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La sfîrșitul sătpămlnii trecute, sub genericul marii compe
tiții sportive naționale „Daciada", s-au desfășurat, tn frumoa
sele stațiuni Vatra Domei și Homorod, două noi finale pe țarăf 
„Cupa U.G.S.R." la schi fi „Cupa Pionierul» la biatlon. Iată 
relatările de la aceste două mari și atrăgăfoare competiții cu 

■mii și mii de competitori la startul întrecerilor...

Campionatul mondial de handbal masculin rr CUPA U.G.S.R." SCHI

ECHIPA ROMÂNIEI ABORDEAZĂ CU ÎNCREDERE 
CEA DE A DOUA ETAPĂ A TURNEULUI SEMIFINAL

SĂRBĂTOARE A SPORTULUI DE MASĂ

(prin tele- 
de dinamică 

■ a X-a —

Vasile Stingă [39 de goluri], pe primul loc în clasamentul golgeterilor
STUTTGART, 1 

fon). Această atît 
ediție jubiliară -
a Campionatului mondial mas
culin de handbal a adus (și, 
poate, va mai aduce) multe, 
foarte multe noutăți. în aștep
tarea lor echipele palpită și se 
pregătesc în locuri și cantona
mente izolate. Astfel jucătorii, 
antrenorii și conducătorii celor 
ÎS echipe aflate la această în
trecere în R. F. Germania se 
întîlnesc numai la meciuri, iar 

.ziariștii — și ei dornici de a

în această atmosferă și avînd 
la dispoziție dotări bune, pen
tru antrenament și . refacere, 
handbaliștii români au pregătit 
etapa a doua a semifinalelor, 
de fapt actul 
tea jocurilor 
te simbătă 
Dortmund, în 
„Westfalenhalle". 
făcut luni dimineața a fost un 
riguros examen medical, dr. 
Constantin Șerpe avînd neplă
cuta surpriză de a constata că 
unul dintre cei mai buni ju-

penultim dinain- 
finale, programa
și duminică la 
foarte cunoscuta 

Primul lucru

Hristache NAUM

mănescu, maestrul emerit al 
sportului Cornel Oțelea, meto
distul echipei, prof. Mihai Co- 
jocaru) este tot timpul „în 
priză", vizionînd filme, anali- 
zînd scheme, propunînd soluții 
și încercînd asfel să înarmeze 
echipa noastră cu combinații- 
tactice cit mai numeroase și, 
mai ales, eficace. în general, 
în tabăra noastră domnește în
crederea, lipsurile sînt aprecia- 

• te lucid, luptîndu-se pentru e- 
vitarea lor, calitățile adversa
rului fiind evaluate corect, fără 
exagerări. Numai în acest fel 
se pot face prevederi reale și 
cu efecte concludente pe tabela 
de marcaj. Interesantă în acest 
sens este declarația pe care 
ne-a făcut-o căpitanul echipei, 
Radu Voina : „Aici, fiecare

(Continuare tn pag a 4-a)

Vatra Dornei, mereu primi
toare, mereu frumoasă, a fost 
gazda excelentă a uneia din 
cele mai îndrăgite întreceri ale 
sportului nostru de masă : fina
la pe țară a „CUPEI U.G.S.R." 
la schi alpin șl schi fond. Cu 
pancarde și afișe ce purtau în
semnele marii competiții spor
tive naționale „DACIADA", o- 
rașul străjuit de obclnele mîn- 
dre ale Bucovinei a invitat în
treaga stațiune la concursurile 
programate — sîmbăta și dumi
nica trecută — pe însoritele 
pîrtii ale Dealului Negru.

Cu clăparl din cei moderni, 
ori cu bocanci ușori de schi, 
competitorii au luat cu asalt 
pîrtiile, încă de vineri. Era 
„încălzirea" dinaintea acestor 
mult, așteptate finale. Era ză
pada care strălucea ademenitor 
în bătaia soarelui. Era plăcerea 
de a aluneca pe schiuri, prin 

. aerul tare al iernii. Pe pîrtiils 
perfect marcate cu stegulețe 
vesele, multicolore, sportivi din 
toate județele țării, din muni
cipiul București : • Dumnea
voastră ? • Sintem reprezen
tanții „Caraș-Severinului" • 
Facem cunoștință 7 9 Facem : 
Mihai Ilarnagga, bobinator la 
I.C.M. Reșița, Claudiu Tusch-

kon, lăcătuș tot la I.C.M., pen
tru intiia oară in finala acestei 
competiții. • Fetele care au 
pornit pe schiuri după „coada" 
aia de veveriță căzută din 
pom ? • Luminița Matei și 
Gabriela Codreanu, laminatoa- 
re la Combinatul siderurgic Re
șița, primele la faza județeană 
ținută nu de mult in Semenic.
• Cu ce șanse veți participa î
• Cu șansa de a ne clasa in 
primele zece locuri. Dar, în pri
mul rind, cu șansa de a fi par
ticipat la startul unei astfel de 
fermecătoare întreceri cum nu
mai „Daciada** o poate oferi...

Au fost două zile de splendi
de și ambițioase dispute, cu 
modificări spectaculoase în cla
samentul primelor manșe, cu 
sute de competitori înconjurați 
(și încurajați) de mai toată 
stațiunea de pe malurile Doi
nei : de iubitorii de sport din 
localitate, de oameni ai muncii 
aflați la odihnă. Au cîștlgat, e- 
vident, cei mai talentați, cei 
mai bine pregătiți. E clasamen
tul oficial al competenților or
ganizatori. E „topul" celor mal

■ Vasile TOFAN

(Continuare tn pag. 2-3)

Timișoara * ar putea £1 „£runceau

ZESTREA MATERIALĂ A FOST CREATĂ
CUM 0 VALORIFICĂM? • Experiența unui oraș eu 

300.000 de locuitori •
Fază din meciul România — Suedia, disputat duminică la MUn- 
chen : Folker, infiltrat pe semicerc inscrie un gol spectaculos 
pentru echipa noastră, cu toată opoziția lui Abrahamsson (Sue
dia). Telefoto : Associated Press-Agerpres
schimba impresii și noutăți — 
se văd la fel de rar. Echipele 
străbat din această cauză dis- 

-tanțe -de peste 200 km la fie
care sau aproape la fiecare 
partidă, așa cum a fost cazul 
selecționatei noastre, care, por
nită de la Miinchen în jurul 
orei 21, duminică seara, a a- 
juns în cantonamentul de la 
„Sportschule Ruit" la miezul 
nopții. Un drum lung, deci, dar 
la capătul căruia handbaliștii 
români, ca și alți participant! 
la această competiție, au găsit 
liniștea necesară unei rapide 
recuperări nu numai fizice, ci 
și nervoase.

cători ai echipei noastre, Va
sile Stingă, are o entorsă la 
piciorul drept. Se fac eforturi 
deosebite pentru recuperarea lui 
și este foarte posibil ca acest 
admirabil sportiv să fie pre
zent, pe teren, alături de co
echipierii lui. la meciul de 
marți seara (la ora 21,45 — ora 
României), de la Boblingen, 
cu echipa Ungariei. în plus, 
colectivul de tehnicieni care în
soțește echipa noastră la aceas
tă dispută de mare amploare 
(lîngă antrenorii Nicolae Nedef 
și Lascăr Pană se află pre
ședintele federației noastre, 
prof. univ. loan Kunst-Gher-

A fost o vreme — 
n-o poate judeca mai bine de- 
cît cel care, asemenea autoru
lui acestor rînduri, și-a petre
cut tinerețea pe acele melea
guri- — cind Timișoara, față de 
numărul mereu crescînd al 
populației sale urbane, rămă
sese săracă în instalații spor
tive. Ei bine, în ultimii 10—15 
ani, dar mai ales în cursul cin
cinalului încheiat în 1980, pe 
malurile Begăi (sau Begheiului 
cum preferă bănățenii să spu
nă) s-au construit, încetul cu 
încetul, săli, arene, bazine, te
renuri închegate astăzi într-o 
admirabilă salbă de baze spor-

Și nimeni tive, cu care s-ar mindri des
tule metropole. încă de la pri
ma vedere, important este să 
observăm că noile structuri 
(independent de faptul că le 
zicem construcții sau amena
jări) au nu numai funcționa
litate (pe temeiul unor soluții 
arhitectonice pe cit de Inge
nioase și eficiente, pe atît de 
moderne), ci reprezintă și ade
vărate contribuții la înfrumu
sețarea peisajului urbanistic al 
unor cartiere adesea prea su
puse rigorilor betonului, linia- 
metrului și polobocului.

La marginea de nord-est a 
orașului, acolo unde pe vre-

debil „plâmin ur- 
Pădure Verde ,s-a 
vecinătatea vechil

Succcsul dă aripi altor 
initiative © Spiritul Gospo

dăresc in acțiune 
muri era un 
ban", vestita 
dezvoltat, în
arene Electrica și în apropierea 
celei mai mari întreprinderi 
economice din județ, un veri
tabil complex sportiv muncito
resc, născut din spiritul gos-

Victor BÂNCIULESCU

(Continuare tn nao 2-3)

Au început turneele (pe grupe) ale campionatului masculin de volei

PROGRAMUL DE AZI
Grupa I semifinală

DORTMUND: U.R.S.S. - Pofooia J 
R.F. Germania — R.D. Germană

LUBECK: Cehoslovacia — Elveția 
Grupa a ll-a semifinală

BOBLINGEN: Spania — Iugoslavia c 
România — Ungaria

GUNZBURG: Suedia — Danemarca

CLASAMENTUL GRUPEI A Il-a 
A SEMIFINALELOR

1. ROMANIA
2. Danemarca
3. Spania
4. Iugoslavia
5. Ungaria
6. Suedia

3 2 0 1 72—64 4
3 2 0 1 60—60 4
3 1 1 1 65—63 3
3 1 1 1 60—60 3
3 0 3 0 60—60 3
3 0 1 2 64—74 1

„CUPA C.S.Ș. NR. 4“-0 REUȘITĂ
A ATLETISMULUI JUVENIL

• Peste 600 de participant • Selecție de calitate
• Pregătirea fizică generală - precumpănitoare

tn sala de atletism de la „23 
August" am asistat la un fru
mos jubileu : a 10-a ediție a 
concursului organizat (bine) de 
Clubul sportiv școlar nr. 4 din 
București, competiție cu ca
racter republican pentru ju
niorii și junioarele de categoria 
a IlI-a ; în fapt, campionatele 
naționale pe teren acoperit 
pentru această categorie de 
vîrstă. Și ca mereu în ultimii 
ani. ba. cu siguranță, încă și 
mai mult, acest concurs a re
prezentat o admirabilă reușită 
a atletismului nostru juvenil. 
Și iată de ce : Ia întreceri au 
luai parte mai mult de 600 de 
juniori (!) din Brașov, Buzău, 
Caracal, Caransebeș, Cîmpu- 
lung-Museel. Cluj-Napoca, Cod- 
lea, Constanța, Craiova, Curtea

do Argeș, Drăgășani, Fetești, 
Focșani, Galați, Piatra Neamț, 
Pitești, Ploiești, Reșița. Rm. 
Vilcea, Roman, Sf. Gheorghe, 
Sibiu. S. Mare, Tg. Jiu, Tg. 
Neamț, Tg. Mureș, Tîrgo- 
viște, București, etc. (au fost 
180 de concurenți la 50 m. 154 
de concurente la 50 m și 74 Ia 
50 mg, 73 de săritoare în lun
gime, 72 de băieți la aceeași 
probă, 54 alergători la 50 mg 
etc.), Mulți. chiar foarte muiți 
dintre participant! au arătat 
calități fizice deosebite, semn 
că selecția a fost, într-adevăr, 
bine făcută, ca și o bună pre
gătire fizică generală, precum-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3)

STEAUA Șl DINAMO AU DEBUTAT CU VICTORII
In Capitală (sala Floreasca), 

la Tulcea și Galați a inceput 
faza a doua a campionatului 
primei Divizii de volei, tur
neele pe grupe, prilej cu care 
au intrat în competiție și e- 
chipele fruntașe Dinamo și 
Steaua.

In sala Floreasca, un public 
mai puțin numeros decît ne-am 
fi așteptat a fost prezent la 
prima reuniune a echipelor

ce-și vor disputa, în cele pa
tru turnee programate in a- 
ceastă lună, locurile I—IV ale 
ierarhiei : Dinamo. Steaua, Sil- 
vania Șimleu Silvanici și 
Tractorul Brașov. Partida 1- 
naugurală a primului turneu a 
opus formațiile Steaua și Sil- 
vania. După cum a început jo
cul. elevii lui A. Drăgan și O. 
Crețu promiteau o victorie ca
tegorică. în sextetul Ion, Bă

diță, Macavei, Chifu. Mina, 
Pop (pe parcurs au mai fost 
folosiți Ionescu, Săniuță. Spinu 
și Antonescu), steliștii au ac
ționat dezinvolt, cu combina
ții rapide in atac, arătind 
poftă de joc și vigoare. Silvă- 
nenii au apărut derutați și 1- 
neficienți în fața partenerilor. 
Scorul net (15—2) cu care 
bucureștenii au cîștigat primul 
set a avut insă un dublu e- 
fect : Steaua a slăbit ritmul în 
continuare, socotind că adver
sara nu-i va crea probleme, în 
timp ce Silvani a a avut o tre
sărire de orgoliu și, condusă 
cu calm din teren de Chiș. dar 
mai ales încurajată de ambiția 
lui Tutovan, și-a sporit consi
derabil replica. Astfel, silvă- 
nenil au obținut la începutul 
setului al doilea un avantaj a- 
preciabil (5—1) și, deși au fost 
egalați la 5, 6 și 7, apoi de
pășiți. se vedea clar că pentru 
Steaua vor urma clipe grele, 
într-adevăr, in setul al treilea, 
Tutovan (eficient la serviciu și 
in atac din ambele linii). 
Chiș, Ciontoș, Strauff, Ghic și 
Năsăudean (care l-a înlocuit pe 
Colceag) au dominat cu autori
tate. cîștigînd la 3! Totuși, șansa

Aureîon BREBEANU 
Mihail VESA

Dispută la fileu : Mina (în atac) — Tutovan. Fază din partida 
Steaua — Silvania. Foto : L MIHAICA (Continuare in pag. a 4-a)



Finale pe fără in cadrul „Daciadei" MilNE SE REIA CAMPIONATUL Concursul republican de se

„CUPA PIONIERUL" LA BIATLON
DIVIZIEI „A“ LA RUGBY

O FRUMOASĂ REUȘITĂ
Simbătă și duminică, pito

reasca și' atrăgătoarea stațiune 
pionierească Homorod (județul 
Harghita) a găzduit Întrecerile 
primei ediții a „Cupei pionie
rul" la biatlon, organizată sub 
egida „Daciadei". de către Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor în colaborare cu 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport. La 
start au răspuns prezent 56 de 
concurenți, pionieri și școlari, 
cîștigători ai fazelor județene, 
iubitori și, în același timp, 
practicanți ai acestei frumoase 
ramuri sportive.
— Condițiile de concurs exce
lente, asigurate prin grija fac
torilor cu atribuții pe plan lo
cal, precum și timpul prielnic 
au constituit un stimulent 
pentru micii reprezentanți ai 
celor 28 de iudețe reprezenta
te. Spre satisfacția antrenorilor 
lor, majoritatea dintre ei și-au 
confirmat valoarea, lupta pen
tru întîietate fiind deosebit de 
dîrză. întrecerea a fost domi
nată de echipa Brașovului, cea

mai valoroasă și mai bine pre
gătită, fizic și tactic. Con
cursul s-a desfășurat individual 
și pe echipe — ștafete mixte 
—, fetele alergînd pe un tra
seu de 600 m, iar băieții pe 
1 000 m, distanțe în care s-au 
inclus și ședințele de tragere 
respectivă.

REZULTATE TEHNICE, (indivi
dual, feminin) : 1. LENUȚA TI- 
PEIU (Șc. gen. nr. 5 Brașov) 
15:48,4, 2. Edith Cziko (Sinsimion 
Harghita) 17:23,3, 3. Viorica Poe- 
nari (Fundu Moldovei — Sucea
va) 17:53,0 ; băieți : 1. NICOLAE 
VELEA (Șc. gen. Rîșnov — Bra
șov) 17:08,7, 2. Vasile Igna Pașca 
(Cîmpeni — Alba) 19:44,3, 3. Pe
tru Stoica (Bobohalma — Mureș) 
19:58,0. Ștafete : 1. BRAȘOV (Lc- 
nuța Tipeiu, Nicolae Velea) 
18:55,0, 2. Suceava (Viorica Poe- 
nari, I, Macovei) 19:39,1, 3. Mu
reș (Ana Rațiu, Petru Stoica) 
20:24,0.

Clasamentul general pe echipe : 
1. JUDEȚUL BRAȘOV 21 p (cîști- 
gătoarea „Cupei pionierul0 la 
biatlon), 2. Suceava 10 p, 3—4. 
Bistrița-NăsAud și Mureș cîte 8 
p, 5. Harghita 6 p, 6. Alba 5 p.

Vaier PAȘCANU — coresp.

CUPA U.G.S.R." LA SCHI

Prima etapă a returului se 
va disputa duminică, dar cî
teva dintre fruntașele Diviziei 
naționale „A" de rugby vor in
tra în întrecere încă de mîine, 
urmînd a lichida astfel restan
țele primei părți a campiona
tului. Fruntașa clasamentului, 
Dinamo, va juca cu Sportul 
studențesc (teren Tineretului, 
ora 15, arbitru D. Grigorescu). 
Rugbyștii dinamoviști anunță 
o frumoasă formă sportivă,ve
rificată și în recentul lor tur
neu din Franța, terminat cu un 
bilanț bun mai ales dacă ți
nem seama de forța de joc a 
formațiilor franceze întâlnite, 
ca și de faptul că acestea se 
află în plin campionat. Astfel, 
bucureștenii au învins pe An- ' 
gouleme. gazdă excelentă. cu 
18—10, pierzînd apoi în fața e- 
chipei internaționalului Elissal- 
de, La Rochelle, cu 7—9, in 
extremis, după ce dinamoviștii 
au condus cu 3—0 (Constantin 
l.p.) și 7—3 (Paraschiv eseu), 
gazdele izbutind un ultim eseu 
abia „in prelungiri". în jocul 
de mîine, antrenorul Ion Țu- 
țuianu — care anunță două in
disponibilități : Chiricencu și
Marghescu, întinderi mușchiu- 
lare — va alinia formația : 
Petre — Aldea, Nica, Constan-

tin, FI. Ionescu — Podăresc.', 
Paraschiv — Stoica, Borș, M. 
Zafiescu — Dărăban, Caragca 
— Gheorghe, Ion (Caraiman), 
Țurlea (Iordan). R. C. Sportul 
studențesc, ambițioasă cum o 
știm, va încerca... imposibilul 
cu ajutorul următorului XV : 
Chiciu — Ruja (junior debu
tant). A. Hariton, C. Hariton, 
Vintilă — Ilie, Pădurcanu (Ro- 
setnic) — Preda, Gurămare, 
Mihalache — A. Atanasiu, Ga- 
landa (Gheorghiosu) — Curea, 
Bossenmaier (Girjabu), Stanciu 
(junior, debutant) sau V. 
mitrescu. Dan Cojocaru și 
Atanasiu sînt accidentați.

La : <aia Mare, începînd 
La ora J1 (arbitru Gh. Iluștiu), 
un alt meci cu mare miză. 
Știința CEMIN, revigorată de 
un recent turneu galez. va în
cerca să 
formației 
spre a-și 
cară din 
cunoscînd 
militare, un obiectiv 
adus la îndeplinire.

în fine, la Suceava (ora 10, 
arbitru Șt. Rădulescu), echipa 
locală C.S.M. crede în șansele 
ei în fața Științei Petroșani. 
(D.C.).

se impună în 
campioane, 
reface poziția 
clasament.
valoarea

bu
fi.

de

fata 
Steaua, 

pre- 
Oricum, 

formației 
ereu de

La Predeal s-a desfășurat zi
lele trecute concursul republi
can de schi alpin al copiilor. 
Aproape 200 de tineri schiori și 
schioare, din intreaga tară, 
și-au disputat cu ardoarea ca
racteristică virstei întîietatea in 
probele de slalom special și 
slalom uriaș. Pe pirtia de sub 
telefericul din Predeal a avut 
loc cursa de slalom uriaș, care 
a supus pe competitori la seri
oase eforturi, iar în partea su
perioară a Clăbucetului s-a dis
putat slalomul special.

Probele, interesante, au ară
tat că la această oră dispunem 
de cîtevâ talente autentice in 
schiul alpin. Lupta pentru pri
mele locuri a fost foarte strîn- 
să, iar cîteva unități, ca acelea 
din Miercurea Ciuc, Petroșani, 
Sibiu, Brașov, Predeal, Sinaia 
au început să „producă" tineri 
schiori tot mai bine pregătiți. 
REZULTATE TEHNICE, slalom 
uriaș fete I : 1. Simona Costi-

CLASAMENTELE CAMPIONATELOR
DE BASCHET

eta- 
na-

/7
(Urmare din pag 1)

buni schiori sindicaliști din 
țară. în „clasâmentul adevăru
lui", însă, figurează mult mai 
mulți sportivi ! Figurează, între 
alții, Maria Cioplea, inginer 
geolog la întreprinderea minie
ră Motru, mereu in competițiile 
„Daciadei". Apoi. Gheorghe Pa
puc, muncitor la filatura de 
bumbac din Cimpulung Moldo
venesc, un tînăr uriaș, obișnuit 
cu muntele, mai puțin însă o- 
bișnuit cu marile 
Figurează, de 
cest neoficial 
devărului" o 
de absolvenți 
dascăli de sport în diferite lo
calități din țară, tineri care, 
predînd, n-au uitat să practice 
sportul : Maria Munteanu și 
Gheorghe Bîsțriceanu din jude
țul Vaslui. Florin Ercus din în- 
torsura Buzăului, cu 30 de copii 
Ia centrul de schi din comuna 
Brădet etc.

Finala „Cupei U.G.S.R." la 
schi a fost o adevărată sărbă
toare a sportului nostru de 
masă ! La sfîrșitul acestei mari 
competiții care, de la o ediție 
Ia alta, a cîștigat in calitate, 
ln număr tot mai mare de par
ticipant, minischiorii de la

concursuri, 
asemenea, în a- 
„clasament al a- 
întreagă „grupă" 
ai I.E.F.S., acum

C.S.Ș. Vatra Dornei — repre
zentanții, cum s-ar spune, ai 
sportului de performanță — au 
făcut o adevărată demonstrație 
de măiestrie pe 
sorii lor : Sorin 
Ștefan Pall). A 
din nou prezent 
ceste tradiționale și 
întreceri ale „Cupei 
la schi.

CEI MAI BUNI : 
pin (junioare) — 1. 
monis (Sibiu), 2. Carmen Iones
cu (Brașov), 3. Iko Sindeibach 
(București) ; juniori : 1. Niculai 
Pătrașcu (Hunedoara), 2. Daniel 
Ionescu (Brașov), 3. Ion Hris- 
toloveanu (Iași) ; senioare : 1. 
Cristina Han (Sibiu), 2. Marfa 
Cojocaru (Brașov), 3. Viorica 
Vică (Hunedoara) ; seniori : 1. 
Marian Burchi (Prahova), 2. 
Petru Grigore (Brașov), 3. Ta- 
maș Merșei (Maramureș). Cla
sament pe județe : 1. Brașov, 2. 
Prahova, 3. Iași. Schi fond — 
ștafetă fete (3x1,5 km) : 1. Su
ceava (Nadia Terzi, Augustina 
Mihalcea, Genoveva Nichiduș),
2. Alba, 3. Harghita ; ștafetă
băieți (3x3 km) ; 1. Brașov
(Dorin Biță, Ion Manolache, 
Constantin Ârnu), 2. Harghita,
3. Alba. Clasament pe județe : 
1. îiba, 2. Harghita, 3. Mara
mureș.

schiuri (profe- 
Adăscăliței și 
fost, așadar, 
„orașul" la a- 

de neuitat 
U.G.S.R."

la schi-al- 
Rose Si-

IN CADRUl „DACIADEI", UN ;,VASALOPET" ROMÂNESC
Sînt ani de cînd lumea 

sportivă vorbește despre „Va- 
salopet“-ul suedez. O compe
tiție care strînge la start „mii 
de concurenți, de la cei mici, 
la cei cu ghiocei pe tîmple. 
Aceștia pornesc, pe ’ 1
parcurgînd distanțe 
apreciabile. “ * 
grafiile pe 
le-am primit
la această 
tlție populară ne-au __

întreprinzători și Iubitori al 
mișcării în aer liber, harghi- 
tenli s-au gîndlt să facă șl 
el o asemenea întrecere de 
masă pe schiuri. în anul tre
cut au marcat începutul. în 
acest an, „VasalopetM-ul din 
Miercurea Ciuc a adunat la 
start peste 1000 de competi
tori. Organizatorii l-au împăr
țit pe patru categorii de vîrs- 
tfi. S-a alergat pe schiuri 24 
km. Startul s-a dat pe dea-

Foto- 
care 

de 
compe-

schiuri,

îneîntat.

„i nvnLui li nuuiniiLuu

Iul Șuta. Au existat trei pos
turi de control, dotate cu... 
arbitri șl cu... ceai. Premiile 
numeroase (peste 160) au fost 
create de Întreprinderi sau 
de micii artizani de vîrsta 
pionierilor. La sfîrșit a fost 

programat șl un 
carnaval pe gheață, 
pe lacul amenajat 
la poalele dealu
lui. Au existat șl 
la săniuțe, șl un con- 
copiilor, chemat să 

,cel mai frumos om de

Întreceri 
curs al 
facă .. 
zăpadă".

Poate că, peste cîțiva ani, 
îi vom ajunge pe scandinavi. 
Oricum, cronicarul șl-a notat: 
„S-a născut, șl Ia noi, tn ca
drul „Daciadei», un mare 
concurs de masă pe schiuri, 
gen „Vasalopet*. 11 dorim suc
ces î“

Sever NORAN

CURSUL DE PERFECȚIONARE
A ANTRENORILOR DE TIR
tn Capitală a luat sfîrșlt cursul 

de perfecționare a antrenorilor 
de Hr sportiv, organizat de că
tre Federația de specialitate și 
Centrul de perfecționare a ca
drelor din mișcarea sportivă. In 
cadrul lucrărilor, care au durat 
o săptămină, au fost dezbătute 
o seamă de probleme ale tirului 
românesc, printre care unifica
rea procesului de instruire șl de
limitarea cadrului general d« 
pregătire șl concurs, procesul de 
selecție pentru tirul de mare per
formanță, calitatea muncii spe
cialiștilor și sportivilor, competen
ța profesională, ordinea și disci
plina. Pe baza concluziilor ofe
rite de analiza activității de per
formanță ln perioada 1976—81, au 
fost clarificate obiectivele de 
dezvoltare la probele de pușcă, 
pistoale, talere șl tir cu arcul 
pentru anii 19B2—1S185.

O Aflăm cu mthnlre vestea În
cetării din viață a lui loan 
Quintus, antrenor de mare pres
tigiu al tirului românesc. fostă 
glorie a sportului arădean.

C.S.M. SUCEAVA NU ȘI-A PIERDUT SPERANȚA.
înființată în urmă cu mai bi

ne de 15 ani;- echipa de rugby 
C.S.M. Suceava a mai avut ac
ces, pînă acum, în două rîn- 
duri pe prima scenă competi- 
țională. Au fost însă prezențe 
„pasagere". Nici acum, înaintea 
jumătății secunde a campiona
tului, echipa nu stă pe roze 
(trei victorii — una prețioasă, 
asupra Politehnicii Iași — și 
un egal ; penultimul loc în cla
sament, cu un joc mai puțin 
disputat în tur). ~ 
XV-le bucovinean 
cîteva 
unele pierdute pe muchie de 
cuțit, arătind o apreciabilă ca
pacitate de exprimare, îndeo
sebi la nivelul treisferturilor. 
„E o echipă serioasă, cu băieți 
obișnuiți să muncească lă an
trenamente — apreciază foarte 
tînărul antrenor Ștefan Ionescu. 
Dar ei sînt împinziți prin nu
meroase întreprinderi (majori
tatea fiind muncitori, Ungu- 
reanu și A. Constantin — stu
denții, fiecare cu 
său, efectuarea 
lor in comun 
almente o problemă. Apoi', te
renul nostru Unirea, cîndva ga- 
zonat, este în prezent... pămîni 
și piatră, noi neavind acces pc

partide

Ce-i drept, 
a făcut și 

remarcabile,

programul 
antrenamente- 

constituind re-

CONCURSUL
La Cluj-Napoca s-a desfășurat 

concursul republican universitar 
de sală. Iată primii clasați:

FEMININ: 50 m: Gabriela Iones
cu (I.E.F.S.) 6,4 (6,69), Coculeâ-
na Olteanu (Constanța) 6,5, Ade
la Berbecaru (I.E.F.S.) 6,5; 50 mg: 
Olteanu 7,1 (7,29), Daniela Perde 
(Univ. Cluj-Napoca) 7,3, Liliana 
Alexandru (Galați) 7,3; lungime: 
Ionescu 6,16 m, Olteanu 5,94 m, 
Margareta Fodor (Constanța) 5,76 
m; înălțime: Olteanu 1,65 m, Eli- 
sabeta Sllaghl (Unlv. Cluj-Napo
ca) 1,65 m, Anamarla Bajko (Tg. 
Mureș) 1,65 m; greutate: Tatiana 
Mihalcea (Pitești) 16,06 m, Ellsa- 
beta Neamțu (I.E.F.S.) 15,19 m, 
Olteanu 12,58 m; cros 1 500 m : 
Aurica Machiș (I.E.F.S.) 4:42,0,
Manuela Mihalca (Univ. Cluj-Na
poca) 5:00,0, Felicia Antoniac 
(I.E.F.S.) 5:03,0.

MASCULIN: 50 m : Constantin 
Ivan (Univ. Cluj-Napoca) 5,6 
(5,87), V. Selever (Univ. Cluj-Na-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAEA
• MARILE SUCCESE VA AȘ

TEAPTĂ 1 Agențiile Loto-Prono- 
speirt sînt In plină vlnzare a bi
letelor pentru tragerea extraordi
nară Pronoexpres de duminică 7 
martie 1982. In cadrul a 13 ex
trageri In patru faze, cu un to
tal de 72 de numere, se vor 
atribui autoturisme „Dacia 1300“ 
șl „Skoda 120 L“, excursii In 
----------- precum 

bani, 
Așadar,

U.R.S.S. sau R.P.U., 
șl mari clștigurl In 
sume variabile șl fixe, 
din nou șanse multiple de mari 
succese, ca șl la tragerea simi
lară din 10 Ianuarie a.e., cînd 
s-a înregistrat îjumărul-reeord de 
peste 137.000 de premii ! Se poate 
participa pe variante simple, va
riante combinate sau combinații 
„cap de pod", achitate sută la 
sută sau ln cotă de 25 la sută. 
Biletele de 25 de lei varianta 
au drept de clștigurl la toate 
extragerile. Consultați prospectul 
acestei trageri deosebit de avan
tajoase șt jucațl din timp nume
rele preferate ! •

• A STA ZI ESTE ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE LA TFAGE-

• •

stadionul mare al municipiului, 
unde domnește fotbalul".

Lotul cuprinde cițiva jucători 
cu mare experiență — pilierul
C. Maxim, apărind în echfpă 
încă de la înființare K —, ma
joritatea avînd, însă, 22—23 de 
ani. Din momentul promovării 
în „A" au plecat 4 rugbyști. 
neapărînd — în schimb — decît
— juniorul Fi. Lupoaie. Per
spective există, grație muncii 
pasionate a profesorului Petru 
Panaite la C.S.Ș. Suceava, for
mație aspirînd la calificarea in 
turneul final al competiției 
speranțelor. Din rîndul actua
lilor titulari. Conache, Hău și
D. Livadaru, toți atacanți. au 
ajuns în vederile loturilor. îna
intarea constituie un „pachet" 
fără valori deosebite, doar talo- 
nerul Vlad remareîndu-se în cî
teva dueluri, inclusiv cu inter
naționalul Munteanu. O spe
ranță : fostul... sulițaș Dumi- 
traș, cu o detentă apreciabilă.

în stagiul 
montane, de 
sucevenii au 
deosebite, pe
— declarat t — să le fructifice 
din plin pînă pe... linia de so
sire a campionatului.

Geo RAEȚCHI

Rezultatele Înregistrate ln 
pa a 19-a a campionatelor 
ționale de baschet au determi
nat o singură modificare Im
portantă în clasamente șl anume 
schimbul de locuri între echipe
le feminine Voința București (a- 
flată acum pe locul 3) și Olim
pia București. Mai semnificativă 
ni se pare, însă, apropierea for
mației Politehnica C.S.ș. 2 Bucu
rești la numai un punct de Uni
versitatea Cluj-Napoca, a cărei e- 
voluție slabă (din ultima vreme) 
indică o criză de formă sportivă 
nejustificat de prelungită. Clasa
mente :

MASCULIN, GRUPA 1—6
0
6 

13 
13 
16 
20

1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. C.S.U. Bv.
4. Rapid Buc.
5. I.C.E.D. Buc. 27
6. IMUAS B.M. 27

27
27
27
27

27
21
14
14
11

7

2636:1809 
2451 :1818 
2023:2182 
1981:1987 
2004:2252 
1806 :2260

54
48
41
41
36
34

de preparative 
la Vatra Dornei, 

făcut acumulări 
care au de gînd

UNIVERSITAR
poca) 5,7, P. Stanciu (Constanța) 
5,7; 50 mg: Pal Pallfy (Univ. 
Cluj-Napoca) 6,4 (6,66 — record),
I. Olteanu (Constanța) 6,4, Șt. 
Florolu (Constanța) 6,7; lungime: 
Gheorghe Cojocaru (Constanța) 
7,45 m, Olteanu 7,25 m, L. Boiț 
(I.E.F.S.) 7,18 m; Înălțime: Liviu 
Maftei (Iași) 2,10 m, Al. Papi 
(Brașov) 2,05 m, L. Beni (Univ. 
Cluj-Napoca) 2,05 m; triplusalt : 
Mihai Ene (Constanța) 16,30 m, P. 
Stanciu 15,10 m, M. Toma 
(I.E.F.S.) 15,10 m; prăjină: Ga
briel Neagoe (I.E.F.S.) 4,60 m, V. 
Bogdan (Univ. Cluj-Napoca) 4,50

L.
Al.

REA OBIȘNUITA PRONOEXPRES 
de miercuri 3 martie 1982. Rea
mintim acest lucru atît pentru 
cei ce nu și-au procurat încă 
bilete, cît și pentru cel ce do
resc să-și sporească șansele de 
a se număra mîine printre ma
rii cîștigători de autoturisme șl 
bani.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 24 FEBRUA
RIE 1982. Cat. 1: 2 variante 

autoturisme „Dacia 1300“; 
7 variante 25% a 13.687 lei; 
18,25 variante a 4.977 lei;
73 a 1.312 lei; 354,25 a

1: 25% 
cat. 
cat. 
cat.

.2: 
3: 
4:
377 lei; cat. 6: 8.749 a to tftl cat.
7; 292,25 a 200 lei; cat. 8 : 4.699,75 
a 40 lei. Report la cat. 1: 56.855 
lei. Autoturismele „Dacia 1300" au 
f-ost cîștigate de ION BORCEA 
«fin Brașov și, respectiv, ALEXAN
DRU HOREA din Timișoara.

GRUPA 7—12
7. Farul 27 15 12 2226:2187 42
8./„U“ Cj.-N. 27 14 13 2076:2060 41
9. C.S.U. Sb. 27 13 14 2161:2153 40

10.- Dinamo Or. 27 12 15 2077:2087 39
11. Urbis Buc. 27 11 16 2039 :2235 38
12. Carpați Buc. 27 3 24 1940:2388 30

FEMININ, GRUPA 1—6
1. „U« Cj.-Nap. 27 23 4 2250 :1631 50
2. Polit. Buc. 27 22 5 2071:1665 49
3. Voința Buc. 27 18 9 1935:1641 45
4. Olimpia Buc. 27 17 10 1631:1728 44
5. Univ. Tim. 27 10 17 1713:1844 37
6. Comerțul 27 6 21 1637:2042 33

GRUPA 7--12
7. Crișul Or. 27 15 12 2015:1696 42
8. Prog. Buc. 27 14 13 1749:1740 41
9. C.S.U. PI. 27 13 14 1822:1833 40

10. Voința Bv. 27 11 16 1658:1868 38
11. Mobila S.M. 27 10 17 1595:1771 37
12. Carpați 27 3 24 1471:2138 30

DE ATLETISM
m, S. Berbecaru (I.E.F.S.) 4,40
m; greutate: Csaba Csakany 
(Univ. Cluj-Napoca) 13,45 m, C. 
Moruț (I.E.F.S.) 14,63 m, I. Pop
(Constanța) 14,38 m; 4 000 m cros: 
Nicolae Damean (I.E.F.S.) 15:15,0, 
D. Cozan (I.E.F.S.) 13:51,0, Petru 
Tătaru (Tg. Mureș) 13:54,0.

Clasament pe echipe : 1.
I.E.F.S. București 5—2—5; 2. Con
stanța 4—5—5; 3. Universitatea
Cluj-Napoca 3—5—1; 4. Iași 1—1—0; 
5. Pitești 1—0—0; 6. Brașov
0—1—0; 7. Tg. Mureș 0—0—2; 8. 
Galați 0—0—1. (P. NAGY — co- 
resp.).

„CUPA C.S.Ș. NR. 4“
(Urmare din pag /)

pănitoare pentru această vîrstă 
și mai ales pentru această pe
rioadă a anului (fapt cel mai 
bine pus in evidență de com
portarea craiovenilor, a brașo
venilor. dar și a altora care 
n-au efectuat pregătire în sa
lă !), ceea ce demonstrează lar
gile posibilități ale atletismu
lui nostru.

Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate 
concurs :

jină; Marius Păuna (CSȘ 4 Buc.) 
3,40, m, T. Vintilă (CSȘ 8 Buc) 
3,30 m, C. Dragomir (CSȘ 4 
Buc.) 2,80 m ; greutate : Costel 
Grasu (CSȘA C-lung) 15,23 m, 
I. Dăscălescu (Voința Tg. Neamț) 
12,94 m, I. Giuglea (CSȘ 2 C-ța) 
12,65 m, N. Plugar (Luceafărul 
Bv) 12,25 m.

m, T. i 
m, C.

în acest frumos

50 na : Călin Sîn- 
(CSȘA Cluj-Napoca) 

Ad. Căluțu (CSȘA Craiova) 
6,1, Gabi Bar cu (CSȘ 2 Galați) 
‘ ’ (CSȘ 190 Buc.)

JUNIORI : 
mihăilcan 
6.1,
6.2, I. Rotariu
6.3, Fel. Borș (CSȘ 2 C-ța)) 6,3;
50 mg : Sorin Oltean (CSȘ Vii
torul Buc.) 7,2, -P. Pop (CSȘA 
Cluj-Napoca) 7,4, M. Cîrligeanu 
(Vait. Buc.) 7,4, C. Busuioc 
(CSȘA Cluj-Napoca) 7,6, I.G. Al
măjan (CSȘ Caransebeș) “ " * 
lungime : Emil Coțoveanu 
trolul PI.) 6,52 m, CI. Popa (CSȘ 
8 Buc.) 6,05 m, M. Bulac (CSȘ 
4 Buc.) G,00 “ ~ *
(CSȘ - •
Cezar 
poca) 
torul 
(CSȘ
1,74 m, M.

7.6 ; 
(Pc-

m, Cr. Brînzan 
Reșița) 6,00 m ; înălțime : 
Busuioc (CSȘA Cluj-Na- 
1,78 m, VI. Ionescu (Vii- 
Buc.) 1,78 m, S. Vcceff 

190 Buc.) și I.G. Almăjan 
““ Bulac 1,74 m ; pră-

JUNIOARE 7 50 m : Liliana
Roșu (CSȘ Satu Mare) 6,7, Ni- 
ooleta Pelmuș (CSȘ PI.) 6,7, El. 
Constantinescu (Viitorul Buc.) 
6,7, Corina Roșloru (CSȘ Galați) 
6,9, Marinela Docea (CSȘA Cra
iova) 6,9 ; 50 mg : Marinela Do
cea 7,5, Diana Niculescu (Viito
rul Buc.) 7,5 Mădăllna 
(CSȘ Steaua Buc.) 7,8, 
Ioniță (CSȘ 4 Buc.) 7,9 (în fi

ll-», Gabriela Lupu — 
Doinlța Ne- 
Neamț 7,5);

Constantea 
5,40 m, An
in, Nicoleta

Grecu
Andreia

nata a 
CSȘA C-lung 7,4 șl 
gruț — Ceahlăul P. 
lungime : Olimpia
(Ceahlăul P. Neamț) 
drela Ioniță 5,38 
Pelmuș 5,36 m, Henrieta Nedel- 
cu (Viitorul Buc.) 5,28 m, Dana 
Căpățlnă (Luceafărul Bv.) 5,13 ni; 
Înălțime : Olimpia Constantea
I, 61 m, Calina Astafel
Steaua) 1,58 m, Gabriela 
(CSȘ FI.) 1,54 m, Cristina Min- 
că (CSȘ 1 Buc.) 1,54 m ; *----
tale : Bogdana
(CSȘA C-lung) 12,15 m, Mihacla 
Oană (Metalul Buc.) 12,14 m, 
Jana Căpățînă (Metalul Buc.)
II, 95 m, Aurica Bușnica (CSȘ
Codlea) 11,62 m.
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ACTUALITATEA LA HOCHEI
• Pe patinoarul artificial din 

Suceava s-a disputat recent cel 
de al V-lea turn&u al seriei se
cunde a campionatului republi
can de hochei rezervat echipelor 
de juniori mici (15—16 ani). O 
comportare excelentă a avut C.S.Ș. 
Suceava, care a încheiat întrecerea 
fără înfrîngere : '9—4 cu C.S.Ș. 
Pionierul Brașov, 9—3 cu C.S.Ș. 
Rădăuți și 20—1 cu C.S.Ș. Plo
iești. Alte rezultate: C.S.Ș. Ră
dăuți — C.S.Ș. Pionierul Brașov 
8—0, C.S.Ș. Rădăuți — C.S.Ș. Plo
iești 12—2 și C.S.Ș. Pionierul 
Brașov — C.S.Ș. Ploiești 8—4. (I. 
M1NDRESCU — coresp.).
• LA GheorghenI, pe noul pa

tinoar artificial acoperit, s-au con
sumat jocurile din turul V al pri
mei serii valorice a campionatu- 
ui juniorilor mici. Iată rezulta
tele: C.S.Ș. Avîntul Gheorgheni 
-u C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc
1— 2, cu Dunărea Galați 9—2, cu 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 14—3 
?i cu C.S.Ș. nr. 2 Galați 10—0; 
C.S.Ș. Liceul M. Ciuc cu C.S.Ș. 
rriumf București 5—0, cu C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca 7—5, cu 
C.S.Ș. nr. 2 Galați 6—2; Dunărea 
Galați cu C.S.Ș. Triumf București
2— 1, cu C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
□oca 8—7, cu C.S.Ș. nr. 2 Galați 
7—3; C.S.Ș. Triumf București cu 
C.S.Ș. nr. 2 Galați 5—3. Una din 
stape a fost amînată. (B. MAL- 
NAȘI — coresp.).
• Nu de mult, au avut loc la 

Sf. Gheorghe jocurile celei de a 
doua serii valorice a campiona
tului republican de juniori mari 
(17—18 'âni). Rezultate: Steaua cu 
C.S.Ș. Pionierul Brașov 8—1, cu 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe 4—1, 
C.S.Ș. Rădăuți 7—1; C.S.Ș. 
Cheorghe cu C.S.Ș. Pionierul 
Brașov 6—1, cu C.S.Ș. Rădăuți 
1—2; C.S.Ș. Rădăuți cu C.S.Ș. 
Pionierul Brașov 7—2. In clasa
ment conduce C.S.S. Sf. Gheorghe 
-u 17 p, urmată de C.S.Ș. Rădă- 
iți cu 15 p (Gh. BRIOTA — 
coresp.).
• Cea de a V-a ediție a „Cu- 

'*ei Bucovinei" la hochei a reve
nit echipei Dunărea Galați, care 
i întrecut în finală pe Metalul 
Rădăuți cu 2—1. A mai parti
cipat C.S.M. Suceava.

cu 
Sf.

\ A FOST CREATĂ

I
I
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ie mirare că întregul județ 
Timiș a fost distins cu o cupă 
:are subliniază meritele în îm
bogățirea zestrei materiale a 
sportului bănățean.

In acest fel sînt întrunite 
bremiscle pentru desfășurarea 
mei ample activități sportive, 
3e masă și de performanță. 
Fundamentul există. Acum to
tul depinde de strădania acti
viștilor sportivi locali, de in
geniozitatea lor în a crea cele 
mai eficace mijloace de atra
gere a tineretului spre arene, 
ie capacitatea lor de convin
gere în contactul cu masa ce- 
.ățenilor cărora trebuie să le 
îndrume pașii spre „uzinele de 
sănătate" pe care le-au creat. 
Un oraș cu 300.000 de locuitori, 
lotat așa cum trebuie, bucu- 
•îndu-se de o tradiție favora
bilă, poate să urce (mai repe
ți !) treptele spre o

,rtivă tumultuoasă, 
blină de satisfacții pe 
gienei sociale, dar și 
’ormanțelor !

viață 
activă, 
planul 

al per-

BALUL FEMEILOR
I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează Ic 6-7 martie 1962 „BALUL FEMEN", 

LA SUN AIA. Pentru prlima dală, seara festivă va avea loc ta Barul 
de noapte de ta hoteM „Sfinaia". In thnpul cinei festive se vor or
ganiza concursuri cu pnemW, tombolă. Iar după cină se va urmări 
programul barului de noapte „ INTERNAȚIONAL" tatitutat „FULGI DE 
NEA", in regia Doinei Andircoache. PREȚ: 349 ta; ta hotei fi 332 tai 
ta vile.

LA BRAȘOV: cazare în hotoM „Capitol". Cina festivă la notd com- 
pbex turistic „CETATEA BRAȘOVULUI", In «alonol medieval, în4r-o at
mosferă de epocă, care este dată și de vestimentația personalului. 
PREȚ: 371 tai.

Plecarea are tac sîmbfitâ 4 martie, ora 14, de pe ptatoui dta fața 
hotelului „tatercoMlnental".

ETAPA S-A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUA
„NOUTĂȚILE"... NOULUI ANTRENOR 
de atracția meciului
întîlneau două echi-

de puncte) meciul de

în afară 
sine (se 
în criză
Progresul a umplut tribunele 
pentru un element inedit : 

antrenor ! Publicul a

I
I
I
I
I

în 
pe 
la 
Și 
Dobrin 
vrut, desigur, să vadă dacă, de 
pe acum, „mina" lui Dobrin, gîn- 
direa jsa tactică se vor face sim
țite în jocul lui F.C. Argeș. Și 
noul conducător tehnic al piteș- 
tenilor n-a venit „cu mîna goa
lă" la acest examen, probjtnd că 
l-a preocupat așezarea echipei 
în teren, că a gîndit meciul. Care 
au fost noutățile ?

1. Așezarea I ’ ’
linia de mijloc, 
..închizător", în fața 
centrali. Reală 
că Moiceanu a 
dere vîrf, a 
de gol" și ne 
spuriea „arma

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
!
I

lui Moiceanu în 
, mai exact, ca 

fundașilor 
surpriză, pentru 
jucat cu precă- 
fost mereu „om 
amintim că i se 
secretă a lui Ha-
UNDE SINT PROMISIUNILE ?

Nu poți pune semnul egalită
ții (ca valoare a jucătorilor, în 
primul rînd) între echipele care 
s-au întrecut duminică la Rm. 
Vîlcea, Chimia și Steaua. Și to
tuși 0—0, după un meci în care, 
deși „vioara întîi* a fost forma
ția olteană, Steaua putea cîștiga 
în final, bara opunîndu-se go
lului la șutul lui Mureșan, furi
șat pe stînga șl neincomodat de 
vreunul dintre apărătorii Chimi
ei. Ar fi fost un gol împotriva 
cursului jocului, pentru că Chi
mia s-a înfățișat ca echipa care 
construiește, care caută să joace 
fotbal, să ofere publicului spec
tacolul dorit. în schimb, Steaua, 
așa cum scriam și în cronica jo
cului, nu a pedalat și ea pe la- 
O REMIZA EXPLICATA PRIN DIFERENȚA DE... MORAL
Rezultatul egal al meciului de 

la Bacău poate fi considerat 
(dacă ne gîndim numai la sim
plul fapt că Sport club cîștigase 
în toamnă la Constanța) o sur
priză. Și cu atît mai mult cu 
cît din minutul 37, la scorul de 
2—1 pentru gazde, echipa antre
nată de N. Vătafu și D. Chiriță 
a jucat cu un om în plus, după 
eliminarea lui Nistor. Sigur, nu 
este primul caz — și, fără în
doială, nu va fi nici ultimul 
— în care o formație rămasă 
în zece oameni reușește un se- 
misucces sau chiar un succes. 
De fiecare dată există însă ex
plicații care țin de ceva specific 
întîlnirii respective. Șl la Bacău 
aceste explicații trebuiesc căuta
te — dincolo de greșelile de ar
bitraj care au avut și ele o mare 
pondere în stabilirea rezultatu
lui —, în primul rînd, în atitu
dinea necompetitivă a jucătorilor 
băcăuani, care, deși bine pregă
tiți fizic și tehnico-tactic, au ma
nifestat carențe pe plan PSIHO
LOGIC, nereușind să-și 
superioritatea (și numerică, 
teritorială) în fața unui 
sar pe care l-au socotit, 
devreme, învins. Scăderea 
bativității și concentrării în joc 
a băcăuanilor a însemnat, de 
fapt, o mînă de ajutor oferită 
oaspeților, o invitație făcută a- 
cestora de a cuteza la mai mult 
decît la o înfrîngere la limită.

Spre lauda lor, constănțdhli, 
care nu au depus deloc armele 
în momentul ruperii echilibru
lui de forțe din minutul 57, au

impună 
și 

adver- 
prea 
com- 

I
I

lagian", care-1 introducea în e- 
chipă, în finalurile de partidă, 
ca să marcheze (și marca !).

2. Retragerea rapidului Băluță 
(aripa-săgeată dintotdeauna) în 
linia de mijlocași, pe partea 
dreaptă.

3. Opțiunea limpede (cel puțin 
pentru acest meci în deplasare) 
în favoarea jocului cu două vîr- 
furi, bine pus la punct, dealtfel, 
și cu real randament.

Poate că au fost soluții ad-hoc, 
poate că măsurile lui Dobrin au 
fost de circumstanță. Dar rămîne 
un fapt cert că noul antrenor 
este îndrăzneț în gîndire, vede 
bine partida care-i stă în față.

Și, în plus, că poate aspira la 
un loc în noul val de antrenori 
tineri care apar în fotbalul nos
tru.

Radu URZICEANU

tura ofensivă, cum promisese în 
perioada intersezonului, și cum 
lotul său are posibilitatea să o 
facă. Firește, echipa bucureșteană 
a plecat acasă’ cu un punct cu
cerit în deplasare (repetăm: pu
teau fi și două, după cum le pu
tea și-pierde, pentru că așa este 
fotbalul...), fapt pentru care poa
te fi felicitată. Dar a porni pre
meditat la lungul drum al retu
rului cu un joc în care accen
tul se pune pe defensivă este 
împotriva, spiritului jocului, pare 
de neînțeles.

Iordănescu, Ralea, Majaru, Stoi
ca și ceilalți steliști, mai vechi 
și mai noi, altceva pot și tre
buie să ofere fotbalului.

Mircea TUDORAN

găsit resursele morale necesare 
pentru a forța, în finalul parti
dei, remiza. Și au obținut-o, în- 
tr-un fel meritat, punctul obți
nut cu acest prilej putînd avea 
o importanță decisivă în tenta
tiva echipei F.C. Constanța de a 
părăsi subsolul clasamentului și 
a-și prelungj mandatul de divi
zionară în primul eșalon al țării.

Mihai IONESCU

DE LA MECIURI ADUNATE
• Doar 50 la sută reușită în 

transformarea loviturilor de la 
11 m în prima etapă a returu
lui ! Din 4 penaltyuri acordate, 
două au fost transformate, iar 
două ratate (Nedelcu și Iaman- 
di). Pînă în prezent, în acest 
campionat, din 44 de lovituri, 
15 au fost ratate, deci 33 la sută 
procentaj de nereușită, care de
pășește pe cele înregistrate 
edițiile 1979/80 (26 la sută)
1980/81 (19 la sută). Procent
grijorător, care impune un 
ri?s semnal de alarmă. •

în 
șl 

în-
se- 

_ De 
primul autogol al campionatului 
a beneficiat Universitatea Cra
iova (arădeanul Bîtea — în e- 
tapa a 3-a). Coincidență : tot e- 
chipa din Craiova este prima 
beneficiară și în reutr, prin au
togolul lui Szabo. • Gheorghe 
i-a egalat pe Manea, Andone și 
Iorgulescu, tîrgovișteanul avînd 
acum și el două eliminări la 
activ în acest campionat. • Li
derul cartonașelor galbene, 
Bărbulescu, a fost ajuns de 
bucureșteanul I. Alexandru, 
care duminică a primit al 6-lea 
cartonaș galben, pentru care va 
sta pe tușă trei etape. • Hune- 
dorenii se temeau de acomoda
rea cu „fusul orar" al jucăto
rilor veniți chiar săptămîna tre
cută din America Centrală și 
de Sud. Temerile lor s-au risi
pit repede. Andone și Klein a- 
veau să fie printre cei mai buni 
din echipă. Deci valoarea fot
balistică intrinsecă nu ține sea
mă de... fusul orar. • Ducadam 
a vrut să-i demonstreze lui Lu- 
cescu că poate să mai aibă în
credere în el chiar dacă s-a de
clarat nemulțumit de volumul 
de pregătire al portarului ară
dean. Duminică, Ducadam și-a 
salvat echipa de la 4—5 goluri 
aproape sigure. • Deși a apărut 
în teren cu doi debutanți (pro
mițători fundașul Găman și ex
trema stingă Roșu, pentru că nu 
e ușor să debutezi... la Hune
doara), cu Kukla avînd sinuzită 
și Coraș un potențial afectat de 
o recentă accidentare, U.T.A. 
s-a comportat onorabil la Hune
doara. Arădanil ne-au arătat to-

BRIGADA DE ARBITRI RO
MANI LA MECIUL TOTTENHAM 
— EINTRACHT FRANKFURT. 
Mîine, la Londra, se desfășoară 
meciul dintre Tottenham și Ein
tracht Frankfurt, din cadrul „Cu
pei cupelor", care va fi condus 
de Nicolae Rainca, la centru, a- 
jutat la linie de Sever Drăgulici 
și Alexandru Mustățea.

LOTUL REPREZENTATIV DE 
JUNIORI A JUCAT IN GRECIA. 
Conținuîndu-și pregătirile pentru 
dubla întîlnire cu selecționata si
milară a Bulgariei, din prelimi
nariile C.E., lotul reprezentativ al 
țării noastre a susținut două me
ciuri în Grecia, avînd ca adver
sară. echipa națională a țării gaz
dă. Prima întîlnire, disputată la 
Salonic, s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate: 1—1 (0—1). Go
lul echipei noastre a fost înscris 
de Dumitrașcu. Cealaltă partidă, 
care a avut loc în localitatea Ka- 
terinî, a revenit la scor juniorilor

UNIVERSITATEA CRAIOVA-BAYERN MUNCHEN
IN-OBLEMENCO : „PUTEM 

VINGE PE BAYERN"
Ion Oblemenco a fost sîmbătă 

la Munchen, pentru a urmări pe 
Bayern. Sigur că tehnicianul cra- 
iovean ar fi preferat să urmă
rească echipa muncheneză în ca
drul unui joc susținut în depla
sare dar, și așa, în jocul cu 
Eintracht Braunschweig (3—1), de 
pe stadionul Olimpic din Mun
chen, s-au putut trăge destule 
concluzii.

La revenirea în țară, ieri dimi
neața, Oblemenco ne-a spus : 
„Am văzut un Bayern care nu 
și-a etalat toate calitățile — sînt 
convins că echipă are resurse 
mai mari —, dar asta nu mă 
invită Ia autoliniștire. în linii 
mari. Bayern se bazează pe cla
sa deosebită a celor două vedete 
ale sale — Rummenigge și Breit
ner — așa cum Bayern-ul de a- 
cum zece ani se baza tot pe doi 
„pivoți" de echipă, adică Becken
bauer și Gerd Muller. Echipa joa
că cu două vîrfuri puternice și 
mobile, împinse și condtise me
reu de Breitner. Am remarcat și 
unele „descoperiri" în apărare, 
determinate mai ales de „plecă
rile" temerare ale stoperului de 
marcaj Augenthaler, un jucător 
dîrz. care a și primit un cartonaș 
galben".

Imediat după sosirea în Capita
lă, Oblemenco a telefonat la Cra
iova, pentru a afla cum se simte 
Bălăci după accidentul suferit în~ 
meciul cu A.S.A. El a conchis, 
spunînd : „Păstrăm speranțe că 
Bălăci va fi refăcut pînă 
miercuri. Oricum Universitatea 
Craîova poate învinge pe Ba
yern". în convorbirea noastră, 
Oiblemenco nu a omis faptul că 
Eintracht a condus cu 1—0 și că 
la acest scor oaspeții lui Bayern 
au avut două mari ocazii de ma
jorare a scorului...
R. SAFTIG : „CRAIOVA ÎȘI JUS
TIFICĂ, DIN PLIN, LOCUL IN 

«PRIMELE OPT»"
Bayern MUnchen, pentru a-și 

studia adversarul, a adoptat o 
altă formulă. „Principalul" Pal 
Csernai a rămas la Munchen, 
trimițîndu-și la Craiova „secun
dul", în persoana foarte tînăru- 
lul antrenor Reinhardt Saftig.

După jocul cu A.S.A., antre
norul vest-german ne-a decla- 

tuși în prima repriză o mai 
veche meteahnă a echipelor 
noastre, teama de a nu pierde, 
și pierd tocmai din această 
cauză • O să mai auziți de 
Mateuț ! Andone acuza o ușoa
ră întindere și pentru a fi me
najat (scorul era 3—0) nu a mai 
fost folosit după pauză. Fundaș 
central a trecut Oncu, iar mij
locaș a apărut un jucător foar
te tînăr, aproape un copil. Ma
teuț se numește. A mai jucat 
6 minute în toamnă, la 14 oc
tombrie, în etapa a 9-a, la vîr- 
sta de 16 ani, 2 luni șl... 8 zile. 
• Debutul la centru în „A" al 
arbitrului Cristian Maghiar la 
Brașov a fost grevat de un te
ren foarte greu, care făcea difi
cilă aprecierea faulturilor. Și 
dacă din acest punct de vedere 
el s-a descurcat bii|e (chiar 
dacă Paraschivescu și... publicul 
au solicitat un penalty), în une
le faze a dat decizii neconfor
me cu realitatea, dar fără a in
fluența rezultatul. O Două de
buturi sub culorile echipei din 
șos. Ștefan cel Mare : Văetuș și 

Căpitanul echipei argeșene, Stancu, respinge cu capul. (Fază din 
meciul Progresul Vulcan — F. C. Argeș). Foto : V. BAGEAC

ȘTIRI
noștri, învingători cu 4—1 (1—0). 
Autorii golurilor pentru formația 
noastră: Ilagi, O. Popescu, T. 
Radu și Țirlea.

TURNEUL DE LA TASKENT 
REZERVAT SELECȚIONATELOR 
DE JUNIORI. începînd de astăzi 
se desfășoară la Tașkent un tur
neu rezervat selecționatelor de 
juniori din opt țări. Printre aces
tea se numără și selecționata 

v României, pregătită de antrenorii 
Marcel Pigulea și Costică Toma.

CUPA „SILVIU PLOEȘTEANU". 
Sîmbătă și duminică au continuat 
meciurile din cadrul „Cupei Sil
viu Ploeștcanu", încheiate cu ur
mătoarele rezultate: PRECIZIA 
SACELE — I.C.I.M. BRAȘOV 1—2 
(1—1). Au marcat: Moraru și Io- 
nete, respectiv Nîcolescu. (V. 
SECAREANU — coresp.); I.C.LM. 
— TRACTORUL BRAȘOV 1—0 

rat : „Indiferent de replica ad
versarului, care are o poziție 
dificilă în clasament, vreau să 
spun că Universitatea Craiova 
a jucat foarte bine timp dc o 
oră, manifestînd o marc capaci
tate ofensivă. Chiar după acest 
joc încheiat* cu scor categoric, 
în fața unui adversar depășit, 
se poate spune că Universitatea 
Craiova își merită, din plin, lo
cul în grupul primelor opt echi
pe europene, adică în sferturile 
Cupei campionilor. Dintre jucă
torii craiovenl mi-au plăcut în 
primul rînd Bălăci, Cîrtu și Că
mătarii. Am urmărit mai puțin 
apărarea, pentru că ea nici nu 
a fost prea solicitată. Per total, 
ne așteaptă un joc dificil, în 
fața unei echipe care știe să 

, joace fotbal*'.
Acesta a fost micul extras 

dintr-un carnet de însemnări 
care, la o privire fugitivă, era 
doldora de note și de scheme...

consu- 
Balaci 
masaj.

BĂLĂCI, INCERT...
Vestiar craiovean, după 

marea meciului cu A.S.A. 
e întins pe cușeta de _____
Doctorul Costică Radu, cunoscu
tul ortoped craiovean, examinea
ză piciorul drept, accidentat. 
Bălăci resimte dureri mari, chiar 
și la un simplu joc de gleznă. 
Dar nu scapă prilejul de a spu
ne : „Vă rog să scrieți că Gal 
nu a avut nici o intenție". Acest 
gest ne readuce în minte o fază 
de la începutul reprizei a doua, 
cînd Bălăci, scăoat pe atac și 
talonat de un apărător mureșan, 
a fost fluierat „fault în atac". 
Tribuna craioveană a „explodat* 
imediat, nrotestînd la decizia ar
bitrului Streng. în același mo
ment, însă, Bălăci a ridicat brațul 
drept, recunoscîndu-și infracțiu
nea. Tribuna, stingherită, a amu
țit imediat.

Ieri, la prînz, am vorbit la te
lefon cu președintele clubului 
craiovean, C. Deliu. Diagnostic : 
„Contuzie forte a capului de pe- 
roneu. Radiografia nu dezvăluie 
nimic osos. Bălăci e totuși in
cert pentru meciul cu Bayern".

Să sperăm că diagnosticul sau 
(mai bine zis) pronosticul incert 
va fi infirmat si că Bălăci va fi 
prezent la întîlnirea cu Breit
ner...

Grupaj realizat de 
loan CHIRILA

Laurențiu Moldovan. Un atacant 
percutant și un mijlocaș de ma
re travaliu. Vor fi ei „varian
tele* de întărire a te a mulul di- 
namovist ? • Ratarea lui Albu
a autogolul fundașului central 

ocan au... șocat serios echipa 
„șepcilor roșii". Replica ei ofen
sivă a fost dată doar prin Sep- 
timiu Cîmpeanu, izolat însă de 
coechipieri și... contrat zdravăn 
de adversari 1 • în partida Di
namo — „U" Cluj-Napoca, cen
trările extremelor Orac și Țăl- 
nar ni le-au reamintit pe cele 
ale lui Pîrcălab și Lucescu. Nu
mai că, pe atunci, centrările a- 
veau o adresă foarte bine cu
noscută : Dumitrachc. Acum
spre ele se... aruncă mai mulți, 
dar puține sînt transformate, to
tuși, în goluri, comparativ cu 
precizia lor. ® O explicație pen
tru cititorii noștri : după ce l-a 
înlocuit pe Manea, Cotec, care 
a jucat numai șapte minute, s-a 
accidentat, locul său fiind luat 
de Titi Nicolae. Această ieșire 
rapidă din „rol" s-a datorat u- 
nei rupturi musculare. Să fi 
fost Cotec insuficient „încălzit"? 
Dacă este așa, singurul vinovat 
este cel în cauză.

(0—0). Unicul gol a fost marcat 
de Palfi (din 11 m): TRACTORUL 
BRAȘOV — PRECIZIA SACELE
5—1 (4—0). Au înscris: Ilanu (2), 
Arineanu (2) și Sandu, respectiv 
Oleneanu. In clasament, pe pri
mul loc se află I.C.I.M. Brașov, 
cu 8 puncte. (C. GRUIA — co
resp.).

F.C. ȘOIMII SIBIU — CHIMICA 
TIRNAVENI 4—0 (1—0). Au mar
cat: S. Marcu (2), Galoță Și Or- 
menișan. (I. IONESCU — coresp.).

UNIREA FOCȘANI — F.C.M. 
GALAȚI 3—0 (0—0). Autorii golu
rilor: Fulga șl Stăncioiu (2). (V. 
MANOLIU — coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL CAVNIC 2—1 (1—1). AU 
înscris: Mihuț din 11 m și Mo- 
clran, respectiv Cristca. (Z. CO 
VACI — coresp.).

F.C. BIHOR — ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 4—1 (1—0).

N1TRAMONIA FAGARAȘ — 
CARP ATI MÎRȘA 3—2 (1—0).



PATINATORI ROMÂNI - PRINTRE
FRUNTAȘII „CUPEI PRIETENIA"

Tinerii . patinatori români 
participant la „Cupa Priete
nia". competiție desfășurată 
recent la Ulan Bator, s-au nu
mărat printre principalii ani
matori. Dacă anul trecut doar 
doi dintre reprezentanții țării 
noastre (Simona Todoruț și 
Emeric Miklos) s-au intercalat 
printre fruntașii competiției, de 
data aceasta fetele și băieții 
noștri au sosit de 9 ori printre 
primii 10 concurenți la diferita 
probe : masculin, 3 000 m — 1. 
A. Bobrov (U.R.S.S.) 4:25,8 (nou 
record al competiției), 2. Zsolt 
Zakarias (S. C. Miercurea 
Ciuc) 4:27,5 (nou record juniori

SCHiORIl JUNIORI 
LA „CONCURSUL PRIETENIA11 

în cadrul tradiționalului con
curs „Prietenia" rezervat schio
rilor juniori specialiști în pro
be nordice — competiție dispu
tată în stațiunea de sporturi de 
iarnă Boroveț din Bulgaria —, 
tinerii noștri sportivi au obți
nut rezultate modeste. Cea mai 
bună dintre junioare s-a dove
dit a fi Angela Râșnoveanu, 
care a ocupat locurile 15 și 18 
în probele de 5 km și 7 km. 
Dintre băieții noștri, Atila Csal- 
la a ocupat locul 19 în cursa 
de 7 km, iar Imre Lestyan lo
cul 24 pe distanța de 10 km.

C M DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare Itn caa 4)

meci este o finală. De aceea, 
de fiecare dată pornim cu gin- 
dul și cu dorința fierbinte de 
a cîștiga. Trebuie să luptăm 
de acum incolo pină la ultima 
picătură de energie, pină la 
epuizare, pentru victorie. Deci
siv va fi jocul nostru în apă
rare, unde sintem hotăriți să 
nu mai greșim și să-l pro
tejăm mai bine pe Nicu (n.n. 
portarul Nițolae Munteanu), 
care și așa ne ajută mult prin 
intervențiile sale". Să sperăm 
că acest sobru și foarte echili

CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
fllrmgr» din pUQ. I)

le-a surîs steliștilor la începu
tul celui de al patrulea set, 
cînd au luat un avantaj de 7 
puncte (9—2, 10—3), ca urmare 
a unor bîlbîieli ale șimleenilor, 
căcî altminteri s-ar fi ajuns la 
5 seturi, oaspeții marcînd un 
puternic reviriment prin care 
și-au atras meritate aplauze 
din partea publicu.’”i. Ei aveau 
să egaleze ia 13 și numai o 
minge dubioasă acordată steliș
tilor le-a ușurat acestora ciști- 
garea setului și, astfel, a me
ciului cu 3—1 (2, 10, —3, 13) 
Mai constanți ni s-au părut 
Pop, Macavei (Steaua), Tuto- 
van și Chiș (Silvania). Arbi
traj bun : R. Farmuș — M. Ni- 
colau (București).

în cel de-al doilea meci s-au 
intilnit Dinamo București și 
Tractorul Brașov. Scor : 3—0
(3, 7. 2). A fost un joc aproape 
fără istoric, in car- campionii 
au cîștigat ușor, fără însă să 
strălucească. Brașovenii au gre
șit mult in special preluările 
din linia a doua, care au fost 
de cele mai multe ori greu de 
fructificat sau au dus la con
struirea unor atacuri ușor de 
contracarat de blocajele dina- 
moviștilor. Primul set a fost 
început bine de campioni, care 
s-au detașat rapid la 7—0 (gra
tie unor servicii bine dirijate 
de Dumănoiu sau a blocajelor 
efectuate de Enescu și Căta- 
Chițiga) și au cîștigat după nu
mai 8 minute. în prima parte 
a celui de al doilea set, jocul 
a fost ceva-ceva mai echili
brat șt aceasta pentru că ele
vii antrenorului Schreiber au 
slăbit ritmul permițind bra
șovenilor să „vină", de la 2—9

PROGRAMUL DE AZI
București (sala Floreasca, 

ora 16) ”. Steaua — Trac
torul și Dlnamo — Silva
nia ; Tulcea (ora 17) 1 Cal
culatorul — C.S.M. Delta 
și Politehnica — Explorări; 
Galați (ora 16) : Universi
tatea - C.S.U. oțelul și 
C.S.U. Alumina — C.SJL 
Suceava.

I, v.r. 4:28,6)... 9. Emeric Mikloș 
(S. C. Miercurea Ciuc) 4:37,5... 
13. Marian Țigâu (Petrolul Plo
iești) 4:16,8, (record personal), 
din 32 de concurenți din 6 țări ; 
1 500 m — 1. V. Mitin
(U.R.S.S.) 2:05,9... 8. Z. Zaka
rias 2:09,3... 13. E. Mikloș
2:13,0... 15. M. Țigâu 2:14,9 ;
5 000 m — 1. Im Ri Bin
(R. P. D. Coreeană) 7:37,0... 8.
Z. Zakarias 7:47,6... 10. E. Mi
kloș 7:51,8... 12. M. Țigău
8:08,3; feminin, 3 000 m — 1. 
Angela Dorinskșia (U.R.S.S.) 
5:01,3... 4. Simona Todoruț (Vi
itorul Cluj-Napoca) 5:08,2 (nou 
record de junioare I și II, v.r. 
5:11,7)... 12. Mihaela Timiș
(Viitorul Cluj-Napoca) 5:16,6, 
din 27 de concurente : 1 000 m 
— 1. Carola Biirger (R.D.G.)
1:28,9... 9. Simona Todoruț
1:35,6, 10. Mihaela Timiș 1:36,1 ; 
1 500 m — 1. Son Hva Son
(R. P. D. Coreeană) 2:16,9... 10. 
Simona Todoruț 2:25,8... 13. Mi
haela Timiș 2:28,2.

Mihaela Dascălu (Tractorul 
Brașov) — mezina echipei (12 
ani) și a „Cupei Prietenia", 
Orlando Cristea (I.E.F.S. —
Triumf Buc.), Gabriela Voina, 
Laszlo Bacso (ambii de la 
Tractorul Brașov) și Judit 
Bdgdzy (S. C. Miercurea Ciuc) 
s-au prezentat- în eviaent pro
gres, realizînd recorduri per
sonale la o serie de probe. Ti
nerii noștri viteziști au fost 
însoțiți de antrenorii Mihai Ti
miș și Dan Lăzărescu.

brat conducător de joc al e- 
chipei noastre care este Radu 
Voina va avea dreptate !

Ca la orice mare competiție, 
s-a vorbit și sîntem siguri că 
se va mai vorbi despre arbi
tri și arbitraje. Calificativele 
încep de la „foarte bine" și se 
încheie cu... „foarte slab". Pe 
această „scară" a aprecierilor, 
cuplul de arbitri din România, 
compus din Marin Marin și 
Ștefan Șerban, care „oficiază" 
pe cealaltă parte a tabloului, 
a acumulat numai calificative 
onorante. Ei au condus, de pil
dă, excelent duminică seara 
jocul R. F. Germania — Po-

la 7—9. In acest moment, Giz- 
davu îl înlocuiește pe Dumă
noiu. jocul devine ceva mai a- 
nimat și după 11 minute de la 
începutul setului dinamoviștii 
cîștigă la 7. în cel de al trei
lea set. și ultimul. în formația 
dinamovistă Păușescu și Giz- 
davu îi înlocuiesc pe Vrincut 
și Dumănoiu. iar mai apoi 
Siabu pe Oros. în continuare, 
spectatorii asistînd la o cursă 
solitară a campionilor spre un 
final (15—2) puțin onorant , pen
tru brașoveni. Arbitrii bucu- 
reșteni N. Găleșeanu și V. Du
mitru au condus bine echipele: 
DINAMO : Oros (Siabu), Gîr- 
leanu, Enescu, Căta-Chițiga. 
Vrîncuț (Păușescu), Dumănoiu 
(Gizdavu) TRACTORUL :
Stancu (Crișan, Szomboty), 
Sterea, Bujilă, Zamfir (Ara- 
nicl). Crăciun. Hînda.

•
în grupa „A", ale cărei în

treceri se desfășoară în Sala 
sporturilor din Tulcea, Politeh
nica Timișoara — Calculatorul 
București 3—0 (12, 13, 15), in
tr-un meci disputat, de bună 
factură tehnică. Se aștepta in
să mai mult de la bucureșteni. 
în partida a doua: C.S.M. Delr 
ta Tulcea — Explorări Baia 
Mare 3—1 (8, 11, —6, 1Q). (M. 
TOPOLSCHI, coresp.).

în grupa „B“ găzduită de 
sala Universității din Galați, 
in meciul de debut al turneu
lui, Universitatea Craiova a 
dispus de C.S.U. Alumina Ora
dea cu 3—0 (12. 13, 12), dar jo
cul a fost extrem de echilibrat 
(setul 2 a durat 35 de minute), 
cu faze spectaculoase. Craiove- 
nii (de la care s-au remarcat 
Zîotea și Stoian) au jucat mai 
combinativ și și-au pus în va
loare experiența superioară. De 
la invinși, cei mai buni: Mano- 
le și Horje. Arbitri: I. Nîcules- 
cu — Gh. Ionescu (București), 
în cel de al doilea meci, C.S.U. 
Oțelul Galați a Întrecut pe 
C.S.M. Suceăva cu 3— 1 (—14, 
12, 13, 6), în urma unui joc de 
mare luptă. Remarcați: Geană, 
Sirbu, Zaharescu (C.S.U.), Min- 
dru și Dumitru (C.S.M.). Arbi
tri: Al. Dragomlr — A. Dînicu 
(Buc.). (T. SIRIOPOL. coresp.)

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
HOLMENKOLEN. A luat 

sfîrșit cea de a 34-a ediție a 
C.M. de schi nordic. Ultima 
probă, săriturile de la trambu
lina de 90 m, a fost cîșigată 
de finlandezul Mațti Mykanen 
cu 257,9 p (sărituri de 102,5 și 
108,5 m) urmat de norvegianul 
Olav Hansson 255,1 p și aus
triacul Armin Kogler 244,7 p.

în clasamentul final pe me
dalii pe primul loc a fost Nor
vegia 14 (7+4+3), apoi U.R.S.S. 
cu 5 medalii (2+34-0) etc.

Suedezul Thomas Wassberg 
și francezul Jean-Paul Pierrat, 
cu 72 p. sînt lideri în clasa
mentul „Cupei Mondiale" la 
schi fond, pe locul 3 se află 
americanul Bill Koeh cu 71 p.

WHISTLER MOUNTAIN.
Coborîrea masculină, progra
mată în această stațiune cana
diană (3795 m, 942 m diferență 
de nivel), a prilejuit victoria 
elvețianului Peter Muller 2:14,38 
urmat de localnicii Steve Pod- 
borskl 2:15,53 și Dave Irwin 
2:15,75. Primele 3 locuri ale 
clasamentului „Cupei mondia
le" sînt ocupate de: Phil Mah- 
re (S.U.A.) 287 p, Ingemar
Stcnmark (Suedia) 204 p. Ste
ve Mahre (S.U.A.) 117 p.

> VILLACH. Proba feminină de 
slalom uriaș, in cadrul „Cupei 
Europei", a revenit cehoslova
cei Olga Ciarvatova 2:48.70 se
cundată de austriaca Elisabeth 
Warier 2:48,93. Pe primele 
locuri ale clasamentului gene
ral al competiției : Sonia Stotz 
(R.F.G.) 127 p. Siegîinde Win
kler (Austria) 12J p.

NOWY TÂRG. Selecționata

CLASAMENTUL GOLGETERILOR

1. Vasile Stingă (România) 39 g
2. Peter Kovacs (Ungaria) 38 g
3. Vladimir Belov (U.R.S.S.) 26 g
4. Jos<5 Urria (Spania) 23 g
5. Juan Mello (Spania) 22 g

• 6. Roberto Casuso (Cuba) 21 g
7. Bartl Rasmunssen (Suedia) 21 g
8. Frantisek - Sule (Ceh.) 21 g
9. Erhard Wundorlich (R.F.G.) 20 g

10. Jovica Elezovicl (Iug.) 20 g

Ionia, aliniindu-se — ca să zi
cem așa — la nivelul valoric 
al prestației echipei noastre. 
Prestație pe care o dorim, așa 
cum o doresc,* credem, toți iu
bitorii sportului din țară, din 
ce in ce mai bună.

TURNEUL DE ȘAH 
DIN INDONEZIA
JAKARTA, 1 (Agerpres). în 

runda a 15-a a turneului de 
șah care se desfășoară la Den- 
passar (Insula Bali), marele 
maestru Florin Gheorghiu a re
mizat cu marele maestru Ribli, 
rezultat consemnat și în parti
dele Matanovicl — Sosonko, 
Kurajita — Ardiansjah și Hu- 
lak — Keene. Christiansen l-a 
învins pe Sampouv, Browne pe 
Rodriguez și Henley pe Mani- 
nang. în clasament conduc 
marii maeștri americani Brow
ne și Christiansen cu cite 11 p. 
Fl. Gheorghiu se află pe locul 
6 cu 9 p.

MIINE IN CUPELE EUROPENE 
PRIMA MANȘA A SFERTURILOR 

DE FINALĂ
Miercuri se vor desfășura me

ciurile tur din sferturile de fi
nală ale competițiilor europene.

Iată programul jocurilor: „CU
PA CAMPIONILOR EUROPENI": 
Universitatea Craiova — Bayern 
Miincben; Dlnamo Kiev — Aston 
villa; Liverpool — Ț.S.K.A. So
fia; Anderlecht — Steaua roșie 
Belgrad. „CUPA CUPELOR" Tot
tenham — Eintracht Frankfurt pe 
Main; Legia Varșovia — Dinamo 
Tbilisi; Standard Liăge — F.C. 
Porto; Lokomotive Leipzig — C.F. 
Barcelona. „CUPA U.E.F.A.": 
Real Madrid — F. C. Kaiser
slautern; Valencia — I.F.K. G5- 
teborg; S.V. Hamourg — Neu- 
chatel; Dundee — Radnlciki Nlș.

CAMPIONATE

IUGOSLAVIA (et. 20): Sara
jevo — Olimpia Ljubljana 1—0; 
Steaua roșie — Velez Mostar 0—0; 
Radnlciki Nlș — Partizan 1—0; 
Hajduk — Dinamo Zagreb 1—2; 
Zagreb — Osijek 2—1; O.F.K. Bel
grad — Buducnost 1—3; Vojvo- 
dlna — Rijeka 1—1 ; Teteks — 
Vardar Skoplje 0—0; Tuzla — Ze- 
lezniclar 0—4. Clasament: 1. Dl
namo Zagreb — 27 p. 2. Steaua 
roșie Belgrad — 23 p, 3. Zelezni- 
clar — 24 p.

R.D. GERMANA (et. 15): Jena 
— Lokomotive Leipzig 3—0; Halle 

de hochei a României a jucat 
cu echipa locală Podhale și a 
invins cu 2—1 (0—0, 1—0, 1—1) 
prin golurile marcate de Pisa- 
ru și Gherghișan.

INNSBRUCK; Campionatele 
mondiale de patinaj viteză ale 
juniorilor s-au încheiat cu vic
toria norvegianului Geir Karl
stad 167.996 p (2. Igor Selesov- 
ski — U.R.S.S. 169,301 p, 3. 
Jean Pichette — Canada 169,927 
p) și Angelei Stahnke (R. D. 
Germană) 176,967 p (2. Yvone 
Gennip — Olanda 177.284 p, 3. 
Seiko Hashimoto — Japonia 
131,181 p).

stop-cadm KARIN BUSCH ÎȘI IA REVANȘA-
Multe patinatoare de viteză în

cep alunecarea pe gheață cu e- 
lementele de bază ale patina
jului artistic. Am spune, cam 
toate. Așa este regula și aces
teia l s-a supus șl micuța 
Karin Enke, mai tîrziu cunos
cută sub numele ei de după 

căsătorie, Karin Busch, origi
nară din Dresda, frumosul oraș 
din sudul R.D. Germane. Numai 
că această elevă silitoare a fi
gurilor desenate cu muchea pa
tinei avea să creeze o excepție 
de la regula sus-amintită. Karin 
n-a trecut de pe cercurile „im
puselor" pe pista de oval în
ghețat decît atunci cînd era 
deja o patinatoare de perfor
manță in prima , disciplină.--Două 
prezențe pe podium în campio
natele de patinaj artistic ale 
țării . sale și un loc 9 în cele 
continentale, la ediția din 1977, 
erau Înscrise în palmaresul ei, 
clnd o serie de accidentări și 
mai ales creșterea rapidă în 
înălțime, ta perioada pubertății, 
i-au pus ta față rezolvarea u- 
nor probleme evident dificile. 
Karin a luat atunci o hotărîre 
curajoasă. Ea și-a pus patinele 
de „artistic" în cui și și-a luat 
altele — cele cu lamă lungă și 
foarte ascuțite, pentru „viteză". 
Gabaritul el ideal (1,75 m) o a- 
juta la goana pe turnante, dar 
mal ales o dorință aprigă de a 
fi ta frunte l-a fost stimulent 
șl principal atu într-o carieră 
surprinzător de rapidă.

In numai doi ani de antrena
mente — sub conducerea emi
nentului specialist din Dresda, 
Rainer Mund — noua vltezistă 
a Intrat ta lotul olimpic al R.D. 
Germane, iar la Lake Placid, la 
„Olimpiada albă" a anului 1980, 
a creat senzație cucerind titlul 
la 500 m. în două sezoane con
secutive, ’80—81, a fost campi
oană mondială la sprint, iar ul
tima oară, la pollatlon, termina 
a doua, după sovietica Natalia 
Petrușcva. Cu aceasta din urmă 
avea să dea o aspră bătălie Ia 
ultirria ediție, ta această iarnă,

— F.C. Karl Marx Stadt 0—4; 
Magdeburg — Vorwărts Frank
furt pe Oder 2—1; Dynamo Ber
lin — Rostock 1—0; Dynamo 
Dresda — Erfurt 1—0; Cottbus — 
Schkopau 0—0 ; Aue — Zwickau 
1—1. Clasament: 1. Dynamo Ber
lin — 24 p, 2. Jena — 21 p; 3. 
Magdeburg — 20 p.

CEHOSLOVACIA (et. 18): Du- 
kla Praga — Slovan 1—1; Brno
— Nltra 0—0; Vltkovice — Trna- 
va 3—1; Presov — Z.T.S. 2—0; 
Inter Bratislava — Bohemians 
1—0; Banska Bystrica — Ostra
va 1—1; Slavia Praga — Lqkomo- 
tiv Kosice 3—3; Cheb — Sparta 
Praga 0—1. Clasament: 1. Dukla 
Praga — 27 p, 2. Plastika — 23 
p, 3. Ostrava — 22 p.

SPANIA (et 26)’ Real Madrid
— Athletic Bilbao 1—1; Betis — 
Osasuna 2—0; Cadiz — Espanol 
0—0; Gijon — Zaragoza 1—2; Cas
tellon — Alicante 1—2 ; C.F. Bar
celona — Sevilla 2—0; Santander
— Atletico Madrid 1—0; Real So- 
ciedad — Valladolid 4—0; Las 
Palmas — Valencia 3—0. Clasa
ment: 1. C.F. Barcelona — 40 p,
2. Real Sociedad — 36 p, 3. 
Real Madrid — 33 p.

OLANDA (et. 21): F.C. Utrecht
— Kerkrade 0—0; Deventer — 
Alkmaar 4—1; P.S.V. Eindhoven
— Haarlem 3—0; Sparta Rotter
dam — Feyenoord 1—1; Ajax — 
Twente 5—1; Graafschap — Ma
astricht 2—2; F.C. den Haag — 
Zwolle 2—2. Clasament: 1. Eind
hoven — 34 p, 2. Ajax — 31 pz
3. Alkmaar — 28 p.

„CUPA EUROPEI0 
LA FLORETĂ FEMININ

Vineri se va desfășura la Tor 
rino ediția 1982 a „Cupei Euror 
pei" la floretă feminin, compe* 
tiția fiind urmată, sîmbătă șl 
duminică, de un mare concur* 
individual. Scrima românească 
va fi reprezentată de echipă 
campioană C.S. Satu Mare, Ia 
concurs participînd Marcel» 
Moldovan, Aurora Dan, Csila 
Ruparcsics, Elisabeta Guzganul 
Rozalia Oros, Otilia Hochdorfer. 
sub conducerea antrenorilor 
Ștefan Haukler și Ștefan Arde-i 
ieanu.

la Inzell. Șl Karta Busch a reu
șit revanșa, îmbrăctad ea pa 
umeri, de data aceasta, muW 
rîvnita cunună cu lauri. Cam
pioană mondială absolută !

Ce preocupări extra-sportive 
mal are această mare patinatoa
re, care este și studentă la ar-.

hltectură ta orașul el natal t 
Curios, sînt cele ale primei ei 
pasiuni, • patinajul artistic. Se 
relaxează" pe ogljnda de gheață, 
sub undele antrenante ale mu
zicii, făctad piruete șl sărituri 
uneori chiar „dublele" cele 
mal grele. Șl le race tacă foar
te btae 1

’ Rd. V.TELEX
ATLETISM • Crosul de M 

Sofia a fost cîștigat de sovieti
cul Ivan Pariul (8 km în 
23:32,8), urmat, la o secundă 9! 
jumătate, de atleții români Ale
xandru Chiran și Constantin 
Roșu, cehoslovacul Pesacek, ser 
vieticii Dmitriev și Alioșin • La 
Kansas City, Bill Olson a sta
bilit un nou record mondial dw 
sală la prăjină cu 5,74 m (al 
4-lea record al său în acest se
zon). • La Senftenberg ; în 
meci de sală : R.D. Germană — 
Anglia 67—63 (feminin) și 70—St 
(masculin). Rezultate : masculini 
60 mg : Pbhland (RDG) 7,78. 
60 m: King (Anglia) 6,71, 1 500 ms 
Zauber (R.D.G.) 3:45,0 ; femîninj 
800 m : Steuk (RDG) 2 :r \ 
lungime : Voigt 6,54 m. e 
Sokolov (Cehoslovacia), grecul 
Minoudis a cîștigat săritura în 
înălțime cu 2,20 m Sportivii ro
mâni Adrian Proteasa (4), Da
niel Albu (5), Eugen Popescu 
(6—7) și Constantin Militară 
(6—:7) au sărit 2,17 m. A Din lo
tul U.R.S.S. pentru C.E. de sală 
de la Milano : Ludmila Kondra
tieva (60 m), Svetlana Vanluși- 
na (lungime), Natalia Boborova 
(1 500 m), Jana Nekrasova (înăl
țime), Ghenadi Valiukevici (tri- 
plusalt), Konstantin Volkov 
(prăjinj).

AUTO • „Raliul Mintex" des
fășurat în Anglia pe un traseu 
de 640 km a revenit finlandezu
lui Hannu Mikkola („Audi Qua- 
tro"), urmat de compatrioții săi 
Henri Toivonen („Opel") și Ari 
Vatanen („Ford Escort").

CICLISM & Giuseppe Saronnl 
a cîștigat și cea de-a doua eta
pă în „Turul Sardiniei", 181 km 
în 5.15:48, și conduce în clasa
mentul general, urmat la o se
cundă de alt italian, Giuseppe 
Petito.

LUPTE (0 La memorialul „Ni
kola Petrov- desfășurat la Lo
ved, luptătorii români de greco- 
romane Mihai Cișmaș (52 kg). 
Ștefan Rusu (74 kg) și Vasile 
Andrei (90 kg) s-au clasat pe 
locul doi. Au participat 130 de 
sportivi din 15 țări.

ȘAH • înaintea ultimei run
de, U) grupa finală a turneului 
zonal masculin de la Marbella 
(Spania), conduce Van der Wiel 
(Olanda) cu 4 p, urmat de 
Mestel (Anglia) și Rivas (Spa
nia) cu cîte 3,5 p (1). Primii 
trei clasați din cei opt partici- 
panți se califică pentru turneele 
interzonale.

TENIS • Ivan Lendl a cîști
gat turneul de la Genova, între- 
cîndu-1 în finală cu 6—7, 6—4.
6— 2, 6—3 pe Vitas Gerulaitls- 
In finala de dublu : Smid, Slozil 
— Cahill, Mottram 6—7, 7—5, 6—1 
• Turneul feminin de la Oak
land a revenit americancei An
drea Jaeger, care a învins-o în 
finală pe Chris Evert Lloyd cu
7— 6, 6—4. • Tn finală la Cai
ro : Brewett (Australia) — Clau
dio Panatta 6—3, 6—3.
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