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FRUNTAȘI, STUDENȚI LA I.E.F.S.
Nadia Comăneci și Ivan Patzaichin 
printre primii 10 candidați reușiți
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71 ÎNCEPUT 0 NOUĂ EDIȚIE A „DACIADEI"
LA IAȘI, PROMISIUNI 

PENTRU 0 ACTIVITATE FRUMOASĂ, 
DAR NU NUMAI CU ELEVII...

în Parcul Tineretului din Ploiești

CU MIC CU MARE 
LA REÎNTÎLNIREA CU SPORTUL

In Parcul Tineretului din Ploiești, în jurul să
lii sporturilor „Victoria", primul vînt aducător de 
iarnă arunca pieziș, duminică în zori, cînd mai 
domol, cînd mai înverșunat săgeți argintii. Dar, 
parcă sfidîndu-1, sute și sute de tineri în trenin
guri se revarsă din toate părțile pe alei spre lo
cul de start al noii ediții a „Daciadei". „Compe
tiția tuturor virstelor", cum stă scris pe o pan
cartă, nu este o simplă definiție. Aleile sînt pli
ne de prichindei în frumoase costume de șoimi 
ai patriei, însoțiți de educatori, părinți sau bu
nici. sînt pline de elevi sau tineri din întreprin
deri, de oameni de toate vîrstele. întîlnirea cu 
„Daciada" și cu vremelnicii fulgi de zăpadă i-a 
determinat pe mulți să vină cu un ceas mai de
vreme. în ciuda vîntului tăios care-i întîmpină. 
Pînă la deschiderea competițiilor, minibaschet- 
balistele de la Clubul sportiv școlar și cele de 
la Școala generală nr. 31, le ofereau oaspeților 
prilejul unei încălziri, la propriu și la figurat, 
în sală. Tribunele s-au umplut. Fetițele de la 
„31“ luptă cu multă ambiție cu mai instruitele 
lor partenere, atrăgîndu-și simpatia galeriei, ex
primată în frumoase cîntece de încurajare. Afa
ră au sosit alți oaspeți, iar chemarea 
golește curînd sala. Sutele au devenit 
toul este un adevărat furnicar în care 
de educație fizică, educatori, activiști 
ciații, părinți și bunici se străduiesc să „___
dine. începe festivitatea de deschidere, sînt a- 
proape primele starturi... Alături de organizatori 
— ajutoare prețioase, între care profesori de 
alte specialități sau din unități de performanță: 
„Trebuie să dăm și noi o mină de ajutor", ne 
mărturisește profesoara Mihaela Dridea de la

Aurelian BREBEANU

fanfarei 
mii, pla- 
profesori 
din aso- 
pună or-

Marți 4 noiembrie 1980

Duminică dimineață. Mercurul termo- 
a coborît sub zero grade. Un vînt ascu-

Iași, 
metrului ________ ________ ____ .
țit se joacă cu primii fulgi de zăpadă. împreună 
cu tovarășii loan Bej, instructor al C.N.E.F.S., și 
Ion Iacob, secretar al C.J.E.F.S. Iași, am plecat 
la întîlnirea cu participanții ța primele întreceri 
ale noii ediții a „Daciadei" l Primul popas l-am 
făcut la Liceul pedagogic „Vasile Lupu“, unde 
învață aproape 300 de viitori educatori și învă
țători. Mai bine de 100 de băieți și fete, cu fețele 
îmbujorate, se prezintă pentru raportul pe care-1 
primește profesorul de educație fizică Ilie Tomșa. 
Un cuvînt de deschidere și apoi... primele star
turi. Deschiderea concursurilor de alergări au 
făcut-o cei mai mici participanți, elevii din cla
sele a V-a. „Secretara concursului", ele
va Luminița Ivan, din clasa a XH-a, con
semnează primele rezultate pe 50 m plat : C. 
Manolache 9,7 s și V. Savin 9,8 s. La Liceul pe
dagogic primii 100 de participanți la „Daciadă" 
s-au întrecut duminică la atletism, Ia șah și te
nis de masă. în completare, băieții au susținut 
și cîte un meci de minifotbal. Gazde le-au fost 
terenurile și sala de sport, toate de o curățenie 
ireproșabilă. De fapt. Liceul pedagogic nu-și dez
mințea frumoasa tradiție în sportul de masă.

...Următorul popas, Ja Sala sporturilor. în holul 
de la etaj, C.J.E.F.S. a organizat concursurile de 
tenis de masă pentru elevii din școlile generale 
care nu au condiții să desfășoare întreceri la 
acest sport. „Startul" fusese anunțat pentru ora 
10, dar la ora 9,30 au început primele schimburi 
de mingi. Peste zece minute, numărul participan- 
ților depășea 20. Unii dintre copii au venit cu 
paletele lor. Cine nu avea însă palete, le pri-

Consiantin ALEXE
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Proaspeții studen(i Nadia Comăneci ji Ivan Patzaichin in mijlo
cul cadrelor didactice de la I.E.F.S. Foto : Victor RADULESCU

fel cunoștințele și experiența 
lor ieșită din comun. Cînd mă 
gindesc la viitorii profesori de 
educație fizică, Ia viitorii an
trenori din rindurile acestor 
sportivi fruntași, îmi dau sea
ma că schimbul de cadre de 
specialitate vine într-un moment 
foarte oportun. Noii noștri stu- 
dțnți intră pe porțile institutu
lui eu un cumul de cunoștințe 
la un nivel care nu a fost ac
cesibil vechilor cadre. Experi
ența bogată a campionilor-stu- 
denți de astăzi provine din con
dițiile admirabile de pregătire 
și de participare la mari com
petiții asigurate de regimul nos
tru. Iată de ce consider că ob
ținem astfel un ciștig pentru 
mișcarea sportivă, ca și un plus 
de prestigiu pentru institutul 
nostru. Imaginați-vă cit respect 
vor avea elevii de mîine față 
de un profesor care se va numi, 
de pildă, Nadia Comăneci sau 
Ivan Patzaichin !“

Va să zică, cea mai bună 
gimnastă a lumii, Nadia Co
măneci, își începe studiile uni
versitare 1 Și nu bricum, ci 
printre primii 10 candidați ad
miși, cu o medie foarte bună 
de 8,51. Ce gindește ea însăși 
despre eveniment ? „Am visat 
să devin studentă Citisem de 
atîtea ori că asta e vîrsta cea

I-am văzut pe marii 
campioni în fazele suc
ale concursului de ad
ia Institutul de educa- 

Bucu- 
pe 

spune, 
chiar

Căliți în mari bătălii olim
pice, mondiale sau continen
tale, presupuși deci a fi imuni 
la orice tentație emoțională, 
sportivii fruntași nu se arată, 
in realitate, cu nimic mai puțin 
cuprinși de fiorii emoțiilor în 
fața examenelor universitare, 
la fel ca orice candidat la stu
denție, 
noștri 
cesive 
mitere
ție fizică și sport din 
rești perfect stăpîni 
„uneltele" lor, cum se 
la 'proba măiestriei în 
disciplina proprie (cine se putea 
îndoi că Nadia Comăneci n-ar 
putea executa un exercițiu de 
gimnastică — pentru ea 
simplu ?) și, în sfîrșit, în 
teptarea subiectelor, parcă 
dă fiorilor necunoscutului, 
fața tezei de biologie.

Ei bine, acum, cînd s-au 
zut țrecuți pe listele de can
didați admiși, pot răsufla ușu
rați 1 Strădaniile din perioada 
pregătitoare, cursurile prepara
torii, orele de studiu (adesea 
în timpul competițiilor, al de
plasărilor, sau în taberele pre- 
olimpice), eforturile egale în 
șansă și dificultăți cu ale al
tor concurenți n-au fost zadar
nice. Iată, acum se valorifică 
nu numai măiestria marilor 
noștri campioni, ci și capacită
țile lor intelectuale.

Intr-o convorbire purtată cu 
prof. univ. lori Șiclovan, 
torul I.E.F.S., acesta 
împărtășit concluziile 
la această nouă 
ne de examene de intrare 
în institut, secția fără frecvență: 
„Printre .cei 522 de candidați 
Ia concursul de admitere, am 
fost bucuroși să aflăm pe unii 
dintre cei mai valoroși sportivi 
olimpici ai țării. Am constatat 
la aceștia un nivel de pregătire 
ridicat. Acum cind rezultatele 
sînt cunoscute, pot afirma că 
prin acești noi studenți se con
firmă acțiunea de integrare so
cială a sportivilor de mare per
formanță tocmai în domeniile 
în care ei s-au afirmat pe plan 
internațional. Se valorifică ast-

aș- 
pra- 

în

vă-

rec- 
ne-a 
sale 

sesiu-

Victor BÂNCIULESCU
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REUNIREA
FOTBALIȘTILOR
DIN LOTURILE
A“ Șl DE TINERET

Balcaniada de box de la Pernik

0 NOUĂ AFIRMARE
A PUGILIȘTILOR ROMANI

® Debutantul C. Gheorghișor confirmă • D. Cipere, cel mai teh
nic sportiv al competiției • Viitoarea ediție a 

seniori in Iugoslavia, iar turneul de juniori in
intrecerilor 

România
de

Sîmbătă seara, la sala „Mi- 
nior“ din Pernik, s-au înche
iat întrecerile celei de a XVIII-a 
ediții a campionatelor balcani
ce de box, competiție la care 
au fost prezenți boxeri din Bul
garia (12 participanți), Grecia 
(5), Iugoslavia (10), Turcia (7) 
și România (12).

După cum este cunoscut, pu- 
giliștii români s-au prezentat 
bine pregătiți la această edi
ție. Reprezentanții țării noas
tre au cucerit patru titluri bal
canice, egalînd ca 
toriile 
bulgari.

Referindu-ne la 
sportivilor noștri 
SDunem că, în marea lor majo
ritate. ei au făcut o frumoasă 
propagandă sportului cu mănuși 
din România, boxul tehnic prac-

finale ale
număr, vic- 

sporiivilor

comportarea 
trebuie să

și întreaga lorticat de ei, ca 
evoluție, primind numeroase a- 
plauze și aprecieri favorabile 
din partea specialiștilor. Cînd 
afirmăm aceasta, ne gîndim, în 
primul rînd, la Dumitru Cipere 
(el a și primit premiul acor
dat celui mai tehnic boxer al 
competiției), Cristian Gheorghi- 
șor (și-a făcut un foarte pro
mițător debut în echipa re
prezentativă), Viorel Ioana, 
Georgică Donici, Valentin Vrîn- 
eeanu și chiar la Ion Sandu, 
Ion Corneanu, Nicolae Grigo- 
re. Ultimul dintre ei a reali
zat la Pernik una dintre cele 
mai bune evoluții ale sale șl 
numai incorectitudinea unor ar
bitri a făcut ce el să nu pri
mească decizia în disputa 
iugoslavul V. Rasici. Deși ni
velul cunoștințelor tehnice 
lui Marinică Ouatu se situează

cu

ale

Georgică Donici (stingă), in disputa cu iugoslavul Pero Tadici, pe 
care l-a învins la puncte.

sub cel al colegilor săi 
sus-menționați, el a reușit să 
suplinească această deficiență, 
printr-o bună pregătire fizică, 
tenacitate și dorință de a în
vinge, pentru care merită feli
citări. După o victorie prin k.o. 
obținută în fața reprezentantu
lui țării gazdă (M. Iordanov), 
el a realizat o partidă exce
lentă in fața campionului euro
pean Miodrag Perunovici (Iu
goslavia). Considerînd infringe-

mai

Foto : Peter SPASOV — Sofia 
rea lui Ion Vladimir ca un 
simplu accident, ajungem la 
concluzia că singurul boxer al 
nostru care s-a prezentat sub 
așteptări este Săli Adem. De
altfel, el a mai fost selecțio
nat șl cu alt prilej în echipa 
reprezentativă și nici atunci 
n-a dat satisfacție...

Mihai TRANCA
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JJ
Ieri s-au reunit, pentru o 

serie de antrenamente comu
ne, loturile A și de tineret.

Antrenorii Valentin Slănescu 
și Victor Stănculescu au con
vocat — la lotul A — următo
rii jucători : Iordaehe, Moraru, 
Speriatu — Negrilă, Ștefănes- 
cu, Sameș, Nicolae, Munteanu 
II — Iordănescu, Țicleanu, 
Stoica, Bălăci, Beldeanu — 
Crișan, Cămătaru, Adrian Io- 
nescu, Țălnar. Jucătorii Păltini- 
șan și Dumitru nu participă la 
această reunire pentru că au mîi- 
ne meci în cadrul Cupei cupelor, 
iar M. Răducanu nu a putut 
răspunde convocării din motive 
familiale.

La lotul 
rii Cornel 
Rădulescu 
următorilor jucători : 
Vlad, Mărginean, C 
Pop, Rednic — Iovan, 
Bozeșan, Mureșan — 
Geolgău. D. Zamfir, Sigmirean, 
Terheș, Gabor, Klein.

în programul celor două 
turi au figurat, pentru ziua 
ieri, antrenamente ușoare, 
recuperare, astăzi vor avea 
două ședințe de pregătire, 
cursul acestei convocări se vor 
efectua și analize ale meciuri
lor cu echipele Angliei, pe baza 
observațiilor antrenorilor și a 
prezentării înregistrărilor fil
mate.

Vă reamintim că în progra
mul celor două selecționate fi
gurează meciuri amicale cu e- 
chipele omonime ale Turciei, 
la 26 noiembrie, partide pentru 
care se așteaptă, în aceste zile, 
confirmarea din partea forului 
turc de specialitate.

de tineret, antreno- 
Drăgușin și Mircea 
conduc pregătirile 

Nițu — 
Solomon, 

Suciu, 
Turcu,

lo- 
de 
de 
loc 
în



A ÎNCEPUT O NOUĂ EDBȚIE A „DACIADEI"
RrîNIÎLNIREA CU SPARTUL

(Urmare din pag l)

C.S.Ș. Mai ales că între concu- 
renți se află și una dintre fe
tițele sale, Alina Gloria...

Frigul se înăsprește, dar pu
hoiul amatorilor de alergare se 
răsfiră pe alei în grupuri pe 
categorii de virste, spre locurile 
de start la cros. Un băiat mă
runțel. vioi și veșnic vesel, se 
încumetă chiar să-și scoată 
pantalonii de trening, să fie 
mai sprinten. Nu ți-e frig ? îl 
întreb. „îmi place crosul", răs
punde, stîrnind hazul colegilor 
de la Șc generală nr. 16. îl 
cheamă Laurențiu Niță și are 
12 ani... Cîteva minute mai tîr- 
ziu începe sarabanda starturilor 
din diverse puncte ale parcului 
spre platou, la sosire. Pe latu
rile traseelor, părinți și bunici 
așteaptă șuvoaiele în care se 
află și ai lor. ,,Le place spor
tul și trebuie să-i încurajăm 
nițel", mărturisește Ștefan Din- 
că, șef de secție la Telefoane, 
venit cu cei doi nepoței, Ovidiu 
și Mihai Moțătăianu...
. Se cunosc și laureații pri

mului cros al noii ediții a „Da
ciadei". de la cei mai mici la 
cei mai mari : Luminița Po
pescu (Șc. generală 24), Eliza 
Bucuroiu (Lie. C. D. Gherea), 
Florentina Ștefan (Lie. ind. 4), 
Ana Stănică (Lie. ind. 6). Da
niela Pîrvu (Lie. ind. 4). Elena 
Mateescu (A.S Prahova), C. Ma
rin (Șc. gen. 9), S. Ciornea (Șc. 
gen. 25), M. Oancea (Lie. C. D. 
Gherea). M. Alexandru (Lie. 
ind. 4), D. Nicolae (Lie. ind. 1 
Mai), N. Neghină (I.P.G.). Pe 
terenurile de fotbal cele opt e- 
chipe înscrise în concurs au în
cins jocurile. • în timp ce hand- 
baliști și handbaliste a 20 de 
echipe pun stăpînire pe sala 
mare.

în sălile mici, la mesele de 
ping-pong și de șah — aglome
rație mare, dar afară, în timp 
ce amatorii de tenis — și ei 
numeroși — nu se sinchisesc 
de fulgii de nea. pe platou 
stîrnesc un viu interes întrece
rile patinatorilor pe rotile, fru
moasă avanpremieră la viitoa
rele concursuri pe gheață.

Ninsoarea se întețește spre 
prînz. dar prima zi a noii edi
ții ploieștene a „Daciadei" se

CORESPONDENȚII NE RELATEAZĂ
Duminică, după cum se știe, s-a 

dat startul in ediț’a a Il-a a 
„Daciadei44. Iată cîteva dintre re
latările corespondenților noștri ;

BRAȘOV. în majoritatea unită
ților de învățămînt, în sălile 
sportive din localitate, cit și la 
bazinul de înot acoperit au avut 
loc numeroase întreceri ocaziona
te de deschiderea celei de a doua 
ediții a „Daciadei44. La întreceri 
au luat parte mii de tineri și ti
nere. Iată cîțiva dintre cîștigă- 
tori : tenis de masă — Carmen 
Popovici (Centrul de calcul), M. 
Cociașu (I.R.E.Bv.) ; șali : Vero
nica Lipian și Dumitru Drilea 
(ambii de la I.C.A. Ghimbav). La 
volei a cîștigat formația feminină 
Nivea, iar la handbal băieți — 
Tractorul Brașov. După cum se 
arată timpul, vor intra în drep
turi schiul, patinajul și săniuța, 
sporturi la care tinere'ul brașo
vean a fost întotdeauna în prime
le rînduri ale „Daciadei*4 (Carol 
GRUIA — coresp.).

ADJUD. Timpul rece, cu nin
soare, nu a împiedicat desfășu
rarea întrecerilor sportive de ma
să care au marcat începutul ce
lei de a II-a ediții a „Daciadei" 
la Adjud. Pește 2 500 de tineri și 
oameni ai muncii s-au întrecut 
la cros, handbal, tenis de masă, 

încheie în aceeași notă de voie 
bună în care a început. Parti- 
cipanții — aproape trei mii — 
se retrag rînd pe rînd din par
cul care-i va aștepta mereu de- 
acum înainte la alte con
cursuri...

LA IAȘI, PROMISIUNI
(Urmare din pag 1)

mea de la Mircea Andro- 
nic, metodist al C.J.E.F.S., 

cel care coordona concursul. 
Prima victorie a obținut-o Mi- 
haela Mitrică, de la Școala ge
nerală nr. 4, care a învins-o 
pe Nicoleta Budeanu cu 2—0. 
La aceeași masă a urmat sora 
mai mică a învingătoarei, CJabi, 
care la cei 9 ani ai săi dove
dea destulă indemînare. Prin
tre ceilalți participanți i-am 
notat pe Dan Clin, Radu Mun- 
teanu, Cristian Anton, Dumitru 
Cazacu, elevi la școlile gene
rale 4, 5. 23. Cînd am plecat, 
spațiosul hol devenise neîncă
pător...

Afară începuse să ningă bine. 
Am urcat în Copou, unde ne-au 
întîmpinat sutele de partici
panți la etapa județeană a 
„Crosului de toamnă", organi
zat de Comitetul județean al 
U.T.C., în colaborare cu C.J.E.F.S. 
La întreceri, cum ne spunea 
tovarășul Alex. Cișnian, secre
tar al Comitetului județean al 
U T.C., erau aproape 2 000 de 
participanți, majoritatea elevi, 
dintre care 300 din mediul ru
ral, de la Ruginoasa, Țigănaș, 
Tătăruș. Un cuvînt de salut, o 
invitație la primele întreceri 
ale „Daciadei", după care s-au 
dat starturile pe categorii de 
vîrstă. Sute de „treninguri co
lorate" se pierdeau, apoi, pe 
aleile din frumoasa zonă a Co- 
poului.

*

Acestea au fost trei „secven
țe" care au marcat duminică la 
Iași startul în noua ediție a 
„Daciadei". Reporterul nu le-a 
putut „prinde" pe toate. Pentru 
că au fost organizate concursuri 
și în alte locuri, la sala de la 
Teatrul de vară, la arenele de 
popice, la clubul școlii de surdo- 
muți. La Iași, „Daciada" a în
ceput promițător. . E necesar, 
însă, ca asociațiile sportive să 
antreneze în întreceri și masa 
tinerilor muncitori.

minifotbal și șah. Ia*ă cîțiva din
tre cîștigători : cros — Maria Lu- 
pu, Dan Paiu, Cornelia Negruș, 
Doina Cristina și Marius Bruma- 
ru ; la handbal, finala s-a desfă
șurat între Liceul industrial șl 
Școala generală nr. 1. La min4- 
fotbal, pentru locurile 1—2 s-au 
luptat școlile generale nr. 2 și 3. 
Alți cîștigători ; tenis de masă : 
Dumitru Buțan, Gelu Stan și Ni
cu Secora ; șah : Lazăr Lenuța, 
Mariana Stan, Gh. Marin și Teo
dor Zugravu. De menționat că 
odată cu începerea „Daciadei", 
timp de o săptămînă, la Adjud se 
va desfășura „Festivalul șahi st 
vrîncean“. (Ion VASILIU — co
resp.).

BRAlLA. Deschiderea noii e- 
diții a „Daciadei" a avut loc pe 
baza sportivă „Pescărușul", după 
primirea, de la Tulcea, a ștafetei 
„cea de a 60-a aniversare a creă
rii P.C.R." S-au desfășurat <n- 
treceri sportive la fotbal, cro% 
handbal, tenis de cîmp. La cros 
au cîștigat Luminița Cristescu 
(Școala generală nr. 17), Gh. Cuj- 
mir (Șc. gen. 8) ; Marieta Dobre 
(Șc. gen. 23), Onuț Fudulu (Șc. 
gen. 17). Peste 500 de pionieri au 
luat parte la întrecerile de fotbal 
(de pe terenurile Școlii generale 
nr. 2) șl la tenis de cîmp. (Tra
ian ENACHE — coresp.).

JUW03II MICI (13-15 ani) 
$I-Mi DESEMNAT 

CAMPIONII U SCRIMĂ
O parte din speranțele scri

mei noastre — concurenții de 
la categoria juniori II (13-15 
ani) — ne-au oferit, cu prilejul 
asalturilor care au desemnat 
campionii țării pe acest an, sa
tisfacția de a constata ce izvor 
de valori există la toate pro
bele. Pepinierelor de la Satu 
Mare (floretă) și Craiova (spa
dă) li se alătură tot mai con
vingător cele de la Slobozia 
(sabie) și Clubul sportiv șco
lar Energia București (acestea 
au și dat laureații) ; de aseme
nea s-au impus, avînd' con- 
curenți pe podium. Baia Mare 
și. Steaua. Este principalul ele
ment pe care am dorit să-1 re
levăm și asupra căruia, firește, 
vom reveni.

Proba masculină de floretă, a 
dat cîștig de cauză lui Attila 
File (C.S. Satu Mare), autor a 
nu mai puțin de 11 victorii! 
Pregătit de tînăra antrenoare 
Eva Lengyel, noul campion este 
elev în clasa a X-a a Liceului 
industrial nr. 5 din Satu Mare, 
în continuare, clasamentul pro
bei se prezintă astfel : 2. Emil 
Hagiu (C.S. Șc. Energia Buc.) 
9 v„ 3. Attila Fuchs (C.S.M. 
Baia Mare) 9 v„ 4. Marin Mar- 
cu (C.S.M. Cluj-Napoca) 7 v.,
5. Zsolt Eder (C.S. Satu Mare) 
6 v„ 6-7. Ladislau Horvath 
(C.S.Șc. Oradea) și Ștefan 
Orosz (Victoria Cărei) 5 v.

în proba feminină de floretă, 
baraj pentru primul loc ! S-a 
impus Cornelia Chelaru (5—2 
la Iudith Gyurkan), eleva an
trenorului Romeo Pellegrini 
confirmîndu-și astfel succesele 
precedente. Ea urmează cursu
rile clasei a IX-a a Liceului 
industrial „Electromagnetica". 
Clasament : 1. Cornelia Chelaru 
(C.S.Șc. Energia Buc.) 10 v.d.b., 
2. Iudith Gyurkan (C.S.Șc. 
Satu Mare) 10 v.d.b., 3. Geor- 
geta Beca (C.S. Șc. Energia) 9 
v„ 4. Steluța Mihăilă (C.S.Șc. 
Energia) 8 v„ 5. Cristina Mi
hăilă (C.S. Șc. Energia) 7 v.,
6. Claudia Dimofle (C.S.Șc. 
Satu Mare) 5 v.

La spadă, succes net al ti
nerilor trăgători de la C.S.Șc. 
Olimpia Craiova, care au ocu
pat primele patru locuri. O 
frumoasă răsplată pentru prof. 
Dumitru Popescu, care s-a con
sacrat pregătirii speranțelor în 
această probă. Campionul, Mu
gurel Petcușin, care a înregis
trat 11 victorii, este elev în 
clasa a X-a a liceului „Ni
colae Bălcescu". îi urmează în 
clasament : 2. Radu Mitrăchioiu 
8 v. 3. Petrino Buzatu 7 v. 
(+12), 4. Nicolae Mihăilescu 7 
v (+5), 5. Attila File 6 v <+*), 
6. Laurențiu Cîrciumaru (Pe
trolul Ploiești) 6 v (-j-3).

In fine, la sabie, Marius FIo- 
rea (C.S.Șc. Slobozia) readuce 
în actualitate centrul de scrimă 
ialomițean. condus de inimosul 
antrenor Nicolae Mihăilescu. 
Elev în clasa a X-a a Liceului 
ind. de construcții, campionul 
probei s-a dovedit a fi mai de
cis în asaltul de baraj pentru 
titlul de campion cu Ștefan 
Orosz (5—4). In continuare, în 
clasament : 3. Ion Teodor 
(C.S.Șc. Steaua) 8 v., 4. Cătălin 
Pricop (C.S.Șc. Unirea Iași) 7 
v., 5. Atilla Papp (Tractorul 
Brașov) 6 v (4-13), 6. Marian 
Mânu (C.S.Șc. 1 București) 6 
v (+7).

Azi, pe planșe, juniorii I, 
floretiștii și sabrerii.

Tiberiu STAMA

PROMOȚII DE TINERI iN LOTUL DE
L-am abordat pe secretarul 

responsabil al Federației ro
mâne de bob și tobogganing, 
Petre Focșeneanu, solicitîn- 
du-i să ne relateze cum au 
decurs și ce rezultate au dat 
acțiunile de depistare a ele
mentelor tinere, cu perspec
tive de a ne reprezenta la 
Jocurile Olimpice din 1984, de 
la Sarajevo.

— Mai întîi doresc să men
ționez că a fost alcătuit un 
lot de tineret, format din pi-

CÎȘTIGĂTORUt FELICITAT, ÎNVINSUL... BĂTUT!
Meci de mare tensiune în seria a ll-a a Diviziei „A" la 

tenis de masă între echipele C.S. Tractorul Brașov și C.S.Ș. 
Bistrița. Oaspeții conduc cu 6—4, dar gazdele egalează la 8—8.

Ultima partidă decidea învingătoarea. La „masă", I. Andrei
cuț _ (Bistrița) cu M. Ancei (Brașov). Se joacă o prelungită... 
țăcăneală, fiecare așteptînd să greșească adversa? ul. Nimeni nu 
„trage". Totuși, Andreicuț, mai curajos, se hotărăște să treacă 
la ofensivă și încearcă unele „bombe", dar greșește cu puțin. 
In final cîștigă M. Ancei, care este felicitat și înconjurat cu 
bucurie de colegi, în timp ce Andreicuț, un element deosebit 
de talentat, este înjurat și (de necrezut, dar adevărat) BĂTUT 
de antrenorul său Gheorghe Bozga, în fața spectatorilor. Orice 
comentarii sînt de prisos. (Petre DUMITRESCU, coresp.)

ADRIANA CHELARIU PE URMELE SANDE! 1
în continuă căutare de noi 

talente, specialiștii canotajului 
au mai descoperit un element 
de certă perspectivă : Adria
na Chelariu, 17 ani, 1,80 m 
și 82 kg. S-a născut în comu
na Copălău, județul Botoșani, 
la mai puțin de 30 km de 
Ștefănești, locul natal al San
dei Toma ! Iar cînd a fost 
depistată de antrenorii care 
colindă întreaga țară era mun
citoare la întreprinderea de 
produse zaharoase din Brașov.

A învățat să înoate (lucru 
obligatoriu pentru orice cano
tor) și a făcut cunoștință cu

în campionatul divizionar de popic<

MECIURI ECHILIBRATE Șl NOI VICTORII ÎN
Etapa a 6-a a campionatului di

vizionar de popice a furnizat 
partide echilibrate, încheiate cu 
rezultate strînse, printre care — 
fapt rar întîlnit — și un scor e- 
gal. Confirmîndu-și valoarea, o 
serie de echipe au reușit, din 
nou, să obțină prețioase victorii 
în deplasare.

FEMININ • CARPAȚI SINA
IA — VOINȚA GAT AȚI 2169—2315 
pd (scor individual 2—4). Cu mai 
multă siguranță m manșele „la 
izolate" (16—44 „bile goale") oas
petele, care au avut în Aristița 
Dobre (396) cea mai bună reali
zatoare, au înregistrat un succes 
remarcabil (V. FELDMAN — 
coresp.). O C.S.M. REȘIȚA — 
VOINȚA TIMIȘOARA 2361—2429 
(2—4). Formînd o eclrpă omoge
nă, timișorencele au învins clar 
redutabila formație din localitate, 
avînd în Maria Dragomir (433) 
cea mai eficace jucătoare. (D. 
PLAVIȚU — coresp.). © OLIM
PIA BUCUREȘTI — PETROLUL 
BAICOI 2338—2416 (1—5). oucînd 
cu mai multă dîrzenie șl ambiție, 
tînăra formație d’n Băicoi a reu
șit o victorie meritată în fața u- 
nei echipe experimentate. S-au 
remarcat junioarele Stela Bucur 
(418), Aura Pană (491) de la în
vingătoare, Florica Filip (407) și 
Elena Bălătică (404) de la gazde. 
(N. ȘTEFAN — coresp.). © VO
INȚA BUCUREȘTI — METROM 
BRAȘOV 2466—2232 (0—0). Cu trei 
junioare în formație, pr ntre care 
și o debutantă (Mariana Borta), 
bucureștencele au obținui, grație 
unei evidente superiorități în teh
nica lansării bilei, o victorie le
jeră. „Piesele forte** ale echipei 
antrenată de maestra emerită a 
sportului Christa Szocs au fost 
Elena Andrccscu (436), Elisabeta 
Badea (432), Maria Iosif-Nichif or 
(415) și Nineta Badea (4C4) care 

ioți remarcați în sezonul tre
cut î Constantin Davidescu, 
Ion Batista (n.r. : fost cam
pion național Ia sanie), Vasile 
Țuțuianu, Dorin Degan și 
Alexandru Pandrea, ultimul 
fiind — la 27 de ani — cel 
mai vîrstnic și experimentat 
bober al Iotului. Acestora Ii 
s-au adăugat alți 12 piloți, 
unii dintre ei proveniți din 
rîndul împingătorilor (Gheor- 
ghe Lixandru, Ion Duminicel, 
Dorel Francu și Gheorghe
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bacul în ianuarie 1979. A de
prins repede tehnica vîslitului 
cu mișcări corecte, iar în 
timpul verii, cu grupa înce
pătoarelor de la „Viitorul", 
a ieșit pe lac. Primul el în
drumător — prof. Nicolae 
Gioga. A progresat uimitor 
de repede și iat-o, în iulie 
1980, la primul concurs din 
viața ei ; a făcut parte din 
barca de 4+1 vîsle a Româ
niei la concursul „Prietenia" 
de la Brandenburg, sosind pe 
locul IV. Următoarele starturi 
— la campionatele naționale 
de juniori și cele de seniori.

A devenit, 
oană la sch 
cursă care 
toți cei preș 
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și-au depășit net adversarele. 
Traversînd dificila perioadă de 
reconstrucție a echipei, sextetul 
brașovean, antrenat de Gh. Răs- 
tăman, cuprinde jucătoare talen
tate, dar care trebuie să fie su
puse unui program suplimentar 
de pregătire pentru loviturile „la 
izolate" unde Eugenia Cărămidă 
(13), Mariana Vîlsan (IC) și Mar
gareta Bodeanti (8) au ratat ne- 
permis de mult. (Tr. I.) ® VO
INȚA PLOIEȘTI — GLORIA 
BUCUREȘTI 2375—2345 (3—3) •
VOINȚA ORADEA — CONSTRUC
TORUL GHERLA 2296—2268 (3—3)
• U. T. ARAD - ELECTRO- 
MUREȘ TG. MUREȘ 2272—2265 
(4—2) © HIDROMECANICA BRA
ȘOV — VOINȚA TG. MUREȘ 
2412—2372 (3—3).

MASCULIN © TEHNO UTILAJ 
ODORHEIU SECUIESC - AURUL 
BAIA MARE 4989—5213 (2—1). Do
vedind o categorică superioritate 
atît în manșele „la pline", cît 
și în cele „la Izolate", oaspeții 
au realizat o victorie la scor, in 
mod deosebit s-a evidențiat Șt. 
Boaciu, care a dobor ît 939 de po
pice. (A. PIALOGA — coresp.).
• CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
GLORIA BUCUREȘTI 4928—4928 
(3—3) I Localnicii și oaspeții, de 
forțe sensibil egale, au avut în 
C. Silvestru (886), respectiv A. 
Cătineanu (864) cei mai eficace 
jucători. (T. SIRIOPOL — coresp.)
• OLIMPIA BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 4794—4813 
(2—4). Spre surprinderea genera
lă, scorul după primele două 
schimburi a fost favorabil echipei 
Voința, cu un plu3 de 82 de „be
țe". Tinerii S. Belivacă și C. 
Marin, jucînd pe posturile 3—4 în 
formația Olimpiei, au preluat 
conducerea cu 3149—3119 și se 
prevedea o victorie sigură a gaz
delor. Reprezentanții ' formației
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In discuția tehnicienilor 
TURNEUL RUGBYȘTILOR 
ÎN IRLANDA Șl ANGLIA

Au Intrat in obișnuință ședin
țele comune ale antrenorilor șl 
arbitrilor bucureșteni. Marți va 
avea loc la sediul C.M.B.E.F.S., 
de la ora 18, o asemenea dezba
tere care se anunță foarte inte
resantă, prin însăși tema pusă 
în discuție : turneul echipei na
ționale în Irlanda și Anglia, pri
vit sub aspect tehnic de către 
referenții Valeriu Irimescu, an
trenor federal, și dr. Gabriel Ef- 
timescu, membru al Colegiului de 
arbitri.

MECI DE TRIAL AL LOTULUI DE HOCHEI
La Miercurea Ciuc s-a disputat 

duminică un meci de trial între 
prima selecționată la hochei a 
țării și lotul de tineret, după 
care antrenorii echipei naționale, 
au nominalizat jucătorii ce vor 
compune garnitura pentru jocu
rile cu R.D« Germană și Polonia

FUNDY CÎȘTIGĂ „PREMIUL APRANTIILOR"
Desfășurată într-un adevărat 

decor de iarnă (vînt puternic, 
frig, zăpadă), reuniunea de du
minică a reușit, totuși, să-i „în
călzească" pe cei care s-au în
cumetat să treacă porțile hipo
dromului (destul de puțini, ce-i 
drept), alergările programate o- 
ferind întreceri disputate, cu so
siri strînse și performanțe valo
roase, dacă ținem seama că a 
existat un coeficient în jur de 
două secunde. Dintre cîștigători, 
în mod deosebit s-au remarcat 
Fundy, Melodic, Hublou, Veridic 
și Bărdița. Primul, excelent con
dus de aprantiul R. Arsene (un 

din decembrie. Rezultatul partidei 
este de 9—5 (2—2, 4—1, 3—2) pen
tru prima echipă prin punctele 
marcate de Tureanu 2, E. Antal 
2, Solyom, Nistor, Cazacu, Po
pescu și Chiriță, respectiv Andrei, 
Prakab, Peter, Șandor și Raica. 
(V. PAȘCANU — coresp.).

real talent acest „junior"), a reu
șit să-și adjudece „Premiul A- 
prantiilor" (alergare semiclasică), 
învingînd, într-un finiș care a 
entuziasmat asistența, pe Gong 
(cu o plecare mai fericită acesta 
ar fi putut schimba rezultatul în 
favoarea sa) și Retuș (nesperat 
de bun după o serie de perfor
manțe nu prea „răsărite"), Melo
dic (avîndu-1 în sulky pe cam
pionul „en titre" M. Leontopol, 
lider autoritar și în stagiunea 
actuală) și a învins fără drept 
de apel adversarii în proba re
zervată conducătorilor amatori, 
Hublou și Veridic au „propulsat", 
prin victoriile lor, formația N. 
Gheorghe pe primul loc, iar Băr
dița a cîștigat fiindcă I. Florea 
a știut să-i dozeze corect for
țele (spre deosebire de C. Radu, 
care l-a „sufocat" pe Solitar, so
sit pe locul doi). Rezultate teh
nice : Cursa I : 1. Răsura (G.
Tănase) rec. 1:45,3, 2. Frecvența. 
Simplu 1,50, ordinea 8. Cursa a 
n-a : 1. Solara (M. Dumitru) 
rec. 1:41,8, 2. Ileracle, 3. Grăbit. 
Simplu 2, ordinea 4, event 3, or
dinea triplă 94. Cursa a IlI-a T
1. Melodic (M. Leontopol) rec.

HI P IS M BALCANIADA Dl
(Urmare din pag. 1}

1:29,0, 2. Heraldina. Simplu 3,
ordinea 20, event 8, triplu cîști- 
gător 54. Cursa a IV-a: 1. Hublou 
(Al. Nacu) rec. 1:31,7, 2. Țuțac. 
Simplu 1,60, ordinea 9, event 5. 
Cursa a V-a : 1. Fundy (R. Ar
sene) rec. 1:28,3, 2. Gong, 3. Re
tuș. Simplu 13, ordinea închisă, 
event 28, ordinea triplă 3134. 
Cursa a Vl-a : 1. Veridic (N. 
Gheorghe) rec. 1:29,8, 2. Surduc 
Simplu 16, ordinea 9, event 140. 
triplu cîștigă tor 571. Cursa a 
Vil-a : 1. Bărdița (I. Florea) rec. 
1:28,2, 2. Solitar, 3. Horoscop.
Simplu 9, ordinea 32, event 46, 
ord’nea triplă 506. Cursa a VIII-a:
1. Arenda (D. Toduță) rec. 1:33.4,
2. Fanon, 3. Ostil. Simplu 1.90, 
ordinea 9, event 10, ordinea tri
plă 99, triplu cîștigător 289. Cursa 
a IX-a : 1. Heder (M. Ștefănescu) 
rec. 1:30,4, 2. Jupan, 3. Riguros. 
Simplu 3, ordinea 9, event 7, or
dinea triplă 161. Cursa a X-a : 
1. Salamandra (G. Popescu) rec. 
1:34,0, 2. Sondaj. Simplu 2, ordi
nea 18, event 5. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de 15 255 lei 
și s-a Inch's.

Gh. ALEXANDRESCU

Pentru comportarea de an
samblu a boxerilor noștri, pen
tru buna pregătire pe care a 
asigurat-o lotului, se cuvin fe
licitări noului colectiv de an
trenori (D. Gheorghiu, Gh. Iliu- 
ță, E. Popa, I. Chendrcanu) 
condus de Dumitra Gheorghiu, 
care a dovedit suficientă capa
citate, seriozitate și dorință de 
afirmare.

Competiția propriu-zisă nu 
s-a ridicat la un nivel valoric 
deosebit, din formațiile Bulga
riei și Iugoslaviei lipsind o 
serie de pugiliști consacrați, ca 
Petar Lesov (Bulgaria), Slobo
dan Kacear (Iugoslavia) etc. 
întrecerile disputate au purtai 
mai mult amprenta dîrzeniei, a 
combativității deosebite, arme
le tehnicii fiind deseori negli
jate de către sportivi și insu
ficient apreciate de juriu. în 
toate echipele participante au 
apărut nume noi, fapt care de
monstrează că federațiile res
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„CARĂ“ LA INFINIT...

„fansii» ur: __ 
devenit — vrem să credem 
porteri adevărați !

Ion CUPEN

Mîine, la Timișoara

„POLI" - WEST HAM UNITED
umMfazfuz 

continua

meciului de
1 punct de ve- 

o_______ - ’ I total,
al dinamismului și... dinamicii în 
teren, atributele de calitate ale 
fotbalului modern, tonul dîndu-1, 
evident, elevii lui Proca, chiar 
dacă în față aveau echipa frun
tașă a clasamentului. F.C.M. Bra
șov începe să-și cristalizeze jocul, 
pe fundamentul trainic al unei 
excelente pregătiri fizice și al ri
gorii tactice. Inhibați, însă, pa- 
re-se, de transmisiunea T.V., ju
cătorii ambelor formații au evo
luat după pauză mai puțin 
coerent, nota spectaculozității 
fiind menținută doar prin asediul 
careului lui Boldici.

Dincolo de această caracteristi
că a derbyului. cîteva semne de 
întrebare au rămas și după 
scurgerea timpului de joc : O De 
ce oare echipa universitarilor cra- 
ioveni, a cărei capacitate 
structivă este recunoscută, 
refuzat *_ 1_. ‘ ‘
deliberat, orice intenție ofensivă? 
® Ce explicație poate avea, la 
scorul de 0—1, înlocuirea unui 
jucător-constructor (Geolgău), 
care a și evoluat cu eleganță și 
eficiență în mijlocul unei partide 
de încleștare, cu un fundaș (Ne- 
grilă), echipa lui Oblemenco a- 
vînd din acel moment în teren 
au mai puțin de opt jucători cu 
funcții defensive ? ® Este atît de 
f*reu pentru un talentat fotbalist 
ca Bălăci să-și măsoare cuvintele 
(a recunoscut după meci că, după 
ce a primit -cartonașul galben 
pentru proteste, a înjurat, dar nu 
pe arbitru...) și. mai ales, să-și 
vadă de joc ? ® Pe cine poate 

Proca în limpezirea jOcu- 
în orientarea 
dacă pînă și 

în ultimele 25 
în acest sens,

conta
lui brașovenilor, 
tactică din teren, 
Pescaru, introdus ! 
de minute tocmai 

un anonim ?
Paul SLĂVESCU

șeană : i-a scăzut forța de joc. 
Politehnica pierdea în sezoanele 
trecute destule puncte acasă, dar 
și cîștiga în deplasare ! Devenise, 
la un moment dat, o adevărată 
„sperietoare" pentru echipele 
gazdă. In această toamnă, însă, 
Politehnica s-a întors întotdeauna 
la Iași „cu mîna goală". In de
plasare ies în evidență carențe 
în jocul apărării, iar acasă 
reconfirmă slaba putere de pă
trundere a atacanților. Anii 
cep să-și spună cuvîntul în pri
vința unora și mai ales în cazul 
lui Costea și Dănilă. In fața unui 
marcaj sever (dar corect), ultimii 
doi au făcut duminică doar fi
gurație și nu e prima oară I La 
Politehnica se simte nevoia unei 
reîmprospătări. Ca să i se facă 
loc în echipă lui Dănilă, Cioacă 
a fost trecut extremă, deși debu
tase atît de promițător ca „vîrf". 
Costea și Dănilă au mari merite 
în evoluția echipei de-a lungul a- 
nilor ‘
mâți 
tează 
vine 
poate juca doar cu numele.

Constantin ALEXE

Am intitulat cronica meciu’ui 
Steaua — Progresul-Vulcan : „Jo
cul s-a decis la mijlocul terenu
lui". într-adevăr, linia mediană a 
învingătorilor a funcționat bine. 
Deciși în faza de apărare, preo
cupați mereu de jocul colectiv, 
printr-o remarcabilă înlănțuire de 
pase, mereu veniți în sprijinul 
„vîrfurilor" Țevi și Apostol, cei 
patru de la mijloc ai Progresului, 
M. Ionescu, M. Anghel, Nignea 
și Marica, au fost jucătorii care 
au decis în proporție de 30 la 
sută victoria a-upra Stelei. Ine
puizabilii mijlocași ai Progresu
lui au și meritul de a fi găs’t 
soluțiile de străpungere a defen
sivei Stelei pe flancurile apărării. 
Ne gîridim la cele cîteva infil
trări ale fundașului dreapta, 
Alexandru, debutant pe 
scenă fotbalistică a țări, 
cîteva rînduri l-a pierdut 
drum pe Nițu, încheindu-și 
cursiunile cu centrări extrem de 
periculoase. Pe cealaltă latură, Ma
rica l-a „croșetat" pe Andreicuț. 
determinînd dealtfel conducerea 
tehnică a formației m litare să-1 
înlocuiască 
cu Agiu.

alunecos, așa cum a fost cel de 
duminică. Realitatea este' că a- 
proape întreaga formație cedează 
prea repede în fața unui adversar 
mai slab cotat, dar care prin te
nacitatea cu care abordează jacul 
recuperează din plin acel pre
zumtiv handicap valoric.

Gheorghe NERTEA

___  a fost cazul, ati- 
deplasată a unei mici . .. . ------ ------- a

de ziarul nostru.

Atunci cînd 
tudinea 
părți din publicul hunedorean 
fost criticată ’
Dar acum este cazul să lăudăm 
transformarea în bine 
în rîndurile aceluiași 
alcătuit 
care-și 
nea, în 
„înrolarea" 
steag cu culorile clubului, 
bine, acest grup a făcut saltul 
uriaș de la invectivă la încuraja
rea civilizată prin scandarea " 
nor refrene de 
haide, Corvine !" 
vrem un gol El s-a integrat, 
dealtfel, perfect în marea masă a 
publicului hunedorean, 
cald cu propria echipă, 
o totală obiectivitate.

Așa a fost și la meciul 
minică. 5 000 de 
care 3 000 erau

După meciul cu Jiul, în cam
pionat, „Poli" Timișoara pregă
tește, acum, manșa a doua a „Cu
pei cupelor", întîlnirea cu puter
nica echipă londoneză West Ham 
United. „Serbările galante" cu 
Celtic Glasgow au fost parcă un 
vis. Acum este de o mie de ori 
mai greu, sînt de părere și su
porterii alb-vioieților.

Așa stau lucrurile, mai ales că 
în primul joc a fost 0—4. împo
vărată de acest rezultat, ca și de 
faptul că în campionat lucrurile 
nu prea merg deloc bine, antre
norul Ion Ionescu și cu elevii săi 
s-au instalat la Buziaș, pentru re
facere, pentru antrenamente. 
Știri de ultimă oră, parvenite din 
Timișoara, ne anunță că electi
vul local este deocamdată subțiat: 
Nadu, Dumitru, Nedeicu, Palca

au diverse traumatisme, pentru 
care medicul echipei Pcuv Mun- 
ciu face eforturi susținute spre 
a-i recupera pe accidentați.

Alte amănunte legate de. aceas
tă partidă programată miercuri 
pe stadionul „1 Mai", cu începere 
de la ora 14 : locațiunea biletelor 
a intrat în funcțiune ; terenul de 
joc s-a înmuiat ic-a binelea după 
cele două zile de ploaie și nin
soare, care nu contenesc : West 
Ham va sosi la Arad. ir. după- 
amiaza zilei de azi — cu ® cursă 
specială, de unde un autocar o 
va aduce la Timișoara.

© Din greșeală, »unul din arbi
trii de linie ai partidei Sportul 
studențesc — Dinamo a apărut 
D. Predescu, în loc de D. Rădu- 
lescu.

din tineri 
mărturisesc 

primul rînd,
1 fiecăruia sub cîte un 
culorile clubului. Ei 

acest grup a

de du- 
dintre 

susțină
tori cu cotizația la zi (!), au în
fruntat vremea aspră, încurajîn- 
du-și echipa, aplaudînd în același 
timp reușitele “
Mircea Pascu, 
lui Corvinul, 
fruntea acestei 
se găsește un ......„ _ ____
brilor susținători", harnic cînd
este vorba de vînzarea biletelor, 
a materialului de propagandă, de 
organizarea ”
localități, 
’nițierea unor acțiuni

oaspeților. De la 
președintele clubu- 
am aflat “ _L_ 
mase de suporteri 
„comitet al mem- 

harnic

TOPUL CAMPIONATULUI
Din cei 20 jucători rămași,
După disputarea partidelor res

tante și acelora ale etapei a 13-a, 
Topul campionatului — alcătuit 
pe baza mediei notelor obținute 
de divizionarii „A" (cei care au 
la activ cel puțin 7 mec’ur?) — 
a suferit unele modificări, pe care 
le considerăm destul de impor
tante. în primul rînd, cantHadv. 
Acum, Topul cuprinde doar 20 
jucători. Deci o pierdere de 3 ju
cători față de etapa a 12-a. Ca
litativ, se poate spune că a inter
venit o nivelare, din păcate în 
jos, liderul — Ștefănescu — pre
cum și unii dintre urmăritorii lui 
(cu excepția lui Țălnar, care are 
o ascensiune spectaculoasă). în- 
registrînd scăderi în notări. De 
asemenea, apare ca o constatare 
neplăcută faptul că în grupul ce
lor 20 jucători care au o medie 
de cel puțin 7.00 au rămas numai 
5 internaționali • 3 ai lotului „A" 
(trecuți cu majuscule) — 2 ai
lotului de tineret (trecuți cu li
tere mai negre), deci, doar 25 la 
sută.

Dar iată componența Topului :
ȘTEFĂNESCU 7,45
Țegean 7,42
Țălnar și Naghi 7,33 
Lucescu, Aii ci u și I. Constan-

doar 5 sini internaționali!
tinescu 7,33 ; Dinu și Bogdan 
7,18 ; I. Gabriel 7,15 ; Lung și 
Ciugarin 7,12 ; Bulancea 7,11 : 
SPERIATU 7,08 ; NEGR1L.A, Gtoi- 
gău, Klein. Kallo, Constantin și 
Dubinciuc 7,00.

Cei 20 jucători ai Topului pro
vin de Ja 9 echipe : Corvinul 5, 
Univ. Craiova 4, Dinamo 
3, F. C. Argeș și Progresul-Vu1- 
can — cîte 2, F.C.M. Brașov, 
„U“ Cluj-Napoca, Chimia și 
F.C.M. Galați — cîte 1. Din punct 
de vedere al posturilor, situația 
este următoarea : 6 portari, 8
fundași, 4 mijlocași și 2 atacant!. 
Deci, un avantaj net de partea 
celor din compartimentul defen
siv.

DINAMO - PE PRIMUL 
LOC Șl IN CLASAMENTUL 

INTERBUCUREȘTEAN
După desfășurarea celui de al 

treilea cuplaj al sezonului, clasa
mentul interbucurestean se pre
zintă astfel .
1. DINAMO
2. Progresul-Vulcan
3. Steaua
4. Sportul studențesc

32017-24
32012-44
31023-42 
3 1 0 2 3-52REZULTATELE ETAPEI A XI-a

?ecut I 
lepă-
Ma- I 

• AI. 
oința • 
reți- 
?i a I 
slab 
701. 1 
TG.

TREȘ | 
TRI- ’ 
7ENI 
FTUL ’ 
TATA 
FPEX
JON- 1 
?LA- 
■RUL I

I
I

Sînnicolau 9 p (11—20), 16. Șoi
mii Lipova 8 p (13—15).

SERIA A IX-a
Industria sîrmei Cîmpia Turzii

— >Someșul Satu Mare 1—2 (1—2),
Rapid Jibou — Construcții Elec- 
trometal Cluj-Napoca 1—1 (1—0),
Unirea Valea lui Mihai — Unirea 
Dej 1—2 (0—0), Recolta Salonta
— Victoria Cărei 1—0 (0—0), Me
talul Cărei — Victoria Elcond 
Zalău 1—1 (0—0), Armătura Zalău
— Oașul Negrești 4—1 (3—1). O- 
țelul Or. dr. Petru Groza — Tri
colorul Beiuș 0—0, Voința Oradea
— Bihoreana Marghita 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 16 p (17—4), 2. U- 
nirea Dej 13 p (15—14), 3. Lnd. 
sîrmei C. Turzii 12 p (19—6)... pe 
ultimele : 15. Unirea Valea lui
Mihai 6 p (6—20), 16. Rapid Ji
bou 5 p (8—19)

SERIA A X-a
Silvicultorul Maieru — Minerul 

Băiuț 3—1 (2—0), Minerul Baia
Sprie — Electrozahăr Tg. Mureș 
1—0 (0—0), Minerul Baia Borșa — 
Oțelul Reghin 3—0 (1—0), Textila 
Năsăud — Foresta Bistrița 2—0 
(0—0), Minerul Rodna — Mureșul 
Luduș 3—2 (2—1), Avintul Reghin
— Simared Baia Mare 3—0 (1—0), 
Minerul Ilba-Seini — Lăpușul Tg. 
Lăpuș 2—0 (0—0), CUPROM Baia 
Mare — Minerul Băița 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL RODNA 16 p (21—5), 2. M’- 
nerul Baia Sprie 13 p (15—9), 3. 
CUPROM Baia Mare 12 p (12—3)... 
pe ultimele: 14. Lăpușul Tg. Lă
puș 7 p (10—13), 15. Electrozahăr 
Tg. Mureș 7 p (3—11) — 3 victorii 
16. Minerul Băița 7 p (8—16) —
2 victorii.

SERIA A XI-a
Vitrometan Mediaș — C.P.L. 

Sebeș 3—1 (1—0), Construcții Si
biu — Minerul Paroșeni 0—0, U- 
nirea Alba lulia — Sticla Arieșul 
Turda 2—0 (0—0), C.I.L. Blaj —
Automecanica Mediaș 1—0 '8—0), 
Minerul Ghelar — i.P.A. Sibiu
3— 0 (3—0), Minerul-Știhița Vul
can — C.F.R. Simeria 2—1 (0—0), 
Victoria Călan — I.M.I.X. Agnita
4— 2 (3—1) s-a jucat la Hațeg,
Carpați Mîrșa — Metalul Copșa 
Mică 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
GHELAR 13 p (13—10), 2. Mine
rul Paroșeni 12 p (13—3), 3. Car
pați Mîrșa 12 p (19—11), 4. C.I.L. 
Blaj 12 p (14—9)... pe ultimele : 
14. Sticla Turda 3 p (15—7), 15. 
Construcții Sibiu 8 p (13—17), 13. 
C.P.L. Sebeș 8 p (7—16).

SERIA A XH-a
Carpați Brașov — C.S.U. Bra

șov 2—1 (2—0), Mureșul Toplița
— Minerul Baraolt 1—0 (0—3),
Precizia Săcele — Torpedo Zăr- 
nești 0—1 (0—0), Progresul Odor- 
hei — Metalul Tg. Secuiesc 1—0 
(0—0), I.C.I.M. Brașov — Metr m 
Brașov 2—0 (i— 0), Măgura-
Mobila Codlea — Metalul Sighi
șoara 2—1 (0—1), Tractorul
Miercurea Ciuc — Chimia Victoria 
1—0 (0—0), Minerul Bălan — Con
structorul Sf. Gheorghe 1—0 (0—9).

Pe primele locuri . 1. I.C.I.M.
BRAȘOV 16 p (17—7), 2. iure
șul Toplița 14 p (21—6), 3. Pro
gresul Odorhei 14 p v19—10)... pe 
ultimele : 15. Constructorul Sf. 
Gheorghe 4 p (2—23), Ic. C.".U. 
Brașov 3 p (3—19).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

batorul București 5—0 (3—0), Da
nubiana București — Petrolul Vi
dele 3—1 (2—0), Petrolul BolirA
tin — Ș. N. Oltenița 0—0, Fla
căra roșie București — I.C.S.I.M, 
București 0—1 (0—1), T. M. Bucu
rești — Chimia Tr. Măgurele 
1—1 (1—0), Cetatea Tr. Măgurele 
n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 18 p (34—3).
2. Voința București 13 p (23—9).
3. Danubiana București 13 p (15— 
10), 4. Viitorul Chirnogi 13 p 
(12—12)... pe ultimele : 14. 
I.C.S.I.M. București 8 p (10—14),
15. Petrolul Bolintin 8 p (10—14)
16. Ș. N. Oltenița 5 p (6—20).

SERIA A Vl-a
Electronistul Curtea de Argeș — 

Cimentul Fieni 1—1 (1—0), Unirea 
Răcari — Progresul Pucioasa 1—1 
(0—1), Dacia Pitești — Petrolul 
Tîrgoviște 1—0 (0—0), Recolta
Stoicănești — Metalul Mija 4—0 
(1—0), I.O.B. Balș — Energia Sla
tina 2—1 (1—0), Muscelul Cîmpu- 
lung — Sportul muncitoresc Ca
racal 3—2 (1—1), I.P.C. Slatina — 
I.C.I.M. Ploiești 2—3 (1—1), Pra
hova Ploiești — Progresul Cora
bia 4—1 (1—0).

Meciul Energia Slatina — Ci
mentul Fieni, din etapa a IX-a 
(pe teren 2—0) a fost omologat 
cu 3—0 în favoarea Energiei, de
oarece Cimentul a folosit în a- 
cest meci un jucător cu două 
cartonașe galbene.

Pe primele locuri : 1. PRAHO
VA PLOIEȘTI 15 p (21—1J), 2 
Energia Slatina 14 p (25—7), 3. 
Muscelul Cîmpulung 13 p (21—9)... 
pe ultimele : 14. Progresul Cora
bia 6 p (10—19), 15. I.P.C. Slatina 
6 p (8—20), 16. Petrolul Tirgo-
viște 6 p (6—19).

SERIA A Vil-a
Progresul Băilești — Electro- 

putere Craiova 0—2 (0—1), Unirea 
Drobeta Tr. Severin — Minerul 
Motru 2—1 (1—0), Hidroenereia
Rm. Vîlcea — Mecanizatorul Si
mian 4—1 (0—1), Victoria Craiova 
— Dunărea Calafat 0—3 — Victo
ria fiind suspendată pe o etapă, 
Jiul Rovinari — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin 1—0 (0—0), Dierna
Orșova — Metalurgistul Sadu 5—0 
(3—0), Lotru Brezoi — Construc
torul Craiova 2—1 (1—C), C.F.R.
Craiova — Viitorul Drâgășani 3—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R.
CRAIOVA 15 p (14—3), 2. Elec- 
froputere Craiova 14 p (U—5), 3. 
Jiul Rovinari 13 p (L3—9)... pe 
ultimele : 14. Victoria Craiova 5 
p (7—17), 15. Progresul Băilești
5 p (8—25), 16. Metalurgistul Sa
du 4 p (1—13).

SERIA A VIII-a
Electromotor Timișoara — C.F.R. 

Caransebeș 3—1 vl—1), Explor- 
min Deva — Minerul Oravița 3—1 
(2—0), Metalul Otelu Roșu — 
C.F.R. Arad 2—1 (0—0), Șoimii
Strungul Lipova — Gloria Reșița 
3—1 (1—0), Victoria Ineu — Uni
rea Sînnicolau 2—9 (0—0), Meta
lul Bocșa — Vulturii textila Lu
goj 2—0 (0—0), Strungul Arad — 
Minerul Certej 3—0 (3—0), C.P.L. 
Caransebeș — Unirea Tomnatic 
o—o.

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 15 p (29—14) — d’n
11 jocuri, 2. Explormin Deva 14 
p (30—10) — din 10 jocuri, 3. E- 
lectromotor Timișoara 11 p (23— 
15), 4. Metalul Bocșa 11 p (18— 
15)... pe ultimele : 14. C.F.R. Ca
ransebeș 9 p (16—24), 15. Unirea

Zimbrul 
T.C.M.M.
Dorohoi
(1—0), Constructorul Iași 
talul Botoșani 4—3 (1—0), Lamino
rul Roman — Cetatea Tg. Neamț 
2—0 (1—0), TEPRO Iași — Metalul 
Rădăuți 2—0 (6—0), Dorna Vatra 
Dornei — Șiretul Bucecea 7—0 
(5—0), Foresta Fălticeni — C.F.R. 
Pașcani 2—0 (1—0), A.S.A. Cîm-
pulung Moldovenesc — Nicolina 
Iași 1—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasament: 
1. CONSTRUCTORUL IAȘI 15 p 
(28—10), 2. Laminorul Roman 14 p 
(17—9), 3. TEPRO Iași 13 p (12—5), 
4. Foresta Fălticeni 13 p (10—5)... 
pe ultimele : 15. Șiretul Bucecea 
5 p (7—28), 16. Unirea Șiret 4 p 
(8-16).

SERIA A Il-a
Celuloza Piatra Neamț — Letea 

Bacău 2—0 (2—0), Rulmentul Bîr- 
lad — Energia '
Dej 2—0 (1—0), Textila Buhuși — 
Victoria Bacău 
Iul Moinești —
Roznov 2—0 (1—0), Partizanul Ba
cău — DEMAR Mărășești 2—0 
(1—0), Luceafărul Adjud — Hușa
na Huși 1—0 (0—0), Cimentul Di- 
caz — FEPA 74 Birlad 3—1 (3—1), 
Gloria Focșani — Minerul Comă- 
nești 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. RULMEN
TUL BÎRLAD 13 p (11—6), 2. Ce
luloza P. Neamț 13 p (12—10), 3. 
Gloria Focșani 13 p (12—11)... pe 
ultimele : 14. FEPA ’74 Bîrlad 7 -

7
6

SERIA 1
Suceava — Avintul 

Frasin 0—0, Cristalul 
— Unirea Șiret 3-0

Me-
★A trecut un an de cînd Poli

tehnica Iași nu a mai pierdut un 
punct pe terenul său. în 15 me
ciuri consecutive, studenții ieșeni 
' ‘ ” suporterilor lor numai

A venit, însă, în „Co- 
Bacău și, ca și în 

campionatul trecut, a plecat a- 
prețios și meritat 

Așadar, Politehnica a tre
se mulțumească cu © „re- 
deși era destulă dezamă- 
tabăra sa. Dar nu și dis- 
Și asta e .bine. Cu calm

la comportarea

oferiseră 
victorii, 
pou" S.C.

casă cu un
| punct.

suit să
> T.xiză“,

gire în 
perare.
și luciditate își poate analiza mai 
bine carențele. Un punct pierdut 
pe teren propriu nu e o neno
rocire. Se poate pierde și un joc. 
Altceva este însă la echipa ie-

I

I

Referindu-se 
modestă a jucătorilor de la Stea
ua se invocă unele scuze legate 
de solicitările dese dn ultima
vreme ale internaționalilor 
Chiar dacă am acorda credit a- 
cestei ,,variante", ne întrebăm de 
ce un Iordănescu sau un M. Ră- 
ducanu, ca să ne referim la cei 
mai valoroși component! ai echi
pei, rotițe importante în angrena
jul tactic al acestei formații, ști- 
indu-se cu resursele diminuate 
nu încearcă să combine, să dea 
drumul la minge, in loc s-o „ca
re" la nesfîrșit pe un teren greu,

ei.

Gh. Gheorghiu-

OLIMPICI, STUDENȚI LA I.E.F.S
spre o carieră sigură. Acum, 
adică doar cu o săptămînă îna
inte de a împlini 19 ani ! încă 
o dată, bravo Nadia!

Felicitări se cuvin firește și 
celorlalți proaspeți admiși în 
lumea academică. Dar în pri
mul rînd celuilalt campion o- 
limpic de la Moscova, 
tului Ivan Patzaichin, 
al doilea la concursul 
ției, cu media 8,93. 
bucuros — ne spune multiplul 
medaliat al tuturor competiții
lor de anvergură —, bucuros 
că voi putea să pun un temei 
solid Ia viitoarea mea activi
tate de antrenor. Știu multe 
despre apă, dar îmi mai tre
buiesc cunoștințe bune, meto
dice și științifice. Bucuros că 
și noi, sportivii, sîntem în sta
re astăzi să deschidem porțile

canois- 
reușit 

studen- 
„Sînt

spre studiul universitar". Pat- 
zaichin e cu atît mai bucuros, 
cu cît îl are lingă sine pe prie
tenul său din 
varășul său de 
ghe Simionov, 
limpic și dublu 
dial, reușit cu 8,17.

Menționăm cu plăcere, prin- 
trei cei 50 de candidați admiși, 
și pe sportivii fruntași: Cornel 
Țălnar (duminică în echipa de 
fotbal Dinamo notat de croni
car cu 8, iar de examinatorii 
de la I.E.F.S. cu media 7,89). 
tenismanul Florin Segărceanu, 
fotbalistul Marin Dragnea, pen- 
tatlonistul Dumitru Spîrlea, 
handbalistul Cornel Durău, lup
tătorul Nicu Gingă și alții, că
rora le urăm, in corpore : spor 
la învățătură !

Deltă, pe to- 
canoe, Gheor- 

vicecampion o- 
campion mon-

2—1 (1—1), Petro- 
Relonul Săvinești

15. Victoria Bacău
16. Hușana Huși

P 
P 
P

SERIA A IlI-a
Galați — FEROM 

■0 (0—0), Foresta Gugești
Ur-

NADIA COMANECI,

IVAN PATZAICHIN
SI CORNELIU ION1

In dialog cu suporterii !
Numeroșii și entuziaștii 

admiratori ai campionilor 
noștri olimp ci au prilejul 
astă-seară să susțină un 
amplu dialog cu trei din
tre învingătorii Olimpiadei 
de la Moscova : NADIA
COMANECI, IVAN PAT
ZAICHIN și CORNELIU 
ION. înscrisă în ciclul 
„Mari sportivi răspund în
trebărilor dumneavoastră", 
întîlnirea — organizată 
clubul sportiv Steaua 
are loc astăzi, 
îa sala Casei 
Armatei.
condusă de Octavian Vin- 
tilă și Horia Alexandrescu.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ȘANSE SPORITE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DE Mll- 
NE ’. Pentru tot mai numeroșii 
participant la sistemul de joc 
Pronoexpres, tragerea obișnuită 
de mîine, 5 noiembrie 1980, oferă 
șanse sporite de a cîștiga AUTO
TURISME „Dacia 1300“ și MARI 
SUME DE BANI, întrucît bene
ficiază de un important report 
la categoria I.

® AGENȚIILE LOTO-PRONO
SPORT au început vînzarea bile
telor pentru tragerea excepțio
nală Loto de duminică 9 no- 
tembrie 1930, la care se vor 
atribui AUTOTURISME „Dacia 
1300" și „Skoda 120 L“, CÎȘTI- 

, 25.000,
precum și EX-

Ancora 
ziceni 3—(
— Olimpia Rm. Sărat 1—1 (0—6),
Ș. N. Brăila -«► Avintul Matca 
3—1 (2—1), Carpați Nehoiu —
Petrolul Băicoi 3—2 (1—0), Trac
torul Viziru — Caraimanul Buș
teni 1—3 (1—1), Petrolul Berea — 
Oțelul Galați 0—0, Victoria Tecuci
— Dacia Unirea Brăila 3—0 (0—0), 
Carpați Sinaia — Chimia Brazi 
0—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. OȚELUL 
GALAȚI 15 p (21—8), 2. Ancora 
Galați 14 p (24—9), 3. Chimia
Brazi 14 p (19—8)... pe ultimele : 
15. Dacia Unirea Brăila 2 p (6—20)
— echipă sancționată cu — 4

16. Tractorul Viziru 2 ppuncte, 
(7—27).

de

2. 
3.

SERIA A IV-a
Fetești — Progresul Isac-

la ora 
Centrale 

Discuția va

tragerea 
de duminică 

1930, la care 
AUTOTURISME 

și „Skoda 120 L“, 
GURI TN BANI de 50.000, 
10.000 lei etc., 
CURSII în U.R.S.S. sau pe ruta 
R.S.C, — R.P.U.
• CÎSTIGURILE 

PRONOEXPRES DIN 29 OCTOM
BRIE 1980. Cat. 2: 3 variante 25°/o 
a 20.939 lei; cat 3: 20,00 a 3.141 
lei; cat. 4: 74.75 a 840 lei; cat. 5: 
187.50 a 335 lei: cat. 6: 7.791,25 a 
40 lei; cat. 7: 229.25 a 200 lei; cat. 
8: 4.159.50 a 40 lei. Report cat. 1: 
480.908 lei.

TRAGERII

Rapid 
cea 2—0 (1—0), Ș. N. Tulcea — 
Metalul Mangalia 3—1 (2—C), Ma
rina Mangalia — Viitorul Mahmu- 
dia 3—2 (2—0), Portul Constanța 
— Chimpex Constanța 2—2 (0—0). 
Șoimii Cernavodă — Amonil Slo 
bozia 1—0 (1—0), Voința Constan
ța — Electrica Constanța 1—0 
(0—0), Unirea Eforie — Dunărea 
Călărași 2—2 (0—1), Constructorul 
Călărași — Victoria ”
5—1 (2—1).

Pe primele locuri : 
REA CAL AR AȘI 19 p 
Portul Constanta 16 p 
Constructorul Călărași 
8)... pe ultimele : 15. Victoria Tăn- 
dărei 5 p (16—25), 16 Viitorul 
Mahmudia 1 p (8—34).

SERIA A V-a
Automatica București — Voința 

București 3—1 (2—0), Viitorul
Chirnogi — Electronica București 
2—1 (2—0), F.C.M. Giurgiu — A-

Țăn dârei

1. duna- 
(40—6), 2. 
(30—6), 3.

14 p (15—



DOAR AV1NTUL Șl ELANUL NU SÎNT
SUFICIENTE l'N HOCHEIUL MODERN!
în alternanța un tur sistem 

divizie, un tur sistem turneu, 
campionatul primei serii valo
rice a Diviziei A la hochei a 
programat săptămîna trecută 
un turneu la Miercurea Ciuc, 
unde timp de cinci zile, cele 
mai bune formații din țara 
noastră și-au disputat, cu foar
te multă ambiție și dîrzenie, 
întîietatea. înainte de a vorbi, 
fie și pe scurt despre valoarea 
acestor foarte aprige jocuri de 
campionat, să subliniem efor
turile organelor sportive loca
le care s-au străduit, și au reu
șit. să asigure acestei intere
se i ■■ și af-a-gve întreceri (seară 

Confruntare de virf. Evoluează echipele Dinamo și Steaua. La 
puc Pisaru (O), atacat din față de Nistor (S). Faza este urmă

rită de Nuțescu și Solyom, ambii Dinamo.

de seară tribunele patinoarului 
artificial erau pur și simplu 
luate cu asalt !...) o organizare 
ireproșabilă.

în aceste condiții — excelen
te arh zice, chiar dacă unii din
tre spectatori continuă să se 
manifeste nesportiv, în ciuda 
apelurilor repetate și a chemă
rilor la ordine — formațiile 
noastre fruntașe ne-au oferit 
evoluții, în general, de un bun 
nivel tehnic pe planul pregăti
rii fizice și tehnice. S-a jucat, 
mai ales în meciurile-cheie, cu 
o mare risipă de efort, pînă la 
ultimele secunde, fără să exis
te perioade de... calm plictisitor, 
și de foarte multe ori am fost 
martorii unor execuții tehnice 
de înaltă clasă (Gali, Prakab, 
E. Antal — S. C. Miercurea 
Ciuc, Tureanu, Axinte, Solyom 
— Dinamo, Cazacu, V. Huțanu, 
Gheorghiu, acesta din urmă în 
mare revenire de formă !) — 
Steaua) Iată lucruri care sînt 
de natură să ne bucure. Din 
păcate, pe alt plan, cel al orga
nizării jocului, al pregătirii 
tactice individuale și, mai cu 
seamă, colective (lucru esen
țial în hochei) lucrurile nu se 
prezintă deloc bine. Pentru că, 
de fapt, s-a jucat avîntat. cu 
foarte multe acțiuni individua
le și doar rare ori s-a pasat 
inteligent, rapid și s-a acționat 
colectiv, așa cum permite cu 
larghețe structura acestui joc

ÎNOTUL SUEDEZ (45000 de sportivi în competiții)
ARE SI

în lunga istorie a înotului nu 
am întîlnit pînă în acest an decît 
trei sportivi suedezi care au 
ajuns campioni olimpici. Este 
vorba de Hakan Malmroth, care 
în 1920, la Anvers, cîștiga proba 
de 200 m bras în 3:04,4, de Arne 
Borg, învingător în 1928, la Am
sterdam, în cursa de 1500 m cu 
19:51,8 și, desigur, de nu mai pu
țin celebrul Gunnar Larsson, 
care în 1972, la Munchen, a obți
nut o dublă victorie în probele 
tetratlonului: 2:07.17 la 200 m 
mixt și 4:31,98 la 400 m mixt. Din 
luna iulie a acestui an, în „car
tea de aur“ a înotului suedez 
s-au mai adăugat două nume ce
lebre: Păr Arvidsson și Bengt 
Baron.

Primul s-a impus în cursa de 
100 m a „delfinilor", victoria sa 
la J.O. de la Moscova fiind pro
nosticată de majoritatea specia
liștilor. în urmă cu trei ani, Păr 
cucerea medalia de argint, în 
aceeași probă, la C.E. de la Jon- 
koping, compatrioții săi întreză- 
rindu-i o strălucită carieră. A 
plecat în aceeași toamnă la Ber
keley, în California, pentru a stu
dia științele economice și s-a a- 
lăturat înotătorilor de la „Golden 
Bears". La început — avea 17 
ani, 1.86 m și 80 kg — nu putea 
ține ritmul cu partenerii săi de 
antrenament. „De vreo cîteva ori 
— afirmă antrenorul său Nort 

sportiv. Cauzele nu sînt nu
mai legate de carențe în pre
gătire. Aici este vorba și de 
altceva și anume de omogeni
zarea liniilor care compun echi
pele.

Cifrele dovedesc evident 
faptul că în unele com
partimente, Ia formațiile 
noastre fruntașe există, a- 
cum cînd am trecut de jumăta
tea campionatului^ mari fluctua
ții. Se știe, de pildă, că apă
rarea echipei Steaua are cele 
mai omogene și bune perechi 
de fundași (a primit cele mai 
puține goluri dintre cele trei 
echipe fruntașe : 50), dar lini
ile ei de atac s-au schimbat

Foto : Dragoș NEAGU 

mereu, fie din motive obiec
tive, fie din cauze subiective. 
Rezultatul 1 Lidera clasamen
tului a marcat cele mai pu
ține goluri : 157. La Dinamo, 
situația este inversă. Liniile de 
atac (cam puține...) s-au omo
genizat, una dintre ele (Cos- 
tea — Tureanu — Axinte), fi
ind „veche" de ani și ani ceea 
ce a permis acestei echipe să 
marcheze cele mai multe go
luri : 163. în schimb, perechile 
de fundași, mereu în schimba
re, au constituit punctul slab 
al acestei echipe care a primit 
cel mai mare număr de goluri 
(70), în ciuda faptului că a 
beneficiat de aportul celui mai 
bun portar al momentului, Gh. 
Huțan. Cea mai echilibrată e- 
chipă este S. C. Miercurea Ciuc, 
pe locul secund în ambele... 
„clasamente" : 160 de goluri în
scrise și 60 primite. Explicația 
este că acum echipa din Miercu
rea Ciuc are trei linii de atac 
bine închegate și două perechi 
de fundași omogene. Din păcate 
și S. C. Miercurea Ciuc, dar și 
Steaua și Dinamo joacă — cum 
spuneam — avîntat, cu elan dar 
fără consistență tactică, fără o- 
rientare. Cu gîndul la echipa 
reprezentativă tre'oue spus că 
hocheiul rapid și avîntat, fără 
o bază tactică rămîne interesant 
de privit dar, din păcate, inefi
cient...

Călin ANTONESCU

CAMPIONI DE
Thornton, i-am atras atenția că 
daca nu poate executa programul 
celorlalți, va trebui să renunțe". 
Suedezul a reușit să se acomode
ze în cele din urmă și datorită 
în special eforturilor făcute la 
sala de forță — circuit de 20 de 
exerciții pe care îl efectua zilnic, 
înainte de a intra în bazin — a 
reușit să-și ajungă din urmă co
legii, ba chiar să-i depășească, 
în 1978 — medalie de bronz la 
C.M. din Berlinul Occidental; în 
1979 — locul I la „Cupa Mondia
lă". Iar în primăvara acestui an 
a reușit să ofere primele satis
facții celor care încă din 1977 ve
deau în Păr pe viitorul campion 
olimpic al delfinilor. La campio
natul pe echipe al S.U.A. a co
rectat recordurile lumii pentru 
bazin de 25 de yarzi 47,36 — 100 
y și 1 :44,43 — 200 y, contribuind 
efectiv la victoria celor de la 
„Golden Bears" în cea mai im
portanta competiție pe echipe a 
înotătorilor de peste Ocean. Cîte
va săptămîni mai tîrziu, în ca
drul campionatelor S.U.A. în ba
zin acoperit de la Austin, Arvids
son realiza un nou event, 100 m 
și 200 m fluture, cu un nou re
cord al lumii (54,15) în prima 
probă. Din acel moment nimeni 

‘ nu s-a mai îndoit de victoria sa 
la Moscova. Ceea ce s-a șl întîm- 
plat...

Dacă în ceea ce privește suc-

Baschet de mare interes in Capitală

„POLI“ - WISLA CRACOVIA ÎN C.C.E. 
Șl STEAUA - DINAMO ÎN DIVIZIA „A“

De joi, activitate baschetba- 
listică non-stop în Capitală și 
la Tg. Mureș. „Capul de afiș" 
al întrecerilor este deținut de 
întîlnirea dintre echipele femi
nine Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești și Wisla Cracovia, din 
cadrul primului tur al Cupei 
campionilor europeni. După ce 
au eliminat, în turul prelimi
nar, pe D.S.I. Ankara și, res
pectiv, ‘ pe Stade Franțais Pa
ris, campioanele României și 
Poloniei își vor disputa șansa 
joi (de la ora 19) în sala Flo- 
reasca și săptămîna viitoare la 
Cracovia. Menționăm că din 
formația cracoviană fac parte 
mai multe jucătoare din repre
zentativa Poloniei, medaliată cu

ECHIPELE DE HANDBAL 
EVOLUEAZĂ

La Eger se desfășoară azi și 
joi două întilniri amicale între 
reprezentativele de juniori și 
junioare ale României și Un
gariei. în vederea acestor con
fruntări au făcut deplasarea, 
printre alții, jucătorii Gh. Mi- 
clăuș, S. Donca, D. Giurgea, L.

TURNEUL DE ȘAH
DE LA BADEN

VIENA, 3 (Ageiprcs). — 
După cinci runde, în turneul 
internațional de șah de la 
Baden (Austria), conduc Spas
ski, Beliavski (ambii U.R.S.S.) 
și Nunn (Anglia), cu cîte 3%, 
urmați de Smejkal (Ceho
slovacia) și Liberson (Israel) — 
3 p. Florin Gheorghiu, care în 
runda a 5-a ă remizat cu An
thon Miles (Anglia) și a pier
dut partida întreruptă în runda 
anterioară cu maestrul austriac 
Franz , Hoelz, ocupă locul 12, 
cu 2 p.

CASSIUS CLAY 
NU A LUAT

ÎNCĂ O DECIZIE
NEW YORK. (Agerpres). — 

Fostul campion mondial de box 
la categoria grea, Cassius Clay, 
a declarat că îi mulțumește pre
ședintelui W.B.C., J. Suleiman, 
pentru sfatul de a se retrage din 
box, dar înainte de a lua o ho- 
tărîre va „trebui să se consulte 
cu mama sa", și după aceea „va 
trebui să mă conving pe mine 
însumi că pot sau nu continua 
activitatea competițională".

Ziarele au publicat dealtfel o 
știre despre proiectul unei revan
șe între Clay și Holmes. Deo
camdată Clay a devenit însă or
ganizator de gale, înființînd Aso
ciația „Muhammad Aii professio
nal sports corporated", care va 
organiza în luna noiembrie, la 
Caracas, meciul pentru campio
natul mondial la categoria „wel
ter" între venezueleanul Luis Pri
mera și americanul Tommy 
Hearts, deținătorul titlului.

EXCEPȚIE
cesul lui Arvidsson nimeni nu a 
avut vreun dubiu la bazinul O- 
limpiiski din capitala Uniunii So
vietice, în schimb, medalia de 
aur dobîndită de conaționalul lui 
Păr, Bengt Baron (1,91 m și 75 
kg), născut la 6 martie 1962, a 
produs o adevărată senzație. în 
1979 a fost al 30-lea performer al 
lumii la 100 m spate cu 53,57; la 
Moscova, în calificări, a obținut 
doar al 11-lea timp (58,46). An
trenorii suedezilor își puneau chiar 
întrebarea pe cine să prefere pen
tru ștafeta de 4X100 m mixt în
tre Baron și Michael Soderlund. 
A venit însă ziua semifinalei: 
Bengt cîștigă în 57,51 (record) și 
prinde curaj. Iar în finală a ple
cat „ca din pușcă" (27,12 pe pri
mii 50 m) și nu a mai putut fi 
ajuns, încheind parcursul în 56,53, 
a 6-a performanță mondială din 
toate timpurile după Naber 
(S.U.A.) 55,49, Matthes (R.D.G.) 
56,30, Jackson (S.U.A.) 56,33, Roc
ca (S.U.A.) 56,34 și Kerry (Aus
tralia) 56,50.

Arvidsson și Baron sînt numai 
doi dintre cei mai străluciți re
prezentanți ai înotului din Sue
dia (să nu-i uităm pe Per Hol- 
mertz și Per Johansson cu me
dalii de argint și bronz la J.O. 
în proba de 100 m liber), țară în 
care tineretul manifestă un ade
vărat cult pentru acest sport, 
înotul este de multă vreme ma- 

argint la ultimele campionate 
europene de la Banja Luka. 
Tot în baschetul feminin, no
tăm că de vineri pînă dumi
nică au loc, în Sala sporturilor 
din Tg. Mureș, meciurile tur
neului al doilea al Diviziei „A".

© La băieți, de joi pînă du
minică se desfășoară, în sala 
Floreasca, ultimul turneu al 
primului tur al Diviziei „A", 
în cadrul căruia se va disputa 
și tradiționalul derby Steaua — 
Dinamo (joi, de la ora 17,30), 
în cuplaj cu partida feminină 
„Poli“-Wisla. Multe alte jocuri 
au importanță decisivă în in
tenția participantelor de a se 
califica în grupa 1—6 a cam
pionatului.

(juniori) ALE ROMÂNIEI 
ÎN UNGARIA

Jianu, M. Barcan, însoțiți de 
antrenorii V. Samungi și M. 
Pașek, precum și Georgeta 
Oncu, Valentina Turbatu, Floa
rea Nistor, Palfi Hajnal, îm
preună cu antrenorii D. Hot- 
nog și Gh. Sbora.

In Cupa F.I.R.A. la rugby
ROMA, 3 (Agerpres). — Lo

calitatea italiană Rovlgo a găz
duit meciul dintre selecționate
le Italiei și U.R.S.S., contînd

MÎINE, MECIURILE RETUR DIN TURUL AL DOILEA

IN CUPELE
Mîine se încheie turul al 

doilea în cupele europene. In 
C.C.E. și Cupa cupelor vor fi 
cunoscute formațiile care se 
vor califica pentru sferturile de 
finală, etapă programată anul

DISCUȚII PRIVIND
Delegați a 92 de cluburi profe

sioniste ’ și conducători ai Fede
rației engleze de fotbal au dez
bătut timp de trei zile în reu
niunea de la Birmingham proble
mele cu care se confruntă în mo
mentul de față soccerul. Potri
vit opiniei majorității pârtiei pan- 
ților, „Starea de criză" prin care 
trece fotbalul englez ar fi deter
minată în primul rînd de jocul 
dur practicat de echipe, de mani
festările de violență ale suporte
rilor șl concurența televiziunii. 
Unii specialiști consideră însă că 
problema constă și în nivelul tot 
mai scăzut al jocului însuși.

Printre măsurile preconizate, 
dar rămase la -stadiul de pro
puneri, ar fi : modificarea siste
mului de punctare (acordarea de 
3 puncte echipei învingătoare) și 
înăsprirea regulamentului în 
sensul că fotbaliștii vinovați de

Păr Arvidsson, cel mai rapid 
„delfin" din lume

terie obligatorie pentru elevi la 
examenul de bacalaureat, iar în 
competiții participă cu regulari
tate peste 45 000 de sportivi de 
toate vîrstele, de la 8 pînă la 
80 de ani ! Și dintr-un asemenea 
rezervor este și firesc să apară 
mari campioni...

Adrian VASILIU

«TELEX •
HOCHEI 0 in meci annual dis

putat la Assen (Olanda), repre
zentativa R.D. Germane a învins 
cu scorul de 5—2 (1—1, 1—0, 3—1) 
formația Olandei.

PATINAJ • Proba feminină a 
concursului internațional de pa
tinaj artistic de la Calgary (Ca
nada) a revenit sportivei ameri
cane Elaine Zayak 139,1 p urma
tă de Tracy Wainman (Canada) 
133,24 p. în proba de dansuri, pe 
primul loc s-a clasat perechea 
americană Judy Bl umber — Mi
chael Seibert, cu 155,10 p.

TENIS • în finala probei de 
dublu din cadrul turneului de la 
Tokio, disputată între perechi a- 
mericane, Victor Amaya și Hank 
Pfister au învins cu 6—3, 3—6, 
7—6 cuplul Marty Riessen — 
Sherwwod Stewart. • Hana 
Mandlikova a terminat învingă
toare în turneul de la Stockholm,1 
în finala căruia a întrecut-o cu 
6—2, 6—2 pe Bettina Bunge (R.F. 
Germania). $ în finala turneului 
de la Paris, Gottfried l-a învins 
cu 4—6, 6—3, 6—1, 7—6 pe Panatta. 
în semifinale: Gottfried — Kronk 
6—2, 6—1; Panatta — Maeso 6—1,' 
6—2. • Meciul pentru „Cupa
Wightman", dintre selecționatele 
feminine ale S.U.A. și . Angliei 
s-a încheiat la Londra cu scorul 
de 5—2 în favoarea jucătoarelor 
americane. în ultima partidă de 
simplu, Chris Evert-Lloyd a dis
pus cu 7—5, 3—6, 7—5 de Virginia 
Wade.

TENIS DE MASA • Turneul de 
la Londra a fost cîștigat de Ti
bor Klampar (Ungaria), învingă
tor cu 2—1, în finala cu Desmond 
Douglas (Anglia).

VOLEI • La Viena, în meci 
tur pentru optimile de finale ale 
„C.C.E." (m) Honved Budapesta a 
învins cu 3—1 formația austriacă 
Sokol, a în cadrul aceleiași com
petiții, Real Madrid a întrecut pe 
teren propriu, cu 3—1, formația 
franceză Asnieres.

ITALIA-U.R.S.S. 3-4 !
pentru campionatul european 
de rugby „Cupa F.I.R.A.". Vic
toria a revenit rugbyștilor so
vietici cu scorul de 4—3 (4—3).

EUROPENE
viitor la 4 și 18 martie. In 
schimb, în Cupa U.E.F.A., se 
va mai desfășura încă în acest 
an turul al treilea (optimi de 
finală), care va avea loc la 26 
noiembrie și 10 decembrie.

SOCCERUL ENGLEZ
violență și joc brutal să f:e 
minați direct de pe teren, fără a 
se mai apela la avertismente. 
Dar, după părerea unor comen
tatori, ținîndu-se cont și de tra
dițiile fotbalului britanic, este 
greu de presupus că aceste pro
puneri vor fi puse în practică.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 13): Sarajevo

— Steaua Roșie Belgrad ■ 2—2; 
O.F.K. Beograd — Hajduk 1—1; 
Partizan — Nâpredak 3—1; Za
greb — Buducnost 4—1; R’jeka — 
Olimpia 1—1; Radnicki Niș — 
Vojvodina 0—0; Sloboda — Dynamo 
Zagreb 1—0; Borac — Velez 2—1; 
Skoplje — Zelezniciar 2—1. Cla
sament: 1. Steaua Roșie 18 p;
2. Olimpia 17 p; 3. Hajduk 16 p.

OLANDA (et. 11): Ajax — Nij
megen 2—0; Deventer — Eindho
ven 1—2; F.C. Utrecht — Excel
sior Rotterdam 2—0; Feyenoord — 
F.C. den Haag 4—1; Twente — 
Alkmaar 1—1 ; Wageningen — 
Sparta Rotterdam 1—2; Kerkrade
— Breda 3—2. Clasament: 1. AZ 
’67 Alkmaar 21 p; 2. Feyenoord 
18 p; 3. F.C. Utrecht 14 p.

SPANIA (et. *9): Hercules Ali
cante — C.F. Barcelona 0—1; 
Betis Sevilla — Salamanca 5—0; 
Real Sociedad — Zaragoza 1—0; 
Las Palmas — Real Madrid 1—0; 
Osasuna — Valladolid 2—0; Va
lencia — Almeria 3—1; Gijon — 
Athletic Bilbao 1—1; Espanol — 
Sevilla 2—2 ; Atletico Madrid — 
Murcia 2—1. Clasament: 1. Atle
tico Madrid 16 p; 2. Valencia 
13 p; 3. Real Sociedad 12 p.

UNGARIA (et. 13) : Ujpestl
Dozsa — Dunaujvăros 5—2; Volan
— Vasas 1—1; Tatabanya — B6- 
kâsesaba 1—0; M.T.K. — P6cs 
1—0; Diosgy6r — Videoton 0—1; 
Raba Eto — Csepel 1—1; Kapos- 
văr — Debrecen 0—2: Nyiregyhaza
— Ferencvăros 0—1. Clasament : 
1. Ferencvâros 19 p; 2. Vasas 18 
p; 3. Videoton 18 p

ALTE REZULTATE
• La Vancouver, în meci pen

tru preliminariile C.M. (zona 
nord-americană), Canada a între
cut cu 2—1 (2—0) echipa S.U.A.

• în meci retur pentru semi
finalele Cupei cupelor țărilor a- 
fricane, echipa Mazembe (Repu
blica Zair) a întrecut cu 1—0 
(0—0) formația Kadiogo (Volta 
Superioară). învingători și în 
primul joc (cu 2—0), fotbaliștii 
de la Mazembe s-au calificat în 
finală.
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