
VIZITA DE IllUill A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEțUl BRAȘOV
Oamenii muncii brașoveni au întîmpinat 
pe secretarul general al partidului
cu toată dragostea, cu sentimente

de aleasă stimă și prețuire

CU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a început joi, 15 ianuarie, o vi
zită de lucru in județul Brașov, 
unul din cele mai puternice ju- 

. deie industrializate din tara 
noastră, cu o veche și îndelun
gată tradiție muncitorească.

în această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a fost însoțit 
de tovarășii Iosif Banc. Emil 
Bobu. Gheorghe Oprea.

Continuindu-și dialogul
țara, secretarul general al par; 
titlului. președintele Republicii 
a analizat. împreună cu repre
zentanții organelor locale, cu 
cadre de răspundere din între
prinderile economice, cu spe
cialiști și muncitori, modul în 
care s-au realizat prevederile 
cincinalului recent încheiat, 
precum și măsurile întreprinse 
pentru desfășurarea în cele mai 
bune condiții, sub semnul exi
gențelor calitative stabilite de 
Congresul al XII-lea al P.C.R., 
de plenara Comitetului Central 
al partidului din decembrie 1980, 
a activității economise în acest 
an de debut al noii etape de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră — cincinalul 1981—1985.

Vizita de lucru a început în 
orașul Zărnești la întreprinde
rea „6 Martie" și a continuat 
la Rîșnov, Ia întreprinderea de 
scule. Ia întreprinderea de con
strucții aeronautice Brașov și 
la ferma zootehnică a Coopera
tivei agricole de producție din 
comuna Cristian.

Vizita s-a desfășurat sub 
semnul dragostei și recunoștin
ței fierbinți pe care le nutresc, 
alături de întregul nostru popor, 
oamenii muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — ce trăiesc în Țara 
Bîrsei, străvechi pămint româ
nesc, față de partid, 
de secretarul său 
ale cărui repetate 
aceste meleaguri 
au determinat 
dezvoltării orașelor 
județului, ca dealtfel a 
ror localităților patriei.

în anii din urmă, Brașovul a 
cunoscut profunde schimbări în 
fizionomia sa economică, social- 
politică și spirituală, devenind, 
prin potențialul său industrial 
si tehnico-științific, prin an
samblul condițiilor de muncă

fată 
general, 

vizite pe 
ale tării 

dinamizarea 
și satelor 

tutu-

și de viată ale oamenilor săi, 
un județ reprezentativ pentru 
fort» înnoitoare a politicii par
tidului.

Investițiile acordate s-au ma
terializat an de au in extinde
rea, modernizarea și reutila- 
rea, la nivelul ultimului cuvînt 
al tehnicii, unităților de pro
ducție existente. Ca urmare, 
numeroase unități economice au 
cunoscut transformări cu ade
vărat revoluționare, mărindu-și 
și diversificindu-și producția 
potrivit cerințelor crescînde ale 
economiei naționale, celor de 
pe plan mondial. Aceste mutații 
intervenite au permis oameni
lor muncii brașoveni realizarea 
înainte de termen a sarcinilor 
cincinalului 1976—1980 șl obți
nerea, suplimentar, a unei pro
ducții de peste 15 miliarde leL 
Brașovul deține astăzi primul 
loc în ierarhia județelor la 
producția globală pe locuitor, 
la producția de autocamioane, 
tractoare, motoare cu combustie 
internă, rulmenți, coloranți și 
pigmenți organici, mase plasti
ce și rășini sintetice. Spiritul 
novator s-a manifestat pe me
leagurile brașovene și în bo
gatele tradiții culturale, 
și-au găsit 
Iui un cimp

Mîndriei 
de prestigiu 
ritorii bunurilor materiale din 
județul Brașov i-au alăturat 
hotărirea fermă de a face din 
cincinalul pe care l-am Început, 
un cincinal al calității și efici
entei în toate domeniile de ac
tivitate. sporind astfel contri
buția județului la producția 
materială a țării, la înflorirea 
multilaterală a României socia
liste.

Iată temeiurile profunde pen
tru care oamenii muncii bra
șoveni au intimpinat, șl de a- 
ccastă dată, cu toată dragostea, 
cu sentimente de aleasă stimă 
și prețuire pe secretarul general 
al partidului, președintele Repu
blicii. de a cărui prodigioasă 
activitate, pătrunsă de o exem
plară dăruire patriotică șl Înal
tă răspundere revoluționară 
sint indisolubil legate atit ma
rile realizări în dezvoltarea 
României pe calea socialismului 
și comunismului, cit și perspec
tivele înfăptuirii aspirațiilor 
poporului nostru spre progres 
și bunăstare, spre o lume a pă
cii și colaborării între popoare.

in anii 
larg de 
pentru 
de pină

care 
soeialismu- 
afirmare.
rezultatele 

acum, fău-

De azi. la patinoarul „23 August**

ULTIMELE CINCI ETAPE
ALE DISPUTEI

PENTRU TITLUL DE
CAMPIOANĂ LA HOCHEI

Ultima secvență a dispu
tei pentru titlul national în 
hochei programează, începînd 
de azi, la București, pe patinoa
rul „23 August", cele cinci e- 
tape 
trei 
luni, UlUl n p, UUVIVLI. 1 XUU..U- 
nică fiind zi de pauză), in care 
sint . ’ ‘ .
fracție, cum ar fi Dinamo — 
Steaua (sîmbătă), Dinamo — 
S. C. Miercurea Ciuc (luni) și 
Steaua — S. C. Miercurea Ciuc 
(marți). Aceste partide sint 
așteptate cu interes, chiar dacă 
rezultatele lor nu mai au im
portanță. în lupta pentru titlu, 
în care lucrurile s-au lămurit, 
in sensul că Dinamo Bucu
rești are un avans (5 puncte) 

■ care o pune la adăpost de sur
prize, fiind... aproape, campioa
nă a țării.

finale. Este vorba de cite 
jocuri pe zi, azi, miine, 
marți și miercuri (dumi-

cuprinse și partide de a-
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Ieri, in C- C. E. la baschet feminin

POLITEHNICA C.S.S. 2-B.S.E. BUDAPESTA 82-72, 
0 VICTORIE CU PERSPECTIVE

Aruncării la coș a Elenei Filip i se opune 
cu intirziere Eva Deak

Foto : Dragoș NEAGU

Evoluind ieri seară, în 
sala Floreasca, in cadrul 
grupei A 'a sferturilor de 
finală ale C.C.E. la bas
chet feminin, echipa Po
litehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești și-a apărat cu suc
ces șansele 
iifica in 
competiției, 
campioana 
B.S.E. Budapesta cu sco
rul de 82—72 (31—30). Re
zultatul a fost decis în 
repriza secundă, deoare
ce in prima parte a în
trecerii formația bucu- 
reșteană, cu o apărare in
suficient de decisă și cu 
un ritm de joc lent (con
venabil adversarelor), a 
fost condusă majoritatea 
timpului și de abia în 
ultimele minute a izbu
tit să egaleze și să ia 
avantaj de numai un 
punct.

Revirimentul s-a pro
dus încă din primele 
minute ale reprizei se
cunde, datorită în mare 
măsură excelentei evolu
ții a conducătoarei de 
joc Mihaela Radu care, 
imprimînd un tempo ra
pid și — mai cu seamă.

de a se ca- 
semifinalele 

intrecînd pe 
Ungariei,

— pun!ndu-și coechipi
erele (prin pase de ex
cepție) in situații £avo- 
bile de a înscrie, a schim
bat pur șl simplu „fața" 
jocului. Alături de Mi- 
haela Radu s-au eviden
țiat, in această repriză a 
victoriei, Elena Fiiip, 
Mariana Bădinici și Con
stanța Fotescu. Revenind 
la desfășurarea propriu- 
zisă a întîlnirii, am no
tat că, din minutul 21, 
apărarea studentelor a 
realizat numeroase inter
cepții urmate de contra
atacuri, iar acțiunile po
ziționale au avut multă 
cursivitate și eficiență.
La echipa budapestană 
am remarcat calitățile
tehnice și fizice ale Ka- 
talinei Cziraky 
internațională) 
tuozitatea Evei

Au înscris : 
22, Filip 21, 
CuțOV 10, iwșiauu v, 
I’irșu 8, Radu 2, respec
tiv Cziraky 26, Deak 21, 
Fodor 11, Tarkovacs 10, 
Gajdan 4. Au condus bi
ne

(o veche 
și impe- 
Deak.
Băd iniei 

Fotescu 13, 
Roșianu 3,

arbitrii : L. Neiko

D STANCULESCU

(Continuare fn pao. a 4-a)

Miine, în meciul tur cu Ț. S. K. A. Sofia

CUPEI CUPELOR LA HANDBAL
# După un an de întrerupere, Mihai Mironiuc revine in echipă
9 Măricei Voinea este apt de joc Q Satisfacție după cele două 
întâlniri de verificare @ Oaspeții : 4 meciuri — 4 victorii în Cupa 

cupelor !
ora
din

a ti tar
în

Mîine după amiază la 
17,15, în Sala sporturilor 
Baia Mare — gazdă a 
manifestații de amploare 
sportul cu mingea mică — va
începe meciul dintre H.C. Min- 
aur și Ț.S.K.A. Septemvriisko 
Zname Sofia, contind ca tur 
al sferturilor de finală ale Cu
pei cupelor Ia handbal mascu
lin. Partida va fi condusă de 
cuplul Fiilop — Szendrey (Un
garia). Returul este programat 
la Sofia, în ziua de 24 ianuarie.

Programul complet al intîl- 
nirilor din această fază a Cu
pei cupelor este următorul :

H. C. Minaur — Ț.S.K.A. Sofia 
TUS Nettelstadt — Calpisa 

Alicante
Atletico Madrid —

Rostock
Metalloplastika Sabac 

lektromos Budapesta.

F.mpor

E- Aruncă la poartă Măricel 
Voinea !

Spaniolii participă cu două 
formații, deoarece Calpisa Ali
cante este cîștigăitoarea ultimei 
ediții a Cupei cupelor.

Așadar, singura echipa româ
nească de handbal ca'ificată în 
sferturile de finală ale unei în
treceri europene — la această 
ediție, firește — dă mîtne un 
asalt decisiv pentru promova
rea în semifinale. Decisiv, pen
tru că, așa cum ne-au demon
strat-o etapele precedente ale 
cupelor europene, avantajul ob
ținut acasă este hotăritor. 
Handbaliștli pregătiți de Las- 
căr Pană, antrenor și al echi
pei naționale, s-au 
intens pentru meciul de mîine 
în lotul lor a revenit — după 
exact un an de întrerupere ! — 
Mihai Mironiuc, complet refă
cut după accidentul suferit în 
meciul din Palatul sporturilor 
și culturii, dornic să redevină 
jucătorul valoros care era. 
Măricel Voinea, accidentat în

antrenat

timpul Campionatului Mondial 
Universitar din Franța, va juca 
mîine, deși probabil nu la ni
velul maxim al potențialului 
său. Echipa, care mai cuprin
de și alte nume cunoscute în 
handbalul nostru (Iosif Boroș, 
Petre Avramescn, Klaus Ha- 
berpursch, Atila Halmagyi, Io
sif Oros, Constantin Panțiru, 
Sorin Rădulescu, Neculai Voi
nea, Alexandru Stamate). a 
susținut marți și joi jocuri de 
verificare in compania echipei 
B a Ungariei și ■ dat satis
facție.

Cine este, insă, adversarul de 
miine ? Ț.S.K.A. Septemvriisko 
Zname Sofia reprezintă una 
dintre forțele handbalului bul
gar. Ea cuprinde nu mai puțin 
de 7 jucători selecționați im

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

Fază dintr-unul din ultimele meciuri Steaua — Dinamo in care 
Tureanu (Dinamo) a șutat și Netedu (Steaua) a respins pucul.

Pentru locurile următoare, 
Steaua și S. C. Miercurea Ciuc, 
departajate, în această ordine, 
de 3 puncte, par a fi... liniștite 
în ceea ce privește poziția lor 
finală. Mai atractivă nl se 
pare disputa dintre Dunărea 
Galați (locul V) și Metalul Sf. 
Gheorghe (locul VI). pentru e- 
vitarea retrogradării în seria 
secundă a campionatului. Me
ciul lor direct, programat marți, 
poate fi considerat ca un veri
tabil derby I

Iată jocurile de azi •
ORA 11 : Dinamo București 

— Metalul St. Gheorghe ; ORA 
14.45 : Steaua — Dunărea Ga
lați : ORA 17 : S. C. Miercurea 
Ciuc — Avîntul Gheorgheni.
înaintea acestor jocuri, clasa-

mentul este următorul :

1. Dinamo •;o 25 2 3 258 :105 52
2. Steaua 30 23 1 6 230: 80 47
3. S.C. M. Ciuc 30 21 2 7 228:100 44
4. Avîntul 30 8 2 20 116:249 18
5. Dunărea Gl. 30 4 2 24 102 :228 10
6. Met. Sf. Gh. 30 3 3 24 78 :250 9

LOTUL REPREZENTATIV

P LE AC A MIINE IN
Lotul reprezentativ de fot

bal al tării noastre pleacă in 
cursul zilei de miine. în Grecia, 
in vederea unui turneu de pre
gătire în care urmează să dis
pute citeva jocuri. Sub conduce
rea vicepreședintelui F.R.F. cu 
problemele tehnice. Ștefan Co
vaci, și a antrenorilor Valentin 
Stănescu și Victor Stăncu- 
leseu, vor face deplasarea ur-

DE FOTBAL

GRECIA
jucători : lordache și 
— portari ; Negrilă,

mătorii 
Spțriatu
M. Zamfir. Sameș, Ștefăneseu, 
Al. Nicolae și Munțeanu II — 
fundași ; Țicleanu, Beldeanu. 
lordănescu. Stoica «i Bălăci 
— mijlocași t Crișan. Țălnar. 
Cămătarii. Cimpeanu II și M. 
Răducanu — înaintași. Lotul 
reprezentativ va reveni în țară 
ia 2 februarie.



PROCES DE
Odată cu concursul de selecție 

a sabrerilor, disputat miercuri in 
sala Floreasca din Capitală, scri- 
merii noștri fruntași au intrat, se 
poate spune, într-un amplu pro
ces de ierarhizare valorică, care 
se întinde de-a lungul unui an 
și prin care se urmărește (așa 
cum ne-a declarat secretarul fe
derației de specialitate, Diouisic 
Tepșan) o cît mai veridică veri
ficare în timp, pe baza eăre’a 
să se și alcătuiască loturile re
prezentative. Cu alte cuvinte, • 
măsură pe care federația de scri
mă a preconlzat-o pentru a înlă
tura subiectivismul în selecție, 
discuțiile (nu arareori neprinci
piale) dintre sportivi in preajma 
unor mari competiții la care par
ticipă loturile reprezentat’ve.

Acest concurs a constituit, deci, 
baza de plecare pentru un proces 
permanent de selecție, fiecare 
competiție internă și internațio
nală acordînd sportivilor prezenți 
un punctaj (cu plus sau minus, 
în funcție de rezultatele obținute). 
Astfel, primii 12 clasați în con
cursul de selecție a sabrerilor au 
primit un anume punctaj (primul 
clasat, de exemplu, 14 o, al doi
lea clasat 12 p, ultimul primind 
2 p). la care se vor adăuga sau 
gcădea alte puncte în funcție de 
rezultatele obținute la testele pre
gătirii fizice. Iar la prima con
fruntare internațională (în speță, 
concursul internațional de sabie 
de la Moscova, 23—26 Ianuarie),

Dubla întîlnire de tenis 
(juniori)

ROMÂNIA - UNGARIA
A fost perfectata ediția Je »- 

nul acesta a tradiționalei duble 
tattlniri de tenis România — Un
garia, rezervată echipelor de ’n- 
nlori (la categoriile de vtrstă ; 14 
ani, 18 ani șl 18 ani). Meciurile 
vor avea loc In zilele de 13—15 
februarie, băieții urmlnd să Ioa
ne la Deva, Iar fetele — In de
plasare — la Beretjeujfalu.

EXPLORĂRI BAIA MARE 
IN „CUPA BALCANICA" 

LA VOLEI
Alături de cupele europene la 

volei intră în actualitate și com
petiția balcanică pentru echipele 
masculine de club. Tn turul a) 
doilea intră în concurs și repre
zentanta noastră Explorări Baia 
Mare, deținătoarea trofeului. Vo
leibaliștii pregătiți de Mihai Che- 
zan au plecat aseară în Grecia 
pentru a întîlni pe Aris Salonic. 
Cele două cluburi au convenit ca 
ambele partide să se dispute la 
Salonic, duminică șl miercuri. Au 
făcut deplasarea jucătorii ; Ar
buzov, Bălaș, Paraschiveseu, 
Staicu, Ignlșka, Mfțu, Mihalca, 
Ghie, Urzică, Strauff, Covaciu, 
Corcheș.

os

EDUCAȚIESPORT _________ ________ T —MUNCĂ
Nari sportivi in dialog cu tinerii lor admiratori

NUI UȘOR SĂ DEVII MARE CAMPION, DAR ClT DE MARI 
SINT SATISFACȚIILE PERFORMANTEI I

Culisele vieții sportive și faptele 
marilor campioni slnt privite în
totdeauna cu ochi scormonitori, 
cu acea sete nepotolită de a pă
trunde în intimitățile unui feno
men și ale unei lumi spectaculoa
se, seducătoare. Pentru că fiecare 
episod din arenă, flecare mare 
victorie sau înfrîngere, fiecare 
carieră și destin sportiv lși au 
istoria lor, poveștile lor adevăra
te, captivante și pilduitoare. Și-s 
căutate cu îndreptățită curiozitate 
și cu pasiune, mal ales de către 
generația tînără, în paginile zia
relor, în beletristica sportivă. Jn 
evocările publice ale campionilor 
de notorietate. Mai cu scamă dia
logul direct dintre idoli și masa 
admiratorilor sporește intensitatea 
emoțiilor, în acest dialog perfor
merul deschizîndu-și sufletul eu 
generozitate dinaintea interlocu
torilor săi, Iar aceștia din urmă 
potolindu-și curiozitatea și căpă- 
tînd totodată o utilă învățătură 
pentru viață.

Așa cum am înțeles fiind de 
față la o astfel de întîlnire, în 
sala Casei de cultură din Drobe- 
ta Tr. Severin, la care au fost in
vitați tineri care au făcut și fac 
fală sportului românesc, cum sint 
Gheorghe Berceanu, luptătorul de 
aur de pînă mai ieri, tînărul an
trenor de azi, Alee Năstac, boxe
rul care a schimbat șl el de cu
rînd cele două posturi, și Dumi
tru Cipere, care se află doar la 
început — promițător — de ca
rieră pe ring. în fața lor, un 
public în cea mal mare parte- 
tînăr, cu mulți, foarte mulți în
vățăcei în ale marii performan
țe, ce visează să urce aceleași 
anevoioase treptg spre marile 
podiumuri de onoare ca $i maeș
trii invitați la care, în acea zi, 
căutau deopotrivă momente sen
zaționale din cariera lor și învă
țătură. Și au găsit în cuvinte 
calde, simple șl emoționante. A- 
devărate șl convingătoare lecții 
despre cum se poate deveni mare 
performer, mare campion, alter
nate cu captivante istorioare de 
la marile confruntări, cîștigate 
sau pierdute, povestite cu farmec 
de cei trei invitați la întrebările 
adresate din sală : Cum ati ales

muncii lor 
planșele sâ’ii Flo- 
sabreri din nouă 
trei tururi preli-

SELfCJIE 
reprezentanții noștri vor fl punc
tați sau depunctațl In funcție de 
locul obținut, ei adăugind ceva 
la „zestrea" de pînă atunci doar 
dacă se vor califica ccl puțin 
in faza eliminărilor directe și re
calificărilor, tn caz. contrar el ur- 
mind să piardă din punctele a- 
cumulate pînă atunci. Forul de 
specialitate va avea astfel Ia dis
poziție un tablou mereu actual 
al ..formei" selecțlonabililor. Iar 
aceștia, la rtndul lor, vor avea 
un indice obiectiv al concurenței, 
al rezultatelor

Miercuri, pe 
reasca, 44 de 
cluburi. După 
minării (pe grupe), s-au calificat 
16 competitori care s-au intîlnit 
lntr-un concurs, flecare cu fieca
re. Ceea ce a Însemnat că fieca
re dintre aceștia a susținut a-
proxlmatjv 30 de asalturi, • so
licitare multiplă șl necesară la
Început de sezon. Nu ar fi tost 
mal bine ca cel 16 sabreri cali
ficați sâ se fl întrecut apoi după 
sistemul actual al C.M., adică 
prin eliminări directe pînă In fa
za finală ? Iată opinia * '
lui concursului, loan ___ ____
ua), totodată căpitan al echipei 
reprezentative de sabie : „Scopul 
acestui concurs, ca și al celor ce 
vor urma, este formarea unei e- 
chipe reprezentative omogene din 
punct de vedere valoric. Dacă am 
fl folosit sistemul 
directe s-ar fi putut 
eventual, pe culoare 
concurent! mal norocoși 
poate, mai puțin valoroși, 
gtad fiecare cu flecare am 
insă, ta final, o ierarhizare 
Iă.«

Iată clasamentul primilor 
care au fost punctați : 1. I. Pop 
(Steaua) 13 v d.b., 2. I. Pantc- 
limonescu (Dinamoj 13 v d.b., 3. 
M. Mustață (Steaua) 12 v, 4. Al. 
Chiculiță (Progresul) li v, 5. M. 
Frunză (Dlnamo) 11 v, 6. Fl. 
Păunescu (Steaua) 9 v, 7. C. Ma
rin (Steaua) « v. I. U Oancea 
(Steaua) 9 v, 9. D. Marin (Dlna
mo 8 v, 10. D. Costin (Tractorul 
Bv.) 7 v, 
Slobozia) 6 
(Progresul)

cîștigătoru- 
Pop (Ste?-

eliminărilor 
„strecura", 
favorabile, 

dar.
Trâ- 
avul 
rea-

12,

11.
v.

4 v.

I. Stolan (C.S.S.
12. î. StAnescu

Paul SLAVESCU

repetate acte de in-• Pentru __r____ ___ ____...
disciplină și refuzul de a face 
parte din lotul reprezentativ, Bi
roul federal a hotărît suspenda
rea sportivei Magdalena Chezan 
pe timp de un an din activitatea 
competițională internă și inter
națională. Măsura a fost însușită 
și de conducerea clubului Stea
ua, din care face parte respecti
va sportivă. Considerăm această 
măsură binevenită, întrucît în 
scrima noastră se resimte nevoia 
unul climat de ordine si disci
plină, pentru ca pregătirea și 
capacitatea scrimerilor români să 
se exprime prin înalte perfor
manțe pe planșele Internaționale.

© Azi, mîine și duminică se 
dispută la Satu Mare etapa T a 
campionatului național feminin de 
floretă precum șl a Diviziilor 
„A* și ,,B“ la această armă.

muncă 
dăruire 
ambiție 
redresa 
și a-țl 

drumul...

acest sport 7 Ce ați simțit clnd 
ați fost declarat pe nedrept în
vins in finala campionatului 'eu
ropean ? Cum ați cîștigat titlul 
mondial ? Dacă ați fi ales fot
balul, ați fl fost mal bun decit 
Crișan t Care a fost cel mal greu 
meci 1 Ce vă leagă de antrenorul 
dv. ? etc.

Aspiranții la gloria sportivă — 
și nu numai el — au rămas Insă 
cu prețioase judecăți despre per
formanță, cu sfaturi utile, argu
mentate de experiență îndelun
gate. Retranscriem citeva, în li
mita spațiului, folositoare — cre
dem — pentru mulți tineri care 
bat la porțile afirmării In sport. 
„Performanța înseamnă 
multă, sacrificii enorme, 
totală, perseverentă și 
nestinse, tăria de a te 
după eventuale poticneli 
continua cu hotărtre _________
Să fii mare campion nu e ușor. 
Se cere multă muncă, dar eu am 
învățat că nu trebuie să mun
cești foarte mult, ci destul șl 
foarte bine", spunea Gheorglie 
Berceanu. „Ca sportiv, trebuie 
să renunți la multe plăceri, în 
anii cel mal frumoși al adoles
cenței și tinereții. Si timpul a- 
cesta să-l dedici fără rezerve 
pregătirii, fără dc care nu poți 
ajunge în galeria elitei... N-am 
cuvinte să vă spun cit de mari 
stat satisfacțiile rezultatului fi
nal, trăirile fără egal tn momen
tul ta care arbitrul iți ridică mi
na ta ring, clnd se Înaltă steagul 
târli tale pe cel mai Înalt catarg 
și asculți Imnul drag al patriei. 
Ce altă reușită poate fl compara
bilă cu aceasta ? Stat aici mulți 
tineri cărora le urez să trăiască 
asemenea clipe superbe, dar șl 
al fie mal bine clădiți, mai fru
moși", le mărturisea Alee Năstac 
tinerilor săi 'prieteni mehedințeni. 
„Stat un produs al sportului de 
pe aceste meleaguri șl vreau 
să-l reprezint cu cinste, pregătin- 
du-mâ mereu mal bine. Oriunde 
voi urca ta ring, nu voi uita nici 
o clipă el am datoria să fac la
tul pentru scumpul nostru trico
lor. pentru cel ee așteaptă de la 
mine succese", se angaja mai tî- 
nărul Dumitru Cipere.

LA CLUJ-NAPOCA, BALONUL OVAL
RECIȘTIGA DIN TERENUL PIERDUT

Constatările antrenorului Theodor Rădulescu, tehnician în cadrul F. R. R

a-

Clujul s-a numărat prin
tre centrele de tradiție ale 
rugbyului nostru, de aici ple- 
cind spre marea performantă 
numeroși jucători, dintre care 
e suficient să amintim un Radu 
Bem ian sau un Nicolae Cordoș. 
La ora actuală insă, municipiul 
de pe Someș nu este reprezen
tat în prima divizie. Să fie 
vorba despre un „fenomen" 
trecător ? — iată tema discuției 
purtate cu antrenorul Theodor 
Rădulescu, care a controlat re
cent, din partea F.R.R., activi
tatea rugbystică din Cluj-Na
poca.

— De la inceput voi susține 
că. in cel mai scurt timp po
sibil, rugbyul clujean va rede
veni o prezentă activă in lu
mea sportului cu balonul oval 
de Ia noi. Există elemente va
loroase, există tehnicieni price- 
puți, există multă înțelegere și 
sprijin din partea organelor lo
cale. Iată motive care mă de
termină să cred că vom
vea curînd o divizionară „A" 
din Cluj-Napoca. o echipă, 
care să ofere loturilor reprezen
tative jucători bine pregă
tiți, in așa fel incit, rug
byul să fie la înălțimea marilor 
realizări ale oamenilor mun
cii din industrie, din construc
ții. din alte sectoare de activi
tate, care trăiesc și muncesc In 
acest oraș, in acest județ, eu 
rezultate remarcabile in Între
cerea socialistă, pentru care 
a fost distins în repetate 
rinduri cu înalte ordine, pre
cum și cu titlul de Erou al 
Muncii Socialiste.

— Pe ce vă întemeiat,!, con
cret. afirmațiile ? Ce constatări 
v-au format această convin
gere ?

— Există două bune echipe 
participante la campionatul 
Diviziei „B"-tineret. Prima. 
Politehnica (antrenată de bine
cunoscutul Alexandru Palo- 
șanu). a făcut parte pînă mai 
ieri din primul eșalon, cealaltă 
C.F.R. — pregătită de un alt 
fost international. Mircea Riisu 
—. bate cu insistentă la porțile 
Diviziei „A”. Ambele se nu-

...Trei sportivi pe pieptul că
rora au strălucit medaliile olim
pice, mondiale, europene sau 
balcanice, trei campioni al țării 
de ieri și de azi, care le-au îm
părtășit celor aflați la început de 
drum din bucuriile șl, uneori, 
decepțiile trăite în marile arene.

ANTRENORUL NU AVEA CUM SĂ RĂSPUNDĂ.
NU ȘTIA CE SE SPUNE DESPRE ECHIPA LUI

In sala Floreasca soarele pă
trundea vesel, inundlnd cu lumi
nă dulce de iarnă această veche 
scenă a sportului românesc. Era 
multă liniște, o echipă se pregă
tea Intre două coșuri de baschet, 
Ia „masa presei" stătea antreno
rul, în peluză poposise reporte- 

gindea
Bă răspundă

rul. „S-a nimerit bine, 
cronicarul de sport. Dacă tot e 
la masa presei, “ -----
dumnealui celor care îi calom
niază echipa...* ___
Strugaru nu era, probabil, recep
tiv la telepatie, continua să an
treneze echipa, baschetbalistele 
de la Voința București. „Oricum, 
își continua gîndurile reporterul, 
nu are cum să răspundă, nu știe 
ceea ce vorbesc — în spate — 
colegii... specialiști. Șl nici nu e 
politicos să te duci așa, la om, 
spre a-1 întreba ; nu vă suparăți» 
e adevărat ce se spune ? Se spu
ne că dacă echipa dv. se află 
undeva foarte sus în prima divi
zie a țării, baschetul nostru fe
minin a ajuns de rîpă. Ce părere 
aveți ?*

„Dar dv. ce părere aveți 1 ar 
putea să întrebe în replică antre
norul Voinței, că-mi urmăriți e- 
chipa de aproape o oră !" Păre
rea mea, tovarășe antrenor, este 
că fetele se pregătesc în liniște. 
Și asta spune tot I Să vă explic: 
am asistat, mai de mult, la un 
antrenament condus de Bela Ka- 
roly. Au fost două ore de liniște 
deplină 1 Cînd am Ieșit din sală 
mi-am propus un experiment 
cam original : să intru odată le
gat la ochi într-o sală de sport 
și după... decibeli să-mi dau sea
ma ce loc ocupă : *:
sament. Vreau să spun că antre
nament în liniște înseamnă dis
ciplină, educație, 
trenor competent, 
chipa dv. se pregătește în liniș
te ! Deci nu mă surpi Înde că 
fetele de la Voința sînt campi- 

Prof. Marian

echipa în oja-

seriozitate, an* 
autoritar. $i e-

mără printre candidatele la 
promovare si in acest an. Și 
sint convins eă rugbyul clujean 
ar reveni mai lesne pe prima 
scenă competițională dacă între 
cele două echipe si-ar face Ioc 
o conlucrare, pentru că, altfel 
există riscul să se intîmplc ca 
In proverbul „cînd doi se cear- 
tă...". Dar cel mai important lu
cru mi se pare existența unui 
autentic rezervor de talente. 
Echipa de juniori C.S.Ș. Viito
rul a devenit o prezentă remar
cabilă la turneul final al cam
pionatului speranțelor, mai 
ființind Ia acest nivel și Lo
comotiva. Antrenorul celei 
dinții, profesorul Octavian 
Chihaia, este unul dintre tine
rii tehnicieni de mare valoare, 
care a format jucători precum 
Șugar. Rațiu, Giura — despre 
care se vor auzi tot mai mul
te — 1 el răspunde și de două 
grupe de copii, avînd deci o 
activitate foarte bogată și efi
cientă.

In fine, trebuie subliniată 
contribuția organelor cu a- 
tribuții directe la un frumos 
reviriment al rugbyului clu-

(Urm

Inccpind dc azi, in sala Olimpia din Capifalâ

și frumoasă disciplină 
tirul cu arcul. Concu- 
toate categoriile, se vor 
cele două probe regula- 
de sală — 18 + 25 m, 
manșe. Favorlții princi-

Cei mai buni arcași din țarâ 
se reunesc, Incepînd de azi si 
pînă duminică, în sala Olimpia 
din Capitală, pentru a-și disputa 
întîietatea în cadrul campionate
lor naționale INDOOR ’81. La 
întreceri participă seniori și ju
niori, fete și băieți, din toate 
centrele unde se practică această 
veche 
sportivă, 
renții, la 
alinia la 
mentare 
în două ____, ______ , _ ,___
pali ai probelor sînt arcașii din 
Tg. Mureș și Satu Mare, dar un 
cuvînt greu în stabilirea ierarhiei 
au de spus șl sportivii de la O- 
limpla București șl Minerul Ani- 
noasa. Dar lată actualii campioni 
„de sală* : seniori — Gh. Bîrzv 
(Voința Satu Mare) — a fost la 

dezvăluindu-le eternele „secrete* 
ale succesului ; MUNCA NEO
BOSITA, PASIUNEA. VOINȚA și 
DORINȚA AFIRMĂRII. Și o în
tîlnire care nu va rămîne fără 
ecou...

Aurelian BREBEANU

oane de toamnă. M-a surprins, 
repet „coșul* acela cu vorbe re
le (că „sînt lidere întîmplător ', 
că „nu e mare lucru de capul 
lor* etc.) despre o echipă frun
tașe. Acum, dacă aș veni la dv., 
acolo, la masa presei, și v-aș în
treba în ce constă succesul echi
pei, mi-ațl răspunde, probabil, 
„stas* : in muncă, în dăruire. 
Nimic mai adevărat. Dar necon
vingător. Eu am văzut șl educa
ție, cînd ați învolt-e din nou, la 
cerere mai mult sau mal puțin 
motivată, pe fata aceea, cîndvs 
vedetă, acum nu întîmplâtor ine
ficientă ; am văzut și • seamă 
de lucruri tehnice originale, cap
tivante, care prin ineditul lor e- 
liminau parcă oboseala, țlntuiau 
în peluză pînă șl un reporter cu 
ceva experiență. N-am văzut, e 
drept, fete extraordinar de talen
tate, dar bănuiesc că înving da
torită unul plus de pregătire, de 
seriozitate, datorită unul lucru 
care, pe moment, îmi scapă, Dar 
am să numesc primele șase bas- 
chetbalite, iar dv. să completați 
cu acel „ceva" care, în ansam
blu, dă tăria acestei adevărate 
familii de sportivi.

— Ștefanla Borș (soțul, Pompi- 
Mu, rugbyst la Dinamo) . Căsă
torită, un copil.

— Gabriela Strugaru (căpitana 
echipei) -• Căsătorită, doi copil.

— Liliana Slăvei (soțul, Florin, 
poloist la Rapid). Căsătorită, un 
copil.

Tatiana Popescu.
copil.
Virginia Soare.

copil.
Rodica Cioranu.

copil...

Căsătorită
un

Căsătorită,
un

Căsătorită.
un

Sportive la locul lor care fac 
treabă bună șl acasă, șl in viața 
de toate zilele, șl In sport. Cam 
asta ar fl totul. Simplu, omenesc 
șl clar.

Vasile TOFAN

Jean, prîm-vicepreședintele
C.J.E.F.S., Nicolae^Mureșan, de 
pildă, fiind un autentic spri
jinitor al sportului cu balonul 
oval.

— Știm însă că există unele 
probleme...

— Este adevărat. Dar greută
țile rugbyului școlar și uni
versitar vor deveni, curind. 
de domeniul trecutului : in par
cul Babeș-Bolyai a fost desem
nat un teren, a cărui reamena- 
jare a și inceput. Un frumos 
ecou — și la Cluj-Napoca ! — 
al strălucitei victorii asupra 
Franței. Pe de altă parte, clu
bul Universitatea (care nu are 
echipă de rugby), dorește să 
popularizeze acest sport in 
rîndul studenților și e preo
cupat de crearea unei baze ma
teriale adecvate. Mai puțin 
bine stau lucrurile in cazul 
formațiilor asociației C.F.R.. 
însă sînt unele semne că 
și conducerea acesteia va înțe
lege, totuși, că sportul nu se 
reduce la... fotbal !

Geo RAETCHI

POIA 
telefon), 
pe o pîi 
extrem 
disputat, 
special i 
șovîa", 
aliniat 1 
a măsur. 
nul Mar 
(diferent 
care tine 
în două 
Cristolov 
respectiv 
porți) tr 
dificultat 
ficilă căi 
o parte < 
tași (Dar 
Zoltan 
Ciuc). ca 
tălin
timp preț 
unei por 
manșe și 
depus In 
putut ocu 
ia a pod 
Tn schiml 
juniorilor 
și Eusebii

Fu

SEMIFII

egalitate de puncte cu fratele său 
Mihai Bîrzu ; senioare — Terezia 
Preda (Sănătatea Tg. Mureș) și 
juniori I —• R. Tănase (Olimpia 
București) — același rezultat l-a 
avut și V. Veselovsehi (Voința 

departajarea făcin- 
numărul săgeților

Satu Mare) 
du-se după ________
trimise în punctul 10.

națională 
Țvea*ko 1 
Dir - I 
tolo Nil 
Marin Mi 
gîndu-se 
de luptă 
dantă a

Ț.S.K.A. 
primul tu 
Cupei cup< 
Sittardia î

CAMPIONATELE
FINALA FEMININA SUB SEMNUL
EFORIE NORD (prin telefon). 

Runda a 8-a a finalei campiona
tului național feminin de șah a 
programat unul din derbyurile 
turneului, partida Elisabeta Poli- 
hroniade — Margareta Mureșun. 
Ambele jucătoare începuseră con
cursul cu o înfrîngere, dupS care 
au refăcut repede terenul pier
dut, prima realizînd 5!/2 puncte 
din 6, iar cea de a doua 5. S-a 
jucat o deschidere Caro-Kan ca
re conduce la scheme complicate 
și interesante. Prin cîteva mane
vre ingenioase, Elisabeta Polihio- 
niade a cîștigat un pion, după 
care, cu o tehnică foarte bun*», 
a dus acest avantaj minim oină 
la victorie. în felul acesta, lide
ra clasamentului reușește o nouă 
serie de 3 victorii consecutive, 
avînd în total pînă acum 6 par 
tide cîștigate.

O altă întîlnire 
implicații pentru 
ale clasamentului __
între Margareta Teodorescu 
Dana Nuțu-Terescenco, ultima a- 
flîndu-se în urmărirea Ehsabetei 
Polihroniade. Partida a avut o 
desfășurare asemănătoare cu a- 
ceea descrisă mai sus. Cu singu
ra deosebire că negrele au obți
nut avantajul unui pion, fructifi
cat după întrerupere intr-un fi
nal de nebuni de aceeași culoare. 
Gertrude Baumstark a dominat-o 
pe Viorica lonescu și a cîștigat 
destul de ușor. Maria Albuleț a 
învins-o pe Ligia Jicman. Singu
ra remiză a rundei s-a înregistrat 
în întîlnirea Lia Bogdan — Eleo
nora Gogâlea. Partidele Marina 
Pogorevici — Gabriela Olteanu și 
Mariana Nechifor — Eugenia 
Ghindă s-au întrerupt. In parti-

a rundei cu 
primele locuri 
s-a Jectășurat 

și

dele n eteri, 
terioare s-< 
tele ; Maria 
la Olteanu 
stark — Li

în clasarr 
continuă s<5 
Polihroniadt
Dana Nuțv

Runda a 
pionatului î 
șah a furn 
terioară. o 
excepția re 
dele Negul 
mutări) și 
(21). la cel 
întrecerea 
chilibrată. 
pă gripa 
exploatat

i 
d 
o 

lui Ungurc; 
siciliană'. t 
cîștigător S 
pe Biricscu 
pul la... t 
dar în final 
ca să-1 faci 
cepte propu 
cută ..psiho 
rean.

Celelalte i 
rundei s-au

Surpriză In seria secundă a Diviziei ,J

METALUL RĂDĂUȚI ÎNVINGE PE SP. STUDE
Cea de a treia rundă a turului 

al IlI-lea din cadrul campionatu
lui seriei secunde valorice a Di
viziei „A“ de hochei, care s-a 
disputat la Miercurea Ciuc, a pri
lejuit consemnarea unei mari 
surprize : Metalul Rădăuți a în
vins pe Sp. studențesc A.S.E 
Dar iată cîteva scurte consemnări 
de la aceste partide.

Metalul Rădăuți — Sp. studen
țesc A.S.E. 6—5 (3—2, 0—0, 3—3). 
Acționînd cu mult elan și bine 
organizat, Metalul Rădăuți con
ducea, după 47 de minute, cu 
6—2 ! Bucureștenil, amenințați de 
o înfrîngere severă, au avut In 
finalul jocului o puternică reve
nire, insuficientă însă măcar, 
pentru a egala. Punctele au fost 
marcate de Halus 4 șl Fir ici 2 
pentru învingători, respectiv Mu- 
tu, Mihăescu, Pogăceanu Jumă
tate, Martin.

Tîrnava Od< 
Cluj-Napoca 5 
Partidă în ca 
a fost foarte 
(min. 3), 1—2 
43), 4—4 (min 
și... 5—5 (min. 
tui fapt, Jocul 
tehnic modest 
T6r6k 2, Deal 
nava, Gy3rj 
Sprencz, La]o

Progresul M 
C.S.Ș. Liceul 
13—4 (4—0, 4
Progresul a d 
rioarfi pe tot 
marcat : Hervi 
vea 3, Lămpi 
Progresul, Csa 
lu — C.S.Ș. I 
CANU — cori



așovia" la schi alpin

T CONCURSUL BĂIEȚILOR I
Divizionarele „A" pregătesc returul

Idiomul special rezervat junioarelor I
Antrenorul Constantinescu - Bistrița :

15 (prin 
frumos și 
ajată, dar 
lorii și-au 
de slalom 
upei Bra- 
eia s-au 
i. Traseul 
la Cristia- 
■iana Ruia 
75 m), pe 
iu parcurs 
ite de Gh.

porii) 
(53 

e grad 
probă 

:it „tribut' 
enții frun- 
Dinamo și 
.S.Șc. M. 
mat și Că- 
a pierdut 

ecuperarea 
în prima 

tot efortul 
■undă, n-a 
apta a tre- 

premiere. 
>arte bună, 
vin Fruhn 
vi ai prof.

și, 
de 
de 

di- 
-«

Mihai Sulică, de la C.S.Șc. 
Brașovia, care au obținut cei 
mai, buni timpi din concurs, 
între ei dîndu-se lupta pentru 
primul loc la categoria lor, fie
care cîștigind cite o manșă.

Ordinea primilor clasați (ju
niori mari): 1. Nicolae Pestrea 
(A.S.A. Brașov) 1:54,04; 2. Dra- 
goș Ghițoc (Dinamo) 1:54,47; 3. 
Cătălin Fusuian (Steagul 
1:55,50; 4. Horațîu Țipțer 
Șc. Petroșani) 1:59,68; 5. 
tan Szirmay (I.M.U.A.S. 
Mare) 2:05,70; 6. Ion 
(Neptun Pitești) 2:36,43. 
mici: 1. Ortwin Fruhn 
via) 1:47,83; 2. Eusebio 
(Brașovia) 1:48,33; 3. 
Parate (Dinamo) 1:59,01;
rin Filip (C.S.Șc. Petroșani) 
2:00,47; 5. Ioan Ciosea (Dinamo) 
2:00.54 ; 6. Ion Frăjilă C.S.Șc. 
Predeal 2:01,70.

roșu) 
(C.S. 
Zol- 
Baia

Ciortan 
Juniori 
(Brașo-

Fulea 
Nicolae 
4. FIo-

Azi, pe același traseu, de la 
ora 10, se dispută slalomul spe
cial rezervat junioarelor. Con
cursul are loc tot în două 
manșe.

Carol GRUIA — coresp.

CUPEI CUPELOR LA HANDBAL
0(7- 1)

ion 
JSV 
rgi. 
v), 
are 
teza

Lazarov, 
Blajev, 

\pos- 
Ș« 

distin- 
putere 
debor-

depășit in 
lei ediții a 
a olandeză 

23—13 la

Sofia și 24—21 la Sittard. iar 
în turul al doilea pe Istanbul 
TUSK cu 24—10 jn deplasare 
și 33—11 acasă.
ciuri — 4

Iubitorii 
Baia Mare 
sigurat un 
lor pentru 
vor asista, 
de mare 
asalt susținut al favoriților lor 
pentru asigurarea premiselor 
de calificare in semifinalele 
Cupei cupelor. Succes Minaur !

meDeci, 4 
victorii 1

handbalului
— care-și vor fi a- 

loc în Sala sporturi- 
meciul de mîine — 
desigur, la un meci 
angajament, la un

dian

"TONALE DE ȘAH
YURILOR
rundele an- 

trat rezulta- 
>r — Uahrie- 
.rude Baom- 
I 0—1.
ipă 8 runde 
1 Elisabeta 
5, urmată de 
co cu 6 p.

(Partida dintre ele se va disputa 
în runda
Margareta 
Iîaumstark 
Mariana Nechifor, 
rcvici 4 (1), Maria Albuleț, 
nora Gogâlea, 
rescu, " ’ ~
man 3, 
11a Chiș I*/, (1) 
% (I).

a 11-a). Urmează : 
Mureșan 5, Gertrude 

4%» Judita Kantor. 
Marina Pogo- 
‘ ’ Elco-

___ , Margareta Teodo
ri a Bogdan 4, Ligi a Jic- 
Viorica Ionescu Emi- 

Eugenia Ghindă

Th. NICOARA 
arbitru internațional

'"’"ERUPTE IN TURNEUL MASCULIN
inalei cam- 
masculin de 
și aceea an- 
îcordată. Cu 
din parti- 
Stoica (16 

5rg — Șubă 
■apte mese 
iprieă și e- 
refăcut du- 
a suferit, a 

teoretică a 
„Apărarea 

id un atac 
-a dominat 
flat tot tim- 
de victorie, 

ai avut timp 
ind să ac- 
e remiză fă- 
de timișo-

Intîlniri ale 
îpt. Pușca-

șu are un turn m plus la 
Ștefanov, Foișor deține o ca
litate la Gh'țescu, Vaisman 
un pion la Ciocâitea, Intr-un 
dificil final de turnuri. în po
ziții complicate au rămas neter
minate partidele Pavlov .— 
Ionescu și Ciolac — Radovici. 
La toate aceste mese, ultime
le mutări s-au făcut aproape 
fulgerător, sub amenințarea cri
zei de timp.

în clasament nu s-au produs 
modificări, urmînd ca ele să 
aibă loc în această dimineață, 
după reluarea partidelor între
rupte. Lider (provizoriu) se 
menține Grunberg cu 4 p. ur
mat de Pavlov cu 31/2 p (1), 
Stanciu 3 1/2 p. Foișor, Negules- 
cu, Ciocâitea, Ghindă 3 p (1).

Astăzi, de la ora 15,30. 
va disputa runda a 7-a.

se

V. CHIOSE

hochei PE MICUL ECRAN
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j, INTRE „Ă“ Șl „B“, DIFERENȚA E REEATIVA“
Antract cu „Kopa“ Constan

tinescu, antrenorul Gloriei Bis
trița. „Kopa" e porecla fostului 
mijlocaș al lui C.C.A., deși 
stilul bătăios al lui Constanti
nescu nu prea amintea de miș
carea nonșalantă a celebrului 
înaintaș francez.

— Spune-ne, Kopa, ce dife
rență e între seria a Ilî-a in 
care ai jucat cu Gloria pînă a- 
nul trecut și seria I, in care ju- 
cați acum ?

— Seria a III-a e mai ma
tură din punct de vedere tac
tic. Jucătorii ei acoperă mai 
bine terenul. In seria I e mai 
mult ritm, mai mult elan, u- 
neori nu prea controlat. Seria 
a III-a e una mai „grea" de
oarece mulți dintre jucătorii ei 
au trecut prin „A" și au 
plus de experiență.

— Ca unul care ai studiat 
două serii de „B“, care ar fi 
diferența dintre „A" și ,,B" ?

— Oblemenco ar spune că e 
mică. Cel puțin așa mi-a spus, 
nu doar ca un compliment, du
pă meciul de cupă Universita
tea Craiova — Gloria, cind fos
tul tunar al oltenilor a avut 
cuvinte de laudă față de echir 
pa noastră

— Cîți dintre jucătorii Bistri
ței ar putea juca în „A" ?

— Nu știu cîți ar putea face 
asta luați individual, dar dacă 
ar avea angrenajul Gloriei, 
cred că vreo șapte ar putea 
face față exigențelor primei di
vizii.

un

— Cum sînt 
joc, comparativ, 
serii ?

— Să știți că

terenurile de 
între cele două

— Să știți că orașele noi, ca 
Vasluiul de pildă, au terenuri 
de joc foarte bune. Si nu e 
numai Vasluiul. In general, 
Moldova face un mare efort in 
direcția asta.

— Socotești Constanța „scă
pată* în „A" 7

— Constanța are un avans, 
cu un plus de puncte, dar re
turul se joacă, fie și 
faptul că Gloria poate juca 
in deplasare.

— Pentru că sîntem în 
rioada consfătuirii, hai să 
dem ce-i separă pe antrenorii 
de „B“ de cei de „A* 7

— Cînd ai in eșalonul al doi
lea antrenori ca Oană. Traian 
Ionescu, Cosmoc, Onisie, Bone, 
Jenei, Hașoti, cred că nu se 
poate face o distincție. Cred 
că antrenorii din prima cate
gorie au o mai mare posibili
tate in direcția schimbului de 
experiență, nu atit prin ceea 
ce pot citi — aici ambele cate
gorii sint deficitare, 
„Fotbal" fiind, după 
mea, un minimum absolut ne
cesar — cit prin faptul că se 
mai mișcă intr-un turneu de 
pregătire și mai pot schimba 
două vorbe cu un 
străin sau cu o fostă glorie 
fotbalului internațional.

pentru 
bine

pe- 
ve-

revista 
opinia

antrenor
a

loan CHIRILA

CARTONAȘELE GALBENE. 0 TEMA DE REDISCUTAT
...este de părere și Mircea Lucescu

Poate că e bine să discutăm pu
țin despre cartonașe, adică des
pre aceste dreptunghiuri bicolore 
care au uneori o influență care 
depășește destinația inițială. In a- 
ceste rînduri publicăm cîteva pă
reri ale jucătorului-antrenor Mir
cea Lucescu. în esență, ele se re
duc la următoarele :

1. Se remarcă tot mai mult o
lipsă de uniformitate în interpre
tarea gestului care atrage 
nașul galben. Se creează 
situații în care jucătorii 
sancționați la fel pentru 
de gradul I și de... gradul 
ajunge astfel la stări de nemul
țumire, care au drept urmare
reacții de Iritare din partea unora 
și de... resemnare din partea al
tora, în funcție de temperament.

2. Echipele în deplasare sînt 
sancționate cu mare ușurință. Se 
creează impresia că arbitrii abia 
așteaptă să mulțumească tribu
nele cu uh gest de curtoazie 
pentru gazdă. Astfel, cartonașul 
bunăvoinței, ca și penalty- ui bu
năvoinței, este o armă în plus în 
mina arbitrului generos cu gaz
dele.

3. Abuzul de cartonașe, mai a-
les împotriva oaspeților, contri
buie mult la scăderea combati
vității “ _ ‘ ‘
primul 
zultat 
ria, de 
tonașe „______ , ________
la cartonașul roșu. Se evită, ast
fel, atitudinea de non-combat a 
jucătorilor. Un jucător care pri
mește un cartonaș galben în pri
ma etapă joacă cu teamă vreo 
zece etape, cu sabia lui Damocles 
deasupra capului. în această si
tuație, starea de pasivitate care 
se instalează e mult mai dăună
toare decît presupusa duritate- 
(Se știe foarte bine că la noi ju
cătorii păcătuiesc prmtr-o anu
me delăsare, întreținută și de ob
sesia cartonașelor).

carto- 
astfel 

sînt 
culpe 

V. Se

jucătorilor. (Este vorba în 
rînd despre cartonașul re- 
dintr-un fault). In Unga- 
pildă, s-a renunțat la car- 
galbene, apelîndu-se doar

4. Statuarea scoaterii din joc 
pentru două cartonașe e o pre
luare mecanică a principiului 
care operează în cupele europe
ne, unde condițiile de ioe — re
zultate din caracterul eliminato
riu — sînt diferite de cele ale 
maratonului pe care îl reprezin
tă un campionat intern.

5. Cvasi-disparlțla atenționării 
verbale și înlocuirea ei ca ges
tul mal spectaculos și mai... pro
ductiv al cartonașului galben re
duce rolul educativ al arbitrului.

6. Contabilitatea cartonașelor 
galbene a Început să fie o armă 
in mina arbitrului rău Intențio
nat, care are la dispoziție... ta
belul celor cu un cartonaș gal
ben și poate decide asupra for
mației pe care o va alinia echipa 
ta cauză săptămlna viitoare.

„Vreau să spun — declară Mir
cea Lucescu — că stat ultimul 
care să pună la Îndoială necesi
tatea sancționării gestului ne
sportiv, dar experiența de jucă
tor șl antrenor Îmi demonstrează 
eă această armă a „fotbalului 
modern* a Început să se Întoar
că Împotriva rațiunii sale de a 
ft. Cred că ea trebuie rediscuta
tă, astfel incit să se elimine cit 
mal mult dta doza de subiecti
vism a cavalerilor fluierului*.

• A ȘASEA EDIȚIE A CUPEI 
F. C. ARGEȘ. Clubul piteștean 
organizează, în zilele de 17 și 18 
Ianuarie, a șasea ediție a compe
tiției de minifotbal dotată cu „Cu
pa F. C. Argeș*. Vor participa, 
la două categorii de vîrstă (12 șl 
13 ani), echipele cluburilor Di
namo București, Universitatea 
Craiova, Sport club Bacău, petro
lul Ploiești, Corvinul Hunedoara 
șl F. C. Argeș (grupele pregătite 
de antrenorii Vasile Florescu și 
Mihai Xanovschi).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII 
DIN I IANUARIE ' 1981. 
: 1 variantă 100% (auto- 
Dacla 1300) și 4 variante 
17.500 lei ; cat. 2 : 1 va- 
100% a 15.253 lei și 20 

............... —* 3 : 
32,50 a

— Agronomia 
-1, 9—1, 2—3). 
>luția scorului 
?santă : 1—o
«), 4—2 (min.

4—5 (min. 57) 
ta eluda aces- 
it de un nivel 
5rii golurilor-: 
1 Dez.sl — Tir-

2, Szallo, 
Agronomia.

ea Ciuc — 
țrcurea Ciuc 
1—2). Echipa 
!♦, fiind supe- 
lanurile. Au 
Petres 3, Ked- 
Csiki, Kocsiz 
Cerhus, Divo- 

- (Vaier PAȘ-

SIMBATA, 17 IANUA
RIE, ora 13,00 In cuprin
sul emisiunii „MOZAIC" : 
Jocuri sportive și distrac
tive de iarnă ; Cupa mon
dială la schi alpin — pro
bele feminine de coborire 
șl slalom special de la 
Schruns ; „Calul, prietenul 
meu", serial realizat de te
leviziunea franceză (epi
sodul I). La ora 18,00 : 
transmisiune directă de 
la Baia Mare : repriza a 
Il-a a meciului de handbal 
masculin Minaur — TSKA 
Sofia din „Cupa cupelor", 
comentator Călin Anto
nescu.

DUMINICA, 
RIE, ora 17,00 : 
eulin ; Steaua 
(R.F.G.), meci 
Cupa cupelor, __  ______
ne directă de la Sala Flo- 
reasca, comentator Cornel 
Pumnea ; ora 19,8» (pro
gramul JI) : Telerama
sport, emisiune de Dumi
tru Tănăsescu.

18 IANUA- 
Volei mas- 
— Giessen 
retur In 
Iransmisiu-

I
I
I
I
I
I
I
I

• 
LOTO 
Cat. 1 
turism 
25% a 
riantă 
variante 25%. a 3.813 lei ; cat. 
22,50 a 4.067 lei ; cat. 4 : 
8.816 lei ; cat. 5 ; 170,50 a 537 lei ; 
cat. 6 :
1.829.75 
goria 1 
„Dacia 
realizat . 
a revenit __
MOTAS din Odorhei.

378,25 a 242 lei ; cat. X : 
a 100 lei. Report la cate- 
: 393.020 lei. Autoturismul 
1300“ de la categoria 1, 
pe un bilet Jucat 100%, 

participantului GEZA

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
EXTRAORDINARE LOTO A RE
VELIONULUI DIN 1 IANUARIE- 
FAZA I : Cat. A : 2 variante 100% 
(autoturisme Dada 1300 sau, Ia 
alegere, Skoda 120 L și diferența 
ta obiecte existente in magazi
nele comerciale) șl 4 variante 25% 
a 17.500 lei ; cat. B : 13,75 a 19.738 
lei sau, la alegere, o excursie de 
un loc In R. S. Cehoslovacă sau 
croazieră ’ pe Marea Neagră ți 
diferența ta numerar ; cat. C : 
44 a 6.168 lei ; cat. D : 225 a 1.206 
lei ; cat. E : 590,75 a 459 lei ; 
cat. F ; «94 a 273 lei ; cat. G : 
5.376.25 a 100 lei. FAZA a 11-a • 
Cat. 1 : 4 variante 100% (auto
turisme Dada 1300 sau, la ale
gere. Skoda 120 L șl diferența 
in obiecte existente ta magazinele 
comerciale) țl 5 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 23,75 a 20.OT5

lei sau, la alegere, o excursie de 
un loc In R. S. Cehoslovacă sau 
croazieră pe Marea Neagră și di- 
terența ta numerar ; cat. 9 : M 
a 5.180 lei ; cat. 4 : 439 a 1.080 
lei ; cat. 5 : 935,75 a 509 lei ; cat. 
6 : .4.779,50 a 268 lei : cat. 7 : 
1.960,25 a 100 lei. FAZA a III-a : 
Cat. H : 1 variantă 100% (auto
turism Dacia 1300 sau, ia alege
re, Skoda 120 L șl diferența In 
obiecte existente ■ In magazinele 
comerciale) și 6 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. I : 13 a 10.000 lei 
sau, la alegere, o excursie de un 
loc In R. S. Cehoslovacă sau 
croazieră pe Marea Neagră șl di
ferența In numerar ; cat. J; 42,50 
a 2.000 lei ; cat. K ; 213,50 a 800 
lei ; cat. L : 493,25 a 400 lei ; cat. 
M : 1.175 a 200 lei ; cat. N : 9.776 
a 100 lei. FAZA a iv-a : Cat. O : 
1 variantă 100% (autoturism Da
da 1300 sau, la alegere. Skoda 
120 L șl diferența ta obiecte e- 
xistente In magazinele comerdale) 
șl 10 variante 25% a 17.500 lei : 
cat. P : 11,25 a 43.397 lei sau, la 
alegere, o excursie de un loc ta 
R. S. Cehoslovacă sau croazieră 
pe Marea Neagră ți diferența in 
numerar ; cat. R : 60,59 a 8.070 
lei ; cat. S : 330,25 a 1.478 lei ; 
cat. T : «43 a 579 lei ; cat. U : 
1.525,50 a 320 le! ; cat. V ; 7.223 a 
100 lei.
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

LOTO de astăzi, 16 ianuarie 1081. 
se televizează în direct Inccptnd 
de la ora 18,25.

„POLI" TIMIȘOARA CAUTĂ SOLUȚII 
PENTRU A MODIFICA FAVORABIL 

RAPORTUL SUTURI GOLURI...
• Trasul Ia poartă — temă nelipsită de la antrena

mentele efectuate • Vlătănescu, un mijlocaș in care 
se pun mari speranțe • Dumitru va redeveni un șuter 
de temut • O nouă partitură pentru mijlocași • Pofta 
de gol a lui Anghel este de bun augur • Turneul sud- 
american obligă mult echipa care deține Cupa României

„Este foarte adevărat ce s-a 
scris în „Sportul* privind ra
portul dintre șuturile expediate 
de „Poli* spre poarta adversă 
și golurile marcate in turul 
campionatului : 144—15. Stăm 
bine cu trasul la poartă (la un 
șut de recordmana șuturilor, 
cealaltă Politehnică), dar foarte 
slab cu eficienta, eu golurile. 
Problema e a noastră, ne dă 
mult de gindit, dar nu-i fără 
soluții. Le căutăm și... căutăm 
să Ie aplicăm".

Cu aceste cuvinte ne-a in- 
tîmpinat în holul noului și 
modernului hotel Diana din 
Băile Herculane mereu trămîn- 
tatul și energicul antrenor al 
timișorenilor, Ion V. Ionescu. 
Acolo, pe frumoasa și pitoreas
ca Vale a Cemei, în condițiile 
unei ierni blânde, fără viscole 
tăioase și geruri aspre, învin- 
gătoarea lui Celtic a poposit 
pentru o perioadă foarte scurtă, 
de circa cinci zile, cele premer
gătoare plecării în mult aștep
tatul turneu sud-american. 
Moise, Suciu, Sviehoschi, Na
du, Păltinișan, Vișan, Serbă- 
noiu, Murar, Dumitru, Roșea, 
T. Nicolae, Vlătănescu, Dem- 
brovschi. Cotec, Anghel, Palea 
și juniorul Tobă (Nedelcu — 
probleme familiale. Manea — 
— examene și Șunda — acci
dentat n-au fost prezenți la 
Herculane) au sosit în mile
nara, dar mereu tînăra, stațiu
ne balneară, pentru a se afla 
la distanțe egale de Drobeta 
Tr. Severin și Reșița, cele două 
orașe în care „Poli" a angajat 
partide amicale ; pentru a nu 
pleca în turneu doar cu un ba
gaj de resurse fizice proas
pete, ci pusă la punct, într-o 
bună măsură și cu pregătirea 
specifică, absolut necesară a- 
bordării meciurilor din periplul 
sud-american.

Cum încearcă, deținătoarea 
Cupei României •— trofeu pe 
care „Poli" nici nu se gîndeș- 
te să-I cedeze, majoritatea ju
cătorilor afirmînd că-i... stă 
bine acolo, la Timișoara — 
să-și amelioreze eficacitatea, 
antrenori și jucători pornind 
marea campanie de căutare șl 
materializare a soluțiilor pentru 
îmbunătățirea raportului șuturi- 
goluri ? în general vorbind, e- 
chipa și-a axat pregătirile toc
mai pe o astfel de temă. în 
cadrul antrenamentelor com
plexe — în afara pregătirii fi
zice, preponderente in actuala 
perioadă — efectuate pe tere
nul din localitatea Mehadia 
„exersindu-se orc in șir nu
mai TRASUL LA POARTA*, 
cum afirma secundul Toma 
Dobîndă, remareîndu-se Dumi
tru (prin precizie) și Păltinișan 
(prin forță în șut).

„Există trei căi posibile pon- 
tru a transforma în goluri mai 
multe dintre șuturile și oca
ziile avute, concluziona la Her
culane antrenorul Ion V. Io
nescu : 1) îmbunătățirea for
ței la jucătorii-șuteri ; 2) crea

rea. pe plan tactic, a unor po
ziții și mai clare din care să 
înscrie și cei care nu pot trage 
tare Ia poartă ; 3) căutarea u- 
nei viabile formule de atac, 
care să nu mai fie. . campioa
na ratărilor..." Mai concret, 
am desprins din spusele an
trenorului timișorean că Înca
drarea în echipă a lui Vlătă
nescu — jucător de mare ta
lent — va aduce un plus de 
incisivitate libiei mediane, el 
șutind foarte bine cu ambele 
picioare ; că pregătirea bună 
a lui Dumitru va reactualiza 
și pofta lui de a înscrie goluri 
nu numai din loviturile libere, 
pe care le execută cu măies
trie ; că titularizarea lui Co
tec îi va aduce acestuia încre
derea în posibilitățile pe care 
le are ; că, în privința jocului 
ca atare, se va clarifica dina
mica evoluției mijlocașilor, tre- 
cîndu-se de la o așezare pozi
țională, la o circulație liberă, 
toți, prin rotație, îndeplinind 
și rolul de acoperitor și pe 
cel de coordonare a acțiunilor 
și pe cel de șuter din linia 
a doua. „Ei, mijlocașii, afirmă 
că pot juca in acest fel. Rămî- 
ne de văzut dacă vor reuși", 
concluziona antrenorul principal 
al lui „Poli".

Mai puțin s-a... văzut acest 
lucru în primul meci susținut 
de timișoreni, acasă, pe tere
nul de zgură (2—1 cu F C.M. 
Reșița, prin golurile marcate 
de cei doi olteni Falca și 
Vlătănescu) și mult mai bine 
in pai’tida de la Drobeta Tr. 
Severin, cu divizionara „C“ 
Unirea. Angliei a înscris de 
trei ori, Cotec și Păltinișan 
cite o dată. Au fost goluri 
clare, rezultatul unor faze 
„lucrate", gîndite. Dar nu sco
rul ca atare i-a interesat pe 
antrenori, ci MODUL DE A 
ACȚIONA LA FINALIZARE. 
Și, în marea majoritate a tim
pului de joc, echipa s-a con
format indicațiilor date la în
ceput dar. mereu nemulțumit, 
antrenorul Ion Ionescu le-a 
spus jucătorilor săi că se pu
tea și mai bine, dacă Palea ca 
mijlocaș-extremă, nu și-ar fi 
limitat zona de joc, dacă min
gea n-ar fi stat prea mult la 
cei patru fundași (îndeosebi 
in „colțul" sting, la Murar), 
dacă „încrucișările" mijlocașilor 
în momentul declanșării atacu
rilor ar ti avut aplomb, dacă 
frecvența „un-doi“-urilor, ar fi 
fost mai mare etc. în fond, tot 
atîtea direcții de acțiune în 
perioada care urmează, a«?eea a 
turneului de jocuri din Ameri
ca de Sud (Argentina, Uru
guay. Peru și Costa Rica). Un 
turneu care, în același timp, 
OBLIGA ; obligă pe „Poli" să 
urce spre treptele din prima 
jumătate a clasamentului, o- 
biectiv pe care, dealtfel, și l-a 
și propus pentru returul cam
pionatului

Laurențiu DUMITRESCU

După turul campionatului Diviziei „C“

DUNĂREA CĂLĂRAȘI-13
SERIA A IV-A

Dunărea Călărași, echipa Com
binatului de celuloză din orașul 
de pe malul Borcei (antrenor Ion 
Păunescu), a realizat in cele 14 
jocuri ale turului o performantă, 
credem unică, șl anume a obți
nut mal multe puncte In depla
sare (13), decit acasă (12). Din 
cele opt jocuri de „afară" a 
pierdut doar trei puncte, in me
ciul cu rivala el. Portul Constan
ța, fosta divizionara „B“, și a fă
cut o „remiză" la Eforie, cu U- 
nlrea, iar pe teren propriu a clș- 
tlgat, firește, tot. Dunărea este 
un .11" tlnăr, media de vîrstă 22,5 
ani, una dintre cele mal tinere 
formații ale grupei respective. 
Cel mal eficace Înaintași au fost 
In toamnă N. Nicolae (12 goluri) 
șl juniorul D. Isacov (4 goluri In 
ultimele trei meciuri).

Deși are o sarcină dificilă in 
această serie „dobrogeană" (11 e- 
chlpe slnt din județele Constanța

PUNCTE IN DEPLASARE!
și Tulcea) echipa ialomițeană are 
șanse mari de a promova »n ,.B“, 
mal ales că cele mai grele me
ciuri în retur, și cel cu Portul 
Constanța, le are pe terenul din 
Călărași.

Iată clasamentul seriei :

1. Dunărea Căi. 14 12 1 1 48-10 25
2. Portul C-ța 14 10 2 2 39-11 22
3. Constr. Căi. 14 9 0 5 23-12
4. Rapid Fetești 14 7 2 5 20-17 16
5. Chimpex C-ța 14 6 4 4 21-19 16
6. Prog. Isaccea 14 6 2 6 20-16 14
7. Marina Mang. 14 6 2 6 23-20 14
8. Met. Mang. 14 6 2 6 16-19 14
9. Vict. Țănd. 14 5 2 7 26-27 12

10. Unirea Eforie 14 5 2 7 20-22 12
11. Ș. N. Tulcea 14 5 1 8 32-22 11
12. Voința C-ța 14 4 3 7 15-23 11
13. Șoimii Cerna. 14 4 2 8 11-26 10
14. Amonil SI. 14 6 1 7 16-17 9
15. Electrica C-ța 14 3 3 8 9-23 9
16. Viit. Mah. 14 3 1 10 15-70 7

(Echipa Amonil Slobozia a fost 
penalizată cu 4 puncte).



în Divizia „A“ de baschet ÎNTRECERILE

STEAUA LA UN PAS DE A FI
ÎNVINSĂ DE I. C. E. D. !

în Capitală si la Cluj-Napoca 
au continuat întrecerile ultimu
lui turneu al Diviziei „A“ de 
baschet masculin. Rezultatele 
din sala Floreasca. unde au a- 
vut loc meciurile grupei valo
rice 1—6 :

STEAUA — I.C.E.D. 71—68 
(33—45). Un meci care se a- 
nunta liniștit a fost la un pas 
de a se încheia cu o mare 
surpriză. Elevii antrenorului 
Mircea Cîmpeanu au abordat 
partida fără complexe, s-au a- 
părat cu atentie și au punctat 
doar din situații sigure, astfel 
că, din start. I.C.E.D.-ul s-a in
stalat la conducere. La pauză, 
out-siderii aveau un avantaj 
destul de consistent : 12 puncte. 
Steaua, însă, nu a fost Stea
ua ! După cum s-a văzut, lipsa 
din formație a lui Costel Cer- 
nat s-a resimțit mult mai mult 
decît era normal, dar aceasta 
nu este o scuză (chiar dimpo
trivă...) pentru evoluția milita
rilor care. în postură de vir-

tuali campioni ai tării, aveau 
obligația de a-și onora presti
giul de care se bucură în rîn- 

durile iubitorilor baschetului. 
La reluare, tot I.C.E.D.-ul a 
fost echipa care a condus osti
litățile pină in min. 32. cind 
scorul a devenit egal : 59—59. 
Ultimele minute au fost extrem
de echilibrate, fiecare formație 
avînd pe rind avantaj de cite 
un punct, dar cîteva decizii ne
conforme cu realitatea ale arbi
trilor V. Kadar și C. Ne grâu 
au hotărit învingătoarea !

DINAMO BUCUREȘTI — 
FARUL 110—68 (54—32).

RAPID — C.S.U. BRAȘOV 
68—71 (27—37).

Programul jocurilor de as
tăzi : de la ora 15,30 : Dinamo
— C.S.U. Brașov (4—0). Farul
— I.C.E.D. (3—1), Steaua — Ra
pid (4—0).

Pau) 1OVAN

AȘILOR TENISULUI

COMPEIITII DE BASCHET
Au continuat meciurile din ca

drul competiției internaționale 
masculine de baschet pentru 
„Cupa Koraci“. Rezultate tehni
ce : Aris Salonic — Iugoplastika 
Split 87—83 ; Hapoel Tel Aviv — 
Steaua Roșie Belgrad 96—92 ; Se
bastian! Rieti — Royal Ander- 
lecht 105—80 ; Carrera Veneția — 
Zbrojovka Brno 90—77 ; Zadar 
(Iugoslavia) — Orthez (Franța) 
104—103 ; Dinamo Moscova — 
Standard Liege 100—85 ; Juventud 
Badalona — Sunair Ostende 
96—68.

Iată rezultatele înregistrate în- 
tr-o serie de meciuri contînd 
pentru competiția feminină de 
baschet dotată cu trofeul „Lilia
na Ronchetti" : Monting Zagreb 
— Spartakus Deurne (Belgia) 85— 
66 : Slavia Praga — Vozvodao 
Belgrad 88—68 ; Minior Pernik — 
Tungsram Budapesta 77—71 ; 
U. C. Clermont Ferrand — Stu
dent Niș (Iugoslavia) 85—83.

CLUJ-NAPOCA, 15 (prin te
lefon). C.S.U. SIBIU — URBIS 
BUCUREȘTI 82—88 (44—57). A 
fost una dintre partidele cele 
mal frumoase ale turneului, 
ambele echipe avînd contribu
ții egale în realizarea unui 
reușit spectacol sportiv. Bucu- 
reștenii, cu experimentații Chi- 
vulescu și Osacenko în postu
ră de dispeceri și cu Posa în- 
tr-o formă deosebită, au con
dus în permanență, obținind 
un succes meritat.

Marcatorii : Tokacs 26, Chi- 
rilă 23, Cosma 8, Georgescu 7, 
Apostu 4, Palhegy 4, Vulc 4 și 
Șerbănescu 2 (pentru C.S.M. 
Sibiu), respectiv Posa 25, Nea- 
gu 20. Osacenko 18, Chivulescu 
8, Cristea 5, Constantinescu 4, 
Gheorglie 4, Dragnca 2 și Mi- 
trică 2, pentru URBIS.

Au arbitrat A. Mihăi (Plo
iești) și I. Szabo (Cluj-Na
poca).

DINAMO ORADEA — POLI
TEHNICA IAȘI 61—78 (27-43). 
Principalii realizatori : Nagy
12, Veber 10 (pentru Dinamo) 
și Moisescu 21, Măgurean 20, 
Mihăilescu 11, pentru învingă
tori. (Mircea RADU — coresp.).

® McEnroe învins în 
„Masters" ® Virginia Ru- 
zici continuă la Kansas 
City

NEW YORK, IS (Agerpres). — 
La Madison Square Garden din 
New York au început întrecerile 
„Turneului campionilor" (Mas
ters) la tenis, concurs care reu
nește pe primii 8 jucători clasați 
în Marele Premiu F.I.L.T. O mare 
surpriză a furnizat americanul 
Gene Mayer, care l-a învins cu 
3—6, 7—6, 6—3 pe compatriotul
său John McEnroe. Tot în trei 
seturi, Jimmy Connors (S.U.A.) 

l-a întrecut cu 6—2, 4—6, 6—0 pe 
argentinianul Guillermo Vilas, Iar 
suedezul Bjorn Borg a cîștigat cu 
6—3, 6—4 meciul cu Jose Luis
Clerc (Argentina). Cehoslovacul 
Ivan Lendl s-a impus cu ușurin
ță : 6—3, 6—1 în fața americanu
lui Harold Solomon.

în turul doi al turneului Inter
național feminin de tenis da la 
Kansas City (Missouri), juefttoa- 
rea româncă Virginia Buzici a 
învins-o cu 6—2, 6—4 oe america
na Kathleen Cummings. Alte ie 
zultate : Navratilova — Smith
6—3, 6—r; Jaeger — Reynolds 
6—3, 6—2 ; Turnbull — Verma.<k 
6—3, 6—1 ; Jausovec — Mas car in 
6—1, 3—6, 6—2 ; Hanika — Louie 
6—3, 6—0.

Bjorn Borg, „campionul cam
pionilor" din Masters ’79, iși 

apără titlul

PUȘCA LIBERĂ 3x40 f, 
PROBA MASCULINĂ ÎN CARE BĂRBAȚII 

AU REClȘTIGAT... PRIMELE LOCURI
TOP '80 PUȘCA LIBERA

3X40 f’)

PREGĂTIRILE RUGBYȘTILOR 
FRANCEZI

Selecționata de rugby a Franței 
se pregătește intens în vede
rea meciului pe care-1 va sus
ține la 17 ianuarie pe stadionul 
„Parc des Princes*1 din Paris 
cu reprezentativa Scoției, în 
cadrul noii ediții a „Turneului 
celor 5“. în urma unei ședințe, 
forul francez a alcătuit urmă
torul „XV“ : Gabernet, Blanco, 
Bertranne. Codorniou, Pardo, 
Vivies, Berbizier, Joinel, Car
pentier, Rives, Imbemon, Ra- 
vellier, Paparemborde, Dint- 
gans, Dospital.

C.C.E. DE BASCHET (f)
(Urmare din pag. I)

(Bulgaria) și M. Franke (Ceho
slovacia).

• Toț în grupa A, la Torino: 
Sisport Accorsi — T.T.T. Dau
gava Riga 53—83. Clasamentul 
grupei la încheierea turului : 
1. T.T.T. Daugava 6 p, 2. S.A. 
Torino 5 p, 3. Politehnica 
C.S.Ș. 2 4 p, 4. B.S.E. 3 p. 
Returul începe la 22 ianuarie. 
Politehnica C.S.Ș. 2 va juca, la 
București, cu T.T.T. Daugava.

VOLEIBALIȘTII ARGENTINIENI 
VOR EVOLUA IN ROMÂNIA
BUENOS AIRES, 15 (Agerprcs).

— Selecționata masculină de vo
lei a Argentinei și-a început pre
gătirile în vederea viitorului 
campionat mondial. în cursul ve
rii acestui an, voleibaliștii argen
tinieni urmează să susțină a se
rie de întîlniri amicale în Fran
ța, Italia, Belgia, România, Bulga
ria, Cehoslovacia șl U.R.S.S.

ORGANIZATORII J.O. DE VARĂ 1984

AU PROBLEME
Președintele Federației in

ternaționale de canotaj acade
mic, Thomas Keller, a decla
rat că nu este de acord cu dis
putarea concursului olimpic de 
la J.O. din 1984, la Long 
Beach, bazinul oferit de aceas
tă stațiune fiind prea apropiat 
de țărmul Oceanului și expus 
curenților și viaturilor. Prima
rul orașului Los Angeles, T. 
Bradley, a sugerat amenajarea 
unui centru nautic nou. la San 
Fernando Valley. dar această

CU CANOTAJUL
construcție ar necesita o sumă 
ce ar depăși pe cea prevăzută 
în buget (circa zece milioane 
de dolari).

Președintele Comitetului de 
organizare, Uberroth, a propus 
desfășurarea probelor de cano
taj academic pe lacul natural 
Castaic, situat la 56 km nord 
de Los Angeles. Rămîne ca In 
cei patru ani, pină la Olimpia
da de la Los Angeles, organi- 

. zatorii și federația de speciali
tate să găsească o soluție.

| • hanni Wenzel, campioana olim

pica, accidentată grav la începutul acestei 
I ierni, și-a reluat antrenamentele în vede

rea reintrării în circuitul de competiții din 
cadrul Cupei Mondiale. Ea intenționa să e- 
volueze recent la Pfronten (R.F.G.), dar 

i vremea a fost complet nefavorabilă ceea 
ce a determinat-o pe schloara din Liech- 

| tenstein să-și amîne reintrarea pe pîrtiile 
de schi. • NECUNOSCUTUL JOA- 

I CHIM NYSTROEM (17 ani), învin
gător la „Orange Bowl", „Ro- 

I lex Cup", precum și cu echipa Suediei în
„Sunshine Cup", adevărate treceri în revis- 

Ită ale cel-or mai buni juniori din lume, este 
primul jucător suedez de tenis care-șl în
scrie numele în aceste prestigioase compe
tiții după ilustrul său compatriot Bjdrn 

i Borg. Comune îi sînt cu primul jucător de 
tenis al lumii nu numai calmul și lucidita- 

I tea cu care acționează în teren, cl șl pa
siunea pentru hochei, pe care l-a practicat 

Iîn copilărie înaintea tenisului. Dar, după 
părerea secretarului general al federației 
suedeze de tenis, Thomas Hallberg, victoria 
lui Joachim Nystroem a constituit ® mare 

1 surpriză pentru toți. întrucît în pofida ma
relui progres pe care acesta l-a făcut în 
vara trecută, tînărul tenisman nu figura 
decît pe locurile 4—5 în clasamentul iunîo- 

i rilor suedezi. • IAK UUDMAE, CAMPIO

Cinstea de a deține recordul 
mondial al probei de pușcă li
beră 3x40 f a revenit, în 1980, 
bărbaților. Victor Vlasov a reu
șit la Jocurile Olimpice 1173 p, 
întrecînd cu un punct vechea 
performantă supremă, 1172 p, 
opera din 1979 a unei femei, 
Nonka Matova (Bulgaria). De
altfel, tot din 1980, bărbații pot 
respira ușurați : proba de puș
că standard 3x20 f specific fe
minină va deveni, din 1984,
probă olimpică și, în con
secință, fetele nu mai au drep
tul să concureze in probele
bărbaților fără a le mai răpi 
acestora, așa cum au făcut-o u- 
neori pină acum, laurii victoriei 
din mari concursuri internațio
nale.

Faptul are o consecință 
directă asupra, raportului de 
forțe de pe-arena internațională 
a probei de pușcă liberă. în- 
trucît trăgătorii bulgari au o 
valoare mai scăzută decît cole
gele lor Matova sau Pelova, 
Bulgaria dispare practic din 
calculele asupra favoriților din 
marile competiții internațio
nale. Un prim motiv pentru 
care, aria se restrînge. tintașil 
din U.R.S.S., R.F.G. și, în mai 
mică măsură. Finlanda și Sue
dia, detașîndu-se totuși în 
topul rezultatelor anului 1980 
ca și în concursurile internațio
nale susținute.

1. M. COOPER (M. Brit.) 117»
2. B. Pollak (U.R.S.S.) 1178
3. U. Heinz (R.F.G.) 1175
4. V. Vlasov (U.R.S.S.) 1174
5. L Melnik (U.R.S.S.) 1174
6. S. Iohansson (Suedia) 1173
7. B. Stenvaag (Norvegia) 1172
8. H. Hillenbrand (R.F.G.) 1170
9. I. Matrai (Ungaria) 1169

10. R. Siemionov (Polonia) 1169

P 
P 
P 
P 
B 
P 
P 
P
P 
P

•) La rezultate egale s-au luat 
tn considerație consecuția perfor
manțelor.

„MERCEDES", FORFAIT 
ÎN RALIURILE 1981
După cum relatează presa 

vest-germană, cunoscuta firmă 
de automobile „Mercedes" a 
hotărit să nu mai înscrie ma
șini in raliurile internaționale 
din acest an. întrucît nu dis
pune în momentul de față. în 
gama sa de modele de automo
bile adaptate raliurilor europe
ne, in care viteza contează 
mai mult decît rezistența.

Surprind, de asemenea, alte 
două absente din prim-pianul 
valoric al probei de pușcă libe
ră 3x40 f : a trăgătorilor ame
ricani și a celor din R.D.G., ul
timii avind, hotărit lucru, un an 
slab. în cazul tirului de peste 
Ocean, locul liber lăsat de așii 
L. Wigger, Margareth Murdock 
sau Leny Bascham să dovedeș
te a fi... prea mare pentru ur
mașii lor, tineri și neexperi- 
mentați. Așa se face că dacă 
în alți ani locurile de frunte als 
topurilor erau împărțite, cu ciș- 
tig de cauză alternativ, intre 
sportivii sovietici și cei a- 
mericani, în 1980, țintașii din 
Statele Unite nu mai au nici 
un reprezentant în primii 10 
ai anului.

Ar putea mira liderul : en
glezul Malcolm Cooper, detașat 
împreună cu Boris Poliak 
(U.R.S.S.) la 4 și, respectiv, 3 p 
față de al treilea clasat. Este 
interesant curiosul său pro
gres : în 1977 el devenea 
campion european la Bucu
rești, în proba de pușcă liberă 
60 f.c. în care anunța o carieră 
strălucită. între timp, însă, 
el a atacat cu mult curaj, in
spirație și muncă pozițiile în 
picioare și în genunchi, nu s-a 
dat înapoi nici de Ia tragerile 
pe distanțe mari (300 m) si, 
fără să se impună clar. în 1980, 
la nici una dintre pozițiile pro
bei maraton (culcat, genunchi 
sau picioare) a adunat o cifră 
uriașă. 1179 p la... totalul lor, 
cifră de consacrare definitivă.

Radu TIMOFTI:

AGENDĂ DE FOTBAL
• Antony Pehnicek este noul 

antrenor al reprezentativei Polo
niei, înlocuindu-1 pe Ryszard Ku- 
lesza. In vîrstă de 33 de ani, 
Pehnicek este absolvent al Aca
demiei de educație fizică din 
Varșovia și a jucat în prima di
vizie poloneză, la Legia Varșovia, 
și Ruch Chorzow»

• Un tribunal din Viena l-a 
condamnat pe portarul echipei 
F.C. Austria, F. Koncilia, la 
o amendă de 100 000 șilingi. La 
4 octombrie 1980 în timpul me
ciului cu Grazer A.K., Koncilia 
l-a lovit cu capul pe jucătorul 
Gregoritch (G.A.K.). Federația 
austriacă îl suspendase pe Kon
cilia pe timp de 6 luni.

• Noua campioană a Argenti
nei este echipa Rosari® Central. 
Ea a pierdut returul finalei cam
pionatului, susținut în compa
nia formației Racing Cordoba, 
cu 2—0, dar a cîștigat primul joc 
cu 5—1. Rosario cucerește titlul 
pentru a treia oară.

• Cu începere din acesr an — 
anunță agențiile de presă — a 
fost interzisă vînzarea băuturilor

alcoolice pe stadioanele scoțiene. 
Orice contravenient va fi pedep
sit cu 30 zile de închisoare
0 Selecționata Cehoslovaciei 

va întîlni reprezentativa Boliviei 
la 25 și 27 ianuarie la Santa Cruz 
și, respectiv, la Paz. In continua
rea turneului din America Latină, 
echipa cehoslovacă va juca, la 2 
februarie la Lima, cu naționala 
Perului. Apoi, fotbaliștii ceho
slovaci vor evolua în Ecuador și 
Columbia, unde vor întîlni echi
pele reprezentative ale acestor 
țări.

O într-o partidă tur, contînd 
pentru semifinalele „Cupei ligii" 
Angliei, echipa Liverpool a învins 
cu scorul de 1—0 (1—0) pe Man
chester City. Cea de-a doua 
semifinală va avea loc la 27 ia
nuarie (meciul tur) între echipele 
West Ham United și Coventry.

• La Bordeaux s-a disputat 
meciul internațional amical dintre 
echipa locală F. C. Bordeaux șl 
formația S. K. Viena. Fotbaliștii 
francezi au repurtat victoria cu 
scorul de 5—0 (1—0) prin puncte
le marcate de Bracci (2), Giiesse, 
Gemmrlch și Soler.

NUL OLIMPIC ÎN PROBA DE TRIPLUSALT 
LA MOSCOVA : „Participînd la întrecerile 
Olimpiadei ’80, Viktor Saneev, triplu cam
pion olimpic la triplusalt, a demonstrat că 
nici în atletism vîrsta nu constituie un im
pediment în obținerea de mari performanțe. 
La rfridul meu, doresc să particip șl la J.O. 
de vară de la Los Angeles — 1984". Pentru

aceasta, atletul sovietic se pregătește cinci 
zile pe săptămînă, cite 2 ore, în caie figu
rează halterele, crosurile, exercițiile speci
fice precum și cîte 40—50 sărituri pe zi. 
Cîte va efectua el pină în 1984 ? O VOR
BIND DE VÎRSTA : recordmanul selecțio
nărilor în echipa de atletism a R.F.G. ră- 
mîne mărșăluitorul Gerhard Weidner, acum 
în vîrstă de 47 de ani • MUHAMMAD ALT, 
39 DE ANI LA 17 IANUARIE, nu renunță 
(sau nu este lăsat să renunțe...) la lupta

în ring. După cum s-a anunțat la începutul 
acestui an, fostul campion mondial la toa- I 
te categoriile a semnat un contract pentru 
a-1 întilni pe campionul european, englezul i 
John L. Gardner, la sfîrșitul lunii martie. 
Nu s-au anunțat încă sumele vehiculate și I 
locul disputei. • KARL-HEINZ RUMME- 
NIGGE (Bayern Munchen) a cîștigat — La I 
mare distanță (122 p față de cele 34 obți
nute de conaționalul său Schuster, de la I 
C.F. Barcelona) — al 25-lea „Balon de aur", 
decernat anual prin ancheta revistei „Fran- i 
ce Football". El s-a dovedit a fi în anul 
trecut nu numai un bun fotbalist, cl și un | 
inspirat... alchimist, reușind să schimbe 
„argintul" din 1979 în „aurul" din 1980. Șl i 
încă o remarcă : la ultimele cinci ediții ale 
„Balonului de aur", deținătorii prestigiosu- I 
lui trofeu sînt jucători din Bundesliga 
(chiar dacă nu toți sînt vest-germani. ca I 
de exemplu Simonsen st Keegan) ..DA IT A' | 
MAIL" DUPĂ FINALA „MASTERS"-ULUI I 

FEMININ DE TENIS dintre Tracy Austin 
și Andrea Jaeger : „...urmărind schimbul | 
de mingi, pornite din rachete ca din niște I 
ciocane, era ca și cum te-ai aștepta ^a 
Big Ben să facă o greșeală tocmai cînd se . 
pregătește să anunțe miezul nopții".

Paul SLAVESCU

• TELEX •
CICLISM • „Cursa de 6 zile" 

disputată pe velodromul din 
Bremen a fost cîștigată de pere
chea Gregor Braun (R. F. Ger
mania) — Rene Pijnen (Olanda) 
cu 115 puncte și un tur avans. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
perechile Patrick Sercu (Belgia) 
— Albert Fritz (R. F. Germania) 
și Daniel Clark — Don Allan 
(Australia).

HOCHEI • La Halle, în meci 
tur pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni", e- 
chipa finlandeză I.F.K. Helsinki a 
Învins cu 3—2 (2—0, 1—0, 0—2) e- 
chlpa Dynamo Berlin.

PATINAJ • In concursul inter
național de patinaj viteză de la 
Davos, finlandezul Jukka Salnela 
a cîștigat proba de 500 m, cu tim
pul de 38,06, iar Andreas Dietei 
(R. D. Germană) s-a clasat pe 
locul întîi în cursa de 10 000 m, 
cu 14:52,83. Rezultate din compe
tiția feminină : 500 m — Christa 
Rothenburger (R. D. Germană) 
11,74 ; 1 500 m — Natalia Petru- 
șeva (U.R.S.S.) — 2:11,93.

SCHI • „Cupa Mondială- Ia 
schi-fond a continuat la Castel- 
rotto (Italia) cu proba masculină 
de ștafetă 4 X 10 km în care 
victoria a revenit selecționatei 
U.R.S.S. II cu timpul de lh 
40:09,33. Pe locurile următoare 
s-au clasat U.R.S.S. I cu lh 
40:24.38 șl Suedia lh 41:16,92. 
O Competiția internațională pen
tru „Trofeul Bezrouk" a progra
mat la Donovaly (Cehoslovacia), 
în munții Tatra, . două probe. 
Cursa feminină de 5 km a fost 
cîștigată de canadiana Shirley 
Firth cu timpul de 18:17,10, iar 
cea de 15 km (masculin) a reve
nit finlandezului Aki Karvonen cu 
47:49,59. • Concursul internațio
nal de sărituri cu schiurile de 
la trambulină, desfășurat la 
Sapporo, a fost cîștigat de nor
vegianul Ole Brenseth care a to
talizat 234,8 puncte (cea mai lun
gă săritură a sa a măsurat 108 
m). Pe locul doi s-a clasat ja
ponezul Akimoto cu 255.6 puncte, 
urmat de finlandezul Toermcene 
cu 224,8 puncte.

ȘAH • Tradiționalul turneu in
ternațional de la Linares (Spania) 
va începe astăzi cu participarea 
a 12 mari maeștri internaționali. 
Pe lista participanților figurează, 
printre alții, campionul lumii 
Karpov (U.R.S.S.), Spasski 
(U.R.S.S.), Ribli (Ungaria), Lar
sen (Danemarca), Gligorici (Iugo
slavia), Bellon (Spania), Quinte
ros (Argentina) etc. Turneul va 
lua sfîrșit la 1 februarie.
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