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Șl ÎN 1981, NADIA COMĂNECI DOREȘTE
SĂ RĂMÎNĂ... NADIA COMĂNECI, 

ADICĂ CEA MAI BUNĂ GIMNASTĂ A LUMII
între perioada de 

tratament la Băile 
Felix, de la înce
putul lui ianuarie, 
și o alta de refa
cere și pregătire 
fizică la munte, 
multipla campioa
nă olimpică de 
gimnastică Nadia 
Comăneci s-a aflat 
cîteva zile la Bu
curești, în mijlocul 
familiei, unde am 
găsit-o și am ru
gat-o să ne acorde 
un interviu.

— Cum te simți, 
Nadia, după un 
1980 atît de încăr
cat. la finele că
ruia a trebuit să 
faci si operația de 
apendicită pe care 
ai amînat-o din 
luna iunie, dinain
tea Jocurilor O- 
limpice 7

— Intr-adevăr, a- 
nul trecut a fost 
pentru mine ex
trem de greu, cu 
probleme nume
roase și diverse. 
Este suficient să 
menționez doar că 
a trebuit să mă 
pregătesc temeinic 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Moscova, am susținut cu succes 
examenul de bacalaureat și a- 
poi, in toamnă, pe cel de ad
mitere la I.E.F.S. și, dacă-ml 
îngăduiți, pat trece in bilanțul 
succeselor mele și obținerea, 
în ultimele zile ale anului, a 
permisului de conducere auto. 
Dar, aproape că am uitat și 
greutățile, și satisfacțiile anu
lui trecut. Acum mă preocupă 
deja evenimentele care mă aș
teaptă în viitorul apropiat. Am

în campionatul masculin de șah

TITLUL SE VA DECIDE DUPĂ
MECIUL DE BARAJ GHINDĂ -SUBĂ>

Mihai Ghindă (in picioare) ur
mărește jocul lui Mihai Șubă, 
viitorul său adversar in meciul 
de baraj pentru desemnarea 
campionului de șah al țării

Foto: Dragoș NEAGU
Nici ultima rundă a acestei 

finale a campionatului mascu
lin de șah n-a reușit să-i de
partajeze pe cel doi fruntași ai 
clasamentului, marele maestru 
Mihai Șubă și maestrul inter
național Mihai Ghindă. Ei au 
abordat în mod diferit parti
dele pe care le susțineau în 
reuniunea a 17-a a întrecerii. 
Ghindă (cu negrele) a remizat 
repede cu Stoica. Șubă, în 
schimb, deținând avantajul pri
mei mutări la Vaisman, a fă
cut toate eforturile ca să-1 
fructifice. A rezultat o luptă

Mblfotnu Hunei Bar*
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Muntele înseamnă refacere, pregătire fizică 
generali, acumulări prețioase pentru vi

itoarele antrenamente de sală.
Foto : I. MIHĂICĂ

fost timp de două săptămini la 
Băile Felix, împreună cu lotul 
care se pregătește pentru Uni
versiadă, iar acum, după cum 
vedeți, îmi pregătesc bagajele 
pentru o perioadă de pregă
tire fizică la munte, cu același 
colectiv de fete.

— înțeleg din aceasta că 1981 
va fi un an competițional bo
gat pentru gimnasta care ds 
mai bine de cinci ani dețin» 
capul de afiș al tuturor marilor 
întreceri mondiale.

foarte Încordată. Vaisman sa
crificând un piOn pentru ini
țiativă, pe care a și avut-o. 
Dar, cînd cele 40 de mutări 
fuseseră efectuate și timpul re
gulamentar de joc epuizat, po
ziția era egală. Remiză ! Așa
dar, conform regulamentului, 
cei doi jucători vor susține un 
meci de baraj de 4 partide, a 
cărui dată de desfășurare va fi 
stabilită ulterior.

O victorie foarte prețioasă a 
obținut Ștefanov, cu negrele, 
la Negulescu, după o partidă 
extrem de agitată și încheiată 
intr-o reciprocă criză de timp. 
Foișor l-a întrecut pe Radovici, 
intr-o întilnire de asemenea 
interesantă. Partidele Ghițescu 
— Biriescu, Stanciu — Pavlov, 
Griinberg — Pușcașu și Ungu- 
reanu — Ionescu s-au încheiat 
repede remize. S-a întrerupt 
(într-o poziție extrem de com
plicată) intilnirea Ciocâltea — 
Ciolac, care urmează să fie 
reluată. astăzi dimineață.

Clasamentul este următorul : 
GHINDA și ȘUBĂ 12, Pavlov 
10, Ștefanov 9lA, Ghițescu, 
Griinberg, Stoica 9, Negulescu, 
Stanciu, Ungureanu 8'A, Cio
câltea 8 (1), Foișor, Pușcașu 8, 
Biriescu, Ionescu, Radovici, 
Vaisman 7, Ciolac 4 (1). (Pînă 
la calcularea coeficienților So- 
nneborn — Berger, concurenții 
aflați la egalitate de puncte au 
fost trecuți in ordine alfabe
tică).

Astăzi, la ora 12, la sediul 
Clubului central de șah, va 
avea loc festivitatea de închi
dere a campionatului.

Valeriu CHIOSE

— Fărd îndoială. Sint pe de
plin sănătoasă, mă aflu intr-o 
tonifiantă dispoziție, Jocurile 
Olimpice de la Moscova mi-au 
dat multă încredere in forțele 
mele, am convingerea că mai 
am încă un cuvint de spus in 
gimnastica mondială și, ca a- 
tare, doresc ca Și anul acesta să 
mă număr printre cele mai 
bune gimnaste ale lumii. A- 
ceasta înseamnă că voi lua 
startul la Universiada de la 
București, unde țintesc desigur 
locul I la individual compus 
și alte medalii de aur in fina
lele pe aparate, iar in toamnă, 
voi încerca să adaug palmaresu
lui meu titlul de campioană mon
dială absolută, care-mi lipsești 
deocamdată. Am un plan de 
pregătire special, voi învăța 
elemente noi, în concordanța 
cu cerințele actuale ale codului 
internațional de punctaj, șl 
sper că voi avea prilejul să 
ofer încă multe satisfacții nu 
meroșilor mei admiratori din 
întreaga lume.

— Pentru că vorbim de parti
cipări la concursuri internațio
nale, de succes, revin la o 
problemă pe care am mai abor
dat-o în convorbiri anterioara 
Cui crezi că datorezi succesele 
tale excepționale, care au avui 
un atît de puternic ecou în 
întreaga lume, determinînd 
sute și mii de fetițe din nume
roase țări să practice astăzi 
gimnastica ?

— Desigur, nu e simplu dl 
răspuns scurt la o asemenea 
întrebare. Datorez foarte mult 
antrenorilor care mi-au îndru
mat pașii și m-au ajutat să-mi 
valorific talentul. Datorez foar
te mult condițiilor minunate 
pe care le-am avut întotdeauna 
la dispoziție, la Onești, la Deva 
sau in Capitală. Dar cred ci 
cel mai mult datorez familiei 
mele, de care am fost întot
deauna strins legată și din 
mijlocul căreia am lipsit nu
mai atunci tind in-am aflat in 
turnee peste hotare. Cred că se

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 2-3)

TENISMANII SE CONSIDERĂ DE PE ACUM ÎN COMPETIȚIE-
în dimineața de 20 iulie — 

au mai rămas, deci, aproape 
șase luni pînă atunci — vor 
intra în concurs, în cadrul U- 
niversiadei ’81 șl tenismanii. 
Dar cei 7 jucători selecționați 
în lotul României, alături de 
antrenorul emerit Alexe Bar-

După orele petrecute in sală, in fața fileului, o parte din mem
brii lotului reprezentativ efectuează obișnuitele alergări pentru 
pregătirea fizică. In fotografie (de la stingă) : Emil Hnat, Liviu 
Mancaș, prof. George Cerbu (care se ocupă de pregătirea fizi

că a lotului). Florin Segărceanu fi Andrei Dîrzu.

Finalele „DACIADEI" la biatlon

JUNIORII DE LA A.S.A. Șl C.S.Ș. M. CIUC 
Învingători la ștafete

POIANA BRAȘOV, 27 (prin 
telefon). Minus 8 grade, vînt 
in rafale, ninsoare slabă, iată 
condițiile penultimei zile a fi
nalelor „Daciadei" și campio
natului național de biatlon, în 
care s-au desfășurat întrecerile 
de ștafetă (3 X .7,5 lan) ale ju
niorilor mici și mari. întrege- 
rea juniorilor mari a fost do
minată clar de ținerii sportivi 
de la A.S.A. BtășOv care au 
condus cursa din cap în cap și 

Vasile Bejenariu (nr. 14), campionul probei de viteza (20 km) 
a seniorilor, evoluînd in poligon la întrecerile de biatlon ale 
„Daciadei".

Foto : N. DRAGOȘ
au terminat cu un avantaj sub
stanțial, față de următorii cla
sați, reprezentanții clubului 
Dinamo. învingătorii au avut 
în primul- schimb pe fostul di- 
namovist Ipsif Luțea, care a 
„mers“ bine la fond, a tras fă
ră greșeală în poligon, și-a de
vansat categoric partenerii de 
întrecere și a predat ștafeta 
după 33:42, colegului său Mihai 
Barbu — cîștigătorul probei in
dividuale. Acesta, dorind parcă 
să-și onoreze titlul individual, 
cucerit cu cîteva zile în urmă, 
a alergat foarte bine, nu a ra
tat nici un foc în poligon și a 
transmis ștafeta după 31:58 ul
timului schimb, Gheorghe Ber- 
dar. Reprezentantul A.S.A.

A FOST ALCĂTUIT PROGRAMUL 
„CUPEI FEDERAȚIEI" LA HOCHEI
Forul nostru de specialitate a 

stabilit programul apropiatei e- 
diții a „Cupei Federației" la 
hochei, la startul căreia se pre
zintă, după cum am anunțat, 
formațiile T. J. Gottwaldov 
(Cehoslovacia), Avtomobilist 
Sverdlovsk (U.R.S.S.), prima re
prezentativă a țării și selecțio
nata noastră olimpică.

Iată programul jocurilor, 7 

dan, care se ocupă de pregăti
rea lor, se consideră de pe a- 
cum... în competiție. De aceea 
ei folosesc fiecare zi de antre
nament. fiecare meci oficial in
tern sau internațional pentru 
ca ziua startului să-i găsească 
în formă sportivă maximă. în 

bucurîndu-se de avantajul sub
stanțial acumulat de colegii săi, 
a schiat mai relaxat, și-a per
mis chiar și o tufă de pena
lizare, din cauza unui foc ratat 
la poziția culcat, dar și-a adus 
echipa la victorie fără proble
me.

Juniorii mici au avut în re
prezentanții clubului școlar din 
Miercurea Ciuc lideri autoritari, 
ei instalindu-se încă din start 
la conducerea între""- ’'

REZULTATE TEHNICE, ju- 
nioni mari, ștafeta 3 X 7,5 km : 
1. A.S.A. Brașov (I. Luțea, M. 
Barbu, Gh. Berdar) lh 39:03 (1). 
— campioană națională, 2. Di
namo Brașov lh 47:11 (7) (Gh. 
Sumedrea, M. Stoian, V. Mag
da), 3. A.S.A. II Brașov (P. Do- 
breanu, L. Nagy, G. Kiss) lh 
50:54 (16) ; juniori mici, 3 X 
7,5 km : 1. C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc (I. Lestyan, S. Csedo, L 
Nagy) lh 48:17 (10) — campioa
nă națională, 2. A.S.A. Brașov 
lh 53:40 (9). 3. Brașovia lh 
54:15 (9). 4. C.S.Ș. Rișnov lh 
54:16 (13).

Mîlne (n.r. azi) are loc Ultima 
probă, cea de ștafetă 4 X 7,5 
km, seniori.

Paul IOVAN

FEBRUARIE ; ora 15 : România 
— România (sel. olimpică) ; ora 
17 : T. J. Gott'-valdov — Avto
mobilist Sverdlovsk ; 8 FE
BRUARIE : România (sel. o- 
limpică) Avtomobilist Sverd
lovsk ; România — T, J. 
Gottwaldov ; 10 FEBRUA
RIE : România (sel. olimpică) — 
T. J. Gottwaldov ; România — 
Avtomobilist Sverdlovsk.

planul federației noastre de 
specialitate, recenta competiția 
de tenis pe Teren acoperit ..Cu
pa Unirii", desfășurată în mu
nicipiul Deva, a fost conside
rată una din etapele interme
diare importante. în această 
ordine de idei, antrenorul A. 
Bardan ne spunea : „Echipa
noastră de tenis știe că are de 
apărat un palmares bogat și. în 
același timp, onorant de me
dalii și titluri cucerite Ia trecu
tele Jocuri Mondiale Univer
sitare. Este și motivul pentru 
care Florin Segărceanu, Andrei 
Dîrzu, Liviu Mancaș, Laurențiu 
Bucur, Adrian Marcu, Cristi- 
ncl Ștefănescu și Emil Hnat an 
primit obiective și parametri 
preciși în ceea ce privește pregătirea".

Desigur. în zilele întrecerii se 
va vedea cine și cît s-a pre
gătit pentru marele examen al 
Universiadei. Dar dacă este 
adevărat — si este — că acum 
își pregătește bunul gospodar 
căruța pentru vară, să notăm 
și noi. pe scurt, ce acumulări 
a făcut fiecare din cei 7 tenis
ul ani în aceste zile de iarnă. 
Florin Segărceanu a depășit 
forma mai slabă din ultima ne-

lon GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3)



CUPA C.S.O. SINAIA** LA SANIE

După 
norul

șl ta competiții.
★

Haldan, coleg de ge- 
cu Judith (născut la

ÎN AVANPREMIERĂ

canu 
canții _ _
Octavian Sorsea si Remus Ră- 
dulescu (vîrsta fiecăruia din
tre ei nu depășește 11—13 ani) 
— toți component! ai lotului 
de juniori n al țării, și ne 
gtndeam că nu se poate ca

antrenament, micii hocheiști de la Petrolul și antre- 
lor, Constantin Curelaru, au venit satisfăcuți în fața 

obiectivului aparatului de fotografiat.
șl Florin T&nase, ata- 

Gheorghe Dragomir,

Finalele „Daciadci" ți ale campionatelor naționale

S

.1X1,

RELUAREA DIVIZIEI
DE TINERET • LA VOLEI

GIMNASTA A LUMII

Pi
li

Așa arată sal 
dintr-un foi

r. 
d<

NADIA COMANECI, ADICĂ CEA MAI BUNA

în final, o fotografie împreu
nă, apoi... „la revedere". Ia 
concursurile anului 1981 !

Modesto FERRARINI

Șl PLOIEȘTIUL
In familia hocheiului, micii 

sportivf de la Petrolul Plo
iești sînt mal puțin cunoseuți. 
Dar avem convingerea că 
acest seml-anonimat nu va 
dura mult. Și iată de ce. Com- 
ponențli echipei, buni patina
tori, unii dintre el foarte buni, 
sînt acum pregătiți de un an
trenor — fost jucător al echi
pei Steaua — Constantin Cu- 
relarn, care a făcut o adevă
rată pasiune din a crește ho
cheiști de valoare. Ne spunea 
antrenorul acum cîteva zile : 
„Avem condiții excelente la 
clubul Petrolul, patinoarul ar
tificial ne stă la dispoziție ori 
de cîte ori dorini să facem 
antrenamente, astfel că nouă 
ne rămîne doar să muncim”.

Cînd am vizitat-o, la un 
antrenament, echipa de hochei 
de la Petrolul tocmai se în
torsese după un turneu des
fășurat la Suceava. Luase par
te la primul tur al campiona
tului național de speranțe, 
unde a jucat 5 meciuri (două 
pierdut? și trei cîștigate) și 
antrenorul, proflttnd de o mi
că pauză, continua să le spu
nă jucătorilor săi ce au făcut 
bine și ce nu în timpul tur
neului sucevean. îi priveam 
pe clțiva dintre midi hoche
iști — portarul George Mines-

i, fundașii Bogdan Rădu-

POATE CREȘTE HOCHEIȘTI!
Ca o avanpremieră la fina
le „Daciadei" și ale campio

natelor naționale de sanie care 
se desfășoară, astăzi, și mîine 
(în ambele zile, de la ora 14), 
pe pîrtia de pe muntele Furni
ca, a avut loc tradiționalul 
concurs de sanie dotat cu „Cu
pa C.S.O. Sinaia". întrecerile 
au beneficiat de condiții atmos
ferice ideale pentru acest sport: 
ger și cer senin. în disputa se
nioarelor, pe locul I s-a cla
sat Carmen Popovici (I.E.F.S.), 
actuala deținătoare a titlului 
de campioană a tării; la băieți, 
a cîștigat Ion Apostol (A.S. 
Armata Brașov), unul dintre 
favoriții finalelor „Daciadei".

Clasamente : senioare : 1.
Carmen Popovici (I.E.F.S.) : 
1:39,332 ; 2. Maria Maioru
(C.S.O. Sinaia) 1:39,764 ; 3. Ga
briela Haja (C.S.Ș. Vatra Bor
nei) 1:39,923 ; 4. Elena Stan

(C.S.O.) 1:40,017 ; 5. Adriana
Stoian (I.E.F.S.) 1:44,534 ; 6.
Florentina Nicoară (I.E.F.S) 
1:45,345 ; seniori : 1. I. Apostol 
(A.S.A.) 1:36,909 ; 2. Cr. Picio*  
rea (A.S.A.) 1:37,880 :
Dumitrescu (A.S. A.)
4. D. Comșa (C.S.Ș.)
5. C. Rădueanu
1:39,666 ; 6. I. Ispas
1:40,104.

în afara finaliștilor 
dei" și ai campionatelor națio
nale, astăzi vor efectua cobo*-  
rîri (de antrenament însă) oas
peții participanti la concursul 
internațional de sanie „Cupa 
Bucegi" (care va avea loc sîm- 
bătă și duminică), sportivi din 
Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia și U.R.S.S.

Tot astăzi, de la ora 10, se 
vor desfășura coborîrile cu bo
bul de 2 persoane pentru 
pa C.S.O. Sinaia".

V. FELDMAN

; 3. Gh. 
1:39.068 ; 
1:39,551 ;
(C.S.O.) 
(A.S.A.)

„Dacia-

peste cîtiva ani hocheiul de 
performanță din țara noastră 
să nu se îmbogățească cu un 
nume sau mai multe din cele 
20 pe care le are acum 
cheiul juvenil ploieștean. fRUMOASA SERBARE SPORTIVA A AUTOMOBIEIȘIIIOR

DOUA TALENTE DE EXCEPȚIE ALE TENISULUI DE AAASA
Elevă in clasa a X-a a 

ceulul Industrial nr. 3 Arad, 
cu rezultate bune la învățătu
ră, Judith promite să se a- 
firme tn tenisul nostru de ma
nă, avînd cite ceva din sti
lul de joc al Evel Ferenczi 
(forță, spirit ofensiv) șl al 
Măriei Alexandru (orientare 
tactică), pe fondul unei am
biții remarcabile la antrena
mente

în timp ce mașinile cu care 
s-a concurat anul trecut In 
campionatele de automobilsm 
stăteau liniștite în garaje, ma
joritatea cu motoarele desfăcu
te, piloții și navigatorii acesto
ra s-au lntîlniț la festivitatea 
organizată — ca în fiecare an 
— de către Automobil Clubul 
Român. O sărbătoare tradițio
nală de bilanț a sportivilor 
fruntași automobilism

T. Molnar (o promisiune... de 
pe malurile Begâi, cu două tit
luri). Splendidă este perfor
manța piloților de la I.A. Da
cia Pitești care au făcut ca e- 
chipa lor să primească titlul la 
toate cele 3 campionate repu
blicane : viteză pe circuit. în 
coastă și raliuri. Premii deose
bite : echipajul I.. Matei — 
Gh, Mihăilescu — cupa de cam
pioni balcanici la clasă.

Două tinere speranțe s-au 
Impus atenției In anul com- 
petițional 1980 la tenis de ma
să : Judith Borbely șl Paul 
Haldan.

Juditb Borbely — „Fințl”, 
cum • alintă actualele colege 
de la C.S. Arad — s-a năs
cut la Tîrgu Mureș, la 14 sep
tembrie 1965 și a Început să 
învețe tenis de masă cu ta
tăl ei. muncitorul tlmplar Ioan 
Borbely. O vreme a lucrat cu 
antrenorul Ștefan Szentivănyi, 
la „Electromureș”, apoi la fos
ta secție a asociației „Comer
țul” Tg. Mureș, cu antrenorul 
Alexandru Verzar, unul din
tre cei mai pricepuțl selec
ționeri șl antrenori de copil, 
care a impus-o pe Judith, ca 
și pe colega ei Olga Nemeș- 
Tița. ta rindurile jucătoare
lor de vîrsta lor. Din septem-

brie 1979 Juditb a fost trans
ferată la C.S. Arad, la antre
norul Emil Prokopecz. Un ac
cident stupid (jucîndu-se cu • 
prietenă, s-a tăiat grav ta- 
tr-un geam la mina dreaptă) 
era s-o despartă definitiv de 
sportul îndrăgit. Dar grija și 
competența doctorilor Wilhel
mina Burulean și Alexandru 
Pop, din Arad, au redat-o pe 
fetiță tenisului de masă. Cu 
• tncrlncenare rară, benefici- 
tad de sprijinul colegelor, an-, 
trenorulul și al colaboratorilor 
acestuia, Judith a recuperat 
timpul pierdut și lat-o la cam
pionatele Individuale de... se
niori. ta pofida celor 15 ani 
*1 săi, pe podium: locul 1 la 
dublu feminin (cu Gabriela 
Radar) șl locul 3—4 la dublu 
mixt (cu Eugen Florescu).

Paul 
nerație
8 aprilie 1965), este, la 15 ani, 
titular în echipa „mare" • 
Universității Craiova. A tn- 
eeput cu prof. Vlrgtl Bălan — 
unul dintre cei mai prolific! 
antrenori — ta decembrie 1974, 
reușind să ajungă campion 
republican la copii după 3 ani. 
Alte 2 titluri a cîștigat la e- 
ehlpe copil, 2 la juniori șl uri 
loc 3 la individualele de ju
niori din 1980. Paul Haldan 
se poate mtadrl cu o victorie 
la Simian Crișan, campionul 
de seniori ,.en titre”. Bun la 
învățătură (este elev ta clasa 
a X-a a liceului „Nicolae Băl- 
cescu” din Craiova), conștiin
cios, cu o voință excepțională 
șl «n remarcabil spirit de e- 
chlpă. dotat eu o deosebită 
tademlnare și • viteză apre
ciabilă. Paul Haldan are toa
te condițiile — ne asigură 
prof. Virgil Bălan — să ajun
gi un jucător valoros, com
petitiv pe plan internațional.

Mircea COSTEA

(Urmare din pag. 1)
știe foarte bine ci. pînă in 
1978, am trăit ți am practicat 
gimnastica la Onești, întot
deauna urmărită cu grijă de 
părinții mei cu interes ți sa
tisfacție de fratele meu mai 
mic, Adrian Apoi, la Deva, 
familia m-a urmat, de aseme
nea, mama mea fiindu-mî cel 
mai intim sfătuitor. Acum, aici 
la București, in noua noastră 
locuință, după cum vedeți, sin- 
tem, ca de obicei, împreună și 
acest fapt îmi dă o mare sa
tisfacție, mă stimulează pentru 
o activitate susținută. Nu vă

mai spun de marea bucurie pe 
care am încercat-o atunci cînd 
mama s-a aflat cu mine in 
străinătate. Parcă-i distingeam 
aplauzele din ovațiile entuzias
te ale unei săli de zeci de mii 
de spectatori.

— Constat cu oarecare sur
prindere că îți mai plac incă 
păpușile, cărora le-ai rezervat 
și aici, in noua locuință, un 
spațiu special. Cum se împacă 
aceasta cu noile preocupări ale 
Nadiei Comăneci, astăzi adultă.

— Cum aș putea si uit anii 
frumoși ai copilăriei, eu atîtea 
minunate amintiri, cu atîtea 
clipe extraordinare, de eare-ți

viața. Chiaraduci aminte toată viața. Chiar 
daci o bună parte din timpul 
meu a trebuit să-l 
trenamentelor, știți , 
că atunci cînd veneam . _
mă jucam cu fetițele de vîrsta 
mea, cu colegele de sport, fi 
• de acum publici marea mea 
pasiune pentru păpuși, pe care 
le-am colecționat din toată lu
mea. Le păstrez pentru că îmi 
amintesc de un concurs, de un 
oraș, de o țari, de un prieten 
și cred că nu mă voi 
despărți niciodată de 
amintiri dragi.

— Pentru că ne aflăm

afectez an- 
prea bine 

acasă

putea 
aceste

TLNISMANII SE CONSIDERĂ DE
(Urmare din pag. 1)

rioadă. Urmare a faptului că 
zilnic, după lecțiile complete de 
antrenament, exersează 200—300 
de servicii, el și-a îmbunătățit 
substantial această lovitură de 
bază. In plus, puterea lui de 
concentrare a crescut. Despre 
Andrei Dîrzu, antrenorul său 
ne spune : „După meciul din 
vara trecută cu echipa Angliei, 
din cadrul «Cupei Davis», An
drei se maturizează in joc de 
la o zi Ia alta și ceea ce mă 
satisface îndeosebi este faptul 
că se pregătește cu foarte mul
tă conștiinciozitate". Dîrzu și-a 
Îmbunătățit mult gîndirea tac
tică. se menține In vîrt de 
formă de 3—4 luni, garanție 
că este capabil să facă eforturi 
fizice și psihice pe o durată 
mai mare de timp. Adrian Mar- 
eu este dotat cu multe calități 
pe care abia acum Începe să si 
le pună în valoare, ceea ce face 
ca loviturile sale de bază (ser
viciul, returul și voleul), corect

PE ACUM ÎN COMPETIflf...
executate, să-i permită un pro
gres rapid. Antrenorul A. Bar- 
dan este de părere că Marcu 
va deveni. încă anul acesta, ju
cător de bază în echipa națio
nală. Liviu Mancaș, Laurențiu 
Bucur, Cristinel Ștefănescu și 
Emil Hnat s-au integrat în lo
tul lărgit, fiecare avînd calități 
care îl recomandă ca pe o per
sonalitate tenisistică distinctă. 
Firește, fată de ceea ce am 
văzut noi la Deva și fată de 
constatările antrenorului echi
pei naționale, întregul lot mai 
are incă mult de muncit jucă
torii lotului știind exact asupra 
cărei laturi a procesului in- 
structiv-educativ trebuie să in
siste. Dealtfel, un prim exa
men al stadiului lor de pre
gătire în vederea Universiadei 
’81 va fi meciul pentru „Cupa 
Davis" cu echipa Braziliei, 
competiție care va avea loc 
tot pe teren acoperit, urmînd 
ca odată cu trecerea în aer 
liber să înceapă cea de-a doua 
etapă pentru susținerea marelui 
examen din iulie.

... _  ____  la în
ceput de an și de sezon com- 
petițional, care poate aduce 
noi succese școlii românești de 
gimnastică, m numele cititori
lor noștri, iți dorim Nadia, un 
an bogat, noi performanțe de 
răsunet in marile competiții 
ale Iul 1981. demne de numele 
și de renumele Nadiei Comă
neci.

karting, la care aceștia 
pentru a primi distincțiile (me
dalii, cupe, diplome) cucerite 
într-un an de activitate. I-am 
văzut cu acest prilej, ureînd pe 
scenă (este vorba de ocupanții 
locurilor I—III), pe temerarii 
care ne-au entuziasmat prin 
măiestria și curajul lor. demon
strate în cursele de viteză pe 
circuit, viteză în coastă sau 
raliuri, majoritatea acestora 
din urmă desfășurate noaptea. 
Mai întîi au fost premiati 
„kartiștii", intre care campionii 
Renatc Fuss, M. Osîoin, U. 
Sverak, E, Petrescu, L. Ștefan 
și echipa Unirea Tricolor Bucu
rești.

Au urmat automobillștii. Nu 
vom aminti numele tuturor 
celor premiați, ci doar pe cele 
ale unora dintre campioni, că
rora le prezentăm felicitări : 
M. Alcxandrescu (alergător ta
lentat, descoperit cu prilejul 
concursurilor „Daciadei", care 
a cucerit două titluri), Gh. 
Urdca (excelent conducător de 
kart, devenit, după cum se 
vede, un bun automobilist), R. 
Dumitrescu (un cunoscător de
osebit, fiul multiplului cam
pion de automobilism Marin 
Dumitrescu), N. Grigoraș (un 
palmares de excepție : anul 
trecut a cîștigat... 7 titluri de 
campion), B. Ursu și M. Ilicaie 
(ambii de la ItîMT București, 
cu reușite în perfecționarea Da
ciei 1300), I. Olteanu șl Șt. 
Iancovici (dintre cei mai in 
virstă, foarte puternici Încă, 
atît în țară cit și peste hotare),

ACUM, LA TUȘNAD
sign-Un concediu petrecut acum la Tușnad reprezintă cu 

ranță o sursă de sănătate.*
Stațiunea este renumită pentru tratarea bolilor 

(tonale ale sistemului nervos central și a afecțiunilor 
râtului cardiovascular, dar și pentru aerul său puternic ozo- 
nat, bogat în aerosoli rășinoși și ioni negativi.
• Amatorii sporturilor de iarnă găsesc aici toate condi

țiile pentru a practica sportul dorit : schi, patinaj, săniuș.
• Oaspeții stațiunii au la dispoziție o bibliotecă, cinema

tograf, piscină, precum și posibilitatea parcurgerii unor tra
see turstice în locuri de un pitoresc aparte.

Baza materială cuprinzătoare, formată din hoteluri și 
vile, unități moderne de alimentație publică recent con
struite, constituie un argument convingător pentru a vă 
petrece vacanța sau a urma o cură balneară eficace în sta
țiunea Tușnad în această perioadă.

Locuri puteți obține de la agențiile șl filialele oficiilor 
județene de turism din întreaga țară, precum și de la fi
lialele I.T.H.R. București.

func- 
apa-

A Început returul in Divizia 
„B“ — tineret Ia volei, lată re
zultatele înregistrate în meciurile 
de duminică: FEMININ, seria I: 
Voința Buc. — Penicilina II Iași 
3—0, Braiconf Brăila — I.T.B. 3—9 
C.S.Ș. Suceava — Ceahlăul 
Neamț 3—1, Prahova Ploiești 
Spartac Buc. 3—1; seria a II-a: 
Albatros Constanta — Chimia Rm. 
Vîlcea 3—1, Universitatea Timi
șoara — Dacia Pitești 3—9, Con
fecția Buc. — A.S.S.U. Craiova 
3—1, Calculatorul Buc. — Chimia 
Tr. Măgurele 3—9; seria a III-a: 
Constructorul Arad — G.I.G.C.L. 
Brașov 3—2, C.S. Zalău — Textila 
Cisnădie 3—9, Metalotehnica Tg. 
Mureș — C.S.M. Sibiu 1—3, Cor- 
vinul Dacia Deva — Olimpia O- 
radea 3—2. MASCULIN, seria I: 
C.S.M. Suceava — Vulcan Buc. 
3—9, Constructorul Brăila — 
PECO Ploiești 3-r9, Politehnica 
Iași — Relonu] Săvl: * 0—3,
Steaua H Buc. — Electra Buc. 
3—2; seria a Il-a: I.O.R. Buc. — 
SARO Tîrgoviște 2—3, Progresul 
Buc. — Electroputere Craiova 
3—3, Calculatorul Rm. Vîlcea — 
Petrolul Ploiești 3—1, I.C.I.M. Bra
șov — Metalul Hunedoara 3—9; 
seria a m-a: Voința Zalău — 
Voința Alba Iulla 3—2. Motorul 
Bala Mare — „U“ Cluj-Napoca 
3—0. Constructorul Arad — Elec- 
tromureș Tg. Mureș 3—1, C.S.U. 
Oradea — Oțelul Oraș Dr. Petru 
Groza 3—1. (Corespondenți: N. 
Mateescu, Gh. Lazăr, O. Gnțu, C. 
Crețu, P. Giornoiu, M. Macovei, 
G. Rlzu, I. Mlndrescu, V. Secă- 
reanu, O. Bălteanu. G. Tamaș, A. 
Szabo, N. Străjan. I. Domtița. V. 
Săsăranu, P. L&rjncz, I. Simion),
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LOTO-PRONOSPORT INFORft
AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE ?
dinTragerile obișnuite Loto 

noul an continuă seria marilor 
succese la acest tradițional sis
tem de joc. Alături de numeroa
sele cîștiguri substanțiale in 
bani, In luna ianuarie s-au obți
nut, pînă în prezent, 11 AUTO
TURISME „Dacia 1300", care au 
revenit următorilor participant! : 
Dumitru Ion (corn Basarabi, jud. 
Olt), Stoinescu Nicolae (Focșani), 
Vlca Vasile (Cîmpina). Hatcaraia- 
nu Constantin (Ploiești), OrlovsChj

Nicolae (Focșani), 
(Odorhel), Saps on 
iova), Hertug Glî 
Greci, jud. Tulcea 
rin, Cătălin NIco 
Mircea (București) 
tragerea de vinei 
1981, puteți obține 
mănătoare. Agenții 
sport vă mai stai 
NUMAI ASTAZI - < 
tru a vă încerca ’

Tragerea obișnuit 
de astăzi, 23 tanua 
levlzează în direc 
la ora 17,59.



Initiative

LA CARAIMANUL BUȘTENI
JELE MUNCH LOR

rf din Bușteni, a asociației Caraimanul; 
de materiale, un lăcaș pentru sănătate !

Foto : Victor ZBARCEA-Bușteni
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Și astfel, buștenarii — care 
dispuneau de un frumos sta
dion — au acum și o sală de 
sport, modernă, cu încălzire 
centrală, grup social adecvat, 
prilej de relansare a activi
tății sportive a celor de la 
„Caraimanul" : pe lingă divi
zionara „C“ la fotbal și nu
cleul de tineri boxeri (pregătit 
de un muncitor din întreprin
derea de hîrtie, Iulian Crîm- 
piță) se dorește să se iasă din 
anonimat și la volei, handbal și 
tenis de timp. Condiții exista! 
Sala de sport din Bușteni este 
folosită din plin, după un pro
gram care, cum ne asigură Ion 
Bălan, administratorul ei, „mul
țumește pe toată lumea".

Ceva mai mult, răspunzînd 
unor cereri venite din afară 
(din partea Clubului sportiv 
școlar din Ploiești, a lotului de 
tenis al Centrului universitar 
București și a lotului național 
de volei), cei de la Caraima
nul Bușteni au fost în măsură 
să le asigure și acestora, in 
vacanța de iarnă a elevilor și 
studenților, citeva „poziții" de 
lucru.

în ce ne privește, avem toa
te temeiurile să credem că, 
beneficiind de o excelentă 
bază materială, tineretul din 
Bușteni, receptiv la fenomenul 
sportiv de masă, va fi in mă
suri. acum, să se Înscrie Ia 
fel de convingător și ta sfera 
performanței...

T. BRADEȚEANU
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„ȘEPCILE ROȘII" SPRE COTA SI MINUSURILE
ANULUI TRECUT1 ECHIPEI LUI IVANSUC SI P. EMIL 

I

de 
cit 
ori 
am

„Șepcile roșii" încheie la sfîrși- 
tul săptămînii stagiul din Poiana 
Brașovului. A fost o perioadă de 
lucru cu eforturi mari, pe care 
antrenorul secund Anca o suge
rează foarte bine cînd spune: 
„Ca unul care a prins echipa ve
che, cu Ivansuc și Rcmus Cîm- 
peanu, iar apoi echipa „de mij
loc* *,  cu Uifăleanu, Oprea și Bar
bu, pot spune cu mîna pe inimă, 
după 10—12 ani. că băieții 
astăzi lucrează de două ori 
echipa de mijloc șl de trei 
cît *ăi  bătrîni», din care 
făcut șl eu parte*.

• TURNEUL SECUND din ca
drul celui de al doilea tur al 
Diviziei școlare șl de juniori se 
va desfășura între 30 ianuarie și 
1 februarie. în următoarele orașe 
(în ordinea seriilor): masculin; 
Mediaș, Sibiu, Ploiești, Iași ; fe
minin: Tg. Mureș, Timișoara, Rm. 
vfieea, București.

• REZULTATE DIN DIVIZIA 
DE TINERET; MASCULIN:

Automatica Alexandria — Poli
tehnica n Iași 76—64 (42—38), U- 
nivensitatea II Cluj-Napoca — Vo
lanul Satu Mare 68—65 (32—31),
Chimia Craiova — Politehnica 
C.S.Ș. 2 București 82—75 (50—41), 
Academia militară — Comerțul 
Lie. „Bolyai- Tg. Mureș 74—56 
(52—22), R A MIRA Baia Mare — 
Voința Timișoara 94—42 (54—25).
Jiul Știința Petroșani —. Știința 
Mediaș 89—63 (47—24); FEMININ: 
CJ3.Ș. Ploiești — Confecția C.S.Ș. 
Unirea Iași 64—75 (27—33), P.T.T. 
București — Sănătatea I.P.G. Plo
iești 58—65 (24—29), C.F.R. Cra
iova — C.S.Ș. Rm. Vîlcea 51—50 
(18—29). (Corespondenți: M. Radu, 
Șt. Gurgui, O. Guțu, V. Săsăranu, 
A. Slăbii, O. Bălteanu, A. Soare, 
Fi. Dumitru)

CIȘTIGURLE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 IANUA

RIE 1981

Categoria 1 : (12 rezultate) 2 
variante 100% a 40.215 lei și 
19 variante 25% a 10.054 lei ;

Categoria 2 : (11 rezultate) 
136,25 variante a 2.193 lei ;

Categoria 3 : (10 rezultate)
1.091,50 variante a 411 lei.

Cîștigurile de 40.215 lei de la 
categoria 1 jucate 100%, au re
venit participanților PETRU 
GALE din Arad și TUTO MI
HAIL din Timișoara.

Afirmația lui Anca a fost ilus
trată — între altele — șl în ca
drul unui antrenament în Poiană, 
unde repetările de sprint prelun
git „la vale" șl „la deal“ se sol
dau cu un puls de 200. cu ten
dință de depășire. Erau prezenți 
toți jucătorii din lot, minus por
tarul Lazăreanu, care nu s-a pre
zentat la pregătiri, el lnvocînd 
anume dificultăți pe care antre
norii le pun mai curlnd în legă
tură cu faptul că „U*  are o si
tuație dificilă la capitolul ultimu
lui apărător.

Studenții au răspuns cu mult 
elan la solicitările mereu mai du
re ale antrenamentului. Singurul 
care părea întunecat în fața aces
tui efort „fără precedent în isto
ria șepcilor roșu“ era Vasile Do- 
brău, care ne-a zîmbit cu sub
înțeles, la o trecere : „Va veni 
curînd și vremea mea, odată cu 
mingea*.

I„U“ Cluj-Napoca îți încheie pregătirile la Poiana Brașovului, 
duetnd dorul gazonului Foto : D. NEAGU

I JENEI: „OLIMPIA SATU MARE
I NU ȘI-A SPUS ULTIMUL CUVÎNT-."
I— Emeric Jenei, tot Săt- 

imarul. dorește să faci din O- 
flimpia o nouă echipă Deci, o

I dorință. Ar putea fi și o rea
litate 7

f — Este primul meu obiectiv; 
I altfel nici nu concep să rămîn 

la Satu Mare.
— Deci...

I— O nouă echipă vrea si 
însemne un „11*  capabil să re
intre în prima divizie. Opera-

Iția a și demarat. Înaintează, 
insă, destul de dificil, pentru 
că se simte greutatea căderii

Idin „A", mai ales de către ju
cătorii care au trăit acest mo
ment de recul.

— Remediul 7
— Aducînd lingă consacrați, 

lingă Hațeganu, Kaiser. Matei 
Isau State cît mai mulți jucă

tori din pepinieră proprie ți 
din județ, ti am in vedere pa 

IMociran, pe Pinter. Dealtfel 
media de virstă a Olimpiei 
este de 23,4 ani.

— Cum „vezi" returul 7
— Ca o dispută deschisă in 

care 4—5 echipe — U.T.A., F.C.

I Bihor, F.C.M. Reșița, C.F.R. 
Cluj-Napoca ți bineînțeles O- 
limpia Satu Mare — concurează

Ila promovare. Fiindcă echipa 
- nu și-a spus ultimul cuvînt...

I ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
9 9 9

I© PREGĂTIRILE arbitrilor 
HUNEDORENI. Cei 22 de arbitri 
hunedoreni din loturile divizio- 

Inare „A*,  ,,B“ și „C*  și-au în
ceput pregătirile sub conducerea 
arbitrului Vasile Tătar. Antrena
mentele care urmăresc îmbunătă- 

Ițirea pregătirii fizice generale se 
desfășoară de trei ori pe săptă- 
mînă, pe stadionul Corvinul. (I. 
VLAD — coresp.).

IO TURNEELE ECHIPELOR PO
LITEHNICA TIMIȘOARA ȘI 
SPORTUL STUDENȚESC IN A- 
MERICA DE SUD AU FOST CON-

ITRAMANDATE. După cum se
știe, două dintre formațiile de

Divizia „A“, Politehnica Timișoa
ra și Sportul studențesc, urmau

Isă efectueze. în această perioadă, 
turnee de pregătire în America

de Sud. Forurile de specialitate 
cu care se purtaseră tratativele 
au contramandat aceste turnee, 
astfel că cele două echipe își vor 
desfășura, în continuare, antrena
mentele în țară.

© POLITEHNICA LAȘI, IN GRE
CIA. In perioada 2—12 februarie, 
divizionara ,,A“ Politehnica lași 
va pleca într-un turneu de pre
gătire în Grecia, unde va sus
ține trei sau patru jocuri ami
cale.
• ...Și F.C. ARGEȘ, TOT ÎN

GRECIA, unde va pleca în cursul 
zilei de mii ne și va reveni în 
țară la 14 februarie. Primul meci 
al plteștenilor se va disputa, la 
Atena, în compania echipei Pa- 
nathinaikos, urmînd ca, în con- 

\ tinuarea turneului, fotbaliștii noș-

Apropo... Cele citeva mingi a- 
duse de la Cluj-Napoca au 
mas dezumflate mai bine 
zece zile. Antrenorul Staicu 
simțit dator să exp-lice: „Nu 
rostul mingii prin troienele 
aici. Stratul de zăpadă e 
chiar pe terenul de fotbal 
Poienei. Prefer 
„curat*  in această perioadă, adi
că un antrenament cu distanțe 
precise, care să urce capacitatea 
fizică a jucătorului. E adevărat, 
se spune că această pregătire se 
poate face prin joc. cu eforturi 
specifice, dar pe terenul de fot
bal jucătorul „se întinde*  doar 
pentru faza x sau y. Atunci, de 
unde poate veni plusul de care 
avem nevoie și pe care îl putem 
realiza prin aceste antrenamente 
mai puțin spectaculoase, dar In 
care nu se poate trișa 7 In sfîr- 
șit, așa-zisele pierderi tehnice nu 
mi se par esențiale, deoarece pe 
terenul greu, plin de zăpadă, se 
practică o altfel de tehnică, 
deloc legată de jocul propriu-zis, 
pe gazon*,  (intimplarea a făcut 
ca la această discuție să parti
cipe și Mircea Lucescu. Argu
mentele Iui Staicu erau greu de 
combătut, dar Mircea n-a renun
țat la ideea că orice antrenament 
trebuie să se încheie cu minge, 
indiferent de perioada de pregă
tire).

„U“ începe astăzi jocurile de 
pregătire, printr-un meci la Fă
găraș. Frecvența jocurilor va 
crește, bineînțeles. Antrenorii nu

râ
de 

s-a 
văd 

de 
gros 

al 
antrenamentul

— Ai un retur avantajos, cu 
9 meciuri acasă...

— Dacă termin cu fruntea 
rus in primele două meciuri, 
cu Rapid Arad, la Satu Mare, 
ți cu C.F.R. Cluj-Napoca, in 
deplasare, încep sd cred că am 
fost inspirat prețuind pe Olim
pia.

— Ce ar condiționa reușita 7
— Un piu» de încredere, de 

personalitate a jucătorilor, că
rora caut să le imprim urmă
torul principiu : să joace ți 
după aceea sd aștepte rezulta
tul. Fiindcă rezultanta jocului 
este modul cum cauți sd te ex
primi.

— Ai avut in tur necazuri cu 
arbitrii 7

— Niciodată I li apreciez și 
îi stimez pe toți. Sigur, ca ori
ce antrenor am ți eu citeva 
simpatii : Rainea, Salomir, la
nul. Toți, insă, in ce privește 
echipa pe care o pregătesc, au 
fost cavaleri in sensul major 
al cuvîntului.

— La antrenamente am văzut 
tribune pline Ce aștepți de la 
public 7

— Sd creadă in mine și mai 
ales să fie alături de mine in 
opera de reconstrucție a echi
pei pe care caut să o realizez...

Tiberiu ST AM A

paselor, 
randa- 

I au la

se simt presați, „cu atft njal mult 
cu cît absența a trei titulari 
(Cîmpeanu II, FI. Pop și Suciu 
reținuți la Lotul „A" și de tine
ret) nu permite o rodare tactică 
a echipei".

„Șepcile roșii" speră ca returul 
să se ridice peste nivelul din 
toamnă. „Finalul bun trebuie con
tinuat*  — remarcă Anca.

Universitarii clujeni au ajuns la 
• formulă adecvată (4—4—2), cu 
două vîrfuri pe cît de combative 
pe atît de tehnice (caz rar la e- 
chipele noastre) șl cu un „sus
ținător" de nădejde în spatele loț 
(Tegean), care e scutit oarecum 
de obligațiile marcajului strict, 
dar care compensează această 
scutire specială printr-o remar
cabilă omniprezență, pornită din- 
tr-o frumoasă capacitate de anti
cipare. „Vrem să jucăm ofensiv, 
mereu mai ofensiv — ne spune 
Staicu. Cele două vîrfuri ne o- 
bligă. Vrem să activizăm la 
maximum și sprinturile ofensive 
ale celor doi fundași laterali. 
Aștept ca și „internaționalii*  de 
la tineret (Suciu și FI. Pop) să-și 
îmbunătățească tehnica i 
eu nefiind mulțumit de 
montul pe care aceștia îl 
echipă*.

„U" Cluj-Napoca este o ___
tînără, cu frumoase perspective. 
E adevărat, problema portarului 
rămîne deschisă, dar „șepcile ro
șii*  au un „11" de bază care 
crește valoric spre atac. Rămîne 
de văzut dacă marea investiție 
făcută la capitolul pregătirii fi
zice generale va produce ceea ce 
trebuie să producă, adică un plus 
de vigoare și de tenacitate. An
trenorul Staicu are încredere în 
echipa sa. „Visez ca după acest 
retur să întîmpinăm toamna cu 
hotărîrea de a avea o echipă cu 
nimic mal prejos deeft cea a Iul 
Ivansuc, Petru Emil sau Traian 
Georgescu. Dar pentru asta e ne
voie de mai mult sprijin din par
tea secției, a clubului. E adevărat. 
,,U*  are renumele unei echipe 
romantice de-a lungul anilor, a! 
unei echipe care a știut întot
deauna să cînte, dar fotbalul de 
astăzi cere mult mai mult*.

echipă

loan CHIRILĂ

,Returul“ se pregătește nu numai pe teren

MAI MULTĂ ATENȚIE 
CUNOAȘTERII REGULAMENTELOR

Intr-un articol precedent, a- 
rătam că o serie de abateri sini 
cauzate de slaba muncă educa
tivă din unitățile sportive res
pective. Dar aceasta nu este 
singura cauză. Proveniența lor 
trebuie căutată (și va fi gătită 
cu siguranță !) și in necunoaș
terea regulamentului de joc, 
pentru a nu mai vorbi de re
gulamentul de organizare a 
activității fotbalistice. Dacă 
s-ar face un sondaj printre ju
cători. chiar printre cei care 
activează in Divizia „A", sîn- 
tem convinși că am ajunge la 
o constatare cu totul ieșită din 
comun și anume că multi, 
foarte multi jucători nici nu 
au văzut cum arată regula
mentul de fotbal, necum să-1 
învețe sau să-l răsfoiască vreo
dată ! Ceea ce știu nu diferă 
prea mult de nivelul cunoștin
țelor unor spectatori din tri
bună. care protestează vehe
ment la deciziile arbitrilor, au 
păreri proprii și categorice a- 
supra unor faze de ioc. deși 
nici n-au avut ocazia și nici 
n-au dorit să citească regula
mentul de fotbal. La toate eșa
loanele. întîlnim o situație 1- 
dentică : jucători care nu cu
nosc precis regulile de ioc. ci 
le-au învătat după... ureche. 
Oare nu și din cauza aceasta 
jucători ca Fodor (A.S.A. Tg. 
Mureș). Cincă (Chimia Rm. Vîl
cea). Văetuș (Corvinul Hune
doara). Bența si Boriceanu

ȘTIRI...
tri să mai susțină alte trei me
ciuri.
• ...IAR F.C. OLT, IN LIBAN, 

unde, în prima jumătate a lunii 
februarie, va disputa un turneu 
de trei meciuri.
• MIINE, LA PLOIEȘTI, pe 

stad’onul Petrolul, cu începere de 
la ora 15, este programată o in
teresantă partidă amicală, între 
formațiile Petrolul și Sport club 
Bacău

F. C. BAIA MARE — VASU- 
TAS SPARTAKUS NYIREGYHA- 
ZA 2—8 (1—0). Meciul a avut loc 
la Șomcuța Mare și s-a încheiat cu 
victoria băimă renilor, prin golu
rile marcate de Koller (min. 6 
— din 11 m și 76). (V. SASARA- 
NU — coresp.).

O foarte interesantă scrisoare 
am primit de la Nicolae Cris- 
tescu din Craiova, calea Bucu
rești, bloc D 2. Cititorul nos
tru, din cite ne-am dat sea
ma, un competent pasionat al 
fotbalului, dovedește spirit de 
analiză și sinteză în opiniile 
sale, împărțite în două mari 
capitole.

I. Ce a fost bun în fotbalul 
românesc în 1980: a) Opțiunea 
luată de echipa .națională pen
tru Madrid ’82. datorită unei 
selecții mai judicioase, pe cri
teriul valorii și formei și al 
„blocului- de jucători: dato

rită pasiunii tuturpr celor im
plicați și promovării cu curaj 
a tinerilor;

b) Munca unor tineri antre
nori (V. Mateianu, M. Luces- 
cu. M. Pigulea) și perseveren
ta lor 1n căutarea unor idei 
noi de joc. care să pună în 
valoare calitățile native ale 
fotbalistului român;

c) Preocuparea unor secții 
(F.C. Argeș. Dinamo, Corvi- 
nul, „U“ Cluj-Napoca și Uni
versitatea Craiova) șK.con fir
marea valorii profesionale a 
unor antrenori (lanovschi, Sil
viu Stănescu. Frățilă) în mun
ca cu copiii șl juniorii.

II. Ce n-a (prea) fost 
în fotbalul nostru în 1980

a) Arbitrajele — mult
valoarea anilor trecuți. unele 
de-a dreptul supărătoare.

b) Inconsecvența 
rea regulamentelor 
surilor disciplinare.

c) Nerespectarea
hii intern stabilit (prea multe 
reprogramări).

d) Sărăcia mijloacelor teh
nice și de' informare, absolut 
necesare în instruire.

bun 
7
sub

în aplica
și a mă-

calendaru-

(F.C.M. Brașov). Marian Iones- 
cu (Progresul Vulcan Bucu
rești), Soșu (S.C. Bacău) și 
Ad. Ionescu (Steaua București) 
au cite patru sau cinci carto
nașe galbene 7

Cît despre regulamentul de 
organizare a activității fotba
listice, ce se poate spune alt
ceva decît că este aproape ne
cunoscut de către majoritatea 
conducătorilor de club, asocia- 

, ții, secții de fotbal, antrenori
lor și jucătorilor ?! De la 1 ia
nuarie 1981 a intrat în vigoa
re noul regulament, mult îm
bunătățit fată de cel vechi, 
cu prevederi noi. care au ți
nut seama de toate aspectele 
legate de organizarea și desfă
șurarea activității fotbalistice. 
Bun, rău. și pînă acum a exis
tat un regulament în acest sens. 
Cine a asistat însă Ia ședințele 
Comisiei de competiții si disci
plină a putut constata că puțini 
erau cei care îl cunoșteau mă
car în linii generale. Asa se 
explică, de pildă, faptul că de
legați și conducători de echi
pe nu cunoșteau procedura re
gulamentară de contestare a 
unor rezultate. Foarte senini, 
aceștia susțineau o cauză di
nainte pierdută din vina lor. 
după ce cheltuiseră bani cu 
taxa de contestație (care nu e 
mică) și cu deplasările la Bucu
rești. Asta, pentru a nu mai 
vorbi și de timpul (adesea ore 
întregi) răpit Comisiei de com
petiții și disciplină

Este încă iarnă. ne aflăm 
deci intr-un sezon propice pen
tru lectură. Ar fi bine ca si 
cele două regulamente, de care 
vorbeam mai înainte, să fie 
prezente pe masa tuturoi celor 
care activează într-un fei sau 
altul în domeniul fotbalistic. 
Si ar fi foarte bine dacă s-ar 
face la cluburi și asociații spor
tive chiar seminarii în care 
să se dezbată reguli de ioc de 
organizare a unor competiții 
etc. Ar fi în folosul fotbalului, 
si, în același timp, al celor ca
re susțin că-1 iubesc, dar nu-1 
slujesc întotdeauna cu sufici
entă competentă si spirit de 
răspundere.

Jack BERARII) 
Pompiliu VINTILA



Campionatele internaționale feminine de floretă ale României Retrospectivă atletică 1980 (IV)

TINEREȚEA PE PRIM PLAN; DAR MATURIZAREA 
NU TREBUIE SĂ ÎNTÎRZIE...

IURI SEDÎH NU RATEAZĂ
MARILE OCAZII...

Prima competiție internațio
nală de scrimă a anului găz
duită în tara noastră a fost, 
conform tradiției sau calenda
rului. întrecerea dedicată flo- 
retistelor. Și tot conform tradi
ției (de această dată, din pă
cate !) pe planșele sălii Flo- 
reasca n-au evoluat „capetele 
de afiș" ale marilor întreceri, 
in echipele deplasate la Bucu
rești (numai Cuba si Bulgaria 
allhiind primele formații) aflîn- 
du-se doar tinere speranțe care 
așteaptă confirmarea.

Așadar, un concurs ai tine
reții (gazdele au profitat din 
plin, aruncînd în luptă toate 
floretistele care promit ceva. în- 
cepînd cu cele foarte tinere, 
junioarele mici, și terminînd cu 
cele care promit cam de 
mult...), fără „nume" (cu ex
cepția primei garnituri a Ro
mâniei), al dorinței de afirmare 
la început de sezon internațio
nal. Organizat foarte bine de 
Federația română de scrimă și 
beneficiind de un adecvat ca
dru de desfășurare în comnlexul 
sportiv Floreasca. concursul a 
avut un bun nivel tehnic, care 
a permis generației noastre ti
nere o utilă confruntare.

Ce a relevat această primă 
evoluție internațională a flore- 
tistelor noastre ? Ca Ia orice 
debut, multe elemente perfec
tibile, fapt demonstrat, dealtfel, 
chiar pe parcursul competiției, 
între proba individuală disputa
tă vineri și sîmbătă și cea pe 
echipe, desfășurată duminică. 
Astfel, ca să dam doar un sin
gur exemplu, cubaneza Clara 
Alfonso, cîștigăioarea de ne
contestat a titlului individual de 
campioană internațională a Ro
mâniei, imbatabilă în primele 
două zile, a fost apoi nevoită, 
ia proba pe echipe, să încline 
deseori steagul în fața floretis- 
tclor noastre, fie din prima re-

LUCIA ROMANOV DEBUTEAZĂ 
VICTORIOASĂ LA CHICAGO

NEW YORK, 27 (Agerpres).— 
In primul tur al turneului in
ternațional feminin de tenis de 
la Chicago, jucătoarea româncă 
Lucia Romanov a învins-o cu 
7—6, 7—5 pe Patricia Medrado 
(Brazilia). Alte rezultate : Vir

ginia Wade (Anglia) Sherry A- 
cker (S.U.A.) 6—4. 7—6 ; Iva 
Budarova (Cehoslovacia) — 
Claudia Kohde (R.F. Germania) 
7—6. 6—1 ; Betsy Nagelsen
(S.U.A.) — Barbara Jordan 
(S.U.A.), 6—4. 5—7. 6—1.

AGENDĂ DE TENIS
® Tinerii noștri tenismani 

fruntași vor juca anul acesta în 
citeva importante competiții in
ternaționale pe echipe. Băieții în 
Cupa Galea (3—26 iulie) și Cupa 
Vasco Valerio (3—16 august), 
iar' fetele în Cupa Helvetia 
(12—22 iulie) și în Cupa Euro
pei (pînă la 14 ani, 19—26 iulie) 
• Iată pozițiile principalilor 
noștri adversari brazilieni din 
Cupa Davis în clasamentul com
puterizat A.T.P. la sfirșitul a- 
nului 1980 : locul 49 — Tomas 
Koch, 52. Marcos Hocevar, 64. 
Carlos Kirmayr • Paolo An- 
gcli. fost președinte al Asocia
ției europene de tenis și ac
tualmente director în Federația 
internațională de tenis, a făcut 
recent o vizită în țara noastră 
pentru a studia condițiile orga
nizării meciului de Cupa Davis 
dintre formațiile României și 
Braziliei. Oaspetele s-a declarat 
satisfăcut de cele constatate • 
Două echipe de juniori (una 
masculină și una feminină, sub 
18 ani) au fost invitate la tur
neul dotat cu „Cupa Start", 
care se ține la Sofia. Au făcui 
deplasarea Marilena Totoran, 
Daniela Mpise, Răzvan Constan- 
tinescu și Bogdan Toma • La 
tradiționalul turneu internațio
nal indoor de Ia Moscova, din 
sala complexului ..Drujba". au 
fost invitați și doi jucători ro
mâni. Competiția se ține în zi
lele de 9—15 februarie • Po
trivit ultimelor hotărîri ale Fe
derației internaționale de tenis, 
la meciurile de Cupa Davis. în 
afara arbitrului neutru (care va 
sta acum dincolo de aria de 
joc) vor fi desemnați si cîte doi 
arbitri de scaun neutri, care 
vor conduce cu schimbul jo
curile.

Două revelații ale campionatelor internaționale feminine de flo
retă ale României : tinerele Clara Alfonso (Cuba), in stingă, ji 
Csila Ruparcsics (România), in asaltul finalei

Foto : Vasile BAGEAC
prezentativă, fie din cea de ti
neret. Și n-a fost vorba de o 
„cădere" a tinerei și dotatei flo- 
retiste cubaneze, ci de o creș
tere (prin concurs !) a flore- 
tistelor noastre, de o exprimare 
mai aproape de standingul lor 
valoric. Apoi, în proba pe e- 
chipe am consemnat o finală 
românească, atit prima forma
ție, pe care arh putea-o numi 
„universitară". în pregătirea 
pentru Universiada ’81 de la 
București, cît și cea de tineret, 
pe care am putea-o numi „o- 
limpică", în perspectiva J.O. ’84. 
învingînd net reprezentativele 
Cubei și Ungariei. Ceea ce în
seamnă că la această oră avem 
un lot de cel puțin opt flore- 
tiste (Marcela Moldovan, Auro
ra Dan, Viorica Turcan, Car-

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
PROGRAMUL ECHIPEI 

ROMÂNIE! LA C.M. 
DE HOCHEI

Organizatorii campionatului
mondial de hochei pe gheață 
(grupa B), care se va desfășura 
între 20 și 29 martie la Val Gar
dena (Italia), au stabilit progra
mul competiției. Selecționata Ro
mâniei va disputa primul meci 
la 20 martie, cu echipa Poloniei, 
după care va juca în ordine cu 
formațiile Italiei (21 martie), 
R. D. Germane (23 martie). Iu
goslaviei (24 martie), Japoniei 
(26 martie), Elveției (28 martie) 
și Norvegiei (29 martie).

ȘTAFETELE NORVEGIEI 
PE PRIMUL LOC

Concursul de schl-fond desfășu
rat in stațiunea franceză La 
Bresse s-a încheiat cu probele de 
ștafetă, în care victoria a reve
nit formațiilor norvegiene, în 
proba feminină de 3 X 5 km, e- 
chipa Norvegiei a realizat timpul 
de 43:27,64, fiind urmată de Ce
hoslovacia — 49:10,99 și U.R.S.S. 
49:23,61. La masculin, ștafeta 
Norvegiei de 4 X 10 km a fost 
cronometrată în lh 52:08,77, pe 
locul secund clasîndu-se formația 
U.R.S.S. — lh 52:26,16..

INGEMAR STENMARK 
LIDER AUTORITAR

Schiorul suedez Ingemar Sten- 
mark a terminat învingător în 
proba de slalom uriaș desfășu
rată pe pîrtla de la Adelboden 
(Elveția), fiind cronometrat tn 
două manșe cu timpul de 2:45.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • în concursul de la 

Albuquerkue (S.U.A.), sprintera 
americană Evelyn Ashford a sta
bilit un nou record național pe 
teren acoperit în proba de 60 m 
plat, cu timpul de 6,65. în proba 
de 880 yarzi, victoria a revenit 
kenyanului Mike Boit, cronome
trat cu timpul de 1:52,5. Alte 
rezultate : 60 m plat bărbați — 
Stanley Ford (S.U.A.) 6,07 ; 60 m 
bărbați — Rod Milburn (S.U.A.) 
7,20. O Concursul de cros dispu
tat la St. Sebastian a revenit 
atletului spaniol Jose Luis Gon
zales, înregistrat pe distanța de 
10 km cu timpul de 31:07,9. L-au 
urmat scoțianul Nat Muir — 
31;10,4 și etiopianul Eshestu Turs 
—- 31:30,4. • în concursul „indo
or*  de la Moscova, sprintera Ol
ga Korotkova' a cîștigat proba de 
60 m plat, cu timpul de 7,0. In 
cursa similară masculină, trei 
concurenți: Nikolai Sidorov, Se
men Vahanolov și Aleksandr 
Șliapnikov au fost cronometrați 
cu același timp — 6,5. Alte re
zultate din concursul masculin :

men Docan, Csila Ruparcsics, 
Elisabeta Guzganu, Gabriela Be- 
tukcr, Rozalia Orosz) din care, 
pe baza unei serioase emulații 
și pregătiri, se poate alcătui o 
selecționată redutabilă, compe
titivă pe planșele internaționale.

Și să nu uităm că echipa de 
junioare a învins prima echipă 
a Bulgariei, cea care, cu cîteva 
luni in urmă, cîștiga Balcania
da la București. Dar mai ales, 
că valorile ajung să se ex
prime numai printr-o muncă 
permanentă, susținută temeinic 
și creator de către antrenori. 
Altfel, vom rămîne iarăși cu 
amintirea unor juniori de ex
cepție, ajunși mediocri Ia vîrs- 
ta senioratului !

Paul SLAVESCU

L-au urmat austriacul Christian 
Orlainsky șl iugoslavul Boris 
Strei — ambii întregistrațl în 
2:46,70. In urma acestui succes, 
Ingemar Stenmark șl-a conso
lidat poziția de lider al clasamen
tului general al „Cupei Mondia
le" totallzînd în prezent 175 p. 
Pe locurile următoare se află 
Peter Mflllcr (Elveția) — 140 p, 
Phll Mahre (S.U.A.) — 138 p,
Steve Podborskl (Canada) — 105 
p, Bojan Krizaj (Iugoslavia) și 
Christian Orlainsky (Austria) — 
cu cîte 94 p.

KOGLER IN FRUNTEA 
SĂRITORILOR

„Cupa Mondială*  la sărituri cu 
schiurile a programat pe tram
bulina de la Engelberg (Elveția) 
un nou concurs cîștigat de nor
vegianul Per Bcrgerud, cu 267,4 p 
(sărituri de 119,5 m și respectiv, 
115 m). în clasamentul general 
al ,.Cupei Mondiale” conduce 
Armin Kogler, cu 138 puncte, ur
mat de Hubert Neuper (Austria) 
— 133 p și Roger Ruud (Norve
gia) — 122 p.

O NOUĂ SESIUNE A ACADEMIEI 

INTERNAȚIONALE OLIMPICE
ATENA, 27 (Agerpres). — 

Cea de-a 21-a sesiune a Aca
demiei olimpice internaționale 
își va desfășura anul acesta 
lucrările la Olimpia, între 5 și 
20 iulie, avînd ca temă princi
pală „Contribuția olimpismului

înălțime — Anatoli Perevezentev 
2,22 m ; lungime —- Igor Șestope- 
rov 7,76 m ; 100 m — Vladimir 
Muraliev 10,3.

AUTO Q înaintea startului în 
etapa parcursului comun, pe pri
mul loc în clasamentul general al 
„Raliului Monte Carlo*  se află 
cunoscutul pilot finlandez Hannu 
Mikkola („Audi"), urmat de fran
cezii Jean-Luc Therier („Pors
che*)  — la 5;54 șl Jean Ragnotti 
(„Renault Turbo*)  — la 6:12.

HANDBAL • în meci pentru 
„C.C.E.*  (masculin) echipa 
T.S.K.A. Moscova a învins în de
plasare cu 24—20 (14—9>, formația 
vest-germană T. V. Grosswallstadt 
și s-a calificat" pentru semifina
lele competiției. • în cadrul ace
leiași competiții, echipa suedeză 
Lugi Lund a terminat la egali
tate : 17—17 (11—10) pe teren 
propriu cu formația islandeză 
„Vikingur*.  învingători în primul 
joc, handbaliștil suedezi s-au ca
lificat în semifinale.

ȘAH. • Turneul feminin de la 
Jaice (Iugoslavia) s-a încheiat 

într-un sondaj făcut înaintea 
J.O. de la Moscova, aruncătorul 
de greutate Udo Beyer era so
cotit unul din cel mai siguri în
vingători. Campionul de la Mont
real dominase categoric proba în 
ultimele sezoane, dusese recordul 
mondial la 22.15 m, cîstigînd a- 
proape toate concursurile la care 
luase parte, de obicei cu mai mult 
de o jumătate de metru față d« 
următorul clasat. Beyer a ratat 
însă singurul concurs important 
din carieră tocmai la Lujniki, a- 
runeînd doar 21,06 m, adică cu 
70—80 cm mai puțin decît media 
lui obișnuită, și a fost întrecut nu 
numai de Alexei Barișnikov, fos
tul recordman mondial, ci și de 
Vladimir Kiseliov, care tn ultima 
aruncare a reușit 21.35 m șl a 
cîștigat titlul. Kiseliov este astfel 
primul învingător olimpic din is
toria probei care își îmbunătă
țește recordul personal la J.O. în 
ansamblu, nivelul întrecerii olim
pice a dezamăgit, ca șl la prece
dentele ediții. Beyer este totuși 
tn fruntea listei anuale (21,98 m), 
urmat de veteranul american 
Brian Oldfield (35 de ani. 21,82 
m), reamatorizat, șl de englezul 
Geoff Capes, 21,68 m. Proba pro
gresează greu. iar în concursu
rile mari, unde sînt anunțate con
troale medicale, nivelul coboară 
mult sub valoarea 
recordurilor ‘ perso
nale.

★
Dacă Beyer a ur- 

cat, totuși, pe po
dium, un alt sportiv 
din R. D. Germană, 
Wolfgang Schmidt, 
recordman mondial 
la aruncarea discu
lui, n-a reușit nici 
atît, clasîndu-se al 
patrulea. A cîștigat 
un aruncător care 
în topul anului fi
gurează pe locul... 
16, Viktor Rasciup- 
kin, care a izbutit, 
ca 'și Kiseliov, re
cordul carierei, 66.64 
m tocmai in finala 
olimpică.

Proba progresează 
— în profunzime — 
două duzini de atlet! 
fiind înregistrați In 
1980 cu aruncări din
colo de 66 de 
metri. Marea sur
priză a anului este însă... 
Al. Oerter, care reușește, la 44 de 
ani (!!!) 69,48 m, — al doilea re
zultat al sezonului, după Mac 
Wilkins 70,89 m — cu aproape I 
metri peste recordul personal pe 
care n stabilea cu 12 ani în ur
mă, la Ciudad de Mexico, la a 
4-a victorie olimpică consecuti
vă ! Oerter este un adevărat fe
nomen ; nu de longevitate, pen
tru că el n-a activat timp de 10 
ani (1969—1978), cl un fenomen, 
pur șl simplu. Nici nu ne-ar mi
ra dacă l-am vedea concurînd (șl 
cine știe...) în 1984, la Los Ange
les. la 48 de ani

★
Șl aruncarea suliței ne-a oferit 

surprize la Moscova, dar aici 
surprizele se înscriu în linia tra
diției. După ce a stabilit, în a- 
prilie, un spectaculos record mon
dial, 96,72 m — pe care l-a con
firmat, ulterior, cu o altă arun
care dincolo de 96 m —, după co 
a obținut cel mal bun rezultat în 
calificări, Ferenc Paragi aruncă 
în concursul proprlu-zlfl doar... 
79,52 m șl nu se califică pentru 
finală (locul 10). Nici Miklos 
Nemeth — campion la Montreal

la înțelegerea internaționala*.  
In vara anului 1981 vor avea 
loc alte patru sesiuni destinate 
educatorilor din școlile elemen
tare grecești. Tema generală : 
„Olimpismul, istoria, organiza
rea și filozofia sa“.

cu victoria mare! maestre sovie
tice Nona Gaprindașvili, care 8 
realizat 8ya p din 12 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Tereza Stadler (Iugoslavia), Su- 
zana Veroczy (Ungaria) și Ta
tiana Lemaciko (Bulgaria) — cu 
cîte 771 p. • Turneul de la Li
nares (Spania) a continuat ct 
runda a opta, în care Liuboje- 
vici a remizat cu Christiansen, 
rezultat consemnat și în partidele 
L. Portisch — Spasski șl Quin
teros — Kavalek. Celelalte trei 
partide s-au întrerupt. In clasa
ment conduce Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.), cu 6 p (1).

SCRIMA • La Paris, concursu’ 
masculin de floretă pentru „Tro
feul Martini*  a fost cîștigat de. 
vest-germanul Mathias Behr, care 
l-a întrecut în finală cu 10—4 pe 
italianul Angelo Scurl. Pe locul 
trei s-a situat Harald Hein (R. F. 
Germania), învingător cu 10—7 în 
asaltul cu belgianul Thierry 
Soumaone. în finala de sabie 
pe ecliipe, selecționata Ungariei 
a întrecut cu 9—4 formația 

și recordman al lumii pînă tn 
primăvară — n-a fost mult mai 
norocos, clasîndu-se ultimul din
tre finallști. Cîștigă tînărul din 
Riga, Dainis Kula (21 de âni), cu 
91,29 m și probabil că Ianis Lusis 
nu este străin de această victoria 
pe care puțini ar fi scontat-o. In 
bilanțul anual între Paragi și Kula 
sînt peste 5 metri și jumătate.

, dar la Moscova ne-am dat din 
’ nou seama că întrecerea olimpică 
este un concurs aparte, care nu 
seamănă cu nici un altul, în care 
nu contează zestrea" cu care 
vii, nu- contează palmaresul, d 
doar capacitatea de a-ți stăpîni 
nervii, de a-ți domina emoțiile, 
de a găsi acel echilibru interior 
care se numește, în limbajul în
vingătorilor ,,starea de grație*.  
Iar Kula a avut de la cine învăța, 
pentru că Lusis, mentorul său, a 
fost cel mal constant aruncător 
din istoria celei mal capricioasa 
probe a atletismului.

★
După trei probe de aruncări cu 

favoriții învinși, Iuri Sedîh a de
monstrat din nou că nu ratează 
marile ocazii. Campion olimpia 
în 1976, la 21 de ani, campion eu
ropean în 1978, la Praga, elevul 
lui Anatoli Bondarciuk a încheiat 
socotelile cu adversarii săi înain

Iuri Sedih fi-a apărat titlul olimpic, reușind 
in prima încercare a concursului de la Mos

cova un nou record mondial — 81,80 m.
te ca proba că înceapă bine» 
Primul pe foaia de concurs, eî 
izbutește ,,din deschidere*  81,86 
m, nou record mondial, cu 16 cm 
mai mult decît aruncase, înaintea 
Jocurilor, Serghcl Litvinov. A- 
eesta aruncă 80,64 m tot în prima 
încercare, dar apoi depășește tot, 
în timp ce Sedîh mai aliniază un 
81,46 m, un 80,98 m și un 80,70 m. 
Alt sovietic, Iuri Tamm, este al 
treilea, confirmînd superioritatea 
unei școli care mai are, în cla
samentul anului, alți doi aruncă
tori de 80 m : Igor Nikulin (20 de 
ani, fiul fostului mare aruncător 
Iuri Nikulin) 80,34 m și Boris 
Zaiciuk 80,48 m. Singurul care 
ține pasul este vest-gcrmanul 
Karl-Heinz Riehm (80,80 m),care 
l-a și întrecut pe Sedîh și Litvi
nov într-un concurs post olimpie. 
După căderea graniței de 80 m, în 
1979 proba pare descătușată și este 
de așteptat ca vînătoarea recor
dului mondial să continue.

Vladimir MORARU

NANĂ ĂltKSĂNDRIA 
PREIA CRNDUCERtĂ

MOSCOVA, 27 (Agerpres), — 
Meciul dintre maestrele sovie
tice Nana Aleksandria șl Nana 
Ioseliani, care-și dispută finala 
candidatelor la titlul mondial 
feminin de șah, a continuat la 
Tbilisi cu partida a treia, cîști- 
gată de Nana Aleksandria la 
mutarea a 43-a.

Scorul este favorabil cu 2—1 
puncte Nanei Aleksandria.

U.R.S.S. Echipa României s-a si
tuat pe locul 9, din 13 formații 
participante.

TENIS • La Philadelphia au 
început întrecerile campionatelor 
internaționale pe teren acoperit 
ale S.U.A. în primul tur, polo
nezul Wojtek Fibak a dispus cu 
6—3, 7—6 de americanul Petei
Fleming, iar Brian Gottfried 
<S.U.A.) l-a învins cu 6—4, 6—4 
pe Roger Vasselin (Franța). AIM 
rezultate : Solomon — Ostoj» 
6—0, 6—1 ; Teacher — Manson 
6—3, 7—5 ; Tanner — Waltke
6— 2, 6—3 ; Walts — Schanlon
7— 5, 6—3.

TENIS DE MASA • Campiona
tele internaționale ale Tării Ga
lilor au luat sfîrșit la Cardiff cu 
disputarea finalelor în probele 
individuale. în finala de simplu 
bărbați, Ulf Thorsell — Stellan 
Bengtsson 3—1. Proba de dublu 
bărbați a revenit cuplului polonez 
A. Gruba — L. Kucia care a dis
pus cu 3—2 de perechea T. 
Klampar — I. Jonyer (Ungaria).

KtOOCțfo f» atJmtniftrolto > coc» 70139 București «t« 6 Conto »6. ol *1  I.R 1 țel. centroid 11.50.59; «ecțio coresp H 51 09 i mterurOar <37 teles 10 350 romsp. Boarul L P
reotru clrdlnâtote » abonamente orii» ILEXIM • departamentul «spori import oresd P.O Bo» *36-*37  telex >1 226. București ctr 13 Decembrie nr. 3. R. 1.

.Informația*
10363


