
LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ARE LOC VIZITA TOVARĂȘULUI

»

ȚVIETIN MIATOVICI, 
președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, duminică 
dimineața a sosit intr-o vizită 
de prietenie in tara noastră 
tovarășul Țvietin Miatovici, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, împreună cu tovarășii 
Stane Dolanț, membru al Pre
zidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, și Iosip Vrhovet, secre
tar federal pentru afacerile ex
terne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sosit de simbătă Ia Timișoara, 
a fost salutat, în drumul de la re
ședință pină la gara din Timi
șoara, unde s-a desfășurat cere
monia sosirii oaspeților iugo
slavi, de numeroși locuitori ai 
municipiului, care au ovaționat 
și aclamat îndelung pe conducă
torul partidului și statului nostru.

în gara municipiului Timișoa
ra, la coborirea din trenul ofi
cial. tovarășul Țvietin Miato
vici a fost intîmpinat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Cei 
doi președinți și-au strîns mîi- 
nile cu prietenie, s-au îmbră
țișat cu căldură.

în concursul atletic F. I. S. U. de la Sofia

VALI IONESCU—PE LOCUL I
Alfi 4 atlefi români pe podiumul de premiere

SOFIA, 1 (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru). In sala 
Festivalna, cea care a găzduit 
în 1971 întrecerile „etropene- 
lor“ de atletism, s-a desfășu
rat, la sQrșitul săptăminii tre
cute. unul dintre cele mai im
portante concursuri internațio
nale ale sezonului indoor con
tinental, tradiționala competi
ție a Federației Internaționale 
a Sportului Universitar. De
altfel, trebuie arătat că de mai 
mulți ani, în februarie, acest

Un grup de tineri și tinere, 
imbrăcati in frumoase costume 
populare bănățene, pionieri au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășului Țvietin 
Miatovici, celorlalți oaspeți, bu
chete de flori.

Numeroși timișoreni aflați în 
piața gării au aplaudat cu în
suflețire pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Țvietin Miatovici,

Intilnirea dintre cei doi șefi 
de stat se inscrie ca un nou și 
important moment al dialogului 
româno-iugoslav Ia nivel înalt, 
care are un rol hotărîtor în 
dezvoltarea și întărirea continuă 
a relațiilor de strinsă prietenie 
și rodnică colaborare dintre ță
rile, partidele si popoarele 
noastre. în folosul reciproc, al 
cauzei socialismului, păcii, secu
rității, înțelegerii și cooperării 
în Europa și în întreaga lume.

★

Răspunzind invitației tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășul Țvietin Miatovici, îm
preună cu tovarășii Stane Do
lanț și Iosip Vrhoveț au parti
cipat duminică la o partidă de 
vinătoare în pădurea Chevcreș, 
din județul Timiș.

concurs al F.I.S.U. se desfă
șoară, cu regularitate, aici la 
Sofia.

La ediția din acest an a 
competiției au fost prezenți 
peste 400 de atleți și atlete din 
14 țări, între care și România. 
Dintre atleții români cea mai 
bmă evoluție a avut-o sări- 
toarea în lungime Vali Ionescu.

PANCIO PANCEV

(Continuare in pag. a 4-a)
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Simbătă și duminică la Cimpulung Moldovenesc

FESTIVALUL SPORTULUI DE IARNĂ SUCEVEAN, 
0 FRUMOASĂ SĂRBĂTOARE A „DACIADEI“

Vremea favorabilă, zăpada căzută din belșug în toate zonele țării 
au creat condiții excelente pentru practicarea sporturilor de iarnă, 
pentru participarea la întrecerile din cadrul „Daciadei". Iată o 

imagine sugestivă...
CIMPULUNG MOLDOVE

NESC, 1 (prin telefon). Festi
valuri ale sportului de masă 
s-au organizat și se organizea
ză in tot mai multe localități 
din țară, aceasta constituind 
una din dovezile incontestabile 
ale dezvoltării impetuoase pe 
care o cunoaște sportul pentru 
toți sub impulsul puternic, ge
neros, al marii competiții poli
sportive „Daciada". Ei bine, 
trebuie să spunem din capul 
locului că „Festivalul sporturi
lor de iarnă de la Cimpulung 
Moldovenesc", oi cărui martori 
am fost timp de două zile, tin
de către nota maximă, depă
șind din toate punctele de ve
dere (organizatoric, tehnic, ma
terial și de participare) mani
festațiile sportive de masă si

milare la care am asistat in ul
timii ani.

Urmărind întrecerile, stînd 
de vorbă cu concurenți și orga
nizatori, cu spectatori localnici 
sau atrași din drumul lor prin 
această minunată așezare de 
coloana sportivilor care se în
dreptau spre locul de desfășu
rare a festivității de deschide
re, am aflat secretul acestei (Continuare în pag. 2—3)

finala pc (ară a „Daciadei" la patinaj-viteză

JUNIORII CLUJENI AU CUCERIT
15 TITLURI DE CAMPIONI!

împliniri: s-a dorit și s-a reu
șit să se facă din acest festival 
sportiv înscris sub genericul 
„Daciadei" — păstrînd, desigur, 
proporțiile — o veritabilă O- 
limpiadă de iarnă a județului 
Suceava.

Și așa a și fost aici, ca la 
o veritabilă Olimpiadă, din 
desfășurarea căreia vom încer
ca să vă redăm citeva imagini. 
Simbătă seara, pe Dealul Runc 
au prins să șerpuiască de sub 
pădure panglici de foc, pe care 
le-am bănuit a fi făclieri pe 
schiuri desenînd arabescuri care 
incintau privirile, pentru a se 
împlini la un moment de apo
teoză în litere vizibile pină hăt 
— departe: DACIADA — edi
ția a 11-a. Aplaudau oamenii 
măiestria celor de sus ca la un 
spectacol... Apoi făcliile au de
senat un fulg de nea, simboli- 
zînd etapa de iarnă a marii 
competiții și orașul a fost in
vitat la „feeria pe luciul ghe- 
ții", de pe patinoarul natural 
al Școlii generale nr. 4.

Duminică dimineața, pe o 
vreme splendidă, coloana par- 
ticipanților s-a îndreptat spre 
stadionul orașului întîmpinată 
de un mare număr de iubitori 
ai sportului. După ce au fost 
înălțate pe catarguri drapelul 
țării și steagul „Daciadei", a 
avut loc o frumoasă și bogată

Mircea COSTEA

TURNEELE PE GRUPE VALORICE LA
Primele turnee pe grupe valorice ale Diviziei „A" feminine 

de volei s-au încheiat ieri în sălile de sport din Bacău (locurile 
1—4), Iași (locurile 5—8) și „Agronomia" din Capitală (locurile 
9—12). Iată amănunte de la jocurile desfăș-urate simbătă și dumi
nică la Bacău. în pag. 2—3, relatări de la Iași șl din București.

In întrecerea fruntașelor,
BACĂU, 1 (prin telefon). 

Simbătă s-au înregistrat sco
ruri identice în partidele des
fășurate, dar victoriile studen
telor gălățene și dinamoviste- 
lor au fost obținute nu fără 
mari emoții : C.S.U. Galați — 
Farul Constanța 3—2 (—11, 14, 
—7, 6, 12) și Dinamo București 
— Știința Bacău 3—2 (5, 10, 
-11, -8, 9).

Duminică, echipa locală Ști
ința a făcut cel mai slab meci 
din turneu, eforturile singulare 
ale inimoasei Lucica Zoia fiind 
insuficiente. De partea cealal
tă, studentele din Galați au 
repetat jocul bun din meciurile 
anterioare, fiind hotărîte să 
nu cedeze nici un set. Elevele 
antrenorului Traian Vîlsan 
(care și-a condus foarte bine 
echipa în acest turneu) și-au 
organizat bine jocul, avînd în 
rolul principal pe Crina Geor
gescu. Alături de aceasta, Ma
ria Muscă, Ileana Dobroschi 
și Gabriela Cojocaru au fost 
principalele artizane ale unui 
succes scontat dealtfel. Scor 
final : C.S,U. Galați — Știința 
Bacău 3—0 (12, 7, 6). Arbitru 
bucureșteni N. Ionescu și Em. 
Costoiu au' condus bine.

După cum începuse primul 
set, se părea că dinamovistele 
vor clștiga ușor meciul cu 
Farul, mai ales cînd condu
ceau cu 12—5. Dar, mobilizarea 
jucătoarelor de pe litoral — în 
rîndul cărora Gulniza Gelil și 
Maria Enache s-au detașat —

C. S. U. Galați In ofensivă...
face ca scorul să devină egal 
la 13 ! La acest scor, constăn- 
țeanca Aurora Popcnța oferă 
cadou' un punct direct din ser
viciu. Tensiunea crește, ur
mează egalitate la 14 după 
care dinamovistele, mai calme 
și mai lucide, realizează punc
tele necesare cîștigării setului, 
în următoarele două seturi,

Concursul internațional de sanie „Cupa Bucegi“

SPORTIVII ROMÂNI - COMPORTARE BUNĂ
ÎNTR-0 COMPANIE SELECTĂSINAIA, 1 (prin telefon). To

boganul de gheață de pe Mun
tele Furnica a găzduit, simbătă 
și duminică, un nou concurs 
de amploare : ediția a treia a 
competiției internaționale de 
sanie „Cupa Bucegi". întrece
rea, care s-a bucurat de parti
ciparea unor redutabili sănieri 
din R. D. Germană, U.R.S.S., 
Polonia și Cehoslovacia, pre
cum și a fruntașilor acestei dis
cipline sportive din țara noas
tră, a prilejuit o luptă sportivă 
de toată frumusețea, încheiată 
(în ceea ce ne privește) cu re
zultate mulțumitoare. Repre
zentantul României, Ion Apostol, 
a obținut, în final, un merituos 
loc 2, la numai 93 miimi de se
cundă de cîștigătorul concursu
lui, sportivul din R, D. Germa

VOLEI FEMININ
identice ca aspect, constănțen- 
cele scad evident ritmul, faci- 
litînd victoria cu 3—0 (14, 5,
10) a campioanelor, din rîndul 
cărora s-au evidențiat Irina 
Pctculet, Victoria Banciu și 
Mariana Ionescu. Arbitrii D. 
Dobrescu' (Ploiești) și C. Pădu- 
raru (Timișoara) au condus 
bine o partidă care nu a pus 
probleme deosebite. La sfirși- 
tul primului turneu, clasamen
tul se prezintă astfel : 1. Di
namo 6 p, 2. C.S.U, Galați 
5 p, 3. Farul 4 p, 4. Știința 
Bacău 3 p.

Mihail VESA

nă, J. H. Menge. Iată, dealtfel, 
timpii realizați (pe manșe) de 
sportivii în cauză : Menge — 
47,677 s., 47,193 s., 47,461 s. ; 
Apostol — 47,302 s., 47,693 s„ 
47,429 s. Deși a avut o singură 
manșă mai bună, Menge a cîș- 
tigat datorită erorii săvîrșite de 
Apostol in manșa secundă, la 
ieșirea dintr-un viraj, cînd a 
atins ușor mantinela.

O comportare bună a avut și 
Carmen Popovici, campioana ță
rii, clasată, după cele trei man
șe, tot pe locul 2. Carmen a 
obținut în manșa a doua cel 
mai bun timp al zilei (48,389 s.), 
fapt care ne-a făcut să regre
tăm că ea nu a reușit să se

MIERCUREA CIUC, 1 (prin 
«telefon). Pe frumoasa bază 
sportivă de iarnă în aer liber 
din localitate, cu pistă naturală 
de dimensiuni olimpice, îmbră
cată în straie de sărbătoare, 
s-a aprins simbătă dimineața 
flacăra finalelor pe țară ale 
„DACIADEI" și ale campiona
telor naționale de patinaj vi
teză, rezervate juniorilor. La 
start s-au aliniat 60 de fete și 
băieți din 12 cluburi și aso
ciații sportive. Printre finaliști 
s-au aflat și mulți viteziști de 
virsta copiilor, constănțeanca 
Ileana Cletcșteanu de 12 ani, 
clujeanul Daniel Bota și brașo
veanul Daniel Csata, amîndoi 
de 13 ani, fiind cei mai mici 
concurenți.

Cu toate că simbătă, în re
uniunea inaugurală, au avut de 
înfruntat un adversar, pe cît de 

concentreze, în aceeași măsură, 
in coboririle din prima zi a în
trecerii. In disputa fetelor, o 
satisfacție ne-a adus și Rita 
Gheorghiță, ocupanta unui me
rituos loc 3 în clasamentul fi
nal, confirmînd. astfel, speran
țele pe care antrenorii lotului 
național le pun în această tî- 
nără din Petroșani.

O situație asemănătoare s-a 
petrecut și în proba de dublu, 
unde echipajului Dan Comșa — 
Constantin Răducanu i-au lipsit 
doar citeva miimi de secundă

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Continuare in pag. a 4-a) 

nedorit, pe atit de neînduple
cat — gerul puternic (primul 
start s-a dat la o temperatură 
de minus 14 grade), tinerii pa
tinatori, disputîndu-și întâieta
tea cu ardoarea specifică vîr- 
stei lor, au furnizat curse mult 
gustate de public și, pe alocuri, 
extrem de echilibrate, unii din-

Mihaela Timiș (C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca) o autentică spe

ranță a patinajului viteză
Foto: Șandor SZAKACS- 

Miercurea Ciuc
tre învingători fiind departajați 
doar de un... vîrf de patină. 
Majoritatea probelor au fost 
dominate copios de juniorii de 
la C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, 
antrenați de frații Mihai și Ho- 
ria Timiș. în mod deosebit s-a 
impus atenției Simona Todoruț, 
această fetiță de 15 ani, care 
progresează văzînd cu ochii, 
doborînd recordurile de junioa-

Traian 1OANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)



în ultima etapă din seriile campionatului masculin de volei
------- uu nu i ............................. 1 iniile ini., —

NICI 0 VICTORIE ÎN DEPLASARE.• • • wwwwwwwwwv

La masculin, a fost progra
mată ultima etapă în serii. A- 
mănunte :

DINAMO bucurești — u- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 3—1 
(11, 12, —14, 12). Dinamoviștii, 
cu un sextet combinat din ju
cători tineri și jucători cu ex
periență (Oros și Dumănoiu ne- 
fiind utilizați, iar Enescu, doar 
un set) au obținut victoria, dar 
nu fără emoții : în finalul se
tului 3 studenții cîștigînd după 
ce fuseseră conduși cu 14—10. 
Dealtfel, deși lipsită de aportul 
lui Nicu Stoian, pe tot par
cursul jocului Universitatea a 
dat o replică viguroasă valoroa
sei sale adversare, remareîn- 
du-se în special Dumitru, 
Braun și Hrinco. De la învin
gători am remarcat serviciile 
puternice ale lui Tutovan, de 
multe ori transformate în punc-

te, precum și blocajele bine 
efectuate de Gîrleanu, Căta- 
Chițiga, Păușescu. Au arbitrat 
bucureștenii N. Găleșanu și N. 
Grigore. (Gh. DEDIU).

C.S.M. DELTA TULCEA — 
TRACxORUL UKAȘoV 3—1(10, 
8, —18, 13). Meci frumos, des
fășurat în fața a 2 000 de spec
tatori și cîștigat de gazde după 
două ore de joc. Remarcați : 
Ispas, Iacoblev (Delta), Hînda 
și Sterea (Tractorul). Arbitri : 
R. Farmuș (București) și Em. 
Ududec (Suceava). (I. Diaconu, 
coresp.).

CALCULATORUL — RAPID 
3—0 (4, 3, 13). Victorie clară 
și pe deplin meritată obținută 
în numai o oră de Calculato
rul, care a primit în primele 
două seturi o replică neaștep
tat de slabă din partea adver-

sarei sale. Superiori Ia primire, 
blocaj, mișcare în teren și va
rietate în atac, învingătorii au 
condus și în ultimul set cu 
10—4 și 13—8. Rapidiștii au ju
cat mai aproape de valoarea 
îor abia de la acest scor, cînd 
au recuperat pînă Ia 13—13. 
Ș-au remarcat : Ioniță și Șchio- 
pescu de Ia învingători, respec
tiv Prisăcaru și Grusuzache. 
Arbitri : A. Nedelcu și V. Vră- 
jescu, ambii din București. (N. 
Mateescu, coresp.).

C.S.U. GALAȚI — „POLI" 
TIMIȘOARA 3—0 (13, 13, 12). 
Partidă echilibrată, în care vie» 
toria a revenit pe merit studen
ților gălățeni. S-au remarcat : 
Țig, Sirbu (C.S.U.) și Vînătu 
(Politehnica). Arbitri : I. Ni- 
culescu (Buc.) și M. Constan- 
tinescu (Ploiești). (T. Siriopol 
— coresp.)

f. s. $• Municipiul Oii. Giicorghiu-Be] (tineret) 
și C. S. Ș. 1 București (juniori) - campioane I Divizi

TURNEELE PE GRUPE VALORICE LA VOLEI FEMININ
Primele succese ale lui In grupa de mijloc, 3 echipe

în turneul pentru locurile 
9—12, sîmbătă voleibalistele de 
la „U” Cluj-Napoca au confir
mat impresia bună lăsată cu o 
zi mai înainte, practicînd un 
joc frumos, spectaculos și efica
ce, dar mai ales reușind 6ă 
mențină ritmul și să cîștige, de 
data aceasta, pe merit, cu 3—0 
(9, 16, 9) în fața Universității 
Craiova. Numeroșii spectatori 
le-au aplaudat pe studentele 
clujene pentru calitatea tehnică 
a voleiului jucat de ele, dar 
poate că nici unul dintre ei nu 
știa că echipa tînărului antre
nor Nelu Binda s-a bucurat la 
Bfîrșitul acestui meci nu numai 
pentru reușită, în compania 
unei adversare puternice, ci 
mai ales pentru faptul că ob
ținea primul succes în Divizia 
„A“ după CINCI ANI de in
succese și de pendulări între 
„A“ și „B“. Nu putem ști dacă 
de data aceasta „U“ se va sal
va de retrogradare, în următoa
rele trei turnee, dar putem a- 
firma că echipa s-a dovedit 
mai bine pregătită decit cele
lalte și nu-i lipsește decit mai 
multă încredere în forțele sale. 
Dana Nicolacscu, Marcela Pripiș, 
Melania Văscan, Livia Lu
ca. Simona Vasiiiu, Laura Ru
ja, Simona Boldor și Diana 
Cordea au demonstrat sîmbătă 
că alcătuiesc un Iot care stă- 
pînește foarte bine execuțiile 
tehnice de bază și care știe, de 
asemenea, să joace combina- 
tiv... Craiovencele, în schimb, 
nu s-au regăsit decit rareori in 
cele ce au fost vineri. Fără re
proș arbitrajul cuplului V. 
Szakâcs din Baia Mare și A. 
Dinicu din București.

în partida a doua de sîmbă-

tă, Chimpex Constanța a jucat 
mult mai cu nerv decit vineri 
obținînd a doua victorie: 3—1 
(13, 13, —8, 10) în fața Univer
sității București care plătește 
un greu tribut ineficacității la 
fileu (mai ales la blocaj), în 
ciuda unei apărări bune în li
nia a doua. Remarcate: Liliana 
Văduva, Otilia Secoșan, Emilia 
Mănăilă și Luiza Radu (Chim
pex), Silvia Firan și Lucia AI- 
beșteanu (Univ.). Arbitraj ine
gal: O. Drăgan din Timișoara 
și O. Manițiu din Brașov.

Duminică, Universitatea Bucu
rești, cu Cristina Marin în for
mă, a încercat disperat să ob
țină prima victorie în fața co
legelor din Cluj-Napoca, a 
luptat mult, dar nu constant și 
hotărit. „U“ Cluj-Napoca a cîș
tigat mai greu, dar meritat: 
3—1 (13, —11, 13, 13). Arbitraj 
bun: V. Szăcs și O. Drăgan. 
Sub raport tehnic și spectacu
lar, ultima partidă a turneului: 
Universitatea Craiova — Chim
pex Constanța 3—0 (8, 14, 12) 
s-a ridicat Ia un nivel superior, 
studentele — în sextetul: Elena 
Nicolae (Viorica Bondoc), Ma
ria Buzatu. Constanța Miliiaru 
(Mariana Godja). Camelia To- 
meci, Marilcna Dubinciuc (Ca
melia Cojocaru), Camelia Ur- 
sache — făcînd un joc colectiv 
exemplar. De la învinse s-au 
remarcat Liliana Văduva. Otilia 
Secoșan, Emilia Mănăilă și 
Tanța Drăgoi. Arbitri: O. Ma- 
nitiu (satisfăcător) și A. Dinicu 
(bine). în clasament: „U“ Cluj- 
Napoca (8:4), Univ. Craiova 
(6:3), Chimpex Constanța 
(6:6) — cite 5 p, Univ. Bucu
rești 3 p.

Aurelian BREBEANU

la egalitate de puncte
în turneul zonei de mijloc, 

sîmbătă Penicilina a dispus de 
Rapid cu 3—1 (10, —4, 11, 14), 
după o luptă dirză în care s-au 
evidențiat Aurelia Ichim și Ge
ta Popescu de la învingătoare, 
Mariana Ivanov și Constanta 
Iorga de la învinse. într-un 
joc frumos, spectaculos, Mara- 
tex Baia Mare a învins cu 3—1 
(13, 10, —9, 10) pe Flacăra ro
șie București. S-au remarcat 
Niculina Stanică. Mariana On- 
ciu (Maratex). Marta Marines
cu și Venera David (FI. roșie). 
Duminică:'Flacăra roșie — Ra
pid 3—0 (8, 11, 10) și Penicili
na — Maratex 3—1 (8, —8, 10, 
8). La capătul acestui turneu: 
Penicilina, FI. roșie și Maratex 
— 5 p, Rapid 3 p (D. Diaco- 
ncscu și M. Macovci, coresp.).

MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ, 1 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică, în Sala 
sporturilor din localitate, au 
avut loc finalele Campionatelor 
republicane dc judo pentru e- 
cbipele de tineret și de juni
ori. în reuniunile de sîmbătă, 
cele 16 formații (cite 8 la tine
ret și la juniori) au susținut 
confruntările din cadrul grupe
lor, iar duminică au avut loc 
turneele finale.

în competiția de tineret, im 
frumos succes l-a repurtat 
C.S.Ș. municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a cărei reprezentantă, 
susținută frenetic de numeroși 
suporteri, a cucerit titlul de 
campioană a țării pe anul 1981. 
în meciul final, cu C.S.Ș. Șoi
mii Sibiu, echipa gazdă a lup
tat cu multă îndirjire. După mul
te partide care au stat sub 
semnul întrebării pînă la gong, 
și-a adjudecat victoria cu sco
rul de 3—1. (Nu mai puțin de 
3 partide din cele 7 s-au în
cheiat la egalitate și conform 
regulamentului 
tat).

Iată formația 
superușoară — 
ușoară — A. Popanicu, ușoară 
— G. Macovețki, semimijlocie — 
N. Vulpoiu, mijlocie — C. Pri
cop, semigrea — E. Conchiu 
și grea — V. Cojocaru ; antre
nori — Florică Georgescu și 
Gheorghe Iacob. Clasamentul 
primelor 4 echipe : 1. C.S.Ș. 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dcj, 
2. C.S.Ș. Șoimii Sibiu, 3. C.S.Ș. 
1 București, 4. C.S.Ș. Oradea.

O adevărată surpriză a con
stituit evoluția echipei bucu
reștene C.S.Ș. 1 în confruntă
rile formațiilor de juniori. Fa
voritele acestor întreceri erau 
C.S.Ș. Unirea Iași și C.S.Ș. mu
nicipiul Gh. Ghcorghiu-Dej. Dar

nu s-au pune-

campioană: cat. 
B. Olar, semi-

elevii antrenorilor Radu Abă- 
laru și loan Petrof s-au impus 
net în fața celor de la Iași, în- 
trecindu-i cu 6—1. Mult mai 
greu a fost meciul formației 
bucureștene cu echipa gazdă, pe 
care însă a reușit s-o depă
șească la limită (4—3), după 
partide aprig disputate. De fapt, 
la toate categoriile întîlnirile au 
fost spectaculoase, folosindu-se 
un mare număr de procedee 
tehnice. .

Succesul echipei C.S.Ș. 1 Bucu
rești a fost realizat — îndeo
sebi— de O. Moscovici, D. Fic- 
raru, G. Ciuvăț, V. Ghimpău, 
I. Șerban, I. Sevastian și S. 
Lungu (în ordinea categorii
lor). Clasamentul echipelor 
de juniori : 1. C.S.Ș. 1 Bucu
rești, 2. C.S.Ș. Unirea Iași, 3. 
C.S.Ș. Oradea, 4. C.S.Ș. muni
cipiul Gh. Ghcorghiu-Dej.

De-a lungul celor două zile 
de întreceri s-au remarcat în 
competiția de tineret B. Olar, 
E. Conchiu și C. Pricop de la 
C.S.Ș. municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, M. Căldăraru (semi- 
ușoară) și S. Geană (grea) de 
la C.S.Ș. Șoimii Sibiu, iar în 
confruntările de juniori, O. Mos
covici (cat. 53 kg), G. Ciuvăț 
(62 kg) și V. Ghimpău (68 kg), 
de la C.S,Ș. 1 București, 
Fi. Bătculescu (57 kg) de la 
C.S.Ș. Unirea Iași și I. Nagy 
(62 kg) de la C.S.Ș. Oradea.

Pentru frumoasa evoluție în 
partidele susținute, pe care le-a 
cîștigat 
limită), 
(C.S.Ș. 
norului 
semnat 
al competiției.

Să menționăm 
buna organizare 
și corectitudinea

prin ippon (înainte de 
juniorul Istvan Nagy 

Oradea), elev al antre- 
Ioan Chirilă, a fost de- 
cel mai tehnic judoka

în încheiere 
a întrecerilor 
arbitrajelor.

Nicolae CHINDEA

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ECHIPA C. S. S. ODORHEIU SECUIESC A CÎȘTIGATJ

CAMPIONATUL DIVIZIEI „B“ LA HOCHEI
SF. GHEORGHE, 1 (prin te

lefon). Noul patinoar artificial 
din localitate a găzduit, la 
sfîrșitul săptămînii, ultimele pa
tru etape ale campionatului re
publican al Diviziei „B“ la ho
chei. Pe primul loc în această 
întrecere, la care au luat parte 
patru echipe, s-a clasat forma
ția C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc 
care a totalizat 12 puncte, de- 
vansînd echipele C.S.Ș. Liceul 
M. Ciuc 6 p, C.S.M. Suceava 4 
p și Unirea Tg. Secuiesc 2 p.

Iată și ultimele rezultate : 
C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc — 
C.S.M. Suceava 5—5 (2—0, 0—2, 
3—3) ; C.S.Ș. Odorheiu Secu
iesc — Unirea Tg. Secuiesc 8—2 
(2—1, 4—0, 2—1) ; C.S.Ș. Liceul 
Miercurea Ciuc — C.S.Ș. Odor
heiu Secuiesc 5—9 (1—3, 1—5,
3— 1) ; Unirea Tg. Sect iese — 
C.S.M. Suceava 6—1 (1—0, 1—1,
4— 0) ; C.S.M. Suceava — C.S.Ș. 
Odorheiu Secuiesc 4—9 (2—3,

0—3, 2—3) ; Unirea Tg. Secu
iesc — C.S.Ș. Liceul Miercurea 
Ciuc 3—9 (0—5, 1—1, 2—3),
C.S.M. Suceava — C.S.Ș. Liceul 
Miercurea Ciuc 2—2 (2—1, 0—1, 
0—0) ; Unirea Tg. Secuiesc — 
C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc 4—7 
(2—2, 1—3, 1—2).

întreaga competiție s-a bucu
rat de o bună organizare. E- 
chipa învingătoare a manifestat 
un plus de omogenitate și de 
experiență. Arbitrajele au fost, 
în general, bune, ele fiind asi
gurate de tineri cavaleri ai 
fluierului din București, Miercu
rea Ciuc și Sf. Gheorghe.

Gh. BRIOTA, coresp.

„CUPA DINAMO“ LA SCHI FOND
In Poiana Mică a Brașovu

lui, pe o vreme excelentă, cu 
o zăpadă foarte bună, a avut 
loc ediția 1981 a „Cupei Dina
mo" la schi-fond. întrecerile, 
desfășurate pe tradiționalele 
trasee din jurul poligonului de 
biatlon, au atras Ia startul di
feritelor curse 99 de concurenți 
și concurente, printre aceștia 
numărindu-se, evident, și mem
brii loturilor naționale. Dispu
tele au fost extrem de intere
sante și s-au soldat, în gene
ral, cu victoriile scontate ale 
favoriților. La senioare și se
niori, Elena Lagusis și Vasile 
Bejenaru au tranșat, relativ 
ușor, rivalitatea cu ceilalți spe
cialiști ai genului, ca dealtfel 
și Gyuia Kiss, cîștigătorul de 
la juniori mari, probă la 
nu au luat startul (fiind 
în perioada de refacere 
afecțiuni mai vechi), Ion 
gociu și Horia Oros. La 
oare mari am urmărit o 
cere extrem 
tre cele trei 
lui național 
Emilia Raus 
lav, clasate
după o cursă extrem de echi
librată, în care învingătoarea a 
fost decisă pe ultimii metri.

La fel de strinsă a fost și 
disputa ștafetelor de seniori de 
la Dinamo și A.S.A., in care 
prima echipă a terminat cîști- 
gatoare, după mai bine de 2 
ore de alergare, la o diferență 
de... 11 secunde !

REZULTATE TEHNICE : se
nioare, 5 km : 1. Elena Lagusis

care 
încă 

după 
Lun- 
juni- 

între- 
de echilibrată în- 
membre ale lotu- 
: Piroșca Abos, 
și Magdalena Hîr- 
in această ordine

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11 FEBRUA-

IV.

RIE 1981

I. Bologna — Como X
n. Brescia — As coli 2

UI. Cagliari — Pistoiese 1
Juventus

X
Florentina
(pauză) 
Fiorentina — Juventus
(final)

V.

VI. Inter — Catanzaro (p.) 1
VH. Inter — Catanzaro (f.) X

VIU. Napoli — Udinese (P) X
IX. Napoli — Udinese (f.) 1
X. Roma — Avellmo (P.) 1

XI. Roma — AveHino (f.) X
xn. Torino — Perugia (p.) 1

XHL Torino. — Perugia (f) 1

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI î 
885.027 LEI.

LACUL ROȘU
0 stațiune care vă așteaptă oricind

Odihnă, reconfortare, agrement, pe tot parcursul anu
lui, într-o stațiune înconjurată de munți acoperiți de 
conifere, situată la o altitudine de 980 m, pe malul unui 
lac cu apă limpede.

® Vilele cu grad diferențiat de confort, restaurantul 
și pensiunile își așteaptă oaspeții în orice anotimp.
• Aerul puternic ozonat, bogat în aerosoli rășinoși, 

ușor iodurați — sînt factori naturali care asigură refa
cerea rapidă a organismului.

9 Clipe de recreare pot fi oferite de activitățile clu
bului, bibliotecii, de drumețiile și excursiile organizate 
spre zone și locuri de un pitoresc și interes deosebit.

Q In sezonul alb, iubitorii schiului pot practica spor
tul lor preferat pe una din cele mai bune pîrtii din 
țară, amenajată pe Suhardul Mare.

® Biletele se pat obține de la agențiile și filialele 
oficiilor județene de turism din țară, precum și de la 
cele ale I.T.H.R. București.

I

F.C.M
DAI!

(Tractorul) 18:55, 2.
Popoiu (Tract.) 19:14, 
Ceposu (Din.) 
Tișcă (Tract.) 
Toma (Tract.) 
Foriko (Tract.) 
mari, 5 km :

3.
4.

5.
6.

Iuliana
Elena 
Elena 
Maria
Ioana

20:30, 
20:55, 
21:11,
21:41 ; junioare 

1. Piroșca Abos 
(M. Ciuc) 19:44, 2. Emilia Raus 
(Lie. Predeal) 19:56, 3. Magda
lena Iiîrlav (Toplița) 20:05 ; ju
nioare mici, 3 km : 1. Luminița 
Bășa (Fundata) 11:16, 2. Ileana 
Bor (Lîc. Predeal) 11:53, 3. Le- 
nuța Solovăstru (Din.) 11:54 ; 
seniori, 15 km : 1. Vasile Be- 
jenaru (Din.) 51:45, 2. loan Sto
ian (A.S.A.) 53:57, 3. Gheorghe 
Ionetecu (Din.) 54:13. 4. Ion 
Moise (A.S.A.) 54:28, 5. Gheor
ghe Găvenea (Din.) 54:40. 6. 
Ion Stoian (Din.) 54:50 ; juni
ori mari, 15 km : 1. Gyuia Kiss 
(A.S.A.) 53:55, 2. Alexandru

Pop (Lie. Predeal) 55:25, 3. Ion 
Țențiu (A.S.A.) 59:39 ; juniori 
mici, 10 km : 1. Vincențiu Pe
lin (Brașovia) 37:27, 2. Adrian 
Cioacă (Sibiu) 37:56, 3. Dumi
tru Munteanu (Lie. Predeal) 
58:06; ștafeta senioare, 3X5 km: 
1. Tractorul I (I. Popoiu, El. 
Tișcă, El. Lagusis) 58:47, 2. Di
namo 1 h 05:03, 3. Tractorul 
II 1 h 05:35 ; junioare mari, 
3X5 km : Tractorul 1 hr 07:27 ; 
junioare mici, 3X3 km : Dina
mo Fundata 36:24; seniori 4X10 
km : 1. Dinamo (Gh. Găvenea, 
Gh. Ionetecu, I. Stoian, V. Be- 
jenaru) 2 h 19:45, 2. A.S.A. 
2 h 19:56, 3. Steagul roșu 
2 h 30:00 ; juniori mari, 3X10 
km: A.S.A. 1 h 48:15 ; juniori 
mici,’ 3X5 km : C.S. Șc. Gheor- 
gheni 56:40.

Carol GRUIA — coresp.
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„DACIADA" LA CIMPULUNG MOLDC
(Urmare din pag. 1)

deschidere, care 
intr-o caldă ma- 

dragoste ji recu- 
de partidul con- 

de părintele iubit

festivitate de 
s-a constituit 
nifestare de 
noștință față 
ducător, față 
al tineretului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele țării.

In cadrul festivității, in semn 
de prețuire a efortului si com
petenței organizatorilor locali, a 
puternicului efect propagandis- 
tic-sportiv exercitat asupra 
sportului de masă de cele 10 
ediții ale Festivalului sporturi
lor de iarnă de la Cimpulung 
Moldovenesc, tovarășul Nicolae 
Dragason, secretar al C.N.E.F.S., 
a inminat o frumoasă cupă to
varășului Dimitrie Hreciuc, pri
marul orașului.

De-acum, reporterii sportivi 
ai presei centrale ți locale, ai 
Radioteleviziunii au fost supuși 
și ei la o veritabilă probă de 
rezistență. După ce am urmărit 
întreceri de patinaj viteză pe 
pista înghețată a stadionului, 
am urcat la Runc să vedem 
concursurile de sanie și schi 
fond, alpin și biatlon, în care 
sute de sportivi de la 
de-o șchioapă pînă 
muncitori 
ietatea in 
La Liceul 
programul 
de tir cu 
care au fost prezenți 85 de bă
ieți și fete. Tenis de masă la 
Școala generală nr. 3, cu 88 de 
concurenți. La Școala generală 
nr. 4 am asistat la indirjite 
meciuri de hochei pe ghe'ață

oferite de copii pînă la 15 ani. 
Dacă de obicei publicăm nu

mele cîștigătorilor și al celor 
mai harnici dintre organizatori, 
acum amploarea întrecerii la 
care am asistat face cu nepu
tință acest lucru. Numai locu
rile I cuprind 85 de nume (pe 
sporturi ți categorii de vîrstă) 
ți cel puțin incă o dată pe 
atitea pentru a evidenția pe 
inimoșii și pricepuții organiza
tori, arbitri sau componenti ai

comisiilor de 
funcționat la 
despre toți < 
tori să scrieri 
tisface orgoli 
nimeni nu s- 
să in față", 
un exemplu ț 
gilor din alte 
pornească cu 
la asemenea 
ce să poar. 
noastre comp

„DACIADEI“ LA
(Urmare din pag. 1)

FINALA
re II și I aproape la fiecare 
concurs. După ce sîmbătă a co
rectat la 1 500 m cu 2:29,8 un re
cord care data din 1977 (v.r. — 
2:30,23 — stabilit de Eva Mol
nar pe pista artificială de 

Inzell), micuța vitezis- 
a continuat duminică se- 
recordurilor, îmbunătățind 

mai mult de 4 secunde cea

1 
m
C

copii 
la tineri 

și-au disputat întî- 
lupta cu secundele, 

silvic — premieră in 
Festivalului: concurs 
aer comprimat, la

la 
tă 
ria 
cu
mai bună performanță la ju
nioare II și I pe distanța de 
3 000 m: 5:19,6 (v.r. — 5:23,8). 
Cu o temeinică pregătire fizică 
și o evidentă superioritate teh
nică ea a cucerit toate cele pa
tru probe, devenind omerituoa- 

> să campioană absolută a juni
oarelor de categoria I. cu un 
nou record la poliatlon : 198,149 
p (v.r. — 199,016 p).

Iată campionii „Daciadei" pe 
probe — juniori I (f) — Simona 
Todoruț (C.S.S. Viitorul Cluj-Na- 
poca) la 500 m — 46,7, la 1 500

m — 2;29,8, 
și la 3 000 
Imre Miklos 
la 500 m — 
4:41,1, la 1500 
5 000 m — 8:( 
neral : (f) — 
198,149 p, 2. Ib 
reșul Tg. Mi 
Eva Lako (Ele 
reș) 227,083 p 
Miklos 186,240, 
(S.C. Miercurc 
3. Marian Tij 
iești) 199,926 p 
Mihaela Timi» 
Cluj-Napoca) J 
1 500 m - 2 :: 
1:40,8 și la 3 
(b) — Carol 1 
rul Cluj-Napoc 
la 1 500 m —.: 
1:34,8 și la 3 00 
sament gener: 
Timiș 205,733 p 
(Tractorul Bv.) 
s6bet 
213,500 
194,949 
torul
Bacso

Papp (K
P : <b)
p, 2. r 
Bv.) 20
(Tractoi



A“ pregătesc returul

ȘI-A PIERDUT SPERANȚA
cu un an, 

gătește retu- 
acasă. Dar 

iarna trecu- 
de lucru au 

sprijinul fac- 
abit de activ 
ei destul de 
e i-a permis 
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cu care, de- 
at de la re
ni situația se 
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neret în tur- 
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ntru mai mul
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te o tsaz1 in
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t retragerea), 
are speră, ca 
obțină dazle- 
C. Constanța) 
dorește și el, 

eze la o altă 
ie inferioară), 
-ea acestor ab
ați n-a putut 
această oră, 
notabil, 

elalte
nici 

echipe

ianuarie
în

■1 5
i lot

25 de 
cărora

i puțin de 8 
ul Constantin 
il său, Adrian 
t pe parcurs 
,i, Astfel, Ma- 
• fractură de 
îtut lua parte 
re cele 35 dc 
ctuate pînă în 
tre la Galați. 
>perăt la cla- 

(suferind de 
!. absoaLiat; Ia 
proape jumă- 
rente. In ceea 
Florea. acesta 
abia pe 8 ia- 

mtificat medi-
5 ianuarie),

care 
jucă-
pro-

care recomandă 14 zile scutire 
de efort. Cele 14 zile au tre
cut. dar Florea nu s-a mai pre
zentat la pregătire. După cițe- 
va antrenamente, Băjenaru și-a 
luat și el concediu medical. 
Moțoc, care este student a 
venit doar la antrenamentele 
de după-amiază, iar din 20 
ianuarie a intrat in concediu 
medical, 
congestie pulmonară.
nu-1 împiedică — după cum a- 
firmă antrenorii lui — să-și 
vadă liniștit de cursuri, să um
ble prin oraș, dar fără să mal 
dea pe la stadion. Așadar, o 
avalanșă de concedii medicale, 
dintre care unele ascund, după 
cum se crede, tendințe de sus
tragere de la pregătirile echi
pei sau chiar refuz camuflat 
de a mai lucra sub 
lui Teașcă.

Acestei nefirești 
s-au suprapus sau 
suprapun și alte dificultăți, pri
vind îndeosebi condițiile de lu
cru (terenul de antrenament 
lasă de dorit, ca urmare a fap
tului că nu s-a adus zgura pro-- 
misă; dușurile nu au putut fi 
folosite o bună bucată de vre
me ; medicul echipei este ple
cat tocmai în 
cind se simte 
voie de el).

Președintele 
tean, loan Petre, pare de-a drep
tul copleșit de situație. In ce-1 
privește, antrenorul Teașcă în
cearcă cu tenacitate, fără a re
nunța la cunoscuta lui exigen
ță, depășirea impasului actual, 
încrezător că echipa gălăteană 
poate încă evita calea spre Di
vizia ,,B“. „Nu mi s-a întîmplat 

acum să retrogradez 
echipă — ne-a spus el 

voi depune toate efor- 
pentru ca și F.C.M. Ga-

cu diagnosticul 
ceea

de 
ce

conducerea

situații i 
i se mai

această perioadă 
mai mare nc-

clubului gălă-

Lotul de tineret in Argentina

4-3 CU ATLETICO TUCUĂAAN
BUENOS AIRES. (Ager- 

pres). — Reprezentativa de ti
neret a tării noastre 
ceput turneul pe care 
prinde în America de 
cind la Tu.cuman, în 
nia formației locale F. C. Atle
tico, din prima divizie a cam
pionatului argentinian de fot
bal. După un 
cu multe faze 
baliștii români 
vingători cu 
(2—2). golurile 
fiind înscrise de Geolgău (min. 
7), Șoiman (min. 25), Minea 
(min. 73). și Terheș (min. 74).

și-a in
ii între- 
Sud, ju- 

cornpa-

joc spectaculos, 
de poartă, fot- 
au terminat în- 
scorul de 4—3
echipei noastre

Formația română a evoluat 
în următoarea alcătuire : Alexa
— Vlad, Iovan, Pană. Rednic
— Mureșan. Suciu (Minea), 
Klein — Șoiman, Gabor, Geol- 
gău (Terheș).

Selecționata română va juca 
în continuare cu cunoscuta 
formație argentiniană 
Staxsfield, din Buenos 
urmînd ca. după alte 2 
în Argentina, să plece 
pitala Boliviei, 
la 8 februarie.
meci împotriva 
tării-gazdă.

V elez 
Aires, 

partide 
în ca- 

La Paz, unde, 
va susține un 
reprezentativei

JOCURI AMICALE, DE
DINAMO - PROGRESUL 

VULCAN 6—2 (3-0)

ENESC
tmiere care au 
:are bază. Dar 
ia sintem da- 
i pentru a sa- 
cuiva, fiindcă 
■răduit „să ia- 
>entru a oferi 
i îndemn cote
rii ale țării să 
ij și încredere 
ptuiri vredni- 
nsemnul marii 
i „Daciada".

ÂTINAJ
000 m — 1:36,5 

5:19,6 ; (b) —
Miercurea Ciuc) 
la 3 000 m —

— 2:18,0, și la 
; clasament ge- 
Simona Todoruț

Szatmarl (Mu- 
202,800 p, 3. 

mureș Tg. Mu- 
b) — 1. Imre
Csaba Ador Jan 

Ciuc) 194,983 p, 
(Petrolul Plo- 

iuniori II (f) — 
(C.S.Ș. Viitorul 
00 m — 48,4, la 

la 1 000 m — 
m — 5:34,4 ;

g (C.S.Ș. Viito- 
(a 500 m — 45,5, 
4, la 1 000 m — 
î — 5:17,5 ; cla- 
(f) : 1. Mihaela
Gabriela Volna 

2,799 p, 3. Erz- 
îșul Tg. Mureș)

Carol Lang 
el Csata (Trac- 
3 p, 3. Lâszlo
Bv.) 203,850 p.

pînă 
nici o 
— Ș> 
turtle
la.fi să răniînă în prima divi
zie. Din păcate, unii dintre ju
cătorii noștri nu sînt dispuși să 
facă și ei eforturile necesare 
și a nc baza în continuare pe 
ci înseamnă a da din manivelă 
la o mașină fără benzină. De 
aceea este necesar să construim 
din mers aici, la Galati, o 
nouă echipă, în primul rînd ca 
mentalitate și ambiție. Dar pen
tru acca-sta este nevoie de 
concursul tuturor factorilor in
teresați".

Intr-adevăr, acest concurs 
este acum mai necesar ca ori- 
cînd. Cu prilejul vizitei noas
tre la Galați ne-a apărut clar 
că echipa divizionară ,,A“ trece 
printr-un moment greu, pro
vocat de indisciplina adesea to
lerată a unor jucători, de sla
ba fermitate a conducerii clu
bului, de dezinteresul unora 
dintre factorii locali care ar pu
tea ajuta clubul (in fond, a- 
cesta reprezintă întregul județ), 
poate și de o oarecare lipsă 
de tact din partea antrenoru
lui Teașcă. Iată de ce conside
răm ca imperios necesară — 
din partea organelor locale, e- 
ventual și a federației 
naliză temeinică 
tuații, a tuturor 
au generat-o și o 
tru a se putea 
de îndreptare și 
echipei capacitatea dc a lupta 
eu șanse reale în vederea evi
tării retrogradării.

Prima repriză a acestui meci 
deosebit de atractiv a fost do
minată copios de Dinamo, la
borioasa linie de mijloc a e- 
chipei din șos. Ștefan cel Mare 
reușind să împingă merer jocul 
înainte și, împreună cu 
trei din față, să-i oblige 
fundașii Progresului Vulcan să 
greșească mult. Șl astfel, în 
minutele 10 și 18. la două „bîl- 
bîieli" G. Sandu — Lucuță, 
IORDACHE și VRÎNCEANU 
au înscris ușor, ca la un an
trenament cu juniorii ! Al trei
lea gol al dinamoviștilor din 
această primă parte a jocult i 
a fost marcat tot de IOR
DACHE, în ultimul minut al
reprizei, el reluînd în plasă
balonul respins neinspirat de 
portarul V. Marcel, la un șut
al lui Custov. După pauză, în
cele două formații au survenit 
mai multe schimbări. Dinamo 
a ridicat repede scorul la 5—0, 
prin două goltri frumoase, 
marcate de DINU (min. 
și același atacant cu poftă 
șut IORDACHE (min. 53). 
abia de acum încolo jocul 
va echilibra. Progresul-Vulcan 
va reduce handicapul printr-un 
gol al lui.., EFTIMESCU, la 
un șut centrare al lui Nignea 
(min. 54) ; Dinamo va restabili 
differența prin ex-progresistul 
SANDOI (min. 67), pentru ca, 
în min. 74, NIGNEA să stabi
lească scorul final la 6—2, 
transformînd o lovitură de la 
11 m. A. Dcleanu a condts 
bine formațiile : DINAMO : Ef- 
timescu — Dumitrescu, Dinu, 
Bumbescu, Stredie — Dragnea, 
Augustin, Custov — D. Zam
fir, Iordache, Vrînceanu. PRO
GRESUL-VULCAN: V. Marcel 
— Bădilă, G. Sandu Reti, Lu- 
cută — Mateescu, M. Ionescu, 
Tică — Apostol, Țevi, Marica. 
în repriza a doua au mai ju
cat : I. Marin, Ghiță, Săndoi, 
Stănescu și Cojocaru (Dinamo), 
Bulancea, Anghel, Țugulan, Ca- 
lianu, Nignea și Glonț (Pro
gresul-Vulcan).

Laurențiu DUMITRESCU

cei
pe

49) 
de 
De 
se

SPORTUL STUDENȚESC -
POLITEHNICA IAȘI 3-1 

(2-0)

o a- 
a acestei si
ca uzdor care 
mențin, pen- 
lua măsurile 
a se asigura

Constantin FIRĂNESCU

Ieri dimineață, pe stadionul 
Politehnica, terenul III (tăvă- 
lugit bine), peste 1 000 de spec
tatori au văzut la lucru divi
zionarele „A“ Sportul studen
țesc și Politehnica Iași, care 
și-au testat stadiul de pregă
tire într-o partidă atractivă, cu 
multe faze de fotbal bun. Au 
învins studenții bucureșteni cu 
scorul de 3—1 (2—0), ei dove- 
dindu-se mai incisivi la poar
tă, pe contraatac. Jocul lor a 
avut mai multă consistență în 
prima repriză. Politehnica Iași 
a combinat frumos, în primele 
45 de minute, însă excesiv (nu 
a expediat nici un singur șut 
la poartă). Abia la reluare ea 
și-a schimbat registrul de joc,

PROFESIOMIȘTI
Administrația Asigurărilor de Stat — ADAS — aduce 

la cunoștința conducătorilor auto profesioniști că au po
sibilitatea să contracteze asigurarea facultativă de răs
pundere civilă auto, la responsabilii cu asigurările din 
unitățile socialiste, agenții și inspectorii de asigurare 
sau, direct, la orice unitate ADAS.

Totodată, ADAS recomandă conducătorilor auto profe
sioniști, care au contractată această asigurare, să po
sede asupra lor, permanent, contractul de asigurare în
cheiat, pentru a putea fi prezentat, în cazul întîmplării 
unui eveniment asigurat nedorit, organelor de miliție 
care constată accidentele de circulație.

Iordache, prompt, pe fază, reia in gol balonul respins de por
tarul V. Marcel. (Dinamo — Progresul-Vulcan 6—2)

Foto : I. MIHĂICĂ

PREGĂTIRE
imprimînd meciului un tempo 
ridicat, dominînd insistent și 
flnalizînd mulțumitor acțiunile 
de atac.

Golurile au fost marcate in 
min, 5 dc M. Sandu, cu capul 
(Bucurescu — cursă spectacu
loasă și centrare), în min. 36 
— Bucurescu, sprint-șut înșe
lător (a vrut să fie o cen
trare) în unghiul lung, în min. 
71 — DANILĂ, din 11 m (fault 
făcut de Stroe asupra lui Si- 
mionaș) și în min. 79 — A. 
MUNTEANU, infiltrat pe con
traatac.

Arbitrul bucureștean I. Pop 
a condus bine formațiile : 
SPORTUL STUDENȚESC: Mo
raru (min. 46 Lazăr) — M. Ma
rian, Cazan, Iorgulescu 
70, B. Grigore ; min. 
Constantin), Stroe — O. 
cu (min. 46 Șerbănică), 
haia (min. 46 A. Munteam), 
Cățoi — FI. Grigore, M. Sandu, 
Bucurescu ; POLITEHNICA 
IAȘI : Bucu — Oprea 
46 Gh. Munteanu), 
Ursu (min, 46 Anton), Ciocîr- 
lan — D. Florean ' — -
veliuc), Simionaș, 
M. Radu (min. 46 
nilă, C. Ionescu.

Stelian TRANDAFIRESCU

(min. 
80, A. 
Iones- 

Chi-

(min. 
Agachi,

(min. 58 Pa- 
Romilă — 
Keresi), Dă-

PETROLUL PLOIEȘTI -
F. C. CONSTANȚA 3-1 

(1-1)
PLOIEȘTI, 1 (prin telefon). 

Avertizată de scorul mare cu 
care 
fața

Petrolul a cîștigat în 
lui S.C. Bacău, joia trecv-

★

CHIMIA RM. VILCEA — 
CRAIOVA 1—IUNIVERSITATEA

(1—1). Meci spectaculos (disputat 
pe un teren foarte greu, înghe
țat), la care au asistat peste 3000 
de spectatori. Au marcat : M- 
mescu (min. 16) pentru craioveni 
și Stanca (min. 18) pentru gazde. 
Arbitrul I. Crăciunescu (Rm. VH-

PROCA

tă, F.C. Constanța a abordat 
întilnirea cu multă prudență, 
și-a organizat jocul cu atenție, 
s-a apărat exact și 
Gazdele, la rindul lor, 
mai mult prezente în 
n-au găsit cele mai bune so
luții pentru finalizare și, în a- 
ceste condiții, prima repriză 
era să se încheie cu un scor 
alb. Au înscris, totuși, și Pe
trolul și F.C. Constanța, cite 
un gol, ambele din 11 m, prin 
TOPORAN (min. 37), respectiv 
BUDURU (min. 40). ~ ’
pauză, aspectul jocului 
schimbat. S-a jucat mai 
chis, mai spectaculos, 
eficace, Petrolul, cu Cozarec 
coordonator, ă acționat mai 
clar și a înscris de două ori 
prin GĂLĂȚEANU, în min. 46 
și 63, asigurîndu-și o 
meritată, aplaudată de cei a- 
proximativ 10 000 de 
tori.

A arbitrat M. Moraru (Plo
iești) următoarele formații : 
PETROLUL : Haralambie — 
Mureșan, Negoescu, 
Toma — N. I.azăr. 
Pancu — Gălățcanu 
Ibiș), Toporan (min. 82 Goica). 
Rob (min. 46 Cozarec). ~ 
CONSTANȚA : ~
54 Stancu) — 
Purcărea), Antonescu, 
Caramalău (min. 6S Turcu) — 
Drogeanu, Gache (min. 70 Mă- 
năilă), I.
Ancuța ; 
Buduru, 
(min. 62 
Mustafa),

ăgresiv. 
deși 

atac,

Dtpă 
s-a 

des
ma i

victorie
specta-

Butufei, , 
Simaciu, 
(min. 70

F. C.
Costaș (min.

Borali (min. 46 
Nistor,

Moldovan (min. 20 
min. 65 Livciuc)- — 

Peniu, Mărculescu 
Ștcfanovici ; min. 80

Mihai IONESCU
*

cea) a condus formațiile : CHI
MIA : Constantin — Lepădatu, 
Iordan, Calargiu, II as no — Cilean. 
Alexandru, G. Stan — Teleșpan, 
Stanca, Georgescu. Au mai jucat: 
Carabageac, Savu șl Cincă. UNI
VERSITATEA : Beldiei — Purima, 
Ciupitu, Tilihoi, Ungureanu — 
Cioroianu, Firănescu, Irimescu —

Cîrțu, Chiriță, Trifu. Au mai fost 
folosiți : Lung. Păuna și Trăis- 
taru. (P. Giornoiu-coresp.).
• CORVINUL HUNEDOARA — 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 1—1 
(0—1). Meciul s-a disputat sîm- 
bătă. Au înscris : Palca (min. 30), 
pentru timișoreni, respectiv Lu- 
cescu (min. 73). Formațiile : 
CORVINUL : I. Gabriel — Lăcă
tuș (Lucescu). Colesniuc. Gălan, 
Bogdan — Petcu, Oncu, Andonc — 
Văctuș. Dumitrașcu, Nicșa. POLI
TEHNICA : Moise — Nadu, Vișan, 
Manca, Murar — Dembrovsclii, 
Roșea. Dumitru — Anghel, Ne- 
delcu, Palea. Au mai jucat : T. 
Nicolae, Cotcc, Nucă și VlăLă- 
ncscu. (I. Vlad — coresp).
• GLORIA BISTRIȚA — F.C.

BAIA MARE 3—0 (2—0). Meci la 
discreția gazdelor, disputat în fața 
a 3000 de spectatori. Au marcat : 
Georgescu (min. 20), D. Florian 
(min. 37) și Ilurloi (min. 62). F.C. 
BAIA MARE : Windt — Borz,
Condruc. Kojler, Molnar — P. 
Radu, Cioban II. Sepi — Drago- 
mircscu, Ciohan I, Dear. Au maf 
fost folosiți : Tătăran și Onuțan. 
(I. Toma — coresp.).

« „U“ CLUJ-NAPOCA - 
RUL LUPENI 4—1 (2—0). 
apariție publică 
acest sezon. Cei 
au urmărit un 
numeroase faze 
rile au fost . 
(min. 23), L. 
Grigore (min. 
Batacliu (min. 
nici și Burger 
Minerul. „U“ : P. 
Dobrău, Moș. L. 
rațchi, Răduță, Popa, Boca 
Butoi. Paia. Au mai jucat : 
dovan, I. Mureșan, Ciocan, 
tacliu, Țiglariu și Țegean. 
puc-coresp.).
• F.C.M. GALATI —

BORZEȘIT 1—1 (1—1).
golurilor : Moroșan (min. 
11 m) pentru oaspeți. Orac (min. 
34) pentru gazde. (T. Siriopol- 
coresp.).
• ȘOIMII I.P.A. SIBIU — COR

VINUL HUNEDOARA 2—0 (0—0).
Golurile au fost realizate de Go- 
loță (min. 65) și Țurlea (min. 72). 
(I. Ionescu — coresp.).
• LOTUL REPREZENTATIV DE

JUNIORI — POLITEHNICA TI
MIȘOARA (SPERANȚE) 4—1 (2-0). 
Au înscris : Niculcioiu (min. 6), 
Balint (min. 30 din 11 m),
Curtcanu (min. 51 și 80 — ultimul 
din 11 m). de la juniori, și Fodor 
(min. 50 din 11 m), de la timi
șoreni. (C. Crețu-coresp.).

MINE-
Prima 

a studenților în 
4000 de spectatori 
joc frumos. cu 
de poartă. G-olu- 

mareate de : — -
Mihai (min.
65 — autogol)

90) pentru local- 
fmin. 50) pentru 

Stan — B
Mihai

Popa,

Paia
33), 

si

agiu,
Po-

(I.

C.S.M.
Autorii

12. din

„SCUTIRILE DE EFORT SUBMINEAZĂ 0 ECHIPĂ u

Proca, dincoloCu Nicolae 
de problemele echipei sale, 
F.C.M. Brașov.

REP.: Cum vedeți actua
lul moment în fotbalul in
ternațional, judecind și după 
numeroasele transmisii T.V. 
din această iarnă?

N.P.: T.V.-ul oferă un de
taliu și aproape niciodată 
un ansamblu. Iar fotbalul 
este, intîi de toate, ansamblu. 
Pot face, insă, aprecieri pe 
baza celor văzute pe viu, 
deci campionatul mondial 
din 1974 și campionatul eu
ropean din 1980, la care am 
fost. Concluzia mea nu este 
prea originală, dar se bazea
ză pe date precise. Mai 
mult ca oricind, putem spu
ne că jocul de fotbal înce
pe cu momentul apărării. 
Nu face excepție nici măcar 
Brazilia, în ciuda faptului 
că are numeroși virtuozi în 
atac. Știu că o asemenea a- 
firmație nu prea place cro
nicarilor, dar asta este rea
litatea. Știu că numeroși cro
nicari au fost seduși de jo
cul ofensiv al lui Mateianu...

REP.: A fost o reacție fi
rească, spunem noi. Fotba
lul românesc se cantonase . 
parcă într-o cazemată în fa
ța porții. Iată de ce preocu
pările ofensive ale echipei 
din Baia Mare au născut 
unele speranțe, timp de doi 
ani și mai bine. Aveți ceva 
împotriva ideilor puse 
circulație de Mateianu?

N.P.: Viorel Mateianu 
un antrenor la care tin. 
primul rind pentru că a fost 
un fotbalist de valoare și e 
frămintat de problemele fot
balului. Dar, intr-un recent 
interviu, a vorbit cam de 
sus despre tagma antrenori-

în

lor, din care face și el par
te. Asta îmi demonstrează, 
intre altele, că n-a simțit 
greșelile pe care le-a comis.

REP.: La ce vă referiți?
N.P.: Există destule gre

șeli. Iată, de pildă, această 
organizare a echipei exclu
siv pe atac, fără nici o pre
ocupare pentru apărare. 
Frecvența atacurilor nu duce 
automat la gol. Chiar în 
ziarul „Sportul" am văzut 
că raportul dintre șuturile 
la poartă și golurile realiza
te este de zece la unu. E 
limpede că in aceste condi
ții, dacă ții seama de sta
tistică, trebuie să organizezi 
30 de atacuri ca să 
marca un gol. Aceasta 
una din erori. Jocul de 
bal e un fenomen mult 
complex decit atacul 
mai bine zis, dorința de a 
ataca permanent. In legătu
ră cu aceasta, experiența 
imi spune că majoritatea 
golurilor care se marchează 
in fotbalul românesc 
chiar in cel mondial 
opera unor înaintași in 
ferioritate numerică in 
apărării adverse. Nu 
spune nimic asta?

REP.: Dacă adoptăm prin
cipiul statistic...

N.P.: Dați-mi 
terminat. Mai e 
portarului. F.C. 
a făcut din 
jucător de 
rerea mea, 
nit jucător 
jumătate de jucător de cimp. 
In schimb, un portar care-și 
vede lungul nasului, un 
portar de tipul lui Banks. 
Zoff, Iordache, reprezintă 
cit trei jucători de cimp.

poți 
este 
fot- 
mai 
sau,

sini 
in- 

fața 
vă

voie. N-am 
problema 

Baia Mare 
portarul său un 
cimp. După pă
un portar deve- 
de cimp este o

Atunci, de ce să inversăm 
acest raport logic?

REP.: Ce părere aveți 
despre echipa națională?

N.P.: Mă bucur din ini
mă pentru succesele din 
toamnă. Fotbalul nostru de
pinde mult de succesele e- 
chipei naționale.

REP.: Cum o vedeți ca 
tehnician?

N.P.: Un tehnician care 
nu lucrează direct nu poate 
face decit observații gene
rale. Echipa națională a 
marcat un plus. Un plus 
care va fi șl mai mare dacă 
nu vor 'exista jucători scu
tiți de efort. Omogenitatea 
durabilă se naște din con
vingerea că fiecare dă to
tul. Scutirile de efort sfirșesc 
prin a submina o echipă.

REP.: Ța ce vă gindiți?
N.P.: Cred că și un ju

cător de mare talent, 
Marcel Răducanu. 
gația să joace din toate pu
terile și faza de —~~—
După cum orice 
dator să facă același lucru. 
Un stoper advers care se 
lansează in atac trebuie 
„luat" de vîrful său. Dacă 
acesta nu o face.' atunci în
treaga echipă se dizlocă. 
pentru a tăia culoarul. Și 
credeți-mă, e mult mai ne
economic.

REP.: Aveți vreo propu
nere pentru lotul cel mare?

N.P.: Aș propune să-i lă
săm pe antrenori să lucre
ze. Ei sînt cei care răspund. 
Dar, dacă tot vreți un nu
me, pot să vă spun că fun
dașul meu central, Naghi. e 
la fel de bun ca cei mai 
buni.

loan CHIRILA

ca
are obli-

aparare. 
vîrf este



MULTE SURPRIZE ÎN TURNEUL DE LA BRAȘOV
BRAȘOV, 1 (prin telefon). 

Duminică, în Sala sporturilor 
din localitate s-au încheiat în
trecerile primului Concurs pe 
categorii de greutate la lupte 
greco-romane. în ultimele două 
zile ale competiției au fost de
semnați cîștigătorii la cele zece 
categorii (sîmbătă au avut loc 
meciurile finale la 48 kg, 57 
kg, 68 kg, 82 kg și 100 kg, iar 
duminică la 52 kg, 62 kg, 74 
kg, 90 kg și +100 kg), parti
dele pentru primele șase locuri 
fiind deosebit de atractive șl 
spectaculoase, unele dintre ele 
încheiate cu rezultate surpriză.

Xn rindul marilor surprize se 
situează, în primul rînd, înfrîn- 
gerea multiplului campion al 
țării, N. Gingă (fost și cam
pion mondial) în fața unui tî- 
năr provenit dintr-un centru 
satelit al C.S.Ș. Rădăuți, din 
comuna Mîneuți. Este vorba de 
juniorul Ghcorghe Sava (Me
talul Rădăuți), care i-a impre
sionat pe toți specialiștii prin 
nivelul cunoștințelor tehnice și 
prin combativitatea de care a 
dat dovadă. Cea de a doua sur
priză a fost furnizată de Mi
hai Cismaș (Ceahlăul P. Neamț), 
care a depășit clar adversari 
ca N. Iordache (Rapid), C. Scu- 
turici (Aluminiu Slatina) etc. Tot 
surprinzătoare este și victoria 
lui I. Tecuceanu (Dinamo) asu
pra lui G. Dumitru (Sfeaua), 
Un meci deosebit de dispu
tat a fost și cel dintre I. Păun 
și Șt. Negrișan, deși primul a 
„urcat" la o categorie superi
oară. Intr-o situație asemănă
toare a terminat victorios și I. 
Draica, în meciul final cu Z 
Felea (Rapid).

Iată primii trei clasați la ce
le zece categorii (48 kg) : 1. 
Mihai Cismaș (Ceahlăul P. 
Neamț), 2. Nicolae Iordache 
(Rapid), 3. Constantin Scutu- 
rici (Aluminiu Slatina) ; 52
kg : 1. Constantin Alexandru 
(Steaua), 2. Marian Ștefan (Di
namo), 3. Aurel Tomuța (C.F.R. 
Timișoara) ; 57 kg : 1. Gheorghe 
Savu (Metalul Rădăuți), 2. Nicu 
Gingă (Dinamo), 3. Klim Fili- 
pov (Metalul Rădăuți) ; 62 kg : 
1. Ion Tccuceanu (Dinamo), 2. 
George Dumitriu (Steaua), 3. 
Dănuț Aiacoboaie (Rapid) ; 68 
kg : 1. Ion Păun (Dinamo), 2. 
Ștefan Negrișan (Steaua), 3. Nelu 
Marinescu (Steagul roșu Bra
șov) ; 74 kg : 1. Gheorghe Mi- 
nea (Dinamo), 2. Ion Alexan
dru (Progresul Buc.), 3. Gheor
ghe Ciobotaru (Dinamo) ; 82 kg:
1. Gheorghe Glonț (Dinamo), 2. 
Lazăr Tipa (C.S.M. SuceavaJ,
3. Victor Prențu (S.C. Bacău) ; 
BC kg : 1. Ion Draica (Farul),
2. Zaharia Felea (Rapid), 3. Ion
Răduțescu (C.S.M. Suceava) ; 
100 kg : 1. Vasilc Andrei (Pro
gresul Buc.), 2. Ion Stignei 
(Steaua), 3. Ion Lungoci (Me
talul Rădăuți) ; +100 kg : 1.
Victor Dolipschi (Dinamo), 2. 
Ivan Savin (Dinamo), 3. Simion 
Ruticov (C.S.M. Tulcea).

Clasamentul pe cluburi se pre
zintă astfel : 1. Dinamo 56 p, 
2. Steaua 24 p, 3. Rapid 17 p,
4. Metalul Rădăuți 15 p, 5. Pro
gresul Buc. 11 p, 6. C.S.M. Su
ceava 9 p, 7. Chimia Rm. Vîl- 
cca 9 p, 8. C.S.M. Tulcea 8 p, 
9. Aluminiu Slatina 7 p, 10. 
Ceahlăul P. Neamț 6 p.

Mihai TRANCA

La întrecerile pentru „Cupa 
U.R.S.S." la atletism în sală, 
desfășurate la Vilnius, la sări
tura în înălțime au fost pre- 
zenți 19 concurenți. între aceș
tia și săritorul nostru Sorin 
Matei, dealtfel singurul junior

în întrecere. Concursul s-a în
cheiat cu victoria atletului so
vietic Stepanov (2,18 m). Pe 
locul doi. la egalitate. Sorin 
Matei și ungurul Istvan Szelesi 
cu 2,15 m.

CONCURSUL ATLETIC F.I.S.U. DE LA SOFIA
(Urmare din pag. 1)

Ea a dominat clar disputa cu 
celelalte concurente Și cu re
zultatul de 6,56 m s-a clasat 
prima, stabilind, în același timp, 
un nou record al competiției. 
Atleta bucureșteană se dove
dește constantă, în această iar
nă, la un nivel ridicat al per
formanțelor ceea ce îl îndrep
tățește pe antrenorul Mihai Za
haria, să afirme că de la o 
„bază înaltă" va începe în pri
măvară, în aer liber, asaltul 
unor performanțe și mal 
înalte !

Au mai urcat pe podit, mul 
de premiere alți 4 atleți ro
mâni. Astfel, pe locul doi s-au 
clasat : Adrian Proteasa, la 
înălțime, cu 2,18 m (la 
fel ca și, puțin scontatul cîști- 
gător al probei, belgianul Ed
die Kampstein și, la fel, ca cel 
de al treilea clasat, săritorul 
grec Dimitrie Patronis), Ion 
Oltean la 50 m garduri cu 6,67 
s, rezultat care reprezintă un 
nou record național (n.n. ve
chiul record îi aparținea din 
1972 lui Nicolae Perța cu 6,78 
s). El a fost întrecut de spa
niolul Palacio (6,59 s) învingîn- 
du-1, la rîndu-i, pe recordma
nul bulgar Nedialkov (6,70 s).

„CUPA BUCEGI" AGENDA DE TENIS

In sfirșit, tot al doilea a fost 
și semifondistul Daniel Nistor 
în proba de 1500 m cu 3:58,2, 
cîștigătorul, alergătorul turc 
Sermet Timurlenk, fiind crono
metrat în 3:56,9. Al treilea, 
bulgarul Stoianov, a marcat e- 
xact același timp cu Nistor.

Pe locul 3 s-a clasat un alt 
alergător român, Gyorgy Mar
ko (8:11,0) care a luat startul 
in cursa de 3 000 m. El s-a a- 
flat mai multe ture la condu
cerea cursei dar a cedat în fi
nal unor concurenți mal expe
rimentați, cum au fost bulgarul 
Ignatov (7:55,4) și grecul Sala- 
sakis (8:08,9). Cîștigătorul 
cursei a înregistrat, cu acest 
prilej, un nou record național.

In completarea acestor infor
mații voi mai nota și locul 6 
ocupat de sprinterul Constan
tin Ivan (5,96 s) în cursa de 
50 m plat, cîștigată de ungurul 
Istvan cu 5,89 s.

Alți cîștigători ai competi
ției F.I.S.U. : FEMEI : 400 m: 
Antonova (B) 54,37 ; 800 m :
Stereva (B) 2:02,5, Zlateva (B) 
2:03,2 ; 1500 m : Smolka
(U.R.S.S.) 4:13,9; înălțime:
Krawciuk (Pol.) 1,88 m ; BĂR
BAȚI : 400 m : Benev (B) 
47,54, Gonzales (Span.) 47,91 ; 
800 m : Kolev (B) 1:49,2, Gra- 
bado (Spania) 1:49,3 ; lungime: 
Cioeev (B) 7,91 m, Wlodarcik 
(Pol.) 7,69 m ; prăjină : Țarev 
(B) 5,40 m, Iordanov (B) 5,21
m — record de tineret, triplu: 
Ilcgheduș (Iug.) 15,93 m.

PESTE HOTARE
• La Cortina d’Ampezzo (I-

talia) s-au desfășurat întrece
rile C.M. de bob pentru 2 per
soane. Pe primele locuri în 
clasamentul general : 1. R. D. 
Germană I (Germeshausen — 
Gerhardt) — 4:54,27 ; 2. R. D. 
Germană II (Schonau — Kirch
ner) — 4:55,06 ; 3. Elveția I
(Schărer — Benz) — 4:55,32. 
Echipajele românești au ocupat 
locurile 18 (Duminicel — Fran- 
cu) și 21 (Lixandru — Obreja). 
Au luat startul 29 de echipaje, 
dintre care 4 au- abandonat.
• In runda a 12-a a turneu

lui internațional de șah de la 
Wijk aan Zee (Olanda), marele 
maestru internațional Florin 
Gheorghiu (România) a remizat 
cu Sveșnikov (U.R.S.S.). Alte 
rezultate : Langeweg — Tai- 
manov remiză ; Browne — 
Torre remiză; Timman — Miles 
1—0 ; Andersson — Sosonko 
remiză ; Unzicker — Sax re
miză. Pe primul loc în clasa
ment se află Sosonko (Olanda) 
cu 8 p, urmat de Timman (O- 
landa) cu 7 p și Browne
(S.U.A.) cu 6'/i p. Florin
Gheorghiu și Ree (Olanda) o-
cupă locurile 7—8 la egalitate,
cu cîte 5*/î p.

• Competiția de handbal din
capitala Bulgariei a continuat, 
înregistrîndu-se următoarele 
rezultate : Spania — Olanda 
24—11, R.S.S. Lituaniană — 
Bulgaria 30—28, Ungaria — 
România (B) 27—23 (12—10),
Spania — Ungaria 23—23, Bul
garia — România (B) 23—27
0-13).
• Turneul feminin de flore

tă desfășurat la Leipzig a fost 
cîștigat de sportiva franceză 
Brigitte Latrille Gaudin care în 
finală a învins-o cu 8—5 pe 
Csila Ruparcsics (România). Pe 
locul trei s-a clasat cubaneza 
Clara Alfonso, urmată de Ste- 
fanek (Ungaria), Begrad (Fran
ța), Kovacs (Ungaria) și Mo- 
daine (Franța).

LA SANIE
(Urmare din pag. I)

pentru a ocupa locul I, care a 
revenit tot unui echipaj din 
R. D. Germană.

Clasamente : masculin : 1. J. H. 
Menge (R.D.C.) 2:22,331 ; 2. I.
Apostol (România) 2:22,424 ; 3. N. 
Taskas (U.R.S.S.) 2:23,496 ; 4. M. 
Schrăder (R.D.G.) 2:23,526 ; 5. D. 
Comșa (România) 2:23,645 ; 6. J. 
Jablonski (Polonia) 2:24,104 ; te- 
m'mln : 1. Kerstin Schmidt
(R.D.G.) 2:14,099 ; 2. Carmen Po
povic! (România) 2:14,676 ; 3. Rita 
Gheorghiță (România) 2:14,929; 4. 
Christine Konlg (R.D.G.) 2:15,269 ; 
6. Kerstin Belrlch (R.D.G.) 2:15,622; 
6. use Tlmane (U.R.S.S.) 2:16,916; 
dublu seniori : 1. R.D.G. I (Wolf— 
Muller) 1:30,391 ; 2. România HI 
(Comșa—Răducanu) 1:30,711 ; 3.
R.D.G. n (Menge—Jochmann) 
1:31,502 ; 4. România I (Apostol— 
Ispas) 1:31,869; 5. U.R.S.S. n 
(Kollmitev—Kokorin) 1:32,100 ; 6.
U.R.S.S. I (Taskas—Veveris) 
1:32,651.

PARIS, 1 (Agerpres). — 
Suedezul Bjorn Borg și ameri
canca Chris Evert-Lloyd au 
fost desemnați campioni mon
diali de tenis pe anul 1980. Cîș- 
tigător al concursurilor de la 
Roland Garros, Wimbledon și 
al „Tuneulti campionilor", 
Bjorn Borg cucerește pentru a 
treia oară consecutiv titlul de 
cel mal bun tenisman al lu
mii. Christ Evert-Lloyd a mai 
fost laureată în 1978, anul ur
mător titlul revenind Martinei 
Navratilova. Juriul a fost alcă
tuit din fostele glorii ale te
nisului mondial Don Budge, 
Lewis Hoad, Fred Perry, Mar
garet Dupont, Althea Gibson și 
Ann Jones.
• Federația internațională de 

tenis anunță că pentru meciul 
de „Cupa Davis" dintre echi
pele României și Braziliei, din 
zilele de 6—8 martie, a desem
nat ca judecător-arbitru neutru 
pe Jacques Dorfmann (Franța), 
care a mai condus, la Bucu
rești, meciul România — Sue-

PREGĂTIRI în 
DE IARNĂ DE

BELGRAD, 1 (Agerpres). — 
La ultima reuniune a Comi
tetului de organizare a J.O. de 
iarnă de la Sarajevo — 1984, 
președintele acestui for. B. Mi- 
eulici, a declarat că pregătirile 
în vederea „Olimpiadei albe" 
decurg conform planurilor sta
bilite și toate bazele sportive 
vor fi gata la timp.

Printre noile construcții o- 
limpice, cea mai importantă este 
comple xul sportiv ,, Z etra". unde 
vor avea loc concursurile de 
patinaj artistic și patinaj vi-

VEDEREA J. O.

LA SARAJEVO
teză, precum și turneul de ho
chei pe gheață. Pentru între
cerile de patinaj artistic și ho
chei se va folosi și Centrul 
cultural-sportiv „Skenderia", 
care dispune de săli unde se 
pot practica aceste discipline 
sportive.

Organizatorii Olimpiadei albe 
de la Sarajevo intenționează 
să efectueze un pdm test în 
acest an, programînd la Sa
rajevo campionatele naționale 
de patinaj artistic și un turneu 
de hochei pe gheată.

dia, în 1979. • La campiona
tele internaționale indoor de 
la Moscova, în sala „Drujba", 
în perioada 9—15 februarie, vor 
participa jucătorii noștri Lau- 
rențiu Bucur și Adrian Marcu, 
conduși de Dumitru Hărădău. 
• In ultimul clasament mon
dial feminin computerizat, po
zițiile jucătoarelor noastre 
fruntașe sînt următoarele : 11. 
Virginia Ruzici ; 38. Lucia Ro
manov ; 79. Mariana Simiones- 
cu—Borg ; 134. Florența Mihai; 
209. Maria Romanov.

• Campionatele indoor ale 
S.U.A. au contniuat la Phila
delphia. Wojtek Fibak l-a eli
minat cu 7—6, 0—6, 6—2 pe 
Jimmy Connors. Intr-un alt 
meci din cadrul sferturilor de 
finală, francezul Yannick Noah 
l-a învins cu 6—4, 4—6, 6—3 
pe americanul Vitas Gerulaitis. 
Alte rezultate: Tanner (S.U.A).
— Portes (Franța) 7—5, 4—6,
6—3 ; Tulasne (Franța) — Sa- 
drl (S.U.A.) 7—6, 6—3. In
semifinale : Fibak — Noah 
3—6, 6—3, 6—3, 6—2 ; Tanner
— Tulasne 7—6, 3—6, 3—6,
6—4, 6-4 !
• în turneul internațional fe

minin de la Chicago (sferturi 
de finală) : Hana Mandlikova 
Silvia Hanika 6—2, 7—6 ; Bar
bara Potter — Peanut Louie 
6—2. 6—2 ; Martina Navratilova
— Anne Smith 6—2, 6—3 șl 
Wendy Turnbull — Pam Shri
ver 5—7, 6—3, 6—3. In semi
finale : Mandlikova — Potter 
6—4 ; 6—2 ; Navratilova — 
Turnbull 6—3, 7—5.
• în sferturile de finală ale 

turneului internațional de 
nis pentru juniori de la Sofia, 
echipa feminină a țării noastre 
a învins cu 2—1 formația Ce
hoslovaciei. Pentrci semifinale 
s-a calificat, de asemenea, re
prezentativa masculină a Ro
mâniei participantă la acest 
turneu.

CAMPIONATE
ITALIA (etapa a 15-a, ulti

ma a turului) : Bologna — 
Como 1—1, Brescia — Ascoli
0—1, Cagliari — Pistoiese 2—0, 
Fiorentina — Juventus 0—1, In
ter — Catanzaro 2—2, Napoli — 
Udinese 1—0, Roma — Avel- 
lino 1—1, Torino — Perugia 
2—0. în clasament conduce Ro
ma cu 20 p, urmată de 
19 p, Juventus 
etc.

ANGLIA, — 
sîmbătă, echipa

și Napoli
Inter
18 p

în etapa
Leicester

de 
a 

produs o mare surpriză învin- 
gînd în deplasare cu 2—1 ps 
Liverpool, care plnă acum ju
case 85 de meciuri pe teren 
propriu fără a cunoaște înfrîn- 
gerea. Alte rezultate : Arse
nal — Coventry 2—2 ; Aston 
Villa — Manchester City 1—0;

Brighton — Tottenham 0—2 ; 
Ipswich Town — Stoke City 
4—0 ; Leeds United — Norwich 
1—0 ; Manchester United — 
Birmingham 2—0 ; Middles
brough — Crystal Palace 2—0; 
Nottingham Forest — Everton 
1—0 ; Southampton — Sunder
land 2—1 J Wolverhampton — 
West Bromwich Albion 2—0.

Clasament : 1. Ipswich — 40 
p ; 2. Aston Villa — 40 p (un 
joc mai puțin) ; 3 Liverpool 
36 p.

SCOȚIA. — Rezultate din 
prima idivizie : Airdrie —
Dundee United 0—5 ; Hearts
— Celtic 0—3 ; Morton — Kil
marnock 1—0 ; Patrick Thistle
— St. Mirren 0—0 ; Glasgow 
Rangers — Aberdeen 1—0. ,

DE PRETUTINDENI 4

te-

• Celebrul Pele va fi pre
zent la Paris, la 15 mai, cu 
ocazia partidei amicale Franța 
— Brazilia, pentru a primi tro
feul „Campionul secolului", in
stituit de săptămînalul parizian 
„L’Equipe Magazine" în urma u- 
nui sondaj la care au participat 
20 de publicații_ sportive 
întreaga lume, 
pe primul loc 
fiind urmat de 
Jesse Owens și 
dy Merckx.

® Jupp Derwall este nemul
țumit de comportarea reprezen
tativei vest-germane la „El 
Mundialito". Intr-un interviu 
acordat revistei „Kicker Sport-

din 
Pele s-a clasat 
cu 178 puncte, 

atletul american 
de ciclistul Ed-

TELEX • TELEX • TELEX •. TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX e TELEX • TELEX

Magazin", din Niirnberg, Dar- 
wall a enumerat o serie da 
cauze care explică eșecul ne
așteptat al campionilor euro
peni. Pe prim plan se situează 
viața nesportivă dusă de unii 
jucători la Montevideo ! Nu 
este exclus ca în lotul vest- 
german să reintre veteranii 
Breitner (Bayern Miinchen) și 
Beckenbauer (S.V. Hamburg), a 
căror prezență este 
de Derwall ca „o 
pentru respectarea 
de joc". Este posibil ca ei să 
joace la 29 aprilie în prelimi
nariile C.M. cu Austria.

• Zilele acestea are loc în 
Argentina un turneu rezervai 
copiilor pină la 13 ani. La in- 

* treceri participă formații brazi
liene, argentiniene, iar repre
zentanta Europei va fi A.C. Mi
lan,

calificată 
siguranță 

disciplinei

ATLETISM • In sala sporturi
lor din Dortmund s-a disputat 
dubla Întâlnire internațională din
tre echipele R.F. Germania și 
Marii Britanii. In ambele meciuri 
victoria a revenit gazdelor ; la 
masculin 79—59, iar la feminin cu 
65—41 p. Rezultate : Masculin : 
800 m — Wilkins (R.F.G.) 1:49,30 : 
înălțime — Thraenhardt (R.F.G.) 
2,27 m ; 1 500 m — Becker (R.F.G.) 
3:43,37 ; lungime — Klepsch 
(R.F.G.) 7,90 m ; prăjină — Hoo
per (Marea Britanie) 5,40 m ; fe
minin : înălțime — Meyfarth
(R.F.G.) 1,84 m : 200 m — BUSS- 
man (R.F.G.) 23,56 ; lungime —
Haene (R.F.G.) 6,64 m • La Kau
nas, sportiva sovietică Margarita 
Butkene a cîștigat proba de lun
gime cu 6,71 m. Alte rezultate : 
prăjină — Ivo Ianoev (Bulgaria) 
5,50 m ; triplusalt — Vasili Gris- 
cenkov (UJt.S.S.) 16,88 m ; lun

gime — Vladimir Tepelev 7,95 m.
BOX • Disputat la Las Vegas, 

meciul dintre selecționatele 
U.R.S.S. și S.U.A. s-a încheiat cu 
rezultatul de 10—2 în favoarea 
pugiliștilor sovietici, din rindul 
cărora au făcut parte și trei cam
pioni olimpici (Damianenko, Ko- 
nokbaev șl Koșkin).

NATAȚIE * Rezultatele con
cursului de la Amersfoort (bazin 
de 25 m). în prima zi : 800 m 
femei — Helnke Daehne (R. D. 
Germană) 8:48,78 ; 200 m mixt 
femei — Tracy Caulkins (S.U.A.) 
2:17 ; 1 500 m liber masculin — 
Vladimir Salnikov (U.R.S.S.) 
15:28,67 ; 200 m mixt masculin — 
Serghel Rosln (U.R.S.S.) 2:07. In 
ziua a doua : Masculin : 200 m 
spate — Carrey (S.U.A.) 2:02,81 ; 
100 m fluture — Maasdijk (Olan
da) 56,51. Feminin : 50 m liber — 
Croft (Anglia) 26,72 ; 200 m spate

— De Rover (Olanda) 2:18,30 ; 400 
m mixt — Tracy Caulkins (S.U.A.) 
4:47,27 ; 100 m fluture — Meagher 
(S.U.A.) 1:01,31. O In concursul
de la Christchurch (Noua Zeelan- 
dă), înotătoarea australiană Lisa 
Forrest a cîștigat proba de 100 m 
spate în 1:04,69. în proba mascu
lină de 100 m fluture, neozeelan
dezul Paul Rowe a fost cronome
trat în 56,23.

SCHI • Elvețianca Erika Hess 
a cîștigat proba de slalom special 
desfășurată la Les Diablerets tn 
cadrul „Cupei Mondiale". După 
această probă în clasamentul ge
neral se menține lideră Marla 
Therese Nadig (Elveția) cu 238 p, 
urmată de Erika Hess cu 177 p. 
și Perrine Pelen (Franța) cu 150 p.

ȘAH • Turneul de la Linares 
(Spania) s-a încheiat cu victoria 
campionului mondial A. Karpov 
(U.R.S.S.) cu 8 p, urmat de Chris

tiansen (S.U.A.) — 8 p (coeficient 
Sonnebom inferior), Larsen (Da
nemarca) — 7 p, Spasski 
(U.R.S.S.) — t’/t p.

PATINAJ • Cu prilejul cam
pionatelor feminine de patinaj vi
teză ale R.P. Chineze, sportiva 
Oao Gulfeng a stabilit un nou 
record național la poliatlon cu un 
total de 183,965 p.

TENIS DE MASA • In semifi
nalele „Cupei campionilor euro
peni" (masculin), la Budapesta e- 
chi,pa poloneză A.Z.S. Gdansk a 
obținut o surprinzătoare victorie 
cu 5—4 în meciul cu B.V.S.C. 
Budapesta. • Concursul da la 
Auckland s-a Încheiat cu victoria 
echipelor R.P. Chineze, care au 
Întrecut In finale, cu 5—1 la mas
culin șl cu 5—3 la feminin, for
mațiile Japoniei.

• Extrema stingă de la F.C. 
Bruges, Jan Ceulemans, ciștl- 
gătorul „Ghete! de aur" — edi
ția 1979—80, a fost desemnat 
drept cel mai bun fotbalist 
belgian al anului care a trecut. 
El este urmat de Van Moer, 
Vanderbergh, Gcrets și Preud- 
homme.
. • La Santa Cruz în meci a- 

mical dintre Bolivia și Ceho
slovacia. oaspeții au repurtat 
victoria cu 5—2 (1—1) prin 
punctele marcate de Nehoda 
(2), Danek, Bisek șl Jurkemic, 
Pentru gazde au înscris Arago- 
nes și Rojas.
• La Nagoya : Japonia —’ 

Polonia 1—4 (1—3).
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