
PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
AL OAMENILOR MUNCII

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, luni, 19 ianuarie, in 
sala Radiotelevigiunii au în
ceput lucrările Plenarei Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intimpinat, la intrare, de 
numeroși bueureștcni, care l-au 
ovaționat și aclamat îndelung.

Participanții la plenară au sa
lutat, la riadul lor, cu deosebită 
căldură pe secretarul general al 
partidului, scandînd cu însufle
țire „Ceaușcscu-P.C.R.!".

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în prezidiul ședinței 
plenare au luat loc tovarășii 
Ilie Verdeț. Iosif Banc, Emil 
Bobu, Lina Ciobanu. Constantin 
Ilăscălescu, Gheorghe Oprea. 
Virgil Trofin, precum și miniș
tri, membri ai Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, alte 
cadre din economie.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în continuare, după ce a fost 
adoptată in unanimitate ordinea 
de zi, lucrările plenarei s-au 
desfășurat în cadrul unor grupe 
pe ministere sau ramuri apro
piate.

în spiritul orientărilor și in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au fost ana
lizate probleme privind îndepli
nirea planului pe 1981, care asi
gură dezvoltarea economiei na
ționale. a principalelor sale ra
muri și subramuri, in ritmuri 
susținute, accentuarea laturilor 
calitative în toate domeniile.

în acest cadru, s-au exami
nat, in mod concret, posibilită
țile reducerii în continuare, pe 
fiecare minister și centrală, pe

PESTE 0 SUTĂ DE CONCURENȚI ÎN ,rCUPA UNIRI!** LA TENIS
DEVA, 19 (prin telefon). Pri

mul concurs de tenis de anver
gură al anului, găzduit de sălile 
de sport din municipiile Deva 
și Hunedoara, a început luni și 
este dotat cu tradiționalul tro
feu „Cupa Unirii". Prin numă
rul mare de concurenți (108) 
prezenți pe tablouri, întrecerea 
poate fi considerată un adevă
rat campionat național „indoor". 
In competiția seniorilor (34 de 
tenismani), începînd din faza 
sferturilor de finală pe tablou 
se vor găsi și numele compo- 
nenților lotului lărgit pentru 
,.Cuoa Davis": FI. Segărceanu, 
A. Dirzu, D. Hărădău, J. Bîrcu, 
L. Mancaș, L. Bucur, A. Marcu 
și E. Ilnat. Iată și numele ca
pilor de serie. în ordine: Leon- 
te. C. Popovici. Țiței, R. Giur
giu, Almăjan, Kerekeș, Pavel și

Reporterii noștri în vizită la cluburi sportive

PLANURILE SÎNT ANUALE, DAR ÎNDEPLINIREA LOR 
TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ ACUM!

Fiecare inceput de an reprezintă, deopotrivă, un prilej de pri
vire retrospectivă asupra împlinirilor din anul precedent, de ana
liză a rezultatelor și a muncii depuse, dar și de scrutare prospec
tivă a viitorului, de stabilire de noi obiective și planuri, de mă
suri, vizind îmbunătățirea continuă a activității. Despre aceste 
proiecte pentru 1981, dar și despre preocupările curente, despre 
„activitatea la zi", privind aplicarea in practică a celor propuse 
relatează rindurile următoare, consemnate de reporterii noștri din 
discuțiile cu conducătorii a trei unități sportive de performanță.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 2 BUCUREȘTI : 
OBIECTIVELE CLUBULUI - SUMA OBIECTIVELOR 

INDIVIDUALE ALE TUTUROR CADRELOR !
Clubul sportiv școlar nr. 2 

din București este una din cele 
mai vechi și mai puternice uni
tăți sportive școlare din țară. 
Pentru a afla care sînt obiecti
vele clubului pentru anul 1981 
și mai ales ce se face acum, la 
început de an. pentru îndepli
nirea lor, ne-am adresat direc-' 
torului Nicolae Pctrică.

„Anul 1981 nu este un an o- 
bișnuit, pentru noi el reprezin
tă începutul unui nou ciclu 
olimpic. Principala noastră pre
ocupare este aceea ca SECȚI
ILE DE VÎRF ALE CLUBULUI 
SA OFERE LOTURILOR NA
ȚIONALE ELEMENTE DE 
PERSPECTIVA, capabile să fie 
incluse in delegația pentru Los 
Angeles. Tocmai de aceea vom 
ține seama. în acordarea celor 
mai bune condiții de pregătire, 
sprijinului financiar (tabere de 
pregătire, materiale și echipa
ment) secțiilor și profesorilor 
care și-au propus cele mai în
drăznețe obiective. S-ar putea 

fiecare întreprindere, a norme
lor de consum la materii prime 
și materiale, energie și com
bustibili, în condițiile îndepli
nirii integrale a producției fizi
ce și nete.

O atenție deosebtă a fost a- 
cordată recuperării materiale
lor refolosibile și recondiționă- 
rii pieselor de schimb și sub- 
ansamblelor. Au fost dezbătute, 
totodată, căile și modalitățile de 
lărgire a bazei de materii pri
me și materiale în vederea di
minuării importului.

în domeniul investițiilor s-a 
relevat necesitatea concentrării 
forțelor pe șantierele obiective
lor care au posibilități de a in
tra cit mai rapid în producție, 
a utilizării cit mai raționale a 
tuturor mijloacelor, astfel incit 
noile capacități să fie date în 
funcțiune in termenele prevă
zute.

Au fost analizate măsuri pen
tru creșterea productivității 
muncii, pentru o mai judicioa
să organizare a activității, mai 
buna folosire a forței de mun
că, extinderea mecanizării și 
automatizării și ridicarea cali
ficării cadrelor.

In cursul discuțiilor s-au sta
bilit măsuri pentru realizarea 
ritmică a producției destinate 
exportului, pentru contractarea 
ei în întregime și onorarea la 
termen a obligațiilor asumate 
fată de beneficiarii externi.

Tarticipanții s-au angajat să 
acționeze cu perseverență pen
tru aplicarea fermă a princi
piilor noului mecanism econo- 
mico-financiar In toate sectoa
rele de activitate, pentru înde
plinirea planului pe anul 1981 
in cele mai bune condiții, pen
tru ridicarea calitativă a pro
ducției și sporirea eficienței a- 
cesteia.

Lucrările plenarei continuă.

Niță. La senioare (16 concuren
te) favorite sînt Mariana Had- 
giu, Camelia Chiriac (ea va 
apăra culorile asociației ICIM 
Brașov), Nadia Becherescu și 
Gabriela SzbkS.

Juniorii (32 de concurenți, 
favoriți: Șesu, Ciucă, Kovacs 
și Chiru) șl junioarele (favori
te: Monica Radu, Alice Dănilă. 
Teodora Tache și Anca Galam- 
boș) concurează în Sala sportu
rilor din Hunedoara. Iată pri
mele rezultate: Țogoie (Con
stanța) — Dumitraș (Dinamo 
București) 6—4, 6—2: Pașca (Di
namo Brașov) — Ostacl (Gh. 
Gheorghiu-Dej) 6—4, 7—6. Este 
regretabilă absenta de la acest 
turneu a sportivilor de la Pro
gresul București, Sănătatea Ora
dea. Mureșul Tg. Muneș etc. (S. 
IONESCU — coresp.).

spune că oferim, de fapt, o po
liță în alb. Nu este așa, pen
tru că obiectivele sint fixate in 
funcție de rezultatele anterioa-

0 NOUĂ SĂPTĂMÎNĂ DEDICATĂ SCHIULUI
Continuarea precipitațiilor, în

deosebi în zonele carpatine, a 
făcut ca stratul de zăpadă să 
crească simțitor, favorizînd o 
bogată activitate competițională 
in sporturile tipice de iarnă.

Principalul eveniment este 
fără îndoială campionatul națio
nal de biatlon pentru seniori și 
juniori, cu care debutează, vi
neri 23 ianuarie, la Poiana Bra
șov, finalele Pe țară ale „Dacia- 
dei“ de iarnă. Dintre celelalte 
concursuri ale săptămînii, vom 
menționa : întrecerile de schi al

pin „Cupa A.S.A." (seniori, 20— 
24 ianuarie, Poiana Brașov), 
„Cupa Predeal" (copii, 21—24 ia
nuarie, Predeal) și „Cupa Pio
nierul" (21—24 ianuarie, Băișoa- 
ra) ; întrecerile de schi-fond s 
„Cupa Rîșnov" (copii și juniori, 
23—25 ianuarie, Rîșnov) ; sări
turi cu schiurile : „Cupa Brașo- 
via“ (22—23 ianuarie, Predeal), 
și „Cupa Rîșnov" (24—25 ianua
rie, Predeal).

(Citiți în pag. 2—3 rezultatele 
competițiilor de schi de săptă- 
mîna trecută)
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Șl
SPIRITUL DT ECHIPĂ

JOCUL MODERN AU DECIS
VICTORIA ECHIPEI

DE BASCHET STEAUA
Impetuos, eficace, 
disciplinat, Costel 
Cernat a fost In 
1980 baschetbalistul 

nr. 1 al țării

Beneficiind de un Iot valoros, 
cuprinzînd un element de ex
cepție (Costel Cernat, apreciat 
drept cel mai bun baschetbalist 
al țării), jucători experimentați 
(Gheorghe Oczclak, Nicolae 
Pirșu, Vasile Zdrenghea și 
Gheorghe Cîmpeanu), precum 
și tineri consacrați (Roman Op- 
șitaru, Virgil Căpușan, Floren
tin Ermurache, Anton Netolitz- 
chi. Petre Brănișteanu, Viorel 
Ion și Cătălin S cariat) sau pe 
cale de a se afirma (Dorel Ră- 
dulescu), echipa Steaua a rea
lizat pentru a 13-a oară victo
ria în campionatul național al 
României. Alcătuind în majori
tatea meciurilor (dar mai ales 
in cele decisive. cu Dinamo 
București) o adevărată echipă 
(cu coeziune și păstrînd disci
plina de joc), adeptă a concep
ției moderne în care ritmul ra
pid. frecvența ridicată a arun
cărilor la coș și lupta pentru 
dominarea panourilor au fost 
caracteristici permanente, for
mația Steaua s-a impus cu au
toritate, asigurîndu-și (practic) 
cîștigarea titlului cu cinci eta
pe înaintea încheierii competi
ției. mai precis după victoria 
realizată asupra dinamoviștilor 
in turneul desfășurat in Sala 
sporturilor din Constanța. An
trenorii Mihai Nedef și Ale
xandru Fodor (ei înșiși compo- 
nenți de bază ai team-ului care 
a cucerit, cu ani în urmă, 10 
din cele 13 titluri), precum și 
elevii lor merită felicitări pen
tru performanta realizată, des
pre care trebuie să spunem că 
este completată prin prezența 
în lotul național a mai multor 
jucători, unii dintre ei (Cernat, 
Oczelak, Căpușan și Ermurache) 
aducîndu-șl un aport însemnat 
la clasarea reprezentativei 
României pe locul secund la 
Balcaniada disputată anul tre- 

re, cunoscute, și cîntărim posi
bilitatea îndeplinirii lor. Oricum 
nu putem fi „păcăliți" decît o 
singură dată! Perioada vacan
ței școlare de iarnă a însemnat 
pentru noi o perioadă de mun
că intensă, superioară ca volum 
celei din timpul anului, pentru 
că acum am avut la dispoziție, 
zi de zi. întreg materialul uman. 
Am alcătuit o brigadă internă 
a clubului, care a asistat și 
controlat antrenamentele, și am 
constatat cu satisfacție că toa
te cadrele își fac cu conștiincio
zitate datoria. Este un semn 
bun la început de an. Perioada 
plină de la sfîrșitul lui decem
brie și începutul lui ianuarie a

(Continuare in pag. 2—3)
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cut la Cluj-Napoca. Subliniind 
calitățile echipei Steaua, nu 
trebuie să omitem, însă, unele 
defecțiuni, dintre care rabatul 
făcut uneori de la disciplină, 
manifestat fie prin „preocupare 
excesivă" față de deciziile arbi
trilor (așa cum s-a petrecut in 
a treia partidă cu Dinamc. 
pierdută tocmai din această 
cauză), fie prin desconsiderarea 
adversarilor (cum a făcut in ul
timul turneu al campionatului).

A. S. Metalul Aiud, un colectiv mic cu ambiții mari

ACEI IUBITORI DE SPORT
SI FRUMOASELE LOR INITIATIVE... 

» “

Există la Ai ud o întreprin
dere metalurgică (adevărată 
inimă a orașului, dacă vreți) cu 
mari implicații pe plan econo
mic și social, la nivelul loca
lității, al județului Alba. Toți 
cei care lucrează aici se întîl- 
nesc zilnic pe același traseu al 
entuziasmului pentru calitatea 
muncii depuse, al inițiativelor. 
„Să știți că în întreprinderea 
noastră dragostea pentru mun
că înseamnă și dragoste pentru 
sport", ne spune tovarășul di
rector Vasile Fufezan, numit 
aici părintele de drept al aso
ciației sportive „Metalul" Aiud. 
„După orele de muncă, a con
tinuat interlocutorul nostru, 
oamenii simt nevoia de mișca
re, de întrecere într-o discipli
nă sau alta ; tinerelul între
prinderii, copiii ai căror părinți 
lucrează la noi, și nu numai ei. 
sînt dornici de afirmare, acum 
sau mai tîrziu..."

Intr-adevăr. lucrurile asa stau 
la A.S. Metalul Aiud, o „firmă" 
mică, însă cu mari ambiții, e- 
vident la scara posibilităților 
sale. Președintele acesteia, ing. 
Traian Munteanu. ne-a convins 
cu destule fapte concrete.

Să începem cu frumoasele 
acțiuni întreprinse. De pildă, 
anul trecut, cu sprijinul 
U.G.S.R., al organelor de par
tid locale, cînd s-a trecut la 
mărirea capacității stadionului 
asociației, a modernizării lui. 
Asociația a confecționat un sin
gur afiș (rețineți, unul singur 
pus la loc vizibil la stadion)

Clasată pe locul secund, e- 
chipa Dinamo București a fă
cut primul pas spre împrospă
tarea team-ului din care s-au 
retras maestrul emerit al spor
tului Gheorghe Novac, maeștrii 
sportului Dan Georgescu (aces
tor doi sportivi li s-a oferit, 
duminică, o emoționantă festi-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

prin care se solicita participa
rea iubitorilor de sport la mun
că patriotică. Au venit cu su
tele, cu mic. cu mare, de dimi
neața pînă seara (cu uteciștil 
în frunte) prestîndu-se mit de 
ore de muncă pentru efectua
rea diferitelor lucrări (munca 
continuă, cu entuziasm urmînd 
a fi încheiată în primăvară). 
Tot prin activitate patriotică și 
cu resurse locale s-a realizat 
și terenul' de antrenament de 
la baza „Cutezătorii", zona de 
agrement de pe malul Mureșu
lui. un bazin de înot pentru 
copii (suprafața — 200 mp). Pen
tru iubitorii de schi (sînt foar
te mulți) doi factori de decizie 
din conducerea tehnică — Socsz 
Ladislau, lancău Nicolae, ingi
neri de profesie) — au venit 
cu propunerea confecționării 
unui teleschi. care urmează să 
fie plasat în zona cabanei Slo
boda. Excelenta lor idee areț 
toate șansele să fie avizată la 
nivelul județului și realizată in 
colaborare cu I.F.E.T. și Oco
lul silvic. Alt exemplu : re
cent. laboranta Anca Krauș 
(absolventă a unui liceu spor
tiv) a propus înființarea unei 
echipe de handbal fete. Ea a 
făcut selecția a 22 de fete din 
întreprindere și le pregătește 
cu pricepere și multă tragere 
de inimă Asociația a procurat 
materialul sportiv necesar, a 
facilitat fetelor o deplasare la

Stelion TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag 2-3)



„CUPA ȘIRNEA". La numai 
o săptămînă după concursul de 
la Bran, în Țara Bîrsei a avut 
loc a doua sărbătoare sportivă: 
„Cupa Șirnea" Ia schi-fond, a- 
flată la cea de a XlV-a ediție. 
Organizată de clubul sportiv 
școlar „Pionierul", competiția a 
cunoscut aproape 200 de concu- 
renți, de la șoimi ai patriei 
pînă la seniori. într-o organi
zare perfectă, pe un timp fru
mos, cu zăpadă bună, pe un 
traseu bine amenajat, competi
torii și-au disputat cu o ardoa
re deosebită trofeele puse în 
joc. De menționat că întreceri
le au fost urmărite de un ma
re număr de spectatori. care 
au aplaudat cu multă căldură 
pe laureați. REZULTATE, 2 km 
fetițe: 1. Carmen Colțea (Din. 
Zărnești) 12:20. 2. Ionela Bășa 
(Din. Fundata) 12:40, 3. Vero
nica Moșoiu (Din. Fundata) 
13:07. 3 km, fetițe: 1. Luminița 
Bășa 14:30. 2. Maria 
14:31, 3. Daniela Băcioiu 
de la Dinamo Fundata) 
3 km. junioare mici: 1. 
dalena Hirlav (Toplița)
2. Monica Cojocaru (Dinamo) 
16:01. 3. Daniela Colțea (Din. 
Zărnești) 17:31; 5 km, junioare 
mari: 1. Mimi Pitea fDinamo) 
21:25, 2. Cristina Lăcustă (Trac
torul) 22:18. 3. Brigitte Treutch 
(Tractorul) 22:37; 5 km, senioa
re: 1. Elena Tișcă (Tractorul) 
20:41, 2. Maria Toma (Dinamo) 
21:05. 3. Elena Ceposu (Dinamo) 
21:29; 3 km, băieți: 1. S. Stoian 
(Din. Fundata) 15:46. 2. D. Car- 
boș (Pionierul) 16:53. 3. S. Che- 
tea (Din. Fundata) 16:56; 5 km, 
băieți: 1. Șt. Teposu (Șirnea) 
21:12. 2. I. Seichea (Din. Zăr- 
neștd) 22:11. 3. E. Popa (Din. 
Zărnești) 22:16: 10 km, juniori 
mici: 1. D. Munteanu (Predeal) 
37:29, 2. V. Pelin (Brașov) 38:05,
3. I. Nagy (M. Ciuc) 38:17; 
15 km. juniori mari: 1. E. Că
ciulă (Predeal) 56:30, 2. I. Dia 
(ASA) 57:37, 3. I. Tențiu (ASA) 
57:49; 15 km, seniori: 1. Gh. 
Ionetecu (Dinamo) 53:51, 2. Gh.

Bratu 
(toate 
14:56; 
Mag- 
14:25,

Cojocaru (ASA) 54:25, 3. M. 
Pelin (ASA) 54:39; 3X2 km, fe
tițe: 1. Dinamo Zărnești 36:57, 
2. Dinamo Fundata 38:12, 3.
Pionierul Șirnea 40:14; 3X3 km, 
fetițe: 1. Dinamo Fundata 47:37,
2. Dinamo Zărnești 55:59, 3. Pio
nierul Șirnea 56:06; 3X3 km, 
junioare mici: 1. CSȘ Toplița 
43:50, 2. Dinamo Brașov 48:16,
3. Pionierul Șirnea 56:48; 3X5 
km, senioare : 1. Tractorul I 1 h 
03:09, 2. Dinamo 1 h 03:26, 3. 
Tractorul II 1 h 08:36; 3X3 km, 
băieți: 1. CSȘ M. Ciuc 58:11,

Fundata 1 h 02:17, 
h 02:56: 3X7 km, 
A.S.A. 1 h 24:15, 
h 29:40, 3. Torpe- 
h 11:43; 3X10 km 

CSȘ M. Ciuc 1 b 
Predeal

2. Dinamo
3. Brașovia 
juniori II:
2. Brașovia 
do Zărnești 
juniori I: 
50:35, 2. Lie.
3. A.S.A. 1 h 54:00 ; 3X10 km, 
seniori: 1. Dinamo 1

h 47:17, 3.
50:53. (Carol GRUIA-

1
1.
1
2 

1.
1 h 51:36,

h 45:30, 2. 
CSU Ora-

BRAȘOVIA". Ultima 
concursului dotat cu 

cursa

A.S.A. 1 
dea 1 h 
coresp.)

„CUPA 
probă a
„Cupa Brașovia" a fost 
de coborire. de pe Pîrtia Lupu
lui, cu sosirea în Poienița Cris
tianului, pe o lungime de 1300 
m, cu o diferență de nivel de 
260 m. Cursa a fost dificilă din 
cauza ceții și a zăpezii proaspăt 
căzute. Dan Iliescu a trebuit 
să repete coborîrea, deoarece 
în prima cursă a întilnit pe 
traseu un arbitru... pe care a 
trebuit să-1 evite: REZULTATE, 
junioare: 1. Erica Codrescu 
(Dinamo) 54:29. 2. Karin Ko
vacs (Brașovia) 55:99. 3. Car
men Cosma (M. Ciuc) 58:59; 
juniori: 1. D. Iliescu (Dinamo) 
48:23. 2. Z. Balazs (M. ‘
49:10, 3. N. Pestrea (ASA) 49:24,
4. V. Constantin (Dinamo) 50:01,
5. L. Boyte (M. Ciuc) 50:02, 6. 
E. Fulea (Brașovia) 50:15.

„CUPA PREDEAL” la sări
turi. Pe o vreme frumoasă, cu 
mulți spectatori în jurul tram
bulinei de pe Cioplea, a avut 
loc concursul de sărituri „Cupa

Ciuc)

Predeal" la care au j fost pre- 
zenți sportivi seniori, juniori și 
copii. REZULTATE, seniori: 1. 
C. Buzoi (Dinamo) 252,7 p (să
rituri de 58+58,5 m), 2. Gh. 
Gherea (Dinamo) 249.2 (58+58,5). 
3. R. Hosu (ASA) 234,2 (54+55); 
juniori mari : 1. O. Munteanu 
(ASA) 204,3 (49+57), 2. Șt. Bu- 
rețea (ASA) 195,0 (47+50,5), 3. 
I. Runceanu (Rișnov) 
(50+46); juniori niici:l. I. Run
ceanu 202,4 (47 +51), 2. E. Nagy 
(Brașovia). 156 (40+40), 3. V. Gros 
(Brașovia) 114,4 (36+39); copii:
1. A. Mezei (Dinamo) 144,5 
(34 + 41), 2. V. Dumitrescu (Rîș- 
nov) 117,6 (32 + 35), 3. D. Băieșu 
(Brașovia) 105 (28+31). (I. CO- 
DLEANU-coresp.)

„CUPA UNIRII", 
iubitori ai schiului 
prinderile prahovene 
întîlnire pe pîrtia Caraimanu- 
lui din Bușteni, pentru a se în
trece în curse de fond și cobo- 
rîre în cadrul concursurilor do
tate cu „Cupa Unirii". Iată cîș- 
tigătorii: coborire băieți: C. Tu
dor (Bușteni); coborire 
Doina Necula (Sinaia); 
băieți: Ion Iubu (Bușteni); fond 
fele: Elena Giovelea (Bușteni). 
(V. ZBARCEA-coresp.)

„CUPA SI’ARTAC' 
moașa stațiune montană 
de Vale au avut lot 
competiții de schi la 
fost prezenți numeroși 
ai sportului din Bihor. 
TATE înregistrate în 
Spartac: slalom uriaș 
Simona Straciuc (Lie. Filologie- 
istorie Oradea), 2. Mariana Chi- 
rilă (Sănătatea Oradea),. 3. Ilea
na Papp (Rapid Oradea); bă
ieți: 1. A. Konya (CSU Oradea),
2. G. Papp (Rapid Oradea). 3. 
O. Timotin (Lie. Emanuil Gojdu 
Oradea): 5 km fond fele: 1. E- 
lisabeta Magda. 2. Finer ea Laza,
3. Adriana Chira (toate de 
Spartac); 10 km, băieți: 1. 
Cristea. 2. F. Benedek, 3. 
Laza (toți de la Spartac). 
GlIIȘA-coresp.)
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Campionatul primei serii va
lorice a Diviziei „A" de hochei 
a programat ieri, la București, 
cea de a 33-a etapă, adică au- 
tepenultima, a acestei pasio
nante întreceri. Meciul central 
al rundei a fost cel dintre frun
tașa clasamentului, Dinamo 
București, și una din principa
lele pretendente la cununa de 
lauri a campionatului, S. C. 
Miercurea Ciuc. Victoria a re
venit clar dinamoviștilor, care 
și-au consolidat astfel poziția 
Dar, iată cîteva amănunte de la 
meciurile de ieri.

Dinamo București — S. C. 
Miercurea Ciuc 5—3 (1—0, 3—1 
1—2), la capătul unui meci 
frumos, foarte rapid, cu „sal
ve" de faze spectaculoase la 
ambele porți, unde doi gol-kcc- 
peri în formă, Vasile Morar 
(Dinamo) și L. Fekete (S.C. M. 
Ciuc), au făcut adevărate... 
„minuni". Dinamoviștii, mult 
mai lucizi și mai bine organi
zați, acționînd în permanență 
colectiv, cu multe și inspirate 
pase, au cîștigat, în ciuda fap
tului că erau lipsiți de două 
din piesele lor de bază : porta
rul Gh. Huțan și M. Pisăru. 
„Soarta" acestui joc s-a decis, 
de fapt, în finalul reprizei secun
de, cînd de Ia 2—1, cu cît con
ducea în min. 35, Dinamo s-a 
detașat în trei minute la 
4—1, impunîndu-se în fața unei 
echipe care a 
indivduală și 
combinativ și 
ma parte, am 
multe ratări, 
turi care au nimerit ținta. Cu 
acest rezultat Dinamo a acu
mulat 56 de puncte și este,

practic, campioană i 
înscris : Moroșan 2, 
Solyom — Dinamo.
B. Naghi — S. C. 
Ciuc. A condus bine 
ajutat la cele două linii de FI. 
Gubernu și A. Balint.

Dunărea Galați 
Gheorgheni 5—0 (1—0,
1—0). Gălățenii, în vervă, 
ționînd foarte grupat, mai 
în apărare, au protejat 
poarta curajosului Enache, 
tigînd două puncte foarte 
țioase in lupta pentru evitarea 
retrogradării. Au marcat : 
Berdilă 2, Raiea, Chiriță 
Brandabur. Arbitri : 
la centru, ajutat de 
cu și L. Petraș.

Steaua — Metalul 
ghe 12—2 (4—1, 
Victorie lejeră, obținută 
punctele înscrise de Ud rea 2, 
Demeter 2, Gheorghiu, Balogh, 
Ilălăucă, OIcnici, Todor, Jus
tinian, V. Huțanu. Kcmenessy 
II — Steaua, respectiv Keme- 
ssy I, Todor. Au condus M. Lu- 
pașcu la centru, ajutat de R. 
Cristescu și A. Dibernardo

A. CĂLIN
Programul de azi, ORA 11 : 

Metalul Sf. Gheorghe — Du
nărea ' " - - - —
namo 
ORA 
Ciuc.
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Sandor 2, 
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ACEI IUBITORI DE SPORT
tUrmare din pag I)

Cîmpia Turzii pentru un meci 
amical : noua echipă, năseîn- 
du-se din întrecerile ■ „Dacia
dei", își face acum un adevă
rat rodaj în competițiile de 
masă, înainte de a fi înscrisă 
In campionatul județean.

Dealtfel trebuie să spunem 
că asociația sportivă își ’desfă
șoară o activitate notabilă și in 
cadru! altor secții. Ponicarii 
activează la nivelul campiona
telor orășenesc și județean (în 
anul 1979 au fost La un pas de 
promovare în Divizia ,,B“), 
handbalul masculin (instructor 
Bota Rovinț'a cîștigat finala pe 
t"-» + -ii .Do-’o de’" ied. 
1979). disputată Ia Baia Mare | 
voleibalistele (instruite de Mi- 
reîa Gali) au ocupat locuri 
fruntașe în competiția departa
mentală dotată cu „Cupa Me
talurgistul" (locul I, faza de zonă 
de la Vlahița ; locui II în fina-

Ia pe țară de la Reșița) ; bo
xul, afiliat doar din luna mai 
a anului trecut. își pune mari 
speranțe în elementele (juniori 
mici și mari) descoperite în 
urma unor trialuri prin care 
au trecut peste 200 de copii 
(primele succese — cîștigarea 
multor cupe la nivelul compe
tițiilor de masă cu caracter zo
nal). în sfîrșit. fotbalul își are 
și el prezența lui onorantă — 
la ediția trecută a ..Daciadei". în 
finala de la Slatina, a ocupat 
locul II. Interesant de relevat 
că echipa pentru participare la 
„Daciadă" se face după dispu
tarea campionatului intersecții 
(12 echipe în două serii, dvpă 
formula „toamnă-primăvară). 
La jumătatea actualei, ediții a 
campionatului de casă, urmărit 
de sute și sute de suporteri, pe 
primele locuri se află secțiile 
Mecanică II și Construcții me
talice I. Echipa mare (adică 
divizionara „B“, la cîrma că-

reia se află pasionatul și ini
mosul 
fostul 
Turzii) are și ea 
ță : locul 8 în 
(„de 
după o revenire 
din ■
fără 
tă din juniori proprii taîentați, 
disciplinați și preocupați și de 
împliniri profesionale.

...Fapte, inițiative, oameni. La 
plecarea din întreprindere, se
cretarul asociației, Virgil Ha- 
gea, ne-a completat documen
tarea cu o mărturisire : „Știm 
că mai avem multe de făcut, 
că asociația are încă unei < 
greutăți 'cu baza materială — 
pe unele le 
timp, evident, 
însă că Ia noi 
tul, că nimeni 
abandonează, 
conducere din 
frunte cu Comitetul de partid, 
sprijină cu adevărat activitatea 
de afirmare și în competi
țiile sportive, a metalurgiștilor 
din Aiud".

antrenor Moise Justin, 
jucător de la Cîmpia 

o perfo.rm.an- 
seria a III-a 
i se spune) ; 
spectaculoasă 
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Important este 
toți iubesc spor- 
nu se vaită, nu-1 
că organele de 
întreprindere, în

REPORTERII
(Urmare din pag. 1)

Intirziat forțat analiza activității 
din 1980. La 19 ianuarie vom 
Începe analizarea și verificarea 
fiecăreia din cele 17 secții sub 
mai multe aspecte: verificarea 
documentelor obligatorii la do
sarul catedrei, componența gru
pelor, numărul sportivilor legi-

Cl
lloclici

preferat acțiunea 
forța, hocheiul 
eficient. în ulti- 
notat apoi mai 
dar și trei șu-
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Galați, ORA 14,45 : Di- 
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TINERII ARCAȘI CLUJE*"
DE

în urma 
trecute la 
ianuarie 
Steaua și ___ , _ _____ „
alte Jocuri din cadrul ultimului 
tur al Diviziei „A", Comisia de 
competiții șl disciplină a F.R.H 
a dictat următoarele sancțiuni :

— Jucătorul Traian Cazacu 
(Steaua) — suspendat pînă la 
sfîrșitul campionatului ;

— Jucătorul Marian Pisăru (Di
namo) — suspendat pînă la sfîr
șitul campionatului ;

— Jucătorul Gheorghe Hu(an 
(Dinamo) — suspendat pe 2 e- 
tape ;

— Jucătorul EI3d Antal (S. C. 
Miercurea Ciuc) — suspendat 2 
etape ;

— Jucătorii Marian Costea (Di
namo), Ion Ionlță (Steaua) șj 
Sandor Gali (S.C. Miercurea Ciuc) 
— avertisment.

Se dă un avertisment public 
secțiilor de hochei Steaua, Dina
mo și Sport club Miercurea Ciuc 
pentru lipsa de disciplină mani
festată de componenții acestor 
echipe.

Se dă un avertisment public 
secției de hochei Avîntul Gheor
gheni pentru felul nesportiv in 
care echipa și-a apărat șansele 
în meciul cu Metalul Sf. Gheor
ghe.

Colegiul central al arbitrilor va 
analiza arbitrajele prestate șl va 
lua măsurile corespunzătoare.

TREI DIN CELE
de arcași au par- 
de a IV-a ediție a 

___ ........ ..... naționale indoor, 
care s-au desfășurat timp de trei 
zile în sala Olimpia din Capitală. 
Pe lingă sportivi din orașe cu 
tradiție în acest străvechi sport, 
care este tirul cu arcul, cum sini 
Tg. Mureș, Satu Mare, Cluj-Na- 
poca, Aninoasa, București și Iași, 
au lost prezenți la Întreceri ț! 
reprezentanți ai unor centre mei
— Rădăuți și Ploiești, precum și 
membri ăi unei secții din Capi
tală, cea a clubului Steaua.

Campionatele de sală ■ din acest 
an au fost interesante, viu dispu
tate și la unele probe încheiat» 
cu surprize, ca de pildă la seni
oare, unde principalele favorite. 
Terezia Preda și Aurora Chin 
(locul doi. respectiv patru) nu 
fost depășite de două tinere SDor- 
tive de la A.S.A. Cluj-Napoca
— Stela Felderean — noua cam
pioană, in primul el an de se- 
niorat, și Irina Kerekes. Dei’.tfel 
cea mal bună comportare la cam-

Aproape 100 
ticipat la cea 
campionatelor

care pregătim de pe acum con
dițiile: folosind cu maximum de 
eficiență patinoarul ploieștean, 
antrenorul secției de patinaj vi
teză, Adrian Ciobanu, s-a an
gajat să-1 pregătească pe Ma
rian Tigău pentru lotul olimpic 
1984. Vrem de asemenea să în
tărim și mai mult în acest an

secția de șah de nivel interna
țional. Talentaților Adrian Ne- 
gulescu. Lucian Vasilescu. Ro
xana Adoamnei și Andreea Ne- 
gulescu dorim să le alăturăm 
— printr-o mare acțiune de se
lecție Întreprinsă de antreno
rul Come! Butnaru — alți vi
itori campioni”.

CONFECȚIA BUCUREȘTI :
IN PRIMUL RIND HANDBALUL FEMININ,

DAR NU NUMAI EL...

NOȘTRI ÎN VIZITĂ LA CLUBURI SPORTIVE
timați. structurarea pe virste, 
valoarea elevilor-sportivi, stabi
lirea obiectivelor de performan
ță lâ nivelul de secții și pe ca
tedră etc. Acțiunea se va în
cheia la jumătatea lui februa
rie, după care vom stabili obi
ectivele cifrice globale ale clu
bului. care sint, de fapt, suma 
obiectivelor individuale ale tu
turor profesorilor".

PETROLUL PLOIEȘTI : S-A RENUNJAT
LA UNELE SECȚII... DEFICITARE.

SE CONSOLIDEAZĂ SECȚIILE CU MARI PERSPECTIVE
Clubul sportiv Petrolul din 

Ploiești este, probabil, una din
tre cele mai „bogate" unități de 
performanță din țară sub aspec
tul numărului de secții: 15.-
Pornind de la o asemenea rea
litate, și dorind să aflăm în ce 
măsură fiecare din disciplinele 
practicate în cadrul clubului 
ploieștean activează la înalți 
parametri calitativi, am solicitat 
opinia președintelui amintitei 
unități, Ion Teodorescu.

„Pentru clubul nostru, 
este anul cînd vrem să ne con
vingem în ce măsură sportivii, 
antrenorii, întregul corp de teh
nicieni sint capabili să dea sec
țiilor în care activează o viață 
reală, adică să le ridice Ia ni
velul competitiv cerut de per
formanța națională și interna
țională. Dacă în ceea ce pri
vește at'etismul halterele, scri
ma și alte secții nu există nici 
o îndoială asupra bunului lor 
raerlament. în schimb unele 
secții nu ne-au dat pînă acum 
prilejul să constatăm că pot 
trăi indenendent. De aceea am 
și trecut la o seamă de măsuri 
organizatorice: am renunțat la

1981

secția de inot, iar patinajul ar
tistic — care de asemenea nu 
dădea satisfacție — a rămas 
doar cu grupe de inițiere. In 
sfîrșit, ne-am hotărît să con
centrăm întreaga activitate de 
lupte doar pe stilul greco-ro- 
mane, renunțînd la ..libere'1. 
Dacă acestea ar fi măsurile or
ganizatorice cu care am pornit 
la drum chiar de la începutul a- 
cestui an, vreau să remarc și 
un alt aspect. Am și făcut pri
mul pas și sîntem hotăriți să 
consolidăm secția de gimnasti
că, coordonată de antrenorii 
Leana Sima și Octavian Belu. 
Dintre sportivele pregătite de 
cei doi tehnicieni, ni s-a con
firmat de către federația de 
specialitate că Aura Anghel. 
Alice Andrei, Tania Boțea și 
Letiția Petrescu au intrat în 
atenția antrenorilor pentru lotul ’ 
national de junioare. Aura An
ghel urmează, peste foarte puțin 
timp, să plece la Deva, pentru 
a-și continua pregătirile sub 
supravegherea și îndrumarea 
antrenorilor Karoly. Și încă o 
idee pe care dorim s-o mate
rializăm in acest an, și pentru

Președintele asociației spor
tive „Confecția", Tudor Conțu, 
ne vorbește despre proiectele 
imediate și cele anuale ale uni
tății bucureștene.

„Sîntem o simplă asociație 
sportivă însă avem mîndria ca 
unitatea noastră, -Confecția», 
să se fi impus pînă la' nivelul 
unui club sportiv cu pretenții 
Țin să reamintesc că în 1977, 
echipa feminină de handbal s 
cîștigat „Cupa de toamnă" a 
federației de specialitate, iar în 
1979, aceeași formație a adus 
în vitrina asociației mult invi
diatul trofeu „Cupa României", 
întrecind, în finală, puternica 
echipă Hidrotehnica Constanța, 
în prezent, fetele noastre sint 
hotărîie să reediteze perfor
manța din urmă cu doi ani, 
pentru care un prim pas l-au 
și făcut, ajungînd să se califice 
in semifinala actualei ediții a 
-Cupei României-, joc pe care-1 
vor susține în prima jumătate 
a lunii februarie, la Vaslui. 
Vorbind despre obiectivele noas
tre pe anul 1981, bineînțeles că 
primul care l-am dori realizat 
este acela de a cîștiga semifi
nala de la Vaslui și, dacă ne 
vor ține curelele, chiar și fi

nala. Dorința noastră nu are in 
ea nimic utopic. In ultimul 
timp am dat lotului național de 
handbal trei fete, iar printre 
obiectivele noastre pe ’81 figu
rează promovarea in rinderile 
echipei naționale a încă unei 
fote. Iar acum, întrucît am vor
bit de obiectivele asociației 
♦Confecția» pe anul abia în
ceput, țin să-1 menționez pe cel 
mai important : revenirea echi
pei noastre de 
mnl eșalon al 
teva obiective 
privește echipa 
lei, care activează In Divizia 
„B“. Dorim ca aceasta să în
cheie campionatul, In seria In 
care joacă, pe unul din primele 
trei locuri, iar echipa de juni
oare, prin comportarea sa, să 
reușească să joace In turneul 
final, pentru locurile 1—2.

Pentru traducerea In fapt a 
telurilor despre care am vorbit, 
am asigurat ehipelor noastre 
un program de pregătire adec
vat, cu antre-amente zilnice, 
intensive, fie ? componentă a 
formațiilor noastre fiind hotă- 
rită să nu facă rabat de la e- 
fortul solicitat de antrenori'.

handbal in pri
mării. Avem cl- 
și în ceea ce 
noastră de vo-
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pionatele naționale ’81 au avut-e 
arcașii de la A.S.A. Cluj-Napoca; 
ei au cucerit, spre lauda lor, trei 
titluri, adică Jumătate din cele 
acordate. Inimosul activist al ti
rului cu arcul din orașul de pe 
Someș, care cu 20 de ani in urmi 
a înființat secția respectivă, ma
estrul sportului, col. dr. Ion 
Opriș, și-a văzut încununată cu 
succes strădania cu care se ocu
pă. împreună cu maistrul militar 
Ion Stănculeasa, de pregătirea ti
nerilor arcași clujeni.

La seniori, titlul a revenit aăt- 
măreanului Mihai Bîrzu ; anul 
trecut pierduse la baraj în fața 
fratelui său Gheorghe, care acum 
n-a reușit să se claseze printre 
primii trei. M. Bîrzu a obținut 
un rezultat bun după cele două 
manșe la probele de 18-4-25 m, 
stabilind și un nou record la dis
tanța de 2X18 m cu 5G4 p (v.r. 
5557 p). Noi recorduri naționale 
au mai obținut Dorina Damian 
la junioare I 2X18 m — 530 p 
(v.r. 483) și Victor VVeseîowski la 
juniori I 2X25 m — 546 p (v r. 
533), iar Sandor Laszlo a egalat 
cel mai bun rezultat la 2X18 m 
(juniori I) — 548 p.

întrecerile celei de a iV-a ediții 
a campionatelor naționale de sală 
— așa cum ne-a declarat Mircea 
Turbure, arbitrul principal al 
competiției — au scos în eviden
ță buna pregătire. a unor tineri 
arcași, obținerea de rezultate va
loroase la aproape toate probele 
și categoriile de sportivi șl, ceea
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ița nu salvează doi copii dc la incc I
e vineri 

parcul 
t sub 
1 fost 
1 tragic, 
îgheați!) 

— o 
va ve- 

ului din 
mijlocul 
aceasta

i pe cei 
ipa rece 
care din 
im deci- 
t o gură 
Pe mal.

ii trecă- 
veau cu 
or patru 
grea, tn

cumpănă, 
curaj șl 

lăr spor- 
sportului 
n echipa 
iflat în 
înde for- 
de cam- 
t nici o 
haina pe 
at spre 

copca
i patru 
moartea, 
a întins 

jpii a a- 
trăgea a 
el în a- 

brațe un 
-a dus pe 
mai tare, 

t aruncat 
luptat să 

ră și rece

re

un alt copil și l-a dus și pe 
acesta la mal. Eforturile sale 
ulterioare au fost însă zadar
nice. Ceilalți doi n-au mai 
putut fi salvați . . .

Și astfel copiii Emil Nicolae 
Dumitru, de 11 ani, din str. 
prof. Mitriță Constantinescu nr. 
13 și Săli Serif, de 13 ani, din 
str, Traian nr. 91, trăiesc azi 
șl sînt lingă părinții lor, da
torită curajului, abnegației, 
stăpînirii de sine și voinței 
acestui sportiv fruntaș compo
nent al echipei reprezentative, 
care, așa cun ne declara It. 
Gh. Păcureț de la secția 9 Mi
liție : „Și-a riscat viața, in
tr-un gest sublim, de a salva 
din ghearele morții doi co
pii. Doi viitori cetățeni ai țării 
noastre, poate doi viitori spor
tivi fruntași și ei...“

După acest act de mare 
curaj, „Vasilică", cum îi spun 
toți la patinoar, a venit la 
echipă, a trimis vorbă acasă 
să i se aducă schimburi 
te șl a jucat un meci 
campionat. La sfirșitul 
mărturisea : „Mă bucur 
tru cei doi puști. Am_ 
copil și vreau să-i _ vâ 

fost singur șl că nu i-am pu
tut salva si pe ceilalți doi...“

Cînd veți au'i că echipa re
prezentativă de hochei joacă 
și că Vasile Huțanu a înscris 
un gol gtndiți-vă la el nu nu
mai ca la hocheistul de mare 
talent, ci și ca la un OM 
ADEVĂRAT I

Cohn ANTONESCU

usca- 
de 

lui ne 
pen- 

și eu 
_____ _ 5 văd pe 

toți mari. îmi pare rău că am
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MIHAI BtRZU

879 p (914—465) campioam națio
nală, 2. Marina ”
(C.S.Ș. Rădăuți) 870 d. 
Fazekas (PTTR Tg. Mureș) 
p. Juniori “ 1 .
(A.S.A. Cluj-Napoca) >86 p (484 
— 502) — campion național. 2.
Constantin Vatavu (C.S.M. Iași) 
978 p. 3. Ernest Kakasl (Voința 
Tg. Mureș).

în clasamentul general, la ega
litate de puncte se află Olimpia 
București și A.S.A. Cluj-Napoca 
cîte 25 p, urmate de C.S.M. Iași 
cu 13 p.

2.

3.

Prelipceanu 
3. Judith 

. 844
II : l.“ Silviu floțiu

Toma RĂBȘAN

CAMPIONATELE 
NA ȚIONALE 
DE ȘAH

Dana Nuțu-Terescenco, lideră 
In întrecerea feminină

EFORIE NORD (prin tele
fon). Din nou o rundă agitată 
(a 12-a) in finala campionatu
lui național feminin de șah. 
Fapt explicabil, dealtfel, dacă 
ne gîndim că întrecerea se a- 
propie de sfîrșit și protagonis
tele caută să accelereze.

Desigur, partidele centrale 
au fost cele pe care le susți
neau liderele .clasamentului : 
Elisabcta Polihroniade — Eu
genia Ghindă si Maria Albulet 
— Dana Nuțu-Teresc' nco. Poli
hroniade n-a putut depăși apă
rarea foarte tenace a colegei 
sale de club de la Universita
tea București, fiind nevoită să 
se mulțumească cu remiza. 
Șansa i-a zîmbit Danei Teres- 
cenco : intr-o poz’ție în care 
ea avea doi pioni mai puțin 
Maria Albulet a avut un mo
ment de „orbire șahistă“, a pus 
un turn în ,,priză“ și a fost 
nevoită să cedeze pe loc. Con- 
tinuîndu-și seria victoriilor. Lia 
Bogdan a învins-o pe Marga
reta Tcodorescu. Marina Pogo- 

cî.știgat o partidă ve- 
și rapidă, în 19 mu- 

Mariana Nechifor, iar 
Baumslark a între- 
Gabriela Olteanu în-

revici a 
hementă 
țări, la 
Gertrude 
cut-o pe
tr-o lupta pozițională de regu
laritate. Egalitatea a fost con
semnată în întîlnirile Emilia 
Chiș — Eleonora Gogâlea și 
Ligia Jieman — Margareta Mu- 
reșan. S-a întrerupt partida 
Viorica Ioneseu — Judita Kan
tor. fn partidele întrerupte: 
Eugenia Ghindă — Emilia Chiș 
0—1, Marina Pogorevici — Ga
briela Olteanu, Margareta Mu- 
reșan — Viorica Ionescu și Ga
briela Olteanu — Maria Albu- 
lel remize. Nu s-a jucat par
tida Eleonora Gogâlea — Ma
rina Pogorevici, întreruptă în 
runda a 11-a.

în clasament, înaintea ulti
melor 3 runde, singură pe pri
mul loc se află Dana Nuțu- 
Terescenco cu 9 p. urmată de 
Elisabcta Polihroniade 8‘/i, Ma
rina Pogorevici 7‘A (1),_ Lia
Bogdan 7*/a» 
stark, Margareta Mureșan 
Judita Kantor 6 (1) etc.

Th. NICOARĂ 
arbitru internațional

Gertrude Baum-
7,

ASTĂZI. RUNDA A 10-A 
IN TURNEUL MASCULIN

După o zi de odihnă, cam
pionatul masculin se reia astăzi, 
de la ora 15,30. în Aula Facul
tății de farmacie, cu runda a 
10-a care programează urmă
toarele întîlniri : Pavlov — 
Șubă, Ciolac — Stoica, Ștcfa- 
nov — Vaisman, Pușcașu — 
Biriescu, Radovici — Ionescu, 
Stane iu — Ghițescu, Ciocâltca 
— Ungureanu, Negulescu — 
Foișor și Ghindă — Grunberg.

A ECHIPEI DE BASCHET STEAUA
MJ 1)

din activita- 
rmanță) și 
(care conti- 

■is). Desigur, 
l Dan Nieu- 
acest cam- 
Novac) este 

acă a fost 
irziere). dar 

de Înșiși 
ire ar trebui 
il rind echi- 
i. „Zestrea" 
>rii lor (16 
ni naționali, 
cu adevărat 

>ă- constituie 
rație un sti
le grăbească 
le lui Dan 
ii și Cristian 
rația inter- 
-au ciștigat 
nediat după 
de juniori, 
:ă drept im- 
ieri, de la 
tai mult.

Alexandru 
net lupta 

n clasament, 
ițea desfășu- 
• al Diviziei 

(Anton Spî- 
licolae Mănă- 
iu și Gheor- 
;reul întrece- 
datorită atît 
sntei acestor 
■iplinei mani- 
renor, arbitri 
abil este fap- 
aschet a clu- 
1 nu a rezol- 
impionat pro
le peste 2 m, 
(conform re-

gulamentului campionatului na
tional) echipei nu i s-a decer
nat medalia de bronz! Sîntem 
convinși, însă, că nu absența 
din panoplie a medaliei va de
termina pe diriguitorii basche
tului constăntean să se zbată 
mai mult pentru completarea 
formației cu „giganti", ca con
vingerea că prezența acestora 
va putea determina o prestație 
mai bună și. de ce nu, chiar 
obținerea unui loc superior in 
clasament.

în continuarea clasamentului 
grupei 1—6 întilnim, in ordine, 
echipele I.C.E.D. (cu o compor
tare evident mai bună decît 
anul trecut, cînd s-a clasat pe 
locul 8, dar — după opinia 
noastră — cu posibilități de îm
bunătățire în continuare a situ
ației, în primul rînd prin întă
rirea disciplinei), C.S.U. Brașov 
(un exemplu de disciplină tac
tică și sportivă: din păcate, for
mația a fost descompletată

vreme prin accidentarea 
jucători de bază: Komeo 
și Dezideriu Bcnedek) și 
București (al cărui lot 
„subțire" a avut de su- 
absența lui Victor Bu- 

, accidentat).

multă 
a doi ; 
Tecău 
Rapid 
inițial 
portat 
lancea,

In grupa 7—12. formația 
Diversitatea CIuj-Napoca a 
minat cu autoritate, deși 
parcurs a pierdut. în mod 
zar, unele meciuri; oricum, 
calificarea studenților în grupa 
de elită nu este onorantă și ri
dică probleme serioase asupra 
instruirii echipei. Cit privește 
celelalte participante: Urbis 
București. C.S.U. Sibiu. Dinamo 
Oradea, Politehnica C.S.Ș. Uni
rea Iași și Universitatea Timi
șoara. simplul fapt că obiectivul 
(dacă poate fi numit astfel) an
trenorilor și jucătorilor este — 
de ani de zile — evitarea retro
gradării, vorbește de la sine 
despre valoarea formațiilor res
pective.

U- 
do- 
pe 
bi- 
nc-

I
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Divizionarele „A“

pregătesc returul

Patru jucători n-au răspun. 
„prezent" la apelul făcut de an
trenorii Florin Halagian și Tra
ian Dinuț în ziua de 5 ianua
rie, data reunirii lotului piteș- 
tean : Nițu, Pană, Turcu și... 
Cristian- Primii trei absentau 
motivat. Erau la lotul de tine
ret. Al patrulea însă...

Sancționat de club pentru o 
perioadă de timp, deoarece nu 
se pregătea așa cum trebuie, 
fostul portar al echipei națio
nale și-a manifestat dorința să 
plece de la F.C. Argeș, moti- 
vînd că nu a mai fost lăsat să 
apere. Unde-i Cristian ? ș-au 
întrebat, surprinși, totuși, con
ducătorii clubului ? Halagian 
știa unde-i, s-a dus după el. 
l-a urcat in mașină și, de la 
Pitești pînă Ia Herculane, a a- 
vut 
tor. 
300 
ore. 
dar 
fată, lucrurile s-au lămurit si 
au reintrat pe făgașul lor nor
mal. „I-am spus clar Iui Cris
tian înainte de a ajunge aici 
în stațiune — ni se destăinuia 
antrenorul principal al pitește 
nilor — că de la F.C. Argeș a 
ajuns la echipa națională și tu* 
pe același traseu va rcven! 
printre tricolori. Bineînțeles da
că se va pregăti așa -cum tre
buie, eu seriozitate, sirguință, 
modestie".

Seriozitate și, mai ales, mo
destie am desprins și dintr-un 
mic sondaj făcut printre com
ponent» lotului argeșean (îna
intea unui antrenament greu, de 
pregătire fizică generală) intr- 
unui din saloanele hotelului 
Roman. Li s-a solicitat jucăto
rilor prezenți acolo să-și dea

loc, între antrenor și jiicâ- 
un dialog de... aproximativ 
de km, parcurși în cinci 
în această discuție aprinsă 
sinceră cu toate cărțile pe

■i

It

notă pentru comportarea lor in 
tur. Cum la rîndul lui, Fl. Ha
lagian le acordase și el califi
cative. iată aceste note... para
lele (prima este a jucătorului, 
a doua a antrenorului) : Ariciu 
7—8 ; U - 
7—6,5 ;
6—7 ; 
6—6 : 
Ignat 
Toma 
Badea 
Băluță
Moiceanu 6,5—7. Ce se desprin
de, de fapt, din aceste califi
cative ? înainte de toate că no
tele jucătorilor se vor a fi . n 
fel de AUTOCRITICA, marea 
lor majoritate fiind conștienți 
că PUTEAU MAI MULT în 
toamna lui ’80, deși au ocupăt 
locul 4 în clasament, deși s-au 
calificat în „sferturile" Cupei 
României, deși noua echipă 
piteșteană se află în... rodaj- 
Excepțiile Zamfir și Radu II 
(notele lor sînt mai mart decît 
ale antrenorului) se datoresc, 
sîntem siguri, tocmai exigenței 
lui Florin Halagian 
comportarea celor doi 
titulari ai echipei, de 
vrea mai mult decît __ __
ei în tur. Dar. pe un astfel de 
teren al
Halagian și Dinut și-au plani
ficat să efectueze antrenamente 
ca la carte și... ca Ia carte sînt 
ele materializate. Acestea sînt 
defalcate, conform cerințelor, pe 
„fizic general" și „forță" și F.C. 
Argeș pendulează zilnic între 
platoul din coasta muntelui 
golaș și micuța sală a hotelu
lui Roman. „Nu știu exact ee 
se intimplă pe la alții — afir
ma Halagian —, dar noi am 
reușit să transformăm pregăli-

• Dialog de 5 ore Hala- 
gian — Cristian ! • M. 
Zamfir și Radu II în... con
flict cu notele antrenorului
• Exemplul lui Bărbulescu

devenit molipsitor

Cristian 5—5 ; M.
; Cîrstea 7—7 ;

Tulpan 6—6 ; 
Bărbulescu 

; Kallo
Chivescu 6—7 : 

; Nica 5—5 ; 
Radu II 7—6,5 ;

6,5—7.5 ; 
6—6 ;
5,5—6 ;

6—7 ; F

Zamfir 
Stancu 
Eduard 
6.5—7 ;

7—8 ;

față de 
jurători, 
’a care 

au dat

modestiei, antrenorii

rea de aici intr-o colaborare 
perfectă antrenori-jucători. Ea 
a devenit absolut normală da
torită lor, jucătorilor, care au 
început să înțeleagă că nu mai 
are rost să fie tot timpul dădă
ciți, impinși de la spate, lămu
riți mereu de ce trebuie să 
facă așa și nu altfel, fși da» 
tot mai mult scama că rabatu
rile făcute efortului sînt în de
trimentul lor. Și trag din toa
te puterile- Este, 
mare reușită. "

Indiscutabil. Și 
vins că afirmațiile 
au temei urmărindu-i la lucru. 
S-au alergat mii de metri in 
grup compact, umăr lingă umăr, 
uneori tăcuți, alteori înviorați 
de cîte o glumă, dat atenți la 
comenzile 
circuitele 
rii forței.
care s-au... molipsit de la Băr
bulescu. cel mai zelos dintre 
toți. Inclusiv Cristian. Nimic, 
dar absolut nimic din compor
tarea lui nu lăsa să se între
vadă că n-ar mai vrea să apere 
buturile echipei care l-a con
sacrat. Dimpotrivă.

F.C- Argeș pregătește, in a- 
ceste zile, al 10-lea start con
secutiv de primăvară la Băile 
Herculane. Din celelalte 9 au 
rezultat - două titluri de 
pioană, pn loc doi. două locuri 
trei... Frumoase performanțe 
care nu se... uită ușor. Este, și 
motivul pentru care echipa și 
antrenorii rămîn consecvenți cu 

- locul unde reușesc să efectue
ze pregătirile cele mai dificile 
ale iernii...

zic eu.

ne-am con- 
antrenorului

antrenorilor. Iar la 
necesare îmbunătăți- 
nu puțini au fost cei

cam-

Laurențiu DUMITRESCU

„TRICOLORII ’81 AU UN PLUS DE TEHNICITATE
e de părere Robert Cosmoc, exantrenor

Șl SPIRIT COMBINATIV
al echipei naționale

ll

Robert Cosmoc a fost etndva 
secundul Iui Valentin Stânescu la 
echipa națională. Antrenorul de 
astăzi al echipei F.C.M. Brăila n-a 
pierdut nimic din verva sa de 
pasionat al fotbalului. Robert 
Cosmoc, care intre timp a fost 
și antrenor al echipei naționale 
de juniori, poate — aricind — să 
arunce o privire de ansamblu a- 
supra problemelor fotbalului. In 
aceste citeva rînduri, el ne va 
răspunde, insă, la o singură Între
bare : ce diferență este intre e- 
chiț>a pe care a condus-o împreu
nă cu Valentin Stânescu, 
In urmă, și cea de 
răspunsul lui :

„Echipa de astăzi 
de valoare generală 
pe care am condus-o acum 6 
Ea manifestă un plus de tehni
citate, o dispoziție mai evidentă 
pentru jocul combinativ, de !n- 
deminarc și fantezie. Acesta este 
un plus incontestabil, care cores
punde, dealtfel, calităților speci
fice aie fotbalistului român. Trico
lorii 1931 au reușit să se consti
tuie Intr-o echipă mai bună decit 
cea de acum cițiva ani, pentru 
simplul fapt că, luați individual, 
reprezintă mai mult, din punct 
de vedere tehnic și combinativ.

. cu 
astăzi?

are un
față de

ani 
Iată

plus 
cea 

ani.

B SÎMBATA, MECI INTERNA
ȚIONAL LA BAIA MARE. Di
vizionara „A“ F.C. Bala Mare 
susține sîmbătâ, pe teren propriu, 
un meci internațional, avînd ca 
adversară formația Nyiregyhaza 
Vasas Spartakusz, care activează 
in prima divizie a campionatului 
Ungariei (locul 6). Partida este 
programată la ora 14,30. (V. SA- 
SARANU — coresp.).
• C.S.M. DROBETA TR. SE

VERIN — F.C. ARGEȘ 1—3 (0—2). 
Partida s-a disputat pe stadionul 
„1 Mai", !n prezența a circa 2000 
de spectatori și a fost cîștigată 
de divizionara ,,A" care a mar
cat in prima repriză două goluri 
frumoase prin mijlocașii Ignat și 
Kallo. In repriza secundă, mai e- 
chilibrată, fiecare echipă a 
Înscris cîte o dată : gazdele 
Udrea, argeșenii prin Radu 
(Gh. MANAFU — coresp.).

decît jucătorii *74^—*75. Aș spune 
chiar că tricolorii 1981 se apro
pie, din acest punct de vedere, 
de echipa din 1970, în care coe
ficientul de ........................................
combinativ 
dicat“.

Epuizînd 
blemei. Robert Cosmoc a . 
se refere și la problema coeziunii:

„Echipa de astăzi lasă șl im
presia unei suduri superioare. 
Poate că acest lucru se datorează 
faptului că s-a ajuns la o for
mulă bipolară, naționala de as
tăzi fiind alcătuită, în mare, din 
jucătorii de la Universitatea 
Craiova și Steaua. îmi amintesc 
că în cadrul echipei 1970 se a- 
junsese la formula Dinamo — 
Rapid. După cum se vede, apro
pierea Dinamo — Steaua a fost 
mal greu de realizat decît cuplu
rile La care mă refer. Acest lucru 
s-a putut vedea, ca să dau 
exemplu, și în dificultatea 
daptare a lui Dumitru și 
unul față de celălalt, cînd 
în același compartiment, 
lipsesc asemenea neaderențe tac
tice în jocul tricolorilor. Am a- 
vut impresia, la un moment dat, 
că BdlCni nu reușea 
greze tn ansamblul 
din motive tactice".

Fostul antrenor al 
s-a referit apoi la faptul că prin
cipiul jocului combinativ, reabili
tarea. klui sînt principalul cîștig al 
echtpel naționale. El subliniază 
faptul că echipa lui Angelo Nicu- 
lescu a simțit prima avantajele 
coeziunii psihice, rezultat al afi-

tehnicitate 
a fost cel

acest aspect

și spirit 
mai ri-

al pro- 
ținut să

un 
de a- 
Dinu, 
jucau 
Astăzi

să se inte- 
tricolorilor.

„naționalei1

nității tactice, chiar clacă uneori 
spectaculosul, trecea pe planul 
ca urmare a unui combinativ 
cesiv. Așa-zisa temporizare 
susține Robert Cosmoc — a 
• evaluare lucidă a aptitudinilor 
jucătorilor, cu intenția de a pune 
în prim-plan jocul combinativ, 
pentru dezechilibrarea adversa
rului. Perfecționarea ei a fost 
etalată — în cel mai înalt grad — 
în primele 20—25 minute ale me
ciului cu Anglia., cînd echipa Ro
mâniei a „plimbat" cu mare ușu
rință puternica formație engleză, 
care nu reușea să-si găsească e- 
chilibrul.

Robert Cosmoc întrevede 
moașe . perspective de 
pentru echipa națională 
sezon. El s-a referit, în 
Iar, însă, la necesitatea 
bune ordonări a jocului 
rare. Plecările mult prea hazar
date ale libero-ului Ștefănescu au 
reprezentat — în meciul cu An
glia — un pericol pentru poarta 
noastră, chiar dacă elanul jucă
torului craiovean a fost bine in
tenționat.

„Fotbalul nostru are mult mai 
multe afinități cu stilul combina
tiv decît cu stilul atletic al echi
pelor anglo-saxone. Iată de ce — 
a încheiat Robert Cosmoc — dez
voltarea îndemînării și a fante
ziei, miza pe jucătorii de acest 
profil — Marcel Răducanu,. lor- 
dănescu, Ștefănescu, Crișan, Bă
lăci, eventual Dumitru, în ciuda 
eclipsei, pot 
tre naționale 
prin, la care 
ori".

doi, 
ex-

fest

fru- 
creștere 

In acest 
particu- 
unei mai 
în apă-

îndemînării și 
miza pe

Marcel 
Ștefănescu,

1 Dumitru, 
conferi echipei noas- 
o personalitate pro- 
ca a renunțat une-

loan CHIRILĂ

După turul campionatului Diviziei ,,C"

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
a ȘANSE DE MAJRI SUCCESE 

LA TRAGEREA DE MIINE PRO- 
NOEXPRES ! După cum se poate 
vedea din lista ciștigurilor omolo
gate la prima tragere obișnuită 
Pronoexpres din noul an, desfă
șurată la 14 ianuarie, marile suc
cese continuă să răsplătească din 
plin perseverența și inspirația 
participanților la acest avantajos 
sistem de joc. Tragerea de mîine, 
21 ianuarie, care beneficiază și 
de un consistent report la cate
goria I, va înscrie, desigur, noi 
nume pe lista marilor cîștigătorl. 
Celor care nu și-au procuratyîncă 
bilete, precum și celor care vor 
sălși sporească, șansele, li se 
reamintește că ASTAZI este UL
TIMA ZI de participare...

• AGENȚIILE LOTO-PRONO- 
SPORT au Început vlnzarea bile
telor pentru tragerea Loto * 
va avea loc duminică 25 
rle 1981. La prima tragere 
cest fel din noul- an, 
Barbălată din București a obținut 
la categoria I, pe un bilet achitat 
sută la sută, un AUTOTURISM 
„Dacia 1300", altor trei partici
pant! revenindu-le cîte 17.500 lei 
pe bilete achitate în cotă de 25%; 
merită a fl menționată, de ase
menea, și valoarea nominală a 
ciștigurilor de categoria a II-a, 
respectiv 15.701 lei. Particlpînd la 
tragerea de la sfirșitul acestei 
săptămlnl, puteți obține și dv. 
succese asemănătoare sau chiar 
mal mari I

2 care 
ianua- 
de a- 

Sergiu

»

mai 
prin 

II.
SERIA A Vll-a

3 :

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 14 IANUA
RIE 1981. Categoria 1 : 1 variantă 
100%— autoturism „Dacia 1300" și 
3 variante 25% a 17.500 lei ; Cat. 
2 : 6,25 a 17.368 lei ; Cat.
34,75 a 3.124 lei ; Cat. 4 : 103,00 a 
1.054 lei ; Cat. 5 : 302,25 a 359 lei; 
Cat. 6 : 9.703,50 a 40 lei ; Cat. 7: 
244,25 a 200 Iei ; Cat. 8 : 4.585,75 a 
40 lei. REPORT CATEGORIA I: 
450.975 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ de la categoria 1 a fost 
obținut de BOTOND-CAROL 
MAKAY din Reșița, județul Ca- 
raș-Severin.

Dintre cele patru formații cra- 
lovene care joacă în seria a 
Electroputere este, evident, 
mai bună șl, practic, cu 
poate pierde șefia grupei, 
etapa a Vll-a, craiovenii 
mai suferit infrîngeri, au 
doar cite un punct in deplasare, 
la Hidroenergia Rm. Vîlcea și 
Metalurgistul Sadu. Echipele care 
au reușit s-o învingă pe Electro
putere au fost Mecanizatorul Și- 
mian (noua promovată) în etapa 
I și Dlerna Orșova — in etapa a 
Vl-a. O impresie frumoasă a lă
sat Dunărea Calafat, care în ul
timele cinci partide a reușit să 
obțină 9 puncte și să se claseze 
pe locul secund. Ocupanta pozi
ției a Iir-a din clasament, C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin, a avut o 
comportare la fel de bună ca E- 
lectroputere — din 13 meciuri a 
pierdut doar două și a făcut un 
egal, dar are numai 16 p, din 
cauza sancțiunii primite la sfîrși- 
tul campionatului trecut pentru o 
gravă abatere de la sportivitate :

vn-a, 
cea 

greu 
Din 

n-au 
lăsat

ce,dare de joc. O evoluție ștearsă 
au avut în toamnă formațiile Dier- 
na Orșova §i, mai ales, Metalur- 

, gistul Sadu, care în ediția pre
cedentă se aflau printre cele mai 

■ bune echipe ale seriei respective.
(T. R.).

puncte).

IXtă clasamentul seriei :

1. Electro. Cv. 14 10 2 2 20- 5 22
2. Dunărea Clf. 14 9 1 4 28- 9 19
3. C.S.M. Dr. T.S. 13 10 1 2 33- 8 16
4. Lotru Brezoi 14 8 0 6 20-20 16
5. C.F.R. Craiova 13 7 1 5 15- 8 15
6. Minerul Motru 14 6 3 5 24-17 15
7. Viit. D-șani 14 7 1 6 25-21 15
8. Jiul Rovinari 14 6 3 5 15-20 15
0. Dierna Orșova 14 6 2 6 21-16 14

10. Unir. Dr. T.S. 14 6 2 6 18-23 14
11. Construct. Cv. 14 6 1 7 23-20 .13
12. Mec. Șimian 14 6 0 8 16-27 12
13. Hidro. R. V. 14 4 3 7 26-35 11
14. Metalure. Sadu 14 3 2 9 8-21 8
15. Progr. Bă'Iești 14 3 1 10 11-34 7
16. Victoria Cv. 14 1 3 10 9-28 5

(Echipa C.S.M. Drobeta Tr. S e-
verin a fost penalizată CU 5



Adnotări pe marginea meciului de handbal

H.C. Minaur - Ț.S.K.A. Sofia, din Cupa cupelor

VTDETĂ TREBUIE SĂ
La șfîrșitul săptămînii trecu

te, Cupa cupelor la handbal 
masculiin și-a programat man
șa tur a sferturilor de finală 
Iată rezultatele înregistrate :

H-C. Minaur — Ț.S.K.A. So
fia 20—12 ;

TUS Netelsladt — Calpisa 
Alicante 27—16 ;

Atletico Madrid — Empor 
Rostock iO—20 ;

Metalloplastica Sabac — E- 
lektromos Budapesta 26—22.

înaintea returului, programat 
la finele .acestei săptămîni, trei 
echipe par să fi acumulat un 
avantaj decisiv : H.C. Minaur, 
TUS Netelsladt și Empor Ros
tock. Avansul obtinut de hand- 

, baliștii iugoslavi nu este — du
pă opinia noastră — îndestulă
tor pentru calificarea în semi
finalele Cupei cupelor, îarfc 
care se va disputa intre 16 și 
22 martie (tur) și 23—23 martie 
(retur). Fără îndoială, surpriza 
acestei runde o constituie seve
ra înfrîngere a deținătoarei tro
feului, Calpisa Alicante, anula
rea oricăror, șanse de a accede 
în etapa următoare. Și cealaltă 
formație spaniolă. Atletico Ma
drid. și-a tăiat — chiar pe te
ren propriu — aripile.

Să revenim insă la ai noștri, 
la H.C. Minaur Baia Mare, 
echipă care poale și are dato
ria să-și fructifice în meciul 
retur, la Sofia, avantajul obți
nut pe teren propriu în meciul 
de sîmbătă. Valoarea băimăre- 
nilor este net superioară celeia 
a adversarului din sferturile de 
finală ale Cupei cupelor, avan
tajul de 8 goluri nereflectind 
adevăratul decalaj.

De ce oare formația pregătită 
de tehnicianul de elită care este 
Lascăr Pană nu s-a detașat și 
mai clar de Ț.S.K.A, Sofia ? 
Explicația este una singură: 
handbaliștii maramureșeni n-au 
respectat disciplina tactică in
dicată de antrenor, au declan
șat un păgubitor concurs „cine 
marchează mai mult" (de fapt, 
cine primește cele mai multe 
aplauze), sacrificing astfel jo
cul colectiv și forța lui în fa
voarea evoluției individuale. E- 
xistă — din acest punct de ve
dere — o evidentă deosebire

ECHIPA BRAZILIEI PENTRU
MECIUL DE CUPA DAVIS

CU ECHIPA ROMÂNIEI
într-o scrisoare adresată 

federației noastre de speciali
tate. Gabriel Carlos de Figuei
redo. președintele Confedera
ției braziliene de tenis, anunță 
echipa Braziliei care va intîlni, 
în primul tur al Cupei Davis, 
la București, formația Româ
niei. Vor face, probabil, parte 
din echipa vizitatoare : Carlos 
Kirmayr Tomas Koch, Marcos 
Hocevar și Cassio Motta.

TURNEELE EINALE ALE CUPELOR EUROPENE IA VOLEI
PARIS, 13 (Agerprcs). — Re

zultatele înregistrate in meciuri.e 
retur din sferturile de finală ale 
competițiilor europene. masculine 
de volei : „Cupa campionilor eu
ropeni".: Robe Di Kappa Tor'no 
—ȚSKA Moscova 2—3 (15—12, 15
— 12. 11—15, 12—15. 8—15) ; Piek-
samaeld (Finlanda) — Eczacibasi 
Istanbul 3—0 ('5—4, 15-5, 15 —
12) : „Cupa cupelor" ; Ibis Kor- 
trijk (Belgia) — TSKA Sofia 0—3 
(5—15, 11—15, 2—15); Avtomohilist 
Leningrad — Edilcuochl Sassuolo 
(Italia) 3—1 (17—15, 15—12, 10—15, 
15—7) ; CH Bratislava — Csepel 
Budapesta 3—l (11—15, 15—6. 15
— 10. 15—8).

ATLETISM • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Lyon atle
tul francez Thierry Vigneron a 
egalat cea mai bună performanță 
mondială pe teren acoperit în 
proba de săritură cu prăjina, cu 
5,70 m.

HANDBAL • Tn meci tur pen
tru sferturile de finală ale C.C-E 
(m> echipa Ț.S.K.A. Moscova a 
învins pe teren propriu, cu 21—15 
(12—8) formația vest-germană 
Grosswallstadt deținătoarea tro
feului • La Kiev. în competiția 
similară, echipa locală Spartak a 
întrecut formația poloneză Rucb 
Chorzew cu 20—16 (9—9) • în
ultima zi a competiției masculine 
de la Mersch (Luxemburg) s-au 
înregistrat următoarele rezultate • 
Luxemburg — Belgia 20—17 (9—8): 
Austria — Franța (tineret) 24-22 
(14—8). Clasament final • 1. Lu
xemburg — 6 p : 2. Belgia - 4 
p : 3. Austria — 2 p ; 4. Franța 
(tineret) — Op.

FIE DOAR ECHIPA!
între H.C. Minaur de acum 2—3 
ani și cea de astăzi. Atunci, 
lipsită de vedete, dornică să se 
afirme, echipa asculta fără șo
văire indicațiile, lupta cu abne
gație pentru victorie. Astăzi, 
cînd Măricel Voinea. Iosif Bo- 
roș și alții au devenit handba- 
liști cunoscuți și apreciați, cînd 
și-au creat faimă datorită lui 
H.C. Minaur și — mai ales — 
antrenorului Lascăr Pană, cel 
care le-a facilitat drumul spre 
înălțimi, formația maramure
șeană nu mai este acel tot uni
tar, acea voință unică, ci cîțiva 
soliști și „restul", soliști care 
se preocupă mai puțin de soar
ta meciului și mai mult de 
ecoul evoluției lor.

Acest pericol este, am putea 
spune, inerent. Depinde însă 
tot de antrenor și de club cum 
vor traversa sportivii „puntea 
suspendată". Ei trebuie să gă
sească metodele și mijloacele 
de a-i aduce pe soliști cu pi
cioarele pe pămînt, de a-i face 
să înțeleagă că nu sînt altceva 
decît creația echipei și a an
trenorului, că datoria lor actu
ală este de a fi exemple de 
sîrguință și disciplină Altfel, 
se vor produce fisuri în unita
tea formației, se va adinei pră
pastia ce se creează intre ve
dete și echipă. Rezultatul este 
ușor previzibil : toate lumea va 
pierde.

Am îngroșat deliberat trăsă
turile, tocmai pentru a eviden
ția mai bine situația actuală a 
lui H. C. Minaur. evidentă în 
meciul de sîmbătă. H. C. Min
aur este un club puternic, care 
se bucură de un mare sprijin 
în Baia Mare și în județul Ma
ramureș, iar antrenorul Lascăr 
Pană — artizanul tuturor suc
ceselor — este bine pregătit 
pentru a curma astfel de ma
nifestări. Există, deci, condi
țiile pentru ca echipa să pri
meze, pentru ca ei să i se su
bordoneze toate ambițiile și ve
leitățile. Primul semn am dori 
să-1 avem chiar sîmbătă, la So
fia, pentru ca semifinalele Cu
pei cupelor să-i găsească pe 
băimăreni în deplină unitate 
morală.

Hristache NAUM

Tenis: „Turneul campionilor44

BORG ȘI-A PĂSTRAT TITLUL
NEW YORK, 13 (Agerpres). 

„Turneul campionilor" s-a în
cheiat la ,,Madison Square Gar
den", din Nesy York cu victoria 
scontată a jucătorului suedez 
Bjorn Borg, cel care cîștigase și 
ediția trecută a acestui tradițional 
concurs ce reunește in fiecare an 
pe cel mai buni opt tenlsmani din 
lume.

In finala disputată în prezența 
a peste 18 000 de spectatori, Borg 
l-a întrecut în trei seturi, cu 
6—4, 6—2, 6—2 pe cehoslovacul 
Ivan Lendl, revelația ultimului 
sezon. Cu excepția primului set 
(care a durat • oră), desfășurat 
sub semnul echilibrului, finala a

Turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni" se va desfă
șura la Madrid, între 20 și 22 
februarie, cu participarea echipe
lor Dinamo București, ȚSKA 
Moscova, Picksamaeki și cistlgă- 
toarea dublei întîlnirl dintre for
mațiile Gvvardia Wroclaw — Tor
re Tabita Catania (Italia).

★
Pentru turneul final al „Cupei 

Cupelor**, programat în aceeași 
perioadă la Arlon (Belgia), s-au 
calificat echipele Steaua Bucu
rești, Ț.S.K.A. Sofia, Avtomobl- 
list Leningrad șl C.H. Bratislava.

• TELEX •
RUGBY • La Casablanca, în 

meci contînd pentru grupa 3 a 
campionatului european — „Cupa 
FIRA“, selecționata Olandei a în
vins formația Marocului cu 10—6 
(6—6).

SCHI • Proba masculină de 
slalom special desfășurată la 
Kitzbuehl (Austria) a revenit cu
noscutului schior suedez Enge-nar 
Stenmark, cronometrat în două 
manșe cu timpul de 1:40,47. Re
velația cursei a fost sportivul so
vietic Vladimir Andreev, clasat 
pe locul secund cu 1:41,12. pe 
locul trei s-a situat austriacul 
Christian Orlainski — 1:41,34. în 
clasamentul general continuă să 
conducă Peter Miiller (Elveția) — 
140 p, urmat de Ingemar Sten
mark — 135 p, Phil Mahre

SĂRITURILE 
PE VERTICALĂ 
LA... ÎNĂLȚIME I

Săriturile au ținut afișul sezo
nului atletic 1980, dominînd net 
celelalte grupe de probe mascu
line. Se detașează săriturile pa 
verticală, înălțimea și prăjina, cu 
4, respectiv 3 recorduri mondiale.

Tonul l-a dat săritura cu pră
jina, unde se înregistrează o a- 
de vă rată inflație ' a rezultatelor 
(5 săritori peste 5,70 m, 11 peste 
5,65 m, 17 peste 5,60 m !). Chiar 
în deschiderea sezonului, france
zul Thierry Vigneron „a anunțat 
culoarea’* cu un 5.67 m (record 
european). Polonezul Wladislaw 
Kozakiewicz răspunde cu 5,72 m, 
doborînd recordul mondial vechi 
de patru ani al americanului 
Dave Roberts. Vigneron „ridică** 
la 5,75 m, apoi chiar . înaintea 
J.O., compatriotul său Philippe 
Houvlon sare 5,77 m. în sfîrșlt, 
la.Moscova, parcă pentru a con
firma perioada fastă pe care o 
traversează proba recordul lumii 
este bătut pentru întîia oară In
tr-un concurs olimpic : Kozakie
wicz sare 5,78 m, cîștigînd nu 
numai titlul ci și interesanta bă
tălie cu noul val. La nivel de 
ansamblu se detașează școala 
franceză (cei citați plus Bellot șl 
Ferreira, ambii 5,70 m), urmată 
de cea sovietică (Volkov, Kuli- 
baba, Poliakov, Prohorenko) șî 
cea poloneză, cu veteranii ,.Koza“ 
și Slusarski șl tînărul Klimczuk. 
Americanii (Jesse, Alson, Tully) 
țin pasul, dar nu mai conduc 
jocul. Generația de azi pare ca
pabilă să mai adauge 10—15 cm, 
dacă nu va atinge cumva chiar 
6 metri !...

Și la înălțime recordul mondial 
a fost depășit pentru prima da
tă în concursul olimpic la Mos
cova : 2,36 m Gerd Wessig. în 
..avanpremieră,“ Jacek Wszola șl 
Dielmar Mogenburg reușiseră, la 
un interval de 24 de ore, 2,35 m, 
1 cm peste recordul lui Iașcenko.

Se poate spune că în 1980 proba 
l-a pierdut pe Tașccnko, acci
dentat (el ar putea reveni, are 
doar 21 de ani !), dar l-a cîști- 
gat pe Wessig. Noul lider a pro
gresat uimitor într-un an : 2,21 m 
în 1979, 2.27 m In Ianuarie 1980 
în sală, 2.30 m în Iulie, cu o săp- 
tămînă înaintea Jocurilor, la 
campionatele naționale. 2,38 m. 
direct, la Moscova, ou 11 cm pe>- 
te vechiul record olimpic I

fost dominată de Borg care s-a 
impus prin servicii deosebit de 
puternice și vo;eurl inspirate din 
care a realizat numeroase puncte.

După încheierea partidei, Lendl 
a recunoscut în mod sportiv : 
„Borg a jucat foarte bine și m-a 
surprins cu retururile sale exce
lente**.

Cîștigător în anul 1980 al tur
neelor de la Rolland Garros și 
Wimbledon, Bjorn Borg a confir- 
n^at prin acest nou succes că ră- 
mine „nr. 1“ al tenisului mondial.

Actuala ediție a concursului a 
fost marcată de numeroase sur
prize, printre care victoriile ob
ținute în grupele preliminarii de 
americanul Gere Mayer la John 
McEnroe șl Borg precum și par
tida cîștigată de argentinianul 
Jose Luis Clerc în fața lui 
McEnroe.

în finala probei de dublu, cu
plul american John McEnroe — 
Peter Fleming a dispus cu 6—4, 
6—3 de perechea australiană Peter 
McNamara — Paul McNamee. Re
zultate înregistrate în semifinale: 
McEnroe, Fleming — Curren, Den
ton, 6—2, 6—2 ; McNamara.
McNamee — Stan Smith, Lutz 
0—6, 6-3. 6-4.

☆
Tînăra jucătoare americană An

drea Jaeger (în vîrstă de 15 ani) 
a cîștigat turneul de tenis de
la Kansas City (Missouri), în
finala căruia a dispus cu
3—6, 6—5, 7—5, de Martina Na
vratilova.

(S.U.A.) — 125 p și Steve Pod- 
borski (Canada) — 105 p. Clasa
ment general pe națiuni (mascu
lin și feminin, după disputarea 
a 30 de probe) : 1. Elveția — 766 
p : 2. Austria — 724 p ; 3. S..U.A 
— 517 p. • Concursul interna
țional de sărituri desfășurat ne 
trambulina de la Le Brasus El
veția) a fost cîștigat de sportivul 
polonez Stanislaw Bobak — 243.5 
p (cea mai bună săritură a mă
surat 103 m). Pe locul secund 
s-a clasat concurentul sovietic 
Piotr Sunin — 227,4 p O ..Cupa 
mondială** a programat la Velin- 
grad (Bulgaria) o probă mascu
lină de 15 km. cîștigată de nor
vegianul Oddvar Braa — 45:35,01, 
urmat de suedezul Thomas Was 
sberg — 45:40.45. Lider al clasa
mentului general se menține fin
landezul Harri Kirvesniemi — 79 
p. secundat de suedezul Thomas 
Eriksson — 54 p.

Gerd Wessig, primul campion olimpic al săriturii în înălțime care 
doboară recordul lumii in concursul de la J.O. (2,36 m).

Wszola se menține, are cel mal 
bun sezon, dar tradiția care spu
ne că la înălțime (bărbați) ti
tlul olimpic nu se cîștlgă de două 
ori a fost menținută ! Mogenburg 
(2,01 m înălțime !) confirmă scă
derea vîrstei optime a marii per
formanțe, devenind recordman 
mondial de juniori cu 2,35 m. 8 
săritori au trecut 2,30 m sau mal 
mult (un singur american — 
Jeff Woodard, 2,317 m), iar în
tre cei 23 — un singur ventralist! 
— care au sărit peste 2.26 m sa 
numără și doi români, Sorin Ma
tei, 2,27 m, record mondial — 
neoficial — pentru juniorii de ca
tegoria a Il-a, șl Adrian Pro- 
teasa, 2,26 m (2,29 m în sală). 
Matei este o mare promisiune, 
pentru că în aceasta probă cu 
celebrități precoce el sare mal 
mult, la 17 anJ, decît Iașcenko 
sau Mdgenburg. Proteasa a înce
put bine anul, s-a clasat pe locul 
3 la C.E. de sală, dar în aer li
ber a rămas dator, acel 2.26 m 
fiind o excepție în ansamblul se
zonului.

★
Șl la lungime nivelul general 

pare în creștere : 20 de săritori 
peste 8,10 m. Din această masă 
se desprinde Lutz Dombrowski, 
nou campion olimpic șl nou re
cordman european cu 8,54 m reu
șit chiar la Moscova, cea mai 
lungă săritură măsurată vreodată 
„la șes*. Performanța nu este 
întîmplătoare, are în spate alte 
cifre valoroase (8.45 m înaintea 
J.O., multe sărituri pește 8,30 m). 
Va mai progresa Dombrowski ?

FLORIN GHEORGHIU 
ÎN TURNEUL DE ȘAH

AMSTERDAM, 13 (Agerprcs). - 
După trei runde, în turneul inter
național de șah de la Wljk Aan 
Zee (Olanda) conduc Florin 
Gheorghiu (România), Sveșnikov 
(U.R.S.S.) și Timann (Olanda), 
cil ctte 2 p, urmați de Miles 
(Anglia), Taimanov (U.R.S.S.) și 
Ree șl Sosonko (ambii Olanda) 
— cu cite IV, p etc.

In runda a 3-a, marele maestru 
român Florin Gheorghiu a remi
zat cu Ree, rezultat înregistrat și 
în partidele Miles — Langeweeg. 
Andersson — Browne, Sax — So
sonko, Sveșnikov — Torre șl 
Adorjan — Taimanov. Timman a 
cîștigat partida cu Unzicker.

★
înaintea ultimei runde, în cam

pionatul masculiin de șah al

TINÂRUL SPADASIN 
ROMAN 

NICOLAE FELIX 
ÎNVINGĂTOR 

LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 19 (Agerpres). în 

cadrul campionatelor internațio
nale de scrimă pentru juniori ale 
orașului Budapesta, proba de spa
dă a fost cîștigată de sportivul 
român Nicolae Felix, urmat de 
Bardi (Ungaria) și Zukowski 
(Polonia). Pe locul 5 s-a clasat 
Nicolae Bodoczl (România).

CAMPIONATE
• SPANIA (et. 20) : Real Se- 

ciedad — Las Palmas 2—0 ; Betis
— Osasuna 1—1 ; Hercules Ali
cante — Valencia 1—1; FC Barce
lona — Gijon 3—1 ; Salamanca — 
Espanol 3—2 ; Murcia — Zaragoza 
6—1 ; Real Madrid — Sevilla 3—2; 
Valladolid — Athletic Bilbao 3—0; 
Almeria — Atletico Madrid 2—1. 
Clasament : 1. Atletico Madrid — 
30 p ; 2. Valencia — 26 p : 3. 
Real Sociedad — 26 p.
• PORTUGALIA (et. 17) : Ben

fica — Varzin 4—0 ; F.C. Pori®
— Belenenses 1—0 : Boavista — 
Portimonense 3—0 : Setubal — 
Coimbra 2—0 : Guimaraes — Ma
ritimo 2—0. Clasament : 1. Benfi
ca 30 p ; 2. F.C. Porto — ?7 p: 
3. Sporting — 19 d (un meci mai 
puțin disputat).
• BELGIA (et. 18) : Winter- 

slag — Beerschot 2—1 ; Be/eren
— Lokeren l—l : Standard Licge 
—F.C. Bruges 2—1: F.C. Liete—Cer- 
cle Bruges 3—2 ; Waregem — An- 
derlecht 0—0 ; Beeringen — Ber- 
chem 4—0. Clasament ; 1. Ande’’- 
lecht — 30 p : 2. Beveren — 28 
p : 3. Standard Li&ge — 25 p.
• GRECIA (et. 18) : Panathi- 

naikos — Yannina 4—0 : Atromî- 
tos — Apollon 0—0; Olympiakos 
Pireu-Panseraikos 1—0 ; p.A.O.K.
— Kastoria 3—1 : Korinthos — 

S-ar putea, are doar 21 de ani,' 
dar recordul lui Beamon este în
că foarte departe. Compatriotul 
său Frank Paschek îl urmează la 
distanță (8,36 m), americanul 
Larry Myrrlcks a avut un sezon 
mai discret (8.31 m, 8,52 m în 
1979). Valeri Podlujnii se men
ține (8,18 m), Nenad Stekici e în 
declin, Joao de Oliveira n-a sărit 
decît triplu. Dintre tineri trebuie 
reținuți spaniolul Antonio Corgoi 
(20 de ani, 8.23 m) și juniorul a- 
merlcan Carl Lewis (8.11 m»

tV
La triplusalt, primii patru de 

la J.O. figurează în aceeași or
dine și în clasamentul anual al 
performanțelor : Jaak Uudmae 
17,35 m, Viktor Saneev 17,24 m, 
Joao de Oliveira 17,22 m, Keith 
Connor 17,16 m (16,87 m la Mos
cova). Pentru Saneev, cel mai 
bun specialist din istoria probei, 
participarea la a 4-a Olimpiadă a 
fost „cîntecul lebedei**. Pentru 
Uudmae — primul mare succes, 
pentru brazilian încă o dovadă 
că este un atlet cu mari calități, 
un săritor bun, dar nu un model 
de tehnică : orice s-ar spune, a- 
cel 17,89 m din 1975 rămîne un 
accident fercLt, încă surprinzător, 
chiar dacă nu uităm că s-a pe
trecut la Ciudad de Mexico ! O 
duzină de atleți au sărit peste 11 
metri, dar este încă greu de vă
zut între el pe... viitorul Saneev; 
dincolo de 17 metri se progresea
ză, încă, foarte greu...

Vladimir MORARU

SE MENȚINE LIDER
DE LA WIJK AAN ZEE

U.R.S.S. conduce Ktiprelcik, cu •
p (2), urmat de Beliavski — •
p (1), Balasov — 8*/j p (2), Ro- 
manlșin și Dolmatov — cu rîte 
8’/î p. (1).

în penultima rundă, Dolmatov 
l-a învins pe Kupreicik, Balașov 
a cîștigat la Vaganian, iar parti
dele Teșkovski — Roașkovski, 
Makaricev — Gheller șl Kuzmin 
— Romanlșln s-au terminat re
miză.

NATALIA PETRUȘEVA (U.R.S.S.), 
CAMPIOANĂ EUROPEANĂ 

LA PATINAJ VITEZA
IIAGA, 19 (Agerpres). — Cam

pionatul european feminin de pa
tinaj viteză s-a încheiat în localita
tea olandeză Heereveen, cu victo
ria sportivei sovietice Natalia Pe- 
trușeva, care a totalizat la multi- 
atlon 174,539 p. Medaliile de ar
gint și bronz au fost cucerite da 
două patinatoare din R. D. Ger
mană : Karin Enke — 176,245 p 
și, respectiv, Gaby Schânbrunn 
— 177,101 p.

în ultima zi a c'oncursului, Na
talia Petrușeva a cîștigat proba 
de 1 000 m, cu timpul de 1:24,74, 
iar Gaby SchGnbrunn s-a situat 
pe locul 1 în cursa de 3 000 ni, 
cu 4:36,28.

Aris 1—2 ; Kavala — A.E.K. L—0. 
Clasament : 1. Olympiakos — 28 
p ; 2 Arls — 26 p; 3. A.E.K. — 
24 p.
• R. F. GERMANIA (et. 1?) î 

Bayern Miinchen — Karlsruhe 
1—1 ; F.C. NUrnberg — V.f.B. 
Stuttgart 1—2. Celelalte 7 meciuri 
nu s-au disputat din cauza con
dițiilor atmosferice nefavorabile.

DE PRETUTINDENI
• Echipa Sparta Praga, aflată 

în turneu în Uruguay, a jucat 
la Montevideo cu formația ..Na- 
cional**, campioana țării-gazdă. 
Fotbaliștii uruguayeni au obțin ut 
victoria cu 6—1 (1—0).
• Selecționata Bulgariei a sus

ținut un joc de verificare la Nan
tes în compania formației tocane. 
Victoria a revenit fotbalișt:lor 
francezi cu 2—1 (0—1). Golurile
au fost marcate de Pecout (2), 
respectiv Mihailov.

© în clasamentul european al 
echipelor reprezentative, alcătuit 
de revista ..France Football4*, pe 
primul loc este situată formația 
R.F. Germania, urmată de 
U.R.S.S., Belgia, Italia, R.D. Ge> 
mană. Anglia. Iugoslavia. Tara 
Galilor, Polonia. Cehoslovacia, 
Franța. Irlanda de Nord, Româ
nia, Spania, Olanda, Portugalia, 
Austria, Ungaria, Bulgaria etc.
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