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lnccpind de azi, la Arad,

CAMPIONATELE
INDIVIDUALE
DE SENIORI

LA TENIS DE MASA
Sala sporturilor din Arad 

avea loc, de astăzi și pînă 
întreceri-

în
vor
duminică inclusiv, 
le celei mai importante com
petiții Interne de tenis de ma
să. campionatele republicane 

. individuale de seniori (mascu
lin și feminin). Alături de 
maeștrii sportului și sportivii 
cu categoria I de clasificare 
— participant! la campionatul 
Diviziei ,,A“ — vor fi prezenți 
primii 12 și. respectiv, primele 
8 clasate în concursul nr. 1 al 
campionatului individual, care 
a avut loc recent la PiteștL

Denumită, pe drept cuvînt, 
„proba adevărului", întrecerea 
individuală va da posibilitate 
fiecărui concurent să-și demon
streze valoarea reală și, avînd 
in vedere că în aprilie 1981 
vor avea loc campionatele mon
diale, să-și depună candidatura 
la lotul pentru competiția su
premă a sportului cu mingea 
de celuloid.

MULTE PARTIDE DE ATRACȚIE 
ÎN „OPTIMILE" CUPEI LA FOTBAL

Miercuri 3 decembrie, cu în
cepere de la ora 13, vor avea 
loc meciurile din optimile de 
finală ale Cupei României 
la fotbal, întrecere care se des-

fășoară în cadrul „Daciadei". 
Pentru fixarea programului a- 
cestei etape, ieri a avut 
la sediul F.R.F., tragerea 
sorți a celor opt întîlniri.

loc, 
la

STICLA ARIEȘUL TURDA 
GLORIA BISTRIȚA
S.C. BACAU
STEAUA
F.C. OLT
CORVINUL
F.C. CONSTANȚA
F.C.M. BRAȘOV
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loc pe te- 
echipă

Partidele vor avea 
neutre. Prima 
din urnă este organiza- 
respectivei întîlniri. E- 
au obligația să 
de comun acord,

renuri 
scoasă 
toarea 
chipele 
lească, 
astăzi la ora 16, orașul 
vor juca. Dacă nu vor 
la înțelegere, F.R.F. va 
terenul neutru. Sistemul 
liflcare : dacă după 90 de mi
nute scorul este egal, se dis
pută prelungiri (două reprize 
a cite 15 minute). Dacă egali
tatea se menține, departajarea 
se va face prin executarea de 
penaltyuri.

stabi- 
pină 
unde 

ajunge 
stabili 
de ca

FLORETISTUL PETRU KUKI (Steaua) 
ÎNVINGĂTOR ÎN

„Cupa României", competiție 
individuală care reunește în a- 
ceste zile peste 200 de scrimeri 
la toate cele patru arme, în 
sala Floreasca din Capitală, a 
programat ieri proba masculi
nă de floretă. Pe planșe, la 
start, 40 de concurenți. După 
două tururi disputate pe gru
pe, s-a ajuns în faza elimină
rilor directe și recalificărilor, 
cu 16 competitori. Dintre a- 
ceșiia 8 (4 calificați direct, cei
lalți prin recalificări) au ajuns 
în faza finală. Pină aci, deci,

rului. Ce-i drept, la acest prim 
experiment nu am avut 
consemnat în asalturile 1 
asemenea situații-limită.

Primii patru floretiști 
au dobîndit dreptul de 
numi finaliști 
(Steaua). FI. Nicolae (Progre
sul Buc.), S. Roca și Z. Husti 
(ambii Steaua), calificați di
rect. Ceilalți patru ajunși în 
această fază prin „sita" recali
ficărilor au fost M. Țiu (Stea
ua), G Oancea (I.E.F.S.), T. 
Petruș (Steaua) ș; O. Gogoașe

; de 
finale

care

au fost P. Kuki

Petru Kuki (in dreapta) lansat pe drumul dobîndirii trofeului, in 
asaltul cu foarte tinărul floretist Livius Buzan. Foto : B. VASILE
sistemul clasic de desfășurare 
a competițiilor de scrimă din 
ultimii ani. Odată, insă, cu de
semnarea celor 8 finaliști, a 
intrat în vigoare noul sistem 
(care pe plan internațional se 
va aplica din anul viitor, oda
tă cu campionatele mondiale) 
și in care participanții la „ul
timul act" al competiției nu 
vor mai fi departajați in cla
sament pe baza unui turneu, 
ci tot în urma unor asalturi 
eliminatorii. Și se mai aplică 
o nouă clauză regulamentară, 
in privința scorului la asaltu
rile susținute tie cei 8 fina
liști : disputa, care, normal, 
trebuie să se încheie la 10 tușe, 
va trebui să consemneze in fi
nal o diferență de două tușe 
între competitori, clauza acțio- 
nind însă pînă Ia atingerea a 
12 tușe, după care se aplică 
un ,,tie-breack“ adică se re
vine Ia diferența de o tușă 
pentru desemnarea învingăto-

(C.T.A.S. Buc.), acesta din ur
mă o adevărată surpriză, cali
ficat, însă, și el în dauna reve
lației întrecerii, tinărul Andrei 
Soos (16 ani), elevul antreno
rului Petre Habala. de la 
C.S.M. Cluj-Napoca. Primele 
perechi ale disputelor finale 
(această fază se dispută pe o 
singură planșă, deci nu mai 
există „concurență" în solicita
rea atenției publicului) : Kuki
— Petruș (pentru a doua oară 
față în față, și din nou învin
gător detașat Kuki) 10—2. Go
goașe — Nicolae 10—5 Roca
— Oancea 10—3 și Husti — 
Țiu (în cel mai spectaculos a- 
salt prin evoluția scorului : 
0—3. 2—6. 8—8 și 10—8) Astfel, 
învinșii au părăsit competiția, 
rămînînd doar cu Calitatea de 
finaliști, în timp ce învingă-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

„Daciadau la I. P. T. E. Alexandria

LA A 10-a ANIVERSARE A ÎNTREPRINDERII 
TINERII MUNCITORI 

SÎNT ERUNTAȘI Șl ÎN SPORT
în Cîmpia. Dunării, este so

cotită una dintre unitățile eco
nomice noi, tinere. Firesc, în- 
trucît întreprinderea de pa
nouri și tablouri electrice Ale
xandria — căci despre ea este 
vorba — a împlinit nu de mult 
10 ani. O întreprindere tînără, 
cu oameni tineri prin toate 
halele de lucru. Ceea ce nu-i 
de mirare, întrucît, ni s-a ex
plicat: La noi media de vîrstă 
este de 23—24 ani. De cînd ne 
știm, am participat doar ia o 
singură festivitate de... pensio
nare".

Bineînțeles, un redactor 
unei publicații economice ar 
vea multe de scris referitor 
activitatea, la rezultatele 
producție obținute de către în
treprinderea amintită sau la 
calitatea produselor sale. Noi, 
însă, ne vom referi la cu totul 
altceva șl anume la faptul că 
aici există mulți, mulți iubitori 
ai sportului (explicabil, dat 
fiind vîrsta oamenilor muncii 
de aici), că sportul a intrat în 
viața oamenilor. în sprijinul a- 
cestei afirmații, doar două do
vezi : a) asociația sportivă — 
Automatica — are nu mai pu-

Divizia „A“ la baschet (f)

VOINȚA BUCUREȘTI (67-65

CU „U“ CLUJ-NAPOCA)

A RAMAS NEÎNVINSA
Campionatul național de bas

chet feminin a fost reluat 
prin meciurile desfășurate, ieri, 
în sala Floreasca, în cadrul ul
timului turneu al primului tur 
al competițieL în partida derby, 
Voința București a dispus de 
Universitatea Cluj-Napoca, re
zultat care menține formația 
bucureșteană în fruntea clasa
mentului, neînvinsă.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
,U“ CLUJ-NAPOCA 67—65 (33— 

32). Nivelul tehnic destul de 
scăzut al întrecerii (greșeli de 
tehnică și ratările, chiar din 
situații clare, au fost frecven
te) nu a scăzut din dramatismul 
disputei, în care spectaculoasele 
răsturnări de scor au ținut per
manent trează atenția publicu
lui. Ne vom referi, însă, nu
mai la repriza secundă, în care 
Voința a condus la un moment 
dat cu 8 puncte, dar formația 
„U“ a avut capacitatea de a 
egala, datorită faptului că a in
sistat în acele momente pe ac
țiunile jucătoarelor cu talie 
înaltă. Reintroducerea în teren 
a Doinei Mate a stopat, însă, 
echipa clujeană (care egalase), 
deoarece jucătoarea respectivă 
a aruncat de citeva ori, ratînd 
de fiecare dată. în final, echi
pa pregătită de antrenorul M. 
Strugaru a izbutit să înscrie 
punctele necesare unei victorii 
meritate, deoarece baschetbalis
tele de la Voința au jucat mai 
organizat, mai inteligent, fruc- 
tificînd calitățile individuale 
printr-un joc colectiv- Au în
scris : Borș 21, Slăvei 15, T. 
Popescu 12, Strugaru 10, To- 
mescu 9, respectiv Bolovan 23, 
Mate 16. Anca 12, Jurcă 6, Ciu- 
băncan 4, Merca 2, Mangu 2. 
Au arbitrat bine G. Dutka și 
A. Atanasescu.

al 
a- 
la 
In

țin de 2 500 de membri cotH 
zanți ; b) în cadrul acțiunilor 
prilejuite de aniversarea celor 10 
ani de existență a întreprinde
rii se numără și aceea care a 
dus la amenajarea, cu forțe 
proprii, a unei frumoase baze 
sportive în curtea întreprinde
rii, cuprinzînd terenuri de fot
bal, handbal, volei, tenis de 
cîmp — bitumate — și chiar a 
unei mici tribune.

Vorbind cu președintele aso
ciației sportive (S. Belu), cu 
președintele comitetului sindi
catului (Gh. Marinescu) ne-a» 
dat seama că aici este la mare 
preț sportul de masă, dar că 
„gîndul zboară și spre activita
tea de performanță". începutul 
a fost făcut : Automatica are o 
echipă de baschet fete, în di
vizia „B“ și acum luptă să rea
lizeze aceeași performanță cu O 
echipă de handbal băieți, cu 
care speră să ajungă în barajul 
care duce la realizarea acestui 
obiectiv. Ceea ce impresionează

Modesto FERRARIN1

(Continuare in pag 2-3)

Liliana Slavei 
Gheorghița Bolo
van (aruncind la 
coș) au avut 
seori dispute 
genul celei 
trate de fotogra
fie. Imagine din 
meciul Voința 
București — „17“

Foto :
Vasile BAGEAC

COMERȚUL LIC. „BOLYAI" 
MUREȘ — UNIVERSITA- 

TIMIȘOARA 61—55 
13—13 

43— 
35), 

în 
vor-

TG.
TEA
(29—35). 10—0 (min. 4), 
(min. 9), 15—25 (min. 14), 
51 (min. 33), 50—51 (min. 
55—55 (min. 37) și 61—55 
final, iată o evoluție care 
bește de la sine despre aspec
tul captivant al întrecerii în 
care mureșencele, bine conduse 
de antrenorul Gh. Fuilop, au iz
butit, printr-un plus de orga
nizare a acțiunilor ofensive și 
prin multă ambiție în apărare, 
o victorie prețioasă, deși Diet- 
linde Kloss (una dintre cele 
mai valoroase jucătoare ale 
echipei) a trebuit să părăseas
că terenul, fiind accidentată. 
Studentele, cu fluctuații mari,, 
au avut ultimul moment de că
dere tocmai în perioada deci
sivă a partidei. Au înscris : 
Csentery 15, Borbcly 14, Kloss

11, Hegedus 6, Opriciu 6, Pre- 
cup 6, Sandor 3, respectiv Ar- 
mion 13, Bodea 12, IIossu 8, 
Gross 8, Așteîeanu 8, Czmor 8. 
Au arbitrat N. Constantinescu 
(competent, atent la fiecare 
fază, apreciind bine chiar și si
tuațiile dubioase) și O. Vesti- 
nian (cu decizii corecte. dar 
neavînd încă suficientă perso
nalitate).

CRIȘUL ORADEA — MOBI
LA SATU MARE 70—67 (42— 
34). Ambițioase să-și refacă 
prestigiul „șifonat" în turneele 
anterioare și. mai ales, să ajun
gă în grupa 1—6 a campionatu
lui. orădencele au dominat au
toritar timp de 35 de minute 
(54—36 în min. 25, 67—52 în 
min. 35), pentru ca în ultimele

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

MECIUL DE ÎNOT ROMANIA - POLONIA
în zilele de 13 și 14 decem

brie, bazinul acoperit (25 
din Sibiu va găzdui dubla 
tîlnire internațională dintre 
prezentativele de seniori

m) 
în- 
re- 

și

senioare ale României și Po
loniei la înot. în reprezentativa 
oaspeților va evolua și Agniesz
ka Czopek, medaliată cu bronz 
în proba de 400 m mixt la J O.

Dt luni, ia onslanla. „TURNEUL CELOR 
0 SĂPTĂMÎNĂ DE ÎNTRECERI ATRACTIVE

Tncepînd de luni, o nouă 
săptămînă de box! De data a- 
ceasta, gazda întrecerilor pu- 
gilistice va fi Sala sporturilor 
din Constanța. Federația de 
specialitate a luat hotărîrea de 
a reactualiza o competiție care, 
cu ani în urmă, a trezit un 
mare interes în rîndul iubitori
lor sportului cu mănuși din 
tara noastră, „Turneul celor 4“.

Scopul organizării acestei 
competiții, acum, în ultima 
lună a anului, este trecerea in 
revistă a întregului potențial 
al boxului românesc, în vede
rea alcătuirii lotului național 
pentru campionatele europene 
de anul viitor, de la Tampere. 
Concursul se va desfășura sis
tem turneu (fiecare cu fiecare),

deci toți participanții vor sus
ține cîte trei meciuri.

Pentru asigurarea unui pro
gram complet al întrecerilor. 
Colegiul central de antrenori a 
hotărît să invite la fiecare ca
tegorie de greutate cîte cinci 
concurenți. ultimul dintre ei 
fiind rezervă (va evolua numai 
în caz de accidentare a unuia 
dintre primii patru). Iată invi
tații, in ordinea celor 11 cate
gorii : SEMIMUSCĂ : N. Cră
ciun, V. Ciobanu. V. Voicilă. 
T. Costache și M. Constantin ; 
MUSCĂ : C. Gheorghișor. N. ’ 
Schiopu (B. C. Brăila). A. SÎTțS 
că, P. Morea și I. Ștefan eseu; 
COCOȘ : N. Bumb, N. Mîțoi, 
D. Voinescu. Gh. Brumă și V. 
Stancu ; PANĂ : T. Cercel. L

4“ LA BOX,
Sandu, D. Stănciulescu. N. Da
vid și P. Roșea; SEMIUȘOA- 
RA : V. Ioana. H. Sultan, FI. 
Stan, FI. Zamfir și N. Brînzei; 
UȘOARĂ : C. Hai nai. D. Ilie, 
I. Corncanu. M. Fulger și M. 
Turcaș ; SEMIMIJLOCIE : C. 
Ghindăoanu. M. Ciubotaru, N. 
Costin. I. Mihalache si Șt. Ște
fan : MIJLOCIE MICĂ: AL 
Cormoș, M. Miclăuș, D. Vîlcu, 
D. Ene si Gh. Plăeșu ; MIJLO
CIE : Gh. Butnaru A. Izmail,
M. Popa. FI Ungureanu și N. 
Chioveanu : SEMIGREA : N. 
Rădan. D. Gpn'ariu, C. Florea, 
St. Birleanu și C. Trușcă J 
GREA : N. Grigore. T. Piriol,
N. Anghel, C. Bălan și V. An- 
ghelescu.

• Marți 2 decembrie. în sala 
muzeului C.F R. (Calea Griviței) 
va avea loc Ședința de analiză 
a activității Comisiei de box a 
municipiului București.
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Sport, 
răspundere, 

educație

In fața unei echipe care pre
PROFESORUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ INȘI!

I

„ȘTAFETA 
GENERAȚIILOR 

LA SPORTUL 
STUDENȚESC

Dlntotdeauna, la Sporlui 
studențesc, a fost vizibilă 
grija pentru a transmite 
„ștafeta pasiunii" pentru 
sportul cu balonul oval. 
Spunem „dintotdeauna", de
oarece preocuparea pentru 
asigurarea unor eșaloane de 
copii și juniori este consem
nată în cronica clubului 
încă din primii săi ani de 
existență. Deși au trecut, de 
atunci, mai multe decenii, 
acest interes se păstrează 
constant și astăzi, ca un fir 
conducător in activitatea 
clubului. Dovadă că, în pre
zent, aici se pregătesc a- 
proape 60 de tineri care bat 
la porțile afirmării în rugby, 
dornici de a călca pe urme
le înaintașilor, care au făcut 
cinste clubului și rugbyului 
românesc. Sub îndrumarea 
antrenorilor Anton Costea 
și Doru Dinulescu, grupele 
de juniori I și II sînt pre
zente zilnic pe terenurile 
din „Tei", remarcîndu-se — 
printre alții — Cristian Ma
tei, Octavian Dinulescu, 
Nicolae Oană, Mircea Ma
rian, Ionel Ivanovici, Liviu 
Ignat, Roberto Peterneli ș.a. 
Și, pentru că aminteam de

„ștafeta generațiilor", să 
menționăm și faptul că, ală
turi de antrenori, activează, 
cu pasiune și competență, 
doi foști internaționali afir
mați sub culorile „alb-ne- 
grilor", Gheorghe Fântâ- 
neanu și Constantin Fugigi, 
ambii specialiști-coordona- 
tori în procesul de instruire. 
Așadar, la R.C. Sportul stu
dențesc sint crescute cu mi
gală și străduință noile ge
nerații de performeri ai ba
lonului oval. Dovadă și i- 
maginea surprinsă de foto
reporterul nostru. Ion MI- 
HÂICA, la unul din antre
namente, cînd se exersa „al
cătuirea grămezii". (EM.F).

ÎN 7 ANI, UN SINGUR PROCEDEU TEHNIC!
Juniorul Mihal Cioc, de la 

Dinamo Brașov, la numai 19 
ani (născut la 14 iunie 1961) 
se bucură de mult credit in 
arena judo-ulul. înalt de a- 
proape 2 metri, dotat cu 
mușcbi puternici, strgulncios 
la învățătură, mai pe scurt, 
un tlnăr cu calități excepțio
nale pentru categoria grea. 
Dealtfel, Mihal Cioc a și par
ticipat, anul trecut, la cam
pionatele mondiale de la Pa
ris, iar anul acesta, la cam
pionatele europene de la Vie- 
na și la Jocurile Olimpice de 
la Moscova. Faptul că a fost 
eliminat din primele tururi 
n-a surprins pe nimeni. „E 
Încă junior, au argumentat 
antrenorii, iar la judo perfor
manțele se obțin după multă 
experiență competlțlonaiă". 
Ășă și este, nimic de obiec
tat, privind competițiile inter
naționale de anvergură.

Pe Mihăiță, insă, l-am văzut 
pe tatami de mulți ani. Ne 
amintim că in 1974 s-a clasat 
pe locul 3 la finalele de co
pii, in 1975 pe locul 2, în 1976 
pe locul 1, după care a cu
cerit de trei ori titlul de cam
pion republican la juniori, iar

anul acesta și la seniori. Zi
lele trecute, l-am văzut din 
nou în concurs, la o etapă 
a Diviziei „A“. Sîntem nevoi ți 
să spunem, fără ecol, că M. 
Cioc este departe de a în
dreptăți speranțele. Titular al 
lotului reprezentativ, campion 
en titre, el ar trebui, firesc, 
să se detașeze în meciurile 
cu adversarii din țară. Ilar, 
spre regretul nostru, nu este 
deloc așa. In partida cu Ion 
Arsenolu (Nitramonla Făgă
raș), de pildă, Mthai Cioc 
n-a încercat decît un singur 
procedeu tehnic, soto-makl- 
koml (rulare cu prinderea 
brațului), același pe care l-a 
învățat în urmă cu 7 ani, ace
lași pe care l-a folosit în 
toate meciurile susținute de 
atunci șl ptnă azi 1 Pentru că 
Mihai Cioc nu știe șl alte 
procedee, Intr-o disciplină 
sportivă în care se folosesc, 
cu succes, zed și zed de 
procedee tehnice. Oare cîți 
ană vor trebui să mal treacă' 
plnă clnd Mihal Cioc va mai 
învăța șl alte procedee teh
nice ?

Costin CHIRIAC

BREVIAR
• DUPĂ 20 DE Afil. Re- 

centele campionate naționale 
ale halterofililor seniori din 
municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej au prilejuit cîștigarea ti
tlului, la cat. mijlocie, de că
tre... un junior. Este vorba 
despre Constantin Dabija, de 
la A.S.A. Tîrgu Mureș, unde 
este antrenat de către Alexan
dru Rad. Performanța antre
norului și a tînărului său e- 
lev apare și mai valoroasă 
dacă amintim că un eveni
ment similar a avut loc cu... 
20 de ani în urmă, cînd au
torul isprăvii se numea Fiți 
Balaș !

• IN ORAȘUL NATAL. La 
liceul industrial ,,Nicu Gane“ 
din Fălticeni activează două 
echipe de volei — fete și bă
ieți — a mind ouă bune, de 
vreme ce participă la între
cerile campionatului național 
al juniorilor și școlarilor. Din 
cînd în cînd, în sala de sport 
a liceului moldovean își face 
apariția Gabriel Udișteanu, 
personalitate voleiului nos
tru, care a făcut aici primii 
pași în sportul care l-a con
sacrat. El le oferă tinerilor 
săi prieteni și... urmași echi
pament, mingi, fotografii și 
nu mai puțin prețioasele sfa
turi atît de necesare la pri
mii pași pe drumul perfor
manței.

• 40 DE VIITORI PATINA
TORI. La clubul sportiv 
„Tractorul"-Brașov se pregă
tesc In aceste zile, sub îndru
marea antrenorului Ernest 
Ulrich șl a Instructoarelor So
fia Moldovan șl Magda Szo-

peste 40 de viitori per
formeri la patinaj viteză. Din
tre aceștia, multă încredere 
inspiră tehnicienilor mențio
nați Gabriela Volna, Iuliu 
Nagy, Mlhaela Dascălu, Mi- 
haela Prlșcu, Marin Rădol șj 
Daniel Csata, care progresează, 
cum se zice, văzînd cu ochii.

Duminica sportivă s-a înche
iat... Profesoara de educație fi
zică Elena Parfenie fluieră a- 
dunarea elevilor aflați încă pe 
terenurile de sport. în clipa ur
mătoare, echipele reprezentative 
ale Casei de copii școlari nr. 3 
din Capitală s-au și aliniat în 
fața antrenoarei. Băieții sînt fe
riciți de victoriile obținute. E 
mulțumită și profesoara, dar de
• altă victorie : de faptul că 
elevii s-au adunat imediat ! E 
un succes de mult și cu răb
dare așteptat, o mare izbîndă a 
dascălului de sport !...

A început să plouă mărunt. 
Mergem cu toții spre „casă“. 
Spre Casa de copii școlari nr. 3, 
din cartierul Titan. Elevii pri
vesc pieziș trecătorii, se uită 
furiș în vitrinele magazinelor. 
Prof. Elena Parfenie le însoțește 
atentă privirile, Insistă voit asu
pra unui manechin aflat într-o 
vitrină, apoi — parcă — fără nici 
© legătură :

— El e Sorin...
Sorin, zis „hoțul", zis „mane

chinul", fura haine din magazi
ne. 0 Cum făceai, Sorin 7 •
Intram în magazin, mă îmbră
cam cu ce era mai bun, apoi 
mă strecuram afară @ Nevoia 
de bani ? @ Nu, frica de a nu 
mine a bătaie. De bani aveau 
nevoie cei care mă trimiteau • 
De cînd nu mai „mergi" prin 
magazine 7 • De mai mult timp. 
Cred că de cînd tovarășa m-a 
făcut să cred că sînt bun la 
ceva. • La sport, de pildă ? €> 
Și la sport. Ce, n-am apărat 
bine poarta echipei 7 • Al a- 
părat-o cu mult curaj. • La fel 
ml-a spus și tovarășa. Și cred 
că-1 adevărat că am căpătat 
curaj, frica rămînînd acum de 
partea celor care mă trimiteau 
prin magazine...

Copii din familii destrămate, 
băieți lăsați prin „leagăne", fu
gari cînd și cînd. ® Tu de ce 
fugeai, Titi ? > Așa... Dar mă
prindeau repede ! • Acum, mai 
fugi 7 • Fug la „Metalul", că
sînt la atletism. Tovarășa m-a 
înscris acolo. A zis că dacă tot 
îmi place să săr gardurile, ba
rem s-o fac după cronometru...
• Cine mai e dintre voi Ia clu
bul din apropiere, la Metalul 7
• Păi, Roșcatu, Coșciug, mulți l 
Roșcatu ăsta bătea toți băieții. 
Acum poți să dai în el ea în- 
tr-un sac. Zice că e „profesio
nist" și n-are voie să se bată 
decît pe ring...

Ploaia continuă să cadă insis
tent. Băieții par îngîndurați, ne 
apropiem de „casă". Intrăm. 
Lîngă telefon „păzește" un elev. 
Prof. Elena Parfenie tace pre
zentările :

— El e Laur...
Ca In flecare duminică, Laur 

stă lîngă telefon. în primăvară, 
cînd împlinise 14 ani, a venit o 
femeie și i-a spus că e mama 
Iul. S-a scuzat pentru „Întârzie
re-, dar a lăsat să se înțeleagă 
că de acum totul va fi „O.K.". 
Oricum, într-e duminică îl va 
suna la telefon șl va cere voie 
directorului Bă-1 lase să-1 facă
• vizită acasă. Laur așteaptă și 
acum telefonul, a lipsit șl de la 
duminica sportivă. Prof. Elena 
Parfenie, mimînd graba, situație 
complicată, caută să-1 distragă, 
rugind u-1 s-o ajute la întocmi
rea clasamentelor. Se cufundă 
amîndoi în cifre. Dar, sună te
lefonul : Laur tresare, Doru fuge

în camera alăturată • De ce nu 
te duci acasă, Dorule 7 • To
varășii de la Consiliul popular 
au hotărît să stau aici. • Bine, 
dar azi e duminică ! • Ai mei 
se îmbată și duminica...

Așadar, succes mare : Ia flu
ierul profesoarei, băieții s-au a- 
linlat imediat ! Un colectiv me
reu mai închegat, mai discipli
nat — mîndria profesorului Gleb 
Statnic, directorul acestei case de 
copii. Și înainte fluiera prof. E- 
lena Parfenie, dar degeaba ! Bă
ieții jucau fotbal așa cum știau 
ei : cu ghiozdanul în mînă, cu 
țigara în gură. Acum fac cul
turism, scrimă, yoga, tenis de 
masă, șah, fotbal, înot. Sigur, 
sînt încă departe de a fi... mie
lușei, însă începutul e promiță
tor. ® Cum ați început, tovarășe 
Elena Parfenie 7 • Cu diplomele. 
Am bătut cluburile și am adu
nat — fără exagerare — 5 kilo
grame de tot felul de diplome. 
„Aici" Au merge cu „Dacă mun-- 
cești, ești serios, peste cîțiva ani 
poți deveni sportiv mare". Aici 
răsplata se cere a fi Imediată. 
Băieții n-au răbdarea necesară, 
nu sînt pregătiți pentru așa ceva. 
Am început, deci, cu diplomele, 
cu un fanion brodat acasă, de
loc arătos în urma atîtor bătă
lii purtate pentru cucerirea lui. 
După cîtva timp, vizitele mele 
dese la miliție s-au rărit, „ca
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INCEPIND DE AZI, SE DECID CEI 
DE LUPTE GRECO-ROI

La numai cîteva zile după în
cheierea turneului final al cam
pionatului de lupte greco-roma- 
ne pe echipe, cei mai buni spor
tivi practicânți ai acestui stil se 
întîlnesc din nou într-un concurs 
important, campionatele naționale 
Individuale. Competiția se dis
pută în Sala sporturilor din Pi
tești, sală care a mai găzduit, cu 
cîțiva ani în urmă, o întrecere 
de același gen.

La finalele campionatelor in
dividuale vor fi prezenți toți 
luptătorii calificați în etapele an
terioare, precum șl componenții 
lotului olimpic șl național care, 
angrenați în alte concursuri in
ternaționale, n-au participat la 
etapa calificărilor.

Care vor fi cel rece campioni? 
Este greu de anticipat. Răspun

sul îl vc 
la prînz, 
ultimelor 
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ca vreun 
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„CUPA ARO" - COMPr’'ȚIE D
Duminică dimineață, în preajma 

orașului Cîmpulung Muscel se 
desfășoară o interesantă competi
ție automobilistică : cea de a 
doua ediție a „Cupei ARO“ la 
autocros, organizată de către u- 
nitatea constructoare L M. Mus
cel șl asociația sportivă Muscelul 
C. Lung. Concurențli se vor în
trece pe mașini de teren ARO

(din grup 
tînd un 1 
— de fa] 
porțiuni c 
mlăștinoas 
de ptnă ] 
rențil (pl 
grupe de 
străbate t

ULTIMELE DOUĂ ETAPE ALE TL 
IN DIVIZIA „A“ DE HO

„DACIADA" LA I.
(Urmare din pag. I)

In mod special aici, insă, este 
efervescența în ceea ce privește 
«portul de masă în cadrul „Da- 
eiadei". Se joacă mult fotbal, 
șah, tenis de masă, handbal, — 
in cadrul, unor campionate in
terne, mult solicitate și dispu
tate — astfel că, pe plan spor
tiv, cei de la Automatica au 
devenit adversari de temut. 
Mărturie? „La popice, I.P.T.E. 
Alexandria nu are de 4 ani ad
versari în județ. Atît la băieți, 
eît și la fete, reprezentanții ei 
eîștigă totul" ; „La tradiționa
lul Festival al sportului mun
citoresc, organizat an de an de 
către C.J.E.F.S. Teleorman, la 
4 din cele 5 discipline ale festi
valului, reprezentanții noștri 
ocupă, de regulă, locul I“.

P.T.E. ALEXANDRIA
— A început însă o nouă e- 

diție a „Daciadei"...
— Ne-am gindit și am făcut 

tot ceea ce trebuia din punct 
de vedere organizatoric să fim 
prezenți tn întrecerile de fot
bal, șah, tenis de masă, popice 
și handbal. Pentru șah și tenis 
de masă, am amenajat cu for
țe proprii un club într-o veche 
clădire din incintă. Interesant 
de arătat cite echipe sint În
scrise în campionatul de mini- 
fotbal : 59, a cite cel puțin 10 
jucători. Deci aproape 600 nu
mai la această disciplină. La 
popice, ne vom prezenta de 
astă dată., — atit Ia băieți cit 
și Ia fete — și cu juniori. Noi 
sperăm că în actuala ediție a 
„Daciadei" să depistăm și să 
lansăm tineri spre sportul de 
performanță".

PE MICUL ECRAN
S ÎMBATĂ, 29 noiembrie, 

ora 13, în cuprinsul emisiu
nii Mozaic: campionatul mon
dial de dirt-track de la Wro
claw (comentator Andrei Ba- 
caiu), marele premfii de ste- 
eple-chase de la Pardubice, 
„Careul magic* — din me
ciurile celebre de box ale se
colului și partea a doua a 
retrospectivei Jocurilor Olim
pice de vară, Moscova 1980 
(haltere, sărituri de la tram
bulină, gimnastică pe echipe, 
box, natație, lupte, ciclism, 
scrimă).

DUMINICA, 30 noiembrie, 
ora 11,45 — rugby î Steaua — 
Dinamo (repriza a n-a), 
transmisie directă de la sta
dionul Steaua, comentator 
Dumitru Tănăsescu; ora 14 —

fotbal: Universitatea Craiova
— Dinamo, transmisiune di
rectă de la Craiova, comen
tator Cristian Topescu; ora 
15,45 — partea a Hl-a a re
trospectivei Jocurilor Olimpi
ce de vară Moscova 1980 (gim
nastică feminină — concursul 
individual compus); ora 19,15
— programul Ii — emisiunea 
Telerama sport.

MIERCURI, 3 decembrie, 
ora 13 — fotbal: un meci din 
optimile de finală ale „Cupei 
României", transmisiune di
rectă (comentator Sorin Sat- 
marl), ora 17,30 — handbal
feminin: Știința Bacău — 
Ruch Chorzow în Cupa cam
pionilor europeni, transmisiu
ne directă de la Bacău (co
mentator Cornel Pumnea).

Astăzi șl mîine la Miercurea 
Ciuc (două meciuri) și la Galați 
(unul) au loc ultimele două e- 
tape ale celui de al patrulea tur 
al campionatului primei șerii va
lorice a Diviziei „A" de hochei. 
Este vorba de penultima rundă a 
acestei întreceri care, se înche
ie, ca de obicei, prin partide de... 
„serviciu", în care primele trei 
clasate întîlnesc pe ultimele trei. 
Se presupune, deci, că nu vom 
Înregistra nici • surpriză (mal

știi...) și 
(Miercurea 
Avintul
Sf. Gheor 
rești ; Ga 
ua), cir 
modificări
1. Dinamo
2. steaua
3. S.C. M.
4. Avîntul
5. Dunărea
6. Met. Sf

UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINA.
Aseară, în sala sporturilor din 

Craiova, în fața unui public nu
meros și entuziast, B-a desfășurat 
partida (devansată), conțin d pen
tru etapa a V-a a campionatu
lui masculin al primei divizii de 
volei, dintre Universitatea Cra
iova și Dinamo București. După 
un prim set în care studenții 
și-au mobilizat toate forțele, dș- 
tlgîndu-l detașat, ca urmare a 
jocului variat la fileu, în urmă
torul publicul a asistat la o dis
pută îndîrjită, șansa victoriei

• A încetat din viață Adalbert 
Balint, fost jucător și antrenor al 
echipei naționale de polo, vechi 
activist și tehnician sportiv, care 
a crescut generații întregi de îno
tători șl poloiști.
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Cu prilejul acțiunii comerciale „Luna cadouri lor", care se desfășoară în perioada 1—31 decem
brie a.c., LIPSCANI — renumita arteră comercială bucurețteană — vă oferă prilejul de-a alege cadoul 
potrivit pentru cei dragi din magazinele :

SATURN (stofe pentru bărbați și femei) ; FAMILIA 
(confecții pentru adulți) ; BORANGICUL (țesături 
din mătase) ; MACUL ROȘU (tricotaje, articole de 
galanterie, cosmetice parfumerie) ; MAGAZINUL 
SFORTIVILOR (articole pentru sport turism) ; POR

ȚELANUL (articole decorative, servicii de masă) ;
LUMEA COPIILOR și VOINICEL (confecții, încălță
minte, jucării destinate copiilor de toate vîrstele)

^Recom

PATRU MOTIVAȚII PENTRU €UR
SAU ODIHNA LA SOI

1. Factorii naturali de cură, precum și
2. Stațiune specializată pentru afecțiuni | 

și ale aparatului locomotor (reumatismale, 
ticulare, inflamatorii, post-traumatlce, pei

3. O modernă și complexă bază de trata 
teluri „Sovata", „Aluniș", „Căprioara", vil 
arhitectură atrăgătoare.

4. Condiții bune pentru agrement: sală 
cinematograf, bibliotecă, sală de gimnastic; 
excursiile inițiate de organizatorii turismu

® Locuri pentru cură sau odihnă la Sc 
formații suplimentare se pot obține de : 
filialele oficiilor județene de turism, de la 
Comitetele sindicatelor din întreprinderi și



Ecourile „șaisprezecimilor1*
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Este adevărat, „șaisprezecimi- 
le” Cupei României ne-au adus, 
ca întotdeauna, o sdrpriză de 
proporții, Unirea Oradea (e- 
chipă de județ) captind atenția 
publicului, cu numele ei necu
noscute, ca Heredea, Moldo
van, Kondor, Pircea, Pataki și 
alții, fapt care reprezintă un 
titlu de onoare pentru mica e- 
chipă orădeană, pentru județul 
care oferise cindva fotbalului 
românesc un C.A.O. de glorie, 
cultivind in acea perioadă de 
început a soceeruiui nostru dra
gostea pentru frumos, tehnicita
te și eleganță.

Este un mare merit al aces
tei echipe, care atrage atenția 
asupra faptului că orădenii 
și-au cam uitat tradiția fru
moasă, indiferent dacă reperele 
ei s-au numit C.A.O., Crișana, 
I.C.O., Libertatea, iar astăzi 
F.C. Bihor, nume simbolic, me
nit parcă să adune energiile 
fotbalului bihorean, dispersate 
deseori în dispute mărunte, 
care contribuie la stagnarea u- 
nei adevărate școli fotbalistice.

încă o dată un sincer bravo 
pentru Unirea Oradea, a cărei 
victorie cheamă la... unirea 
fotbalului orădean.

A doua constatare de pe 
urma acestor „șaisprezecimi" 
este o problemă de formulă a 
Cupei României. După cum 
se vede, echipele de Divizia „A“ 
vin oarecum de-a gata, în- 
fruntînd formații mai modeste. 
Și chiar dacă etapa de miercuri 
a eliminat șapte echipe din pri
ma divizie (printre care forma
ții ca Dinamo, A.S.A., Politeh-

nica Iași, F. C. Baia Mare 
etc.). Cupa, în formula actuală, 
începe, de fapt, spre finalul lui 
noiembrie, cu alte cuvinte cap
tează interesul marilor cluburi 
abia în momentul tragerii la 
sorți a optimilor (la care s-a 
procedat ieri, la amiază) și cînd 
echipele de prim rang încep 
să-și organizeze, în funcție și 
de interesul lor în campionat, 
evoluțiile pentru fazele finale.

Este adevărat, programul 
destul de încărcat al fotbalului 
nostru justifică, într-un fel. a- 
ceastă „expediere" a cupei în 
momentul în care rămîn în 
cursă 64 de echipe (sau numai 
32) din cele 3 000, dar poate că 
în edițiile viitoare ne vom pu
tea gindi la o formulă care să 
contribuie la stimularea intere
sului pentru cupă și. dacă vreți, 
la organizarea unor „expe
diții de propagandă" ale echi
pelor de prim rang pentru a- 
ducerea fotbalului de clasă in 
„orașele uitate" ale balonului 
rotund, așa cum s-a întîmplat, 
în actuala ediție, cu Progresul- 
Vulcan, care, chiar învinsă, a 
contribuit enorm la mărirea 
interesului pentru fotbal pe 
arena modestă a echipei 
Unirea.

Dacă Unirea Oradea a fost 
considerată, pe bună dreptate, 
performera „șaisprezecimilor" 
Cupei României, premiul de 
calitate revine — după cît se 
pare — Corvinului Hunedoara 
care, prin jocul său, i-a îneîn- 
tat pe cei 15 000 de spectatori, 
deosebit de sensibili la frumos, 
ei fiind crescuți la vechiul foc

ai fotbalului sibian, cînd Șoimii 
era o echipă de frunte, acum 
60 de ani, un foc întreținut și 
de popasul minunatului „U“ al 
fraților Medrea, al doctorului 
Luca și al tuturor celorlalți.

Miercuri, la Sibiu, Corvinul a 
oferit o mostră de fotbal în 
care elanul n-a fost o dezlăn
țuire necontrolată, ci a fost 
captat pe baza unor principii 
bine gîndite, în care JOCUL 
COLECTIV SE AFLA PE 
PRIM-PLAN. Corvinul este, as
tăzi, una din puținele noastre 
echipe care joacă „după parti
tură", dar o partitură în care 
nu figurează toate notele, ci 
numai acordurile permanente 
ale fotbalului, adaptate la rit
mul de astăzi. Din acest punct 
de vedere, Corvinul, alături de 
F.C. Baia Mare 1978—79, ală
turi de F.C.M. Brașov 1980 și 
F.C. Argeș „de după transfe
rări" — lista nu e epuizată — 
este o echipă care pune în va
loare și stimulează calitățile 
jucătorilor săi, spre deosebire 
de multe alte echipe in care 
calitățile jucătorilor nu se pot 
exprima deoarece lipsește osa
tura, lipsește repetiția pe iarbă, 
fiind prezentă abstracțiunea pe 
tabla neagră, verticală, care nu 
spune mai nimic jucătorului, 
deoarece jucătorul este un 
complex viu, în care intră în 
primul rînd personalitatea lui, 
sufletul antrenorului, care o- 
feră orizont personalității și o 
idee de joc concretă, transmisă 
într-un limbaj accesibil și cap
tivant.

loan CHIRILA

Mangeac fS.C. Bacău): „ABIA AȘTEPT
SĂ REVIN ÎN POARTĂ!“

Una din numeroasele intervenții salutare ale băcăuanului Man
geac in partida de duminică, in fața jucătorilor dinamoviști.
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DIN „
® La Bușteni, în așteptarea 

campioanei, tribunele cochetului 
stadion Caraimanui s-au umplut 
de la ora 10,30 ! Spectatori veniți 
de la Sinaia, Azuga, Predeal, 
Breaza, Cîmpina, Timiș... Q Un 
foarte frumos program al parti
dei Caraimanui — Universitatea 
Craiova în care, pe o pagină, 
gazdele își exprimau, mai în 
glumă, mai in serios, speranțele 
intr-o surpriză, sub titlul „Visul... 
unei nopți de iarnă*. Miercuri, 
la Bușteni, a fost însă o zi de... 
vară 1 ® Marți seara, la instala
rea lor in camerele hotelului 
Roman, jucătorii lui „Poliu au 
găsit, fiecare, tn loc de bun so
sit deținătoarei trofeului, mici foi 
de hîrtie albă, de dimensiunile 
cărților de vizită, pe cars era in
dicat scorul meciului... de ș 
doua zi: 3—0 pentru localnici I 
Nici mai mult, nici mai puțin... 
Pe loc, unul dintre timișoreni a 
notat și el, sub 3—0, un rezultat: 
3—1 pentru echipa lui. Mai mo
dest și, in cele din urmă, mai... 
exact pronosticul în replică. • 
în cronica meciului de la Roman, 
numele antrenorului formației La
minorul, Gh. Dungu (fostul por
tar al Rapidului și al echipei na
ționale), a apărut — dintr-o gre
șeală de recepție — Gh. Lungu • 
Fără îndoială, prezența echipei 
Steaua la Nădrag a fost aștepta
tă cu mult interes. Nerăbdători, 
copiii din localitate, mulți sim- 
patizanți ai formației bucureștene,. 
s-au instalat, cu mult înaintea 
venirii steliștilor la stadion, în 
fața vestiarelor, în așteptarea 
mult doritelor autografe • Cel mai 
aplaudat jucător bucureștean a 
fost Marcel Răducanu. în pri
mul rind, pentru execuțiile sale 
de excepție, dar și pentru fap
tul că în finalul partidei, făcînd 
rocadă cu Sameș (și devenind 
astfel fundaș central), el a oferit 
cadou cîteva mingi atacanților lo
calnici, dornici să înscrie un gol, 
care pentru ei însemna o mare 
performanță ® „Acum două edi
ții, băieții noștri ne-au adus aici 
pe Universitatea Craiova, acum a 
venit Steaua, peste doi ani poa
te va fi rîndul lui Dinamo...* — 
ne spunea un suporter al echipei 
Laminorul Nădrag, care, se pare, 
a devenit o specialistă a „16“-Imi
lor Cupei, și să nu uităm că a- 
ceastă echipă activează tn cam
pionatul județean. ® Marți seara 
casierii lui F.C. Constanța abia 
vînduseră aproximativ 300 de bi
lete pentru meciul de a doua zi 
cu Politehnica Iași. înainte de 
joc, însă, casele de bilete au fost 
luate cu asalt și, astfel, stadionul 
„1 Mai" s-a umplut ptnă la re
fuz, bătînd recordul de specta
tori al „șaisprezecimilor" Cupei 
României. D. Sever, președintele

VESTIARELE"
clubului de~ pe litoral, explica 
astfel acest succes de casă: „clnd 
echipa joacă bine, spectatorii vin 
singuri la stadion...". Și, adăugăm 
noi, echipa lui Antonescu nu s-a 
dezmințit tn acest sezon, ea „ga- 
lopind" frumos spre Divizia „A“
• Portarul ieșean Naște, înaintea 
jocului de la Constanța: „Avem 
neșansa să nu-1 aliniem pe Ro- 
milă, Simionaș și Costea, dar o 
să vedeți ce greu vor marca 
constănțenll...“. Cam așa s-a și 
Intimplat, Naște devenind, pină 
la urmă, un fel de erou al me
ciului prin formidabilele lui in
tervenții din prima repriză • 
Miercuri, la Orăștie, Universita
tea a sosii la teren, venind direct 
de la Cluj-Napoca, cu aproxima
tiv 20 de minute înainte de înce
perea partidei. O ceață densă 
i-a... temporizat pe drum și ga- 
ta-gata să piardă meciul, prin 
neprezentare, meci pe care, așa 
cum se știe, ptnă la urmă, l-au 
ciștigat • Foarte multe absențe 
ji încă nume notabile, tn forma
țiile celor două echipe care au 
evoluat la Orăștie. De la „U“ : 
Moldovan, Dobrotă, Dobrău, L. 
Mlhal, Tegean, Suciu, CImpeanu 
n, Batacllu; de kt Jiul: Caval, 
Rusu, Stoica, Varga, Sălăjan, Șu- 
mulanschl, Gluchlcl. cauzele ? 
Foarte diverse: disciplinare, me
dicale ți chiar de ordin „strate
gic", aceasta tnsemnlnd, attt me
najarea unor piese de bază pen
tru ultima etapă de campionat, 
cit ți... subaprecierea unei com
petiții de maximă importanță a 
fotbalului nostru. • Multe nume 
noi, deci, tn meciul Universitatea 
Cluj-Napoca — Jiul: Paniță, Kiss, 
I. Popa, Măicăneanu, Leordeanu 
(,,U“); Drăgușanu, Petra, S. Po
pa, Florescu, Barbu (Jiul). Mai 
competitivi s-au dovedit „oamenii 
de schimb" al „șepcilor roșii", 
instruiți, cu multă pasiune și pri
cepere, de antrenorul N. Sa- 
baslău • Un cuvînt de meri
tată laudă pentru gazda meciului 
de la Orăștie, divizionara „B" 
Dacia (președinte — Petre Dumi
tru, director adjunct al întreprin
derii chimice), care ți-a onorat 
cum se cuvine obligațiile ce ti 
reveneau, și pentru sportivitatea 
publicului din Orăștie, care deși 
a susținui tot timpul echipa ju
dețului lor, pe Jiul, a aplaudat, 
In final, cu obiectivitate și ge
nerozitate, pe învingători, pe ju
cătorii Universității Cluj-Napoca.
• Cei mai tineri au fost cei mai 
buni, acestea au fost aprecierile 
unanime asupra jucătorilor Gheor- 
ghe Balint (Gloria Bistrița) și nie 
Costel (A.S.A. Tg. Mureș). Pri
mul, deși a călătorit toată noap
tea cu trenul, da la București 
la Bistrița, a alergat cff in trei 
meciuri, trăglnd toată echipa

CUPEI...
după el. Celălalt, introdus abia 
după pauză, a limpezit toate ac
țiunile tirgmureșenilor, evidenți- 
indu-se prin precizia paselor la 
distanță 0 De cînd se află la 
conducerea tehnică a echipei Glo
ria Bistrița, antrenorul Alexandru 
Constantin eseu a lăsat, in totali
tate, pe seama jucătorilor... an
trenamentul invizibil. El a elimi
nat cu desăvirșlre obișnuitele 
convocări dinaintea meciurilor. 
Așa a procedat șt cu prilejul 
partidei de Cupă, cu A.S.A. Tg. 
Mureș, și toți jucătorii, fără ex
cepție, au evoluat excelent. • La 
A.S.A. Tg. Mureș incurile nu 
merg bine. AM comportarea foar
te slabă din teren, ca și de la 
sfrtșitul meciului cu Gloria Bis
trița trebuie să dea de gindit 
conducerii clubului. Un exem
plu grăitor prin el însuși, la ves
tiar, după meci, căpitanul echi
pei, internaționalul Boloni, urla 
ca un leu tn cușcă ! • Viorel 
Matelanu, sportiv ca întotdeauna, 
după meciul pierdut de F.C. Baia 
Mare la Turda, s-a îndreptat spre 
antrenorul Sticlei, Tltus Fărcașu, 
feltcitlndu-l cu cuvintele: „Bravo, 
ați fost mal buni ca noi 1“ Scurt 
și cuprinzător. Și mai ales: co
rect l

Cu Ion Mangeac, portarul lui 
Sport Club Bacău, nu se putea 
vorbi duminică, după meciul cu 
Dinamo. Și asta pentru că, băr
bat la 27 de ani, plîngea, plîngea 
ca un copil, repetînd într-una că, 
probabil, nu va mai putea juca 
niciodată fotbal datorită acciden
tului suferit... Și Mangeac, un 
tînăr înalt și suplu, cu figura lu
minoasă, se uita — și parcă nu-i 
venea să creadă — la bandajul 
gipsat care-i acoperea piciorul 
drept. Diagnosticul medicilor de 
la „Urgența* bucureșteană : 
fractură de tibie.

Și astfel, portarul — care pînă 
în min. 57 al partidei, pînă la 
acea nefericită ciocnire cu fun
dașul Stănescu, se arătase brav și 
de neînvins — se vedea pentru 
cîteva luni departe de clocotul 
fotbalului, al stadioanelor.

A doua zi, l-am găsit, cu tele
fonul, la spitalul din Bacău, un
de, în cursul dimineții, fusese o- 
perat de dr. Cîrmaciu, un cunos
cut ortoped. S-a constatat cu a- 
cest prilej că fractura era dublă : 
tibie și peroneu.

— Și ce crezi, Mangeac, vei mal 
reveni, totuși, pe gazon ? Ieri 
spunei că nu vei mai juca...

— Nici nu știu ce spuneam ieri. 
Eram sub impresia accidentului. 
Sînt de vreo 14 ani pe gazon, dar 
nu am pățit așa ceva. Așa că vă 
dați seama în ce stare mă aflam. 
Dar am încredere în medici, am 
încredere și în mine și abia aș
tept să revin în poartă...

— îți va ține locul Ursachi, 
pentru că Mindrilă...

— Și el a avut ghinion. A fost 
bolnav de hepatită și timp de 
un an nu a avut dreptul să facă 
efort. în luna aceasta i-a expi
rat interdicția medicală și pro
babil că la primăvară își va re
lua și el activitatea. Așadar, vom 
fi trei portari... Concurență ma
re... Dar cred că așa este bine, 
concurența determină valoarea, 
te obligă la o pregătire mai te
meinică.

Joi, Mangeac era deosebit de 
fericit : Sport Club se calificase 
pentru optimile de finală ale Cu
pei României..

Mircea TUDORAN

• Așa cum am mal anunțat, meciurile din etapa a XV-a 
a campionatului Diviziei „C“, programate initial pentru du
minică 30 noiembrie, se vor juca mllne, slmbătă, la era 14. 
S-a schimbat șl era de disputare a meciurilor campionatului 
Diviziei „B“, etapa a XVI-a: duminică, la ora 14.

Redacția roagă pe corespondenții săi ca rezultatele meciuri
lor de Divizia „C“ să fie telefonate duminică, de la ora 12, 
iar cele de Divizia „B“, imediat după terminarea lor.

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND...
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„TROFEUL PETSCHOVSCHI"
Spectatorii clujeni sînt in 

continuare lideri — cu medie 
maximă — în „Trofeul Petschov- 
schi“ (decernat anual de ziârul 
nostru celui mai sportiv public). 
Iată cum arată aeest clasament 
al sportivității înaintea ultimei 
etape a turului: 1. Cluj-Napoca 
10 ; 2. Galați 9,77 ; 3—1 Iași și 
Slatina 9,25; 5. București 9,18; 
6. Rm. Vîlcea 9,12; 7. Tg. Mu
reș 9,11; 8. Pitești 9,00; 9—10. 
Bacău și Brașov 8,87; 11. Timi
șoara 8,75; 12. Craiova 8,71; 13. 
Baia Mare 8,50; 14. Petroșani 
8,43; 15. Hunedoara 8,25.

CLASAMENTUL . ORAȘELOR
La partidele celor 16 etape 

ale Diviziei „A" au asistat 
1.810.500 de spectatori; cei mai 
mulți — 171.000 — g-au înregis
trat in prima etapă, Iar cei mai 
puțini — 53.500 — în runda a 
13-a.

Alcătuit pe baza mediei de 
spectatori, clasamentul orașelor 
are următoarea configurație 
Înaintea etapei a 17-a a Divi
ziei „A”: 1. Craiova 24 400 ; 2. 
Brasov 21 700 ; 3. Timișoara 
16 200 ; 4. Galați 15 500 ; 5. Cluj- 
Napoca 13 200; 6. Pitești 12 700; 
7. Rm. Vîlcea 12 500 ; 8. Baia 
Mare 12 100; 9. București 11 900; 
10. Hunedoara 11 300; 11. Bacău 
11100; 12. Tg. Mureș 10 800; 13. 
Iași 8 800; 14 Slatina 8 300; 15. 
Petroșani 4 300.

UN DERBY ÎNTR-ADEVAR 
ONORAT

Derbyul Rulmentul Alexandria 
— C.S. Tîrgoviște (1—0) a ofe
rit tribunelor înțesate un spec
tacol sportiv de mare atractivi- 
tate. Angajamentul protagoniste
lor, fizic și moral, a fost total, 
combustia fiecărui jucător tra- 
dueîndu-se printr-o arzătoare do
rință de a-și vedea echipa ter
min în d Învingătoare în această 
partidă.

Antrenorul gazdelor, P. Gavri- 
lă, cu două sezoane în urmă 
„secundul" lui Proca la... C.S, 
Tîrgoviște, a reușit să pregă
tească antidotul tactic cel mai 
nimerit pentru un lider căruia 
i-a anticipat plusul de tehnici
tate și îndrăzneala ofensivă. A 
dispus, în consecință, efectuarea 
unui marcaj sever în jumătatea 
proprie de teren, indicînd și mă
suri suplimentare, după pauză, 
pentru „paza* lui Dobrin, deo
sebit de dezinvolt în prima ju
mătate a meciului. Fiind nevoi
tă să cedeze Inițiativa, dar blo- 
cînd-o cu toate puterile pe a 
adversarei sale, Rulmentul, be
neficiind și de doi mijlocași cu 
plămîni de oțel, s-a infiltrat pe 
toate culoarele oferite de o par
teneră cu gustul ofensivei. în 
prima repriză, Voicllă a ratat 
o ocazie Imensă, Imediat după 
pauză, Chiriac a fructificat, însă, 
o fază de atac.

Intr-un meci înăsprit conside
rabil după ce gazdele au înscris, 
sarcina (dusă la bun sfîrșit) a 
arbitrului FI. Canea, din Cara
cal, nu a fost deloc ușoară. Ei 
avea să mărturisească după 
meci : „Cred că nu m-aș fi
descurcat fără semnalizările per
fecte ale tușierilor mei, gălățenii 
N. Poșa șl C. Munteanu".

Am mal adăuga noi : și fără 
un public (parte din el cocoțat 
în pomi șl pe acoperișuri) spor
tiv, deși conectat la tensiunea 
meciului.

Ion CUPEN
INTERESANT MECI...

Interesant meciul din „B“ din
tre Chimia Brăila șl Ceahlăul P. 
Neamț (3—0). interesant. în primul

rînd, ca desfășurare : gazdele de 
la Dunăre au atacat în valuri, 
depășind de trei ori „cota de 
pericol* a masivei apărări din 
Piatra Neamț. Interesant, apoi, 
ca rezultat : cu aceste trei go
luri marcate, Chimia produce o 
reacție în lanț în ultima parte 
a clasamentului seriei I, arun- 
cînd în retorta fierbinte a zo
nei de retrogradare echipe care 
contau mult pe „stabilitatea* 
formației din Brăila pe locul 18. 
în sfîrșit, interesant că una din 
mai bunele echipe moldovene — 
Ceahlăul — nu-și poate desfă
șura jocul la... mică altitudine, 
joc tehnic, cu un vîrf de atac 
valoros (Nemțeanu) și un bun 
profesionist al gazonului (antre
norul Nedelcu).

Mai puțin interesant, progra
mul editat cu prilejul acestei 
partide. Îndeosebi partea lui de 
magazin, de umor, care Jn 
două rînduri te pune pe g în
duri*. Bunăoară : „Sijo, zice 
bărbatul care se întoarce 
acasă. Cheamă repede un doc
tor că nu mai pot să mă în
drept de mijloc*. La care ne-

vasta, „eroul pozitiv* al poan
tei din programul sportiv-edu- 
cativ, răspunde : „Dacă vrei să 
te vindeci deschideți nasturele 
de la pantalon prins de vesta hai
nei...* (n.n. am respectat orto
grafia autorului).

Vasile TOFAN

DOAR MÂNU...
La Moreni, duminică, s-a dis

putat meciul dintre Flacăra și 
Rapid București (așa-zis derby) 
— încheiat cu victoria gazdelor: 
1—0 _ care a dezamăgit atît pe 
suporterii localnici cît și pe cei 
bucureșteni, care au venit să 
vadă echipele lor favorite. A 
fost un meci de uzură, mai ales 
în repriza întîi, cînd ambele e- 
chipe au luptat numai și numai 
pentru rezultat. Rapidul n-a ară
tat nimic bun în acest meci, iar 
Flacăra a obținut o victorie 
chinuită. Un singur jucător me
rită să fie scris cu majuscule : 
portarul giuleștean MÂNU, care 
și-a salvat echipa de la un scor 
categoric...

D. MORARU-SLIVNA

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

® O SANSA PERMANENTA LA 
1NDEMINA TUTUROR ! LOZ ÎN 
PLIC. Seriile de Loz în plic 
aflate în v în zare oferă partici- 
panților mari șanse de a obține 
AUTOTURISME „Dacia 1 300“, 
„Skoda 120 L* și „Trabant 601“, 
CÎȘTIGURI ÎN BANI de 20.000, 
10.000, 5.000, 2.000 lei etc. Agen
țiile Loto-Pronosport, vînzătoril 
volanți, unitățile de comerț șl 
cooperația de consum vă stau 
zilnic la dispoziție pentru a vă 
încerca și dv. șansele 1

• C1ȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 21 NOIEMBRIE 1980. Cat. 
1: 6 variante 100% a 48.461 lei; 
cat. 2: 2 variante 100% a 21.113 
lei și 10 variante 25% a 5.278 lei; 
cat. 3: 6,25 a 15.201 lei; cat. 4: 
28,75 a 3.305 lei; cat. 5: 161,50 a 
588 lei; cat. 6: 214,25 a 443 lei; 
cat. X: 1.407,50 a 100 lei. Cîști- 
gurile în valoare de 48.461 lei de 
la categoria 1, realizate pe bilete 
jucate 100%. au revenit partici- 
pantilor MIHAI PEIU din Bîrlad 
și ION IONESCU din Buzău, cu 
5 variante cîștigătoarc.

• TRAGEREA obișnuită Loto 
de astăzi, 28 noiembrie 1980, se 
desfășoară începînd de la ora 
16,30 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București, Rtr. dr- 
Staicovici nr. 42 ; numerele cîș- 
tigătoare urmează a fi transmise 
în cursul serii la televiziune (ora 
18,20) și radio.



Turneul de Iu Melbourne Azi și duminică, ia Focșani

VIRGINIA RUZICI
AVANSEAZA IN

PROBA DE SIMPLU
MELBOURNE. 27 (Agcrpres).

— In turul 3 al probei de 
simplu din cadrul turneului in
ternațional feminin de* tenia 
de la Melbourne, jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a în
vins-o cu 7—5, 6—3 pe ceho
slovaca Maria Pinterova. Alte 
rezultate : Candy Reynolds — 
Silvia Hanika 6—3, 6—7, 6—0 ; 
Mima Jausovec — Ănne Winter 
6—2, 6—2 ; Martina Navratilova
— Betsy Nagelsen 6—2, 6—2.

DIVIZIA
(Urmare din pag. 1)

5 minute să rateze enorm, per- 
mițînd astfel adversarelor să 
reducă substanțial din diferen
ță. O mențiune pentru antre
norul G. Mahler, de la Mobi
la, care și ieri a folosit cu in
sistență două junioare (Delia 
Bîrluțiu, născută în 1964, 1,78 
m și Romela Crislea, 1964, 1,80 
m, ambele provenite de 
C.S.Ș. Satu Mare, 
Gabriela Both),, în 
cesarei împrospătări 
cu jucătoare tinere. 
Szabo 24, Grigoraș
10, Niculescu 8, Tabără 6, Fun- 
kenhauser 2, Casetti 2, respec
tiv Ciocan 28, Bălaș 26, Mihal- 
ka 6, Cristea 3, Groza 2, Sas 2.

la
antrenoare 
ideea ne- 
a lotului 

Au .înscris: 
18, Cigan

Cea de a 36 a aniversare

ROMÂNIA-R.D. GERMANA, IA HANOBAL JUNIORI
încă două confruntări inter

naționale de handbal, rezervate 
echipelor de juniori (m+f), 
sînt programate în Sala spor
turilor din Focșani. Adversare 
ale selecționatelor țării noastre 
vor fi formațiile similare ale 
R.D. Germane, astfel că este de 
așteptat un atractiv spectacol 
handbalistic.

Azi programul începe la ora 
17, primul meci disputindu-se 
între formațiile feminine, ur
mat de confruntarea băieților, 
iar duminică, de la ora 16,30, 
vor avea loc partidele revanșă.

Arbitrii meciurilor : cuplurile 
N. Borisov — S. Marinov (Bul
garia) și L. Kiss — I. Papp 
(Ungaria).

DUBLA INTILNIRE
DE HANDBAL (tineret)

ROMÂNIA - POLONIA

a Republicii Populare socialiste Albania

LA BASCHET
Au arbitrat P. Pasere (corect, 
dar insuficient de prompt) și 
C. Dumitrache (cu aprecieri 
juste și spontane în decizii).

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI — RAPID BUCU
REȘTI 78—67 ............

VOINȚA 
ICEMENERG 
REȘTI 93—82

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 72—75

VARȘOVIA, 27 (Agerprcs). — 
în localitatea Polawy s-a dispu
tat dubla întîlnire de handbal 
masculin dintre selecționatele da 
tineret ale României și Poloniei, 
în primul meci au cîștigat hand- 
baliștii români cu scorul de 23—19 
(11—9), iar cel de al doilea a 
revenit gazdelor cu 17—16 (10—9). 
Cel mai buni jucători ai echipei 
române au fost George Dogăres- 
cu, Alexandru Arghir și Tudor 
Roșea.

ÎN ȘCOLILE SPORTIVE DE AZI 
CREȘTE GENERAȚIA 

CAMPIONILOR DE MÎINE
Poporul albanez sărbătorește 36 de ani de la un eveni

ment de răscruce pentru destinele sale istorice — elibera
rea patriei de sub jugul fascist și victoria revoluției popu
lare împotriva regimului burghezo-feudal.

Incununînd lupta plină de eroism dusă de masele populare 
împotriva cotropitorilor străini și a asupritorilor autohtoni, 
actul de la 29 noiembrie 1944 a deschis Albaniei perspectiva 
dezvoltării libere și independente, a înfăptuirii unor trans
formări sociale revoluționare, 
lismului.

a trecerii la făurirea socia-

(48—42).
BRAȘOV
C.Ș.B. BUCU- 

(44—41).

RUNDA A 6 a
A OLIMPIADEI

de ani de la 
consonantă 
economică

e- 
cu 
și 

al*

(27—32).
Programul de astăzi : de la 

ora 9 : ICEMENERG C.Ș.B. — 
„U“ Cluj-Napoca, Comerțul Lie. 
„Bolyai* — Crișul, Mobila — 
Voința Brașov, de Ia ora 15,30 : 
Progresul — Rapid, Voința 
București — Olimpia, Politeh
nica C.S.Ș. 2 — Universitatea 
Timișoara.

DE ȘAH
LA VALETTA, 27 (Agerpres).

In turul 6 al competiției feminine 
din cadrul Olimpiadei de șah, se
lecționata României (Polihroniade, 
Mureșan, Nuțu) a terminat la e- 
galitate : 1,5—1,5 puncte cu forma
ția Ungariei, Lidera clasamentului. 
Alte rezultate : Israel — Olanda 
1,5—1,5 ; Polonia — S.U.A. 2—1 ; 
Argentina — Italia 2—1 ; Colum
bia — Tara Galilor 3—0 ;

— Spania 3—0. în clasa- 
-- - • 14

„CUPA ROMÂNIEI11 LA FLORETA
(Urmare din pag. 1)

toni au alcătuit alte perechi 
care au evoluat în semifinale: 
Kuki — Gogoașe și Roca — 
Husti. Și dacă în primul asalt 
nu a existat nici un semn de 
întrebare asupra învingătoru
lui recentul campion balcanic 
detașîndu-se ușor (10—2), ce
lălalt, însă, a dovedit, pe de 
o parte ascensiunea marcată 
a celor doi tineri scrimeri, 
componenți ai lotului repre
zentativ, iar. pe de altă parte, 
solicitarea intensă (mai ales 
fizică și nervoasă) pe care 
noul sistem de desfășurare a 

o aduce pe 
ce a remontat 
(de la 0—3 și 

fost nevoit să în- 
pierzînd cu 10—8. 
resursele necesare 

3.

competițiilor 
planșe. După 
de două ori 
3—6), Roca a 
cline steagul.
A găsit însă 
pentru a-și adjudeca locul 
în următorul asalt cu Gogoașe 
(10—5).

Adevărata finală, cea pentru

desemnarea locurilor 1—2, a a- 
dus pe planșe pe Petru Kuki 
și Zsolt Husti. Primul nostru 
floretist a condus cu 3—0, a 
fost egalat la 4, s-a distanțat 
iar, la 8—4, adversarul său a 
revenit, dar n-a putut rezista 
în final, pirezînd cu 10—6, du
pă o luptă frumoasă, cu multe 
acțiuni clare și dinamice. A- 
salturile finale au avut un ni
vel înalt, fiind dominate de 
noii componenți ai echipei 
Steaua. Petru Kuki. Zsoli 
Husti, Sorin Roca (antrenor : 
I. Zilahi) clasați în 
ordine, pe podiumul 
României".

In încheierea reuniunii, o e- 
moționaniă festivitate, prilejui
tă de retragerea din formațiile 
clubului Steaua, multiple cam
pioane naționale, a reputaților 
scrimeri, floretistul Mihai Țiu 
și sabrerul Alexandru Nilca, 
medaliați in marile competiții 
internaționale, exemple de ur
mat pentru tinerii sportivi, prin 
muncă și pasiune.

U.R.S.S.
men't conduce Ungaria, cu 
puncte, urmată de U.R.S.S.
13 puncte, România - 
puncte, R. F. Germania 
puncte (1), Polonia — 11,5 
Iugoslavia — 11 puncte,
— 10,5 puncte. \

Rezultate din runda_ a
‘ turneului masculin :

Austria 2—2 ;
3—1 ; Fi • • 
nada — __
R. P. Mongolă
— S.U.A. 3—1 ;
2.5— 1,5 ; «Finlanda — Franța
3.5— 0.5 ; Norvegia — Islanda
1.5— 1,5 ; Suedia — Bulgaria 2—1
(1). In clasament pe primul loc 
se află formația Ungariei, cu 
18,5 puncte, urmată de Suedia — 
17 puncte (1), U.R.S.S. — 17
puncte. Echipa României a acu
mulat 15,5 puncte.

12,5 
— 12 
puncte. 
S.U.A.

6-a a 
România — 

„ U.R.S.S. — Olanda 
Filipine — Israel 2—2 ; Ca- 

- Spania 3—1 ; Polonia — 
2—2 ; iugoslavia 

? 1 ; Ungaria — Anglia 
i ; «Finlanda 
5 ; Norvegia 
> : Suedia —

în cei 36 
liberare, în 
dezvoltarea 
socială a țării, sportul 
banez a cunoscut realizări
dintre cele mai frumoase. 
Cluburile și asociațiile spor
tive din întreprinderi, in
stituții, școli de toate gra
dele, participă cu tot efec
tivul în întrecerile de masă, 
printre care se numără în 
primul rînd Spartachiadele 
republicane. Pentru această 
amplă activitate sportivă de 
masă este asigurată o bază 
materială aflată în plină 
dezvoltare, concretizată prin 
stadioane, săli și complexe 
sportive care stau la dispo
ziția tinerilor sportivi alba
nezi. Tot mai multi oameni 
ai muncii de la sate sint 
cuprinși în activitatea spor
tivă. Drept urmare, sportivii 
săteni au un cuvînt tot mai 
greu de spus în întrecerile 
cu caracter național. De 
pildă, titlul de campioană a 
Albaniei la volei feminin a 
revenit echipei cooperativei 
agricole Arkutia 
Au luat ființă 
școli 
unde 
le de 
sport 
letism, volei etc.) sub 
drumarea unora dintre 
mai buni antrenori și pro

Lushnia. 
numeroase 

sportive specializate, 
elevii, paralel cu ore- 
invățătură, fac ore 
(fotbal, gimnastică.

de 
at- 
în- 
cei

fesori de specialitate. în 
aceste școli crescînd. azi, ge
nerația campionilor de mîine.

Cum este și firesc, para
lel cu creșterea activității 
sportive de masă se afirmă 
și sportul de performanță. 
Printre disciplinele care 
au căpătat o mare pondere 
se află fotbalul, baschetul, 
atletismul, voleiul, înotul, 
ciclismul, halterele, șahul.

O atenție deosebită se a- 
cordă și disciplinelor spor
tive cu caracter tehnico- 
aplicativ. distingîndu-se în 
mod special rezultatele în
registrate la tir. De pildă, 
Ermira Dingu, inginer me
canic la Complexul alimen
tar „Aii Kelmendi" din Ti
rana a cucerit anul acesta, 
în Spania, la campionatele 
europene, titlul continental 
la proba de pușcă standard 
60 focuri Doziția culcat. O 
altă trăgătoare, Elisabeta 
Karabolli. este campioană a 
Europei la pistol standard 
30+30 focuri, titlu cucerit 
la Frankfurt pe Main.

Asemenea frumoase rezul
tate dobîndite în competiții 
internaționale de prestigiu 
constituie, desigur, răspun
sul concret al sportivilor la 
condițiile de pregătire me
reu mai bune asigurate ti
neretului, tuturor 
lor de sport din 
socialistă.

iubitori- 
Albania

această
..Cupei

O surpriză de mari proporții in Cupa U. E. F. A

St. ETIENNE-HAMBURGER S.V. 5-0... IN DEPLASARE!

TEIEX • TEIEX • TEIEX • TELEX • TELEX
ATLETISM 0 Tradiționalul con

curs internațional de maraton 
de la Fukuoka (Japonia) se va 
desfășura în acest an la 7 de
cembrie șl va reuni la start 155 
de concurenți din 12 țări. Prin
tre favoriții cursei se numără- 
dublul campion olimpic Walde- 
mar Cierpinski (R.D. Germană), 
englezul Ian Thompson, ameri
canul Ron Tabb, belgianul Karel 
Lismont, vest-germanul Werner 
Dorrebacher si neozeelandezul 
Kevin Ryan.

kol Kiev — SICA Leningrad 7—3; 
Torpedo Gorki — Dinamo Minsk 
4—1 ; Traktor Celiablnsk — Ari
pile Sovietelor Moscova 5—1. Li
deră a clasamentului se menține 
Ț.S.K.A. Moscova — 36 p, ur
mată de Spartak Moscova — 
34 p.

AUTO 0 După cum se anun
ță din Rio de Janeiro, cunoscu
tul pilot brazilian Emerson Fitti
paldi, fost campion mondial de 
automobilism la formula 1, a 
abandonat activitatea competițio- 
nală. „Decizia mea este irevoca
bilă", a declarat ziariștilor Fitti
paldi. 0 Cea de-a 27-a ediție 
a Marelui Premiu de la Macao a 
fost ciștigată de englezul Geoff 
Lees („Ford"), care a parcurs 
244,500 km în lh 35:27.94. Pe 
locurile 
Japonezul ■ Masahiro 
(„March") și americanul 
Glow („Ford").

TENIS 0 In turneul de la San
tiago de Chile, Pecci (Paraguay) 
l-a eliminat în sferturile de fi
nală pe columbianul Cortez, cu 
6—1, 6—2. Alte rezultate : Pra-
joux (Chile) — Gildemeister 
(Chile) 6—3, 3—6, 6—3 ; Gomez 
(Ecuador) — Fillol (Chile) 3—6, 
6—2, 6—1 ; Benavidez (Bolivia) — 
Kyrmair (Brazilia) 2—6, 6—3,
6—2.

Cu un scor categoric, aproape 
incredibil, a cîștigat formația 
St. Etienne la Hamburg, în fața 
formației locale, în prima manșă 
a optimilor de finală ale Cupei 
U.E.F.A. Prima clasată în cam
pionatul Franței a surclasat pe 
Hamburger S.V. cu 5—0 (3—0),
după un meci în care cei 37 000 
de spectatori au rămas stupe- 
fiați de slaba comportare a for
mației lor favorite, nu © echipă 
oarecare, ci ocupanta locului doi 
în actualul campionat vest-ger- 
man. Agenția France Presse scrie 
printre altele : „St. Etienne a 
strălucit prin combinațiile de 
virtuozitate ale tuturor jucători
lor, față de care celebrii Hru- 
besch, Kaltz și Magath au părut 
niște juniori*. Cele 5 goluri au 
fost marcate de Hartwig (auto
gol), Platini (2), Larios și Zi- 
mako.

O victorie la feL de categorică 
a realizat și Ipswich Town — 
dar pe teren propriu — în fața 
jucătorilor polonezi de la Widzew .

Lodz. Scor 5—0 (3—0) pentru
englezi. înaintașul Wark a mar
cat 3 goluri, celelalte două fiind 
înscrise de Mariner și Brazii.

Desigur, St. Etienne și Ipswich 
nu au nici • grijă în privința 
calificării pentru etapa sferturi
lor de finală. în rest, meciurile 
au fost mai echilibrate. Gras
shoppers Ziirich a dispus la li
mită 2—1 (0—0) de Torino, prin 
golurile Iul Hermann și Koller, 
respectiv Sclosa.

Standard Liăge nu a putut tre
ce de Dynamo Dresda, jocul ter- 
minîndu-se cu un scor egal : 
1—1. După ce oaspeții au con
dus cu 1—0 (gol marcat de 
Heidler în prima repriză), gaz
dele au egalat abia în min. 87 
prin Plesers. S.C. Lokeren 
dispus la limită de Real 
Sebastian (1—0), prin golul 
scris, cu 5 minute înainte 
fluierul final, de... Lato. Con
fruntarea dintre echipele vest- 
germane V.f.B. Stuttgart și F.C. 
KSln a revenit celei dinții cu

3—1 (2—1), autorii golurilor fi
ind Muller (2) și Forster, respec
tiv Konopka. Meciul de la 
dintre Radnicki și AZ *67 
maar, a fost pasionant prin 
luția scorului. Olandezii au 
cat în min. 35 prin Toll, 
portarul Pantelici a egalat 
urma unei lovituri de lâ 11 
(min. 47), Kist a majorat scorul 
în favoarea oaspeților (min. 78), 
iar Panaiotovici (min. 82) a în
scris golul^ egalizator. în fine, 

................... a 
pe F.C. 
înscrise

H61-

Niș, 
Alk- 
evo- 
mar- 
apoi 

în 
m

următoare s-au clasat 
Hrsem 

Tom

FOTBAL 0 La San Jose, în 
preliminariile C.M., Guatemala — 
Costa Rica 3—0.

HANDBAL • Peste 5 000 de 
spectatori au urmărit la Copen
haga meciul internațional amical 
dintre echipele Danemarcei și 
R.D. Germane. Oaspeții au obți
nut victor’s cu de 18—16
(8—.

HOCHEI 0 La Weisșwasser s-a 
disputat a doua intîlnire inter
națională am’cală d’ntre echipele 
R.D. Germane și Iugoslaviei. 
Gazdele au termmat înv ngătoare 
cu scorul de 1—3 (0—1, 0—1.
4—1). în nrima Dartidă, hocheiș- 
tii din R.D. Germană cîșt’gaseră 
cu 10—1. 0 în etaoa a 12-a a 
campionatului U.R.S.S.. echipa 
Ț.S.K.A. Moscova a învins cu 
3—0 formația Dinamo Moscova, 
în timp ce Spartak Moscova a 
terminat la egalitate cu Dinam® 
Riga : 2—2. Alte rezultate : So-

• DUPĂ DECLINUL SCHIULUI FRAN
CEZ din ultimii ani, planul actual de re
dresare se bazează pe lansarea tineretului, 
un accent deosebit punîndu-se pe liceele 
din Montiers și Albertville, unde elevii 
schiori îșl împart timpul între sport șl stu
diu. La Albertville programul cuprinde cinci 
ore de curs dimineața, restul zilei fiind 
consacrat antrenamentelor. 0 PRIMA 
ȘCOALA DIN LUME dedicată tinerilor să
ritori cu schlurile se află la Bad Mittern- 
dorf, și este condusă de Hubert Neuper 
senior, tatăl celebrului campion austriac 
(...junior, desigur). Micii candidați la ma
rea performanță (între 8 și 14 ani) încep 
pregătirea prin exerciții de echilibru pe 
schiurile alpine, apoi trec la lansările de 
pe trambuline de maximum 20 m. Cei mal 
dotați dintre el sint preluați de cluburi 0 
RUGBYȘTII NEO-ZEELANDEZI ÎNVINȘI IN 
ANGLIA I Dar nu e vorba de celebrii „AII 
Blacks", ci de „Kiwis", confrații lor la., 
scară redusă (rugby în 13), care au pierdut 
în fața „leilor britanici", la Leeds, cu 10—2. 
0 LA PARIS, LA ..MOULIN ROUGE", 
fost 
cicliști 
du-șe și 
tort din __ ... _____  __ __ „ .
Suhurucenko, campion olimpic șl locul 2 în 
„Tour de l’Avenir" care, referindu-se la a- 
nul ce vine, a declarat : „Tour de l’Avenir 
in formulă open este un lucru interesant, 
deși am o experiență negativă ta acest 
sens, căci am participat la circuitul open de

'recent 
al

sărbătoriți 
anului, 

primii 
1980, în

cei mai 
printre ei 

cinci cicliști 
frunte cu

au 
buni 

atlîn- 
ama- 

Serghei

Sau
În
de

Eintracht Frankfurt pe Main 
întrecut cu 4—2 (2—0)
Sochaux prin golurile 
de Neuberger, Nachtweih, 
zenbeta, Brockers, respectiv Pez- 
zey (autogol) și Genghini.

La 10 
tidelor 
chip ele 
rile de 
fășura 
cu cele 
pelor, la 4

decembrie, în urma par- 
retur, vom cunoaște e- 
calificate pentru sfertu- 
finală, care se von- des- 
la primăvară, împreună 
din C.C.E. și Cupa cu- 

’ și 18 martie.
I. o.

la Sartlie, unde profesioniștii, fiind în ma
joritate, au încercat aranjamente ilicite. Nu 
sînt pentru open decît dacă forțele sînt 
echilibrate*. 0 CELEBRUL CICLIST DA
NIEL MORELON — cel mai... laureat spor
tiv francez al tuturor timpurilor, prin cele 
7 titluri de campion mondial de viteză, sl

Ă\\\\\\\\\\\\^^^

unul de tandem, împreună cu Pierre Tren- 
tin, 2 medalii de aur la J.O., la sprint șl 
tandem, de 14 ori campion al Franței — 
și-a încheiat prodigioasa carieră de sportiv 
prin victoria obținută, recent, la Viena, în 
campionatul european. Cariera lui de pro
fesionist a durat doar 6 luni. Are 36 de ani 
și, după cum a declarat, se va dedica me
seriei de antrenor în rîndul tineretului • 
JUPP DERWALL, SUCCESORUL LUI 
HELMUTH SCHON la conducerea reprezen-

tatlvei de fotbal a R.FG. după C.M. ’78 din 
Argentina, a condus pină în prezent echipa 
in 23 de partide fără a cunoaște înfrînge- 
rea. Ultimul succes : 4—1 cu Franța, la 19 
noiembrie, la Hanovra, iar cel mai mare de 
pină acum : victoria la C.E. Se spune că 
echipa pregătită de Derwall „merge ceas". 
Nici nu-i de mirare, dacă ne amintim că el 
a antrenat și echipa din... Schaffhausen. 
Dar știți cîte zile lipsește de acasă repu
tatul tehnician (53 ani, căsătorit din 1960, 
tată a doi copil, e fată — 17 ani și un băiat 
— 16 ani) ? 260 dintr-un an ! 9 CAREN
METSCHUCK, cunoscuta înotătoare din 
R.D.G., triplă campioană olimpică, a luat 
recent startul la Kostock în nu mal puțin de 
8 probe, cîștlgîndu-le pe toate, cu timpi de 
valoare mondială. 0 DRUM FIRESC. Noul 
antrenor al echipei masculine de handbal 
a Iugoslaviei, Bronislav Pokrajaț, este fos
tul internațional prezent de 180 de ori sub 
tricoul reprezentativei „plavilor", inclusiv 
la J.O. din 1972, cînd a cîștigat titlul olim
pic, înscriind în carieră 531 de goluri. 0 LA 
15 NOIEMBRIE, ta meciul dintre v.t.B. Stutt
gart șl Hamburger SV, de pe Neclcarsta- 
dion, a reintrat în Bundesliga „Kaiser" 
Beckenbauer, la 35 de ani. după un perip’u 
nord-american, cu Cosmos New York. Si 
chiar dacă n-a intrat de la începutul parti
dei în Joc, ci după pauză, el a pășit cu 
dreptul, după cum au spus comentatorii de 
specialitate.

p. sî.
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