
ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STAT

In ziua de 23 ianuarie 1981 a 
avut loc ședinja Consiliului de 
Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România.

In cadrul ședinței, Consiliul 
de Stat a dezbătut și aprobat 
propunerile referitoare la une
le îmbunătățiri ale organizării 
administrative a teritoriului 
Republicii Socialiste România.

finind seama de dezvoltarea 
industriei din actualele județe 
Ilfov și Ialomița, de necesitatea 
folosirii cu maximă eficiență a 
suprafețelor de teren din a- 
ccastă importantă zonă agricolă 
a tării, precum și in vederea 
asigurării unei mai bune apro
vizionări cu legume și fructe a

municipiului București, Consi
liul de Stat al Republicii Socia
liste România a hotărit urmă
toarele :

I. Reorganizarea actualelor ju
dețe Ilfov și Ialomița și crearea 
următoarelor județe :

1. județul Giurgiu, cu reșe
dința în municipiul Giurgiu ;

2. județul Ialomița, cu reșe
dința in municipiul Slobozia ;

3. județul Călărași, cu reședin
ța în municipiul Călărași.

II. înființarea sectorului a- 
gricol Ilfov, în subordinea Con
siliului Popular al municipiului 
București.
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FINALUL „DACIADEH Șl ALE 
CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BIATLON

DIVIZIA „A
DE POLO

Cu jindul la finalele „Daciadei" de iarnă M. Barbu și L. Bercea, primii învingători

LA ALBAC, STRĂNEPOȚII IUI HOREA
AU ÎNDRĂGIT SCHIUL...

Comuna Albac, unde s-a năs
cut Horea, se află ascunsă în
tre munți, la „locul unde se 
face o lărgime" — cum spun 
moții localnici — pentru ca 
Arieșul să primească un pîrîiaș 
izvorît de lingă cunoscuta peș
teră Scărișoara. E o comună 
liniștită și, în timpul zilei, 
doar larma copiilor răsună prin 
văi : se dau cu săniuța, cu 
schiuri bătrîne — un fel de 
tălpici — dar și cu schiuri noi, 
moderne, pe care le-am văzui 
rînduite în două încăperi ale 
școlii.

— Astea-s pentru orele de 
rlasă, iar astea-s pentru per
formerii noștri, ne-a lămurit 
prof. Iancu Pleșa, unicul pro
fesor de educație fizică al șco
lii. (Am subliniat cuvintul „u-

Azi și mline, la Miercurea Ciuc

se vedea ce 
pasiune și

nicul“, pentru a 
se poate face, cu 
muncă, de un singur om într-o 
comună din Apuseni).

— Albacul are echipă de volei, 
singura finalistă din mediul ru
ral la faza județeană a Cupei 
învățămînt-cultură, ne-a spus 
prof. Mircea Curtici, care ne 
însoțea. La atletism, acum doi 
ani, fetele de ia Școala gene
rală din Albac au ocupat lo
cul IV pe tară. La tir, copiii 
din Albac au cîștigat „Cupa 
Someșul" și au fost finaliști pe 
țară. La trîntă, cei șase repre
zentanți ai județului Alba la în
trecerile de la Bistrița au fost

Sever NORAN
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Astă-seară, la Sofia

Tînărul 
bine 
cei- 
dar 
fost

POIANA BRAȘOV, 23 (prin 
telefon). Vineri dimineață, pe 
o vreme închisă, dar cu vizibi
litate bună și zăpada excelen
tă. au început, in Poiana mică 
a Brașovului, finalele pe tară 
ale „Daciadei" și ale campiona
telor naționale de biatlon. Ziua 
inaugurală a competiției a fost 
rezervată curselor individuale 
pentru juniorii mari și mici.

în prima probă au pornit ju
niorii mari. După întrecerile 
sezonului trecut favorit al 
cursei era reprezentantul A.S.A. 
Brașov, Gh. Berdar. 
sportiv a alergat foarte 
pe schiuri, i-a depășit pe 
lalți concurent! la fond, 
evoluția sa în poligon a 
departe de ceea ce se aștepta. 
El a înregistrat 8 minute pe
nalizare (curios, cîte trei la 
tragerile în poziția culcat și 
doar două la „în picioare"). A- 
ceasta a făcut ca el să se cla
seze doar pe locul 7. în schimb, 
colegul său de club M. Barbu, 
care deținea titlul la juniori 
mici, a „mers" bine Ia fond 
— unde a înregistrat al treilea 
timp — și, ctT cea mai bună 

tragere (cîte 1 minut la fiecare 
trecere în poligon). Tinărul 
sportiv a cucerit titlul de cam
pion al „Daciadei" și al tării 
în cursa de 15 km.

Juniorii mici s-au întrecut pe 
distanta de 12 km. La start au 
fost prezenți 22 de sportivi, iar 
cursa a fost foarte interesantă. 
Dinamovistul L. Bercea a tras 
fără greșeală la prima trecere 
prin poligon, apoi, dozîndu-și 
bine efortul, a controlat proba, 
deși pînă la sfîrșit a acumulat 
4 min. penalizare (dar cele mai 
puține fată de ceilalți concu- 
renti). în felul acesta, el a ur
cat pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului de premiere.

Rezultate : JUNIORI MARI :
1. M. Barbu (A.S.A. 
1.01:54(3) ; 2. P.
(A.S.A.) 1.03:21(4) ; 3. 
da (Dinamo Brașov)
4. L. Nagy (A.S.A.)
5. Gh. Sumedrea 
1.04:54(4) ; 6. I. Lucea (A.S.A) 
1.05:11(6) ;
1. L. Bercea (Dinamo)
2. G.
55:47(6) ; 
55:58(5) ; 
M. Ciuc) 
56:41(7) ; 
57:17(7).

Brașov) 
Dobreanu 
V. Mag- 

1.03:36(5); 
1.04:20(5); 
(Dinamo)

MICI : 
54:02(4) ;

Rîșnov)
(A.S.A.)

JUNIORI

(C.S.S.Both
3. M. Cioacă
4. I. Lestyan (C.S.S. 
56:17(6) ; 5. S. Csedo

6. V. Pelin (Brașovia)

Crișul - Dinamo
ORADEA, 23 (prin telefon), 

înaintea începerii turneului la 
care asistăm, Ion Alexandrescu, 
unul dintre antrenorii formației 
Crișul, ne declara : „Jucăm 
pentru prima dată acasă un tur
neu. Este o șansă mare de a ne 
mări avantajul (un punct) cu 
care am încheiat primele două 
tururi. Dacă vrem să ne ono
răm promisiunea făcută de a 
deveni campioni, va trebui să 
realizăm 10 puncte din tot atî- 
tea posibile".

Și, pînă la această oră, „7“-le 
Crișului se află in diagrama o- 
biectivului pe care și l-a pro
pus ; vineri a învins și pe Pro
gresul București, cu 8—5 (1—1. 
1—0, 2—1, 4—3), prin golurile 
înscrise de Fejer 3, Gordan 2, 
Ungureanu, Costrăș, Pantea (de 
la învinși au marcat Tătaru, 
Munteanu, Boga, Manea, Teodo- 
rescu), realizînd al treilea suc
ces consecutiv. Nu. însă, fără a 
da suficiente emoții suporterilor 
săi care asaltează, pur și sim
plu. micuța tribună a bazinului, 
cu totul neîncăpătoare pentru o 
asemenea competiție.

în meciul de joi, de pildă, 
poloiștii Crișului au întîmpinat. 
ca de obicei, o rezistență deo-

Adrian VASILlU

„CUPA ROMÂNIEI" Ț. S. K. A Paul IOVAN (Continuare in pag a 4-a)
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LA PATINAJ VITEZA ORE DE VIRF PE PATINOARE...
Concursurile de patinaj vi

teză, rezervate juniorilor și se
niorilor, continuă. Azi și mîi- 
ne va avea loc pe pista natu
rală a patinoarului din Miercu
rea Ciuc tradiționa’a competi
ție dotată cu trofeul „Cupa 
României". Și-au anunțat par
ticiparea alergătoaie și alergă
tori din Brașov, Ciuj-Napoca, 
Tg. Mureș, Sibiu, Miercurea 
Ciuc. București și alte centre. 
In program figurează probele 
poliatlonului mic la băieți (500, 
1500, 3000 și 5000 m) si pro
bele clasice feminine (500. 1000, 
1500 și 3000 m). Primul start 
se va da astăzi la ora 10.

ALTE DOUĂ MECIURI IEST 
ALE ECHIPEI DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
® Duminică— cu Panathinaihos • Luni ■—cu Apollon

ATENA. 23 (prin telefon). 
Deși vremea s-a stricat brusc 
în Grecia, bîntuită în ultimele 
două zile de furtuni și de ploi 
torențiale, pregătirile fotbaliști
lor noștri se mențin la o cotă 
de intensitate ridicată. care 
produce o puternică impresie 
tehnicienilor de aici. Ei urmă
resc cu vădit interes felul în 
care lucrează zilnic jucătorii 
români și manifestă o sinceră 
admirație față de angajarea lor 
în pregătire în condiții grele, 
de data aceasta. De unde în 
primele zile ale turneului vre
mea era splendidă, era cald și 
frumos cum este la noi, în pa
trie. cam prin luna mai. acum 
au loc adevărate revărsări de 
nori, ploaia torențială inundînd 
literalmente străzile, apa aco
perind trotuarele si făcînd. pe 
alocuri, dificilă chiar și circu

între 7 $i 10 februarie, Ia București, hochei international

„CUPA FEDERAflEP, 0 COMPEÎIJIE DE TDADIJIE
Patinoarul „2j August" din Ca

pitală va găzdui între 7 .și 10 fe
bruarie o nouă ediție a tradițio
nalei competiții internaționale de 
hochei pe gheață dotată cu „Cu
pa Federației". La startul el se 
vor alinta, alături de prima re
prezentativă a tării noastre și de

SOFIA, 23 (prin telex de la 
corespondentul nostru). Sala 
Ceavdar — capacitate 500 de 
locuri — găzduiește mîine sea
ră (n. r. astă-seară) întîlnirea 
retur din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei cupelor la 
handbal masculin, dintre forma
țiile T.S.K A. Septemvriisko 
Zname Sofia și H. C. Minaur 
Baia Mare.

în ciuda handicapului din 
meciul tur, disputat sîmbăta 
trecută la Baia Mare, handba- 
liștii de la Ț.S.K.A. socotesc că 
au șansa de a se califica în 
semifinale. Ei cred că cele 8 
goluri (scor în tur : 12—20).
pot fi recuperate prin folosi- 

lația mașinilor. Pe terenuri 
mustind de apă. fotbaliștii ro
mâni își continuă fără nici o 
abatere graficul de pregătire, 
foarte solicitant, este adevărat, 
dar cheia așteptatelor progrese 
calitative ale evoluției jocului 
naționalei noastre sînt tocmai 
aceste zile în care orice slăbire 
de ritm, orice fereastră sau 
„gol de producție" se plătește 
scump ulterior. Antrenorii sînt 
convinși de acest lucru și mi se 
pare îmbucurător faptul că ju
cătorii sînt și ei perfect conști- 
enți de importanța reușitei fie
cărei zile de pregătire, a fie
cărui antrenament.

Referindu-mă tot Ia vremea 
de aici, vreau să mentioned

Marius POPESCU
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selecționata olimpică (de tineret), 
două prestigioase formații de 
peste hotare. Este vorba de e- 
chipa cehoslovacă T.J. Gottwaldov 
(una din fruntașele primei ligi a 
campionatului) și de Avtomobi- 
list Sverdlovsk (din prima divizie 
a campionatului sovietic), 

rea lui Blajcv — absent la Baia 
Mare din cauza decesului tată
lui său — și a lui Nikolov 
(care, la Baia Mare, n-a jucat 
la reala sa valoare fiind gri
pat), prin ambiția cu care e- 
chipa evoluează în meciurile de 
acasă și, firește, cu sprijinul 
spectatorilor care-i vor susține 
cu entuziasm. în plus, se con
tează pe aportul maximal al 
lui Nacev, Apostolov și Micev, 
precum și al portarului Laza- 
rov. Coroborînd aceste atuuri. 
în tabăra lui Ț.S.K.A. există 
încrederea fermă că mîine 
seară (n. r. astă-seară) victo
ria va fi obținută la mai mult 
de 8 goluri.

Formația H. C. Minaur Baia 
Mare a sosit vineri — cu o în- 
tirziere de cîteva ore. cauzală 
de vremea nefavorabilă — la 
Sofia. Antrenorul Lascăr Pană 
a făcut seara un antrenament 
cu formația sa în sala Ceavdar 
și și-a mai programat unul și 
pentru sîmbătă dimineața. El 
prevede o dispută aspră, o 
luptă aprigă, dar nu concepe că

PANCIO STOIANOV
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~ 6âcuiwa$temmaibinerugbyul  91 pe rugByati

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
ȚINTEȘTE TITLUL DE CAMPIOANĂ!

S-a vorbit mult, in ultima 
vreme, despre „miracolul" 
sportului băimărean. Este o re
alitate. După lupte, atletism 
tir, volei, handbal și fotbal, ia
tă și rugbyul vine să... alimen
teze acest miracol: Știinla Ce- 
min Baia Mare a încheiat pe 
locul 3 turul Diviziei „A", după 
Dinamo (pe care a îr^ins-o!) și 
Steaua. La această ora. este cel 
mai eficace XV din provincie

Artizanul acestei frumoase 
performanțe, antrenorul Mitică 
Antonescu, mai puțin cunoscut 
ca jucător, aoare. in schimb, ca 
un tehnician de mare reputație. 
„Este omul veșnicelor căutări",

tn aceste zile frumoase de iarnă, patinoarul artificial din muni
cipiul Ploiești exercită o atracție deosebită pentru sute de co
pii și tineri, dornici să se avinte pe luciul gheții. „Semnează* 
o prezență aproape cotidiană pionieri și școlari din toate uni
tățile de învățămint, precum și foarte mulți tineri din întreprin

deri, care ințeleg foloasele mișcării în aer liber

• Un obiectiv posibil de îndeplinit, prin muncă și spirit de dăruire
• 0 preocupare permanentă: formarea de jucători din propria .'airă.„
ține să-l prezinte prof. Ion Pop, 
președintele C.J.E.F.S. Mara
mureș. Și are dreptate.

Mitică Antonescu nu iși gă
sește niciodată liniștea. Cu acest 
temperament vulcaloic. în per
manentă efervescență, a reali
zat la Timișoara mari mutații 
valorice, aducînd XV-le Univer
sității în postura de campioană 
a tării; prima echipă din pro
vincie care a avut satisfacția 
unei asemenea împliniri. Acum,

Foto : Vasile BAGEAC

Mitică Antonescu, stabilit la 
Baia Mare, dorește să se re
pete: „Am un climat excelent, 
generat de oameni care ințeleg 
utilitatea rugbyuîui. cred în va
lențele sale formativ-educative. 
De aici, sprijinul de care mă 
bucur, încurajările pe care 1« 
primesc, chiar cinci echipa pier-

Tiberiu ST AMA
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BOBERI ROMANI LA CM INDISCIPLINA CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAM!
în vederea Campionatelor 

mondiale de bob ce se vor des
fășura în zilele de 31 ianuarie 
și 1 februarie la Cortina D’Am
pezzo (Italia), federația română 
de specialitate a selecționat 
două echipaje formate din spor
tivi tineri de perspectivă, pe 
care îi pregătește pentru Olim
piada din 1984. de la Sarajevo.

La apropiatele campionate 
mondiale, tara noastră va par
ticipa în proba boburilor de 2 
persoane, cu două echipaje for
mate din Ion Duminicel — Do- 
ru Francu și. respectiv Gheor-

Constantin N-Â RĂMAS DEBUT PROMIȚĂTOR LA CONCURSUL REPUBLICAN 
DE LUPTE LIBERE PE CATEGORII

BASCHET 
RAPID,

ce

ghe Lixandru 
Obreja.

Pentru Campionatele europe
ne de bob pentru tineret, de 
la Saint Moritz (Elveția)
vor avea loc în perioada 7—8 
februarie, a fost format 
lot din care fac parte între 
alții pilotii Dorin Degan și 
Ion Batista și din frînarii 
Gheorghe Peptea. Costel Pie- 
traru, Gheorghe Adam și Ion 
Deică. Primul concurs de se
lecție are loc duminică pe pis
ta de la Sinaia. în cadrul „Cu
pei Prahova".

NESANCȚIONATAI
un

I." LA SCHI ALPIN„CUPA A.S.A
Slalomul special a lost (îștigat tic Vili Podaru (seniori)

Si Zsolt Balazs (Juniori)
Pe pîrtia de sub telefericul 

din Poiana Brașov, 62 de con- 
curenți au evoluat în nroba de 

-.slalom special din cadrul în
trecerilor dotate cu ,Cupa 
A.S.A.". Pe un traseu bine 
ales, au fost marcate 49 de 
porți în prima manșă și 50 în 
cea de a doua, în care s-au în
trecut atît juniorii cit și se
niorii. De remarcat disputa ex
trem de echilibrată a seniori
lor, în care primii 6 clasați sînt 
departajați de diferențe mini
me de timp (în aceeași secun
dă) A cîștigat Vili Podara, 
care și-a păstrat avantajul 
realizat în prima manșă. La

juniori învingător detașat Zsclt 
Balăzs.

REZULTATE, seniori : 1 Vili 
Podara (Dinamo) 1:42,01, 2.
Ioan Cavași (Dinamo) 1:42,34, 
3. Dorin Dinu (ASA) 1:42,48,4. 
Csaba Portik (Dinamo) 1:42,53, 
5. Alexandru Manta (ASA) 
1:42,73, 6. Carol Adorjan (ASA) 
1:42,77 ; juniori : 1. Zsolt Ba
lazs (Miercurea Ciuc) 1:43,39, 2. 
Cătălin Fusulan (St. roșu) 
1:45,67. 3. Dan Iliescu (Dina
mo) 1:46,45, 4.', Nicolae Pestrea 
(ASA) 1:48,28, 5. Eusebio Fu- 
lea (Brașovia) 1:51,47, 6. Dra- 
goș Ghitoc (Dinamo) 1:51,69.

Carol GRUIA — coresp.

STRĂNEPOȚII LUI HOREA AU ÎNDRĂGIT SCHIUL
(Urmare din pag 1) Sint Maria Cioata,

succese 
princi-

l-am

albăceni. Toate aceste 
se datoresc muncii, in 
pal, a prof Plcșa.

Pe prof. Iancu Pleșa 
întîlnit cînd se întorcea de la
pîrtia de schi-fond. în urma lui 
se înșirau tinerii din cele două 
grupe de performanță, pe care 
le pregătește pentru finalele 
„Daciadei" de iarnă Cit am 
stat de vorbă cu profesorul, 
copiii s-au strîns ciorchine în 
jurul nostru.

— Care sînt cei mai buni ?
l-am întrebat pe prof. Pleșa.

— Apoi... să spună ei, că se— Apoi... să 
cunosc — a răspuns acesta.

— Primu-i Igna Pașca — 
s-au auzit mai toate glasurile 
Si toti copiii au privit spre un 
tînăr înalt și subțire. — Trage la 
locul I, că anul trecut. Ia Păl
tiniș, la finala pe țară, a fost 
între primii trei — a continuat 
o fată. Marcela Negrea, cam
pioană județeană și finalistă în 
1980, la Azuga.

— Am mari speranțe și în 
Marcela — intervine profeso
rul — ca și in Vasile Costea, 
care-i vicecampion județean 
Cei doi. împreună cu Casian 
Pleșa, — care în 1978 a luat 
locul 8 Ia finalele primei ediții 
a ,Daciadei", iar in 1980 a 
ocupat locul 4 pe țară — și cu 
Sabira Corcheș sînt primele 
patru „vîrfuri" ale noastre.

Mai departe puțin de grup, 
am zărit o fetiță măruntă, cu 
obrajii roșii de frig. Purta... 
altfel de bocanci. Am intrebat-c 
cum se numește.

___ ne-a 
răspuns ea. Din clasa a Vil-a.

— Și singura... floare, deo
camdată, a schiului alpin laAl- 
bac, a ținut să precizeze pro
fesorul Pleșa. E mică, dar e 
deosebit de dîrză. Reprezintă 
o veritabilă speranță pentru 
finalele „Daciadei". Priviți a- 
colo, în susul muntelui ! Am 
început să construim 
pentru schi alpin, care 
sfirși in curtea școlii. 
2—3 ani, Albaeul se va 
și cu schiul alpin. în 
școlii, după cum vedeți, 
terenuri de volei, de 
și de tenis de câmp, 
prin muncă patriotică, 
an vom ridica și o 
sport.

— Credeți că veți

Și singura... floare,

muntelui !
o pîrtie 

se va 
Peste 

mîndri 
curtea 
se află 

handbal, 
Făcute 

In acest 
sală de

cîștiga 
locuri fruntașe in finalele „Da
ciadei" de iarnă ?

— Copiii aceștia ai mei au 
îndrăgit schiul și sint dîrji ca 
stră-străbunicul lor Horea. Tre
buie să izbindească.

în intenția de a se contribui 
la crearea unor condiții cit mai 
bune de participare 
echipei feminine de 
litehnica C.S.Ș. 2 
i-au fost acordate 
lități, printre care 
sportivei Mariana 
schimbarea datelor de desfășu
rare a unor turnee ale Diviziei 
„A“ și chiar acceptarea (după 
opinia noastră, în mod greșit) 
prezentării cu șase zile întîr- 
zîere a unor sportive la stagiul 
de pregătire a lotului reprezen
tativ organizat în vederea Bal
caniadei de senioare. Tinînd 
seama de sprijinul primit și, 
mai cu seamă, în ideea că re
prezentativa țării are priorita
te. era de așteptat ca formația 
Politehnica să respecte pro
gramul inițial alcătuit în ve
derea deplasării la Torino 
(pentru partida cu Sisport Ac
corsi), în așa fel, îneît jucă
toarele din lotul național să 
se alăture în timp util coechi
pierelor lor.

Dar, nu s-a petrecut așa. în 
mod nejustificat traseu] 
înapoiere a fost modificat 
mod arbitrar și, ca urmare, 
baschetbalistele de la Politeh
nica C.S.Ș. 2 București și an
trenorul lor Grigore Costescu 
au parcurs distanța Torino — 
București în 60 (!?) de ore.
Mai mult, trei dintre sportive 
și-au permis să prelungească 
întârzierea la lot, unde au 
ajuns în ajunul plecării spre 
Iugos’avia. Pe bună dreptate, 
conducerea tehnică a selecțio
natei țării a renunțat la servi
ciile celor trei baschetbaliste, 
deoarece nu participaseră la 
nici un antrenament al lotului 
și încălcaseră în mod flagrant 
disciplina.

Analizînd 
Biroul F.R. 
următoarele 
narea cu avertisment 
de baschet a clubului 
Politehnica C.S.Ș. 2 București ; 
suspendarea din activitatea 
competiționaiă internațională a 
echipei respective pină la 31 
decembrie 1981 (bineînțeles, 
după încheierea ediției actuale 
a C.C.E.), suspendarea pe pa
tru etape ale Diviziei „A“ (8, 
9, 10 și 11 februarie) a sporti
velor Elena Filip, Constanța 
Fotescu și Suzana Keresztesi.

la C.C.E., 
baschet Po- 

București 
unele faci- 
transferarea 

Bădinici,

această 
Baschet 
măsuri :

de 
în

situație, 
a hotărît 

sancțio- 
a secției 

sportiv

Universitatea cultural-știln- 
țifică, în colaborare cu Cen
trul de cercetări pentru educa
ție fizică și sport al C.N.E.F.S. 
și Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport Bucu
rești, anunță ținerea cursului 
de reciclare cu tema : „PO
TENȚIALUL OLIMPIC AL 
CLUBULUI RAPID", susținută 
de reprezentanți ai cabinetu
lui metodic al clubului.

Conferința va avea loc in 
sala Dalles, luni 26 ianuarie 
1981, la orele 12,30.

BRAȘOV, 23 (prin telefon). 
Noul an competițional pentru 
lupte libere a fost inaugurat vi
neri dimineață, în Sala sporturi
lor din localitate, cu prima etapă 
a Concursului republican pe ca
tegorii de greutate. Cu acest pri
lej, au fost aplicate noile mo
dificări ale regulamentului inter
național, 
deosebit 
terminat 
deosebit 
cîndu-se . _
treime (două reprize în loc 
trei), schimbîndu-se mult cotarea 
procedeelor tehnice și sistemul de 
arbitraj, luptătorii au fost deter
minați la această competiție

Aceste modificări — 
de însemnate — au de- 
un stil de concurs mult 
de cel cunoscut. Redu- 
timpul de luptă cu o 

de

VOLEIUL REVINE 
PE SCENA INTERNĂ

să

După întreruperea campionatu
lui pe serii, datorată participării 
echipelor noastre fruntașe în 
competițiile internaționale, dumi
nică reintră în scenă divizionare
le „A" masculine de volei. Cu 
penultima etapă din serii, care 
cuprinde partide atractive dar și 
importante pentru departajarea 
echipelor în grupele valorice (1—4, 
5—8, 9—12), în care se va con
tinua (sub formă de turnee) com
petiția internă. Dinamo și steaua 
— care ne vor reprezenta luna 
viitoare * ' ' - -
cupelor europene __ _____
duminică în deplasare echipe am
bițioase, pretendente la un loc In 
turneele celor 4 fruntașe, cum 
sînt Tractorul Brașov și, res
pectiv, Politehnica Timișoara. 
Deși, în ambele cazuri, bucureș- 
tenil sînt favoriți, sînt de aștep
tat replici hotărîte din partea 
gazdelor, precum șl spectacole 
volelbalistice de bună calitate. 
Explorări Baia Mare, finalistă în 
Cupa balcanică, are meci mai 
ușor pe teren propriu, cu Viito
rul Bacău, celelalte lntîlniri sînt 
sub semnul fugii de locurile care 
trimit la turneul retrogradării : 
Rapid — C.S.M. Delta Tulcea (sala 
Giulești, de la ora 9,30). Universi
tatea Craiova — Calculatorul Bucu
rești si C.S.U. Galați — Sllva- 
nia Șimleu Silvaniei.

se întreacă într-un ritm „aprins", 
să găsească în permanență prizele 
favorabile atacurilor, mai 
pentru reușita „tușurilor", 
marea majoritate au reușit.

Sîntem, așadar, îndreptățiți să 
apreciem că debutul acestui con
curs republican, organizat și el 
pentru prima dată, a fost pro
mițător. Iată și unele amănunte. 
La Brașov au fost înscriși pe 
foile de concurs cei mai buni 
luptători din țară : la cat. 57 kg — 
20 de concurențl, la 68 kg — 25, 
iar la 100 kg — 16. In ziua inau
gurală, au evoluat luptătorii de 
Ja cinci categorii, ceilalți urmînd 
să intre în concurs simbătă " 
mineață.

Citeva rezultate : 48 kg : 
Hîncu (Steaua) b.t. I. Matei 
nești) și V. Măduță (Arad) ; 57 
kg t M. Risipita (Petrila) b.t. G. 
Strejeru (Constanța) și D. Ilinca 
(Vulcan Buc.) ; 68 kg : N. Parepa 
(Rapid Buc.) b.p. V. Moraru (Tir- 
vogiște) și b.t. G. Geza (Odor- 
helu Secuiesc), G. Anghel (Steaua) 
b.t. H. Purtător (Deva) și b.s.t. V. 
Popuță (Cluj-Napoca).

Concursul continuă sîmbătă și 
se încheie duminică.

Costin CHIRIAC

ales 
Șl

cli

N. 
(O-

în turneele finale ale 
vor întîlnî

• Tot duminică începe și retu
rul în Divizia „B“ de tineret, dar 
cu etapa a Il-a, deoarece prima 
(din 18 ianuarie) a fost amînată 
pentru 8 martie.

D 
C

D 
(lc

17, 
C.
16.
8,

1 
r 
î

Ieri, în 
feminin

RAPID 
68—65 (39—31 
făcut un pa 
gradării, ele 
să victorie. 
Ce mat 
tilă 6, 
Froiter 
Nicola 
Stan 5.

UNIVERSE 
— MOBILA 
(31—32). Dup 
chilibrată, ti 
pus net. Au 
14, Grosz 14. 
pețan 9, Czn 
2, Havileț 2 
MihaJka 17,

OLIMPIA J 
GREȘUL 
(31—32).

Programul 
de la ora 15 
bila. Univers 
MENERG C.J 
ne. de la oi 
MENERG C.î 
Progresul, 
(Daniel DIAC

VERIFICAREA LOTULUI DE 1
Ultimul concurs de verificare a 

lotului de tenis, care se pregă
tește pentru meciul din Cupa Da
vis cu echipa Braziliei, a dat 
rezultate semnificative. Este îm
bucurătoare revenirea treptată în 
formă a campionului nostru Flo
rin Segărceanu, care și-a învins 
toți adversarii, obținînd 6 victo
rii, printre care una prețioasă la 
Andrei Dîrzu " ‘ 
Acesta din 
gresele din 
pat locul 2

(6—4, 6—4, 6—2).
urmă, confirmlnd pro- 
ultima vreme, a ocu- 
cu 5 victorii. O sur-

priză foarte 
nărui Adrian 
prin locul 3 
lor 4 victorii, 
în care a jui 
ge cite un s< 
gărceanu și j 
Iul campion 
(locul 4) s-a 
de asemenea 
ducînd chiar 
cu Dîrzu). 1
Emil Hnat ( 
rențlu cur,

MEMBRII LOTULUI DE „CUPA 
DOMINĂ TURNEUL PENTRU „CUI

DEVA, 23 (prin telefon). — Joi 
pină către miezul nopții și vineri 
toată ziua, interesul localnicilor 
pentru întrecerile de tenis dotate 
cu „Cupa Unirii" a sporit pe 
măsură ce au intrat in joc, domi- 
nîndu-și adversarii cu nivelul lor 
tehnic superior, membru lotului

MIHA' ȘUBĂ, REDEVINE LIDER 
IN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH

Finala 
masculin 
zi plină, 
luate partidele întrerupte, 
cum era de așteptat, Șubă a cîș- 
tigat la Ștefanov, iar ștefanov la 
Vaisman. Ghițescu, intr-a poziție 
inferioară, s-a salvat cu remiză 
la Ciolac, rezultat înregistrat și 
în întîlnirile Stoica — Ștefanov și 
Pușcașu — Stoica. S-a întrerupt 
pentru a doua oară partida Ra
dovici — Vaisman.

campionatului național 
de șah a avut ieri o 
Dimineața au fost re-

După

pentru „Cupa 
consemnăm f 
tînd pe Emil 
primul joc — 
(Segărceanu, 
Mancaș, Bucu 
cu) manifestă 

In meciul < 
povicl, Andre 
rificat forța si 
tatea voltului, 
me : 6—3, 6—1 
jucînd la nive 
tînd pentru fi< 
nevoie doar 
pentru a-1 î 
Constan tinescu 
nerețea lui LI 
hotărîtoare In 
Kerekes ; 6—1 
partide ; Lauri 
dan Toma 6- 
Șlefănescu — 
6—2. Florin S' 
un tur fără a 

Rezultatele s 
lă în turneul 
Hadgiu — Dam 
Marilena Tc 
Sz6M 6—1 4—
cherescw iii 
6—3 ; Camelia 
nița Sălăjan ( 
turile de finals 
nica Radu — I 
6—2 ; Anca Gt 
Ivan 4—6, 7—6, 
ehe — Daniela 
Alice Dănilă 
6—3, 6—2.

Simbătă se c 
competiției, iar 
lele în sălile < 
doara.

Runda a 13-a, disputată după- 
amiază, a început sub semnul 
acalmiei, cu patru remize con
semnate In partidele Șubă — JPuș- 
cașu, Ghițescu — ștefanov, Stoi
ca — Radovici și Negulescu — 
Ciocâltea. Apoi, însă, lucrurile 
s-au precipitat și am asistat la 
un foarte animat final de reu
niune. Pavlov l-a învins, cu ne
grele, pe Foișor, demonstrind su
perioritatea perechii de nebuni, 
Ungureanu, într-un frumos atac, 
pe Ciolac, iar Ionescu, cu ne
grele, a sancționat jocul hazardat 
al lui Vaisman. Intîlnirea Griin- 
berg — Stanciu a fost amînată. 
In singura întreruptă a serii. 
Ghindă (cu negrele) are un pion 
în plus. într-un final de piese 
ușoare, la Biriescu.

In clasament conduce Șubă eu 
8’/? p, urmat de Ghindă a’/j p (1), 
Pavlov 8 p. Ștefanov, Negulescu. 
Ciocâltea 7 p etc.

Astăzi se dispută runda a XlV-a, 
care programează, printre altele, 
partidele Ghindă — Ciocâltea și 
Radovici — Șubă.
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ȘTIINȚA CEMIN BAIA

CORNELIA și ROMANA
ZAR, BOCȘA II. „Sîntem două 
surori, în vîrstă de 11 și, res
pectiv, 9 ani și o admirăm ne
spus de mult pe Nadia Comăneci. 
Cum i-ar putea parveni cîteva

noi competiții, Nadia Comăneci 
citește, totuși, cu plăcere scriso
rile pe care le primește din țară 
și din străinătate. Dar și lectura 
lor îi ia destul timp, ținînd sea
ma de numărul scrisorilor.

grnduri ale noastre ?
bine este să-i scrieți pe adresa 
Federației române de gimnastică, 
București, str. Vasile Conta nr. 16, 
sectorul 1. în puținul timp liber 
pe care îl are, după orele de 
studii și cele de pregătire pentru

ION VLADOIU, BUZĂU. De la 
primul campionat masculin de 
volei și pînă acum, titlul de cam
pion n-a... plecat niciodată din 
București, el Jrecînd cînd la Ra
pid, cînd la Dinamo sau Steaua, 
nici o echipă din provincie ne
reușind această performanță. Dar, 
nu e timpul pierdut. La urma 
urmelor, de ce n-ar imita și bă
ieții din provincie exemplul Pe
nicilinei Iași, care a cîștigat de 
două ori consecutiv campionatul 
țării la volei feminin ? Să fie ei 
mai puțin ambițioși decît fetele ? 
Nu credem...

EMANUEL DODU, BRAILA, Es
te greu de stabilit care a fost 
„cel mai bun fotbalist al anului", 
cu atît mai dificil, deci, poate fi

întocmit un clasament al celor 
mai buni portari pe care i-a avut 
vreodată fotbalul nostru. înainte 
de 1944, s-ar putea vorbi despre 
David și Pavlovici, pentru ca mai 
târziu să apară un Voinescu sau 
un Toma, .care au apărat în mod 
strălucit culorile naționalei șl ale 
echipei C.C.A. (Steaua), In urmă 
cu 20 de ani. Am fi nedrepți da
că nu ne-am opri apoi și la... 
Necula Răducanu, cu toate poz
nele
Dar 
alte

lui, mai mari sau mai mici, 
desigur, pot exista și multe 
păreri în problema aceasta.

Ilustrații : N. RODICA

(Urmare din pag. 1)

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 24 IANUARIE, ora 

13,00, în cuprinsul emisiunii 
„Mozaic" : „Fotbal 1980" (par
tea a IlI-a) — din cele mai 
frumoase meciuri televizate ale 
anului intern și Internațional ; 
Cupa mondială la schi alpin 
— selecțiuni din probele mas
culine de coobrire și slalom 
special de la Kitzbuehl ; jocuri 
sportive și distractive de iar
nă : „Calul, prietenul meu" 
(episodul II) — serial realizat 
de televiziunea franceză.

cu schiurile — aspecte din 
concursurile de la Innsbruck 
și Bischofshoffen ; Zece mi
nute cu fotbalistul Marcel Ră
ducanu ; „El Mundialito", sec
vențe din meciurile din tur
neul desfășurat în Uruguay ; 
Rezumatul întîlnirii de hand
bal masculin Ț.S.K.A. Sofia 
— Minaur Baia Mare din Cu
pa cupelor.

O EXCELENTĂ BAZĂ
PENTRU REFACERE Șl PREGĂTIRE

de. Rămîii însă ferm Ia convin
gerea că Știința Cemin se va 
număra printre campioanele 
țării!"

Analizînd unele insuccese (cel 
cu Steaua, de pildă, la proporții 
neobișnuite), Iui Mitică Anto
nescu i se reproșează uneori că 
se bazează pe „păsări călătoa
re", că nu își formează o pepi
nieră proprie, singura certitu
dine în integrarea jucătorilor, 
în implicarea lor netă — în pri
mul rînd sufletească, ceea ce 
în sport constituie esențialul — 
în viața Științei Cemin, în ob
ținerea unor rezultate constant 
satisfăcătoare.

Adevărul se află. însă, un
deva,.. la mijloc. Mitică Anto
nescu aduce cîteva argumente: 
„Cînd am venit la Baia Mare, 
n-am găsit decit o mină 
entuziaști, dar eu aveam
voie de o echipă pc care să o 
propulsez repede în primul eșa
lon. In doi ani am și realizat 
acest obiectiv. Cu cine? Nu
numai cu «păsări călătoare», ci 
eu o parte dintre foștii mei
jucători, de i Universitatea 
Timișoara, sportivi descoperiți 
și modelați de mine. Dorind să 
trăiască bucuria rugbyului mai 
mult decit in orașul de pe Bc- 
ga, aceștia au hotărit să mă 
urmeze. Marius Pascale, Rada 
Trnyancscv, Florin Popovici, 
Viorel Vlădescu, Eusebiu Melnî- 
ciuc, iată cițiva dintre ei. Unii 
au rămas jucători, alții mi s-an 
alăturat, ca antrenori, la copii

de
ne-

DUMINICA 25 IANUARIE, 
ora 16 : în cuprinsul emisiu
nii Telesport : Turneul celor 
patru trambuline la sărituri

JOI 28 IANUARIE, ora 18,00; 
Baschet feminin : Politehnica 
București — Accorsi Torino în 
C.C.E. (repriza a n-a) — trans
misiune directă de la sala Flo- 
reasca, comentator Sorin Sat- 
mari.

Chiar și acum, în plină iarnă, Litoralul poate fi o bună 
gazdă și pentru sportivi, mulți dintre aceștia aflîndu-se la 
ora pregătirilor pentru apropiatul sezon competițional. Con
diții excelente pentru desfășurarea, într-un cadru optim, a 
unor asemenea preparative oferă, printre altele, hotelul 
„Mangalia", pendinte de I.T H. din stațiunea cu același nu
me. Astfel, hotelul dispune de o sală multifuncțională de 
jocuri sportive, de. piscină, de aparatură medicală modernă 
pentru recuperare. în plus, există terenuri — în aer liber — 
pentru practicarea handbalului, fotbalului și voleiului. Toa
te acestea sînt bine puse la punct și nu așteaptă decît... 
oaspeții, care pot afla informații suplimentare la telefon 
917/52052.

și juniori, aj 
mez jucători 
ia Mare".

Antrenorul 
are în... palm 
larea sa în E 
țin doi jucăto 
titularizați în 
Gheorghe De 
dru Csoma; a 
gul maturităț 
în acest an, 
noul campion 
antrenorul.

Cu alte cu- 
Antonescu no 
tori importați 
„Odată stabili 
chipă, o anur 
ocuparea mea 
stant spre C 
ȘCOLI DE E 
care să form 
GAȚI TRUP 
MELEAGURI! 
ȘENE, din rii 
s-au născut în 
(ară, învață și 
Mare sau în a

Faptele ates 
rientare: prof, 
și-a creat un 
din 
din 
ani 
rea 
prof. Cornel N 
rindu-i, de o 
tulatura Clubi 
Iar) cu rol de 
formantei. viiti 
tei Cemin. lai 
pregătește nrol 
cu elevii Liceu

rezervele 
tineri care 
rugbyul, 

unei echipi
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In cursul acestei săptămini, e- 
chipele, din toate eșaloanele, au 
susținui jocuri cu caracter de ve
rificare și omogenizare. Iată re
zultatele și unele amănunte tran
smise de corespondenții noștri :

lurllor : Romilă (3, unul din 11 
m). Dănilă și Cioaca.

TIMIȘOARA 
TARE 63—48 
ă repriză e- 
Ie s-au im- 

Așteleanu 
10. V. Che

lea 6. Hoszu 
.v Băiaș 19. 
), Cristea 2. 
TI — PRO- 
ȘTI 52—G0

I
I
I

azi, 
Mn-

r zile: 
resul —
Rapid, ICE- 
limpia; mîl- 
bila — ICE- 
versitatea — 

— Rapid. 
— coresp.).

I
I
I
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a produs tî- 
nu numai 

datorat ce- 
rin maniera 
ind să cîști- 
fața lui Se- 
i urma fostu
ri Hărădău 
viu Mancaș, 
iorare (con- 

în meciul 
iele locuri : 
ie) și Lau-

I
I
I

Astăzi. Corvinul încheie „pe
rioada Poiana" (5—24 ianuarie), 
în care a lucrat intr-o stare de 
spirit specială: aceea a unei e- 
chipe care impresionase în tur 
prin vervă tinerească — fiind 
la un moment dat revelația 
toamnei — dar care a fost rea
dusă la realitate în ultima eta
pă. cînd înfrîngerea neaștepta
tă. pe teren propriu. în fata lui 
„U“ Cluj-Napoca a invitat-o 
la o reconsiderare a optimismu
lui. atitudine declanșată, de lu
ciditatea jucătorului-antrenoi 
Lucescu.

Corvinul a lucrat intens in 
..perioada Poiana". De cele mai 
multe ori. cu trei antrenamen
te pe zi, intr-un ansamblu me
todic în care au intrat și eter
nul cros pe zăpadă al fotbaliș
tilor, și sala de forță, și exerci
țiile speciale, și momentele de 
întreținere a tehnicii (atît cit a 
permis terenul), și jocurile la 
două oorți. care, deși destinate 
relaxării și reîncărcării bateri
ilor în vederea efortului fizic 
următor, s-au transformat me
reu în dispute furibunde, tem
perate cu greu de „arbitrul” 
Remus Vlad.

Ce ar fi nou Ia Corvinul?
Noutățile de lot nu sînt mari. 

Pc prim-plan ar fi, totuși, pre-

ani și jumătate, Dumitreasă, 
care Corvinul l-a descoperit 
Sebeș, în campionatul jude- 

„Pielarul". și despre

16 
pe 
la 
țean, la 
care Lucescu afirmă Că va pu
tea juca foarte curînd în echi
pa națională de juniori, bineîn
țeles dacă... în sfirșit. să înche
iem conturile lotului, spunîrra 
că stoperul Merlă a fost cedat 
echipei din Brad.

Ce perspective are echipa in 
retur? Hunedorenii vor să re
editeze acel plus 1 din toamnă, 
situație în care ar acumula 37 
de puncte, ceea ce ar însemna 
un loc în primii opt.

Cum se va putea realiza acest 
obiectiv?

Mircea Lucescu are un punc
taj simplu și concret:

1) prin 
părării ;

2) prin 
atac ;

3) prin 
de autoperfecționare, in 
echipa așteaptă un plus de se
riozitate și de concentrare din 
partea talentatului Gabor, un 
plus de forță și ambiție din par
tea la fel de talentatului Petcu 
și un salt valoric din partea lui 
Dubinciuc, cel mai bine plasat, 
deocamdată, in această cursă pe

ordonarea jocului

iuțirea acțiunilor

a-

de

stimularea unei curse 
care

Trebuie 
t — ex< 
eliminat din 

selecționați 
, Hărădău 
nescu, Măr
ire bună, 
stantin Po- 

și-a valo- 
1 și eficaci- 
doar 4 ghe- 

ru Hărădău, 
'SCUt șl lup- 
inge, a avut 
de minute 

pe Răzvan 
-0, 6—1. Ti- 
ncaș a fost 
a cu Iosif 
In celelalte 
icur — Bog- 
> ; Cristinel 
Leonte 6—3, 
iu

te deseori cam după etapa a 
10-a.

...Principala dificultate a e- 
chipei, in momentul de față, 
este absenta celor patru din lo
tul de tineret, ceea ce face ca 
jocurile de reomogenizare (care 
încep chiar mîine. la Sibiu), să 
nu aducă beneficiile tactice aș
teptate în condițiile unui lot 
complet și în cadrul unei echi
pe care mizează mult pe fac
torul- tactic. Această dificultate 
trebuie legată și de faptul că 
echipa trebuie să prindă o for
mă bună încă din start, deoa
rece în jocurile din etapa a 
doua și a treia (cu Dinamo și 
F.C. Olt. pe teren propriu) 
orice punct pierdut înseamnă 
intrarea în ..zonele dense 
atmosferei". adică la punctul 
zero sau chiar sub el în cla
samentul adevărului.

După jocul de mîine. de la 
Sibiu, itinerariul reomogenizării 
cuprinde următoarele repere: 27 
I cu „Poli" la Timișoara: 31 I 
revanșa la Hunedoara; 1 II cu 
Șoimii, acasă, rulînd întregul 
Iot; 4 II la Reșița: 7 II cu Cra
iova. acasă; 11 II cu Salgotar- 
jan la Hunedoara; 14—15 II 
Oradea, micro-turneu. și 21 II. 
cu F.C. Bihor, pe teren propriu.

„Ne va fi destul de greu — 
mărturisește Lucescu — deoa
rece s-ar putea să dispunem de 
Klein, Rednic și Gabor abia 
după meciul cu Salgotarjan. dar 
sperăm ca-, echipa noastră să 
demonstreze că fondul său de 
idei este sănătos, astfel incit 
integrarea celor reveniți 
peste Ocean să se facă 
mers. In orice caz, Corvinul e 
hotărî i să joace cartea fotba
lului".

• DUBLA INTÎLNIRE DINA
MO — CHIMIA. In cadrul pregă
tirilor pentru sezonul oficial care 
se apropie, divizionarele „A“ Di
namo și chimia Rm. Vilcea au 
susținut o dublă partidă de ve
rificare : duminică, 18 ianuarie, 
la Săftica, Chimia a Învins cu 
scorul de 2—1 (1—0), golurile fiind 
realizate de Alexandru (min. 25) 
și Georgescu (min. 62), respectiv 
Strertie (min. 85). Miercuri 21 ia
nuarie. in meci revanșă, la Sna- 
gov, locul de pregătire a Chi
miei, victoria a revenit echipei 
din Rm. Vîlcea cu scorul de 1—0, 
prin golul înscris de Cilean, în 
min. 15. Cu prilejul celor două 
întîlniri, antrenorii M. Pigulea și 
N. Dincscu au folosit întreg lotul 
pe care îl au la dispoziție în 
pregătire, în timp ce Dinamo a 
jucat fără jucătorii săi din lotu
rile reprezentative (Sncriatu. 
Țălnar, Mărginean).

e F.C.M. BRAȘOV - POLITEH
NICA IAȘI 2—1 (1—1). Un joc u- 
til ambelor formații, urmărit cu 
viu interes de cei aproximativ 
5000 de spectatori prezențl pe 
stadionul Municipal pe care orga
nizatorii s-au străduit să-l facă 
apt de Joc. La primul lor meci 
de verificare, brașovenii au acțio
nat cu mal multă insistentă, reu
șind să termine învingători. Au
torii golurilor : Șulea (min. 26, 
din 11 ni) și Bucur (min. 78) 
pentru localnici, respectiv C. lo
nescu (min. 5). Mîine pe același 
stadion (ora 11), F.C.M. Brașov 
întîlnește liderul clasamentului. 
Universitatea Craiova. (C. GRUIA- 
coresp.).

» OLTUL SF. GHEORGHE — 
STEAUA 1—0 (0—0). Joc atractiv 
cu toate că s-a disputat pe un 
teren greu, acoperit cu zăpadă. 
Unicul gol al partidei a fost mar
cat de Barbu (min. 72. din 11 m). 
(Gh. BRlOTA-coresp.).
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de fina-
Mariana 

ță 6—1. 6—4; 
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; 'lia Be
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RILESCU I

Ultimul joc al Corvinului in fata brazilor din Poiana Brașov și 
singurul joc — afirmă Dumitrache (in prim-plan) — in care

Gălan cîștigă un duel direct cu fostul international
Foto : D. NEAGU

zența la Poiana a lui Ghiță 
(Aurul Bead), golgeterul seriei 
a IlI-a. un „vîrf“ trecut de pri
ma tinerețe (are 30 de ani), dar 
despre care Lucescu spune că „ar 
fi trebuit să joace mai demuli 
în Divizia „A". (în paranteză 
fie spus, Ghiță este fiul fostu
lui inter de glorie al Ripensiei 
lui... Dobay. l-am numit 
pe Schwartz). Ar mai fi un 
fundaș, Badea, 18 ani, de la 
Minerul Ghelar, un mijlocaș ju
nior din „grădina proprie", 
Lucian Popescu, și un „vîrf“ de

.RE ȚINTEȘTE TITLUL
-mă să for- 
aici, la Ba-
iței Cemin 
de la insta- 
are, cel pu- 
mare viitor. 
i echipă, pe 
și Alexan- 
>r trece pra- 
rtive chiar 
te odată cu 

ne asigură
Mitică 
„jucă- 

surîde:
lui 

i de 
ii

cadru de e- 
isatură, pre- 
dreaptă con- 
ÎEA UNEI 

LOCALE, 
TINERI LE- 
JFLET DE 
:aramure- 
celor care 
stă parte de 
cesc în Baia 
învecinate", 

astfel de o- 
rin Popovici 
de jucători, 
ei Cemin și 
:tică de 2—3 
d cristaliza- 
Divizia „B“; 
I dispune, la 
itie (sub ti- 
sportiv șco- 
nieră a per- 
I al... Știin- 
torul II îl 
«aria Bodea 
n dustrial nr.

4 din Baia Mare. Mitică Anto
nescu se implică și el în acest 
proces de formare a pepinierei 
rugbyului băimărcan, conducînd 
un „atelier" de copii. Nu-i lip
sit de interes să amintim că 
însuși fiul său. Marius Anto
nescu (12 ani), face parte din
tre... viitorii 
narei „A“.

Secretarul 
mureș, prof, 
jucător de rugby la Petroșani, 
ne asigură că acest cadru or
ganizatoric iși arc temeiuri 
trainice, mai ales în perspecti
va (foarte apropiată) a creării 
Clubului sportiv 
miner, ceea ce va da 
spre o activitate și 
nică. In acest sens, 
Ghinet. președintele 
rugby de la Stiinta Cemin, con
sideră că „pentru anul 1981 
există toate premisele ca Ia 
Baia Mare sportul cu balonul 
oval să depășească tot ce s-a 
realizat pînă acum, chiar să cu
cerească titlul de campioană!"

O victorie la Steaua (care va 
evolua în retur la Baia Mare) 
și „jocul" unor rezultate ar 
putea facilita obținerea acestui 
succes. Important este însă 
pentru Știinta Cemin și pentru 
antrenorul ci de a-și asigura o 
prezentă constantă în 
eșalonului de 
românesc. Și 
poate realiza, 
prin jucători 
mâți și modelați în 
vatră.

titulari ai divizio-

C.J.E.F.S. Mara-
Ovîdiu Todor, fost

universitar 
un impuls 
mai rod- 

ing. Sever 
secției de

fruntea 
elită al rugbyului 
acest lucru se 
Înainte de orice, 
descoperit!, for- 

propria-i

• OLTUL SF. GHEORGHE — 
PROGRESUL-VULCAN 1—0 (0—0). 
Intr-un meci de verificare susți
nut la Sf. Gheorghe, divizionara 
„A" Progresul-Vulcan a întîlnit 
formația locală Oltul, victoria 
revenind gazdelor cu scorul de 
1—0, prin golul marcat de Siklo- 
di, în min. 75. De menționat că 
Oltul a mai ratat și o lovitură 
de la 11 m. (Gh. BRIOTA — 
coresp.).

• C.F.R. CARANSEBEȘ — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 0—4 
(0—2). Au marcat : Palea (min. 7 
și 40), Angliei 
brovschi (min.

(min. 67) și Dem- 
70).

comanești — 
VULCAN 1—2

• MINERUL 
PROGRESUL 
(0—0). Au înscris : Buzenchi (min. 
61 — autogol) și M. lonescu (min. 
75), respectiv Botezatu (min. 60). 
(L VIZlTIU-coresp.).

m.

• F.C.M. REȘIȚA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 3—1 (1—0).
Peste 3000 de spectatori au ur
mărit amicalul în care reșițenii 
au obținut o * 
Au înscris : 
Oancea (min. ___ __ __
Vizitiu (min. 73). respectiv Dem- 
brovschi (min. 55) d'n 11 m. (D. 
PLĂVITU — coresp.).

• METALUL I.O.S. SIBIU — 
U.T.A. 2—1 (1—0). Deși activează 
în campionatul județean, forma
ția locală a obținut victoria. Au
torii golurilor: Talciu (min. 34) și 
Halmen (min. 52). respectiv Tisa 
(min. 75). (S. BEU-eoresp.).

frumoasă victorie.
Portic (min. 34), 
52) — din 11 m.

• MIINE, LA RM. VÎLCEA, for
mația locală Chimia va susține 
prima întilnire amicală a anului 
pe teren propriu. întilnind echipa 
F.C. Argeș. Partida este progra
mată la ora 11.30.

• POLITEHNICA IAȘI, aflată 
în pregătire la Predeal, a susți
nut alte două meciuri de verifi
care. Duminică, studenții au lntll- 
nit pe UNIVERSITATEA CRAIO
VA, meciul încheindu-se Ia ega
litate : 3—3 (0—0). Au marcat: 
C. lonescu, Cioacă și M. Radu, 
respectiv Irimescu (2. unul din 
11 m) și Geolgău. Miercuri, tot 
la Predeal, POLITEHNICA IAȘI, 
a jucat cu F.C. OLT de care a 
dispus cu 5—0 (3—0). Autorii go-

• TOT MIINE, LA 
întîlnesc alte două 
„A" : S.C. Bacău 
Vulcan București, 
cepe la ora 11.

BACAU, se 
divizionare 
Progresul-Și

Meciul va în-

BUCUREȘTI —

DOCTORUL BOLONI
ȘI... ECHIPA NAȚIONALA

• AUTOMATICA
VIITORUL CII1RNOGI 1—2 (1—1). 
Fruntașa seriei a V-a a campio
natului Diviziei ,,C“ a fost între
cută de echipa sătească Viitorul 
Chlrnogi, clasată pe locul 5 în 
tur după jocurile din toamnă. Au 
marcat Cornel pentru bucureșteni, 
Nica și Lănceanu pentru Viitorul, 
(i. ANDREi-coresp.).

TURNEUL

care antrenorii o urmăresc cu 
o sporită exigentă;

4) prin maturizarea jocului 
lui Klein, în care Mircea Lu
cescu îl vede pe viitorul lider 
al echipei.

Să deschidem acum „catalo
gul" dirigintelui Lucescu:

I. Gabriel 6+ — Nicșa 6+, 
Dubinciuc 7. Gălan 6, Bogdan 7
— Petcu 7. Dumitriu 6, Klein 8
— Gabor 6 (cu minus). Dumi
trache 6. Văetuș 6. Au mai fost 
notați Rednic (7) și Andone (6), 
fapt care" confirmă un angre
naj tactic constant, echipa fo
losind, în linii mari, 13 jucători.

„Fată de tinerețea echipei — 
sint de 
acest lot 
minimum 
samblu".
„interne" 
eficacității lui Gabor 
marcat doar într-un 
meci din cele 17 jucate), sim
plificarea jocului lui Klein, care 
se dispersează prea mult în 
acțiuni laterale, completarea re
marcabilului joc ofensiv al lui 
Nicșa cu un plus de rigoare în 
apărare și menținerea lui Du- 
mițrache la plafonul primelor 
jocuri (înto'deauna bune). ca 
rezultat al pregătirii sale con
știincioase, dar care se îroseș-

părere antrenorii 
poate să crească 
trei puncte 
Principalele 

ar fi. deci.

cu
pe an- 
resurse 

creșterea 
(care a 

singur

— Ce-ai zice de un interviu, 
Boloni 7

— Zic că ar fi poate mai bine 
să-l aminăm ...

— De ce 7
— Pentru că mă veți întreba cu 

siguranță, ceva despre echipa na
țională, despre gîndurile mele de 
revenire, iar eu nu sînt dispus 
să fac mari promisiuni, să mă joc 
cu cuvintele ...

— Și dacă am să te Întreb des
pre... primele tale luni de sto
matolog 7

— O, da, e un subiect frumos!... 
Sînt abia la început de drum, dar 
sînt foarte mulțumit 
să profesez meseria 
spitalul județean din

— Cum al ajuns la 
fesie 7

— O pasiune născută in familie. 
Pentru că fratele meu este sto
matolog, cumnata lucrează și ea 
în același domeniu, un unchi la fel. 
Pe lingă acestea, m-am gîndtt sd 
urmez o facultate area, despre 
care să pot spune că am ur
mat-o „pe picioarele mele". La 
stomatologie m-am transferat în 
anui II, de ia medicină generală, 
și acum pot spune că a fost 
foarte greu sd fac și fotbal de 
mare performanță și studii. Dar, 
cu cit ceva e mai greu, cu atît 

e mai frumoasă izbînda.
— Ai amintit singur de... fotbal I
— Știu Ia ce vă gtndiți ! La e- 

chipa națională, tă-au întrebat și 
alții dacă am renunțat la gtndul 
revenirii.

— Și 7 ! ...
— Echipa națională a fost 

cută ! A plecat la drum, la 
drum pe care, sînt convins, 
va parcurge cu succes. Naționala

că am ajuns 
îndrăgită, la 
Tg. Mureș.
această pro-

tă
un 

ll

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ȘASE MARI CÂȘTIGĂTORI LA 

UN SINGUR CONCURS !

Dacă autoturismele „Dacia 1300“ 
au o frecvență sporită pe listele 
de ciștiguri ale concursurilor 
Pronosport din acest sezon hi
bernal, la rîndul lor marile cîș- 
tiguri în bani răsplătesc din plin 
perseverența șl inspirația a tot 
mai numeroși participant!. In a- 
cest sens, reamintim că la con
cursul de duminica trecută s-au 
atribuit, între altele, ȘASE CIȘ- 
TTGURI A CITE 50.000 LEI FIE
CARE, la categoria I, obținute de 
Drăgan Horațhi (Constanța), Po
pa Ilie (Iași), Many! Ernest (Ti
mișoara), Rada Gheorghe, Ivan 
Virgil șl Giulinaru Ioan (Bucu
rești) . Concursul de mîine, 25 ia
nuarie, vă oferă șl dv. șanse de 
satisfacții asemănătoare sau chiar 
mai mari. Nu uitați, însă, că as
tăzi este ultima zi pentru depu
nerea buletinelor !

AȚI JUCAT LA LOTO 2 7
Reamintim că astăzi este ulti

ma zi șl pentru procurarea bi
letelor de participare la tragerea 
Loto 2 de duminică 25 ianuarie 
1981. Cu fiecare variantă jucată 
vă sporiți șansele de a vă nu
măra printre cîștigătoril de auto
turisme sau importante sume dc 
bani ! (Cei ce doresc să asiste la 
tragere sînt invitați mîine, la ora 
16,30, în sala Clubului „Flnanțe- 
Bănci” din București, str. Doam
nei nr. 2 : numerele cîștigătoare 
vor fi anunțate în cursul serii la 
radio și pe micul ecran).
NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA LOTO DIN 23

1981
I : 63 63

TRA-
IANUARIE

Extragerea
90 56 1

Extragerea

28 31 74 Ti

II-a : 66 21 53 5a
12 16 36 47 73.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
1.018.478 lei.

va ajunge la Madrid I Nu va fi 
ușor, dar Norvegiei i-am luat... 
măsura, Elveția nu e Jnglia, iar 
„complexul" In fața Ungariei a 
fost anulat de olimpici, prin acel 
2—0 la Pitești...

— Și Boldnl 7 1...
— BălOni se va strădui în cam

pionat să-și apere cu strășnicie 
prestigiul celor 42 de selecționări 
in națională. Cred că orice fotba
list se gîndește la națională, să 
debuteze sau să... revină.

— Acum 4 ani, la Zagreb, 
acel 2—0 pentru „tricolori", al fă
cut un excelent meci ca „închi
zător' 
pionat, ai reușit 
foarte bune ca 
Se prefigurează

— In intențiile 
s<J joc încă pe , 
caș. Sigur, mai intervin și necesi
tățile echipei de club, o echipă 
cu o conducere nouă, cu jucători 
noi, pe care o așteaptă un retur 
greu. Voi juca, deci, ceea ce tre
buie, convins 
pe postul de ;

— Ai redus 
tățile echipei

— La 28 de 
dut ambițiile, 
tea !...

ECHIPEI
ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

la

în fața fundașilor. In cam- 
cîteva partide 

fundaș central... 
o reprofilare 7 
mele, nu ! Vreau 
postul de mijlo-

că... sînt util încă 
mijlocaș.
discuția la necesi- 
de club !...

ani. nu mi-am pier- 
, dar nici lucidita-

Mircea M. IONESCU

faptul că după jocul de miercuri, 
de la Heraklion, echipa noas
tră nu a putut să se reîntoar
că la Atena în aceeași seară, 
avionul fiind oprit să decoleze 
din cauza unei furtuni. Lotul 
nostru a revenit de la aeropor
tul Cretan Ia hotelul „Xenia" 
djn Heraklion, zborul spre ca
pitala Greciei avînd loc joi di
mineața. tot în condiții atmos
ferice dificile.

Abia ajunși Ia Atena, unde 
ploua cu găleata, jucătorii și-au 
reluat însă pregătirea fără nici 
o amînare, așa că la ora cînd 
telefonez se lucrează cu ..mo
toarele în plin”.

închei această 
tind următoarele 
de verificare ale 
noastre care vor avea loc în 
două zile succesive: duminică 
— cu Panathinaikos și luni — 
cu Apollon Atena.

relatare amin- 
două meciuri 

reprezentativei

După turul campionatului Diviziei „C"

SERIA A XI A
Trei echipe rețin atenția in a- 

ceastă serie : fostele divizionare 
„B“, Carpați Mîrșa și Unirea Alba 
Iulia, de pe locurile 1—2, și spe
cialista in „Cupa României", Sti
cla Aricșul Turda, care în de
cembrie a eliminat-o din „16-iml- 
)e“ competiției pe divizionara „A" 
Sportul studențesc. Sticla, însă 
are o situație precară în cam
pionat, ea fiind amenințată cu 
retrogradarea (în ediția trecută 
lupta pentru... promovare în Bi).

Carpați Mîrșa — antrenor, din 
iunie anul trecut. Dumitru Anes- 
cu — a condus, majoritatea timpu
lui, în tur, reușind să încheie 
sezonul de toamnă cu trei puncte 
avans față de următoarele clasa- ; 
te, Unirea Alba Iulia șl Metalul 
Copșa Mică. Unirea este princi
pala pretendentă la locul 1, ea 
avînd șl un joc mai puțin, dar 
atuul formației din Mîrșa îl con
stituie faptul că în retur joacă 
acasă cu Unirea (în tur scorul a

fost 0—0). Cei mai buni jucători 
de la Mîrșa au fost, în toamnă, 
Voiculeț — golgeterul echipei cu 
9 goluri marcate, Ciolacu, Lungu 
și juniorul Lazăr. Echipa a avut, 
în prima jumătate a campiona
tului, sancțiuni relativ puține 
față de alte diivizionare „C“ : « 
eliminare’ de pe teren și trei car
tonașe galbene (T.R )

Iată •

1. Carpați Mii șa 11 8 3 3 38-13 19
2. Unirea Alba 13 7 2 4 16- 9 16
3. Met. Copșa M. 14 8 0 6 19-18 16
4. Min. Gbelar 14 7 1 6 17-17 15
5. Min. Paroșeni 13 5 4 4 14- 5 14
6. IMIX Agnita 14 6 2 6 22-20 14
7. C.I.L. Blai 14 7 0 7 18-17 14
8. Min. St. Vulcan 14 6 2 6 18-22 14
9. Vitrometan M. 14 6 2 6 16-31 14

10. C.F.R. Simeria 14 6 1 7 16-12 13
11. Victoria Călan 14 5 3 6 16-18 13
12. I.P.A. Sib;u 14 6 1 7 11-27 13
13. Constr. Sib’u 13 5 2 6 22-25 12
14. Auto. Mediaș 14 5 2 7 16-19 12
15. Sticla Turda 13 4 3 6 20-10 11
16. C.P.L. Sebeș 14 5 0 9 11-27 10



HANDBALIȘTI ROMANI
SER D IK A"LA „CUPA
Paralel cu preparativele pe 

care selecționata masculină ,,Â“ 
de handbal a tării noastre le 
face pentru a participa la Su
per Cupa campionilor mondiali 
si olimpici (R.F. Germania. 4-8 
februarie), echipa secundă a 
României pregătește debutul in 
nou! an competițional. urmind 
ca «ăptămîna viitoare inceplnd 
din ziua de 28 ianuarie, să 
participe la un turneu inter
național. în capitala Bulgariei 
handbaliștii români vor fi pre
zent! la startul tradiționalei 
comoetiții „Cupa Serdika".

PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂ
© SCHI ®

Proba feminină de slalom 
uriaș de la Haute Nendaz (El
veția) a revenit schioarei a- 
rmericane Tamara McKinney, 
'cu 2:35,09, care obține astfel 
(prima victorie în actuala edi- 
tție a „Cupei Mond;ale“. Refă
cută după accidentul suferit la 
fsfîrșitul anului trecut, campioa
na olimpică Hanny Wenzel 
(Liechtenstein) și-a făcut rein
trarea în acest concurs ocupînd 
locul doi, cu 2:35.53.

Pirtia a măsurat 1 350 m (di
ferență de nivel de 340 m) și 
a fost pichetată cu 50 de porți.

în clasamentul general al 
'„Cupei Mondiale" se menține 
lideră elvențiana Marie-There- 
se Nadig, cu 183 p. urmată de 
coechipiera sa Erika Hess — 
152 p și Fabianne Serrat (Fran
ca) - 121 p.

• PATINAJ VITEZĂ •

Au luat sfirșit întrecerile 
concursului internațional, rezer
vat sprinterilor, de la Davos. 
La masculin, pe primul loc s-a 
clasat Șteffen Doring (R. D. 
Germană) — 156,680 p, urmat 
de Perje Andersen (Norvegia)
— 156.970 p.

în competiția feminină a ter
minat învingătoare Christa 
Rothenburger (R.D. Germană)
— 171,890 p.

• BIATLON •
„Cupa Mondială" la biatlon 

a programat la Anterselva (I-

OIVIZIA „A“ Dl POLO
(Urmare din pag l)

sebită din partea echipei clu
jene Voința. Oaspeții, care 
cunosc „armele" orădenilor, au 
început partida foarte bine, 
conducînd cu 1—0 și 3—2, în 
timp ce reprezentanții Crișulul, 
mai puțin preocupați de joc cit 
de anihilarea căpitanului Voin
ței. CI. Rusu (cel mai periculos 
dintre adversari), nu și-au găsit 
nici un moment ritmul. în min. 
12. însă. Voința a rămas fără 
CI. Rusu, aflat la a treia eli
minare (dintre care două duble, 
cu Ungureanu și Gordan, dicta
te cu foarte mare ușurință de 
arbitrii Al. Bădiță și V. Media
nul. Voința a mai condus în re
priza secundă cu 4—3 (min. 14), 
dar apoi jucătorii ei rar au mal 
trecut de centru. datorită și 
unor decizii de arbitraj care 
i-au stopat cu regularitate.

Crișul a profitat, evident, a 
trecut repede la comandă (după 
ce a egalat — 4—4 în min 16) și 
apoi s-a desprins decisiv (în 
fața unei echipe care nu a mai 
avut în apă decît rezerve și 
juniori), cîștigînd cu 9—5. Arbi
trajul cuplului mai sus amintit 
a umbrit. în mare măsură, o 
partidă care se anunța extrem 
de interesantă, neaducind nici un 
serviciu poloului. Cu atît mai 
mult, cu cit formația Crișul a 
dovedit de atitea ori că știe să 
joace foarte bine și că poate 
Cîștiga si fără asemenea „ajutoa
re" de care, sincer vorbind, nu 
are nevoie.

în continuarea programului 
de vineri. Rapid București, afla
tă în trena liderului, a întrecut 
pe C.N. A.S.E. cu 12—5 (2—1, 
3—2, 3—0. 4—2). Deși au pier
dut la scor, tinerii reprezen
tanți ai formației studențești se 
dovedesc în real progres. Reali
zatori : Schervan 3. Slăvei 2, 
Gaiță 2. Vespe. Olac, Nicolau, 
Niță și Tsehiltche (Rapid), res
pectiv R. Ionescu 2. Tăuricî, 
Ghită. Colan. Arbitri : R. Schilha 
și V. Burtica.

în ultimul meci : Dinamo 
București — Voința Cltij-Napo- 
ca 10—5 (3—0, 2—0, 1—2, 4—3).

Simbătă are loc derbyul Cri
șul — Dinamo.

In vederea abordării acestei 
manifestări handbalistice de 
anvergură (vor ma, evolua re
prezentativele U.R.S.S.. Fran
ței, Olandei și Ungariei, ală
turi, bineînțeles, de echipa 
țării gazdă), cei trei antrenori 
ai lotului, Eugen Trofin, Gheor- 
ghe Goran și Ghiță Lieu (me
dic Eugen Craioveanu), au al
cătuit următorul lot : Marchi
dan și Redl (portari), Arghir, 
Andreescu, Flangea Paraschiv, 
Dogărescu, Berbece, Croitoru, 
D. Mihai, C. Petre, Omer Ai- 
han și Ionescu.

Tamara McKinney (S.U.A.), cîștigătoarea probei feminine de sla
lom uriaș disputată pe pirtia de la Haute Nendaz (Elveția), pe 
podium, alături de Irene Epple (R.F.G.), in stingă sa. șl de Ilanni 
Wenzel (Liechtenstein).
talia) o probă de 20 km în 
care Victoria a revenit schioru
lui norvegian Erik Kvalfoss, cu 
timpul de lh 13,89, urmat de 
Toivo Maekikyro (Finlanda)' — 
lh 14:00,51 și Anatoli Alabiev 
(U.RS..S.) — lh 14:22,70.

în cursa de 15 km rezervată 
juniorilor, p« primul loc s-a 
situat Frank Peter Roetsch 
(R.D. Germană), cu timpul de
57:28,40.

„EL MUNDIALITO" VĂZUT DE ARGENTINIENI
Directorul tehnic al reprezenta

tivei Argentinei. Cesar Luis Me- 
notti, a declarat recent că va con
stitui în scurt timp o selecționată 
secundă, in cadrul căreia să poa
tă ti rodați noii jucătorii suscep
tibili să fie incluși în prima e- 
chipă. Deși primit cu rezerve de 
cluburi, a declarat Menotti. acest 
proiect este vital, la fel ca și 
necesitatea de a face din Mara
dona un lider autentic al echipei 
argentiniene în 1982.

T. S. K. A. - H.C. MINAUR, MECI RETUR
(Urmare din pag. I)

H. C. Minaur — în rîrdurile 
căreia evoluează internaționali 
cu experiență. de talia lui 
Iosif Boroș și Măricel Voinea, 
precum și tineri de certă va
loare. cum sînt Klaus Ha- 
berpursch și Atila Halmagyi 
— poate să rateze această 
calificare. Mulțumit de evo
luția echipei în partidele de 
antrenament susținute miercuri 
după-amiază, si joi dimineață 
la București, antrenorul Lascăr

ACOLO UNDE BUTURILE PAR MAI NUMEROASE DECIE CASELE
Dubllnu. șochează de la bun 'început : 

un oraș pe orizontală, blocurile de locuințe 
nedepășind patru nivele. Predomină ver
dele, impresie dată, firește, de mulțimea 
grădinilor, dintre care Phoenix Park are 
1760 de acri, fiind — susținea Desmond 
SKalfe,' Însoțitorul delegației rugbystlce ro
mânești ta turneul acesteia din octombrie 
trecut — cel mal mare parc împrejmuit 
din lume și, cu siguranță, printre cele mal 
frumoase, superlativ valabil și pentru gră
dina zoologică aflată în acest loc. In afara 
localităților e și mal multă verdeață, pă
șunile — și vitele — constituind • mare 
bogăție a Republicii Irlanda. Cit cuprinzi 
cu ochii, iarbă și animale, casele părînd 
pierdute ta acest imens ocean verde. Si 
ma! numeroase decît casele par a £1 „ha
șurile", buturile, de rugby dar nu numai 
de rugby, a căror prezență ta număr im
presionant te pun repede ta temă despre 
pasiunea pentru sport a acestor oameni 
tenace. Fotbal, golf curse de cîint. hurling 
sau fotbal galic, cele două din urmă consi
derate specifice, ambele toarte rapide sl 
violente. Hurlingul se toacă ta echipe de 
15. flecare combatant mînuind o crosă din

lemn de frasin, cu care-și dispută un mic 
balon din piele tăbăcită, ținta fiind bu
turile asemănătoare celor de la rugby. Iar 
fotbalul galic este un fel de combinația 
tatre cel clasic și handbal.

In materie de sport însă, rugbyul a dat 
marile satisfacții acestui popor mtadeu, e- 
chipa trifoiului termintad de opt ori în 
fruntea celebrului Turneu al celor cinci 
națiuni, ultima ispravă de acest gen fiind 
consemnată in 1974. Balonul oval are, apoi, 
o lume aparte. Federația tși extinde auto
ritatea nu numai asupra provinciilor Leins
ter. Munster și Connacht, dar și asupra 
Ulsterulul. Așa se și explică că o echipă 
de renume Invitată ta Republica Irlanda 
susține, de regulă, un meci și la Belfast 
pentru care trece granița tn Irlanda de 
Nord... Au trecut-o și rugbyștii români, 
primiți — ca peste tot tn turneu. în ab
solut toate orașele — de înalte oficiali
tăți. La Belfast, Lord mayor John Carson 
spunea că e primul grup de sportivi din 
tara noastră primit ta fastuoasa City Hall, 
adăpostind adevărate comori de artă 
„Privindu-vă, incita să cred că românii 
stat oameni zdraveni, care înțeleg rosturile

TENISUL ÎN ACTUALITATE 
llie Năstase evoluează in Brazilia

In sferturile de finală ale tur
neului de la Guaruja (Brazilia), 
llie Năstase l-a învins cu 7—5, 
7—5 pe spaniolul Angel Gimenez. 
In semifinale, llie Năstase îl va 
întîlni pe brazilianul Carlos Kir- 
mayr, care l-a eliminat cu 6—3. 
6—3 pe americanul Eddie Dibbs,

★
La Moscova, In meci pentru 

C.E. pe teren acoperit, selecțio
nata U.R.S.S. a învins cu 3—0 
formația Suediei. Rezultate teh
nice : Zverev — Jarrid 7—5, 6—7, 
6—3 ; Borisov — Hjertqvist 6—4, 
6—3 ; Borisov, Pugaev — Jarrid, 
Simonsson 7—5, 6—1.

In cadrul aceleiași competiții, 
echipa Ungariei a întrecut, pe te-

Tclefoto : A.P.-AGERPRES
• SĂRITURI •

Concursul internațional de 
sărituri cu schiurile desfășurat 
pe trambulina de 70 m de la 
Bakuriani a fost cîștigat de 
sportivul sovietic Serghei Sai- 
cik. cu un total de 232,2 p (să
rituri de 82 m și respectiv, 
80,5 m). Pe .locul secund s-a 
situat concurentul bulgar Va
lentin Bojicikov — 228,2 p.

Referindu-se la recentul „El 
Mundialito" Luis Menotti a spus 
că echipa sa a sperat prea mult 
în randamentul unui tandem Ma
radona — Kempes, dar jucătorul 
lui F.C. Valencia, ca șl ceilalți 
„europeni", dealtfel — Bertoni, 
care evoluează în Italia, și Ar- 
dlles, în prezent la Tottenham — 
s-a prezentat complet Ieșit. din 
formă și accidentat.

Pană, care este, in același timp, 
și antrenor al echipei Româ
niei. contează pe puterea de 
luptă a elevilor săi și pe am
biția lor de a ajunge în semi
finalele Cupei cupelor.

Așadar, ambițiile se situează 
la cote maxime în ambele ta
bere. Rămîne ca meciul de sim
bătă seara (n. r. astâ-seară). 
care va fi condus de cuplul el
vețian Ischer — Rykart. să dea 
răspuns la întrebarea : Ț.S.K.A. 
Sofia sau II. C. Minaur Baia 
Mare — în semifinale ? 

cotat ca principal favorit al con
cursului.

In celelalte două partide din 
„sferturi", Ricardo Cano (Argen
tina) a dispus cu 4—6, 6—2, 6—4 
de Eric Deblicker (Franța), iar 
Kjell Johansson (Suedia) l-a în
trecut cu 7—5, 6—3 pe Bill Scan
lon (S.U.A.).

★ ★
ren propriu, cu 2—1, formația 
Angliei.

Turneul feminin de la Cinci
nnati (Ohio) a programat ultime
le partide din optimile de finală 
ale probei de simplu, în care s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Joanne Russel — Anne Smith 
1—6, 7—5, 6—1 ; Virginia Wade — 
Kate Latham 6—2, 4—6, 6—3 : Mar
tina Navratilova — Iva Budarova 
6—3, 3—6, 6—1 ; Pam Shriver — 
Ann Kiyomura 7—5, 6—2.

In turneul din orașul mexican 
Monterrey, jucătorul indian Vijay 
Amritraj l-a eliminat cu 6—1, 6—2 
pe Matt McDonald (S.U.A.), lar 
francezul Pascal Portes l-a în
trecut cu 6—2, 6—4 pe Nick Sa- 
viano (S.U.A.).

Un „supertrofeu" 
in tenisul feminin

Asociația mondială de tenis fe
minin („W.T.A.") a anunțat crea
rea în acest an a unui „Super- 
trofeu", ce urmează să fie atri
buit jucătoarei care va obține 
cele mai bune rezultate în 7 mari 
turnee internaționale. Este vorba, 
în ordine cronologică, de con
cursurile „Avion", „WTA“, campio. 
natele internaționale ale Franței, 
turneul de la Wimbledon, cam
pionatele „Open" ale S.U.A. și 
Australiei și „Turneul campioane
lor".

TURNEE
• TBILISI (U.R.S.S.). A început 

finala turneului candidatelor la 
titlul mondial feminin, pe care 
și-o dispută marele maestre so
vietice Nana Aleksandria și Nona 
Ioseliani. Prima partidă a meciu
lui s-a întrerupt la mutarea a 
41-a.
• LINARES (Spania). In runda 

a 5-a, Christiansen l-a învins pe 
La jos Portisch, Ribli pe Larsen, 
Quinteros pe Garcia. Bellon a 
cîștigat la Gligorici, iar Spasski a 
remizat cu Kavalek. Partida din
tre campionul mondial Anatoli 
Karpov și marele maestru iugo
slav Liubomir Liubojevici s-a în
trerupt. In clasament conduce 
Christiansen (S.U.A.), cu 4’/2 P, 
urmat de Ribli (Ungaria) — 4 p.
• JAICE (Iugoslavia). După 9 

runde și disputarea unor partide 
întrerupte, conduc Nona Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.) și Tatiana Le- 
maciko (Bulgaria), cu cîte 6 p, 
urmate’ de Tereza Stadler (Iugo
slavia), Verdczy (Ungaria) — cu 
cîte 5 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM ft Proba feminină 

de săritură în lungime din ca
drul concursului indoor de la 
Sindelfingen (R.F. Germania) a 
fost cîștigată de vest-germana 
Sabine Everts, cu 6,61 m. Prezent 
la startul întrecerilor, campionul 
olimpic Wladislaw Kozakiewlcz 
(Polonia) a cîștigat proba de să
ritură cu prăjina, cu 5,40 m.

AUTO ft „Raliul Portugaliei", 
cea de-a treia probă a C.M. de 
raliuri, se va desfășura între 3 
și 8 martie pe un traseu însumînd 
2 580 km, cu 46 de probe speciale. 
Startul și sosirea în această tra
dițională competiție vor avea loc 
pe autodromul din Estoril, situat 
la 30 km de Lisabona. Printre 
piloții care si-au anunțat parti
ciparea se numără finlandezii 
Markku Alen („Fiat"), Timo Sa
lonen („Datsun"), suedezul Bjorn

J.O. ’84:

S-AU STADII IT
BAZELE SPORTIVE 

PENTRU JUDO, HANDBAL 
Șl HALTERE

LOS ANGELES, 23 (Ager- 
preș). — Comitetul de organi
zare a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Los Angeles — 1984 
a stabilit bazele sportive ce 
vor găzdui competițiile da 
handbal, judo și haltere.

Turneul handbaliștilor se va 
desfășura la .Convention Cen
ter" (9100 locuri) din Anaheim, 
o suburbie a marelui oraș Cali
fornian. întrecerile judokanilbr 
vor avea loc in sala „Cal Sta
te" — Los Angeles (4 200 de 
locuri), iar concursul de hal
tere se va disputa în sala de 
sport cu o capacitate de 4 000 
de locuri (aflată în construc
ție) a Universității „Loyola 
Marymount".

Pe de altă parte, ?e anunță 
că hebdomadarul sportiv 
„Sports Illustrated" a fost co
optat printre organizațiile care 
sprijină din punct de vedere 
financiar Olimpiada de la Los 
Angeles. Revista amintită va 
tipări programele Jocurilor și 
toate imprimatele 'egate de 
marele eveniment sportiv.

DE ȘAH
• VILNIUS (U.R.S.S.). Campio

natul masculin al U.R.S.S. s-a 
încheiat cu victoria marelui maes
tru Aleksandr Beliavski și a tî- 
nărului maestru Lev Psahis, cla
sați pe primul loc, Ia egalitate, cu 
cîte l01/2 din 17 posibile. Pe locu
rile următoare s-au situat luci 
Balașov, Oleg Romanișin. Arluc 
lusupov — cu cîte 10 p.

Dacă succesul lui Beliavski era 
oarecum scontat, el numărîndu-se 
printre favorițl, victoria tină ru
lat maestru Psahis i-a surprins 
pe specialiști, acesta fiind primul 
caz din istoria șahului sovietic 
cînd un debutant în turneul final 
cucerește titlul de campion.

In vîrstă de 22 de an’, student 
la Krasnoiarsk, Lev Psahis s-a 
făcut remarcat în anul 1977, cînd 
a terminat învingător iu turneul 
tinerilor maeștri din U.R.S.S. Anul 
trecut el și-a confirmat ascensiu
nea cîștigînd una dintre semifi
nalele campionatului unional.

Waldegaard (,Toyota") și france
zul Guy Freqiielin (,,Talbot").

BASCHET 0 în meci retur pen
tru gru-pa A a sferturilor de fi
nală ale C.C.F.. (f), echipa ita
liană Accorsi Torino a învins pe 
teren propriu, cu scorul de 76—74 
(după prelungiri), formația B.S.E. 
Budapesta. Cele două partide din 
grupa B s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Sparta Praga — 
Steaua Roșie Belgrad 63—70 ; 
Spartak Levski Sofia — Delta 
Amsterdam 70—41.

TENIS DE MASA ft La Cardiff 
se desfășoară întrecerile campio
natelor internaționale ale Țării 
Galilor. Proba masculină pc echi
pe a fost cîștigată de selecționata 
Ungariei învingătoare cu 3—1 în 
finala disputată cu formația Sue
diei. în finala concursului femi
nin, Coreea de Sud a întrecut cu 
3—0 echipa Suediei.

"1
sportului. Mă bucură aceasta, și cu fiind, 
de cînd mă știu, un convins adept al e- I 
fortului fizic** — se adresa demnitarul tri- | 
colorilor. Aceștia au mai văzut însă în 
Belfast doar clubul unde s-au antrenat și . 
stadionul unde au jucat, rămînînd în res* I 
cu ceea ce au putut observa din goana au- | 
tocarului : clădiri purtînd urmele fanatis
mului religios sau politic — ferestre sparte . 
ziduri ciuntite, locuri devenite virane. L? 
tot pasul, mașini blindate ale armatei brl- | 
tanice. La fiecare gang comercial, intrări 
controlate de poliție. Am locuit, de fapt. . 
dincolo de Belfast, la Hollywood, localitate 
de circa 10.000 de locuitcri, al cărei nume | 
seamănă (întîmplător ?) cu celebra reșe
dință americană a cinematografiei. In orice . 
caz. Hollywoodul irlandez este mai vechi..

Antrenamentele s-au făcut pe terenurile I 
clubului Bangor, trei la număr, toate cu 
Instalații de nocturnă dar fără tribune.

...Lumea rugbyului irlandez? O lume în | 
care se pătrunde anevoie. Odată ajuns însă 
în high life, jucătorul sau conducătorul 
(statutul antrenorului este deosebit de con
cepția noastră) va culege roadele perseve | 
renței sale. Lui Bob Ganlv i-au rrc-nnt 
acțiunile pe piața comerțului de vite cînd . 
a devenit președinte la IRFU. Pentru I 
Fergus Slattery, celebru! căpitan al ..echne- | 
trifoiului", fiecare nouă prezentă în naf°- 
nală înseamnă premisa unei alte reuș’te . 
în afaceri. Și dacă Guinness Brevery 
fa’moasa fabrică de bere — îl are la ser | 
viciul de publicitate pe cunoscutul ,.dem’" 
John Robbie, faptul nu este întîmn’ător, 1 ir . 
avantajele sînt reciproce...

Gso RAcJCHî

ti norul |. P 
R- t.


