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DE SCHI ALPIN
Poiana Brașovului a revenit, 

normal, în atenția iubitorilor 
sporturilor de iarnă. Schiul și-a 
intrat în drepturi depline și, 
pînă spre sfîrșitul lunii martie, 
concursurile au o desfășurare 
non-stop. După întrecerile de 
săptămîna trecută, iată, înce-.

„CUPA DINAMO"
cial pentru bărbați și femei; 
care se vor disputa după ur» 
mătorul program : marți, sla
lom uriaș seniori, miercuri, sla
lom special senioare și seniori, 
iar joi, slalomul uriaș pentru 
senioare. Deși programată ini
țial, proba de coborîre, după

FLUX ÎNNOITOR DE TINEREȚE

LA LOTUL MASCULIN DE HANDBAL
• Performantele toamnei ’iii, stimulent pentru pregătiri Intensive • La orizont: 

„Trofeul spania"; meciurile cu selecționatele Cehoslovaciei și Poloniei
Unul dintre momentele de 

vîrf ale tricolorilor, în sezonul 
internațional al acestei ierni, 
îl constituie, fără îndoială, par
ticiparea la turneul final al ce
lui de- la X-lea campionat al

cate dintr-un total de aproape 
5OX de aspirante — se pregă
tește asiduu. Deviza sub care 
se desfășoară preparativele, în
cepute încă din toamna trecu
tă, este „calificarea pentra

trenamentelor tricolorilor, _ am 
avut cîteva surprize plăcute. 
Mai întîi, revederea cu antre
norul Nicolae Nedef, surîzător: 
„Am suportat bine operația, Ia 
spitalul Panduri, și datorită în
grijirilor din partea personalu
lui medical și iscusinței ~ dr. 
Dragoș Momiccanu — cărora 
le mulțumesc din inimă — ia- 
tă-mă, în timp record, din nou 
printre colegii mei, paintre 
sportivi". Apoi, între membrii 
lotului i-am văzut pe cîțiva 
t’neri din formația secundă, 
promovați după evoluțiile 
celente avute la „Trofeul 
Carpați" și la Campionatul 
Balcanic : portarul Mihai RedI, 
jucătorii de cîmp Dumitru 
Berbece și Liviu Jianu. Și, în 
fine, cooptarea lui Cezar Nica 
în colectivul de tehnicieni, ală-

Hristache NAUM

(Cqntlnuare in pap. 2-3)

O parte dintre membrii lotului 
meniul de ieri

masculin de handbal la antrena- 
Foto : I. MIHAICA După derbyul Steaua

lumii la handbal masculin, 
programat între 23 februarie și 
7 martie In R. F. Germania. 
Reprezentativa României — ca 
și celelalte 15 formații califi-

J.O. de 
venirea 
miere al campionatelor 
diale".

Particlpînd la reluarea

la Los Angeles șl re- 
pe podiumul de pre- 

mon-

an-

TRAGEREA LA SORȚI ÎN CUPELE EUROPENE 

DE HANDBAL FEMININ
Rulmentul Brașov—Hypobank St. Poelten (C.C.E.) și Știința
Bacău-Egle Vilnius („Cupa F.I.H.") Io sferturi de finale

(Amănunte în pag. a 4-a)

ALEXANDRU MANTA

pînd de azi, pîrtiile din Postă
var vor primi pe cei mai buni 
schiori alpini care-și vor dispu
ta întîietatea în tradiționala 
„Cupă Dinamo".

întrețErs”. se anunță extrem 
de interesantă* și ea -constituie 
o primă trecere în revistă a toF 
ceea ce are mai bun la această 
oră schiul nostru de perfor
manță, mai ales că nu peste 
multă vreme cei mai merituoși 
dintre ei vor participa la cîteva 
importante concursuri interna
ționale. In programul „Cupei 
Dinamo" sînt prevăzute curse 
de slalom uriaș și slalom spe-

cum ne-a informat secretarul 
adjunct al federației de specia
litate, Ștefan Sava, nu va mal 
avea loc din cauza stratului 
insuficient de zăpadă de pe pir- 
tia Lupului...

Toți cei aflați în aceste zile 
Ia’Pofesa Brașov îl vor putea 
urmări Ia lucru pe .toți frun
tașii schiului nostru alpin. Nu 
vor lipsi de la startul curselor 
Ion Cavași, Vili Podaru, Ale
xandru Manta, Csaba Portik. 
Dan Frățilă, Dorin Dinu, Mihal 
Biră, Alin Năstase, Zsolt Ba- 
lasz. Daniela Uncrop, Erica Co- 
drescu ș.a.

Dinamo la baschet

PROBLEMELE MECIULUI,
PROBLEMELE LOTULUI NAȚIONAL

echi- 
Dina- 
larga 

in

Meciurile derby dintre 
pele masculine Steaua și 
mo au reliefat, din nou, 
popularitate a baschetului 
rîndul amatorilor de sport din 
Capitală, dovadă fiind, în acest 
sens, faptul că, în ambele zi
le, sala Floreasca s-a dovedit 
nejncăpătoare pentru numeroșii 
spectatori veniți să urmărească 
disputele acestor fruntașe, ceea

în anul competițional 1981

SPORTIVII JUDOKA ȘI-AU DEPĂȘIT APROAPE 
TOATE OBIECTIVELE

PREVĂZUTE I
Pe tabloul de onoare — cel 

al laureaților — la competițiile 
importante de judo ale anului 
1981 și-au înscris numele — 
spre meritul lor — și sportivi 
români. Sîntem. așadar, pe de
plin îndreptățiți să subliniem 
chiar la începutul acestui co
mentariu retrospectiv că repre
zentanții noștri și-au îndepli
nit, iar de cele mai multe ori 
chiar deoășit obiectivele pro
puse înaintea starturilor res
pective. Iată și argumentele. 
Să începem cu campionatele 
mondiale (Maastricht. Olanda), 
cea mai mare competiție a a- 
nului trecut, ediție, dealtfel, cu 
un număr record de participa
re (sportivi din 59 de țări), 
unde se aștepta că unul din 
cei 4 judoka români înscriși să 
obțină o medalie de bronz, 
ceea ce ar fi marcat și primul 
succes al sportivilor noștri la 
asemenea confruntări. în final 
însă cei 8000 de spectatori o- 
landezi aflati in tribune, buni 
cunoscători ai judo-ului. au a- 
plauăat excelenta comportare 
a semiușorului român Constan
tin Niculae, care cucerea me
dalia de argint.

La camoionatele europene 
(Debrețin. Ungaria) rezultatele 
înregistrate de sportivii noștri 
au denăsit. de asemenea, obi
ectivele oropuse (două medalii, 
una de argint si alta de bronz). 
Laurii de învingător i-au reve-

nit lui Constantin 
Niculae, noul cam
pion continental al 
semiușorilor. Re
marcabil s-au mai 
comportat Arpad 
Szabo (medalie de 
argint la categoria 
superușoară) și Si- 
mion Toplicean 
(medalie de bronz 
la categoria ușoa
ră). La un pas de 
podiumul de onoa
re s-a aflat șl 
mijlociul Mihala- 
clie. Toma, clasat 
pe locul 5. în ur
ma acestor rezul
tate. deși prezentă 
cu numai 5 spor
tivi, România s-a 
situat pe locul 4 
atit in clasamentul 
pe puncte cit și in 
cel pe 
înaintea 
de țări, 
care unele cu ve
che tradiție și cu 
reputație în acest 
sport, ca Olanda. 
Anglia, Austria. Belgia, R. D. 
Germană, R.F. Germania. Iu
goslavia ș.a.

In fine, la campionatele bal
canice, la campionatele europe
ne de juniori și la turneul 
„Prietenia". sportivii români 
și-au depășit, de asemenea, a-

medalii, 
altor 21 

printre Festivitate de premiere la categoria semi- 
ușoară. Pe cea mai inaltă treaptă a podiu
mului de onoare al campionatelor europene 
de la Debrețin — Constantin Niculae

proane toate obiectivele 
puse.

Acest bilanț remarcabil 
nează drumul ascendent.

pro-

jalo-
oro-

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. 2-3)

ce ne determină să propunem 
ca pe viitor aceste partide — 
de mare atractivitate — să fie 
găzduite de Palatul sporturilor 
și culturii. Referitor la întîlni- 
rile propriu-zise. vom mențio
na că ele au confirmat. în 
mare măsură, așteptările, în 
primul rînd datorită ambiției 
cu care și-au apărat șansele 
jucătorii ambelor echipe și pa
sionantei evoluții a scorului în 
două meciuri cu rezultate de
cise, în ultimele secunde. în 
favoarea steliștilor. Aceștia 
s-au distanțat în clasament, 
dar lupta pentru titlu rămîne 
deschisă, deoarece pină la în
cheierea Diviziei „A“ mai sînt 
de disputat șase jocuri Steaua 
— Dinamo, precum și alte in- 
tîlniri în care cele două pro
tagoniste pot avea surprize.

Dincolo, însă, de reușita pro
pagandistică a partidelor res
pective. meciurile trebuie pri
vite și prin prisma perspectivei 
lotului național care va lua 
parte (în luna mai, în Portu
galia) la grupa „B“ a campio
natului european. Or, ținînd 
seama că la Steaua și Dinamo 
au evoluat componenții de ba
ză ai selecționatei României, o 
succintă analiză a întîlnirilor 
respective devine elocventă și 
pentru baschetbaliștii din lot. 
Interpretînd datele statistice 
(foaia românească de arbitraj, 
reintrodusă recent, se dove
dește de mare utilitate și spe
răm că antrenorii si jucătorii 
o vor aprecia — și folosi — ca 
atare), vom constata, de pildă, 
că procentajele aruncărilor din 
acțiune nu s-au ridicat nici 
măcar la un nivel satisfăcător. 
Steaua a realizat în nrimul joc 
50.80% (59 de încercări, 30 de 
coșuri înscrise), iar in al doi
lea 45.70% (59—27) ; Dinamo : 
50% (66—33) si respectiv 46% 
(50—23) Dacă procentajele nu

Fl. Ermurache a avut un a- 
port important la cele două 

victorii ale echipei Steaua

sînt mulțumitoare, ce să mal 
vorbim de numărul aruncărilor 
la coș, în mod evident mult 
prea mic față de evoluția bas
chetului modern care nu con
cepe ca o echipă să nu încer
ce coșul de cel puțin 80 de orii 
Din păcate, nici Steaua și nici 
Dinamo nu s-au apropiat de a- 
ceste cifre, si aceasta nu nu
mai pentru că ritmul lor de 
joc a fost de cele mai multe 
ori lent (preocuparea principa
lă axîndu-se asupra acțiunilor 
poziționale), ci — și aceasta 
este cea mai supărătoare con
statare — pentru că au fost 
comise inadmisibil de multe 
greșeli de tehnică (mai ale»

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

MECIURI AMICALE ROMANIA - UNGARIA 
DE BASCHET MASCULIN

In cadrul pregătirilor și a 
jocurilor de verificare pe care 
le efectuează în vederea par
ticipării la grupa „B“ a cam
pionatului european. selecțio
nata masculină de baschet a 
României va susține două me

ciuri amicale în compania e- 
chipei Ungariei.

Cele două partide vor avea 
loc în zilele de 8 și 9 februarie 
în Sala sporturilor din Arad, 
în fiecare zi jocul începînd de 
la ora 18.



DIVIZIA „A"
ZoidiUii ștcianovicl conduce in topul ciicaciiâfii
în clasamentul Diviziei „A" 

de handbal feminin s-au pro
dus cîteva modificări după eta
pa a IV-a. Dacă formațiile mol
dovene Știința Bacău și TEROM 
Iași continuă să ocupe locurile 
I și II, avind același număr de 
puncte, în schimb, locurile III 
și IV au fost „oferite" Univer
sității Timișoara (de către Mu
reșul) și Progresului București 
(de către Hidrotehnica). Fi
rește, și această ierarhie se va 
schimba, mai ales că Rulmen
tul Brașov are de susținut două 
meciuri restante, iar Hidroteh
nica și Universitatea Cluj-Na
poca — cite unul.

Publicăm, de asemenea, topu
rile eficacității și arbitrilor.

0 NOUA UNITATE DE PERFORMANTA:

TOPUL EFICIENȚEI
(după 4 etape)

1. Zoranca Ștefanovici (Univ. 
Timișoara), 34 goluri (nu a ju
cat o etapă) ;

2—3. Rodica Grigoraș (Con
fecția București) și Maria Man
ta (Progresul București) — ci
te 30 ;

4. Larisa Cazacu (Constructo
rul Baia Mare) 29 ;

5. Iuliana Dimofte (Hidroteh
nica Constanța) 28 (3 etape) ;

6—7. Maria Tor6k (Știința 
Bacău) și Maria Dorgo (Mu
reșul Tg. Mureș) — cite 28 ;

8. Dorina Damian (Universi
tatea Cluj-Napoca) 24 (3 eta
pe) ;

9. Angela Avădanei (TEROM. 
Iași) 24 ;

10. Eva Gaal-Mozsi (Știința 
Bacău) 23.

TOPUL ARBITRILOR
1. R. ANTOCHI — H. BOS- 

CHNER (Brașov) 10 ;
2—4. C. Căpățînă — Tr. Mi- 

halașcu (Buzău) 9 ; N. Danie- 
leanu — I. Radulescu (Plo
iești) 9 ; Gh. Șandor — Fr. La- 
komzik (Oradea) 9 ;

5. R. "
(Buzău) 8,66 ;

. 6—8. Gh. Lungu — C. Bening 
(Brașov) 8 ; C. Cristea — Gh. 
Dumitrescu (Constanța) 8 ; I. 
Manoliu — St. Ocneanu (Si
biu) 8 ;

9. D. Purică — V. Erhan (Plo
iești) 7,50 ;

10—11. N. Iancu — N. Du
mitru (Buzău) 7 ; Alex. Vîrto- 
peanu — Șt. Georgescu 
rești) 7 ;

12—13. Th. Curelea — 
nesr.u (București) 6 ; A.

TENIS CLUB
telefon)-

a

Iamandi Tr. Ene

(Bucu-

I. Pău- 
Isop — 

M. Tănăsescu (Pitești) 6.
CLASAMENTUL

1. ȘTIINTA BC. 4 4 0 0 107- 69 12
2. TEROM 4 4 0 0 103- 74 12
3. „U“ Timișoara 4 3 0 1 94- 83 10
4. Progr. Buc. 4 2 11 76- 76 9
5. Mureșul 4 2 0 2 85- 77 8
6. Hidrotehnica 3 2 0 1 66- 61 7
7. C.S.M. Sibiu 4 10 3 80- 86 6
8. Text la 4 10 3 79- 95 6
9. Constr. B. Mare 4 10 3 81-104 6

10. Confecția Buc. 4 0 13 73- 95 5
11. Rulmentul Bv. 2 10 1 43- 39 4
12. Univ. Cj.-Nap. 3 0 0 3 55- 83 3

TIMIȘOARA (prin
Un eveniment remarcabil 
avut loc. sîmbătă, pentru iubi
torii „sportului cu racheta": 
înființarea Tenis-CIubuIui Ti
mișoara, unitate de perfor
manță care va funcționa pe 
lingă C.J.E.F.S. Timiș. Stimu
lați de competițiile mari găz
duite anul trecut în municipiul 
de pe Bega (cele două partide 
din cadrul „Cupei Davis", sus
ținute de echipa României cu 
Brazilia și Argentina), ca și de 
tradiția tenisistică a munici-

LA DEVA Șl HUNEDOARA,
„CUPA UNIRI!"

te-Sezonul competițional de 
nis pe teren acoperit debutea
ză cu o întrecere de tradiție; 
„Cupa Unirii". Meciurile vor 
fi găzduite de Sala sporturilor 
din Deva (seniori) și de cea 
din Hunedoara (juniori și juni
oare). Luni au avut loc me
ciuri de calificare, urmînd ca 
astăzi, de la ora 8, să se dis
pute partidele de pe tablouri.

La seniori. printre alții, 
și-au anuntat participarea Du
mitru Ilărădău, Laurențiu 
Bucur, Liviu Mancaș, Cristinel 
Ștefănescu. Competiția se 
inch»’’

TIMISOARA*
piului, organele locale și Fede
rația română de tenis au pus 
la indemîna copiilor, a tinere- 

' tului, acest splendid club spe
cializat, al doilea din țară după 
Tenis Club București.

Aflați la Timișoara pentru o 
scurtă perioadă, membrii lotu
lui național de tenis — . care 
se pregătesc în vederea întîlni- 
rii de „Cupa Davis" cu repre
zentativa Chile, din luna mar
tie — au evoluat, în sala de 
sport „Olimpia", în cadrul a 
două partide demonstrative, 
încheiate cu rezultatele: Florin 
Segărceanu — Dumitru Hără- 
dău 7—9, 7—5 și Adrian Mar- 
cu — Laurențiu Bucur 6—2, 
6—0.

Președinte al clubului a fost 
ales ing. Gheorghe 
vicepreședinte este 
iubitor al 
câtor de 
Zavatschi. 
este Puiu 
nei centrale și a altor 
terenuri cu suprafață rapidă, 
sînt în curs de amenajare 
în Parcul rozelor, unde 
situată unitatea — și două 
renuri cu zgură, astfel că 
nis-clubul timișorean va
veni și un atractiv centru 
pregătire în vedere- ■ 
QÎ *- “

Tîrpe, iar 
un mare 
fostul ju- 
Waldemar 

clubului

sportului, 
handbal
Secretarul ___

Rânja, In afara are- 
două

ACTUALITATE
„CUPA BRASOVIA" a

(
Duminică, în ultima zi a I 

„Cupei Brașovia" la schi fond, I 
au avut loc întrecerile de șta- < 
fetă la care au participat 87 de 
echipe de la copii la juniori 
mari, în timp ce senioarele și 
seniorii și-au mai disputat o 
cursă individuală. REZULTA- d
TE, 3X3 km fete: 1. CSȘ Di- (
namo Brașov 40,05, 2. CSȘ ț
Miercurea Ciuc 41,03. 3. CSȘ r
V. Dornei 42,25; 3X5 km băieți; t
1. CSȘ Rîșnov 53,15. 2. CSȘ V. r
Dornei 54,30, 3. ASA Brașov 6
56,28; 3X3 km junioare II: 1. r
CSȘ Bistrița Năsăud 37,03. 2. I
CSȘ Brașovia 37,09. 3. CSȘ 6
Rîșnov 38,23; 3X5 km junioare c
î: 1. Tractorul 1 h 02,22, 2. CSȘ I
Predeal 1 h 04,36, 3. CSȘ I
Gheorgheni 1 h 06.57; 3X7 km (
juniori mici: 1. CSȘ Gheor- 1
gheni 1 h 18.23. 2. CSȘ Predeal C
1 h 20,02, 3. CSȘ Miercurea c
Ciuc 1 h 20,10; 3X10 km ju- 8
niori mari: I. Dinamo I 1 h d
40,30, 2. ASA 1 h 41,30 3. Di- t;
namo II 1 h 44,10; 5 km seni- 7
oare : 1. Elena Urs-Oncioiu n
(Tractorul) 18,45. 2. Emilia n
Raus (Dinamo) 19,25, 3. Adri-

■rX.

este 
te- 

Te- 
de- 
de

■>t t 
o 
r

?e a campionatu- 
de judo pentru 
ret. Iată cîteva 
a corespondenții

r.k,ftatilCa 
_ ...pCl naționale și, firește, 
de îndeplinirea obiectivului pe 
care și l-au fixat.

— Spuneți-ne, tovarășe Nî- 
colae Nedef : care ar 
cluziile sezonului de 
al anului 1981 ?

— Cred că evoluțiile 
sfîrșitul anului trecut pot 
însemne pentru noi un stimu
lent real, 
potențial 
care i-a 
„Trofeul ...
două prețioase victorii în fața 
puternicelor reprezentative ale 
Uniunii Sovietice și Poloniei, 
să repurteze primul succes în 
Campionatul Balcanic, după ce 
* depășit selecționata Ti^-osla- 
vlei, să realizeze o victorie și 
un egal cu Elveția tn depla
sare, să cîștige turneul Interna
țional de la Bilbao, învingînd 
— printre altele —, net, for
mația Cehoslovaciei.

— Dar 
jocul?

— Am 
piat de 
privește 
firește — acțiunea continuă la 
intensitate sporită, a crescut 
capacitatea de luptă a echipei.

— Care este lotul de jucători 
cu care intrați în ultima linie' 
dreaptă a pregătirilor ?

— Rad» Voina, Nicolae Mun
tean», Alexandru Buligan, Mi
hai Redl, Cezar Drăgăniță, 
Corne! Dură», Dumitru Berbe
ce, Marian Dumitru, Mircea 
Grabovschi, Vasile Stingă, Tu
dor Roșea, Ion Tase, Măricel

ti con- 
toamnă

de la
să

Echipa a ajuns I* un 
competitiv, Ia o forță 

permis să cîștige 
Carpați", obținînd

în ceea ce privește

obținut un grad apro- 
necesități în ceea ce 
omogenizarea, dar —

S

„CUPA DE IARNA“ 
LA TIR REDUS
La sfîrșitul săptămînii tre

cute, la poligonul bucureștean 
Dinamo s-a desfășurat con
cursul republican de tir de la 
10 - metri, pentru juniori și ju
nioare, dotat cu: „Cupa de iar
nă". Rezultatele nu s-au ridi
cat, din păcate, la nivelul scon
tat. Concursul s-a desfășurat în 
două manșe.

REZULTATE TEHNICE (cu
mularea celor două concursuri): 
pușcă, 10 metri, juniori: 1. I. 
Joldea (Dinamo) 1120 p, 2. V. 
Dinu (Steaua) 
Tîrtan (Steaua) 
re: 1. Daniela 
Focșani) 736 p, 
tria (Dinamo) 728 p. 3. Aurelia 
Toader (Steaua) 723 p; pistol, 
10 metri, juniori: 1. G. Crista- 
che (Dinamo) 1123 p, 2. O. Vi- 
șan (Dinamo) 1116 p, 3. V. Po
pa (C.S.U. Brașov) 1115 p ; ju
nioare: 1. Elena Macovei (Di
namo) 718 p, 2. Camelia 
Tudor (Dinamo) 707 p, 3. Au
relia Gîlcu (Steaua) 690 p.

Juniorii au executat 60 de 
focuri într-o manșă, iar Juni
oarele. cite 40. (Cornel FO- 
POVICI-coresp.).

1114 p, 3. V. 
1111 p; junioa- 
Toader (Unirea
2. Florina Pe-

competiții 
sînt ele ? 
ianuarie, e-

ae vfe+î ffcare. Care
— între 26 și 31 

chipa României va evolua la 
„Trofeul Spaniei", alături de 
reprezentativele Uniunii So
vietice, Cubei, Japoniei, R. P. 
Chineze și Spaniei. Importan
tă este întîlnirea cu formația 
U.R.S.S. și cea cu selecționata 
Cubei, componentă și ea a gru
pei „D“ a C.M. La 6 și 8 fe
bruarie vom susține două par
tide amicale cu reprezentativa 
Cehoslovaciei, la Ploiești și 
București, iar Ia 14 și 15 fe
bruarie vom încheia 
intiinirilor de verificare 
compania selecționatei 
niei, meciurile fiind 
mate tot in sălile din 
și București.

— Pe dv„ tovarășe 
Pană, am să vă rog să 
zentați obiectivele imediate ale 
pregătirii.

— Pregătirile cresc în inten
sitate. Lucrăm cu sîrg Ia reali
zarea unei omogenități care să 
permită echipei să se exprime 
Ia potențialul maxim atît în a- 
tac cit și în apărare. în pri
vința eficienței ofensive vrem 
să alăturăm forței cunoscute a 
lui Vasile Stingă și Marian 
Dumitru și pe cea încă insu
ficient valorificată a Iui Mări
cel Voinea, Cornel Durău, A-

serialul 
în 

Polo- 
progra- 
Ploiești

Lascăr 
ne pre

.__XLOv cț~
. u.uiua) sau cu stiluri di

ferite de joc (Cuba, Japonia, 
R. P. Chineză) ne vor ajuta 
să constatăm stadiul atins și 
necesitățile de pregătire în pe
rioadele următoare.

Dr. Constantin Șerpe ne pre
zintă un „buletin medical" 
tocmai îmbucurător :
Voinea, Radu Voina și Cezar 
Drăgăniță — afccțuni 
cu posibilități de recidivă, Io
sif Boroș — fractură, fără de
plasare, de metatars Ia 
ciorul drept, 
— disjuncție 
Tudor Roșea 
postîntindere 
adductor drept. Toți sînt sub 
supraveghere medicală și în 
curs de tratament, sperindu-se 
recuperarea rapidă".

Așadar, ca și înaintea mon
dialelor dinz’78, un val de ac
cidentări scoate din circuitul 
preparativelor — pentru pe
rioade mai lungi sau mai 
scurte de timp — numeroși 
membri ai lotului. Ar fi deo
sebit de util dacă s-ar depista 
cauzele acestor traumatisme.

Oricum, atmosfera la 
național de 
sportivii și 
laolaltă pe 
pregătirilor, 
nu numai dorință de a ajunge 
la forma sportivă maximală, ci 
și înaltă responsabilitate.

II

nu 
„Măricel

cronice

pi- 
Alexandru Folkcr 
sierno-clavictiiară, 
— sechele algice 
mușchi marele

lotul 
handbal este bună, 
antrenorii apăsînd 
pedala accelerării 
ceea ce dovedește

ILNISMANI români
ÎN „CUPA START"

Intre 26 ianuarie și 1 februa
rie va avea loc la Sofia o a- 
tractivă competiție de tenis pe 
teren acoperit : „Cupa Start", 
organizată de cunoscuta revis
tă ilustrată din capitala Bul
gariei. La întreceri vor lua 
parte și tenismanii români Du
mitru Ciucă, Dore! Pop, Alice 
Dănilă și Ileana Cristina Tro- 
can.

...„vtriiJL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ. Confirmînd buna sa 
pregătire, formația C.S.M. Bor- 
zești a obținut victorii nete în 
toate partidele : 7—0 cu C.S.ș.
Unirea Focșani, 6—0 cu C.S.O. 
Muscelul Cîmpulung, 6—1 cu 
C.S.Ș. Unirea Iași, 5—2 cu Con
structorul M. Ciuc și 6—1 cu 
C.S.Ș. Energia București. Astfel 
echipa din Borzești — neînvinsă 
nici după această .etapă — s-a 
situat pe primul loc în clasa
mentul final. Unirea Iași, spre 
deosebire de prima etapă cînd a 
ocupat locul 4, a avut de astă 
dată o bună comportare cîștigînd 
4 din cele 5 partide susținute : 
4—1 cu Energia București, 4—3 
cu Constructorul, 7—0 cu Unirea 
Focșani și 4—3 cu C.S.O. Musce
lul. Iată clasamentul în conținu-
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SPORTIVII JUDOKA ȘI-AU DEPĂȘI
(Urmare din pag. 1)

greșul înregistrat de sportivii 
în kimono. Firește, frumoasele 
rezultate obținute sînt rodul 
muncii entuziaste a sportivilor 
care au îndrăgit judo-ul, a teh
nicienilor și antrenorilor lor, a 
activiștilor federali și nu în 
ultimul rind a condițiilor de 
pregătire de care dispun.

Competițiile interne, deși 
tine la 'număr, au angrenat 
tuși mii și mii de copii, 
niori. tineri șl seniori. La 
apreciabil nivel tehnic
disputat finalele pe tară ale 
„Daciadei" și cele ale con-

pu- 
to- 
iu- 
un

s-au

în C. N. de baschet feminin

U“ CLUJ-NAPOCA, DUBLA VICTORIE ASUPRA POLITEHNICII BUCUREȘTI
CLUJ-NAPOCA, 18 (prin te

lefon). Campioana țării — e- 
chipa Universitatea din locali
tate — a repurtat victoria in 
ambele partide susținute în 
fața formației Politehnica 
C.S.Ș. 2 București, în cadrul 
turului al doilea al campiona
tului național de baschet femi
nin. în primul meci, clujence- 
le au avut de înfruntat o re
plică dîrză din partea bucu- 
reștencelor. dar pînă la sfîrșit, 
grație faptului că Viorica Jur
că a „păzit-o“ foarte bine pe 
Mariana Bădinici, iar Magda
lena Pali a avut o comporta
re de excepție, „U“ a învins 
cu scorul de 70—65 (32—35). A 
doua zi, baschetbalistele pregă
tite de antrenorul N. Martin 
au insistat asupra contraatacu
lui, care le-a adus victoria la 
un scor concludent: 85—56 
(45—33). De menționat că în

ambele partide nu a jucat Ma
ria Roșianu (Politehnica), ac
cidentată. Au înscris: Pali 
33+23. Anca 12+16, Prăzaru- 
Mathe 8+18, Popa 5+11, Jurcă 
4+2, Bolovan 4+15, Merca- 
Bagiu 2+0, Mangu 2+0 pentru 
Universitatea, respectiv 
18+14, Zidaru 10+9, 
15+11, Chvatal 12+8, 
7+0. - - -
Keresztesi 0+2, 
Uie

Pîrșu 
Bădinici 

Tocală 
Radu-Nctolitzchi 3+3, 

Ioneseu 0+7,
0+2.

Mircea RADU, coresp.

» După 15 meciuri susținute 
fiecare echipă. în fruntea 

clasamentelor Diviziei „A" de 
baschet masculin se află — ne
învinse 
băieți și Universitatea 
Napoca la fete, ambele 
actualele deținătoare ale 
rilor de campioane ale 
Iată clasamentele la zi:

de '1

echipele Steaua la
Cluj- 
fiind 
titlu- 
țării.

DUPĂ DERBYUL STEAUA
(Urmare din pag. I)

mingi scăpate sau pasate 
adversar). Este adevărat, 
asemenea partide nervii 
mai încordați, emotivitatea 
crește, dar efectele negative 
ale acestei stări pot fi elimi-

la 
la 

sînt

nate (sau măcar diminuate) în 
condițiile unei pregătiri adec
vate. Sperînd că problema va 
sta în atenția antrenorilor, vom 
sublinia — în încheiere — evo
luția bună (mai ales sîmbătă) 
a lui Marian Braboveanu (Di
namo), a cărui prezență in re-

categorii 
primele 
din nou. 
bucureș

MASCULIN,
1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. C.S.U. Brașov
4. Rapid Buc
5. IMUAS B. M.
6. I.C.E.D. BUC.

GRUPA 7—12: 
Farul C-ța 
„U“ Cj.-Nap. 
Urbis Buc. 
Dinamo Or. 
C.S.U. Sibiu 
Carpați Buc.

7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

GRUPA 1—6
15
15
15
15
15
15

15 0 I486: 988
12 3 1367: 978
10 5 1147:1141
8
7
6

7
8
9

1103:1093 
1035:1221 
1152:1276

30
27
25
23
22
21

15
15
15
15
15
15

7
7
9

10
11
14

1165:1190
1129:1129 
1166:1282 
1082:1158 
1165:1274 
1055:1322

23
23
21
20
19
16

8
8
6
5
4
1

FEMININ, grupa 1—6:
1. „U“ CJ.-NAP., 15 15 0 1347: 808 30
2. Polit. Buc. 15 12 3 1119: 919 27
3. Voința Buc. 15 11 4 1080: 822 26
4. Olimpia Buc. 15 10 5 853: 894 25
5. Univ. Tim. 15 6 9 896: 992 21
6. Comerțul 15 6 9 952:1076 21

GRUPA 7—12:
7. Prog. Buc. 15 10 5 996: 944 25
8. Crișul Or. 15 7 8 1082: 900 22
9. Voința Bv. 15 6 9 910:1081 21

10. C.S.U. PI. 15 4 11 946:1083 19
11. Mobila S.M. 15 3 12 872:1061 18
12. Carpați 15 • 15 787:1260 15

cursului republican pe 
de greutate. Pentru 
două locuri s-au aflat 
în duel dinamoviștii 
teni (antrenori Iacob Codrea, 
Ghcorghe Nache) și cei brașo
veni (antrenor Vasile Alexan
dru). Spre deosebire însă de 
alți ani, în 1981 s-au apropiat 
foarte mult de dinamoviști 
sportivii de la Carpați Mîrșa 
(antrenor Patriciu Petridian), 
Constructorul Miercurea Ciuc 
(antrenor Iosif Gall), Nitramo- 
nia Făgăraș (antrenor Gheor- 
ghe Gujbă) s.a. La aproape 
toate categoriile de greutate 
s-au impus, cu mai puțină sau 
mai multă dificultate, 
sportivi care 
multă vreme : Arpad 
(superușoară), 
culae (semiușoară) și Mihaia- 
che Toma (mijlocie) de 
namo București. Simion 
cean (ușoară). Daniel 
(semigrea) și Mihai Cioc 
de la Dinamo Brasov și Mir
cea Frățică (semimijlocie) de 
la Nitraminia.

Desigur, în noul an si mai 
ales în perspectiva unei cit 
mai bune comportări Ia Jocu
rile Olimpice din 1984, în fața 
sportivilor din loturile repre
zentative stau îndatoriri sporite 
de pregătire. In acest sens. Bi
roul federal a stabilit o seamă 
de acțiuni care vizează multi
ple aspecte. Rețin atenția, 
printre altele : înființarea unui 
centru republican pentru ju
niori și tineret la Tîrgoviște și 
trei centre județene la Sibiu, 
Oradea și Municioiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. în cadrul căro
ra își vor îmbogăți nivelul cu-

s.a.

aceiași
domină de mai 

Szabo 
Constantin Ni-

ia Di- 
Topli- 
Radu 

(grea)

DINAMO
ar putea reprezentativa țării 

zolva, în mare măsură, acuta 
problemă a conducătorului de 
joc capabil să-și îndrume co
echipierii nu 
sistemului de 
om (cum este 
Brănișteanu), 
„zonei".

numai împotriva 
apărare om la 
cazul lui Petre 
ci ei in fața

ÎNTÎLNIRE LA C.C.A.
In cadrul ciclului de in- 

tîlniri pe care clubul Steaua 
le organizează în acest an cu 
Gcazia împlinirii a 35 de ani 
de activitate, sub genericul 
„Sportivi de ieri și de azi", 
în sala de spectacole e 
C.C.A. are loc azi la orele 
19 o întîlnire Ia care parti
cipă Ion Voinescu. Petre 
Cosmăncscu, Sorin Fuicu și 
Roman Opșitaru.

Prezintă : Octavian Vinti- 
lă. Va urma o gală de filme 
sportive.
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Pregătirile divizionarelor „A"
• ’In plină cesiâșurare

Tineri dornici de consacrare
«eaiww

KLEIN: „TREBUIE SA CUNOAȘTEM
POTECILE FOTBALULUI

CAMPIONAT SI CUPA TRECE PRIN MUNCHEN
n-aUniversitatea Craiova 

mai respectat tradiția. Nu s-a 
mai oprit, 
Breaza, pe 
centralizate 
gul zăpezii 
lînd talpa 
gare. a altitudinii, a modernei 
săli de sport 
nul", a ales, de data aceasta, 
Bușteni. S-au prezentat -Urmă
torii jucători; Lung, 
Negrilă, 
Tilihoi, 
Bălăci, 
mescu, 
mătaru, 
pescu, i 
Popescu, Bărbuceanu, Bică. Se 
observă ușor cum lista aceas
ta alunecă înspre un final ano
nim, format din ultimii șase 
jucători. Ei- nu reprezintă de
cît aspiranții la glorie, 
recoltați din echipa de 
ranțe". care, deocamdată, 
distantă respectuoasă de 
Costică (Ștefănescu). Ilie 
Iaci) sau Aurică (Beldeanu) 
sînt numai ochi și urechi, din 
dorința de a le călca cit 
repede pe urme.

Bineînțeles că echipa 
pioană parcurge kilometri după 
kilometri, atacînd pantele mun
ților, își dublează ziua de an
trenament cu exerciții de forță 
la sală, o triplează, chiar, de 
două ori pe săptămînă, cu sau
na și înotul. Scenariul este cu
noscut. Respectîndu-1 întotdea
una, Universitatea Craiova n-a 
ieșit niciodată rău din iarnă, 
cum nu se '’•indește să iasă nici 
de aceass'* dată, cu atît mai

laca de obicei, 
timpul pregătirii 

de iarnă. De dra- 
care solicită, înșe- 
piciorului în aler-

„A.S. Caraima-

Bo’dici, 
Purima, 
Ciupitu, 

Donosc. Țicleanu. 
Beldeanu, Crișan, 
Cîrțu, Geolgău, A. 

Cioroianu, Săndoi,

Ștefănescu, 
Ungureanu,

Iri- 
Că- 
Po-

I.

tineri 
„spe- 
la o 

„nea“ 
(Ba-

mai

cam-

mult cu cit antrenorul zonal 
Cornel Simionescu, prezent la 
Bușteni, confruntă mereu in
dicațiile federației cu planul 
alcătuit de Oblemenco și Oțet. 
Și. totuși, la ora aceasta. Uni
versitatea Craiova nu mai in
tră exact în tiparul vechi. De 
pe aceeași poziție de lideră, 
privindu-se. deci. în aceeași 
oglindă ca și anul trecut, la 
vremea aceasta, imaginea ei 
nu mai este aceeași. Universi
tatea Craiova este astăzi o 
echipă mai circumspectă, avînd 
de făcut față acum unor si
tuații inedite: să reziste talo- 
najului lui Dinamo, care a re
cuperat cele două puncte cu 
care era devansată la jumăta
tea campionatului trecut, să 
treacă eu bine „examenul Ba
yern Miinchen" din turul trei 
al Cupei campionilor europeni. 
Două obligații noi, trecute în 
dreptul aceleiași echipe (cu 
lot identic și punctaj simetric 
cu ediția precedentă de cam
pionat). Cum intenționează să 
ie facă față?

Antrenorul Oblemenco a res
pins perspectiva unui turneu 
nebulos în America de Sud, 
preferind unul cu programări 
ferme și adversari verificați. în 
Grecia. Pentru o intrare, în 
timp util, în forma sportivă 
corespunzătoare. se preconi
zează și un turneu pe „Cen
tralul" propriu, care să pre
ceadă startul returului.

Există preocupări serioase 
pentru eliminarea unei caren
țe care s-a răzbunat crunt în 
sezonul trecut, prin primirea

Geolgău: „CRED CA IN RETUR
VOI DEVENI TITULAR"

a nu mai puțin de opt goluri 
(din pasivul total de 11) din 
lovituri libere.

„Se observă spunea secun
dul Oțet, un voluntariat fără 
precedent în efectuarea teme
lor de antrenament". Obsesia 
lui Bayern stimulează, fără 
îndoială, și avem să ne con
vingem de seriozitatea cu care 
lucrează fotbaliștii craioveni, 
asistînd cum o, de regulă, 
zglobie luptă între doi „călă
reți" (Ștefănescu și Lung, în 
spatele cîte unui partener, în- 
cercînd să se trîntească, clasic 
exercițiu pentru forță și mo
bilitate). s-a terminat cu pră
bușirea ambilor în zăpadă, 
după

Și, 
solid, 
drum 
mai încap și regrete. Le evo
că Constantin Deliu, președin
tele secției: „Am impresia, 
spune el, că am comis o gre
șeală: trebuia să comprimăm 
la maximum vacanța; s-ar fi 
evitat balastul obișnuitelor 
două kilograme în plus, con
semnate de doctorul Fakner, 
la vizita medicală. Mai constat 
că atmosfera nu s-a limpezit 
între antrenorul Oblemenco și 
cel mai bun jucător al nostru. 
Bălăci, pc care îl sancționase 
înaintea ultimei etape a turu
lui. Trebuie să acționez imediat 
pentru instaurarea unui climat 
educativ propice".

Anul trecut, pe vremea a- 
ceasta. îl întrebasem pe Cri
șan: „Campionatul sau Cupa?". 
Răspunsese: „Dacă nu se pot 
amîndouă (n.n. pină la urmă 
s-a putut), dăm Cupa pentru 
campionat". Acum, la despăr
țirea de Universitatea Craiova, 
tot lui Crișan, îi punem ace
eași întrebare: „Campionatul 
sau Cupa?". Răspunde la 
de laconic: „Bayern!"

Ion CUPEN

în
12 minute epuizante, 
totuși, după un demaraj 
pe scurtul (deocamdată) 
al pregătirilor reluate,

Hunedoreanul Klein, unul 
din pionii de bază ai Corvinu- 
lui, a jucat 135 de minute și 
în echipa națională. Numele 
lui se leagă de „noul val” al 
echipei care a mijit la Berna. 
Klein nu face parte dintre ju
cătorii care irump pe gazon. 
Calculat și ponderat, el pare 
mai curînd un jucător în jurul 
căruia se poate broda, ceea ce 
nu e puțin lucru într-un mo
ment în care fotbalul nostru a 
cedat prea mult loc improviza
ției; Dar să-l ascultăm...

— Cine te-a crescut, Klein ?
— Am crescut in curtea șco

lii, la Hunedoara, pe 
Mircea Pătrașcu, feciorul 
nea Mitică Pătrașcu. Nu 
antrenor, dar iubea fotbalul și 
i se devota, cu toate că avea 
o meserie, fiind maistru 
orele noastre de atelier, 
jucat așa, copil fiind, cam 
ani, pînă-ntr-a opta... Apoi 
urcat la juniori, am fost 
prumutat la Brad, ceea 

~mi-a prins bine, pentru că 
jucat mereu, și m-am întors la 
Hunedoara, unde am ajuns in 
prima echipă.

ți se reproșează 
de goluri ?

fel

lingă 
lui 
era

la 
Am 
trei 
am 

tra
ce 

am

— Știi că 
numărul mic

— Știu.
— De ce ?
— Pentru

— Care îți este palmaresul, 
Ion Geolgău 7

— 95 de jocuri, în trei cam
pionate și jumătate, sub cu
lorile Universității Craiova, 31 
In echipa națională de juni
ori, de 26 de ori titular în re
prezentativa de tineret, o a- 
pariție și in echipa națională. 
La 14 ani fusesem descoperit 
de Silviu Stăncscu in curtea 
scolii din Pieleștl. La 15 ani 
și 9 luni debutam, sub mina 
lui Constantin Teașcă, Ia Uni
versitatea Craiova. E ceva. Eu 
sînt fericit.

— Chiar dacă de multe ori 
al figurat ca rezervă pe foaia 
de arbitraj ...

— Nu mă simt nedreptățit. 
Nu pot „sparge", cu una cu 
două, un „11“ aureolat cu tit
lul de campion si deținător 
al Cupei, in returul acesta,

insă, cred că voi reuși să mă 
impun definitiv în echipă, de
venind titular.

— Cit crezi că va mai putea 
tine steagul sus actuala echi
pă campioană ?

— încă trei ani.
— Si după aceea ?
— Vin jucători noi.

Popescu, Cioroianu, 
Trifu, Clobanu, Matei, 
patru doar împrumutați la 
alte echipe. O singură pro
blemă : nu se întrevede In 
Craiova nici un „libero" V 
valoare, care să-l înlocuiască 
pe Ștefănescu. La noi transfe
rul de generații se face fără 
șocuri, fără resentimente. Toți 
care au jucat în echipa noas
tră rămln într-o mare fami
lie. Eu nu pot uita, de pildă, 
cum la debutul lui Obiomenco 
ca antrenor, pentru a-1 În
curaja, s-au prezentat Ia ves
tiare, neconvocați de nimeni, 
opt din foștii Iui coechipieri, 
unii veniți din alte colturi de 
tară. O asemenea stare de 
spirit poate naște echipe pe 
bandă rulantă.

— Ești un 
plet ?

— Mai am 
deficiențe la „ ____  .
Ia lovirea mingii cu piciorul 
sting. Pentru corectarea lor 
fac fără răgaz antrenamente 
individualizate.

— Curp privești meciul cu 
Bayern 7

— Ca toți al noștri : fără 
panică. Doar ca pe o ocazie 
unică de a intra definitiv in 
elita fotbalului european. 
(I.C.L

LOTUL REPREZENTATIV

Un A.
Ispas, 

ultimii

jucător corn-

de învățat. Am 
jocul cu capul și

I.C.I.M. BRAȘOV
Astăzi, la ora 15,30, pe stadionul 

I.C.I.M. din Brașov, lotul repre
zentativ susține un nou meci de 
verificare, evoluînd în compania 
divizionarei „B" I.C.I.M. din loca
litate.

că acțiunile mele 
ofensive sint mai puțin nu
meroase. Pină acum, ca să fiu 
drept, am jucat cam 70 la sută 
pentru apărare. In mod firesc, 
Petcu, la care procentajul e 
invers, apare mai mult in fața 
porții.

— Iordănescu e tot mijlocaș, 
stînga, dar și în cazul lui se 
poate vorbi de cel puțin 
la sută în atac

— De acord. Dur cineva 
buie să facă și munca pe 
o fac eu la Corvinul. E 
vărat, însă, că am datoria 
măresc numărul 
la atac.

— Cum e cu procentajul în 
care te

— Cel 
scrie la 
cașii să 
fronturi... se 
despre sarcinile duble... 
nu se prea intimplă... E 
vărat, conducătorul de joc, 
a fost Bălăci la Berna, 
dreptul, cred eu, 
libertate in atac, 
lalți trei — mă 
4—4—2, că asta 
Berna — nu au 
boare sub o anume normă. In

60

i,e- 
care 
ade- 

să 
participărilor

referi mereu ?
mai bine ar fi — cum 
carte — ca toți mijlo- 
se bată pe ambele 

atita 
dar 

ade- 
cum 
are 

la mai multă 
dar toți cei- 

gîndesc 
s-a jucat 
voie să

bată pe 
vorbește

la 
la 

co-

acest caz îmi voi permite și 
eu să urc.. în fond ce e mai 
frumos decît să urci spre poar
ta adversă și să-ți încerci șu
tul, mai ales de la 20—22 
metri...

— Cum iți vezi viitorul la 
chipa națională ?

— Asta depinde mult 
munca mea. Dar nu numai __ 
muncă. Mie îmi place ordinea 
în joc. Fiecare trebuie să știe 
ce are de făcut La 
știm foarte bine ce avem 
făcut. Știm asta încă 
tiar.

— Și dacă replica 
rulul vă taie căile ?

— Avem variante 
Bineînțeles că nu uit 
moment faptul că nu am de
pășit, deocamdată, jocurile din 
campionatul nostru Aș fi tare 
fericit ca echipa mea, Corvi
nul, să ajungă la Cupa UEFA, 
ca să arătăm pe viu ce știm 
cu adevărat.

— Cum vezi „naționala” care 
începe să se formeze ?

— Sper ca ea să crească de 
la o lună la alta. Dar asta se 
va întimpla numai in cazul în 
care vom învăța jocul, adică 
„potecile” jocului. Dacă ar 
fi fost mai multă ordine în 
jocurile echipei noastre națio
nale din toamna trecută, sint 
convins că ne-am fi calificat.

— Un gînd pentru ’82 ?
— Vreau să-mi perfecționez 

pregătirea fizică, să mai cîștig 
în viteză. Ce bine ar ft 
dacă în școală am fi făcut 
multă educație fizică !

— Ce zici de tragerea 
sorți ?

— Părerea mea e că asta e 
treaba dv., a cronicarilor. Eu, 
in calitate de jucător, nu pot 
să spun decît că SE JOACA !

loan CHIRILA

de

e-

de 
de

Corvinul 
de 

din ves-

adversa-

pregătite. 
nici un

fost 
mai

Ia

LA ȘCOALA VIITORILOR ANTRENORI

Galați — C.S.S. Unirea Tg. Se
cuiesc 11—0, C.S.S. nr. 2-Dina
mo București—Avîntul Gheor- 
gheni 7—5 ; ETAPA A II-a : 
C.S.S. Unirea Tg. Secuiesc — 
Avîntul Gheorgheni 4—1, C.S.S. 
nr. 2-Dinamo București — ~
M. Ciuc 
Ciuc — 
ETAPA .
M. Ciuc 
Secuiesc 
_  C S S.
rești 7—1, S.C. M. Ciuc — 
Avîntul Gheorgheni 9—4 ; E- 
TAPA A IV-a ; Dunărea Galați 
— Avîntul Gheorgheni 6—3, 
C.S.S. Liceul M. Ciuc — C.S.S. 
nr. 2-Dinamo București 12—2, 
S.C. M. Ciuc — C.S.S. Unirea 
Tg. Secuiesc 8—4 ; ETAPA A 
V-a : C.S.S. nr. 2-Dinamo Bucu
rești — C.S.S. Unirea Tg. Se
cuiesc 8—2. C.S.S. Liceul M. 
Ciuc — Avîntul Gheorgheni 
12—2, Dunărea Galați — S.C. 
M. Ciuc 5—1. în clasament : 
J. C.S.S. Liceul M. Ciuc 30 p ; 
2. Dunărea Galați 18 p ; 3.

S.C. 
5—2, C.S.S. Liceul M. 
Dunărea Galați 6—3 ; 
AIII-a: C.S.S. Liceul 
— C.S.S. Unirea Tg. 
23—0, Dunărea Galați 
nr. 2-Dinamo Bucu- 

S.C.

C.S.S. nr. 2-Dinamo București 
14 p (79/77) ; 4. S.C. M. Ciuc 
14 p (75/78) ; 5. Avîntul Gheor- 
gheni 10 p ; 6. C.S.S. Unirea 
Tg. Secuiesc 4 p.

V. PAȘCANU — coresp.

Un moment dintr-o lecție practică surprins de fotoreporterul 
nostru V.

In aceste zile se desfășoară la 
Snagov prima parte a cursului 
de calificare a antrenorilor 
de fotbal, curs organizat de 
C.N.E.F.S. și F.R.F. Sint prezenți 
125 de cursanți, selecționați in 
urma unui examen de admitere 
la care au fost prezenți 244 can
didați. Printre cursanți, multi 
foști sau chiar actuali jucători 
din Diviziile ,,A“, ,,B“ și ,,C“, 
precum Domide, Al. Moldovan,

Bageac
Arnojki, Bakos, Harșani, Șoptc- 
reanu, Marcu. Rontea. D. Crîn- 
gașu, Margașoiu, Panait, Băluță, 
Morohai, Culda etc.

Programul prevede 10 ore zil
nice de teorie și practică. îmbu-

nătătit și completat, acest 
gram beneficiază de aportul 
lectori valoroși (antrenori, ___
clici, specialiști ai centrului de 
perfecționare) : C. Cernăiahu, C. 
Drăgușin, M. Lucescu, I. Voica. L 
Greavu, C. Florescu, V. Dumitres
cu, A. Predescu, J. Zamfir, dr. 
Gh. Untea, dr. E. Cristea. Gh. 
Bălașa. C. Cotor ctc.

Responsabilii cursului, prof. E. 
Bogea și prof. V. Stănculescu, 
ne subliniau îmbunătățirea sub
stanțială a programului, faptul că 
— pentru o și mai temeinică in
struire — cursanții sînt îmnărtlțl 
pe patru grupe conduse de an
trenori cu categoria I de califi
care (C. Panciu, V. Gugiu, I. 
Rotaru, I. Sdrobiș), profesori de 
educație fizică Cele trei reuniri 
ale anului (ianuarie, iunie și de
cembrie) vor fi urmate de susți
nerea exahienului de absolvire a 
cursului. Să mai notăm că. spre 
o și mai bună documentare a 
cursanțllor. aceștia au primit, la 
începerea pregătirii de la Sna
gov, broșura cursului (cuprlnzînd 
toate lecțiile), caietul antrenoru
lui de fotbal, cărți de speciali
tate, buletine tehnice și o ta
blă pentru demonstrații tactice, 
în perioadele dintre cursuri, vi
itorii antrenori sînt urmăriți atît 
în activitatea practică cit și. pe 
baza unui caiet special. în pri
vința studiilor personale.

pro- 
unor 
me-

HOniNlSIRATIA DI STAI 1010 PROMHPOIH IMTOP'irAZA

ANUNȚ
I.D.M.S. anunță că incepind cu trimestrul II 1982 urmează 

să livreze prin magazinele sale de desfacere a autoturis
melor următoarele tipuri 
Iote de persoane :
• semiremorca pentru
• rulota de persoane 

41.250 lei ;
• rulota de persoane MESA 2800, la prețul de 37.300
Pentru procurarea acestora, persoanele interesate vor 

pune la C.E.C., in cont curent personal cu 'destinație spe
cială, suma reprezentind prețul tipului de remorcă sau ru
lotă solicitat și se vor înscrie la magazinele auto I.D.M.S. 
pentru luare în evidență în vederea livrării

Informații suplimentare se pot obține la telefon 12.73,87 
sau 11.39.50 interior 179.

de remorci pentru bagaje și ru

mărfuri, Ia prețul de 13.950 lei ; 
E 404 „LITORAL" Ia prețul 'de

Iei. 
de-

• Numai astăzi se mai pot pro
cura bilete cu numerele preferate 
pentru tragerea obișnuită Prono- 
expres de miercuri 20 ianuarie 
1982 — prilej de noi și mari suc
cese pentru tot măi numeroșii 
participanți la acest avantajos sis
tem de joc. • în aceste zile con
tinuă vinzarea biletelor pentru 
prima tragere specială Loto din 
noul an, cane va avea loc dumi
nică 24 ianuarie. In cadrul a șap
te extrageri în trei faze, cu un 
total de 64 de numere, se vor a- 
tribul autoturisme „Dacia 1300“ șl 
„Skoda 120 L", sume de bani va
riabile și fixe (50.000, 10.000, 5.000 
lei etc.), precum și excursii in 
U.R.S.S. sau R.D. Germană • 
Plata ciștigurilor la tragerea ex
traordinară Loto a 
se face incepînd din 
in București și din 27 ianuarie 
in celelalte localități 
pină la 1 aprilie 1982;

a Revelionului
23 ianuarie

șl va dura 
pentru tra-

gerea Loto 2 din 11 ianuarie a.c., 
plata ciștigurilor va începe din 29 
Ianuarie în București și din 1 fe
bruarie în celelalte localități, ul
tima zi de plată fiind 17 martie

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 13 IANUARIE 1982
Categoria 1: 1 variantă 100% — 

autoturism DACIA 1300; categoria 
2: 3 variante 100% a 21.396 lei și 
6 variante 25% a 5.349 lei; cate
goria 3: 24.00 a 4.012 lei; catego
ria 4; 108,75 a 885 lei; categoria 
5: 268,00 a 359 lei; categoria 6: 
9307,50 a 40 lei ; categoria 7 : 223,25 
a 200 lei ; categoria 8 : 4502,00 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 26,847 
lei.

Autoturismul DACIA 1300 de la 
categoria 1 jucat 100% a fost ob
ținut de MIHAIL ȘERBAN din 
Craiovâ.



In sferturile de finală ale cupelor europene la handbal feminin Tirul mondial in 1981 (II)

RULMENTUL BRAȘOV - HYPOBANK ST. POELTEN
IN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

ȘTIINȚA BACĂU - EGLE VILNIUS 
IN „CUPA FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE HANDBAL-

IMPREVIZIBILĂ AVALANȘĂ DE RECORDURI LA PISTOL VITEZĂ!

Ieri, la sediul Federației In
ternaționale de Handbal din 
Basel, a avut loc tragerea la 
sorți a sferturilor de finală în 
cupele europene. Cele două 
formații feminine reprezentind 
handbalul, românesc, rămase în 
cursă, vor avea de jucat cu 3

B.V. HYPOBANK ST. POEL
TEN (Austria) — RULMEN
TUL BRAȘOV, în Cupa cam
pionilor europeni :

EGLE VILNIUS (Uniunea So
vietică) - ȘTIINȚA BACĂU, 
în „Cupa Federației Interna
tionale de Handbal".

(După cum se știe, TEROM 
Iași, care a evoluat în ~ Cupa 
cupelor a fost eliminată, iar 
Știința Bacău s-a calificat prin 
retragerea formației austriece 
Funfhaus Viena).

Datele de desfășurare a în- 
tîlnirilor din sferturile de fina
le ale cupelor europene sînt s 
fi—14 februarie — pentru parti
dele tur și 15—21 februarie — 
pentru partidele retur. Conform 
tragerii la sorți, ambele noas
tre reprezentante vor evolua în 
meciurile tur în deplasare, ur- 

mînd să dispute întilnirile retur 
pe teren propriu.

Cluburile sportive Știința Ba
cău și Rulmentul Brașov. vor 
stabili — de comun acord cu 
partenerele — datele exacte de 
disputare a partidelor.

REZULTATE
în cupele europene feminine 

la handbal au mai fost înregis
trate următoarele rezultate : 
„Cupa campionilor europeni* : 
C. B. Iber (Spania) — Hypo 
Bank (Austria) 19—18 : Spartak 
Kiev — Polisens Stockholm 
31—14 ; S.C. Magdeburg — 
Forst Bressanone (Italia) 35—5; 
Radnicki Belgrad — S.K. Gru- 
enweiss Frankfurt pe Main 
21—16 ; Hellas Voorburg (Olan
da) — Dimitrov Sofia 21—16 ; 
„Cupa cupelor*4 : A.S.K. Vor- 
warts Frankfurt pe Oder —- 
P.S.V. Eindhoven 26—12 ; Start 
Bratislava — V.F.L. Oldenburg 
(R.F.G.) 26—10; Irsta Vaesteras 
(Suedia) — Osijek (Iugoslavia) 
14—26 ; Epitoek Budapesta — 
Byasen Trondheim (Norvegia)
25—15.

Turneul zonal de șah

O adevărată ploaie de recor
duri mondiale (și bineînțeles, eu
ropene) s-au înregistrat în ulti
mul an în dificila probă de pis
tol viteză ! A fost un fenomen 
cu atît mai neașteptat (chiar șl 
pentru cei mai intimi cunoscători 
ai tirului de mare performanță), 
cu cît anul 1981 n-a fost un an 
bogat în competiții internaționala 
de anvergură și deci ocaziile de 
a doborî recordurile supreme au 
fost foarte reduse, tn fapt, nu
mai una singură, ediția de la Ti
tograd a Campionatelor europene, 
unde s-au doborît toate cele 4 re
corduri de seniori și juniori, in
dividual și pe echipe, ale pro
bei ! Astfel că, cel puțin din 
acest punct de vedere, ediția ’81 
a C.E. va rămîne cu siguranță ca 
un punct de excepție în istoria 
probei de pistol viteză. Și încă 
ceva: acest deosebit de rar feno
men a fost înregistrat într-o pro
bă în care — este lucru știut ! — 
se progresează foarte lent, lupta 
pentru un singur punct durînd 
cel mai adesea ani de zile...

Prin această prismă ar fi deo
sebit de dificil de stabilit dacă 
recordul individual masculin de 
seniori (Igor Puzîrev — U.R.S.S.: 
599 p) este mai valoros decît cel 
din întrecerea colectivă (U.R.S.S.: 
2382 p). Prima performanță a în
trecut vechiul record mondial, de
ținut de italianul G. Liverzani din 
1970 (!) șl de Corneliti Ion (din 
1977), deci avînd respectabila vîrs- 
tă de 11 ani. In schimb, noul 
record pe echipe îl întrece pe cel 
vechi cu nu mal puțin de 12 p, 
fapt greu previzibil, aproape in

credibil, înaintea competiției de la 
Titograd I

Avalanșa de recorduri din pro
ba de pistol viteză a fost opera 
trăgătorilor din Uniunea Sovie
tică. Se poate spune că, în mo
mentul de față, echipele din a- 
ceastă țară sînt fericit constituite, 
pe de o parte din țintași maturi, 
cu mare experiență competiționa- 
lă, capabili oricînd să tragă de 
la 596 „în sus*, iar pe de alta, 
din tineri cu psihic foarte puțin 
uzat, care, neavînd pe umeri res
ponsabilitatea marii performanțe, 
concurează dezinvolt și vin lan
sat din urmă. Acestea au fost 
cazurile atît al lui Igor Puzlrev 
(24 de ani), noul recordman al 
lumii la seniori, cît și al lui 
Victor Ivannenko (19 ani), noul 
lider mondial al juniorilor (cu 
598 p).

Ce ne mai arată topul anului 
1981 la pistol viteză ? Interesantă, 
dar mai puțin convingătoare, pre
zența țintașului american Buljung 
în rindul celor mai buni din lu
me. Trăgătorii de peste Ocean 
sînt mai degrabă specialiști în 
probele de pușcă și nu de pis
toale. Performanța anunță însă 
că, deși n-a mai fost repetată în 
întregul sezon, nord-americanii au 
început să emită pretenții și n-ar 
fi excluse surprizele viitoare, cu 
atît mai mult cu cît Jocurile O- 
limpice din 1984 vor fi organiza
te... pe teren propriu. In rest, 
prezențele cu care ne-am obiș
nuit de ani de zile: reprezentan
ții R.F. Germania, R.D. Germane 
și, bineînțeles, al României (cu 
specificația dispariției specialiști
lor din Italia, campioni continen
tali în 1977 și prezenți pe podium, 
în 1979). Tirul românesc se men
ține pe pozițiile fruntașe din ul
timii ani, mai ales datorită aces
tui excepțional sportiv care este 
Corneliu Ion, vicecampion al Eu-

TOP ’81 LA PISTOL VITEZA
1- 5. L PUZIREV (U.R.SU5.)

599 p 
C. Ion (România) 599 p 
A. Kuzmin (U.R.S.S.)

599 p 
Y. Buljung (S.U.A.) 599 p 
A. Radke (R.F.G.) 599 p

6- 9. V. Ivanenko (U.R.S.S.)
598 p 

H. Rcininger (R.F.G.)
598 p 

V. Torșin (U.R.S.S.)
598 p

V. Turla (U.R.S.S.) 598 p 
10-14. J. Wiefel (R.D.G.) 597 p

T. Tașcă (România) 597 p 
T. Stoimenov (Bulgaria)

597 p 
L. Orban (Ungaria) 597 p 
A. Franke (R.D.G.) 597 p 
K. Jarczak (R.D.G.) 597 p
W. Baier (R.F.G.) 597 p 

ropel în 1981, cu o performanță 
(598 p) cu care egala vechiul re
cord mondial, cu un alt rezultat 
(599 p), realizat la Balcaniada de 
la Sofia, care-1 menține pe po
zițiile 1—4 și, mai ales, cu o con
stanță la cel mai înalt nivel pe 
care n-o mai are nici unul dintre 
partenerii săi de întrecere. Din 
păcate, însă, lîngă el n-a mal ur
cat nici unul dintre colegi (Tașcă 
își datorează performanța „de 
top* unei evoluții singulare, din 
primăvară...). Iar veșnicul său 
adversar și coleg de club și de 
echipă națională, Marin Stan, a 
pierdut din ritm. Așteptăm de la 
1982 să ne aducă satisfacția ca din
tre tinerii din eșalonul de perspec
tivă internațională să răsară lingă 
Ion, încă un nume !

Radu T1M0FTE

GHEORGHIU (CU RIBLI) LA A 7-a REMIZA CONSECUTIVA !
Partida centrală a rundei a 

8-a a turneului zonal de șah 
de la Băile Herculane a fost, 
fără îndoială. întîlnirea dintre 
marii maeștri Gheorghiu și Ri- 
bli. într-o Indiană a damei, 
Gheorghiu, cu albele, a obți
nut un ușor avantaj din deschi
dere. dar marele maestru un
gur. apărîndu-se foarte exact 
si găsind mereu cele mai bune 
mutări, a reușit să egaleze po
ziția și. la mutarea 24. a fost 
consemnată remiza.

Celălalt fruntaș al clasamen
tului. marele maestru român 
Șubă l-a întilnit, cu negrele, 
pe Csom. S-a jucat o deschi
dere Hromadka, pe tablă sur- 
venind mari complicații. Șubă 
a sacrificat un pion, l-a recîș- 
tigat apoi, partida întrerupîn- 
du-se cu un ușor avantaj pen
tru jucătorul nostru, dar pre
zenta multor piese face difici
lă o apreciere definitivă. Să 
vedem ce va arăta analiza.

Importantă pentru configura
ția primelor locuri a fost și 
partida Inkiov — Ambroz. Du
pă o luptă animată, ea s-a In

trerupt într-o poziție blocată, 
cu dame și piese ușoare, apro
ximativ egală.

în cele două întilniri decise 
ale serii, Velikov a ciștigat la 
Meduna. iar Jansa la Ciocîltea. 
jucătorul 
timpul de gîndire după ce a- 
vusese un atac puternic și un 
substanțial avantaj pozițional.

Rezultatul de egalitate a fost 
consemnat în partidele Ftac
nik — Farago, Gheorghiev — 
Spiridonov, Sznapik — Ghindă, 
Tinter — Sax și Lukacs — Pav
lov, ultima după o luptă foar
te disputată într-o variantă 
teoretică a Apărării Griinfeld. 
S-a întrerupt întîlnirea Schmidt 
— Radulov într-un complicat 
final de turnuri și pioni.

în întreruptele reluate luni 
dimineață. Spiridonov a remi- 
-at cu Ftacnik, iar Meduna cu 
Pinter. S-a întrerupt pentru a 
doua oară partida Ambroz — 
Csom, într-un final greu, cu 
4 nebuni pe tablă.

în clasament : RIBLI 6 p, 
Șubă 5'/i p (1), Sax 5*/i p, Am-

nostru depășind

broz 5 p (2). Ftacnik, Lukacs 
5 p, Gheorghiev, Spiridonov 
4*/z p, Farago 4 p, Schmidt, 
Inkiov 3'/j p (1), 
Ghindă 3*/j p etc.

Astăzi dimineață 
partidele întrerupte, 
după-amiază să aibă loc runda 
a 9-a, care programează prin
tre altele partidele Ribli — 
Ftacnik, Șubă — Inkiov, Am
broz — Gheorghiu, Sax — 
likov, Radulov Lukacs

Gheorghiu,

se reiau 
urmînd ca

EXPOZIȚIE SPORTIVA INTERNAȚIONALĂ
PARIS (Agerpres). —

Aflat într-o vizită la Paris, 
Juan Antonio Samaranch, pre
ședintele Comitetului Inter
național Olimpic a declarat că 
Parisul va fi în 1984 gazda 
unei expoziții universale a- 
vînd ca temă sportul, sub ge
nericul „Cultura în sport și 
sportul în artă". Expoziția ar 
urma să fie organizată la Cen
trul cultural Beaubourg, care

poartă numele to- ^ui pre
ședinte Georges c-oiiipidou.

în timpul vizitei. J.A. Sa
maranch a fost primit de pre
ședintele Franței, Franțois Mi
tterrand. în cursul întrevede
rii a fost evocată posibilita
tea de a celebra, în 1996. îm
plinirea unui secol de la pri
mele Jocuri Olimpice moder-

PROGRAMUL PRIMEI
După alcătuirea celor șase grupa oie 

a fost dat publicității șl programul primei 
' ' • ■ c.M. din Spania, lată zilele,

(București) a jocurilor.
Iul final al 
d. începere
13 IUNIE

Argentina —
1< IUNIE

Belgia, Gr. 3, Barcelona (21)

IVAN LENDL A CIȘTIGAT
Italia — Polonia, Gr. 1,
Brazilia - U.R.S.S., Gr.
15 IUNIE

Vigo (18,15) 
6 Sevila (22).

FAZE DIN TURNEUL FINAL AL C.M.

meci Inaugural.

Belgia — El Salvador, Gr. 3, Elche (22)
U.R.S.S. — Noua Zeelandâ, Gr. 6. Malaga (22).
20 IUNIE X
R.F. Germania - Chile, Gr. 2, Gijon (le'fli 
Anglia — Cehoslovacia, Gr. 4, Bilbao (18,15) 
Spania - Iugoslavia, Gr. 5, Valencia (22).
21 IUNIE

„TURNEUL CAMPIONILOR" LA TENIS
NEW YORK, 18 (Agerpres). 

Tn arena newyorkeză Madison 
Square Garden a luat sfârșit 
„Turneul campionilor" la tenis, 
victoria în finală revenind ju
cătorului cehoslovac Ivan 
Lendl, care l-a întrecut, după 
un meci de excelent nivel teh
nic o cinci seturi, cu 6—7, 
2—6. 7—6. 6—2, 6—4 pe
americanul Vitas Gerulaitis. 
Victoria lui Ivan Lendl a fost 
obținută mai dificil decît sa 
pronostica în fața unul jucă
tor care își datorează prezența 
la „Masters" renunțării suede
zului Bjorn Borg. Partida a 
început în avantajul lui Geru
laitis. care și-a valorificat în 
primele două seturi jocul de 
atac superior lui Lendl. Dar 
Gerulaitis n-a putut susține a-

ceastă cadență, cu veniri repe
tate la fileu, și meciul 
schimbat turnura după 
break-ul setului trei, ciștigat 

. de Lendl cu 7—6. Apoi, lovitu
rile de dreapta liftate, armă 
favorită a jucătorului ceho
slovac, și passing-shot-urile a- 
cestuia au înclinat definitiv 
balanța în favoarea sa, Ivan 
Lendl înscriindu-și pentru pri
ma dată numele în palmaresul 
„Turneului campionilor".

★

Turneul rezervat probei mas
culine de dublu a revenit pe
rechii John McEnroe — Peter 
Fleming, care a ciștigat cu 
6—3, 6—3 finala disputată îm
potriva cuplului Kevin Curren 
— Steve Denton.

Peru — Camerun, Gr. 1, 
Ungaria — El Salvador, __  _
Scoția — Noua Zeelandâ, Gr.
14 IUNIE

Coruna (18,15)
Gr. 3, E.che (22).

Z.. 6, Malaga (22).

R.F. Germania — Algeria, Gr. 
Anglia — Franța Gr. 4. Bilbao 
Spania - Honduras Gr. 5 Valencia (22). 
17 IUNIE

2. Gljoa (18,15) 
(18.15)

Chile - Austria, Gr. 2, Oviedo (18.15)
Cehoslovacia - Kuweit, Gr. 4, ValladoHd (18,15) 
Iugoslavia — Irlanda de Nord, Gr. 5, Zaragoza (22).
18 IUNIE

Italia - Peru, Gr. 1. Vigo (18,15) 
Argentina — Ungaria. Gr. 3, Alicante, (22) 
Brazilia — Scoția, Gr. 6, Sevilla (22).
1» IUNIE

Polonia - Camerun, Gr. 1, Corona (18,15)

între 28 iunie și 5 iulie se 
vor desfășura meciurile din fa
za a doua a competiției. La a- 
cestea vor participa 12 forma
ții, cele care vor ocupa prime
le două locuri in cele 6 grupe. 
Ele vor fi repartizate în patru

Algeria — Austria, Gr. 2, Oviedo (18,15)
Franța - Kuweit, Gr. 4, Valladolid (18,15) 
Honduras — Irlanda de Nord, Gr. 5, Zaragoza (22).
22 IUNIE

Peru — Polonia, Gr. 1, 
Belgia — Ungaria, Gr. 
U.R.S.S. — Scoția, Gr.
23 IUNIE

Coruna (18,15)
3, Elche (22)
6, Malaga (22)

Italia — Camerun, Gr.
Argentina — El. Salvador, Gr. 3, Alicante (22) 
Brazilia — Noua Zeelandâ, Gr. 6, Sevilla (22).
24 IUNIE

1, Vigo (18,1-5)

Algeria - Chile, Gr. 2, Oviedo (18,15)
Franța — Cehoslovacia, Gr. 4, Valadolid (18,15) 
Honduras — Iugoslavia, Gr. 5, Zaragoza (22).
25 IUNIE

R.F. Germania — Austria, Gr. 2, Gijon (18,15) 
...................................Gr. 4. Bilbao (18.15) 

de Nord, Gr. 5,.................... .
Anglia — Kuweit, 
Spania — Irlanda

trei formații. în- 
grupelor se vor

grupe de cite 
vingătoarele 
califica in semifinalele turneu
lui final, programate la 8 Iulie 
la Barcelona și Sevilla (ora

22). Meciul 
se va juca 
cânte, iar 
mată Ia 11 
ra 21).

ECOURI DUPĂ ALCĂTUIREA

Valencia (22).

pentru locurile 3— 
la 10 iulie la Aii 

finala este progra 
Iulie la Madrid (o

GRUPELOR

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM © La East Ruther

ford (S.U.A.). Bill Olson a sărit 
5.64 m la prăjină, cel mal bun 
rezultat mondial indoor ; 5 000 
m : Alberto Salazar (S.U.A.) 
13 ‘22 8

Ăuto • După două etape, în 
Baliul Monte Carlo, la Aix Ies 
Bains, conduce echipajul Rohrl— 
Geistdorfer (R.F.G.) pe Opel As
cona.

BIATLON • în concursul de la 
Efig (Elveția) pentru- „Cupa Mon
dială*. proba de 10 km a revenit 
lui Frank Ullrich (R.D.G.) cu 
33:25. Ștafeta 4x7,5 km a fost 
cîștlgată de R. D. Germană cu 
2.00:19.

HOCHEI Q La Budapesta. în 
meciuri amicale. Ungaria — Bul
garia 3—2 sl 1—2J

SANIE • Campionatele mon
diale, la Imst (Austria) ; mascu
lin : Paul Mildgartner (Italia) 
1:46,50. Haspinger (Italia) 1:46,71, 
Raffl (Italia) 1:47,48 ; feminin : 
Maria Luise Rainer (Italia) 1:48,36. 
Monika Auer (Italia) 1:48,61, Elena 
Porosova (U.R.S.S.) 1:49,16. Proba 
de două persoane a revenit ita
lienilor Raffl — Brunner.

SCHI • Slalomul special de la 
Kitzbuehl pentru „Cupa Mondia
lă* a fost ciștigat de Ingemar 
Stenmark cu 1:42,64. urmat de 
Phil Mahre, 1:45,80, Steve Mahre 
si Paolo de Chlesa. același timp, 
tn clasamentul general Phil Mah
re conduce cu 217 p. urmat de 
Stenmark 134 p. t La Le Bras- 
sus (Elveția). în concurs de schi 

fond, ștafeta de 3x10 km (mas
culin) a revenit echipei Suediei 
cu 1.17:08. urmată de S.U.Au. 
1.17:46 și Suedia II 1.17:53.

TENIS • La Caracas, în „Cu
pa Davis“. Canada a întrecut cu 
4—1 Venezuela • Turneul femi
nin de la Cincinati a fost cîști- 
gat de Barbara Potter, 6—4 7—6. 
în finală cu Bettina Bunge. • 
Rezultate din competiția europea
nă pe teren acoperit : „King’s 
Cup* : U.R.S.S. — Cehoslovacia 
2—1. Belgia — Norvegia 3—0, O- 
landa — Suedia 1—2. Irlanda — 
Portugalia 3—0 Italia — Iugo
slavia 0—3. Marea Brltanie — 
R. F. Germania 3—0, Ungaria — 
Monaco 2—1. Soania — Elveția 
0—3. Danemarca — Franța 2—1, 
Finlanda — Austria 3—0.

MADRID, 18 (Agerpres). —Tra
gerea la sorți „dirijată* a grupe
lor preliminare ale turneului fi
nal al campionatului mondial din 
Spania, desfășurată sîmbătă sea
ra la Madrid, a determinat, cum 
era și de așteptat, reacții diverse.

Președintele Comitetului Interna
țional Olimpic, spaniolul J.A. Sa
maranch. a declarat, dovedindu-se 
un suporter al formației Spaniei: 
„Sintem destul de optimiști, cred 
că vom trece de primul tur*, iar 
celebrul Pele s-a referit la șansele 
formațiilor sud-americane : „Ar
gentina este echipa sud-america- 
nă aflată în grupa cea mai difi
cilă. Cred că Brazilia, va trebui 
să se teamă de formațiile 
U.R.S.S. și Scoției. Chile, bine 
pregătită, și Peru pot să se cali
fice pentru turul doi*.

Prezent, de asemenea, la Ma
drid. fostul internațional sovietic 
Lev Iașin a spus : „Nu cred că 
este cazul să ne formalizăm de 

rezultatele tragerii la sorți. Toa 
te grupele sînt de forțe aproap 
egale. în nici un meci nu va 
ușor pentru nimeni ; știu din pre 
prie experiență — nu există pai 
tide ușoare la un campionat mori 
dial. Atît Brazilia, cit și U.R.S.J 
și Scoția pot cîștiga grup 
a VI-a“.

Internaționalul englez Kevi 
Keegan s-a arătat optimist, rele 
vînd : „Sintem avantajați de far 
tul că vom juca utimul meci di 
grupă în compania Kuweitulu 
Toate echipele din grupa noastr 
au un stil propriu, dar dacă s 
fi putut indica eu însumi advei 
sării nu cred că aș fî ales m: 
bine*. în schimb căpitanul n 
prezentativei Scoției, Asa Har 
ford, a declarat : „Mai greu ni1 
că se putea. în cinci meciu 
n-am reușit niciodată să învir 
gem Brazilia, îar U.R.S.S. este u 
adversar extrem de dificil*.
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