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STRĂLUCIT FĂURITOR
AL EPOCII DE AUR A ROMÂNIEI
' ‘ intrat în tradițiile scumpe ale po- 
A porului nostru să cinstească în fie* 

jLX care an — într-o atmosferă de cal
dă și vibrantă însuflețire - aniversarea 
zilei de naștere a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Devenită astfel 
o adevărată sărbătoare națională, a uni
tății întregii națiuni in jurul partidului și 

w- al conducătorului său, această ani- 
\ versare oferă comuniștilor, oame

nilor muncii de la orașe și sate, 
tuturor cetățenilor țării - români, 
maghiari, germani, de alte naționalități 
- un nou și fericit prilej de a aduce 
vibrantul lor omagiu celui mai bun și 
mai iubit fiu al poporului, de a-și ma
nifesta sentimentele de înaltă prețuire, 
de dragoste și recunoștință față de cel 
care, în fruntea partidului și statului, prin 
strălucitele Iui însușiri de om politic re
voluționar și înflăcărat patriot, prin neo
bosita sa activitate, slujește cu devota
ment nețărmurit interesele neamului din 
rîndurile căruia s-a ridicat.

Iubitor de libertate, dreptate națională 
și socială, călit in focul marilor bătălii 
de clasă, în care s-a angajat din fra
gedă tinerețe, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat întotdeauna un strălucit exemplu de 
dirzenie și curaj, de dăruire totală pentru 
cauza clasei muncitoare, pentru împlinirea 
marilor idealuri ale socialismului în Româ
nia.

înaltele sale calități de militant comu
nist, revoluționar, s-au afirmat cu deose
bită strălucire in perioada de cînd tova
rășul Nicolae Ceaușescu se află la con
ducerea partidului, perioadă care s-a în
scris drept cea mai fertilă, cea mai rodni
că in înfăptuiri din întreaga- istorie a pa
triei noastre. Această perioadă a fost - 
după cum se știe - inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, care a con
stituit un eveniment de însemnătate cru
cială in viața social-politică a țării, rea* 
lizind o adevărată cotitură spre abordarea

într-un spirit nou a problemelor dezvoltă
rii economico-sociale a României, un spirit 
profund creator și dinamic, de natură a 
revigora toate sectoarele construcției noas
tre socialiste. Suflul înnoitor adus de acest 
Congres și amplificat mereu, în cei peste 
15 ani care au trecut de atunci, de Con
gresele X, XI și XII, de Conferințele Na
ționale ale partidului — ale căror hotărîri, 
împreună cu Programul partidului, poartă 
din plin pecetea gindirii novatoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, clădită pe 
temeiuri profund științifice, pe realism și 
înaltă răspundere față de destinele na
țiunii noastre - a determinat prefaceri ra
dicale in toate domeniile vieții economice, 
politice și sociale, în întreaga societate 
românească. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este astfel un strălucit făuritor al epocii 
de aur a României.

Acționînd in strinsă unitate in jurul par
tidului, al secretarului său general, înfăp
tuind neabătut politica partidului și râs- 
punzind cu entuziasm insuflețitoarelor în
demnuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
minunatului său exemplu personal, poporul 
nostru - ridicat astăzi la condiția de po
por cu adevărat liber, deplin stăpîn pe 
destinele sale — a dobindit impresionante 
realizări in dezovltarea și modernizarea 
forțelor de producție, a economiei națio
nale, în ridicarea tuturor județelor și lo
calităților patriei, în înflorirea puternică a 
științei, invățămintului și culturii, în îm
bogățirea continuă a vieții materiale și 
spirituale, in perfecționarea relațiilor de 
producție și sociale, a conducerii demo
cratice a societății, în promovarea prin
cipiilor eticii și echității socialiste, in în
tărirea coeziunii și frăției dintre toți ce
tățenii țării, fără deosebire de naționali
tate, pe baza deplinei lor egalități in 
drepturi.

Intr-o strinsă, indisolubilă legătură cu 
această pe cit de grandioasă pe atît de

(Continuare in pag. 2-3)

I POEM DE SLAVA
Veniți, voi, toți cu flamurile

zării, 
voi, oameni, codri, timpuri și 

ninsori 
din vîrf carpatic pînă-n țărmul 

mării 
aprinsă vocea marei sărbători

Să fim ! și să răsune peste 
vreme

imensul cor din suflete-nălțat:
„Slăvit să fie-n ciuturi și-n 

poeme
El, Ceaușescu, Marele Bărbat!

Slăvit să fie ! și să ducă țara 
precum un demiurg, spre culmi 

de vis, 
să-i fie-n suflet veșnic- 

primăvara, 
spre nemurire drumul lui 

deschis !“

Da, într-un pom arzind cu nalții 
sori 

să-i dăruim azi imnurile noastre 
și-o Românie-n legănate flori, 
flori mândre : roșii, galbene, 

albastre !...

RADU CARNECI

i

I
a

Sub genericul competiției naționale „DACIADA“

O REUȘITĂ DUMINICĂ SPORTIVĂ 
A COPIILOR DIN CAPITALĂ

Liniștea albă a Stadionului 
tineretului a fost risipită de 
glasurile vesele ale copiilor, ve- 
niți din școlile Sectorului 1 al 
Capitalei pentru a participa la 
întrecerile organizate de C.S.Ș. 
„Triumf", în colaborare cu 
C.E.F.S. al sectorului, sub ge
nericul marii competiții națio
nale „baciada", lansată din 
inițiativa tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene

ral al partidului, competiție 
care reunește permanent la 
startul său mii și mii de par
ticipant din toate colțurile ță
rii, de toate vîrstele și profe
siunile.

în treninguri albastre, distin- 
gîndu-se pe albul imaculat al 
zăpezii căzute peste noapte, 
s-au prezentat la startul pri
mei dispute de cros fetele. Sînt 
de la școlile generale 1, 1, HJ

Pe aleile Stadionului tine
retului din Capitală a avut 
loc, sub genericul „Dacia- 
dei“, o reușită întrecere de 
cros, la care au luat parte 
elevi și eleve din sectorul 1

Foto : I. MIHAICA

12, 15, 162, 185, de la Liceele 
de matematică-fizieă nr. 2 și 6. 
Pornesc vijelios, îndemnate 
parcă și de frigul care pișcă, 
dar mai ales de dorința de a fi 
în frunte, de a cîștiga cea din
ții diplomă a „Daciadei" în a1- 
cest an într-o întrecere de cros.

Emanuel FANTANEANU
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in Cupa cupelor, după Jocul-rdur de la solia.- lî-21

HANDBALISTIIBAIMARENI CALIFICAȚI:» »

37-35, SCOR GENERAL CU T.S.K.A.
SOFIA, 25 (prin telefon). 

Mica sală Ceavdar a clubului 
Ț.S.K.A., cu 500 de spectatori, 
printre care și 20—30 de su
porteri români, a fost sîmbătă 
seara gazda unul foarte spec
taculos meci de handbal în 
care gazdele au încercat să 
anihileze avantajul de 8 goluri 
deținut de echipa oaspete. H.C. 
Minaur din Baia Mare De-a 
lungul unei întîlniri strînse, 
desfășurată intr-o atmosferă pa
sionantă, proprie jocurilor eli
minatorii, handbaliștii băimă- 
renii au reușit să mențină două 
goluri din beneficiul primei 
dispute si astfel să se califice 
în semifinalele Cupei cupelor cu 
scorul general de 37—35, parti
da retur fiind cîștigată cu 
23—17 (11—10) de către echipa 
T-S.K.A. Sofia.

H.C. Minaur Baia Mare a re
zistat unui adevărat asalt din 
partea adversarilor, echipa 
Ț.S.K.A. fiind mult mai pericu
loasă și eficace pe terenul pro
priu decît a fost văzută în me- 
ciul-tur de la Baia Mare. Be
neficiind de o experiență mai 
mare și de o conducere fer
mă, echipa română a depășit 

momentele grele din finalul jo
cului — retur și s-a calificat 

Jucătorii români au început 
calm partida răspunzînd atacu
rilor și golurilor înscrise de 
adversari, în așa fel îneît au 
menținut în prima parte un 
echilibru care nu punea de fel 
în pericol avantajul de 8 go
luri. Deși cu trei importanți 
titulari incomplet restabiliți 
(Mironiuc. Măricel Voinea și 
Boroș), echipa a acționat omo
gen și n-a rămas decît cu un gol 
datoare pînă la pauză (10—11). 
După aceea a reușit chiar să 
egaleze și să ia conducerea în 
min. 35 (13—11) dar. o elimi
nare a lui Dan Marin a per
mis gazdelor să revină, să reia 
conducerea (16—14 în min. 41). 
La acest scor rămîn bulgarii în 
inferioritate, prin eliminarea 
lui Hagiev. In mod surprinzător 
echipa băimăreană se deconec
tează prea devreme și In loc 
să profite de superioritate, ra- 
mîne pasivă și primește două 
goluri consecutive (14—18 min.

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)
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fructuoasă epopee creatoare, cu 
/politica internă — la a cărei 
elaborare, prin consultarea per
manentă a poporului, un rol 
determinant revine secretarului 
general al partidului -, politi

ca externă a partidului și sta
tului nostru pune de asemenea 
in evidență aportul decisiv al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in conceperea și înfăptuirea ei 
practică, neobosita sa activi
tate desfășurată pe plan inter
național pentru apărarea inte
reselor vitale ale națiunii noas
tre, pentru triumful cauzei păcii 
și socialismului în lume.

Parte integrantă a noii reali
tăți românești, mișcarea noastră 
sportivă a cunoscut, la rindul 
ei, in această pe drept nu
mită „Epoca Ceaușescu", o 
puternică dezvoltare, care i-a 
fost permanent jalonată, orien
tată prin hotărîri și alte docu
mente de partid.

Foarte bun și exigent cunos
cător al fenomenului sportiv, el 
însuși un practicant al exerci- 
fiilor fizice și sportului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a do
vedit o profundă înțelegere a 
rolului important pe care edu
cația fizică și sportul il au in 
dezvoltarea armonioasă și edu
carea tinerei generații, in men
ținerea și intărirea sănătății po
pulației, in creșterea capacității 
ei de muncă, investindu-le cu 
atributul unor activități de in
teres național, așa cum dealtfel

au și fost oficializate prin Le
gea sportului, adoptată încă din 
anul 1967. Prin Mesajul adresat 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive, din anul 1975, prin 
prețioasele orientări, îndrumări, 
sarcini și indicații date cu pri
lejul analizelor efectuate de 
conducerea partidului sau al 
unor intilniri cu sportivi de 
frunte ai țării (ale căror pres
tigioase performanțe Ie-a a- 
preciat întotdeauna la justa lor 
valoare), tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat în modul 
cel mai concret și convingător 
grija și sprijinul său pentru 
continua îmbunătățire a muncii 
din acest domeniu, pentru ridi
carea ei ia cote superioare de 
calitate și eficiență.

Ca un veritabil corolar al 
acestor concepții, viziuni și 
preocupări se înscrie organiza
rea marii competiții cu carac
ter național „Daciada", creată 
din inițiativa personală a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
care a conceput-o ca o ade
vărată „olimpiadă a sportului 
românesc". Menită a constitui 
un mijloc important de indepli- 
nire a sarcinii fundamentale în
credințate de partid mișcării 
sportive, care- este atragerea 
tineretului, a maselor de oa
meni ai muncii de Ia orașe și 
sate in practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice, sportului și 
turismului, „Daciada" a înre
gistrat la prima ei ediție un 
remarcabil succes, îndeosebi de 
participare, așteptindu-se acum 
de la cea de-a doua ediție -

aflată in plină desfășurare - 
un real salt de calitate și efi
ciență.

Pe fundamentul mereu mai 
trainic al sportului de masă, 
progrese apreciabile s-au înre
gistrat in ultimul deceniu și ju
mătate și pe planul performan
ței, sportivii de frunte ai țării 
— beneficiari ai unor condiții de 
pregătire mereu mai bune - 
repurtind în această -perioadă 
(care a cuprins 4 ediții ale 
j.O.) strălucite succese în com
petițiile olimpice, mondiale și 
europene.

Aprecierile, dar și îndemnuri
le la o pregătire mai susținută 
pe care - nu de puține ori - 
le-au primit din partea secre
tarului general al partidului 
i-au stimulat și ii stimulează pe 
sportivii noștri să muncească cu 
o dăruire și o abnegație spo
rite pentru a se autodepăși me
reu, pentru a aduce țării noi 
și strălucitoare victorii, sporin- 
du-i astfel prestigiul în lume.

Exprimîndu-i încă o dată to
varășului Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul aniversării zilei sale de 
naștere, stima, dragostea și cal
da recunoștință pe care i-o 
poartă, tineretul sportiv al țării, 
laolaltă cu întregul popor, urea
ză din inimă secretarului gene
ral al partidului ani mulți și 
fericiți, multă sănătate și putere 
de muncă pentru ca, în frun
tea partidului și statului, să con
ducă națiunea noastră socialis
tă pe culmi tot mai incite de 
progres și bunăstare.

A

. GIRNITA, CAMPION

0 REUSHĂ DUMINICĂ SPORTIVĂ A COPIILOR DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

între timp, pînă cînd fetele vor 
ajunge la linia de sosire, stăm 
de vorbă cu profesoara A. Ro
man, de la Liceul de matema- 
tică-fizică nr. 6, care ne spune: 
„Copiii dispun de cele mai 
bune condiții pentru a-și dez
volta personalitatea, pentru a 
se pregăti Ia cel mai înalt ni
vel, spre a deveni oameni de 
nădejde ai societății noastre so
cialiste. Spre exemplu astăzi, o 
parte din elevi se află angre
nați in Olimpiada de mate
matică, iar alții, cum sînt cei 
de aici, au ales stadionul. Co
pilăria fericită, posibilitățile de 
a-și realiza cele mai îndrăznețe 
visuri se datorează grijii parti
dului, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe care toți 
copii țării îl iubesc cu nețăr
murită dragoste".

...Fetele se apropie de finiș. 
Bianca Stănescu (Șc. gen. 15), 
Marilena Lazăr și Aurelia Co- 
maroni (Șc. gen. 162) trec, în 
ordine, primele linia de sosire. 
Urmează cele mai mari. Și a- 
cestea, ca si colegele, nu pre
cupețesc nici un efort. De data 
aceasta s-au detașat reprezen
tantele Șc. gen. 7, Daniela 
Vîrșa șl Monica Dan, precum 
și Alexandrina Vlăsceanu, de 
la Șc. gen. 12. Cîștigătoarele 
sînt foarte bucuroase. Li se în- 
mînează diplome ale „Dacia
dei". încă emoționată. Daniela

Vîrșa ne spune : „îmi place 
sportul și mă bucur că am cîș- 
tigat in această întrecere a 
-Daciadei-. Știu că -Daciada» 
este competiția sportivă a noas
tră. a tuturor, și că ea a fost 
organizată din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
președintele țării, care pentru 
noi, copiii, este ca un adevărat 
părinte, iar noi trebuie să în
vățăm bine, pentru a fi țării 
de folos, așa cum ne sfătuiește 
dinsul, ca un părinte drag, de 
atitea ori".

...Este rindul băieților. Pe sub 
copacii încărcati de nea, ei 
aleargă cu pași mari. Obrajii 
Ie sînt roșii ca bujorii. Feteie, 
de pe margine. îi încurajează. 
La categoria celor de 11—12 
ani. pe podium urcă Valentin 
Mirioara (Șc. gen. 11), Mihai 
Ionescu și Ștefan Chirilă (Șc. 
gen. 2), iar la cei „mari" pe 
primele două locuri se află diin 
nou elevii de la Șc. gen. 7 : 
Constantin Gogan si Cristian 
Miclea, urmați de Viorel Toma 
(Șc. gen. 17). Se alcătuiește, a- 
poi clasamentul pe echipe. 
Cupa a fost acordată Școlii 
gen. nr. 7 (prof. M. Luca), pe 
celelalte două poziții situîndu-se 
școlile generale nr. 1S2 (prof. 
O. Georgescu) si nr. 11 (prof. 
V. Lospa).

învingătorii, ca si învinșii 
nu contenesc să admire diplo-

mele pe care stă scris cu litere 
mari : „DACIADA". Profesorul 
Șt. Diamandi, secretar al 
C.E.F.S., privindu-i ne spune : 
„l'entru fiecare participant este 
o mindrie să cucerească o ast
fel de diplomă. Marea competi
ție națională, datorată secreta
rului general al partidului, a 
stimulat activitatea sportivă dc 
masă, a direcționat căile de ur
mat, reușind să atragă la star
tul numeroaselor manifestări 
mii de participanți. Și acum, 
cînd întreaga țară își omagiază 
președintele, cu prilejul zilei 
sale de naștere, ne exprimăm 
și noi atașamentul fată dc în
treaga politică a partidului și 
angajamentul de a transpune 
în fapte sarcinile ce le avem 
de îndeplinit pentru a contri
bui Ia dezvoltarea sportului ro
mânesc, de masă și de perfor
manță".

E2

Campionatul național de șah

TITLUL SE VA DECIDE
După runda a 14-a a devenit 

evident că în lupta pentru titlul 
de campion național de șah au 
rămas doi concurenți : marele 
maestru Mihai Șubă si maes
trul internațional Mihai Ghindă, 
ambii de la Universitatea 
București. ,, Schimbul lor de 
locuri" în fruntea clasamentu
lui a continuat. în runda a 
12-a, Șubă a trecut în frunte 
Ghindă l-a egalat în runda a 
M-a (ciștigînd întrerupta cu 
Biriescu, și a preluat conduce
rea In cea de a 14-a, cînd l-a 
Învins _ (cu albele) într-o inte
resantă partidă de atac pe 
Ciocănea, iar rivalul său a 
remizat (cu negrele) la Rado
vici. în runda a 15-a culorile 
s-au schimbat. Ghindă a făcut, 
cu . negrele, o remiză rapidă cu 
Vaisman. în timp ce Șubă, cu 
albele, ]-a întilnit pe tînărul 
său coleg de club, Ionescu. 
Marele maestru a dominat par
tida, a obținut victoria, egali
tatea s-a restabilit, așa că de
cisive vor fi ultimele două 
runde în care Șubă îl întîlnește 
pe Biriescu (n) și Vaisman (a)

INTRE ȘUBĂ Șl GHINDĂ
iar Ghindă pe Slanciu (a) și 
Stoica (n).

Iată rezultatele de sîmbătă și 
duminică : Radovici — Vaisman 
și Griinberg — Stanciu remize 
(partide întrerupte) :

Stanciu — Negulescu 1—0, 
Ionescu — Stoica 0—1, Biriescu 
— Vaisman 1—0, Pavlov — 
Griinberg, Ștefanov — Ungu
reanu, Pușcașu — Ghitescu 
remize (r. 14) ;

Ghițescu — Radovici 1—0, 
Negulescu — Pavlov, Stoica — 
Biriescu, Ungureanu — Pușca
șu, Foișor — Ștefanov, Griin- 
berg — Ciolac și Ciocăltea — 
Stanciu remize (r 15).

CLASAMENTUL înaintea ul
timelor două runde : Șubă, 
Ghindă 11, Pavlov 9, Ștefanov, 
Ghițescu, Griinberg 8, Stoica, 
Ungureanu, Negulescu, Ciocâl- 
tca, Stanciu l'/2, Pușcașu 7, 
Radovici, Vaisman, Foișor 6V2, 
Ionescu, Biriescu 6, Ciolac 4 p.

'Astăzi dimineață se reiau 
partidele întrerupte ; după-a- 
miază se dispută runda a 16-a. 
(V. Ch ).

DETAȘAT LA
■J

25 (prin 
ora 10, 
primul 
20 km 

finalelor

POIANA BRAȘOV, 
telefon). Sîmbătă, la 
cînd trebuia să plece 
biatlonist în proba de 
seniori din cadrul
„Daciadei" și ale campiona
telor naționale, peste poligonul 
din Poiana mică se așezase o 
ceață densă, pentru care proba 
a fost amînată cu 15 minute. 
Cursa seniorilor, așteptată cu 
deosebit interes, a fost la dis
creția biatloniștilor de la Di
namo Brașov 
Stăiculcscu și 
care s-au impus 
gătire adecvată 
cientă alergare 
Sportivii dinamoviști au. domi
nat cursa de la început, sin
gurul semn de întrebare fiind 
care dintre ei va urca pe cea 
mai inaltă treaptă. Pînă la ur
mă, titlul a revenit binecunos
cutului Gheorghe Gîrniță, care 
rămine, totuși, o floare destul 
de rară printre biatloniștii ro
mâni. El a alergat în stilu-i 
caracteristic, eficace, la pri
mele trei treceri prin poligon 
a avut doar un minut penali
zare și s-a îndreptat astfel 
spre victorie, deși la ultima 
tragere (poziția în picioare) a 
ratat 3 ținte. Principalii săi ri
vali au înregistrat multe ratări 
în poligon și, curios, chiar la 
poziția culcat, așa cum a făcut 
Gh. Duca care, deși a tras 
perfect, de trei ori, la penul
tima tragere, la poziția cul
cat (!), a acumulat 3 mim. pe
nalizare și s-a „trezit" pe locul 
4 în clasament, 
fostul campion, 
și el „in cont"

(antrenori Șt. 
Gh. Vilmoș), 
priritr-o pre- 
și o mai efi- 

pe schiuri.

Tamaș. 
trecut 

3 min. și s-a 
clasat pe locul secund, rămî- 
nînd cu speranța că la 10 km

Iosif 
ți-a

SENIORI
își va menține 
măcar unul din 
titlurile cucerite a- 
nul trecut. în rest, 
nimic, nou. doar 
că tinerii care au 
luat 
încă 
marca 
tă.

Duminică di
mineață, un soare 
strălucitor și o ză
padă înghețată au 
constituit 
disputele 
lor pe

startul sînt 
departe de 

perform an-

pdntru 
juniori- 
distanțe 

scurte condiții ex
celente de între
cere. Juniorii mari, 
pe 10 km, au fă
cut risipă de e- 
fort, dar impreci
zia în poligon (c- 
terna poveste...) 
a schimbat com
plet clasamentele, 
riții s-au mulțumit 
modeste, așa cum 
plat cu Mihai Barbu (învingă
tor la 15 km) care, avînd de 
executat 5 ture de penalizare, 
s-a situat pe 
schimb, un alt 
A. S. Armata 
Nagy, cu doar 
zare, a cucerit 
pion al „Daciadei"

Și la juniori 
au lăsat de dorit (situație mai 
scuzabilă la această categorie 
de vîrstă). Titlul a revenit u- 
nui necunoscut — Ianos Nagy 
— de la C.S.Ș. Miercurea Ciucț 
bine dotat fizic, cu o alergare 
în forță !

Rezultate : SENIORI — 20 
KM : 1. Gh. Gârniță 1.18:45(4),

Ghcorghe Gîrni 
tigător al

iar 
cu 

s-a
favo- 
loeuri 

intim-

locul 7 I în 
reprezentant al 
Brașov, Laszlo 
3 ture penali- 
titlul de cani

și al țării, 
mici tragerile

I. I
33:40

SPORTIVII DE LA STEAUA AU
CONCURSUL REPUBLICAN DE
BRAȘOV, 25 (prin telefon), 

început vineri, Concursul re
publican de lupte libere pe ca
tegorii de greutate a continual! 
sîmbătă și duminică. în Sala 
sporturilor din localitate. La 
întreceri au fost înscriși cei 
mai buni luptători din tară, 
campionii republicani și ar 
proape toți sportivii care au 
urcat pe podiumul dc premie
re la ediția de anul trecut a 
finalelor naționale, concurenții 
clasați pe primele 6 locuri la 
„internaționalele" de anul tre
cut și la campionatele repu
blicane ale juniorilor. mari 
(18—20 de ani). Au fo<st pre- 
zenți. intr-adevăr, cei mai buni 
luptători din țară, iar confrun-

după 
regula- 
au fost 
tehnic,

concurs

Penultima etapă in seriile campionatului masculin de volei

masculin al 
volei s-au des- 
penultimei e- 
scriilor. Amă-

In campionatul 
primei divizii de 
fășurat partidele 
tape din cadrul 
nunte :

RAPID — C.S.M. DELTA TUL- 
CEA 3—1 (12, —12, 12, 10). Par
tida, importantă pentru ambele 
echipe aflate în disputa pentru 
evitarea turneului retrogradării, 
a avut două episoade. Primul, 
înainte de joc, cînd antrenorul 
rapidist I. Șoacă a contestat în
treaga echipă tulceană pentru 
faptul că nici un jucător nu a- 
vea pe legitimație' viza anuală (!), 
ceea ce — în baza contestației 
făcută regulamentar pe foaia de 
arbitraj — conducea la pierde
rea meciului de către Delta fără 
joc, cu 0—3 (0:45), conform art. 
2 din normele generale. Al doi
lea episod, meciul propriu-zis 
care s-a desfășurat, totuși, tul
cenii primind „viză provizorie" (!) 
de la delegatul federal, care a 
reținut însă legitimațiile în ve
derea analizării situației. Meciul 
a fost deosebit de disputat, deși 
nivelul său tehnic n-a atins cote 
deosebite. Rapldlștii, din rindul 
cărora s-au detașat Popescu, A- 
dam și Ionescu, au muncit mai 
mult în ansamblu și s-au impus 
pe merit. De la oaspeți, antre- 
norul-jucător Al. Stanciu și. par
țial. Gh. Ștefan și Postolache, au 
Ieșit în evidență. Arbitraj ~ bun 1 
C. Șovăială (Ploiești) și Ov. Flo- 
rea (Buc.).

TRACTORUL BRAȘOV - 
NAMO 1—3 (—15, 11, —3,
Joc frumos în care Dinamo 
tîmpinat multe dificultăți, 
prin lipsa din sextet a Iui 
leanu (accidentat) cit și 
replica hotărită pe care i-au da
t-o brașovenii. Iri primul set 
Tractorul a condus cu 10—7, 13— 
11 și 14—12, dar a greșit mult 
in final, ratînd astfel o posibi
litate de a echilibra și mai mult 
scorul. S-au evidențiat Sterea. 
Bujilă și Strauff, dc la gazde, 
Oros, Tutovan, Enescu și Vrîn- 
cuț de la oaspeți. Arbitri ; V.

DI- 
-12). 
a in-

atlt 
Gir- 
prin

Szakacs (B. Mare) și N. Geor
gescu (Ploiești). (V. SECAREA- 
NU — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—0 (13, 6, 4). Bucureștenil au 
opus mal multă rezistență doar 
In primul set. Remarcați: Braun, 
Hrinco (Universitatea), * ’ 
(Calculatorul). . Arbitri : 
duraru (Timișoara) și I. 
(Sibiu). (V. POPOVICI - 
resp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
STEAUA 1—3 (—9, —9, 12, —6).
Studenții timișoreni s-au strădu
it să facă față unei echipe care 
s-a dovedit în formă deosebită, 
reușind să-i cîștige un set după 
o dispută 'aplaudată. In rest, 
bucureștenil au realizat un joc 
plăcut, pe măsura renumelul de 
care se bucură, in final antreno
rul Aurel Drăgan declarîndu-se 
mulțumit de evoluția echipei 
sale. S-âu remarcat : Grădinaru, 
Cionca („Poli"), Mina, Macavei 
și Pop. Arbitri : M. Marian (O- 
radea) și V. Tilcă (Craiova). (C. 
CREȚU — coresp.).

C.S.U. GALAȚI — SILVANIA 
ȘIMLEU SILVANIEI 3—0 (8, 12,
13). Meci frumos, urmărit de un 
număr mare de spectatori. Vic
torie meritată a studenților, din 
rindul cărora s-au remarcat Sir- 
bu șl Feodorov. De la oaspeți 
cei mal buni au fost Chiș și 
BInda. Arbitri : I. Armeanu șl 
V. Săndulescu (ambii din Bucu
rești). (GH. ARSENIE — coresp.).

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
VIITORUL BACAU 3—0 (3, 10,
12). In- sala Dacia au fost pre- 
zențl 1 500 de spectatori. Jocul 
a fost la discreția gazdelor, e- 
chilibrul din seturile II șl III 
dato'rindu-se faptului că antreno
rul Chezan a introdus mal multe 
rezerve. Remarcați : Corcheș, Ur
zică, Bălaș, Arbuzov (Explorări), 
Meran și Patrichi ....................
bitri : E. Mendcl 
Covaci (București). 
NU — coresp.).

Juhasz 
C. Pă- 

Maler 
co

(Viitorul). Ar- 
(Sibiu) si 1. 

(V. sasâra-

LUT
țările lor, desfășurate 
noile modificări ale 
meniului internațional, 
de un apreciabil nivel 
deosebit de disputate.

In cele trei zile de
au fost numeroase partide în 
care luptătorii au finalizat pro
cedee tehnice spectaculoase, nu 
puține încheiate prin tuș. 
Finala de la categoria 74 kg, 
de pildă, dintre D. Bula (Vul
can București) și C. Tămăduia- 
nu (Steaua), a prilejuit un 
meci aprig,, cîștigat de primul 
printr-un tuș mult aplaudat. La 
aceeași categorie. C. Damaschin 
(C. S. Tirgoviște) l-a învins tot 
prin tuș pe V. Diaconu (Con
structorul Hunedoara) după d- 
conducea cu 13—2. Cotat favo
rit la categoria 90 kg, 
veanul A. 
cut clar la 
șeanul Gh. 
da pentru 
rul Șt. Goraș (Steaua) a obți
nut aproape în toate partidele 
sale, de la cat. 52 kg, victorii 
prin tuș, clasîndu-se meritat pe 
primul loc. Asemănător a con
curat și semigreul V. Pușcașu 
(Steaua).

Cele mai bune rezultate 
le-au obținut luptătorii de la 
Steaua, clasați pe primul loc 
la 4 categorii de greutate. Au 
mai avut evoluții apreciabile 
sportivii de Ia Dinamo, 
Steagul roșu Brașov, Vulcan 
București, Hidrotehnica Con
stanța și Rapid București.

Să mai notăm că arbitrii, 
deși au avut o misiune dificilă 
în condițiile aplicării, pentru

Panail a fost 
puncte (9—4) 
Broștcanu în 
locurile 1—2.

brașo- 
între- 

de ie- 
parti- 
Tînă-

prim 
regu 
reuși 
I-am 
Cons 
rești) 
cenți 
larca 
Bușo 

lat 
mele
1. G 
va), 
V. M 
KG : 
V. B 
B. U 
iu S< 
Bîrcu 
L. N 
D. If 
KG : 
mo I! 
(Steal 
68
2. 
3. 
1. 
2. 
V. 
82 
mo B 
Ora de 
ua) ; ! 
(Nicol 
(Dinar 
(Steag 
1. V. 
Șandn 
(Rapid 
naite 
(Ilidro 
P. Pri

K( 
N. 
T. 
D.
C.
St 
K(

ALERGĂTORII DE LA T
„CUPA ROMÂN

MIERCUREA CIUC, 25 (prin te
lefon). „Cupa României" la pa
tinaj viteză ediția ’81 a reunit, 
pe pista naturală din localitate, 
peste 70 de seniori și juniori din 
13 cluburi și asociații sportive. 
Cele d-ouă reuniuni s-au desfășu
rat în condiții atmosferice dife
rite : sîmbătă pe o ninisoare 
abundentă, iar duminica pe o 
vreme frumoasa la o tempera
tură caye a variat între —4 și 
4-2 grade.

Confirmînd bunele apreciere!, 
majoritatea seniorilor și juniori
lor au obținut rezultate .promiță
toare, întâlnirile directe dintre fa- 
voriți constituind pasionante re
vanșe. Astfel, Agnes Rusz — au
toarea unui nou record la 1 500 m 
senioare cu 1:31,4 (v.r. 1:32,77 a
depășit-o, de data aceasta, pe 
Eva Sandor în toate cele patru 
probe, Dezideriu Jenei a sosit 
primul la 500 m (41,3), dar a ce
dat în fața lui Ion Opincariu la 
1 500 m (2:06,7), Andrei Erdelyi 
a cîștigat ..duelul* cu mai tînă

rul să 
la 3 00< 
respec

Mult 
ținerile 
(15 an 
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6 noi 
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Divizionarele „A" pregătesc returul

Cdiiîatta jocului cciiipci reprezentative» in creștere

I AL DOILEA MECI A DOUA VICTORIE7

PANATHINAIKOS30 (20) CU

m,

are 
antrenament nespecific, 
de unul specific". Ani

cum cîteva zile), echipa 
fotbal a României a jucat 
doilea meci al turneului 
in Grecia, de data aceasta

O ZI DIN VIATA „FURNICILOR
Cînd se vorbește despre F.C.M. 

Brașov, prima asociație care se 
produce e cea legată de „furni
cile lui Proca", poreclă cu o du
blă semnificație ; 1) absența nu
melor sonore din cadrul echipei, 
2) remarcabila capacitate de efort 
a brașovenilor pe parcursul u- 
nui tur încheiat cu o mare sur
priză : locul trei în clasamentul 
general și plus trei în „clasa
mentul adevărului".

...Brașov, 22 ianuarie a.c.

1 national și 
la biatlon

Dragoș NEAGU

>1:24(3),
(8), 4.

VI. 
Fr. 

la

3. V. Bă- 
Gh. Duca 

Todașcă
Foriko

Dinamo
10 KM :

38:35(3), 
38:47(3), 
39:21(6),

I
jți de 
ORI I 
k.S.A.) 
X.S.A.) 
namo)
A.) 39:27(2). 5.
S.A.) 39:3'1(4).
(JDinamo)

— 7,5 KM : 1. I. 
“ Ciuc) 30:46(4), 

(C.S.Ș. Vatra
3. V. Călin 

32:29(7). 4. S.
<* ••2) 32:31(6), 

33:22(5). 6.
,Ș. Rîșnov)

M. 
ilă 
(6), 
da)
M.
X.S.A

(C.S.Ș.

I
2.
3.
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P.
6. 

41:52 ;
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I
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Paul IOVAN I

ATENA, 25 (prin telefon). In 
fața a aproximativ 20 000 de 
spectatori, pe un timp însorit 
(schimbat brusc în bine, așa 
cum, tot brusc se stricase a- 

de 
al 

său 
__ _____________ _______ în
compania formației Panathinai- 
kos (locul 7 în prima divizie). 
Marcînd un plus de calitate în 
evoluția sa în comparație cu 
jocul susținut în Insula Creta 
(unde a dat satisfacție doar în 
repriza a doua), echipa noas
tră a făcut o partida reușită 
sub toate aspectele. Vădind un 
bun echilibru intre comparti
mente, sigură în apărare și ju- 
cînd mai atent și mai precis ca 
de obicei faza de atac, repre
zentativa României a creat și 
destule faze spectaculoase, a- 
plaudate cu sportivitate și dăr
nicie de spectatorii atenieni. 
între momentele cele mai 
apreciate ale partidei s-au nu
mărat cele ale golurilor, unul 
mai frumos ca altul. Iată . și 
.,filmul<c lor. Min. 6 : dribling 
prelungit al Iui Răducanu. sto
pat prin fault ; lovitură liberă 
Ia 25 m pe poartă, execută pu
ternic Bcldeanu, portarul nu 
poate reține, respinge balo
nul, CĂMĂTARU tișnește prin
tre apărătorii adverși și în
scrie : 1—0. Min. 21 : același

RĂDUCANU face o cursă su
perbă, driblează tot ce-i apare 
în fată și marchează spectacu
los : 2—0. Min. 88 : ClMPEA- 
NU II se ,.înșurubează" în sti
lul său personal în defensiva 
adversă, înscriind plasat uri gol 
de mare finețe tehnică (ca și 
cel al lui Răducanu).

Mai presus însă de victorie, 
mai presus de cele trei fru
moase goluri marcate de jucă
torii noștri, se cuvine subliniat 
jocul de ansamblu — mai bine 
închegat, mai bine legat — al 
întregii formații.

Mîine (n.r. — azi) are loc a 
treia partidă în acest turneu a 
echipei României, al cărei ad
versar va fi Apollon Atena.

Au jucat formațiile :
ROMANIA : Speriatu — Ne- 

grilă, ȘTEFĂNESCU. SAMEȘ, 
Munteanu II — STOICA, 
BELDEANU, Iordănescu (min. 
46 Bălăci) — Crișan (min. 74 
Țicleanu), Cămătaru (min. 76 
Cimpeanu II), RĂDUCANU 
(min. 35 Țălnar. Răducanu ac- 
cidcntîndu-se).

PANATHINAIKOS : Alexiu 
— Iakos. Kovis, MANDONIS, 
KARULADIS — Simeoforidis, 
LIVATINOS — Pandelidis, An- 
toniadis (min. 46 Ifatidis). Bu- 
blis (min. 46 Bananas), DORU 
NICOLAE.

Marius POPESCU

. . E-
chipa lui Proca a sosit de la 
Căciulata, după 17 zile de lucru 
neîntrerupt. Este ora 13. Repor
terul ar vrea să stea de vorbă 
cu Proca. II găsește pe teren. 
Jucătorii, care abia au coborît 
din autobuz, intră în al doilea 
antrenament al zilei, cele două 
ședințe de lucru fiind separate 
de... drumul cu autobuzul.

Antrenament în lege. Ninge. Ne 
apropiem de Proca. • Cum a 
fost, Niculae, la Căciulata ? Aud 
că anul ăsta ai lucrat mult mai 
tare decît anul trecut". Drept
răspuns, se aude vocea tună
toare a antrenorului : „Chiorea- 
nu, Bența, Manciu, Șulea, sînteți 
așteptați la baie". Se simte da
tor să ne explice : 9 „Dacă flu
ieri sfîrșitul pentru toți o dată, 
nu se poate păstra o ordine în 
vestiar Iar la fotbal, dacă e să 
faci o treabă, trebuie să drămu- 
iești și secundele". Repetăm în
trebarea inițială. Proca zîmbeș- 
te. © ‘ ' -----
poate 
anul 
acum 
total.
prea 1 
ciodată. Iar acest plus e cu so
coteală. Echipa a căpătat, în 
„A", experiența lucrului serios, 
așa că a rămîne la aceeași cotă 
ar însemna, de fapt, a sta pe 
Ioc" $ .,Cum au răspuns băieții ?" 
• „Foarte bine. Cu o singură 
excepție, Sandu. A invocat niște 
dureri pe care le-am considerat 
„din start" imaginare, l-am tri
mis Ia control, și cînd a venit

i «Am adăugat, dacă se 
spune, 30 la sută față de 
trecut". • „Erai și pînă 
un campion al efortului 

Nu cumva, de astă dată, e 
mult 7“ • „Mult nu e ni-

I MECIURI AMICALE

cu rezultatul „ca-n palmă", l-am 
poftit acasă. Asta, ca să știe toată 
lumea despre ce e vorba".

I-ăm solicitat Iul Proca un 
„extras" dintr-un ciclu de antre
nament. N-a stat pe gînduri. • 
„Este al zecelea an consecutiv 
că urmez o rețetă proprie, care, 

ca principiu două zile de 
urmate 

insistat, 
cerîndu-i tabloul primei zile de 
antrenament nespecific, așa cum 
s-a desfășurat la Căciulata. Ia- 
tă-1 :

încălzire, 10 minute. Primul 
antrenament 6X1 600 m, din care 
800 m în urcare, urmați de 800 
coborîre. Timpul „bucăților" — 
între 8 și 5,30 min. între aceste 
curse de 1 600 m, pauze de 4 
minute, după cum urmează : 1 
minut odihnă totală ; 1 minut
sărituri la coardă ; 1 minut lu
cru cu extensoare, pentru trenul 
superior... După acest antrena
ment (n.a. de maximă solicitare, 
organizat, parcă, după scenariul 
filmului „Colina"), în mod obli
gatoriu baie, o oră odihnă, lap
te. Al doilea antrenament — în 
sală, după-amiaza, 70 do minute, 
în care sînt obligatorii 30 de 
genuflexiuni cu haltera de 30 kg., 
30 de ridicări în brațe, tot cu 
30 de kg., 6 minute cu extenso- 
rul (2 și 3 fire), pentru brațe ;
6 minute (patru fire) pentru pi
cioare, 10 tracțiuni în brațe la 
spalier, 10 ,,echere" la spalier, 
șase minute sărituri peste ban
că,. cu două mingi medicinale a
7 kg., 6 minute „suveică" cu 
minge medicinală. Intre aceste 
solicitări, gimnastică la sol, pen
tru revenire. Duș obligatoriu, 
4—5 mere, o cantitate de miere. 
„Nici o excepție".

Stingerea — la 21.45. „Se poate 
spune că în perioada fundamen
tală jucătorii au un program fără 
rabat, în care pînă și cele două 
ore de somn de după masă sînt 
dirijate".

...După antrenamentul la care 
am asistat, „furnicile Iui Proca" 
au recuperat, timp de o oră, în 
paturile din camera specială, 
după ce, în prealabil, au făcut

BRAȘOVENE"
baie și s-au supus unei intense 
ședințe de masaj.

*Viața fotbalistului nu e de! io 
ușoară. în echipa noastră nu pot 
exista decît jucători devotați 
trup și suflet fotbalului. Dorim 
ca în retur să avem cîțiva ju
cători capabili să facă — în joc 
— un sprint lung din 1G in 16, 
să revină „în 16“-le nostru, să 
repete sprintul și să revină în 
același tempo, permițîndu-și s.- 
bia după aceea un moment de 
respiro. Bineînțeles că aceste 
sprinturi trebuie să se subordo
neze... fotbalului".

Proca deschide „catalogul". 
Deschide la modul propriu, de
oarece el își notează jucătorii 
pas cu pas. Dovadă — zecimile 
șl sutimile 1

Balaș 7 (Popa 7) — Papuc 7
(Dărăban 6,20), Naghi 7,70, Pa
nache 6,90, Manciu 6,90 — Bucur 
6.85, Șulea 6,90 (Furnică 6.80). 
Gherghe 5,50 (Chioreanu 6,30) —
Bența 6,85, Paraschivescu 6,85, 
Boriceanu 6,00. Criteriile antre
norului la acordarea notelor : 
I. Capacitate de efort, 2. Rezol
varea sarcinii de joc, 3. Atitu
dinea față de efort și asumarea 
responsabilității, 4. Eficacitatea 
(înaintașul marchează, fundașul 
nu primește gol).

Proiectele lui Proca pentru re
tur : „Vreau să încerc jocul fără 
libero. In fotbalul nostru, libe- 
ro-ul are prea mult timp... li
ber. Vreau să mărim eficacita
tea atacului, asumîndu-ne unele 
riscuri în zona de mijloc, dar 
numai acolo. Nu vreau să fac 
pronosticuri pentru retur. A face 
pronosticuri înseamnă a nu ține 
seama de adversari... Am reți
nut, însă, că publicul brașovean 
nu mai vrea să ne vadă cîștigînd 
chinuit. E un compliment și o 
obligație".

loan CHIRILÂ

P.S. In cursul zilei de azi,
F.C.M. Brașov pleacă în Liban 
pentru două jocuri.

^INAT
LIBERE
a modificărilor 

ii de concurs, au 
achite fără reproș, 
lat îndeosebi pe 
Popescu (Bucu- 
dintele colegiului 
rbitri, Valeriu Bu- 
v) și Constantin 
'A), șefi de saltea, 
vii clasați pe pri- 
ri : CAT. 48 KG : 
oe (C.S.M. Craio- 
tlincu (Steaua), 3. 
(Rapid Arad) ; 52 
Goraș (Steaua). 2. 
linamo Brașov). 3. 
Lemnarul Odorhe- 
; 57 KG : 1. Gh. 
al ro<y Brașov), 2. 
Mine^. Motru), 3. 
mhio Brașov) ; 62 

Marinescu (Dina- 
2. P. Gheorghc 

E. Radu (Steaua) ; 
;. Anghel (Steaua), 

(Rapid București), 
(Steaua) ; 74 KG : 

(Vulcan București), 
luianu (Steaua), 3.
(Dinamo Brașov) ; 

Ih. Fodorea (Dina-
2. D. Zuz (A.S.A. 

C. Mărăscu (Stea- 
: 1. Gh. Broșteanu 
și), 2. A. Panait 
ișov), 3. T. Apnstu 
Brașov) ; 100 KG : 

șu (Steaua), 2. C. 
aua). 3. C. Pavel 
00 KG : 1. E. Pa- 
a), 2. I. Constantin 
i Constanta), 3.

(Rapid București).
Costin CHIRIAC
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S.C. BACĂU — PROGRESUL 
VULCAN 3—2 (2—1). în înche
ierea stagiului de pregătire de 
la Slănicul Moldovei, diviziona
rele „A“ S.C. Bacău și Progresul 
Vulcan au susținut duminică 
dimineață, în fața a-aproxima
tiv 6 000 de spectatori, o par
tidă amicală, victoria revenind 
băcăuanilor cu scorul de 3—2. Se 
poate afirma că în afara unei 
condiții fizice foarte bune, am
bele formații au făcut dovada 
unei lăudabile preocupări pen
tru organizarea jocului și spec
tacolului sportiv. Cele cinci 
goluri ale partidei au fost mar
cate în ordine : min. 7, șut din 
voie al lui ȘOȘU, Ia centrarea 
lui Botez : 1—0 ; min. 12. BO
TEZ ridică scorul la 2—0. de
viind în poartă o pasă a lui 
Moldovan ; in min. 19, ȚEVI 
reduce din handicap, pentru ca 
după pauză. în min. 50, TICA 
să aducă egalitatea, reluind in 
gol o minge revenită din bara 
transversală in urma unui șut 
al lui Marica ; în min. 72 Va- 
manu a ratat o lovitură de la 
11 m. pentru ca în min. 78 
IANCU să fructifice o bună 
pasă a lui Botez, înscriind 
plasat.

Arbitrul A. Ghigea (Bacău) 
a condus următoarele formații: 
S.C. BACAU : Ursachi — An- 
drieș, Lunca, Cărpuci, Elisei 
(min. 46 Panaite) — Moldovan 
(min. 46 Solomon), Soșu, Va- 
manu ■— Fișic, Botez, Chitaru 
(min. 46 Iancu). PROGRESUL 
VULCAN : Bulancea — Ale
xandru. G. Sandu, Tică. Gh. 
Ștefan — M. Ionescu, Nignea 
(min. 46 Anghel), Neculce 
(min. 30 Reti), Marica •— Țevi. 
Apostol (min. 63 Glonț).

Mihai IONESCU

ÎTORUL BRAȘOV AU CUCERIT 
‘ LA PATINAJ VITEZĂ

zersar, Tibor Kopacz, 
și 5 000 m (4:29,5 și, 
45,5).
riale au fost evoluțiile 
eziști. Simona Todoruț 
va antrenorului Mihai 
ahilit nu mai puțin de 
luri : la 1 000 m 1:34,9 
5 junioare II și I (v.r. 
t ambele categorii) la, 
3,8 (v.r. 5:27,5 la ju- 

5:25,28 la junioare I) 
ion 199,016 p —- record
II și I (v.r. 199,866 p). 

miș, Daniela Csata, a- 
rsta copiilor, au fost 
la junioare II și s-au 
rintre animatoare. De
Carol Lang, Marian 

e Miklos, Csaba Ador- 
Zărnescu, Daniela Ilies- 
a Voina, Rodica Suciu, 
zi, Erzsebet Pa»pp. Că- 
oga, Octavian Moga, 
Ies și alți tineri, care 
duminică pentru prima 

listanțele de 3 000 sau 
l fost cronometrați cu

cifre superioare sau apropiate ce
lor înregistrate nu demult de se
niori.

Alcătuind o echipă omogenă, 
seniorii și juniorii de la Tracto
rul Brașov (antrenor Ernest Ul
rich) au cîștigat „Cupa Româ
niei".

Liderii clasamentelor generale 
individuale : Agnes Rusz și Dezi- 
deriu Jenei (ambii de la I.E.F.S. 
Buc.) 192,316 p și, respectiv, 
176,816 p, — la seniori, Simona 
Todoruț (C.S^. Viitorul Cluj-Na- 
poca) și Imre Miklos (S.C. M. 
Ciuc) 199,016 p și, respectiv, 
191,306 p — juniori I ; Mihaela 
Timiș și Carol Lang (ambii 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca) 
202,266 p și, respectiv, 193,683 p 
— juniori II. Clasament genersJ 
pe echipe : 1. Tractorul Brașov 
27 p, 2. S.C. Miercurea Ciuc 26 p, 
3. C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca

Traian IOANIȚESCU

F.C.M. BRAȘOV — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 2—0 (2—0). 
O partidă deosebit de plăcută 
și foarte utilă, mai ales bra
șovenilor, care pleacă intr-un 
turneu de pregătire în Liban. 
Numeroșii spectatori aflați în 
tribunele stadionului Municipal, 
cifrați la peste 5000, au urmă
rit pe un timp frumos, dar 
extrem de friguros, un spec
tacol agreabil, cu numeroase 
faze la ambele porți, mai ales 
in repriza secundă, cînd și 
craiovenii au acționat ceva mai 
hotărît, punînd multe probleme 
apărării localnicilor. Au înscris 
însă, numai brașovenii, care au 
fost mai insistenți in prima 
repriză, fructificind două din 
numeroasele ocazii avute, prin 
PARASCHIVESCU (min. 21) și 
BUCUR (min. 38 — din lovi
tură de la 11 m).

Arbitrul brașovean M. Ivăn- 
cescu a condus formațiile : 
F.C.M. BRAȘOV : Balasz — 
Papuc, Șulea, Naghi, Ranache
— Bucur, Ciobanu. Marinescu
— Bența, Paraschivescu, Chio
reanu. Au mai jucat : Popa, 
Manciu, Vărzaru. Dărăban, 
Hanu, Furnică, Spirea. Luca, 
Ologu, Gherghe. UNIVERSITA
TEA : Boldici — Purima. Ti- 
lihoi, Ciupitu, Ungurcanu — 
Firăncscu (Popescu), Donose, 
Trifu — Păuna (Cioroianu), 
Chiriță. Cîrțu. (C. GRUIA — 
coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
F.C. ARGEȘ 2—0 (0—0). Au
marcSTt : Gîngu (min. 63) și 
Basno (min. 84 — din 11 m). 
(P. GEORNOIU — coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA — 
ȘOIMII SIBIU 4—0 (2—0). Au 
înscris Văetuș (min. 20), Dumi- 
trache (min. 30), Nicșa (min. 
55) și Andon e (min. 70). (I.
VI,AI) — coresp).

F.C.M. GALAȚI — DACIA 
UNIREA BRĂILA 3—1 (0—1). 
Golurile au fost marcate de 
Anton, R. Dan și Popescu — 
pentru gălățeni, respectiv Totu. 
(T. SIRIOPOL — coresp.).

ENERGIA GHEORGHE GHE- 
ORGIHU-DEJ — POLITEHNI
CA IAȘI 1—1 (0—0). Au în
scris : Sfetcu (min. 51 — din 
11 m) pentru localnici și D. 
Ionescu (min. 85) de la ieșeni. 
(G. GRUNZU — coresp).

AVÎNTUL REGHIN — 
LOMBIK, TISZAVASVAR (Un
garia) 0—1 (0—0). A marcat : 
Ferencz (min. 46). (L. MAIOR 
— coresp.).

SOMEȘUL SATU MARE — 
LOMBIK TISZAVASVAR (Un
garia) 2—0 (0—0). Au marcat : 
Fctz (min. 65) și Borz (min. 
76). (Z. KOVACS — coresp).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
RAPID BUCUREȘTI 1—0 (0—0). 
A înscris Georgescu (min. 82). 
(Gh. BRIOTĂ — coresp).

RAPID ARAD — GLORIA 
ARAD 2—2 (1—2).

U.T.A. — C.F.R. ARAD 1—0 
(1—0). A înscris Tisa. (N. 
STREJAN — coresp.).

MINERUL COMANEȘTI — 
C.F.R. TIMIȘOARA 0—0

C.S.M. BORZEȘTI — PRO
GRESUL VULCAN II 2—0 
(2—0). Au marcat : Paadichi
(min. 15) și Moroșan (min. 35 
— din 11 m). (Gh. GRUNZU — 
coresp.).

I TRACTORUL BRAȘOV — 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
2—1 (1—1). Au înscris : Anghel 
(min. 40) și Hîrlab (min. 58 — 
(din 11 m) pentru brașoveni și 
Marcu (min. 35) de la oaspeți. 
(G. CAROL — coresp).

F.C. BAIA MARE — 
VASUTAS SPARTACUS NYI- 
RAGYIIAZA 0—2 (0—1). Meciul 
s-a disputat pe stadionul din 
Soncuța Mațe și a fost urmărit 
(de circa 10 000 de spectatori. 
(Oaspeții au fost mai buni în 
lOfensivă și au reușit să obțină 
Ivictoria cu 2—0, prin golurile 
marcate de Moldvan (min. 27) 
și Czeczcli (min. 84). (V. SA- 
SĂRANU — coresp).

DINAMO BUCUREȘTI — 
VOINȚA 3—1 (1—1). Au mar- 
pat : Stredie, Dudu Georgescu, 
Săndoi, respectiv Beldie.

F.C.M. REȘIȚA — JIUL PE
TROȘANI 4—2 (3—1).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

hdlIo 11, primul mijlocaș centrul ol turului

„SPER SĂ JOC CU NOUA MEA ECHIPĂ 
ÎN CUPA CUPELOR"...

Nicolae Kallo sau Kallo II 
— cum este el cunoscut de 
simpatizanții fotbalului — a 
fost primul dintre mijlocașii 
centrali în clasamentul turului 
campionatului 1980/1981, clasa
ment întocmit pe baza mediei 
notelor acordate de cronicarii 
ziarului și care are următoarea 
configurație : Kallo 7,14 ; Du- 
mitriu IV 6,80 ; Simionaș 6,73; 
Donose 6,69 ; Leac 6,60. Micuțul 
extîrgoviștean a surprins pe 
mulți prin rapida lui adaptare 
în mecanismul noii echipe pre
conizate de Florin Halagian, 
impresionînd, în același timp, 
prin marele travaliu, prin dă
ruirea și abnegația pe care le-a 
etalat sub culorile lui F.C. Ar
geș. S-a născut la Codlea 
(1953), acolo a jucat, la început 
la juniori, apoi la A.S.A. Vic
toria Craiova in perioada sta
giului militar, după care a tre
cut la Cimentul Fieni. ,,La a- 
ceaslă echipă mică, de Divizia 
„C“, m-a văzut jucînd Nicolae 
Tălaru, care era antrenor la 
C.S. Tîrgoviște ne spunea 
Kallo II, îritre două istovitoare 
antrenamente’ efectuate pe Va
lea Cernei, la Hcrculane. In 
'74 am îmbrăcat tricoul țîrgo- 
viștenilor, după care am avui 
marea șansă să lucrez cu un 
antrenor foarte bine pregătit, 
Nicolae Proca. M-am remarcai 
în cîteva meciuri, cred că și 
în cele cu... F.C. Argeș, motiv 
pentru care, cred eu, am fost 
solicitat să joc la această echi
pă". In continuarea discuției. 
„spiridușul“ formației piteștene 
ne-a destăinuit că despărțirea 
de Tîrgoviște a fost destul de 
grea, ca si perioada de adap
tare la noua sa echipă. Nu-i 
cunoștea bine pe pei lingă care 
avea să joace, altele erau pro-

XIII. Verona — Spăl 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

1.018.296 LEI, din care 22.476 lei, 
report la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 25 
IANUARIE 1981.

Extragerea I. : 40 58 6 52
Extragerea a Il-a ; 28 63 2 51
Extragerea a IlI-a : 45 74 61 13
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :

913.342 lei din care 11.166 lei re
port la categoria 1. 

ccdeele folosite in pregătire, 
alta era și ambianta generală, 
stadionul, orașul, spectatorii. 
,,Dar, am reușit destul de re
pede să mă fac util echipei, 
deși la F.C. Argeș interpretez 
un rol puțin mai diferit decît 
cel de la C.S. Tîrgoviște. Din 
această cauză am și marcat 
mai puține goluri, doar două 
în tot turul". Cifra 1: nemul
țumește, subliniind că — și in 
noile condiții — ar fi putut 
mai mult, considerînd inadmi
sibil faptul ca un mijlocaș, ori- 
cît de defensiv ar juca, să 
nu-și aducă o contribuție mai 
mare la mărirea zestrei de go
luri a echipei sale. Susține că 
cele mai bune meciuri pe care 
le-a făcut în toamna lui ’8B 
au fost cele cu F.C. Baia Mare, 
Corvinul și Sportul studențesc, 
partidă în care a si marcat' un 
gol demn de o... retrospectivă 
fotbalistică. Ce-sj propune pen
tru 1981 Kallo II, care ar fi 
trebuit șă se numească de 
fapt... Kallo III, el avînd alți 
doi frați mai mari, ambii foști 
jucători de fotbal ? >,Aș vrea 
să mă fac și mai util noii mele 
echipe, pentru a convinge pu
blicul piteștean că n-am venit 
de la Tîrgoviște ca o... vedetă 
mofturoasă. Sigur că, prin stră
daniile mele și ale echipei, as 
dori, de asemenea, să îmbrac 
tricoul naționalei, visul oricărui 
sportiv. Măcar al reprezentati
vei ,,B“ a țării despre care am 
auzit că va lua ar ființă. în 
sfîrșit, deși nc-a:n propus să 
ne clasăm printre primele sase 
în campionat, eu unul cred că 
F.C. Argeș va juca din nou 
într-o cupă europeană. Poate 
chiar în Cupa cupelor. Aș fi o 
frumoasă victorie pentru noi 
toți, pentru pregătirea exem
plară pe care am făcut-o aici» 
la Herculane".

Cupa României este, dealt
fel, un trofeu mult rivnit de 
clubul F.C. Argeș, în vitrina 
căruia n-a poposit niciodată 
pînă acum...

Laurențiu DUMITRESCU

La bazinul „23 August* 1 
din Capitală se organizea
ză un nou curs de iniție
re la înot pentru copii 
(6—16 ani). înscrierile au 
început. Bazinul va fi pus, 
zilnic, și la dispoziția pu
blicului. Relații la tele
fon 21.61.15.

REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 25 IANUARIE 

1981

I. Ascoli — Florentina 1
II. Avellino — Bologna 1

III. Catanzaro — Cagliari X
IV. Como — Brescia X
V. Juventus — Napoli X

VI. Perugia — Internazionale 2
VII. Plstoiese — Roma 2

VIII. Udinese — Torino X
IX. Atalanta — Cesena X
X. Foggia — Monza X

XI. Milan — Pescara X
XII. Rimini — Genoa X 



SPORTIVI 
ÎN COMPETIȚII

TURNEUL internațional de șah 
de la Wijk aan Zee a continuat 
cu desfășurarea partidelor din 
runda a 6-a. Marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu l-a învins 
pe filipinezul Torre. Alte rezul
tate : Sosonko — Langeweg 1—0; 
Taimanov — Sax remiză ; Mlles 
— Sveșnikov remiză. Restul par
tidelor au fost întrerupte. In 
runda a 7-a Gheorghiu a remizat 
după 21 de mutări cu Mark Tai
manov, iar Sosonko l-a între
cut pe Timman.

în clasament : Sosonko — 5 p, 
Sveșnikov — 4'/2 p, Gheorghiu și 
Rec cite 4 p.

ÎN FINALA turneului Interna
țional de tenis de la Guaruja 
(Brazilia) jucătorul brazilian Kir- 
mayr l-a învins cu 6—4, 6—2 pe 
Cano (Argentina). In semifinale. ssel cu 6—1, 6—3.

TRĂGĂTOR! ROMÂNI-IA BALCANIADA DE SALĂ
Ieri a plecat în Iugoslavia 

lotul de trăgători români care 
în zilele de 29—30 ianuarie vor 
participa la Campionatul Bal
canic de tir în sală (la arme 
cu aer comprimat) ce va fi 
găzduit de orașul Varazdin. La 
întrecerile de pușcă 10 m ne 
vor reprezenta : Romulus Nico- 
lescu (Steaua), Eugen Anto-

CRIȘUL SI DINAMO AU ONORAT 
DERBYUL CAMPIONATULUI DE POLO
ORADEA, 25 (prin telefon).

Simbătă, în turneul divizio
nar „A“ de polo, cei prezenta 
la bazinul acoperit au asistat 
la o frumoasă reuniune. în 
primul meci, C.N.A.S.E. și Pro
gresul și-au disputat cu înver
șunare cele două puncte nece
sare evitării ultimului loc. Ti
nerii elevi ai lui Gh. Zamfi- 
rescu (realmente o surpriză 
frumoasă în acest turneu) au 
înotat mai mult decît poloiștii 
Progresului și s-au dovedit mai 
deciși în fazele de finalizare, 
cîștigînd cu 6—5 (1—1, 2—3,
2—0, 1—I). Au marcat A. Io- 
ncscu 2, Angelescu 2, Șerban, 
Tuărici de la învingători, res
pectiv Tătaru 2, Boga, Tcodo- 
rescu. Manea.

Pentru a rămîne în plasa li
derului. Rapid și-a concentrat 
toate forțele și a gîndit mai 
mult în meciul cu Voința Cluj- 
Napoca, învingînd mult mai u- 
șor decit arată scorul de 6—4 
(2—0. 2—2, 1—1, 1—1). De a- 
ceastă dată, feroviarii s-au do
vedit mai incisivi, mai deciși 
în rezolvarea contraatacurilor ; 
în plus, Schervan nu i-a per
mis nici un moment lui CI. 
Rusu să se miște în voie. Clu
jenii au acuzat seria celor trei 
meciuri dure susținute în zile
le precedente. Au înscris î 
Slavei 3, Gaiță 2. Gh. Ilie de 
la Rapid, respectiv Colceriu 2, 
Sebiik și Covaci.

Și iată-ne în fata mult aș
teptatului derby dintre Crișul 
Oradea — liderul clasamentu
lui. si Dinamo București — ac
tuala deținătoare a titlulud. A 
fost o partidă de zile mari (așa 
cum am dori să urmărim cit 
mai des în acest pasionant 
campionat), care a beneficiat 
și de un arbitrai la înălțime : 
R. Nichita și R. Schilha. Jucă
torii Crișului. care trăiesc in
tens momentul culminant al 
carierei lor, au intrat în apă cu 
un singur gînd : VICTORIE I 
Și pentru aceasta au depus e- 
forturi care cu greu pot fi e- 
valuate. Au avut, însă, marea 
neșansă de a întîlni în Dinamo 
o echipă dezlănțuită, la cel 
mai bun nivel de joc al său 
din acest campionat. Nimic nu 
a putut stăvili însă furia bucu- 
reștenilor în debutul parti
dei : 2—0 în min. 2 și 4—1
la capătul primei reprize. Ră-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Intr-un meci con

țină pentru turneul final al 
C.C.E. (masculin), echipa Mao- 
cabt Tel Aviv a întrecut în de
plasare, cu scorul de 97—86 
(55—53). formația iugoslavă Bos
nia Sarajevo.

BOX • • Pugilistul american de 
culoare Marvin Hagler și-a apă
rat cu succes titlul de campion 
al lumii la categoria „mijlocie", 
învingînd prin abandon în re
priza a 8-a pe șalangerul său 
Fulgencio Obelmejas (Venezuela), 
în meciul disputat la Boston.

CICLISM © Cursa internațio
nală desfășurată în Venezuela 
s-a încheiat la San Cristobal cu 
victoria rutierului columbian 
Carlos Siacioche, urmat în clasa
mentul general de Aleksandr 
Guslatnikov (U.R.S.S.) — la 51 
sec. șl Fablo Parro (Columbia) 
— la 2,40. Au participat cicliști 
din Italia. Polonia, U.R.S.S., Co
lumbia șl Venezuela.'

ROMÂNI 
INTERNATIONALE

7
Kirmayr l-a întrecut cu 7—5, 6—4 
pe Ilie Năstase, iar Cano l-a eli
minat cu 6—4, 6—4 pe suedezul 
Kjell Johansson,

TURNEUL internațional feminin 
de tenis de la Cincinnati a pro
gramat meciurile din cadrul sfer
turilor de finală. Rezultate teh
nice : Martina Navratilova — Bar
bara Pottor 6—3, 6—1 ; Hana
Mandllkova — Virginia Wade 
6—1, 7—6 ; Joana Russel — Pam 
Shriver 6—1, 5—7, 7—6. O surpriză 
a furnizat jucătoarea vest-ger- 
mană Sylvia Hanika, învingă
toare cu 6—2, 6—4 în partida cu 
Virginia Ruziei (România). în 
semifinale, Hanika a dispus de 
Mandllkova cu .6—0, 6—1, iar 
Navratilova a învlns-o pe Ru-

nescu (Dinamo) — la seniori, 
Dumitra Matei (Dinamo) — la 
senioare. Ion Joldea (C.F.R. 
Arad) — la juniori, iar la pis
tol 10 m : Marinică Trușcă 
(Steaua) — la seniori, Victor 
Popa (C.S.U. Brașov), Mihai 
Dragomirescu (Steaua) și Sorin 
Babii (U. T. Arad) — la ju
niori.

ducanu, Munteanu, Nastasiu, 
Hagiu l-au „executat” fără șo
văire pe Kiss, obligat să cedeze 
locul rezervei sale, Rada. Oră- 
denii nu s-au împăcat nici un 
moment cu posibilitatea infrin- 
gerii in propriul fief și au re
venit din urmă ca un tăvălug. 
Fejer, Gordan, Garofeanu au 
făcut adevărate minuni și au 
înscris goluri de kinogramă : 
4—5 la jumătatea întrecerii. 
Au urmat momente de mare 
tensiune. Dinamo și-a jucat 
șansa cu o vigoare nebănuită, 
Rus fiind practic de neoprit : 
6—4, 7—5, 8—6, 9—7. Crișul nu 
a dezarmat nici un moment și, 
sub impulsul unei galerii fo
coase, a contraatacat perma
nent. Suferințele ,,7“-lui oră- 
dean (și ale publicului) nu a- 
veau să se sfirșească decît cu 
45 de secunde înainte de fi
nal, atunci cind Costrăș și-a 
reamintit că este extrema na
ționalei și a adus pentru pri
ma (și singura) oară egalitatea 
pe tabela de marcaj. Scorul 
partidei Crișul — Dinamo : 
9—9 (1—4, 3—1, 2—3, 3—1)
răsplătește eforturile ambelor 
echipe, care ne-au oferit un 
meci de neuitat. Realizatori : 
Rus 3, Răducanu 2, Munteanu, 
Nastasiu, Hagiu, Ciobăniuc 
(Dinamo), Fejer 3, Gordan 3, 
Costrăș 2, Ungurean» (Crișul)

Partidele din ultima zi nu au 
adus modificări în clasament: 
Crișul — C.N. A.S.E. 12—3 
(4—1, 2—0, 2—1, 4—1), Vo
ința — Progresul 11—5 (3—0, 
3—1, 2—1, 3—3), Rapid — Di
namo 6—6 (2—1, 2—3, 1—1,
1—1). Clasamentul înaintea tu
rului al patrulea: 1. Crișul 
25 p, 2. Rapid 22 p, 3. Dinamo 
21 p, 4. Voința 15 p, 5. C.N. 
A.S.E. 4 p, 6. Progresul 3 p.

Adrian VASILIU

„TOP 12“ LA TENIS DE MASĂ
în zilele de 30 și 31 ianua

rie se vor desfășura la Cluj- 
Napoca întrecerile competiției 
naționale „Top 12“. întrecerea 
feminină pentru i.Top 12“ va 
avea loc la 29 ianuarie la Arad.

★
Competiția europeană „Top 

12“ la tenis de masă se va des-

SCHI • Proba de coborîre dis
putată la Wengen, pe celebra 
pîrtie a Lauberhornului. (lungime 
4 296 m, diferență de nivel 1287 
m) a fost cîștlgată de elevețianul 
Toni Burgler (23 ani, zidar de 
meserie) în 2:27,91 (medie orară 
104,560 km. nou record al pistei), 
urmat de austriacul Harți Weirat- 
her —2:28,27, canadianul Steve 
Podborski — 2:28,46, sovieticii
Vladimir Makeev — 2:28,91 și Va
leri Țîganov — 2:28,92, Pater Mai
ler (Elveția), care se menține li
der în clasamentul „Cupei mon
diale", a căzut cu 100 m înainte 
de linia de sosire, suferind o lu- 
xație a umărului. • Concursul 
de sărituri de la trambulină des
fășurat la Gstaad (Elveția), din 
cadrul „Cupei Mondiale", a fost 
cîștlgat de norvegianul Johan 
Saetre, cu 246,3 p (săriturile sale 
au măsurat 84,5 și 84 m), urmat 
de Armin Kogler (Austria) — 
843,3 p șl Roger Ruud (Norvegia)

Campionatele internaționale ale României

PE PRIMELE LOCURI, ECHIPA ROMÂNIEI
Șl FLORETISTA CLARA ALFONSO (Cuba)

70 de floretiste din 6 țări luat revanșa, printr-o victorie Pentru turneul final de 4
(Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
Polonia, Ungaria și România) 
au luat startul în proba indi
viduală a campionatelor inter
naționale feminine de floretă 
ale României. După efectuarea 
celor trei tururi preliminare pe 
grupe, disputate vineri, sîmbă- 
tă dimineață au rămas 16 scri- 
mere în faza eliminărilor di
recte și a recalificărilor. Prin
tre acestea (10 floretiste din 
țara gazdă, 3 din Cuba, 2 din 
Ungaria și una din Bulgaria) o 
calificare surprinzătoare (plă
cută și promițătoare) : Roxana 
Dumitrescu, junioara de 14 ani 
de la C.T.A.S., eleva antrcnoa- 
rei Olga Szabo. Mezina acestei 
faze s-a „bătut" și în conti
nuare cu multă dăruire și în
drăzneală, pierzînd la limită 
(7—8) în fața celei care ulte
rior avea să ajungă în finala 
probei, Csila Ruparcsics.

Cealaltă finalistă angajată în 
lupta pentru titlu, cubaneza 
Clara Alfonso (19 ani, cu o că
niră atletică de invidiat și cu 
excelente calități fizice, din ce 
în ce mai bine pregătită teh
nic), a fost prima calificată 
printre cele 8 concurente ajun
se în faza eliminatorie a fina
lei, în urma unei victorii nete 
(8—1) in fața reprezentantei 
noastre Viorica Țurcan,. Alte 
două trăgătoare calificate di
rect în această fază au fost: 
Gabriela Betuker (8—7 cu Au
rora Dan) și Elisabeta Guzga- 
nu (8—4 cu Marcela Moldovan), 
iar prin recalificări : Aurora 
Dan (8—5 cu Nitza Femandez), 
Carmen Docan (8—7 cu Mari- 
lena Fonst), Rozalia Oros (8—7 
cu Viorica Țurcan) și Marcela 
Moldovan (8—1 cu Dileana La- 
ckova). Deci șapte reprezentan
te ale României și una a Cu
bei.

In finala eliminatorie de 8 
trăgătoare, la început două pa
sionante reeditări din faza an
terioară: Guzganu — Moldovan 
și Dan — Betuker. Și dacă în 
primul asalt, Moldovan și-a 

HANDBALIȘTII BĂIMĂRENI CALIFICAȚI
(Urmare din pag. 1)

netă (8—2), în celălalt tot Ga
briela Betuker a cîștigat, de 
această dată la limita de timp, 
deci cu 10—9. Am mai consem
nat în celelalte asalturi din 
prima parte a finalei victoria 
Csilei Ruparcsics în fața Roza- 
liei Oros (8—4, după ce fu
sese condusă cu 4—2), și o 
nouă victorie lejeră obținută 
de cubaneza Alfonso, în asal
tul cu Carmen Docan : 8—2.

Astfel, în semifinale, Ru
parcsics — Betuker și Moldovan 
— Alfonso. în asaltul dintre 
trăgătoarele noastre, inițiativa 
a alternat și implicit, condu
cerea pe tabela de scor (3—2 
pentru Ruparcsics, apoi 3—4, 
5—4, șl in ultima treime, a- 
ceasta s-a detașat : 8—6), Ru
parcsics, recent cîștigătoare a 
primei faze a campionatului 
național individual, confirmîn- 
du-și bunele rezultate ale aces
tui început de sezon, s-a cali
ficat în finala campionatelor 
internaționale. In celălalt asalt, 
care avea să desemneze a do
ua floretistă a finalei, Marcela 
Moldovan a păstrat echilibrul 
pînă la jumătatea disputei, cind 
a cedat inițiativa, cubaneza Al
fonso cîștigînd cu 8—4. Iată 
și evoluția scorului în finala 
dintre Clara Alfonso (Cuba) șl 
Csila Ruparcsics (România) : 
0—1, 2—1, 3—2, 5—2, 5—4, 6—5 
și 8—5, tinăra floretistă cuba
neză înscriindu-și astfel nume
le în palmaresul campionate
lor noastre internaționale. Pen
tru locurile 3—4 : Marcela Mol
dovan — Gabriela Betuker 9—7. 
Clasamentul finalistelor arată 
în continuare astfel : 5. Aurora 
Dan, 6. Elisabeta Guzganu, 7. 
Carmen Docan, 8. Rozalia Oros.

Pe baza rezultatelor din pro
ba individuală, a fost astfel 
stabilită componența celor do
uă grupe în proba pe echipe, 
disputată duminică : I — Ro
mânia tineret. România juni
oare, Ungaria, Cehoslovacia ; 
II — România senioare, Cuba, 
Bulgaria, Polonia.

linia obișnuită de culanță cu 
gazdele (10 aruncări de 7 m 
contra 2 pentru oaspeți). Ei au 
condus următoarele echipe :

Ț.S.K.A. SOFIA: Țonev (La
zaro v) — Hagiev (7), Marinov 
(6), Nikolov (4), Nacev (3), 
Gheorghiev (2), Petcov (1), Bla- 
jev, Apostolov, Penev, Ba- 
rovschi.

H.C. MINAUR BAIA MARE : 
Pinzaru (Cristea) — Măricel 
Voinea (7), Mironiuc (5), Bo
roș (3). Nicolae Voinea (1), 
Panțîru (1), Oros, Halmagyi, 
Dan Marin, Haberpursch, Ră- 
dulescu.

Tragerea la sorți a semifina
lelor în cupele europene va 
avea loc în ziua de 28 ianua
rie, la sediul l.H.F. din Basel 
(Elveția).

CAMPIONATUL ÎTALiEi
In cea de-a 14-a etapă a cam

pionatului Italiei : Ascoll — Flo
rentina 1—0, Avellino — Bologna 
2—0, Catanzaro — Cagliari 0—0, 
Como — Brescia 2—2, Juventus 
— Napoli 1—1, Perugia — Inter 
0—2, Pistoiese — Roma 0—4, U- 
dinese — Torino 0—0. In clasa
ment conduce Roma cu 19 p, ur
mată de Inter 18 p, Juventus și 
Napoli 16 p, Torino 15 p etc.

la Garcia, tar Spasski — Gligo- 
rici și Rlbll — Liubojevlci, re
mize.

TENIS • Localitatea cehoslovacă 
Chrudim a găzduit meciul dintre 
echipele Cehoslovaciei și Austriei, 
contând pentru campionatul euro
pean de tenis pe teren acoperit, 
meci încheiat cu 3—0 în favoarea 
gazdelor. • La Budapesta, în ca
drul aceleiași competiții, Ungaria 
a dispus cu 2—1 de echipa An
gliei. Rezultate 'tehnice : Lewis
— Benylk 3—6, 7—5. 6—2 ; Taroczy
— Jarrett 7—6, 6—3 ; Taroczy,
Szflke — Lewis, Bates 7—5, 6—4. 
• Turneul de la Auckland a re
venit jucătorului neozeelandez 
Ony Parun, învingător cu 6—4, 
7—6 în finala susținută cu Ron 
Hightower (S,U.A.) © Turneul
desfășurat pe teren acoperit la 
Lucerna a fost cîștigat de elve
țianul Heinz Guenthardt, care în 
finală l-a învins cu 7—6, 6—4 pe 
francezul Yannick Noah.

Pentru turneul final de 4 s-au 
calificat din grupa I echipele 
România tineret (care a Învins
cu 9—2 formațiile Cehoslova
ciei și România junioare, și cu 
9—5 echipa Ungariei), precum 
și cea a Ungariei (care a în
trecut cu 9—1 formația de ju
nioare a României și 9—3 pe 
cea a Cehoslovaciei), iar din 
grupa a Il-a prima reprezen
tativă a României (9—2 cu 
Cuba, 9—4 cu Bulgaria și Po
lonia) împreună cu reprezenta
tiva Cubei (învingătoare cu 9—3 
in fața Bulgariei și 9—6 în 
fața Poloniei).

în turneul final (rezultatele 
înregistrate în grupă au fost 
luate în considerație) : Româ
nia — Ungaria 9—4 și Româ
nia tineret — Cuba 9—5, astfel 
incit în finala competiției s-au 
întîlnit echipele România I și 
România tineret, încheiată cu 
scorul de 9—5 (au punctat 
Dan, Țurcan și Moldovan cite 
3 v. respectiv Betuker 2, Guz
ganu, Ruparcsics și Oros cite 
1 v.). Pentru locurile 3—4, 
Cuba — Ungaria 9—4.

Paul SLĂVESCU

A ÎNCEPUT FINALA TURNEUllIL 
CANDIDATELOR LA TITLUL 

MONDIAL DE ȘAH
MOSCOVA, 25 (Agerpres). — 

în finala turneului candidatelor 
la titlul mondial feminin .de 
șah. Nana Ioseliani a deschis 
scorul cîștigînd prima partidă 
și conduce deci cu 1—0 în me
ciul ce-1 susține la Tbilisi cu 
Nana Aleksandria. Partida fu
sese întreruptă, dar, c-onstati nd 
la analiză că nu mai are nid 
o șansă, Aleksandria a cedat 
fără să mai reia jocul.

„RALIUL MONTE CARLO"
PARIS, 25 (Agerpres). — Din 

opt orașe europene s-a dat 
startul în cea de-a 49-a ediție 
a tradiționalei competiții inter
naționale automobilistice „Ra
liul Monte Carlo", cursă la 
care în acest an participă 275 
de echipaje.

PRIMII CAMPION! EUROPENI
LA PATINAJ VITEZĂ

AMSTERDAM, 25 (Agerpres).' 
— La Deventer (Olanda), în 
prima zi a campionatelor euro
pene masculine de patinaj vi
teză, proba de 500 m a fost 
cîștigată de olandezul Hilbert 
van der Duim în 39,11, iar cea 
de 5 000 m a revenit norve
gianului Amund Sjoebrend cu 
timpul de 7:08,88.

ȘTIRI
© Martin Peters, component al 

echipei Angliei care a cîștigat 
titlul de campioană mondială la 
fotbal în anul 1966, a fost numit 
în funcția de antrenor al clu
bului Sheffield United din liga 
a Hl-a a campionatului. Peters 
urmează astfel exemplul altor 
fotbaliști celebri din acea peri
oadă, care în prezent ocupă func
ții de conducere la diverse clu
buri. Este vorba de Bobby Moora 
(la Oxford City), J. Charlton (la 
Sheffield Wednesday), A. Ball (la 
Blackpool) șl G. Hurst (la Chel
sea). De asemenea trebuie amin
tit și portarul Gordon Banks, in 
prezent antrenor în S.U.A.
• La întoarcerea de la turneul 

internațional de fotbal de la Mon
tevideo, antrenorul reprezentati
vei vest-germane, Jupp Derwall, 
s-a arătat nemulțumit de jocul 
practicat de elevii săi la acest 
minicampionat mondial, în mod 
special în meciul cu formația 
Braziliei. Intr-un interviu acor
dat ziarului „Welt am Sonntag", 
Derwall a declarat printre altele: 
„Jucătorii nu au respectat indi
cațiile mele atît în ceea ce pri
vește evoluția din teren cit șl 
cele referitoare la odihnă".

ÎN PROIECT UN STADION 
GIGANT

Un grup de arhitecți brazilieni 
a prezentat proiectul celui mai 
mare stadion de fotbal din lume, 
cu o capacitate de 250 000 de 
spectatori, stadion ce urmează 
să fie construit la Sao Paulo 
pînă în anul 1985.

47). Reintră Hagiev și este eli
minat Mironiuc. Scorul devine 
14—19. Intervine și un_ „7 m“ 
pe care Cristea îl apără și, în 
șfîrșit, după 9 minute fără gol 
românesc. Mironiuc reduce sco
rul la 19—15, în min. 51. Sala 
freamătă, vrea goluri și Na- 
cev urcă scorul la 20—15, il rea
justează la 16 Măricel Voinea 
însă Gheorghiev și Marinov (2) 
realizează o diferență de 7 go
luri (23—16 min. 59).. Situația 
devenise .critică. Măricel Voi
nea șutează afară. în schimb 
portarul Cristea apără un nă- 
praznic șut bulgar. In sfirșlt, 
Boroș marchează și stabilește 
scorul final de 17—23, cu care 
băimărenii pierd partida retur 
dar cîștigă calificarea pentru 
semifinale.

Arbitrii elvețieni H. Ischer'
și H. Rykart s-au înscris pe 

fășura în orașul Miskolc (Un
garia) între 5 și 8 februarie. 
Federația ungară de specialitate 
și clubul international „Sway- 
thlin^“ au invitat o serie de 
antrenori și foste glorii ale a- 
cestei discipline, printre care 
și antrenorul emerit Farkas 
Paneth, de la C.S.M. duj-Na-
poca.

~ 242,3 p. în clasamentul gene
ral pe primul loc se află, la ega
litate, cu cite 133 p, Hubert 
Neuper (Austria) și Armin Kog
ler (Austria) © Iugoslavul Bojan 
Krizaj a furnizat una din marile 
surprize ale actualei „Cupe Mon
diale" cîștigînd la Wengen (Elve
ția) proba de slalom special, în 
timp ce marele favorit suedezul 
Ingemar Stenmark, s-a clasat pe 
locul trei. Locul doi a fost ocu
pat de Marc Glrardeli (Luxem
burg), în vîrstă de 17 ani.

ȘAH • In turneul de la Jaice 
(Iugoslavia), după 11 runde con
duce Nona Gaprindașvili (U.R.S.S) 
cu 7'/2 puncte, secundată de Ta
tiana Lemaciko (Bulgaria) — 
6’/2 puncte. • In turneul interna
țional de la. Linares (Spania) 
după 6 runde conduce campionul 
mondial Anatoli Karpov cu 5 p, 
urmat de Christiansen și Ribli 
4,5 p. în runda a 6-a Karpov a 
cîștigat la Christiansen, Portisch


