
S-AU TRAS LA SORȚI „16“-imile 
„CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

> Deținătoarea trofeului, ,,Poli“ Timișoara, 
evoluează la Roman < Derby-ul acestei etape

de Cupă : Dinamo •— Corvinul
Iert, la sediul F.R.F., a avut 

loc tragerea la sorți a „16“-imi- 
lor „Cupei României” la fotbal, 
competiție care se desfășoară 
sub egida „Daciadei". în această

etapă își fac intrarea in Între
cere șl divizionarele „A”. Au re
zultat următoarele perechi de 
meciuri:

Gloria Bistrița (B)
Energia Gh. Gheorghlu-Dej (C) 
F.C. Constanța (B)
C.F.R. Craiova (C) 
Energia Slatina (C)
Unirea Oradea (camp, județean) 
Minerul Șuncuiuș (c. județean) 
Sticla Arieșul Turda (C) 
Laminorul Nădrag (c. județean) 
Olimpia Rm. Sărat (C) 
Viitorul Gheorgheni (B) 
Automecanica Buc. (c. municipal) 
Caraimanul Bușteni (C) 
Laminorul Roman (C)
Jiul 
Dinamo

- A.S.A. Tg. Mureș
- Chimia Rm. Vîlceo
- Politehnica lași
- F.C.M. Galați
- S.C. Bacău
- Progresul Vulcan
- F.C.M. Brașov
- F.C. Baia Mare
- Steaua
- F.C. Olt
- Sportul studențesc
- F.C. Argeș
- Universitatea Craiova
- „Poli** Timișoara
- „U" Cluj-Napoca
- Corvinul

„16“-imile Cupei se vor dis
puta miercuri 26 noiembrie, la 
ora 13, pe terenul primelor for
mații. în caz de egalitate, par
tidele se vor prelungi două 
reprize a 15 minute. Dacă e- 
galitatea va persista, se cali-

fică echipa aflată in deplasare. 
Cele două partide dintre divi
zionarele „A“ se vor juca pe 
terenuri neutre. La egalitate, 
după prelungiri, în cazul lor 
operează criteriul departajării 
prin executarea de lovituri de 
la 11 m.
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Peste 48 de ore meciul ROMÂNIA — FRANȚA

RUGBYȘTII NOȘTRI SÎNT DECIȘI SĂ VALORIFICE 
DIN PLIN RECUNOSCUTUL LOR SPIRIT DE ECHIPĂ

Ieri, selecȚionabilii francezi s-au reunit la Reuil, 
iar echipa României face azi un ultim antrenament

Tot mai aproape e această 
duminică de noiembrie cind 
Gluleștiul va găzdui importan
tul eveniment sportiv care este, 
ca întotdeauna, un meci de 
rugby România — Franța. De 
azi, de Ia ora 14, cînd echipa 
noastră va face ultimul său 
antrenament vor mai rămlne

exact 48 de ore pînă la fluie
rul inaugural al galezului Alun 
Richards. Iar acest timp este 
folosit — sa înțelege — pentru

norii Valeria Irimesca șl Theo
dor Rădalescn au condus «a 
antrenament de organlzare-iS- 
samblare. Joc cu „umbra", dur

A 20-a ediție a ,,Trofeului Carpați“ la handbal feminin

SECȚIONATA DE TINERET A ROMÂNIEI 
A ÎNVINS REPREZENTATIVA UNGARIEI!

KlMNICU VÎLCEA, 20 (prin 
telefon). în mijlocul aceluiași 
interes major, cea de a 20-a e- 
dițic a. „Trofeului Carpați" a 
continuat în Sala sporturilor 
prin programarea unor meciuri 
de mare angajament și de s> 
deosebită frumusețe. Perfor
mera zilei este reprezentativa 
de tinerei a României care a 
reușit marea performanță de 
a întrece redutabila echipă a 
Ungariei.

CÎND LIPSEȘTE „CREIERUL" 
ECHIPEI...

Așa cum prevedeam, partida 
dintre prima reprezentativă a 
României și redutabila formație 
a Uniunii Sovietice a fost de
osebit de dîrză, aprigă, în am
bele momente ale jocului, pli- - 
nă de suspans, încheindu-se în 
cele din urmă cu un rezultat 
de egalitate : 16—16 (7—8). E- 
chipa noastră a suportat han
dicapul accidentării conducăto
rului de joc, Gheorghița Oprea, 
în partida cu Danemarca șt 
lipsa ei s-a resimțit puternic

REZULTATE TEHNICE - 
ETAPA A lll-o

Komânia-tineret — Unga
ria 16—14 (6—7); Romania 
— U.R.S.S. 16—16 (7—8);
R.D.G. — Danemarca 
13—6

CLASAMENT

1. R.D. Germană 3300 55-35 6
2. România 3 2 10 63-36 5
3. U.R.S.S. 3111 47-43 3
4. România- tineret 3102 48-58 2
5. Danemarca 3102 34-50 2
3. Ungaria 3003 39-54 0

deoarece n.u a mai existat acei 
adevărat „creier” care să pună 
în valoare atit jucătoarele ce 
aruncă de la distanță, cit și 
pe cele care acționează pe 
semicerc. Sportivele care s-au 
perindat pe acest post de mare 

răspundere în meciul cu Uniunea 
Sovietică (Covaliuc, Gali, une
ori TSrok sau Sasu) n-au dat 
randamentul scontat, dezechl- 
îibrînd formația, lăsînd-o să 
acționeze cînd pe o parte, tind 
pe alta, de cele mai multe ori 
intîmplător. în apărare hand
balistele noastre au greșit, ne- 
anihillnd-o pe rapida Kuzne- 
țova care a acționat dezinvolt 
pe extrema stingă, reușind să

acolo nu mai puțin
efortul

înscrie pe 
de 7 goluri. Desigur, 
general al echipei a fost remar
cabil, sportivele noastre stră- 
dulndu-se să joace rapid, să 
deruteze masiva și aspra apă
rare adversă. Egalul cu selec
ționata Uniunii Sovietice re
prezintă o performanță șl in 
același timp o premisă pentru 
cîștigarea turneului 
țiile unei evoluții 
în partida cu <_. 
mane, programată

in condi
ivoluții superioare 
echipa R. D. Ger- 

sîmbătă,

Hristoche NAUM 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pao a •’-a)

SPADASINUL OCTAVIAN ZIDARII
Șl FLORETISTA AURORA DAN 

AU COMPLETAT BUCHETUL ROMÂNESC
DE TITLURI BALCANICE

Ca și în prima zi, prestația reprezentanți
lor țării noastre la cea de a XIII-a ediție 
a Balcaniadei d« scrimă programată în Ca
pitală a fost excelentă. Fotografia noastră 
l-a surprins pe spadasinul Octavian Zidaru 
(in asalt cu trăgătorul bulgar Dimităr Sto- 
ianov), campion balcanic pe anul 1980.

Citiți în pagina a 4-a cronica probe
lor de spadă și floretă fete, desfășu
rate în cea de a doua zi a competiției.

Una dintre fazele repetate ieri de tricolori : atac al mijlocașului 
la grămadă Mircea Paraschiv cu linia a treia — in acest cai 

Pompilie Borș (stingă) ji Enciu Stoica Foto : Vasile BAGEAC 
pregătirile decisive, pentru re
tușuri în ambele tabere- Așa 
cum, dealtfel, s-a intîmplat și 
ieri...

I-am reîntîlnit pe tricolori in 
Parcul copilului, unde antre-

și joc în condiții de angajare 
cu „adversarii”, în acest ultim 
rol aflîndu-se rezervele echipai.

Geo RAEJCHI

(Continuare in pag. 2-3)

FEDERAȚIA ROMANA DE LUPTE- 
LA VÎRSTA SEMICENTENARULUI
ții! Inimos și rodnic jubileu ui unui sport

care a reprezentat cu cinste România

pe toate meridianele globului

Se împlinesc 50 de ani de la înființarea Federației române 
de lupte și haltere, eveniment remarcabil, consemnat în 
istoria sportului românesc la 23 noiembrie 1930.

In țara noastră, luptele au vechi și puternice tradiții, ele s-as 
manifestat eu multe decenii in urmă, sub forma intrecerilor oca
zionale de trîntă, fiind practicate ca sport incă de la sfîrșitul 
secolului trecut, la început în cîteva centre din Transilvania șl 
Banat, apoi în București și, treptat, in diferite alte orașe ale 
țăriL Vechi file de istorie sportivă ne reamintesc că pasiunea pen
tru această disciplină a cucerit de multă vreme masele populare, 
întrecerile de lupte figurind in programul liber al petrecerilor din 
orele de destindere la serbările organizate cu prilejul zilei de 1 
Mai. Aceleași izvoare aduc nenumărate mărturii despre existența 
unor cluburi muncitorești, cu tradiție, care cultivau și încurajau 
activitatea competițională a sportului luptelor, organizînd con
cursuri interne și chiar internaționale.

înființarea Federației In 1930 șl a. 
filierea el ia „Amateur Wrestling 
Federation" din Londra șl la „Fede
ration Internationale Halterophile" 
din Parii (in 1931) determină un a- 
vint remarcabil pentru acea vreme.

CUM ÎNTREȚINEM, CUM FOLOSIM BAZELE SPORTIVE?
La Buzâu La Ploiești

ORA DE EDUCAȚIE FIZICA, PE... GHEATĂ PATINOARUL NU SE iNTREflNE CU... PROVERBE
Patinoarul artificial neacope

rit din Buzău, aparținînd Clu
bului sportiv municipal, șl-a 
deschis porțile. Evenimentul, aș
teptat cu nerăbdare de sute și 
sute de tineri buzoienl, a pro
dus satisfacție. începînd cu anul 
1977, cînd această frumoasă și 
utilă bază sportivă a fost dată 
în exploatare și pînă în pre
zent, patinajul și-a cucerit tot 
mai mulți adepțl, constituind 
astăzi principalul mijloc de di
vertisment și totodată sportul

cel mai îndrăgit de tineri acum, 
în perioada de iarnă-

Redeschiderea patinoarului a 
fost pregătită cu multă atenție. 
Pe lingă lucrările curente de 
întreținere — zugrăveli, vopsi
torii — au fost aduse acestei 
baze și unele îmbunătățiri 1* 
instalațiile de încălzire (s-a 
trecut de la încălzirea cu gaze

Gh. SORIN

(Continuare in oag 1-3)

în imediata vecinătate a mo
dernei săli de sport din Ploiești 
a fost dat in folosință în anul 
1976 un patinoar artificial des
coperit, prevăzut cu tribune, 
vestiare, cabinet medical, sta
ție de amplificare, magazie de e- 
chipament, grupuri sanitare etc. 
în plus, patinoarul din Ploiești 
beneficiază și de o mașină spe
cială de pregătit gheața, spre 
marea satisfacție a patinatorilor 
artistici și de viteză, și a ho- 
cheiștilor.

Patinoarul din Ploiești a fost 
pus și «1 de curind In funcțiu
ne în noul sezon. Am vi
zitat patinoarul și am fost 
plăcut impresionați de mo
dul în care se prezintă. Și 
aici, ca și la Buzău, adminis
tratorul bazei (Spiru Teodoridis) 
este 
care

un gospodar desăvîrșit. 
nu a omis nimic, astfel

Gheorghe ȘTEFANESCU

De (ă I grupări existente la Infim, 
țarea Federației se ajunge, in 1939, 
la 36 de asociații sportive afiliate. 
Dintre noile nuclee sportive do lupte 
sint menționate, pentru activitatea 
continuă, organizată pe care o des
fășurau s C.F.R. Timișoara, C.F.R. 
București, C.F.R. Oradea, Crlșana 
Oradea. Clubul sportiv muncitoresc 
Cluj, Olimpia Oradea, Jiul Petro
șani, Clubul sportiv muncitoresc Re
șița, Vuitorii TextTla-Lugoj, Sportul 
muncitoresc București ș.a. Apar șl 
primele rezultate bune obținute in 
competițiile internaționale, la cam. 
pionatele europene de la Roma 
(1934) luptătorul nostru Iosif Horvath 
reușind să se claseze pe locul 3 In 
întrecerile categoriei 52 icg. Va ră
mlne, insă, singura medalie din isto
ria sportului luptelor din țara noas
tră pînă tn 1944, anul Eliberării, care 
va însemna începutul profundelor 
transformări tn întreaga viață a țării, 
inclusiv tn mișcarea sportivă tn care 
luptele aveau să-și ci ști go repede un 
loc de frunte, fâctnd astfel ca faima 
de odinioară a unor trîntașl din 
satele Munților Apuseni, Munților
Vrancel, din nordul Moldovei și din 
Dobrogea, ciștigată In tîrgurl st iar
maroace, să capete. în noi file da

colonel
ALEXANDRU CRĂCIUNESCU, 

președintele F.R.L

(Citifi cronicile în pag. 2—3) (Continuare îs pag. 2-3)



In campionatul de polo Divizia „A“ la baschet masculin

V

RAPID ÎNVINGĂTOARE (8 7 cu Dinamo),
CRIȘUL ORADEA DOAR „REMIZĂ" (66 cu Voința)

Campionatul național de polo 
a programat ieri o etapă fur
tunoasă, care a dus si la schim
barea liderului. Așa cum an
ticipam. Rapid a așteptat cel 
mai mic „accident" al Grisului 
pentru a prelua șefia pluto
nului. Feroviarii, conform tra
diției meciurilor în bazinul Flo- 
reasca, i-au învins pe dina- 
movișiii bucureștenl, si cum 
orădenii nu au izbutit decît o 
„remiză" la Cluj-Napoca, echi
pa pregătită de Cornel Rusu 
B-a instalat in fruntea clasa
mentului. totalizînd maximum 
de puncte (8). Iată, pe scurt, 
relatări de Ia meciurile etapei 
a IV-a :

La București — o primă sur
priză : la capătul unei dispute 
interesante C.N. ASE a obtinut 
prima victorie. învingînd 
Progresul cir 6—5 (0—2. 
2—1, 2—1). Au marcat : 
ban 2, Stoeuescu 2. Mușat, Tău-

Tătaru, 
Io- 
V.

ambiționat să 
la centru, fără 
perspectivă, iar 

nu au apucat 
Au înscris pe

rimentați s-au 
joace nesfîrșit 
nici un fel de 
juniorii nici 
să__ joace !
rînd : V. Rus (s,n.) 0—1, Slăvei 
(s.n.) 1—1, Scher van 2—1, 
3—1, Rus (s.n.) 3—2, Rus 
Slăvei 4—3, Arsene 5—3, 
Popescu (s-n.) 5—4, Gaiță 
6—4 și 7—4, Rus 7—5,
8—5. Munteanu 8—6 și Nasta- 
siu 8—7. Arbitri : Al. Bădiță 
și R. Schilha.

pe 
2—1, 
Șer-

rici (ASE), respectiv 
Manea, Ion Gheorghe. A. 
nescu și Szerzo. Arbitri : 
Medianu și N. Nicolaescu.

A urmat meciul dintre Rapid 
și Dinamo, tribunele piscinei 
Floreasca dovedindu-se din nou 
neîncăpătoare fată de marele 
interes din jurul acestui der
by. Poloiștii de la Rapid au 
știut să folosească din plin ..a- 
vantajele*4 terenului redus, mai 
ales în defensivă, au contraata
cat eficace și au speculat la 
maximum numeroasele greșeli 
ale „senatorilor* (D. Popescu. 
Nastashi, Răducanu, Munteanu) 
din echipa campioană. cîști- 
gînd cu 8—7 (2—1, 1—2, 3—1, 
2—3). Vigoarea defensivei și
calmul în concretizarea situa
țiilor favorabile au permis „7*- 
lui giuleștean să obțină o vic
torie meritată. Dinamo a pier
dut din nou în acest campionat final dramatic. Oaspeții au de-'- 
pentru că jucătorii mal expe-

Olac 
3—3.

D. 
(s.n.) 
Olac

A. VASILÎU

La Cluj-Napoca : Voința — 
Crișul Oradea 6—6 (1—1, 1—2, 

3—0, 1—3). După cum se anti
cipa, partida dintre cele două 
formații a generat o dispută e- 
chilibrată, de mare luptă, cu un

La Buzău

ORA DE EDUCAȚIE FIZICA, PE... GHEAȚĂ
(Urmare din pag. 1)

ii cea cu brichete), de răcire a 
amoniacului (printr-o instala? 
ție de reciclare a apei), reușin- 
du-se astfel să se obțină sub
stanțiale economii la consumul 
de apă, de curent și de com
bustibil. în plus, administrato
rul bazei, Constantin Drăgan, 
un om de ispravă, aflat într-o 
continuă căutare privind intro
ducerea noului pentru buna 
servire a vizitatorilor bazei, a 
imaginat un sistem de lnterfon 
prin care a creat o legătură di
rectă între magazia 
de Închiriat și casele 
Cu ajutorul acestei 
biletele de intrare se 
numai în funcție de 
lltățile din magazie.

Ca și în sezonul trecut șl ln 
acesta activitatea pe gheață se 
va desfășura non-stop. Au fost 
rezervate ore pentru antrena-

cu patine 
de bilete, 
instalații, 

eliberează 
disponibl-

mentele tinerilor patinatori ar
tistici ai Clubului sportiv șco
lar, au fost rezervate ore (de 
3 ori pe săptămînă) pentru cen
trul de inițiere în patinaj (anul 
trecut 200 de absolvenți), au 
fost rezervate ore pentru elevii 
școlilor generale (1, 2, 11, 12, 
15) și ai liceelor (de Chimie, in
dustrial, nr. 1, 4 și pedagogic). . 
toate aflate In apropierea pa
tinoarului și ai căror profesori 
de specialitate au convenit cu 
administrația bazei (la sugestia 
acesteia) ca orele de educație 
fizică să se facă pe gheață (in 
condiții materiale foarte avan
tajoase). Iată o măsuri, bună, 
pentru care administrația pati
noarului merită toate felicitări
le. Șl aceasta cu atît mai mult, 
cu cit nu a 
rele public, 
vat ore de 
17—21, iar 
toată ziua.

chis scorul în min. 6 și au con
dus cu 3—2 în finalul reprizei 
secunde. Clujenii au revenit pu
ternic, au înscris de trei ort 
consecutiv și s-au distanțat la 
5—3. în ultima parte a partidei, 
orădenii, cu o pregătire fizică 
superioară, au trecut la „cirma" 
jocului, au refăcut handicapul 
și au preluat conducerea in 
min-26 cu 6—5. Gazdele au iz
butit, totuși, să egaleze, ba chiar 
au avut atac cu superioritate 
numerică, ratat însă (așa cum 
au mai făcut anterior de patru 
ori). Au înscris : 
0—1, CI. Rusu 1—1 
Gyarfas 2—1 (s.n.), 
Costrăș 2—3 (s.n.),
3—3 (4 m), CI. Rusu 4—3, R. 
Rusu 5—3 (4 m), Gordan 5—4, 
Gordan 5—5, Fejer 5—6 (s.n.), 
CI. Rusu 6—6 (4 m). Arbitri : 
D. Paraschivescu (București) 
și V. Burdea (Cluj-Napoca).

Clasament : 1. Rapid 8 p ; 2. 
Crișul 7 p ; 3. Dinamo 4 p ; 4. 
Voința 3 p ; 5. C.N. ASE 2 p ; 
6. Progresul 0 p-

Garofcanu 
(4 m),

Fejer 2—2, 
CI Rusu

La Ploiești

fost uitat nici ma- 
căruia i s-au rezer- 
patinaj zilnic, intre 
duminica aproape

PATINOARUL NU SE ÎNTREȚINE CU... PROVERBE
(Urmare din pag. 1)

îneît atit sportivii cit șl tinerii 
patinatori veniți la „orele de 
public" să se simtă dt mai 
bine, să petreacă orele de des
tindere în cea mai plăcută am
bianță. Am invitat pe adminis
tratorul bazei să ne împărtă
șească opiniile sale in privința 
felului cum își desfășoară ac
tivitatea sportivii de la patinaj 
artistic, de la patinaj viteză, 
precum și cei de la hochei.

„în general — ne-a spus — 
sînt tineri disciplinați, antrenorii 
acestora supraveghind Îndea
proape activitatea copiilor, 
atît pe gheață cit șl in vestia
re. Anul trecut am avut ne
mulțumiri doar din partea pa-

tinatorilor de viteză, foarte 
neastîmpărați. Aceștia au de
gradat vestiarul care ni s-a re
partizat, erau mai tot timpul 
gălăgioși, lăsind pretutindeni pe 
unde treceau urme ale dezordi
ne! și murdăriei. Am vorbit cu 
antrenorul lor, prof. Adrian 
Ciobanu, solieitîndu-1 să-și su
pravegheze mai îndeaproape 
sportivii. La obiecțiile mele, to
varășul Ciobanu mi-a răspuns 
intr-un mod curios : „Ai văzut 
vreodată babă frumoasă și co
pil cuminte ?“ După care a înăl
țat din umeri și m-a lăsat ... 
vorbind. Ar fi de dorit ca mă
car în acest sezon, lucrurile să 
se schimbe și in rindul tineri
lor sportivi de la patinaj vite
ză".

FEDERAȚIA ROMANA DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

Istoria sportivă, străluciri do aur, ar
gint ți bronz.

In noile condiții de dezvoltare, 
progres șl afirmare Internațională 
create de partidul șl statul nostru 
întregii mișcări sportive, luptătorii ro
mâni pornesc ți el cutezători sâ cu
cerească laurii victoriilor In cele mal 
Importante competiții ale lumii. Prin 
talent $1 dăruire, ca urmare a unei 
pregătiri intense, animați de puter
nica dorință de a reprezenta cu 
cinste șl demnitate culorile țârii, lup
tătorii noștri au reușit, de-a lungul 
anilor, sâ colecționeze un număr hn- 
Craslonant de titluri șl medalii, școa- 

i românească creată In această 
disciplină de specialiști de reputație 
mondială fiind astăzi unanim recu
noscută șl prețuită In lumea întreagă.

tneercind sâ recapitulăm acest bi
lanț, vom începe prin a reaminti câ, 
Incepind din 1952, luptele au cuce
rit pentru sportul românesc 24 de 
medalii olimpice, numele Iul Dumi
tru Plrvulescu, Gheorghe Berceanu, 
Nieolae Martinescu șl, recent, Ștefan 
Rusu fiind înscrise pe tabelul de o- 
noere al campionilor acestor întreceri 
de amploare șl importanță deose
bite. Ne mlndrlm, desigur, cu fap
tul că laptele au cucerit la edițiile 
l.O. disputate din 1952 șl plnă acum 
cel mal marc număr de puncte 
(174,25), situindu-se astfel pe pri
mul loc Intre disciplinele cere au con
tribuit la prestigioasa reprezentare a 
României in arena olimpică.

In palmaresul' luptătorilor români 
stnt înscrise șl multe alte perfor-

manțe de valoare, cum ar fi : 53 de 
medalii cucerite la campionatele 
mondiale, 90 ta campionatele euro- 
pene, 15 la Intrecerllie mondiale ale 
Juniorilor, 24 ia cele continentale, 23 
la Jocurile Mondiale Universitare. Ca 
șl la Roma, MQnchen șl Moscova, 
unde sportivii noștri au primit laurii 
olimpiei, In sălile din Yokohama, 
Toledo, București, Mar del Flata, 
Edmonton, Teheran, San Dl eg o. Tam
pere, Manchester, Essen, Minsk, 
Istanbul, Sofia, Berlin, Katowice, 
Helsinki, Frlevidza ș.a. drapelul de 
stat al României a fast înălțat tn 
cinstea marilor victorii obținute do 
acești bravi volnici din Carpați, spor
tivi de ezcepfie, talente deosebite, 
exemple de dâruire, pasiune și mo
destie. Sint multi acești sportivi 
minunați cărora li se cuvine și la 
acest moment aniversar omagiul nos
tru pentru frumoasele pagini pe care 
le-au scris In istoria sportului româ
nesc. l-om citat pe campionii olim
pici. Sâ amintim Insă, cu aceeași 
prețuire, șl alte nume : Va lor iu Bu- 
kzrea. Ion Cernea, Ion Baeiu, Slmlon 
Popescu. Nicu Gingâ, Constantin 
Alexandru, Ion Dradco... Lor, șl mul
tor altora pe care numai spațiul ti
pografic nu ne îngăduie sâ-l așezăm 
ta continuare, alături de marii per
formeri ai luptelor, le datorăm cele 
peste 230 de medalii cucerite la cele 
mal Importante întreceri Internationale 
ale ultimelor decenii.

Dar, ca să se ajungă aici, ca să 
poată fi deplin valorificat talentul 
Krptătortior fruntași, ou fost necesare 
preocupări susținute pentru dezvol
tarea continuă a acestui sport.

20 (prin telefon), 
a doua a turneului 

,.A“ — grupa
— la baschet 
desfășurat

Rezultate :
— I.C.E.D.

BRAȘOV, 
Și în ziua 
divizionar . 
lorică 1—6 
culin s-au 
interesante.

STEAUA 
REȘTI 115—83 (62—39). 
norii steliștilor nu l-au 1 
pe Oczclak, pentru a-1 
naja în vederea viitoarelor 
partide. în schimb. M. Cîmpea- 
nu a folosit întregul lot al 
I.C.E.D.-ului. rodindu-și astfel 
jucătorii pentru meciurile de
cisive ale clasamentului locu
rilor 3—6. în întîlnirea de
joi, campionii au făcut o re
petiție înaintea meciului de du
minică. cu Dinamo, tinerii lor 
baschetbaliști părînd a se in
tegra din ce în ce mai bine în 
concepția de joc a echipei.

I.C.E.D., după ce a pierdut, în 
ajun, partida cu C.S.U. Brașov 
(nu din vina jucătorilor, ci a 
arbitrilor Fr. Took și I. Geor
gescu, care au greșit flagrant 
pe parcursul întregului meci) 
a dat o replică viguroasă, ofe
rind, alături de învingători, 
un apreciat spectacol sportiv.

Au marcat : Ermurache 17, 
Zdrenghea 6, S cariat 6, Pîrșu 
4, Cernat 12, Căpușan 20. Op- 
șitaru 21, Netolitzehi 5, Bră-

va- 
mas- 

meciuri

BUCU- 
Antre- 
utilizat 

L me

BALCANIADELE DE BASCHET
IN ANUL 1981

ca În
de bas- 
se des-

Recent s-au' stabilit 
trecerile Balcaniadelor 
chet de anul viitor să 
fășoare astfel : seniori : 16—20 
septembrie, în Bulgaria ; se
nioare : 18—20 decembrie, in 
România ; juniori : 12—16 au
gust, ln Bulgaria; cădeți (juni
ori II): 5—9 august, in Gre- 
gia ; junioare : 1—3 august, în 
Iugoslavia. De menționat că în 
1981 se dispută pentru prima 
dată campionatul balcanic pen
tru cădeți ; scopul organizării 
competiției la această categorie 
de vîrstă este verificarea re
prezentativelor care vor lua 
parte, în același an, la cam
pionatul european rezervat a- 
cestei categorii de juniori

Incepind de azi, la Dinamo

TREI ZILE CU IMPORTANTE CONCURSURI Df IURTE
Așadar, azi, după festivitatea 

prilejuită de aniversarea a 50 
de ani de la înființarea Fede
rației române de lupte (sala 
de festivități a clubului Dina
mo, de la ora 10,30), în sala 
Dinamo se dă startul în tur
neul final al Diviziei de lupte 
greco-romane. 
programate de

Pentru acest 
competiției pe 
lificat următoarele formații : 
Dinamo, Steăua, C.S.M Meta
lul Rădăuți, L.C. Dacia Pitești, 
Aluminiu Slatina, C.F.R. Timi
șoara, C.S.M. Suceava și Pro
gresul Brăila. Cunoscută fiind 
valoarea componenților echipe
lor participante, se poate apre
cia că lupta pentru primele 
locuri se va da intre multipla 
campioană, Dinamo (dispune

întrecerile 
la ora 16. 
ultim act 

echipe s-au

sînt

al
ca-

de cel mai valoros lot), Stea
ua, C.S.M. Metalul Rădăuți, A- 
luminiu Slatina și Dacia Pi
tești.

întrecerile de lupte greco- 
romane continuă simbătă dimi
neața, iar după-amiază (ora 
16), după încheierea festivită
ții de premiere la stilul greco- 
romane, se va da startul in 
întrecerile de lupte libere. Con
cursul de „libere" se va des
fășura după sistemul turne
elor individuale (fiecare cu 
fiecare), intre luptătorii clasați 
pe primele șase locuri ln tur
neele anterioare, iar pe baza 
punctelor acumulate de com- 
ponențti diferitelor secții se va 
alcătui clasamentul pe echipe. 
Concursul de libere se încheie 
duminică la prînz.

LA VÎRSTA SEMICENTENARULUI
PALMARES

Jocuri Olimpice 
Campionate mondiale 
Campionate europene 
Campionate mondiale (j) 
Campionate europene (j} 
Universiade

potential ridicat șl 
programul Jocurilor

Aur Argint Bronz
4 7 13

13 20 22
20 29 41

5 5 S
6 8 10
4 8 11

cu 
ln

Sâ spunem, printre altele, că_r_______ r
prezent există 77 da secții la greco- 
romane ți 66 la libere eu activitate 
de nivel republican, precum multe 
altele care î?i desfășoară acțiunile 
competiționale pe plan focal fi Ju
dețean. După cum, este important de 
subliniat faptul că a crescut conside
rabil numărul sportivilor clasificați - 
pasțe 5000 la greco-romane și aproa
pe 4000'~1a libere — pe lingă cen
trele cu mai veche tradiție, dezvoltin- 
du-se altele noi ; la Rădăuți, lași, 
Pitești, Constanța, Galați, Buzău, 
Drobeta-Tr. Severin ș.a. S-a ajuns 
astfel ca sportul luptelor să fie larg 
răspîndit și practicat în toate Jude
țele țârii.

Aplicînd consecvent orientările sta
bilite de partid, prețioasele indicații 
ale tovarășului NÎCOLAE CEAUȘESCU 
referitoare la crearea condițiilor de 
reprezentare cît mai prestigioasă a 
sportului românesc pe plan inter
național, la sprijinirea prioritarâ a

Ș-a.

disciplinelor 
cu pondere 
Olimpice, Consiliul Național pentru 
Educație Fizică șl Sport a acordat o 
atenție deosebită luptelor, tuturor 
acțiunilor initiate de Federația de 
specialitate, atît In domeniul activi, 
tâții de masâ, cit și In cel al per. 
formanței.

Nu putem insă uita câ au existat 
și destule neimpliniri, câ nu întot
deauna rezultatele obținute s-au ridi
cat la nivelul condițiilor șl al aștep- 
târilor, îndeosebi la luptele libere.

Activul Federației române de lupte, 
cadrele de specialiști, sportivii frun
tași, toți cei care au pus șl, fără 
îndoială, vor pune umărul și sufletul 
pentru dezvoltarea sportului luptelor, 
pentru eliminarea tuturor deficiențe
lor, se angajează plenar să facă to
tul pentru a ridica pe noi culmi 
acest minunat sport al luptelor, pen
tru gloria sportivă a patriei noastre 
socialiste — ROMANIA.

nișteanu 8, V. Ion 16, res
pectiv Berceanu 20. Mihai 12, 
Mihalcca 8. Petrov 20. Carpen 
3. Rptaru 10. Voicu 8, Pogo- 
naru 2.

C.S.U. BRAȘOV-RAPID BUCU
REȘTI 70—72 (40—35). Un meci 
foarte echilibrat, în care ambele 
echipe nu s-au putut desprinde 
decisiv. A fost o partidă aplau
dată de multe ori la „scenă 
deschisă", cu dese răsturnări 
de scor și cu un final capti
vant, în care fiecare dintre for
mații a condus cu cite un punct, 
în ultimele secunde, Plămadă 
a transformat două aruncări li
bere, aducînd victoria ferovia
rilor. Au înscris : Gh. Dumitru 
27, Bulancea 21, Plămadă 13, 
Țurcanu 6, Bradu 3, Vintilă 2 
pentru învingători, respectiv 
Hegyesi 19. Moraru 19, Mari
nescu 14, Benedek 10, Kriszbai 
7, Flandra 1.

DINAMO BUCUREȘTI — 
FARUL CONSTANȚA 123—63 
(58—32).

Poul IOVAN
20 (prin telefon). în 
s-au desfășurat, joi, 
etapei a doua a pri- 

gru-

SIBIU, 
localitate 
meciurile 
mului turneu din cadrul 
pei valorice 7—12 a Diviziei 
„A". Rezultatele :

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — UNIVERSITATEA

au 
al 
la

Sportul popicelor are un 
nou și important eveniment 
săptămînă aceasta, turneul fi
nal al „Cupei campionilor eu
ropeni", care se desfășoară, in
cepind de azi și pină duminică, 
în Cehoslovacia, la Bratislava. 
La confruntarea continentală a 
echipelor campioane participă 
și două formații românești: 
Voința Tg. Mureș (campioană 
feminină pe 1979 și 1980) și 
Aurul Baia Mare (cîștigătoarea 
titlului în 1979). Echipele noas
tre se prezintă la întrecerile de 
la Bratislava cu un palmares 
remarcabil: Voința a cucerit 
trofeul cu trei ani în urmă, iar 
Aurul a obținut medalia de 
bronz anul trecut, la Budapesta.

Antrenorii celor două echipe
— maestra emerită a sportului, 
Margareta Szemanyi (Voința) și 
Roger Cernat (Aurul) — 
deplasat la turneul final 
C.C.E. echipe bine puse
punct. Atît Voința, cît și Aurul 
conduc în clasamentele Diviziei 
„A"; mureșencele au in 8 jocuri 
o singură înfrîngere, iar băi- 
mărenii din 7 meciuri n-au 
pierdut nici unul. La ultimele 
antrenamente controlate, pe o 
arenă... neutră (Voința, din 
Capitală), componenții celor 
două sextete au reușit rezulta
te bune, ca de pildă Enikii Fe- 
kete 423 p d, Ana Szabo 422. 
Eva Chețeanu 405, Mari’a Luca 
401, respectiv Alexandru Nas- 
zodi 880, Ion Biciușca 879 
Gheorghe Scholtes 875.

La Bratislava se vor întrece 
următoarele formații: FEMININ
— S.V. Mayr Melnhof Frahn- 
leiten (Austria). K.V. Alt. Hei
delberg (R.F.G.). Ferencvăros 
Budapesta, K.K. Finspang Eken 
(Suedia). K.K. Rijeka (Iugosla
via), Moravska Slaviâ Brno 
(Cehoslovacia) și Voința Tg. 
Mureș; MASCULIN — K.S.K. 
Erlach (Austria), K.C. Rot-Weiss 
Sandhausen (R.F.G.), A. S.

Si

TIMIȘOAR 
După o r- 
brată (rm. 
sfirșitul < 
acumulat i 
mai două 
evoluat ma 
rea lor si 
alizat 23 d< 
mai opt a 
continuare, 
nat de ech 
Au înscris 
18, Barna 
9, Mate 8, 
respectiv C 
12, Murăres 
dreikovits

URBIS BL' 
BIU 83—69 
surpriză pr 
bei compor 
re și-au s 
precum și 
prestat de 
eenco și C 
condus par 
rie meritat 
eenco 30, 
gu 13, PoK 
Mitrică 2, 
Martinescu 
8, Tonca 4. 
Takacs 2, <

Ilie
DINAMO 

LITEHNICj 
IAȘI 75—5<

Kronenbour 
ța), K.K.
(Suedia), c 
ei. Ferer 
S.K.C. Bri 
Fortuna B 
komotiv C< 
hoslovacia)

I

RUGI
(Urmi

Participare* 
a fost vizii 
tea să fie 
pă ședința 
Paraschiv, 
tativei. Ne 
jucăm dum 
ultimul tur 
Anglia! Ne 
dată, în fa 
ale cărui 
înaripat ini 
pentru a r 
împlinirea 
primul sui 
autorizatul 
vînt gînde 
tori. Increi 
prii, optirr 
însă lucid, 
tin și Con« 
tre interna 
vizită boga 
duminică 6 
părea, mai 
realizabil), 
ze opiniile 
pa Franței 
foarte red 
Rives sau 
locuitorilor 
ția unei n 
mare — ei 
a fi menț

Cură balneară și t

ia BĂILE HERCULANE
în această perioadă, cele două stațiu 

se de sănătate, oferă condițiile dorite p 
odihnă.

Pentru una din cele două stațiuni pot 
medicului balneolog, cei cu afecțiuni reu 
afecțiuni ginecologice, neurologice perifer 
ție și metabolism.

Iată cîteva argumente :
S factori naturali de cură eu o in 

peutică.
0 instalații și proceduri moderne de tra 
0 personal medical cu înaltă calificare 
0 aplicarea in diferite tratamente a r< 

românești BOICIL, FELL AMAR, GE 
și practicarea cu succes a acupuncturii

0 bazele de tratament și diagnostic : 
telurile în care veți locui.

La Herculane și Felix se poate efectua 
greabil.

Pitorescul zonelor ln care sint situate 
țâre, posibilitățile de agrement din care 
excursiile' și drumețiile in împrejurimi s 
tive care pot cintări mult ln alegerea p< 

în aceste zile, bilete pentru cele două 
la agențiile și filialele Oficiilor județe 
cum și la Comitetele sindicatelor din 1 
stituții.
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(38-42). 
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:orenii au 
de nu- 

ienii au 
de valoa- 
te au re- 
tă de nu- 
ilor. în 
it domi- 
j-Napoca. 
9, Roman 
12. Dăian 
lerbert 2. 
7. Minzat 
. 8, On- 
lorea 4. 
C.S.U. ȘI- 
O mare 
auza sla- 
nilor, ca- 
dversarii, 
■ului bun 
11 Osa- 
are și-au 

o victo- 
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14, Nea- 
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14, Vulc 
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a), Lo- 
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la Mare.

CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIILOR 

AUTOMOBILISTICE 
BALCANICE

La Călimănești s-a desfășurat 
recent cea de a Vil-a Confe
rință a organizațiilor automo
bilistice balcanice cu participa
rea reprezentanților organizați
ilor U.A.B. (Bulgaria), ELPA 
(Grecia), ACR (România), 
TTOK (Turcia) și AMSJ (Iu
goslavia).

în cadrul lucrărilor conferin
ței — desfășurate într-o atmos
feră de prietenie, colaborare și 
bună înțelegere — s-au discu
tat o serie de probleme pri
vind extinderea relațiilor în 
domeniul automobilismului, tu- 
rismulul-auto, sportului auto
mobilistic și kartingului. Cu 
acest prilej au fost examinate 
activitățile desfășurate de or
ganizațiile automobilistice bal
canice cu privire la asistența 
tehnică rutieră, prestațiile teh
nice în folosul turiștilor auto
mobilist!, siguranța și educația 
rutieră, asistența juridică, 
schimbul reciproc de informa
ții, economisirea de carburanți, 
protecția mediului înconjurător 
etc. Informările prezentate de 
șefii delegațiilor la conferință 
(prezidată de Neagu Cosma, 
prim vice-președinte al A.C.R.) 
au confirmat progresul real al 
organizațiilor automobilistice 
din Balcani în toate domeniile 
de profil și dorința fermă do 
continuare a colaborării și co
operării inter-balcanice.

La încheierea lucrărilor, Con
ferința a acceptat invitația. 
ELPA ca cea de a VIII-a reu
niune balcanică să aibă loc în 
Grecia în cursul anului 1981.

Antrenorul Em. Hașoti

dosarul44 restanțelor

NOȘTRI SÎNT DECIȘI
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și spun deja multe lucruri fru
moase despre Fauvel sau Bu
chet, ca să nu mai vorbim de 
puternicul Wolff, despre care 
presa franceză a scris recent 
deosebit de lăudabil**. Dumitru 
Alexandru promite să facă un 
„meci mare**, fiind convins eă 
lși va aduce și acum contribuția 
la un rezultat favorabil, la fel 
ca în urmă cu patru ani, cînd 
s-a numărat printre autorii e- 
seurilor românești. Ăuzindu-1, 
loan Simion, Marian Aldea și 
Sorin Fuicu surîd : și-au pro
pus și ei să marcheze I Știu 
însă că gîndul lor se poate îm
plini numai prin jocul întregii 
formații.

„Victoria poate fî numai a re
cunoscutului spirit de echipă al 
rugbyștilor noștri", susțin cei 
doi antrenori ai naționalei, cu 
realismul care exprimă cel mai 
convingător starea de spirit a 
reprezentativei României.

*
PARIS, 20 (prin telefon). E- 

chipa de rugby a Franței a in
trat în febra meciului de la 
București. Astăzi după-amiază 
21 de jucători, cei 15 titulari a- 
nunțați și cele 6 rezerve, se 
vor reuni la Reuil, în periferia 
Parisului, acolo unde Federația 
franceză lși adună loturile, de 
fiecare dată, în preajma marilor 
evenimente. Desigur, Jean 
Descîaux, Jcan Pigufi și Michel 
Celaya, responsabilii echipei 
caută cele mai bune so
luții pentru indisponibilități
le ivite în ultimul moment, 
la nivelul înaintării. Se pun to
tuși multe speranțe în aportul 
cunoscuților rugbyști Jeau 
Pierre Fauvel și Erieh Buchet, 
care vor fi chemați să-i Înlo
cuiască pe consacrații Rives și 
Joinel. Vor reuși ei în dificila 
lor misiune? Asta rămîne de vă
zut. Cuvinte bune se spun și 
despre tînărul (20 de ani) Jean 
Paul-Wolff, un înaintaș deose
bit de robust, care a debutat 
cu succes în meciul cu echipa 
Uniunii Sovietice și pare sortit 
unei lungi cariere internaționa
le, mergînd pe linia celebrilor 
înaintași produși de clubul de 
rugby din Beziers. Dacă In pri
vința înaintării rămîn destule 
semne de întrebare, în ceea ce 
privește treisferturile se poate 
îndreptățit spera că ele vor fi 
In măsură să dezvolte un joc 
spectaculos, specific școlii fran
ceze. Pentru că oricînd Ber- 
tranne, Mesny, Bustaffa sau 
Vivies sînt capabili de a produ
ce adevărate... focuri de artifi
ciu.

Echipa Franței va sosi la 
București, pe calea aerului, 
sîmbătă la ora prînzului.

I
I
I
I
I
I
I
I
i
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
i
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MILRCIIIII, PARCA „POLI * LRA CAMPIOANA
„Poli" Timișoara din meciul 

cu Universitatea Craiova, cam
pioana țării, n-a mai semănat 
nici pe departe cu... „Poli" din 
meciul cu fotbaliștii hunedo- 
renl. Nici urmă de schematism 
— lacună incriminată de Du
mitra (unul din marii absenți 
miercuri, alături de Păltinișan), 
nici urmă de haos și precipi
tare în jocul formației timișo
rene. De astă-dată, mișcarea 
amplă în teren, precum și răb
darea de a construi au fost 
atu-urile majore în jocul lui 
„Poli", care au permis „pie
selor grele", Dembrovschi, Ne- 
delcu și Anghel, să evolueze 
foarte aproape de nivelul ma
xim al posibilităților lor, să 
dea culoare și nerv Întregului 
angrenaj. Acționtnd astfel, ca 
un „11“ omogen, animat de un 
spirit ofensiv remarcabil, ECHI
PA a făcut să se treacă ușor 
peste improvizația (forțată de 
împrejurări) din cuplul stope
rilor, pentru prima oară, 
miercuri, în formula Șerbănoiu- 
Manea.

Nu-i lipsită de adevăr apre
cierea potrivit căreia Univer
sitatea a avut, de astă-dată, cu 
precădere în primele 45 de 
minute, o comportare modestă, 
DEPARTE DE RENUMELE EI; 
doar parțial motivată de ab
sența celor trei jucători-trico- 
lori, Beldeanu, Negrilă, 
cleanu. Pentru că este 
DREPTUL 
PENTRU 
ȚARII SA

Ți- 
DE-A 

INADMISIBIL 
O CAMPIOANA A 
SE COMPORTE AȘA

CUM A FACUT-O ÎNTREAGA 
PRIMA REPRIZA ! Parcă lip
sită de vlagă, incapabilă de o 
replică, cit de cit lucidă, în 
momentul posesiei mingii. Cau
zele ? înainte de toate, incapa
citatea liniei mediane de a face 
coerent jocul echipei, de a 
asigura legătura între apărarea 
imediată și trio-ul din față. Cu 
atît mai mult se impunea, cre
dem. prezența lui Geolgău (va
lid) in echipă, din primul mi
nut. Cînd Oblemenco și Oțet 
l-au 
ună 
tîrziu. Craiovenilor nu le mai 
rămăseseră resurse decît pen
tru cîteva.. contraatacuri.

„Paranteza Universitatea Cra
iova" fiind încheiată, rămîne 
intact MERITUL Politehnicii 
Timișoara. Acela de a fi reușit 
o prestație superioară. în po
fida indisponibilităților și a 
unei precare stări de spirit cau
zate de poziția ei în clasament. 
Undeva, la subsolul - - - - 
A. Acum, grație 
puncte, acumulate 
că pînă miercuri, 
cat multe trepte, 
aer mai proaspăt 
du-și, sperăm, necesara liniște 
interioară ; suportul moral care 
să-i înlesnească, pe viitor, evo
luții constant bune, potrivit cu 
realele ei posibilități și cu — 
de ce să n-o spunem ? — pres
tigiul cucerit prin eliminarea 
celebrei Celtic din Glasgow.

introdus în teren (împre- 
cu Irimescu), era prea

Diviziei 
celor patru 
de dumini- 

„Poli" a ur- 
respirînd un 
și recîștigîn-

Gheorghe NICOLAESCU

ÎN ȘASE PUNCTE DESPRE 
MECI CU ȘASE GOLURI...

1) Partida de la Iași, de o 
spectaculozitate rară, putea fi 
dștigată și de Steaua și de 
Politehnica. De Steaua, pentru 
că, pînă la pauză, ea putea 
conduce chiar cu 4—2, ta min. 
42, Marcel Răducanu, scăptad 
singur spre poartă, neputtad fi 
oprit decît prlntr-un placaj ca 
la rugby de C. Ionescu. De 
Politehnica, pentru că a do
minat cu autoritate ta repriza 
secundă, dominare Încheiată cu 
un voleu al lui Costea, parat 
foarte greu de lordache 
penultimul minut de joc!

2) Cel mai bun jucător al 
Stelei a fost Marcel Răducanu. 
De mult — și pe Răducanu cel 
ce semnează aceste rinduri l-a 
văzut jucînd de cînd stelistul a- 
vea 13 ani — nu a mai evo
luat in campionat cu o așa 
dezinvoltură. Ar fi meritat 9 
sau chiar 10, dar a fost notat cu 8, 
deoarece la faultul Iul Muntea- 
nu, din min. 35, a ripostat ne
sportiv. Marcel, Împotriva că
ruia destui fundași lși— ascut 
crampoanele, trebuie să nu uite • 
că — spre a lua cel mai sem
nificativ exemplu — Dobrta 
n-a făcut niciodată așa ceva 
intr-o viață de jucător—

3) Echipa ieșeană joacă bine 
faza de atac, ta care Cloacă 11

In

„macină" cu tenacitate pe fun
dașii centrali adverși, iar Coraș 
se dovedește a fi deosebit de 
inspirat și eficace. In apărare 
există însă două puncte slabe: 
Anton șl Munteanu. Remarca
bil travaliul lui Simionaș la 
cei 30 de ani ai săi și sur
prinzător de bună evoluția fun
dașului Oprea.

4) Steaua a avut la Iași, o 
primă repriză de excepție. Ti
nerii ei jucători Minea, Jurcă, 
Rotar „cresc" de la meci la 
meci. Formarea unui „11“ pu
ternic cere insă răbdare și 
multă, multă muncă

5) Fără „probleme", cele șase 
goluri ale meciului. Jurcă și 
Coraș au înscris orientindu-se 
bine In condițiile grele ale te
renului, urmărind mingi opri
te In băltoace și... neurmărite 
de fundași.

8) Foarte grea misiunea ar
bitrului Cenea, dar el singur 
„și-a făcut-o" și mai grea re
fuzând ieșenilor un PENALTY 
CLAR, sancționînd, pe de altă 
parte, diferit abateri de ace
eași natură...

Laurențiu DUMITRESCU

LOTCPRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȚI ALES PRONOSTICURILE I
Printre cel mal recențl perfor

meri al atractivului sistem de joc 
Pronosport se numără șl Eugen 
Florescu din comuna Bucecea, 
care la concursul din 19 octom
brie a obținut la categoria l pe 
un buletin achitat 100%, frumoa
sa sumă de 50.000 lei. Iată pro
nosticurile lui pentru concursul 
din 23 noiembrie 1900 :

L A velita o — Ascoli 
n. Bologna — Napoli

Brescia. — Torino 
Cagliari — Roma 
Como — Fiorentina 
Juventus — Inter 
Pistoiese — Perugia 
Udlnese — Catanzaro 
Vllt Vaslui — F.C. C-ța. 
Oltul Sf. Gh. — GL Blstr. 
FL Moren! — Rapid Bue.

in. 
rv. 
v.

VL
vn.

vm. 
IX.
X.

XL
XII. Rulm. Al. — C.S. 
XHL Min. M.N.

1
1 

x, 1
> 

xî 
X 
Xi.

1
1 
1

Ttrg. 1, x, 1
F.C. Bill. 1

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi 21 noiembrie 1980, se tele
vizează In direct tnceptnd de la 
ora 18,25.
CIȘ TI GURILE TRAGERII LOTO 

DIN 14 NOIEMBRIE 1380
Cat 1:1 variantă 100% (auto

turism Daca 1S00) șl 2 variante 
25% a 17.500 lei ; cat 2 : 5,75 a 
15.966 lei ; cat 2 : 15 a 6.120 lei ; 
cat 4 : 23,50 a 3.907 lei ; ’ *
117,75 a-------- ‘
299 led ;

___ _ ______ ; cat. 5:
780 lei ; cat « : 207,26 a 
cat X : 1.884,75 a 100 let
la categoria 1 : 132.421Report 

lei.
Autoturismul „Dacia 1300” de la 

categoria 1, realizat pe un bilet 
jucat 100*/», a revenit participan
tului GHEORGHE DAROCZ din 
SL Gheorghe.

AM INVAȚAT DE LA SILVIU PLOESTEANU
— Stimate tovarășe Hașoti, 

sînt antrenori mici la echipe 
mari, după cum sînt antrenori 
mari la echipe mici ; pe ' 
altă parte se mal spune 
unii antrenori fac echipe, 
alțl antrenori sînt ei tăcuți 
echipe. Neintenționînd să 
pun cu orice preț o etichetă 
mai mult sau mai puțin po
trivită, am auzit totuși că 
dumneata faci o nouă echipă 
de fotbal a orașului Constan
ța. E adevărat 7

EM. HAȘOTI : Intr-un 
adevărat.

REP : 
devărat1

EM. H. : 
sînt cam 
nume. Deci, 
mida e aceeași...

REP : șl atunci, în care sens 
e adevărat ?

EM. H. : Cărămida e aceeași, 
dar construcția va fi alta. Ma* 
solidă, mal bine Înfiptă in pă- 
mlnt, să reziste la cutremurele 
Diviziei A.

REP : Șl asupra elementului 
de construcție, asupra „cără
mizii", nu se acționează ta nici 
un fel la F.C. Constanța? Altă 
Întrebare : care sînt princi
piile dumitale de construcție
— sau de reconstrucție — a 
unei noi echipe de fotbal a 
Constanței 7

EM. H. : Am un singur răspuns 
pentru ambele întrebări : proble
ma nr. 1 este SCHIMBAREA RA
DICALA A MENTALITĂȚII FA
ȚA DE MUNCA — cheia-cheilor 
progresului 1 —, față de pregăti
rea In teren șl in afara lui ; pro
blema nr. 2 — modernizarea con
dițiilor de pregătire, premisă •- 
blectivă fără de care nici nu te 
poți ghidi că ai șanse să faci 
ceva ca lumea.

REP. : stimate tovarășe Ha
șoti, în plină actualitate — 
stimind admirația multora — 
se află un fost coechipier " 
al dumitale, de la marea 
chlpă a Steagului roșu 
altădată, Nicolae Proca. Clnd- 
va — un fotbalist de nădejde, 
azi — un antrenor de nădej
de. Despre dumneata se spun 
cam aceleași lucruri. „Hașoti
— un jucător pe care te ba
zai, Iar azi un antrenor pe 
care poți pune tot temeiul". 
O fi adevărat, nu 7... Proble
ma este însă alta: nu crezi că 
mult regretatul Silviu 
eșteanu, un 
tr-o bucată, 
sensibilitate 
cela șl timp 
dalist, deci_______ ______
viu Ploeșteanu a știut să vă 
aleagă, șl să vă formeze — 
ca oameni șl ea jucători — 
șl apoi să vă unească Intr-e 
formație foarte puternic lega
tă moral șl fotbalistic 7

EM. H. : Cum să vă răspund 
mal limpede 7... Tot ce știu eu 
azi in fotbal, știu de la mult iu
bitul nostru Silviu PIceșteanu ! 
Am mal Învățat, poate, ceva dina
mică modernă, dar fotbalul șl o 
menia fotbalului, de la nea Sil
viu le-am învățat.

REP. : Mai concret, ce-ai în
vățat dumneata de la Silviu 
Ploeșteanu 7

EM. H. : Că in fotbal trebuie să 
ai : 1) Măsură — 2) Bun simț — 
3) mimă — 4) Caracter — 5) Pa
siune. Cu asemenea trăsături, am 
ajuns să ne legăm extraordinar 
intre noi la Steagul roșu. Și azi, 
cind ne Inttlnim, după atițja ani, 
stntem ca frații, șl ca să vă dau 
un exemplu recent, chiar ieri vor-

DIM DERBYURILE

l

If

de 
că 
jar 
de 
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In sensul că 
aceiași, cam ~ .

i, cum să spun, cără-
oamenii 
aceleași

de 
e- 
de

Plo- 
©m minunat, din- 

deși cu • rară 
sufletească, In a- 
un renumit spe- 
nu crezi că Sil-

,,B“-ului

Mai sînt trei etape și se va încheia întrecerea și în Di
vizia „B“. Cu cit ne apropiem de sfîrșitul turului în cel de 
al doilea eșalon, cu atit devin mai pasionante jocurile in 
cele trei serii.

O asemenea partidă-derby s-a desfășurat duminică in 
„seria ardelenaă", șt anul acesta cea mai palpitantă, cea mai 
echilibrată. Este vorba de jocul programat la Cluj-Napoca 
intre echipa locală C.F.R., ocupanta locului 2, și U.T.A., 
liderul clasamentului. Așa cum se știe, intilnirea dintre 
fruntașele seriei a luat sfîrșit cu victoria (scor 2—0) for
mației feroviare, care — aflată acum la numai un punct 
distanță de U.T.A. — lși depune și mai hotărît candidatu
ra pentru promovarea in Divizia „A“.

în fotografia de față, a colaboratorului nostru loan Les- 
puc, Vidican, intr-un efort prelungit, va trimite, din deze
chilibru, balonul in plasă, deschizînd scorul.

oeam la telefon cu bunul meu 
prieten șl fost coechipier Nieolac 
Proca (n.a. — interviul a fost 
luat săptămlna trecută), care Imi 
mărturisea că-l tremură pantalo
nii pe el cînd se gindește cit <ie 
greu o să fie meciul cu Dinamo... 
Vedeți, ce-am trăit noi de tineri 
la Steagul roșu vrea să facă Ni- 
coiae azi la munte, la Brașov, și 
cam asta vreau să fac și eu la 
mare, la Constanța.

REP. : Neavînd rivalități pu
ternice in B, rivalități care 
„să-ți ia somnul", așa cum au 
Rapid, sau Petrolul gl chiar 
U.T.A. — cred că recunoașteți 
că ați avut șansa unei serii 
mult mal liniștite, nu 7 — pu
teți construi încă de pe acum 
viitorul...

EM. H. : Punctul 1 — să știți 
că nu ne considerăm de pe acum 
promovați, adică nu subestimăm 
capacitățile Gloriei Bistrița, Punc
tul 2 — viitorul depinde de fac
tori preciși, care trebuie îndepli
niți sută la sută, altfel facem 
vorbe, nu fotbal. Concret : a) tre
buie să ne punem centrul de co
pii si juniori pe picioare și să-I 
facem cu adevărat puternic. Pen
tru asta este obligatorie trecerea 
de Ia selecția celor „care vin Ia 
fotbal" la căutarea talentelor pe 
teren, peste tot. b) Membrii ono
rifici din suprastructura clubului 
nostru, oameni admirabili, cu 
multă pasiune, să ne ajute obiec
tiv, prin fapte, ceea ce le va 
spori, implicit, firește, și calita
tea onorifică, c) Nu avem susți
nători. Mai ales în fotbal, o e- 
chipă fără susținători se scufun
dă, adevăr trăit de noi ' 
pe care nu trebuie să 
explice nimeni, dovadă 
acum tragem cu dinții 
din nou la suprafață ...

REP. : Ca să răminem pînă 
la sfîrșit în domeniul adevă
rurilor clare, fără echivoc, 
care sînt, de fapt, ambițiile 
dumitale de antrenor, tovarășe 
Hașoti 7

EM. HAȘOTI : Firește, să pro
movăm, prima încununare (de 
start...) a muncii mele și a co
legului meu Comăniță. Apoi, 
să-mi fac o echipă de care să nu 
mă îndoiesc, omenește, niciodată. 
Șl «m să vă dau iarăși un e- 
xemplu legat de echipa vieții 
melc, de Steagul roșu. Jucam, 
țin minte, Ia Cluj, acum destui 
ani, și in dimineața meciului nu 
știu ce am făcut noi, jucătorii, de 
l-am supărat pe nea Silviu, an
trenorul nostru. Prima urmare S 
Ploeșteanu nici nu a venit Ia sta
dion, ne-a trimis pe o foaie de 
hlrtje „ll“-le care urma să intro 
in teren, comunicîndu-ne că o să 
discutăm împreună după joe. A 
doua urmare : am Învins la Cluj 
cu 3—1. Ca să avem, bineînțeles, 
o „bază de discuție» după med 
cu Antrenorul nostru ...

Marius POPESCU

înșine și 
ni-1 mai 
fiind că 
să ieșim

SANCȚIUNI DICTATE
DE COMISIA DE DISCIPLINĂ

în ședința de aseară, anali- 
zînd, timp de două ore, gra
vele incidente petrecute dumi
nica trecută la meciul dintre 
divizionarele „B“ Minerul Ani
na și F.C. Bihor (unde arbitrii 
au fost bătuți de jucători și 
conducători ai echipei gazdă și 
de spectatori). Comisia de dis
ciplină a F.R.F. a dictat urmă
toarele sancțiuni :

1. Echipei Minerul Anina I 
s-a ridicat dreptul de organi
zare pe teren propriu pe 8 
ETAPE.

2. Jucătorii Șchiopu și Pavel 
(Minerul Anina) au fost sus
pendați pe UN AN și, respec
tiv, 8 ETAPE

3. Gheorghe Certezan, pre
ședintele secției de fotbal Mi
nerul Anina, a fost suspendat 
PE UN AN.

4. Cornel Copăceanu, din sec
ția de fotbal Minerul Anina, a 
fost suspendat pe 2 ANI.

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
• DACIA UNIREA BRAILA 

— F.C. CONSTANȚA 1—3 (1-1)- 
Ieri s-a disputat ultimul meci 
din cadrul etapei preliminare 
din „Cupa României", intre 
Dacia Unirea și F.C. Constan
ța. Gazdele au deschis scorul 
In min. 4 prin Trandafirescu, 
după care constănțenii au 
punctat de 3 ori prin Pcniu 
(min. 31), Mărculescu (min. 59) 
și Purcărea (min. 87). (Gr. Ri- 
zu — coresp.).

0 V. BLUJDEA — NOUL 
ANTRENOR AL ECHIPEI SI
RENA. După cum ne-a . infor
mat conducerea asociației bucu- 
reștene Sirena, de _ pregătirile 
divizionarei „B“ răspunde a- 
cum antrenorul V. Blujdea.

• PENTRU MECIUL PRO- 
GRESUL-VULCAN. — F.C.M. 
BRAȘOV, care se dispută du
minică, de la ora 11, pe sta
dionul Progresul, biletele de 
intrare s-au pus în vinzare, în- 
cepînd de astăzi, la casele din 
str. Dr. StaicovicL



Evoluînd cu multă ambiție SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

Scrimerii noștri nu se dez
mint: cu fiecare probă a Bal
caniadei iși mai aproprie un ti
tlu de campion. După Petru 
Kuki (floretă) și Laurențiu Fi- 
lipoiu (sabie), a fost rîndul lui 
Octavian Zidaru să urce pe 
treapta întîi a podiumului. 
Campion balcanic la spadă cu 
7 asalturi cîștigate (din 8) în 
preliminarii și semifinale și cu 
alte 5 reușite în turneul final. 
La actuala ediție a Balcania
dei, Zidaru a dovedit calm și 
echilibru, a avut un remarcabil 
simț al lamei și a folosit în 
general o strategie sigură cu 
care și-a făcut... șah-mat toți 
adversarii. Invitele sale largi 
și paradele-ripostă fulgerătoa
re n-au lăsat* nici o speranță 
concurențltor care au căutat 
să-l oprească în drumul său 
spre titlu. 5—1 la Krîstevici, 
5—2 ia I. Popa, 5—3 la Ange- 
lescu și 5—4 la Stoianov (în 
cel mai frumos asalt al probei 
de spadă în care Zidaru a folo
sit Întreaga gamă a procedeelor 
sale tehnice și tactice) apoi, 
același scor cu Nikolaev. Un 
succes net care relevă calită
țile acestui spadasin.

Ceilalți spadasini români 
aflați în finală — Angelescu și 
Popa — s-au comportat dife
rit. Primul rămîne un trăgă
tor de nădejde, foarte, activ

pînă la ultimul său asalt, cu 
S toia.no v (semnele de 
seală l-au oprit de a 
puncta cu luciditatea de 
atunci) 5 cel de-al doilea, 
cat de efortul din ultimele 
concursuri, a adoptat o tactică 
de espectativă prelungită a- 
proape în fiecare asalt, lăslnd 
adversarilor inițiativa, adică e- 
xact cum nu procedează în mod 
obișnuit.

Dintre spadasinii bulgari, 
numai Stoianov a reușit să 
sa detașeze. Un trăgător de a- 
lonjă, cu o bună mobilitate, 
dar cu un bagaj tehnic In for
mare.

Clasamentul general : 1. 
iavian Zidaru (România) 
campion balcanic pe anul
2. D. Stoianov (Bulgaria)
3. L. Angelescu (R) 3 v„
Krîstevici (B) 2 v.. 5. I. 
(R) 1 v, 6. N. Nikolaev (B) 0 v.

Proba feminină de floretă — 
ultima dintre cele individua
le — a debutat cu victorii in 
serie ale sportivelor noastre, 
aproape toate fruntașe în gru
pele preliminarii și de aseme
nea în semifinale. O excelen
tă dispoziție pentru acțiuni 
ofensive au avut îndeosebi 
Aurora Dan și Gabriela Betw 
ker (In vizibilă revenire, cu un 
mai accentuat autocontrol), 
ambele neînvinse, Marcela Mol-

obo- 
mai 
piuă 

mar-

Oe-
5
1980.
4 ▼-
4. B. 
Popa

dovan a lăsat impresia că se 
rezervă pentru finală, in timp 
ce Otilia Hoclidorfer și-a făcut 
loc ceva mai greu in ultimul 
act al probei — in detrimentul 
Dimovei și Înaintea Lakovei, 
toate la egalitate de 
(3) — avantajată de 
rai.

în finala probei, patru repre
zentante ale țării noastre — Au
rora Dan, Gabriela Betuker, 
Marcela Moldovan și Otilia 
Hochdorfer — și alături de ele 
o fioretistă din Bulgaria. Diletia 
Lakova, și alta din Iugoslavia, 
Iva Fchman. Din nou foarte 
decisă în fiecare asalt, Aurora 
Dan realizează maximum posi
bil, adică 5 victorii (5—1 la 
Lakova și Marcela Moldovan, 
5—2 la Fehman și Hochdorfer și 
5—4 la Gabriela Betuker), cu
cerind titlul !

Clasamentul general : 1- Au
rora Dan (România) 5 v., cam
pioană balcanică pe anul 1980, 
2. Otilia Hochdorfer (R) 3 v. 
(+5,15 tușe primite) 3. Gabriela 
Betuker (II) 3 v. (+5,17 tușe 
primite), 4. Dilcna Lakova (Bul
garia) 2 v. (—3), 5. Marcela 
Moldovan (R) 2 v. (—4), 6. Iva 
Fehman (Iugoslavia) 0 v.

Balcaniada se reia sîmbătă cu 
întrecerea pe echipe.

Tiberiu STAMA

victorii 
tușave-

,.INTERNAȚIONALELE" DE TENIS 
DE MASA ALE IUGOSLAVIH
Campionatele Internationale de 

tenis de masă ale Iugoslaviei au 
Început la Zagreb cu probele pe 
echipe. In primuil tur al com
petiției feminine, selecționata 
României a Învins cu 3—1 for
mația Angliei. Rezultate tehnice: 
Eva Ferenczi — Gordon 2—0 ; 
Marla Alexandru — Gordon 2—9: 
Alexandru, Ferenczi — Gordon. 
Stevens 2—6 ; Witt — Eva Fe
renczi 2—L In turul următor, ju
cătoarele românce au pierdut ou 
9—3 ta fața echipei U.R.S.S. In 
concursul masculin, reprezentatl-

va R.P.D. Coreene a întrecut cu 
3—0 echipa României.

IUE N ĂST ASE IN DUBAI
In prima zi a turneului inter- 

națio-nal de tenis de la DutoaJI 
(Emiratul Dubai), jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a învins cu 
7—5, a—3 pe americanul John 
Sadri. Alte rezultate : Vilas (Ar
gentina) — Noah (Franța) fr—< 
6-2 ; G. Mayer (S.U.A.) — Smith 
(S.U.A.) 6—7, 6—3, 6—4 ; Fibak 
(Polonia) — Lutz (S.U.A.) 2-<
6—2, 6—3 ; Amaya (S.U.A.) —
Dibbs (S.U.A.) 6—3, 6—4 ; Tom 
Gullikson (S.U.A.) — Higueras
(Spania) 7—6, 6—7, 6-4 ; Tanner 
(S.U.A.) — Tim Gulliksoa
(S.U.A.) 3-6, 7—6, 6—4.

ANGLIA A CÎȘTIGAT PE MERIT, DAR ELVEȚIENII 
AU FOST APROAPE DE UN REZULTAT EGAL

„TROFEUL CARPAȚI“ LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

Este o performanță pentru că 
tînăra formație a Uniunii So
vietice practică un handbal 
modern, are jucătoare deosebit 
de talentate (Kuznețova, Țîgan- 
kova, Ivanova, Bazanova, To- 
kari, Pușkarî și portarul La
risa Zubari), c forță de arun
care deosebită și largi posibi
lități de manevrare a balonu
lui, ceea ce atestă un antrena
ment îndelungat.

N-ar trebui să 
faptul că echipa 
avut posibilitatea 
cest meci (ea a 
15—13 cînd mai 
minute de joc), 
și pripeala, 
erori de arbitraj, au 
de o victorie care ar fi 
semnat un veritabil tonic mo
ral. Au înscris Tiirok 6, Gaal 
4. Covaliuc 2, Ștefanovici, A- 
vădanei, Igorov, Răducu — Ro
mânia, Kuznețova 7, Tîgan- 
kova 4 Bazanova 3, Ivanova 2 
— U.R.S.S. Au condus M. Val- 
cici și M. Stanoevici (Iugo
slavia)

VICTORIE SURPRINZĂTOARE, 
DAR PE DEPLIN MERITATA

Iată un rezultat care a pro- 
~ dus bucurie și satisfacție in 

rîndul spectatorilor și al spe-

trecem peste 
României a 
să cîștige a- 
condus cu 

erau cîteva 
dar crisparea 

precum și unele 
privat-o 

în-

cialiștilor noștri i România ti
neret — Ungaria 15—14 (6—7). 
Și aceasta pentru că speran
țele handbalului nostru feminin 
au jucat bine în majoritatea 
timpului, confirmînd încrederea 
ce li s-a acordat și perspecti
vele pe care le au. Interesant 
ni se pare de subliniat fap
tul că această victorie ar fi 
putut fi obținută i»u „in ex
tremis", ci mult mai lejer și, 
poate, Ia un scor categoric, 
dacă echipa de tineret a țării 
noastre ar fi avut o experiență 
competițională ceva mai mare 
(să sperăm că o va căpăta cu 
timpul...) și dacă Vasilica Do- 
bre ar fi fost un conducător 
de joc mai inspirat. Oricum, 
începînd din min. 36 . tinerele 
jucătoare românce s-au insta
lat la conducere și, ca urmare 
a unor atacuri eficiente și a 
unui joc bine organizat în a- 
părare, au condus cu 10—9, 
11—10 (min. 39), 12—11 (min. 
42), 14—12 (min. 45). în conclu
zie, chiar dacă este surprin
zătoare, repetăm, victoria tine
rei noastre selecționate este pe 
deplin meritată, fiind mai ales 
realizată pe fondul unor efor
turi remarcabile și al jocului 
foarte bun în repriza secundă, 
al portarului Oltea Jalbă. Go
lurile au fost marcate de : Că
lin 5, Ciubotarn 4, Dobre 4, Oa-

PROGRAM
Astăzi este zi de pauză. 

Turneul continuă sîmbătă și 
duminică, după următorul 
program: SÎMBATA, ora 16,15: 
România-tineret — U.R.S.S.;
ora 17,30: RomănLa — R. D. 
Germană; ora 18,45: Ungaria 
— Danemarca; DUMINICA, 
ora 16,15: România-tineret — 
Danemarca; ora 17,30: Româ
nia —- Ungaria; ora 18,45: 
U.R.S.S. — R. D. Germană; 
ora 19,30: Festivitatea de în
chidere.

că 2 — România tineret, Su
dai 4, Strelbinski 3, Csajbok 2, 
Csulik 2, Lengvari, Godor și 
Barna — Ungaria. Au condus 
bine J. Jaworski și R. He- 
iemejko — Polonia.

ACELAȘI MECANISM PERFECT, 
ACEEAȘI SUPERIORITATE 

TEHNICA

luniciil masculin (ic Handbal dc la Debrețin

Superioară din punct de ve
dere tehnic din primul și pînă 
în ultimul minut de joc, se
lecționata R.D. Germane s-a 
impus totuși categoric în ulti
mele 12 minute, cînd a reușit 

depășească și pe planul 
fizice ambițiosul său 
Reprezentativa Da- 
a fost un adversar 
ea egalînd de la 1—4 
la 5—5 (min. 30) și 
apoi echilibrul pînă

SELECȚIONATA ROMÂNIEI A ÎNCHEIAT LA EGALITATE
MECIUL CU SELECȚIONATA UNGARIEI (23 23)

sa 
pregătirii 
adversar, 
nem arcei 
redutabil, 
(min. 18) 
menținînd 
în min. 38. Au înscris : Krfl- 
ger 6, Wunderlich 3, Kunisch 2» 
Uhllig, Nietzsche — R.D. Ger
mană, Yde 3, Nielsen 3, Sten- 
gard, Winther — Danemarca. 
Au arbitrat foarte bine P. Cir- 
ligeann și R. Iamandi (Româ
nia).

DEBREȚIN, 20 (prin telefon), 
în penultima etapă a „Trofeu
lui Ungaria" la handbal 
culin, reprezentativa tării 
tre a întîlnit puternica 
ționată a țării gazdă cu 
terminat la egalitate: 
(13—13). Partida, extrem
chilibrată, a avut un final dra
matic. dominat de handbalist!! 
români care în ultimele minute

mas- 
noas- 
selec- 
care a 
23—23 
de e-

au avut inițiativa, conducind cu 
22—21 și 23—22. Punctele for
mației române au fost înscrise 
de Fdlker 1, Dumitru Marian S, 
M. Voinea 3, Vasilca 3, Boroș 
3, și Drăgăniță 2. O subliniere 
pentru prestația excelentă a 
portarului Nicolae Munteanu, 
care deși accidentat, a făcut 
față excelent cerințelor acestui 
meci greu.

Cea de-a 68-a ediție a Turu- 
luf ciclist al Franței se va des
fășura anul viitor, între 25 iu
nie și 19 iulie, în 22 de etape, 
însumind circa 4 000 kilometri.

• O STATISTICA POSTOLTMPICA ne 
aduce la cunoștință că la J.O. de la Mos
cova au fost vlndute ta total 5147 368 bi
lete de intrare, Ia care trebuie adăugate 
și cele 198 158 Invitații. Pe sporturi — deși 
poate părea surprinzător -- prima treaptă 
a podiumului revine totuși fotbalului, cu 
1 821 624 spectatori. Urmează : atletism 
1 102 706, box 359 287, baschet 305 667, natațle 
207 412, hochei pe Iarbă 177 880 (!), caiac- 
canoe 137 630, judo 126 410, călărie 120 689. 
canotaj 119 411, gimnastică 106 700, lupte 
105 594, handbal 100 493 etc. A STARTUL 
inaugural al sezonului internațional de 
schi nu se va da la Val d’Isfere, ta „Cri
teriul primei zăpezi", d a șl avut loc pe 
versantul opus al Alpilor, la Soklen (Aus
tria). .Aici s-a disputat prima manșă a 
„mondialelor" profesioniste, unde pentru 
glorie și reclame se întrec ex-vedete ale 
pirtiilor de nea. Bune opțiuni asupra tit
lurilor le-au luat doi reprezentanți al gaz
delor. Hans Hlnterseer (slalom uriaș) sl 
Andre Arnold (slalom), «S RALIUL MONTE 
CARLO va demara la 24 ianuarie din ur
mătoarele 9 orașe de start : Lausanne, Rad 
Homburg (R.F.G.), Londra, Paris, Raams- 
donk (Olanda), Roma, Saragossa, Wroclaw 
ȘI — pentru un traseu-clrcuit — Monte 
Carlo. Se anunță „premiere" tehnice În

teresante, cum ar fl cela prezentate de 
Renault ou modelul R—5—Turbo șl Audi- 
Quattro. f IN 80 DK ZIARE ITALIENE 
au apărut pledoarii, mai mult sau mal. pu
țin patetice, pentru grațierea fostului In
ternațional Paolo Rossi, suspendat pentru 
vînzare de meciuri. Rosal ar trebui să stea 
pe tușe pînă în iulie 1982. Va avea atunci

vîrsta de 26 ani. • LEONARD BERNSTEIN, 
care ne-a îneîntat la pupitrul Filarmonicii 
vieneze, acum două duminici, în „serata 
Mahler* a televiziunii noastre, continuă să 
compună partituri proprii. Ultimul său ©p 
este un imn închinat olimpismului, care 
urmează să fie executat la inaugurarea 
Congresului olimpic de la Baden-Baden, 
în septembrie anul viitor. Bineînțeles, va 
dirija Bernstein. • ÎNGRIJORĂTOR — spun 
specialiștii italieni — acel 1—4 înregistrat

Așa cum era de așteptat, e- 
chlpa Angliei a ciștigat meciul 
susținut pe .,Wembley" ta com
pania reprezentativei Elveției, 
dar nu cu un scor categoric, cl 
la Urnită: * ’ ‘
urmărită 
a avut 
După • 
cută de _ 
rul va lua proporții ta favoarea 
acestora. Dar după pauză, el
vețienii s-au regăsit, au jucat 
bine, avtad mult timp inițiativa 
șl nu a lipsit decît puțin ea 
meciul să se Încheie la egalitate! 
După ce Mariner ratează o mare 
ocazie, ta mia. 22 englezii des
chid scorul : Coppel șutează 
dlntr-un unghi rlilic'iJ, dar balo
nul deviază dta piciorul elveția
nului Tanner în propria-! poar
tă. Apoi Brooking și Woodcock 
Irosesc alte ocazii, pentru ca In 
mta. 34 tabela de marcaj să in
dice 2—0, ta urma golului mar
cat de Mariner. După pauză, 
englezli scad ritmul șl permit 
adversarilor » puternică reveni
re. în mta. 59 Lildi face o 
cursă excepțională, se află sin-

3—1 (2—0). Partida,
de 70 000 de spectatori, 

două aspecte diferite, 
primă repriză bună fă- 
gazde, se părea că sco-

gur în fața lui Shilton, dar ezită 
să tragă. In acest timp, jucăto
rul elvețian este...............
fundaș 
olandez 
nalty) 
rețină.
țicnii

faultat de un 
urmă (arbitrul 
nu acordă pe- 

portarului să 
moment elve- 

foarte ofensivL 
Botteron trage alături, într-n 
fază în care Shilton era bătut. 
Golul de onoare este înscris de 
Pfister în min. 76, printr-un șut 
bombă de la 16 m. Au jucat 
formațiile : ANGLIA : Shilton — 
Neal, Watson, Robson, Sansom
— McDermott, Mills, Brooking
(min. 68 Rix), Coppel — Mariner, 
Woodcock. ELVEȚIA : Burgner
— Wehrll, H. Hermann, Liidl, 
Geiger — Botteron, Tanner (min. 
45 Egli), Barberis — Eisen er, 
Pfister, Sclionenberger (min. 37 
Marti). Clasamentul grupei a 
4-a a preliminariilor C.M.
1. Anglia
2. România
3. Norvegia
4. Elveția
Ungaria nu a__ ,__
meci. Următorul joc : • -2? ^pr.tUa 
1981, Anglia — Românii z-.7-

venit din 
J. Kalzer 
permițtad

Dta acest 
devin 

trage 
care Shilton

3 2 0 1 7—3
2 L 1 0 3-2
3 4 1 1 3—6
S H 1 2—4 

susținut nici

I
3
3
9 

un

CELELALTE MECIURI DIN PRELIMINARIILE C.iT
GR. a 2-a, la Bruxelles : Bel

gia — Olanda 1—0 (0—0). A în
scris Vandenbergh (min. 43) din 
penalty ; la Dublin : Irlanda — 
Cipru 9—0 (4—3). Au
Dally î (unul din 
Greallsh, Robinson, 
Hughs bon.
Clasamentul :
L
2.
3.
4.
5.
Următorul meci : 
Cipru — Belgia.

GR. A 3-A, la _____
Galilor — Cehoslovacia 1—0 
A marcat Giles 
mentul :
1. 
2.
3.
4.
5.
Următorul meci,

tnserla 
penalty). 

Sabie ton yl

Clasamentul :
-

1* Irl. Nord 3 1 .M
2-3e Scoția 2 110 1-0
2-3. Portugalia 2 110 2-0

4, Israel 3 0 3 0 1-1
5. Suedia 3 0 2 1 1-5
Următorul meci, la 

brie. Portugalia

IrlaxuU 
Franța 
Belgia 
Olanda 
Cipru

5
2
2
2
3
20

3 
2 
1
O 
O

1 
o 
o
2
3

12— $ 
»— 9
»- 1
1— 3
2— 16

7 
4
3
O
9

Cardiff : Tara 
(1—0). 
Clasa-(min. 9).

Tara Galilor
U.R.S.S.
Islanda
Cehoslovacia
Turcia

3
2
4
1
2 

la

9
9
0
9
•
decembrie

3 I 
3 
J 
I

17 decern- 
Israel.

JOCURI APIICAU
• Eenlpa Ungariei, viitoarea ad

versară a României în prelimina
riile C.M., a fost întrecută cu 
2—0 (2—0). la Halie, de către 
R.D. Germană, prin golurile Iul 
Trocha (min. 28) și Streich (min. 
34). învinșii au acționat satisfă
cător la mijlocul terenului, slab 
în apărare șl In atac. Au jucat 
formațiile : R.D.G. : Grappcnthta 
— Kische, Trielof, weise, Mfiller, 
Weber, Liebers, Hgffner, Streich, 
Kotte, Trocha. UNGARIA : Me- 
szăros — Szănto, Kerekes, Totb 
(Pasztor), Kardos, Garaba, Kis» 
(Baranyi), Nyilasi, TSrScsik, Ta
lar, Dajka.

& La Hanovra, K.F. Germania 
(fără Rummenigge, StleUke, H5- 
ness) a dispus de Franța eu 4—1 
(2—1) ! Au înscris Kaltz (min. 3) 
dta penalty. Brlegel (min. 36), 
Larios (dta penalty min. 19 pen
tru francezi), Hrubesch (mta. 51) 
și Allots (min. 88).

A In finala turneului de Juniori 
da la Monte Carlo Italia — Franța 
2—1 (2—0).

3- •
7-1
4- 12
0-1
1-7

3
2
1
9 
0

________, „ 3 _________  
Cehoslovacia — Turcia.

GR. A 5-A, la Copenhaga : Da
nemarca — Luxemburg 4—0 (2—0). 
Au marcat : Amesen 2 (unul din 
penalty), Elkjaer
Clasament :

0 
O 
3
1
2

C
4 t
9
9

Simonsen.

L Italia 3 3 1 0 6
2. Iugoslavia 3 2 9 1 7-3 6
3. Grecia 1 1 9 9 1-6 8
4. Danemarca 4 1 9 3 5-5 1
9. Luxemburg 3 6 • 3 e-11 •

decembrie:Următorul meci, la «
Grecia — Italia.

GR. A S-A, la Lisabona : Por
tugalia — Irlanda de Nord 1—9 
(9—0). A marcat Jorado (mta. 60).

Startul se va da de la Nisa, iar 
sosirea va avea loc la Paris, 
conform tradiției, pe Champs 
Elys6es.

de echipa Italiei la Buenos Aires, ta pre
gătire pentru apropiata finală a „Cupei 
Davls". Panatta șt Barazzutti nu par să 
fie in cea mai bună formă. Iar la Praga, 
nu va fi mal ușor... • ȘI-A RELUAT AN 
TRENAMENTELE, după 4 luni de pauză, 
cunoscutul luptător sovietic Nikolai Balbo- 
șta, de 5 ori campion mondial la grece- 
romane. El suferise de o tendonită acută 
și a trebuit să fie operat într-o clinică do 
chirurgie din Moscova, de către cunoscu. 
ta specialistă dr. Zola Mironova. Operați» 
a reușit perfect. • INCA INCOMPLETA 
LISTA RETRAGERILOR din „marele schi", 
dar anunțtad de pe acum cîteva sonore 
absențe. După Gustavo Thoenl șl Arme
ni arie Proll-Moser (două nume care au fă
cut istorie ta „Cupa Mondială"), Iși anunță 
pensionarea Neureuther, Lutz, Hemml șl 
Bernadette Zurbriggen. O precizare pentru 
Thoenl : va apare tatr-un film de lung 
metraj al studiourilor Italiene. O POT 
RESPIRA UȘURAȚI șl mulți adversari În
vinși al Iul Erie Heiden, liderul necontes
tat al piftiilor de gheață. După ultimele 
știri, supercamplonul patinajului de viteză 
nu revine asupra hotărtrtl de a se retrage 
din activitatea competlțlonală. La 22 de ani 
și ta plină glorie.

Radu VOIA

• TELEX •
AUTO • „Raliul Marii Britanii" 

s-a încheiat la Bath cu victori» 
pilotului finlandez Henri Toivo- 
nen („Lotus"), urmat de compa
triotul său, Hannu Mlkkola 
(,,Ford Escort"), șl francezul Guy 
Frequelta („Lotus"). Concurentul 
suedez Anders Kullang („Opel 
Ascona"), aflat mult timp tn 
fruntea clasamentului s-a situat 
pa locul cinci. Traseul cursei a 
însumat 2 836 km șl 70 de proba 
speciale.

BASCHET 9 Turneul interna
țional masculin de la Bratislava 
a fost clștigat de selecționata 
studențească a Cehoslovaciei, ca
re ta ultimul ’ 
88—77 (35—42) 
Sofia.

HOCHEI • 
Sosnowiec i 
med dintre 
glebie șl 
Berlin (R.D. 
pentru turul II al „Cupei cam
pionilor europeni". Gazdele au 
obținut victoria cu 6—3 (2—B.
2—0, 2—3).

® In campionatul U.R.S.S. 
s-au disputat patru partide, în
cheiate cu următoarele rezultate: 
Spartak Moscova — Aripile So
vietelor Moscova 8—1 (0—1, 3—0, 
5—0) ; Dinamo Riga — Ț.S.K.A. 
Moscova 3—5 (2—2, 1—0, 0—3) 5
Hlmlk Voskresensk — Sokol Kiev 
5—2 (0—0, 3—2, 2—0) ; S.K.A. Le
ningrad — Torpedo Gorki 2—1 
(0—0. 1—1, 1—0). In clasament,
după 16 etape, conduce Ț.S.K.A. 
Moscova 
Spartak

JUDO 
pd campionilor europeni", echi
pa vest-germană VtL Wolfsburg 
a Învins pe teren propriu, cu 
scorul de 4—3 formația franceză 
Maisons-Alfort șl a-a calificat 
pentru finala competiției.

meci a întrecut eu 
formația Akademik

_ In orașul polone» 
s-a disputat primul 

echipa locală 2to- 
formațla Dynamo

. Germană), contînd

— 32 puncte, urmata d« 
Moscova — 31 puncte. 
& Tn semifinalele „Cu-
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