
Ordinea și disciplina la antrenamente,

componente ale atitudinii față de muncă

,XIND LOCUIEȘTI DEPARTE 
NU ȚI DĂ MÎNA SĂ ÎNTÎRZII" 
- Raid In grupele de copii și juniori ale clubului sportiv Progresul —

Intrăm cu noaptea-n cap în 
'parcul sportiv Progresul, să tini 
primii-, să vedem care si cînd 
vine la antrenament. Dar nu sin- 
tem primii fiindcă, iată, înaintea 
noastră merg o mulțime de fete 
și băieți. La răspintie, nu o iau 
la dreapta, pe sub poarta de 
basm rămasă de la Pomul de 
iarnă, ci la stingă, încotro arată 
de pe soclul său trăgătorul cu 
arcul. Mikey Mouse se încruntă, 
dar Donald înțelege situația 
și-și scoate zîmbind bereta, în 
semn de salut.

La 7,30 fix încep pregătirea 
cele trei grupe de copii și ju
niori ale clubului Progresul, 
care împart marți dimineața 
sala de jocuri. Fetițe cu mingi 
de baschet în brațe fac „cul
cări" ca la armată pe timpuri. 
Nu au fost atente la ce trebuie 
să facă și de aceea antrenoa- 
rea, prof. Noni Grigorescu, tre
ce la disciplinare, care ajută 
și la „încălzire". „După ce că 
avem o bucățică de timp, nici 
pe aia să n-o folosim ca lu
mea ?“ le mustră antrenoarea 
și fetele au înțeles. Dar tații de 
pe bănci ? „Nu se poate altfel, 
disciplina e baza... Ca Ia noi, 
la serviciu... Și noi, părinții, ar 
trebui să fim ceva maî...“ sub

scrie la „culcări" Octav Ber- 
cescu, tatăl Corinei, mecanic la 

^J.P.G.G. Are cîteva zile de 
concediu și vine cu fata dimi
neața la pregătire, că e cam 
greu cu drumul ăsta pe trolei
buz...

Sala e împărțită în trei. După 
prima perdea, grupa de copii 
la volei, sub îndrumarea prof. 
Dorin Poroșnicu, stelistul de 
altădată... Băieții în a treia lună 
de lucru, ca și baschetbalistele, 
se silesc din răsputeri, veniți 
și ei de dimineață, să prindă... 
primul fluier de 7,30. După a 
doua perdea, handbal, grupa de 
avansate, „un fel de junioare 
III", cum ne spune prof. Ho- 
ria Șiclovan. Fete înalte, unele 
de peste 1.70 m, cu o motrici-, 
tate bună, lucruri nu tocmai’ 
frecvente la vîrsta și la înălți
mea asta. Lipsește cineva ? Ne
motivat, nimeni !

E adevărat, afară stat mi
nus patru grade, nu e prea 
frig, dar nici cald, s-a format 
ghețuș — oglindă, nu altceva — 
dar grupa de copii a antreno
rului Eugen lordache trage un

Mircea COSTEĂ
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De mi ine și pinâ duminică

FLORETISTE DE REPUTATE MONDIALĂ
PE PLANȘELE DE LA „FLOREASCA"

în această săptămînă, plan
șele instalate în cele două săli 
ale complexului sportiv Flo- 
reasca, din Capitală, vor găz
dui două mari competiții inter
naționale feminine de floretă. 
Astfel, joi se va desfășura e- 
diția 1981 a tradiționalului „pa
trulater" care reunește echi
pele Franței, Italiei, României 
și Ungariei. La ora 9 se vor 
desfășura meciurile Italia — 
România șl Franța — Ungaria, 
la 11, Franța — România și 
Italia — Ungaria, iar după-a- 
miază, începînd de la ora 17,30, 
ultimul tur al „patrulaterului", 
cu partidele Franța — Italia și 
Ungaria — România.

Vineri, sîmbătă și ’ duminică 
se vor desfășura întrecerile din 
cadrul Campionatelor interna

ționale feminine de floretă ale 
României. Vineri, între orele 
9 și 18, se vor derula patru 
tururi eliminatorii din cadrul 
probei individuale. Sîmbătă, de 
la ora 9, va începe faza eli
minărilor directe și recalifică
rilor (16 floretiste), urmînd ca 
finala, de 8 trăgătoare, să în
ceapă la ora 11,30.

Ultima zi a competiției, du
minică, va fi dedicată — în 
întregime — întrecerii pe e- 
chipe.

Disciplinele prioritare, obiectiv sportiv

major al județelor țării

„INTERESELE ECHIPEI NAȚIONALE AU FOST ÎNTOTDEAUNA 
CEL MAI IMPORTANT LUCRU PENTRU MINE"

LA CONSTANȚA, îlNT DE PIPA 
PENTRU MAREA PERFORMANTĂ!

Waitz...

T-a Velenje, cu soțul și antrenorul Ion Puică, 
după crosul cîștigat înaintea faimoasei Grele

• Locul 3 în clasamentul pe țară în domeniul per
formanței # Examenul calității muncii, absolvit cu 
brio I <| Pepiniera proprie, prima garanție de succes

Maricica Puică este singura 
atletă din lume al cărei nume 
este prezent în patru probe pe 
listele celor mai bune perfor
mere mondiale ale anului 1981. 
Ea s-a dovedit prima la 3 000 
m, cu 8:34,40 (record personal),

în cupele europene

„U" CLUJ-NAPOCA Șl 
SUSȚIN MECIURI

Cele două echipe românești 
' participante la cupele europene 
de baschet feminin — Univer
sitatea Cluj-Napoca în C.C.E. 
și Voința București in Cupa 
,,Liliana Ronchetti" — susțin, 
astăzi și mîine, noi jocuri în 
cadrul returului grupelor sfer
turilor de finală. Bucureștence- 
le joacă astăzi, la Budapesta, 
cu formația S.C. Tungsram, 
care în partida de la București 
a cîștigat cu 88—65. Arbitrii 
jocului de la Budapesta sînt G. 
Tsolakidîs (Grecia) și B. Za- 
wislak (Polonia).

Studentele vor evolua, mîine, 
la Belgrad, în compania redu
tabilei echipe Steaua roșie, 

: care, în tur, la Cluj-Napoca, a 
învins (după prelungiri) cu 91— 
88. Rezultatul tatîlnirii de joi 
prezintă o importanță deosebi-

• De vorbă cu MARICICA PUICĂ, după un sezon
foarte bun și înaintea unuia foarte important • Despre
asaltul recordului mondial șl carierele pline de

promisiuni ale fondistelor noastre
a doua la 1500 m 
cu 3:58,29 (record 
personal), a treia 
în proba de o mi
lă cu 4:21,82 (re
cord personal), a 
12-a la 800 m cu 
1:58,48.

— Ce spun, Ma
deira Puică, aces
te ierarhii obiec
tive ?

— N-aș vrea să 
par lipsită de mo
destie, dar cred că 
am avut cel mai 
bun sezon din în
treaga mea 
atletică. O 
cifrele...

— Și nu 
ele ! Te-am

carieră 
spun

numai 
ruga 

să ne prezinți o 
„retrospectivă per
sonală" a anului 
1981.

— Am cîștigat 
toate cursele aler
gate sub tricoul e

chipei naționale și aceasta m-a 
bucurat cel mai mult. Am aler
gat și am cîștigat două probe 
in aceeași după-amiază, la 
Pescara, în finala B a „Cupei 
Europei", invingînd două fina
liste olimpice, pe poloneza Jo-

la baschet feminin

VOINȚA BUCUREȘTI 
ÎN DEPLASARE

tă pentru ambele formații, ale 
căror șanse de clasare pe pri
mele două locuri ale clasamen
tului (deci de calificare în se
mifinale) depind în mare mă
sură de jocul de mîine. Arbitri:
D. Wcidinger (Ungaria) și
E. Dimitrov (Bulgaria).

ECHIPA DE HOCHEI (juniori) A BUCUREȘTIULUI 
LA „CUPA CAPITALELOR PRIETENE-

Ieri a plecat la Moscova se
lecționata de hochei — juniori 
a Capitalei (în linii mari, se
lecționata țării) care va lua 
parte în capitala Uniunii So
vietice la întrecerea dotată cu 

lanta Januchta ?> pe italianca 
Gabriela Dorio. In 1979, la 
Anthony (Franța), ciștigasem 
la 1 500 m și 3 000 m, acum la 
SOO m și 3 000 m.

— Acest „tur de forță" re
prezintă o performanță unică. 
E vorba de două alergări de 
fond, nu de curse de viteză 1 
Nu e un exces ?

— Mi s-a cerut și am ac
ceptat. Interesele echipei na
ționale au fost întotdeauna cel

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 4-a)

Sezonul de schi în plină desfășurare

, în plini cursă !Pe pirtia Lupului

ÎN „CUPA DINAMO", SLALOMUL URIAȘ 
A REVENIT LUI Z. BALAZS (A.S.A. Brașov)

Dealtfel, este de reținut că 
primii șase clasați sînt depar
tajați pe parcursul unei sin
gure secunde. Un învin
gător merituos s-a dovedit 
Zsolt Balazs (ASA), care a 
realizat cel mai bun timp al 
primei manșe, după o coborî- 
re spectaculoasă, sigură, în 
care a arătat că a făcut se
rioase progrese în ultima vre
me. Vili Podaru (Dinamo) al 
doilea clasat, s-a dovedit 
din nou un concurent redutabil 
candidat permanent la locurile 
fruntașe. Un salt remarcabil a 
făcut un alt reprezentant al 
dinamoviștilor. Este vorba de 
Mihai Bîrâ — junior care a 
realizat două coborîri demne 
de subliniat, mai ales prin 
constanță și precizie, ceea ce 
l-a situat, în final, pe un me
rituos loc trei. REZULTATE! 
TEHNICE : 1. Zsolt Balazs 
(ASA) 2:14,29, 2. Vili Podaru 
(Dinamo) 2:14,41, 3. Mihai Bîră 
(Dinamo) 2:14,66, 4. Carol A- 
dorjan (ASA) 2:14,80. 5. Ale
xandru Manta (ASA) 2:14,85,
6. Ion Cavasi (Dinamo) 2:15,25,
7. Dan Frățilă (Dinamo) 2:15.53,
8. Nicolae Barbu (Dinamo) 
2:16,40, 9. Csaba Portik (Dina
mo) 2:17,88, 10. Alin Năstase 
(CSU Pitești) 2:18.14.

Miercuri se dispută cursa de 
slalom special centra fete și 
băieți.

Carol GRUIA — coresp.

„Cupa capitalelor prietene" și 
la care participă selecționate
le capitalelor țărilor socialiste, 
alcătuite din jucători ta vîrstă 
de pină Ia 18 ani.

în clasamentul pe județe al 
sportului de performanța ro
mânesc în anul 1981, județul 
Constanța ocupă un onorant 
loc 3 (după municipiul Bucu
rești — 5713 p și județul Mara
mureș — 1 097 p), totalizînd 
560,50 p și situîndu-se înaintea 
județelor Brașov (557,5 p),
Prahova (532,50 p), Cluj (513,50 
p), Arad (482,50 p) etc. Intrucît 
la baza alcătuirii acestei ie
rarhii au stat criteriile deosebit 
de importante ale comportării 
în competițiile din cadrul „Da- 
ciadei" și in campionatele re
publicane de seniori, ale me
daliilor cîștigate la campionate 
mondiale, europene și la Uni
versiadă, precum și ale numă
rului și valorii juniorilor pro
movați în loturile republicane

POIANA BRAȘOV, 19 (prin 
telefon). întrecerile de schi din 
cadrul „Cupei Dinamo" au în
ceput sub cele mai bune aus
picii. Concursul a fost deschis 
de băieți, care și-au disputat 
întîietatea în cursa de slalom 
uriaș. întrecerea s-a desfășu
rat pe pîrtia. Lupului, pe un 
traseu cu 45 de porți. Au luat 
startul 57 de schiori, care și-au 
disputat cu ardoare primele 
locuri ale clasamentului, în 
cele două manșe ale probei. 

— se poate conchide că spor
tul constănțcan a trecut cu 
brio un examen dificil, cel al 
unei calități superioare a mun
cii în domeniul performanței. 
Punctînd, concomitent și sub
stanțial, Ia fiecare dintre cri
teriile înainte enumerate, se 
mai poate afirma că în județul 
Constanța mișcarea sportiv* 
are dimensiuni largi, că în ul
timii ani și, in special, in 1981, 
realizările nu au fost nicide
cum întîmplătoare și că ele 
demonstrează justețea criteri-- 
ilor alese. în cadrul general șl 
stimulativ asigurat de marea 
competiție sportivă național*

Radu T1MOFTE

(Continuare In pap. 2-3)
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0 FRUMOASĂ ACME, DENUMITĂ
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SIMBOLIC
La Școala generală nr, 76 

din Capitală, in str. Turture
lelor. duminică dimineața n-a 
sunat clopoțelul. Și este firesc. 
Dar duminică dimineață o 
mulțime de copii au venit, to
tuși. la școală atrași de o altă 
chemare numită.. „Daciada".

Din inițiativa unui inimos 
activist al Consiliului pentru 
educație fizică și sport al sec
torului 3 prof Angel Slăvu- 
țeanu. se află in curs de des
fășurare o interesantă acțiune 
denumită „Turneul Daciadei". 
Duminică acesta a avut loc la 
„76". insemnînd o întîlnire în
tre elevii iubitori de sport din 
zonă, la șah tenis de masă, 
volei și tir. Timp de cîteva 
ore am urmărit și am aplaudat 
împreună cu gazdele și invita
ții spectacole de mare frumu
sețe. Și ceea ce ni s-a părut 
demn de notat a fost faptul că 
toți profesorii de sport au fost 
alături de elevii lor. „Copiii 
s-au obișnuit să ne aibă în 
mijlocul lor — ne spunea prof. 
Maria Alexeanu —. iar pentru 
noi fiecare acțiune este un 
prilej de satisfacție: îi vedem 
cum cresc, cum se afirmă, sub 
ochii noștri". In sala de sport, 
la volei. I-am întîlnit pe prof. 
Cornel Farcaș. de la C.S.Ș. nr. 
2, care venise să caute talente 
pentru echipele sale; la tenis 
de masă Drof. Nicolae Gheor- 
ghe era bucuros că el. adică 
gazdele, conduceau în clasa
ment; la tir prof. Marin Ghiță, 
șeful comisiei sporturilor teh- 
nico-anlicative ne sector, ante-

Copiii din Caransebeș s-au întrecut la șah și tenis de masă
Purtătorii cravatelor roșii cu 

tricolor din orașul Caransebeș 
ți localitățile învecinate (Slati- 
na-Timiș. Păltiniș. Teregova, 
Obreja. Sacu și Zăgujeni) au 
fost prezenți la întrecerile ■ de 
șah șl de tenis de masă orga
nizate sub egida marii compe
tiții sportive naționale „Daci
ada". Șahiștii și-au desemnat 
cîștigătorli în persoana Iui 
Cristian Cornean și Mihaela 
Neacșu. reprezentanți ai Școlii 
generale nr. 8 din Caransebeș, 
în timp ce în concursul de te
nis de masă prima treaptă a

LA CONSTANȚA, VÎNT DE PUPA
(Urmare din vag. »

„Daciada", inițiativa locală, bu
na organizare a activității, pre
cum și calitatea oamenilor au 
un rol bine determinat, catali
zator, eficient. Trebuie, de a- 
semenea subliniat faptul — 
semnificativ — că la zestrea 
de puncte a Constanței au con
tribuit TOATE DISCIPLINE
LE PRIORITARE, în număr 
de 12. Faptul demonstrează că 
alegerea tocmai a acestor dis
cipline care să caracterizeze în 
principal performanța dobro
geană și care să constituie că
ile prin care această regiune 
a țării participă la întărirea 
mișcării sportive românești și 
la mai deplina sa afirmare pe 
plan internațional-a—fost bună. 
In plus, sînt demonstrate ca
pacitatea și forța de organizare 
locale, cu atît mai mult cu cit 
In 1981, nici o secție constăn- 
țeană nu a retrogradat, dar 
s-a decis, în schimb, desem
narea handbalului ca sport 
prioritar (echipa feminină Hi
drotehnica a revenit în Divizia 
,,A“) și ajutarea mai substan
țială a secției de lupte libere 
(antrenor: Ismail Kenan) a 
aceleiași asociații. Din rîndul 
disciplinelor prioritare, punc
tează mai cu seamă două din 
cele 5 sporturi de înaltă per
formanță (luptele greco-roma- 
ne și scrima), alte două (atle
tismul și boxul) aflîndu-se în- 
tr-o perioadă de schimbare de 
generații, ultima (fotbalul) a- 
comodîndu-se, se pare, satisfă
cător, în cele din urmă, cu Di
vizia „A“.

DRUMUL CEL MAI SCURT 
SPRE AFIRMAREA 

NAȚIONALA Șl 
INTERNAȚIONALĂ

La sporturile prioritare, ju
dețul Constanța are 12 echipe 
în Diviziile naționale „A“, 17 
echipe în Diviziile „B“ (din 
care 8 la rugby) și 7 în Di
vizia „C“ (majoritatea la fot
bal). în schimb, același județ 
arc 42 DE ECHIPE IN DIVI
ZIILE ȘCOLARE ȘI DE JU
NIORI !

Ce ne spun aceste cifre? în

„TURNEUL DACIADEI-
najase poligonul pe un cori
dor, cu trei ștanduri de trage
re și — împreună cu ajutoa
rele sale — orinduia grupele, 
inițiind in tainele acestui sport 
și pe cei care nu mai trăseseră 
niciodată cu pușca cu aer com
primat. „Am găsit copii neaș
teptat de dotați — ne spune. 
Priviți — și ne arată un teanc 
de ținte — Ovidiu Colenati a 
realizat 29 puncte din 30 posi
bile, Andreea Toma — 28, ceea 
ce e foarte bine". In clasa a- 
menajată ca sală de șah am 
urmărit inteligentele mișcări 
cu care Maria Pîrvulețu (Șc. 
gen. nr. 72) își „hărțuia" ad
versarele pe cîmpurile albe și 
negre. „Șahul este singura ta 
pasiune. Maria?" „Nu", răspun
de cu dezinvoltură. „Joc și 
volei, și handbal, în cadrul 
„Daciadei", fac parte șî din e- 
chipa de dans modern la «Cin- 
tarea României»".

învingătorilor în acest Tur
neu al „Daciadei" li s-au în- 
mînat diplome cu însemnul 
marii competiții naționale. Dar, 
de fapt, cu toții au fost cîști- 
gători ai cîtorva ore de bucu
rie, de destindere, pentru a 
porni cu forțe noi la învățătu
ră. La plecare prof. Angel Slă- 
vuțcanu ne-a rugat să consem
năm că la reușita acțiunii o 
contribuție importantă și-a 
adus și consiliul organizației 
pionierilor din sector, prin ins
tructorul Gheorglie Vangheles- 
cu. O facem cu plăcere.

Viorel TONCEANU

podiumului a fost ocupată pe 
grupe de MircI Trifon (Școala 
generală nr. 2 Caransebeș) și 
Dorin Babă (Școala generală 
Zăgujeni) și Sâni Dănilă 
(Școala generală din Sacu)'.

întrecerile găzduite în condi
ții excelente de Liceul peda
gogic (cele de șah) și Liceul 
de matematică-fizîcă (tenisul 
de masă) au contat, drept fază 
intermediară a etapei pe județ 
a „Cupei Pionierul" și la ele 
au participat peste 150 de elevi 
și eleve.

Nicolae MAGDA, coresp.

primul rînd că, în județul 
Constanța, piramida perfor
manței are Ia bază (nu ca în 
multe alte locuri, echipele din 
diviziile inferioare de seniori), 
in măsură sporită, CONTIN
GENTE NUMEROASE, pen
tru fiecare disciplină, DE JU
NIORI ȘI ȘCOLARI. E de pre
supus deci că, pe de o parte, 
valoarea schimbului care vine 
din urmă este ridicată, ea fiind 
asigurată printr-o pregătire se
rioasă, competentă, iar pe de 
alta că echipele-fanion, în pri
mul rînd cele de la clubul Fa
rul, se alimentează DIRECT 
de la unitățile specializate în 
creșterea și formarea tinerilor 
performeri. In acest fel, este 
scurtat considerabil drumul de 
Ia pepinierele proprii Ia con
fruntarea de înalt nivel, fie pe 
plan național, fie chiar inter
național.

Cluburile sportive școlare nr. 
1 și 2 din Constanța și cel din 
Medgidia (la care se adaugă 
secțiile de la C.S.Ș. Mangalia), 
principalele pepiniere ale per
formanței constănțene, răspund 
aproape integral acestei cerin
țe. Specializîndu-se, de-a lun
gul anilor, în creșterea de ele
mente pentru anumite sporturi, 
aceste unități școlare se impun 
nu numai atenției locale. De 
la C.S.Ș. Medgidia au fost pro
movate, de pildă, voleibaliste 
de valoare (Gulniza Gelil, 
Elena Caradima, Gina Mun- 
teanu), unele chiar în Iotul 
național; secția de canotaj de 
Ia C.S.Ș. 2 a oferit, în 1981, 4 
băieți și 7 fete loturilor olim
pice; Simona Iliescu și Alice 
Ștefănescu, eleve ale .Gabrielei 
Păun, de la C.S.Ș. 1, sînt 
campioane balcanice de juni
oare la gimnastică artistică; a- 
proape întreaga echipă de Di
vizia „A" a Hidrotehnicii este 
alcătuită din handbaliste for
mate la C.S.Ș. 1. Vin să întă
rească aceste reușite — și al
tele — pozițiile cucerite în cla
samentul național pe 1981 de 
unitățile specializate în crește
rea tinerei generații de perfor
meri: C.S.Ș. 1 ocupă locul 26, 
C.S.Ș. 2 locul 57, iar C.S.Ș. 
Medgidia locul 143, din 231 de 
unități care punctează în to-

MAREA VICTORIE A „MOATELOR” LUI
A existat, cu ani în urmă, o 

excelentă echipă feminină de 
volei: I.E.F.S. Cîștiga campio
natul din 1954 și figura, de re
gulă, în multe ediții în lupta 
pentru laurii de campioană. O 
echipă născută din munca pa
sionată a lui Neculai Murafa, 
figură arhicunoscută în voleiul 
nostru, antrenor cu mare expe
riență, solicitat și de federații 
și echipe de peste hotare, dar 
mai cu seamă un cadru didac
tic universitar de nădejde al 
Institutului de educație fizică 
și sport bucureștean. Cît suflet 
punea antrenorul Neculai Mu
rafa în pregătirea elevelor sa
le, ce legătură sufletească pu
ternică se stabilise între antre
nor și echipă spune și amă
nuntul (amănunt doar în apa
rență) că acel sextet al 
I.E.F.S.-ului mai era numit și 
„moațelc lui Neculai Murafa". 
Rîndurile evocatoare vor doar 
să vă pună în temă, să vă in
troducă în atmosferă, pentru 
că, mai departe, va fi vorba 
despre activitatea de azi a vo
leibalistelor de odinioară. Fu
gitiv, atît cît ne îngăduie spa
țiul vrem să vedem ce au de
venit „moațele lui Neculai 
Murafa".

Rezultatul investigațiilor noas
tre: Doina Cprbeanu-Ivănescu, 
fostă internațională, a realizat, 
la Dipamo București, un traseu 
similar fostului ei antrenor, 
depășindu-1 chiar ea număr și 
valoare a rezultatelor; și ca 
jucătoare, mai întîi, dar mai 
ales ca antrenoare a excelentei 
formații feminine pe care o 
conduce la clubul bucureștean; 
Melania Iliescu-Zacopceanu, 
profesoară la liceul bucureș
tean „C.A. Rosetti"; Rodica 
Gherasim-Șiclovan lucrează în 
Secția performanță a C.N.E.F.S.; 
Laura Olaru-Brandabur a a- 
juns șefă de lucrări la Insti
tutul politehnic Galați, catedra 
de educație fizică și sport; 
Stela Rotaru-Oprișan este pro
fesoară la un liceu bucureștean. 
Cornelia Timoșanu-Moraru a 
continuat și în viața familială 
marea legătură cu sportul, so
țul ei nefiind altul decît faf-

PENTRU MAREA
tal. Datorită acestor clasări, în 
ierarhia pe județe, alcătuită 
tot la juniori, Constanța ocu
pă și de astă-dată, un loc bun: 
10. Activitatea rodnică presta
tă în domeniul creșterii și for
mării tinerei generații a con
dus, dealtfel, spre o situație 
aparte a Constanței, care foar
te arareori a transferat sportivi 
din alte părți, proporția ele
mentelor oferite altora, și în 
special cluburilor bucureștene, 
fiind în schimb, incomparabil 
mai mare.

MUNCA, PASIUNE, 
COMPETENȚA

Avînd Ia baza piramidei ca
litatea activității cu copiii și 
juniorii, performanța constăn- 
țeană a putut depăși în multe 
sporturi granițele naționale. In 
anul 1981, performerii Litora
lului au cucerit două din to
talul de 14 medalii românești 
adjudecate la campionatele 
mondiale, 4 din cele 67 de me
dalii obținute de studenții noș
tri la Universiadă și 23 (14 Ia 
sută) din totalul de 323 de 
medalii colecționate la Balca
niade. în aceste trofee de in
vidiat sînt înmagazinate o sea
mă de investiții, deosebit de 
prețioase, și cînd afirmăm a- 
ceasta le avem în vedere, mai 
cu seamă, pe cele cu‘ caracter 
moral. Experiența și succesele 
județului Constanța au la ba
ză o imensă cantitate de mun
că, pasiune și competență pro
fesională. Cum altfel poate fi 
interpretată larga și obositoa
rea acțiune de selecție a celor 
doar trei profesori (M. Popa, 
V. Ștefănescu și Smaranda 
Popa) de la secția de canotaj 
a C.S.Ș. 1, prin 8 județe limi
trofe sau apropiate? Sau pro
gramul nonstop, de dimineață 
pînă seara, al cunoscutului an
trenor de lupte greco-romane 
de Ia Farul, Constantin Ofițe- 
rescu? Sau neobositele căutări 
ale antrenorilor Lisias Ioncscu, 
la Chimpex, ori Ion Filip, la 
C.S.Ș. 2, specialiști în sportul 
halterelor? Sigur, mișcarea 
sportivă de performanță con- 
stănțeană are Ia dispoziție, as
tăzi, o bază materială • bună, 

moșul fost internațional al ba
lonului oval, ing. Viorel Mo
rarii; iar fiul Octavian întru
chipează o speranță a rugbyu- 
lui. Muncind cu pasiune — ca 
profesoare de educație fizică 
— le aflăm pe Maria Călugă- 
riță-Săvinescu, Veronica Zarna- 
Costin, Maria Teodorescu, Ma
riana Popovici, Vera Pavlenco^ 
Ludmila Costin-Vasilescu. O 
listă a succeselor în % arena 
vieții care completează ceea ce 
realizau, în urmă cu ani și 
ani, în arena sportivă, voleiba
listele de la I.E.F.S. Acum, în
să, cînd vorbești cu vreuna 
dintre „moațele" Iui Neculai 
Murafa, constați că își amin
tesc, firește, cu mare bucurie, 
despre cîștigarea campionatu
lui, despre o victorie sau alta, 
după cinci seturi epuizante. 
Dar, invariabil, vei auzi cu
vinte calde și sincere, din ini
mă, despre adevărata „școală 
a educației" reprezentată de 
echipa de volei, de anii petre- 

■cuți împreună. „Antrenamente
le și jocurile nu constituiau 
decît o parte a timpului petre
cut împreună. Ne lega o mare 
prietenie. In deplasări, profe
sorul Neculai Murafa pregătea 
din vreme un itinerar turistic. 
Vedeam tot ceea ce era intere
sant in orașele unde jucam. 
Luam bilete și mergeam îm
preună la spectacole de teatru, 
de operă. Primeam și eram 
bucuroase să primim sfaturi, 
îndrumări de comportare. E- 
chipa de volei a însemnat și 
mai mult; o utilă educație o 
adevărată pregătire pentru 
viață", încheie mica sa confe
siune maestra emerită a spor
tului Doina Corbeanu-Ivăneș- 
cu. Dar Rodica Gherasim-Și
clovan ce părere are?’ „Nu pot 
uita anii echipei de volei 
I.E.F.S. Eram chiar o familie; 
o familie care lupta pe terenul 
de sport, se instruia zilnic, în
văța să se poarte. Asta-i și 
marea explicație a reușitelor 
sociale ale întregii „familii". 
Ne reîntîlnim și astăzi eu 
bucurie, ne programăm, dealt
fel, aceste reuniuni în care, 
oricîtă nostalgie ar coborî pes
te noi, veselia revederii o în
vinge".

PERFORMANȚĂ
care a permis și va permite, 
in continuare, un progres și o 
afirmare Ia înalt nivel. Unii ar 
fi înclinați să pună pe seama 
acestei baze materiale reușite
le din 1981 ale constănțenilor. 
Drept răspuns, le oferim o 
scurtă poveste, pe deplin edifi
catoare, spusă de antrenorul 
Matei Stânei, care se poate 
mîndri că elevele sale, Teodo
ra Boiangiu și Livia Dascăîu, 
au cucerit, în 1981, două titluri 
de campioane balcanice de ju
nioare la gimnastică sportivă: 
„Avem, e adevărat, aparate așa- 
numite „olimpice" excelente, 
Am beneficiat, Ia fel de ade
vărat, de sprijinul federației 
pentru aceste dotări. Puțini 
știu, însă, că le-am primit nu
mai pe măsură ce fetele noas
tre ciștigau cite un titlu națio
nal. Formam o campioană la 
birnă? Primeam o birnă de 
cea mai bună calitate!"

...Și mai puțini știu însă că, 
cu ani în urmă, mai precis cu 
12, profesorul stanei punea mi
na pe creion și făcea schița 
unei bîrne, pe care, apoi, cu 
barda în mînă, și-o construia 
de unul singur...

ORICINE
JOACĂ
POATE

CÎȘTIGA :
0 autoturisme 
„Dacia 1300'* ți 
„Skoda 120 L“ @ 
excursii în U.R.S.S. 
sau R. D. Germa
nă • bani: 50.000, 
10.000, 5.000 etc.

VARIANTELE DE 25 LEI PARTICIPA LA TOATE CELE 7 EX
TRAGERI CU UN TOTAL DE 64 NUMERE I

UITIMAII DE PABIICIPABi-SîMBĂIĂ 23 IMDÂBIf INCLUSIV

NECULAI MURAFA
Neculai Murafa trebuie să-și 

stăpînească nițel emoția cînd 
evocă anii echipei de volei pe 
care a construit-o și a ridica
t-o. Dar, repede, ochii i se în
veselesc cînd îți reconstituie 
lista de frumoase împliniri, pe 
drumul vieții, a elevelor sale. 
„Ne-am bucurat de atenția 
conducerii institutului, a prof, 
univ. Leon Teodorescu, _ am 
avut un colaborator de nădej
de și entuziast în medicul C. 
Alexandrescu. Dar am și întîl
nit admirabile eleve pasionate, 
dornice să se realizeze în sport, 
în învățătură. Și, cum se vede, 
și în viață. Sînt fericit dacă 
anii de performanță sportivă 
au fost și unii de școală a e- 
ducațici".

Da, Neculai Murafa, au fost!
Eftimie IONESCU

ORDINEA SI u
(Urmare din pag. 1)

joc alert. Sînt născuți in ’71, 
învață fotbal de astă-vară. dar 
cîțiva încep să răsară...

— Vă place fotbalul, băieți I
Ce întrebare ? Nu se vede ? 

Așa că răspund în cor, „Daaaa!"
Da, le place, antrenorul lor- 

dache e cu ochii în patru, dacă 
ar avea o putere i-ar face să 
crească asemenea lui Gruia al 
lui Novac, să-i dea echipei 
Progresul Vulcan chiar în j-e 
tur, să nu cumva... Dar minuni 
nu se fac peste noapte. Echipa 
întîi a luat jn pregătirea de 
iarnă patru juniori, eveniment 
mare și pentru echipă și pen
tru juniori.

Da. le place fotbalul, dovadă 
că Liviu Ciubotaru, Ia 11 ani 
ai săi, vine în fiecare diminea
ță tocmai de la Mihăilești și nu 
întîrzie niciodată. Și mai sînt 
copii care vin de departe, ca 
Bănică și Iordachc, din Bolin- 
tin, sau Mirică, al antrenorului 
Adrian Rusu, tocmai din co
muna Ciolpani.

Pe o bancă. în fața sălii de 
scrimă, două fete: Lăcrămioa
ra Bogaioni și Ciaudia Drăgan. 
Ca de obicei, vin cu mult îna
inte de începerea lecției ds 
antrenament. Claudia stă de
parte. vine cu un autobuz și 
un troleibuz, cale de peste o 
jumătate de oră cînd mijloa
cele de transport vin la timp. 
Vorba ei, „cind locuiești depar 
te, nu-ți dă mina să intirzii, și 
pleci din timp"... Vin apoi Iu- 
liana Iordan și Magdalena 
Giurgea. In sfîrșit, vine și an
trenorul, prof. Cornel Georges
cu. A întîrziat 17 minute?... 
Nu! A venit mai devreme cu 
43 de minute! Programul de 
pe ușă nu mai corespunde. Co
legul de sală. Victor Teodores
cu, este „în grafic", la el ora 
nu s-a schimbat. De ce așa de 
puțini elevi? Se lucrează indi
vidualizare. Tot ce e posibil.

In sala de tenis de masă, 
proaspăta antrenoare Maria 
Alexandru lucrează cu Maria 
Păun și Viorica Dragu. Păun 
are nevoie de pregătire supli
mentară și au venit peste pro
gram. Da, scrie că trebuie să 
fie alt antrenor în sală, dar nu, 
afișajul va fi actualizat.

Se face o pauză pentru... în
călzitul mîinilor și al gumelor 
de pe palete. Imediat se sting 
luminile. De ce să ardă de
geaba?...
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Nu vrem 
poveste, cu 
Nu. A fost 
din ultimii 
vărat, un 
mat apoi un „stil Dinamo". Pe
trolul in anii săi de virf, avea 
un joc al său, cum ne-a oferit, 
mai tirziu, Rapidul din anul 
său de campioană. Stăm și ne 
amintim și parcă le și vedem 
jucind pe fiecare dintre aceste 
echipe. Paradoxal, tocmai prin - 
stilul cunoscut de toată lumea, 
C.C.A. (mai tirziu, Steaua), DI
NAMO, PETROLUL, RAPID 
își impuneau jocul și superio
ritatea.
cit mai 
balului 
ultimii 
ARGEȘ 
UNIVERSITATEA CRAIOVĂ, 
poate cea mai completă for
mație de club a ultimului de
ceniu, cu personalitatea 
cu stilul său, cu suma 
reale valori individuale sub 
celeași tricouri.

să începem ca în 
„a fost odată...".

in fotbalul nostru
30 de ani, cu ade- 

„stil C.C.A.". A ur-

Știau ceva, aplicau — 
aproape de rigorile fot- 

— o tactică a lor. în 
ani au apărut un "F.C.

(pînă anul trecut) și 
CRAIOVA,

sa, 
unor 

a-»

I
I
I
I
I
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CAMPIONATUL...
Dealtfel, toate echipele 

care am amintit au avut 
bază ideile, profesionalitatea 
inventivitatea unor _
ca Gh. Popescu (C.C.A.), 
Ionescu (Dinamo), I. 
(Petrolul), V. Stănescu 
pid), iar mai tirziu Fl. Hala- 
gian (F.C. Argeș) și I. 
Vnenco (Univ. Craiova). De fie
care dată, 
valoarea ________ ______
REA E DECISIVA. Elementul 
care, de fapt, lipsește la ma
joritatea echipelor noastre de 

ivizia „A“. Iată, la ora ac
tuală. Universitatea este o e- 
chipă în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, cu toate posturile 
bine acoperite valoric, cu du
bluri pc cele mai multe dintre 
ele, cu rezerve aproape de va
loarea titularilor, pentru că ne 
vine greu să-i numim rezerve 
pe Boldici (sau pe Lung), pe 
Geolgău, Irimescu sau Ciupitu. 
Dinamo încearcă — și în parte 
a reușit — să-și refacă un stil 
al ei, iar Corvinul, după 3—4 
ani de lucru, de preocupări, a 
ajuns o echipă cu personali
tate, ceea ce a început să rea
lizeze și Fl. Halagian la F. C. 
Olt.

Și cu asta am cam epuizat 
exemplele bune. în rest, cum 
afirmau și antrenorii din prima 
noastră divizie, din cauza lip
sei valorilor, dar, mai ales, din 
pricina absenței unei concepții 
clare de joc, 10—12 echipe își 
propun doar să nu retrogra
deze și devin sclavele „punc
telor de acasă", cu orice preț, 
și al „remizei salvatoare", în 
deplasare. Urmarea logică, fi
rească : jocul lor poartă am
prenta hazardului. nicidecum 
al vreunei idei tactice.

de 
la 
Și antrenori

Tr. 
Oană 
(Ra-

Oble-

, insă, s-a adăugat 
jucătorilor. VALOA-

rești, a însemnat cea mai bu
nă prestație a tricolorilor. Au 
urmat jocul de la Londra — 
reușit îndeosebi prin îndepli
nirea obiectivului propus, sco
rul egal —, și — după golul 
primit — evoluția bună de la 
Budapesta, în țiuda înfrîn- 
gerii, datorită unor greșeli in
dividuale, adică marile «ratări. 
Și cînd mecanismul echipei 
funcționa bine a fost mai u- 
șoară și integrarea lui Tilihoi 
în locul unui titular ca Sameș, 
care nu avea drept de joc pen
tru două cartonașe galbene. 
Dar se vedea că echipa știa 
ceva, că avea un joc al ei.

Pauza din vară, însă, a 
schimbat în rău haina echipei. 
S-a accidentat Iordache și a 
venit în poartă Cristian, lipsa 
titularuiui aducînd destulă ne
siguranță în jocul tricolorilor. 
Au început desele schimbări de 
la mijlocul terenului, de la for
mula clasică și bună Țicleanu 
— Bcldeanu — Iordănescu a- 
jungîndu-se la un adevărat 
rebus, cu influențe nefaste a- 
supra evoluției întregii forma
ții și mai ales a compartimen
tului ofensiv, lucru de care a- 
veam să ne dăm cu toții seama 
în meciul cu Ungaria de la 
București. „Miopia tactică" a 
fost alunei cea mai supără
toare, multele și neavenitele 
centrări inaltc, „plouate", ne- 
făcînd altceva, decît să-l evi
dențieze pe un portar (Mcsza-

A- 
a 

stil 
lui 
Și. 
lui 

lumea

ros) Ia apusul carierei sale, 
tunci parcă un voal negru 
acoperit orice intenție de 
și schemă tactică. Folosirea 
Țicleanu doar 15 minute 
mai ales, introducerea 
Câmpoanu II, de toată 
cunoscut ca vîrf sau ca al doi
lea atacant central, pe post de 
extremă dreaptă, au dezvăluit 
carențele de ordin tactic. La 
meciul următor, cu Elveția, s-a 
adus un cuplu nou Țălnar — 
Dudu Georgescu (în ideea u- 
nel... Idei de joc ?), dar pe 
stingă rămăsese un Bălăci izo
lat și individualist.

JUCĂTOR (Rivera sau Mazzo
la în anii de glorie ai „squadrei 
azzurra"). EL NU ARE VOIE 
SĂ IGNORE ACEL CADRU 
GENERAL CARE ESTE IDEEA 
DE JOC A ECHIPEI. Antreno
rul Argentinei, Menotti, nu-i va 
permite acest lucru nici celui 
de al doilea Pele al fotbalului 
mondial, Diego Maradona. A- 
cesta este și motivul pentru 
care un alt mare fotbalist ar
gentinian. Houseman, h-a fost 
decît rezervă la C.M. din Ar
gentina.

Este vorba apoi și de stabili
tatea jucătorilor dacă vrem 
să mergem mai departe și să 
realizăm un stil de joc 
priu, o idee proprie. Cele 
bune performanțe, cum 
s-a putut vedea dintr-un 
cent material publicat 
ziarul nostru, fotbalul 
nesc le-a realizat cu 
lui Angelo Niculescu. 
pentru un oarecare 
torism, Angelo a reușit să al
cătuiască un nucleu de jucă
tori — îi știm pe dinafară, deși 
au trecut 12 ani de la Guada
lajara — și să confere echipei 
o concepție și un stil de joc- 
propriu. Acum, în prelimina
riile C.M.. cum spuneam, echi
pa a început pe formula Uni
versitatea + Steaua, dar pe 
parcurs lucrurile au început să 
se schimbe (din diferite mo
tive), ajungîndu-se ca în cele 
8 meciuri din grupă să fie fo
losiți 30 de jucători. “ 
Ștefănescu a jucat în 
cele opt partide, urmat'de Ne- 
grilă, Munteanu II, Baiaci (a- 
cesta, însă, o dată 21 de mi
nute, în alt meci, 63 de mi
nute), cîte 7 meciuri ; Beîdea- 
nu, Iordănescu, Sameș, cîte 6, 
în timp ce M. Sandu și Boliini 
au „jucat" cîte un minut în 
meciurile cu Norvegia și, res
pectiv, Elveția, Andone 8 mi
nute, Al. Nicolae 15 minute. 
Dumitru 19 minute. Poți să-i 
critici că nu s-au încadrat în 
ideea de joc ?

pro- 
mai 
bine 

re
de 

româ- 
echipa 

’Criticat 
conserva-

Doar 
toate

Lotul jucătorilor de la C.S. 
Tîrgoviște se află, în aceste 
zile. la munte. în perioada 
pregătitoare de iarnă în care 
ponderea. în prima parte, a- 
parține factorului fizic. Antre
norii Emerich Jenei si Gheor- 
ghe Ene s-au oprit în imedia
ta vecinătate a Predealului. 
„Antrenamentele — ne spunea 
E. Jenei — pe care le efectu
ăm în vacanta de iarnă, trei 
ore zilnic, sînt de mare nece
sitate jucătorilor noștri, care 
în turul campionatului au avut 
o capacitate de efort nesatisfă
cătoare. Spun „trei antrena
mente". pdntru că așa-zisa în
viorare din fiecare dimineață 
se confundă cu un micro-an- 
trenament, avînd o durată de 
aproximativ 40 de minute și o 
mare solicitare. Chiar dacă ju
cătorii noștri au un grad des
tul de bun de tehnicitate, tre
buie să-i aducem cit mai repe
de la parametrii corespunzători 
și sub raport fizic".

Cu alte cuvinte, cei doi 'an
trenori au în plan atingerea u- 
nei capacități de efort care să 
Ie permită, în continuare, ,-etu- 
șarea și eliminarea deficiențe
lor semnalate în jocul echipei 
pe parcursul turului campiona
tului. Să enumerăm cîteva din
tre ele : •Plecarea .lui Dobrin 
de la C.S. Tîrgoviște a schim
bat mult ideea de joc. Se ur
mărește acum stabilirea unui 
echilibru în cadrul jocului de 
ansamblu, care 
forța colectivă 
dîmbovițene • 
jocului în atac, 
din cauza căruia 
te — după părerea conducerii 
echipei — se află pe locul 11 în 
clasament, cu minus 2 în cel 
al adevărului. Fiecare înaintaș, 
fără excepție ni s-a spus, a 
irosit enorm de multe situații

să reprezinte 
a formației 

îmbunătățirea 
compartiment 
C.S. Tîrgoviș-

Ghcorfiiic
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ECHIPA NAȚIONALĂ...
Cum au stat lucrurile cu e- 

chipa națională ? Se știe că 
primele jocuri din prelimina
riile C.M. au fost susținute cu 
o formație construită pe „blo
cul craiovean", completat cu 
3—4 jucători de la Steaua. 
Deci, existînd premisele unei 
rapide omogenizări, s-a putut 
vorbi de o anume concepție, 
precum și de un stil, de o 
prestație peste puterea campio
natului. Și jocul era ca atare 
pentru că, de pildă, valoric, 
partida cu Anglia, de la Bucu-

Și atunci, pe bună dreptate, 
ne-am întrebat și ne întrebăm, 
și asta pentru viitor, pentru că 
greșelile nu s-au mai putut re
para, iar turneul final al C.M. 
se joacă fără echipa României: 
IDEEA DE JOC SE FACE IN 
FUNCȚIE DE JUCĂTORI SAU 
JUCĂTORII SÎNT SELECȚIO
NAȚI PENTRU A REALIZA 
IDEEA DE JOC PRECONI
ZATA ? Logică e a doua va
riantă. Așa se procedează în 
fotbalul mare. Jucători de va
loare ca Greaves (Anglia), 
Schuster (R.F.G.), Rivera (Ita
lia), Paulo Cesar (Brazilia) nu 
jucau în echipele lor naționale 
pentru că erau refractari la 
tactica de joc sau nu respec
tau sarcinile de joc impuse, 
după cum fotbaliști nu de va
loarea celor mai sus-citați (și 
am citat doar o parte din mul
tele exemple), ca Stiles (An
glia). Gentile (Italia), Vogts 
(R.F.G.), Ardiles (Argentina), 
nu lipseau din „ll“-le repre
zentativ pentru că nu ieșeau 
din euvîntul antrenorului, înde
plinind cu o exemplară conști
inciozitate sarcinile de joc 
„murind" cu adversarul lor di
rect pe teren. Jucătorului cu 
valoare de excepție, 1 se oferă 
în cadrul ideii de joc posibili
tatea de exprimare deplină, 
dar CÎT AR FI DE MARE UN

în persoana lui Mircea Lu- 
cescu echipa națională are o 
nouă conducere tehnică. El și-a 
expus intențiile, ni le-a și de
monstrat la Berna — nu în- 
tr-un meci mare și nici de 
mare importanță — în ceea ce 
privește concepția (ideea) și 
sistemul de joc (două vîrfuri, 
4—4—2). Trebuie, însă, ca 1- 
deea să fie clară de pe acum 
și determinantă în selecție și 
instruire. Iată, preliminariile 
C.E., ne vor aduce în față ad
versari de valoare. Improviza
ția nu mai arc ce căuta în vi
itoarea muncă de selecție, de 
formare a echipei reprezen
tative pe care o dorim nouă 
nu numai din punct de vedere 
al numelor, ci șî al ideii de 
joc, al unui stil propriu, com
petitiv pc plan internațional. 
Iar campionatul nu trebuie să 
rămînă surd la această cerință 
firească.

Constantin ALEXE

Retrospectiva In Divizia

ADMINISTRAȚIA Ot STAT LOTO PRONOSPORT IWOR'II'IL'I

continua seria marilor 
SUCCESE !

Loto 
8 ia- 
marj

l
ceea ce a 
cu piciorul 

Din această 
un grad ri- 
osihică ex- 

ales
linie si

favorabile de gol. 
făcut să se dea... 
la multe puncte, 
cauză, s-a instalat 
dicat de labilitate
trem de dăunătoare mai 
jucătorilor din prima 
care trebuie eliminat.

„Ne așteaptă un retur ex
trem de greu — afirma secun
dul Gheorghe Ene — cu nu
mai opt meciuri pc teren >ro- 
priu. toate extrem dc dificile, 

■ dacă ne gîndini că Ia Tîrgoviș
te vor juca Universitatea Cra
iova, Steaua, Sportul studen
țesc și patru dintre echipele a- 
menințate cu retrogradarea, 
cum sînt A.S.A. Tg. Mureș, 
Jiul, „Poli" Timișoara si Chi
mia Rm. Vîlcea. Tată dc ce ne 
pregătim cu tot simțul de răs
pundere. conștienți eu toții că 
avem mari obligații în sezonul 
de primăvară".

Să-i enumerăm oe cei 23 de 
jucători din lotul tîrgoviștean : 
Voinea, Mia și Zgremtea (pro
movat de la echipa de .spe
ranțe") — portari : Niculescu, 
Ene, Constantin. Pita-u. Ena- 
che, Fl. Alexandru si Agiu 
(transferat de Ia Steaua) — 
fundași : Gheorghe. Economii. 
Dumitrescu, Aelenei, Tudor 
(promovat d° la .speranțe") — 
mijlocași : Greaca. Sava, Ci- 
ceu, ’ Margelatu V. Radu, O. 
Popescu — înaintași.

Fiecare ședință de instruire 
(desfășurată numai în aer li- 

circuit 
care jucătorii tre- 
parcurgă de mal 
timpii înregistrați

cuprinde șl un 
ne

să-l
ori.

ber)
„stas" 
buie 
multe __ ____
azi fiind obligrtoriu superiori 
zilei anterioare. One este sub 
barem repetă circuitul pînă... 
la promovare.

Ghporghe NERTEA

„PROMIT SA NU PRIMESC
NICI UN AVERTISMENT

Dumitru Gheorghe, căpitanul 
lui C.S. Tîrgoviște, a Intrat in 
al 11-lea an de cînd activează 
sub culorile echipei de lingă 
Tumul Chindiei. La vîrsta de 
30 de ani el dispune încă de 
o capacitate de efort.remarca- 
bllă, calitate care-1 permite să 
albă o mare rază de acțiune 
în teren, determinîndu-i pe 
antrenori să-i încredințeze și 
rolul coordonatorului de joc.

— Crezi că vei putea rezolva, 
în returul campionatului, mult 
mal bine atribuțiile conducă
torului de joc 7

— M-am ginim mult la a- 
ceasfă problemă. Cred, insă, 
că, mai folositor pentru echi
pă ar fl să tmpărțlm în... trei 
acest rol Important, impreună 
cu Economo și Aelenei, jucă
tori cu o bund Intuiție și in
teligență in joc. Astfel, după 
părerea mea, randamentul e- 
chlpei va fi în creștere. Cu 
capacitatea de efort, și ei cu 
clarviziunea, vom face, cu si
guranța, ca G.S. Tîrgoviște să 
progreseze în returul campio
natului.

— Cum rămîne cu deficiența 
nr. 1, finalizarea 7

(Scria a vila)

UN TRIO PUTERNIC LUPTA 
PENTRU UN LOC ÎN ((

• ••
— Prin absența unui virf de 

atac valoros — ftentru că ti
tularul Sava a fost mai mult 
accidentat in toamnă — și fă
ră o extremă stingă de mese
rie, pină la venirea lui Aele
nei, atacul nostru a jucat... in
tr-un picior, tn retur va fl 
insă altfel. In fiecare ședință 
de pregătire acordăm o mare 
atenție finalizării, tn plus, tre
buie îndepărtată timiditatea și 
lipsa de curaj a înaintașilor 
noștri, sd le insuflăm 
multă personalitate in 
porții.

— Ce crezi despre C.S. 
govlște, în returul campiona
tului 7

— Așa cum muncim la an
trenamente, cu multă ambiția 
și dăruire, sint slgu că nu 
vom încheia campionatul mai 
jos de locul 10.

— Dar despre resursele per
sonale 7

— Simt că am încă multe 
resurse; deci, cel puțin dol- 
trei ani mai pot fl util. echi
pei. Știu, totodată, Că am fost 
considerat un jucător dur și 
indisciplinat. Dar promit sd 
nu primesc nici un avertis
ment tn primăvară. (Gh. Nt.).

mai 
fața

Tîr-

LOTUL „A"-I.C.I.M
BRAȘOV 4-0 (1-0)

Prima tragere obișnuită 
din noul an, desfășurată la 
nuarle, a adus și primele 
succese, confirmînd din nou per
manența lor la acest tradițional 
și avantajos sistem de joc: la 
categoria I, Bărbulescu Traian 
din București a obținut, pe un 
bilet achitat în cotă de 25 la su-

I. D.M.S.
ivrează autoturisme

tă, un AUTOTURISM „Dacia 
1300“, iar la categoria a II-a Do
boș Ibolya din Satu-Mare a cîș- 
tigat 50.000 LEI, pe.un bilet achi
tat sută la sută, altor 10 partici
pant! revenindu-le cite X2.500 lei 
pe bilete jucate 25 la sută. Tra
gerea de vineri, 22 Ianuarie, vă 
poate aduce șl dv. satisfacții ase
mănătoare, bineînțeles cu condiția 
de a participa. Nu uitați că 
astăzi și mîine sînt ultimele zile 
pentru procurarea biletelor cu 
numerele preferate !

★

DACIA
— pînă Ia nr.
— pînă Ia nr. 

pînă Ia nr.
Ia 
Ia 
la 
la 
la 
Ia

— pînă
— pînă
— pînă
— pînă
— pînă
— pînă

nr.

6.000/1982
3.000/1982 
1.200/1982 
1.000/1982

nr. 1.890/1982 
nr.’ 1.000/1982 
nr. 2.700/1982 
nr. 1.000/1982 
nr. 3.800/1982 

funcție de stocul de autoturis- 
a fiecărui magazin.

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 20 ianuarie 1982, se te
levizează în direct începînd de 
la ora 17,20.

CtȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 IANUARIE 
1982. Cat. 1: (13 rezultate) 1 va
riantă 100% — autoturism DA
CIA 1300 și 5 variante 25% a 
17.500 lei; cat. 2: (12 rezultate)
13 variante 100% a 7.694 lei și 90 
variante 25% a 1.924 lei; cat. 3: 
(11 rezultate) 79 variante 100% a 
1.195 lei și 10.56 variante 25% a 
299 lei. Autoturismul DACIA 1300 
de la categoria 1 jucat 100% a re
venit participantului IOAN MÎN- 
DRA din Botoșani.

Trei echipe cu potențial sensi
bil egal — Minerul Motru, Dier- 
na Orșova si Electroputcre Cra
iova — sînt în fruntea acestei 
serii și una dintre ele va pro
mova în campionatul secund. In 
primele patru etape lider a fost 
Minerul, apoi timp de opt săptă- 
mînl s-a aflat în această postură 
Dlerna, iar craiovenii au fost la 
cîrma grupei după rundele a 
IX-a și a XH-a. în ultima etapă 
din tur, Dierna a pierdut în de
plasare (0—2 cu Minerul Ora- 
vița), iar Minerul a cîștigat „afa
ră" (1—0 cu C.F.R. Craiova) și 
astfel situația în clasament a ce
lor două formații s-a echilibrat 
și Minerul, avînd un golaveraj 
superior, a devenit lider de toam
nă. tn tur, cu Dierna, a jucat 
acasă șl a cîștigat cu 2—0. Am
bele echipe au avut, în toamnă, 
7 meciuri acasă șl cîte 8 în de
plasare, Minerul n-a pierdut nici 
un punct pe teren propriu, a 
cîștigat în deplasare 7 p, iar 
Dierna a cedat un punct acasă 
(lui Constructorul Craiova), acu- 
mulînd, în schimb, 8 puncte în 
deplasare, tn retur, însă. Minerul 
va juca în deplasare șl cu Dierna 
(etapa a 24-a) și cu Electropu- 
tere (etapa a 25-a). Electropu- 
tere va avea pe terenul ei în re
tur și pe Dierna (etapa a 29-a, 
penultima) ! Deci, va îi un finiș 
de mare tensiune.

Fosta divizionară „B" Minerul 
Moldova Nouă nu s-a putut ri
dica la nivelul fruntașelor se
riei.

Din punct de vedere discipli
nar, seria a VII-a nu face ex
cepție : 129 de jucători au fost 
sancționați cu 164 cartonașe gal
bene, cele mai multe avînd Mi
nerul Horezu (15) și Jiul Rovi- 
nari (13), iar I.O.B. Balș a avut 
terenul suspendat.

Pe scurt, despre lider : Mine
rul Motru îl are ca antrenor, de 
la începutul turului, pe Gheor
ghe Cîța, fost jucător al echipei 
timp de 13 ani. Vîrsta medie a 
echipei este de 22 de ani, cel mai 
vîrstnlc jucător - Polifron : 26 
de ani. Remarcați în tur : Lau- 
rențiu (golgeter cu 14 goluri în
scrise), Ploaie, portarul Iorda- 
che și juniorul Mitică. Președin
tele secției este ing. Vasile Cră
ciun, de la mina Leurda.

Toma RAB$AN

tn clasamentul tu rului •
1. MIN. MOTRU 15 10 1 4 26-11 21
2. Dierna Or. 15 10 1 4 21-16 21
3. Electr. Cv. 15 8 4 3 22- 8 20
4. Mec. Șimian 15 7 3 5 28-21 17
5. Constr. Cv. 15 6 5 4 19-18 17
6. Min. M. N. 15 7 2 6 24-21 16
7. Jiul Rov. 15 7 2 6 15-16 16
8. C.F.R. Cv. 15 7 0 8 22-16 14
9. Min. Oravița 15 7 0 8 24-23 14

10. I.O.B. Bals 15 6 2 7 18-19 14
11. Dun. Calafat 15 6 2 7 15-23 14
12. Met. Sadu 15 5 3 7 18-19 13
13. Unirea Dr. 15 5 3 7 23-27 13
14. M<n. Horezu 15 5 1 9 18-25 11
15. Viit Drăg. 15 5 1 9 12-20 11
16. Parîngul N. 15 4 0 11 13-35 8

Lotul „A“, alcătuit din aspiranți 
la tricoul cu tricolor, a întîlnit 
marți, după-amiază, la Brașov, 
Intr-un joc de verificare — îna
intea turneului pe care urmează 
să-l întreprindă în America La
tină — Pe divizionara ■ „B" 
I.C.I.M. din localitate. Scopul jo
cului a fost verificarea stadiului 
pregătirii fizice, capitol la care 
toți cei 21 de jucători folosiți au 
dat antrenorilor M. LuCescu și M. 
Rădulescu un răspuns favorabil 
mal ales dacă ținem cont de te
renul acoperit cu zăpadă. Partida 
a fost spectaculoasă, cu nume
roase faze de poartă, mai ales la 
cea a localnicilor.

A cîștigat, cum era normal, Lo
tul ,.A“ prin golurile realizate de 
M. Sandu (min. 49). Bolfini (min. 
67), Turcii (min. 79) șl Lupuțan 
(min, 81, autogol).

Lotul „A1 
Cavai — 1 
Naghi, Kis 
Șt. Popa - 
văetuș. Au mai jucat: Ducadam, 
Zare, Rednie, Bozeșan, Kiein, 
petcu, Turcu, Gîngu, BolSni și 
Andone. Gabor nu a fost utili
zat, fiind ușor • accidentat. 
GRUIA — coresp).

a început partida cu: 
M. Marian, lorgulescu, 

- Bucur, Avădanei, 
Șoiman, M. Sandu,

- *

(C.

sta-
Lo-

Mîine, de la ora 15,30, pe 
dionul Municipal din Brașov, 
tul „A" va juca In compania U- 
ni verși lății Craiova.



TURNEUL ZONAL DE ȘAH HAVANA - GAZDA JOCURILOR CENTRAMERICANE '82
ÎNAINTEA RUNDEI A 10-a

BĂILE HERCULANE, 19 
(prin telefon). — Lupta pentru 
calificare continuă sub semnul 
multor incertitudini și după 
cea de-a 9-a rundă; în care 
principalii noștri reprezentanți 
au întrerupt partidele lor. Ne 
referim. desigur, la marele 
maestru Mihai Șubă, în primul 
rînd. care-și menține totuși o 
poziție foarte bună în clasa
ment. talonînd în continuare pe 
Jder. Șubă a mai acumulat o 
jumătate de punct, la jucarea 
întreruptelor, în fața lui Csom, 
pentru ca în seara aceleiași 
zile să marcheze un ușor avan
taj în fata Iui Inkiov, avînd la 
întrerupere un nebun pentru 
trei pioni și deci asigurată cel 
puțin remiza. în poziție com
plicată a întrerupt Florin 
Gheorghiu cu cehoslovacul Am
broz, pe tablă fiind material 
egal, dar cu spațiu de acțiune 
mai bun pentru marele maes
tru român. în contrast, nimlo 
îmbucurător în privința ce
lorlalți concurenți ai noștri. 
Pavlov și Ciocâltea au remizat 
împreună, pierzînd posibilita
tea de a mai avansa în cla
sament, iar Ghindă (într-o va
riantă a Siciliene! bine aleasă 
de adversar) a fost învins de 
Csom.

SABRERI1 ROMÂNI 

LA CONCURSUL 

INTERNAȚIONAL 

DE LA MOSCOVA
între 22 și 25 ianuarie, la 

Moscova se va desfășura un 
turneu international de sabie, 
individual și pe echipe. Va 
participa și echipa României, 
care va avea următoarea alcă
tuire: Ioan Pop, Cornel Marin, 
Marin Mustață, Ion Panteli- 
monescu, Alexandru Chiculiță.

DE VORBĂ CU MAR1CICA PUICĂ

Dintre celelalte întîlniri ale 
rundei se distinge desigur cea 
în care actualul lider al cla
samentului, Zoltan Ribli, a re
ușit să mai obțină un punct 
întreg. învingîndu-1, după 35 
de mutări, pe Ftaenik. Alte 
rezultate : Farago — Gheor- 
ghiev 1—0, Spiridonov — 
Schmidt %—%, Sax — Velikov 
%—%, Jansa — Pinter */a—%. 
S-au întrerupt partidele Radu
lov — Lukacs și Meduna — 
Sznapik. Și încă două rezultate 
de la jucarea întreruptelor din 
rundele precedente : Schmidt
— Radulov 1—0, Ambroz — 
Csom '/-i—%.

în clasament, pe primele 
locuri se află în ordine : Ribli 
7 p, Șubă 6 p (1), Sax 6 p 
Ambroz 5'/z p (2), Lukacs 5 p 
(1). în programul rundei de 
miercuri, a 10-a, se disting 
două derby uri, cel dintre jucă
torii români Gheorghiu și Șu
bă, ca și cel cehoslovac Ftaenik
— Ambroz.

CONCURSURI ATLETICE
ÎN SALĂ SI ÎN AER LIBER «*
Svetlana Vaniușina, 6,83 m la lungime!

în cadrul concursului atletic 
pe teren acoperit desfășurat la 
VHnius, sportiva sovietică Sve
tlana Vaniușina a stabilit un 
nou record mondial de sală la 
săritura în lungime cu perfor
manța de 6,83 m. Vechiul re
cord era de 6,77 m și aparținea 
(din luna martie a anului tre
cut) atletei vest-germane Karin 
Ilaencl. în sezonul în aer li
ber 1981 Vaniușina avea cel 
mai bun rezultat 6,72 m. Cele 
mai bune rezultate din toate 
timpurile pe teren acoperit a- 
rată astfel: 6,83 m Vaniușina, 
6,77 m Haenel, 6,76 m Angela 
Voigt (R.D.G.), 6,75 m Vali Io- 
nescu, 6,74 m Christina Susstek.

Vedere generală, a „Orașului sporturilor" din Havana, care va 
primi vizita participanților la Jocurile America centrale și zonei 

Caraibilor.
Pentru a 14-a oară, în>tr-o Is

torie care se întinde pe o pe
rioadă de aproape șase decenii, 
„stelele’ sportului din Ameri
ca centrală și zona Caraibilor 
se vor reuni din nou, pentru 
a-și disputa titlurile de campi
oni ai tradiționalelor lor Jocuri.

Cu prilejul unui meeting at
letic internațional de sală des
fășurat la Chicago, sprintera 
americană de culoare Evelyn 
Ashford a stabilit cea mai 
bună performanță mondială, în 
proba de 50 m. cu timpul de 
5,64. (Vechea performanță era 
de 5,80 și aparținea alergătoa
rei engleze Andrea Lynch). în 
același concurs, Renaldo Ne- 
hemiah a cîștigat proba de 
50 mg cu timpul de 6,04.

Maratonul internațional de la 
Miami Beach (Florida) a fost 
cîștigat de atletul american 
David Long, care a parcurs cei 
42,195 km în 2hl2:16,8 (nou re
cord al traseului). învingătorul, 
debutant la maraton, a fost 
urmat de suedezul Tommy 
Petterson — 2hl2:31,3 și dane
zul Alan Zachiariscn — 2 h 
12:48,1

Competiție regională de anver
gură, programată de obicei la 
mijlocul intervalului dintre 
două Olimpiade, aceasta pare 
a fi sortită unui succes deose
bit la viitoarea sa ediție, care 
va fi găzduită de capitala Cu
bei. Havana 1982, iată o men
țiune de reținut în calendarul 
manilor evenimente sportive 
internaționale.

în primul rînd. trebuie fă
cută o precizare. La a 14-a lor 
ediție, Jocurile Americii cen
trale și Caraibilor urmau să fie 
organizate la San Jiian, în Por
to Rico. Cu mai puțin de doi 
ani înainte de data fixată, gu
vernul porto-rican a anunțat, 
însă, că dificultăți financiare 
fac imposibilă găzduirea între
cerilor. Ele urmau să fie amî- 
nate sau, dacă aceasta mai era 
posibil. încredințate grijii unor 
gazde, dispuse să-și asume răs
punderea organizării într-un 
termen atît de scurt. Soluția

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

MOSCOVA, 19 (Agcrpres) — 
La Moscova au luat sfirșit cam
pionatele unionale de patinaj 
viteză (sprint). La masculin 
titlul a fost cucerit de Anato- 
lie Medenikov iar la feminin 
de Tatiana Takasova. Rezultate 
tehnice: masculin: 500 m Me
denikov 38,95; 1 000 m Me

dia urmă a fost adoptată, prin 
inițiativa generoasă și entuzi
astă a forurilor sportive cuba
neze. Organizarea la Havana a 
viitoarelor Jocuri a fost con
firmată la reuniunea extraor
dinară a ODECABE (Organiza
ția sportivă a Americii cen
trale și Caraibilor), care a a-, 
vut loc în vara trecută în Ve
nezuela.

„O adevărată cursă contra- 
cronometra..." — așa a caracte
rizat acțiunea de edificare a 
cadrului necesar marii compe
tiții, Manuel Gonzales Guerra, 
președintele Comitetului națio
nal olimpic al Cubei, comple- 
tînd : „...pe care noi o vom 
ciștiga cu certitudine !“

Fapt neîndoielnic, știută fi
ind experiența acestei țări so
cialiste în domeniul organizării 
unor campionate mondiale și a 
altor întreceri cu caracter in
ternațional. încununate totdeau
na cu succes.

Este de menționat că Jocuri
le centramericane n-au mai a- 
vut loc la Havana de mai bine 
de o jumătate de secol, capi
tala cubaneză fiindu-le gazdă 
în 1930, la a doua lor ediție. 
Prima se desfășurase, cu patru 
ani mai devreme, la Ciudad 
de Mexico. Iar precedenta gaz
dă, în lungul șir de orașe în
scrise pe răboj, a fost în 1978 
localitatea Medellin (Columbia);

Viitoarea ediție de la Havana 
a Jocurilor (15 martie — 5 a-, 
prilie 1982) se’ anunță de di
mensiuni fără precedent. Se 
contează pe participarea a pes
te 3 000 sportivi din cele 25 de 
țări afiliate la ODECABE. Ița 
număr-record de discipline este 
înscris pe programul competi
ției : 24. Cu mențiunea că în
trecerile vor fi disputate nu 
numai la Havana, ci 1* 
Santiago de Cuba, al doî.v„ 
oraș al țării

deniko-v 1:20.21 feminini
500 m Tatiana Tarasova 42,83, 
1 000 m Ludmila Boldiova 
1:30,21.

La aceste campionate nu a 
participat Natalia Petrușeva, 
prima favorită a campionate
lor europene, programate la 
sfîrșitul aceste; săptămini.

(Urmare din pag. 1)
mai important lucru pentru 
mine.

— Să continuăm „filmul anu
lui’...

— Am întrecut-o de două 
ori pe Grete Waitz, o dată pe 
pistă, la ea acasă, la Bodd, în 
semifinala „Cupei Europei", al- 

. tă dată la un cros la Velenje 
(Iugoslavia). E singurul cros 
pe care l-a pierdut Grete, in 
cinci ani ! Am alergat în echi
pa continentului la „Cupa 
Mondială" de la Roma, sosind 
a doua la 3 000 m. Am făcut o 
greșeală tactică, pentru care 
mi-e ciudă și acum !

— Există și alte regrete pen
tru acest sezon care rămîne, 
oricum, „cel mai bun din ca
rieră’ ?

— Da, am simțit in timpul 
verii, in perioada de formă 
•maximă, pe care am atins-o 
atunci cind trebuia, că pot 
bate recordul țării la 3 000 m, 
că pot cobori chiar sub 8:30,0. 
Dar la cursa de pe stadionul 
„23 August" a fost un vînt 
foarte puternic, la Pescara, 
pentru care amânasem tenta
tiva, a venit... proba de 800 m. 
la Roma am alergat „pentru 
loc"...

— Ce va fi în 1982 ?
— Vor fi, în primul rînd, 

campionatele europene de la 
Atena, unde mi-am propus o 
medalie la 3 000 m, medalie de 
care am fost foarte aproape în 
1978, la Praga. Pînă in sep
tembrie mal slnt și alte obiec

tive. Mi-am fixat in planul de 
pregătire participarea la Cam
pionatele europene de sală, in 
martie, unde cursa de 3 000 m 
se va alerga in premieră. Du
pă o săptămină, va fi Crosul 
balcanic și după alte șapte zile 
Crosul mondial.

— Nu e prea mult pentru 
un interval atît de scurt ?

— Cred că nu. Sînt obișnui
tă cu eforturile mari. Chiar 
anul trecut am avut o succe
siune asemănătoare. Să spunem 
că in locul crosului de la Ve
lenje, voi alerga la „europe
nele" pe teren acoperit. Pen
tru proba de 3 000 m trecerea 
la sală nu implică modificări 
substanțiale. Să nu credeți că 
mă laud cind spun că voi veni 
cu trei medalii de la cele trei 
concursuri din martie...

— Nu spunem. Le așteptăm, 
ca și pe cea de la Atena...

— ...Și un titlu balcanic, în 
august, la București, la Balca
niadă, la 3 000 m !

— Să revenim la cifre. Nu 
la cele din 1981, ci la cele din 
vara viitoare...

— Mi-am planificat 3:57,5 la 
1500 m și 8:30,0 la 3 000 m, 
adică noi recorduri. Atit vă rog 
să scrieți. Eu sper, insă, să a- 
lerg in jur de 3:56,0 și sub 
8:27,0, adică două zecimi sub 
recordul mondial al Ludmilei

lect atît de frumos ?

Braghina la 3000 m. Dar asta
aproape v-aș 
scrieți...

ruga să nu

Cum să nu notăm un pro-

PROGRAMUL ULTIMELOR FAZE
ALE TURNEULUI FINAL ALC.M.
In ziarul de ieri am publicat prima faza a meciwHoc din turneu! fina! al C.M. Astăzi continuam pt> 

bHcarea programului cu partidele din faza a doua, inclusiv partida finală. Pentru a înțelege acest plan vom reaminti 
cititorilor cele șase grupe din prima faza din care se vot califica primele două clasate. Acestea vor forma pa
tru grupe de cite trei echipe (A, B, C, D). Primele ciăsate din aceste grupe se vor întîlni în semifinale, lată com
ponența grupelor din prima fază:

I. Italia, Polonia, Peru, Camerun
II. R.F. Germania, Algeria, Chile, Austria
III. Argentina, Belgia, Ungaria, El Salvador
IV. Anglia, Franța, Cehoslovacia, Kuweit
V. Spania, Honduras, Iugoslavia, Irlanda de Nord
VI. Brazilia, U.R.S.S., Scoția, Noua Zeeiandâ

GRUPA A

Și acum iată formula după care se va juca în conti
nuare (va intra în vigoare în urma încheierii partidelor 
d!in faza I) la care participă primele două clasificate din 
seriile de mai sus. In program, ultima cifră din paran
teză reprezintă ora de începere a jocurilor (București).

28 îuwie: 1 (grupa 1) -1 (grupa IW) Barcelona (22)
1 i uLie: 1 (grupa 1) - 2 (grupa VI) Barcelona (22)
4 iuliie: 2 (grupa VI) — 1 (grupa HO Ba rcelona (18,15)

GRUPA B

29 iunie: f (grupa If) — 1 (grupa IV) Madrid (22)
2 i'utpie: 1 (grupa f) -2 (grupa V) Madrid (22)
5 iu’l'ie: 2 (grupa V) -1 (grupa IV) Madrid (22)

GRUPA C

29 iunie: 2 (grupa !) - 2 (grupa HI) Barcelona (18,15)
2 iufie: 2 (grupa t> — 2 (grupa VI) Barcelona (16.15)

5 iulie: t (grupa VI) — 2 (grupa IN) Barcelona (18,15)

GRUPA O

2® Funie: 2 (grupa H) — 2 (grupa IV) Madrid (18.15)
1 i'ul'ie: 2 (grupa II) — 1 (grupa V) Mod rid (18.15)
4 iul'ie: 1 (grapa V) — 2 (grupa IV) Madrid (18.15)

SEM4FW4ALE

8 iuNe: 1 din gr. A — 1 din gr. C Barcelona (22)
9 iulie: t dim gr. B — 1 din gr. D Sevi l\a (22)

MECIUL PENTRU LOCUL 3

10 iufie: între învinsele din semifinale Alicante (21)
FINALA

11 iulie: între învingătoarele din semifîn. Madrid (21)

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • In „cursa de 6 zile" de la 

Rotterdam pe primul loe se află pere
chea vest-germană Thurau-Fritz (R.F.G.), 
urmată de Sercu (Belgia) — Pijnen (O- 
landa).

HANDBAL • tn med amical masculin 
desfășurat Ia Copenhaga echipa R.D. 
Germane a dispus de formația Dane
marcei cu 24—16 (13—0).

SCHI • In localitatea franceză La 
Bresse, ștafeta de 3X1 km (feminin) a 
fost cîștigaită de echipa Norvegiei cu 
46:13,42, urmată de selecționata Ceho
slovaciei 48:42,41 șl Suediei cu 47:17,47. 
• Slalomul uriaș de la Adelboden (El
veția) contînd pentru „Cupa Mondială’, 
a revenit lui Ingemar Stenmark, urmat

de Phil Mahre (S.U.A.) șl Max Julen (El
veția). Lider al clasamentului general al 
„Cupei Mondiale’ se menține Phil Ma
hre, cu 237, p, urmat de Stenmark — 
159 p și canadianul Podborskl — 94 p.

ȘAH • In turneul masculin de la 
Wljk aan Zee (Olanda) după 3 runde, 
în fruntea clasamentului se află engle
zul Nunn cu 3 p urmat de cehoslova
cul Hort și olandezul Van der Wlel cu 
cite 2 p. In runda a 3-a Nunn l-a În
vins pe Tal ! • Din turneul feminin de 
la Jaițe după 8 runde conduce Nona 
Gaprindasvîll cu 6,5 puncte, urmată de 
Joselianl șl Lemactko cu cite 8 p, Mak31- 
movtci 5 p, Margareta Mureșan, care în 
runda a 7-a a remizat cu Markovlci, Iar

în cea deTa 8-a a pierdut la Petrovici, 
se află pe locul 11 cu 2 puncte. • In 
turneul masculin de Ia Bajmuk, in frun
tea clasamentului se> află Ralcevici, L. 
Popov și F. Portisch cu ctte 2,8 puncte. 
In runda a 3-a, L. Popov a cîștigat Ia 
Skembris, Raicevicî a remizat cu Vulo- 
vici, iar F. Portisch l-a învins pe Ni- 
koUci.

TENIS • In turneul feminin de la 
Seattle, contînd pentru marele pre
miu FILT s-au înregistrat rezultatele: 
Sharon Walsh — Leslie Allen 6—I, 6—3; 
Wendy White — Bonnie Gadusek 6—2, 
6—7, 7—5; Lea AntonopoHs — Jane Tho
mas 3—6, 6—1, 6—4; Betsy Nagelsen — 
Diane Fromholtz 6—2. 8—3.

TENIS DE MASA • La Moscova, în meci 
amical masculin, echipa U.R.S.S. a dis
pus de Japonia cu 8—1 !

CAMPIONATE, ȘTIRI
• Cîteva rezultate mai importante din campionat 

tele unor țări. IKANȚA (et. 23): Paris S.G. — st. 
Etienne 0—0, Nisa — Lille 2—0, Nantes — Tours 
3—1, Brest — Metz 2—0, Auxerre — Monaco 2—0. fn 
clasament: St. Etienne 32 p, Monaco 31 p. GRECIA 
(et. 16): Doxa — Olympiakos 1—2, Panathinaikos — 
Heraklis 1—1, PAOK — Panserraikos 4—0. Clasament: 
Panathinaikos 25 p, PAOK 21 p, Qlympiakos 21 p. 
spania (et. 20): Espanol — Valencia 3—2, Real 
Madrid — Sevilla 2—1, Cadiz — Real Sociedad 2—1, 
Gijon — C.F. Barcelona 0—0. Clasament: Real Ma
drid 29 p, C.F. Barcelona 28 p, Real Sociedad 27 p. 
PORTUGALIA (et. 15): Sporting — Porto 1—0, Boa- 
vlsta — Benfica 2—1. Clasament: Sporting 25 p, 
Benfica 21 p, Porto 20 p.
• In turneul din Camerun, selecționata țării gaz

dă a întrecut cu 2—0 pe Steaua Roșie Belgrad, lat 
R.P. Congo și Austria Viena au terminat la egali
tate: 0—4.
• Ajax Amsterdam, gloria de altădată a fotba

lului olandez, alunecă vertiginos pe panta declinu
lui, fiind eliminată cu 1—0 de FC Dordrecht, o for
mație de divizie secundă, .în optimile de finală ale 
Cupei Olandei. Suporterii lui Ajax au fost cu atît 
mai decepționați,, cu cît în rîndurile echipei din Am
sterdam a evoluat și celebrul Johann Cruyf.
• Căile ferate britanice au hotărît să interzică 

vtnzarea băuturilor alcoolice în trenuri, în zilele 
tn care se dispută meciuri de fotbal. O măsură si
milară a fost luată de Ia 1 noiembrie 1981, prin- 
tr-un decret guvernamental, și în Portugalia.


