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La trei zile după marea victorie asupra Frauței

REÎNTÎLNIRE, ÎN CAMPIONAT, CU TRICOLORII, 
CU CEILALȚI RUGBYȘTI FRUNTAȘI

Astăzi, etapa a zecea 
a Diviziei „A"

Memorabila partidă'cu echi
pa Franței va stărui Încă mul
tă vreme în amintirea noastră, 
a celor prezenți in tribunele 
'le la Giulești — bucureștenl, 
Ziar și oameni veniți din toate 
colțurile țării, din Constanța, 
Arad, Focșani, Timișoara, Ga
lați, Iași, Alexandria. Petro
șani, Buzău — sau in fața mi
cilor ecrane. Pentru toți, ziua 
de 23 noiembrie va rămîne zi 
de sărbătoare a acestui spart 
superb, pentru a cărui frumu- 
sețe au pledat, duminică, atît 
de convingător „tricolorii" ro
mâni, învingători ai unei re
prezentative cu un deosebit re
nume. Și iată că, la numai cî
teva zile, ne reîntîlnim cu a- 
cești sportivi admirabili, pre
zenți de această dată în echi-

Atac inițiat de Paraschiv după o grămadă — fază spectaculoasă 
din timpul meciului cu Franța, pe care o dorim repetată cit mai 
des ți în campionat! (Mai apar in fotografie Stoica și Munteanu) 

Foto : Dragoș NEAGU

0 FRUMOASĂ VICTORIE 
A TINERELOR GIMNASTE SIBIENCE

La Sibiu s-a desfășurat întîl- 
nirea internațională de gimnas
tică dintre echipele Clubului 
sportiv școlar din localitate și 
Clubului sportiv Spartacus din 
Budapesta. Organizatorii au ali
niat o formație tînără, de pers
pectivă, care a avut o evoluție 
remarcabilă, iar succesul a fost 
și el pe măsură. Raluca Bugner

CUM ÎNTREȚINEM, cum folosim balele sportive? 
x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

•------------------------ București

„COPILUL VITREG
LICEULUI „C.

Nu sint prea mulți ani de 
cînd în curtea Liceului „C. A. 
Rosetti" din Capitală a fost 
amenajat un teren de fotbal. 
Un teren de dimensiuni regu
lamentare, gazonat, bine între
ținut, care completa zestrea 
sportivă a liceului din car
tierul Floreasca, beneficiar în 
același timp al unei săli de 
gimnastică, al unei platforme 
bitumate rezervată tenisului 
și jocurilor sportive, al unul 
bazin.

Foarte solicitat de elevii de 
la „C.A. Rosetti", terenul de fot
bal era folosit totodată și de 
copiii și tinerii din cartier. Ra
țiunea ? „Ne-am gîndit : decît 
să sară gardul și să intre ori
cum, pe terenul de fotbal,

STEAUA (1)

FARUL (5) 
SPORTUL STUD.

P.T.T. ARAD (7) 
DINAMO (3)

ȘTIINȚA PETR. ____________ _____
POLITEHN. IAȘI (14) — RULMENTUL BlRLAD (9)

In paranteze, locurile ocupate ta clasament.

pete lor de club, în cele mai 
bune echipe de club de la noi 
— divizionarele ,.A“. Astăzi, 
pe șapte stadioane, etapa a ze
ce» de campionat promite 
jocuri de spectacol, la care își 
pot aduce contribuția, alături

și Dana Bogdan, ambele cu 
36,90 p, s-au situat pe primul 
loc la individual compus, fiind 
urmate de o altă gimnastă din 
echipa gazdă, Gabriela Ciorgodi, 
cu 36,60. Iată și punctajul pe 
echipe : Clubul sportiv școlar 
Sibiu 254,50, Spartacus Buda
pesta 245,90. (IIie IONESCU — 
coresp.).

" DIN CURTEA
A. ROSETTI"...

pentru că fiind destul de pu
ține asemenea terenuri în Flo
reasca constituia o permanen
tă tentație, mai bine să asigu
răm și celor din cartier cîteva 
ore pentru mișcare pentru 
sport". Acest calcul al prof. 
Toma Pușpurică, responsabilul 
colectivului catedrei de educa
ție fizică din liceu, a făcut ca 
toată lumea să fie mulțumită.

Numai că, treptat. terenul 
de fotbal al liceului din Flo
reasca s-a degradat, gazonul 
— altădată o frumusețe — 
are acum o prezență mai 
mult simbolică ; doar ici, colo

T. BRĂDEȚEANU

(Continuare in pag 2-3)

PROGRAMUL MECIURILOR

Cu divizionarele „A“ în scenă

ASTĂZI, „ȘAISPHEZECIMILE"
CUPEI ROMÂNIEI

Dinamo ți Corvinul s-au întâlnit ultima dată la 16 august, în 
campionat, la București, unde formația gazdă a învins cu 1—0 
prin golul marcat de Muițescu, surprins in această fază. Ce va 

fi astăzi la Sibiu ?...
— ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE (2)

stadion Steaua, «ra 14
— RAPID (11)

(6) — UNIV. TIMIȘOARA (10)
stadion Tel, ora 14,w

— R.C. GRIVTȚA ROȘIE (4) 
— C.S.M. SIBIU (12)

stadion Olimpia, «ra 10
(3) — CONSTRUCTORUL C-ȚA (13)

de „cei 15“, numeroși alți rug- 
byști de frunte ai țării, foști 
sau— viitori învingători ai e- 
chipei „cocoșului galic".

Fără îndoială, cu cel mai 
mare interes este așteptată 
partida dintre ocupantele pri
melor două poziții în clasa
ment. Atît la Steaua cit șl la 
Știința CEMIN evoluează jucă
tori de valoare : Munteanu,
Murariu, Alexandru, Fuicu, 
Cornelîu, M. Ionescu, Radules
cu, respectiv D. Florea. Ioniță, 
Ungurcanu, Cantea, De- 
mian, Urdea, ca să amintim 
numai pe cîțiva dintre aceia 
pe care ii vom putea urmări 
pe stadionul campioanei. Favo
rita calculului teoretic este 
Steaua, dar băimărenii sint de
ciși să nu țină seama de acest 
lucru, promițînd să facă un 
joc de calitate.

Dorința lor este, de fapt, și 
a noastră, atit vizavi de acest 
„cap de afiș", dar și față de 
celelalte întîlniri. Sperăm ca 
progresul remarcabil al echipei 
naționale să influențeze în 
mod deosebit și calitatea jocu
rilor din campionat ! Cit și 
creșterea numărului de specta
tori la competiția internă. 
Chiar de astăzi, cînd așteptăm 
— dincolo de rezultate — pri
mele semne ale unui autentic 
salt valoric, iar aceasta de pe 
toate cele șapte stadioane.

Balcaniada
de scrimă —1980 

a subliniat:
Pentru a treiă oară găzduita 

de forul nostru de resort — 1- 
nițiator ai acestei competiții in
ternaționale — Balcaniada de 
scrimă, aflată la a XIII-a edi
ție, a însemnat un nou succes 
de necontestat al reprezentan-

--------------------------- Brașov -----------------------------

TREI PATINOARE ARTIFICIALE
LA DISPOZIȚIA

AmDlasat într-un decor montan 
de rară frumusețe, patinoarul ar
tificial din Poiana Brașov atra
ge atenția și datorită curățeniei 
exemplare care domnește aici, 
modului atent cum este întreținu
tă gheața și, nu în ultimul rînd. 
ambianței create de melodiile bi
ne alese și difuzate (fără striden
ță) prin stația de radio-amplifi
care. în asemenea condiții, nu 
surprinde faptul că de la data de 
10 septembrie, cînd . patinoarul 
și-a deschis anul acesta porțile, 
administrația acestei baze sporti
ve model a realizat și importan
te venituri.

Aici se pregătesc hocheiștii, pa
tinatorii artistici și de viteză de 
la „Tractorul" Brașov, „Pionie
rul" Brașov șl de la C.S.Ș. Bra- 
șovia. Tot aici poți întîlni zilnic, 
între anumite ore, sute de tineri, 
fete șl băieți, veniți special din 
Brașov pentru a petrece o parte

Astăzi se dispută meciurile 
din cadrul .,16“-imilor „Cupei 
României", competiție care se 
desfășoară sub egida „Dacia- 
dei“. Programul cuprinde cî
teva partide atractive din start, 
cum sint cete de la Sibiu, O- 
răștie. Roman, Bistrița, Con-

GLORIA BISTRIȚA — AS. A. 
(Hunedoara).
ENERGIA GH. GHEORGHIU-DEJ — CHIMIA RM. VILCEA : V. 

lanul (Iași).
F.C. CONSTANȚA — POLITEHNICA IAȘI: Gh. Retezau (București).
C.FJ1. CRAIOVA — F.C.M. GALAȚI: c- Teodorescu (Tirgoviște).
ENERGIA SLATINA — S.C. BACĂU: V. Topan (Cluj-Napoca).
UNIREA ORADEA — PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI: M. Adam 

(Cluj-Napoca). Se dispută ta comuna Borș.
MINERUL ȘUNCUIUȘ — F.C.M. BRAȘOV: A. Forwlrth (Timișoara).
STICLA ARIEȘUL TURDA — F.C. BAIA MARE: M. Ivăncescu 

(Brașov).
LAMINORUL NĂDRAG — STEAUA BUCUREȘTI: D. Ologeanu 

(Arad).
XpLIMPIA RM. SĂRAT — F.C. OLT : N. Hainea (Bîrlad).

VIITORUL GHEORGHENI — SPORTUL STUDENȚESC BUCUREȘTI: 
K. Petrescu (Brașov).

AUTOMECANICA BUCUREȘTI — F.C. ARGEȘ: Gh. Ispas (Con
stanța). Teren TriumL

CARAIMANUL BUȘTENI — UNIV. CRAIOVA: N. Georgescu
(București).

LAMINORUL ROMAN — „POLI- TIMIȘOARA: M. Fediuc (Su
ceava) .

JIUL PETROȘANI — „U“ CLUJ-NAPOCA : Gh. Jucan (Mediaș). 
Se dispută la Orăștie.

DINAMO BUCUREȘTI — CORVINUL HUNEDOARA: C. Ghlță (Bra
șov). Se dispută la Sibiu.

Toate partidele vor începe Ia ora ÎS.
Meciurile de la Sibiu și Constanța se vor televiza, alternativ, de 

la ora 13.
în caz de egalitate, partidele 

se vor prelungi cu două reprize 
a 15 minute. Dacă egalitatea va 
persista, se califică echipa a- 
flată în deplasare. La cele două 
partide între divizionarele „A", 
în caz de egalitate și după pre
lungiri, departajarea se va face 

CREDIT, DAR Șl EXIGENTA, FATA 
DE TINERII SELECTIONABILÎ!

țiior scrimei românești. Cele
7 titluri balcanice (din cele 8 
puse în joc) cucerite la ediția 
1980 an demonstrat supremația 
scrimei noastre in această zonă 
a bătrinului continent.

Recent încheiata ediție a in-

SPORTIVILOR
din timpul lor liber patinînd în 
ambianța plăcută despre care am 
vorbit.

Vasile Ignat, un tînăr muncitor 
de la întreprinderea Tractorul, pe 
care l-am întîlnit asistînd la un 
antrenament al patinatorilor ar
tistici, ne spunea ce ar trebui să 
facă conducerea patinoarului pen
tru ca această minunată bază 
sportivă să devină și mai renta
bilă. „Lucrez in tura de după-a- 
miază, iar acum, dimineață, am 
venit să patinez — ne spunea in
terlocutorul nostru. Nu am știut 
că la aceste ore patinoarul este 
rezervat sportivilor. Programul 
pentru public l-am aflat abia a- 
ici, la gheață. Ar fi bine să se 
afișeze orele pentru public al®

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. 2-3) 

stanța, Gheorgheni. Rămîne de 
văzut care dintre formațiile 
de categorii inferioare vor 
reuși să stopeze echipele din 
primul eșalon divizionar pen
tru a se califica în „optimile" 
competiției, care vor avea loc 
la 3 decembrie.
3. MUREȘ: Arbitru — V. Tătar

prin executarea loviturilor de 
ia 11 m.

Joi 27 noiembrie, la ora 12, 
la sediul F.R.F., va avea loc 
tragerea la sorți a „optimilor" 
de finală, în prezența delegați- 
lor echipelor calificate.

semnat pentru toate țările par
ticipante marcarea unui proces 
larg de întinerire a loturilor 
reprezentative, pe planșele sălii 
bucureștene Floreasca evoluind, 
în cele patru zile de concurs, 
alături de scrimeri consacrați 
(unii chiar participanți la toata 
edițiile de pînă acum, ca de pil
dă spadasinul iugoslav Savici 
și floretistul grec Hadgisaran- 
tos) și elemente tinere, de pers
pectivă, cum ar fi reprezentan
ții noștri, fioretiștii Nicoiae Iile. 
Zsolt Husti, floretista Gabriela 
Botuker, spadasinul Rudolf 
Szabo, sabrerii Laurențiu Fili- 
poiu și Florin Păunescu, flore- 
tistele Dilena Lakova și Antoa- 
neta Ivanov (Bulgaria), Iva 
Fehman (Iugoslavia), floretistul 
Hristos Gerakonis (Grecia), sa
brerii Zaprian Vancev și Elia 
Gercev, spadasinul Nikolai Iva
nov (toți din Iotul bulgar).

Șl pentru că ne-am referit la 
tineret, la procesul de restructu
rare din mers a echipelor repre
zentative la toate cele patru ar
me, pe baza 'elementelor de rea
lă perspectivă, vom stărui asupra 
unor aspecte importante care vi
zează direct scrima românească.

Credem că nu întîmplător, ca 
joc al hazardului sau al unui cu
loar favorabil,, titlul balcanic in 
proba individuală de sabie a re
venit tînărului reprezentant al 
tinerei pepiniere din Slobozia, 
Laurențiu Filipoiu. De ce ? In 
primul rînd. pentru că acest scri- 
mer — desigur, foarte talentat șl 
muncitor — este doar unul din-

Paul SLAVESCU 
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)
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CALISTRAT CUȚOV DIN NOU 
LA BRĂILA-DE DATA ASTA
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LA FOCȘANI, DE UNDE A PLECATLA FOCȘANI, DE UNDE A PLECAT 
UN CAMPION OLIMPIC, ALȚI TINERI

V ________________ ___________ ______________  .. ..

UN CAMPION OLIMPIC, ALȚI TINERI
CALCĂ PE DRUMUL AFIRMĂRII

V»

PEPINIERĂ 
DE TENISMANI

PEPINIERA
DE TENiSMANI

lN POSTURA DE ANTRENOR SPRE

I

Ne aflam la Focșani. Ne-am 
amintit că proaspătul campion 
olimpic de tir Cornellu Ion 
este originar din acest oraș, 
lată ' -----
l-am 
loan

pentru care 
pe tovarășul 
secretar al 

pe clnd

I 
I

motivul 
întrebat 

Miron, 
C.J.E.F.S. V ran ce a 
va mai da orașul sau județul 
dumneavoastră un al doilea 
Cornellu Ion ? întrebarea 
noastră n-a surprins deloc. 
Interlocutorul a zîmbit și, ca 
un bun cunoscător al sportu
lui de De meleagurile Vran
cei, a început să ne ofere ar
gumente demne de luat în 
seamă: „Avem tineri despre 
care putem spune cu certitu
dine că vor deveni vîrfuri 
sportive, unii care pot călca 
pe urmei" lui Corneliu Ion. 
«Șefă de promoție**  ar fi Da
niela Toader, de 17 ani, care 
are în palmares un titlu de 
campioană națională de 
nioare cu echipa 
2, la individual, obținut 
proba de pușcă standard, 
3X20, anul acesta. Valoric, tot 
la probele de pușcă, o urmea
ză Ion Munteanu și Gheorghe 
Ureche, la fel de promițători. 
De la Focșani am dat-o și pe 
Olga Rădulescu, care acum 
concurează la Dinamo. Munca 
antrenorilor Adrian Alaci, la 
tir, sau Sergiu Popa la gim
nastică. dă roade. Există ® 
preocupare permanentă de 
depistare a talentelor. Așa se 
Intîmplă și Ia atletism, și la 
canotaj. Am umblat cu antre
norii prin județ multe zile și 
n-am regretat. în comuna 
Cîmpuri, de pildă, am găsit-o 
pe atleta Nela Vlad, care la 
primul mare concurs, de ju
niori III, s-a clasat pe locul 
2 ta proba de 1000 m. 
alt exemplu: la fabrica 
confecții, unde lucrează 
de fete, n-am găsit 
apte pentru canotaj, dar

ju- 
și un loc 

în

Un 
de 

mil 
talente 

la

Exportvln unde tetele pot fi 
numărate pe degete, a fost 
descoperită canotoarea Lucia
na Truțu, acum o sportivă de 
perspectivă In această disci
plină. Să mai spunem că mi
cuțele gimnaste ștefanla Ma
rin (aflată, de acum, In ve
derile federației), Daniela Cos- 
tea, Corina Mânu sau Irina 
Gheorghiu s-au clasat pe 
locuri fruntașe la Întrecerile 
de la Arad, că handbaliștii 
Oprea și Ichlm slut in lotul 
național de juniori. Iată roa
dele căutărilor noastre*.  Da. 
fără echipe de performanță, 
adică fără putința de a cule
ge roadele imediate, de pe 
meleagurile Vrancei se ridică 
noi speranțe ale sportului de 
performanță. Antrenorii șl ac
tiviștii sportivi de aici nu se 
supără, chiar dacă sportivii 
lor, plecați la studii, se afir
mă în alte cluburi. El lucrea
ză pentru sportul românesc șl 
o fac cu folos 1

Al. CONSTANTIN

Abia a trecut un an de cînd 
la Tîrgoviște a luat ființă 
secția de tenis de la Clubul 
sportiv școlar, și micii prac- 
ticanți ai „sportului alb“ au 
început să se afirme. Acti- 
vînd pe lingă liceul „Ienăchi- 
ță Văcărescu**,  cadrele didac
tice cu specializarea- tenis își 
recrutează viitorii performeri 
ta principal de la Școala ge
nerală nr. 6. Lucrînd în tim
pul verii pe 7 terenuri (4 de 
bitum și 3 de zgură), iar in 
sezonul de iarnă în două săli, 
tenismanil de la C.S.Ș. 
Tîrgoviște au obținut unele 
rezultate promițătoare, prin : 
Mirela Băilă, Victorița Neac- 
șu și Monica Sorin, Cătălin 
Ursu, Sevastian Stănescu, 
Cristian Necula, Nicușor I- 
chlm sau Ion Toma. Selecția, 
continuată și în vara aceasta, 
a evidențiat cîțiva copii cu 
aptitudini pentru tenis: Mo
nica Resiga, Liliana Ncacșu, 
Cornel Milea și alții. De in
struirea și perfecționarea mi
cilor jucători se ocupă pro
fesorii : Pompiliu Nedelcu,
Victor Panteliu, Mihaela Voi- 
can șl Constantin

I

boxului amator european și 
chiar mondial, multiplul cam
pion al țării n-a neglijat nici 
perfecționarea pregătirii sale 
profesionale, cu doi ani în ur
mă absolvind și cursurile fără 
frecvență ale I.E.F.S

Zilele trecute l-am întîlnit, 
din nou la Brăila pe Calistrat 
Cuțov și am avut cu el o scur
tă dai interesantă discuție.

— Cu ce ocazie, din nou, pe 
la Brăila ?

De data aceasta, nu nu- 
... Nici in vizită 

Cei de acasă 
să pun umărul 

readucere a ho
pe culmile pe 

cu ani în urmă, 
vedeți, n-am stat

Cazacu. 
(I.G.).

• BREVIAR ®
« PESTE 250 DE JUNIORI 

s-au înscris pe foile de con
curs ale campionatului Capi
talei la tir redus, ce se va 
desfășura la sftrșltul acestei 
săptimtni, la poligonul Dina
mo. Este urmarea a două ac
țiuni ale federației de specia
litate, declanșate tn ultima 
vreme: lărgirea ariei de prac
ticare a tirului cu arme cu 
aer comprimat, ca mijloc ex
celent de introducere tn ti
rul de performanță, precum 
și nelimitarea, prin haremuri 
obligatorii, a participării 
astfel de competiții.

la

HAI LA CONCURS, SA NE DISTRĂM 1
Pe arena „Record*  din 

Cluj-Napoca s-au întîlnit, ta 
cadrul unei semifinale a cam
pionatelor naționale de popi
ce, tineri care aspirau la in
vidiatul titlu de campion al 
juniorilor. Mulți dintre parti
cipant!, • dornici de afirmare, 
au arătat că s-au pregătit cu 
seriozitate, fiind autorii unor 
rezultate valoroase. Alții însă...

Din cei 36 de jucători care 
au figurat pe foile de arbi
traj, 22 au tras „în gol* 4 de 
mai mult de cinci ori, obți- 
nînd rezultate care denotă că 
nu au respectat pe deplin 
programul de antrenament. 
Adalbert Maior (Ceramica Za
lău) — 656 (21 „bile goale"), 
Augustin Teocan (Metalul 
Bistrița) — 725 (22). Traian

Țelnar (Metalul , Hunedoara) 
— 738 (10), Ilari Stehnov (Mo
lid Vama) — 748 (16) 
dăm numai cîteva 
au „spart*  exasperant 
manșele „pline*,  Iar la , 
late*  au ratat nepermis 
mult, comportîndu-se ca 
cepătorii.

Nu știm de ce ® bună 
te din cei 36 de juniori nu 
s-au putut Instrui așa cum 
șe cuvine, însă un lucru este 
cert: unii dintre actualii cam
pioni județeni de juniori au 
venit la Cluj-Napoca doar ca 
simpli excursioniști, irosind 
banii secțiilor respective. Așa
dar, „hai la concurs, să ne 
distrăm !“.

Troian IOANIȚESCU

ca să 
exemple, 

în 
, Iz ti

de 
ln-

par-

• PRINTRE CEI 
SPECTATORI care 
și aplaudat excelenta evoluție 
a rugbyștilor reprezentativei 
Romăniel, tn apriga dispută 
eu redutabila echipă a Fran
ței, s-a aflat și un grup de 
foarte tineri clujeni. Erau 
rugbyștli juniori ai Clubului 
sportiv școlar, venițl la sta
dionul Giulești din Inițiativa 
clubului, care a găsit de cu
viință — ,i bine a făcut — 
cd un meci Romănia — Fran
ța la rugby constituie o lec
ție de la 
absenteze 
former tn 
disciplină.
• LA PATINOARUL FLO- 

REASCA funcționează de ct- 
teva săptămtni un nou centru 
de inițiere tn patinaj. Printre 
instructorii care tndrumă pa
șii micuților viitori 
am tnttlnit-o și pe 
noastră, talentata 
Buștlu, studentă tn 
la I.E.F.S. Ea a luat astfel un 
prim contact cu cei cărora, 
tnceptnd de anul viitor, tn 
calitate de antrenoare, va în
cerca să le desăvlrșească mă
iestria sportivă tn această 
frumoasă disciplină.

20 ooo DE 
au urmărit

care nu trebuie să 
nici un viitor per- 
această bărbătească

patinatori, 
campioana 

Beatrice 
anul IV

-I

f

LECTORAT LA LETS.
DESPRE J.O.

Politehnica n C.S.Ș. Unirea Iași 86—56 (51—22), 
(62—48). Corespon- 
Săsăranu, T. Un-

echipele feminine,

ir oi rișiutiiw -. T-rrjiimrvTWTl Rezultate din etapa a 7-a a Diviziei 
masculine ..B“ de tineret: SERIA I : 
volanul Satu Mare - Chimia Craiova 

67—86 (29—33), Academia militară — Voința Timișoara 74—62 (39—34), 
Știința Mediaș — Politehnica H C.S.Ș. 2 București 65—110 (36—53), 
Comerțul 11c. „Bolyai" Tg. Mureș — Știința Jiul Petroșani 79—84 
(33—36), tMUAS Bala Mare — Universitatea n Cluj-Napoca 88—82 
(43—39); SERIA A H-a: C.S.Ș. Lumina Botoșani — C.S.U. Galați 

74—7» (27—30), Automatica București — Electrica Fieni 89—64 (48—25), 
Carpațl București —
A.S. Armata Bacău — Marina Constanța 100—91 
dențl: L Toth, D. Daniel, M. Țacăl, C. Albu, V. 
gureanu, D. Brănolu, O. Guțu, I. lancu.

• Clasamentele Diviziei „B“ tineret pentru
la încheierea primului tur: SERIA I: 1. Sănătatea I.P.G. Ploiești 
14 p (coșaveraj 608—446), 2. C.S.Ș. Ploiești 11 p (505—504), 3. Politeh
nica H C.S.Ș. 2 București 10 p (509—515), 4. P.T.T. București 10 p 
(460—469), 5. C.S.Ș. Rm. Vîlcea 10 p (417—452), 6. C.S.Ș. Lumina Boto
șani 10 p (451—499), 7. CJ.R. Craiova 10 p (470—536 p), I C.S.Ș. 
Unirea Iași 9 p (538—537 p); SERIA A H-a: L C.S.Ș. 1 Oradea 12 p 
(424—373), 2. Carpațl Sf. Gheorghe 11 p (394—306 p), 3. Metalul Sa- 
lonta 10 p (364—346), 4. C.S.Ș. Gheorghenl « p (425—373), 5. C.S.Ș. 
Mătasea Deva 7 p (377—428 p), 6. ICEMENERG C.Ș.B. București 7 p 
(338—405 p), T. Voința Reghin 7 p (383—474). Turul al doilea va 
cepe la 13 Ianuarie 1981.

Lectoratul cadrelor di
dactice din I.E.F.S. dezba
te astăzi, de la ora 15, In 
sala C 2, tema „Jocurile 
Olimpice de la Moscova, 
concluzii, Învățăminte*.  Re
feratele vor fi ținute de : 
prof. unlv. Gheorghe
Ghlșoiu, prof. unlv. 
Kunst-Ghermănescti, 
unlv. Elena Firea, 
unlv. Titus Tatu.

Stnt Invitați să la 
profesori de educație

. că, antrenori șl activiști în 
domeniul sportului de per
formantă.

loan 
conf, 
conf.

parte 
flzi-

4.

în-

u- 
re- 

Spartac 
Prahova 

LP.G. Ploiești 1—2, I.T. Buc. — Voința Buc. 0—3, Bralconf Brăila — 
C.S.Ș. Suceava 3—2. Seria a n-a 
tești 1—0, A.S.S.U. 
Măgurele — Unlv.
Buc. 2—3. Seria a
1—0, Constructorul
Clsnădie — Corvlnul Dacia Deva 1—1, C.S. Zalău 
șov 1—1. MASCULIN. Seria I: Electra Buc. — PECO 
Vulcan Buc. — Steaua n Buc. 1—1, Relonul Săvlneștl 
torul Brăila 1—0, Politehnica Iași — C.S.M, Suceava 1—3. 
8ARO Tîrgoviște — Electroputere Craiova — nu s-a 
trolul Ploiești — LO.R. Buc. 1—1, Metalul Hunedoara 
Buc. l-a, i.CJ.M. Brașov — Calculatorul H Buc. 1—1. Seria a m-a: 
Constructorul Arad — Voința Alba fulia 1—3, Unlv. Cluj-Napoca 
Eectromureș Tg. Mureș 3—0, Oțelul Oraș Dr. Petru Groza — 
ința Victoria Zalău 3—2, C.S.U. Oradea — Motorul Baia Mare 1—1. 
(Relatări de la corespondenții: N. Mateescu, p. LBrincz, L Ionescu, 
L Vlad, M. Domițlan, Șt. Gurgui, I. Baltag, I. Domuța, C. Gruia, 
O. Guțu, L Ioana, M. Macovel).

Penicilina n Iași

în etapa a TV-a a Diviziei „B", de 
neret, s-au înregistrat următoarele 
zultate: FEMININ. Seria I:

3—0, Ceahlăul Piatra Neamț

Chimia Rm. VUcea — Dacia Pl- 
Craiova — Albatros Constanța 2—3; Chimia Tr. 
Timișoara 0—3, Calculatorul Buc. — Confecția 

in-a: c.S.M. Libertatea Sibiu — Olimpia Oradea 
Arad — Metalotehnica Tg. Mureș 3—0, Textila 

G.I.G.C.L. Bra- 
Ploiești 2—3, 
— Construc- 
Seria a n-a: 
disputat, Pe- 
— Progresul

CALISTRAT CUȚOV este un 
nume care a fost rostit foarte 
mulți ani cu respect și admi
rație de către specialiștii din 
diferite țări ale lumii. El a 
îneîntat în nenumărate rînduri 
zecile de mii de iubitori ai 
„nobilei arte" din țara noas
tră (spectatori și telespectatori) 
care i-au admirat măiestria 
monstrată în lupta dintre 
patru corzi.

Provenit de la Brăila 
numărat printre elevii reputa
tului antrenor Gheorghe Bobi- 
naru), unde a cucerit primele 
titluri de campion republican 
de juniori, odată cu îmbrăca- 
rea hainei ostășești s-a tran
sferat la clubul Dinamo. As
censiunea sa a fost rapidă, la 
prima participare la o mare 
competiție internațională (J.O. 
din Mexic, 1968) cucerind me
dalia de bronz. Un an mai tîr- 
ziu, la campionatele europene 
de la București, Calistrat Cuțov 
a reușit să urce pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere.

Rămînînd mulți ani tn elita

de
cela

(s-a

mai în trecere, 
pe la ai mei. 
m-au solicitat 
la munca de 
xului brăilean 
care s-a situat 
Și, după cum 
mult pe gînduri. Cei din mij
locul cărora am plecat m-au 
primit cu căldură, cu bucurie. 
Și nu numai atît. Organele lo
cale de partid, de stat și cele 
sportive mă sprijină să punem 
pe picioare o nouă secție, mai;, 
puternică, la Brăila : A.S. Di
namo Brăila, al cărei antrenor 
am fost numit.

— Ce perspective întreve
deți secției Dinamo Brăila 1

— Ce pot să vă asigur este 
că doțesc din toată inima să 
muncesc cu întreaga mea ca
pacitate și pricepere pentru 
pregătirea unor boxeri cu care 
să se mîndrească boxul brăilean 
și chiar echipa națională. Eu 
am practicat sportul cu mănuși 
cu multă pasiune, pentru că 
l-am iubit. Dragostea mea pen
tru box n-a încetat. Deci, și ca 
antrenor...

— Mult succes in noua profe
sie și cit mai mulți „Cuțovi" 
la Brăila I

Mihai TRANCA

In Sala si 
șov s-au inc 
trecerile tun 
grupa 1—6 - 
pionatului n 
masculin. Di 
teptată a tos 
vedea, mecii 
rivale la titl 
tării, Steaua 
cele 5 confr 
prevede acti 
s-au încheia! 
tilor care și 
un avantaj 
pentru cucei 
mătoarele p 
are nevoie 
ces direct, î 
viștii au d 
victorii în t 
Dacă acest 1 
evident, pe 
Plevnei, nu 
sele dinamo' 
Aceasta, cu 
cit, la Brașc 
la un singu 
dar tot atît 
putea reven

Meciul a 
putat și a i 
demne de i 
Opșitaru pa 
ranțele care 
Stelistul a ; 
marcabilă, a 
panouri, s-a 
zător în con 
pierii și, ei 
a punctat 
dacă am r< 
ric înregistr 
nu același ’ 
despre felul 
el față de 
de întrecere 
antrenori, 
răspunde n 
țiilor juste 
coechipierilc 
de arbitri e 
Brașov, Op 
vehement 1 
trilor, a foi 
greșeală tel

CUM ÎNTREȚINEM, cum folosi
bucurești

(Urmare din pag. 1)

mai vezi cite un smoc de iar
bă. In sezonul 
cient să faci o 
pe acest teren 
de praf să se 
peste înălțimea 
sport, toamna, odată cu apari
ția ploilor, această bază spor
tivă este practic de nefolosit.

Prof. Emil Stoica, directorul 
liceului, a cerut sprijinul 1 
rilor de resort dar măsuri 
crete de remediere n-au 
rut. Pe de altă parte, 
ciația sportivă și comitetul 
dicatului Televiziunii s-au 
rit să contribuie Ia reamena
jarea terenului cu pricina, in 
schimbul utilizării lui cîteva 
ore pe săptămină. Soluția a 
fost salutată în liceu, elevii, 
organizațiile de pionieri și 
U.T.C. s-au angajat să pună 
umărul, prin organizarea unor 
echipe de muncă voluntar-pa- 
triotică. dar inițiativa, iată, In- 
tîrzie să se materializeze, tere-

cald este sufi- 
simplă alergare 
pentru ca nori 
ridice cu mult 
iubitorilor de

foru- 
con- 
apă- 
aso- 

I sin- 
ofc-

nul de fotbal dc la Liceul 
„C.A. Rosetti" rămînînd un fel 
de... copil vitreg între amena
jările sportive aie acestei insti
tuții de invățămint.

S-ar cuveni de aceea ca In
spectoratul școlar al sectorului 
2 să își spună cuvîntul (dar 
mai ferm și mai eficace ca 
pînă acum !), adică să găsească 
soluții pentru reamenajarea 
acestui teren, cum a 
cum ar trebui să fie 
țină înțelegere, copilul 
din curtea Liceului „C. 
setti“ ar putea avea o 
soartă ! '

brașov

să-și petrea 
gheața patir 
la'care subs

fost și 
Cu pu- 

vitreg
A. Ro- 

altă

(Urmare din pag. 1)

patinoarului undeva, în Brașov. 
Aș sugera, In acest sens, să se 
instaleze un panou vizibil chiar 
în perimetrul unde lumea așteap
tă mașinile care urcă în Poiană. 
Același panou ar putea să cuprin
dă și fotografii cu activitatea de 
pe patinoar, ceea ce ar constitui 
o bună propagandă pentru pati
naj, un imbold pentru ca tot mai 
mulți tineri să urce în Poiană și

„CUPA MUREȘUL- LA SCRIMĂ
„Cupa Mureșul**,  aflată 

an la a treia ediție, a 
planșele din Tg. Mureș 
din cluburile Tractorul 
C.S. Satu Mare și A.S,

i în acest 
adus pe 
scrimeri 
Brașov, 

----- ----- ---- ;.U. Tg.
Mureș, care și-au disputat întîie- 
tatea în probele individuale de 
ffpadă și floretă masculin. Am
bele dispute au revenit foarte tî-

nărulul reprezentant al 
țiel sportive studențești 
Mureș, Livlu Buzan. El 
urmat tn clasament, la spadă, de 
E. Kerekeș (C.S. Satu Mare) și 
T. Tunaru (Tractorul), iar la 
floretă de Z. Meszaros șl P. 
Henter (ambii A.S.U.), (C. ALBU 
— coresp.).

asocla- 
dln Tg. 
a fost

PATINOAi 
aproximativ 
Iarnă luncț: 
manului dir 
artificial ,,P 
o suprafață 
diata vecin 
„Rafinăria" 
In admlnistr 
utilă bază 
și-a deschis 
informați c 
produce la 
La patinoar 
țlonat cu 
funcționa șl 
tru de inițit 
nual au d 
discipline t 
Baza sport!' 
pe care an 
pune, Insă,

1981: I
Intre mi 

viitorului 
țional se 
pel — Brt 
a VIII-a. 
buta cu o 
(20—21 iur 
în semifir 
vor lua i 
nine ale 
landei și : 
că primele 
burg : I
Islanda, I 
lia și Tur

Semifina 
avea loc, 
minine, la 
Belgia. Ui 
gia, Romf 
șl locul 2 
R. F. Gc>

Cadoul 
comerciale

CzXTE
Se de

potrivit pentru cei dragi II puteți alege din magazinele întreprinderilor 
ale Direcției generale comerciale a municipiului București.

In perioada 1—31 decembrie a.c., cu prilejul tradiționalei acțiuni comerciale 
LUNA CADOURILOR, magazinele Capitalei vă oferă :

— țesături din lină sau bumbac totr-o variată paletă coloristică j
— tricotaje și îmbrăcăminte tricotată, adecvate sezonului rece ;
— încălțăminte „flexfn" (din Imitație de piele sau din cauciuc) ; 

podoabe ;
produse cosmetice ale renumitelor firme românești „Miraj" șl „Farmec" :



de baschet de la Brașov NOTE ® NOTE • NOTE • NOTE
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jucătorii Înșiși pot REZOLVA PROBLEMĂ
I

"=ÂCUT ÎNCĂ UN PAS I
UL DE CAMPIOANĂ I

Idin B ra- 
inică, în- 
oilea — 
cui cam- 
î baschet 

mai aș- 
1 se pre- 

vechile 
ipioană a 
o Dintre 
care le 

e, două 
iul steliș- 
ît, astfel, 

decisiv 
ii. In ur- 
;aua mai 
gur suc- 
dinamo- 

ernativă : 
: partide 
rorizează. 
in Calea 
ca șan- 
anulate. 

nult cu 
i cîștigat 
Hferență, 

victoria 
lor lor.

de dis- 
a lucruri 

sfîrșit, 
•me spe- 

în el. 
tație re- 
bine sub 
orespun- 
i coechi- 
nportant, 
e. Dar, 
,ul valo- 

jucător, 
em face 
x>m portă 
țchipă și 

față de 
irascibil, 
observă
rilor și 
•nulțumit 
ul de la 
protestat 
a arbi- 
și cu 

eliminat

, care 
anun- 
dintre 

po-

de pe teren și lipsind astfel e- 
chipa de aportul lui. tocmai' 
cînd avea mai mare nevoie de 
el ; puțin a -lipsit ca Steaua să 
piardă Iată lucruri ce trebuie 
să dea de gîndit lui Opșitaru, 
pină nu este, poate, prea tîr- 
ziu. Dinamo a fost la un pas 
de victorie, dar o greșeală ele
mentară a lui Caraion — pas 
la adversar în ultimele secunde 
de joc — a contribuit din plin 
la insucces ; dar nu trebuie o- 
miși alți baschetbaliști dina- 
moviști care au evoluat depar
te de ceea ce se aștepta de la 
ei. Ne referim la Brăboveanu, 
Mihuță și Fluturaș. în acest 
meci și-au făcut datoria Nicu- 
lescu, Uglai și Popa. Cam pu
tini, după cum se vede.

Vorbind despre celelalte par
ticipante la turneu, este de re
marcat revenirea Farului, 
a cîștigat trei partide, 
țîndu-se astfel, ca una 
candidatele Ia un Ioc de 
diurn.

Rapid a înregistrat două 
cese prețioase, în timp ce 
df iții brașoveni - 
Tecău (accidentat) 
nut o singură victorie, deși au 
evoluat în fata susținătorilor 
lor. I.C.E.D. București, după ce 
a fost întrecută în primul meci 
de C.S.U. Brașov, datorită în 
special greșelilor de arbitraj, 
nu a mai putut, în continuare, 
să scape de acest șoc psiholo
gic și a pierdut toate meciurile 
susținute.

Și, fiindcă a venit vorba 
arbitraje, trebuie spus că 
Brașov au fost comise multe 
rori în aprecierea situațiilor 
joc, unele cu influențe asupra 
rezultatelor partidelor : C.S.U. 
Brașov — I.C.E.D., Farul — 
I.C.E.D. și Farul — Rapid. Cole
giul central de arbitri va tre
bui să analizeze aceste presta
ții și să ia măsurile-ce se im
pun.
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I
I
I
Isuc- 

stu- 
lipsiți de 

au obți- I
I
I
I

de 
la 
e- 
de I

I
I
IPaul IOVAN

IZELE SPORTIVE?
ser pe 
i o idee 
serve.

cu totul insuficient pentru marea 
masă de tineri care vin acolo. 
Posibilități de extindere există.

,UL. De 
fiecare 

>d. Hăr- 
itinoarul 
najat pe 
în ime- 

prinderii 
dealtfel, 

mică dar 
arnă nu 
Am fos*  

1 se va 
tei luni, 
a func- 
(și va 
un cen- 
unde” a- 

acestei 
ie copii. 
Petrolu1" 
:ent dis- 

vestiar,

Pentru o participare de nu
mai 10 lei, oricine joacă poa
te obține:

@ AUTOTURISME 
1300“
• MARI CTȘTIGURI ÎN 

BANI.
Formulă simplă, avantajoa

să : 3 extrageri a cîte 4 nu
mere, __ - ‘ ’ \
mere din 75. Se atribuie cîș- 
tiguri și variantelor cu 2 nu
mere la una din extrageri:

ULTIMA ZI pentru procura
rea biletelor: sîmbătă 29 no
iembrie 198Q.

O NOUA BAZA SPORTIVA DE 
IARNA va funcționa, cu începe
re din ultima decadă a lunii de
cembrie, pe Aleea Tîmpei. în 1- 
medlata apropiere a vechilor zi
duri ale Cetății. Este vorba de un 
mic și cochet complex aparținînd 
UCECOM și cuprinzînd un pati
noar artificial de dimensiuni re
gulamentare, un bazin de înot de 
25 m, o sală de gimnastică pen
tru recuperare, o popicărie, pre
cum și un grup de servicii.

Patinoarul este suspendat pe pi
loni (sub el va funcționa un ga
raj auto) șl va beneficia de ves
tiare încăpătoare, bufet, ' * *
medical, grupuri sanitare, 
cum arată încă de pe 
putem afirma că această 
bază a sporturilor de Iarnă va fi 
una dintre cele mai moderne și 
bine utilate din țară.

I
cabinet 

După 
acum, 
nouă

TNDiW ATLETIC INIimilONAl |
ii ale 
interna- 
i Etiro- 

ediția 
■a de- 
tv alinară 
lificarea 
arcelona 
j femi- 
•dei, Is- 
■ califi- 
Luxem- 
Irlanda, 
’ortuga- 
ite).
tie) vor 
;iile fe- 
•vegia) : 
Norve- 

U.R.S.S. 
rcelona, 
iate ta-

că nedesemnată) : Austria, Ir
landa, R.F.G., R.D.G., Polonia, 
Suedia, Cehoslovacia, locul 3 
de la Barcelona. Marea Briia- 
nie (localitate încă nedesem
nată) : Bulgaria. Danemarca, 
Finlanda, Franța, M. Britanie, 
Olanda, Iugoslavia, locul I de 
la Barcelona. Primele 2 clasa
te din fiecare grupă se califi
că pentru finala „AM împreu
nă cu Iugoslavia (țara organi
zatoare) și cîștigătoarea finalei 
,.B“ (1—2 august. în Italia).

Finala „A“, pentru echipele 
feminine și cele masculine, va 
avea loc 1G Zagreb (15—16 au
gust). întrecerile masculine se 
vor desfășura la aceleași date, 
semifinalele la Bydgoszcz, Hel
sinki și Lille (Franța), iar fi
nala „B“ la Atena.

+ INSPIRAȚIE SATISFACȚII

„Dacia

cu un total de 12 nu-

Problema principală care pare 
a se pune în cazul Chimiei Rm. 
Vîlcea este : de ce această echipă 
nu reușește încă întotdeauna să 
se exprime în joc pe măsura va
lorii jucătorilor ei si a bunei pre
gătiri generale asigurată de tînă- 
rul și priceputul antrenor M. Pi- 
gulea.

Această problemă — care își are 
ca una din explicații frecventele 
indisponibilități survenite în lo
tul jucătorilor — s-a ridicat și 
în partida de duminică, cel puțin 
în prima ei parte, cînd vîlcenli 
au evoluat departe de exigențele 
îndreptățite ale publicului local- 
Poate că replica peste așteptări a 
Politehnicii, care a suplinit lipsa 
lui Dumitru și Păltinișan prin- 
tr-un admirabil efort colectiv și 
o inteligentă tactică de joc (mai 
șubred exprimată, din păcate, 
spre finalul partidei, cînd mijlo
cașii au căzut și aproape întrea
ga echipă s-a retras în apărare),
i-a  surprins realmente pe com
ponent formației locale. Dar a-

Partida Progresul-Vulcan — 
F.C.M. Brașov, de bun nivel, des
tul de echilibrată, atractivă, a 
dat în final cîștig de cauză echi
pei din str. Dr. staicovici. Șl, 
„bancarii" au cîștigat în fata re
velației primei părți a campio-

0 Lung a realizat duminica o 
notabila performanța. Abia sosit 
ia stadionul „23 August" de la 
arena unde iucase întregul meci 
a4 echipei de speranțe, el a tre
buit, foarte curind, să intre în 
locul lui Boldici, accidentat. Lung 
a aparat excelent, numeroasele 
mingi înalte trim se de mureșeni 
conveni nd u-i de minune. Totalul 
minutelor jucate duminică, de 
portarul craiovean: 162 I 0 In 
tribună, o întreaga grupă de 
fo%r sau ccuali jucători mureșeni: 
Naghi, Solyom, Kiss, Pîslaru, |s*  
pir, Varodi. O hazlie observație 
a lui Mikî Naghi: „Cămătaru o 
jucat astăzi excelent. Și fundaș, 
si mijlocaș. Ca să nu mai zic că a 
înscris și două goluri. A prins 
o zi mare, l-a făcut... avioane 
pe ai noștri... 0 llie Costel, In
trat în a doua parte a reprizei 
secunde ... — - ,
a jucat foarte bine, fiind 
veritabil • •
lor"". El se <-----
titular^ de bază al A.S.A.
Costel 
pepinierei clubului

I

I

în formația mureșeanâ, 
I un 

motor al „roșolbaștri- 
anunțâ un posibil 

.*-2.. “. Ui® 
19 ani — produs al 

______ mureșan. 0 
Tilihoi nu a apărut in formația 
Univers tații, deoarece a fost 
sancționat, prin excluderea de la 
jocul cu A.S.A., pentru IndisclpH- 
ih I Iarăși, Tilihoi III 0 Otto 
Anderco a arbitrat corect. El a 
greșit, am putea spune, la o fa
ză în care Batacliu, după ce 
primise cartonașul galben, s-a o- 
pus cu nesportiv late, de două 
ori, cu plonjoane de portar, la 
executarea unei lovituri libere, 
pentru a trage de timp. Față de 
faptul că avea cartonașul galben, 
simpla admonestare verbală^ o 
părut o formă de îngăduință. In 
acel moment, un suporter, a. re 
flectat. In tribuna: „La Timișoa
ra, în etapa trecută, clujeanul 
M. Salomir l-a eliminat pe Klein, 
ceea 
iul, in 
poca*.  
ces de 
secvație 
ție la 
pentru

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ce a determinat absența 
meciul cu „U" Cluj-Na- 

Sigur ci există un pro- 
Intenție în această ob- 
dar o mai mare aten- 

programări se impune, 
a se evîi; orice suspi

ciune. 0 După joc, kig. M. Pe- 
nescu, din conducerea Corvina- 
lui, spunea pe culoarele de Un
gă vestiar: „Nici o vorbă despre 
arbitru. A fost corect. Cauzele 
înfringerii trebuie căutate în pro
priile noastre greșeli. Este ne
voie să muncim mai mult șl să 
dăm credit, In continuare, tine
reții*.  0 Varga, talentatul mij
locaș al Jiulu-I, va absenta o 
lungă perioadă din arena spor
tivă. Accidentat în meciul cu 
Steaua, el a suportat o operație 
de peroneu la spitalul d n Pe
troșani. Probabil, în februarie. 
Varga își va relua pregătirile 0 
Publicul din Pitești l-a aplaudat 
pe Giuchici, cînd la stația de 
ampPificare a stad on ului i-a fost 
anunțat numele. După meci, 
Giuchici regreta că n-a putut 
evolua la valoarea Iul, datorită 
unei mal vechi accidentări de 
pa urma căreia se resimte încă. 
0 Așteptam ca un bun arbitru 
de centru șl cu exper ență, cum 
este clujeanul Vasile Topan, să 
încerce și, oa tușier, sâ-și ajute 
un coleg mai tînăr, care oficia 
cu...*  fluierul. Duminica însă, ia 
Pitești, lucrurile s-au petrecut 
exact invers. Din fericire, tînă
rul arbitru de centru Al. loniță 
a trecut cu bine șl peste „han
dicapul" tușierului. 0 Un accident 
stupid s-a produs la meciul de 
antrenament de săptămînă trecu
tă dintre F.C.M. Galați șî C.S.U. 
Galați. Extrema dreaptă a di
vizionarei „A", Majaru, a suferit 
o fractură de peroneu. Duminică, 
ia mec ul cu Politehnica îa,5t el 
a ținut să fie alături de coechi
pierii lui venind la stadion In 
cîrje. 0 De la o vreme, jucă
torii noștri din primul eșalon pre
feră să-șl pună o bandă elasti
că peste jamb eră. Este o „mo
dă" pe care nu o practică ni
meni șl care este total Inesteti
că. Duminica, la^ Galați, mareo 
majoritate a jucătorilor purtau a- 
semenea fașe elastice. 

I

ceastă replică nu îi putea inco
moda chiar atît de mult îneît să 
explice frecventele greșeli indivi
duale săvîrșite de ei în primele 
45 de minute atît în atac, cit si 
în apărare. Dovada a venit după 
pauză, cînd — pe fondul unei a- 
devărate revărsări de ambiție și 
energie —, printr-o mai mare 
concentrare și o mai bună ordo
nare a jocului, mai ales în atac, 
vîlcenii au reușit să înfrîngă (ce-j 
drept, foarte greu) dîrza rezisten
ță a oaspeților.

Concluzia ne apare limpede : de 
modul în care purtătorii culorilor 
Chimiei se vor angaja — și în 
continuare — în joc, de ambiția 
și dăruirea lor, de felul cum se 
vor concentra, cum vor gîndi șl 
cum vor acționa în diferitele si
tuații de pe teren (fără a mai 
aștepta dădăceala continuă a an
trenorului) va depinde în mare 
măsură rezolvarea problemei de 
care aminteam la începutul aces
tor rînduri.

Constantin FiRĂNESCU

natului, deoarece doî dintre ju
cătorii săi au evoluat mult mai 
bine decît, cu o săptămînă în 
urmă, la Iași : Țevi și G. Sandu. 
Ambii, cu o mare experiență, 
șl-au... amintit parcă de vrejuri
le lor bune, cînd erau notați cu 
calificative maxime. Primul a 
marcat două goluri prin execuții 
tehnice deosebite, prin reluări 
dintr-o bucată, cu tot marcajul 
sever al „jandarmului44 său, Pana
che. Celălalt, conccntrîndu-se la 
maximum, a reușit să-1 anihileze 
pe cel mai periculos atacant bra
șovean, Paraschivescu, în așa fel 
îneît Nicolae Proca a trebuit să-1 
tnlocuiască la pauză.

Indiscutabil, Progresul-Vulcan a 
jucat mai bine decît la Iași și 
a cîștigat pe merit. în această 
echipă evoluează, însă, și un ju
cător, M. Ionescu, care, aproape 
meci de meci, acumulează carto
nașe galbene. După ce într-o 
partidă cu Dinamo a avut o in
trare dură asupra lui Mulțescu 
(acesta stînd pe tușă mai mult 
de 2 luni), după ce a acumulat 
plnă acum patru cartonașe galbe
ne, efectuînd două etape suspen
dare — lată că și în partida cu 
F.C.M. Brașov a primit un carto
naș pentru un fault grosolan. Și 
cînd credeți ? La numai două mi
nute de la începutul meciului ! 
Jucător, bun, de mare travaliu și 
destul de tehnic, Marian Iones
cu va trebui SA MEDITEZE SE
RIOS la modul în care își tra
tează adversarii. Sau dacă nu, să 
fie OBLIGAT de alții să facă a- 
cest lucru, de club sau de comi
sia de 
țescu a 
Iul. De 
situația

disciplină a F.R.F. Mul- 
pătimit destul din cauza 
ce să ajungă și alții In 
dinamovistului ?

Laurențiu DUMITRESCU

Nicolae Oaidă „CE FAC? AȘTEPT, MA FRAMINT, PENTRU CA
nu mă pot Împăca cu modul In care sInt apreciaji unii antrenori -

de 
Oaidă. 

Dinamo Brașov 
Bacău 

fotbalului 
bine din 
București 
sale fizi- 
79 kg 
viteză și

Vă mai amintiți, desigur, 
extrema dreaptă Nicolae 
L-am văzut la 
(1954), apoi la Dinamo 
(1955—56), dar lumea 
și-l amintește cel mai 
anti de la Progresul 
(1956—69). Cu calitățile 
ce, cu greutatea celor 
înălțimea de 1,80 m, cu 
detentă (in ciuda gabaritului) și, 
mai ales, cu forța de șut, Oaidă 
reprezenta o mare problemă pen
tru fundași. A îmbrăcat de 7 ori 
tricoul primei noastre reprezen
tative. în 1965, pe vremea cînd 
era incă jucător, intr-o serie cu 
alți cîțiva fotbaliști cunoscuți 
(Pahonțu, Farmati, Topșa, Știr
bei, frații Munteanu), a urmat 
un curs intensiv de trei luni la
I.E.F.S.  șl a obținut calificarea 
de antrenor. Mulți erau tentați 
să creadă că a făcut-o doar așa, 
„să aibă o diplomă", dar ime
diat și-a făcut „ucenicia", trei 
luni, ca antrenor la Flacăra ro
șie, pe care a adus-o pe primul 
loc tn ,,CH și unde l-a lansat pe 
portarul Ștefănescu, de la Farul 
Constanța. A mai jucat apoi 4 
ani la Progresul București (cu 
care a revenit in Divizia „A") 
și-a încheiat și studiile superioa
re. dar, in continuare avea să 
se dedice muncii de antrenor, 
gustînd din satisfacțiile, ca și din 
decepțiile acestei, nu o dată in
grate, meserii. Unde a lucrat 
bine, sau unde a lucrat mai puțin 
bine, la Mureșul Deva, Viitorul 
Vaslui, Progresul, Tractorul Bra
șov sau Jiul ? A avut două ne
reușite cu Viitorul Vaslui și Pro
gresul, din cauza unor loturi 
modeste, dar a salvat Tractorul 
și Jiul („așa că scepticii care 
m-au etichetat ghinionist, ne spu
nea el, apelează doar la argu
mentele... contra44).

Unde este acum Nicolae Oaidă? 
Nicăieri ! Se plimbă, mai bine 
zis, umblă după un contract 
(deși contractele s-au dovedit a- 
deseori la noi doar formale). 
L-am întîlntt acum cîteva zile. 
Supărat. Afectat. Neliniștit nu

AZI IN DIVIZIA „B°. La Tg.
Jiu se va disputa astăzi partida 
dintre echipa locală Pandurii și 
Rapid București, contînd pentru 
ultima etapă a turului campio
natului Diviziei „B“ — seria a 
Il-a. Meciul va începe la ora 14 
și va fi condus de arbitrul O. 
Anderco (Satu Mare).

CAMATARU Șl GRAFICUL
DE ASCENSIUNE SPRE CONSACRARE

nereu- 
și îm- 
tabere, 
nu va 

jucător

0 CARTE DE VIZITA : Că
mătaru Gorun Doru Rodion — 
22 de ani, două echipe în car
netul său de jucător : Progre
sul Strehaia (legitimat la 3 
martie 1973) și Universitatea 
Craiova (transferat la 10 au
gust 1974) ; 12 selecționări în 
națională — debutul la 13 de
cembrie 1978 (Grecia — Româ
nia 2—1).

Cînd a apărut printre jucă
torii de la „tineret44 ai Univer
sității, mulți și-au spus : „Ia
tă atacantul de care are ne
voie și Craiova, și naționala. 
Cu înălțimea lui, cu forța lui, 
cu viteza lui, poate sparge 
multe ziduri de fundași...4* 
Speranțele și așteptările s-au 
ridicat, de la început, la pro
porții însemnate în ce-1 privea 
pe masivul fotbalist venit din 
Strehaia lui în marele oraș 
din apropiere. Poate că tocmai 
optimistele prevestiri, in pri
vința carierei sale de perfor
manță, au constituit și ele 
un baraj pentru tînărul spor
tiv venit să cucerească lumea 
fotbalului. Cămătaru a deve
nit, apoi, după întîiele 
șite, un „caz44 care a 
părțit, în două mari 
pe prezicătorii săi : 1) 
ajunge niciodată un _ 
de valoare ! — 2) va fi vîrful 
de atac al echipei naționale ! 
Cămătaru a continuat lupta : 
cu el, în primul rînd. cu ce
lelalte (atît de mari) condiții 
ale atingerii valorii interna
ționale. Multe halte întîlnim 
în acest traseu... „Știu, ne 
mărturisea el, că am cam în- 
tîrziat Ia întîlnirea cu reali
zarea mea ca jucător. N-am 
fost totdeauna prea exigent 
cu mine însumi. Unul dintre 
motive. M-am descurajat a- 
deseori. Altă cauză. întotdea
una am găsit însă un sprij’n. 
un umăr pus de cineva de 
lingă mine : antrenori, colegi 
de echipă, conducători de la 
Universitatea, mulți dintre 
spectatorii de pe „Central**.  
A venit, apoi, naționala. Se
lecționarea m-a ambiționat și 
mai mult. La Începutul anului

numai de situația sa actuală, 
după cum aveam să ne dăm 
seama din discuția avută. © To
tul depinde de șansă — spunea 
el. Sînt insuccese pentru că în 
fotbal nu toate echipele pot cîș- 
tiga. Cineva trebuie să piardă. 
Antrenori cu nume și experiență 
au retrogradat cu formațiile lor, 
în timp ce succesele unora care 
abia au dezbrăcat tricoul de ju
cători s-au datorat, în bună mă
sură, loturilor mai valoroase de 
care au beneficiat. Ce dacă ai 
categoria I ? Nu merge echipa, 
nu ești bun ! Scurt și cuprinză
tor. • Uăr cu Jiul, cum a fost ? 
e Povestea cu Jiul ? Am intrat 
acolo într-o etapă de îrămîntărl, 
cînd se punea problema înlocui
rii de jucători, dar regulamen
tul nu-mi dădea posibilitatea să 
fac așa ceva. Și atunci, de ce să 
vorbim de calificare profesiona
lă ? Pe Varga, Vînătoru șl Bedd 
eu l-am adus și, lată, confirmă, 
Și nu sînt singurele exemple do 
jucători „văzuți" de mine. La 
Jiul mi s-a spus că nu-1 puteam 
stăpîni pe Clupltu. Dar de ce să 
mai amintim de toate acestea 1 
9 Să revenim la statutul antre
norului 0 Da, asta mă doare.
Iată, am făcut o specializare în 
Ungaria, în 1972—74, am lucrai
ca antrenor federal în Libia,
unde, paralel, am antrenat și pe
Ahrl Bengazi, campioana țării. 
Acolo am stat două săptămînl a- 
lături de V. Boșkov. care se afla 
cu naționala Iugoslaviei, la pre-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

trecute 
altele, 

„Dacia 
trageri 
AUTO-

noi 
sînt: 

din

© CREȘTE AUTOCARAVANA... 
După ce în cursul lunii 
au fost atribuite, între 
NOUA AUTOTURISME 
130044, la primele două 
LOTO din această lună ____
TURISMELE au fost prezente de 
fiecare dată în fruntea bogatelor 
liste de cîștiguri. Cei mai 
posesori de autoturisme 
Dumitrescu Teodor Sofian __
București (la tragerea din 7 no
iembrie) și respectiv Dorocz 
Gheorghe din Sf. Gheorghe (la 
tragerea din 14 noiembrieF, la 
categoria I, pe bilete achitate 
100%; de remarcat că, în cadrul 
categoriei I a acelorași trageri, 
alți cinci participant au obținut 
cîte 17.500 lei fiecare pe bilete 
achitate 25%. Tragerea obișnuită 
LOTO de vineri 23 noiembrie vă

echip 
m-a adoptat, nu nia: 
Universitatea. Dumi- 
Tg. Mureș, după cc 
golul doi, Bălăci a 
m-a îmbrățișat. Și 
: Dorule, dacă o ți» 

mai

ista, mi-am zis : dacă nici a 
cum nu reușesc, nu știu cin 
o să se mal tntimple asta... 
Șl am tras cu dinții, am lu
crat dublu la antrenamente 
mi-am făcut un program a! 
meu pentru creșterea mobili
tății, in fine, am lăsat como 
ditatea la o parte și am mim 
cit pe rupte. Șl am avut de 
ce să fiu mulțumit '
națională 
spun de 
nlcă, la 
am dat 
venit șl 
ml-a zis 
așa, n-are cine să te 
scoată nici din echipa noastră, 
nici din națională ! Și cu 
vreau s-o (in tot așa, ba vreau 
să fac șl mai multe. N’u le 
spun. Mal bine să le vedeți!"

Pentru Cămătaru, anul 1980 
reprezintă un pe deplin con
vingător „grafic de ascensiune 
spre consacrare". Grafic care 
mal trebuie evident marcat In 
viitoare sezoane de muncă, de 
ambiție, de curaj. Restul vine 
de la sine...

Eftimie IONESCU

gătiri. Mi-am dat încă o dată 
seama că antrenorii noștri sînt 
bine pregătiți, că mijloacele noas
tre de instruire nu diferii, de pil
dă, de cele ale antrenorilor iugo
slavi. Diferă doar cadrul de lu
cru, disciplina jucătorilor, modul 
cum aceștia se angajează la e- 
fort. Supărător e că noi sînt 
adeseori apreciați de oamenii de 
pe culoare, că ești calificat fără 
temei, după conjunctură, că an
trenorul e, nu o dată, schimbat 
în mod arbitrar. Practic, nu exis
tă însă un for care să-1 apere 
(șl să-1 sancționeze, cînd e ca
zul). Colegiul central de antrenori 
e ca și inexistent. Nu m-a veri
ficat nimeni profesional, să va
dă ce știu șl ce pot. Firește, nu 
este o regulă să fii antrenor bun 
dacă ai fost un jucător bun. 
Trebuie să te pregătești, după 
cum numai cu teoria nu se poa
te face mare lucru, pentru că 
fotbalul, pe lîngă explicații, se 
șl demonstrează pe gazon. © $i 
ce -faci acum 7 0 Vreau să lu
crez ! Apropo, de ce nu se fac 
și la noi concursuri pentru ocu
parea unui post de antrenor, 
așa cum se procedează în toate 
domeniile de activitate ? De ce 
antrenorul trebuie să aibă un 
statut care se abate de la legile 
noastre ?

...întrebări pe care „cazul Oai- 
dă*  (și nu numai el) le readuce 
din nou in actualitate.

Constantin ALEXE

oferă posibilități de succese ase-’ 
mănătoare sau chiar mai mari. 
Nu uitați, însă, că NUMAI 
ASTĂZI ȘI MTINE se mai pot 
procura bilete cu numerele pre
ferate !

0 TRAGEREA obișnuită Prono- 
expres de astăzi, 26 
1980, se televizează în 
cepînd de la ora 16,50.

noiembrie 
direct în

CONCUR-© CIȘTIGURILE
SULUI PRONOSPORT DIN 23 
NOIEMBRIE 1980. Categoria 1 
(12 rezultate) 9,75 variante a 
27.202 lei; categoria 2 (11 rezul
tate) 100,50 variante a 3.167 lei; 
categoria 3 (10 rezultate) 943,00 
variante a 506 lei.



Activitatea internațională a hand baliș t ilo r noștri continuă

SI ACUM, CAMPIONATELE 
CUPELE EUROPENE Șl C.M.

întrecerile încheiate la sfirșitul săptămînii trecute — „Tro
feul C'arpați" la handbal feminin și „Trofeul Ungaria" la hand
bal masculin — au însemnat doar începutul unui sezon interna
țional bogat în evenimente. Sportivii noștri se vor afla la star
tul Campionatelor balcanice, în Cupa campionilor europeni și 
în Campionatul mondial universitar, precum și în întreceri 
amicale la nivelul juniorilor și al echipelor de club.

la Tg. Mureș șl Sofia, 
Campionatele balcanice

Momentele de respiro au fost 
'puține atît pentru seniori cit 
și pentru senioare. Loturile 
naționale se vor reuni la Tg. 
Mureș (fetele) și la Baia Mare 
(băieții) pentru a pregăti evo
luțiile din cea de a H-a edi
ție a Campionatelor balcanice 
dc handbal.

Fetele — cu Eugen Bartha 
și Remus Drăgănescu la cîrma 
pregătirilor — se vor întrece 
în Sala sporturilor din Tg. 
Mureș cu reprezentativele Iu
goslaviei și Bulgariei, meciuri 
grele care — în cazul Iugosla
viei — le vor pune din nou 
in față jucătoare din elita in
ternațională. Să sperăm că pî- 
nă atunci — competiția este 
programată între 5 și 7 decem
brie — va fi aptă de joc și 
Viorica Ionică, primul portar 
al reprezentativei, precum șl 
Gheorghița Oprea, Rodica 
Marian și Maria Igorov, care 
au suferit accidente în timpul 
„Trofeului Carpați" de la Rm. 
.Vîlcea.

Băieții, lipsiți de colegii lor 
de la Steaua, vor parcurge o 
scurtă etapă de pregătri, sub 
conducerea antrenorilor Nicolae 
Nedef și Lascăr Pană, la Baia 
Mare. Ei vor participa și la 
un turneu cu formații de club 
din țara noastră și din Uniu
nea Sovietică, urmînd ca între 
3 și 7 decembrie să evolueze 
la Sofia în Campionatul bal
canic. Partenere vor fi selec
ționatele Iugoslaviei, Bulga
riei, Greciei și Turciei.

Date definitive In Cupa 
campionilor europeni

în sfirșit, datele de disputare 
a meciurilor echipelor noastre 
în C.C.E. au fost definitivate. 
Steaua va juca la 6 decembrie 
(Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală, ora 17) cu Kolins- 
ka Slovan Ljubljana (Iugosla
via) meciul tur și Ia 14 de
cembrie, la Ljubljana, partida 
retur. Formația feminină Ști
ința Bacău susține primul meci 
cu Rtich Chorzow (Polonia) la 
Bacău. Ia 3 decembrie (Sala 
sporturilor, ora 17). iar cel de 
al doilea Ia Chorzow. la 14 
decembrie.

Prin înțelegerea federației, 
Steaua va beneficia de întregul 
său lot echipa națională pen
tru Campionatul balcanic fiind 
alcătuită fără steliști. Antre
norii Cornel Oțelea și Otto 
Telman ii așteaptă pe Radu 
Voina și Vasile Stingă să re
vină de la Gdtteborg (unde au 
evoluat în Selecționata mon
dială în partida cu Suedia) 
pentru a efectua pregătiri co
mune. Vor avea la dispoziție 
doar 8—9 zile de antrena
ment... Nici Știința Bacău nu 
are o situație mai bună din 
acest punct de vedere. Fetele 
Iui Eugen Bartha vor juca la 
3 decembrie după-amiază eu 

PRONOSTICUL KAZANKINEI
La puțini vreme dupâ ce reușise dubla victorie ol mpicâ, de la 

Montreal (800 m — 1:54,94 și 1500 m — 4:05,48), Tatiana Kazankina, 
,,grăbită" ca oricare alt mare sportiv, a și început să se gîndească 
pentru următoarea ediție a Olimpiadei, cea din 1980, de la Mos
cova. Și nu numai atît, ci să se și pregătească pentru următorul 
său start olimpic...

Chiar in momentele în care-și savura succesele montrealeze, i-a 
fost solicitată Kazankinei, in cadrul unui interv u, părerea asupra 
rezultatelor pe care ar trebui să le înregistreze o alergătoare pen
tru a putea obține medaliile de aur la cea de a XXII-a Olimpiadă, 
de la Moscova. Bună cunoscătoare a complexelor probleme ale semi- 
fondulu: feminin, ea a intuit coordonatele dezvoltări în perspectivă 
a celor două purse olimpice și — evident — ca un simplu ,,prono
stic", Tatiana Kazankina a indicat, în 1976, că în 1980, campioanele 
olimpice vor trebui să alerge, pe „Lujnîki", 1:53,0 - 1 :54,0 pe 800 m 
și 3:54,0 - 3:55,0 pe 1500 ml

Să vedem, deci, ce au realizat noile campioane olimpice pe pista 
moscovită. La 800 m Nadejda Olizarenko a obținut medalia de aur 
cu un rezultat de 1:53,5 — record mondial, iar la 1500 m însăși 
Kazankina a fost „noua*  campioană dar numai cu... 3:56,6 — re
cord olimpic I . Pronosticul Tatianei n-a fost împlinit întocmai la J.O., 
dar înaintea întrecerilor olimpice ea realizase un nou record mon
dial cu 3:55,0 (!) pe care l-a corectat copios după- Jocuri, cînd a 
alergat, la Zurich, 3:52,5. Deci a adus corectivul de rigoare...
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In interviul la care ne-am referit, Kazank na a fost rugată să 
așeze în formulă relația ta lent—muncă—fermitate psihica—antrenor.
Răspunsul ei, credem, invită la meditație : talent 10%, muncă 45%, 
fermitate psihică 15% șî priceperea antrenorului 30%.

Romeo VILARA

Ruch Chorzow, după care vor 
pleca la Tg. Mureș pentru 
Campionatul balcanic (este 
vorba de jucătoarele selecțio
nate în lot și de... antrenorul 
lor). Vor reveni la 8 decem
brie la Bacău, pentru a pleca 
la 11 decembrie, deci după 
trei zile, la Chorzow..._ Să 
sperăm că atît Steaua cit șl 
Știința Bacău vor avea puterea 
să treacă peste aceste obsta
cole și, mai ales, peste puter
nicii lor adversari din turul al 
doilea al Cupei campionilor 
europeni.

Lotul „universitarilor" noștri
Intre 28 decembrie 1980 și 

4 ianuarie 1981 se desfășoară 
în Franța Campionatul mon
dial universitar. Echipa noas
tră, repartizată în grupa a 4-a 
(stnt calificate 16 echipe, con
stituite în 4 grupe), va juca 
la 28 decembrie, la Strasbourg, 
cu Belgia, la 29 decembrie, la 
Colmar, cu Israel, și la 30 de
cembrie, la Mulhouse cu R. F. 
Germania. Semifinalele pentru 
echipele calificate din grupele 
3 și 4 au loc la Besancon și 
Dijon, iar finalele sînt progra
mate Ia 4 ianuarie, la Paris. 
Reamintim că reprezentativa 
României a cîștigat locul I la 
ultimele trei ediții ale Cam
pionatului mondial universitar.

Lotul nostru pentru C.M.U 
este alcătuit din Claudia Io-

BALCANIADA DE SCRIMĂ —1980
(Urmare din pag. 1)

tr-un colectiv de tinere speranțe, 
care de cîțiva ani de zile (mai 
bine zis din ultimul ciclu olim
pic) a fost alcătuit și lansat pe 
orbita performanței de către ini
mosul, modestul și priceputul a- 
nimator Nicolae Mihăilescu. Știm, 
vor fi unii care vor spune că 
scrima — sport pretențios — a 
găsit un teren propice, la Slobo
zia nefiind concurată de alte dis
cipline sportive, poate mai spec
taculoase și mai ușor accesibile. 
Nu vrem să-i contrazicem pe cei 
dispuși să judece astfel, ci doar 
să le amintim că fără sprijinul 
organelor locale, fără investiția 
de pasiune și de muncă perma
nentă (nu numai a antrenorului, 
ci și a activului voluntar în frun
te cu prof. Titus Nițu, președin
tele secției de scrimă a Clubu
lui sportiV școlar Slobozia) aceas
tă disciplină olimpică ar fi ră
mas o necunoscută — ca în atî- 
tea alte locuri ! — pentru tinerii 
localnici care, iată, într-un inter
val de timp relativ scurt au dat 
județului Ialomița prima echipă 
divizionară „A“ și primul titlu 
balcanic de seniori ! Sîntem con
vinși că aceste succese, meritate, 
vor determina, pe plan local, un 
sprijin tot mai substanțial pentru 
ca tinerele talente, formate la 
școala nou creată, să constituie 
un rezervor de calitate pentru 
scrima românească. Sperăm ca 
Slobozia să devină un centru de 
prestigiu pe harta acestei disci
pline sportive din țara noastră, 
lucru care s-ar putea realiza mai 
repede dacă mult așteptata sală, 
acum încă în reamenajare, ar fi 
dată în folosință prin aportul mai 
operativ al constructorilor.

Am accentuat exemplul tînăru-

BALCANICE, 
UNIVERSITARE

Prezent în Echipa lumii, ca și 
colegul sau Vasile Stingă, Radu 
Voina cunoaște apogeul ca
rierei sale sportive. Iată-l în 
imagine înscriind spectaculos 

un gol
nescu, Alex. Buligan, Mihai 
Redl și Adrian Simion — por
tari, Măricel Voinea, Aihan O- 
mer. Alex. Fdlker, Vasile Stin
gă, Iosif Boroș, Klaus Ilaber- 
pursch. Marian Dumitra, Mir
cea Grabovschî, Cornel Durău, 
Cezar Drăgăniță, Neculai Va- 
silca, Mihai Daniel șl Gh. Du
mitru. Ei se vor pregăti sub 
supravegherea unui colectiv de 
tehnicieni format din loan 
Kanst-Ghermănescu, Nicolae 
Nedef și Lascăr Pană.

Hristache NAUM

Antrenorul Ștefan Haukler are mult de lucrat pentru a lansa o 
nouă și puternică echipă feminină de floretă a României. Chiar 

și eleva sa, tinăra Gabriela Betuker, îi dă încă de furcă...
lui centru de scrimă de la Slobo
zia ca pildă pentru altele care, 
din păcate, mai continuă să tră
iască din amintirile unor succese 
trecute.

Al doilea aspect asupra căruia 
am vrea să ne oprim vizează flo
reta feminină, a cărei carte de 
vizită de prestigiu pe arena in
ternațională o obligă să mențină 
un standard valoric ridicat. Este 
evidentă preocuparea federației 
pentru schimbul de ștafetă al ge
nerațiilor în cadrul lotului repre
zentativ, păstrîndu-se elemente 
care își mai pot aduce aportul 
pe planșele internaționale, dar 
acordîndu-se un credit tot mai 
mare tinerelor floretiste. Balca
niada de la București confirmă 
această orientare (și în perspecti
va Universiadei din 1981, care va 
fi găzduită de capitala României), 
în echipa care a evoluat acum, la 
Floreasca, aflîndu-se două sporti
ve experimentate (Aurora Dan 
șl Marcela Moldovan) șl alte două 
floretiste în plină formare (Ga
briela Betuker și Olilia Hoch- 
dorfer). Neașteptat, testul nu a 
fost edificator, mai ales dacă ți
nem cont de faptul că în afara

ELVEȚIA (et. 12) : F. C. Zurich
— Young Boys Berna 4—0 ; F.C. 
Basel — Bellinzona 4—0 ; St. Gall
— Lausanne 1—2 ; Neuchatel — 
Servette Geneva 1—1 ; Chlasso — 
Nordstern 4—3 ; Sion — Lucerna
1— 2 ; Chenois — Grasshoppers 
Zurich 1—3. Clasament : 1. F, C. 
Zurich — 19 p ; 2. Grasshoppers 
17 p ; 3. Young Boyă Berna 16 p.

IUGOSLAVIA (et. 15) : Partizan
— Sarajevo 1—1 ; Skoplie — Dy
namo Zagreb 1—0 ; Niș — Bu- 
ducnost 1—0 ; Zelezniciar — Ve
lez 2—4 ; F. C. Zagreb — Hajduk
2— 0 ; Rijeka — Napredak I—0 ; 
Sloboda — Liubliana 2—1 ; Borac
— Vojvodlna 2—2 ; O.F.K. Beo
grad — Steaua Roșie 0—0. Clasa
ment : 1. Steaua Roșie 21 p ; 2. 
Radnicki 19 p : 3. Olimpia 18 p.

SPANIA (et. a 12-a) : Sălaman- 
ca — Atletico Madrid 1—1 : Za-

SĂRITOAREA RUXANDRA HOCiOTĂ, LOCUL I
IN CONCURSUL DE

Participând la triunghiularul 
de sărituri Cehoslovacia — 
R. D. Germană — România, 
desfășurat la Halle-Neustadt 
(R.D.G.). reprezentanții Româ
niei au obținut locul 2 In cla
sament (56 p). după echipa 
R. D. Germane (110 p) șl îna
intea celei a Cehoslovaciei 
(38 p). Cea mai bună compor
tare a avut-o Ruxandra Ho- 
ciotă, clasată pe locul I la 
trambulină 3 m (360,20). Pe lo
cul secund s-a clasat Katrin 
Bensing (R.D.G.) cu 340,40 p. 
Evoluții notabile au avut și 
Cristina Timar, la categoria 
de vîrstă născuți în 1966 și 
mai mici (locul 3 la trambu
lină 3 m ; a cîștigat Thomas 
Zinycz — R.D.G. cu 288,70 p)

ADUNAREA GENERALĂ
A ASOCIAȚIEI COMITETELOR 

OLIMPICE NAJIONALE EUROPENE
LONDRA, (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 10-a adunări 
generale a Asociației comitetelor 
olimpice naționale europene, ale 
cărei lucrări se desfășoară la 
Londra, s-a hotărît organizarea 
unei reuniuni extraordinare, în 
primăvara anului viitor, pentru 
stabilirea unei poziții comune 
Înaintea Congresului C.I.O., ce va 
avea loc la Baden Baden. In 
funcția de președinte al acestui 
for sportiv a fost ales Franco 
Carraro (Italia), Iar ca secretar a 
fost desemnat Adrien Vandenede 
(Belgia).

Adunarea examinează, de ase
menea, două propuneri : una nor
vegiană, prvilnd crearea unui 
comitet însărcinat să studieze 
candidaturile orașelor europene 
pentru J.O., șl o alta a Greciei, 
pledînd în favoarea menținerii la 
viitoarele J.O. a drapelelor șl a 
imnurilor naționale, în timpul ce
remoniilor de deschidere »1 a 
festivităților de premiere.

floretistelor bulgare, competiția 
feminină nu a avut un grad de 
dificultate deosebit. Or, dacă în 
proba individuală pe podium s-au 
aflat (firesc) Aurora Dan, Otilla 
Hochdorfer și Gabriela Betuker, 
în cea pe echipe prestația aces
tora a fost nesatisfăcătoare, atît 
din punct de vedere al lucidită
ții, cît și al Orientării tactice. A 
fost evident că bagajul tehnic al 
reprezentantelor noastre era su
perior adversarelor, „capital**  ne
valorificat însă, nefiind corelat 
cu o dinamică adecvată pe plan
șă, cu o personală filtrare tacti
că. Din acest eșec, însă, federa
ția nu trebuie să renunțe la dru
mul pe care a pornit, ci doar să 
asigure 0 cît mai mare concuren
ță (în condițiile unei depline •- 
biectivități a selecționerilor și a 
fair-play-ului din partea sporti
velor), pentru ca din lotul repre
zentativ lărgit să se poată naște 
noua echipă feminină de floretă 
a României, pregătită fără con
cesii și menajamente. Dealtfel, 
un asemenea punct de vedere tre
buie să stea la baza formării șl 
pregătirii tuturor echipelor re
prezentative !

CAMPIONATE OE FOTBAl
ragoza — C. F. Barcelona 1—2 ; 
Real Madrid — Hercules Alicante
3—0 ; Valladolid — Betis Sevilla
2— 1 ; Almeria — Real Sociedad
3— 2 ; Atletico Bilbao — Las Pal
mas 1—3 ; Sevilla — Osasuna 
1—0 ; Murcia — Valencia 0—2 ; 
Espanol — Gijon 1—0. Clasa
ment : 1. Atletico Madrid 19 p ;
2. Valencia 17 p ; 3. Real Madrid 
15 p.

FRANȚA (et. a 19-a) : Metz — 
Bordeaux 1—1 ; Strasbourg — An
gers 2—0 ; St. Germain Paris — 
Lens 3—0 ; Auxerre — Lyon 2—2: 
Valenciennes — Nancy 3—0 ; Mo
naco — Nisa 1—0 ; St. Etienne — 
Tours 1—2 ; Laval — Nîmes 4—0 ; 
Nantes — Sochaux 2—1. Clasa-

LA HALLE-NEUSTADT
și Mariana Marc — categoria 
senioare (locul 2 la platfor
mă cu 283,65 p ; a cîștigat 
Sylke Beer — R.D.G. cu 326,35 
P)-

TURNEUL DE TENIS 
DE LA MELBOURNE

MELBOURNE, 25 (Agerpres).'
— In turul doi al probei da 
simplu femei din cadrul Tur
neului internațional de tenis de 
la Melbourne, Virginia Ruzici 
a învins-o cu 6—2, 7—5 pe Lin
da Cassell (Australia). Alte re
zultate: Wendy Turnbull — Lela 
Forood 6—2, 6—3 ; Hana Man- 
dlikova — Elisabeth Little 7—6, 
6—2; Betty Stove — Karen Gul
ley 6—2, 6—2; Candy Reynolds
— Renata Tomanova 6—4, 6—2; 
Sue Barker — Diane Desfor 
6—2, 6—3; Amanda Tobin — 
Hana Strachonova 7—6, 6—1; 
Sylvia Hanika — Nanette 
Schutte 6—0, 6-1.

„MASA ROTUNDĂ**
A SPORTULUI AFRICAN

TUNIS (Agerpres). — în ca
pitala Tunisiei s-au desfășurat 
lucrările „Mesei rotunde" a 
sportului african, care a dezbă
tut probleme legate de dezvol
tarea educației fizice și sportu
lui în Africa. într-un interviu 
acordat ziariștilor, președintele 
Consiliului superior al sportu
lui african, Abraham Ordia, a 
declarat că reuniunea de la Tu
nis a marcat o etapă nouă în 
perfecționarea activităților spor
tive, precum și în ceea ce pri
vește lupta împotriva oricărei 
forme de discriminare rasială 
In sport.

• TELEX •
BIATLON O Proba de 10 km 

din cadrul concursului de la No
vosibirsk a revenit campionului 
olimpic Vladimir Alikin (U.R.S.S.) 
cu timpul de 36:47. Primul cla
sat dintre concurenții străini a 
fost schiorul bulgar Vladimir Ve- 
licikov, care a ocupat locul 23 cu 
timpul de 38:55. în proba de șta
fetă 4 X 7,5 km pe locul întî! 
s-a situat formația Dinam® 
(U.R.S.S.) în 2 h 06:39.

CICLISM ® Concursul de ciclo- 
cros desfășurat la San Sebastian 
a revenit belgianului Marjin do 
Cock, cronometrat pe distanța da 
25 km cu timpul de lh 15:12.

SĂNIUȚE • Au luat sfîrșit în
trecerile concursului internațio
nal desfășurat pe pîrtla de la 
Igls (Austria). In proba femini
nă, victoria a revenit Mclittei Soll- 
mann (R.D.G.) — 2:06,193, urma
tă de coechipiera sa Ilona Vec- 
kel — 2:06,498 și Monika Auer (I- 
talia) 2:06,670. La masculin, pa 
primul loc s-a clasat concurentul 
austriac Georg Fluckinger, cro
nometrat în trei manșe cu timpul 
total de 2:34,705.

SCRIMA @ Competiția interna
țională de la Antibeș (Franța) s-a 
încheiat cu proba de sabie pe e- 
chipe cîștigată de formația Unga
riei, care a disput în finală cu
5— 3 de selecționata Franței.

ȘAH O Turneul de la Jeszuw 
(Polonia) s-a încheiat cu victoria 
maestrului cehoslovac Alois Lane, 
care a totalizat 9 p din 13 po
sibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Adamski (Polonia) 81/2 p, 
Grunberg (R.D.G.) și KovacevcJ 
(Iugoslavia) cu cîte 8 p.

TENIS. <0 In finala turneului 
feminin de la Tokio, Martina 
Navratilova a învins-o cu 6—4,
6— 3 pe Tracy Austin. în partida
pentru locul trei, Chris Evert- 
Lloyd a dispus cu 6—4, 6—0
de Evonne Goolagong-Cawley. • 
Rezultate înregistrate în primul 
tur al turneului feminin de la 
Melbourne: Mima Jausovec — Be
tina Bunge 6—4, 6—3 ; Betty Sto
ve — Rosalyn Fairbanks 6—L 
1—6, 6—2 ; Betsy Nagelsen — Ro
semary Casals 6—4, 4—6, 6—3 ; 
Renata Tomanova — Narte Calle- 
ja 6—4, 6—4 ; Sue Saliba — Chris
tiane Jollssaint 6—3, 6—1. • Ar
gentinianul Jose Luis Clerc a 
terminat învingător în turneul de 
la Buenos Aires, în finala căruia 
l-a întrecut cu 6—4, 3—6, 7—5,
6—0 pe jucătorul vest-german Rolf 
Gehring.

ment : L Nantes 28 p ; 2. St. 
Etienne 27 p ; 3. Bordeaux 25 p.

BULGARIA (et. a 14-a) : Tra- 
kia Plovdiv — Slavia 4—0 ; Cer- 
nomoret — Sliven 3—3 ; Blagoev- 
grad — Akademik 2—2 ; Per- 
nik — Belasița 1—0 : Marek — 
Cerno More 2—1 ; Ț.S.K.A. — 
Spartak 4—0 ; Lokomotiv — Be- 
roe 0—0 ; Levski Spartak — Bo
tev Vrața 1—0. Clasament : 1.
Ț.S.K.A. 21 p ; 2. Trakia 18 p ;
3. Spartak 18 p.

9 Ecliipa „Washington Diplo- 
mats**,  cu olandezul Johann 
Cruyff în formație, a susținut un 
meci la Tokio cu reprezentativa 
Japoniei. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (0—0).

® în turneul de la Bangkok, 
Tailanda a învins cu 2—1 (1—1)
formația Coreei • de Sud.


