți 7 Pîn4 
in martie ’81, cînd la G&te- 
borg va avea loc campionatul 
mondial, răspunsul este greu de 
dat Unele certitudini slnt to
tuși. în primul rînd, „noul val* 
din echipele Uniunii Sovietice 
și Cehoslovaciei nu prezintă 
valoarea și „competența* tacti
că a marilor jucători care au 
părăsit arena. Nici Antipov, 
Krutov, Șepelcv sau Svetlov 
din echipa antrenorului N. Ti
honov, nici Lala, Penicka, Rus
nak, Svozil, Kyhos sau Frycer 
din formația lui Ludek Bukao 
(care a evoluat ca jucător la 
București in 12 martie 1962 cu 
marea selecționată a ~ ' 
slovaciei) nu se ridică (încă !) 
la nivelul jucătorilor _ __...
tea lor. Principala lor defec
țiune, cum spunea apreciatul 
comentator al televiziunii so
vietice Nikolai Ozerov, este a- 
ceea că joacă mai slab în apă
rare. In hochei, contribuția u- 
nul atacant la momentul de
fensiv al echipei -este, in jocul 
modern, decisivă. Pe acest te- 
meț tactic, finlandezii, cu jucă
tori mult mai realiști, mai su
dați, alcătuiesc o echipă 
mari perspective. 
Kalevi Numminen a 
nat mulți jucători de 
Karpat Ou Iu, lidera 
tului (portarul, tinăr 
tat, Ady Ilelgreen,

sovietice 
veritahilă 

echipa 
și in
formații 
singură

Ceho-

dinain-

cu
Antrenorul 

selecțio- 
la echipa 

dasamesn- 
și talen- 
fundașii

PE GHEAȚA ȘI PE ZĂPADĂ
SLALOMIȘTII LA GARMISCH

Proba masculină de slalom spe- 
:ial desfășurată pe plrtia de la 
Jarmisch Partenklrchen (r.f. 
îermania) a revenit schiorului 
imerican Steve Mahre — 1:20,07, 
irmat de Petar Popanghelov 

1:20,57 și Paul 
(Liechtenstein) —

irmat de 
(Bulgaria) 
Frommelt ______________ _
1:20,63. In clasamentul general al 
„Cupei Mondiale* continuă să 
conducă Peter Muller (Elveția) 
— 120 p, urmat de Phil Mahre 
(S.U.A.) — 93 p și Steve Pod-
borskl (Canada'

Lideră în „Cupa Mondială 
schi-fond este Raisa Smetanina 
(U.R.S.S.), triplă campioană 
olimpică Foto : NOVOSTI

ECHIPAJELE R. D. GERMANE 
AU DOMINAT CE. DE BOB-4
Desfășurat pe plrtia de la Ig's 

(Austria), campionatul european 
de ț>ob pentru patru persoana 
s-a încheiat cu succesul echipa
jelor din R.D. Germană, clasate 
pe primele trei locuri. Titlul de 
campioană continentală a fost 
cucerit de echipajul compus din 
Germeshausen, Trubner, Gerlach 
și Gerhardt, cronometrat tn pa
tru manșe cu timpul de 3:34,10.

NOU CONCURS DE SĂRITURI
Concursul de sărituri schiu- 

rile desfășurat pe trambulina de 
la Harachov (Cehoslovacia) a 
revenit sportivului norvegian Ro
ger Ruud, cu 260,6 puncte (sări
turi de 116 m șl 115,5 m). Pe 
locurile următoare s-au situat 
Armin Kogler (Austria) — 257,6 
p, Ber Bergerud (Norvegia) și 
Hubert Neuper (Austria) — cu 
cîte 244,7 p. In clasamentul gene
ral al „Cupei Mondiale" continuă 
să conducă Hubert Neuper, cu 
92 p.

Ruotsalainen, Hukarl, Numelin 
și Suoraniemi, atacanții Kuma- 
laynen, Jalonen, Arbelius, Lei- 
nonen — deci „piesele* cele 
mai valoroase ale echipei 'Sint 
de la Karpat), asigurind astfel 
lotului său o mare omogeni
tate. Dealtfel, nu ni se pare 
lipsit de interes să precizăm 
că Finlanda s-a clasat pe lo
cul IV la ultima ediție a J.O., 
care a ținut loc și de campio
nat mondial, unde — curios — 
a învins Canada cu 4—3, dar a 
pierdut la... Polonia cu 5—4, 
care echipă poloneză (cu unele 
modificări, este drept) a fost 
învinsă la București (3—2) de 
reprezentativa noastră...

Oricum. însă, Finlanda va 
juca la viitoarele campionate 
mondiale un rol mult mai activ 
decit pină acum, cînd, este a- 
devărat, n-a retrogradat nici o 
dată in grupa „B“, dar nici 
n-a urcat pe podium. Poate a- 
nul acesta la Goteborg 7

Federația franceză de rugby 
l-a numit recent in postul de 
antrenor al echipei naționale 
pe cunoscutul internațional, 
mijlocaș la grămadă, Jacques 
Fouroux. tn vînStă de 33 de 
ani, de un an retras din acti- . 
vitatea competițională, Fouroux 
va răspunde de pregătirea li
niei de treisferturi și a mijlo
cașilor, alături de Jean I’iquă, 
care va antrena înaintașii.

Au fost, de asemenea, opera
te modificări in comisia de se
lecție a reprezentativei, 
ședințele acesteia fiind
Guy Basquet, care 11 Înlocuieș
te In această funcție pe EBe 
Pebeyre. Cu această nouă con
ducere tehnică, selecționata de 
rugby a Franței se pregătește 
intens in vederea meciului pe 
care !1 va susține la 17 ianua
rie pe stadionul „Parc des 
Princes* din Paris cu reprezen
tativa Scoției, In cadrul noM 
ediții a „Turneului celor 5* (la 
aceeași dată se dispută la Car
diff meciul Țara Galilor — 
Anglia). în urma unei șe-

dințe, forul francez a alcătuit 
următorul „XV* : Gabcrnct,
Blanco, Bertranne, Codorniou, 
Pardo, Vivies, Berbizier, Joinel, 
Carpentier, Rives, Imbernon, 
Revellier, Faparemborde, Din- 
trans, Dospital.

NOI INIILNIRI AILETICE

Călin ANTONESCU

pre- 
acum

S. 0. A.
NEW YORK, 12 (Agerpres).' 

— Directorul Asociației ameri
cane de atletism, Olan KaseeH, 
a declarat că probabil anul »- 
cest» vor fi reluate 
nalele Intllniri dintre echipete 
da atletism ale UJLS.S. 
S.U.A., disputate ultima 
la anul 1978 la Berkeley 
Ulornia). De data aceasta, 
mațille S.U-A. se vor tntîlni de 
două ori cu cele ale U.RJS.S. : 
prima dată in zilele de 10 *1 
11 iulie la Moscova, apoi la 1 
șt 2 august la Leningrad.

tradițJo-

(O- 
tor-

VICTORINO A MARCAT GOLUL.» VICTORIEI URUGUAYULUI
Primele ecouri

Fotbal
I meridiane

MONTEVIDEO, 12 (Ager
pres). — Comentând finala tur
neului de fotbal de la Monte
video, cronicarul de specialita
te al agenției „France Prease* 
relatează între altele : „După 
50 de ani de la prima sa vic
torie in campionatul 
disputat pe același 
«.Ccntenario», din Montevideo, 
echipa Uruguayului și-a adju
decat trofeul «micului campio
nat mondial» (El Mundialito), 
învingînd Brazilia cu 2—1, spre 
satisfacția mulțimii de specta
tori ce au salutat cu strigăte da 
bucurie și pocnete de petar
de golul victoriei, marcat 1» 
ultimele minute ale meciului 
de un jucător ce purta un nu
me simbolic : Victorino*. Suc
cesul „echipei celeste*, cum 
mal este denumită naționala 
Uruguayului, în această între
cere neoficială are mai mult o 
rezonanță sentimentală, amin
tind suporterilor că formația 
acestei mici țări sud-americane 
a cucerit între anii 1924 și 
de două ori titlul olimpic 
mondial

„Fără să fie superiori 
tic sau tehnic echipei Braziliei, 
jucătorii tării-gazdă au dovedit 
un plus de ambiție și o mare 
dorință de a învinge*. Tehnicie
nii — transmite agenția „Reu
ter* — apreciază că evoluția 
bună a echipei uruguayene se 
datorează și unui jucător de 
excepție: mijlocașul Ruben Paz 
(în vinstă de 20 de ani), care 
a dovedit, la fel ca în meciu
rile cu Italia și Olanda, nu nu-

mondial 
stadion,

1950

tac-

dupâ finala lui „El Mundialito"

mai o abilitate tehnică ieșită 
din comun dar șl o clarviziune 
a jocului foarte dezvoltată. Tot
deauna acțiunile numărului 
„10“ Uruguayan au fost punctul 
de plecare al unei faze pericu
loase sau chiar al unul gol. 
Lanslnd o nouă stea pe firma
mentul fotbalului „El Mundia- 
lito* a demonstrat că fotbalul 
sud-american se dovedește ace
lași nesecat rezervor de tar 
lente, capabil să revină spec
taculos după perioade de 
eclipsă.

Antrenorul echipei urugua- 
yene, fostul internațional Ro
que Maspoii, a declarat după 
meci că „această victorie sti
mulează fotbalul din țara mea, 
în perspectiva viitoarelor cam
pionate mondiale*.

____   i
Jorge Barrios (Uruguay) det- s
chide scorul In partida flnald, g
cu Brazilia, a turneului ?

Mundialito*.
Telefoto : A.P. AGERPRES

CAMPIONATE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Alergătorul a- 

merican Bill Rogers a terminat 
Învingător in maratonul de la 
Houston (Texas), cronometrat pe 
distanța de 42,195 km cu timpul 
de 2h 12:19, Cursa feminină a 
revenit compatrioatei sale Patti 
Lyons Catalano, In l‘h 35:27.

HANDBAL • Competiția inter
națională masculină „Cupa Mării 
Baltice- a fost ciștigată de re
prezentativa R.D. Germane, deți
nătoarea titlului olimpic, care în 
finala disputată la Moscova a 
întrecut cu 23—17 (11—10) forma
ția U.R.S.S.

SCRIMA * Concursul Interna
țional feminin de floretă (tine
ret) de la Budapesta a fost clș- 
tigat de scrimera franceză Lau-

rence Modalne, care a învins-» 
In finală cu 8—3 pe Zsuzsa Szucs 
(Ungaria). Sportiva româncă Ell- 
sabeta Guzganu a fost ' eliminată 
tn sferturile de finală, cu 8—6, 
de Soboleva (U.R.S.S.).

ȘAH • După 11 runde, In 
turneUI de șah de la Hastings 
(Anglia), continuă să conducă 
marele maestru suedez Ulf An
dersson, cu 8 puncte. • După 
11 runde, In campionatul mascu
lin al U.R.S.S., care se desfășoară 
la Vilnius, continuă să conducă 
Kupreiclk, cu 8 p (1).

TENIS • John McEnroe a ter
minat învingător in turneul in
ternațional de la Chicago, tn fi
nala căruia l-a întrecut cu 6—2. 
6—4. 6—1 pe compatriotul său

Jimmy Connors. In semifinale : 
Connors — Tanner 6—4, 6—4.; 
McEnroe — Gerulaitis 6—3, 6—3. 
• In finala turneu'ui de la A- 
delaide, disputată între jucători 
australieni, Mark Edmondson l-a 
întrecut cu 7—5, 6—2 pe Brad 
Drewett. • Turneul de la Auck
land (Noua Zeelandă) a fost c!ș- 
tigat de americanul Bill Scanlon, 
învingător cu 6—7. 6—3. 3—6, 7—6, 
6—0 în finala susținută cu com
patriotul său Tim Wilkinson. • 
In finala turneului International 
(rezervat probei de dublu) de la 
Londra, cuplul rustralian Peter 
McNamara — Paul McNamee a 
întrecut cu 6—3, 2—6, 3—6, 6—3, 
6—2 perechea americană Hank 
Pfister — Vic Amaya.

SPANIA (etapa a 19-a) : 
tic» Madrid ----------
Osasuna — 
Betis 
Hercules Alicante 3—1 ; 
—Salamanca 1—1 ; Sevilla 
ragoza 0—0 ; Athletic Bilbao — 
Real Madrid 1—1 ; Almeria — 
Valladolid 1—1 ; Espanol — F.C. 
Barcelona 1—0. Clasament : L Ac 
tletlco Madrid — 3u p ; 2. Va
lencia — 25 p ; 3. Real Socledad 
— 24 p.

PORTUGALIA (etapa a 16-a) : 
F.C. Porto — Sporting 1—0 ; 
Benfica Lisabona — Boavista 3—0; 
F.C. Braga*— Varzim 0—0 ; Por- 
timonense — Esplnho 1—1 ; Aca- 
demico — Belcnenses 0—2 ; Am«- 
ra — Setubal 0—1. Clasament : L 
Benfica — 28 p ; 2. F.C. Porto — 
25 p ; 3. Sporting — 19 p.

BELGIA (etapa a 17-a) : 
derlecht - —
Winterslag 
Anvers — 
regem — 1 
Liege 
ren - 
ges - 
4—2. Clasament : 1.
29 p ; 2. Beveren 
Standard — 23 p.

GRECIA (etapa a 17-a) : 
mltos — Olympiakos Pireu 
A.E.K. — O.F.I. 3—0 ; / " 
Panahaikl 2—1 ; Apollon 
nathlnaikos 1—0 ; Ethr/kos — 
Larissa 1—1 ; Yannina — Panlo- 
nios 3—2. Clasament ; 1. Olympl- 
akos — 26 p ; 2—3. A.E.K. și 
ARIS — cite 24 p.

Las Palmas 2—2 j 
Real Sociedad o—3 j 

Valencia 1—1 ; Gljon — 
Murcia
— Za-

An- 
F.C. Bruges 1—0 ; 
- S.K. Llerse 0—0 ;

■ Waterschel 2—0 ; Wa- 
Lokeren 1—0 ; Standard 

- F.C. Liâge 1—1 ; Bevc- 
Beerschot 1—0 ; S.C. Bru- 
Raclng White Molenbeek 

Anderlecht — 
P I 3.27

Atro- 
o—i ; 

abis — 
i — Pa-


