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Astăzi/ în meciul retur cu 1» L K. MHcbortL (Hu Cupa U. E. r. A.

DINAMO ADE ȘANSE REALE ÎN TENTATIVA 
DE A TRECE PRAGUL SPRE SFERTURILE DE EINAEĂ

Astăzi, partida-relur Dinamo 
— I.F.K. Goteborg, din cadrul 
celej de a treia etape a Cupei 
U.E.F.A. După cum se știe, în 
primul meci, disputat în urmă 
cu două săptămîni, la Gote-

sferturile de finală ale compe
tiției. Dealtfel șl pregătirile 
celor două echipe, pentru con
fruntarea lor de azi, s-au fă
cut pleeîndu-se de la situația 
obiectivă determinată de scorul

rență ț Dinamo cu hotărîrea de 
a valorifica golul înscris în 
deplasare de Mulțescu, prin- 
tr-o viotorie de cel puțin 2—0. 
în perspectivă, deci, un duel 
între atacul dinamovist ș; a- 
părarea suedeză. Teoretic doar, 
pentru că. așa după cum spu
nea antrenorul oaspeților, Sven 
Gdran-Eriksson, ieri la sosirea 
în Capitală, I.F.K. —' ’ 
nu va opta pentru 
defensivei cu orice preț Pen
tru a reuși calificarea, ci pen
tru un joc echilibrat, în cadrul 
căruia atît ideea contraatacu
lui, cît și aceea a atacului po
zițional își vor găsi locul în

Goteborg 
varianta

Mihai IONESCU

(Continuare tn pag 2-3)

După ce au realizat perfor
manta de a trece de fazele eli
minatorii ale competițiilor eu
ropene intercluburi. echipele 
feminine Universitatea Cluj- 
Napoca (în C.C.E.) și Voința 
București (în Cupa „Lilians 
Ronchetti") debutează, astăzi, 
în grupele sferturilor de finală, 
întîlnind adversare redutabile, 
dintre care Steaua Roșie Bel
grad, campioana Iugoslaviei, are 
o „carte de vizită" de-a drep
tul impresionantă. într-adevăr. 
belgrădencele au în palmares 
cucerirea C.C.E. în anul 1973 
(97—62 în finala cu B.S.E. Bu
dapesta) si promovarea pînă în 
finala aceleiași competiții în 
primăvara acestui an (65—83 
cu T.T.T. Daugava Riga). Din 
valorosul lot al oaspetelor fac 
parte, printre altele, cunoscu
tele internaționale Zorită Djur- 
kovici și Vukița Mitici (căpita- 
na reprezentativei Iugoslaviei). 
Echipa Universitatea Cluj-Na- 
poca privește cu încredere a- 
ceastă prestigioasă partidă (care 
se dispută în Sala sporturilor, 
la ora 18) si, avînd și sprijinul 
entuziaștilor spectatori, credem 
că poate obține un rezultat care 
să-i ofere posibilitatea unei 
performante cît mai bune la 
prima ei participare în C.C.E. 
Lotul „U“ : Anca Floarea, Ma
riana Merca. Viorica .Turcă, 
Gheorghița Bolovan, Adriana 
Mangu, Magdalena Pall, Anne- 
marie Kirr, Verginia Popa, 
Heidemarie Schuster, Elisabeta 
Czegledi, Sibille Lukas. Doina

Prăzaru-Mate nu va juca, deoari 
rece este bolnavă. Arbitri : A- 
valasvili (U.R.S.S.) și Guenlap 
(Turcia).

în sala Floreasca din Capita
lă. Voința va întîlni (la ora 18) 
formația S.C. Tungsram din 
Budapesta. în cadrul 
a Cupei „Lilians 
într-o partidă care 
atractivă. La prima 
tie într-o competiție interna? 
tională, sportivele de la Voința 
au posibilitatea de a se afirma 
prin rezultate bune în această 
fază superioară a întrecerii. 
Formații : VOINȚA : Virginia 
Soare (număr pe tricou : 5 ; ta
lie: 1,68). Bodies Cioranu (6 — 
1,68), Liliana Slavei (7 — 1,79), 
Alexandra Hegheduș (8 — 1,82), 
Estela Tomescu (9 — 1,69), Ga
briela Strugaru (10 — 1.70), 
Ștefania Borș (12 — 1,90), Lu-, 
cia Grecu (13 — 1,83), Tatiana 
Popescu (14 — 1,75), Rodica Un- 
gureann (15 — 1,75). Media da 
talie : 1.75 m. Antrenor : M. 
Strugaru. S.C. TUNGSRAM: 
4. Meszaroș Suzana 1,86. 5. 
Horvath Suzana 1,72. 6. Rotkal 
Maria 1.85. 8. Pataky Ildiko
I, 82, 10. Szuchy Katalin 1,78,
II. Megyeri Csilla 1,77, 12. Kisș 
Lenke 1,85, 13. Boksay Suza
na 1.82, 14. Vertetîcs Gyorgy

echipei, 15.
Media de 
Antrenori

grupei „A,* 
Ronchetti\ 
se anunța 
lor evolur

s.c.

1.64 — căpitanul 
Vaci Piroska 1,75. 
înălțime : 1,78.
Madacsay Miklos.
Arbitrii meciului : Sudek (Ce

hoslovacia) și Korolewski (Po
lonia).

„Cădere de cortină" la tenis de masă —1981

Aspect de la ședința de pregătire de ieri a dinamoviștilar buett- 
reșteni .* momentul „încălzirii" pentru antrenament.

Foto: Dragoș NEAGU
primei întîtnirl: oaspeții cu 
gîndul mărturisit chiar imediat 
după disputarea meciului de la 
Goteborg. de a păstra, la ac
tiv, pînă la sfîrșitul celor 90 
de minute de joc de la Bucu
rești, cel puțin un gol dife-

borg, formația suedeză a în
vins cu scorul de 3—1, rezultat 
care îi asigură acesteia avan
tajul a două goluri, în timp ce 
lui Dinamo golul înscris în de
plasare îi oferă o bună șansă 
în lupta pentru calificarea în

GENERAȚIA TlNÂRĂ
Odată cu desemnarea cam

pionilor in probele individuale, 
se poate aprecia că sezonul 
competițional intern și interna-

In plină afirmare

DxtCI>1D^ 1 ÎNTRECERI finale PE TARA
IN CADRUL „DACIADEI"
CUPA U.G.S.R.“ LA JUDO

Disputate
noii Case de ____    _
bună organizare, întrecerile din 
cadrul etapei finale a „Cupei 
U.G.S.R." la judo (ediția a 
IlI-a), desfășurate , sub generi
cul „Daciadei". s-au bucurat de 
o numeroasă participare : a- 
proape 115 judoka din cele mai 
puternice secții de judo ale a- 
sociațiilor sportive muncitorești 
din țară. După părerea specia
liștilor, întrecerile au fost de 
un bun nivel tehnic, spectato
rii putînd asista la dispute dîr- 
ze. atractive, remareîndu-se în 
acest sens reprezentanții aso
ciațiilor sportive Constructorul 
Alba Iulia, Constructorul M. 
Ciuc, Nitramonia Făgăraș și cei 
ai clubului organizator — C.S.M. 
Rapid Arad.

Spre surprinderea specialiști
lor. la categoria 60 kg a cîș- 
tigat tînărul Iosif Takacs (15 
ani. de la C.S.M. Rapid Arad) 
care, la prima sa participare

la Arad. în sala 
cultură, într-o

„CUPA U.N.C.A.P.“

la un astfel de concurs, a în
vins pe multi „veterani" ai 
luptelor pe tatami. Acest fapt 
este, după cum ne spunea an
trenorul emerit Mihai Botez, 
incă unul dintre numeroasele 
exemple care atestă marele rol 
al „Daciadei" în descoperirea 
tinerelor talente.

Iată ciștigătorii : 60 kg : Io
sif Takacs, 65 kg : Viorel Roșu 
(Oțelul Tîrgoviște). 71 kg : Li- 
viu Marian (Constructorul Alba 
Iulia), 78 kg : Florinei Ciuciu 
(Carpațl Mîrșa), 86 kg : Feli- 
cian Lupu (Nitramonia Făgă
raș), 95 kg : Iosif Pal (Cons
tructorul M. Ciuc), peste 95 
kg : Pavel Drăgoi (Constructo
rul Alba Iulia). Pe echipe : 1. 
CONSTRUCTORUL M. CIUC 
(22,5 p), 2. Constructorul Alba 
Iulia (22 p), 3. Nitramonia Fă
găraș (20 p), 4. Rapid 'Arad 
(19,5 p), 5. Carpațl Mîrșa (16,5 
p), 6. Rapid Oradea (12,5 p).

I. IOANA, coreso.

LA POPICE

ANDRAS FEJER

țlonal la tenis de masă s-a 
încheiat (mai sînt de disputat 
doar finalele pe echipe 
nlori II, între 14 și 17 
brie la Ploiești, precum 
ciul din C.C.E. de la 
el fiind, în ansamblu, un sezon 
cu multe puncte bune. în acest 
sens, trebuie să ’ reamintim com
portarea meritorie a reprezenta
tivei feminine la C.M., a junio
rilor și Vadeților la „europene", 
succesele de la Balcaniadă etc. 
Dar, înainte de toate, cel mai 
important cîștig al acestui an 
ni se pare promovarea in are
na performantei 
tori tineri (Olga 
Alboiu, Andras 
certe calități și 
live, probate în' confruntări cu 
„palete" de mareă de pe con
tinent.

Finalele „Individualelor" dis-

la ju- 
decem- 
și me- 
Praga),

a unor jucă- 
Nemeș, ■ Marla 

Fejer ș.a.) cu 
reale perspec-

OLGA NEMEȘ

putate la- Arad au scos încă o 
dată în evidență acest lucru, 
dovadă că pe prima treaptă a 
podiumului au urcat Olga Ne
meș (aflată încă la vîrsta ca- 
detelor) șl Andras Fejer (care 
abia a depășit pragul juniora-

Emonuel FÂNTANEANU

(Continuare tn pag. 2-3)

PENTRU PACE IN LUME,
ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR!
VIAȚA IȘI CERE DREPTUL LA VIAȚA ACUM, PÎNĂ NU ESTE PREA TiRZIU I

Pe pistele modernei arene 
Record din Cluj-Napoca s-au 
întîlnit la sfîrșitul săptămînii 
trecute, în finala tradiționalei 
întreceri de popice, „Cupa 
UNCAP", reprezentanții celor 
41 de județe, care au obținut 
cele mai bune rezultate la 
etapa pe județe. Competiția, 
desfășurată sub egida „Dacia
dei", în organizarea excelentă 
a UNCAP. C.C. al U.T.C., Fe
derația română de popice și cu 
sprijinul organelor locale clu
jene, a constituit o frumoasă 
sărbătoare a sportului sătesc. 
Din punct de vedere tehnic, a- 
ceastă a Vl-a ediție a finalei 
„Cupa UNCAP" a corespuns, 
mulți dintre participanți — re
prezentanții celor 10000 de po
picari care s-au întrecut în fa
zele precedente (pe localități 
și pe județe) — obținînd rezul
tate bune, ca, de pildă, spor
tivii din județele Suceava (pri
mii clasați pe echipe. înaintea 
unor județe cu veche tradiție

în sportul popicelor). Neamț, 
Cluj, Prahova, Dîmbovița, Bra
șov și altele.

REZULTATE TEHNICE — 
pe echipe: 1. Suceava 1209 pd 
(formație alcătuită din Maria 
Moreanu — 388 p d. Gheorghe 
Ilie — 411 și Mihai Miron — 
410), 2. Cluj 1205 p d, 3. Pra
hova 1191 p d. Individual — 
fete: " ' ’_
(Constanța) 404 p d 'din 100 
lovituri mixte), 2. Maria Mo
reanu (Suceava) 388 p d, 3. 
Clara Kismartoni (Satu Mare); 
băieți: 1. Constantin Călugărea- 
nu (Neamț) 433 p d, 2. Nicolae 
Pîrcălabu (Prahova) 432 p d, 
3. Vasile Darie (Gorj) 428 p d 
(la „izolate" 1313), 4. Dezideriu 
Gyorkos (Cluj) 428 (131). Cu
pele oferite de Federația româ
nă de popice pentru cele mai 
bune rezultate Ia manșele de 
„izolate" au revenit sportivilor: 
Angela Vamașî (Bihor) 116 p 
(la total 377) și Nicolae Pircă- 
labu (Prahova) 154 p (432).

1. Ghiulten Ablachim 
'din

Izvorîte din cea mai înaltă grijă și responsa
bilitate pentru interesele poporului nostru, pen
tru viața, libertatea și securitatea tuturor na
țiunilor, inițiativele tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, conducătorul partidului și statului 
nostru, în favoarea unei lumi drepte, fără arme 
și războaie, constituie pentru noi toți un motiv 
de mîndrie, se bucură de «n larg ecou în toată 
lumea. Și este firesc să fie așa, pentru că toate 
popoarele, toți 
doresc pacea.

Trăim într-o 
ritm accelerat, 
distrugere a vieții pe pămînt.

Iată de ce poporul nostru, iubitor de pace . 
înțelegere, manifestindu-și cu entuziasm deplina 
adeziune față de inițiativele celui care îi con
duce destinele, ișj exprimă cu hotărîre voința 
de a lupta pentru pace, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru oprirea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune în Europa, îm
potriva fabricării bombei cu neutroni, pentru 
eliberarea totală și definitivă a continentului 
nostru de arma atomică. Grandioasa Adunare 
populară consacrată dezarmării șî păcii, la care 
aiț participat peste 300.000 de cetățeni din Bucu
rești și delegați din țară, este, din cîte știm, 
unul din cele mai impresionante mitinguri ale 
păcii organizate vreodată !

Apelul poporului român către popoarele și for
țele progresiste și democratice din întreaga lu
me, pentru dezarmare și pace, pentru securitate, 
independență și progres este o vibrantă chemare 
la luptă unită pentru apărarea bunului nostru 
cel mai de preț. Viața își cere dreptul la viață.

prof. DORIN LĂNCRAJAN 
secretar al Federației român# 

de caiac-canoa

oamenii cinstiți de pretutindeni

lume care s-a transformat, 
într-un uriaș arsenal militar

in 
de

Ș>

Mă alătur din toată inima, asemenea tuturor 
cetățenilor patriei noastre, noilor inițialivo de 
pace ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
ale României socialiste, mărturii ale grijii și 
preocupării permanente pentru viața poporului 
român, a popoarelor Europei și a lumii întregi.

în contextul larg al contribuției la edificarea 
unej lumi a păcii, fără arme și fără războaie, 
pe care țara noastră, președintele ei și-o aduc 
de ani de zile este vizat în primul rind conti
nentul nostru și aceasta nu numai pentru că 
noi trăim în Europa. Noile inițiative de pace alo 
României țin seama de realitatea că, cu precă
dere pe continentul european, s-au acumulat 
mari cantități de arme, îndeosebi nucleare, și 
există pericolul ca altele și altele să se adauge 
arsenalelor, și așa ticsite, existente în această 
parte a lumii.

Este limpede că, in noile condiții, orice con
flict în care s-ar folosi arme de distrugere în 
masă, atomice, cu hidrogen sau cu neutroni, ar 
pune în primul rind în primejdie viața po
poarelor Europei, dar — spre deosebire de pre
cedentele războaie mondiale — ar cuprinde în
treg pămîntul, într-un adevărat cataclism nu
clear, transformind totul în cenușă.

Iat| de ce, așa cum se spune în Apelul po
porului român către popoarele și forțele pro
gresiste și democratice’ din întreaga lume, pentru 
dezarmare și pace, pentru securitate, indepen
dență și progres. „...Este convingerea noastră 
fermă că stă în puterea popoarelor ca, prin ac
țiuni unite, tot mai energice, să oprească evolu
ția periculoasă a evenimentelor, să impună adop
tarea do măsuri concrete care să ducă Ia elimi
narea pericolului războiului, la înfăptuirea dez
armării, la salvgardarea păcii".

V1OREL JIANU
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S.

Hunedoara



Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile sportive locale

ANGAJAMENTUL ELEVliOH VÎLCENI DE A FI CU TOJII 
PHEZENJI LA ÎNTRECERILE „DACIADEI"

Ca pretutindeni în țară și în 
unitățile de învățămînt din ju
dețul Vilcea, adunările de da
re de seamă și alegeri au rea
dus în prim-plan principalele 
obiective pe care asociațiile 
sportive din școli și le-au pre
văzut sub egida „Daciadei", 
alte inițiative destinate să a- 
propie tot mai mult pe elevi 
de fenomenul sportiv de masă. 
Iar pe cei mai dotați, să ii 
propulseze mai net în activi
tatea de performanță din cele 
două cluburi sportive școlare 
existente în județ (la Rm. Vîl- 
cea și Drăgășani), din celelalte 
unități sportive ale acestui ju
deț.

• Pentru asociațiile sporti
ve școlare situate în localități 
din nordul județului (Voineasa, 
Boișoara, Pcișani etc.) obiecti
vul cel mai important aflat în 
fața elevilor, in actualul sezon 
Îndeosebi, rămîne participarea 
Integrală la întrecerile celei de 
a HT-a ediții de iarnă a „Da
ciadei", cu deosebire la acele 
discipline care se pretează cel 
mai mult, schiul și săniușul.

• în cazul asociațiilor spor
tive școlare din municipiul de 
reședință (Rm. Vilcea) și din 
celelalte orașe ale județului 
(Drăgășani, Băbeni, Horezu 
ș.a.) participanții la adunările 
generale și-au propus să impul
sioneze concursurile și compe
tițiile pe clase sau ani de stu

dii, să realizeze normele 
S.U.V.A. cu note de la 8 în 
sus șl, de asemenea, ca întrea
ga masă de elevi să fie pre
zentă la startul Complexului 
„Sport și sănătate". O pledoa
rie convingătoare în sprijinul 
îndeplinirii obiectivelor sus- 
amintite au susținut elevii din 
Rm. Vilcea Daniel Predescu, 
clasa a Xl-a, Liceul „Nicolae 
Bălcescu", Aurel Stoican, cla
sa a VIII-a, Școala generală 
nr. 2 și Ion Pirvulescu, anul II, 
Liceul industrial de chimie, 
toți președinți ai consiliilor a- 
sociațiilor sportive din unitățile 
de învățămînt respective.

• în asociațiile sportive șco
lare din zona Horezu (Vaide- 
eni, Costești, Ionișani), elevii 
s-au angajat să se implice și mai 
mult în activitatea sportivă de 
masă, organizată cu predilecție 
în aer liber, ca o modalitate 
directă de a-și întări sănătatea, 
de a fi mai viguroși, condiții 
obligatorii mai ales pentru cei 
dornici să îmbrățișeze meseria 
de miner, care să lucreze în- 
tr-unul dintre cele mai mari 
bazine carbonifere ale țării, 
cel din vecinătatea Horezului 
— Alunu Berbești.

• în toate școlile vîlcene a 
fost preluată (cu ocazia adu
nărilor de dări de seamă și 
alegeri) chemarea la întrecere 
lansată de elevii din comuna 
Gușoeni intitulată „Pentru cea

mai frumoasă bază sportivă 
amenajată prin muncă patrioti
că". Inițiativa este menită să 
asigure tuturor celor 208 școli 
generale și licee din acest ju

deț cit mai multe spații de 
joacă, de mișcare și de sport, 
acțiune în .care unitățile de în
vățămînt se bucură de spriji
nul larg al consiliilor populare 
locale.

Q în școlile generale din lo
calitățile în care directorii sînt 
profesori de educație fizică 
(I. Popcscu — Irimești-Băl- 
cești, D. Predică — Goșoeni. I. 
Mihăilescu — Prundeni-Dră- 
gășani, C. Tăcutu — Frîn- 
cești), elevii s-au angajat să 
se afirme mai puternic în ac
tivitatea sportivă de perfor
manță, îndeosebi pentru secți
ile de atletism, handbal, fot
bal și volei ale cluburilor spor-
tive școlare din județ.

• Toți elevii iubitori ai
baschetului s-au angajat să ur-
meze exemplul colegei lor
Paula Mihăilă, din clasa a

EFORTURI PENTRU REALIZAREA 
INTEGRALĂ A OBIECTIVELOR

IX-a a Liceului „Nicolae Băl
cescu" din Rm. Vilcea, compo
nentă a lotului național de ca- 
dete, să se străduiască de a 
realiza și ei o performanță a- 
semănătoare, în perspectiva al
teia și mai mari.

© Directorii tuturor unități
lor de învățămînt (indiferent 
de profilul acestora) s-au an
gajat să sprijine nemijlocit ac
tivitatea sportivă de masă și 
de performantă a elevilor, ast
fel ca județul Vîlcea să se 
poată înscrie mult mai con
vingător. printre fruntașe, în 
„Daciadă".

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL
FEMININ DE ȘAH Șl A „DACIADEI"
în saloanele Hotelului „Ro

man" din Băile Herculane. gaz
dă ospitalieră a multor com
petiții șahiste interne și inter
naționale, va începe joi finala 
campionatului național feminin 
și al „Daciadei1. Această a 
34-a ediție a Întrecerii fre 
privilegiul de a reuni (cu foar
te mici excepții) pe cele mai 
puternice jucătoare ale țării:

Dana Nuțu-Terescenco (Me
dicina Timișoara) — coeficient 
valoric individual 2 200 p, Eli- 
sabeta Polihroniade (Univ 
Buc.) — 2 200 p, Marina Pogo- 
revici (Univ. Buc.) — 2105 p, 
Margareta Mureșan (Medicina 
Timișoara) — 2 130 p, Gertrude 
Baumstark (Medic'na Timi
șoara) — 2 125 p, Lia Bogdan 
(Univ. Buc.) — 2 075 p, Judit 
Kantor (I.E.A.M. Timișoara) — 
2 085 p, Mariana Nechifor 
(„Poli" Buc.) — 2C10 p, Viorica 
Ionescu (Univ. Buc.) 2 035 p, 
Mariana Bădicî f„Poli“ Buc.) 
— 1 870 p, Gabriela Olteanir 
(Calculatorul Buc) — 2 040 p,

Ligia Jicman J.E.A.M. Timi
șoara) 2 065 p, Eugenia Ghindă 
(Univ. Buc.) — 2000 p, Eleo
nora Gogâlea (Calculatorul) 
2 000 p. Margareta Teodorescu 
(I.T.B.) — 2 015 p și Emilia 
Chiș (Locomotiva Buc.) — 1 *>95 
p. Media C.I.V. a turneului 
este de 2 060 puncte.

Dintre cele 16 concurente, 
doar 4 au deținut titlul de 
campioană. Recordul aparține 
Elisabetei Polihroniade care a 
cîștigat campionatul de 7 ori, 
urmată de Margareta Tcodo- 
rescu cu 4 victorii, Dana Nuțu- 
Terescenco cu 3 victorii (dar 
consecutive în ultimii aji), și 
Gertrude Baumstark cu o vic
torie. Apelînd la „memoria" 
statisticii, să consemnăm că 
Margareta Teodorescu susține 
cea de-a 29-a finală. Elisabeta 
Polihroniade cea de-a 26-a, 
Gertrude Baumstark a 18-a, iar 
Dana Nuțu-Terescenco a 7-a. 
O singură debutantă : Mariana 
Bădicî, pînă mi demult juni
oară.

ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE DE
în sala Dinamo din Brașov 

a avut loc „Cupa Carpați", 
competiție rezervată luptători
lor juniori de la stilul libere, 
la care au fost prezenți spor
tivi din 9 secții din țara noas
tră și echipa A.S.K. Frankfurt 
pe Oder (R.D.G.) Iată învin
gătorii, în ordinea categoriilor: 
I. Peter (C.S.S. Odorhei), I. 
Matei (C.S. Onești), D. Covaci 
(C.S.Ș. Steagul r. Bv.), M. Po
pa (C.S. Onești). K. Thielo 
(Frankfurt/O). M. Boies (C.S.S. 
Steagul r. Bv.), C. Schaffer 

(Frankfurt/O), C. Damaschin

LUPTE
(C.S. Tîrgoviște). Gh. Mîțu 
(C.S. Steagul r.Bv.), Gh. Balaș 
(Dinamo Bv.), C. Bodrogi 
(Diinamo Bv.). (C. GKUIA — 
coresp.

La Tg. Mureș a avut loc în- 
tîlnirea internațională amicală 
de lupte greco-romane dintre 
echipele Electromureș Tg. Mu
reș și Vasuta S.E. Szegcd (Un
garia). Gazdele au obținut vic
toria cu 6—4. Pentru mureșeni 
au cîștigat: A. Șimon (48 kg), 
I. Marton (57 kg) S. Zojyomi 
(62 kg), N. Cismaș (74 kg), O. 
Urcan (82 kg), I. Cozma (90 
kg). C. ALBU -coresp.
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ACT

Una din cele mai mari între
prinderi mureșene, Electromu
reș, are și un club sportiv 
muncitoresc, înființat doar cu 
un an în urmă. Scurta perioa
dă de cînd această unitate își 
desfășoară activitatea a permis, 
totuși, obținerea unor rezultate 
de seamă, atît în atragerea 
omenilor muncii la petrecerea 
plăcută, pe terenul de sport, 
a timpului liber, cît și în do
meniul performantei.

Dîspunînd în secțiile unității 
de o bună bază de masă, teh
nicienii de la C.S.M. Electro
mureș au ales ca principală 
disciplină de performanță po
picele. Ei au putut alcătui 
două echipe, una masculină și 
alta feminină, care activează

în Divizia „A“. Cei mai tineri 
popicari, băieți și fete, își 
fac „ucenicia" pentru intrarea 
în prima echipă, activînd în 
campionatul juniorilor. Rezul
tate merituoase au obținut și 
sportivii secției de lupte greco- 
romane.

Cei care au luat cuvîntul pe 
marginea dării de seamă, prin
tre care Al. Fekete, Octavian 
Urcan, Petre Ghiurca, Ștefan 
Ordog, Iuliu Radovici s-au 
angajat să sprijine în continu
are atît activitatea de masă — 
pentru organizarea cît mai 
multor acțiuni în cadrul „Daci
adei" — cît șl pe cea de per
formanță, astfel ca toate obi
ectivele să fie integral înde
plinite.

C. ALBU, coresp.

„CĂDERE DE CORTINĂ** LA TENIS DE MASĂ -1981
(Urmare din pag. 1)
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LA TULCEA „CROSUL PĂCII" 
CU 1300 DE FINALIȘTI

într-o atmosferă sărbătoreas
că, în 37 de localități din ju
dețul Tulcea s-a dat startul 
într-una din cele mai ample 
întreceri sportive de masă: 
„Crosul Păcii". Entuziasta ma
nifestare a reunit peste 27 000 
de competitori, tineri din în
treprinderi, elevi, țărani coo
peratori. Duminică, cîștigătorii 
acestor faze pe localități și-au 
disputat întîietatea (1 300 de 
finaliști) pe arterele principa
le ale municipiului Tulcea, in 
prezența a mii de iubitori ai

sportului. A fost încă o acțiu
ne de amploare în favoarea 
păcii, o reușită întrecere care 
a desemnat pe cei mai buni 
atleți din județul nostru.,

Primii clasați: FETE — Do
rina Calenic (Șc. gr. nr. 11 
Tulcea), Doina Mangăr (Jijila), 
Maria Gălătean (Parcheș), 
Cristina Nicuț (Baia); BĂIEȚI 
— Nicolae Ioniță (Lie. ind. 1 
Tulcea), Vasile Roșu (Mahmu- 
dia). Marin Murgoci (Luncavi- 
ța).

M. TOPOLSCHI-coresp.

tului). Desigur, drumul lor spre 
titlu nu a fost ușor, mai ales 
în competiția masculină, unde 
echilibrul a fost mai pregnant 
(multe partide s-au Încheiat 
în... prelungiri), ceea ce aduce 
un argument în plus asupra 
valorii actualilor campioni. Și 
pentru că, prea adesea, pentru 
cei mai multi intrarea în rîn- 
dul seniorilor înseamnă o po
vară mult prea grea, trebuie 
luate, încă de acum, toate mă
surile pentru ca acești tineri 
de perspectivă să nu se piar
dă in anonimat.

Desigur, unele sînt proble
mele tenisului de masă femi
nin, altele ale celui masculin. 
Una singură rămîne însă comu
nă: cea a pregătirii la un nivel 
superior, în concordanță cu ce
rințele pe plan international, 
pentru a putea face față exi
gențelor crescînde, cu atît mai 
mult cu cit tenisul de masă 
figurează, incepind din 1988, in 
programul Jocurilor Olimpice. 
Din păcate, însă, se face încă 
prea puțin Ia nivelul tuturor 
secțiilor — atît din punct de 
vedere al selecției, cît și al 
antrenamentelor —, o dovadă 
fiind numărul mare de jocuri 
submediocre în campionatul pe 
echipe (ceea ce impune, cre
dem, o restructurare a acestu
ia), precum și existența unor 
sportivi plafonați sau cu puține 
șanse de urcare, neglijîndu-se,

în același timp, depistarea și 
promovarea unor elemente ti
nere. Este, printre altele, ca
zul formațiilor Locomotiva, 
Tricodava, Folitehnioa, Mecani
că fină București, Tractorul 
Brașov, C.F.R. Craiova ș.a. Că 
se poate și altfel, ne-o dovedesc, 
printre' altele, C.S. Arad, înfră
țirea Tg. Mureș, C.S.S. Odor- 
heiu Secuiesc, Universitatea 
Craiova, pentru a oferi cîteva 
dintre cele mai elocvente e- 
xemple.

în prim planul performanțe
lor acestui sezon se situează, 
firește, cele obținute de C.S. 
Arad. Elevele antrenorului Emil 
Procopecz s-au situat pe pri
mele două locuri la „echipe" 
și pe primele 4 Ia „individua
le", avînd, totodată, și o impor
tantă contribuție la succesele 
realizate pe plan internațional 
de tenisul nostru de masă fe
minin. Olga Nemeș și Eva Fe- 
renezi (le notăm în ordinea 
clasamentului, deși pentru mo
ment este dificilă o departaja
re netă) sînt de departe cele 
mai bune în perioada actuală, 
dar lor trebuie să li se mai 
alăture și alte fete (Maria Al- 
boiu, Beatrice Pop, Lorena Mi
hai, Iudith Borbely etc.) a că
ror pregătire trebuie mai mult 
intensificată, pentru ca tenisul 
de masă feminin să confirme 
linia ascencTentă.

La băieți, există la nivelul 
cadeților și juniorilor o gene
rație care trebuie, la rîndul ei,

stimulată, avînd în vedere că 
lor le va reveni dificila misi
une a preluării ștafetei de la 
actualii seniori. cuprinși de 
prea multă blazare (!!).

Pentru a realiza, însă, obiec
tivele ce și le-a propus în pe
rioada următoare tenisul nostru 
de masă, este nevoie ca și în
tre antrenori să existe o at
mosferă propice muncii, o cola
borare pe toate planurile și 
mai ales între cei de la loturile 
naționale. Spre regretul nostru, 
finalele de la Arad au scos 
însă în evidentă deseori neîn
țelegerile, orgoliile nejustifica
te, dorința de a-și pune în 
umbră colegii de profesiune. 
Nu cu multă vreme în urmă 
antrenorul E. Băcioiu (Gloria 
Buzău) a fost sancționat pen
tru o astfel de atitudine. Din 
exemplul său ar trebui să în
vețe și ceilalți. Este și în in
teresul lor, dar mai ales al a- 
cestei. discipline cu frumoase 
tradiții de care s-au legat prin 
natura profesiunii.

în sfîrșit, să subliniem, în 
încheiere aportul organelor 
sportive locale (C.J.E.F.S. Arad, 
C.S. Arad) la reușita organiza
torică a finalelor campionatelor 
individuale.

1. Dinamo
2. FI. roși
3. Știința
4. Univ. C
5. Rapid J
6. Univ. 1

1. C.S.U.
2. Farul C
3. C.S.M. :
4. Chimpeî
5. Maratex
6. Penicilîr

1. Tractor
2. Explora
3. Univ. (
4. C.S.M.
5. Silv-Anlj 
fi. ,,PdT“' 
7. Calc” c.s.v;
9. C.S.U.

10. Delta 0
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93 DE TINERI 
DIN CAPITALĂ

HALI 
ÎN ii

• IUBITOHn SPORTULUI 
ZĂPEZII din Valea Jiului au 
un nou mijloc de transport 
pe cablu. Recent s-a dat în 
folosință telescaunul de la ca
bana Straja, din Retezat. 
Acum, schiorii care urcă din 
punctul de agrement din Lu- 
peni spre vlrf parcurg distan
ța, de aproape 3 km, în 15 
minute. • SPORTIVI DIN 
patru JUDEȚE au partici
pat la tradiționala competiție 
pugllistică de la Zalău, „Cupa 
Meseșul", aflată la a opta e- 
diție. Cele mal multe locuri 
I au revenit boxerilor din o- 
rașul organizator. Printre ciș- 
tigătorl au fost: V. Moise 
(categ. 43 kg), M. Mureșan 
(60 kg), I. Mtodrecan (71 kg) 
— toți de la C.S.Ș. Zalău — 
la juniori mici, A. Jucan (48 
kg) — de la C.S.M. Cluj-Na- 
poca, M. Gaspar (37 kg) — 
de la Someșul Satu Mare — 
la juniori mari, D. Crișan (60 
kg) — de la C.S.M. Zalău și 
V. Ardelean (67 kg) — de Ia 
Someșul Satu Mare — Ia se
niori. 0 LA SOMOVA, mica 
localitate din vecinătatea o- 
rașului Tulcea, pe malul la
cului cu același nume, s-a 
Inaugurat — nu de mult — 
o nouă bază aparțtntnd clu

bului de caiac-canoe „Danu- 
biu“ Tulcea. Sportivii au aici 
la dispoziție o pistă de 2000 
m, hangare pentru ambarca
țiuni, un minihotel cu 30 de 
locuri și o cantină. © CAM
PIONATUL DE HANDBAL al 
județului Mureș a fost cîști
gat de Electromureș Tg. Mu
reș la seniori și senioare,

cipiului. Printre primii clasați 
au figurat Mthaela Rus (Șc. 
gen. 11) șl Florin Sărmasu 
(Sc. gen. 7). • CU PRILE
JUL împlinirii a două dece
nii a institutului de Învăță
mînt superior1 din Bacău, 
Clubul sportiv universitar Ști
ința a organizat „Cupa Știin
ța» la handbal masculin, ctș-

C.S.Ș. Sighișoara la juniori și 
Voința Reghin la junioare. 
Golgetcrii competiției la se
niori sînt Olga Dorina 
(I.P.M.S. Reghin) șl Iosif Kiss 
(Avintul Reghin) cu 29 și, 
respectiv, 125 goluri. © LA 
HUNEDOARA s-au desfășurat, 
zilele trecute, mai multe com
petiții dotate cu „Cupa Păcii". 
Astfel, In sala Constructorul 
a avut loc turneul de handbal 
femei, cu participarea echipe
lor Voința Sighișoara, Chimia 
Arad și Constructorul Hune
doara, care a cucerit trofeul 
pus ta joc. Pe aleile stadio
nului Corvlnul s-au întrecut 
la cros aproape 1000 de elevi 
din școlile generale aîe nrani-

tigată de echipa locală Știin
ța. Iată rezultatele turneului: 
Universitatea Craiova — Re- 
lonul Săvineștl 21—17, știința 
Bacău — Universitatea 25—20 
și Știința — Relonul 21—18. 
• LA FIENI (jud. Dîmbovița) 
a avut loc în cadrul „Dacia
dei" o reușită întrecere de 
popice, „Cupa cooperatorului", 
organizată de A.S. Voința Tîr
goviște. Dintre cei peste 60 
de concurențl pe primele 
locuri s-au clasat: Maria Tu- 
fan — junioare, Mihaela Bo
țea — senioare, Aurel Dicu — 
juniori (toți de la Electrica 
Fieni) șl petre Dobre — se
niori (Voința Tirgovlște). © 
BOXERII de la Voința Ttrgo-

viște șl Energia Cimplna au 
susținut două tattlnlri amica
le în care victoria a reve
nit tîrgovlștenilor. în prima 
gală, la Cîmptaa, cu 6—5, iar 
ta cea de-a doua, la clubul 
Minerul din Șottaga, cu 9—1. 
• O SELECȚIONATA SINDI
CALA de lupte libere din o- 
rașul Ceboksari (U.R.S-S.) â 
evoluat la Brașov, tatr-un tur
neu pe categorii ta compa
nia sportivilor de la Steagul 
roșu. Au cîștigat: Gh. Bîrcu 
(cat. 57 kg), C. Dănăilă (68 
kg), c. Boriceanu (74 kg), D. 
Mușat (90 kg), respectiv I. 
Nikolaev (48 kg), L Grigoriev 
(62 kg) șl G. Sidorov (82 kg). 
© 32 de ȘAHIȘTI au parti
cipat la turneul final al „Cu
pei gazetei Delta" din Tulcea, 
concurs aflat la a doua edi
ție. Iată învingătorii: la gru
pa valorică categ. i — Mircea 
Șuteu (Ș.N.T.) — a obținut și 
norma de candidat maestru; 
la categ. a n-a — Dănuț Co- 
mărzan (Deltana Sullna), iar la 
fete — Paula Toderleă (Del
tana Sullna).

RELATAM DE LA: T. Cor
nea, I. Domuța, p. Cotașa, L. 
Maior, L Vlad, E. Tetaău, M. 
Avanu, A. Mișu, C. Gruia șl 
I. Diaconu.

La Complexul sportiv „23 
August" s-a desfășurat un con
curs de haltere, rezervat junio
rilor și copiilor, la care au 
participat 93 de tineri sportivi 
din Capitală. întrecerile au
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JUCATI DIN VREME 
NUMERELE PREFERATE !

O Agențiile Loto-Pronosport mai 
pot elibera doar astăzi și mîine 
bilete cu numerele dv. prefera
te pentru tragerea obișnuită Lo
to din această săptămînă. La ce
le patru trageri din luna trecută 
au fost atribuite, intre altele, 
ȘASE AUTOTURISME „Dacia 
1300“ (dintre care trei la tra
gerea din Z7 noiembrie 1) și 
PESTE PATRUZECI MARI C1Ș- 
TIGURI IN BANI, între 42.000 
și 7.000 LEI etc. încercați să ob
țineți și dv. succese asemănă
toare la tragerea de vineri 11 de
cembrie 1981 1 © In aceste zile, 
pînă sîmbătă inclusiv, se pol 
procura bilete pentru ultima tra
gere Loto 2 a anului în curs, 
care va avea loc duminică 13 
decembrie 1981. Un motiv de ma
re atracție îl constituie, fără în

doială. fapi 
guri al cs 
de un RE1 
lei I

Tragerea 
de astăzi, 
televizează 
la ora 17,01
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Tot „pe 
interesantei 
ceri care a 
„Cupa sportului să
tesc" am ajuns

în comuna Niniigea, unde, 
după terminarea disputelor, 
am fost invitați la Consiliul 
popular. Primarul, Dorel Flă- 
mmd, fără îndoială un iubi
tor de sport, se arăta foarte 
îneîntat de faptul că s-a de
cis ca și comuna Nimigea să 
găzduiască această competiție. 
„Nouă ne-a prilejuit o mare 
plăcere și am făcut totul, la
olaltă cu cetățenii din comu
nă, pentru a-1 asigura suc
cesul. Am avut un comanda
ment de organizare, un plan 
foarte precis, pentru asigura
rea condițiilor necesare". Și, 
firește, totul — ne-am 
seama — a mers bine.

Emoționant, am spune, 
de frumos au știut să... 
mească cei trei primari 
competiție sportivă de masă 
organizată — sub egida „Da- 
ciadei" — în comunele lor. 
Motiv pentru care, ca un o- 
magiu, apar aceste rinduri, 
prin care — în numele spor
tivilor — le adresjm sincere 
mulțumiri.

Modesto FERRARINI

modul de acțiune colectivă a 
echipei.

în vederea partidei eu I.F.K. 
Goteborg, pregătirile dinamo- 
viștilor bucureșteni s-au în
cheiat ieri la prînz, cu un an
trenament complex din conți
nutul căruia nu au lipsit o se
rie de combinații tactice, exer
sarea unor procedee tehnice în 
condițiile de dificultate a tere
nului și chiar executarea lovi
turilor de la 11 m. Antrenorul 
Valentin Stănescu reamintea

Carlsson, Fredriksson, J. Carls
son, Hansson — fundași ț 
Holm, Schiller, Stromberg, 
Tord Holmgren — mijlocași ; 
Nilsson, Sandberg, Cornclius- 
son, Tommy Holmgren — îna
intași. Antrenorul formației 
suedeze Sven-Goran Eriksson 
a condus la puțin timp după 
sosire, un antrenament de aco
modare pe stadionul Dinamo, 
la sfîrșitul căruia s-a stabilit 
și asupra formației cu care va 
intra pe teren astăzi. De fapt 
același ,.11“ cu care a început 
și partida din tur, de la Gote-
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[ramate alte
, C.S.U. —

(m), etapa 
, Farul — 
d ca meciul 
mînat — să 
nul Farului, 
•S.M. Liber- 
istanța — în

ămînii, sîm- 
rrezentantele 
uropene de- 
sculine) sau 
feminine) în 

Programul 
): Dinamo
rinos Atena, 
■no, ora 18;

(m): Ț.S.K.A. Sofia — Dinamo 
București, sîmbătă; CUPA CU
PELOR (f): Farul — Slayia Bra
tislava, sîmbătă, Sala sporturilor 
din Constanța, ora 18; (m):
Ubbink Orion ----------- '—
da) — Steaua 
sau duminică.
REZULTATE 

„B“ DE
In penultima 

Diviziei „B“, de 
s-au înregistrat 
zultate : FEMININ, 
versltatea 
București 2—3, ________ ______
Neamț — Prahova I.P.G. Ploiești 
3—1, C.S.S. Zimbrul Suceava — 
Penicilina II Iași 3—2, C.P. Bucu
rești — Confecția București 1—3 ; 
Seria a Il-a : Chlmpex H Con
stanța — Spartae București 0—3, 
Calculatorul București — Chimia 
Rm. Vîlcea 3—1, Braiconf Brăila
— A.S.S.U. Craiova 3—1, Chimia 
Tr. Măgurele — Olimpia Metal 
33 București 3—1 ; seria a III-a : 
„U“ Cluj-Napoca — Armătura 
Zalău 3—0, Metalotehnica Tg. 
Mureș — Textila Cisăndie 3-^1, 
C.S.S. Explormin Caransebeș — 
Corvinul Dacia Deva 3—0, 
G.I.G.C.L. Brașov — Olimpia O- 
radea 1—3. MASCULIN, seria I : 
Prahova I.P.G. Ploiești — Viito
rul Bacău 0—3, Relonul Săvi- 
nești — l.O.R. București 3—0, 
Spartacus Brăila (fost Construe- | 
torul Danubius) — I.C.I.M. Bra- I 
șov 3—1, Metalul Suceava — I 
Steaua II București 0—3 ; seria 
a Il-a : Carpați Rm. Vilcea — 
Vulcan București 3—0, SARO 
Tîrgovlște — Electroputere Cra
iova 3—0, PECO Ploiești — Rapid 
București 2—3, Electra București
— Metalul Hunedoara 0—3 ; seria 
a III-a : ,,U“ Cluj-Napoca — Mo
torul Baia Mare 1—3, Voința Alba 
Iulia — Electromureș Tg. Mureș 
3—0, Voința Zalău — Oțelul Oraș 
Dr. Petru Groza 3—0, Metalul 
Bistrița — Voința Beiuș 3—1. (Co
respondenți : N. Mateescu, I. Fi- 
lipeseu. I. Toma, I. Domuta, O. 
Bălteanu, Tr. Enache, A. Szabo, 
I. Pocol, N. Magda. G. Bizu 
Stanca, S. Nace, M. Avanu 
Adam).

ora 18; 
Doetinchem (Olan- 
București, sîmbătă

ÎN DIVIZIA 
TINERET

etapă a turului 
tineret, la volei 
următoarele re- 

", seria I : Unit 
București — Voința 

Ceahlăul Piatra

I
I
I

I
I I
î
I
I

I
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I
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ERI
ILI

ndul de cîști- 
I beneficiază 

peste 100.000

JNCUIISULUI 
’ORT
BRIE 1981

1 Pronocxpres 
nbrie 1-931, se 
•t începînd de

3 rezultate) : 
7.517 lei ; Ca- 
îultate) : 513,75 
;i ; Categoria

4.333 variante

că meciul de la București În
cepe de la scorul de 1—3 și 
că tocmai de aceea va fi ne
voie ca Dinamo să mizeze pe 
cartea atacului, fără însă să 
neglijeze apărarea, pentru a 
nu risca primirea unui gol. a 
cărui pondere, în economia ge
nerală a întîlnirilor, ar putea 
avea un cuvînt decisiv. Aceas
ta și explică dealtfel frămîn- 
tările colectivului tehnic dina- 
movist pentru a găsi cea mai 
bună formulă de echipă, pri
vită prin prisma unui absolut 
necesar echilibru tactic și mo
ral de ansamblu. Pînă -a urmă 
s-â ajuns la soluția folosirii u- 
nui „11“ considerat a fj cel 
mai apt pentru abordarea în- 
tîlnirii de azi, cu cele mai 
mari șanse de reușită finală, 
acesta avînd următoarea al
cătuire : Moraru — Mărginean, 
Dinu, Augustin, L Marin — 
Dragnea, Mulțescu, Custov — 
Țălnar, Dudu Georgescu, Orac. 
După cum se vede. reintră 
Dudu Georgescu, acesta mani- 
festînd, în cadrul pregătirilor 
făcute, atît individual, cît și cu 
echipa, o remarcabilă dispozi
ție de joc, pe fondul unei bune 
stări de sănătate. Mai trebuie 
spus, de asemenea, că în ca
drul formației dinamoviste 
domnește o atmosferă de încre
dere în forțele proprii, că e- 
chipa în totalitatea ei dorește 
să facă totul pentru a obține 
calificarea și că, așa după cum 
apunea antrenorul Dumitru 
Nicolae-Nicușor, mobilizarea 
exemplară a echipei în dificilul 
meci cu Internazionale Milano, 
oferă un plus de optimism că 
tentativa depășirii celui de al 
treilea tur al Cupei U.E.F.A. va 
putea fi dusă la bun sfîrșit.

I.F.K. Goteborg a sosit ieri 
la prînz în Capitală deplasînd 
următorul lot de jucători: 
Wernersson și Tobiasson — 
portari ; Svenssen, Hysen, C.

borg. adică: Wernersson — C. 
Carlsson, Hysen, J. Carlsson, 
Svensson — Fredriksson, 
Stromberg, Tord Holmgren — 
Nilsson, Corneliusson, Tommy 
Holmgren.

Partida Dinamo — I.F.K. 
Goteborg a fost încredințată 
unei brigăzi olandeze compusă 
din M. Mulder ilu centru) 
ajutat la linie de G. Oetcl- 
mans și A. de Munnik. Meciul 
va începe la ora 13 și va fi 
transmis în întregime la radio 
și la televiziune.

Reamintim că pentru a se 
califica. Dinamo are nevoie de 
o victorie cu 2—0 sau la cel 
puțin trei goluri diferență. în 
cazul în care scorul va fi iden
tic cu cel de la Goteborg, adi
că 3—1, dar numai în i cest 
caz, partida va fi prelungită cu 
încă două reprize a lo minute. 
Dacă acest scor se va menține 
șț la capătul celor 30 de mi
nute de prelungiri, atunci se 
va apela la executarea lovitu
rilor de la 11 m. oentru de
semnarea echipei calificată în 
etapa următoare a competiției.

în meciul echipei de ju
niori, din primăvară — tind 
în urma victoriei de la Hu
nedoara. asupra Ungariei, 
reprezentativa României a 
dobîndit calificarea la tur
neul final al campionatului 
european — cel mal bun 
jucător de pe teren a fost 
Iulian Udrică. Și chiar a- 
colo, atunci cînd efortul tî- 
nărului șl talentatului fot
balist bucureștean nu fusese 
încă compensat pe deplin de 
bucuria reușitei. Mircea Lu- 
cescu a stat de vorbă cu el, 
intuind în Iulian Udrică de 
la Luceafărul (care în acel 
meci jucase extremă stingă, 
dar putea fi folosit, la fel 
de bine, pe orice post din 
atac, mijlocaș sau... fundaș 
central) un adevărat fotba
list în devenire, și pe care, 
firesc, și-1 dorea la “ 
vinul.

Calitățile multiple 
nărului jucător (19 
provenit de la T.M.B.. 
Impus printre primii selec- 
ționabili ai loturilor repre
zentative de juniori, ende 
numai între toamna ’79 și 
începutul acestui an înregis
trase peste 20 de meciuri 
sub' culorile tricolore. „A- 
vînd o excelentă capacitate 
de efort, atît pe distanțe 
mici cît și pe cele lungi 
(spulberînd pur și simplu 
testele), o remarcabilă teh
nicitate și o mare poftă de 
pregătire și Joc, fiind în
deaproape supravegheat și 
de părinți, Udrică însemna 
și pentru mine o marc pro ■ 
misiune — ne-a spus an
trenorul echipei naționale 
de juniori. Mircea Rădules- 
cu. Subordonindu-se însă

Cor.

ale tî- 
ani), 

l-a

greu sarcinilor jocului co
lectiv, și prezentînd deja 
unele semne de ingîmfaro 
— pe lingă Corvinul s-a 
interesat de el și clubul 
Steaua — la campionatul 
european din R.F.G.. din 
primăvară, nu »-am mai fo
losit tot timpul, .ocmai din 
dorința de a-i atrage aten
ția și pe această calo că 
nimeni nu este de neînlo
cuit într-o echipă"

Ratînd apaț 
pentru lotul 
de juniori care a 
cu succes, în toamnă, 
campionatele mondiale 
Australia, unde cclegij 
de generație . Eduard, 
lint, Hanghiut, Scrtov 
demonstrat capacitatea < 
petitivă a fotbalului nostru 
juvenil. Udrică — conside
rat de multi dintre specia
liști drept una dintre cele» 
mai autentice speranțe — a 
„dispărut". El n-a figurat în 
această primă parte a cam
pionatului 1981—82 în nici 
un lot divizionar, timp pre
țios în care ceilalți tineri 
fotbaliști (celor amintiți mai 
sus i-am adăuga si pe Gîr- 
joabă și Lasconi) au făcut 
pași înainte pe scena divi
zionară.

Am aflat diurn că Udrică 
este pe cale de a fi legiti
mat la Steaua. Sperăm că 
„pauza" (pe care In maro 
măsură și-a creat-o sin
gur !) să-i fi folosit tînăru- 
lui jucător, uentrn ca realul 
său talent să-și găsească rși 
cu ajutorul noului său club) 
cît mai repede făgașul op
tim de exprimare pe cîmpul 
de joc. în viată.

- p. sl. —

șl selecția 
reprezentativ 

evoluat, 
, la 

din 
săi 

Ea- 
au 

com-

A IHCEPUT IJMl DE MWIFOTBAL IU SALA DE LA ARAD
ABAD, 8 (prin telefon). A În

ceput, în sala Polivalentă din lo
calitate turneul de minlfotbal, 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie". 
Fiecare echipă este compusă din 
6 jucători, meciurile desfășurîn- 
du-se pe parcursul a două repri
ze a cite 30 minute fiecare. In 
prima partidă, divizionara „B“ 
Strungul Arad a dispus cu 4—2 
(2—1) de Corvinul Hunedoara. 
Jocul a fost viu disputat, desfă
șurat In fața unei săli arhipline 
(2 000 de spectatori). Arădenii au 
avut mai mult timp Inițiativa, au 
deschis scorul repede, In min. 4, 
prin Bran, apoi au fost egalați 
de hunedoreni prin Petcu (mln.

»), iar cu 10 minute înainte de 
pauză Strungul a reușit să ia 
conducerea prin Bizău. La re
luare, Corvinul a egalat din nou, 
tot prin Petcu (min. 33) pentru 
ca în finalul întîlniril Strungul 
să obțină victoria prin golurile 

___ de Butaș (min. 55 șl 
58). Arbitrul D. Vătran (Arad) a 
condus bine formațiile : STRUN
GUL : Bișki — Gaspar, Bran, Bi
zău, Butaș, Bedea (au mal fost 
folosiți Vereș, Rusz. Lețlch; Roșu 
și Iuhasz). CORVINUL : loniță 
— Klein, Petcu, Rednlc, Andone, 
Văetuș (au mal jucat Bogdan șl 
Ghlță).

Iosif SCHILL, coresp.

marcate

Retrospectivă la sfirșitul turului In Divizia ,,B“

FAVORITELE AU CONFIRMAT

>a Construc- 
'enit asocia- 

totalizat 11 
d următoare 
icția cu 4 v, 
ipia 2 v șî

REȚINEȚI !

ÎMBRĂCĂMINTEA sport
DE ORAȘ, 
noutatea 

acestui sezon I
• COMODA 

9 CĂLDUROASĂ
• PRACTICĂ 

ÎNLOCUIEȘTE CU SUCCES
CLASICUL PALTON I

Aceste creații de ultimă 
oră ale întreprinderilor de 
confecții sint executate din 
diferite țesături tip tercot sau 
raion, matlasate, căptușite 
cu materiale textile termo- 
izolante, voluminoase.

PENTRU TOATE 
GUSTURILE Șl VÎRSTELE I 

O GAMĂ VARIATA 
DE CULORI Șl MODELE 
închise cu fermoar, nasturi 

sau capse, cu glugă fixă sau 
detașabilă, se întrețin ușor,

IN CURIND in magazinele de confecții 
ÎMBRĂCĂMINTEA SPORT DE ORAȘ I

Cortina s-a lăsat și 
întrecerea divizionarelor 
chipele au Intrat de-acum in
tr-o binemeritată vacanță, care, 
desigur, va fi folosită pentru 
refacerea 
pentru a 
din prima 
natului și, . .
a Țua măsurile corespunzătoa
re în vederea îmbunătățirii ac
tivității în primăvară. Vacanța 
ne oferă și nouă prilejul de a 
face o primă retrospectivă în 
întrecerea celor trei serii.

SERIA I. După primele eta
pe s-a format grupul echipelor 
cu pretenții la șefie, 
din Politehnica Iași, 
Bistrița, C.S.M. Suceava, 
rea Dinamo Focșani, 
acum în această ordine, în cla
samentul turului. în cel al „a- 
devărului", avantajul studenți
lor din Iași este doar de un 
punct (+8) față de C.S.M. Su
ceava (+7), cu un meci pe te
ren propriu mai puțin decît 
„Poli" și de trei puncte față 
de Gloria Bistrița și Unirea 
Dinamo Focșani. „Poli" Iași, 
avîndu-1 din vară pe binecu
noscutul antrenor Gh. Constan
tin la cîrma tehnică, încearcă, 
și — după cum se vede — reu
șește, să valorifice experiența 
competițională mai mare a 
componențilof săi (în rîndurile 
sale figurînd mereu tinerii Si- 
mionaș și Romilă, Nemțeanu, 
Anton și Ursu). Surprinzător 
de oscilantă ' comoortarea echi
pei gălățene F.C.M. Siderur- 
gisiul, care cedînd patru punc
te acasă, a pierdut și contactul 
cu grupul fruntaș.

potențialului fizic, 
analiza comportarea 
jumătate a campio- 
bineînțeles, pentru

în subsolul clasamentului, pe 
ultimele două locuri se găsesc 
Victoria Tecuci și Relonul Să- 
vinești (cu —7 și, respectiv, 
—8 la „adevăr") care cu greu 
mai pot evada din această zo
nă. în grupul formațiilor ce 
luptă pentru supraviețuire în 

Gheor- 
Con- 

cite

format
Gloria 

„ Uni- 
clasate

„B“ se află Viitorul 
gheni, C.S.U. Galați și 
structorul Iași (toate cu 
—4) și chiar F.C.M. Progresul 
Brăila (cu —3) — echipă frun
tașă în edițiiie trecute.

SERIA A Il-a. întrecerea 
pentru promovare s-a consti
tuit, de fapt, intr-un duel în
tre mai vechile rivale Petrolul 
Ploiești și Rapid București, 
care, pe parcurs, și-au trecut 
una celeilalte postul de lider. 
Pînă în primăvară însă plo- 
ieștenii (cu +8 la „adevăr") 
au două puncte în plus și an
trenorul Mircea Dridea poate 
să-și întocmească în liniște 
planul „bătăliei" din retur și 

■șă aducă
pentru a apropia 
jocul de nivelul 
care aspiră să 
toamna viitoare, 
speranțe Ie au și 
revenit ca antrenor principal 
în Giulești, cu formația sa, 
care recent s-a calificat în op
timile „Cupei României" între- 
cînd o divizionară „A“.

în zona fierbinte, o echipă, 
I.C.I.M. Brașov (—6), arc si
tuația cea mai grea fiindcă 
pentru celelalte trei locuri can
didează mai multe formații. 
Actualele ocupante ale locurilor 
15—17, Carpați Mîrșa (—2, dar 
cu 8 meciuri disputate acasă), 
Pandurii Tg. Jiu și Tractorul

în 
din retur 

retușurile echipei 
cit mai mult 
eșalonului în 
evolueze în 
Dar, aceleași 
Viorel Kraus,

Brașov (ambele cu cite —1)
pot, în primăvară, să urce cî- 
teva trepte 
emoții.

SERIA A 
ma parte a 
Mare s-a menținut în plasa li
derului, apoi F.C. Bihor Ora
dea ,și-a continuat cursa solita
ră, âcumulînd un avantaj sub
stanțial de 8 puncte (aceeași 
diferență fiind și în clasamen
tul „adevărului"). Antrenorul 

Gh. Staicu, specializat după 
cum se vede în promovarea e- 
chipelor în Divizia „A“, are 
timp suficient la dispoziție să 
îmbunătățească jocul echipei 
orădene pentru ca prezența 
(presupusă) în primul eșalon» 

să fie cit mai lungă.
Dacă problema primului loc 

este cunoscută. în schimb, 
aceea a „grupului celor 4“ care 
vor părăsi Divizia „B“ se pre
zintă cu mai multe necunos
cute. O singură echipă, noua 
promovată Minerul Ilba Seini 
(cu —5 la „adevăr"), cu cele 

două suspendări ale terenului, 
pare să nu mai poată să recu
pereze din punctele pierdute 
acasă, fiindcă în tur n-a cîș- 
tigat în deplasare nici măcar 
unul. Cu „dureri de cap" au 
intrat în vacanță și Dacia 
Orășlie, Minerul Lupcni (cu 
cite —3). înfrățirea Oradea, 
C.S.M. Drobela Tr. Severin și 
C.F.R. Cluj-Napoca (cu cite 
—2). Dar, pînă acum s-a par
curs doar jumătate din drum 
si primăvara poate aduce mul
te surprize...

și să scape de

III-a. Doar în pri- 
turului F.C. Baia

Ponipiliu VINTILA



TENISMAMI ROMÂHI
ÎN TURNEUL

DE LA LITVINOV
internațional de 
Litvinov (Ceho- 

român A? 
întrecut

în turneul 
tenis de la 
slovacia) jucătorul 
drian Marcu l-a întrecut cu 
6—2, 6—4 pe polonezul Vojtisek, 
fiind întrecut în turul următor 
cu 6—3. 6—3 de Granat (Ceho
slovacia). ' Rezultatele celorlalți 
tenismani români: Kulhaj (Ce
hoslovacia) — Mancas 6—4. 6—4, 
Lacek (Cehoslovacia) — Ștefă- 
nescu 6—4. 6—2. Cîștigătorii fi
nalelor : Emmrich (R.D. Ger
mană) — Granat 6—4. 6—3, iar 
la feminin Skuherska — Petru 
(Cehoslovacia) 6—1, 6—1.

GIMNASTELE CHINEZE 
ÎNVINGĂTOARE LA NEW YORK

p.

NEW YORK, 8 (Agerpres). — 
Concursul internațional feminin* 
de gimnastică desfășurat timp 
de trei zile la „Madison Squa
re Garden" din New York 
fost cîștigat de echipa R.
Chineze, cu 189,86 puncte. Au 
urmat în clasament echipele 
americane de club Parkettes — 
188,55 p. Academia Națională 
de Sporț — 188,40 p și selec
ționata R.F. Germania — 173,05 

individual 
a revenit 
Jullianne

p. în clasamentul 
compus, primul loc 
gimnastei americane 
McNamara cu 38,70 p.

în turneul de șah de la Smederevska Palanka

ELISABETA POLIHRONIADE CONDUCE
IN CLASAMENT

Cu trei runde înainte de în
cheierea turneului internațional 
feminin de șah de la Smede
revska Palanka, în clasament 
conduce Elisabeta Polihroniade 
(România) care a devenit lideră 
cu 5,5 puncte în urma victoriei 
obținute în runda a 8-a, în 
partida cu maestra iugoslavă

Nikolici. Tot cu negrele Tereza • 
Stadler a cîștigat la Hunt, ce
lelalte partide fiind întrerupte. 
Pe locul doi în clasament se 
află iugoslava Markovici cu 5 p 
(1). urmată la 
Maksimovici și 
slavia) — 4 p 
Mureșan — 3,5

rîndul său de 
Cejici (Iugo- 
(1). Margareta 
p (1) etc.

POSK SPLIT - BARCELONA
ÎN „SUPERCUPA EUROPEI ' LA POLO

Tradiția a fost din nou res
pectată. Club Nautieo Barcelo
na, organizatoarea turneului fi
nal al C.C.E. Ia polo a învins 
în partida decisivă pe Spandau 
04 Berlinul Occidental cu 12—11, 
intrînd în posesia trofeului. Ca 
și POSK Split, învingătoare în 
„Cupa cupelor". C.N. Barcelona 
îsi înscrie pentru prima oară 
numele în lista cîștigătoarelor 
acestor prestigioase competiții 
continentale. Duminică, la Lju
bljana. POSK și Barcelona îșl 
vor disputa „Supercupa Euro
pei". De subliniat că în partl-

dele de la Barcelona a oficiat 
Si arbitrul internațional român 
Rolf Sehilha. Iată șl un clasa
ment alcătuit pe baza locurilor " 
ocupate de reprezentantele fie
cărei țări în cele două turnee 
finale : 1. Spania 7 p ; 2. Iugo
slavia 5 p ; 3. România, R. F. 
Germania si Ungaria cîte 3 p; 
6. Olanda 1 p. Pentru prima 
oară în istoria acestor compe
tiții, echipele italiene nu au 
ajuns în faza finală a C.C.E. 
sau „Cupa cupelor".

Interviu cu Gavrilă Barani, președinte al C. E. T. despre

INIȚIATIVE Șl ACȚIUNI MENITE
SA CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA TIRULUI

— Tovarășe Gavrilă Ba
rani, vă rugăm sa precizați, 
acum, la a 4-a dv. alegere 
consecutivă ca președinte al 
Confederației 
tir, direcțiile 
activitate ale 
nism, pentru 
tru ani.
- Vom căuta

europene de 
principale de 
acestui orga- 
urrhătorii pa-

ca Europa să 
rămină continentul din care să 
pornească cele mai multe ini
țiative și acțiuni menite să con
tribuie la dezvoltarea tirului 
mondial. Iată, pînă una alta, 
ultima confirmare : la C.E. de 
la Titograd s-au înregistrat re
zultate excelente ale țintașilor 
europeni, fiind doborite 17 re
corduri continentale și mon
diale. Organizarea a fost exce
lentă, poligonul fiind înzestrat 
perfect pentru tirul sportiv. 
Trebuie, de asemenea, să stu
diem problemele probei de puș
că liberă 60 f.c., care jiu este 
o întrecere complexă, ca și po
sibilitățile de perfecționare a 
probei de pistol viteză, una 
dintre soluții riind micșorarea 
cercului decarului. In altă or
dine de idei, pentru dezvoltarea 
tirului în celelalte continente, 
vom acorda asistență la 
strucția unor poligoane, 
organiza cursuri de perfecțio
nare pentru antrenori și arbi
tri, precum și schimburi de ex
periență în domeniul medical, 
științific.

— Alte direcții de activi
tate a Confederației ?

— Va trebui să perfecționăm 
actualul sistem competițional al 
concursurilor de nivel euro
pean, în sensul ca la toate ar
mele (talere, glonț, aer com
primat, mist'"’1 -cmpetițille

oarelor și juniorilor in septem
brie, la Roma.

— Vă urăm succes în ac
tivitatea pe care Confede
rația europeană 
va depune în 
4 ani.

de tir o 
următorii

Radu TlMOFTE

r

ANATOLI KARPOV
Campionul mondial de șah, marele maestru sovietic Ana

toli Karpov, și-a apărat strălucit titlul in meciul susținut 
la Merano, cu Viktor Korcinoi. Șalangerul a fost dominat 
net, pierzind cu 6—2, după numai 18 partide. De 
dispută dintre Alehin și Capablanca, din 1927, 
fost cea mai scurtă intilnire din istoria recentă 
pentru coroana șahistă. supremă.

la epocala 
aceasta a 
a luptei

■> 
con- 
vom

’ a 
a 

al- 
pe 
rol

continentale să se desfășoare 
de două ori intr-un ciclu olim
pic, adică înaintea Campiona
telor mondiale (ce se organi
zează o dată la 4 ani) și îna
intea Jocurilor Olimpice. Ră- 
mine ca adunarea generală a 
C.E.T., din 1983 să discute și 
să ratifice aceste propuneri.

— Adunarea generală 
C.E.T. de la Titograd 
statutat apariția, printre 
tele, a unor corni tete 
arme. Care sînt ele și ce 
vor avea ?

— Vor fi înființate comitete 
pentru pistoale, pușcă, talere, 
tir redus, a căror principală 
sarcină va fi studierea posibili
tăților de perfecționare a regu
lamentelor tehnice, a organi
zării și dezvoltării fiecărei ar
me în parte, a perfecționării 
regulamentelor de arbitraj. E- 
forturile Comisiei medicale a 
C.E.T., deja existentă, au fost 
încununate de succes prin or
ganizarea primului congres ști
ințific, tot la Titograd. Volu
mul mare de comunicări pre
cum și necesitatea adincirii di
feritelor teme au condus spre 
concluzia organizării, anul vi
itor, a celui de al doilea con
gres științific, axat însă numai 
pe probleme de psihologie a ti
rului de performanță, feminin 
și masculin. Această acțiune va 
avea loc in luna septembrie a- 
nul viitor, la Roma

— Au fost stabilite la Ti
tograd și datele altor cam
pionate europene ?

— Da, desigur : C.E de tir 
redus vor avea loc în luna 
martie, la Haga, cele de talere 
la Montecattini (Italia) in luna 
iulie, iar cele rezervate seni-

...FUMAT!
Fapt doveait, tutunul este nu numai un mare dușman al perfor

manței sportive, ci și al sâ-nâtâții. Și cu toate acestea nu sirvt puțini 
— chiar dintre sportivi — cei care continuă sâ fumeze, în pofida 
multelor și repetatelor avertismente ale oamenilor de știința, ale 
complexei demonstrații pe care ei o fac în sprijinul combaterii fu
matului.

Unii oameni, și între ei unii sportivi, au renunțat ia aceasta „plă
cere" dar alții nu șl, din pâcate, numărul for proliferează.

Curios este câ, la aceasta ora, no este dat sâ urmărim o aprigâ 
disputâ intre adversarii fumatului șl fabricanții de țigârl, mijloacele 
de propagandă ale acestora din urmâ în lumea sportului fiind dintre 
cele mai variate. O flrmâ fen-umitâ „Marlboro" a patronat, pînă 
nu demult. , Masters*'-ul tenisului mondial, o alta a patronat prima 
disputâ pentru... titlul mondial de șah (Karpov - Korcinoi) în Fili
pice. și tot „Marlboro", dar șl „John Player" șl încâ altele îșî au 
numele înscrise pe a 'omobilele de curse de diferite formule etc.

Replica... nefumâtoriU, pare mai puțin ostentativă, dar nu șl mal 
puțin viguroasa. Forul Internațional al hocheiului, de pildâ, a interzis 
fu atul pe patinoare la competiții internaționale oficiale, ca și fe
derația de atletism la concursurile indoor etc.

Recent, echipa Scoției, calificată pentru turneul final al campiona
tului mondial de fotbal din Spania, a decis să ia parte la o cam
panie împotriva fumatului. Singurul fumător din lot, aripa stîngâ John 
Robertson, de la Nottingham Forest, a hotârît și el sâ renunțe la 
țigarâ I

Un exemplu care ar putea fl urmat, desigur, șl de alți sportivi, 
chiar și dintre ai noștri I

Romeo VILARA

Anatoli Karpov, al 12-lea 
campion mondial de 
s-a născut în ziua de 
mai 1951, la Zlatoust, A în
vățat șahul de copil, în fa
milie, făcînlu-și „ucenicia" 
la faimoasa școală a Casei 
pionierilor din Leningrad, 
în 1968 a devenit campion 
de juniori al U.R.S.S., iar 
anul următor, la Stockholm, 
campion mondial de ju
niori, clasîndu-se primul, cu 
10 puncte din 11 posibile, 
rezultat care i-a adus și 
titlul de maestra internațio
nal (ne amintim cu plăcere 
că'pe locurile 2—3, la ega
litate cu ungurul Adorjan, 
s-a situat reprezentantul 
nostru Aurel Urzică — 7 p).

în 1970 a devenit mare 
maestru, fiind inclus Jn e- 
chipa olimpică a U.R.S.S.

succeselorDe atunci seria 
sale a fost neîntreruptă. în 
anul 1973, Krrpov cîștigă 
„interzonalul" de la Lenin
grad, iar în meciurile candi- 
daților elimină 
pe Polugaevski 
Spasski (7—4) și 
(12*/2—ll*/2), devenind șalan
gerul oficial al lui Fischer. 
După cum se știe, marele 
maestru american a refuzat 
să se prezinte la meci și în 
aprilie 1975 Karpov a fost 
declarat campion al lumii.

Spre deosebire de mulți 
dintre predecesorii săi, el 
nu s-a închis într-un „turn 
de fildeș", ci a ju-at perma
nent, obținînd victorii stră
lucite la superturneele 
ganizate în turna ; 
Bugoino, Tilburg, 
Amsterdam, Las 
Moscova și altele. Partidele 
pe care Karpov le-a pierdut 
în această perioadă se pot 
număra pe degetele unei 
singure mîini. în 1978 l-a 
învins într-un meci drama
tic pe Korcinoi, la Baguio 
City (+6—5=21). Acum, însă, 
istoria nu s-a mai repetat. 
Karpov cîștigînd lejer și 
demonstrînd în modul cel 
mai convingător că este pri
mul șahist al lumii.

Absolvent al Facultății de 
științe economice din Lenin
grad, de profesie ziarist (re
dactor șef al publicației so
vietice „64“), este căsătorit 
și are un băiat — Anatoli 
în vîrstă de un an. Ca pa
siuni extrașahiste. în puți
nul timp liber pe care fl 
are, se ocupă de filatelie. îi 
plac, de asemene!, muzica 
șl canotajul.

consecutiv 
(5*/2—2’/2) 
Korcinoi

or-
Milano, 

Montreal
Palmas,

I
Valeriu CHIOSE

KUWEIT - A 23-A CALIFICATA ÎN TURNEUL 
FINAL

în zona Asia-Oceania a pre
liminariilor C.M. s-a mai ju
cat un meci. Kuweit a învins 
Arabia Saudită cu 2—0, învin- 
gătoarea fiind cea de a ?3-a 
echipă calificată pentru tur
neul final. A doua formație 
din zonă și ultima din cele 24 
care vor participa la turneul 
din Spania va fi cunoscută du
pă jocurile Kuweit — Noua

AL C.M
Zeelandă (14 decembrie) și A- 
rabia Saudită — Noua Zeelan
dă (19 decembrie), lată cum se 
prezintă clasamentul acestei 
grupe, înaintea ultimelor con
fruntări decisive 
secund.
1. KUWEIT
2. K.P. Chineză
3. Noua Zeelandă 
i. Arabia Saudită

pentru local

1 6-
2 9-
1 4-
l 4-1

CAMPIONATE ® CAMPIONATE @ CAMPIONATE
BULGARIA (et. 13) : Slavia 

— Sliven 1—0; Trakia — Vrața
1— 1; Levski Spartak — Petrici 
4—0; ȚSKA — Haskovo 5—1; 
Etîr — Cerno More 3—0; Cer- 
nomoret Burgas — Beroe 1—0; 
Spartak — Lokomotiv Sofia
2— 2. Clasament : 1. ȚSKA —
20 p; 2. Levski Spartak — 19 
p; 3. Slavia — 17 p.

R.D. GERMANA (et. 12): F.C. 
Magdeburg — Lokomotive Lei
pzig 1—2 ; Jena — Schkopau 
1—0; Zwickau — Erfurt 3—3 ț 
Aue — Vorwârts Frankfurt pe 
Oder 2—1; Cottbus — Rostock

ALTE
9 Trofeul „Gheata de aur", 

acordat anual de presa argen- 
tiniană golgeterului campiona
tului național, a revenit anul 
acesta lui Diego Maradona, 
care a înscris 43 de goluri, ur
mat de Dante Sanabria (28) și

0—1; Dynamo Dresda — F. C. 
Karl Marx Stadt 3—1; Dynamo 
Berlin — Halle 5—1. Clasament: 
1. Dynamo Berlin — 19 p; 2. 
Jena — 17 p; 3. F.C. Magde
burg — 17 p.

ELVEȚIA (et. 15, ultima a 
turului): Nordstern, — Young 
Boys 4—1; Servette Geneva — 
Neuchatel 4—0; Vevey — Gras
shoppers Ziirich 0—0; F.C. Zu
rich —, Lausanne 4—2. Clasa
ment: 1. Servette —
F.C. Ziirich — 24 p ; 
shoppers — 21 p.

ȘTIRI
Humberto Bravo 25.

9 Olandezul Johan 
va reintra în rîndurile 
care i-a adus faima, 
Amsterdam, un acord
acest club și jucător fiind în
cheiat recent. După cîțiva ani

28 p; 2.
3. Gras-

Cruyff 
echipei

Ajax 
între

în care a evoluat în S.U.A. la 
„Cosmos New York" și, în ul
tima vreme, la „Washington 
Diplomats" —, Cruyff a revenit 
în Europa, unde a activat la o 
echipă spaniolă de liga a doua. 
S-a întors, de asemenea, pe 
vechiul continent, după o ex
periență americană 
toare, un 
Neeskens. 
națională.

9 Fiul 
brazilian de fotbal Garrincha, 
de două ori campion mondial 
cu selecționata țării sale, în 
1958 și 1962, se află în prezent 
în Portugalia, urmînd să evo
lueze la formația Belenenses 
Lisabona. în vîrsă de 19 ani, 
Garrincha junior a jucat pînă 
în prezent în echipa de rezer
ve a clubului Fluminense din 
Rio de Janeiro. El este singu
rul fiu al fostului internațional 
brazilian, tată a încă opt fete.

9 Federația vest-germană de 
fotbal a definitivat programul 
jocurilor de verificate pe care 
echipa reprezentativă le va 
susține în vederea turneului 
final al C.M. programat anul 
viitor, 
R.F. Germania va 
meciuri : două pe 
priu, cu formațiile 
(la 17 februarie) și 
ciei (la 14 aprilie), 
deplasare. în comnania repre
zentativelor Braziliei (la 21 
martie). Argentinei (la 23 mar
tie) și Norvegiei (în luna mai).

asemănă- 
alt fotbalist olandez, 
care a jucat în echipa 
în meciul cu Franța, 

celebrului jucător

în Spania. Selecționata 
disputa 5 
teren pro- 
Portugaliei 
Cehoslova- 
Si trei în

ATLETISM • Maratonul de la 
Phoenix (Arizona) a revenit a- 
mericanului John Brenneman 
care a parcurs distanța de 42,195 
km în 2h 17:47. Pe locul secund 
B-a clasat Greg Gawlik (S.U.A.) 
în 2h 18:55. La feminin, victo-ria 
a fost repurtată de Carey May 
(Irlanda). în 2h 36:59.

BOX O La Novi Sad. s-a dis
putat meciul amical dintre echi
pele Iugoslaviei și S.U.A. întâl- 
nirea s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate: 12—12. La cat. 
semigrea, iugoslavul Kaciar l-a 
învins prin abandon în prima 
repriză pe Goff.

CICLISM • Tradiționalul ciclo- 
cros desfășurat în împrejurimile 
orașului San Sebastian a fost 
cîștigat de rutierul vest-german 
Peter Thaler care a parcurs 18 
km în 47:47. El a fost urmat în

TELEX • TELEX
clasament de Jose Mari Yurre- 
baso (Spania) 48:43 șl lnaqui Ma- 
yora (Spania) — același timp.

HANDBAL O Au luat sfîrșit în
tâlnirile preliminarii din cadrul 
campionatului mondial pentru e- 
chipe masculine de tineret. în 
turneul final (locurile 1—8) se 
vor desfășura următoarele parti
de: Cehoslovacia — R.D. Germa
nă, Iugoslavia — Danemarca, 
U.R.S.S. — Franța șl Suedia — 
Islanda. © în turneul masculin 
de la Tbilisi, echipa Spaniel a 
obținut o surprinzătoare victorie 
cu 25—22 (12—13) în fața forma
ției iugoslaviei. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — Ungaria 27—21 (16—9) ; 
R.S.S. Gruzină — Bulgaria 28—24 
(11—13).

HOCHEI • într-un meci ami
cal disputat la Sisak (Iugoslavia), 
selecționata R.D. Germane a în
vins cu 5—1 (1—0 2—0, 2—1) for
mația Iugoslaviei. • Competiția 
de la Sofia a fost cîștigată de 
echipa sovietică Urițki Kazan, ur
mată de formațiile Ungariei și 
Bulgariei. în ultima zi a turneu
lui, Urițki Kazan a întrecut cu 
21—o (6—0. 9—0, 6—0) selecționa
ta secundă a Bulgariei, iar re
prezentativa Ungariei a dispus cu 
4—2 (0—1, 3—1,. 1—0) cte echipa
Bulgariei. 49 în campionatul 
U.R.S.S., Traktor Celiabinsk a 
terminat la egalitate: 2—2 cu 
S.K.A. Leningrad. în clasament 
pe primul loc se află T-S.K.A. 
Moscova cu 41 p, urmată de 
Spartak Moscova cu 40 p șt Di
namo Moscova cu 38 p.
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