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Campionatul nafîonaî de baschet

la întrecerea feminină: Voința — Olimpia 1-1

In prima manșa a optimilor <lc tinalâ ale C.C.L la handbal leminin

RULMENTUL BRAȘOV - ISKRA PARTIZANSKE 24-21 (1312)
Avantaj minim pentru partida retur din 17 ianuarie

BRAȘOV, 10 (prin telefon). 
O ambianță cu adevărat de 
meci internațional, cu o sală 
arhiplină — umplută pînă la 
refuz cu 2 ore înaintea fluieru
lui de început — a fost cadrul 
în care s-a disputat partida

norilor Remui Drăgănescu și 
Ion Mihăilă. Acționînd lucid 
(ceea ce din păcate s-a întîm- 
plat doar vreo 15—20 de minu
te!), gazdele au preluat condu
cerea. dar nu au reușit să a- 
cumuleze un avans mai mar»

Înainte de a se accidenta, Irene Oancea (nr. 10) a șutat des și 
eficient la poarta oaspetelor. Fază din meciul Rulmentul_Brașov 
— Iskra Partizanske (24—21) Foto : Dragoș NEAGU

ce a Influențat vizibil (in ne
gativ) evoluția echipei sale, ca 
și numeroasele erori la pasa
rea mingii, irosirea a 3—4 con
traatacuri și a unei aruncări 
de la 7 m — au făcut ca ac
tivul brașovencelor să rămină 
de doar 3 goluri la încheierea 
partidei. Adăugăm la toate a- 
cestea șl faptul că portarul 
Elena Oprea-Drăgănescu, de o- 
bicei sigură în intervenții, nu 
a fost duminică dimineață în 
cea mai bună formă.

Firește, victoria este victorie 
și ea rămîne. antrenorul prin
cipal Remus Drăgănescu fiind 
optimist în privința rezultatu
lui meciului retur din 17 ia
nuarie de la Topolcany. Dar — 
după opinia noastră 
renta de 3 goluri 
pentru obținerea 
turul următor, în 
reia va trebui să 
că foarte serios I

Punctele au fost marcate de: 
Oacă 10. Oancea 5, Drăgușel 4, 
Pătruț 2. Neică, Tache, Beschi 
— Rulmentul. Hanesov» 9, 
Brezanyova 3. Januskova 3, 
Kovakova 3, Viragova 2, Piso- 
va — Iskra. Au condus foarte 
bine : Andija Vanjanin șl Se
ver Zelimir (ambii din Iugo
slavia).

dife- 
este minimă 
calificării in 
vederea că- 
se munceas-

feminină de handbal dintre 
echipele Rulmentul Brașov și 
Iskra Partizanske, campioana 
Cehoslovaciei, contând ca primă 
manșă în cadrul optimilor de 
finală ale C.C.E. Echipa gaz- 
dă* a cîștigat cu 24—21 (13—12).

întîlnirea a început în nota 
de dominare a elevelor antre-

de 3 goluri : 12—9 (min. 24), 
13—10 (min. 27), 15—12 (min. 
33), dovedindu-se vulnerabile 
în apărare, oaspetele egalind 
de două ori, ultima oară in 
min. 39: 16—16. Un complex 
de împrejurări — printre care 
accidentarea Irenei Oancea 
(min. 45), ieșită din teren, ceea

Ion GAVRILESCU

Sîmbătă a fost 
reluat campiona
tul național de 
baschet feminin și 
masculin cu între
cerile din grupele 
valorice 1—6 și
7—12. Au avut loc 
primele duble par
tide, care s-au sol
dat, in 
te, cu 
scontate, 
marcat, 
victoria din 
mul meci a 
pei Oiimpia 
întilnirea cu 
in ța 
precum și 
sul foarte 
conturat al 
chetbalistelor 
Ia Politehnica 
C.S.Ș. 2 In fata 
studentelor din Ti
mișoara. Dar iată 
amănunte :

FEMININ 
POLITEHNICA 

C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — UNI
VERSITATEA TI
MIȘOARA 2—0 t 
56—53 (29—29) și
73—71 (40—40). în 
prima partidă,
sîmbătă, elevele
lui L. Bachner au 
jucat foarte bine și 
lipsit ca baschetbalistele de pe 
Bega să producă prima surpri
ză. Ele au condus mult timp, 
uneori la diferențe de 9—10 
puncte, dar bucureștencele au 
avut reveniri spectaculoase și 
au cîștigat in extremis. așa 
cum avea să se întîmple și în 
meciul de duminică, cînd bas
chetbalistele pregătite de Gri- 
gore Costescu au terminat în
vingătoare Ia un singur coș 
diferență. Cele mai bune : Zi- 
daru (13+19), Bădinici (0+32), 
Roșianu (15 + 15). respectiv Ar- 
mion (13+15), Bodea (4+20), 
Czmor (16+20).

VOINȚA BUCUREȘTI — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 1—1 t 
51—63 (19—30) și 85—69 (42—34). 
Partide foarte interesante ofe-

majorita- 
rezultata 
De re- 

totuși, 
prl- 

echi- 
in 

Vo- 
București, 

succe- 
greu 
bas- 

de

două 
sa in meciul cu 

Foto : V. S>TANCIU

FI. Ermurache (Steaua) înscrie încă 
puncte pentru echipa 
I.C.E.D.

puțin a rite de cele două echipe. Sîm- 
bătă. Olimpia, bine îndrumată 
de antrenorul C. Paraschives- 
cu, a terminat învingătoarei, 
după o întrecere în care sporti
vele de la Voința nu s-au re
găsit nici un moment Dumi
nică a fost rîndul echipei lui 
M Strugaru să obțină victoria 
la un scor concludent, după o 
dispută interesantă în cursul 
căreia Ștefani» Borș a contri
buit din plin la succesul echi
pei sale. S-au evidențiat > 
Borș (21+35), Strugaru (10+10), 
Slăvei (10+10). respectiv Froi- 
ter (10+26), Bîră (17+13), Cin- 
băncan (16+12).

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — COMERȚUL IAC.

(Continuare în pag. 2-3)

Turneul zonal de șah de la Băile Herculane

OBIECTIVUL MAJOR UNIC AL SPORTIVILOR NOȘTRI 
ESIE ATINGEREA COMPETITIVITĂIII INTERNATIONALE RIDICATE 

CA 0 REGULĂ, NU CA 0 EXCEPȚIE!
DUPĂ DOUĂ RUNDE ANIMATE, 

PRIMUL LIDER-Z. RIBLI

Discuție cu general-maior ION AUREL, președintele clubului sporti» al armatei „Steaua**

în sala de .festivități a hote
lului Roman, din Băile Her
culane, a început simbătă tur
neul zonal din cadrul campio
natului mondial masculin indi
vidual de șah. contînd pentru 
zona a 3-a europeană. După 
cum am mai anunțat, la între
cere iau parte 22 de jucători, 
din 5 țări, printre concurenți 
numărîndu-se 12 mari maeștri 
și 10 maeștri internaționali. 
Media coeficienților individuali 
valorici este de 2487 p, ceea ce 
situează turneul pe treapta a 
10-a in scara F.I.D.E., zonalul 
de la Băile Herculane fiind 
astfel unul dintre cele mai 
puternice care se dispută in 
actualul ciclu al întrecerii pen
tru titlul suprem. Conform ho- 
tărîrii F.I.D.E., pr'mii 5 clasați 
se califică în etapa superioa
ră — turneele interzonale.

Băile Herculane se va disputa 
sub forma unui su ur turneu, 
intre 9 ianuarie și 5 februarie 
1982.

Tragerea la sorți a stabilit 
următoarea ordine pe tabela de 
concurs:

1. Florin Gheorghiu (Româ
nia), 2. Liubomir Ftacnik (Ce
hoslovacia, 3. Krum Gheorghi- 
ev (Bulgaria), 4. Wlodzimierz 
Schmidt (Polonia), 5. Ivan Ra
dulov (Bulgaria), 6. Nikola Spi
ridonov (Bulgaria), 7. Ivan Fa- 
rago (Ungaria), 8. Zoltan Ki- 
bli (Ungaria), 9. Jan Ambroz 
(Cehoslovacia), 10. Mihai Șubă 
(România), 11. Mihai Ghindă 
(România), 12. Eduard Medu-

(Continuare in pag. a 4-a)

Clubul sportiv al armatei „Steaua" a fost, este și nu ne în
doim câ va fi și in viitor o unitate de referință a sportului româ
nesc. Numeroase victorii de valoare națională ți internațională 
ale clubului, ca ți numeroase strălucite victorii ale sportivilor tri
colori concur!nd in țară ți peste hotare pentru numele ți renu- 
mele patriei noastre dragi, ale României, îl au ca autori pe 
aceiași sportivi militari pe care-i stimăm ți cu care ne mlndrim 
in urma succeselor lor ce sporesc cu prestigiul sportiv presti
giul general al unei țări care se bucură de un viu respect în 
întreaga lume. CE INSEAMNA STEAUA ASTAZI și MAI ALES CE 
VA ÎNSEMNA MiINE, care sînt faptele sale de acum ți mai ales 
care sînt proiectele sale de viitor, iată ceea ce am vrut să aflăm 
— și consemnăm în rîndurile care urmează, spre a-i informa pe 
cititorii noștri - de la primul reprezentant al acestei mari unități 
sportive, președintele clubului, general-maior Ion Aurel.

— Tovarășe general, sîntem 
la început de an, dar eu v-aș 
ruga să aruncați o privire îna
poi și să ne spuneți ce a în
semnat anul care a trecut pen
tru Steaua ? ’

— In 1981, Steaua a realizat 
cele mai bune performanțe ale

sale din ultimii 17 ani. Nu o 
spun eu, o spun cifrele.

— Și ce spun cifrele ?
— Cifrele spun întotdeauna 

adevărul exact. în ce privește 
clubul nostru, ele spun că spor
tivii noștri au obținut 15 me
dalii la Universiada de la 
București — față de 9 planifi

cate, 12 medalii Ia campion»- 
lele mondiale — față de 8 pla
nificate. 21 medalii Ia campio
natele europene — față de 18 
planificate, 75 medalii la cam
pionatele balcanice — față de 
48 planificate. 28 medalii la 
competițiile armatelor prietene. 
149 titluri republicane — față 
de 120 planificate și 32 noi 
recorduri ale României.

— Pe lingă adevărul exact, 
cifrele evocate de dumneavoas
tră subliniază ideea că Steaua 
S-A AUTODEPĂȘIT pe multi
ple planuri. Ce reprezintă auto- 
depășirea în concepția dv. ?

— Autodepășirea reprezintă 
un scop permanent și în ace
lași timp un mijloc absolut ne
cesar pentru a atinge obiecti
vul major UNIC al clubului 
nostru.

Marius POPESCU

(Continuare In pag. 2-3)

înaintea ședinței tehnice de 
sîmbătă dimineața a fost avan
sată organizatorilor din partea 
marii majorități a participanți- 
lor, propunerea de a se modi
fica sistemul de desfășurare a 
concursului, în sensul că în 
locul a două serii preliminare 
(de cite 11) și o finală (de 10) 
să se dispute un singur turneu 
de 22. Argumentul principal 
era aceia că în competiții 
scurte, de 10 și, respectiv, 9 
runde o singură partidă ciști- 
gată sau pierdută poate fi de
cisivă în configurația finală a 
clasamentului, ceea ce — fi
rește — 'asă deschisă o poar
tă prea mare întîmplării și ha
zardului. Evident, pe distanța 
a 21 de runde ordinea valori
că a participanților se stabileș
te mult mai riguros și mai 
exact. Comisia de organizare 
a fost de acord cu această pro
punere. astfel că zonalul de la

Din primele zile ale noului an

TINERII DE LA C.S.Ș. ENERGIA DORNICI SĂ 

CONFIRME BUNELE PERFORMANTE DIN 1981

Antrenorul Mihai Brătleanu supraveghează pregătirea echipei 
de judo a C.S.Ș. Energia București Foto : Ion MIHAICÂ

Zile de vacanță pentru elevi 
— ca de obicei — la începutul 
anului, dar nu șl pentru cei 
care activează ia una dintre 
unitățile sportive școlare bucu- 
reștene — C.S.Ș. Energia. Sala 
de judo, amenajată în noul se
diu al clubului, era neîncăpă
toare la ora vizitei noastre. 
Aproape 20 de tineri judoka, 
echipați în tradiționalele lor 
costume albe, perfecționau mo
dul de execuție a diferitelor 
procedee tehnice de atac sau 
apărare, efectuînd ultimele 
pregătiri în vederea participă

rii la concursul republican pe 
echipe rezervat tineretului și 
școlarilor.

într-o scurtă pauză, antreno
rul Mihai Brăileanu ni i-a 
prezentat pe cei mai destoinici 
dintre elevii săi. 9portivi că
rora le prevede frumoase pers
pective Mihai Constantinescu, 
Dccebal Popescu Stelică Ha- 
rabulă (fost și în lotul națio
nal). Ion Vîlsan. Conducătorul

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)



Campionatul feminin de handbal Prima etapă a campionatului divizionar masculin de floretă

LUPTA CONTINUĂ ACUM ÎN... DOI: ȘTIINJA BACĂU Șl TfROM IAȘI TRADIȚIA SE CONFIRMĂ:
Cea de a treia rundă a cam

pionatului feminin de handbal 
s-a consumat ieri. !ncheindu-sa 
cu rezultate. In general, scon
tate. Suferind prima înfrângere 
(surprinzătoare prin proporțiile 
scorului). „U“ Timișoara a ce
dat pasul în fruntea plutonu
lui unde lupta continuă în... 
doi: Știința Bacău și TEROM 
Iași, ambele învingătoare în 
deplasare. Aceste două echipe 
se află ia egalitate de puncte 
(9), in fruntea clasamentului, 
Știința Bacău avind avantajul 
golaverajului. Iată relatări de 
la cele cinci partide, una („U“ 
CIuj-Napoca — Rulmentul Bra
sov) fiind amînată.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
TEROM IAȘI 16—25 (7—10). 
Confirmînd forma bună mani
festată în ultimul timp, hand
balistele ieșence au jucat și a- 
ceastă partidă excelent, obți- 
nînd o victorie meritată chiar 
la acest scor. Ele au arătat a- 
ceeași varietate și eficientă în 
atac, acțlonînd pe un front 
larg, prin toate mijloacele o- 
fensive posibile, cu o surprin
zătoare siguranță. Un exemplu: 
descalificată pentru trei elimi
nări, Avădanei, principala rea
lizatoare a echipei, a fost în
locuită în repriza secundă cu 
un succes remarcabil de Sumă- 
naru, care din 10 șuturi a mar
cat 7 goluri! Dincolo însă de 
aceste valențe ofensive. TEROM 
Iași a arătat, în plus, puțini
lor spectatori din sala Floreas- 
ca ce înseamnă să muncești, 
să acționezi atent și în perma
nentă mișcare în apărare. Con
fecția a jucat frumos. rapid 
șl... atît. Au marcat: Amaran- 
del 6, Grlgoraș 3, V. Constan- 
tlnescn 3, Nuțn 2, M&Iureanu 
șl G. Constantincscu — Con
fecția. Sumănaru 7, Turbatu 5, 
Marineac 4, Covaliue 3. Avăda
nei 2, Dîscă 2. Spiridon, Savin 
— TEROM. Au condus sub ni
velul lor D. Purică și V. Er- 
han, ambii Ploiești.

Călin ANTONESCU
C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA 

BACĂU 18—22 (6—12). în ciu
da faptului că au Început bine 
jocul (4—1. min. 10). sibience- 
le nu au putut anula doar prin 
elan diferența de valoare fată 
de puternica lor adversară. E- 
chipa oaspete, cu Torok, Mozsi. 
Voina si Lupșor In formă, a

MANIFESTARE 
ȘTIINȚIFICĂ

Universitatea cultural- 
științfică București, în co
laborare cu Centrul de cer
cetări al C.N.E.F.S. și Con
siliul municipal pentru edu
cație fizică și sport, anunță 
ținerea cursului de reciclare 
cu tema : POTENȚIALUL 
OLIMPIC AL CLUBULUI 
ȘCOLAR TRIUMF” ȘI 
VALORIFICAREA LUI ÎN 
PERSPECTIVA J.O. DIN 
•81.

Tema va fi susținuta de 
conducerea și antrenorii clu
bului respectiv astăzi, 11 ia
nuarie 1982, în sala Dalles, 
la orele 12,30. 

egalat repede (4—4, min. 15) și 
apoi s-a detașat decisiv : 10—4 
(min. 26). În repriza secundă 
jocul a fost mai echilibrat, dar 
diferența' de goluri In favoarea 
băcăuancelor s-a menținut. Au 
marcat : Oncu 5. Hoffner 4, 
Macarie 3, Dinu 2, Klein 2, 
Oțelea, Văcaru — C.S.M., T3- 
rok 5, Mozsi 5, Lnpșor 5, Leon- 
te 3, Voinea 2, Danilov, Căti- 
neanu — Știința. Au condus 
Marin Marin și Șt. Șerban, 
ambii din București. (I. Iones- 
eu-coresp.).

HIDROTEHNICA CON
STANTA — PROGRESUL 
VULCAN BUCUREȘTI 22—13 
(13—7). Exceptînd o scurtă pe
rioadă din prima repriză (min. 
5—15), cînd nu s-au marcat 
multe goluri și cînd scorul s-â 
menținut mult timp 5—4. in 
rest echipa Hidrotehnica a do
minat copios, avînd In Dimof- 
te și Bocăneală două jucătoa
re în vervă deosebită. Au în
scris : Dimofte 11, Frîncu 5, 
Bocăneală 3, Carapetru, Negru, 
Tomescu — Hidrotehnica. Popa 
8, Crișu 2. Biro,. Bădescu, Ma- 
nolescu — Progresul. Bun arbi
trajul lui D. Gherghișan și 
C. Drăgan, ambii din Iași. (P. 
Enache-coresp.).

MUREȘUL TG. MURES — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
23—12 (10—4). Peste 2000 de 
spectatori au asistat la o par

TINERII DE LA
(Urmare din pag. 1)

lecției ne-a vorbit cu mfndrie 
despre rezultatele elevilor săi : 
„Atît echipa de tineret, cit șl 
cea de Juniori se află pe locul 
doi în seriilo lor, avînd toate 
șansele să se califice în turneul 
final de la Iași. Avem băieți 
talentați. care Iubesc Judo-ul și 
doresc să-1 urmeze pe Mircea 
Frătică — fost component »î 
secției noastre —, care a făcut 
parte din echipa participantă 
la Jocurile Olimpice de la 
Moscova. Secția noastră a dat 
lotului național și olimpic nu 
numai sportivi, ci șl antrenori. 
Colegul meu Die Gheorghe a 
oarticipat ca antrenor al lotu
lui olimpic la întreaga perioadă 
de pregătire. Acum este con
vocat ia antrenamentele lotnlui 
Dorin Gavra".

I-am lăsat Pe component!! 
secției de judo să-șl continue 
antrenamentul. în sala de box
— și ea în curs de amenajare
— l-am întflnlt pe. antrenorul 
Costin Florea supraveghind 
pregătirea pugilistulul Mircea 
Lazăr. de trei ori consecutiv 
campion național de juniori și 
de maî multe ori component 
al echipei reprezentative. „Nu 
este singurul nostru campion — 
ne-a spus prof. C. Florea. Anul 
trecut, secția noastră a avut 
rezultate foarte bune. Florian 
Nlcolae, Costică Turcu șl Aurel 
Crăciun au îmbrăcat și el tri
courile de campioni, fiind se
lecționați și în lotul de juniori 
al țării".

Am luat apoi legătura «1 <fl- 
rectoru] C.S.Ș. Energia, prof. 
Florin Grecu. Ne-a prezentat 
și alte frumoase realizări ale 

tidă interesantă. Timișorence- 
le au condus cu 2—0, au ratat 
2 aruncări de la 7 m. după 
care gazdele au egalat (4—4, 
min. 15), preluînd inițiativa și 
cîștigînd clar, absolut meritat. 
Au marcat : Dorgo 5, Bărbat 
5, Olteanu 4, Biro 3, Laszlo 3, 
Jucan, Frîncu, Kiss — Mure
șul, Vasu 4, Ionescu 2, Ștefa- 
novici 2, Simion 2, Popăilă și 
Luțaș — „U“. Au condus bine: 
Gh. Sandor și Fr. Lakomesik, 
ambii din Oradea. (A. Szabo- 
coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — CON
STRUCTORUL BAIA MARE 
28—24 (16—12). Textilistele au 
obținut o muncită, dar merita
tă, victorie, din echipa lor evi- 
dențiindu-se Racllș, bună co
ordonatoare și finalizatoare, și 
portarul Manea. Echipa oaspe
te a luptat mult, dar n-a pu
tut obține victoria pe. care o 
dorea. Au marcat : Racllș 10, 
Ciobotaru 6, Fodor 5, Călin 
2, Popovici 2, Leonte 2. Boitoș 
— Textila, Cazacu 10, Fejer 5, 
lacob 3. Pecsi 2, Weinerth 2, 
Vasile 2 — Constructorul. Ar
bitri : E. Nlță și M. Stăncilă, 
ambii din București. (E. Tei- 
răn-coresp.).

în meci restanță din seria a 
Il-a feminină a Diviziei „B“: 
Constructorul Timișoara —
I.A.E.M. Timișoara 15—17 
(8-0).

C.S.Ș. ENERGIA
elevilor sportivi, printre care 
performantele scrimerilor : e- 
ehipa de floretă fete a fost în 
repetate rîndurl campioană re
publicană la junioare mari ți 
mici ; Cristina Mlhăilă a fost 
campioană șt la individual, iar 
Cornelia Chelaru este cam
pioană balcanică. Ne-a amintit 
numele altor campioni la hal
tere, la judo, la scrimă... I-a 
amintit pe cel mai harnici an
trenori ai C.S.Ș. Energia : C. 
Florea, O. Munteanu, Gh. To
mescu (box), R. Pelegrini, (scri
mă), M. Rusu, M. Brăîleanu 
(judo), S. Gârleșteanu, T. Enuță 
(haltere), V. Ștefănescu, C. Ba
dea (lupte greco-romane).

— Sînteți mulțumit de rezul
tatele obținute 7 — l-am între
bat pe directorul acestei uni
tăți snort ive școlare.

— Judecind prin prisma po
sibilităților de care dispunem, 
răspunsul este afirmativ. Dealt
fel. acesta a fost și punctul de 
vedere al comisiei M.E.I. și 
Inspectoratului școlar municipal 
care ne-a analizat activitatea. 
Ne nemulțumește faptul că nu 
avem un sediu stabil, eu săli 
permanent ale noastre. Schim
bările repetate fac ca mulți 
dintre tinerii depistați să se 
piardă, să rămînă în cartierele 
în care locuiesc.

— Ce preconizați pentru anul 
1982 ?

— Va avea prioritate activi
tatea secției de scrimă, pentru 
care am obținut sprijinul să-1 
asigurăm o sală corespunzătoa
re chiar aici, în actualul sediu. 
De asemenea, vom întări mun
ca secției de box. Pe plan me
todic, vom Îmbunătăți sistemul 
de selecție și cel ai muncii 
specifice cu copiii și juniorii.

STEAUA
După întrecerile individuale 

din cadrul primei etape a 
campionatului național desfă
șurate vineri, pe planșele insta
late în sala Floreasca din Ca
pitală, floretiștii și-au dispu
tat, sîmbătă și duminică, pri
ma etapă a diviziilor naționa
le .A." și „B“.

Avînd în vedere decalajul 
valoric pregnant In cadrul pri
mei divizii, unde Steaua, mul
tipla campioană națională de 
ani de zile, nu are de înfrun
tat, în uMlrna vreme. decit 
cvartetul bucureștean Progre
sul, atenția a fost polarizată 
spre acest meci. Mai ales că 
In competiția individuală de 
vineri, cu o singură excepție 
(Ernest Mătușan, de la C. S. 
Sa tu Mare), în rtndul celor 
opt Analiști s-au aflat numai 
floretiști de la aceste două 
cluburi bucureștene, 4 de la 
Steaua (Zsolt Husti — cîștigă- 
torul competiției. Petru Kuki, 
Nlcolae Iile și Fernando Bucur) 
și 3 de la Progresul (Florin 
Nîcolae — locul 2, Anton Marc- 
vart și Vasile Georgescu). Dar, 
deși prin această prismă me
ciul Steaua — Progresul se a- 
nunța echilibrat, pe planșa din 
sala Floreasca lucrurile au stat 
cu țotuil altfel. Floretiștii mili
tari. antrenați de prof. Iosif 
Zilalii (cel care la lotul repre
zentativ îl pregătește și pe 
cei mal buni floretiști ai clu
bului Progresul !), s-au impus 
fără dificultate, conducînd In 
permanență la un scor confor
tabil. așa cum avea să se și 
încheie partida : 12—4 pentru 
Steaua, Au punctat : Husti 4, 
Kuki și Oancea Cite 3. Roca 2. 
respectiv Nlcolae șl Roșu cîte
2. Georgescu și Marcvart ne
reușind nici o victorie. De aci 
se și vede superioritatea evi
dentă a formației militare, 
care are la această oră un 
sextet de floretiști foarte apro- 
piați valoric, toți component! 
ai lotului reprezentativ. Argu
ment „forte", care s-a și con
cretizat pe tabela de marcaj, 
in fața acestora doi dintre 
scrimerii clubului din str. Dr. 
Staicovici nereușind să cîști- 
ge vreun asalt, interesant de 
subliniat ni se pare și faptul 
că în fruntea listei cu floretiștii 
care au obținut cele mai bune 
rezultate individuale în această 
etapă divizionară „A” se află 
Petru Kuki (Steaua) — 18 vic
torii din 20 de asalturi, Geor
ge Oancea (Steaua) — 13 vic
torii din 16 asalturi, Florin Ni- 
colae (Progresul) și Ovidiu Go- 
goașe (I.E.F.S.) — ambii cu 
cîte 14 victorii din 20 de asal
turi, adică o ierarhie fidelă 
celei din clasamentul echipelor 
după prima etapă a Diviziei 
naționale „A".

Un alt punct de interes (la 
scara aspirațiilor. însă) l-a 
constituit evoluția echipei Clu-, 
bului sportiv Satu Mare. de 
unde au plecat în-ultimii ani 
multi floretiști de talent și 
unde alături de veteranul pri
mului eșalon, Szentkiraly, tre
cut de mult de prima tinerețe, 
evoluează acum o tînără spe
ranță. Atila Fille, departe Încă 
de vîr.sta maximă a junioratu-

LIDER!
lui. Și iată că singura partidă 
cu suspense a fost cea dintre 
C.S. Satu Mare și I.E.F.S.. în
cheiată pentru ambele echipe 
„cu sufletul la gură", prin- 
tr-o egalitate perfectă : 8—8 și 
58—58 tușe date ! Au punctat: 
Fille 3 v, Mătușan și Szentki
raly cîte 2, Eder 1, pentru 
C.S.S.M. și Gogoașe 4, Lorinczi 
2, Alexiu și Logan cite 1. 
pentru I.E.F.S.

Iată rezultatele și clasamen
tul după prima etapă a Divi
ziei „A” : 1. Steaua (12—4 cu 
Progresul, I.EiF.S. și „Poli” 
Tim. 15—1 cu C.S.U. Tg. M. 
și 11—5 cu C.S.S.M.) 10 p. 2. 
Progresul (12—4 cu I.E.F.S.. 
11—5 cu C.S.S.M. și „Poli" 
Tim, 9—7 cu C.S.U. Tg. M.) 8 
p, 3. I.E.F.S. (12—4 cu „Poli” 
Tim., 11—5 cu C.S.U. Tg. M. 
8—8 cu C.S.S.M.) 5 p, 4. C.S.U. 
Tg. Mureș (11—5 cu C.S.S.M. 
și 9—7 cu „Poli” Tim) 4 p. 5. 
C.S. Satu Mare (9—7 cu „Poli" 
Tim.) 3 p. 6. „Poli" Timișoara 
0 p.

în Divizia „B”, start lansat 
al echipelor orădene, clasate 
pe primele două locuri: L Cri- 
șul 10 p (cu C.S.Ș. Oradea 13—3, 
C.S.M. Iași și Flacăra Satu 
Mare 12—4. C.T.A.S. 11—5. 
C.S.M. Cluj-Napoca 9—7) și 
C.S.Ș. cu 8 p.

Paul SLAVESCU

CAMPIONATU
(Urmare din pag. 1)

BOLYAI TG. MUREȘ 2—0 : 
94—60 (46—26) și 107—42 (46— 
26). Meciurile au constituit 
pentru campioane un bun pri
lej de verificare înaintea difi
cilei partide pe care o vor 
susține joi cu Ceramica Tre- 
visio (Italia) in cadrul C.C.E. 
Clujencele au manifestat o 
deosebită poftă de joc reușind, 
fără să forțeze, să cîștige clar. 
Cele mai bune : Pali (13+28), 
Prăzaru-Malhe (16+10), Anca 
(6+12), respectiv Kloss (13+10), 
Opriciu (15+4) (M RADU- 
coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CARPAȚI C.S.Ș. SF. GHEOR- 
GHE 2—0 : 87—48 (46—36) și 
84—59 (49—22). Venită doar cu 6 
jucătoare la București și fără 
antrenor. tinerele baschetba
liste din Sf. Gheorghe au con
stituit o pradă ușoară în fața 
mai experimentatelor jucătoa
re bucureștence. S-au remarcat 
Simioana (16+20), Hagiu 
(10 + 10), Ivănescu (14+27) de 
la învingătoare, respectiv Miko 
(20 + 31), Morar (18+14). (D.
DIACONESCU-coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — C.S.U. 
PLOIEȘTI 2—0 : 66—61 (22—32) 
și 64—60 (36—29). O dublă vic
torie a brașovencelor. care au 
reușit să se impună în fiecare 
final de partidă și să cîștige 
meritat. S-au remarcat Solo- 
văstru (28+16), Adler (16+10), 
Parcanschi (8+12) de la învin
gătoare. respectiv Fotescu-Grî- 
goraș (28+26), Ciobotaru (10+6)

(Urmare din pag. I)

— Care este acest obiectiv 
major unic ?

— Să facem din marile per
formanțe ale sportivilor clubu
lui nostru o REGULA...

— ...Chiar dacă aceste mari 
performante au uneori o va
loare excepțională 7

— Chiar în aceste condiții de 
trecere a unor ștachete valori
ce foarte înalte, excepționale 
cum le spuneți dv., și tocmai 
pe baza lor ! Cu alte cuvinte, 
să-i aducem pe toți la un ni
vel de competitivitate interna
țională ridicată, după exemplul 
sportivilor noștri care, prin 
muncă , exemplară, au atins 
acest nivel, și mă gindesc la 
Sanda Toma. Ia Corneliu Ion, 
Ia Toma Simionov, Ia Ion Bîr- 
lădcanu sau Petru Kuki, Ia 
școala noastră de handbal, la 
cea de scrimă ele. Generaliza
rea reușitelor maximale nu esie 
doar un gînd, doar o tendin
ță, ci obiectivul nostru concret, 
repet, UNIC, pentru realizarea 
căruia ne concentrăm toate 
energiile, subordonîndu-i toate 
activitățile noastre. Această 
concepție a apărut în chip fi
resc din nemulțumirea pe care 
ne-o provoacă astăzi compara
ția — minoră Ia scara compe

titivității mereu mal ridicate 
Internaționale — cu noi înșine. 
Vă mărturisesc eă Steaua, clu
bul nostru, are în vitrinele sale 
zeci și sute de titluri și de 
cupe obținute pe plan național, 
care ne fac, fără îndoială, o 
reală plăcere. Cînd Insă la ace
lași sport la care ai obținut 
locul I și o cupă în țară nu

OBIECTIVUL MAJOR UNIC Al SPORTIVILOR NOȘTRI 
ESTE ATINGEREA COMPETITIVITĂȚII INIERNAJIONAIE RIDICATE

reușești să te clasezi Intr-o 
competiție de anvergură inter
națională decît pe locul 5 sau 
6, să zicem, atunci înțelegi cu 
adevărat faptul că eforturile și 
reușitele tale de acasă sînt in
suficiente. Gîndind așa cum 
gindim, nu facem decît să ne 
înscriem, de fapt, In concepția 
generală a României, a secre
tarului general al partidului 
nostru, comandantul nostru su
prem. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, potrivit căreia 
toate valorile patriei noastre 
trebuie să fie competitive în 
întreaga lume. Și cum și în 
sport, ca și în alte activități 
sociale, competitivitatea inter
națională nu se poate realiza 
decît plecînd de la o organiza
re superioară, de Ia o organi

zare perfectă, efortul nostru 
permanent urmărește realizarea 
acestei baze organizatorice fără 
fisură, privind-o ca pe un me
canism superior care trebuie 
să funcționeze ireproșabil.

— în vederea atît de necesa
rei perfecționări organizatori
ce, plecați, probabil. de 
la rezerve multilaterale reale ?

— Evident. Planurile noastre 
nu pleacă de la o simplă stare 
de ambiție fără temeiuri soli
de. Beneficiind de un foarte 
mare ajutor și sprijin din par
tea conducerii ministerului nos
tru, beneficiind de condiții mi
nunate de activitate, de mun
că, sîntem convinși pe deplin 
că avem rezerve mari de pro
gres la capitolele : conducerea 
activității interne a clubului, 
pregătirea superioară a cadre
lor, sporirea foarte necesară a 
volumului de muncă în unele 
secții, lărgirea bazei de selecție 
— în paranteză fie spus, la 
noi operează și va trebui să 
opereze și mai activ o selecție 
continuă —, Ia clubul sportiv 
școlar Steaua, la centrul de 
copii și juniori, la liceele mi- 

lîtare. Ia școlile militare, la 
asociațiile sportive militare, 
ncuitînd; evident, efortul nece
sar în modernizarea la timp, 
concordantă în chip științific 
cu tot ce este mai nou și mal 
valoros în lume, a procesului 
complex instructiv-educativ.

— Cum vedeți, stimate to
varășe general Ion Aurel. X- 

gătura dintre clubul Steaua și 
reprezentativele naționale ale 
României 7

— Pentru clubul Steaua, fur
nizarea cit mai multor tehni
cieni și sportivi de mare va
loare echipelor României re
prezintă un obiectiv major și 
o datorie de onoare. O datorie 
de care, vă asigur, ne vom 
achita cu toată cinstea, consi
dering! că nici pină acum nu 
am rămas datori la acest ca
pitol esențial pentru activitatea 
sportului nostru. Fără îndoială, 
datoria pentru țara noastră, 
pentru vatra noastră sfîntă de 
neam, pentru strălucirea cît 
mai vie a culorilor drapelului 
nostru ne cele mai înalte ca
targe ale lumii, reprezintă pri
ma datorie a clubului nostru !

— Sărind peste ani, v-aȘ în
treba cum priviți, In calitate 
de președinte al unui club atît 
de puternic cum este Steaua, 
viitoarea Olimpiadă din 1984 
de la Los Angeles ?

— întîi de toate, să știți că 
eu nu sar peste ani, nu sar 
nici peste luni. La J.O. din 
1984 — vă spun și vă rog să 
mă credeți — mă gîndesc acum 
și mă gîndesc în fiecare zi ! 
Așa cum toți sportivii clubului 
nostru au în fața activității lor 
permanente acest prag de su
premă importanță competitivă 
pe care sînt hotărîți să-1 trea
că în chip exemplar.

— Nu am lăsat această între
bare în mod deliberat pentru 
la urmă, dar un asemenea in
terviu amplu nu poate, firește, 
sări peste echipa de fotbal 
Steaua, care astăzi nu mai este 
ceea ce a fost : ce intenții aveți 
cu fotbalul?

— Și la fotbal, Steaua — o 
să vedeți — va redeveni. încet 
și sigur, Steaua de altădată, 
echina care ne incinta priviri
le. Vom munci mult Ș> vom 
redeveni ceea ce am fost și la 
fotbal. Numele de „Steaua" 
obligă ! Și noi, militarii, avem 
obiceiul să ne respectăm întoc
mai obligațiile și angajamente
le. ba chiar să le depășim.

— Vă mulțumesc pentru in
terviu.



1 PATINAJ VITEZA
dele muncii depuse la noul 
centru de patinaj viteză din 
orașul Ploiești, elevele sale 
Daniela Iliescu și Georgeta Ion 
clasîndu-se. In această ordine, 
pe Drimele locuri In 3 din cele
4 probe ale junioarelor I.

Iată învingătorii — seniori — 
500 m, 1 500 m, 1 000 m și 3 000 
m — Eva Sandor cu 45,9, 
2:29.8. 1:33,7 și 5:19,5 ; seniori
— 500 m — D. Jenei (I.E.F.S
Triumf București) 41,3; 3 000
m. 1 500 m șl 5 000 m — T. 
Kopacz cu 4:27,4, 2:06,3 și 
7:40,0 ; junioare I — 500 m, 
1 500 m si 1 000 m — Daniela 
Iliescu (Petrolul Ploiești) 53.5, 
2:48 1 și 1:49,6: 3 000 m — Li- 
via Barbu (C.S.Ș. Sibiu) 6:14,8 ; 
juniori I — 500 m, 1500 m și
5 000 m — Zs. Zakarias (S.C.M.
Ciuc) cu 48,8. 2:09,2, 7:50,9 :
3 000 m — E. Miklos (S.C.M. 
Ciuc) 4:46.7 • junioare II — 
500 m. 1 500 m. 1 000 m și 3 000 
m — Simona Todoruț (Viitorul 
Cluj-Napoca) cu 46,8, 2:28,3,
1:35,5 și 5:14,8 ; juniori II — 
500 m, 1 500 m și 1000 m — 
C. Lang (Viitorul Cluj-Napoca) 
cu 44,0, 2:22.1 și 1:29,1, 3 000 m

— L. Bacso (Tractorul Brașov) 
4:55,8. Clasamentele generale : 
seniori — Eva Sandor 134,333 p 
și T. Kopacz 174,466 p ; juniori 
I — Daniela Iliescu 227,116 p 
și Zs. Zakarias 182,006 p ; ju 
niori II — Simona Todoruț 
197,049 p șl C. Lang 185,716 p. 
Prezenți la toate probele din 
program, alergătorii de la S.C. 
Miercurea Ciuc au cueerit 
„Cupa României" cu 36 p, ur
mați de cei de la Tractorul 
Brașov 22 p. Viitorul CIuj-Na 
poca 20 p și Petrolul Ploiești 
19 p.

Traian IOANIȚESCU

' Pentru tcate echipele divizionare

I -------------
IÎMCEPE IMPORTANTA ETAPĂ A ACUMULĂRILOR DE IARNĂ! 
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GOLAVERAJUL,

ANEMIC
CA Șl JOCUL !

DE BASCHET
(16+9), loan (8+10). (P. Iv.).

U.R.B.I.S. — DINAMO ORA
DEA 2—0 : 95—92 (47—54) și 
89—80 (45—44). Ambele me
ciuri au fost echilibrate și au 
stat sub semnul incertitudinii 
pînă spre final, cînd baschetba- 
liștil bucureșteni s-au des
prins In cîștigători merituoși. 
Cei mai buni Constantinescu 
(28 + 20), Antohi (12+18), Chivu- 
Iescu (11+6), respectiv Gellert 
(31+22) Kosa (17+7), Szabo 
(16+17). (O. GUȚU-coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — RAPID, 
BUCUREȘTI 1—1 : 72—68 (40— 
32) și 90—91 (50—55). Două 
partide frumoase. echilibrate. 
In prima, studenții conduceau 
in min. 32 cu 61—40, ca In fi
nal să cîștige doar cu 4 punc
te diferență. În*cea de a doua, 
echilibrul s-a menținut pe 
percursul întregului timp de 
jpc. Cu 16 secunde înaintea 
fluierului final gazdele aveau 
un punct avans : 90—89. dar 
feroviarul Vintilă a beneficiat 
de 2 aruncări libere pe care 
le-a transformat și a adus vic
toria la limită a echipei sale. 
Remarcați : Moraru (27+33),
Hegyesi (18+17), Flaundra 
(14+9), respectiv Dumitru 
(20+25), Sipos (12+20). Plăma
dă (8+25). (C. GRUIA-eoresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — CARPAȚI GRUP 
8 BUCUREȘTI 2—0: 85—66
(64—36) și 81—54 (38—25).
Două jocuri fără istoric. Clu
jenii, mai ambițioși și mai ru- 
tinați. au cîștigat fără proble
me. Evidențiați : Crăciun
(11+20). Mathe (8+0). Dăian 
(20+17), respectiv Păsărică 
(21+24), Haiduc (12+10). (R.
MIRCEA-coresp.).

FARUL CONSTANȚA — 
C.S.U. SIBIU 2—0 : 97—81
(49—46) și 81—73 (42—38). In 
ambele meciuri sibienii au în
ceput bine și au condus pînă 
spre mijlocul partidelor cu o 
diferență de 6—8 puncte. Dar 
finalurile au aparținut gazde
lor care au învins pe merit. 
Cei mai buni 5 Băiceanu 
(35+20), Cernat (21 + 16), res
pectiv Takacs (25+19), Chirilă 
(22 + 20). (C. POPA-coresp.).
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0 PRONOSPORT IWORMtAZA
EXTRAGEREA A Vil-a î 15 

25 16 19 31 11
FAZA A III-a 
EXTRAGEREA A VIII-a t 6

28 22 8 16
EXTRAGEREA A IX-a: 39

25 27 42 35 
FAZA A IV-a
EXTRAGEREA A X-a S 26 

40 14 33 42 30
EXTRAGEREA A Xl-a : 27 

18 43 4 40 10
EXTRAGEREA A Xll-a ! 31 

7 25 14 1 19
EXTRAGEREA A XIII : 11

1 7 32 43 4
FOND TOTAL DE CÎȘTI-

GURI (PROVIZORIU) a lei
5.329.590 lei.

Astăzi, 11 ianuarie, atart in 
pregătirea propriu-zisă pentru 
noul sezon competitions] intern 
și internațional 1982. în săptă- 
mina care a trecut, echipele 
primului eșalon divizionar au 
efectuat așa-numita „încălzire" 
pentru efortul cu preponderen
tă nespecific al etapei care în
cepe azi. O etapă, prima a pe
rioadei pregătitoare de iarnă, 
denumită și etapa forței șl re
zistenței, în care factorul fizic 
este dominant, 
namentelor este 
sității acestora, 
jocul se impun, 
sură ce instruirea cîștigă 
conținut și în complexitate.

La această oră, marea majo
ritate a echipelor se găsesc în 
afara orașelor de reședință, în 
zone de altitudine, locurile în 
care se desfășoară pregătirea 
oferind condiții de lucru cu un 
grad ridicat de ■ dificultate, te
renuri foarte variate și acope
rite de zăpadă. Etapa acumu
lărilor montane, avînd darul 
încărcării „bateriilor" cu rezer
vele energetice necesare unui 
întreg sezon competițional în 
perspectivă, este deosebit de 
importantă și caracterul ei ine
vitabil arid nu trebuie să-l 
facă pe antrenori și jucători 
nici să o scurteze, ea durată, 
și nici să o trateze eu superfi
cialitate. Pentru că, așa după 
cum a dovedit-o experiența a- 
nilor trecuți, CANTITATEA ȘI 
MAI ALES CALITATEA INS
TRUIRII PE PARCURSUL A- 
CESTEI PRIME ETAPE A 
PREGĂTIRII FIZICE MULTI
LATERALE JOACA UN ROL 
DETERMINANT ÎN DOBÎNDI-

în care 
centra
și con- 
modifi-

volumul antre- 
superior inten- 
iar mingea și 

treptat, pe mă- 
ln

REA UNEI FORME SPORTI
VE COMPETITIVE ȘI IN 
MENȚINEREA ACESTEIA LA 
UN NIVEL RIDICAT DE EX
PRIMARE IN TIMPUL CAM
PIONATULUI.

Există insă și situații 
durata etapei instruirii 
lizate la munte, uneori 
ținutul acesteia, suferă
cări impuse de structura spe
cifică programului de pregăti
re, pe ansamblul perioadei de 
iarnă, a unor echipe. Așa cum 
se întimplă în cazul organi
zării unor turnee peste hotare. 
Și să reamintim că, nu peste 
mult timp, urmează a 
ca să-și continue _ 
dincolo de granițele țării, nouă 
formații divizionare „A": 
versitatea Craiova, probabil în 
Grecia; Dinamo — în Spania 
și Egipt; Steaua — în Creta; 
Sportul studențesc in Iugosla
via și Italia; F.C. Olt și Chi
mia — în Grecia; Universitatea 
Cluj-Napoca — în Cehoslova
cia: F.C. Constanța — în R.D. 
Germană; C.S. Tîrgoviște — în 
Siria. Se mai adaugă acestora 
lotul național, alcătuit din ju
cători de perspectivă, care are 
perfectat un turneu ta America 
de Sud. Evident că, în toate 
aceste situații, care se excep
tează de la regula obișnuită a 
Instruirii bazată pe o periodi
zare riguroasă și pe progresi- 
vitatea în timp a efortului, a- 
pare ca necesară o trecere mai 
rapidă către „momentul jocu
lui". Pentru că, deși caracterul 
meciurilor din turnee este, ta 
principal, acela de pregătire, 
nu pot fi subestimate nici 
comportarea în ansamblu a e- 
chipei și nici rezultatele. De

pleca, 
pregătirea

Uni-

aici însă și pînă la modalita
tea folosită în alți ani — aceea 
de a forța intrarea In forma 
sportivă, fără o bază solidă de 
pregătire — este, fără îndoială, 
nu o simplă abatere de la niș
te principii ale instruirii, ci o 
metodă de lucru ale cărei con
secințe se pot răsfrînge ceva 
mai tîrziu. în competiție, atît 
asupra stării de sănătate a ; i- 
cătorilor, cît și asupra randa
mentului general al echipei. 
Practic, deci, chiar și în cazul 
formațiilor aflate mai de. tim
puriu în turneu, jocul trebuie 
permanent combinat cu ele
mente ale pregătirii fizice ge
nerale, cu mijloace folosite, în 
mod normal. în cadrul instruc
tiv al primei etape. Obligație 
dealtfel valabilă și pe timpul 
Întregii perioade competiționa- 
le, cînd din cuprinsul unui ci
clu săptămînal este bine să nu 
lipsească exerciții și chiar an
trenamente speciale pentru 
menținerea, la indici optimi, a 
forței și rezistenței. Pe de altă 
parte, este necesar ca antreno
rii, in colaborare cu medicii e- 
chipelor, să dirijeze de 
manieră curba efortului, 
obținerea formei sportive 
nu coincidă cu perioada jocu
rilor amicale, ci cu aceea 
care echipele intră în 
luptei competiționale, ta j 
rile cu miză.

De fapt, de modul în 
antrenorii vor ști să realizeze 
pregătirea de bază din această 
lamă vor depinde și roadele 
muncii lor la „scadența 
vară" a campionatului.

așa 
tacit 

să

i în 
focul 
jocu-

care

de

Mihai IONESCU

CAMPIONATUL EUROPEAN, 0 NOUA
PENTRU REPREZENTATIVA

rr'PROBA DE FOC"

Cm rar, poate unic din isto
ria celor «4 de campionate ale 
noastre. Din cele 18 divizionare 
>.A", 12 formații au gota zeraj 
negativ la sftrsltut turului de 
campionat. DOAR CINCI ECHI
PE AU GOLAVERAJUL POZI
TIV (primele 4 din clasament 
și ocupanta locului 17, A.S.A.’
Tg. Mureș ! T). iar una (Steaua) 
golaveraj zero.

Ciudățenia, dacă o putem numi 
așa, nu este altceva dectt rodul 
valorii nesatisfăcătoare a cam
pionatului, cum se remarca șf 
în materialul de analiză prezen
tat de federație la consfătuirea 
cu conducătorii și antrenorii di
vizionarelor „A" șl „B“, a po
tențialului ofensiv sub cerințe a 
două treimi din participantele 
la Întrecere, nu altele decît e- 
ehlnele care Ișl propun, de Te- 
gulă. din plecare, ca prim o- 
blectiv evitarea retrogradării.

Așadar. GOLAVERAJUL ESTE 
CA ȘT JOCUL sau. mai bine-zis.' 
CA IDEEA DE JOC. Iată, doar 
primele patru formații, din cla
samentul turului au ta această 
ediție de campionat golaverajul 
mal bun decît cel din turul 
campionatului precedent. Uni
versitatea Craiova : golaveraj în 
turul campionatului 1980—’81 ț 
20—12 ; ta ediția actuală s 
Dinamo : 28—13, 25—17 ; 
nul t 21—25, 36—23 ; F.C.
18—23 în ediția trecută,
acum (saltul cel mal spectacu
los, de la -5 la +5). Oare stat 
taitîmplătoare aceste acumulări? 
Nu. A confirmat-o jocul pres
tat mal ales de Universitatea; 
Dinamo, Corvinul, cu tentă o- 
Unsivă nu numai pe teren pro
priu, el șl tn deplasare. Șl 
roadele s-au văzut.

O recentă anchetă întreprinsă 
printre antrenorii divizionarii 
„A" ne arăta că fotbalul nostru 
mizează. In primul rînd, pe apă
rare pentru că, printre altele, 
printre multe alte minusuri, di
vizionarele „A" nu stăptaese 
mijloacele acțiunilor de atac. De 
ee * echipe, totuși, le stăptnesc. 
Iar alte 10—12 să nu le posede 7 
Pentru că nu se lucrează ta a- 
cest sens, pentru că „acasă" 
vor ataca pentru că oaspeții e 
fac prea putta, iar ta deplasare 
se vor apăra — cît vor putea 
ȘI CUM VOR PUTEA — pentru 
acel punct salvator.

Am văzut echipe care au În
ceput jocul cu 6 apărători, eu 
„libero", cu doi fundași cen
trali ta fața Iul cu un altul „de 
acoperire" ta fața centralilor. 
Dar ta primele minute echipa a 
primit gol și toată această „tac
tică — redută" a căzut.

ta turul de campionat, oaspe
ții au cîștigat doar 
dar au pierdut 
de 100. Nu era mal
adoptarea unui joc complet, 
siguranță ta apărare, dar 
OFENSIV ta 
mingii 7 Firește că da. Numai ta 
modul acesta ar putea cîștiga fot
balul nostru, calitatea lui. Pen
tru aceasta este vorba de schim
barea unei mentalități. ȘI A 
PROCESULUI DE INSTRUIRE. 
Dacă se va lucra serios, și cu

•
Dina- 

ver 
Jocu-

35—11; 
Corvi-

Olt :
22—17

De abia s-au încheiat preli
minariile pentru C.M. din Spa
nia și iată că o nouă competi
ție, de mare interes, bate ta 
ușă : Campionatul Europei, a 
cărui tragere la sorți, de vi
neri, de la Paris, i-a hărăzit 
României o grupă preliminară 
deosebit de puternică, grupa a 
5-a, alături de reprezentativele 
Italiei, Cehoslovaciei, Suediei 
și Ciprului. Deci echipa noastră 
națională va trebui să înfrunte 
pentru calificarea ta turneul 
final din 1984 trei reprezen
tative aflate de regulă ta prim- 
planul fotbalului continental, 
ITALIA, CEHOSLOVACIA și 
SUEDIA, echipa Ciprului aflin- 
du-se sub nivelul celorlalte.

O grupă în care două dintre 
competitoare. Italia și Ceho
slovacia, au .deținut titlul de 
campioane ale continentului : 
ITALIA ta 1968, după finala 
repetată cu Iugoslavia (1—1 și 
2—0 la rejucare) și CEHO
SLOVACIA ta 1976 (7—5 după 
executarea loviturilor de la 11 
m, cu R.F. Germania). în plus, 
Cehoslovacia a mai ocupai, de 
două ori, locul III (1960 : 2—0 
cu Franța și 1980: 10—9 cu 
Italia, după executarea lovitu
rilor de la 11 m), iar Italia 
locul IV. firește în 1980. Cît 
despre Suedia, deși nu a ajuns 
decît o dată în faza superioară 
a întrecerii (eliminată ta 
sferturi de finală de U.R.S.S. 
cu 1—1 și 1—3 ta 1964), a re
prezentat întotdeauna o valoare 
în fotbalul european, o valoare 
de care ne-am dat și mai bine 
seama după dubla 
Dinamo București 
Gflteborg, încheiată 
rea formației din 
cel Mare după două tafrîngeri. 
Nu trebuie minimalizată nici 
formația Ciprului, deși la 
amintita tragere la sorți a fă-

cut parte din ultima grupă va
lorică europeană : un singur 
punct pierdut în fața acesteia 
contează foarte mult, mai ales 
ctad celelalte participante din 
grupă își rotunjesc golaverajul 
pe seama unei astfel de echipe 
(in trecuta ediție a prelimina
riilor C.E., reprezentativa noas
tră a terminat la egalitate,
1— 1, meciul de la Limassol și 
a cîștigat la București doar cu
2— 0; ta aceeași ediție. Iugo
slavia și Spania au cucerit cite 
4 p, iar golaverajul acestora ta 
partidele cu Cipru a fost 8—0 
și respectiv 8—1 !).

Dintre cele patru partenere 
de întrecere pentru C.E. 1984, 
Italia și Cehoslovacia sînt ca
lificate și ta turneul mondial 
din Spania, amîndouă ocupînd 
ta grupă locul II, Italia după 
Iugoslavia, Cehoslovacia după 
U.R.S.S., Suedia, reamintim, a 
fost a treia ta grupa prelimi
nară după Scoția și Irlanda de 
Nord, dar a terminat prelimi
nariile în forță, cu victorii ta 
ambele partide cu Portugalia, 
fiind trasă în jos doar de cele 
două egaluri cu ultima clasată, 
Israel. Cît despre 
fost de asemenea 
grupa sa, avtad în 
Franța, Irlanda și

Așadar, exceptînd reprezenta
tiva Ciprului, echipa României 
are adversare foarte puternice, 
cu care stat înregistrate pal

'Cipru, a 
ultima ta 

față Belgia, 
Olanda.

ROMÂNIEI!
marese defavorabile, calificarea 
pentru unul din cele 7 locuri 
vacante ta turneul final (cel 
de-al 8-lea fiind rezervat 
Franței prin regulamnet, ca 
țară organizatoare) 
atît de dificilă ca 
faza ultimă a C.M.

Dar care stat 
echipei României 
ediții ale 
pean 7 în 
în dauna 
Galilor și 
du-se în 
După un . . _ .
ria (1—1 la Budapesta, 2—2 la 
București și 1—2 la Belgrad) în 
care nu a fost inferioară ad
versarei sale, golul eliminării a 
fost primit în min. 88. Și ta 
1976 echipa României, în gru
pă cu Spania, Scoția și Dane
marca, a fost foarte aproape de 
calificare 
ta urma punctului cedat 
nemarcei (locul 4 ta grupă), la 
Copenhaga (0—0) și celui pier
dut pe teren propriu 1. 1 
Scoției (1—1 reușit de oaspeți 
ta min. 90 I), ambele 
cu Spania încheindu-se 
State.

Urmează, deci, o nouă probă 
de foc pentru fotbalul nostru 
care, de această dată, sperăm 
să fie foarte bine pregătită, ta 
pofida marii valori a noilor 
adversari.

Mircea TU DORAN

fiind tot 
șl pentru 
din Spania, 
rezultatele 

la ultimele 
campionatului euro- 

1972 a cîștigat grupa, 
Cehoslovaciei, Țării 
Finlandei, calficîn- 

sferturile de finală, 
triplu meci cu Unga-

pe care a pierdut-o 
Da

ta fața

partide 
la ega-

In seria I
confruntare

— I.F.K. 
cu elimina- 
Șos. Ștefan

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 

IANUARIE 1982
10

Ascoli — Roma
Cagliari — Avellino 
Catanzaro — Genoa 
Cesena — Como 

Bologna

Catania Verona

2 
X

1 
X
1

X
1
2

X
1 

X
1

X

I.
n.

ÎIL
IV.

V. Inter
VI. Napoli — Juventus 

VII. Torino — Milan
VIII. Udinese — Fiorentina

IX. Bari — Varese 
X.

XI. Cremonese — Lazio
XII. Perugia — Sampdoria 

XIII. Pescara — Foggia
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 856.172 LEL

10 partide, 
mai mult 
folositoare 

de 
apărare, dar și 

momentul posesiei

gtadul la jocul ofensiv, cum 
fac Universitatea Craiova, 
me șl Corvinul. 
găsi șl armele, 
lui pe atac.

Să sperăm că 
ptonat va aduce 
In acest sens t 
divizionarelor „A1 
da cu un asemenea record, în 
care 12 echipe să aibă golavera
jul negativ. Pentru că, așa cum 
spuneam golaverajul e ca șl 
Jocul—

atunci se 
mijloacele

cam-returul de
■ îmbunătățiri șl 
și câ întrecerea 
' nu se va sol- 

asemenea record.

Constantin A! EX5

DISPUTĂ PASIONANTĂ INTRE MINERUL GURA HUMORULUI Șl TEPRO IAȘI
Dintre echipele din nordul 

Moldovei, grupate în seria I a 
campionatului Diviziei „C“, 
s-au detașat, ta tur, din punct 
de vedere valoric, două echi
pe: Minerul Gura Humorului, 
care a terminat prima jumăta
te a competiției pe primul loc, 
și TEPRO Iași, aflată pe locul 
secund, la egalitate de puncte 
cu liderul. Aceste două forma
ții vor da, probabil, lupta de
cisivă pentru promovarea 
„B“. Evident, nu 
din acest finiș 
Pașcani, formație 
mai două puncte.

Minerul a preluat șefia 
riei după etapa a Xll-a și 
mai cedat-o rivalei el. TEPRO 
Iași, care fusese^ lider timo de 
opt săptămîni. 
ieșeană, care 
trecut se afla 
critătii. a fost 
toamnă revelația seriei. Mine
rul luîndu-i-o înainte. în cla-

sament. datorită golaverajului 
mai bun.

Privind subsolul clasamentu
lui. ne surprinde situația pre
cară a Nicolinei Iași (locul 15), 
care in campionatul trecut se 
afla in plutonul fruntaș. Locul 
16 ocupat de Integrata Pașcani 
este oarecum explicabil, fiind

9
stil ofensiv de joc și să forme
ze o apărare bună. în tur, cei 
mal buni jucători au fost Gro- 
saru, golgeterul echipei cu 9 
goluri marcate. Armeanca, Ia- 
vorenciuc și Franciuc. Dintre 
juniorii care au devenit titu
lari s-au remarcat S. Molocea 
și C. Schiopor. în tur, Minerul 
a avut doi jucători suspendați 
(pentru cartonașe galbene).

Clasamentul seriei, după Înche
ierea turului :

in
este exclusă 

nici C.F.R. 
aflată la

Retrospectivă

nu-

se-
n-a

Dealtfel. echipa 
în campionatul 

in zona medio- 
în sezonul de

Divizia „C**

o debutantă ta cam-vorba de 
piondt.

lată și 
liderului 
rului, echipă retrogradată 
Divizia ..B" 
antrenor ne loan Monu, 

al formației, care

un „miniportret* al 
Minerul Gura Humo- 

din 
Minerul îl are ca 

fost 
a 

reușit să imprime echipei un

Tomo RABȘAN

1. MIN. G. HUM. 15 10 1 4 33-13 21
2. TEPRO Iasi 15 9 3 3 31-18 21
2. «..F.R. Pașcani 15 9 1 5 23-15 19
4. Cet, Tg. Nț. 15 7 3 5 25-20 17
B. ASA C-lung 15 7 2 6 23-17 16
6. Foresta Fl. 15 7 2 6 25-19 16
7. Mln. V. Dr. 15 6 4 5 22-16 16
S. Met. Rădăuți 15 8 0 7 23-21 16
9. Met. Bot. 15 7 2 6 18-18 16

10. Sir. Bucecea 15 7 0 8 23-25 14
11. Cel. P. Nț. 15 7 0 8 20-27 14
12. Avintul Fr. 15 5 3 7 27-23 13
13. Cristalul Dr. 15 4 4 7 19-35 12
14. Cimentul Bez. 15 3 5 7 13-26 11
15. Nicolina lș. 15 2 6 7 10-22 10
16. Integrata Pș. 15 4 0 11 18-38 9



In prima manșă a C. C. E. de volei feminin SPORTIVI ROMÂNI INVITAȚI

DINAMO S-A ÎNTRECUT PE SINE,' 
DAR NU Șl PE URALOCIKA SVERDLOVSK: 1-3

LA UN TURNEU INTERNAȚIONAL DE JUDO

Așa cum bănuiam, sîmbătă 
seara, la prima manșă din pe
nultima fază a C.C.E. dintre 
echioele feminine Dinamo 
București și Uralocika Sverd
lovsk, în sala din șoseaua Ște
fan cel Mare a venit lume 
multă. Șl, deși favorita publi
cului, campioana noastră. a 
părăsit terenul învinsă: 1—3 
(—10, 11, —13, —6). cei pre- 
zenți nu au plecat din sala 
prea afectați. Firește, ar fi do- 

. rit ca dinamovistele să le ofe
re marea și plăcuta surpriză a 
victoriei (care, oricum, nu ar 
fi însemnat și certitudinea ca
lificării în turneul final al 
competiției), dar au trebuit să 
recunoască sportiv la sfîrșitul 
jocului că echipa campioană a 
U.R.S.S. dispune de un lot mai 
viguros și mai omogen valoric. 
Dar mai ales au constatat că 
echipa Doinei Ivănescu a pres
tat unul dintre cele mal bune 
jocuri ale sale din ultima vre
me. A luptat mai mult ca ori- 
cînd în toate compartimentele 
și nu a fost departe de un re
zultat care să reflecte mai 
exact realitatea jocului. Pentru 
că nu în puține rînduri dina
movistele și-au pus' adversare
le în evidentă dificultate. Ta
bela de marcaj a reflectat a- 
ceste perioade de bun randa
ment al jucătoarelor noastre. 
Așa. de pildă. în primul set 
bucurestencele au condus cu 
5—1. 6—2. 8—3, în cel de al 
treilea cu 6—3. 9—7 și 13—10, 
iar în cel de al patrulea cu 
5—3 și 6—4. după care au re
simțit puternic eforturile fă
cute pînă atunci.

Păcat că în finalul setului 
"trei campioanele noastre au 
slăbit atenția și ritmul, scăpînd 
printre degete victoria intr-un 
set în al cărui final păreau la 
un moment dat lansate, reali-

TURNEUL ZONAL DE ȘAH
(Urmare din pap. I)

na (Cehoslovacia), 13. Gyula 
Sax (Ungaria), 14. Vlastimil 

, Jansa (Cehoslovacia), 15. Mir
cea Pavlov (România), 16. Vic
tor Ciocâltea (România), 17. 
Joszef Pinter (Ungaria), 18. 
Petar Velikov (Bulgaria), 19. 
Aleksander Sznapik (Polonia), 
20. Istvan Csom (Ungaria), 2X. 
Ventislav Inkiov (Bulgaria), 22. 
Peter Lukacs (Ungaria).

Runda Inaugurală a debutat 
-cu un rezultat surpriză : ma
rele maestru Gheorghiu, avînd 
albele, a pierdut la maestru] 
internațional Lukacs. Trtr-o 
deschidere engleză reprezen
tantul nostru a comis o inexac
titate la începutul partidei, 
permițînd adversarului său să 
egaleze situația. Forțînd nejus- 
tificat în continuare Gheorghiu 
a intrat în dezavantaj și a ce
dat după întrerupere.

în schimb, o excelentă par
tidă de atac a cîștigat Șubă 
la Sax. Ftacnik 1-a învins pe 
Inkiov, Ribli pe Pavlov (ulti
mul a depășit timpul de gîn- 
dire la mutarea 31). Ambroz 
pe Jansa și Pinter (cu negrele) 
pe Spiridonov. Restul remize: 
Gheorghiev — Csom, Schmidt — 
Sznapik, Radulov — Velikov, 
Farago — Ciocâltea și Ghindă 
— Medu na.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
11—17 TENIS „Turneul campionilor", la New York
12 SCHI „Cupa Mondială" slalom (m) la Bad

W-essee (R.F.G.)
13 VOLEI C.C.E. (m) V.V.C. Verbunt — Dinamo ; 

Cupa cupelor (m) Real Madrid —
Steaua.

BOB „Cupa Mondială" (4 persoane) la Cer- 
vinia (Italia)

14 HANDBAL Cupa cupelor (f) Spartakus Budapes
ta — Terom Iași, la Budapesta

VOLEI C.C.E. (f) Uralocika Sverdlovsk — 
Dinamo

15 SCHI „Cupa mondială* fond 5 km (f). la
La Bresse (Franța)

15—17 Cupa Mondială la sărituri, la Satppnr©
16 FOTBAL Tragerea la sorți a grupelor în tur

neul final al C.M., la Madrid.
16 RUGBY ..Turneul celor cinci națiuni" : Irlan

da — Țara Galilor la Dublin : Scoția— 
Anglia la Edinburgh

16—17

SCHI „Cupa Mondială" — fond 15 km (m) la 
Le Brassus TElvetia)

SĂNIUȚE
„Cupa Mondială" coborîre, slalom (m) 
la Kitzbflhel (Austria)16 „Cupa Mondială" la Imst (Austria)16—23 AUTO „Raliul Monte Carlo"17 HANDBAL C.C.E. (f) Iskra Partizanske — Rulmen
tul Brasov la Topolcany (Cehoslovacia)

Unul din atacurile fulminante ale Irineî Petculeț depășește apă
rarea din ambele linii ale sextetului sovietic

Foto : Ion MIHAICĂ

zîrid faze de atac și apărare 
aplaudate la scenă deschisă. 
Putea fi 2—1 la seturi pentru 
dinamoviste, dar ulterioara lor 
lipsă de concentrare la prelu
are sau pase și de decizie în 
atac le-au îngăduit campioa
nelor sovietice să refacă, punct 
cu punct, handicapul și să cîș- 
ge cu 15-13. de la 10—13...

Totuși, cum arătam, Dinamo 
a dovedit un randament gene
ral îmbunătățit, remarcindu-sa 
în principal prin servicii difi
cile (îndeosebi Victoria Banciu, 
Irina Petculeț și Doina Moro- 
șan). prin blocaje eficiente pa 
centrul fileului. în zona de 
combinații, și uneori prin va
rietatea loviturii de atac (Ma
riana Ionescu și Doina Moro- 
șan). I-au lipsit însă, pentru a 
emite pretenții la victorie, 
constanta la recepția precisă a

Și runda a doua a turneului 
zonal de Ia Băile Herculane a 
fost foarte animată, cu patru 
partide decise în cele cinci ore 
regulamentare de joc. Din pă
cate, doi dintre reprezentanții 
noștri au pierdut în această 
reuniune. Victor Ciocâltea, în- 
tr-o poziție mai bună pe care 
o avea Ia Zoltan Ribli, a fă
cut o greșeală, a intrat în cri
ză de timp și a fost nevoit să 
cedeze. Mihai Ghindă a jucat 
neinspirat o ..sici1iană“ contra 
marelui maestru Gyula Sax, 
intrînd într-un final fără spe
ranțe. Două victorii cu negrele 
au obținut Radulov la Sznapik 
și Spiridonov la Velikov, răz- 
bunîndu-și eșecurile din prima 
rundă. Remize în partidele 
Jansa — Șubă. Pinter — Fara- 
go, Gheorghiu — Ftacnik, 
Csom — Schmidt șî Inkiov — 
Gheorghiev. S-au întrerupt în- 
tîlnirile Lukacs — Meduna și 
Pavlov — Ambroz, ambele în 
poziții apreciate ca fiind com
plicate.

După două runde conduce 
marele maestru ungur Ribli cu 
2 p, urmat de Ftacnik, Șubă si 
Pinter cu IV2 p.

Astăzi dimineață se reiau 
cele două partide întrerupte, 
urmînd ca după-amiază să se 
desfășoare runda a treia.

serviciului advers, un stil mai 
combinativ (coordonatoarea Mi- 
rcla Pavel neavind încă sufi
cientă experiență), dar mai 
ales un blocaj eficace pe zo
nele laterale, unde experta co
ordonatoare Loghinova a diri
jat de regulă atacul prin pase 
la semiînălțime sau întinse pe 
fileu, care surprindeau foarte 
adesea apărarea noastră... Ori
cum. se poate spune că Dina
mo s-a întrecut pe sine in 
acest meci. Cuplul de arbitri 
cehoslovaci Karel Dittingcr — 
Miroslav Ziak a condus satis
făcător echipele: DINAMO
BUCUREȘTI — Mariana Iones
cu, Victoria Banciu. Victoria 
Niculescu, Irina Petculeț, Ml- 
rela Pavel, Doina Moroșan 
(Corina Crivăț); URALOCIKA 
SVERDLOVSK — Akhaminova 
(Volkova), Loghinova (Kumi- 
ceva), Solovova, Makagonova, 
Razumova, Orlova. Returul, 
joi. la Sverdlovsk.

Aurelian BREBEANU

ALTE HECIURI
INTERNATIONALE DE VOLEI

• în turneul internațional 
de volei pentru juniori de la 
Sofia, echipa feminină a 
României a învins cu scorul 
de 3—1 (16, 8. -12. 15) forma
ția Bulgariei.
• Sîmbătă seara, la Sofia, 

In prima manșă din turul I al 
Cupei balcanice, echipa mascu
lină locală Minior Pernik a 
întrecut cu 3—0 (8, 4. 11) pe 
Explorări Baia Mare. Returul 
va avea loc în ziua de 16 ia
nuarie. la Baia Mare.

ECOURI DUPĂ TRAGEREA
LA SORJI IN C.E.

PARIS, 10 (Agerpres). — Cu 
prilejul tragerii la sorți a grupe
lor preliminare ale Campionatului 
european de fotbal, personalități 
ale soccerului continental au fă
cut corespondentului agenției 
France Presse declarații. Preșe
dintele U.E.F.A., Artemio Franchi, 
a spus printre altele ? „Sintem 
bucuroși că turneul final al C.E. 
se va disputa în Franța, țară cu 
vechi tradiții sportive4*.

Referindu-se la rezultatul ope
rațiunii propriu-zise. Enzo Bear- 
zot, antrenorul echipei naționale 
a Italiei, s-a arătat mulțumit 
de tragerea la sorți, caire a pla
sat formația sa în grupa a 5-a, 
alături de selecționatele Ceho
slovaciei, României. Suediei si 
Ciprului. „Cu toată valoarea re
cunoscută a participanților, a 
spus Bearzot, cred că avem șan
se să cîstigăm grupa. Ceea ce 
mă îngrijorează însă este lun
gimea competiției, pentru că 
facem parte dintr-o grupă cu 
cinci echipe, ceea ce înseamnă 
eă vom disputa opt partide. 
Programul nostru va fi foarte 
încărcat".

La rîndul său. Ron Greenwood, 
selecționerul formației** Angliei, 
a spus : „Tragerea la sorți este 
bună în ce ne privește. Am în
vins deja de două ori Ungaria, 
care va fi probabil principala 
noastră adversară", în timp ’ ce 
antrenorul deținătoarei titlului 
continental, echipa R.F. Germa

in zilele de 23, 24 și 25 ia
nuarie. Ia Paris va avea loc un 
puternic turneu internațional de 
judo, la care alături de spor
tivi din Japonia. Canada, Fran
ța. R. D. Germană, R. F. Ger
mania, U.R.S.S., Ungaria, Bul
garia, Cuba si Belgia, aa fost 
invitați să participe și judok*

CAMPI8MHLE IHEIMIIOIAIE DE ÎMI UE S.O.t.
NEW YORK (Agerpres). — La 

Gainesville au loc campionatele 
internaționale de înot ale S.U.A. 
(bazin de 25 m). In proba femi
nină de 200 m mixt, Petra 
Schneider (R.D. Germană) a în
registrat timpul de 2:10,60 (cea 
mal bună performanță mondia
lă). Pe locul doi s-a situat 
Tracy Caulkina (S.U.A.) cu 
2:11,21. Alte rezultate : 100 m
fluture (f) ; Carein Metschuk 
(R.D.G.) 59,58 ; 100 m bras (f) 
Ute Geweniger (R.D.G.) 1:07,66 ; 
100 m bras (m) Victor Davis 
(Canada) 1:01,36 ; 800 m liber 
(f) Petra Schneider (R.D.G.) 
8:17,32 (cea mal bună perfor
manță mondială) ; 800 m liber 
(m) Borut Petrfcl (Iugoslavia) 
7:53,46 ; 200 m liber (m) Peter 
Szmidt (Canada) 1:49,26; 100 m

„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS 
DE MASĂ ALE ANGLIEI
La Crawley, probele pe echi

pe ale campionatelor internațio
nale de tenis de masâ ale An
gliei au fost cîștigate de echi
pele secunde ale R.P. Chineze, 
Învingătoare în finale în fața 
primelor formații ale aceleiași 
țări, 3—0 la masculin, 3—1 la 
feminin. în finale la simplu vor 
juca : Jiang Jia-Liang — Sau 
Teng Yi (m), Cen Li LI — Sal 
L4 L4 (f), toți din R.p, chineză.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
INGEMAR STENMARK REVINE I

Proba de slalom uriaș din ca
drul „Cupei Mondiale" la schj 
alpin, desfășurată la Morzine- 
Avoriae (Franța), a revenit sue
dezului lngemar Stenmark, cro
nometrat In două manșe cu 
timpul de 2:34,04, urmat d« 
Pilii Mahre (S.U.A.) — 2:34,57
șl Maro QirardeUl (Luxemburg)
— 2:35.

Cu această victorie, lngemar 
Stenmark a ciștigat cea de-a 
63-a probă în „Cupa Mondială",
— prima din actuala ediție 1 — 
devenind astfel recordmanul 
succeselor In această competiție.

în clasamentul „Cupei Mon
diale" continuă să conducă 
americanul Phil Mahre. cu 155 p.

START IN „CUPA MONDIALA" 
LA SCHI NORDIC

La Kligenttial (R.D. Germană) 
s-a desfășurat prima probă fe
minină din cadrul actualei edi
ții a „Cupei Mondiale" la sehl 
nordic. Victoria a revenit schl- 

nia, Jupp Derwal, a declarat: 
„întotdeauna este dificil să fii 
favorit, șl de aceea vom aborda 
cu toată serslozitatea toate par
tidele, deși la prima vedere avem 
o grapă ușoară".

CUPA F.LF.A. SE AFLĂ LA MADRID
„Cupa F.I.F.A.", trofeul care 

răsplătește campionii mondiali, a 
fost adusă sîmbătă la Madrid, de 
la Buenos Aires, cu un avion spe
cial al companiei „Aerolineas Ar- 
gentinas". Cupa, din aur pur, 
cîntărind 5,75 kg, a fost trans
portată de pe Aeroportul Barajas 
al capitalei spaniole la sediul 
central al Băncii Spaniei, unde 
va fi păstrată pînă în seara zilei 
de 11 iulie, ziua finalei turneului 
final, cînd va £1 acordată cam
pioanei mondiale. Trofeul va mal 
apare în public sîmbătă 16 ia
nuarie, cu ocazia tragerii la sorți 
a grupelor preliminare ale „El 
Mundi aiului".

NOUA ZEELANDĂ - CALIFICATĂ
PENTRU TURNEUL FINAL AL C M.
Ieri, la Singapore, a avut loo 

meciul de baraj din preliminariile 
C.M. de fotbal dintre reprezenta
tivele Noii Zeelande și R.P. Chi
neze. victoria a revenit fotbaliș
tilor neozeelandezi cu scorul de 
2—1 (1—0).

Astfel, Noua Zeelandă este cea 
de a 24-a (și ultima) echipă ca
lificată pentru turneul final din 
Spania. 

din tara noastră, dovadă a re
cunoașterii valorii sportivilor ro 
mâni.

Vor face deplasarea la Paris 
Constantin Niculae, vicccampîo 
nul mondial șl campion euro
pean. Mihalache Toma, Miha 
Cioc și Simlon Topliceanu.

fluture (m) Alex Markovsch 
(U.R.S.S.) 53,93 ; 200 m liber ((
June Croft (Anglia) 1:57,95 
200 m mixt (m) BIR Barret 
(S.U.A.) 2:00 81. Ștafeta 4X100 n 
liber (m) S.U.A. 7:23,21.

TURNEE DE TENIS
O ÎN TURNEUL demonstrativ di 

la Rosemont (Illinois), John Me 
Enroe l-a întrecut cu 2—6. 6—3 
7—6 pe Jose Luis Clerc. Iar vi 
tas Gerulaitis a dispus cu 5—7 
6—3, 6—4 de Rie Năștase.
• NOI SURPRIZE au fost în 

regis-trate în cadrul competiție 
feminine de la Washington. Bar 
bara Potter a învins-o cu 7—6 
6—3 pe Andrea Jaeger, iar Anni 
Smith, care în primul tur riști 
gase la Tracy Austin, a între 
cut-o de data aceasta cu 6—3 
6—4 pe Pam Shriver. Alte re
zultate : Martina Navratilova - 
Bettina Bunge 6—1, 6—2 ; Sy Ivii 
Hanika — Bonnie Gadusek 6—2 
6—3. învingătoarele s-au califi- 
oat pentru semifinale.
• LA BIRMINGHAM în între 

cerile C.M. pentru proba d< 
dublu în semifinale s-au califi
cat cuplurile : McNamara - 
McNamee, Stewart — Taygan 
Gunthardt — Taroczy și Curran— 
Denton.
• REZULTATE IN „CUPA DA. 

VIS" : Asuncion : Paraguay — 
Peru 3—0; Hong Kong: Hon? 
Kong — Filipine 1—1 ; La Paz : 
Ecuador — Bolivia 2—0.

oarei cehoslovace Kveta Jeriova 
cronometrată pe 10 km în 33:59,1 
Cu o zi înainte, Jeriova ciștiga- 
se o cursă de 5 km la Muehll- 
eithen (R.D.G.) în 16:31,2.

CAMPIONATELE DE PATINAJ 
ARTISTIC ALE U.R.S.S.

Campionatele unionale de pati
naj artistic care se desfășoară 
la Leningrad au continuat cu 
proba de perechi- Victoria 3 
revenit cuplului alcătuit din 
Marina Pestovfi șl Stanislav Leo- 
novici. După disputarea progra
mului „scurt" pe primul loc la 
masculin se află Igor Bobrin, 
campion al Europei.

TURNEUL HOCHEIȘT1LOR 
SOVIETICI IN OLANDA

în continuarea turneului ps 
ca<re-l întreprinde In Olanda, re
prezentativa de hochei pe ghea
ță a U.R.S.S. a întrecut la Hee- 
renveen cu 9—2 (5—0, 3—1 1—1)
o selecționată locală. Au asistat 
3 MO de spectatori.

SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE C.E. DE TINERET

In urma tragerii la sor^i, me
ciurile din cadrul sferturilor de 
finală ale campionatului european 
de fotbal pentru echipe de ti
neret se vor disputa astfel: 
Franța — U.R.S.S.; Spania — 
R.F. Germania; Polonia — Anglia 
și Italia — Scoția. Primele echipe 
vor găzdui meciurile tur. Intîlni- 
rile tur-retur urmează să fie dis
putate pînă la 12 aprilie.

ALTE REZULTATE
• în etapa a 14-a a campiona

tului italian: Ascoli — Roma 0—1, 
Cagliari — Avellino 0—0, Catan
zaro — Genoa 1—0, Cesena — Co
mo 1—1, Inter — Bologna 2—1, 
Napoli — Juventus 0—0, Torino — 
Milan 2—4, Udinese — Fiorentina
1— 2. în clasament: Fiorentina 21 
p, Juventus 19 p, Roma șl Inter 
18 p etc.

© Turneul pe teren acoperit 
care are loc în sala Ț.S.K.A. 
Moscova a continuat cu alte me
ciuri. U.R.S.S. — Brazilia 2—2, 
U.R.S.S. II — R.F. Germania 3—0; 
Italia — Bulgaria 2—0. în clasa
ment pe primul loc se află echi
pa Braziliei cu 3 p.
• în turneul pe teren acoperit 

din Berlinul Occidental, Eintracht 
Frankfurt pe Main a învins cu
2— 1 pe Fenerbahce Istanbul și 
conduce în clasament, fiind ur
mată de echipa olandeză AZ ’67 
Alkmaar, care a întrecut cu 6—2 
pe Schalke 04
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