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In județul bhașot
Cea de-a doua zi a vizitei a avut Ioc în aceeași at
mosferă de puternică angajare a locuitorilor acestor 
meleaguri de a munci strins uniți in jurul partidului, al 
secretarului său general, pentru transpunerea în viață, 
a sarcinilor ce le revin din documentele Congresului 

al Xll-lea al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii' Socialiste România, 
a continuat, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, vineri, 
16 ianuarie, vizita de lucru în 
județul Brașov, unde s-a întîl- 
nit cu colective de oameni ai 
muncii din importante unități 
industriale ale municipiului de 
reședință a județului.

Secretarul general_ al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
îosif Banc, Emil Bobu, Con
stantin Dăscălescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Dumitrache, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., Nica 
Ccaușescu și Virgil Hampn, se
cretari ai C.C. al U.T.C.

Cea de-a doua zi a vizitei de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul și muni
cipiul Brașov a avut loc în a- 
ceeași atmosferă de puternică 
angajare, de manifestare a ho- 
tărîrii oamenilor muncii din a- 
cest puternic centru economic 
și cultural al țării — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — de a munci 
strins uniți în jurul partidului, 
al secretarului său general, 
pentru îndeplinirea in cele mal 
bune condiții a sarcinilor nou
lui cincinal, pentru înfăptuirea 
importantelor obiective stabi
lite de Congresul al Xll-lea al 
Partidului Comunist Român, 
de Plenara Comitetului Central 
al Partidului din decembrie 
1980

Dialogul de lucru al to
varășului Nicolao Ceaușescu a 
început la întreprinderea de 
autocamioane Brașov, una din
tre cele mai mari și puternice 
unități industriale ale județului, 
și a continuat la Întreprinderea 
„Metrom".

Pe parcursul vizitei, miile 
de brașoveni au ovaționat în
delung, au aclamat cu înflăcă
rare pentru partid și secretarul 
său general, au urat din inimă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
tradiționalul „La mulți ani **, 
cu prilejul apropiatei aniversări 
a zilei de naștere, multă sănă
tate și putere de muncă, spre 
binele și prosperitatea națiunii 
noastre, spre fericirea poporu
lui nostru, pentru măreția 
României socialiste. Aceleași 
urări an fost adresate tovarășei

VOLEIBALIȘTII ROMANI
IN CUPELE EUROPENE

Astăzi și miine, echipele Dinamo și Steaua sus
țin meciurile retur din sferturile de finală în Cupa 
campionilor europeni și, respectiv, Cupa cupelor 
vizind, îndreptățit, calificarea în turneele finale 
(ambele echipe au cîștigat partidele tur). Dinamo 
întîlnește astăzi, în deplasare, echipa iugoslavă 
S.K. Veliko Grădiște, iar Steaua va primi mîine vi
zita formației vest-germarie U.S.C. Giessen. Amă
nunte despre aceste partide în pagina a 4-a.

Nicu Pop a depășit din nou blocajul jucă
torilor greci. Fază din meciul Steaua — 
Panathinaikos Atena. Foto : B. VASILE

CONCURS INTERNAȚIONAL
Azi și miine, in sala Dinamo

DE HALTERE
de la URBIS 

zilele
Halterofdii

București s-au întilnit 
trecute, in sala Giulești, într-o 
partidă amicală cu reprezen
tanții Școlii sportive „Speran
țele olimpice" din Sofia. Scorul 
a fost favorabil sportivilor 
bucureșteni cu 5—4, victoriile 
lor fiind obținute- de următorii: 
cat 52 kg — N„ Dragna 205 kg 
(90 la „smuls" — 115 la „arun
cat"), cat. 56 kg — P. Pavel 
230 kg (100—130), cat. 60 kg — 
N. Stanciu 180 kg (80—100), 
cat. 75 kg — T. Kiskallo 272,5 
kg (122,5—150) și la cat. 82,5 kg 
— P. Becheru 295 kg (125—170). 

Elena Ceaușescu, eu ocazia re
centei aniversări a zilei sale 
de naștere.

Desfășurată într-o atmosferă 
de intensă activitate pentru în
deplinirea în cele mai bune 
condiții a planului pe anul 
1981 și pe întregul cincinal, vi
zita de lucru efectuată • de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
zilele de 15 și 16 ianuarie, în 
unități economice din județul 
Brașov, urmată de întîlnirea eu 
activul de partid din județ — 
în cadrul căreia a luat cuvîntul 
secretarul general al partidului 
— se înscrie ca un moment de 
mare însemnătate în istoria a- 
cestor meleaguri intrate și ele, 
împreună cu întreaga tară, în
tr-o nouă șl înfloritoare etapă 
de dezvoltare multilaterală.

Importantele orientări și indi
cații date cu acest prilej de 
secretarul general al partidului 
în direcția obținerii unei cali
tăți superioare in toate dome
niile de activitate au gă3it și 
de această dată un larg și 
profund ecou in rîndul oame
nilor muncii — români, ma
ghiari, germani Și de alte na
ționalități —, care trăiesc și 
muncesc înfrățiți in acest ju
deț, însuflețindu-1 și mai mult 
in activitatea pe care o des
fășoară pentru înfăptuirea cu 
succes a directivelor Congresu
lui al Xll-lea al partidului, a 
întregului program de edificare 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Totodată, vizita de lucru a 
secretarului general ăl partidu
lui, viul dialog cu făuritorii 
bunurilor materiale din unită
țile care l-au avut ca oaspete, 
au constituit minunate prilejuri 
pentru locuitorii acestui județ 
de a exprima dragostea nețăr
murită și aleasa stimă pe care 
le nutresc fată de activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
consacrată înfloririi continue a 
României socialiste, ridicării 
nivelului material și spiritual 
al întregului popor, precum și 
de a adresa iubitului conducă
tor al partidului și statului nos
tru, cu ocazia apropiatei ani
versări a zilei sale de naștere, 
urarea fierbinte de viață înde
lungată, de multă sănătate și 
putere de muncă în fruntea 
partidului șl statului, spre glo
ria și fericirea întregii noastre 
națiuni.

0 IMPORTANTĂ ÎNTRECERE
LA TIR REDUS „CUPA DE IARNA-

la 
Și

Cei mai buni trăgători 
probele de 10 metri, pușcă 
pistol cu aer comprimat, se în- 
tilnesc, azi șl mîine, in sala 
de tir din parcul sportiv Di
namo din Capitală, pentru a-și 
disputa întâietatea in competi
ția dotată cu „Cupa de iarnă". 
La întreceri participă țintași 
invitați de federația de specia
litate, cei care au obținut re
zultate mai bune la ultimele 
două întreceri de amploare —

tfiblfotaa M. Hunei Beri 
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la Baia Mare;

H. C. MINAUR

Ultimul tur al Diviziei „A" de bocncl

„LA CE SCOR CÎȘTIGĂM SINGURA 
PROBLEMĂ DE IERI A FAVORIȚILOR

Atac al echipei Dinamo, purtat 
meciul Dinamo — Metalul Sf.

national de hochei, 
favorite (Dinamo, 
Sport Club Miercu- 
au obtinut victorii la

Ieri au început. în Capitală, 
jocurile ultimului tur al cam
pionatului 
Echipele 
Steaua și 
rea Ciuc) 
scor, făcindu-și astfel „încălzi
rea" înaintea întîlnirilor dintre 
ele, pe care publicul bucureș
tean le așteaptă cu interes, 
pentru echilibrul pe care-1 pro
mit. ca și pentru spectaculozi
tatea pe care, de regulă, o 
oferă.

DINAMO — METALUL SF. 
GHEORGHE 12—0 (0—0, 9—0,
3—0). La început, liderii clasa
mentului au luat în glumă a- 
ceastâ partidă cu ultima clasa
tă și, ca urmare, prima repriză 
s-a încheiat cu un surprinzător 
scor alb, care ne-a amintit un 
meci anterior dintre aceleași 
formații, tot la București, în 
actualul campionat, în care di- 
namoviștii au cîștigat greu, cu 
8—7 ! La prima pauză, antreno
rul Eduard Pană le-a spus, 
desigur, jucătorilor săi... ce 
se cuvenea și, ca urmare, intre 
minutele 22 și 29 scorul a a- 
juns... 7—0 I Din acest moment, 
partida era practic încheiată ; 
Dinamo l-a scos din poartă pe 
Gh. Huțan (introducindu-1 pe 
tînărul Constantinescu) și a 
rulat și alți tineri din lot. De
pășiți în pregătire fizică și — 
mai ales — în tehnica patina
jului și controlul pucului, jucă-

„Cupa României" și Campiona
tele naționale de sală compo- 
nenții loturilor naționale. „Cu
pa de iarnă" va constitui un 
important test înaintea a două 
mari confruntări internaționale 
— Balcaniada (27—31 ianuarie 
în Iugoslavia) și Campionatele 
europene de sală (26—28 fe
bruarie in Grecia). Atît azi cît 
și mîine concursul începe la 
ora 9. 

de Tureanu ji Axinte. Fază din 
Gheorghe (12—0) disputat ieri. 

Foto : V. BAGEAC

Sf. Gheorghe (care fă- 
primă repriză remar-

torii din 
cuseră o 
cabilă, prin ambiție și decizie

Rodu URZICEANU

(Continuare in pag a 1-a)

Anișoara Cușmir, Gheorghe Lina și Vali Ionescu, trei dintre 
speranțele atletismului nostru pentru Universiadă.

Foto : Dragoș NEAGU

CAROL CORBU:

IN IULIE, GHEORGHE LINAzz

Sala de la complexul „23 
atotcuprinză toa rea 

a atletismului 
pare un furni- 
de Vîrf este di- 
jur de ora 10, 

copiii și

August", 
„umbrelă" 
bucureștean. 
car. Punctul 
mineața, în 
cînd cei mici 
juniorii secțiilor din Capitală 
— nu și-au terminat pro
gramul, iar „cei mari" își 
încep încălzirea.

Cine sînt „cei mari"? Sînt, 
gindindu-ne la principalul 
obiectiv al anului. atleții 
care se pregătesc pentru 
Jocurile Mondiale Universi
tare. Mai bine spus, o parte 
din cei care și-au propus 
să cucerească medalii Ia 
marea cqmpetiție a verii...

Primul candidat pe care 
vi-1 propunem v-ar putea 
surprinde. Săritorul in lun
gime Gheorghe Lina nu 
este un nume în atletismul 
nostru ; mai bine-zis 
este încă. Antrenorul 
care nu este altul 
Carol Corbu — ce 
trec anii ! parcă ieri

nu 
său, 

decit 
repede 
urmă-

INTlLNEȘTE PE
Ț.S.K.A. SOFIA1

In cupa cupelor
LA HANDBAL

Sala sporturilor din Baia 
Mare găzduiește astăzi, ta- 
cepînd de la ora 17,15, meciul 
dintre H.C. Minaur șl Ț.S.K.A. 
Septemvriisko Zname Solia, 
contând ca tur al dublei manșe 
din cadrul sferturilor de finală 
ale Cupei cupelor <a handbal 
masculin. Cele două formații 
iși vor disputa returul în ziua 
de 24 ianuarie, la Sofia Parti
da de la Baia Mare va fi con
dusă de cuplul Fulop — 
drey (Ungaria).

Celelalte meciuri din 
sferturilor de finală ale 
cupelor : TUS Nettelstadt — 
Calpisa Alicante, Atletico Ma
drid — Empor Rostock și Me- 
falloplasiika Sabac — Elektro- 
mos Budapesta.

Szen-

cadrul
Cupei

I

I

I

I

îi res-

fruntea 
în 

cîștiglnd 
is- 

gindin-

ream cu sufletul La gură 
performanțele celui mai bun 
„cangur" român din istoria 
probei — ne încredințează 
că, în iulie, elevul său va 
sări 8 metri. (Cifra pe care 
ne-a spus-o este de fapt 
mai mare dar ne-a rugat să 
păstrăm secretul și 
pectăm dorința.. )

Gheorghe Lina a încheiat 
sezonul trecut in 
listei săritorilor noștri 
lungime (7,87 m) 
și titlul național. Sînt 
prăvi remarcabile 
du-ne că are in spate doar 
trei ani de atletism. Va îm
plini 22 de ani la 13 apri
lie,- s-a născut la Aninoasa, 
lingă Cîmpulung Muscel are 
1,84 m înălțime și 70 kg. 
a început atletismul în 1977 
la Clubul sportiv școlar din 
Curtea de Argeș sub indru-

Vîadimir MORARU

(Continuare in oag 2-3>



Divizia „A“ de baschet

ESEUL, 0 REALIZARE PERSONALĂ; IMPOSIBILĂ 
ÎNSĂ FĂRĂ CONTRIBUȚIA ÎNTREGII ECHIPE!

A

Ieri, Farul — I. C. E. D. 73-70

Dialog cu Internaționalii fLORICĂ nilRARIli $1 
pentru care.. eseul nu arc

ALEXANDRU RĂDULESCU, 
sccrctc

ESEUL — este 
de rugby, pen- 

modalitatea 
Față

Incercarea — 
pentru o echipă 
tru un rugbyst. 
Ideală de a se exprima, 
de lovitura de picior este, dacă 
vreți, precum poemul fată de 
sonet sau. ca să rămînem în li
mita unor termeni mai apro- 
plați de sport, precum o cursă 
cu automobilul fată de una cu 
motocicleta.

Pe această temă am purtat 
o discuție cu doi ași ai eseului. 
FLORICA MURARIU și ALE
XANDRU RADULESCU, rug- 
byști din generații diferite, dar 
legați prin unul și același mare 
talent și dragoste față de balo
nul oval, pentru care eseul nu 
cunoaște secrete.

Primul este deja un consa
crat. fiind cel dinții român in
vitat să joace într-o selecțio
nată mondială. El. Florică. 
unor țărani cooperatori din 
tocul 
joace 
„Parc 
ridică 
rică (26 de ani la 28 martie, 
de 26 de ori internațional „A”) 
este un rugbyst de notorietate 
europeană. A jucat si pe Arms 
Park șl pe Lansdowne Read, 
consacrate temple ale ..ovalu
lui" britanic. Mare îndrăgostit 
al eseului, Florică a fost mai 
Întotdeauna la înălțime. Atacul 
său drept pe ținta adversă, cu
rajos. este o îneîntare si. tot
odată. o garanție că echipa sa 
va cîștiga teren ori de cite ori 
balonul îi trece prin mină. Anul 
trecut, in octombrie, evoluția sa 
pe terenul centenarului 15 en
glez Leicester Football Club a 
produs o adevărată senzație : 
a culcat DE PATRU ORI ba
lonul în terenul de tintă al ce
lei mai hune formații de club 
din Anglia a momentului. șl 
asta în timnul limită al celor 
80 de minute afectate partidei 
care era iubii iară (englezii, cu 
7 internaționali „A", iși serbau 
100 de ani de existentă) și a 
fost cîștisată de ai noștri cu 
39—7. comportamentul rugbyș- 
tilor români fiind apreciat cu 
deosebită căldură de Întreaga 
presă britanică, isprava lui Mu
rariu trecînd, se înțelege, drent 
can de afiș.

Cel de al doilea. Sandu Ră- 
dulcscu, provine dintr-o fami
lie de rugbyști : tatăl, ne vre
muri. a fost un cunoscut inter-

fiul 
Mi

să 
pe

Botoșanilor, chemat 
în inima Parisului, 
des Princes". Frumos te 
uneori rugbyul I Azi Flo-

pilier al formației 
Locomotiva Grivlta

național, 
campioane 
Roșie, după ce mai înainte apă
rase culorile Constructorului. 
Așadar, Sandu a avut dintr-un 
început un bun profesor. în fa
milie. A luat con
tact cu balonul o- 
val la fosta Școală 
sportivă nr. 2, un
de rugbyul era pre
dat de harnica Ma
riana Lucescu. La 
16 ani a trecut la 
Sportul studențesc 
(acolo unde, tatre 
timp, tatăl, Theo
dor, devenise an
trenor), iar peste 
un an debuta ta e~ 
chipa primă, a se
niorilor, ta Divizia 
„A" (asta se petre
cea în 1976). As
tăzi. Sandu a de
venit pe deplin 
matur (23 de ani 
la 27 martie), are 
un gabarit impre
sionant (1,90 și 97 
kg) și de doi ani a 
trecut sub culorile 
clubului Steaua, 
coleg de echipă — 
de cîtva timp șl de 
linie (a treia) — cu 
Florică Murariu. 
Sandu Rădulescu a 
avut in națională 
un debut fulmi
nant, jucînd anul 
trecut ta luna mai 
ta partida din cam
pionatul european 
cu „15“-le Uniunii 
Sovietice 
prin 
ciul 
trei 
ției ________ ..
autentic hat-trick, dacă ar fi să 
împrumutăm termenul din fot
bal. Reprezentant al noului val. 
înaintaș linia a treia. Sandu 
și-a dovedit rapid apetitul 
pentru eseu.

Ce înseamnă pentru voi 
scrierea unui eseu 7

— FI. M. : Cînd „dau"

gea ovală pe Litoral, la Farul, 
profesor fiind Traian Doiciu, e- 
ram atras de mingea ovală ca de 
un magnet. îmi plăcea s-o iau 
in mină, să fug cu ea pină în 
terenul adversarului si s-o culc

Cu meciurile desfășurate ieri, 
In Capitală și la Cluj-Napoca, 
Divizia „A" de baschet s-a a- 
propiat de încheierea ediției a 
32-a. Miine vor avea loc meciu
rile penultimei etape, iar dumi
nică dimineață, după desfășura
rea tradiționalului derby Steaua 
— Dinamo, publicul, prezent în 
sala Floreasca, va asista 
tivitatea de premiere a 
oanei. Rezultatele de

Ia fes- 
campi- 

ieri :

73—TO

echipa sa mai avea sorți de 
izbîndă). Cit privește „ai mele" 
opuse jocului tehnic al echipei 
antrenată de Al. Boloș, aces
tea s-au redus (ne referim la 
repriza secundă, cînd a fost 
hotărit rezultatul) la o așa-zisă 
apărare în zonă, de fapt mi- 

numește 
modern.

mare a ceea ce se 
defensivă în baschetul

de
9,
22,
12, 
4.

Umăr la umăr Florică Murariu (cu balonul) 
și Alexandru Rădulescu (in spate) in cău
tarea eseului...

pionat
(Fază din meciul de cam- 
Steaua — Farul).

(23—6), 
faptul că. in 
de debut, 

eseuri In ținta 
sovietice, realizînd

remarcabil 
chiar me- 
a Înscris 

forma- 
un

său

in-

un 
eseu resimt o imensă bucurie, 
cu atit msl mare cu cit simt 
că-i a întregii echipe. Și nimic 
nu-ți poate da o mai mare sa
tisfacție decit entuziasmul co
echipierilor, al antrenorilor, al 
suporterilor din tribune. De 
cînd am deprins jocul cu min-

'PREGĂTIRI PENTRU UNIVERSIADA ’81 1
(Urmare din pag 1)

lui Vladimir Toma. 
1977 a 

în 1978, 
Steaua, 

acfiv a- 
de

6,96 m in 
la 7,30 m

venit la

pămint. S-o simt dedesubt.Pe _ 
odată cu mirosul ierbii, senza
ția pe care am păstrat-o din 
copilăria petrecută acasă.

— Al. R. : Eseul este reflec
tarea unui efort colectiv, rea
lizarea sa este individuală, dar 
satisfacția rămine colectivă, a 
tuturor coechipierilor de la nu
mărul 1 la 15 (la lovitura de 
picior realizarea e pur' indivi
duală 1). E drept, că uneori si 
eseul poate fi o „creație" per
sonală, dacă urmărești balonul 
pe tot terenul, dacă te bați voi
nicește, fără menajamente, 80 
de minute, dacă vezi cimpul de 
joc și judeci faza dinainte, ca 

la 
Si

1
1
I

marea 
De la 
„sărit" 
cînd a 
Corbu era săritor
tunci. dar impresionat 
calitățile Iul Lina l-a deve
nit mai Intîi sfătuitor, apoi 
antrenor.

Care sînt aceste calități 7 
Proaspătul antrenor iși ju
decă obiectiv protejatul 
„Are detentă foarte bună, 
viteză și o forță naturală 
deosebită. Stă mai slab in 
privința mobilității, mai a- 
vem destul de lucrat și în 
ceea ce privește îndemâ
narea A început tîrziu 
sportul și a ajuns la pla
fonul actual datorită calită
ților înnăscute. Ce îi lipsește 
se poate îndrepta mai ușor 
și de aceea cred că poate 
ajunge săritor de bun ni
vel internațional. Un sin
gur pericol : să nu se mul
țumească cu puțin, să în
țeleagă că greul de-abia a- 
cum începe".

1701 nădăjduim că Lina va 
urma cel mai bun exemplu 
pe care 11 are la îndemînă : 
cariera lui Carol Corbu 1

Rămînem lîngâ groapa de 
săritură ta lungime pentru 
a consemna și ambițiile ce
lor mai bune săritoare ale 
momentului. Vall 
este lidera probei ta 1980 cu 
6,54 m, Anișoara 
junioară anul trecut, a sărit 
doar cu un centimetru mal 
puțin (avtad și o săritură 
de... 6,55 m, dar cu vîrrt 
prea puternic). Un nou duel 
în perspectivă 7 Da. și un 
obiectiv comun : o nouă 
cifră pe tabelul recordma
nelor țării, adică o săritură 
mai lungă de 6,82 m, atit 
cit a sărit Viorica Viscopo- 
leainu în 1968, la Ciudad de 
Mexico...

—Atieții noștri pregătesc 
acum, iama, „carul" per
formanțelor de la vară, cu 
gtadul de a șterge datoriile 
sezonului trecut. Marea oca
zie a Universiadei nu 
buie ratată !

Ionescu

Cușmir,

I

la șah, ca să curgă totul de 
sine. Atunci eseul iți este 
mai drag, îl simți ai tău...

♦
Dar. adăugăm noi. cel care 

vrea să înscrie eseuri, cit mai 
multe eseuri, acela trebuie să 
muncească înzecit să-și „lucre
ze" permanent TEHNICA; pen
tru că, dacă ea, nu e desăvîr- 
șltă. se poate anula efortul unei 
întregi echipe aflate ta căutarea 
celei mai 
taculoase 
act de 
sportivă

Dimitrie CALUMACHI

frumoase si mai spec- 
exprimări rugbystice. 
adevărată maturitate

Cronica sportivă
a vacanfci

FARUL — I.C.E.D,
(42—34). într-unul din meciuri
le care doar teoretic mai puteau 
influența clasamentul frunta- 
șelor, constănțenii au obți
nut o frumoasă și meritată vic
torie, la capătul unui meci pe 
care l-au dominat majoritatea 
timpului, impuntadu-se prin o- 
mogenitate. tehnicitate și prin 
respectarea Întocmai a dis
ciplinei de joc, față de adver
sari și față de arbitri. în con
trast, I.C.E.D.-ul a avut mo
mente ta care reproșurile intre 
coechipieri au afectat potenția
lul de joc (din nou s-a „remar
cat" Grădișteanu care, dealtfel.

' a și fost sancționat cu o gre
șeală tehnică ; fiind a cincea 
greșeală, respectivul a fost eli
minat ta finalul partidei, cind

zile :
Steaua 

(4—0), Di- 
I.C.E.D. (4—0) Farul 

■■ i, de la 
C.S.U. Bra- 

- Rapid 
Dinamo

Programul ultimelor 
azi, de la ora 15,30 :
— C.S.U. Brașov "
namo ___
— Rapid (3—1) ; mîine, 
ora 8,30 : Farul 
ȘOV (2—2), I.C.E.D. 
(3—1) și Steaua — 
(3-1).

rioade 
Spinu 
Carpen 
gonaru 
Chircă
autoritatea 
arbitrii A. 
Took au ac 
tribuție la 
partidei. (I 

DINAMO
C.S.U. BRA 

STEAUA 
(43—35).

s-a dis- 
dat 

min. 33).

Drept urmare, Farul 
tanțat la un moment 
16 puncte (67—51 ta 
avantaj care a scăzut treptat 
atunci cînd bucureștenii s-au 

' hotărit (dar cam tîrziu) să 
aplice apărarea om la om și 
chiar presingul temporar. Au 
înscris : Băiceanu 28, Radu 19 
(deosebit de util prin maniera 
inteligentă și sigură ta care 
a coordonat acțiunile echipei 
și prin coșurile înscrise in pe-

MAI MULTĂ ATENȚIE 
KARTINGULUI ÎN 1981!

Campionatul republican 
karting, desfășurat 
etape (trei la Galați, 
Cluj-Napoca) a avut 
14 echipe formate din 
tineri. Întrecerea a 
evidentă valoarea echipei U- 
nirea Tricolor București (pre
ședinte Otto Holtzman), de de
parte cea mai bună formație a 
campionatului, cîștigătoare a 
titlului pe ephipe, cit șl a 
3 din cele 5 titluri individuale 
puse în joc. De asemenea, este 
de remarcat saltul valoric al 
formației L.I.A. (Liceul indus
trial auto), din Timișoara, care 
dintr-o 
coada 
1979) a 
precum .
formațiilor C.S.U. Brașov, Cal
culatorul București, Pegas Arad, 
IRA și Mucart din Cluj-Na
poca. Menționînd că reușita 
campionatului s-a datorat în 
mare măsură entuziasmului și 
capacității organizatorilor. Pu
blicăm primii clasați în di
feritele clasamente : fete : 1.
Renate Fuss (Un. Tr.), 2. Ta
mara Petre (Calculatorul), 3. 
Mariana Măltaaș (Mucart) ; 
50 cmc juniori — 1. M. Ostoin 
(L.I.A.). 2. P. Niculescu (Un. 
Tr.), 3. M. Novac (Pegas Arad) ; 
50 cmc seniori — 1/ U. Sverak 
(Un. Tr.). 2. E. Popa (Mucart), 
3. N. Grecan (Calculatorul) ; 
125 cmc — 1. E. Petrescu (Un. 
Tr.), 2. Gh. Ostache (Un. Tr.), 
3. C. Mtaovici (Un. Tr.) ; 175 
cmc — 1. L. Ștefan (Hidrotch-

la

de
In cinci 
două la 
la start 

copii și 
scos în

formație modestă (în 
clasamentului în anul 
ajuns vicecampioană, 
și comportarea bună a

nica Constanța), 2. Ci. Ion (Un. 
Tr.), 3. S. Budu (Un. Tr.) ; e- 
chipe — 1. Unirea Tricolor, 2. 
L.I.A., 3. CSU Brașov, 4. Cal
culatorul, 5. Pegas Arad.

Activitatea de karting a
înregistrat ta anul 1980 unele 
succese pe plan tehnic-ca-
litativ, la care am adăuga 
și participarea promițătoare 
a unor sportivi (Petrescu, Budu, 
Pescaru, Ostache, Ștefan) la 
concursurile 
la Riga și Vrața. Totuși, 
cuvine a menționa că : 
sport tehnico-aplicativ 
merita să se bucure de 
mai multă atenție, atit 
partea Federației de automo
bilism și karting din cadru! 
A.C.R., cit și a cluburilor și 
asociațiilor din țară. Numă
rul de echipe participante în 
campionat a fost destul de mic ; 
kartodrbmul de la Roman a 
fost lăsat să se deterioreze; nu 
se ajunge la o soluție pentru 
asimilarea construcției 
karting românesc, deși 
iecte există (lipsă ce 
terminat, descreșterea 
mărului de copii pracțicanți ai 
acestei 
Ies, toate 
bleme pe 
specialitate 
zolve încă 
tru sezonul 
tind, 
tea Comisiei de karting care 
nu este întotdeauna corespun
zătoare.

Modesto FERRARIN1

Ostache, Ștefan) 
internaționale de 

se 
acest 

ar 
mult 

din

unui 
pro- 

a de- 
nu-

discipline). Binetațe- 
acestea sînt pro- 
care federația de 
trebuie să le re

de pe acum pen- 
următor. reglemen

ta primul rînd. activita- 
Comisiei

PANDURII" PADEȘULUI PREGĂTESC
NOTE BUNE ÎN CATALOAGE

18 IANUARIE 1981 
TRAGEHE SPECIALĂ

BANI 
AUTOTURISME

SI EXCURSII peste how<e

Astăzi — ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor I

FORMULA TEHNICA A- 
VANTAJOASA : 7 extrageri 
In 3 faze, cu un total de 
64 numere 1 ȘANSE SPO
RITE DE A CÎȘTIGA : • 
autoturisme „Dacia 1300“ sau 
„Skoda 120 L“ • excursii 
peste hotare • 50 000, 10 000, 
5 000 lei etc.
BILETELE DE 25 LEI VA
RIANTA PARTICIPA LA 
TOATE EXTRAGERILE 1 
încercați și dv. șansa de a 
vă număra printre marii 
ciștigători 1

La școala din Padeș clasele au 
rămas pustii — șl nimeni nu se 
miră, doar e vacanță — dar au 
rămas goale șl sala eu cele pa
tru mese de ping-pong șl cea 

— - ■ ■ cu eîm-
Și negre 

ide jocurilor de șah șl sala de 
gimnastică. Să fi uitat copiii de 
aici pasiunea lor pentru 'sport, 
despre care h s-a dus, de mult, 
vestea tn țară 7 Ne vine în minte 
® secvență despre ei : la o fi
nală pe Județ a „Dacladei", la 
Tg. Jiu, anul trecut, cineva spu
nea : „Dacă au venit „Pandurii" 
din Padeș vor clștlga tot ceea ce 
se poate cîștiga. Au talent, nu 
glumă...". Nu au cîștlgat chiar 
„tot", dar au cucerit nu mal pu
țin de 18 titluri de campioni ju
dețeni. 18 campioni tn aceeași 
comună. „Pandurii" din Padeș t 

Dar unde erau acum 7 „Copiii 
iul Popescu 7 Cu mic, cu 
la săniuș" — ni se spune, 
destul săJțl porțl privirile 
dealurile din jur ca să te 
vingl...

n găsim pe prof. Constantin 
Popescu, un tlnăr numai viață, 
cu obrajii roșii, ca al copiilor, 
cu vorbă precipitată. „De clnd 
am așteptat noi zăpada asta t 1 
Sînt condiții ideale pentru miș
care in aer liber, pentru antrena
mente Ia toate disciplinele spor
tive". Șl ne explică de ce „la 
toate disciplinele". Sportivii din 
Padeș s-au distins. pină acum, 
îndeosebi la fotbal — profesorul 
lor are specializarea tn fotbal —, 
la tenis de masă (prof. Popescu, 
își face acum specializarea și în 
această disciplină), la volei șl 
șah. la tenis de cimp. Dar lată-1 
anim pe Gheorghc Șaman șl 
Elena Ilie, pe Gabi Popescu —

care găzduiește mesele 
puri m pătrățele albe ;

CLUJ-NA 
lefon). Uh 
MIȘOARA 
IAȘI 98—9! 
dintre cele 
țești a făcu 
dă bascheți 
o calitate c 
în mare 
captivantă 
renii au fă< 
un adevăra 
repriză. In 
șenil, luptîr 
la epuizare, 
bilă cursă 
iată, insă, i 
handicapului 
cianu 33, A 
(pentru „U“ 
Boișteanu 2 
tru Politehn

UNIVERSI 
NAPOCA - 
(52—41; 79—'

C.S.U. SIB 
RADEA 64— 
palii realiza 
Takacs 14, 
C.S.U.), res; 
Kosa 14, Vt 
namo).

Mî-cea

CAMP
c/

Lideri
EFORIE NO 

fon). După « 
rie de victori 
tulul, Elisa) 
șl-a permis „ 
da a 9-a, rei 
partida susțin 
tor. Rezultatul 
Înregistrat, d< 
Urnirile Llgla 
Baumstark, 
— Maria Albi 
g&Iea — Mar 
revenire de : 
a Înscris a tr 
neu, intreetnd 
Viorica tones 
s-au Întrerupt 
viei (cu negri

Mirce
Dimineața zi 

vată întrerupt 
grame* 
termin n 
dă ! Esw drei 
tre ele situațh 
și rezultatul a 
ră ca jocul s< 
„Recolta" cea 
nat-o marele n 
care a cîștiga 
Ungureanu, a 
partida amînat 
cu Ghindă, ac 
care, firește, 
partea supei 
tulul. Iată și 
Vaisman — N 
țescu — Ungur 
— Gh’țescu 1- 
Valsman 1/2—’ 
nescu 1—0, C
0—1, ȘtefanoV

După amiază 
Ghindă (cji ne 
victorie rapidă 
Valsman (cu a

VATRl

capricii 
lucrării

mare, 
Și-l 

spre 
con-

greulat 
ptrtlet de sanie 
de pe Dealul X, 
tlvă a fost — 
punct pe un t 
astfel că, încă 
zile, s-au putu 
rfrl de ahtrens 
condiții, a fost 
marea concurse 
a sezonului car 
tăzi șl mîine. I;
tre cel mal bui 
din Brașov, Bu 
Sinaia șl, bineîi 
Dorn ei.

• Tot stmbătă 
ta Austria, pe ,

Dealurile sint acoperite de zăpadă, pirtiile sint excelente pen
tru întreceri in cadrul „Daciadei ‘ “Foto : Dragoș NEAGU
fiica profesorului — șl Constan
tin Mitu, pe alți campioni de te
nis de masă șl șan, pe schiuri, 
la săniuș, pe pirtil și derdelu- 
șurt. „Sporturile de Iarnă dez
voltă forța șl agerimea, curajul 
șl voința de a învinge. Ele ascut 
Inteligența copiilor — de care au 
atîta nevoie — ne spune tînărul 
profesor. Ne pregătim să atacăm 
noi performanțe In etapa de 
iarnă a „Daclaidel", dar și note 
mal bune in trimestrul II".

Ne-a Impresionat entuziasmul 
cu care prof. Popescu vorbește 
despre elevii săi, dorința lui de 
a-1 face cunoscuțl pe terenurile 
de sport, In Județ șl, de ce nu, 
mai departe. Am încercat să 
aflăm de unde această pasiune.

și 
nu 
la 
departe, a muncit, și s-a întors 
acasă să fie dascăl pentru alfî și 
alți copii", Popescu este fiu al 
Padeșulul șl-i mîndru de aceasta.

Sînt zile de vacanță... La școala 
din Padeș, ca la atîtea altele din 
țară, e liniște. Copiii, aproape 
490 de copil, sint plecați cu pro
fesorul Constantin Popescu la 
schi, la săniuș. se pregătesc pen
tru noi performanțe sportive șl.., 
note cft mai bune în cataloage. 
Vor să fie demni de numele pe 
care-1 poartă asociația lor spor
tivă : „Pandurii-.

n-a fost greu să aflăm, „poar 
de mult era și el ca ei, aici, 

Padeș. S-a dus la școală mai

Viorel TONCEANU

UN INTER
PATH

Ajuns la a p. 
cursul intemații 
viteză, organizai 
reuni astăzi gl 
naturală din M3< 
tivi din R.D. G. 
Ungaria, U.R.S.S

După cum se 
fi prezențl aJerj 
• veche tradiție 
mură sportivă, 
tor Întreceri, pat
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LOTUL REPREZENTATIV
PLEACA ASTAZI IN 0REC1A

Divizionarele „A**

pregătesc returul

Pașca 10. 
respectiv 

i 14, Po- 
Pcirov 8, 
etența și 
i condus, 

și Fr. 
antă con- 
ișurare a 
JLESCU). 
ȘTI — 
7 (60—36) 

73—65

I
I
I

mai anunțat, 
astăzi compo- 

reprezentativ 
un 
In 

acestei 
s-au 

seară, în Capitală, 
pe cei

După cum am 
începind 
nenții 
vor 
de 
în 
selecționabilii 
joi 
tă-i pe cei 18 jucători care 
astăzi, la ora 14,30, vor pleca

de 
lotului 

întreprinde 
trei jocuri 
vederea

turneu 
Grecia, 
acțiuni, 

prezentat, 
Ia-

Programul „tricolorilor" a cu
prins, ieri, două antrenamente : 
dimineața — fizic, la Pădurea 
Bănoasa ; după-amiază, — fi- 
zic-tehnic, pe terenul Combina
tului Poligrafic. In cursul aces
tei dimineți. înaintea plecării, 
antrenorii 
și Victor 
gramat un ultim antrenament,

Valentin Stănescu 
Siănculescu au pro-

STEAUA VREA SA REDEVINĂ... STEAUA
• Operațiunea renovare înlr-o importanta etapă • Plinea, dștiââtorui „cursei
speranțelor" • Lup(â arca pentru titularizare m linia

va avea Marcel Râducanu în linia
de mijloc 9

de atac ?
Le „secunzi?

(prin te- 
l’EA TI- 
EHNICA

Partida 
e studen- 
iropagan- 
fiind de 

u acțiuni 
evoluție 
Tiniișo- 

opăciauu, 
in prima 
doua, ie- 
tr, pînă 
o verita- 

•e, inche- 
reducerea 
i : Copă- 
1, Ilie 16 
ilescu 31, 
i 14 (pen-

I
Lotul reprezentativ, 
antrenament.

în fața hotelului Parc, înaintea plecării la 
Foto : I. MIHÂICÂ

CLUJ-
98—100 I

și Speria tu 
M. Zamfir, 

Al. Nicolae

AMO O- 
). Princi- 
iegy 17, 
I C 
nbuli 
entru Di-

I
(pentru I
uli 16, J

Cor-'«D. I

la Atena : Iordache 
— portari ; Negrilă, 
Ștefănescu, Sameș, 
și Munteanu II — fundași ; Ți- 
eleanu, Beldeanu, Iordănescu, 
Stoica și Bălăci — mijlocași ; 
Crișan, Țălnar, Cămătaru, Cîm- 
peanu II și M. Răducanu — 
înaintași. Dintre aceștia, nu
mai Iordache acuză o ușoară 
leziune musculară, dar sînt 
speranțe ca el să fie apt de joc 
în cîteva zile.

care se va desfășura pe aleile 
Pădurii Băneasa. Lotul va fi 
condus de Ștefan Covaci, vice
președinte al F.R.F. cu proble
me tehnice. Mai fac deplasarea 
medicul Dumitru Tomescu și 
masorul' Nicolae Parcea. După 
toate probabilitățile, lotul re
prezentativ va juca la 21 ianua
rie, în insula Creta, cu o selec
ționată locală, la 25 ianuarie 
cu Panathinaikos Atena și la 28 
ianuarie cu Olimpiakos Pireu.

BULETIN INFORMATIV : Lo
tul steliștilor s-a adunat la 7 ia
nuarie. După vizita medicală și 
cîteva zile de antrenamente la 
București, „întreaga expediție" a 
plecat la Brașov unde va rămâne 
pînă la 24 ianuarie. Au partici
pat — la prima fază 
rilor, sub conducerea 
lor Gh. Constantin și 
ceanu, ajutați de dr. 
gescu și masorul Gh. 
următorii jucători : 
Toma (portari), Anghelini, Rotar, 
Sameș, FI. Marin, Agiu, Nițu, I. 
Gheorghe (fundași), Zahiu, Stoica, 
Iordănescu, Isaia, Matefj (mijlo
cași), M. Răducanu, A. Ionescu, 
Jurcă. Bolba, Ralea (de la F.C. 
Argeș), Cernescu (de la Politeh
nica Iași) Stingă (de la Aurul 
Brad), pentru ultimii doi tratati
vele de transferare sînt în 
curs. Minea a efectuat întreaga 
perioadă a pregătirilor cu lotul 
de tineret ; de joi au plecat la lotul 
reprezentativ Iordache, 
Stoica, Iordănescu și M. Rădu
canu. Ralea, care a fost 
de menise, suferă acum de 
drartroză și nu poate efectua 
programul de antrenament fiind 
necesară, se pare, o nouă 
venție chirurgicală.

PROGRAMUL VIITOR î 
liștii de la Steaua revin la 
nuarie la București unde 
continua antrenamentele pînă 
31 ianuarie, cînd vor pleca 
Bulgaria, la Pe trie. Acolo 
participa la un turneu alături de 
formații bulgare, iugoslave șl so
vietice. în continuare, echipa 
bucureșteană va mai susține două 
partide cu formații bulgare. La 
14 februarie este perfectat, la 
București, jocul cu Lfcgia Varșo
via.

a pregăti
an trenori- 
C. Creini- 

M, Geor- 
Tufaru — 
Iordache,

Sameș,

operat 
hl-

inter-

fotba-
24 ia- 

vor 
la 
în 

vor

ATE • COMPETIȚII CAMPIONATE. COMPETIȚII

Ca să-i mai întrebi _ ______
la Steaua, ce doresc să realizeze 
în noul sezon apare chiar ca © 
Întrebare â la Gîgă... Știe toată 
lumea ce urmărește formația 
unui club, atît de reprezentativ 
pentru fotbalul nostru, aflată me
reu în lupta pentru titlu sau 
cupă (tentative, ambele, încunu
nate de-a lungul anilor de suc
ces) și care întâmpină startul de 
primăvară de pe un loc (medio
cru). al clasamentului nefamiliar 
ei. La Brașov, în orele in care 
am urmărit programul de pregă
tire al roș-albaștrilor, am simții 
îndîrjirea cu care tinerii și mai 
puțin tinerii sportivi prepară 
„ofensiva 1081". Am putea cita, 
firește, numărul kilometrilor par
curși, al kilogramelor de haltere 
ridicate, al susținutelor antrena
mente pe zăpadă, al crosurilor 
de pe potecile Poienii Brașov. 
Dar credem ’ că mai interesant 
este să înfățișăm .11___ _
căile planului de ascensiune _
clasamentul returului, fixate toc
mai după ce s-a analizat — pe 
toate fețele ! — traseul atît da
accidentat al sezonului de toamnă.

„Știm foarte bine ui.de s-a 
greșit și ce s-a greșit, ne spune 
antrenorul Gh. Constantin. Săp
tămânile de la terminarea turului 
șl pînă Ia reluarea pregătirilor 
au reprezentat pentru noi, antre
norii, pentru conducerea secției 
și, mereu în sprijinul nostru, pen
tru cea a clubului, săptămlni de 
atentă analiză, de disecare a fie
cărui joc, de revedere a planului 
nostru de pregătire. Atacăm re
turul știind exact ce avem de 
făcut. Ne așteaptă o operație di
ficilă, dar absolut necesară, RE
CONSTITUIREA UNEI FORMAȚII 
ECHILIBRATE în care grupul ve
chilor și valoroșilor noștri jucă
tori să primească un transplant 
de tinerețe și talent. Avem nevoie 
de concursul tuturor : fn primul 

rînd al jucătorilor, care au

pe cel de

cîteva dintre 
în

ceva în această 
prindem cîteva ______ ___
ale „operațiunii de primăvară".

— Din ceea ce am văzut și nd, 
din ceea ce ne-au spus antreno
rii sau jucătorii, reiese că 
m. ; mare cîștig al 
In materie de titularizare, _ 
prezentat Minea ; un semn 
tînărul fotbalist 
demnă de luat în considerare 
pentru retur. Dealtfel, din chiar 
compoziția lotului — în care sînt 
posibile noi apariții, ca acelea 
ale lui Iovan (F.C.M. Reșița) sau 
Balint (Gloria Bistrița) — lupta 
cea mai mare se va da pentru 
cîștigarea unui loc în linia 
mijloc. „Va fi un concurs 
neîncetat, în antrenamente, 
fiecare minut al meciurilor 
pregătire" ne spunea 
secund C. Creiniceanu, 
ție a muncii...

...în stabilirea celei mai bune 
formule de atac, în care intră 
acum o seamă de variante : M. 
Răducanu — A. Ionescu — Cer
nescu ; M. Răducanu — Bolba 
— Cernescu ; M. Răducanu — A. 
Ionescu — Bolba, etc. asta ca să 
vorbim numai de formulele pen
tru așezarea 1—4—3—3).

— ...în fixarea liniei de fund, 
care nu este nici ea scutită de 
posibile schimbări. Asaltul ambi
țioșilor Agiu, I. Gheorghe, Rotar 
trebuie presupus ; l-am șl simțit, 
dealtfel, prin îndîrjirea lor din 
antrenamer.

In fine, bravul Iordache, care 
se antrenează chiar dacă a sufe
rit puternice lovituri în mu. 
chiar dacă trebuie să-și înve
lească în leucoplast degetele ră
nite, așteaptă și el replica talen
tatului Toma.

Vă lăsăm să deduceți cum va 
arăta „unsprezecele Steaua 1981". 
Știm că o să aveți destulă bătaie 
de cap... Le are — e de înțeles 

conducerea tehnică a echlpeh

privință, să des- 
puncte de reper

cel
primăverii, 
—l-a re- 

că 
este © piesa

da
dua 

in 
de 

antrenorul 
o condl-

MELE NAȚIONALE DE ȘAH 
itinuare,
rin tele- 
nantă se- 
clasamen- 
lihroniade, 
•“ în run- 
i negrele) 
dita Kan- 
tate s-a 
a, in în- 

Gertrude
Mu reș an 

lora Go- 
îifor. în 
a Bogdan 
ie în tur- 
?grele) pe 

partide 
a Pogore- 
avantaj la

Elisabeta Polihroniade
Dana Nuțu-Tereșcenco, Emilia 
Chiș (tot cu negrele) la Gabriela 
Olteanu, iar Eugenia Ghindă (cu 
albele) la Margareta Teodorescu. 

CLASAMENTUL : Elisabeta Po
lihroniade 7, Dana Nuțu-Te- 
rescenco 6 (1), Margareta Mure- 
șan 51/2, Gertrude Baumstark, Lia 
Bogdan 5, Judita Kantor 4% (1), 
Maria Albuleț, Eleonora Gogâlea, 
Mariana Nechifor 41/2, Marina 
Pogoreviei 4 (2) 
dorescu 
3% (2), 
Ionescu 
Eugenia

Nechifor 41/2,
' , Margareta Teo-

4 (1), Gabriela
Ligia Jicman 31/2, 
2%, Emilia Chiș 
Ghindă l'/2 (1).

Th. NICOARĂ 
arbitru internațional

Olteanu 
Viorica 
vi, m,

v conduce în finala masculină
.eri, rezer- 
a să oro-

*e- 
. rn- 

unele din- 
iolut clară 
je-mnat fă
li dispute, 
re a adu- 
iihai Șubă, 
ițescu și 
țmiză în 
da a doua 
2’/2 puncte 
ypulsat în 
clasam en- 
rezultate : 
0—1, Ghi- 

-V2, Foișor 
câltea — 
v — Io- 

Ra do viei 
lșu 0—1.
<la a 7-a, 
obținut o 

iașu, iar 
i învins pe

NEI, INAUGURAREA
SANIE

Stanciu, după ce îi adusese 
gele Intr-o plasă de mat 
centrul tablei. Prima victorie 
turneu a înscris Ionescu, învin
gător în fața lui Ciolac care, de
pășit de forța acestei finale, su
portă a cin cea în f rin ger e conse
cutivă. Rezultatul de egalitate a 
fost înregistrat în întîlnirile Bi- 
riescu — Pavlov, - Ghițescu — 
Grunberg și Ungureanu — Foișor. 
In partidele întrerupte, Șubă de
ține un final mai bun de regi și 
pioni la Negulescu, iar Ștefanov 
o poziție care pare superioară la 
Radovici. Se apreciază ca egal 
finalul de figuri ușoare și pioni 
din partida Stoica — Ciocâltea.

în clasament, pe primul loc a 
trecut Pavlov cu 5 p, urmat de 
Șubă-472 (1) P-. Foișor, Griinberg, 
Ghindă, 41/? p., Negulescu 4 (1),
Ciocâltea 31/2 (1), Pușcașu, Vais-
man, Stanciu 3V2 etc.

Astăzi, de la ora 15,30, se dis
pută runda a

re- 
pe 
în

opta.
V. CHIOȘC

SEZONULUI
DE

iii au în- 
nenajare a 
.ra Dornei, 
■ta respec- 

pusă la 
» 400 m, 
.im două 
ura . cobo- 
n aceste 
și progra- 

inaugurare 
ea loc as- 

un.ii din- 
ri ai țării,
Petroșani, 

Un Vatra

ninică, dar 
aturală de

la Bludenz, se dispută campiona
tele europene rezervate junioare- 
lor șl juniorilor. România este 
reprezentată de Gabriela Haja, 
Rlta Gheorghiță, Dan Comșa, 
Constantin Răducanu și Vlorel 
Făcăleț. Antrenori : V. Pătuc și 
C. Iovan.
• Pe pista betonată din Sinaia 

lucrările de înghețare a traseului - 
de 1 500 m sînt pe cale de a fi 
încheiate. în caz că condițiile at
mosferice vor fi. favorabile, la în
ceputul săptămânii viitoare se 
vor desfășura primele antrena
mente și, în continuare, concursul 
de inaugurare a sezonului șl cele
lalte competiții tradiționale 
(..Cupa C.S.O. Sinaia", „Cupa 
Bucegi", „Cupa Prahova* etc.).

r CONCURS INTERNATIONAL DE 
'ITEZĂ LA MIERCUREA CIUC
iție, con- 
? patinaj 
.R.P., va 
pe pista 

Ciuc spor-
Polonia» 

mânia.
i start vot 
.in țări cu 
îeastă ra-
erea aces- 

din Mier

curea Ciuc a fost împrejmuit cu 
gard de fier, în turnantele pistei 
s-au montat panouri de protecție 
din material plastic șl a fost re
condiționată aparatura pentru 
pregătirea gheții.

în program figurează probele 
pdiatlonului mic : 500, 1 000, 1 500 
șl 3 000 m pentru fete șl 500, 1 500, 
3 000 șl 5 000 m pentru băieți. 
Corpul de dficiall va fi condus 
de arbitrul internațional prof. 
Florin Gămulea.

„Cupa Brașovia" Ia schi alpin
TRASEUL DUR Șl VREMEA ASPRA AU TRIAT 

CONCURENTELE LA SLALOM URIAȘ
BRAȘOV, 16 (prin te- 
cadrul „Cupei Brașo-

POIANA 
lef on.) .In ______ „
via", vineri, junioarele și-au dis
putat cu înverșunare șansele 
proba de slalom special, pe 
pîrtie de 350 m (aceeași 
băieților), în două manșe 
cite 51 de porți, marcate de pro
fesorii Mihai Sulică și Liviai Pre- 
deleanu. Condițiile de concurs au 
fost mai vitrege dedt în zilele 
precedente (zăpadă abundentă, 
ceață și frig), fapt care a „f 
at“ sever concurentele, mal cu 
seamă la junioare mari, printre 
cele care au abandonat aflln- 
du-se șl principala favorită, dina- 
movista Erika Codrescu. Dealt
fel, la această categorie, datorită 
durității traseului au terminat 
proba numai patru sportive !

Remarcări speciale în această 
probă dificilă pentru : Karin Ko-

ln
• 

ca a 
cu

,trl-

vacs, Helga Heitz (junioare mari), 
Liliana Ichim și Carmen " 
(junioare mici), între 
dîndu-se și lupta pentru 
locuri.

REZULTATE TEHNICE 
©are mari) : 1. Karin
2:07,48 ; 2. Helga Heitz 2:08,04 ; 3. 
Delia Bularca 2:25,52 (toate de la 
Brașovia) ; 4. Bianca Marcu
(Steagul roșu) 2:32,07. Junioare 
mici : 1. Liliana Ichim (C.S.Ș. Va
tra Dornei) 2:02,76 ; 2. Carmen 
Kozsma (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 
2:03,10 ; 3. Delia Parate (Dinamo) 
2:10,83; 4. Elena Voiculescu (Bra
șovia) 2:15,26 ; 5. Anca Moraru 
(C.S.Ș. Predeal) 2:15,38 ; 6. Lla 
Droancă (C.S.Ș. Vatra Dornei) 
2:25,11. Azi, de la ora 12, pe Pîr- 
tLa Lupului, ultima probă pentru 
juniori și junioare, coborîrea.

Carol GRUIA — coresp.

Kozsma 
acestea 
primele

1.
(Juni- 

Kovacs

6.

Seria secunda a Diviziei „A* la hochei 
PENULTIMA ETAPA, LA FEL DE AGITATĂ 

CA CELELALTE...
Pen ultima etapă a celui de al 

treilea tur al campionatului se
riei secunde a Diviziei „A“ 
chei, nu a făcut excepție, 
„regula* celor p-recedente, 
zînd jocuri echilibrate, viu 
tate. Iată cîteva însemnări 
aceste trei partide :

Agronomia CIuj-Napoca 
studențesc A.S.E. București 
(3—0, 1—2, 1—1). Med de

la ho- 
de la 
furnl- 
dlapu- 
de la

• Sp.
5—3 

.____ ___ mare
angajament, foarte echilibrat șl 
de un bun nivel tehnic. După ce 
a condus cu 3—0, Agronomia a 
fost la un... pas de a fi egalată 
(3—2, mln. 30), însă resursele fi
zice ale studenților bucureșteni 
nu au fcxst suficiente pentru a se 
impune în final. Este a treia în
frângere consecutivă a 
Sp. studențesc A.S.E. 1

golurilor : Lajos 2, Albert, Er6s, 
Sz6ke — Agronomia, Stoica, Jinga, 
Bîșu — Sp. studențesc A.S.E.

C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc — 
Tîrnava Odor hei 6—2 (2—0, 1—2,
3—0). La capătul unei lupte foarte 
aspre, cu un deplin angajament 
fizic, elevii, mai buni în finalul 
jocului, au cîșUgat pe merit. Au 
înscris : Gerczuly 2, '
Szatmari, Corbus, — 
peul, Szekely, Laszlo

echipei 
Autorii

Csata 2, 
C.S.Ș. Ll- 
- Tîrnava. 

Progresul Miercurea Ciuc — 
Metalul Rădăuți 11—3 (2—1, 5—1,
4—1). Victorie meritată șl clară 
a echipei gazdă, deși în mln. 23 
scorul era egal : 2—2 ! Au mar
cat : Pali 4, Both 2, Kedves 2, 
Gabrielli 2, Petre, Progresul, Ha
los 2, Firlci — Metalul.

Vaier PAȘCANU coresp.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MIINE PUTEp CIȘT1GA...

Concursul Pronosport de mîine, 
18 ianuarie 1981, care cuprinde 
meciuri din diviziile „A" șl „B“ 
ale campionatului italian de fot
bal, beneficiază de un consistent 
report la categoria I : 99320 lei. 
Așadar, un pdus de atractivitate 
și. bineînțeles, șanse de mari 
succese pentru iubitorii de pro
nosticuri sportive. Dacă la pri
mul concurs din acest an, des
fășurat la 4 ianuarie, Marin Bur
lacii din București a obținut la 
categoria I un autoturism „Da
da 1300* șl • sultă de dștlguri 
în numerar la celelalte categorii 
e săptămînă mai tîrzlu, respectiv 
la concursul din 11 Ianuarie, suc
cesul lui a fost imitat de Dumi
tru Badea, tot din București. De 
reținut că ambii au partidpat pe 
variante combinate achitate 25%. 
Concursul de mîine vă ©feră șl 
dv. posibilitatea de a obține cîș- 
tiguri asemănătoare. Nu uitați, 
însă, că astăzi este ultima zi pen
tru depunerea buletineiler !

Tragerea specială Loto de 
mîine, ia ianuarie 19S1. oe va

desfășura începînd de la ora 
16,30 în sala Clubului „Finanțe 
— Bănci* din București, str. 
Doamnei nr. 2 ; numerele dști- 
gătoare vor fi. transmise în cursul 
serii la radio și pe micul ecran. 
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 16 IANUARIE 

1981
Extragerea I : 46 50 20 10 78 

79 33 60 38.
Extragerea a n-a : 9 72 6 49 89 

28 84 15 34.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1.373.507 lei din care 393.020 lei. 
REPORT LA CATEGORIA 1.
CÂȘTIGURILE TRAGERTI „LOTO 

2“ DIN 11 IANUARIE 1981
Categoria 1 : 1 variantă 100% = 

autoturism „Dacia 1300“ și 3 va
riante 25% a 17.500 lei; Cat. 2: 8,50 
a 15.701 lei ; Cat. 3 : 18,75 a 7.118 
Jet ; Cat. 4 : 112,50 a 1.186 lei ; 
Cat. 5 : 443 a 200 led ; Cat. 6 : 
2.747.25 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 S 11.166
lei.

.Autoturismul „Dada 1300“ de la 
categoria 1, a fost obținut de 
BARBALATA SERGIU, din Bucu
rești-

Un grup de „minji“ din lotul 
Rotar, Toma, Matefi, Bolba ; 
nescu.

Stelei : in rindul de sus : Jurcă, 
in genunchi : Stingă, Isaia, Cer- 

Foto : Mircea RISTA-Brașov
destule scăderi hi sezonul trecut, 
dar și al spectatorilor, care tre
buie să înțeleagă perioada dificilă 
șl de mare răspundere pe care 
o străbatem și să ne ajute".

Citind lista de jucători prezențl 
la antrenamentele Stelei (acum 
aceștia sint mal puțini cu șase, 
numărul selecționaților la echi
pele „A" și de tineret), constați . 
că, alături de Minea, Rotar, 
Jurcă, Isaia, Bolba -*£• care au 
apărut în unele meciuri din tur
— figurează alți tineri fotbaliști 
(Ralea, Cernescu, Stingă) pe care 
clubul militar intenționează să-i . 
Utilizeze în retur. E foarte greu 
acum, cînd elevii lui Constantin 
nu au disputat nici un meci de 
antrenament, cînd — o perioadă
— cei din loturi nici nu vor fi 

să
pri- 
Am 
cu-

afiată In fața unei foarte delicata 
acțiuni. Obiectivul primăverii T 
Ni l-a spus simplu, dar frumos, 
Iordănescu, jucătorul-fanlon al 
roș-albaștrilor : „Vrem ca Steaua 
să redevină... Steaua !“

Eftimie IONESCU

A AMIN AREA TURNEULUI SE
LECȚIONATEI DE TINERET. 
F.R.F. informează că turneul pe 
care selecționata de tirieret și-a 
propus să-1 efectueze în America 
de Sud a fost amînat pentru 
sfirșitul acestei luni.

prezențl la aceste întâlniri 
„vezi, în timp", formația de 
măvară a clubului militar, 
încercat însă, știind cît de 
rieși sînt simpatizau ții roș-albaș
trilor (și nu numai ei) să știe

• FEDERAȚIA ROMÂNA DE 
FOTBAL studiază propunerea 
Colegiului Central al antrenorilor 
privind amânarea cu © săptămînă 
a începerii returului Diviziei „A": 
28 februarie în loc de 21 februa
rie.

După turul campionatului Diviziei „C“

AUTOMATICA - LIDERĂ AUTORITARĂ ÎN GRUPA BUCUREȘTEANĂ
SERIA A V-A

Avînd un avantaj consistent în 
clasament, Automatica Bițcuxești, 
care conduce cu 6 p față de a 
doua clasată și are un golaveraj 
excelent (41—9), va face, se pare, 
• cursă solitară în a d-oua jumă
tate a campionatului. Formația 
antrenată de Paul Florea a fost, 
în a doua parte a turului, de 
departe cea mai bună echipă. în 
cede șapte meciuri din deplasare 
a cîștigat 8 p, cu un golaveraj 
pozitiv, 9—6 (acasă opt jocuri — 
16 p — golaveraj 52—3 și cel mai 
mare scor în seria a V-a : 10—0 
cu Cetatea Tr. Măgurele). Auto
matica a pierdut două partide, 
cu Danubiana și T.M.B., și a 
avut două rezultate de egalitate, 
cu Viitorul Chimogi șl Abatorul 
București.

O revelație a seriei a fost și 
echipa sătească Viitorul Chimogi, 
care față de campionatul trecut, 
cînd a ,mers" slab, acum s-a 
aflat în fruntea clasamentului.

terminind turul pe un onorabil 
loc 5. în schimb, fosta divizio
nară „B“, F.C.M. Giurgiu n-a 
strălucit deloc, mai ales la în
ceputul campionatului cînd a 
pierdut puncte acasă. în plus, 
dintr-o neglijență organizatorică 
(nu s-a asigurat asistența medi
cală pe stadion, la meciul cu 
Flacăra roșie) a pierdut și un 
meci la „masa verde".

Iată clasamentul seriei :

1. AUTOM. Buc. 15 11 2 2 41- 9 24
2. Chimia Tr. M. 14 8 2 4 23-22 18
3. Voința Buc. 14 7 2 5 30-17 16
4. Abatorul Buc. 14 6 4 4 21-16 16
5. Viit. Chimogi 15 7 2 6 15-16 16
6. F.C.M. Giurgiu 14 6 3 5 24-20 15
7. T.M. Buc. 14 6 3 5 15-16 15
8. Danub. Buc. 14 4 6 4 18-17 14
9. Electr. Buc. 14 5 4 5 12-15 14

10. Flacăra r. Buc. 14 4 5 5 15-13 13
11. Tehn. Buc. 14 4 5 5 15-22 13
12. Cet. Tr. Măg. 11 6 1 7 20-33 13
13. Petrolul Videle 14 4 4 6 12-16 12
14. I.C.S.I.M. Buc. 14 5 0 9 13-17 10
15. Pt. Bolintin 14 2 5 7 12-23 9
16. Ș.N. Oltenița 14 2 4 S 9-23 •

ui.de


Echipele romanești de volei masculin in cupele europene UN MODERN CENTRU DE PRESĂ
t c. t: DINAMO, LA VELIKO GRĂDIȘTE — RETUR CU EMOȚII LA „OLIMPIADA ALBĂ" '84

Deși au cîștigat cu 3—0 în 
prima manșă a sferturilor de 
finală ale C.C.E., in fata cam
pionilor iugoslavi de la S. K. 
Veliko Grădiște, voleibaliștii di- 
namoviști vor trebui să lupte 
din greu astăzi. în partida re
tur. pentru a obține calificarea 
în turneul final al competiției. 
Bucureștenii au nevoie de cîști- 
garea unui set, obiectiv minim, 
accesibil dacă sextetul lui 
Schreiber va juca, în condițiile 
dificile ale partidei în deplasare,

mai viguros și mai cu nerv -de- 
cit a fâcut-o pe teren propriu, 
sîmbăta trecută, cînd a per
mis adversarei să limiteze 
exagerat de mult diferența 
de puncte în cele 3 seturi și să 
nădăjduiască o calificare la 
punctaveraj. Să sperăm că, 
astă-seară, campionii români 
vor confirma speranțele care se 
pun în ei, pe bună dreptate.

în vederea 'meciului de la 
Veliko Grădiște, Dinamo a ple
cat cu trenul joi la prînz, cu a-

ceiași 10 jucători aliniați la in- 
tîlnirea-tur : Oros, Dumăno- 
iu, Tutovan, Enescu, Gîrlca- 
nu, Vrîncuț, Păușescu, Căta- 
Chițiga, Gheorghe și Slabu. 
Jocul, programat în sala clu
bului campion iugoslav (o 
sală de dimensiuni mici, cu 
care voleibaliștilor noștri nu 
le va fi ușoară acomodarea), va 
începe la ora 18 și va fi 
condus de arbitrii bulgari Pan
teleev și Tukarov.

Cupa cupelor: STEAUA VREA SĂ OFERE SUPORTERILOR VICTORIA

BELGRAD, 16 (Agerpres). — 
Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice de iarnă 
a anunțat că la întrecerile 
„Olimpiadei albe" de la Sara
jevo vor sosi circa 5 000 de re
prezentanți ai presei, radiou
lui și televiziunii. Ziariștii 
străini vor fi găzduiți in 2 000 
de apartamente, situate la 
distanțe sub 20 km de locul în
trecerilor. Corespondențele vor

fi transmise de lâ Centrul 
Olimpic plasat in Complexul 
radio-televizlunii din Sarajevo, 
cu ajutorul stației cosmice de 
telecomunicații din Ivanice, si
tuată la 200 km de Sarajevo.

Centrul olimpic de presă 
va fi amenajat la Centrul cul- 
tural-sportiv ..Skenderia” și la 
sediul ziarului „Oslobodjene“, 
unde vor exista 90 de cabine de 
telefon, 60 de telexuri, labora
toare foto etc.

Miine, în sala Floreasca, 
Steaua va susține partida retur 
cu Ii. S. C. Giessen (R. F. Ger
mania) din cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei cupelor" la 
volei masculin. In meciul tur, 
desfășurat la sfirșitul săptămînii 
trecute în deplasare, formația 
militară a cîștigat cu 3—1. în 
faza ultimelor pregătiri pentru 
meciul retur, am avut o scurtă 
convorbire cu Aurel Drăgan. 
antrenorul steliștilor.

— Care au fost principalele 
caracteristici ale jocului echipei 
vest-germane ?

— în primul rînd, trebuie să 
arăt că adversara noastră este 
foarte bătăioasă, mobilă, cu o 
preluare sigură. Dacă ar fi s-o

DIVIZIA „A“ IA HOCHEI
(Urmare din pag. I)

în apărare) cedează treptat și 
nu se mai pot opune unui scor 
fluviu.

Au marcat : Tureanu (3), 
Herghelegiu (2), Solyom, Costea, 
Toke, Lakatos, Pisaru, Axinte, 
Dumitru.

Au condus arbitrii A. Balint . 
(la centru), L. Enciu și A. Di- 
bernardo.

STEAUA — DUNĂREA GA
LAȚI 13—3 (3—1, 5—0. 5—2).
Partida s-a desfășurat în nota 
de continuă dominare a bucu- 
reștenilor care, deși lipsiți de 
aportul principalului lor „om 
de gol“, Hălăucă, au înscris 
cu ușurință, mai ales în ul
timele două reprize, cînd re
zistenta gălătenilor, destul de 
fermă în primele 20 de minute, 
a scăzut. Pentru învingători 
au marcat : Cazacu (2), Chi
ntă (2), Gheorghîu (2), To
dor (2), Nistor (2), Olenici, 
Ioniță și V. Iluțanu. Dunărea 
a făcut un meci mai bun de- 
cît la precedentele sale apa
riții în Capitală, mai ales că 
de data aceasta a beneficiat și 
de aportul lui Gherghișan și 
Dumitrache. Se pare că to
tuși gălătenii au jucat cu 
o oarecare economie de efort, 
preocupați — în acest turneu 
final —> mai ales de parti
dele cu Avîntul și Metalul, 
importante pentru cea de a 
doua jumătate a clasamentu
lui. în speță pentru evitarea 
retrogradării. Golurile lor au 
fost realizate de Mocanu, Gher
ghișan și Berdilă. Au condus 
arbitrii FI. Gubernu (centru). 
L. Petraș si A. Dibernardo.

SPORT CLUB — AVÎNTUL 
GHEORGHENI 16—4, (8—0,
4—2, 4—2), în ciuda diferen
ței de goluri, a fost cea mai 
frumoasă partidă a etapei, mai 
ales prin ritmul susținut al 
jocului. După o primă reprim 
ză în care n-a putut face fată 
vitezei de joc a adversarei. A- 
vintul s-a „închis" mai bine în 
apărare si, neezitînd să atace 
destul de viguros atunci cînd 
a avut ocazie, a reușit în ul
timele două „treimi" ale me
ciului. scoruri relativ strînse. 
Sport Club a lăsat o bună 
impresie prin jocul său rapid, 
atletic. în continuă mișcare, 
ca si prin omogenitatea gar
niturilor de care dispune. Au 
marcat pentru învingători : 
Bartalis (4), Peter (2), Pra- 
kab (2), E. Antal (2), Gereb, 
I. Antal, B. Naghi, Z. Naghi, 
Csiszcr, Micloș, iar pentru A- 
vîntul Andrei (3) și Barabaș.

Au condus : Gh. Mureșanu

comparăm cu echipele româ
nești, U. S. C. Giessen s-ar si
tua în prima jumătate a clasa
mentului primei noastre di
vizii. De asemenea, nu e 
de prisos să arăt că are în lot 
trei component! de bază ai re
prezentativei R. F. Germania. 
Jocul de la Giessen a fost des
tul de echilibrat : după primele 
două seturi, cîștigate destul de 
lejer, în al treilea am întimpi- 
nat o rezistență deosebită

— Care au fost cei mai buni 
dintre jucătorii dv. 2

— întreaga echipă s-a mo
bilizat pentru depășirea unui 
adversar Incomod ; _ totuși, au 
ieșit în evidență Mina, Geană 
și Pop.

— Cum priviți partida de 
miine 7

— Avem un singur gînd : 
victoria — clară, sigură și spec
taculoasă. Dorim ca publicul 
care va veni la sala Floreasca 
să asiste la un meci frumos și 
să plece pe deplin satisfăcut. 
Faptul că la Giessen au a- 
sistat 1000 de spectatori, ci
fră surprinzător de mare a- 
colo pentru volei, atestă valoa
rea și jocul de calitate al ad
versarilor noștri. Așadar, în ta
băra steliștilor există, fireș
te, preocuparea pentru rea
lizarea calificării formației 
militare în turneul final (de 
patru echipe) al „Cupei cupe
lor", dar și a unui spectacol 
sportiv de tinută...

Mihail VESA

• Loturile echipelor : 
STEAUA : — Pop, Chifu, Ma- 
cavei, Geană, Mina, Spinu, A- 
Ion, Țerbea, Ionescu, Săniuță, 
Alexandru ; U.S.C. GIESSEN 
— - Mohr, Sude, Hasșenpflug, 
Zipse, Mensel, Muller, Endl, 
Naumann, Schweigert, Bohm, 
Henrich.

9 Partida, care va Începe 
la ora 17, ta sala Floreasca, 
va fl arbitrată de cuplul 
Goldstein — Tempelhof (Is
rael) șl va fi transmisă șl la 
televiziune.

(Ia centru), M. Presneanu $1
O. Barbu.

în urma acestor rezultate.
clasamentul se prezintă ast-
fel :
1. DINAMO 31 26 2 3 270:105 54
2. Steaua 31 24 1 6 243: 83 49
3. Sport CI. 31 22 2 7 244:104 46
4. Avîntul 31 8 2 21 120:265 18
5. Dunărea 31 4 2 25 105:241 10
6. Metalul 31 3 3 25 78:262 9

Astăzi sînt programate jocu
rile etapei a 32-a. care se vor 
disputa ne patinoarul ,.23 Au
gust". după următorul pro
gram : ora 11 : Metalul Sf. 
Gheorghe — Avîntul Gheor- 
gheni. ora 11,45 : Sport Club 
Miercurea Ciuc — Dunărea 
Galați, ora 17 : Dinamo ' — 
Steaua.

IN COMPETIȚIILE DE SAH a
runde conduce Kupreicik cu 
9 puncte și o partidă întrerup
tă, urmat de Beliavski — 9 
puncte. în runda a 14-a, Be
liavski a cîștigat la Cehov, iar 
Dolmatov a remizat cu 
restul partidelor fiind 
rupte.

0 La Alma 
rundă înainte 
campionatului 
nin, marea 
Levițina este 
oană, totalizind 11 */, puncte. 
Pe locul doi, cu 91/, puncte și 
o ^partidă întreruptă, se află 
Nîna Gurieli. în ultima rundă 
este programată partida derbi 
Levițina — Gurieli.

4

0 înaintea ultimei runde, 
în turneul internațional de 
șah de la Hastings (Anglia), 
continuă să conducă marele 
maestru suedez Ulf Andersson, 
cu 10 puncte, urmat de Torre 
(Filipine) — 9 puncte și Alburt 
(S.U.A.) — 8 puncte (1). în pe
nultima rundă, Andersson 
remizat cu Torre, rezultatul 
egalitate fiind înregistrat 
în partida Alburt—Lein.

0 în campionatul masculin 
de șah al U.R.S.S. care se des
fășoară la Vilnius, după 14

Psahis, 
între-

BORG L-A ÎNVINS PE McENROE
Virginia Ruzici la

NEW YORK, 16 (Agerpres). 
— în ziua a doua a competiției 
de tenis „Turneul campioni
lor", ce se desfășoară la Madi
son Square Garden din New 
York, jucătorul cehoslovac Ivan 
Lendl l-a învins cu 7—5, 6—4 
pe argentinianul Guillermo 
Vilas, în vreme ce suedezul 
Bjorn Borg l-a întrecut cu 6—4. 
6—7, 7—6 pe americanul John 
McEnroe. Iată rezultatele altor 
două partide : Gene Mayer 
(S.U.A.) — Jose Luis Clere
(Argentina) 6—3. 7—5 ; Jimmy

a treia victorie

a 
de
Și

Ata, 
de 

unional 
maestră 
virtuala campl- 

totalizlnd li1/.

cu o 
încheierea 

femi- 
Irina

Harold So- 
6—4.

(Missouri). 
turneului 

de te- 
a eli-

6—3 pe

Connors (S.U.A.) — 
lomon (S.U.A.) 6—2,

★
La Kansas City 

în turul trei al
internațional feminin 
nis, Virginia Ruzici 
minat-o cu 6—4. 
Mima Jausovec. Alte rezultate : 
Barbara Potter — Wendy Turn
bull 7—6, 6—0Martina
Navratilova — Sherry Acker 
6—4, 6—2 ; Kate Latham — 
Pam Teeguarden 6—4, 6—4 ;
Andrea Jaeger — Joanne 
Russell 6—1, 6—1.

„CEDĂ MONDIALĂ"
LĂ seni

VIENA, 16 (Agerpres). — „Cupa 
Mondială" la schi a programat 
Pe ptatia de la Schruns (Austria) 
o probă feminină de slalom spe
cial, ctștigată de sportiva elve
țiană Erika Hess 1 :M,28, urmată 
de Claudia Giordani “ ' 
1:32,OT și Tamara 
(S.U.A.) — 1:32,04.

Lidera clasamentului 
..Cupei Mondiale" se mențtae Ma- 
rie-Therese Nadig' (Elveția) — 
133 puncte, secondată de Perrins 
Pelen (Franța) — 114 puncte.

(Italia) — 
McWlnney

general aJ

in tenisul mondial feminin

„NOUL VAL“ ÎNCEPE
SA TREACĂ PESTE DIGURI...

CLASAMENT MONDIAL 1980

1. Chris Evert-LIoyd
2. Evonne Goolagong
3. Tracy Austin
4. Hana Mandlikova
5. Martina Navratilova
6. Virginia Ruzici
7. Billie Jean King
8. Andrea Jaeger
9. Wendy Turnbull __

10. Katy Jordan

Poate că nici nu vom mai re
cunoaște fața tenisului mondial 
feminin în acest nou sezon, care 
pornește In fața noastră din 
blocstarturile anului 1931. Cel 
puțin așa vestesc semnele din 
finalul celui precedent — 1980
♦- pe care-1 luăm acum sub lupa 
analizelor retrospective. Dacă ul
timul Wimbledon a așezat lauri 
pe fruntea unei foste glorii, pe 
care cutezam să e considerăm 
defintiv apusă, surprinzătoarea 
Evonne Goolagong, dacă In lo
cul unei anunțate șl așteptate 
retrageri, Chris Evert și-a încân
tat numeroșii suporteri cu ® sen
zațională revenire, cucerind vic
torii în serie, dacă 'n fața asal
tului tot mal marcat al „noului 
val", format din jucătoare la 
vîrsta junioratului, puține vechi 
campioane mal rezistă (șl am 
notat cu satisfacție că printre 
acestea se află și prima noastră 
reprezentantă, Virginia Ruzici), 
dacă toate «acestea se cot con
sidera ca simple excepții, atunci 
ne aflăm realmente In pragul 
unor profunde restructurări In 
elita feminină a acestui sport, 
ale cărei supervalorl de pînă a- 
cum dispar din avanscenă, lăsînd 
loc forțelor noi șl Irezistibile.

In acest sens pledează și re
zultatul „Turneului campioane
lor" de la Washington. N'e-am a-

In contrast cu no-ba generală a 
sezonului ’30, finala de la Ro
land Garros a reunit două com
petitoare tradiționale : ameri
canca Chris Evert-LIoyd, cvadruplă 
laureotă, și românca Virginia 
Ruzici, oampioana de acum doi 
ani.

mărît înregistrînd cele două în- 
frîngeri ale Virginiei Ruzici, dar 
le-am aflat imediat explicația, 
căci învingătoarele sale s-au a- 
flat în marea finală : Tracy Aus
tin — Andrea Jaeger 6—2, 6—2. 
împreună ele totalizează doar 
cu puțin peste cei 30 de ani, cîți 
numără acum Evonne Gcola- 
gong !

Precocitatea campioanelor ore’ 
actuale este de-a dreptul uimi
toare și pune în fața specialiști
lor adevărate șarade de dezlegat. 
Care-i secretul acestor succese 
timpurii ? De fapt, explicația 
n-ar trebui să fie decît una 
singură. Anume, este demonstra
ția (poate doar surprinzător de 
tîrzie) a importanței pe care • 
are superioritatea fizică și ta 
sportul cu racheta. Socotit o dis
ciplină de mare tehnicitate, te
nisul rămlne totuși tributar pre
gătirii fizice și prospețimea uner 
jucătoare sub 20 de ani se do
vedește deosebit de eficientă. Cu 
mai puțină tehnică acumulată 
dar știind să alerge bine șl sft 
lovească mingea cu putere, • 
Austin, o Jaeger sau © Mandli
kova, sînt extrem de greu de 
barat.

Așadar, poate pentru ultima 
oară o avem în fruntea clasa
mentului nostru mondial pe a- 
ceastă excelentă jucătoare, care

a fost și mai este Încă, Chris 
Evert-LIoyd. Aproape Imbatabilă 
pe zgură, ea s-a încununat cu 
al 4-lea titlu la Roland Garros, 
după ce cîștlgase șt „internațio
nalele" Italiei, la Ferugla. în a- 
mîndouă finalele a avut-e ca ad
versară pe Virginia Ruzici, re
marcabilă prin tenacitatea de 
care dă dovadă. Infringerile ei în 
fața supercampioanei unui întreg 
deceniu nu sînt cîtuși de puțin 
dezonorante. Dimpotrivă. Reve
nind la Chris Evert să spunem 
că ea ratează recucerirea Wim- 
bledonului, dar obține — pentru 
a 5-a oară 1 — titlul de campi
oană internațională a S.U.A., • 
performanță pe care n-o întrece 
decît aceea a legendarei Helen 
Wills-Moody, cu 7 victorii în ani? 
dintre cele două războaie. Pa
gini de Istorie sportivă, scrise 
sub ochii noștri.

Pentru următoarele două locuri 
pe podium, numele se impun cu 
certitudine, dar ordinea lor pe 
tabel poate da loc la controversă, 
între performanța Evonnei Go
olagong și cea a lui Tracy Austin 
există totuși o sensibilă diferen
ță calitativă. Nu numai piln fap
tul că prima cîștigă turneul de 
maxim prestigiu, față de o vic
torie obținută de cea de a doua 
intr-un concurs care intră încă 
greu în orizontul trad’țfi’or șl.

în plus, a fost oarecum depre-' 
ciat prin forfaitul primei favo
rite, Chris Evert. Mai este însă 
și distanța care separă totdeau
na turneele în aer liber, de cele 
jucate pe parchetul sălilor. Am 
optat, de aceea, pentru redes
coperita Evonne.

Aceleași motive acționează șl 
tn atribuirea locului 4 In clasa
ment, Dincolo de opiniile co
mentatorilor prea dogmatici, am 
preferat-o pe Hana Mandlikova 
(desigur cea mai mare revelația 
a anului tenisistic) înaintea Mar
tinet Navratilova, aceasta nflîn- 
du-se, dealtfel, în accentuată scă
dere. Și o ultimă dispută, pe 
acele cîntarului nostru de apre
cieri. Cea dintre Billie Jean King 
și Virginia Ruzici, foarte aproa
pe și ele ca prestație In ultimul 
sezon. Din nou trebuie dată pre
ferință performanței pe terenul 
tenisului clasic si aici Virginia 
noastră, cu mal multe prezențe, 
de-a_ lungul întregului sezon, tre
ce de puțin înainte.

Așa par a fl rînduite, cu des
tul temei, lucrurile în aria în
trecerilor feminine, după acest 
prim sezon al deceniului al nouă
lea, din cel de al doilea secol 
de tenis.

Radu VOIA

„AVON* 
MASTERS

PERUGIA ROLAND 
GARROS

WIMBLEDON FLUSHING 
MEADOW

MELBOURNE „GRAND PRIX* 
MASTERS

1. Austin Evert Evert Goolagong Evert Mandlikova Austin
2. Navratilova Ruzici Ruzici Evert Mandlikova Turnbull Jaeger
3. Goolagong Mandlikova Fromholtz Austin Austin Navratilova Turnbull
4. King Madruga Mandlikova Navratilova Jaeger Jausovec Navratilova
5. Stevens Dupont Jordan Turnbull Jausovec Ruzici Mandlikova
6. Jordan Bunge Turnbull Jaeger Hallquist Shriver Evert
7. Wade Tomanova King Stevens Shriver Stevens Ruzici
8. Turnbull Wade Madruga King Madruga Reynolds Shriver
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