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EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, miercuri, 28 ianuarie, 
a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al 
P.C.R.

în cadrul ședinței 
dezbătut și aprobat 
privind îndeplinirea 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1980 
și pe _
197S—1980 Comitetul Politic E- 
xecutiv a stabilit si fie 
publicității Comunicatul cu pri
vire la îndeplinirea Planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a Republicii 
Socialiste România în perioada 
1978—1980 și totodată a adop
tat in legătură cu aceasta o 
Hotărîre-Apel care se dă publi
cității.

tu continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat Ra
portai în legătură cu aplicarea 
măsurilor stabilite de Confe
rința Națională a partidului din 
decembrie 1977 eu privire la 
perfecționarea activității orga
nelor de justiție, procuratură 
și ale Ministerului de Interne 
și de îmbunătățire a legislației, 
stabilind măsuri 
toare. Comitetul 
cutiv a subliniat obligațiile con
siliilor populare, ale organelor 
de miliție și procuratură de a 
aplica cu fermitate legile țării 
pentru întărirea ordinii publi
ce. Ds asemenea, s-a indicat 
organizațiilor de partid, organi
zațiilor de masă și obștești, 
mijloacelor educative să Inten
sifice munca politică de edu
care a oamenilor muncii în spi
ritul unei comportări civilizate, 
al respectării normelor de con-’ 
duită și conviețuire ale socie
tății noastre socialiste.

tn cadrul ședinței, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire Ia vi
zita de prietenie pe care a e- 
fectuat-o in Bulgaria, in ziua 
de 21 ianuarie 1981 la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secrctar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a

CC, al

a fost 
Raportul 
Planului

întregul cincinal

dat

eDrespunză- 
rolitic Exe-

aprobat în întregime și a dat 
o înaltă apreciere rezultatelor 
rodnice ale noului dialog la 
nivel înalt romăno-bulgar. 
Desfășurate într-o atmosferă 
de cordialitate, de caldă priete
nie și stimă reciprocă, caracte
ristică tradiționalei prietenii 
româno-bulgare, relațiilor din
tre țările, partidele și popoa
rele noastre, convorbirile din
tre tovarășii Nicolao Ccavșescu 
și Todor Jivkov au evidențiat 
diversitatea, profunzimea și 
trăinicia raporturilor dintre 
România șl Bulgaria, care au 
cunoscut in anii socialismului 
o permanentă extindere și di
versificare. Cei doi conducători 
de partid și de stat au relevat 
cu satisfacție că relațiile 
rodnică conlucrare 
bulgare se dezvoltă și 
oese continuu pe cele 
verse planuri, pe baza 
plilor marxisrn-leninismului. ale 
deplinei egalități, respectului 
independentei șl suveranității 
naționale, in spiritul prevederi
lor Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
dintre România și Bulgaria 
din anul 1910. S-a evidential 
că sarcinile și obiectivele stabi
lite de tovarășii Ni colac
Ceaușescu și Todor Jivkov în 
timpul vizitei oficiale a dele
gației de partid și de stat a 
Republicii Populare Bulgaria 
în Republica Socialistă Româ
nia. precum și in cadrul celor 
două întttniri prietenești de la 
Voden și Timiș din 1980, 
realizează eu succes.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat in unanimitate înțele
gerile și concluziile la care s-a 
ajuns în timpul vizitei și a sta
bilit măsuri pentru traducerea 
lor în viață, în scopul ampli
ficării relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, in in
teresul popoarelor român și 
bulgar, al țărilor socialiste, al 
cauzei socialismului, progresu
lui și păcii in lume.

★
Politic Executiv a 
asemenea, o seric 
curente ale acti-
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Mari întreceri sportive în acest început de an

A 
care 
caia 
ora

de 
româno- 
se adîn- 
mai di- 

prinei-

se

Comitetul 
rezolvat, de 
de probleme 
vilățli de partid și de stat.

FINALELE „DA CIADEI" Șl ALE CAMPION A TEL OR 
NAȚIONALE DE BIATLON Șl SANIE

Sporturile de iarnă și-au in
trat în drepturi, lată, 
na aceasta piftiile și 
nele în aer liber ale 
tilor, jgheaburile de gheață ale 
sănierilor și inelul luciu a! vite- 
ziștilar patinajului cunosc ma
rea efervescență a întrecerilor 
finale prilejuite de cea de a 2-a

săptămî- 
poligoo- 

biatloniș-

ediție a „Daciadei” de iarnă, 
care coincid, de astă dată, cu 
finalele campionatelor națio
nale, transformîndu-se astfel în 
frumoase festivaluri ale sportu
lui de performanță hivernal. 
Cu asemenea date, sîntem în
dreptățiți să considerăm fruc
tuos începutul acestui an im-

portant pentru mișcarea spor
tivă românească. Asemenea 
competiții — în același cadru 
stimulator al „Daciadei” — vor 
continua și in lunile februarie 
și martie, cu mereu alte ra
muri din paleta sporturilor de 
iarnă.

llictorioasâ, ștafeta dinamwistă
POIANA BRAȘOV, 28 (prin 

telefon). După 20 de ore de 
ninsoare continuă, peste Po
iana Brașovului s-a așternut un 
strat de zăpadă mai gros de 59 
de centimetri. Miercuri dimi
neața s-a disputat cursa de 
ștafetă 4x7,5 km seniori. La 
ora 10. pe o ninsoare deasă, 
echipele s-au aliniat la start. 
Favorite. cele două formalii 
ale clubului Dinamo Brașov. In 
prima erau cooptați V. Todașcă, 
Gh. Girniță, Gh. Buca și V. 
Bejcnariu, iar în cea de a dc-ua. 
mai experimentalilor 1. Tansaș 
și F. Foriko li s-au adăugat doi 
tineri. I. Stoian și V. Magda. 
Prima echipă dinamovis’ă nu 
s-a dezmințit. Toți componen- 
tii au avut trageri precise. To
dașcă. Girniță și Duca fără nici 
un tur de penalizare. Singur 
Bejenariu. ultimul schimb, si-a 
permis să rateze un foc. dar 
și in aceste condiții și-a con
dus echipa spre o victorie 
clară, indiscutabilă. Lupta pen
tru locul secund a fost ăpri.' ă

importantă pentru 
surprinsă de fotore- 
echlpe a

Momentul ceruirii schiurilor, da o deosebită 
cursa care urmează să înceapă. în imaginea 
porterul Dragoș NEAGU, componența primei 

Dinamo Brașov
cZubuZui

Azi, meci de mare interes în C. C. E. ta baschet feminin

POLITEHNICA C.S.Ș. 2
noua partidă pe 
o susțin (azi, în 
Floreasca, de la 
17,15) în ediția 

^actuală (a 23-a) a 
•Cupei campionilor eu
ropeni, are un carac
ter decisiv atît pentru 
reprezentanta 
noastre 
C.S.Ș. 
cît și 
ftoa-rea 
fmația
Torino. _________ _
victoria la 10 puncte 
(sau mai muți) a echipei române 
(caro la Torino a pierdut cu 65—72) 
creează acesteia șansa de a disputa 
ultimul meci hotă-ritor peste o săp- 
tâmînă. ta Budapesta, In fața bas
chetbalistelor de la B.S.E. . (pe care 
va trebui să te învingă) ; în ipoteza 
nerealizării celor 10 puncte, studen-

____ țârii
— Politehnica 

2 Sucure^ti — 
pantru dețină- 
trofeului — for- 
Sisport Accorsi 

intr-adevăr,

Lotul echipei Politehnica C.S.Ș. 2: 
Maria lloșianu (nr. pe tricou 4. 
talie 1,74). Maia Cu(ov (5 — 1.81). 
Suzana Keresztcsi (6 — 1,80), Ecate- 
riua Bra.au (7 — 1,83). Suzana Pîrșu 
(8 — 1,68), Elena FiUp (9 — 1,85), 
Mariana Bâdinici (10 — 1,90), Cons
tanța Fotescu (11 — 1,88), Mihaela 
Radu (ÎS — 1,68), Carmen locals 
(13 — 1,83), Ilona ~~ 
1,83), Mihaela Iile (15 
trenor : Gr. Costcscu.

Din lotul oaspetelor

- 1,80), 
Carmen 
Chvatal (14 —

1,70). An-
fac parte,

intern-a? 
Piancasteîll 

(1,34) și Ro-
printre altele, cunoscutele 
ționalc Mariaangela 
(1.85), Roberta Facciri 
sana Vcrgnano (1,72)

Arbitru meciului : ..........
(Turcia) și J. Radon jcid (Iugosla
via) ; comisar F.I.B.A. : A. Aadrle 
(Cehoslovacia).

în deschidere, de la ora 16, par
tida (amicală) de juniori Portehnt- 
ca C.S.Ș. 2 București — C.P. 3 1
naipo și demonstrație de m'xil- 
baichet.

it. Topuzoglu

și s-a soldat cu succesul for
mației A.S.A. Brașov, alcătui
tă din juniorii I. Butea, Gh. 
Berdar, M. Barbu și C. Oltea
na. ultimul aflat la primul tăi 
an de seniorat. Tinerii biatlo- 
niști nu s-au lăsat impresio
nați de renumele adversarilor, 
au tras cu precizie în poligon 
(singurul care a ratat un foc 
a fost Olteanul și, cu o alerga
re eficace. îngreunată insă de 
zăpada proaspătă, au reușit să 
se claseze pe un nesperat loc 
2.*fapt  pentru care toți au me
rite deosebite. Prima echipă a 
Steagului roșu, deși a pornit

bine în schimbul I.
Ilieș a predat ștafeta 
simultan 
dașcă, a 
mult în 
locul 4.

cînd T. 
aoroape 

cu dinamovistul To- 
slăbit ritmul, a ratat 

poligon și a ajuns po

REZULTATE TEHNICE, șta
feta 4x7,5 km. seniori : 1. Di
namo I 2hOS:42 (o tu. ă pen.), 
2. A.S.A. 2hll:47(l), 3. Dinamo 
II 2hl6:02(9), 4. Steagul roșu I 
2h20:10(8). 5. 
2h26:56(7), 
2h29:45(ll).

Steagul roșu II
6. C.S.U. Oradea

Paul IOVAN

Carmen Popovici și Ion Apostol conduc, după două manșe, la sanie

pos’ibiliMt» calificări; 
această cinste revanind

tale ratează
In semifinala,--------- ----- - r----- _
sportivelor torinezo. In perspectivă, 
deci, o întrecere oprig disputată, de 
înaltă tensiune nervoasă, a cărei 
cingătoare va fl, probabil, echipa 
oare va să depășească, prin calm 
jf luciditate, momea-teta crWlce alo

iocidui. Sperăm ca aceasta să fio 
Pofitehnica C.S.Ș. 2 București, forma
ție ale cărei jucătoare au dovedit 
deseori putere de luptă. ambiție pen
tru realizarea de performanțe cit 
mai bune, așa cum au făcut chiar 
în actuala ediție a C.C.E, cînd au 
eliminat pe Wis'd Cracovia.

SINAIA, 28 (prin telefon). — 
După o pauză de numai două 
ore de la desfășurarea con
cursului de bob pentru „Cupa 
C.S.O. Sinaia1*,  pe pîrtia 
pe Mantele Furnica au 
în concurs cei mai buni 
nieri din țară, finaliștii
cadei**  și ai campionatelor na
ționale ale acestui frumos și

de 
intrat 

să- 
„Da-

A trecut aproape, iată, prima lună din 1981, a trecut vremea 
analizelor rezultatelor anului precedent Pretutindeni s-a trecut la 
îndeplinirea primelor măsuri din planuri, spre realizarea obiecti
velor fișate pentru 1981. Despre aceste proiecte ți țeluri, dar și

despre preocupările curente, despre activitatea privind
aplicarea în practică a celor propuse, relatează rindurilo urmă
toare, consemnate de reporterii noștri în discuțiile cu conducătorii 
unor unități sportive.

CRIȘUL ORADEA
Clubul etalon al sportului bihorean

RULMENTUL BRAȘOV
Curajul de a promova jucătoare tinere

METALUL BUCUREȘTI
Revltalizarea unui club cindva fruntaș..

caută matca marii performanțe
în 1979 baschetbalistele de la Crișul O- 

radea reușeau performanța de a străpunge 
un zid ce părea de netrecut — cîteva de
cenii de invincibilitate a formațiilor bucu- 
reștene —, cucerind pentru întiia oară tit
lul de campioane. Anul acesta, „5“-ul pre
gătit de Tr. Constantinescu este din nou 
angajat în lupta pentru un loc pe podium, 
dar un ait team — cel al poloiștilor lui 
N. Rujinsehi — este pe punctul de a crea 
o nouă breșă și de a înscrie în palmaresul 
clubului o altă frumoasă premieră.

Numele iui Rcmus Drăgăncscu este fa
miliar celor cărora le este apropiat hand- . 
balul în general și cel feminin în spe
cial, cunoscutul tehnician fiind, alături de 
Eugen Bartha, antrenor al echipei noas
tre reprezentative. Dar Remus Drăgăncscu 
este în primul rinei antrenorul unei echi
pe fruntașe a handbalului feminin româ
nesc, formație care, in sezonul 1980—1981. 
a produs surprize deosebit de plăcute iu
bitorilor acestui sport: echipa pe care el 
O conduce este Rulmentul Brașov. Cu pu
țin timp în urmă, după un antrenament, 
l-am solicitat pc Remus Drăgănescu pen-, 
tru o scurtă discuție pe tema enunțată la

La clubul sportivLa clubul sportiv bucurcștean ,,Metalul“, 
slăm de vorbă cu președintele acestei uni
tăți. Gh. Mirea:

„Cu ani în urmă, clubul sportiv Metalul 
se număra printre unitățile de profil frun
tașe ale Capitalei. La cîteva discipline, 
sportivii noștri îi concurau, și nu fără suc
ces, pe coleg-i lor de la Dinamo și Steaua. 
Pe parcurs, însă, lucrurile s-au mai... sub
țiat. Motivul ? Nu este acum cazul să-1 
discutăm. Acum ne mărturisim doar inten
ția de a face totul pentru revltalizarea 
clubului nostru. Drept obiective pentru 
noul an ne-am propus încheierea sezonu
lui corup etițional 1981, la atletism, cu trei

spectaculos spoi t. Cu tot timpul 
nefavorabil 
viscol) atît băieții cît 
și-au apărat șansele 
curaj, cu o dîrzenie 
care merită felicitări.
dură primele două manșe, con
duce Carmen Popovici, actuala 
campioană a țării, sportivă cu 
o constantă în coboriri de-a 
dreptul impresionantă (43,823 
manșa I, 43,540 in manșa a 
II-a, de 900 m). Va fi intere
sant de urmărit replica ce li 
va da acestei valoroase concu
rente joi după am a ă in ulti
ma manșă, principala sa adver
sară, Elena Stan, care o tato
nează în clasament.

La băieți, după două manșe 
conduce Ion Apostol urmat la 
aproape o secundă de colegul 
său de asociație, Gheorghe Du
mitrescu.

Iată clasamentele după două 
manșe : senioare : 1. Carmen 
Popovici (I.E.F.S.) 1:27.163 ; 2. 
Elena Stan (C.S.O.
1:27,829; 3 Maria
(C.S.O.) 1:28,732 ; 4 
Carp (Bradu Vatra 
1:30,328 ; 5. Rita Gi 
(C.S.Ș. Petroșani) 1:31.838 ; 6. 
Adriana Stoian (I E.F.S.) 1:31, 

Apostol

(A.S.A.) 
Conșa (C.S.Ș.

Cr. Picto- 
C. 
6.

(ger necruțător, 
și fotele 
cu mult 

pentru 
La fete,

Sinaia)
Maioru

Mariana
Dornei) 

'neorghiță

9 W ; seniori : 1. I.
(A.S. Armata Brașov) 1:37,915 
2. Gh Dumitrescu 
1:38,909 ; 3. D.
Sinaia) 1:39,629 ; 4 
rea (A.S.A.) 1:39,783 ; 5.
Păducanu (C.S.O.) 1:39.835 ; 
R. Vasile (A.S.A.) 1:40,888.

Joi, 
manșa 
nioare 
probei

de la ora 14. au 
a treia ia seniori și 
și cele două manșe 
de dublu seniori.

loc 
sc
ale

(Continuare in pag 2-3) (Continuare in pag. 2-3) (Continuare in pag. 2-3) Gheorghe ȘTEFAN fS CU



50 de fete vîslesc ta bac Cind muncești din toată inima

TOT ĂSĂ Ă ÎNCEPUT
SI SANDA TOMA

SINT FORMIDABILI ONII DĂSCĂLI DE SPORT!
sint și dascăli de sport 

în timp ce explică ele-

Pc traseul unui drum luna care sc încheie peste 4 ani

Acum, in plină iarnă, cind 
apele "Snagovuiui sin*,  acoperite 
cu un strat ds -gheață tocmai 
bun pentru patinaj, canotajul 
a declanșat „operațiunea Los 
Angeles 1934‘. Cu un „plan de 
bătaie" bine c început, cu ace
eași harnici și inimoși tehnici
eni (i-am numi printre ei pe 
Pau) Barcani, Ion Boicu. 
Gheorgh'e Gheorghiu, Gheorghe 
Ispas, Maria Drăgh.ci, Nicolae 
Gioga), conduși de antrenorul 
emerit Victor Mociani. De 
fapt, drumul lor nu mai este 
chiar necunoscut. Ei au acu
mulat o experiență pe care a- 
cum caută să o folosească cu 
maximă cliciență.

Cu exact patru an; în urmă, 
și tot aici la oacul de iarnă, 
Sanda Toma. Olga Homeghi 
Valeria Racilă și alte cîteva 
zeci de fete tinere (selecțio
nate din citeva zeci de mii) 
pășeau timide in lumea rame
lor și vislelor. Nu știau mai 
nimic despre acest sport ; a- 
veau însă bunăvoință și tragere 
de in mă. S-au dovedit mai 
mult deciț niște eleve silitoare 
s-au atașat cu trup și suflet 
de schitul cu vislele sale, alun
gind să primească cele mai 
înalte onoruri, pe poliumul o- 
limpic.

Sanda Tema, Olga Homeghi, 
Valeria Racilă și celelalte 
ve ramere și vîslașe au 
la Krîlatskoe una dintre 
mai frumoase pagini din 
ria. canotajului românesc, 
va completa filele următoare, 
după concursul olimpic de la 
Los Angeles ?...

La bac, „casa de iarnă" 
canotajului, vin de trei ori 
săptămină (deocamdată) apro
ximativ 50 de tinere între 18 
și 20 de ani. Te impresionează 
realmente prin statura lor de 
veritabili pivoți de baschet. 
Sint împărțite în două grupe,

avansate și începătoare. Pri
mele au un avans considerabil 
aflîndu-se după un an (sau doi) 
de tras la rame. Printre ele,. 
Florica Bucur și Rodica Frîntu, 
deja medaliate cu bronz la 
J.O. din 1980, Doina Chelariu, 
campioana de junioare a Ro- 
mân ei, la „simplu", 
Naghiu. în cealaltă _ .
Numele lor nu vă spune deo
camdată nimic : Luciana Druțu 
originară din Focșani, Clțira 
Apostol din comuna Alexei. 
Tiinde Tuzeș din Cluj-Napoca, 
Adriana Rădinoiu din Oradea, 
Mihaela Vișan din Botoșani... 
Prin cîteva elemente se asea
mănă : peste 1,80 m înălțime, 

kg, o anver- 
1,3S pînă la 

ele
un 
de

Mariana 
grupă...

U CUNOAȘTEȚI PE CONDL
GALERIEI DIN

bra- 
scris 
cele 
isto- 
Cine

a 
pe

in jur de 71—72 it; 
gură a brațelor de , 
1,89 m și... fiecare dintre 
se poate întinde pfaă la 
punct aflat ia o înălțime 
2,30 m !

în faza actuală, începătoare
le (sint doar 21) primesc pri
mele noțiuni despre tehnica 
vîslitului, învață să înoate și 
urmează un program de pre
gătire fizică multilaterală. Tot 
așa a început și actuala cam
pioană olimpică a canotajului 
românesc. Pfaă lă primul con
tact cu un schit adevărat mai 
este cale lungă.

Ne surprinde, totuși, numă
rul restrîns al viitoarelor can
didate pentru J.O. din 1984 și 
solicităm antrenorului V. Mo- 
ciani explicații: „Pretențiile 
noastre au creseut și, ca a- 
tare, rigorile selecției au spo
rit. Fetele care vor rezista rit
mului de antrenament se vor 
alătura grupului de avansate. 
In plus, am mai prevăzut pen
tru la toamuă un nou test pen
tru clementele prezentate de 
cluburi. Porțile lotului nostru 
rămîn deschise.

Adrion VASILIU

Mai
care, .
pilor cum e cu „aplecarea îna
inte din poziția stînd", iși țin 
cu o mină căciula, așezată, cu 

. multă grație, pe cap. Sint insă 
și o serie de profesori formi
dabili ! Bunăoară, cei de 
Școala generală nr. 203. 
cartierul Drumul Taberei, 
sunat, si zicem, pentru 
de sport. Prof. Mariana 
culescu (șefa catedrei de 
cație fizică din această școală 
numai cu fete) lucrează cu 
atletele pe mini-stadionul aco
perit cu zăpadă. Pe aleile as
faltate din jurul școlii sprin- 
tează, aleargă, fac exerciții alte 
două clase, cele conduse de 
profesoarele, Ecaterina Nou- 
răscu și Roxana Panaitescu. 
In mica sală de sport se an
trenează gimriastelâ profesoa
rei Maria Nedclcu. Ce-a mai 
rămas nevalorificat, ca spațiu, 
in acest anotimp rece ? A, 
da, culoarele școlii! Conform 

lucrează pe 
trei etaje prof, 
starturi fulgeră- 

cronometraie,

la 
din 

A
ora 

Voi- 
edu-

acest anotimp 
u,u., culoarele școlii! 
rotației, astăzi 
„pistele" celor 
Li via Todea : 
toare, alergări .
forță pe scările dintre paliere.

Da, sint formidabili unii das
căli de sport ! Bunăoară, cei 
de la Școala generală nr. 135, 
din cartierul Ferentari. Școala 
are un fel aparte de a orga
niza întrecerile ■ sportive. Con
cursurile se adresează mai di
rect elevilor, sint foarte atră
gătoare. Pregătirea 
are ceva din febra 
unei mari serbări școlare, 
se face cu de-amănuntul 
mult înainte. Un meci 
mini-fOtbal, să zicem, nu 
simplu meci de 
Intîi se trimit ,,yrwwuTHv , 
afișe de tot felul invită publi
cul pitic, iar dacă se joacă în 
curte se aduc un fel de porți 
de hochei, anume confecționate 
în acest scop. Dar cele 
interesante întreceri, cele 
atractive concursuri 
jocurile distractive. La 
capitol prof.

reuniunii 
dinaintea 

Totul 
și cu 

de 
e un 

mini-fotbal, 
„provocările".

mai 
mai 

rămîn 
acest 

Rodica Șabanov

REPORTERII NOȘTRI LA CLUBURILE SPORTIVE
CRIȘUL ORADEA NE-AM CRESCUT 

CADRELE. Așa a

(Urmare din pag. 1)

Cu ce obiective au pășit pur
tătorii culorilor Crișului. club 
reprezentativ 
bihorean. în 
punde chiar 
lcxandru Tordai,

al sportului 
1981? Ne răs- 
președintele A- 

care a pe-

METALUL BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

titluri de campioni ai tării (cile 
unul Ia fiecare categorie : se
niori, tineret, juniori) și cîte 
un titlu la box. canotaj și fot
bal — la juniori și lupte, moto 
și tir, la seniori. Obiective mo
deste ? Pentru un început da, 
sint însă obiective pe deplin 
realizabile și vom munci pen
tru obținerea eventualelor „plu
suri". în ceea ce privește^ revi- 
talizarea clubului .
Iul, cum este și firesc, acțiu
nile noastre au _
lungă. Avem în vedere realiza
rea unei selecții mai riguroase 
pentru fiecare disciplină fa 
parte, iar în ceea ce-i privește 
pe cei selecționați, intenționăm 
să-i dăm pe mina unor dascăli 
nu numai foarte bfae 
dar și pasionați, care 
precupețească timpul, 
plinirea pretențioasei 
siuni. La canotaj a și început 
o primă acțiune de acest gen. 
La sfîrșitul anului trecut și în
ceputul acestuia nou, tehni
cienii noștri au întreprins o sc- 
lecfie în rîndurile tineretului, 
acțiune încheiată cu selectarea 
a 30 de fete, cu care am și în
ceput munca de pregătire. Pen
tru box intenționăm să între
prindem o selecție fa rîndurile 
elevilor Grupului școlar „23 
August" al cărui activ este de 
aproximativ 3000 de tineri. Pen
tru cei pe care îi vom selec
ționa de aici vrem să amena
jăm o sală specială, într-o fos
tă popicărie. în sfîrșit, cam a- 
cestea ne sint. în mare, inten
țiile. Anul 1981 vrem să cons
tituie pentru noi anul dema
rării într-un nou proces de ca
litate, care să facă din clubul 
sportiv Metalul, din nou, o u- 
nitate sportivă fruntașă pe Ca
pitală*.

trecut peste 30 de ani pe te
renul de sport și în jurul sau.

„Ne interesează în primul 
rînd echipa de polo. Băieții au 
crescut împreună, acum s-au 
maturizat, rîvneisc la titlul na
tional. N. Rujinsehi i-a învățat 
ce trebuie să facă pentru a de
veni campioni, nu rămîne de- 
cît ca elevii să pună în practi
că — Și o fac pfaă acum cu 
succes — tot ce au acumulat 
în anii precedenți. Polo-ul oră- 
dean are frumoase perspective. 
Fejer, Ungureanu, Gordan, Cos- 
trăș vor juca probabil la Uni
versiadă. Roberto Pantea, Ia 17 
ani, se anunță ca un element 
de bază pentru „7“-le olimpic 
în 1984. Avem și copii foarte 
talcntati. care sfat numai ochi 
și urechi la tot ce fac cei 
mari. Ei se numesc Fejer I, 
Fejer II, Costrăș I, Costrăș II, 
Gordan I... Nu ne-a plăcut 
niciodată să privim fa grădina

vesfaulW, 
SINGURI 
fost și cu. echipa de baschet, 
din care 2—-3 fete sfat vizate 
pentru „5“-ul tricolor la cam
pionatele europene. Poate toc
mai in aceasta constă forța, e- 
chipelor Crișului.

Aș mai vrea șă subliniez că 
Viorica Kelemen a descoperit 
un talent excepțional la sări
turi . în apă, pe Cristina 
Szakâcs (12 ani) pe care o va 
lansa pe orbita performantei. 
Tiberiu Acs și Alexandru Tar- 
pal sint gata să urce în ringul 
de box un greu de 117 kg, Lu
dovic, Pop, care a împlinit 17 
ahi. Exemple mai pot fi găsite 
la scrimă și lupte.

Nedoririd să ne întindem mai 
mult decit ne permite plapuma, 
am restrîns aria sporturilor, a- 
jungfad de la 9 la 5 secții (na- 
tație, baschet, box, scrimă, 
lupte). Pentru toate avem o 
hună bază materială și ne stră
duim s-o dezvoltăm. Avem 
antrenori, 
fost sportivi ai

dintre care 17 
clubului !"

19 
au

sportiv Meta-

o bătaie mai
RULMENTUL

(Urmare din pag. 1)

BRAȘOV

pregătiți, 
să nu-și 
în fade
lor mi.

începutul acestui raid. Iată o- 
pinia interlocutorului nostru : 

„Firește, ca om care mă ocup 
de mult de destinele echipei 
Rulmentul, mă bucură fap
tul că am ajuns azi pe 
o poziție fruntașă in clasa
mentul turului Diviziei „A" 
(n.n. formația a încheiat prima 
parte a campionatului pe pri
mul loc și s-a calificat pentru 
semifinalele „Cupei României", 
favingînd fa sferturile de fina
lă, printre alte echipe, și pe de
ținătoarea titlului. Știința Ba
cău). Nu pot să afirm nici pe 
departe că rezultatele de pfaă 
acum mi se datoresc fa exclu
sivitate. Dar pot spune, fa 
schimb, că am militat și am 
reușit să le conving pe Jucă
toare că nu sc pot obține re
zultate de marcă fără o muncă 
intensă în timpul antrenamen
telor. Găsind înțelegerea nece
sară și avînd sprijinul perma
nent al organizației de partid 
a întreprinderii cu același nu
me. personal al secretarului 
comitetului Dumitru Grigorcs- 
cu, am urcat pas cu pas — nu 
fără a trece și peste unele gre-

utăți — și vrem
In continuare un ____ ______
de_ muncă. Dacă ar C să enu
măr. factorii care ne-au permis 
să îmbunătățim calitatea mun
cii, m-aș opri la doi mai im
portanți : 1. am avut ettrajul 
de a promova fa echipă jucă
toare tinere, cărora le-am a- 
cordat și încredere și responsa
bilitate. Mă voi referi, astfel, 
la faptul că Manuela Neică — 
pe care am și titularizat-o —, 
Cristina Tache și Monica Chi- 
riță (ultimele două pregătite 
de antrenorul Francisc Lechner 
de la C.S.Ș. Dinamo Brașov, 
directorul unității) dau tot mai 
mult randament de la un meci 
lă altul ; 2. am renunțat la
două jucătoare plafonate, fapt 
care nu numai că a dinamizat 
echipa, dar a dus la îmbunătă
țirea generală a disciplinei la 
antrenamente și în timpul jocu
rilor. Sperăm. eu și colegul 
meu de la conducerea tehnică 
a echipei. Ion Mihăilă. să creș
tem randamentul individual al 
jucătoarelor și să facem ca 
Rulmentul, pe măsura modeste
lor ci puteri, să contribuie la 
ridicarea handbalului nostru 
feminin ",

să menținem 
ritm ridicat

Raid-anchetă realizat de
Adrian VASTLIU, fan GAVRILESCU și Gheorghe ȘTEFANESCU

nu are rival. Participă, bine 
înțeles, toată lumea, iar dacă 
ar fi după competitori, ele at 
trebui să se desfășoare și noap
tea,..

Da, sint formidabili unii das
căli de sport ! Bunăoară, soții 
Liviu și Maria Constantipescu. 
Primul, maestru al sportului la 
handbal, profesor la Școala 
generală nr. 181 (cu 11 echipe 
gata oricînd să intre în orice 
competiție de handbal juniori 
din cartierul Bucureștii Noi). 
Soția sa, maestră emerită a 
sportului — de trei ori in echi
pa de handbal a României, 
campioană mondială — este 
profesoară la școala generală 
nr. 1S4 (cu 10 echipe gata ori
cînd să intre în orice competi
ție școlară de handbal din car
tierul Chitită). Școli apropiate, 
„școli de handbal", școli care 
atunci cind se intilnesc pe te
renurile de handbal cer „obser
vator federal"...

Da, Sint formidabili unii das
căli de sport I Bunăoară, profe
soarele Magda Matei și Con
stanța Popcscu de la Școala 
generală nr. 28 de lingă Circul 
de Stat. Orele de sport la cla
rele cu fete încep și se sfirșesc 
cu muzică (pentru simțul rit
mului, pentru ținută). Lecțiile 
de educație fizică au densitate, 
sint plăcute, iar cei care mai 
au ceva de îndreptat în ținu
tă, Ia armonia corpului, fac 
exerciții corective, anume adre
sate lor.

Da, sint formidabili unii das
căli de sport !

Vasile TOFAN

Cu o voce groasă, puternică, 
se făcea auzit Imediat în tri
bunele Brașovului. Huiduia 
de-ți vuiau urechile, înjura 
fără opreliște jucătorii șl ar
bitrii, era gata să sară la-.bă
taie. Devenise, pentru ceea ce 
făcea — împreună cu alții, 
care-1 considerau „erou" șl-1 
imitau — un „client" obișnuit 
al miliției.

Dar organele spor
tive din Brașov s-au 
gîndit la 
rea lui 
cum i 
în acest

rccupera-
„Lătrău", 

se zicea.
____ scop, a 

vitat de cîteva ori 
omeniei" (organizat 
liul popular), i s-a 
se încadreze, să...
Mihail Baltag,
F.C.M. Brașov, clubul, au în
ceput să facă tot ceea ce cre
deau de cuviință pentru în
dreptarea lui „Lătrău". A fost 
ajutat să se încadreze la Stea
gul roșu, apoi să se califice 
într-o meserie, apoi... Și ast
fel, Aurel Fătu — acesta este

fost in
ia „sfatul 
la Consi- 
propus să 
Inginerul 

președintele

BRAȘi
adevăratul : 
venit, în r 
om respects 
și spectator 
«â s-a tra: 
„erou pozlti 
secția 420-aț 
derii de ar 
gul roșu", < 
sport este a 
îi plăcea: îi 

ri
CE 
za 
di 
m

„Galeria li 
zentă — ne i 
lici, metodi 
Brașov — Ia 
bal ale F.C 
handbal fen 
tului, de mi 
gată să înte 
pele și în c 
spun că *ga  
ză multe din 

Ceea ce fi
se poate cu 
alte orașe...

Modt

SUB EGIDA
in municipiul șl județul Tul

cea activitatea sportivă de 
masă desfășurată sub egida 
„Daciadei" cunoaște un ritm 
crcscind. tn- orașul reședință 
de județ s-au desfășurat, re
cent, numeroase competiții, 
dintre care amintim un con
curs de șali, cîștigat de Gheor- 
ghe Zcvedei (urmat in clasa
ment de Gheorghe Sandra și 
Vasile Troliu) și o întrecere 
de săniuș la care au luat par
te peste 250 de pionieri, cei 
mai buni davedindu-se Mirela 
Chiricuță și Lanrențiu Iorga. 
O interesantă competiție vo- 
leiballstlcă organizată în mu-

„DACL
nicipiul Tulc» 
tă de echipa 
iar la minlfo 
samentul cele 
ticipante a f< 
cea. De o rr. 
rindurile tine 
șl pe timpul 
ultimul dintr. 
start 1200 d» 
lergare din 
și Isaecea. Ti 
nu numai ei 
la „Crosul U 
avea șl un c 
ție, a celor 
nei alergător 

” MC

CAMPIONATE • COMPETIȚII > CAMPIONATE • C(
APARIȚII INEDITE IN FRUNTEA CLASAMENTULUI 
CONCURSULUI DE SELECȚIE A SPADASINILOR

în întrecere, timp de 10 ore, pc 
planșele sălii de scrimă Floreas- 
ca, aproape 50 de spadasini, la 
primul lor concurs de selecție. 
După trei tururi preliminare au 
rămas în competiție doar 16, din 
care primii 12 au primit, conform 
regulamentului concursului de se
lecție, puncte. O singură absență 
notabiJă în această fază (unde 
concurențn s-au întrecut „fiecare 
cu fiecare"), cea a reprezentan
tului clubului Steaua, N. Bodoczi. 
Deși a reintrat recent, după o 
fractură de calcaneu care l-a ți
nut două luni în afara concursu
rilor, printr-un meritoriu loc 5 
la campionatele internaționale de 
tineret ale Budapestei. în sala 
Floreasea, Bodoczi n-a mal pu
tut face față cerințelor concursu
lui. A făcut-o, însă, cu brio ce
lălalt purtător de steag al tine
rei generații, Felix Nicolae, care 
a demonstrat că n-a fost întâm
plătoare victoria sa din concursul 
mai sus amintit de la Budapesta, 
spadasinul craiovean (18 ani) 
reușind să se claseze și în con
cursul de selecție pe un meritoriu 
loc 2, grăitor pentru forma sa ac
tuală. Pe pozițiile următoare, alți 
doi tineri spadasini, E. Kereke*  
și D. Tunaru, ambii aflați în pli
nă cursă pentru reintrarea în lo
turile reprezentative.

Victoria a revenit, totuși, unui 
trăgător mai experimentat, Mihai 
Popa (Steaua), care a evoluat

IN „CUPA C.S.O. SINAIA*  LA BOB
SINAIA, 28 (prin telefon), 

răstimpul scurt care » trecut 
la darea în folosință a pîrtiei 
bob din localitate, toboganul 
gheață a fost folosit zilnic, de __ 

. mineață pînă seara tfrzlu, sporti
vii făcînd rtziblle eforturi jpentru 
a se pune la punct cu antrena
mentele. Pe această linie s-a În
scris șl concursul de bob 2 per
soane organizat, ------- ' " '
neață, de 
tla avînd 
repetiții 
noștri la 
de tineret 
cum era de așteptat, primele două 
locuri în clasamentul acestei în
treceri au fost ocupate de spor-

constant (spre deosebire de cei
lalți component: „tradiționali" ai 
echipei reprezentative, I. Popa, 
O. Zidaiu, L. Angelcscu), dar 
fără mai muită seriozitate și calm 
în timpul concursurilor, el nu 
poate aspira la mari performanțe.

Iată clasamentul primilor 12 spa
dasini : 1.
2. F.
12 V, 3. 
.Mare) 11 v, 
torul Bv.) 11 v, 
ua) 10 v, 6. ” 
tros Mamaia) 9 v,
(Steaua) 8 v, 8. L. Angelescu (Fa
rul Constanță) 7 v, 9. D. Ctm- 
peanu (A.S.U. Tg. Mureș) 7 v. 
10. I. Bărbosu (FJcctroputere Cra
iova) 7 v. 11. O. Z.iitaru (Steaua) 
3 v, 12. M. Dragomir (Progresul 
Buc.) 5 v.

Paul SLĂVESCU

M. Popa (Steaua) 13 v. 
Nicolae (Olimpia Craiova) 

Satu 
(Trac*  
(Stea- 
(Aiba- 

I. Popa

E. Kerekcș (C.S.
4. D. Tunaru 

5. R. Szabo 
i. Nițulescu

7.

TURNE 
ALE CAh 

DE
In Sala spoi 

piui Gheorghe 
avea loc, vin- 
minică, tume< 
pion atei or rep 
pentru echipe 
niori. Dupâ < 
s-au calificat 
nai al echipele 
1 București, < 
C.S.Ș. Encrgh 
municipiul < 
C.S.O. Musceli 
monia Făgăra 
C.S.Ș. Șoimii 
formațiilor de 
cipa: C.S.Ș. 
municipiul ( 
C.S.Ș. 1 și I 
C.S.O. Muscel 
foița Tg. Mur< 
Oradea.

„BARAJUL*  GHINDA - ȘUBA, IN F
Reluată Ieri dmlneață, partida 

Ciocâltea — Ciolac, întreruptă în 
ultima rundă a finalei campiona
tului național masculin ’ 
s-a încheiat eu victoria 
câltea.

Clasamentul celei de a___ ___
ții a întrecerii este următorul (la 
punctajul egal ordinea a fost sta
bilită conform sistemului Son- 
neborn-Berger): 1—2. M. Ghindă, 
M. Șubă (ambii Universitatea

In 
fle 
de 
de 
dl-

de 
Iul

44-a

șah- 
Cio-

edl-

Buc. ■'*'*  12
(LTX .» p, 
H.T.B.) 9'/s p, 
(I.T.B.), S. G1 
(ambii Univers 
V. Ciocâltea ( 
T. Stanciu 
rești), Em. 
Timișoara), 
1U1 I.P.G.G. 
O. Pușcașu 
(Universitatea 1 
Valsmaji (Calc: 
București), I. 
Timișoara). C. 
Brașov), C. Io 
tea București) 
(Politehnica Bu

Pentru desem 
urmează să se 
decadă a lunii 
de 4 partide îi 
M. Șubă. In ca 
Ghindă — benei 
taj S.B. superi 
posesia titlului.

(Ui 
UD 
A.
Pl< 
(I

tivii din lotul național: I. Batis
ta — Gh. Ad:un și D. Degan — 
Gh. Peptea. De remarcat că și 
alțl concurențl au obținut timpi 
buni (pe 1 500 m); așa de pildă, 
echipajul A. Pandrea — V. Flo
re» (Voința Sinaia) a coborît 
foarte constant, obținînd pe man- 
șă 1:07,593 și 1:07.365

Clasament: 1. I. Batista — Gh. 
Adam (Lot tineret) 2:13,408; 2. D. 
Degan — Gh. Peptea (Lot tine
ret) 2:14,552; 3. A. Pandrea — V. 
Florea (Voința I) 2:14,868 ; 4. V. 
Bîtu — C. Petraru (C.S.O.) 
2:16,065; 5. C. lancu — N. Alecu 
(Poiana Cîmpina) 2:16,918; 6. C. 
Vulpe — T. Lovin (Bucegi) 
2:17.211. (Gh. ȘTEFANESCU).

ACTUANTATEA LA VOLEI

miercuri dlmi- 
C.S.O. Sinaia, competl- 
caracțerul unei ultime 
pentru reprezentanții 
campionatele europene 
de la Salnt-Morltz. Ața

• Faza a doua a campionatu
lui feminin al primei divizii de 
volei — turneele pe grupe valo
rice — începe Ia finele acestei 
săptămîni. Primele turnee au loc 
vineri, sîmbătă și duminică la 
Bacău (locurile 1—4), Iași (locu
rile 5—8) și București (locurile 
9—12). La turneul fruntașelor par
ticipă echipele : Dinamo Bucu
rești, Farul constanța, C.SAJ. 
Galați șl Știința Bacău ; la cel 
pentru locurile 5—8 : Penicilina 
Iași, Flacăra roșie București, 
Maratex Baia Mare și Rapid 
București, iar la cel pentru locu
rile 9—12 formațiile universitare 
din București, Craiova și Cluj- 
Napoea și Chlmpex Constanța.

0 Formațiile feminine Dinamo 
șl Farul vor lua parte, între 3 și 
7 februarie, la un turneu inter
național, la Berlin.

© Clasamentele seriilor Diviziei 
,,A“. masculine înaintea 
etape :

ultimei

IScria
1. DINAMO 9 9 0 27: 3 18
2. Univ. Craiova 9 5 4 20:14 14
3. Tractorul Bv. 9 5 4 16:14 14
4. Delta Tulcea 9 3 6 13:21 12
5. Calculatorul Buc. 9 3 6 10:20 12
6. Rapid București 9 2 7 9:23 11

C. 
c.

T.

Seria a 1
1. STEAUA
2. Explorări B.M.
3. „Poli" Timișoara
4. Silvania Șimleu
5. C.S.U. Galați
6. Viitorul Bacău __  _

© Comisia de competiții a ho- 
tărit omologarea rezultatului de 
pe teren in partida Rapid — Del
ta Tulcea, contestat de bucureș- 
tenl.
• Azi, la Bacău (ora 11), este 

programat jocul dintre Viitorul șl 
Silvania Șimleu Silvaniei contînd 
pentru ultima etapă a întrecerii 
din serii.

H-a
9 9
9 6

t 9 5
9 4
9 3 6 13:21 12
9 0 9 6:27 9

o
3
4
5

27: 4
22:14 
17:17
14:16

18
15
14
13

IMPORTAN 
LA L 

GRECO-
Incepînd de n 

zile, Sala sport 
va Ii gazda p*  
cadrul concursului 
lupte greco-romane 
categorii de greul j 
prevederilor reguli 
aceste întreceri au 
participe luptători ■ 
mele 3 locuri la c< 
trecut a campionat» 
le (cei care n-au 
de 27 ani), sportiv 
Jocurile 4—6 la aci 
tie (limită de vîrsl 
Juniorii mari clasat 
locuri în anul 1930 
toril situați în prir 
la campionatele in' 
anul trecut.

A ÎNCEPUT DIVIZIA „B" DE HOCH
SF. GHEORGHE, 28 (prin tele

fon). — Pe noul patinoar artifi
cial din localitate s-au disputat 
primele jocuri din cadrul tururilor 
I și II ale campionatului Diviziei 
„B" de hochei, la care, iau parte 
patru echipe. Iată primele rezul
tate:

C.S.Ș. Odorheiu 
Liceul

care iau parte

Secuiesc — 
C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc 
12—5 (4—2. 5—1. 3—2), prin punc
tele înscrise de Moldovan 4, Tarcsi 
3, Szallai 3. Torok 2, respectiv 
Columban 2, Csiszer 2. Garai.

C.S.M. Suceava — Unirea Tg.

Secuiesc 3—2 (0—0 
autorii golurilor: F 
raschiv, respec'

C.S.Ș. Ode 
C.S.M. Suc*  
6—0) s autr 
6, Tarcsi 
nași, re*  
și Ione:

C.S.Ș 
Unirea 
1—1, C 
de: T 
tiv B
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La Sîngeorz-Băi

Divizionarele pregătesc returul
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De vreo zece ani încoace, Sport- 
Club Bacău a pregătit, cu regu
laritate aproape, returul campio
natului la șianic Moldova. Au 
pledat pentru o astfel de opțiu
ne, nu atît apropierea de casă, 
cit mai ales condițiile bune de 
climă, cazare și, bineînțeles, de 
antrenament asigurate în această 
iarnă, cu un plus de solicitudi
ne, de directorul stațiunii, Mihai 
Ghibilic. La Slănic Moldova, 
Sport-Club a muncit, și de astă 
dată, bine, chiar foarte bine, în- 
tr-un regim de activitate dirija
tă pe parcursul a 10 ore zilnic, 
timp în care s-au inclus, în afa
ra antrenamentelor duble, odihna 
activă și refacerea organismului 
după efort. „Pentru mine, spu
nea antrenorul emerit Angelo Ni
culescu, modul în care au răs
puns actualii mei elevi solicitări
lor unui program deosebit de 
greu — considerat astfel în ra
port de densitate și conținut — 
a însemnat o mare șl plăcută 
surpriză. Și nu exagerez cu ni- 
mic afirmînd că aici, la Sport- 
Club, am întîlnit o atît de mare 
dăruire în pregătire, pe care nu 
am mai înregistrat-o la nici unul 
din loturile, cu care am mai lu
crat pînă acum**.  o asemenea a- 
preciere făcută de un tehnician 
recunoscut pentru sobrietatea și 
realismul său — departe de a 
constitui o formulă de complezen
ță — capătă un plus de autenti
citate atunci cînd și antrenorul 
zonal Virgil Rizea, ca observator 
neutru și competent, exprima un 
punct de vedere identic.

Sigur că tot ce s-a acumulat, 
cu migală, în zilele pregătirii la 
munte trebuie și confirmat, prin 
rezultate, în campionat și Cupă. 
Jucătorii băcăuani știu acest lu
cru și optimismul pe care îl ma
nifestă azi (ei speră să nu co
boare sub actualul loc 6 din cla
sament și să depășească „sfertu
rile" Cupei României), este fi
resc. De fapt, el reprezintă ati
tudinea unui colectiv conștient de 
potențialul său, a unei echipe, 
pînă mai ieri fâră experiență, 
care, cu timpul, s-a maturizat. O 
echipă în cadrul căreia „mînjii" 
de acum cîțivă ani, Șoșu, Cărpuci, 
Chitaru, Lunca, Vamanu, Botez, 
Elisei, Andrieș, I. Solomon, C. 
Solomon, Antohi, Mindrilă, Pana- 
ite, cu toții formați la școala 
fotbalului băcăuan, au devenit azi 
veritabili „bidivii", capabili să 
forțeze urcușul pe treptele cele 
mai înalte ale performanței. Ma- 
turizîndu-se, Sport-Club n-a re
nunțat, însă, la ceea ce a carac
terizat-o și i-a dat vigoare ani 
de-a rindul: la tinerețe. Așa se 
face că în lot au fost promovați, 
în ultima vreme, unii chiar titu
larizați, în formația de bază, o 
serie dc jucători, tot din „grădi
na" proprie, ca Viscreanu, Arte- 
nie, Ghioane, Movilă, Fîșic, Ar
vin te. Iancu, Gh. Popa. C. Duml 
treseu și Borcea. „în aceste con
diții, spunea antrenorul N. Vft- 
tafu, media de vîrstă a efectivu
lui primei echipe este, în prezent, 
de 22 de ani și 9 luni, aceasta 
hidicînd, cu siguranță, colectivul 
cel mai tînăr din Divizia *<A» a,

Maturitate și 
formulă cu iz 
la Sport-Club _ ______
cretizezc într-o fericită și rod
nică simbioză, la realizarea că
reia o importantă contribuție pot 
aduce, desigur, priceperea și e- 
forturile pe plan organizatoric ale 
președintelui clubului, prof. C. 
Costinescu, tactul pedagogic și 
experiența antrenorului A. Nicu
lescu, devotamentul și sîrguința 
„secundului" N. Vătafu. în aceas
tă idee, domn de reținut este și 
faptifl că în asprele zile ale „pe
rioadei Slănic". preocupările vi- 
zînd instruirea s-au împletit ar
monios ou munca de educație. Să 
menționăm, într-un asemenea 
context, două din acțiunile cul
tural-educative. care s-au bucurai 
de o mare adeziune din partea 
jucătorilor: vizitarea salinei de Ia 
Tg. Ocna șl organizarea unui 
concurs „cine știe cîștigă", în re
gla antrenorului Petre Gavrilescu. 
pe teme din fotbalul românesc și 
Internațional, concurs cîștigat de 
echipa compusă din Ursachi -

Moldovan — Fîșic — Antohi. Pe 
de altă parte, merită a fi con
semnată și grija pentru rezolva
rea unor probleme de lot cu 
care se confruntă, din moti'-e o- 
blectlve, Spart-Club în momen
tul de față. Este vorba de acutl- 
zarea crizei de portari, interveni
tă în urma accidentării, în toam
nă, a lui Mangeac (dublă frac
tură, tlble-peroneu) și îmbolnăvi
rea de hepatită a lui Mîndrllă. 
Rămasă doar cu Ursaclil apt de 
joc, conducerea clubului a ape- ■ 
lat la serviciile experimentatului 
Iorgulescu, transferat de la U.T.A. . 
„Să ieșim, deocamdată, cu bine 
din acest retur, spunea prof. C. 
Costinescu, pentru că de Ia vară 
vom avea șase portari. Adică pa 

' lingă cel doi de acum, vom con
ta șl pe Mindrilă și Mangeac In 
curs de refacere; >or li se vor 
adăuga Popa, in prezent la lo
tul național de juniori, și Arvln- 
te, titularul echipei de speranțe. 
Și sigur că atunci va apăra Cel 
mal bun ".

Așa stînil lucrurile, efectivul cu 
eare antrenorii A. Niculescu șl 
N. Vătafu intenționează să dea „a- 
saltul de primă'-ară" este urmă
torul: Ursachl șl Iorgulescu — 
portari: Andrieș, Lunca, Cărpucl. 
Elisei, C. Solomon, Viscreanu, Ar-, 
tenie, Dumitrescu, Borcea — fun
dași; Ghioane, Panalte, Vamanu, 
Șoșu, Moldovan, Movilă, I. So
lomon — mijlocași; Chitaru, Bo
tez. Antohi. Fișic, Iancu, Șolman. 
— înaintași. Medici: D. Rusu și 
C. Soroceanu; masor: S. Iacob.

Mihai IONESCU

A.

tinerețe. Iată o 
de paradox, care 
tinde să se eon'

De mai bine de o săptămî- 
nă, un lot de 20 de flăcăi (u- 
nora dintre ei abia le-a mijit 
mustața) a poposit în stațiunea 
balneară Sîngeorz ; dar nu 
pentru odihnă sau tratament, 
ci pentru o pregătire Intensă, 
așa cum pretinde fotbalul de 
mare performanță Acești ti
neri nu sînt alții decît cei mai 
buni juniori ai țării (antrenori 
Mircea Rădulescu și 
Toma), angajați, în 
primăvară, în dubla 
de calificare cu formația simi
lară a Ungariei (25 martie, în 
deplasare, și 8 aprilie la Hu
nedoara) 
european

Costică 
această 

întîlnire

pentru campionatul 
I (fostul Turneu 

U.E.F.A.), programat în R. F. 
Germania. Cu gîndul la aceste 
două confruntări importante și 
cu dorința arzătoare de suc
ces, Gîrjoabă, Popa, M. Badea, 
Negoiță, Curtean, Udrică, C. 
Badea, Musiețea, Klotza, Vuia, 
Czika, Hambaraș, Stoica, Ro
man, Balint, Tăbăcaru, Dușma- 
nu, Preda, Niculcioiu și Sertov 
silit prezenti zilnic (dimineața 
și după-amiaza) la startul u- 
nor antrenamente complexe 
solicitante. Nu s-a prezentat 
acest stagiu Lasconi (de 
Minerul Lupcni).

Stagiul pregătitor de la Șîn- 
georz-Băi, Ia care juniorii răs-

EUROPEAN.
Sosire compactă a 
,primului grup de 
țjuniori. după 
parcurgerea 
tanței de 1000 

metri

Și 
la 
la

„Returul“ se pregătește nu numai pe teren

CUM EVITAM CARTONAȘELE GALBENE?
Nu de puține ori s-a putut 

constata că la unele încălcări 
ale regulamentului de joc fot
baliștii nu au primit cuvenitul 
cartonaș galben (de avertis
ment). în timp ce .în alte ca
zuri. arbitrii au recurs la car
tonașul galben fără temeiul re
gulamentar, doar pentru a-si 
impune autoritatea sau a-si fa
ce misiunea mai ușoară. De a- 
eeea sînt binevenite precizările 
F.R.F. cu privire la infracțiu
nile pasibile de a fi penaliza
te cu cartonașul galben, aceste 
precizări 
cute de 
nesc pe 
jucători, 
buri, asociații și secții de fot
bal, antrenori, spectatori și — 
de ce n-am spune-o ? — de 
toti arbitrii, mai mari sau mai 
mici.

Jucătorul si spectatorii nu 
trebuie să se mire, de pildă, 
dacă arbitrul va arăta cartona
șul galben unui fotbalist atunci 
cînd acesta derutează adversa
rul care vrea să intercepteze 
mingea strigîndu-i ..LAS-O". 
De asemenea, jucătorul cure 
simulează că a fost lovit sau 
faultat, nu numai că nu pri
mește lovitura liberă scontată 
prin simularea sa, dar el va 
fi avertizat, adică i se arată 
cartonașul galben pentru acest 
gest nesportiv. Dar. pentru ca 
asemenea cazuri, si multe al
tele. cuprinse în precizările tri
mise de F.R.F. comisiilor jude
țene de fotbal, să fie cunoscute 
de TOATĂ LUMEA, este ne
cesar să ajungă la urechile ce
lor interesați. Si asta nu se 
poale face decît organizînd șe
dințe speciale cu jucătorii, an
trenorii, membrii secțiilor de

trebuind să fie cunos- 
toti cei care se Intil- 
un stadion de fotbal : 

conducători de clu-

fotbal, iar iu zilele de meciuri 
să fie folosite stațiile de ampli
ficare pentru ca și publicul să 
se apropie cit mai mult de re
gulamentul de joc, să-1 cunoas
că mai bine. Rezultatele ce se 
vor obține sînt lesne ' de înțe
les : se va crea un climat mai 
bun pe teren și în tribune, 
spectacolul fotbalistic nu va a- 
vea decît de cîștigat.

Problema cartonașelor galbe
ne nu trebuie privită cu ușu
rință, ele avînd o importantă 
mult mai mare decit s-ar pă
rea la prima vedere. Să nu se 
uite că nu există un al doi
lea cartonaș galben arătat ace
luiași jucător în cursul meciu
lui. O a doua infracțiune care 
ar trebui sancționată cu car
tonaș galben atrage după sine 
schimbarea culorii cartonașu
lui, din galben în roșu, din a- 
vertisment în eliminarea de pe 
teren, la aceasta adăugîndu-sc 
sancțiunile ulterioare dictate de 
comisia de disciplină, 
un jucător eliminat 
dezaprobarea deciziilor arbi
trului prin cuvinte sau gesturi, 
poate fi suspendat, potrivit art. 
168 din Regulamentul de orga
nizare a activității fotbalisti
ce, de la 1 Ia 3 etape 1

Chiar cînd simpla acumulare 
de cartonase galbene în mai 
multe meciuri aduce, după cum 
se știe, prejudicii jucătorului 
respectiv și echipei sale. în- 
trucit pentru două cartonase 
galbene este suspendat pe o 
etapă, pentru patru cartonase 
— pe două etape si așa mai 
departe. în mod progresiv. Con
cluzia se impune de la 
prin comportarea lor în 
jucătorii trebuie să evite 
te cartonașe galbene 
inofensive.

Astfel, 
pentru

sine : 
teren 
aees- 
deloc

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
28 IANUARIE 1981

EXTRAGEREA I : 10 43 14 30 
27 40. EXTRAGEREA a II-a : 29 
44 6 3 28 33. Fond total de
cîșliguri : 1.713.178 lei, din care
500.000 lei, report la categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE LOTO DIN 18 IANUARIE 
1981

FAZA I : Cat. 1 : 2 variante 
100% autoturism Dacia 1 300 ; cat. 
2 : 4,50 a 15.833 lei ; cat. 3 : 12 a 
5.937 lei ; cat. 4 : 41,75 a 1.707 
lei ; cat. 5 : 160,50 a 444 lei; cat.

232,5(1 a ‘ 306 lei : cat. X : 
a 100 lei. Report cate- 
: 432.655 lei.
A II-a : Cat.

100% a 10.030
6 excursie de

Bulgaria. sau

6 :
1.318,75 
goria 1

FAZA 
riante 
alegere 
R.P. ~

îl : 3 va- 
lei sau la 

2 locuri în 
R.S. Ceho

slovacă și diferența în numerar 
și 9 variante 25% a 2.500 lei ; 
cat. I : 1 variant^ 100% a 5.600 
Ici său la alegere o excursie de 
1 loc In R.P. Bulgaria sau R.S. 
Cehoslovacă și u’Herență în nu
merar și 9 vcr^r.nte 25% a 1.250

lei ;
L :

lei ; cat. J : 41,25 aim 
cat. K : 120,50 a 500 lei ; cat.
564.25 a 100 Ici.

FAZA A IlI-a : Cat. M : 2 
riante 25% a 17.500 lei : cat. 
4 variante 100% a 25.457 lei ... 
la alegere o excursie de 2 locuri 
In R.P. Bulgaria sau R.S. Ceho
slovacă șl diferența în numerar 
și 23 variante 25% a 6.364 lei ; 
cat. O : 3 variante 100% a 24.215 
lei sau la alegere a excursie de 
1 loc in R.P. Bulgaria sau R.S. 
Cehoslovacă și diferența in nu
merar și 29 variante 25% a 6.054 
lei ; cat. P : 108,25 a 2.293 lei ; 
cat. R : 254,50 a 975 lei ; cat. S :
378.25 a 300 lei ; cat. T : 1.384,75 
a 200 lei ; cat. V : 4.121,75 a 
100 lei.

Autoturismele Dacia 1 300, de 
la Faza 1, categoria I, au fost 
obținute de SIMION VIRGIL șl 
DUNA FLOREA din București.

MllNE PUTEȚI CÎȘTIGA...
Numai astăzi se mai pot pro

cura bilele ci numerele prefe
rate pentru tragerea Loto de 
mâine, 30 ianuarie 1931.

va- 
N ; 
sau

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA

ȘTIRI... ȘTIRI
• STEAUA PLEACĂ M1INE 

ÎN BULGARIA. Echipa Steaua 
București pleacă, în cursul zi
lei de miine, în Bulgaria pen
tru a participa la un turneu 
care se va desfășura în locali
tatea Petrik. Fotbaliștii noștri 
vor juca, la 2 și 4 februarie, 
cu două formații din prima di
vizie a campioratului bulgar, 
Pirin și Marek, iar la 6 fe
bruarie cu selecționata secun
dă a Uniunii Sovietice.

pund cu promptitudine solici
tărilor antrenorilor, urmărește :
• pe plan fizic — creșterea capa
cității de efort a jucătorilor 
(forță-rezistență) • pe plan 
tehnic (plecind de la condițiile 
existente în stațiune) — îmbu
nătățirea tehnicii individuale
• pe plan moral-psihologic — 
realizarea spiritului de echipă 
și creșterea responsabilității in
dividuale. La toate acestea, 
după cum ne,-a informat an
trenorul Mircea Radulescu, se 
adaugă orele de pregătire pro
fesională, discuții analitice pri
vind evoluția în cursul ultimu
lui turneu, întrebări și răspun
suri, pe tema regulamentului 
de joc. momente recreative, 
cum ar fi învățarea unor cîn- 
tece proprii tinereții etc. Deci, 
lotul național de juniori par-

curge pe plaiurile bistrițene un 
program dens și variat, condi
țiile excelente de pregătire' o- 
ferindu-i șansa unei dorite, și 
posibile calificări în faza fi
nală a campionatului euro
pean de juniori I.

Al doilea stagiu de pregătire 
a celor mai tineri tricolori 
este prevăzut să se desfășoare 
la Timișoara (1—12 februarie), 
unde se are in. vedete perfec
tarea a patru jocuri de verifi
care, urmate de primele exa
mene internaționale amicale ale 
anului : dubla confruntare cu 
echipa similară a 'Turciei 
(17—19 februarie, în deplasare) 
Și 
11

partida cu Bulgaria (4 sau 
martie, la București).

Stelian TRANDAFIRESCU

Cinci minute cu antrenorul Petre Gavriiâ

C. S. TIRGOVIȘTL SAU PETROLUL?
VA tlȘTIOA ECHIPA EU MORALUL MAI BUN

Antrenorul Petre Gavriiâ 
face parte din așa-zisa „gene
rație de schimb" a tehnicieni
lor din fotbalul nostru. Buna 
sa pregătire profesională și ca
litățile sale de pedagog l-au 
impus, în ultimul timp, pe 
planul activității de perfor
manță și-i oferă premisele u- 
nei depline afirmări în pers
pectivă. De trei ani la cîrma 
divizionarei ,,B“ Rulmentul A- 
lexandria, P. Gavrilă a reușit 
să-i asigure acesteia o poziție 
stabilă în eșalonul secund și, 
mai mult chiar, să o mențină, 
cu regularitate, în grupul pro
tagonistelor întrecerii din se
ria a doua. Dealtfel, într-un 
clasament neoficial, întocmit pe 
baza rezultatelor directe din
tre primele patru echipe, Rul
mentul conduce cu autoritate, 
datorită victoriilor obținute în 
fața lui C.S. Tîrgoviște (sin
gura înfrîngcre a liderului. în 
toamna trecută !) și a Petrolu
lui, precum și egalului realizat, 
la București, cu Rapid. Acesta 
ar fi și motivul principal pen
tru care i-am solicitat antre
norului P. Gavrilă părerea în 
legătură cu șansele candidate
lor la promovare, din 
celei de a doua serii.

— Cred că lupta 
pînă la capăt, intre 
viște, deocamdată 
șansă, și Petrolul 
puternic din urmă, 
viște are de partea

cadrul

va da,
Tirgo- 
prima 

vine 
Tirgo-

ȘTIRI... ȘTIRI

se
C.S.
cu
care 
C.S.
sa un plus

de experiență, in timp ce Pe
trolul joacă mai bine tactic. 
C.S. Tirgoviște arc in compo
nență mai multe individuali
tăți ; Petrolul, în schimb, este 
din ce în ce mai mult o echi
pă. C.S. Tirgoviște mai păs
trează încă ceva din aerul unei 
formații de prima divizie ; Pe
trolul — la rindul său — tln- 
jește de trei ani după locul 
pierdut in plutonul primelor 18 
echipe ale țării. Cine va cîști- 
ga'! Cred că echipa care va 
rezista mai bine pe plan moral.

— Excluzi, deci, din calcul 
pe Rapid și pe... Rulmentul ?

— Rapid nu are, după mine, 
șanse reale in acest campionat. 
Cit privește formația pe care o 
antrenez — și în cadrul căreia 
s-au format clteva valori ale 
fotbalului nostru ca Voicilă, 
fost component al lotului re
prezentativ, Pană, acum la 
F.C. Argeș, Tiță, transferat la 
Rapid și lagăr u. in prezent in 
lotul de juniori pentru campio
natul mondial din Australia — 
consider că, deocamdată, nu 
poate emile pretenții la mai 
mult. Ceea ce nu ne irapiedi- 
că insă să dorim și să sperăm 
mai mult. Pregătindu-ne bine 
și jucind, in retur, cu un plus 
de aplomb, pentru a ne depăși 
propria condiție, aceasta echi- 
valind cu un loc pe podiumul 
întrecerii.

I. MIHAIL

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...

• DINAMO BUCUREȘTI 
JOACA LA FERRARA SI PI
SA. Astăzi, Dinamo pleacă 
spre Italia, In vederea unui 
turneu de pregătire care va 
cuprinde patru meciuri. în pri
mele două partide, bucurește- 
nîi vor juca la Ferrara (la 31

ianuarie), cu Spăl și la Pisa 
(1 februarie) cu formația lo
cală cu același nume. în con
tinuarea turneului, dinamoviștii 
vor mai susține două meciuri 
cu adversari încă nedesemnați. 
La întoarcere, este posibil ca 
Dinamo să participe la un 
turneu de două jocuri în Iugo
slavia.

O TURNEU INTERNAȚIO
NAL LA CLUJ-NAPOCA. în 
organizarea clubului Universi
tatea, în perioada 4—8 februa
rie, va avea loc la Cluj-Napo- 
Ca un turneu international la 
care au fost invitate și două 
echipe de peste hotare : Slovan 
Bratislava și Carl Zeiss Jena. 
La turneu vor mai participa 
formațiile locale Universitatea 
și C.F.R. Toate întîlnirile se

vor disputa pe Stadionul Mu
nicipal. după următorul pro
gram : la 4.II : „U“ Cluj-Napo- 
ca — Slovan Bratislava ; la 
5.II : C.F.R. Cluj-Napoca — 
Carl Zeiss Jena ; la 6.II : Slo
van Bratislava — Carl Zeiss 
Jena și C.F.R. Cluj-Napoca — 
„U“ Cluj-Napoca ; la 8.II : 
C.F.R. Cluj-Napoca — Slovan 
Bratislava și „U“ Cluj-Napo- 
ca — Carl Zeiss Jena.

o POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — CORVINUL HUNE
DOARA 1—1 (0—0). Meciul s-a 
disputat pe un teren acoperit 
cu zăpadă, în prezența a peste 
3 000 de spectatori. Golurile au 
fost marcate de : Anghel (min. 
16) și Nicsa (min. 75). (C.
CREȚU-coresp.).



In scmiiiiialdc Cupei cupelor la handbal

H. C. MIN AUR BAIA MARE iNTlLNEȘTE
PE TUS NETTELSTEDT (R.F.G.)

La sediul Federației Interna
tionale de Handbal din Basel 
(Elveția) a avut loc ieri tra
gerea la sorți a semifinalelor 
în Cupele europene Reprezen
tanta noastri în Cupa cupelor 
—- H.C. Minaur Baia Mare —• 
▼a juca cu TVS Netlelsledt

CUPA CUPELOR (M)

TUS Nettelstedt — H.C. Minaur Baia Marc
Metalloplastika (Iugoslavia) — Empor Rostock (R.D.G.)

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI (M)

Ț.S.K.A. Moscova — Kolinska Slovan (Iugoslavia)
Lugi Lund (Suedia) — S.C, Magdeburg (R.D.G.)

CUPA CUPELOR (F)

Bane Sekulic (Iugoslavia) — Irsta Văsteras (Suedia)
Sportist (Bulgaria) — Spartakus Budapesta

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI (F)
Radnicki Belgrad — R. K. Osijek (Iugoslavia)
Spartak Kiev — VIF Dimitrov (Bulgaria)

Cupa cupelor: la volei

PROGRAMUL ECHIPEI STEAUA 
ÎN TURNEUL FINAL

în orașul belgian Arlon, tur
neul final al „Cupei cupelor'1 
la volei masculin prevede ur
mătorul program pe zile : 20 
februarie : Steaua — Ț.S.K.A. 
Sofia și Avtomobilist Lenin
grad — Cil Bratislava ; 21 fe
bruarie : Cil Bratislava — 
Ț.S.K.A. Sofia și Avtomobilist

TURNEE INTERNAȚIONALE
DE TENIS

(R.F. Germania) și va susține 
primul meci în deplasare (in 
perioada 16—22 martie). re
turul urmînd să aibă ioc la 
Baia Mare (23—29 martie).

Iată, dealtfel, tabloul complet 
decis de sorți:

Leningrad — Steaua Bucu
rești ; 22 februarie : Steaua — 
CH Bratislava și Avtomobilist 
Leningrad — Ț.S.K.A. Sofia.

HAREMURILE PENTRU C. I.
In vederea campionatelor euro

pene de atletism „indoor", care 
se vor desfășura la 21 șl 23 fe
bruarie la Grenoble, haremurile 
de participare au fost fixate la 
următoarele cote : <00 m — <7,00 
(m) și 54,60 (f); 1 500 m — 3:47,8 
(m) șl 4:20,9 (f); 800 m — 1:50,0

AZI, ÎN IUGOSLAVIA, ÎNCEPE 
BALCANIADA DE TIR REDUS

Astăzi. în localitatea iugo
slavă Varazdin (linsă Zagreb), 
vor începe întrecerile Balca
niadei de tir pentru arme cu 
aer comprimat. în prima zi 
sint programate întrecerile de 
pușcă la 10 metri rezervate 
seniorilor, senioarelor și junio
rilor. urmînd ca vineri să se 
desfășoare proba de pistol la

J. A. SAMARANCH ÎN VIZITĂ LA ROMA
ROMA, 28 (Agerpres). — 

Președintele Comitetului inter
național olimpic, Juan Antonio 
Samaranch care întreprinde un 
turneu în diferite orașe ale lu
mii. a sosit la Roma, unde a 
fost primit de președintele Re
publicii Italiene. Sandro Per- 
tini și de ministrul italian al 
sportului și turismului. Nicola 
Signorello.

NTiLNIRE
DE LUPTE LIDERE

U.R.S.S. — S.U.A.
MOSCOVA, 28 (Agerpres). — 

La Erevan s-a disputat tradi
ționala întîlnire internațională 
de lupte libere dintre selec
ționatele U.R.S.S. și S.U.A. 
Luptătorii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 8—1.

în continuare, sportivii ame
ricani vor evolua în concursul 
internațional de lupte libere ce 
se va desfășura la Tbilisi.

DE ATLETISM ÎN SALĂ
(m) șl 2:07.0 (£); 3 000 m — 7:58.0 
(m); înălțime — 2,18 m (m) șl 
1,85 m (I); prăjină — 5,25 m; lun
gime — 7,70 in (m) și 8,2S (f): 
triplusalt — 16,10 m; greutate — 
18,00 m (m) și 16,00 m (f); pen
tru probele de 60 m plat și garduri 
nu au fost stabilite haremuri.

ÎO metri pentru aceleași cate
gorii.

Din delegația noastră, condu
să de antrenorul federal Vir
gil Atanasiu, lac parte pușca
șii Romulus Nicoîescu, Eugen 
Antonescu, Ioan Joldca și Du
mitra Matei și trăgătorii de 
pistol Marinlcă Trușcă. Victor 
Popa. Mihai Dragomirescu si 
Sorin Babii.

J. A. Samaranch, care este 
însoțit de directoarea C.LO.. 
Monique Berlioux, a purtat, de 
asemenea, convorbiri cu repre
zentanți ai Comitetului olimpic 
italian.

F.I.DJE. a stabilit

LISTA CHOP MAI BUM 
ȘAHIȘTI Pt ANUL 1980

AMSTERDAM, 28 (Agerpres). - 
Federația internațională de șah 
(F.I.D.E.) a alcătuit lista celor 
mal buni jucători pe anul 1080. pe 
baza coeficientului E.L.O. Pe pri
mul loc se află campionul mon
dial. marele maestru sovietic A- 
natoll Karpov, cu 2 S90 puncte, 
urmat de Vlktor Korcinoi șl La- 
jos Portiseh — cu cite 2 650 p, 
HObner — 2 623 p, Spasski — 
2 633 p, Kasparov — 2 625 p. Po- 
lugaevski — 2 620 p, Gheller sl 
Mecking — cu cite 2 615 p. Ear
sen — 2 610 p etc. Marele maes
tru român Florin Gheorghiu îm
parte locurile 33—38 cu Dolmatov, 
Vasiukov, Kuzmin, Adorjan șl 
Smîslov — toți cu cîte 2 545 p.

Tn clasamentul feminin, pe pri
mul loc este situată campioana 
mondială Maia Ciburdanldze 
(U.R.S.S.) — 2 425 puncte, urma
tă de Nana Ioseliani — 2 343 n. 
Alia Kușnir — 2 330 p. Irlna Le- 
vitina — 2 320 p, Nona Gaprindaș- 
vili — 2 300 p etc. Maestra ro
mâncă Elisabeta Polihroniade o- 
cupă locul 27—20, la egalitate eu 
Eelclk șl Porubski — toate trei 
cu cite 2 205 puncte.

• TELEX •
ATLETISM « In concursul do 

la Auckland (Njua Zeelandâ), po
lonezul BroniSla-w Malinowski a 
ciștigat cursa de 3 0<w m obsta
cole, cu timpul de 8:32,97. iar 
vest-germanul Harald Schmidt s-a 
clasat pe primul loc la 400-m gar
duri, cu 50.27» Alte rezultate î 
100 m — Thompson (Anglia) 10,66; 
800 m — Paroczay (Ungaria) 
1:47,93 ; suliță — Nemeth (Unga
ria) 66,40 m ; 200 m (i) — Chan
tal Raga (Franța) 23,20.

baschet v La Kaunas, în 
meci pentru sferturile de finală 

. ale „Cupei Cupelor” la masculin, 
echipa locală Jalghirls a învins 
cu 93—87 (43—39) formația fran
ceză Le Mans. • In cadrul ace
leiași competiții, B. C. Barcelona 
a întrecut în deplasare, cu 97—Ț6 
(46—37), formația olandeză Par
ker Leiden.

BOX • La Las Vegas s-a dis
putat intîlnirea amicală dintre e- 
chlpele de amatori ale S.U.A. șl 
Iugoslaviei. Puglliștll iugoslavi au 
repurtat o surprinzătoare victorie 
cu 7—5. La categoria mijlocie, 
campionul olimpic iugoslavul Slo
bodan Kaciar l-a învins prin k.o. 
tehnic in repriza a 3-a pe Alex 
Delucia.

HANDBAL • Selecționata mas
culină a Franței a susținut, la 
Sofia, două partide de verificare 
®» compania reprezentativei Bul
gariei, pierztnd primul meci cu 
U—19 și ctștlgtnd pe al doUea cu 
28—18. • Turneul Internațional 
masculin desfășurat tn orașul po
lonez Opole a fost ciștigat do 
formația locală Gwardla — ( p. 
urmată do echipele Dunaujvaros 
(Ungaria) — 4 p și Bosnia Sara
jevo — 3 p.

PATINAI • Desfășurate la 
Moscova. Campionatele unionale 
de viteză (sprinteri) s-au înche
iat cu victoria Iul Vladimir Lo
banov — 158,315 p la masculin șl. 
respectiv, a Natallcl Petrușova — 
178,940 p (cea mai bună perfor
manță mondială), la feminin. Re
zultate: masculin: 500 in — Me- 
dennikov 38,27; 1 000 m — Loba
nov 1:17,95 ; feminin : 580 m — 
Petrușeva 42,03; 1000 m — Pe- 
trușeva 1:25.21.

SCHI • Proba masculină de 
slalom paralel disputată pe plrtta 
din stațiunea elvețiană La Vue 
des Alpes a revenit schiorului so
vietic Aleksandr Jirov, care l-a 
întrecut în finală pe Joel Gaspoz 
(Elveția). Pe locul trei s-a clasat 
americanul Steve Mahrc.

ȘAH • tn runda a »-a a tur
neului de Ia Wijk aan Zee (Olan-' 
da). Florin Gheorghiu a remizat 
cu englezul Anthony Mlles. In 
clasament conduce Sosonko (O- 
landa) cu 6 puncte, urmat de 
Browne (S.U.A.) șl Talmanov 
(U.R.S.S.) — 5 p, Gheorghiu (Ro
mânia), Miles (Anglia), Anders
son (Suedia). Sveșnikov (U.R.S.S.) 
și Tlmman (Olanda) — 41/, p etc.

’ In turul II al .turneului de te
nis de la Vina del Mar (Chile) : 
Dibbs — Gimenez 6—2. 7—3; Gat-1 
tiker — Năstase 7—3, 3—6,. 6—4; 
Kronk — Urpl 6—3. 6—2; Pecci — 
Aubone 6—4. 6—3: Velasco — Car
ter 1—6. 6—3, 6—2. • In turneul 
feminin de la Chicago, jucâtoarca 
româncă Lucia Romanov a întîl- 
nit-o pe cunoscuti tensimană aus
traliană Wendy Turnbull, in fața 
căreia a pierdut cu l—6, G—2,
5— 7. Alte rezultate: Mana Mandli- 
kova — Nina Bolim 6—2, 6—3 ; 
Andrea Jaeger — Anne White
6— 2. 6—2; Pam Shriver — Betsy 
Nagelsen 6—2. 6—2: Sylvia Hani- 
ka — Pania Smith l—S. 6—1. 6—4; 
Martina Navratilova — Claudia 
Kohde 3—7, 6—0, C O.

PUNCTE DE REPER ÎN LUMEA TENISULUI
Finala fără istoric 

în „Turneul campioni
lor4*:  Bjorn Borg, pe 
care-l vedem jubilînd 
dupâ ultima minge, 
trece în trei seturi 
clare (6-4, 6-2, 6-2) 
de rezistența tînârului 
Ivan Lendl, revelația 
ultimului sezon.

• Miercuri. Ia. Salonic, în pre
zența a peste 14 900 de spectatori 
selecționata Greciei a învins re
prezentativa Luxemburgului, In 
preliminariile campionatului mon
dial (grupa a 5-a), cu 2—0 (2—0), 
prin punctele marcate de Kuis 
(mln. 8) si Kostik os (min. 38).

• La cererea cluburilor Intere
sate. forurile fotbalistice din Eu
ropa și America de Sud au ac
ceptat ca tradiționala întîlnire 
dintre cîștlgâtoarele cupelor con
tinentale ale echipelor campioane 
să se desfășoare intr-o singură 
manșă. Meciul, care va opune pe 
Nottingham Forest șl Naclonal 
Montevideo, din Uruguay, se va 
disputa la Tokio'în ziua de 11 fe
bruarie.
• Echipa Dynamo Zagreb a ju

cat la Canberra cu selecționata 
Australiei cu care a terminat la 
egalitate: 3—3 10—2».
• La Birmingham. Aston vuia 

a învins cu 4—9 (2—9) formația 
Rapid Vicna.
• în meci amieșl. la Berlin, e- 

cliipa locală Dynamo a Întrecut 
cu 2—0 (0—0) pe Slovan Bratisla
va.
• Disputat la Tokushima al doi

lea meci amical dintre echipele 
Poloniei și Japoniei s-a termi
nat cu scorul de 4—2 (2—2) In 
favoarea jucătorilor polonezi.

• Conducerea clubului Florenti
na l-a desărcinat din funcție pe 
antrenorul Paolo Carosl. înlocutn- 
du-1 cu Giancarlo de Sistl. fost 
component al echipei Italiei, vlce- 
campioană mondială în 1970. Flo
rentina nu a ciștigat nici im 
meci de la 2! septembrie în ac
tualul campionat.

Cine a căutat repere spectacu
loase îi) sezonul ’83 al tenisului 
mondial masculin ar putea să se 
arate mai curînd decepționat la 
încheierea întregului ciclu de 
competiții cane reunesc pe așii

CLASAMENT MONDIAL ’80
1. Bjorn Borg
2. John McEnroe
3. Jimmy Connors
4. Ivan Lendl
5. Guillermo Vilas
6. Vitas Geruiaitis
7. Brian Gottfried
8. Gene Mayer
9. Harold Solomon

19. Wojtck Fibak 

rachetei. Fiindcă nici cucerirea 
celui de-al 5-lea Wimbledon re
ușită de implacabilul Bjorn Borg, 
nici continuele dar lentele cîștl- 
gurl de teren ale succesorului 
său virtual, John McEnroe, nici 
eliminarea timpurie a echipei 
S.U.A. din „Cupa Davis" nu pot 
fi considerate ca evenimente ie
șite din comun, capabile să 
stîmească admirația nemăsurată 
a paslonațllor acestui sport. Cu 
victoriile iul Borg în cel mal 
clase dintre turnee rie-am obiș
nuit atît de mult, îneît ele încep 
să ni se pară de-a dreptul ba
nale. De la „băiatul teribil**  al 
courts-urilor americane» ctrlion- 
țatul Johnny, se aștepta parcă 
mal mult șl mai repede, iar fap
tul că el este totuși aproape so
litar în reprezentarea unei noi 
generații care, probabil, nu de
ține valoarea și personalitățile 
celei precedente (vazi Năstase, 
Smith, Ashe, Connors), reprezin
tă fără îndoială și acesta un 
motiv de insatisfacție. în sfîrșit, 
competiția pentru „Salatieră" 
pare să nu fi ieșit încă d’ntr-o 
acută perioadă de criză — reflec
tată și In puținul interes pe care 
1-1 arată marii campioni — și 
căreta doar noua formulă, intrată 
în vigoare de la actuala ediție, 
ar putea să-i pună capăt.

W.C.T. ROMA ROT AND 
GARROS

WIMBLEDON FLUSHING 
MEADOW

MELBOURNE „GRAND PRIX“ 
MASTERS

1. Connors Vilas Borg Borg McEn.ro© Teacher Borg
2. McEnroe Noah Gerulait-s McEnroe Borg Warwick Lendl
3. Lendl Teltscher Solomon Gottfried Connors McNamara Connors
4. Krick Smld Conno-s Connors Krick Vilas Maver
5. Scanlon Ramirez Barazzutti Mayer T.end! McNamee Clerc
6. GQnthardt Ba’-azTiutti Fibak Fleming Tanner Scanlon Vila*
7. Amritraj Lendl Vilas Fibak Teltscher Rennert McEnroe
8. Saadri Orantcs Gildemeister Tanner Fibak Saadri Solomon

Fără »teama de a ne contrazice, 
am relua pe rînd toate aceste 
Subiecte de discuție, pentru a a- 
răta și cealaltă față a lucruri
lor. în ptimul rînd, suita-record 
de triumfuri înregistrate de 
Bjom Borg, tcnismanul-compu- 
ter, jucătorul „de gheață" sau 
„de rocă", cum este mereu nu
mit, nu poate în nici un caz să 
fie privită ca un s'mplu fenomen 
de inerție, intrat definitiv în mo
notonia cotidiană. Să amintim 
numai acea tensiune a ultimei 
finale wimbledoniene, în care 
suedezul a fost egalat în setul 
4 printr-un tic-break de 18—16, 
tăind răsuflarea spectatorilor. 
Ne-am obișnuit cu rolul de invin
cibilitate pe care-l interpretează 
atît de bine Borg, dar să ne gîn- 
dim și la faptul că nimeni în anii 
noștri n-a putut face la fel. 
Performanța sa rămîne unică. 
„Secretul lui Borg" ? A curs 
multă cerneală pentru găsirea u- 
nor explicații la succesele sale 
extraordinare. Am reaminti aici 
doar una s’ngură : aceea că știe 
să ia foarte în serios antrena
mentul, exersîndu-șl totdeauna 
nu numai loviturile, ci și puterea 
de concentrare, arma sa cea mal 
de preț. „Joc ta antrenament 
mal tare decît într-o partidă a- 
devărată..." — a declarat-o sin
gur. Și de ce nu l-am crede ?

Laureatul ultimului sezon este, 
așadar. BjOrn Borg. Dar nu gre
șim dacă spunem că mttlți dintre 
cel care se pasionează pentru 
tenis l-ar prefera pe John 
McEnroe. Și nu numai pentru 
motive strict afective. E drept, 
împlinește deja 21 de ani, fără 
să fi spart toate tiparele, fără 
a majora performanței© pe care 
le-a deținut și acum doi anf. 
Deși învins în recentul Masters 
(a fost „eamn’onul campionilor4' 
în 1978), rămîne un strălucit câș
tigător la Flushing Mesdow (ca 
și în anul precedent) <țt are al 
doilea Mare Prem’u — F.I.L.T 
tn palmar°s^/ Dar Wmbledcnul T 
încă nu. Cons c ererea supremă o 
așteaptă să vină. Poate chiar în

sezonul care a început, șl atunci 
logica lucrurilor ar fi fidel res
pectată, iar entuziasmul suporte
rilor săi justificat. Calitățile pen
tru aceasta Ie are noua „stea* * 
a New York-ului tenisistlc. în- 
demlnare excepțională, clarviziu
ne, aplomb și chiar fantezie, 
temperată însă totdeauna de cu
noașterea țelului precis. Să aș
teptăm deci și mai mult da ta 
McEnroe, prea des încruntatul șl 
nemulțumitul McEnroe. Dacă ne
mulțumirea de s'ne este și ea o 
pîrghie spre desăvârșire.

Pe Jimmy Connors, fostuL.. 
McEnroe al tenisului. U recoman
dă încă, pentru al treilea loc pe 
podium, victoria sa din circuitul 
de iarnă. Și atît. Connors nu mat 
e Connors, se vede limpede. Dar 
impactul, ch’ar diminuat, al for
ței sale uriașe se mai simte In 
lupta pentru întîietate în marile 
turnee. Am spune chiar — ca 
pronostic — că fostul nr. 1 ame
rican va rămîne pe podium sau 
tn preajma Iul șt în noul sezon.

Dar Lendl? L-âm uitat pe Ivan 
Lendl în considerațiile noastre ? 
Nu. Performanta sa principală, 
propulsarea formației cehoslovaca 
spre victorie în ..Cupa Davis-, a 
relansat tocmai interesul pentru 
întrecerea supremă pe echipe. A 
fost un eveniment notabil aceas
tă primă victorie a sportivilor 

unei țări socialiste în „supercu- 
pa“ tenisului. Încheiere a unul 
drum pe care l-au deschis cu un 
deceniu In urmă echip’nrli Ro
mâniei, atît de aproape șl ei d« 
împlinirea unui vis. Succesul 
Cehoslovaciei, succesul lui Lendl, 
nu trebuie să ne dea totuși o 
viziune deformată a faptelor. Ita
lienii jucau fără șansă în finala 
de la Fraga, este cert. Iar tenis- 
manului de 20 de ani din Ostra
va îl lipsesc încă galoanele unor 
victorii în turneele clasice. Car© 
pot veni, pentru că talentul yt 
calitățile fizice ale tînărului lider 
european pledează pentru aceasta.

Cine ar mai fi, alături de 
Lendl, în a susține asaltul noii 
generații conduse de McEnroe T 
Erau așteptați cîțiva, ca argenti
nianul Clerc, francezul Noah. 
elvețianul GttnthardL Ei n-au a- 
părut, însă, în orizontul tabelu
lui „primilor 10". Iată de ce pe 
treptele acestuia Iau loc din nou 
asemenea jucători ca Vilas, Solo
mon sau Gottfried, în vizibilă 
scădere.

Și iată de ce putem considera 
că sezonul de ten’s peste care 
a căzut acum cort’na a fost, în- 
tr-adevăr. în multe privințe de
ception ant.

Radu VOIA
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