
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXVII - Nr. 9708 | 4 PAGINI - 30 BANI | Miercuri 18 februarie 1981 |

mi pntrimiLRi pe tarioiji
Of (ffllJAItr AL „DACIADEI" DE IAil\Â

FIII SUCEVEI, CAMPIONI IA SANK (11-14 ani)
0 organizare ireproșabilă a asigurat succesul deplin al întrecerilor finale

VATRA BORNEI, 17 (prin te
lefon). Bucurie nestăvilită as
tăzi pentru iubitorii sportului 
din județul Suceava : cei doi 
reprezentanți ai lor la finalele 
probei de sanie categoria 11—14 
ani din cadrul celei de a doua 
ediții de iarnă a „Daciadei" sînt 
autorii celor mai bune perfor
manțe înregistrate aici, motiv 
pentru care' li s-au decernat 
titlurile de campioni. Este vorba 
de pioniera Camelia Țabrea ca
re a totalizat timpul de 69,75 
sec. și pionierul Gheorghe Cor- 
duneanu cu 68,29 sec., ambii 
elevi din Vatra Dorriei.

La festivitatea de închidere a 
competiției la care a fost pre
zent tov. Mihai Hîrjeu, pre
ședintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, mem
bru al comisiei centrale de or
ganizare a 
nii 
la 
un 
rul 
Iul

1 a „Daciadei"; campio- 
precum și toți participants 

finale au fost aplaudați de 
public entuziast, aflat in ju- 
plstei de sanie de sub „Dea- 
Negru".

„A fost o întrecere reușită 
ca organizare și ca pregătire a 
majorității concursurilor, tinea 
să remarce prot. Valentin Pa- 
iuc, antrenor federal la sanie.

ceea ce pentru noi. federația de 
specialitate. înseamnă o mare 
promisiune. Fiindcă oricare din
tre primii șase clasați ar fi pu
tut trăi satisfacția de a îmbră
ca tricoul de campion, ceea ce. 
altfel spus, înseamnă o mare 
omogenitate valorică". Același 
aspect esențial l-au reliefat si 
arbitrii care au oficiat la finale, 
cei care au asigurat concursului 
o desfășurare tehnică ireproșa
bilă.

Spre regretul multora dintre 
spectatori, dintre 
finaliști lipsește 
reprezentantul 
București. Acest 
nier — aflat pe 
prima manșă — 
prea multă temeritate in 
șa decisivă și in penultimul vi
rai s-a răsturnat, 
astfel t 
continua 
șita lui 
influențat 
nei Gheorghe. cealaltă 
zentantă a Municipiului Bucu
rești, care deși a mers foarte 
bine în prima parte a traseului.

primii sase 
Radu Stoica, 

Municipiului 
ambițios pio- 
locul II după 
s-a lansat cu 

man-

El a oierdut 
posibilitatea de a

concursul. Nereu- 
i Radu Stoica a

t și evoluția Lllia- 
repre-

Tiberiu STAMA

»

<7a nou echipaj își ia „zbo
rul"

Foto : L MIHAICA

ECHIPAJUL A.S. VOINȚA
SINAIA, 17 (prin telefon). — 

Cele 14 echipaje care-și dispu
tă titlul de campion al ..Dacia
dei" și al țării ia bob — 2 per
soane au beneficiat marți de o 
vreme prielnică și de o pistă 
rapidă, elemente care, alătura
te eforturilor organizatorilor, au 
permis buna desfășurare a pri
melor două manșe. înainte’ de 
a ne ocupa de concursul pro- 
priu-zis, subliniem, ca o remar
că generală, că această ediție 
a finalelor „Daciadei" este ca
racterizată de prezența în nu
măr majoritar a piloților ti
neri (unii au debutat la fisele 
in acest sezon) care, dealtfel, 
atacă cu îndrăzneală și succes 
pozițiile fruntașe.

Inițial se anunța o dispută 
echilibrată pentru primele po
ziții (ceea ce s-a și petrecut), 
protagoniste fiind echipajele 
Voința Sinaia, A.S. Armata' I 
Brașov. I.E.F.S. I. A.S. Arma
ta II Brașov și C.S.O. I Sinaia, 
intre care diferențele de timp 
au fost minime, în prima man
șă. In cea de a doua, însă pi-(Continuare in pag. 2-3)
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Fruntașii întrecerii, in fața obiectivului fotografic, după prima manșă
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LUPTĂTORI ROMÂNI
LA „MEMORIALUL
NIKOLA PETROV"

acestei săptămini, 
______ ______ lupte din Bulga
ria organizează unul dintre cele 
mai prestigioase turnee inter
naționale de lupte greco-roma- 
ne din Europa, ,,Memorialul 
Nikola Petrov". Cunoscând di
ficultatea acestui concurs, an
trenorul emerit Ion Corneanu 
consideră că turneul este un 
prilej foarte bun de verificare 
a potențialului tinerilor de cu- 
rînd selecționați în lotul națio
nal, susceptibili de a face par
te din 
Printre 
sarea : 
Marian 
Zamfir
Ștefan Negrișan (62 kg), Gheor
ghe Minea (74 kg), Gheorghe 
Glonț și Zaharia Felea (82 kg), 
Ilie Matei (90 kg), Vasile An
drei (100 kg), Ion Hanu, Ivan 
Savin și Ovidiu Nicoară 
(+100 kg).

La sfîrșitul 
federația de

echipa reprezentativă, 
alții, vor face ‘ ’
Mihai Cișmaș (48 kg), 
Ștefan (52 kg), 
și Clim Filipov

depla-

Nicolae
(57 kg),

CONDUCE OUPĂ
lotul deținător al titlului —
AL Pandrea — a realizat o
ooborîre deosebit de reușită, cu 
intrări și ieșiri sigure din vi- 

linil drepte parcurse 
Drept urmare, bobul 

fost înregistrat

raje, cu 
„șnur". 
A.S. Voinfa a 
cu cel mai bun timp după 2 
manșe, cu aproape 1 s față de 
următorul clasat. Modificări 
s-au produs pe locurile urmă
toare, echipajul A.S. Armata 
Brașov promovând pe poziția a 
3-a. înaintea unuia dintre fa- 
vorițl. echipajul I.E.F.S. 1. Si
tuația în clasament va fi decl-

să, insă, miercuri când, de Iț 
ora 9, vor avea loc ultimei# 
două manșe. Clasament : 1. V<ț- 
ința Sinaia (Al. Pandrea — AL 
Mitrofan) 2:14,64, 2. A.S. A 1 
Bv. (L Batista — Gh. Pepteaj 
2:15,50. 3. A.S.A. II Bv. (D. D«- 
gan — V. Lică) 2:16,26, 4—8.
I.E.F.S. 1 (I. Duminicel — D. 
Francu) și A.S. Poiana Cimpi- 
na 1 (C. Iancu — I. Apostol) 
2:16,66, A C.S.O. 1 Sinaia (C. 
Davidescu — A Ita) 2:17,02.

Dumitru STĂNCULESCU

S-au încheiat întrecerile de patinaj viteză

AGNES RUSZ Șl DEZIDERIU JENEI-

CAMPIONI
In vervă deosebită, patina

torii bucureșteni au dominat 
în continuare întrecerile fi
nale ale „Daciadei", găzduite 
de pista din Miercurea Ciuc.

Confirmlndu-și valoarea, Ag
nes Rusz. studentă în ultimul 
an la I.E.F.S., a făcut dovada 
calităților care au consacrat-o 
In arena cotnpetițională și a 
câștigat, intr-un pasionant duel 
cu localnica Eva Șandor, toate 
probele din program, devenind 
astfel o merituoasă campioană 
absolută a „Daciadei" și a țării.

în confruntările masculina, 
performerul reuniunii inaugu
rale, tânărul student bucu- 
reștean Dezideriu Jenei, a dat 
șl în ultimele evoluții satisfac
ție deplină numeroșilor lui su
porteri. obținînd victoria (mai 
puțin scontată) pe distanța de 
1500 m intr-o palpitantă cursă 
directă cu principalul favotit, 
brașoveanul Ion Opincariu : 
2:09,2 — 2:09.5. Ultima probă, 
cea de 10 000 m, a evidențiat, 
spre satisfacția generală, apari
ția unui tlnăr și talentat aler
gător de— cursă lungă, localni
cul Tibor Kopacz, aflat doar 
de cîteva luni la seniorat. El

ABSOLUȚI
l-a depășit pe specialistul probei, 
brașoveanul Andrei Erdelyi, ln- 
tr-o manieră destul de clară i 
16:19,3 — 16:25,4. Dornic să in
tre in posesia mult râvnitului 
titlu de campion absolut al ță
rii, sprinterul Dezideriu Jenei 
s-a numărat și el printre ani
matorii probei de fond, unde 
fiind cronometaaț tot cu un re
zultat sub 17 minute a reușit, 
în final, să ocupe primul loc 
tn clasamentul general cu ua

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

CITEVA NOTE BUNE LA COLOCVIUL DE IARNĂ. 
EXAMENUL CEL MARE ESTE INSĂ LA VARĂ!

r . . .T 10 ADLVmiA FiNAIA. 
|CRAIOVA-PITEȘT1!| 
I ÎN ..SFERTURILE -CUPH | 
| ROMÂNIEI EÂ EOIBAI.

Teri la amiază, la sedinl ’

IF.R.F.. a avut loc tragerea la 
sorți a sferturilor de finală 
ale „Cupei României" la fot
bal. Din urna cu numele ce-

Ilor opt echipe au fost scoase, 
ta ordine, următoarele patru 
perechi de formații reprezen
tând tot atâtea jocuri :

I
I

Mai puțin animat decît în 
altl ani, mal puțin interesant 
în ansamblu și, parcă, mai pu
țin băgat în seamă. sezonul 
atletic pe teren acoperit a a- 
vut ca punct 
curs animat, 
rat cu citeva 
merită luate 
colo de orice 
sau observații care se pot fa
ce pe marginea concursului re
publican al seniorilor, prima 
concluzie, impusă de cele două 
rezultate de excepție — Vali 
Ionescu 6,75 m Ia săritura în 
lungime, Johann Schromm 6,60 
la 60 m —, de cifre obiective, 
deci, trebuie să fie optimistă : 
atletismul nostru. atletismul 
care ne-a supărat la Olimpiadă, 
atletismul care a pierdut pozi
ții bune în ierarhiile mondia
le. atletismul nostru oe care 
unii îl considerau cu izvorul 
secat, a dovedit că are. totuși, 
resurse, că poate naște si cres-

de vârf un con- 
interesant. presă- 
performante care 
in seamă. Dln- 
alte considerente

te talente capabile să urce dru
mul performantei. Pentru că. 
iată, cei doi performeri ai con
cursului republican. VaH Io- 
nescu si Johann Schromm. ca 
si Ion Oltean noul lider, auto-

SAWWWWW
Dupâ concursul de sală

al atlcfilor seniori
WWWWWWW

al hurdlerilor, sau Ani- 
Cușmir, a doua la sări

ritar, 
șoara 
tura în lungime, dar învingă
toare în disputa cu sprinterele, 
sînt sportivi ai unei noi gene
rații, sportivi care cu numai 
un an în urmă, nu numai că 
nu contau într-o posibilă con
fruntare internațională, dar nu 
figurau (cu excepția lui I. Ol
tean) nici măcar în primul rînd 
al valorilor atletismului intern.

Desigur, atletismul de sală

rămine un auxiliar al atletis
mului mare. în aer liber, căci 
performantele iernii nu trebuie 
să constituie un scop in sine. 
Așa le si considerăm, chiar da
că le-am comparat acum cu re
zultatele hivemale la nivel in
ternational : 
tru viitorul 
ber. o bază 
speranțe în 
mai importante competiții din 
vară — Universiada. Or. iată, 
speranțe apar, chiar atunci cînd 
le așteptăm... mai puțin, venind 
din partea unor sportivi noi. 
în mare progres, cărora sîntem 
datori să le acordăm girul în
crederii.

Nu este cazul, desigur, să că
dem în cealaltă extremă si să 
considerăm că atletismul nos
tru trece acum, brusc, de la

ți promisiune pen- 
sezon în aer U- 

pentru făurirea de 
perspectiva celei

Vladimir MORARU Lan ții celor opt echipe. J|

(Continuare in pag. 2-3) /
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ELEVII IICHIIIII DIN PREDEAL, START ÎN

Al doilea turneu pe Crupe valorice la volei masculin

DINAMO S-A DISTANTAT
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

„CUPA
U

ÎNVINGĂTORI la ștafetele de schi fond CAMPIONATELE
PĂLTINIȘ, 17 (prin telefon). 

Ninsoarea nu contenește de 36 
de ore. Marți. în ultima zi a 
întrecerilor finale ale „Dacia
dei" la schi fond juniori, peste 
Grădina Oncești s-a așternut și 
un strat de ceață. în aceste con
diții au avut loc cursele de în
chidere a întrecerilor, ștafetele 
juniorilor și junioarelor mari.

După evoluții frumoase, schi
orii de la Liceul din Predeal 
au confirmat forma bună, adău
gind celor două titluri cucerite 
în disputele individuale 
două 
curse

La 
luptă 
pele Dinamo Brașov și cea a 
Liceului predelean. în primul 
schimb. Elena Solovăstru (Di
namo) și Poliana Bor au aler
gat cot la cot, după care. în 
schimbul 2, dinamovista Mimi- 
șor Pitea s-a detașat clar de 
Marilena Breban, care a avut 
o evoluție mai slabă. în ulti
mul schimb, Dinamo, prin Mo
nica Cojan, a pornit cu un a- 
vantaj de aproape două minu
te in fața Emiliei Raus. Dar 
ultima a făcut o cursă extra
ordinară, a refăcut spectaculos 
și, aproape de final. Emilia și-a 
ajuns adversara, a depășit-o și 
s-a îndreptat cu siguranță spre 
o victorie spectaculoasă, înde
lung aplaudată.

La fel de pasionantă a fost și 
ștafeta băieților. Aici, adversari 
ai tinerilor elevi din Predeal

înregistrate 
de ștafete, 

junioare mari 
extraordinară

alte 
în ambele

s-a dat o 
între echi-

au fost schiorii de la A.S.A. 
care au condus jumătate din 
cei 30 de kilometri ai cursei, 
în primul schimb. Ion Dia 
(A.S.A.) a predat ștafeta îna
intea lui Mihai Rădulescu. în 
schimbul 2, campionul juniori
lor mici din cursa individuală, 
Dumitru Munteanu (Lie. Pre
deal). și-a confirmat deosebitul 
talent și buna pregătire și, du
pă 5 km de alergare, și-a de
pășit adversarul direct. Ion 
Țențiu (A'.S.A.). Munteanu a 
predat schimbul celuilalt cam
pion, Eleonor Căciulă, care, pe 
ultimii 10 kilometri, nu a mai 
avut probleme, cîștigînd clar.

Pentru succesele înregistrate 
la aceste finale ale „Daciadei", 
schiorii și schioarele de la Li
ceul din Predeal, împreună cu 
antrenorul lor. Ion Dudu, me
rită felicitări.

REZULTATE TEHNICE: 3X5 
km. junioare mari : 1. LICEUL 
PREDEAL (Poliana Bor. Mari- 
lena Breban, Emilia Raus) 
1 h 07:06, 2. Dinamo Brașov 
1 h 07:36, 3. Tractorul 1 h 10:25, 
4. Voința Miercurea Ciuc 1 h 
13:36. 5. C.S.Ș. Sinaia 1 h 14:24, 
6. C.S.Ș. Vatra Dome! 1 h 
17:04 ; 3X10 km. juniori mari : 
1. LICEUL PREDEAL (M. Băr- 
bulescu, D. Munteanu, 
ciulă) 
55:03, 
58:19. 
C.S Ș.
Dinamo II 2 h 05:58.

Pcul IOVAN

DE ORIENTARE

PE SCHIURI

E.
î h 52:35, 2. A.S.A. 1
3. Dinamo Brașov 1

4. A.S.A. II 2 h 00:55, 
Bistrița 2 h 05:39,

Că
li 
h
5.
6.

S-AU încheiat întrecerile de patinaj viteza
(Urmare din pag. 1)

nou record național : 181,252 p 
(v.r. 186,812 p).

REZULTATELE TEHNICE 
din ultima zi, senioare, 1000 m: 

Agnes Rusz (I.E.F.S. Buc.) 
Eva Șandor (S.C. 
Ciuc) 1:34,9, 3.

(I.E.F.S. Buc.)

1.
1:34,4, 2.
Miercurea 
Eva Molnar

Agnes Rusz — câștigătoarea tu
turor probelor din programul 

senioarelor

tă, 2. Eva Sandor 198,583, 3.
Eva Molnar 208,183, 4. Gabriela 
Sencovicl (C.S.M. Cluj-Napoca) 
208,450, 5. Gabriela Voina (Trac
torul Bv.) 216,416, 6. Judii B6- 
gSzi (S.C. Miercurea Ciuc) 
220,017 ; MASCULIN — 1. D. 
Jenei 181,252, — campion ab
solut, 2. T. Kopacz 181,742, 3. 
I. Opincariu 184,787, 4. A. Sze- 
keilyi (Mureșul Tg. "" 
187,523, 5. A. Bakoș (Mureșul 
Tg. Mureș) 191,028, 6. M. Vrfn- 
ceanu (Petrolul Ploiești) 192,603.

Mureș)

Intre 18 și 21 februarie ee 
▼or desfășura, în cadrul „Da
ciadei", finalele campionatelor 
republicane de orientare pe 
schi. Competiția va avea loc 
tn apropierea Pasului Vlăhița, 
tn zona cabanei Brădet, de Un
gă Miercurea Ciuc.

în prima zi, miercuri, se vor 
trece normele de control de că
tre toți participanții, parcurgîn- 
du-se pe schiuri distanțe între 
4 ți 8 km, timpii standard fiind 
anunțați la plecare, în funcție 
de starea zăpezii ți timpului. 
Joi 6e 
tea de 
startul 
duală, 
participanți : fete 11, 13, 15 17 
ți 19 ani si băieți — 11. 13, 15, 
18 și 21. Vineri se va desfășura 
etapa a 2-a la aceleași categorii 
de vlrstă.

în acest an se va desfășura 
și finala la ștafetă pe schi — 
probă nou inclusă tn campio
natele republicane de orientare 
pe schiuri, în vederea pregă
tirii sportivilor noștri pentru 
concursurile internaționale. La 
categoriile fete 19 ani și băieți 
21 ani se vor lua tn conside
rație rezultatele pentru ..Cupa 
orientaristului complet", com
petiție care se va dsfășura pe 
parcursul întregului an, clasifi
carea finală făcîndu-se la sflr- 
țrtt. Tot ca o noutate, din acest 
an s-a coborît vîrsta partici- 
panților la individual copil de 
Ia 15 ani, la 11 șl 13 (pînă a- 
cum aceștia participau tn echi
pă).

Câștigătorilor H se vor acor
da titlurile de campioni ai 
„Daciadei" și ai tării pe anul 
1981. Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport Har
ghita va acorda „Cupa polul 
frigului". (S.N.).

va desfășura festivita- 
deschidere ji se va da 
tn prima etapă, lndivi- 
la toate categoriile de

Meciul dintre „U“ Craiova și 
Explorări B. Mare a fost deo
sebit de frumos, cu faze palpi
tante — o partidă de mare lup
tă. în minutul 10, craiovenii 
conduceau cu 10—1! Băimărenii 
au început jocul „marcați" de 
efortul din ajun, cînd învinse
seră Steaua, 
craioveni la 
mas aici. în 
chipele au 
umăr", apoi 
desprins, au 
setbol la 13, 
greu, după 
jucate de ambele echipe, la 14. 
în setul trei „U“ Craiova se 
distanțează copios (11—1) ți 
cîștigă lejer. Univ. începe bine 
setul următor, conduce 
puncte avans 
jocul bun al 
spus cuvîntul 
Chezan ți-a _ __ _
farmec, dștigînd ți setul deci
siv. Scor final: 3—2 (—8. 14, 
—4, 12, 7) pentru Explorări.

Evidențiat!: Arbuzov, Staicu. 
Mîțu (E). Braun, Stoian („U"). 
Arbitraj foarte bun I. 
(Buc.), D. Dobrescu 
ÎN CLASAMENT: 1. 
12 p, 2. Steaua 9 p 
Explorări 9 p (12:14k 
Craiova 6 p.

ZALĂU, 17 
Jocul dintre 
și Politehnica 
respuns doar 
lor. poate și din cauza lipsei de 
miză. A fost un joc de factură 
modestă, încheiat cu scorul de 
3—1 (11. —3, 9, 7) în favoarea

S-au apropiat de 
11—8. dar au râ
setul al doilea, e- 
mers „umăr la 
băimărenii s-au 

avut de cinci ori 
cîștigind însă cu 

mingi excepțional

cu 4
pînă la 11. dar 

băimă renilor si-a 
și echipa lui M. 
revenit ca prin

Niculescu 
(Ploiești). 
DINAMO 
(11:11), 3.

4. „V" 
(8. NORAN)

(prin telefon). 
Tractorul Brașov 
Timișoara a co- 
partial asteptărl-

brașovenilor, de la care s-au 
evidențiat: Ster ea, Strauff și 
Hinda, iar de la studenți — 
Grădinara și Bugarschi.

Ultimul meci al turneului a 
adus în fața fileului echipele 
Silvania Șimleu Silvaniei ți 
C.S.M. Delta Tulcea. Spectato
rii au asistat la un meci dispu
tat, de bună 
Scor final: 
6) pentru 
buni Chiș, 
(Silvania), 
(C.S.M.). Clasament: ...5. Poli
tehnica Timișoara 
Tractorul Brașov 9 
Delta Tulcea 8 p 
10:14), 8. Silvania 
vaniei 8 p (setaveraj 9:16). (I. 
DOMUTA -coresp.).

BACAU, 17 (prin telefon). în 
ultima zi a turneului s-au în- 
tUnit Intr-un meci foarte dis
putat cele două învingătoare 
din zilele precedente: Calcula
torul București șl C.S.U. Galați. 
Victoria a revenit cu 3—2 (—13, 
11. —13. 9, 6) bucureștenilor,
dar tot atît de bine puteau să 
ciștige și gălățenii. Remarcați: 
Juhasz, Schiopescu, Marinescu, 
Bula cu (C), Sirbu, Feodorov 
(CSU) Arbitri: M. Stamate, V. 
Ranghel — ambii din București, 
în cel de al doilea meci. Viito
rul Bacău a întîlnit pe Rapid 
București. Scor final 3—2 (13, 
—7, —14, 7, 7) pentru Viitorul, 
în clasament : ... 9. Calculatorul 
10 p. 10. Rapid 9 p (14—12), 
11. Viitorul 9 p (13—14). 12.
C.S.U. Galați 8 p, (E. TEIRAU- 
coresp.).

factură tehnică. 
3—2 (8, 14. —6, —12, 
Silvania. Cei mai 

Băroiu. Mășcășan 
Iacoblev, Stanciu

11 P. 6-
p. 7. C.S.M. 

(setaveraj 
Simleu Sil-

„Turneul primăverii" la box

MECIURI ATRACTIVE ÎN PRIMELE REUNIUNI

FIII SUCfVfl, CAMPIONI LA SANIE (11-14 ani)
(Urmare din pag. I)

La Stad; 
Capitală au 
tradiționalei 
dotată cu ,. 
ta organiza 
Iată ciștlgăt 
m: Daniela 
juniori — 30 
namo), senii 
ca Mecheș i 
8000 ni: Nici 
Trofeul pus 
ganlzatorillor 
te 200 de al<
--------

FINALELE
SPADASIN

La sfîrșitt 
B-a disputat 
a finalel-or c 
cane de ser: 
(12—15 ani) 
proba de s 
fost reprezen 
D. Hondor ( 
iova), in într 
CJS.Ș. Oîimp 
pe echipe. P 
cheia t cu vl< 
Leca (C.S.Ș. 
mației „Tînăi 
fOV.

CAMPIONATl
A DIVIZIEI

1:38,8 ; 3 000 m : 1. Agnes Rusz 
2:26,6, 2. Eva Șasndor 5:28,2, 3. 
Eva Molnar 5:32,7 ; seniori, 
1500 m : 1. D. Jenei (I.E.F.S. 
Buc.) 2:09,2, 2. I. Opincariu 
(Tractorul Bv.) 2:09,5, 3, T. Ko
pacz (S.C. Miercurea Ciuc) 
2:10.1 ; 10 000 m : 1. T. Kopacz 
16:19,3, 2. A. Erdelyi (Tractorul 
Bv.) 16:25.4, 3. D. Jenei 16:48,7

CLASAMENTE GENERALE: 
FEMININ : 1. Agnes Rusz
197,399 p — campioană absolu-

după al treilea viraj s-a deze
chilibrat, plerzînd secunde pre
țioase pînă la sosire. Cu timpul 
global pe care l-a realizat nu 
s-a putut menține printre pri
mele 6 concurente.

De relevat in schimb perfor
manța concurenților din județul 
Brașov, ambii pe locul II. cea 
a tulceanului Ion Răceanu care 
a încheiat competiția pe locul 
III. Meritorie este desigur și 
prezența în primele 6 locuri a 
reprezentanților județelor Pra
hova, Arad și Dîmbovița. Să 
consemnăm și numele Analiști
lor care au urcat pe podium. 
Fete : 1. Camelia Tabrea (Su
ceava) 69,75 sec. ; 2. Laura
Stîngaciu (Brașov) 70,66 sec. ; 
3. Corina Constantinescu (Pra
hova) 71,25 sec. Băieți: 1. Gheor
ghe Corduneanu (Suceava) 68,29 
sec. ; 2. Silviu Braga (Brașov) 
69,14 sec. ; 3. Ion Răceanu (Tul- 
cea) 69,81 sec.

Au mai fost premiați cei mai 
tineri concurent! finaliști : Caria 
Lepși în virată de 9 ani (Caraș 
Severin) și Mihai Daniel San
dor de 10 ani (județul Timiș). 
De asemenea pionierii care sînt

colecționari de medii șl note de 
.10“ pe toată linia, Mădălina 
Dumitrescu (Argeș) și Daniel 
Opaiț (Caraș Severin).

în clasamentul general, pe pri
mele 2 locuri se află sportivii 
județelor Suceava și Brașov, 
cărora federația de resort le-a 
înmînat cite o sanie specială 
de concurs. Și o ultimă sub
liniere : cu finalele de sanie ale 
pionierilor nu s-a Întors decît 
una din numeroasele- file ale 
unui calendar sportiv extrem de 
bogat care mai cuprinde i Con
cursul de schi pentru copil, do
tat cu „Cupa Domelor" (la care 
Iau parte cei mai talentați șoimi 
ai patriei și pionieri din tară), 
finalele Dinamoviadei la schi, 
cele din cadrul Cupei U.G.S.R. 
ți finalele „Daciadei de lamă" 
la schi fond pentru copii — 
întreceri care sînt programate 
tn continuare * “ - .. .
acestei luni. ... _____
competițiile locale la sanie și 
schi care se desfășoară zilnic 
cu participarea tineretului din 
școli. Condițiile excelente pe 
care le oferă stațiunea repre
zintă o promisiune că ți aceste 
întreceri mult așteptate vor cu
noaște o reușită deplină.

„-jgramate 
pînă la sfîrșitul 
Si, bineînțeles,

La Reșița și Tg. Jiu au Început 
Întrecerile „Turneului primăverii" 
la box, competiție cu caracter de 
selecție pentru cei mai buni 
boxeri al țării. Iată citeva rela
tări de la corespondenții noștri.

REȘIȚA. Sala polivalentă ,J 
Decembrie" din localitate a găz
duit primele reuniuni din cadrul 
competiției care reunește. aici, 
139 de boxeri din 49 de secții din 
țară, Înscriși la categoriile lemi- 
muscă, cocoș, remiușoară, reml- 
mljlocie. mijlocie șl grea. tacă 
din prima zi, întrecerile au fost 
urmărite de peste 1000 de spec
tatori, care au aplaudat dispute 
aprige, caracterizate de dorința 
de afirmare a multor tineri con- 
curențl. ta rtadul celor mai a- 
tractive meciuri ae situează cele 
dintre campionul la „semlmuscă", 
constănțeanul Adem Săli șl tlnă- 
rul din Clmpulung Muscel, 
Gheorghe Neagoe, dintre campio
nul de Juniori Ion Matei (Dina
mo) și timișoreanul Dumitru 
Veinescu, Nicolae Crăciun (Me
talul Buc.) — Liviu Pordea (Cri- 
șul), All Izmail (Farul) — Gheor
ghe Dinu (Rapid).

Juniorul dinam ovist 2, Matei 
l-a opus • deosebit de dîrză re
zistență fostului component al 
lotului național la categoria co
coș, dar D. Votaescu, mal expe
rimentat, a obținut ta final vic
toria la puncte. La fel de greu 
s-a conturat șl victoria lui A. Săli 
ta fața juniorului din Cîmpulung 
boxer bine pregătit șl cu o alon- 
jfi remarcabilă.

Cîteva rezultate: (semlmuscă): 
N. Crăciun b.p. L. Perdea, V. 
Baca (Dtoamo) b.ab.2 D. Parpa- 
Bu (Voința Buc.), D. Schiopu 
(Steaua) b.ab.2 Gh. Roșianu (Mi
nerul Moldova Nouă); cocoș: C. 
Gheorghlșor (Pistonul Slatina) 
b.p. Fr. Keszor (Voința S. Mare), 
I. Marca (LE.A.M. Ttmfș.) b.p. V. 
Șolt (Met. Cuglr); aemiușoară: 
FI. Stan (Dinamo) b.p. Gh. Fle- 
rescu (Met. Tîrg.); mijlocie: A. 
IzmaU b.p. Gh. Meu, M. Sîrba 
(Klectroputere) b.p. M. Tuță 
(SteauS), Gh. Butnaru (C.SJW. 
Suceava) b.ab.3 C. Baltă (Voința 
Brăila).

D. GLAVAN — coresp.
TG. JIU. Sala sporturilor găz

duiește ta premieră o competiție 
de acest nivel valeric, aceasta fl- 
tad șl explicația numărului mare 
de spectatori care au urmărit 
primele reuniuni. Cenform pro
gramului stabfllt de F.R. Box,

aici se desfășoară Întrecerile Ia 
categoriile muscă, pană, ușoară, 
mijlocie mică și semigrea.

în cele două gale ale primei 
zBe d<» concurs 3-au disputat 
meciuri eliminatorii la categoriile 
ușoară și mijlocie mică, dintre a- 
cestea detașîndu-se prin specta
culozitate - - -
Traian 
Brașov) 
Galați), 
mo) — 
Pfc» 51 ______ ________ _
l®cic mică: Dumitru Vil cu (B.C. 
Brăila) — Constantin Tănase (Vo
ința Buc.), Nicolae Modrogan 
(Rapid) — Gheorghe Ivaz (Rul
mentul Bîrlad), în care primii au 
obținut victoria.

în cel mai disputat meci al ga
lei, tinărul brașovean Tr. Geor
gia a reușit o victorie surprin
zătoare asupra gălățeanului M. 
Glogojanu, pe care l-a trimis și 
la podea în prima repriză.

Alte rezultate mai im portante: 
ușoară: D. Hie (Dinamo) b.ab.2 
G. Ciiocîrlan (Met. Tîrgoviște), C. 
Ilajnal (URBIS Buc.) b.p. F. Gheor
ghe (Semănătoarea Buc.); mijlo
cie mică: 
b.ab.2 
iești), 
b.ab.2 
iova).

partidele „ușorilor" 
Georgia (Steagul roșu 
— Mitică Glogojanu (B.C; 
NicoLae Iordache (Dina- 
Teodor Diaconescu (Ra

ceme de la categoria mij-

V. Gtrgavu (Steaua) 
Gh. Derdea (Prahova PIO
NI. Ouatu (S.C. Bacău) 
P. Munteanu (C.F.R. Cra-

M. BAlOI — coresp.

Pe patinoar 
oeava s-au < 
Iul de al IV 
natului seriei 
pionatul Dlvl 
Iată rezultate 
11 C.S.Ș. Lit 
— Agronomi; 
(3—1, 3—4, 3- 
curea Ciuc — 
țese Bucureșt 
3—3), Metalul 
Odorhel 7—4 
etapa a II-a; 
rea Ciuc — '. 
(3—9, 1—0, 4
Miercurea Cit 
dențesc Bucui
3— 3), Metalul 
mia Cluj-Nap 
1—4); etapa 
Miercurea Cli 
Miercurea Cil
4— 5), Agrono; 
Tlmava Odor 
1—1), Metalul 
Sp. studența 
(0—4. 2—0, 0- 
Agronomia CI 
Sp. studente: 
(1—1, 3—0, 4- 
Mlercurea Ctu 
hei 5—4 (4—1, 
Rădăuți — P> 
Ciuc 3—11 (0- 
a V-a: Ti mai 
Sp studențesc 
3—1, 0—0), Pi 
Clue — Agri 
8—1 (2—1, 3—t 
dăuți — C.S.! 
Oue 3—8 io

ta urma ac
samentul arat; 
sul Miercurea 
Sp. studențesc 
Agronomia CI 
CJS.Ș. Liceul 
p; 5. Tlmava 
Metalul Rădău

I. MINE
Ie a pleca 

tineret al țăr 
zilele de 19 ; 
disputa două 
reprezentativă 
făcut deplasar 
L Antal, Ral 
Todor. Vlșan. 
ță, Jfnga, Du 
d alții.

„CUPA 16 FEBRUARIE44 LZ

M.

.CUPA 16 FEBRUARIE", com
petiție organizată duminică de 
C.S.Ș. 1 pentru rugbyștil juniori, 
a fost clștigată de echipa Steaua, 
care a învins ta meciul decisiv 
formația C.S.Ș. Triumf cu 6—4. 
ta partida pentru locurile 3—4, 
R.C. Sportul studențesc a între
cut XV-le clubului organizator eu 
4—3. Meciurile au fost spectacu
loase, ta duda terenurilor grele

(Urmare din pag. 1)

de Joc, rezult 
rtrtase nu nui 
nale, dar șl In 
Triumf a term 
eu C.S.Ș. 1. < 
nadă după es 
de lovituri de 
tlgătoarea con 
greu (10—5) pi 
den țese.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PATRU AUTOTURISME LA O 

SINGURA TRAGERE !
Cu toate că nu reprezintă un 

record ta materie de mari câști
guri, tragerea Loto din 6 februa
rie sac. constituie, totuși, • reu
șită deosebită, prin cele PATRU 
AUTOTURISME „Dacia 1300“ ob
ținute la categoria I, pe bilete a- 
ciiMate 25%, de către Pancea Ma
rin (Craiova), Mihele Constantin 
(Oradea), Lovin Georglcă (Galați) 
șt Strbu Nicolae (București); 
totodată, este de remarcat că la 
categoria a n-a s-au omologat 
M de cîștiguri, dintre care 4 a 
ette 15.689 tel pe variante jucate 
100% șl respectiv 16 a ctte 3.922 
JeL Desigur, este un succes sem
nificativ ta privința avantajelor 
permanente oferite de acest tra- 
dlțional sistem de joc șl, ta ace
lași timp, o invitație de a vă în
cerca șl dv. șansele, știut fiind

I

că... NUMAI CINE JOACA POA
TE CIȘTIGA I Tragerea de vineri, 
20 februarie, vă poate aduce sa- 

cMar 
că 
de

tisfacțll asemănătoare sau 
mai mari. Nu uitați însă, 
ASTAZI este ULTIMA ZI 
participare...

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 18 februarie 1981, se 
televizează ta direct la ora 17.50 

CIȘTIGURELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 15 FEBRUARIE 
Cat. 1 (13 rezultate): 1 

100% a 50.000 lei și 12 
25% a 12.500 lei; cat. a . _ 
rezultate): 139,50 variante a 2.288 

(11 rezultate: 
— - ' RE- 

1: 85.992 
1 (100%) 
fost ob- 
VASILE

1981 
variantă 
variante 
8-a (12

tei; cat. a 3-a ___
1.523,50 variante a 314 lei. 
PORT LA CATEGORIA 
lei. Clștigul de categoria 
tn valoare de 50.000 lei a 
ținut de participantul 
HUTANU din Focșani.

OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM PRAHOVA
Vă invită să petrece ți un concediu plăcut ta «tațlunBe Sinaia, 

~ prahova șl la cabanele din mun-
perioada sezonului alb.

Bușteni, Breaza, Cheia, 
ții Bucegl și Ciucaș, în

Tarife reduse :
la vile
la hotel _
la cabane

Odihnă, reconfortare, 
momente de recreare 
cluburilor din stațiuni, __ ______________ _________ _______
organizate în zone și locuri pitorești, cit șl în țări vecine — 
în Bulgaria, la Ruse și tn Ungaria, la Budapesta.

Iubitorii schiului pot practica sportul lor preferat pe ptrtiile 
special amenajate.

Informații suplimentare și rezervări de locuri la agenția de 
turism Ploiești telefon 4.23.52, filiala Clmpina — telefon 3.13.77, 
la punctele turistice din Mizil, Valea Călugărească, Urlați, Bol
dești. Plopeni, Văleni, Băicoi, Filipești sau direct ta stațiuni, 
la dispeceratele de cazare.

între 48 lei/zl— 59 lei/zd cazare-masă
Intre 85 lei/zi—104 lel/zl cazare-masă 
între 60 lei/zl— 80 lei/zi cazare-masă 

agrement, aer puternic ezonat. Plăcute 
stat oferite vizitatorilor de activitățile 
de discoteci, jocuri mecanice șl excursii

$

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

cenușiul neîmplinirilor, la ro
iul promisiunilor. Nu ne per
mit alte rezultate mediocre 
sau slabe obținute în MAJORI
TATEA PROBELOR. tn care 
au concurat, cu foarte puține 
excepții (Gheorghe Lina la să
ritura în lungime, accidentat. 
Adrian Proteasa. la înălțime), 
cei mai buni specialiști pe care 
li avem. Si nu ne referim la 
probele în care slăbiciunile sînt 
cronice, iar posibilitățile de în
dreptare nu se întrevăd (sări
tura cu prăjina, aruncarea greu
tății, bărbați și femei), ci la 
cele în care am fost, de obi
cei, bine reprezentati. Fără Be- 
dros Bedrosian (deși 16,48 m 
reprezintă doar o notă de tre
cere. nu de premiant), triplusal- 
tul ar părea cu 20 de ani în 
urmă. Niculina Vasile și Corne
lia Popa n-au putut sări mai 
mult de 1,80 m la înălțime, să
ritorii în lungime trebuie 
știe că în urmă cu 10 ani. Ca
rol Corbu sărea 7,92 m. Iar Va-

cîteva no 
de iarnă, 
este însă 
S. Simt

să

lentin J urcă 
drian Proteas: 
„discret" deci 
tă), cu Sorin 
(atenție ! aces 
altă menire c 
cîștiga un coi 
2,10 m ; cred 
trebuia să co 
săritura în 
la un nivel ir.

Mini-sezonul 
dus 
viul 
tant

P.
a avut șansa 
trat electronic 
minică. cînd i 
tronic a lipsi 
fost privat de 
la 60 mg. Ir 
unui tehnici; 
care nu prirr 
baremul unui 
Supărat, nu 
concurs. Nu se 
zoi va această 
vorba totuși d 
publican...



ARIE- Ânchetă-fulger după scoaterea bilelor din urnă

ntrecerile 
le cros 
■bruarie", 

Rapid, 
e — 1000 
(Metalul), 
prea (Di
ni : Aurl- 
seniori — 
i (Rapid). 
ivenit or- 
arte pes-

| „POLI" TIMIȘOARA - SALGOTARJAN (Ungaria) 1-0
I
I

I MICI
I

,Bufni I

SFERTURILE DE FINALĂ ALE „CUPEI ROMÂNIEI"

il trecute 
a faz<a 1 
r republi- 
ilorflor n 
sabie. In 

,'ătoril au 
lui gazdă, 
pia Cra- 
.vidualâ, șl
I, ta cea 

de s-a ln- 
Ivulul Gh. 
ti) și for- 
st“ I Bra-

I
I
I
I

SECUNDE I

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon), 
tn acest al treilea meci susținut 
in ultimile patru zile, pe o vreme 
friguroasă, în fața a circa 4 000 
de spectatori prezenți pe stadio
nul C.F.R. din 
s-a gindit mai 
și mal mult la 
mâții din care 
NedeLcu, Moise .
cidentați. Ca atare, echipa antre
nată de I. Ionescu a pus mai 
mult accent pe circulația balonu
lui, ea dominînd un adversar (lo
cul trei în divizia secundă, unde 
a retrogradat anul trecut) inco
mod în faza de apărare și des
tul de ambițios. Timișorenii au 
dominat, spuneam, dar fără pros
pețime. ei reușind perioada cea 
mai bună odată cu intrarea lui 
Cotec, care avea să dinamizeze 
atacul, să șuteze în bară (min. 
61) și să-l oblige pe portarul 
Kocsis la trei intervenții salutare. 
Singurul gol a fost marcat în 
min. 25, cînd Dembrovschi a 
transformat penaltyul acordat re
gulamentar pentru faultul în ca
reu asupra lui Roșea, 
fie împins în careu și 
min. 84, fază care însă 
schimba nici ea prea

localitate, „Poli" 
puțin la rezultat 
rularea unei for- 
lipseau Dumitru, 
și Palea, toți ac-

Avea să 
Nucă, tn 
nu putea 
mult da

HOCHEI I

tele importante ale acestui al 
15-lea meci de pregătire susținu: 
de „Poli".

Arbitrul lugojan V. Damșa a 
condus satisfăcător următoarele 
formații : _

„POLI" : Suciu — Nadu (min. 
65 Șunda), Păltinișan, Manea, VI- 
șan (min. 46 Murar) — Roșea. 
Dembrovschi (min. 40 Șerbănoiu), 
T. Nicolae (min. 59 Cotec) — 
Vlătănescu, Anghel, Nucă (min. 
86 Fodor)

SALGOTARJAN : Kocsis —
Cseki, Kegye. Varga, I. Kovacs 
— Szabo, Toth (min. 58 Morcza), 
Fatal, Bolga (min. 69 ~ "
vacs) — Mohacz 
kula). Kajdi.

Mircea M. IONESCU

B. Ko- 
(min. 46 Sze-

• „U“ CLUJ-NAPOCA — DO- 
ROGY BANIASZ (UNGARIA) 
1—1 (1—1). Au marcat : FI. Pop 
(min.1) și L. Mihai (mln. 15 — 
autogol). Universitarii au folosit 
formația : Moldovan — Dobrotă, 
Moș, Ciocan, L. Mihai '— Tegean, 
Fi. Pop, Porațchi — Batacliu, 
Cimpeanu II, Suciu. Au mai ju
cat : Gh. Ștefan, I. Mureșan, 
Popa, Boca, Pala. Tlglariu, Butoi. 
(I. Lespuc, coresp.).

După turneul lui F. C. Argeș

LA ORA DECLARAȚIILOR
Reprezentanții celor opt echipe calculează, compară și speră
Cum sint privite, In cele opt tabere, meciurile din 

ce am dorit să aflăm cit mai repede. $1 pentru asta 
echipelor prezenți la tragerea la sorți de ieri. Vâ 
reprezentanților

lată

concurentelor râmase In cursa pentru

sferturile de finală ale cupei, programate la 
ne-am adresat, imediat după tragere, 

prezentăm, deci, primele anticipări, primele 
cîștigarea „Cupei României* ediția 1980/1981.

4 martie ? 
delegațiloi 

gîndurî ale

STICLA ARIEȘUL TURDA
Ioan HELIER (Președintele sec

ției de fotbal Sticla Arieșul Tur
da) : „Nu sîntem triști că sorții 
ne-au adus ca adversară puternica 
echipă Steaua. Avem prilejul 
demonstrăm, și în ..sferturi", 
n-am ajuns intimplător in această 

fază a competiției. Nu vrem să fim considerați 
lipsiți de modestie, dar echipa noastră a deve
nit un fel de specialistă a competiției K.O. și 
sper că o va arăta și Ia 4 martie".

să 
câ

STEAUA BUCUREȘTI
Vasile NANCIU (Șeful secției 

fotbal a clubului Steaua) : ,»în 
parență, meciul este ușor pentru 
echipa noastră. Sticla Arieșul Tur
da are însă In palmares o frumoa
să performantă : a cîștigat ..Cupa 
României" în anul 1961. învingînd 
cu 2—1, în finală, pe Rapid București, 
corda deci toată atenția pregătirii acestei 
pentru a fi scutiți de orice surpriză".

întilniri

il din Su
curile ce
il camplo- 
din cam

ele hochei, 
rate, etapa 
urea Clue 
i oca 9—7 
esul Mler- 
p. studen- 
—1, 5-0,
— Tlrnavț: 
-3, 2—0t; 
ul Miercu- 
-lorhcl 8—1 
J. liceul 
E. Sp. stu-

(3—3, 1—4,
— Agrono- 
(1—1, 1—3,
Progresul 

S.Ș. Liceul 
(2—1, 5—2, 

-Napoca — 
(0—6, 5—1, 

A.S.E. 
2—6

IV-a: 
A.S.E.

9—2 
Liceul 
Odor-

„NE-AM ÎNAPOIAT CU PLUSURI IMPORTANTEI
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ne declară antrenorul Halagian
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UNIVERSITATEA CRAIOVA - F. C. ARGEȘ PITEȘTI
Ion BARBU (președintele

F. C. Argeș) : „In patru zile, două 
dintre protagonistele eșalonului 
fruntaș se vor afla de două ori 
față in față. Greu examen pentru 
mai tinăra noastră formație ! Dar 
tot atît de greu și pentru cam
pioană. Vă închipuiți ce rampă de 
zon ar reprezenta pentru noi o dublă victorie în 
întrecerile cu pleiada de 
veni !“

Cornel 
clubului 
„Partida 
piteștean 
îndoială — _
sferturilo.r de finală. Ne vom re
vedea. la 96 de ore după meciul 

de campionat, cu echipa lui Halagian. Noi con
siderăm că avem prima șansă. V-aș putea spune, 
firește, lucruri mult mai interesante după jocul 
de la 28 februarie...".

STROE (vicepreședinte al 
Universitatea Craiova) : 
noastră cu „unsprezecele" 
reprezintă — fără nici o 

.capul de afiș" al

lansare în se-

inlernaționali craio-
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rt... Fără A- 
el mult ir.ai 
iarna trecu- 

ti accidentat 
re talent are 
aceea de a 
de sală cu 

că Sorin nu 
tze sîmbătă). 
ime coboară 
ptabil...
sală ne-a a- 

une la coloc- 
menul impor
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J. Schromm 
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>0 m. dar du- 
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on Oltean a 
t nou record 
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— Deci, din nou (a treia iar
nă consecutivă) turneu in Gre
cia, condiții optime de pregă
tire (climă, terenuri), trei 
jocuri, trei victorii ș.a.m.d. Care 
sînt acumulările cele mai im
portante ale turneului pentru 
F.C. Argeș 1

— Pe lingă continuarea pre
gătirii fizice, am lucrat 
mult pe planul tehnico- 
tactic, in ideea omogenizării 
formației de bază. Un alt capi
tol aparte l-a constituit CREȘ
TEREA EFICACITĂȚII. Pentru 
perioada respectivă, 
că ne-am îndeplinit 
S-au făcut progrese 
vința REALIZĂRII 
LOR DUBLE, n-am 
toamnă am primit 
luri, INSIST1ND CA FAZA DE 
APĂRARE SĂ ÎNCEAPĂ ÎN
TOTDEAUNA... DIN TERENUL 
ADVERS.

— Apropo de finalizare. Chiar 
dacă adversarii au fost de ca
tegorii inferioare, 11 goluri In 
3 meciuri constituie o „produc
ție" bună. Ce are la bază a- 
cest reviriment ?

— Un plus de experiență care 
începe să fie vizibil la „noii 
veniți" ți o schimbare de op
tică. Jucătorii erau timizi, ma
nifestau reținere in faza de fi
nalizare. Dacă cei tineri aveau 
unele scuze, Moiceanu, de pil
dă, nu putea fi înțeles, in Gre
cia, și el, Nica au dat alt 
randament. Radu II s-a acci
dentat in al doilea meci, dar 
despre el sint convins că dacă 
va fi serios ți va munci se va 
afla printre fruntașii eficacită
ții. Dacă nu va fi acolo, în
seamnă că nu mi-a ascultat 
sfatul.

— Cu ce 
venit F.C.

— * Aș menționa viteza 
joc sporită, deși mai sint posi
bilități de progres, ținind 
ma de tinerețea echipei, 
portant mi se pare și 1 
de luciditate manifestat 
Kallo și Ignat, pe care-i do
resc mai activi și mai produc
tivi în faza de atac.

— Dacă mîine ar începe cam
pionatul, ce „11“ ați folosi ?

— Cristian (Ariciu) — M. 
Zamfir, Stanca,' Cirstea, Tulpan 
— Kallo, Chivescu (Bărbules- 
cu), Ignat — Băluță, Moiceanu 
(Radu II), Nicd. Menționez că, 
Radu II e accidentat și... mîine 
nu poate fi utilizat.

— Deci, două spectaculoase 
reapariții, Cristian și Chivescu.

— Și ei fac parte din cîștigu- 
I rile turneului. S-au pregătit

consider 
obiectivele, 
ți in pri- 
SARCINI- 

uitat că in 
20 de go-

plusuri a mai re- 
Argeș din Grecia ? 

de

sea-
Im- 

plusul 
t de
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ȘTIRI... ȘTIRI...
• COMISIA DE DISCIPLINA A 

F.R.F. se întrunește mîine, la 
©ra 16,30, urmînd să se pronunțe 
în cîteva cazuri în care datele 
au fost incomplete atunci cînd 
activitatea fotbalistică — deci a 
Comisiei — a intrat în vacanța 
de iarnă.
• INTÎLN1RI DE VERIFICARE 

ALE LUI F.C.M. BRAȘOV. în a 
doua jumătate a acestei săptă- 
mîni, divizionara ,,A“ F.C.M. 
Brașov va susține două meciuri 
de verificare, după următorul 
program: joi, cu F.C. Olt și sîm
bătă cu Corvinul Hunedoara. Am
bele partide se vor dispută pe 
stadionul ..Municipii", cu începere 
de la ora 16.

foarte serios. Chivescu a tre fi uit 
să suporte handicapul întineri
rii echipei, dar rămine extrem 
de util. Cristian, după anii de 
„navetă" pe la loturi, era cam 
blazat, cam plictisit... Sancțio
narea l-a pus pe gînduri și a- 
cum a luptat mai mult ca ori- 
cind pentru reciștigarea locului 
in echipă.

— Pentru că veniți din Gre
cia, o întrebare aparte: ce face 
Doru NTcolae ?

— Ne-am bucurat cu toții 
cind ne-am revăzut. A debutat 
foarte bine la Panathinaikos, 
dar a urmat o perioadă de scă
dere. Acomodarea e grea ți 
pentru jucători de reală va
loare. Necazul e că in aceeași 
perioadă s-a înregistrat ți o 
lungă criză de formă a între
gii echipe. Am stat mult de 
vorbă cu Doru, i-am spus că 
are mari obligații față de fot
balul românesc ți dacă joacă 
bine la Panathinaikos, ne ono
rează ți pe noi. Sper că așa va 
fi. Este ți dorința președintelui 
clubului din Atena, dl. Iorgos 
Vardinoianis, un entuziast su
porter al echipei României ți 
al lui F.C. Argeș.

Constantin ALEXE

POLITEHNICA TIMIȘOARA - F. C. CONSTANȚA
Ion POPESCU (președinte 

noare al F.C. Constanța) : 
tehnica posedă o mai mare 
riență eompetițională decit 
noastră. Dar, așa cum se 
Cupa are specificul său și
eeca consider că șansele sint egale 
pentru ambele formații. Desigur că meciul 
constitui și un bun test pentru noi,

Gheorghe IVAN (vicepreședin
tele clubului Politehnica): „Adver
sara noastră se bucură, pe bună 
dreptate, de frumoase aprecieri. 
Privim, de aceea, cu toată serio
zitatea această partidă. Dorim ca, 
împreună eu F.C. Constanța» să

pțestăm un joc de calitate, Ia sfîrșitul căruia cel 
mai bun să învingă".

S. C. BACĂU
Cornel COSTINESCU (președin

tele clubului S.C. Bacău) : „Parcă 
sorții s-au uitat în... clasament, 
unde cele două concurente au cite 
18 puncte. Intilnirea cu Chimia se 
anunță foarte echilibrată. Și așa 
va fi. Se vor intilni două echipe

care au arătat o mare dorință de a se afirma în 
prima divizie. Iar cupa nu poate fi decit un nou 
prilej de manifestare a acestor aspirații".

de o- 
„Poli- 
expe- 

echipa 
știe, 

de a-

CHIMIA RM. V1LCEA
Petre BERBECARU (președin

tele clubului Chimia) : „Sînt foar
te mulțumit de tragerea la sorți. 
Am o speranță în plus că ne vom 
realiza obiectivul propus în com
petiția marilor surprize, calificarea 
în finală, 
ambițioși 
frumoase

Jucătorii noștri sînt tare 
că facă din asta una 
performanțe din viața i

din cele mai 
clubului".

Intîlnirile — programate pe terenuri neutre — voi
F.R.F. a solicitat delegaților cluburilor să se pună de 
Primele echipe înscrise In programul de mai sus ou 

neutre, plnfi acum 
la Rm. Vil cea, și 
Intre Ttrgoviște și 
discuțiile sint In curs.

In privința stabWirri terenurHor 
Universitatea Craiova - F.C. Argeș, 
S.C, Bacău — Chimia se va opta 
Politehnica Timișoara — F.C. Constanța

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\VĂ\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

publicăm extrase din Jurnalul 
de bord al antrenorului CORNEL 
DRAGUȘIN, care a condus echi
pa de tineret In turneul sud-ame- 
rican. Vom Începe cu :

L ARGENTINA
opt25 ianuarie. Decolare, era 

dimineața. Urmăm traseul Bucu
rești — Paris — Dakar — Rio de 
Janeiro — Sao Paulo — Buenos 
Aires. Sosire tn capitala Argen
tinei, luni 26. Așteptăm tn aero
port, plnă la ora 23, cursa pen
tru Tucuman, mult spre nord, 
în mod neașteptat, aterizare la 
Cordoba, din cauza furtunii. Pe
trecem noaptea tn acest oraș al 
Mondialului *78. Reîmbarcare 
pentru Tucuman, a doua zi, la 
9. Fusele orare ni s-au încurcat. 
So61m la Tucuman, orașul pri
mului joc, după 54 de ore de la 
plecare. Antrenament "-~
morțire. Constatăm
excelentă a jucătorilor 
neobișnuit al călătoriei. De ase
menea •— capacitatea de „ab
sorbție" a tuturor In contact cu
bombardamentul de Imagini, toa
te inedite

29 L Meciul cu Atletico Tucu- 
man. (Echipele argentinlene se 
pregătesc — și ele — pentru cam
pionatul care începe la 11 mar
tie.) Joc bun al echipei noastre 
ta prima repriză. Conducem cu 
2—0. La acest scor, retragere din 
joc, veche meteahnă a echipe
lor noastre. Argentinienii egalea
ză. Revenim, eu o anume dezin
voltură: 4—2. Se repetă scena
riul. Scor final 4—3. (Terheș n-a 
jucat, fiind bolnav; regretăm ac
cidentarea lui Geolgău, ta min. 
35; el nu va mai juca decît .ta 
ultimul meci). Să remarcăm am
bianța deosebită din tribune. Pu
blicul iubește fotbalul, aplaudînd 
și realizările tehnice ale jucători
lor noștri. Cel mal buni. In or
dine. Mureșan. Alexa, Iovan, 
Klein, Rednlc, Geo'.gău (cît a ju
cat). Antrenorul lui Tucuman,

de dez- 
adaptarea 
la efortul

fostul portar spaniol Dominguez, 
de la Real Madrid, bun cunoscă
tor al fotbalului românesc, sub
liniază in presă maturitatea ta 
joc a... Tineretului. Ziarul „Ba 
Gaceta" face sinteza meciului: 
„Selecționata Bucureștiulul ne-a 
surprins printr-un fotbal veloce, 
cu pase precise și multă fndeml- 
nare în conducerea balonului. 
Meciul a avut multe momente a- 
preciatc de un public „que pre- 
mio con aplausos a los ruma- 
nos“.

Meciul s-a jucat ta nocturnă, 
la ora 22,30, pe ploaie; tempera
tura 28 de grade. Ne culcăm la 
2, adică la 7 dim., ora Bucu
reștiulul. Un joc de nota 7,5.

30 I Înapoi la Buenos Aires. 
Plus 23 grade. Antrenamente. Ne 
prezentăm pe stadion pentru me
ciul cu Velez Sarsfield. Plouă 
torențial. Partida se amină pen
tru a doua zi, la 21. în cursul 
dimineții meciului, antrenament 
pe River Plate. Să mal notăm la 
„beneficii" posibilitatea de a-i 
urmări tn antrenament pe Passa- 
rella, Tarantlni, Fillol, Diaz, Alon
so etc.

31 I. tn fața a 30 000 de spec
tatori. cel mal bun meci, ta com
pania unei echipe pe care o con
sider de valoarea Valenciei. Să 
notăm circulația mingii și a ju
cătorilor noștri Pressing satis
făcător. Klein cam iese din zo
nă. Ritmul, foarte bun. Se folo
sesc, pentru joc, mal multe 
mingi, pentru a se elimina În
treruperile, ceea ce prelungește 
timpul efectiv de joc și solicită 
atenția jucătorilor. Am deschis 
scorul prin Solomon (min. 47, 
„bombă" la vinclu de la 30 m. 
Îndelung aplaudată): Suciu a fă
cut 2—0, după 2 minute. Argen
tinienii au marcat în minutul ur
mător. (Scor final 2—1). Echipa 
noastră a rezistat bine momen
tului psihologic, deși am simții 
e anume oboseală după minutul 
65. Un joc de nota 8. Ziarul 
„Clarin" scrie : „Selecționata

la 4 martie, cu începere de la ora 14,30.avea loc
acord și asupra brigăzilor de arbitri pentru aceste meciuri, 
responsabilitatea organ Iz firii jocurilor.

s-a convenit asupra locurilor de disputare a meciurilor 
Sticla Arieșul Turda — Steaua, la Brașov. Pentru meciul 
Ploiești, tar asupra terenului de desfășurare a Intfhdril

Echipa de tineret — Velez Sarsfield 2—I. Tovan (3) și Mureșan se 
opun cu succes superiorității numerice a gazdelor...

Bucureștiulul a fost o echipă mai 
practică și mai eficace decît Ve
lez, obținînd o victorie meritată. 
EI seleccionado de Ia capital ru- 
mano fue quien impuso su ma
yor orden y velocidad". Ziarele 
subliniază în general ^una gran 
disciplina". în echipa argentinia- 
nă, remarcăm cîteva nume cu
noscute: Piazza (fost la Saint 
Etienne), Ischia, Quinteros, 
Lopez.

(în ziua de 3.II, Velez avea 
Joace cu echipa națională 
R.D.G. După 90 de minute, 1—1. 
Scor final, 5—4 pentru oaspeți, 
după executarea penalty-urilor).

2 II. Deșteptarea, 4,30. La 6, la 
aeroport. Nu plecăm. Vremea « 
nefavorabilă. Din nou la Tucu- 
man. De acolo, cu autobuzul, 
spre Salta, 400 de kilometri. A- 
jungem la ora 22.

3 II. Două antrenamente. Ur-

H.

să

mărim la TV meciul River Plate 
— Ungaria 2—1. Conspectează 
toată lumea. Cei mai buni ju
cători linguri: Zombori, Nyilasi și 
portarul Katzirz. Argentinienii, 
mult mai iuți.

5 IL Al treilea meci pe ploaie: 
5—2 cu F.C. Central North, o e- 
chipă din' prima Ligă, dar mai 
modestă ca celelalte. Joc bun 
„în prima" (2—0). Ratări mari în 
a doua.

Se încheie „etapa Argentina". 
Primele concluzii: 1. O foarte
bună capacitate de adaptare la 
condițiile grele ale turneului. 2. 
O mențiune specială pentru Mu
reșan. Sîntem, pentru gazetari^ 
„echipa care aduce ploaie, dar 
care nu pare să fie afectată de 
asta". E și firesc. La 28 aprilie 
jucăm în Anglia... Mîine plecăm 
spre Bolivia...



in turneele finale ale cupelor europene la volei

DINAMO Șl STEAUA VOR LUPTA 
PENTRU TROFEE CU ADVERSARI PUTERNICI

Sfîrșitul acestei săptămîni es
te marcat de evenimente volei- 
balistice demne de interesul 
amatorilor de sport. Vineri, sîm- 
bătă și duminică, în sălile de 
sport din Palma de Mallorca 
(Spania) și Arlon (Belgia), re
prezentantele noastre Dinamo 
și Steaua dau bătălia pentru 
trofeele europene ale competi
țiilor rezervate echipelor mas
culine de club (turneele finale 
ale întrecerilor feminine, la ca
re reprezentantele noastre n-au 
fost înscrise, s-au încheiat du
minică).

La turneul final al Cupei 
campionilor europeni, alături de 
Dinamo București s-au mai ca
lificat Ț.S.K.A. Moscova, Gwar- 
dia Wroclaw și NMKY Pieksa- 
maen din orașul finlandez Piek- 
samaki. Această a 22-a ediție a 
competiției continentale se nu
mără printre acelea care au 
avut la start absolut toate echi
pele valoroase. Prin urmare și 
turn_„i său final prilejuiește 
înfruntări de înalt nivel. După 
toate probabilitățile, bătălia 
pentru troleu se va da, în prin
cipal, ca și în alte dăți cînd 
s-au aflat împreună în cursă, 
între Dinamo București și 
Ț.S.K.A. Moscova, dar din um
bră noua forță a voleiului polo
nez de club. Gwardia Wro
claw, rîvnește în aceeași mă
sură — 
laurii 
Gwardia 
Liberec, 
ciei, cu 
deplasare, în faza precedentă, 
este un argument, credem, su
ficient de convingător. îmbucu-

și nu fără temei — 
victoriei. Faptul că 
a depășit pe Dukla 
campioana Cehoslova-
3—0 și acasă și în

rător este însă faptul că dina- 
moviștii bucureșteni arată a- 
cum o formă foarte bună cele 
permite să aspire la câștigarea 
trofeului care, în caz de victo
rie, le-ar reveni conform regu
lamentului definitiv, urmînd ca 
un altul să fie pus în joc. Să 
fim deci încrezători în șansele 
lui Oros și ale colegilor săi de 
a depăși grelele 
care le vor întîlni 
turilor din Palma

La turneul final 
pelor (câștigată cu brio de di- 
namovișrti acum doi ani), Steaua 
va avea 3 rivale cu egale pre
tenții la trofeu : Avtomobilist 
Leningrad, Ț.S.K.A. Sofia și 
C.H. Bratislava. Nu va fi deloc 
ușor pentru elevii lui Aurel 
Drăgan, care nu se găsesc în 
vîrf de formă, dar care speră 
să o atingă în ultimele zile de 
pregătire ! Deși echilibrat, tur
neul final de la Arlon indică, 
prin calculele hîrtiei, drept fa
vorită formația leningrădeană. 
care are acum în rîndurile sale 
pe căpitanul reprezentativei so
vietice. campioană mondială sl 
olimpică. Viaceslav Zaițev, 
transferat de la Ț.S.K.A., pre
cum si alți cîțiva internaționali. 
Specialiștii spun despre acest 
turneu final că oricare dintre 
cele 4 echipe poate cîștiga sau 
să se claseze... a patra. Este

■ t
Aurelian BREBEANU

obstacole pe 
în Sala spor- 
de Mallorca, 
al Cupei cu-

Gunther Enescu, Dan Girleanu, 
Emilian Vrîncuț, Marian Pău- 
Șescu, ~ .
Zamfir Ghcorghe, Mihai Slabu 
(antrenor Wiliam Schreiber). 
Astăzi pleacă la Arlon (Belgia) 
formația Steaua, în următoarea 
alcătuire : Niculae Pop, Corne
liu Chifu, Sorin Macavei, Petre 
Ionescu, Florin Mina, Aurelian 
Ion, Silviu Geană, loan Țerbea, 
Valeriu Spînu, Marian Săniuță 
(antrenori Aurel Drăgan și Oc
tavian Crețu).

Marius Căta-Chițiga,

Ludmila Kondratieva pe cea mai înaltă treaptă a podiumului 
olimpic la 100 m, încadrată de Marlies Gohr și Ingrid Auerswald.

- — - - /i

SPRINTUL FEMININ ÎN MARE PROGRES

adevărat

plecat spre Palma de 
echipa Dinamo Bucu- 
următorul lot de ju-

Ieri a 
Mallorca 
rești, cu 
cătorl : Corneliu Oros, Lauren- 
țiu Dumănoiu, Mircea Tutovan,

Stop-cadru

DENISE
A CONSTELAȚIEI

NOUA „STEA" 
GHETII

Odinioară, Elveția era sinonimă 
cu sporturile de iarnă, iar nu
mele unor campioni al crosel sau 
în lunecarea pe schiuri, ca frații 
Torrianl, Roger Staub sau Bern- 
hard Russi, ni se păreau la ze
nitul întrecerilor în decor alpin. 
Cu timpul, însă, rîndurile lau- 
reaților porniți de pe gheața 
Davos-ului sau de pe piftiile de 
la St. Moritz s-au rărit simțitor, 
uneori provocînd nedumerirea a- 
celora care consideră că o țară 
cu munți veșnic acoperit! de ză
padă trebuie neapărat să fie în 
fruntea disciplinelor „albe". Abia 
acum asistăm la o întoarcere la 
tradiții a sportului elvețian, sem
nalul fiind dat de o pleiadă în
treagă de impetuoase schioare, în 
frunte cu Mărie Therese Nadlg. 
Reviriment continuat, la superla
tiv, de o foarte talentată patina
toare, grațioasa Denise Biellmann.

Originară din Zttrich, în vîrstă 
de 18 ani, cariera sportivă a a- 
cestel noi „stele" nu diferă prea 
mult de cele ale suratelor ei din 
constelația gheții. Denise a în
ceput de .......................................
cînd avea 
primul el 
țională la 
mai tlrzlu 
ră a țării, succedînd unor pati
natoare fără prea multe veleități. 
Doar Karln Iten, la jumătatea de
ceniului trecut, făcuse să se vor
bească despre pretenții elvețiene 
la podiumul marilor concursuri. 
Pentru Denise Biellmann, cunoș
tința cu grelele starturi a început 
de timpuriu. Iată progresia sa ta 
campionatele mondiale : locul ÎS 
ta 1976, 10 în 1977, 5 ta 1970, 4 
în 1980. Iar la cele europene : 6 
în. 1977, 4 în 1978. S In 1979. De 
două ori a fost absentă în între
ceri pentru accidentări ușoare. In 
sfîrșit, anul ' . . - - -
iarnă de la 
a 4-a, ratînd 
olimpică.

La sfîrșitul ________  _____ ____
zvonit că Denise Biellmann nu va 
mal continua asaltul titlurilor de 
campioană, urmînd să treacă di
rect la revistele pe gheață. O 

veste neplăcută, care a fost de
altfel infirmată de realități. De
nise a continuat să se antreneze 
cu sîrg sub conducerea pedago
gului care o priveghează din pri
mii ani, Otto Iliigln. Actualul ne

început cu trei cununi de 
care au venit să-i răsplă- 
efortul în ooncursurile de 
Gervais, Haga si Sappore, 
trecute, în întrecerea con-

mică patinajul artistic, 
6 ani. în 1974 cucerește 
titlu de campioană na- 
junioare, iar cinci ani 
devenea prima sentoa-

trecut, la J. O. de 
Lake Placid, a fost 
de puțin » medalie

sezonului trecut s-a

zon a 
lauri, 
tească 
la St.
Silele ____  ____________ ____
tinentală a patinatoarelor, Denteo 
P.’ellmann obține în sflrșit con
sacrarea definitivă, ureînd pe pri
ma treaptă a podiumului de pre- 
rrrere.

E drept, victoria el pe gheața

Aceasta este noua piruetă in
trodusă de Denise Biellmann, 
campioana europeană ’81, in re

pertoriul patinajului artistic.
te la Innsbruck a fost mult ta- 
ciUtată te absența Annettei 
Poetzsch, realizatoarea „marelui 
jHem", te anul trecut, al patina
jului artistic, cu titlurile euro
pean, mondial șl olimpic ta pa
noplia sa de trofee. Excelenta pa
tinatoare din R. D. Germană este, 
pentru moment, accidentată. An- 
trenoarea el. Jutta Mii Her, nu 
știe tacă dacă-șl va putea pre
zenta eleva șl la „mondialele" din 
martie, la Hartford (S.U.A.). Ori
cum, pentru Denise (care are ta 
programul el liber ale» 3 sărituri 
eu triplă rotație șl • „piruetă 
Biellmann* ta premieră absolută), 
începutul a fost făcut. Acum, to
tal trebuie doar consolidat.

Radu VOIA

Pentru cei dintre cititorii noștri ear* oa putut ii nedumeriți te 
punctajele publicate Ic sflrșîtul uWmet ediții a QE. de patinaj ar
tistic, precizăm că este vorba de „sistemul Blanche»' nou intrq_d« 
(ta inițiativa cunoscutei arbitra Italiene Susanna Blanche»). Pe scurt: 
locurile ocupate de concurent la impuse, program scurt șl Hbere se 
înmulțesc cu coeficiente!® respective de 0,5. 0,4 șl 1,0. Totalul dl 
punctajul general șl stabilește ordinea In atașamentul finol. De exem
plu, dacă un participant ocupă tacurtS* preliminare 2, 1 șl 1 -
punctajul său va fi 2,6 p.

Sprintul feminin ne-a oferit 
in 1980 evenimente interesante. 
Aspectul cel mai important ni 
se pare creșterea numărului a- 
lergătoarelor de valoare, a den
sității performerelor la nivel de 
vîrf. Poate că cel mai suges
tiv exemplu în această privință 
îl constituie excelentul record 
stabilit la Moscova de ștafe
ta de 4x100 m a R. D. Germa
ne — 41.60, adică o medie de 
10,40 pe schimb, cît mai alear
gă unele echipe masculine...

La nivel de ansamblu. R. D. 
Germană domină, cu individua
lități de excepție (Gohr. Koch. 
Wockel). dar și cu „rezerve" de 
valoare apropiată. Vedete de 
primă mînă apar însă si în al
te părți, și ele au jucat un rol 
important în întrecerile olim
pice.

Iată, de pildă, la 100 m. so
vietica Ludmila Kondratieva a 
reușit s-o întreacă pe Marlies 
Gohr în finala olimpică (cea 
mat strînsă din istoria probei), 
după ce urmașa Renatei Ste
cher dominase autoritar timp 
de trei ani sprintul scurt. Mai 
mult. înaintea Jocurilor, Kon
dratieva izbutise un timp mai 
bun cu o sutime de secundă 
decît recordul mondial (10,87 
—10,88) dar performanta nu a 
fost omologată. Remarcată 
1978 la C.E. de la Praga 
specialistă a probei de 200 
(a cîstigat titlul european 
20 de ani), Kondratieva a ales 
distanta mai scurtă, socotind-o 
pe Gohr mai vulnerabilă de
cît pe Marita Koch la 200 m. 
Kondratieva — cea mai înzes
trată sprinteră produsă de at
letismul sovietic — a ales bine, 
chiar dacă Koch nu a alergat 
la J.O. decît proba de 400 m 
(din cauza programului), unde 
nu avea. într-adevăr. nici o 
problemă. A ales bine, pentru 
că la 200 m ar fi întîlnit-o ne 
Barbel Wockel și nu știm dacă 
ar fi cîstigat. chiar dacă ar fi 
alergat sub 22 de secunde, a-

dică cu mai bine de trei ze
cimi sub recordul ei actual. 
Wockel, născută Eckert, este 
poate, cea mai talentată cam
pioană care a ieșit din mîi- 
nile „maestrului" Horst-Dieter 
Hille din Jena, cel care le-a 
format pe Renate Stecher șl 
Marlies Gohr. Campioană o- 
limpică în 1976 la Montreal, la 
21 de ani. cvasianonimă în in
tervalul olimpic (accidente. îm-

ATLETISM

tn 
ca 
m 
la

bolnăviri). Wockel revine spec-a 
taculos pentru a-și apăra tit
lul. realizînd singurul ,.bis“ o- 
limpic din istoria probei. în 
spatele ei. alte două revelații, 
sovietica Natalia Bocina, 22.19 
— record mondial de junioare 
și Merlene Ottcy din Jamaica, 
22,20. dovedesc progresul unei 
probe în care 10 alergătoare au 
coborît sub 22,50. Dintre ele lip
sește Evelyn Ashford, „numă
rul 1“ mondial în 1979. care nu 
a alergat în sezonul trecut.

La 400 m, Marita Koch domi
nă cu același panaș (48,88 la 
J.O.), în ciuda progresului re
marcabil al cehoslovacei Jar- 
mila Kratochvilova (49,46, locul 
2 la Moscova). Christinne Breh- 
mer-Lathan, copilul-minune de 
odinioară, a mai încetinit pa
sul (49,66), în timp ce sovie
ticele progresează în grup (Na
zarova 50,07. 
Mineeva 
performanta 
un deceniu 
necontestat. 
Germane la 
O ștafetă în

Siuskova 50,17, 
50,78), reușind chiar 

de a întrece, după 
de supremație de 
cvartetul R. D. 
ștafeta 4x400 m I 

care echipa Romă-

niei (Niculina Lazarciuc. Ibe.ia 
Korodi, Maria Samungi. Elena 
Tăriță) a pierdut medalia da 
bronz pe grătarul sosirii...

★
Grazyna Rabsztyn este, indis

cutabil. cea mai bună alergă
toare de 100 mg a ultimilor 
5—6 ani. înaintea Jocurilor, po
loneza dusese (în condițiile u- 
nei puternice concurente inter
ne : Langer. Bielczyk, Perka) 
recordul mondial la 12.36 si 
părea mare favorită la Mosco
va. N-a cîstigat însă la J.O.. 
așa cum n-a făcut-o, în gene
ral. în concursurile cele mal 
importante ale carierei, terml- 
nînd abia a 5-a. ca si la Mont
real ! A cîștigat. cu siguranță. 
Vera Komisova (12,56). care a 
dovedit ulterior cu un 12.39 că 
n-a uzurpat titluL A doua a 
fost campioana din 1976, Johan
na Klier (12,63), Iar a treia 
Lucyna Langer (12.65) care o- 
cupa același loc și în topul per
formantelor anului, cu 12,44. La 
ceva mai nuilt de un deceniu 
de la oficializarea distantei, 
proba pare a nu mai avea prea 
multe resurse de progres (• 
greu de crezut că se coate 
alerga sub 12 secunde), chiar 
dacă nu a ajuns încă la situa
ția cursei de 80 mg de la sflr- 
șitul anilor ’60.

în sfîrșit. proba (pînă acum 
neolimpică) de 400 mg o are 
din nou în frunte pe 
Rossley (54,28 — nou record 
mondial), care revine după 2—3 
sezoane țnal puțin concludente. 
Campioană mondială (o pre
mieră în atletism) este compa
trioata sa Broschat (54,55), iar 
lista primelor 10 performere 
cuprinde doar nume din R. D. 
Germană și U.R.S.S.

Vladimir MORARU

Karin

OSMANI ROMÂNI IN „INDOOR“-UL DE EA MOSCOVA
In sala „Drujba" din Mos

cova s-au încheiat campionate
le internaționale de tenis „in
door" ale U.R.S.S. la care au 
fost prezenți sportivi din Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polo
nia, România, Ungaria și cei ai 
țării gazdă. Din țara noastră la 
întreceri au luat parte Dumi
tru Hărădău, Laurențiu Bucur 
șl Adrian Marcu. în primul tur 
Hărădău l-a învins cu 6—1, 6—2 
pe sovieticul Andrei Cesnokov, 
fiind apoi eliminat cu 6—7, 6—7 
de Serghei Teterin (U.R.S.S.). 
Două tururi a jucat și Lauren-

țiu Bucur : ei a cîștigat cu 7—5, 
6—4, la Dmitri Lomanov 
(U.R.S.S.) și a pierdut cu 6—2, 
6—7, 5—7 în fața sovieticului 
Serghei Gruzman. în schimb, 
Adrian Marcu a fost eliminat 
din primul tur cu 6—2, 1—6, 
3—6 de sovieticul Viktor Hur- 
da, dar a cîștigat cu 7—5, 6—3 
turneul de consolare ta fața 
sovieticului Lomanov. în proba 
de dublu, cuplul Pugaev — 
Zverev a eliminat. în sferturi 
de finală, cu 6—7, 7—5, 6—4 
perechea română Bucur — Mar
cu.

CANDIDATURI PENTRU ORGANIZAREA MECIULUI KARPOV - KORCINOI
De la secretariatul federației 

internaționale de șah se anun
ță că trei orașe : Reykjavik 
(Islanda), Las Palmas (Insule
le Canare) și Merano (Italia) 
șl-au depus candidatura la or
ganizarea meciului dintre ac-

tualul campion al lumii. Anatoli 
Karpov, și șalangerul său Vik
tor Korcinoi. Cel doi protago
niști trebuie să-și facă cunos
cută preferința pentru locul de 
disputare a meciului pînă la 2 
martie.

• TELEX •
ATLETISM • Rezultate din ul

tima zi a campionatelor pe teren 
acoperit ale R. D. Germane : 40» 
m — Knebel 46,94 ; '5 000 m — 
Kunze 13:48,8 ; înălțime — Frel- 
muth 2,24 ; lungime — Pascher 
7,85 m ; 800 m (f) — Ullrich
2:01,0 ; lungime (f) — Daute 6,5» 
m ; greutate (f) — Slupianeh
20,75 m. • crosul desfășurat la 
Lyon a fost cîștigat de Emil* 
Puttemans (Belgia), cronometrai 
pe 10,8 km cu timpul de 31:00.

handbal • Turneul interna- 
țlonal feminin de la Cheb (Cehe-, 
slovacia) s-a încheiat cu victoria 
selecționatei Iugoslaviei — 6 pț 
urmată de Bulgaria — 4 p șl Ceho
slovacia — 3 p. în ultima zl 1 
Bulgaria — Cehoslovacia B 16—15; 
Iugoslavia — Cehoslovacia 19—1»,

NATAȚIE • La Barcelona, Vla
dimir Salnikov (U.R.S.S.) a cîști
gat proba de 400 m liber, cu 
timpul de 3(58,39. Alte rezultate j 
100 m fluture — Maasdijk (Olan
da) 57,23 ; 200 m spate — Kuzne- 
țov (U.R.S.S.) 2:12.43 ; 200 m bras 
(f) — Svetlana Allmbaeva
(UJR.S.S.) 3:38,88 ; 100 m flutura 
(f) — Laurie Leher 1:04,40.

SCHI • Proba feminină de sta-’ 
lom special, disputată la UrhnS- 
ka (Iugoslavia), ta cadrul „Cupei 
Europei", a fost dominată de seni
oarele iugoslave, clasate pe pirf- i—,------. . . .... . .. .
ka Jerman 
Bojana Dornig — 
lomul uriaș de la 
trica (Iugoslavia) 
chaelel Gerg (R.
— 2:07,69, urmată_ __
nandez Ochoa (Spania)

NU PELE, CI
BARCELONA, 17 (Agerpres). — 

Cunoscutul antrenor de fotbal He- 
lenlo Herrera a declarat că în <►- 
pinla sa nu Pele (desemnat recent 
șl „campionul secolului") ar fi cel 
mal bun jucător de fotbal din ‘ _ 
te timpurile, ci Alfredo Dd Ste
fano.

„Pele, afirma Herrera., â fost 
Intr-adevăr un virtuoz, totdeauna 
«vioara întîia», dar Di Ștefano 
era o «orchestră completă», in 
vremea lui, deoarece într-o par
tidă putea fi deopotrivă cel mal 
bun apărător, cel mai bun mij
locaș și cel mai bun atacant". 
După ced doi ași sud-americani, 
Herrera ÎI clasează pe olandezul 
Cruyff, tar pe locul patru pe U- 
nărul fotbalist argentinian Mara
dona.

toa-

DI STEFANO...
In ceea ce privește cele mal 

bune echipe ale momentului, a- 
cestea ar fi cele ale Argentinei 
șl R.F. Germania. După părerea 
sa, formațiffle Italiei și Olandei 
sînt în declin tatruclt nu 
știut să-și reînnoiască silii 
joc, Iar Anglia, spre deosebi

i au 
Iul de 

. . _ . . >ire de
trecut, duce lipsă de jucători de 
mare clasă, în prezent dispune 
doar de Trevor Francis, Woodcock 
șl Keegan, dar ultimul. mereu 
accidentat, nu mal evoluează la 
valoarea sa reală.

In încheiere, Helento Herrera 
s-a referit la jocul selecționatei 
Braziliei, pe care îl consideră 
cam lent, lipsit de vivacitatea șl 
fantezia care l-au adus gloria de 
odinioară.

mele cinci locuri. A cîștigat Met-
1— — 1:31,67, urmată da

~ 1:31,71. • Sl»-
Bohinjska Bis- 
a revenit MW 
F. Germania# 

de Blanca Fer- 
------------------------------ 1„) — 2:08,43 
șl Ingrid Eberle (Austria) — 
2:08,90.---• Pe trambulina de la
Sappore un nou concurs de să
rituri a fost cîștigat de austria
cul Hans Wallner — 229,7 p. Pa 
locul secund, cu 221,1 p, norve
gianul Ole Bremșeth cu cea mal 
lungă săritură — 106 m.

SCRIMA • „Trofeul Touzard") 
desfășurat la Paris, a fost cîști
gat de sabrerul englez Richard 
Cohen, care l-a învins ta finală 
cu 10—6 pe vest-germanul Peter 
Nolte.

ȘAH e Turneul de la Roma a 
fost cîștigat de Viktor Korcinoi 
— 8 p (din 9), urmat de Istvan 
Csom — 5*/, p.

TENIS e Localitatea olandeză 
Apeldoorn a găzduit meciul de 
baraj dintre echipele Olandei și 
Irlandei, contînd pentru C. E. pe 
teren acoperit. învingătoare cu
2— 1, formația Olandei s-a cali
ficat pentru grupa A.
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