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Azi, In sferturile de finală ale C. C. E. la baschet feminin

POLITEHNICA C.S.Ș. 2-B.S.E. BUDAPESTA,
PRIMUL MECI CU ȘANSE PENTRU BUCUREȘTENCE

După două meciuri susținute 
la deplasare (35—68 cu T.T.T. 
Daugava, la Riga și 63—72 cu 
Sisport Accorsi, la 
campioana de baschet 
a României, Politehnica 
București, joacă pentru 
dată pe teren propriu 
drul sferturilor de finală

Torino), 
feminin 
C.S.Ș. 2 

prima 
in ca- 

ale

în decorul alb al 
Poienii Brașov, a- 
matorii de schi ți 
săniuș petrec 
uitate clipe 
destindere in 

liber
Foto : I. MIHAICA

ne- 
de 

aer

Reportaj de sezon in Poiana Brașov

0 ZI NU SEAMANA NICIODATĂ CU CEALALTA
La ora 7,30, mecanicul Con

stantin Oprea pornește motorul 
și schi-Iiftul „Bradul** își în
cepe... urcușul, ducînd cu -el, 
încă de la această oră mati
nală, pe primii pasionați ai co- 
boririlor pe schi, chiar dacă 
gerul pișcă destul de tare...

...în Poiana Brașov, pe sub 
brazii grei de zăpadă, o nouă 
zi luristico-sportivă a început.

Pe măsură ce timpul trece, 
șirul multicolor al schiorilor se 
lungește, pentru că nu este 
prea ușor să se urce pîrtia, 
singur, pină sus, mal ales că la 
dispoziție se află atitea insta
lații mecanice, care ușurează 
efortul șl... sporesc bucuria co- 
boririlor. „Pînă Ia ora 16,30, 
cînd se comandă «stop», deci 
după nouă ore de mers neîn
trerupt, urcă, numai aici la 
Bradul, peste 2000 de schiori — 
ne spune Constantin Oprea —, 
dar să nu uităm că fiecare face 
cel puțin 10 urcușuri. Deci—

Dacă mai adăugăm, totodată, că 
mai sînt încă < multe asemenea 
schi-lifturi în Poiană, numărul 
beneficiarilor crește impresio
nant. Majoritatea sînt elevi, 
mai ales că se află in vacanță, 
dar nici virstnicii nu lipsesc**. 
Imediat lingă linia de „start** 
a schl-liftului se află, vizibil 
expus, „Decalogul schiorului**. 
Sînt scrise acolo principalele 
reguli pe care trebuie să le 
respecte un schior cind se află 
pe pîrtia. „Totuși, mai sînt u- 
nii, mai ales printre începători, 
care le ignoră, expunîndu-se 
riscurilor unor accidente" — ne 
spune Ovidiu Dumitrescu, elev 
la Liceul da informatică
Brașov, care pe perioada va
canței se ocupă de 
gherea pîrtiei, de modul 
se urcă eu teleșchiul, în 
fel incit să nu se intîmple 
mie și toată lumea să 
bucure din plin de aceste 
de concediu sau de vacanță".

din
,,supra ve- 

cum 
așa 
ni
se 

zile

Datorită lui, și altora ca 
abaterile de la „decalog** 
mal puține...

I.a ora 
„Centrul 
terialeior 
sportiv" 
„Sport". Constantin Popovici și 
loan Staicu se străduiesc să 
răspundă cererilor, dar — ne 
spun ei — „acestea depășesc 
puterile noastre de a le satis
face. mai ales in ceea ce pri
vește' sebiurile și echipamen
tul pentru cei mici. După ce 
trece vacanța situația se schim
bă, dar pînă atunci...". Un afiș 
mare, prins pe ușă, 
„Nu mai avem material 
echipament",

C.C.E. Partida are loc astăzi 
(la ora 17) ta sala Floreasca, 
unde studentele evoluează ta 
compania campioanei Ungariei, 
B.S.E. Budapesta (rezultate an
terioare : 72—73 cu S.A. To
rino, la Budapesta și 61—86 cu 
T.T.T. Daugava, la Riga).

De fapt, pentru formația 
bucureșteană cursa spre ca
lificare in semifinale începe 
cu partida de astăzi, in prece
dentele ea neputtnd emite 
pretenții la victorii, ci doar 
la diferențe cit mai mici, 
așa cum s-a petrecut in tn- 
tîlnirea de la Torino, unde 
cele numai 9 puncte cu care 
a pierdut (In fața actualei 
deținătoare a trofeului !) ii 
creează șanse pentru jocul 
din retur. Ded, Politehnica 
C.S.Ș. 2 are nevoie acum de 
trei succese (azi, cu B.S.E., 
la 29 ianuarie cu S. A. To
rino șl din nou cu B.S.E., 
dar la 5 februarie, la Buda
pesta). Desigur, misiunea 
este dificilă, dar, ținînd sea-

ma da potențialul actual alechipei de frumoasa ei
tradiție ta C.C.E. (cu ani
ta urmă. a ajuns pină ta
semifinalele competiției). este
de sperat tatr-o victorie ta
partida de astăzi. oare
însemne un prim pas ispre
promovarea ta semifinale.

Arbitri: L Neîko (Bulgaria) — M. Franke 
(Cehoslovacia) ; comisar F.I.B.A.: IC Rado)- 
kovici (Iugoslavia).

POLITEHNICA B.S.E.
CS.$. 1 BUDAPESTA

4 Roțiana 1.74 4 KovaHk 1,71
5 Cuțov Ml 5 Hilbert 140
6 Keresxtesl 130 8 Fodor 1,67
7 Bradu 1,83 9 La htone 1,80
8 Pîrșu 1,68 10 Gajdan 1.92
9 Filîp 1,85 11 Toth 1.67

10 Bâdlnld 1,90 12 Deak 1,80
11 Fotescu 1,80 13 Kosa 1,86
12 Radu 1,66 14 Tarkovacs 1.75
13 Tocalâ 1,83 15 Szabo 1.82
14 Chvatat 1,83
15 Iile 1.70

Media de talie : Media de talie 1
178,5 an 178,6 cm

Antrenor: Gr. Co»- Antrenor : O . Szo-
tescu. bo.

8,30 se deschide 
de închiriere a mâ

ți echipamentului 
de lingă hotelul

anunță :
Și 

dar cei care aș
teaptă răbdători sînt mulți, 
toți cu speranța că „doar-doar

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Divizia ,,A<* de baschet masculin

ÎN CEL MAI ECHILIBRAT MECI »

I. C. E. D. - C. S. U

JUDEȚELE BRAȘOV, BACĂU 
Șl MARAMUREȘ, 

FURNIZOARE DE BAZĂ 
ALE LOTURILOR 

REPREZENTATIVE DE HANDBAL
© „Noul val", mai puternic decît grupul cen
trelor cu tradiție • 19 județe lipsesc de pe 
„harta handbalului" • Mai multă grijă pen
tru instruirea tinerelor talente

Bâimireanul Iosif Boroș — in imagine a- 
runcind la poartă — este unul dintre cei 
11 handbaliști din Maramureș selecționați 

in loturile naționale

Activitatea competiționaiă o- 
ficială a celor mai bune echipe 
masculine de baschet din țară 
a fost reluată ieri în Capitală 
șl la Cluj-Napoca prin meciu
rile ultimului turneu al Divi
ziei „A“, întrecerile urmînd să 
continue zilnic pină duminică, 
zi în care va fi decernat titlul 
de campioană a țării și vor f> 
cunoscute echipele care vor re
trograda in Divizia „B“.

în București, meciurile gru
pei 1—6, găzduite de sala Flo
reasca, s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate:

DINAMO — RAPID 111—76 
(52—10). Feroviarii au început 
partida cu ambiție, dind dova
dă și de eficacitate. Dominarea 
rapidiștilor in prima parte a 
reprizei întîi s-a materializat 
și pe tabela de marcaj, ei a- 
vînd avantaj chiar de 8 puncte 
(23—15). Treptat, dinamoviștii 
au echilibrat jocul și din min. 
15, după 28—28 și 30—30, au 
luat conducerea, după care au 
realizat desprinderea decisivă In 
debutul reprizei secunde, cînd 
de la 54—42 au ajuns la 68—42. 
în continuare, întrecerea nu a 
mai avut istoric, ea fiind la 
discreția echipei Dinamo, care 
a avut în Braboveanu și Nicu- 
lescu jucători deosebit de efi
cienți. Au marcat : Braboveanu 
24, Niculescu 22, David 15, I- 
vascencu 13, Caraion 12, Popa 
9, Uglai 6, Marinache 4, Cio-

BRASOV 86-84

Duel Mănăilă (tricou alb) — 
Oczelak. Fază din meciul Stea
ua — Farul Foto : D. NEAGU
chină 4, Mihufă 2, respectiv Gh. 
Dumitru 20, Plămadă 13, Țur- 
canu 13, Sipoș 10, VintilA 8, Mi
litant 8, Dăescu 2, Bradu 1

D. STĂNCULESCU

(Continuare în pag 2-3)
F.R.IL ne-a pus la dispozi

ție o interesantă statistică pri
vind „contribuția județelor la 
alcătuirea reprezentativelor de 
handbal ale României". în anul 
care a trecut au fost selecțio
nați în loturile naționale de 
seniori, senioare — A și B —, 
precum și în cele de juniori și 
junioare 132 da sportivi și 
sportive, provenind din 20 de 
județe și din Capitală. Firește, 
ținînd cont de marele său po
tențial în sportul de perfor
manță — Bucureștiul deține 
primul loc, el oferind repre
zentativelor 38 de handbal iști și 
handbaliste. Făcînd însă ab
stracție de el, clasamentul con
tribuției județelor arată astfel:

7— 8. Dolj 5
Sălaj 5

9—11. Constanța 4
Iași 4
Sibiu 4

12. Cluj * 3
13—15. Brăila 2

Hunedoara 2
Neamț 2

16—20. Arad 1
Bistrița-Năsăud 1
Covasna 1
Dîmbovița 1
Tulcea 1

Sporturi de iarnă in plină activitate

NUMEROASE CONCURSURI DE SCHI ÎN ÎNTREAGA TARĂ

1— 2. BRAȘOV 12
BACĂU 12

3. MARAMUREȘ 11
4— 5. Mureș 8

Timiș 8
6. Prahova 6

în echipele masculine de se
niori cei mai mulți handbaliști 
au fost selecționați din Mara
mureș (5), Timiș (3) șl Bacău 
(2), iar în cele de senioare re
cordul de sportive îl deține 
Bacăul (9), urmat de Mureș 
(5), Iași, Sălaj șl Timiș (cite

Hristache NAUM

în Postăvar au continuat 
miercuri întrecerile „Cupei 
Brașovia" la schi alpin. A avut 
loc cursa de slalom uriaș rezer
vată fetelor, care s-au înscris 
în număr destul de mare fa 
start : 80. Proba s-a desfășurat 
pe pîrtia Lupului, în două man
șe, prima marcată de Paul Cu- 
rău (40 de porți), iar a doua de 
Francisc Boniș (3S porți).

„CUPA BRAȘOVIA"
Cătălina Radu (Brașovia) 
2:57,38, 4. Ileana Vladislav (Pe
troșani) 2:58,43, 5. Iudith Karto 
(Petroșani) 2:59,90. 6. Delia Bu- 
rada (Brașovia) 3:09,57 ; juni
oare mici : 1. Iudith Hollo (M.

Ciuc) 2:48,84, 2. Carmen Cosma 
(M. Ciuc) 2:48,97, 3 Liliana 
Ichim (V. Dornei) 2:55,64. 4.
Adriana Macrea (Sibiu) 2:50,58,
5. Delia Parate (Dinamo) 3:00 01,
6. Simona Costinaș 
3,00,62.

„CUPA BUCEG1"
de sub telecabina 
2000 spre Valea lui

1. Iudith Hollo (M. (C. GRUIA
(Petroșani)

— coresp).

(Continuare în pag. 2-3)

REZULTATE TEHNICE, Ju
nioare mari : 1. Erica Codrescu 
(Dinamo) 2:48,38, 2. Carta 
Covaci (Brașovia) 2:54,05, 3.

Pe pîrtia 
de la Cota---- _
Carp a fost montat slalomul 
special la care au participat unii 
dintre cei mal buni specialiști 
ai genului. Evoluînd sigur pe 
el. Dorin Dinu a cîștigat proba 
devanslnd pe dinamovlștl, cla-

corpore pe 
REZULTATE,
1. D. —

următoarele 
slalom 

(A.S.A.)
sați în 
locuri: 
special: 1. D. Dinu
89,84, 2. C. Portik 90:06, 3. V. 
Podaru 90:07. 4. N. Barbu 90,61, 
5. D. Frățilă (toți Dinamo) 
90:76, 6. Gh. Bucur (Teleferic) 
94:19.



DESCHIDEREA Sub egida „DAC IADEI" DOI LIDERI ÎN FINALA MASCULIN/
SEZONULUI DE SCHI 

LA MOGOȘA...
în județul Maramureș a fost 

deschis sezonul oficial de schi. 
Concursul de deschidere, orga
nizat pe versantul nordic al 
Dealului Negru, a reunit pe 
pîrtia Mogoșa 58 de concurent! 
care au participat, pe o zăpadă 
foarte bună, la o întrecere de 
slalom special în două manșe. 
Probele consacraților au fost 
cîștigate de Reca Fabian 
(C.S.Ș 2 Baia Mare) și Simion 
Botoș (Simared B.M.) iar „cri
teriul debutanților" a 
schiorilor Rita Merk (C.S.Ș. 2 
Baia Mare) și Cristian Astaioș 
(IMUAS B.M.). Sîmbătă, dumi
nică și luni, pe aceeași pîrtie. 
vor avea loc campionatele șco
lare de schi. (Vasile SASA- 
RANU. coresp.).

revenit

Șl LA BUȘTENI...u

Primul 
nuluj pe 
adus la ; 
sportivi | 
Mircea 
Bușteni) 
(A.S.A. 
curs cei , 
de slalom uriaș, cu o diferență 
de nive) de 350 m. Iată cîști- 
gătorii : cat. 8—11 ani : Râul 
Babat (Caraimanul) ; 
ani : Cristi Jitaru 
14—15 ani : Cătălin 
(A.S.A.) Cîștigător in proba se
niorilor : Cr. Enache (Universi
tatea Brașov). (Victor ZBÂR
CEA. coresp.).

concurs de schi al a- 
pîrtia Caraimanul a 

siart pe foarte tinerii 
pregătiți ' de antrenorii 
Enache (Caraimanul 
și Gheorghe Bălan 

Brașov), care au par- 
peste 1300 m ai probei

12—1.3 
(Car.) ; 

Dănescu

TURISMUL ȘI ALPINISMUL DIN MARAMUREȘ

Maramureșul a Încheiat anul 
1980 cu rezultate frumoase la 
orientare turistică, turism de 
masă și alpinism. Comisia ju
dețeană de turism-alpinism a 
desfășurat o intensă activitate 
pe linia antrenării unui tot 
mai mare număr de copii, ti
neri și vîrstnici la competiții.

în 1980, sub egida „Dacia- 
dei“, s-au desfășurat mai mul
te competiții de orientare turis
tică de masă, la care au parti
cipat sute de școlari și oameni 
ai muncii, tineri și vîrstnici, 
din instituții și Întreprinderi. 
Sub patronajul comisiei jude
țene și al asociațiilor sportive 
au fost organizate aproape 20 
de concursuri locale, cu parti
ciparea sportivilor legitimați, 
care practică orientarea la ni
vel de performanță, numărul 
participanților dfrîndu-Se la 
2 500. în concursurile județene 
s-au întrecut alte sute de spor
tivi, iar la cele interjudețene 
au luat parte circa 250 de re
prezentanți ai Maramureșului, 
obținînd numeroase locuri frun
tașe.

Astfel, la campionatul repu
blican de orientare pe schiuri 
(individual), maramureșenii au 
cucerit 4 titluri de campioni re
publicani din totalul de 6. La 
campionatele naționale studen
țești. băimărenii au obținut o 
medalie de argint și una de 
bronz ; Ia campionatele repu-

blicane desfășurate la Coroane 
— încă 3 titluri de campioni 
republicani, ia Individual, au 
revenit maramureșenilor, iar la 
faza republicană a „Voințiadei", 
2 sportivi de la „Voința" Baia 
Mare, o fată și un băiat. au 
cucerit cite un titlu de cam
pion. Reprezentanții orientării 
sportive maramureșene au cu
cerit și un tilu de campion 
republican la ștafetă

La recenta ședință de analiză 
a comisiei județene de turism- 
alpinism s-a stabilit ierarhia 
celor mai buni „orientariști" ai 
anului 1980. pe județ, primul 
fiind desemnat Gheorghe Chiuz- 
băian, de la Maratex. La alpi
nism. cel mai bun a fost Liviu 
Berinde, de la I.M.M.U.S. din 
Baia Mare, iar în clasamentul 
celor mai bune asociații, la o- 
rientare turistică, pe primul loc 
s-a situat „Chemarea munților", 
cunoscută mai ales sub denu
mirea de „Chemun", urmată 
de „Voința" și „Știința", toate 
din Baia Mare.

Andrei CRIȘAN-coresp.
■*sra

REPORTAJ DE SEZON IN POIANA BRAȘOV
(Urmare din pag. 1)

sc va plictisi careva" șl se va 
prezenta să restituie obiectele 
Închiriate. Dar cine poate să 
renunțe așa ușor, cînd întregul 
decor îndeamnă la schi, la să- 
niuș 1 Solicitanții sînt sfătuiți 
să meargă și la centrul de lin
gă hotelul „Teleferic", dar și 
acolo situația este Identică, 
între timp, cei doi răspund cu 
solicitudine celor mai diferite 
cereri : „Vă rog, mi s-a slăbit 
un șurub la schi...". „Vă rog, 
nu aveți puțină ceară, pentru 
că alunec prea încet...", „Vă 
rog...".

în Poiană puține sînt locurile 
care să nu fi fost transformate 
în pirtii. Zeci, sute de copii, 
de tineri și vîrstnici dau friu 
liber bucuriei de a petrece zi
lele vacanței in aerul ozonat al 
munților. Reporterul surprinde 
frînturi de 
aruncate în 
altul toate 
spre același .
„Ce bine este aici, în Poiană ! 
Ce frumos este totul ! Ce mi
nunat este să schiezi sau să te 
dai cu săniuța !“... în apro
piere, un mic „ghemotoc roșu" 
alunecă pe schiuri. Irina Oan- 
cea are numai patru ani și se 
află la primul său sezon sportiv 
de iarnă. Fratele ei, Dan, elev 
intr-a VIII-a la Șc. gen. 
din Capitală, se găsește

discuții, de vorbe 
fugă de la unul la 
convergînd insă 
punct de interes :

121 
pe

DIVIZIA
(Urmare din pag. 1)

Au arbitrat C. Călin și 
grâu.

C. Ne-

04—61 
minute, 

pe

STEAUA — FARUL
(49—33). Timp de 10 
constănțenii i-au dominat 
bucureșteni (din rîndul cărora
“ absentat C. Ccrnat — acci
dentat). Apoi Steaua a început 
să-și valorifice superioritatea

â\'.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Programul jocurilor de as-
tăzi : ora 15,30 : Steaua —
I.C.E.D. (4—0 în meciurile an-
terioare) ; de la ora 18,30 1 Di-
namo — Farul (4—0), C.S.U.
Brașov -- Rapid (2—2)

de pregătire și de talie, â ega
lat și a luat inițiativa, distan- 
țîndu-se și datorită faptului că 
in formația Farul au fost in
troduși jucătorii de rezervă. In 
repriza secundă, ambele echipe 
s-au Întrecut în a realiza faze 
spectaculoase, apreciate și a- 
plaudate de public. Au înscris: 
Ermurachc 24, Scariat 20, Ok-

avansați, 
vorbe cu 

Oancea, de la 
care ne spune,

pîrtie, între cel 
Schimbăm cîteva
Constantin
ARPIMEX, . . .
printre altele : „Schiul, nata- 
ția, ca și alte sporturi, desigur, 
contribuie la dezvoltarea orga
nismului copiilor și cîteva zile 
petrecute în acest mod sînt 
mai eficiente decît multe vita
mine. Noi sîntem foarte mul
țumiți că dispunem de con
diții deosebite pentru a ne 
crește copiii, pentru a Ic asi
gura vacanțe pline de satis
facții".

Și peste zi, dar mai ales cînd 
se lasă întunericul, peste pirtii, 
mulți, încă neobosiți, se în
dreaptă spre patinoar. Robert 
Fischer, elev In clasa I la Li
ceul de matematică-fizlcă nr. 6 
din București, este unul dintre 
aceștia. L-am întîlnit toată di
mineața la schi, iar acum este 
Ia patinoar. Pe gheața bine în
treținută, patinatorii desenează 
arabescuri...

Cite nu se pot scrie, Insă, 
despre o zi la Poiana Brașov 1 
Despre cei veniți In vacanță 
aici ; despre cel aSați doar In 
trecere — numeroasele auto
care ale B.T.T. și O.N.T. abia 
mai au loc la parcare ; despre 
zecile, sutele, miile de turiști 
care umplu cu larma lor veselă 
întreaga Poiană. O zi în Po
iană nu seamănă niciodată cu 
cealaltă...

LA BASCHET
zelac 16, V. Ion 14, Nctolizschl 
10, Brănișteanu 8, Zdrenghea 
6, Opșitaru 4, Căpușan 2, Ră- 
dulescu 2, respectiv Băiceanu 
31, Țegiaș 6, Pașca 6, Radu 4, 
Mariinescu 4, Martiuaș 4, Mă- 
năilă 4, L. Ceruat 2. Au arbi
trat V. Radar șl V. Prur.cu.

C.S.U. BRAȘOV — LC.E.D. 
84—86 (44—46).

*

CLUJ-NAPOCA, 14 (prin te
lefon). în Sala sporturilor din 
localitate au Început Jocurile 
pentru stabilirea locurilor 7—12.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — C.S.U. SIBIU 79—84 
(35—35). Partida de debut a 
turneului, decisivă pentru ti
mișoreni in lupta pentru evita
rea retrogradării, a fost de un 
mare angajament, echilibrată și 
de un nivel tehnic mulțumitor. 
Sibienii cu un lot mal omogen 
valoric, din rîndul cărora s-au 
remarcat Chirilă și Cosma, au 
cîștlgat pe merit. Au marcat : 
Copăcianu 23. Florea 22, Szabo 
10, Mînzat 9, Arteleanu 8, Mu- 
rărescu 5, Iile 2 pentru timișo
reni. respectiv Chirilă 34, Pal- 
hegy 18, Cosma 12, Apostu 10, 
Tonka 8, Takacs 2. Au arbitrat

Runda a 
pionatului 
șah, deși nu a fost atît de spec
taculoasă ca aceea anterioară, a 
oferit, totuși, cîteva partide in
teresante. disputate Ia cea mai 
înaltă tensiune. Vom începe, 
oricit ar părea de ciudat, cu o 
întîlnire încheiată remiză, în 21 
de mutări, aceea dintre Stefa
nov și Ghindă, în care albul 
obținuse (aparent) o superiori
tate covîrșitoare. dar conducă
torul negrelor a găsit mereu 
mutări unice de apărare. Ma
rele maestru Mihai Șubă (care 
joacă această finală în condiții 
precare de sănătate) a cîstigat 
o excelentă partidă de atac la

cincea a finalei cam- 
national masculin de

Ovidiu Foișor în cea de-a doua 
partidă decisă a rundei. Pușcașu 
l-a învins pe Ciolac, reușind un 
spectaculos atac de mat. Egali
tatea a fost înregistrată în întîl- 
nirile Radovici — Pavlov, Io- 
nescu — Stanciu, Stoica — 
Griinherg și Biriescu — Ciocâi- 
tea. în cele două partide între
rupte. Negulescu (cu negrele) 
are o piesă în plus la Vaisman, 
iar Ghițescu (cu albele) deține 
avantajul unui pion la Ungu- 
reanu, într-un final de turnuri.

Dimineață s-au disputat par
tidele amînate din prima rundă. 
Pavlov cu Ghindă și Stoica cu 
Șubă au convenit repede asu
pra remizei. în întilnirile neter-

JUDEȚELE BRAȘOV, BACAU Șl
(Urmare din pag. 1)

3) . în fine, la juniori cea mai 
mare contribuție a fost adusă 
de Brașov (5), pe locurile ur
mătoare situîndu-se Maramure
șul (4) și Prahova (2), iar la 
junioare in frunte se situează 
tot Brașovul și Sibiul (cu cite
4) . Firește, clasamentele nu

Vacanța activă a rugbyștilor

RAPID VREA SA REDEVINĂ

IN PRIMA VARA „ECHIPA SURPRIZELOR"

Un nou mijlocaș la grămadă la Rapid ? Nu ! Este antrenorul 
Ion Teodorescu lucrind cu grămada la antrenamentul de ieri... 

Foto : Ion MIHĂICA
Dacă aruncăm o privire pe cla

samentul turului, observăm că 
rugbyștil de la Rapid se află ta- 
tr-o situație critică (locul 12). 
„Care nu reprezintă tnsă adevă
ratul potențial al echipei" — afir
mă ing. Ion Teodorescu, antre
nor al giutestenilor, alături de 
un alt fost internațional, Hrlsta- 
che Preda. „Ne propunem să 
depășim Impasul, datorat șl unor 
schimbări de efectiv, prin Îmbu
nătățirea calității jocului, preccu- 
plndu-ne permanent de construc
ția fazelor, de păstrarea balonu
lui in teren care să ducă la 
realizarea a tot mal multe Încer
cări". Pentru Împlinirea dezide
ratului feroviarii susțin, de la 8

MASCULIN

ianuarie, ședințe de pregătire zil
nică. Printre cei mal harnici : 
Cloclanu, Fodac, Toma, Capmare, 
despre acesta din urmă Ion Teo
dorescu alirmînd că II pregătește 
pentru debutul în lotul reprezen
tativ, ca- centru sau fundaș I Sta
rea de sănătate a echipei este 
bună, inclusiv In ce-i privește pe 
Kajnak — fostul component al 
lotului de juniori reintră,după ce 
a suferit e dublă fractură, el 
promițtnd să fie mult așteptatul 
transformer după plecarea lui 
Șișiu — și Florea Radu, revenit 
după o congestie pulmonară.

Rugbyștil din Ciulești (apropo, 
sperăm că ei vor susține toate 
partidele In care sînt gazde pe 
terenul victoriei asupra Franței!) 
și-au atras multe simpatii 
predilecția lor pentru jocul 
chis, ta permanentă mișcare, 
confirma ei ta primăvară t 
motive să credem Intr-an 
puns afirmativ.

fac altceva decît să eviden
țieze laborioasa activitate des
fășurată de comisiile de hand
bal din cadrul consiliilor jude
țene Bacău, Brașov, Maramu
reș, Mureș ș.a., de cluburile și 
tehnicienii din aceste 
Deși cîteva „bastioane" 
handbalului și-au 
contribuția (Timiș, Sibiu ș.a.), 
din „vechiul val" 
printre fruntașe doar Brașovul, 
este remarcabilă ascensiunea 
altor centre, între care Bacăul 
și Maramureșul reprezintă cele 
mai frumoase exemple.

Elogiind activitatea centrelor 
situate în fruntea contribuției, 
avem — totuși — datoria să 
subliniem că eforturile pentru 
depistarea sportivilor și — mai 
ales — sportivelor cu gabarit 
(conform cerințelor federației) 
lasă încă de dorit, iar nivelul 
de instruire — chiar și al se
niorilor — este departe de ac
tualele exigențe internaționale. 
Uneori sînt selecționați sportivi 
in loturi pentru că „alții nu 
sînt" sau pe baza unor atuuri 
insuficiente (dorință de afir
mare, calități atletice ș.a.m.d.). 
Este, așadar, de datoria tuturor 
celor care se străduiesc pentru 
progresul handbalului românesc 
să desfășoare o activitate dc 
mai mare profunzime, să mă
rească aria selecției, să „răsco
lească" școlile pentru a găsi 
tineri cu calitățile solicitate de 
handbalul de mîine, să urmă
rească mai puțin realizarea u- 
nor rezultate care să Ie satis
facă orgoliul și să pună un ac
cent deosebii pe instruirea te
meinică a juniorilor, pe spe
cializarea lor ‘
diversificarea 
nice. în acest
— chiar mai
— va fi mai
sporul său de ______

Mai există, însă, încă alte 19 
județe reprezentând tot atîtea 
„pete aibe“ pe harta handbalu
lui românesc. Unele dintre ele 
(Argeș, Bihor, Buzău. Galați, 
Vaslui, Vilcea etc.) aviind nu
meroase secții și antrenori re- 
tribuiți, cîndva chiar o anume

centre, 
ale 

diminuat
rămînînd

pe posturi, pe 
procedeelor teh- 
fel 

mică
valoroasă 
calitate.

contribuția 
cantitativ 

prin

I. Horvath (Cluj-Napoca) și I. 
Olaru (București).

■ DINAMO ORADEA — URBIS 
64—70 (35—33). Luptă fără me
najamente pentru victorie, evo
luție captivantă a scorului, e- 
chlpele trecînd pe rînd la cîrma 
jocului, dar la diferente mini
me. Din min. 35 (scor 58—58) 
bucureștenii evoluînd cu mai 
multă luciditate au reușit să se 
detașeze 
Nagy 14, 
Kosa 12, 
Molnar 2 
pectiv Posa 23, Mitrică 14, Chl- 
vulcscu 11, Neagu 8, Dragnea 8, 
Osacenco 4, Cristea 2.

Au condus I. Szabo (Cluj-Na
poca) și L Grigorc (București).

decisiv. Marcatori : 
Weber 13, Schuler 12, 
Szep 7, Lăzăreanu 4, 
pentru orăderii. reș-

„U" CLUJ-NAPOCA — PO
LITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI 91—86 (55—49).

Mircea RADU-coresp.

Săptămtaa aceasta, patinoa
rul „23 AUGUST" 
tală va fi pus la 
publicului după 
program : ASTAZI,
rele 17—19 j DUMINICA 
tre orele 10—12 șl 17—19.

din Capl- 
dlspoziția 
următorul 
intre o- 

tn-

prin 
cles- 
Vor 
Stat 
răs-

G. R.

DIVIZIONARA ,,B“ PESCĂRUȘUL
TULCEA Șl ASPiRAIIILE SALE

Tulcea este o prezență de dată 
recentă ta lumea rugoyului nos
tru, echipa Pescărușul fiind În
ființată doar cu cîțiva ani in ur
mă. In vederea returului cam
pionatului Diviziei „B“ — tineret, 
antrenorii Mihai Cornel șl Mikloș 
Vasiliu s-au retnttlnlt cu elevii 
lor, programtad, pentru Început, 
trei antrenamente pe săptămtaă, 
urmtad să treacă ta curlnd la o ' 
perioadă de pregătire intensivă. 
Rugbyștil din Tulcea se felosesc 
de terenul de pe malul lacului 
„Ciuperca" șl de acela din pădu
rea Bididia. „Aceasta ptaă cînd 
organele locale cu atribuții vor 
afecta un spațiu pentru rugby, 
avtad promisiuni în acest sens" 
— ne spunea Ing. Nicolac Ivan, 
director la I.P.O. Tulcea, susți
nătorul activității cu balonul oval 
din localitate, fost jucător ta Di
vizia „A", adăugind : „Ne-am 
propus să atragem tot mal mulți 
spectatori la acest joc fără egal. 
Și știm că putem realiza aceas
ta numai prlntr-o comportare tot 
mai frumoasă în campionatul re
publican !“

D. MORARU-SLIVNA

minate. t 
Ciolac (n 
a negrele 
iar Foișo 
fost cons 
Stanciu - 
Ciocâltca

După c 
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Ciocâltca 
Ștcfanov 
etc.
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control și 
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MECIURI ECHILIBRATE ÎN SER
A DIVIZIEI „A“

Cea de a doua etapă a turului 
III din cadrul campionatului seri
ei secunde a Diviziei „A" de ho
chei, disputată la Miercurea Cluc, 
a oferit spectatorilor trei jocuri 
viu disputate șl echilibrate. Iată 
cîteva consemnări de la aceste 
tnttlnirl :

Agronomia Cluj-Napoca — Me
talul Rădăuți 7—4 (4—1, 1—3, 2—0). 
Un meci cu o desfășurare dintre 
cele mai interesante. La Început 
Agronomia a condus lejer : 5—1 
(mln. 25). dar rădăuțenli au avut 
o puternică revenire apropiin- 
du-se amenințător : 5—4 <mln. 37). 
In final, studenții, mal bine pre
gătiți fizic, au cîștlgat. Autorii 
golurilor : Lajos 3, Erds, olteanu, 
Sz6ke, Gydrgypăl — Agronomia, 
Hamal 2, Doboș, Firlcl — Meta
lul.

Sp. studențesc A.S.E. București

DE H
— c.s.ș. 
7—5 <4—3, 
luptă, din

Li
1-

. . r 
tlmul minut, 
prcciși ta ș 
bucureștenii 
Au înscris : 
Mihăescu, G 
A.S.E.. Sz.-jz, 
Balta, P»

Frog<esv.
Tlmava Odo 
2—2). In mln 
dă conducea 
presia că va 
ttauare mecli 
ce în ce mai 
obțin! nd vie 
Au marcat 
Horvat, Lamj 
2, Bayer, Sz<

«.Vaier

LOTO - PRONOSPORT INFO
PRONOSTICURI..

Participantul Petru Ardelean 
din Timisoara a clștigat un auto
turism „Dacia 1300“ la concursul 
Pronosport din 7 decembrie 1980. 
Iată pronosticurile lui pentru 
concursul care va avea loc dumi
nică 18 ianuarie 1981 :

I. Bologna' — Catanzaro 
n. Brescia — Perugia

HI. Cagliari — Udinese
IV. Fiorentina — Pistoiese

V. Inter — Avellino
VI. Napoli — Como

VII. Roma —. Juventus 
Vni. Torino — Ascoll

Cesena — Foggia 
Genoa — Atalanta 
Monza —Milan 
Spal — Sampdoria 
Lanerossi — Lazio

ASTAzi es 
participare la 
Loto de vini 
Flecare varia 
~O șansă de ; 
printre marii

DC. 
x.

XI. 
XII. 

XIII.

1,

1. x
x
1
1
1
1
x
1
X
X
3
X

1,

1,

NUMERELE 
TRAGEREA

DIN 14 1

Extragerea
Extragerea 

36 6.
FOND TC

GURI : 1.628.
464.526 Ici rej
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A ALES SNAGOVUL
DIN DRAGOSTE PENTRU... MINGE

Chimia a ales Snagovul. Ca 
și anul trecut. Pentru Marcel 
Pigulea, posibilitatea de a juca 
fotbal chiar în miez de iarnă 
este, se vede, mal importantă 
chiar decît oxigenarea pe panta 
de schi. La Snagov e un teren 
bun de antrenament, cu un strat 
de zăpadă destul de redus, care 
permite jocul, după 3ala 
forță și după alergările de 
goare.

Să ne oprim puțin din... 
trenament și să readucem 
memorie „catalogul" turului. 
Pentru M. Pigulea, catalogul 
arată astfel :

Constantin 7 — Basno 6, 
Cheran 7 (Iordan 7), Catargiu 
7, Cincă 8 (cel mai bun jucător

de 
ri-

an
in

apărarea. deoarece numărul 
golurilor primite (31) compro
mite, oarecum, frumosul loc 7 
obținut la încheierea jocurilor 
de toamnă. Vîlcenii știu că 
este greu, deoarece, după păre
rea antrenorului lor princi
pal. actualul campionat este 
superior ediției trecute prin an
gajament general și marcaj 
special, dar ei întrevăd o ascen
siune a echipei, ținînd seama 
de faptul că au și 8 jocuri 
acasă.
• Referindu-ne la obiecti

vul anului competiționai, să 
notăm că Ia startul sezonului 
1980 Chimia și-a propus un loc 
în primele 8 și calificarea în 

sferturile Cupei României. Al

Pentru fotbaliștii de la Chimia, „drumul spre deplina afirmare 
din retur" trece prin... Snagov. Iatâ-i pe elevii

M. Pigulea luind startul intr-o nouă ;
_ antrenorului
ședință de pregătire 
Foto : Dragoș NEAGU

AMICAL, DAR NU ÎN... JOACĂ! r

din primele zile. Echipa mani
festă o anume robustețe și are 
un aspect frumos. Media ei de 
înălțime a crescut la 1,77, cu 
contribuția masivilor Catargiu, 
Preda și

Echipa 
la Snagov 
pe care o 
laritate. 
are, evident, nimic din agitația 
foartei populate Văi a Prahovei, 
asigură regenerarea celulei ner
voase, condiție obligatorie în 
refacerea generală a unei 
echipe.

L-am întrebat pe Pigulea 5 
„Care va fi momentul-cheie în 
returul care se apropie î“ Tînă- 
rul antrenor vîlcean n-a stat 
pe gînduri și a răspuns în sti
lul său de fundaș foarte decis : 
„Momentul-cheie va fi, de fapt, 
meeiul-cheie, care se va juca... 
prima etapă, la Cluj-Napoca. 
La ce bun să amînăm cheile 
returtilui, cind putem ști — de 
la început — pe ce contăm in 
această primăvară ! Spun asta, 
nu pentru că am mai eîștigat 
Ia Cluj-Napoca, ci pentru că e 
foarte corect să verificăm din 
plecare felul în care ne-am 
pregătit".

Iată o 
franchețe 
profil.

Alexandru.
vîlceană beneficiază 
și de o sală de forță 

frecventează cu regu- 
Snagovul. care nu

declaratie a cărei 
caracterizează un

loan CHIRILA

Odată cu „tripla" întîlnire 
lotul de tineret — Sportul 
studențesc au Început parti
dele amicale, jocuri menite să 
pregătească un retur cît mal 
bun. Numai că, odată cu a- 
ceste trei jocuri amicale, au 
apărut și „probleme" care 
trag un serios semnal de a- 
larmă, încă din plecare. Să 
reținem, spre exemplificare că 
în cele trei întîlniri amicale 
au existat două eliminări (!), 
adică Iorgulescu și Florin 
Grigore, că s-au etalat destui 
nervi și chiar cuvinte nu toc
mai cavalerești (mai 
Mircea Sandu) la adresa 
echipierilor, adver
sarilor și arbitrilor. 
Să mai reținem că 
într-una din cele 
trei partide amica
le, mai mulți 
jucători n-au re
pus regulamentar 
de la margine, că 
tul a reluat jocul de 
tru trimițînd balonul... înapoi, 
toate, probabil, invocînd fap
tul că -,,e un joc amical, se 
scuză". Mentalitate greșită, 
sub toate aspectele ! Pentru 
că aceste partide amicale se 
cer tratate cu toată seriozi
tatea, ele însemnînd, de fapt, 
o pregătire apropiată de con
dițiile viitoarelor dueluri din 
campionat. Faptul că, acum, 
nu sînt puse puncte îi] Joc,

- iar „comisia de disciplină" e 
absentă nu trebuie nicidecum 
să reprezinte o invitație la si
mulacru de joc, la lipsă de 
respect față de coechipieri, 
adversari sau arbitri. Amica
lele acestea, care se vor în
mulți în următoarele zile, în
seamnă, de fapt, și un auto
control, menit să corecteze

carențe mai vechi din com
portarea unor jucători șl să 
formeze viitori titulari. Toc
mai de aceea se cer tratate 
cu responsabilitate, eu fair- 
play, de către jucători, antre
nori, arbitri. Pentru că ami
cală e numai forma... compe- 
tlțională, conținutul pregătirii 
prin Jocuri fiind foarte serios, 
cu ghidul la saltul competitiv 
din primăvară.

Aceste partide de pregătire 
mal pot Învăța pe unii jucă
tori (divizionari ,,A“ 1) șl as
pecte elementare din regular 
mentul jocului de fotbal. Am 

scris despre 
testării

mingea 
un al
ia cen-

necesitatea 
jucătorilor 

primul eșa- 
(cel puțin) 
privința cu

noașterii regulamen
tului. Partide din 
turul campionatu- 

chiar cele trei „amica
la-începutul acestui an 

demonstrat că încă nu se 
cunoaște regulamentul. Serio
zitatea arbitrilor în aceste 
partide de pregătire, intransi
gență lor, receptivitatea jucă
torilor (corelată cu studierea 
regulamentului I) și Interven
țiile oportune ale antrenoiiler 
pot face ca în retur să con
semnăm mai puține „erori de 
abecedar" din partea unor ju
cători de performantă. Impor
tant este, deci, să vedem In 
aceste partide amicale exact 
ceea ce sînt : im mijloc serios 
de a ne 
sportivă 
primăvară 
nostru îi 
sabiUtăți.

apropia de forma 
cerută de această 
în care fotbalului 

revin mari respon-

Mircea M. IONESCU

AMBIȚIILE LUI GEOLGĂU
■4

Se poate spune că 1980 a 
fost anul cu cele mai multe 
bucurii și împliniri pentru 
„jolly-joker“-ul Universității 
Craiova. Așa este, Ionel Geol
gău 7

—Să zicem că așa este. Am ctș- 
tigat campionatul cu echipa mea, 
am pus umărul pentru candida
tura la un nou titlu de campioni 
ai țării, am jucat în reprezenta
tiva de tineret a țării, care a în
vins formația similară a Angliei 
cu 4—0, am terminat cu bine Li
ceul industrial Electroputere și 
am luat admiterea la Facultatea 
de științe economice, secția eco- 
nomia-industriei, pe care c ‘ 
urma, din toamna acestui 
după satisfacerea stagiului 
tar.

— Și, am adăuga noi, I 
cupat locul 7 în ancheta ,, 
lui'mai bun fotbalist al țării", 
ai obținut cea mai bună me
die în clasamentul mijlocași
lor. Deci, destule realizări. Și 
cînd te gîndești că unii sînt 
tentați să-țl spună, poate 
ți-au și spus-o, că nu ești 
altceva decît un ...norocos.

— Norocul înseamnă, cred, 
muncă, seriozitate, ambiția de a 
izbîndi. Norocul meu a fost că 
am stat tot timpul cu picioarele 
pe ...gazon.

— Fiindcă al și trecut la 
gazon, cînd a venit și cine l-a 
adus în fotbal pe Geolgău ?

— în 1975 m-a „găsit" profeso
rul Silviu Stănescu, antrenorul 
actualei pepiniere craiovene. Ve
neam de la Școala generală din

Pielcști. După un an am si fost 
promovat in prima echipă a Uni
versității, împotriva U.T.A.-ei, pe 
care noi am Invins-o cu 3—1. A 
fost un debut destul de bun, ca 
mijlocaș.

— In echipa ta al jucat cam 
toate rolurile. Numai portar 
n-ai fost. Cum ai dobîndit 
această polivalentă 7

— De mic mi-a plăcut sd joc 
pe toate posturile, asta tnsem- 
ntnd și străduința mea de a de
prinde mijloacele de exprimare 
in cutare și cutare fază. Nu-mi 
amintesc să fi refuzat vreodată 
sarcina pe care antrenorii mi-au 
tncredințat-o. Totul mi-a prins 
bine, pentru că fotbalul de azi 
iți cere să rezolvi multe tn teren. 
Poate că așa se și explică de ce 
eu nu am complexe in fața ad
versarului, știind că astfel de 
stări vin, mai ales, atunci etnd 
ești mai puțin pregătit, adică 
străin de problemele care 
ivesc tn joc.

— Care ți-au fost idolii 7
— Dobrin șl Dumitrache. Teh

nica lor m-a fermecat de fiecare 
dată. Vreau să ' '
(ai ceva de la 
desigur.

— Apropo _ _ ___
pleca în America de Sud cu 
lotul de tineret, o expediție 
după care mulți au tînjit 
sau tinjesc...

— Și pe care, credeți-mă, am 
visat-o și eu. Am impresia că 
acea frumoasă victorie împotriva 
„speranțelor engleze" ne-a des
chis acest drum, de unde, musai, 
trebuie sd ne întoarcem mai pu
ternici pe toate planurile, pentru 
a trece examenele internaționale 
care ne așteaptă in luna martie, 
tn preliminariile campionatului 
european.

— Despre campionatul 
tru ce zici 7

— Parcă a fost ceva mai 
dealt precedentul, cel puțin 
privința echipei mele. Normal, 
greul vine abia de la primăvară, 
cind ne-am propus marele event 
„Campionat — Cupă". Și mai 
notați ceva : împreună cu lotul 
de tineret mi-aș dori să ajung tn 
fazele finale ale C.E. și. — de 
ce nu 2 — să mă retnttlnesc cu 
echipa națională, In cadrul căreia

obiectiv a fost înde- 
Primul va putea fi de-

al turului, pentru constanță) — 
Stan 7, Alexandru 7, Caraba- 
geac 6 (Savu 6) — Teleșpan 7, 
Preda 6-ț- (Stanca 7), Gîngu 
7+ (Georgescu 6+). In cadrul 
stagiului de pregătire de la Sna
gov mai lucrează portarul Roș
ea, fundașul Lepădatu, mijloca
șul Cilean și cei doi ^.transfe
rați" de la „sperhnte" 
Ciofîcă. în lot mai 
în momentul de față, . ...
Nica din Caracal și fundașul 
Tută de la Autobuzul. Se poartă 
tratative pentru achiziționarea 

1 lor.
Revăzînd catalogul lui Pigu

lea, să rezolvăm și semnele de 
| întrebare care se impun.

a) De ce figurează Carabageac 
I în partea de jos a catalogului ?

Răspunsul 1) a ratat pregăti
rea. pierzînd timp la Timișoara 

I și 2) s-a accidentat în meciul 
cu F.C. Olt, pierzînd teren.

I b) Preda, care a debutat 
spectaculos, avea să confirme

I doar parțial. Antrenorul speră 
| ca vîrful său să dobîndească un 

plus de mobilitate și să-și d- 
I zeleze tehnica în viteză.

Ce-si propune Chimia pentru 
' retur ?

• Să-și organizeze mai bine

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Coca II si 
figurează, 
mijlocașul

doilea 
plinit, 
pășit dacă la cele 18 puncte a- 
cumulate în tur se vor adăuga 
cele 20—21 proiectate pentru 
retur, cifră perfect plauzi
bilă în cazul unei echipe care 
va susține un joc în plus pe 
teren propriu.

...Echipa lui Marcel Pigulea 
lucrează cu mult elan. „La a- 
ceasta contribuie mult — sînt 
de părere jucătorii — faptul că 
la Snagov există un 
te bun“.

Răsfoind caietul 
nament și discutînd 
nea lui împreună cu antreno
rii, constatăm că lucrul se des
fășoară cu un plus de 25% la 
durată și cu un plus de 15% 
la volum, cu tendința de a 
crește, la acest capitol, spre 
25%.

Este momentul, spun vîlcenii, 
ca echipa să dea 
posibilităților sale, 
medie de 27 de 
tur) care va crește __ . .
sfirșitul campionatului.

Chimia s-a prezentat cu se
riozitate la startul pregăti
rilor. Plusul de greutate (me
dia 1,5 kg) a fost eliminat chiar

teren foar-
de antre- 
pe margi-

maximumul 
Ea are o 

ani (pentru 
la 2Î,5 spre

o voi 
an, 

mili-

cred că am tnvă- 
ei. Pe... furate,
de învățat. Vel

VARIANTA 4-4-2 IN DISCUȚIA ANTRENORILOR DIVIZIEI „B“
Cursul de perfecționare a an

trenorilor divizionari „B“, înche
iat Ieri, ne-a oferit duminică • 
foarte plăcută surpriză, aceea a 
unul interesant și util simpozion 
tehnlco-metodie, inițiat de prof. 
Victor Stănculescu. In compara
ție cu ultima consfătuire de lu
cru, din decembrie 1980, a an
trenorilor primei divizii — șl nu 
numai cu acesta — colocviul 
tehnicienilor din eșalonul secund 
s-a situat, in multe privințe, pe 
o treaptă superioară, atlt in ceea 
ce privește conținutul, cit șl mo
dalitatea practică de abordare a 
problemelor de instruire și me

todică din sfera fotbalului de 
performanță. Șl este îmbucurător 
șă facem o astfel de constatare 
precizînid, în același timp, că a- 
semenea acțiune ar ii meritat, 
credem, un plus de atenție din 
partea . forului de specialitate. 
Mal ales dacă avem în vedere 
și faptul că printre cursanțli de 
„B" s-au aflat tehnicieni eu • 
bogată experiență profesională, ca 
I. Oană, R. Cosmoc, St. Onislc, 
Em. Hașoti, Șt. Coidum, L. Vlad, 
M. Alexandru, C. R&dulescu, M. 
Nedelcti, Gh. Codreann, I. Za- 
haria, R. Ilușan ; sau fitil, mal 
tineri, care s-au impus prin roa
dele unei munci susținute, cu

nos-

om și jucat o jumătate de oră 
împotriva Bulgariei, la Varna.

— Frumoase ambiții. Cîți ani 
al, Ionel Geolgău 7

— La M februarie împlinesc 20 
de ani.

— Mulți înainte și realizarea tu
turor dorințelor 1

Stelian TRANDAFIRESCU

ȘTIRI • • • ȘTIRI • ••

• în meci amical : UNI
REA DROBETA TR. SEVE
RIN — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 0—5 (0—3). Peste 1500 
de spectatori au urmărit parti
da dominată de divizionara „A". 
Au marcat : Anghel (3), Pălti- 
nișan și Cotec. (GH. MANAFU 
— coresp.).

• IN SALA SPORTURILOR 
din Cluj-Napoca s-a desfășurat 
un turneu de minifotbal, la care 
au participat echipe de copii 
din Arad. Deva. Turda șl Cluj- 
Napoca. Primul loc a revenit e- 
chipei „U“ I Cluj-Napoca, ur
mată în clasament de „U“ II 
și Minerul Deva. _ Golgeterul 
turneului a fost Lucian Moldo
van („U“ II) cu 20 de goluri 
înscrise. (M. RADU — coresp.).

bun
tnpricepere și pasiune, .ei de pildă 

Al. Constantin eseu, p, Gavrilă, 
P. Popescu, Gh. lonescu, N, Oai- 
dă, G. Raksi, V. Dridea, V. Co
pii, Gh. Ene, N. Lupescu, Șt. 
Czako, C. Ștefan, P. Bratu, V. 
Stanca, V. Mihăilescu, 1. Zdrobiș.

Apreciem că a fost remarcabil 
NIVELUL CALITATIV al refera
telor susținute, diversitatea pro
blemelor puse în discuție și, ma! 
ales, LEGĂTURĂ fiecărui subiect 
tn parte, și a tuturor, în ansam
blu, CU practica, cu activita
tea de instruire și educație, cu 
jocul. In mod cu totul deosebit 
a atras atenția prezentarea mo
dulul de acțiune a unei echipe 
In cadrul așezării 1—1—1—2, fă

cu competența-1 profesio- 
cunoscută, de antrenorul 

pentru pri- 
mărturislm, 
a sistemu- 

latrată cam 
olan inter- 

! „masa de

După turul campionatului Diviziei „C"

CHIMIA BRAZI, ASALTATA DE ECHIPELE GALAJENEcută, 
nală 
Robert Cosmoc. Este 
ma oară, trebuie să 
cind această variantă 
lui cu patru fundași, I 
de multișor în uz oe 
național, e adusă pe _____
disecție", explicată, cum se cuvi
ne, cu un vocabular tehnic adec
vat, cu exemple de jec, pentru 
a putea fi înțeleasă bine și apli
cată în ldeea pe care e reclamă 
adevărata performanță. Șl se 
poate pune întrebarea : de ce a 
fost nevoie să treacă atita timp 
pentru dezbaterea unei asemenea 
teme 7 Este, desigur, meritul 
cursului de perfecționare a an
trenorilor divizionari „B“ de a 
fi căutat să pună la punct unele 
lucruri din domeniul tehnlco-me- 
todic. Și acest exemplu n-ar tre
bui să rămînă un simplu act izo
lat. Ci un îndemn permanent 
spre o cît mai deplină cuneaștere 
a fenomenului fotbalistic, in con
dițiile schimbului activ de expe
riență și 
mai sus 
form anțe.

Noi șanse de mari succese 
Ia indemina tuturor 1
MAI MULTE VARIANTE 
JUCATE — MAI MULTE 
POSIBILITĂȚI DE A CÎȘ- 
TIGA : • autoturisme „Da
cia 1300“ sau „Skoda 120 L“ 
• excursii peste hotare (în 
R. P. Bulgaria sau R. S. 
Cehoslovacă) • mari premii 
în bani, sume variabile ți 
fixe (50.000, 10.000, 5.000 ' ’
etc.).
ȘAPTE EXTRAGERI 
TREI FAZE, CU UN 
TAL DE 64 NUMERE I 
Se atribuie cîștiguri și 
Hanțelor cu 3 numere 
16 sau. 30 extrase !
Consultați din vreme pros
pectul acestei avantajoase 
numerele preferate ! Agen-

18 IANUARIE 1981 
TPAGEHE SPECIALA

— BANI,
AUTOTURISME 

$1 EXCURSII

miine

(ASE 
VOEXPRES 
IE 1981

lei

ÎN 
TO-

41
34

32 37 17
27 3 13

OIȘTI-■'*ț
, din care 
categoria I.

cu

va- 
din

trageri și procurați bilete
țiile Loto-Pronosport vă stau la dispoziție pînă sîmbătă 17 
ianuarie inclusiv.

dorințel d» a sul cit 
pe treptele marii per-

Mihai IONESCU

SERIA A IH-a
Formația ploieșteană Chimia 

Brazi (cu două campionate în 
urmă a jucat în Divizia ,,B“) are 
• misiune dificilă: să țină piept 
celor două formații gălățene, An
cora și Oțelul, față de care are 
un avantaj minim. După calculul 
hîrtiei, doar aceste trei echipe 
vor lupta pentru șefia seriei, ele 
fiind și cele mai bune. O fru
moasă impresie a lăsat în turul 
campionatului Carpați Nehoiu, o 
formație ambițioasă care la începu
tul „ostilităților44 a fost două eta
pe pe primul loc, dar, pierzînd 
supriiizător un punct acasă (în e- 
tapa a VI-a>, în meciul cu Pe
trolul Berea — o altă echipă re
marcată în toamnă — a cedat 
primul „ loc Chimiei Brazi. In re
tur, divizionara ploieșteană va 
juca acasă cu Oțelul și în de
plasare cu Ancora, deci lupta 
Ploiești — Galați rămîne deschisă 
și pasionantă.

Cea mai „săracă44 echipă a se
riei a m-a cît și a campionatului

este Tractorul Viziru (jud. Brăi
la), nou promovată, care are 
doar două puncte (cîștigate în... 
deplasare, la Dacia Unirea Brăi
la) m rest, înfrîngeri severe, ca 
de exemplu, acel 0—8 (din etapa 
a 13-a) cu Avîntul Matca, tot • 
formație debutantă in campionat.
(T.R.).

Iată clasamentul seriei a treia:

(Echipa Dacia Unirea Brăila a 
fost penalizată cu 4 puncte) r

1. CHIM. BRAZI 14 9 3 2 33-11 21
2. Ancora Ga>. 14 10 0 4 30-12 20
3. Oțelul Gal. 14 8 4 2 25- 9 20
4. Peer. Berea 11 7 3 4 28-16 17
5. Carp. Nehoiu 14 8 1 5 23-17 17
6. Vict. Tecuci 14 7 2 5 20-11 16
7. Carp. Sinaia 14 7 1 6 31.-20 15
8. Petr. Băicoi 14 7 0 7 26-21 14
9. Caraim. Bușt. 11 5 4 5 18-18 14

10. Ol. Rm. Sărat 14 5 4 5 14-18 14
11. FEROM Urz. 14 5 3 6 25-26 13
12. Avîntul Matca 14 4 3 7 23-33 11
13. For. Gugești 14 3 4 7 17-31 10
14. S.N. Brăila 14 4 2 8 18-35 10
15. Dacia U. Br. 14 4 2 8 13-26 6
16. Tract. Viziru 14 1 0 13 7-47 2
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ANULUI OLIMPIC

Unul dintre jucitorii- 
revelație ai anului olimpic, 
scos din... anonimat de o- 
chiul expert al antrenorului 
emerit Nicolae Sotir, a fost 
Nicu Stoian, pe care-l ve
dem, in imaginea alăturată, 
în plin efort de finalizare a 
pasei din plonjon oferitd de 
Oros, in partida cu Iugo
slavia din cadrul „Trofeului 
Felix".
Foto: Iuliu JAKAB - Oradea

PRIMELE CONFIRMĂRI DE PARHCIPARE
LA DNIVERSIADĂ

Pe adresa Comitetului 
țional de Organizare a 
verisadei de vară de la 
rești, care va avea loc, 
cum Be știe, între 19 și 30 iu
lie, au sosit primele confirmări 
de participare din partea orga
nizațiilor studențești din Aus
tralia. Canada, Cuba. R.F. Ger
mania. Libia, Polonia.
Senegal și U.R.S.S.

Delegația studenților 
din Uniunea Sovietică 
prinde aproape 300 de

Na-
Uni- 

Bucu- 
după

Ruanda,

sportivi 
va cu

ro embri.

’81
mulțl vor concura la

37. Din
Cei mai
atletism — 75 și înot
Canada vor veni peste 200 de 
sportivi și oficiali, loturile cele 
mai numeroase fiind cele de 
la atletism — 40 șl înot — 34. 
Lotul R.F. Germania numără 
110 persoane, iar cel al Ruan- 
dei — 40. .

Asociația sportivă a studen
ților australieni a anunțat că 
loturile pentru Universiada do 
vară au șl Început pregătirile.

VIZITA PREȘEDINTELUI C. i. O
LA MOSCOVA

(Agerpres). — 
conferințe de 

președintele C.l.O.,

Ce a însemnat pentru voleiul 
masculin mondial anul olimpic 
1980 ? Iată o întrebare cu mai 
multe (posibile) răspunsuri, în 
funcție de perspectiva din care 
este privită problema Firește, 
mai înainte de toate răspun
sul se poate lega de ierarhia 
stabilită de principalele com
petiții ale anului. Și, in forma 
sa cea mai concisă, ar fi : o 
nouă așezare pe scara valori
lor. într-adevăr, *nu puține au 
fost surprizele care au dat co
loratură aparte unui an bogat 
în evenimente importante, în
tre care în prim-plan s-au a- 
flat turneele de calificare șl 
turneul final al J.O. Dacă, de 
pildă, cucerirea titlului olimpic 
de către echipa U.R S.S. nu 
poate fi socotită o surpriză 
(deși acest lucru se petrece 
după 12 ani !), avînd in vedere 
atît valoarea deosebită a „tru
pei" lui Viaceslav Platonov cit 
și avantajul terenului propriu, 
ascensiunea pe podium — pen
tru prima oară — a reprezen
tativelor Bulgariei și Româ
niei au fost apreciate de mulțl 
drept surprizele anului. Și, în- 
tr-o oarecare măsură, au și 
fost. Cine bănuia, bunăoară, că 
deținătoarea „aurului" de la 
Montreal, redutabila echipă a 
Poloniei, va coborî pe locul al 
patrulea al ierarhiei ? Sau că 
medaliata cu bronz la ediția 
trecută a J.O., Cuba, se va 
clasa abia a șaptea ? Sau că 
fosta campioană de la Miin- 
chen, Japonia, nu-și va găsi loc 
nici măcar între participante 
la turneul final de la Moscova? 
etc. etc. Și, totuși, pentru cine 
a urmărit cu luare aminte anul 
voleibalistic 1980 în toate ma
nifestările sale nu numai în 
competiția majoră (J.O.), a 
putut să întrezărească mutațiile 
respective, 
zentativei

a 
că 
de 
nu s-a produs, cum se 
din senin. Ea a fost

Ascensiunea repre- 
române pe treapta 
podiumului olimpic 
ar fi fost mai a- 
adevăr treapta a

a treia 
(poate 
proape 
doua...) 
spune, 
anunțată de un sezon bogat în 
succese internaționale edifica
toare (în total prima noastră
garnitură a susținut 34 de par
tide, cîștigînd 31).

Performanța de la J.O. — și 
nu putem să nu numim 
formanță prima medalie olim
pică cucerită de voleiul româ
nesc — a fost doar o confir
mare a creșterii reale a po
tențialului echipei României, 
dovedită cu prisosință în alte 
trei prilejuri anterioare, pe 
care le-am numit „marile mo-

per-

mente ale voleibaliștilor ro
mâni in anul olimpic". Primul 
a fost turneul de calificare 
pentru J.O. găzduit de Bulga
ria, in ianuarie. Acolo, echipa 
pregătită de antrenorul emerit 
Nicolae Sotir, 
sorii-antrenori 
Stelian Tudor, 
extraordinare, 
a trecut 
formații 
loare și 
mondial, 
Japoniei, 
ciel,
Oros, Pop, Dumănoiu 
Girleanu. Enescu.
Chifu, Hînda și ceilalți au a- 
vut din plin certificarea posi
bilităților lor de a concura de 
la egal la egal cu oricare din
tre marile forțe voleibalistice... 
Cîteva luni mai tîrziu, în Un
garia, la „Cupa Volan", româ
nit făceau din nou senzație in 
lumea specialiștilor, mvingînd 
in finală cu 3—0 pe deținătorii 
laurilor olimpici, voleibaliștii 
polonezi ! Pentru ca. in fine, 
în ajunul J.O., la turneul pre- 
olimpic din Belgia (cîștigat de 
ei), elevii lui N. Sotir să fur
nizeze un meci de antologie în 
compania campionilor 
(și viitori campioni 
voleibaliștii sovietici, 
anului", cum a fost 
de martorii oculari, meci 
înaltă clasă și ținută 
spectaculară, le-a adus jucă
torilor noștri un prestigios suc
ces cu 3—0 și înscrierea justi
ficată între principalii preten
dent! la medaliile J.O.

De asemenea, echipa Bulga
riei, pregătită cu exactitate șl 
chibzuință de un nou tehnician, 
Todor Piperkov, a 
prin prospețimea și 
„noului val" bine... antrenat de 
veteranii Zlatanov și Țanov. 
După o evoluție promițătoare 
în turneul de calificare din ia
nuarie, această echipă a urcat 
încet dar sigur, calculat, la un 
nivel deosebit, prinzind la J.O. 
o formă sportivă de zile mari. 
Așa că mutațiile principale din 
fruntea ierarhiei nu trebuie 
privite nicidecum prin prisma 
scăderii valorice a unora din
tre vechile laureate ale marilor 
competiții, ci mai degrabă prin 
ascensiunea reală a altora, in 
primul rînd a celor amintite.

Dar anul 1980 a mai însem
nat și unele mutații în con
cepția de joc. Tendința de a se 
juca în viteză, cu combinați! 
de atac pe toată lungimea fi- 
leulul, tendință evidențiată 
încă din toamna lui 1979 la

ajutat de profe- 
Florin Balaiș și 
a făcut partide 

în urma cărora 
prin... furcile caudine 
de indubitabilă tra
de reputație pe plan 
cum au fost cele ale 
Ungariei, Cehoslova- 

Coreei de Sud... Acolo, 
Stoian, 

Macavei.

mondiali 
olimpici), 

Meciul 
decretat 

de 
tehnico-

surprins 
vigoarea

'fynp? cte A FI SAU A NU FI
Intr-un final de an care nu i-a fort deloc favorabil, Brian Clough, 

antrenorul tastei deținătoare a Copal campionilor europeni, foită 
campioană de fotbal a Angliei, echipa Nottingham Forest, a fost de
semnat drept „cetățeanul lunii decembrie". De către cine ? De către 
poliția engleză. Nu pentru vreo faptă din perimetrul său familial, al 
socceruiul, care să-i fi ajutat pe agenții ordine! publice să-ți înde- 
plineasoz misiunea pe terenurile de fotbal, acolo unde — după cum 
se știe — au mult de furcă cu unii fans, prea din cale afară de 
turbutenți. Ci pentru o faptă pur ș! simplu omenească.

Observînd din goana mașinii sale, la valonul căreia se afla, ceva 
ciudat In comportarea unui om, curiozitatea scenei l-a făcut să se 
oprească și să coboare imediat pe. podul de peste rîul Trent, care 
trece prin Nottingham. Apropiindu-se, Clough și-a dat seama că cel 
dirț fața sa voia să comită un act disperat, sinucigaș. Și i s-a adre
sat simplu : „Pariez că mă cunoști". Contactul a fost, din fericire, 
stabilit, pentru că, într-adevăr, antrenorul Brian Clough, ce! care n-a 
fost deloc cruțat de criticiie marelui public și acuzat pentru durita- 

ne- 
sâu 
de

tea va, nu era un necunoscut pentru omul de pe pod, aflat in 
— caz. In discuția care a urmat, Clough t-<3 readus pe Interlocutorul 

cu picioarele pe pămint, depărtindu-l, la propriu șl la figurat, 
parapet, salvîndu-l viața.

Indiferent dacă fotbalul a fost prezent în cele citesc minute 
conversație, cunoscutul antrenor a făcut dovada unei prezențe 
spirit remarcabile ți a unei călduri umane pilduitoare. In minutul

de 
de 

._ , _ ___  ______ ______ ,................... ..................  90
al unei partide în care miza era „io be or not to be* („a Fi sau a 
nu fi*). Nu pe scena elisabetanâ, nu In arena sportiva, ci în viațâ. 
$î aceasta a fost o performanță.

Paul SLAVESCU

campionatele europene din 
Franța, a cîștigat mai mult 
teren. S-a deslușit preferința 
pentru ridicători-coordonatori 
deopotrivă valoroși ca „pas- 
seuri" și ca trăgători (să ne a- 
mintim de sovieticii Zaițev și 
Kondra, de polonezul Gawlow- 
ski, de bulgarii Dimitrov și 
Țanov). După cum întoarcerea 
uneori la sistemul cu doi ridi
cători (care trec la... pupitru 
pe rînd, făcînd intrare din li
nia a doua pentru a spori po
sibilitățile de atac) a dat și 
pare să dea roade mai bune 
decît sistemul 5+1, în vogă cu 
cîțiva ani in urmă. Desigur, 
cu condiția ca ridicătorii să fie 
foarte buni atacanți, cum au 
dovedit-o la J.O. Gawlowski, 
Zaițev, Țanov...

Totodată, anul 1980 a impus 
atacul din linia a doua ca o 
nouă armă eficientă pentru de
pășirea blocajelor înalte, pre
cum și reacții in sfera apărării 
(blocarea serviciului, îmbunătă
țirea execuțiilor tehnice ta li
nia a doua).

...Un an frumos pentru vo
leiul masculin românesc la ni
velul echipei naționale, care a 
făcut pasul important in rîndul 
elitei șl care a dovedit că are 
suficiente resurse să se men
țină pe pozițiile fruntașe recis- 
tigate după o lungă perioadă 
de zbatere in anonimat. Di
namo și Steaua, în cupele eu
ropene, l-au încheiat la fel de 
frumos...

Aurelian BREBEANU

MOSCOVA, 14 
Cu prilejul unei 
presă, . __ "
Juan Antonio Samaranch, aflat 
in vizită la Moscova, a spua, 
între altele : „In prezent, preo
cuparea principală a C.l.O. este 
organizarea tn cele mai bune 
condiții a Jocurilor Olimpice 
din anul 1984. Știrile sosite de 
la Sarajevo permit să sperăm 
că «Olimpiada albă- se va des
fășura cu succes. In ceea ee 
privește J.O. de vară. Comitetul 
de organizare de la Los Ange
les se află la permanent con
tact eu C.LO., iar următoarea 
reuniune a C.l.O. va avea loc 
in acest oraș olimpic".

Președintele C.l.O. a subli
niat, de asemenea, importanța 
Congresului olimpic, ce se va 
ține, în toamna acestui an. la 
Baden — Baden.

în cursul vizitei sale la Mos
cova, J. A. Samaranch a fost 
primit de Nikolai Tihonov, pre-

ședințele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

♦ ★
In continuarea turneului pe 

care 11 Întreprinde in diferite 
țări ale lumii, noul președinte 
al C.LO.. J. Ă. Samaranch, va 
efectua. In perioada 26—29 ia
nuarie, o vizită In Italia.

ÎNCEPE 7.TURNEUL
CAMPIONILOR1- LA TENIS
NEW YORK, 14 (Ager fctes). — 

La .Madison Square Garden 4 dm 
New York încep întrecerile .Tur
neului campionilor44 (Masters) la 
tenis, concurs ce reunește pe 
primii opt clasați în Marele Pre
miu — F.I.L.T. In programul pri
mei zile figurează următoarele 
partide : Bjorn Borg — jose Luis 
Clerc ; Ivan Lendl — Harold 
Solomon ; Jimmy Connors — 
Guillermo Vilas și John McEnroe 
— Gene Mayer.

NOI COMENTARII DUPĂ „EL MUNDIALITO“
Italienii slnt interesați de organizarea unei noi ediții, In 1984
MONTEVIDEO, 14 (Agerpres). — 

Intr-un comentariu consacrat 
turneului Internațional de fotbal 
de la Montevideo, trimisul agen
ției „Associated Presa- sublinia
ză faptul că la această Întrecere 
neoficială, dar cu un mare pre
stigiu explicabil prin prezența a 
cinci echipe campioane mondiale, 
nota dominantă a fo3l. cel pu
țin In condițiile date, superiori
tatea marcată a echipelor sud- 
americane. Formațiile europene

in cupele europene la volei

DOAR MICI SURPRIZE IN MANȘA IA „SFERTURILOR *
Prima manșă a sferturilor 

de finală în cupele europene de 
volei a oferit puține surprize, 
echipele mai valoroase impu- 
nîndu-se fie acasă, fie in de
plasare. între micile surpri
ze, notăm setul cîștigat de Kli- 
ppan Torino (care acum a pri
mit un nou nume : 
Kappa) la Moscova, 
puternicei 
și succesul ... __
Wroclaw la Catania,
(m), precum și succesele echi
pelor feminine Olimpia Rave
nna și Vasas Budapesta la Dil- 
beek și Heerlen. Iată, dealtfel, 
toate rezultatele „sferturilor* : 
Cupa campionilor europeni, 
masculin : Dinamo București 
—• S. K. Veliko Grădiște 3—0, 
Ț.S.K.A. Moscova — Robe di 
Kappa Torino 3—1, Tot re Ta
hiti (fostă Pallavolo) Catania 
— Gwardia Wroclaw 0—3. Ec- 
zacibasi Istanbul — NMKY 
Pieksamaen 3—0 ; feminin :

formații 
net al

Robe di 
in fața 
Ț.S.K.A. 

Gwardiei 
în C.C.E.

Levski Spartak Sofia 
Hvezda Praga 3—0, 
Tirana — Traktor
2— 3, Uralocika 
Prins Dokkum 
mlen Milowice 
tlslava 3—0 ;
masculin I U.S.C. ______
Steaua București 1—3, Ț.S.K.A. 
Sofia — Ibis Kortrijk (Belgia)
3— 0. Csepel Budapesta — C. H. 
Bratislava 3—2, Edifcuochl Sa- 
ssuolo (It.) — Avtomobilist Le
ningrad 0—3 5 feminin : S. C. 
Dilbeek (Belgia) — Olimpia 
Ravenna 1—3, Van Houten 
Heerlen (Ol.) — Vasas Buda
pesta 1—3, Ț.S.K.A. Sofia — 
Ujpest Dozsa Budapesta 3—0, 
G—70 GSteborg — Spartak Le
ningrad 8—3. Returul se va 
desfășura sîmbătă șl dumi
nică. Echipele românești vor 
juca astfel : Dinamo — sîmbătă 
la ora 18, la Veliko Grădiște ; 
Steaua — duminică (ora 17) în 
sala Floreasca din Capitală.

— Ruda 
Dinamo 

Schwerin 
Sverdlovsk — 

(Ol.) 3—0, Plo- 
— Slavia Bra- 
Cupa cupelor, 

Giessen —

erau desigur avertizate că acest 
mini-camplonat mondial de fot
bal poate ti o adevărată capca
nă, o piatră de încercate acum, 
ta preajma ultimelor meciuri d« 
calificare pentru „Cupa Mondia
lă” din Spania. Unele eșecuri e- 
rau previzibile : Olanda in de
clin, formația Italiei lipsită da 
cițlva titulari. Doar R.F. Germa
nia, aureolată de titlul său de 
campioană europeană și de in
vincibilitatea sa (23 de Ir.tiluiri 
fără tafrlngere) părea aptă să se 
opună sud-americanilor. In sim
plitatea lor, cifrele acestui 
„Mundlalito” se constituie ca a 
grea lovitură pentru „europeni” • 
cinci meciuri, patru înfringerl și 
doar un joc egal (Ralia — Olan
da 1—1). Un semnal de alarmă 
care îl va face desigur pe 
trenoril de pe „vechiul _____
nent” să mediteze serios la mo
dul cum se vor prezenta echi
pele lor la „Mundialul" spaniol.

Pentru sud-americanl, „El Muu- 
diallto” a Însemnat scăparea de 
„complexul european”, după ce,’ 
cu trei ani în urmă. Argentina 
cîștlga titlul suprem. Șl totuși, 
după cum apreciază agenția 
„Reuter", Uruguayul, lnvingâtoa- 
rea turneului, a avut e echipă 
care joacă Intr-un stil european, 
puntad accentul în ■ - -
pe o apărare bine 
pe acțiuni 
contraatac.

•împle

★

an- 
conti-

primul rînd 
organizată șl 
șl rapide de

Montevideo cu prlle-' 
da 

Ari emlo
Aflat la 

jul turneului Internațional 
fotbal „El Mundlalito", __
Franchl, vicepreședinte al Fede
rației internaționale de fotbal șl 
președinte al U.E.F.A., " '
clarat ' '
tn 1984, 
Italia. 
Franchl, 
ta care 
iar calitatea foarte bună a unor 
partide, cum a fost Argentina — 
R.F. Germania, detaonstrează că 
turneul este binevenit”.

„ _  ____ ___  s-a de-
lnteresat de orgnn'zarea,' 
■ unul turneu similar ta 
.Stat aici, a declarat 
pentru a observa modul 

se desfășoară competiția.

BASCHET • ta meci canttad 
pentru „Cupa cupelor” masculin, 
echipa iugoslavă Cibona Zagreb 
a învins în deplasare, cu 82—81 
(43—15), formația franceză Le 
Mans. • ta aceeași competiție, 

clștigat 
susținut 

locală

echipa italiană Cantu a 
eu 82—75 (42—40) meciul 
la Kaunas 
Jalghiris.

CICLISM 
al Europei 
fășurat în . ..___ ___ _____
a fost cîștigat de campionul bel
gian Roger de Vlaeminck. înre
gistrat pe 24 km eu timpul 
56 min.

SCHI • Proba masculină 
slalom special desfășurată 
Oberstaufen (R.F. Germania)

cu formația

• „Marele 
la ciclocros 
apropiere de

Premiu* 
s-a des
Lille și

de
de 
la 

___________ ,___  _________ a 
revenit lui Paul Frommelt (Lie
chtenstein), cronometrat în două 
manșe cu 1:44,42. L-au urmat su
edezul Ingemar Stenmark — 
1:44,43 șl americanul Steve Mahre 
— 1:44,79. Lider al clasamentului

• TELEX •
„Cupei Mondiale” se menține el
vețianul Peter Mailer. 9 „Cupa 
Mondială” la schl-fond a progra
mat la Castelrott» (Italia) o pro
bă masculină de 30 zm, tn care 
victoria a revenit finlandezului 
Harrl Klrvesnieml — lh 24;02,17 
urmat de Thomas Eriksson (Sue
dia) — lh 24:03,08, Jan Lindvall 
(Norvegia) — lh 24:21,24 și Ni
kolai Zimiatov (U.R S.ș.) —
lh 24:30,30.

ȘAH 9 în turneul de la Has
tings (Anglia), după runda a 
t3-a, în clasament continuă să 
conducă marele maestru suedez 
Ulf Andersson, cu 9'/s P, urmat 
de Torre (Fllipine) — 8'A ,

TENIS O în turneul in cern s- 
țional feminin de la Kansas City 
(Missouri), românca Virginia Ru- 
zlcl a Invlns-o cu 6—1. 6—1 pe

,P.

Barbara Jordan (Ș.U.A.). într-a 
altă partidă, Mima Jausovec (Iu
goslavia) a dispus de Lucia Ro
manov (România), cu 6—3, G—4 
• Laf Guayaquil (Ecuador) in 
meci conttad pentru „Supa Da
vis”, selecționata Uruguayului a 
învins cu 3—2 formația Ecuado
rului • Turneul internațional 
„Coqui-Bowl” pentru juniori (ju
cători ptnă la 14 ani) desfășurat 
la San Juan (Porto Rico) a fost 
clștigat de iugoslavul Bruno Ore- 
sar, care ta finală l-a învin3 cu 
6—1, 7—6 pe Bloom 
cadrul acestui turneu, 
câtor român Mihnea 
obținut două victorii în fata lui 
Santa Cruz cu 6—0, G—0 șl a lui 
Biaggi cu 6—0, 6—1. Mihnea Năs- 
tase a pierdut ta semifinale cu 
3—6, 4—6 partida cu Bloom, tn 
finala probei de dublu, Oresar șl 
Bloom au Învins cu 6—3, 6—3 oe 
Mihnea Năstase și Pierre Lemoi
ne (Franța)

(Israel). în 
tînărul ju- 
Năstase a
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