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Ninge în înireaga țară. Covorul de nea care s-a 
ațternut îmbie la schi și săniuț, la petrecerea ore
lor de destindere în aer liber.

COPII, TINERI, SPORTIVI !
Participați în număr cit mai mare la întrecerile 

de schi, săniuș și patinaj, precum și la excursii în 
zonele pitorești ale patriei I

ASOCIAȚII $1 CLUBURI SPORTIVE, ACTIVIȘTI SPORTIVI I
Folosiți din plin condițiile favorabile, organizați 

centre de inițiere la sporturile de iarnă, pentru a 
asigura o participare masivă la marea competiție 
polisportivă națională „Daciada" I

I
I g
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Cum arată „Daciada" dincolo de festivaluri

CINE ÎNDRĂGEȘTE SPORTUL
VINE ORICÎND

Itinerar tirgovîștean Intr-o
LA COMPETIȚII
obișnuită zi de duminică

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA |
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Ieri a avut loc

CONSFĂTUIREA DE LUCRU CU
SI TEHNICIENII DIVIZIONARELOR
4

CONDUCERILE
„A“ DE FOTBAL

Reapariția iernii in veșminte 
de gală a surprins duminică în 
zori pe toți cei care sîmbătă 
seara, după semnele vremii, își 
puseseră din nou cojoacele în 
cuiere. Nu mică a fost însă 
bucuria celor ce îndrăgesc zi
ps da, mai ales cînd ea este pu
foasă și curată, cum a fost la 
Tirgoviște, și cînd afară nu 
geruiește... Cutreierind vechea 
cetate de scaun, noua citadelă 
a oțelului, împreună cu profe
sorii C. Neguț și I. Grecu, în 
această duminică in care „Da
ciada" n-a mai avut 
gram nici un „festival 
î-n toate cartierele 
■ne-a întîmpinat un 
festival neorganizat al zăpezii. 
Sute de copii — care cu să
niuțe, care cu patine, care nu
mai cu... bulgări de zăpadă —

In pro- 
sportiv", 
orașului 
adevărat

luaseră cu asalt derdelușurile 
. din spațiile de joacă, din zo
nele mărginașe : de la Teiș la 
ieșirea spre Ulmi, de la între
prinderea de oțeluri la malul 
Dîmboviței, spre comuna sub
urbană Vara Voevozillor... Am 
admirat deopotrivă, pe terenuri 
de sport înzăpezite, setea cu 
care cei îndrăgostiți de fotbal, 
tineri și virstmci, în pantaloni 
de trening și șube, se avîntau 
în poate ultima lor escapadă 
fotbalistică...

Pe alocuri, am intrat și in 
sălile de sport, acolo unde cei 
doi activiști sportivi care ne 
însoțeau știau că sînt progra
mate concursuri în cadrul „Da-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Campioanele noastre de handbal In optimile C. C. E.

FRAGILUL AVANTAJ DE „ACASA" POATE
SA FIE TRANSFORMAT

ÎN VICTORIE!

in jurul lui 
rian Dumitru 
înălțat să 
la poarta echipei 
Kolinska —
cins parcă o hori...

Ma-

arunce

s-a in-

Foto: V. BAGEAC

Campioanele de handbal ale 
țării noastre — Steaua, la bă
ieți, și Știința Bacău, la fote 
— n-au putut evita dezavanta
jul primului joc acasă in op
timile Cupei campionilor euro
peni. Ambele au agonisit a 

două
pro- 

returul progra- 
14 decembrie,

Ambele au agonisit 
z.estre minimă, de doar 
puncte, creîndu-și dificile 
bleme pentru 
mat duminică, 
la Ljubljana și Katowice. Ce 
vor reuși ele in fața echipelor 
Kolinska Slovan și Ruch Chor- 
zow in meciurile decisive ?

Antrenorul formației Știința 
Bacău. Eugen Bartha, manifes
tă mult optimism, încredințin- 
du-ne că are atuurl puternice, 
cu ajutorul cărora va reuși ca
lificarea în sferturile de finală. 
O situație încă și mai bună

TtNISMANI ROMÂNI
LA IUHNLUL Ut LA SOFIA

Membrii lotului național de 
tenis (Florin Segărceanu, An
drei Dîrzu, Laurențiu Bucur, 
Dumitru Hărădău, Cristinel 
Ștefănescu și Emil Hnat) vor 
participa, în perioada 11—21 
decembrie, la un important tur
neu indoor, organizat la Sofia 
de postul de televiziune bulgar. 
Concomitent, un grup de ju
cători de la Steaua (printre 
care și Adrian Marcu) va dis
puta un meci tradițional, la 
Moscova cu formația Ț.S.K.A.

Steaua lui Cornelpoate avea
Oțetea și Otto Telman, echipă 
intr-adevăr puternică, cu jucă
tori de excepție, cu posibilități 
reale nu numai de a depăși

optimile, ci chiar de a cîștlga 
actuala ediție a Cupei campio
nilor europeni la handbal mas
culin.

Sîmbătă, în Palatul sporturi
lor și culturii, ea n-a satisfă
cut. In întrecerea cu campioa
na Iugoslaviei, doar începutul 
și cjteva minute dinspre final 
ne-au amintit de adevărata e- 
chdpă Steaua, de acea formație 
cu mari disponibilități în atac 
și cu resurse de a se apăra 
exact atunci cînd trebuie. Nea- 
vînd jocuri tari în campiona
tul intern, disputînd doar 2-3 
partide cu miză într-un an în
treg, campioana României și-a 
pierdut deprinderea confruntă
rilor grele, nu mai dispune de 
resurse psihice pentru a răs
punde unei înfruntări puternice. 
Jucătorii militari nu mai știu să 
se bată cu un adversar obstruc-

Imagine din sala consfătuirii
Ieri a avut loc consfătuirea, 

convocată de F.R.F.. cu condu
cătorii, antrenorii principali și 
de la echipele de speranțe, cu 
medicii cluburilor și asociațiilor 
divizionare ,,A“. Scopul aces
tui colocviu — analiza sezonu
lui competițional 1980 și fixa
rea sarcinilor ce revin pentru 
importantul an 1981, an decisiv 
al luptei pentru calificarea în 
turneul final al C.M. 1982.

La primul punct al ordinei 
de zi a consfătuirii a figurat 
prezentarea de către o serie de 
antrenori principali din Divizia 
„A“ a unor rapoarte de activita
te. Rapoartele au înfățișat, pe 
baza unui punctaj dat de forul de 
specialitate, aspecte ale unor 
probleme privind : pregătirea șl 
jocul propriei echipe ; reface
rea șl recuperarea după efort ; 
efectuarea înregistrărilor după 
jocuri ; munca de educație, dis
ciplina In pregătire și în .jocu
ri ; observații asupra jocului

echipelor intilnite, remarcări da 
jucători — și din grupul consa- 
craților, și din acela al spe
ranțelor ; propuneri pentru echi
pa națională și pentru returul 
campionatului. Au prezentat 
rapoarte, cuprinzînd multe as
pecte interesante ale muncii 
din cadrul asociațiilor sau clu
burilor lor, următorii antrenori : 
I. Oblemeneo (Universitatea 
Craiova), L V. Ionescu (Poli
tehnica Timișoara), V. Stăncscu 
(Dinamo București). Fi. Hala- 
gian (F. C. Argeș), M. Luceseu 
(Corvinui), N. Proca (F.C.M. 
Brașov). Asupra problemelor ' 
cuprinse în aceste referate vom 
reveni. In continuarea 
tuirii, dr. D. Tomescu 
dicul echipei naționale 
prezentat un interesant 
obiect referat privind 
de mare actualitate alo asis
tenței medicale la echipele de 
performanță. El ș-a oprit asu
pra a trei mari probleme : păs
trarea stării de sănătate, adap
tarea și dirijarea efortului, re
facerea și recuperarea după 
efort. S-a insistat asupra nece
sității unei și mai pronunțate 
discipline în întreaga muncă 
medicală, a grijii pe care șl 
sportivii trebuie să o aibă pen
tru îngrijirea și păstrarea 
nătă'ii, spre a fi capabili 
eforturile mari solicitate 
fotbalul de performantă.

Programul de după-amiază a 
început cu prezentarea unor 
interesante filme documentare 
realizate de federația engleză : 
„Pregătirea jucătorului de per
formanță" și „Antrenamentele 
Iui Kevin Keegan". După a- 
ceea au fost prezentate ultime
le două rapoarte ale antrenori
lor de club Viorel Mateianu

consfă-
— me-
— a 
și la 

aspecte

să- 
de 
in

(Continuare in pag 2-3)

BRIGITTE PRASS 2:36,9 LA 200 m BRAS-
NOU RECORD

Hristache NAUM

(Continuare in pag a 4-a)

Intr-un concurs de înot des
fășurat la Reșița (bazin de 25 
m) campioana și recordmana 
țării în probele de bras, Bri
gitte Prass, a parcurs distanța 
de 200 m în 2:38,9, timp ce 
constituie un nou record națio
nal de senioare în bazin scurt. 
Vechiul record al probei de 200 
m bras aparținea din 1978 Ca-

NAȚIONAL
meliei Hoțescu 
același concurs: 
tea- 2:22,7 la 200 
rin Plev 4:14,0 la 400 m liber 
și Sorin Ionescu 2:35,0 la 200 
m bras Brigitte Prass și Adina 
Schuster vor concura și la 
sfîrșitul acestei săptămlni, la 
Sibiu, cu prilejul meciului 
România — Polonia.

cu 2:37,28. In 
Adina Schus- 

m fluture, So-

EMOȚIONANTA INII» A RUGBYȘTILOH
CD PIONIERI DIN CAPITALĂ

Vinerea trecută, diminea
ța, sala cinematografului 
Scala din Capitală se tran
sformase într-o „mare" de 
cravate roșii cu tricolor. Nu 
era prima oară, cînd în a- 
cest lăcaș de cultură 
ministrator : Alexandru Ni- 
culescu) se petrecea o ase
menea metamorfoză, la ini
țiativa Consiliului municipal 
al organizației pionierilor, în 
colaborare cu C.M.B.E.F.S. 
De data aceasta, prilejul l-a 
constituit întîlnirea a mii 
de copii bucureșteni cu e- 
chipa națională de rugby, 
învingătoare a formației 
Franței, cu autoarea unui 
bilanț excelent, în octom
brie, pe terenuri irlandeze 
și engleze. Pionierii i-au 
întîmpinat, cu aplauze înde
lungate, pe Ion Constantin. 
Mircea Paraschiv, Constan- 

. tin Dinu, Pompilie Borș, 
Enciu Stoica, Florică Mura-

(ad-

pe ceilalți rugbyști, pe 
Valeriu Iri-

riu, 
antrenorii lor, 
mescu și Theodor Rădules- 
<tu, prezenți și 
re, împreună 
responsabil al 
Ovidiu Marcu. 
s-a transmis 
(spunea Ion 
„Mă simt mai 
meu pregătindu-mă 
transform o lovitură de la 
50 de metri, decit acum, in 
fața voastră, dragi copii, cu 
toate că și eu sint tatăl a 
două fetițe și ar trebui, 
deci, să fiu obișnuit cu en
tuziasmul atit de caracteris
tic vouă"). Treptat însă, am
fitrionul întîlnirii, ziaristul 
Hristache Naum, a reușit să 
alunge emoțiile sportivilor, 
întrebările purtătorilor cra
vatelor roșii cu tricolor au 
curs, iar răspunsurile învin
gătorilor echipei Franței au 
smuls ropote de aplauze.

ei la intîlni- 
cu secretarul 
F.R.R. prof. 
Emoția sălii 

in vi taților 
Constantin : 

in largul 
să

pePionierii bucureșteni ii intimpină cu toată dragostea 
rugbyști 

greta !“. Am înțeles din răs
punsul spontan, venit dir.

Rugbyștii s-au arătat real
mente impresionați de cu
noștințele pionierilor asupra 
unor reguli ale jocului, asu
pra palmaresului echipei na
ționale, asupra... datelor lor 
biografice.

Iar dintre toate cuvintele 
rostite în acea zi, cîteva 
s-au repetat continuu : „Ve
ntil la rugby. Și nu veți re

punsul spontan, venit din 
mii de piepturi tinere („Ve
nim !“). cărugbyul și-a cîș- 
tigat alți și alți prieteni a- 
propiați, care pot călca — 
de ce nu ?, — într-un viitor 
nu tocmai îndepărtat, pe ur
mele lui Paraschiv, Con
stantin. Dinu, Murariu. Du
mitru... (G.R.).
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Oacă (născută la 
la 9 octombrie 1962).

Nicolae
C.S.Ș.

I 
I

în echipa reprezentativă de 
handbal (tineret) a țării noas
tre se află, de cîtăva vreme, o 
jucătoare al cărei nume tre
buie reținut. Din cel puțin 
două motive : întîi pentru că 
are o forță de aruncare deo
sebită (ca să nu spunem ieși
tă din comun), și apoi pen
tru că s-a specializat pe un 
post foarte greu, care solicită 
multă îndemînare și agilitate, 
acela de ~
pre care 
Mariana 
Făgăraș, 
Joacă handbal de la vîrsta de 
12 ani, prima îndrumătoare în 
sportul cu mingea mică fiiin- 
du-i profesoara Valentina Do- 
brin de la Școala generală 
nr. 2. De aproape 6 ani 
lucrează sub îndrumarea cu
noscutului tehnician 
Marian, profesor la 
Făgăraș,

Recent, la ..Trofeul 
de la Rm. Vîlcea, ca . 
Mureș, cu prilejul ediției a
n-a a Campionatului balcanic 
feminin de handbal, Mariana 
Oacă a ieșit din nou în evi
dență prin eficacitatea arătată, 
atît la înscrierea a multe zeci 
de goluri, cît și prin stăpâni
rea unej bune tehnici.

Ciobotaru, Corduban, 
te, Olenlci, Nistor, portarul 
Gh. Hufan, Curelaru, Bandaș, 
Moroșan. O Înșiruire oare
care de nume ? Nicidecum ! 
Este vorba de un grup de 
jucători de hochei, unii mal 
vîrstnlci, alții mal tineri, dar 
toți foști sau actuali purtă
tori ai tricoului echipei re
prezentative, majoritatea com
ponent! al echipelor noastre 
fruntașe, sportivi de valoare, 
care au. contribuit direct la 
conturarea succeselor din ul
timul timp ale hocheiului ro
mânesc. Pe toți aceștia,
și pe alții mai tineri. 11 lea
gă ceva...

Primii lor pași pe gheață, 
Îndrumarea spre sportul de 
performanță, cizelarea talen
tului lor — toate sînt opera 
unui veritabil descoperitor și 
șlefuitor de talente, a unul 
antrenor neobosit, veșnic tl- 
năr (zilele trecute ne mărtu
risea că a Împlinit 67 de ani, 
dar că nu-și „simte* vlrstal), 
căruia hocheiul românesc II

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
S-AU ÎNCHEIAT jocurile celui de al doilea tur 

IN SERIA SECUNDA A DIVIZIEI „A" DE HOCHEI 
G Selecționata de juniori evoluează la Budapesta

CAMPIONATE . CO*
LA ZI, IN ACTIVITATEA BASC

CARE A PĂȘIT 
ÎN HANDBAL!

norul Nicolae Marian ne spu
nea : „Mariana poate deveni, 
ta foarte scurt timp, titulară 
ta echipa națională de 
nioare, deoarece dispune de 
toate calitățile ce-1 stat ne
cesare Este «stlngace», 
mare putere de muncă . . 

dorește »ă-șl per- 
mereu jocul".
Ion GAVRILESCU

datorează, 
vedere, enorm. Este vorba de 
Ștefan Tomovlcl, fost jucător 
de hochei (debut în 1930, la 
17 ani !), component al unor 
mari formații de hochei din 
țara noastră și al echipei na
ționale. Astăzi, „nea Tomeck" 

este— cum îi spun toți 
stabilit la Galați și continuă 
să lucreze...

I-am consacrat 
va rînduri, gîndindu-ne la fe
lul în care a muncit ani și 
ani, pentru ca să ridice ju
cătorii citați mai înainte. Era 
la Rădăuți, gheața artificială 
constituia, pe atunci, încă un 
vis șl totuși... Nea Tomeck 
lucra cu copiii pînă la 9—10 
seara și apoi,........................
ora „înghețului", 
era la patinoar șl suprave
ghea pregătirea ghețli. Ce pă
rere au cel care azi benefi
ciază de patinoare artificiale 
și nu fac nici pe jumătate 
cît făcea cu ani în urmă Ște
fan Tomovici ? Poate-i ur
mează exemplul...

Calin ANTONESCU

A UITAT ANTRENORUL CHIȚIGOI 
PROMOVAREA ?

Credeam că nu trebuie in- 
I sistat prea mult asupra ne

cesității Imperioase a promo
vării tinerelor talente în pri
mele eșaloane ale sportului de 

I performanță. Dar, faptul că 
punem adesea în discuție o 
astfel de problemă este exis
tența, încă, a unor atitudini 

I contrare. Iată despre ce este 
vorba : printre alți voleiba
liști din reprezentativa de ti
neret, care s-au impus în ul- 

Itimul timp, se află șl Mihăi
ță Nicolae, evidențiat în re
petate rînduri și în coloanele 
ziarului nostru, în special cu 

I prilejul Balcaniadei
București din această ____

nă. Scriam atunci că presta
țiile tinerilor, printre care se 

I numără șl Mihăiță Nicolae, îi 
recomandă pentru „promovare 
în eșalonul superior, în pri
ma reprezentativă a țării... 

I (urmau exemplele), dar a că
ror promovare este condițio
nată de o pregătire la nivel 
superior atît cantitativ, cît și 
calitativ". Fără

I ceea ce privește evoluția lui 
viitoare. Mihăiță Nicolae are

I___ ____ ____ ___

și va avea rolul hotărîtor, dar 
nici tehnicienii care se ocupă 
de pregătirea lui nu pot și nu 
trebuie să fie 
spectatori. Cum va putea fi 
probată public și cum se va 
putea îmbunătăți pregătirea 
acestui sportiv atîta timp cît 
ia echipa lui de club, Calcu
latorul București, în primele 
patru etape ale campionatului 
actual a jucat — dacă se poate 
spune „a jucat" — doar cîte
va minute, foarte puține 7 Și 
toate acestea în condițiile în 
care echipa amintită nu dis
pune de un „excedent" de va
lori superioare lui Mih&iță Ni- 
colae. Spunînd acestea, vrem 
să-1 atragem atenția în pri
mul rînd tînărului antrenor 
Constantin Chițigol, el însuși 
promovat de două luni la con
ducerea echipei în care pînă 
mai ieri „trudea" alături de... 
Mihăiță Nicolae ! Așteptăm... 
^După cum așteptăm șl de 

care șl-au 
loturile

la alți antrenori,
completat recent ___________
tinere taJente, mai puțină re
ținere în folosirea lor.

Mihail VESA

; H I P I S M
t

Prin consumarea----------------- reuniunii de 
duminică, stagiunea hipică a a- 
cestui an se apropie cu pași mari 
de „gongul final1*, ultima apariție 
publică a trăpașilor noștri (cel 
puțin așa este prevăzut în pro
gramul oficial) urmînd să aibă 
lor la 21 decembrie, cînd urmea
ză să se dispute „Premiul de în
chidere". Deși timpul rece și pis
ta desfundată au constituit obs
tacole evidente în evoluția con
curențelor, alergările programate 
au reușit, datorită incisivității 
manifestate de majoritatea drive
relor, ”------------------- L. '__ 1 _ "
sură, exigențele spectatorilor. în 
ceea ce-i privește pe cîștigători, 
în mod deosebit s-au remarcat 
Jupan, Rabina, Catren, Hublou 
și Fecioraș. Primii au mai adău
gat încă două victorii la „zestrea** 
(și așa destul de bogată) a for
mației G. Tănase (a plăcut mult 
felul în care M. Iorga a susți
nut-o în lupta finală pe Rabina); 
Cațren, dus cu multă răbdare de 
N. Gheorghe pe prima parte a 
cursei, i-a întrecut, la luptă, pe 
Rafon și Roditor ; Ilublou, deși

să satisfacă, în bună mă-

ÎNAINTEA „
a pierdut teren prețios în ga
lopul dat în ultimul ocol, a re
venit puternic, desprinzîndu-se cu 
siguranță de adversarii săi, iar 
Fecioraș (cu M. Ștefănescu în 
sulky) a oferit cea mai frumoasă 
sosire a zilei, duelul său cu Tru
caj și Gong (ambii puternic cra
vașați de G. Tănase și, respectiv, 
N. Gheorghe) încîntînd pur șl 
simplu spectatorii. Rezultate teh
nice : Cursa I - —
Oană) ___ _____
Simplu 2,50, ordinea 
n-a : 1. Jupan (M. Iorga) rec. 
1:32,4. 2. Vareg. 3. Gurița. Simplu 
6, ordinea 12, event 17, ordi
nea triplă 179. Cursa a III-a :
1. Ostil (D. Arsene) rec. 1:32.3
2. Abil. 3. Herda. Simplu 24, or
dinea 34, event 59. ordinea triplă 
952, triplu cîștigător 1495. Cursa

Fecioraș

1.
rec. 1:40.0.

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
la Suceava s-au încheiat jocurile 
celui de al doilea tur al cam
pionatului seriei secunde din Di
vizia „A" de hochei. Și în ulti
mele două etape ale acestei com
petiții rezultatele au fost strînse, 
remarcîndu-se forma bună a for
mației bucureștene Sportul 
dențesc A.S.E., care a cîștigat 
cele 5 jocuri disputate în 
tur.

Iată rezultatele ultimelor 
etape : Agronomia Cluj-Napoca— 
Sportul studențesc • - ” - -
(1—4, 3—0, 1—2) ; CI. 
ceul Miercurea Ciuc 
Odorheiu Secuiesc 
1—3, 4—3) ; Metalul
Progresul Miercurea 
(1—6, 2—3, 3—5) ; Sportul stu
dențesc A.S.E. — Tîrnava Odor
heiu Secuiesc 3—2 (0—1,0—1, 3—0);
Progresul Miercurea Ciuc — Agro
nomia Cluj-Napoca 15—4 (6—2, 

4—0) ; Metalul Rădăuți —

StU- 
toate 
acest

două

A.S.E. 5—6 
sp. șc. Li- 
— Tîrnava 
6—10 (1—4,
Rădăuți —
Ciuc 6—14

CI. sp. șc. Liceul Miercurea Ciuc 
7—7 (1—2, 3—2, 3—3).

în urma acestor rezultate, du
pă două tururi, clasamentul în
trecerii arată astfel :
1. Progr. M. Ciuc.
2. Sp. st. A.S.E.
3. Agr. Cj-Nap.
4. Tîrnava Odorh.
5. Met. Rădăuți
6. Liceul M. Ciuc

★
Peste cîteva zile, cei 

juniori din țara noastră își vor 
relua pregătirile la București, în 
vederea participării la grupa „B" 
a Campionatului european, ’ care 
se va desfășura în țara noastră 
la Miercurea Ciuc, în luna mar
tie a anului viitor.

în vederea acestei competiții, 
selecționata de juniori a Româ
niei va juca în zilele de 20 șl 
21 decembrie, ' ~
reprezentativa similară a Unga
riei.

10 9 0 1 107-35 18
10 7 0 3
10 5 1 4

5
7
7

10 3 2
10 2 1
10 1 2

66-56 14 
58-60 11

8
5
4

48- 61
49- 79
43-80

mai buni

la Budapesta, cu

Clasamentele Diviziei : 
„A" de baschet după 
celui de al treilea tur :

GRUPA 1-6
1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. C.S.U. Brașov
4. Farul
5. I.C.E.D.
6. Rapid

GRUPA 7-12
7. „U" Cj.-Nap.
8. C.S.U. Sibiu
9. Urbis

10. Dinamo Or
11. „Poli" lași
12. Univ. Tim.

Următoarele 
loc între 17 și 21 decembrie, la 
Constanța (grupa 1—6> și la Ora
dea (grupa 7—12).

a Echipa feminină Politehnica 
C.S.Ș. 2 București a plecat la 
Riga pentru a susține miercuri 
meciul ou formația T.T.T. Dau
gava, în cadrul grupei’ „A" a 
sferturilor de finală ale C C.E. 
Formația sovietică (din care face

masculine 
meciurile

ls 14 
15*13

5
5
4
4

15
15
15
15

1
2

10 
10 
11
11

1448-1005 
1525-1075 
1134-1341 
1111-1333 
1105-1358 
1038-1249

29 
2a 
20
20
19
19

15
15
15
15
15
15

2
8
8
8
9

10

13
7
7
7
6
5

turnee vor

1310-1126 
1221-1198 
1195-1187 
1089-1160 
1174-1222 
1127-1223

28
22
22
22
21
20 

avea

parte și cel 
— 2,10 m) 
C.C.E. (ultii 
Amintim ci 
fac parte t 
pesta și Si 
Fiat) Tor .în 
a trofeului 
tuită din : 
Delta Amst 
Levski Spa 

a De m 
se desfășor 
al doilea 1 
național fe 
7—12.

a tn cac 
telor pe a 
vederea
de anul vi 
Ungaria), 
nioare I v* 
5 ianuarie, 
kxnia, la K 
cauză, prin 
doilea al D 
nioare se 5 
11 ianuarie 
nuiarie.

ca

CUPA ROMÂNIEI" - 
DE TIR

Cupa României", competiție de 
tir în sală (arme cu aer com
primat) a constituit un bun pri
lej de verificare a multor cate
gorii de trăgători, care au ținut 
să participe la întrecerile . 
gramate cu două săptămînt îna
intea campionatelor naționale. La 
unele probe s-au obținut rezul
tate valoroase, mai ales de către 
cei vizați să ia ' '
niadă și la C.E. 
loc la începutul 
evidențiază noul 
60 „diabolouri" 
țlonală recent introdusă în pro
gramul competițional) al lui Ma
rin Marin — 585 p, cu 5 p peste 
vechiul ------- ■“ *
scrisă ____ . _______
pistol de către Marinică Trușcă 
— 577 p (record egalat). Dealt
fel, trăgătorii de la Steaua au 
dominat proba de pușcă (7 din 
cei 10 Analiști). Dinamo, conform 
așteptărilor, a cîștigat trofeul la 
probele de pistol, dar la senioa
re primul loc a fost ecupat tot 
de o sportivă de la Steaua. O 
mențiune și pentru tinerii tră
gători din Moldova, din Iași, 
Focșani și Rădăuți, care s-au im
pus la întrecerile „Cupei ~ 
niei". (T.R.).

REZULTATE TEHNICE î 
60 d — seniori : 1. M. 
585 p, 
bii de la Steaua), 
trescu (Dinamo) 577 p ; senioare 
«o <i - — ’
Brașov) 384 p, 2. Mariana Feodot 
(Dinamo) 383 p, 3. Dumitra Ma- 

(Dinamo) ; Juni-

record, 
pe foile

pro

parte 
(care 

anului 
record 
(probă

la Balca- 
vor avea 
1981). Se 
la pușcă 
interna

ca și cifra în
de concurs la

Româ-

pușcă 
______ _ Marin 

2. R. Nicolescu 579 p (am- 
M. Dumi-3.

1. Eva Ionescu (C.S.U.

O REUȘITĂ COMPETIȚIE 
IN SALĂ

ori I : 1. C. Soare (Dina
mo) 382 p, 2. L Joldea (C.F.R. 
Arad) 379 p ; junioare I : ' 
niela Toader (Unirea 
376 p, 2. Mariana 
Bacău) 373 p. La 
cîștigat C. Cucu 
Iași) 388 p — un _ 
bun, respectiv Alexandrina Pas- 
car (C.S.S. Rădăuți) 382 p — la 
fel, o cifră valoroasă. Pistol — 
seniori — 60 d : 11. M. Trușcă 
(Steaua) 577 p, 2. I. Neagu (Di
namo) 575 p, 3. G. Calotă (Steaua) 
570 p ; senioare : 1. Elena Ghio- 
roaie (Steaua) 384 p, 2. Anișoara 
Matei 378 p, 3. Ana Clobanu 377 
p (ambele de la Dinamo) ; ju
niori i : " *
(Steaua)
(C.S.U. Brașov) 375 p ; junioare 
I : 1. Elisabeta Bădlceanu (Steaua) 
375 p, 2. Maria Macovei (Dina
mo) 370 p.

La juniori mici s-a tras la o 
probă nouă, trei poziții (3X20 d), 
probă cu o țintă specială, care 
diferă față de cea folosită la cla
sica probă de poziția în picioa
re. Primele rezultate sînt mulțu
mitoare, mai ales că la poziția 

. culcat s-a obținut și maximumul 
de puncte posibile : 200. Iată pri
mii clasați la 3X20 d — fete : 1. 
Daniela Tudor 589 p (pe poziții 
— c 200, p 192, g 197), 2. Cela 
Draganov 575, 3. Daniela Manea 
572 (toate de la Dinamo Bănea- 
sa) ; băieți : 1. M. Dinescu (Di
namo) 588 (198, 192, 198), 2. St
Buicliu (C.S.S. Rădăuți) 585 p, 
T. Toma (Univ. Iași) 582 p.

I : 1.

1. Da- 
Focșani) 

Nantu (C.S.S. 
juniori II au 
(Universitatea 

rezultat foarte

1. M.
378 p,

Dragomirescu
2. V. Popa

3.

CROSUL A.S.A. SIBIU
Parcul „Sub arini- din Sibiu 

adăpostit duminică, intr-un 
decor de iarnă, Întrecerile edi
ției a IX-a a „Crosului A.S. Ar
mata”. Au luat parte peste 200 
de concurențl din Deva, Hune
doara și Sibiu. Competiția a fost 
dominată de alergătorii din De
va, de la C.S.Ș. Cetate (Costlan

Zalomir, Florentina Zamfir, Ma
rius Mureșan, Traute West, Du
mitru Dobre, Gyăngy Kosza, W e 
Neamțu, Sica West, Istvan Balint). 
Alți remarcați : sibienil Ion Huru- 
bean și Ion Suditu (A.S.A.), Do
rina JFaur și Matei Nistor (C.S.S.). 
(Iile IONESCU — coresp.).

ECHIPELE C. S. ARAD 11(f) Șl C.S.M. CLUJ-NAPOCA (m) 
CAMPIOANE LA TENIS DE MASĂ

Sîmbătă șl duminică s-au dis
putat ultimele meciuri din ca
drul ediției 1980 a campionatului 
Diviziei „A" de tenis de masă. 
Au fost programate partide din 
seriile secunde, primele serii va
lorice fiind cu conturile încheiate. 
Șl în acest an titlurile au reve
nit echipelor C.S Arad Ii — la 
feminin, care dștigă pentru a 
10-a oară (a 7-a oară consecu
tiv) campionatul, și C.S.M. Cluj- 
Napoca — la masculin, pentru a 
20-a oară (de 17 ori consecutiv) 
în fruntea clasamentului.

Iată și rezultatele ultimei etape* 
femjnin, Politehnica București — 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea 5—3, 4—5 ; Me
talurgistul Cugir — Voința Buzău 

Gloria 
Slatina 

5—1 ;

5—1, 5—3 ; < 
Buzău 5—3.
— C.S.Ș. 
masculin : 
Progresul 
versitatea _______ _ _____
Cluj-Napoca 9—3, 9—6 ; Gloria Bu
zău — Universitatea Craiova U 
9—4, 9—1 ; Tractorul Brașov — 
Constructorul Tg. Mureș 8—9, 
9—8 ; C.S.Ș. Craiova — Trico- 
dava Buc. 3—9, 1—9 ; C.S.Ș. Bis
trița — C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc 
9—4, 9—3.

C.S.M. Iași -
5—4 ; C.S.Ș.

Craiova 5—1, _ ,
Locomotiva Buc. — 

Buc. 3—9, 5—9 ; Unl-
Craiova I C S.M.

GONGULUI FINAL"

Retorta (I 
2. Turdan 
30. Cursa a

952, triplu cîștigător 1495. _____
a iv-a î 1. Organist (I.G. Nico
lae) rec. 1:33,3, 2. Siliciu. Zi...
piu 4, ordinea închisă, event 215. 
Cursa a
Gheorghe) rec.
3. Roditor. Simplu 2, ordinea 4, 
event 34, ordinea triplă 62. Cursa 
a Vl-a î 1. Hublou (Al. Nacu)

Sim-

V-a : 1. Catren (N.
1:29,9. 2. Rafon

Campionatul de calificare se va 
disputa, între 5 și 8 ianuarie 
1981, la Oradea.

(Rezultate transmise de cores
pondenții : 
nescu, C.
D. Mihail, 
Guțu, I. Tom).

V. Popovici, I. Stă- 
Gruia, D. Diaconescu,
D. Moraru-Slivna, O.

25
25
25
25
25
25

1. C.S. ARAD II 25 25 0 125- 15 50
2. Progresul Buc 25 13 7 104- 53 43
3. C.S. Arad 1 25 14 11 89- 71 39
4. Politehnica Buc. 25 11 14 71- 95 36
5. C.S. Rm. Vîlcea 25 7 18 54-104 32
6. Spartac Buc. 25 0 25 20-125 25

Seria a ll-c
1. C.S. SLATINA 25 25 0 125- 32 50
2. Gloria Buzâu 25 16 9 105- 72 41
3. C.S.M. lași 25 14 11 93- 78 39
4. Voința Buzâu 25 9 16 66-100 34
5. Metalurg. Cugir 25 7 18 67-103 31
6. C.S.Ș. Craiovv 25 4 21 42-113 29

Metalurgistul Cugir C.S.Ș.
Craiova retrogradează în campio-
natul de calificare.

MASCULIN
Seria 1

1. C.S.M. CLUJ-N. 25 23 2 216- 63 48
2. Univ. Cv. 1 25 18 7 193-107 43
3. Progresul Buc. 25 16 9 192-147 41
4. Gloria Buzâu 25 13 12 152-163 38
5. Locomotiva Buc. 25 4 21 89-208 29
6. Univ. Cv. II 25 1 24 66-220 25

17
14
13
13
12

6

197-158 
190-180 
185-168 
181-175 
188-173
118-205

42
39
38 (3-2)
38 (2-3)
37
31

Seria a 11-a
8

11
12
12
13
19

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

TRICODAVA
C.S.Ș. Odh. 
C.S.Ș. B-ța 
Const. T. M. 
Tractorul Bv. 
C.S.Ș. Cv.

rec. 1:31,9. 2. Bărdița. Simplu 
ordinea închisă, event 9, fcri; 
cîștigător 323. Cursa a Vil-a : 
Rabina (M. Iorga) rec. 1:29,7. «. 
Heder. 3. HotăreL Simplu 28, or
dinea închisă, event 45, ordinea 
triplă 2133. Cursa a VIII-a : 1. 
Fecioraș (M. Ștefănescu) rec. 
1:29,8. 2. Trucaj. 3. Gong. Simplu 
7, ordinea 15, event 360, ordinea 
triplă 184, triplu cîștigător în
chis. Cursa a IX-a : 1. Suitaș
(G. Grlgore) rec. 1:38,2. 2. Sucă. 
3. Osmana. Simplu 24, ordinea 
18, event 100, ordinea triplă 230. 
Retrageri : Incaș, Bavari.

Gh. ALEXANDRESCU

5, 
triplu

1.
2.

N.R. în urma abaterilor săvîr- 
șite de driverii I. Bănică, G. Po
pescu, I.R. Nicolae și A. Brai- 
lovschi în reuniunea din 30 no
iembrie a.c., despre care am scris 
la timpul potrivit, arbitrii aler
gărilor au luat următoarele mă
suri : Iui I. Bănică 1 s-a ridicat 
dreptul de a conduce pînă la 
sfîrșitul stagiunii, ceilalți trei 
fiind suspendați pe cîte trei re
uniuni.

Brașov șiTractorul .......
Craiova retrogradează în 
pionalul de calificare.

C.S.Ș.
cam-

„MINI-ETAPA" ÎN DIVIZIA „A
Sîmbătă și duminică s-au dis

putat cîteva partide din etapa a 
IX-a a campionatului Diviziei 
„Au de popice. Jocurile echipelor 
care au dat jucători loturilor na
ționale de juniori (prezente 
meciurile cu
R D.
Iată rezultatele

FEMININ A GLORIA BUCU
REȘTI — CETATEA GIURGIU 
2320—2304 p d (scor individual 
3—3). Gazdele au aliniat o echipă 
ou patru junioare, ceea ce explică 
scorul strîns în meciul cu ulti
ma dasată (a lipsit de la Gloria 
și campioana mondială " 
reta Cătineanu). Cele mai 
punctaje le-au obținut : 
Ene — 421, Niculina Radu 
respectiv Maria Lămîie — 
Florica Pîslă — 405. (O.
coresp.). a METROM BRAȘOV — 
CARPATI SINAIA 2376—2122 (6—0). 
Bnașovenoele au fost net supe
rioare, dștigtnd cu un plus de 
254 de „bețe". Cele mai eficace 
jucătoare de la Metr om au fost 
Maria Vîlsan — 422 șl Viorica 
Botezatu — 405. (C. Gruia —

1-a 
reprezentativele 

Germane) au fost amînate. 
„mini-etapei" : 

_ GLORIA ---------
CETATEA

(scor

Marga- 
mari 
Ana 

— 399, 
409 și 
Guțu-

coresp.). a 
MUREȘ — 
2455—2402 (
care princi 
fost : Aure 
pectiv Sofi 
Păuș-coresp 

MASCULI’ 
REȘTI — J 
5120—4916 (I 
veră a brf 
reușit că e 
dividual. F 
„duelul" foș 
— C. Rădi 
mănar (R) 
fost, dealtf 
cători ai c 
Brănoiu — 
TILAJ OD< 
MIȘOARA 
jucători al 
Mate — 857 
(A. Pjalog; 
FINORUL 
STRUCTOR 
(4-2). a 1 
CHIMPEX 
(0-6).

CLASAMENTELE DIVIZIEI „A“ 
LA ÎNCHEIEREA TURU

MASCULI 
Seria I

1. DINAMO
2. Tractorul
3. C.S.M. C
4. Univ. Cr

La sfîrșitul turului eampiona- 
de volei, 

astfel :
telor divizionare 
clasamentele se

„A* 
prezintă

FEMININ
Seria I

1. DINAMO 5 5 0 15: 3 10 5. Calculate
2. Flacăra roșie 5 3 2 12:11 8 6. Rapid
3. Știința Bc. 5 3 2 10:10 8 Seria a 11
4. Chirnpex C-ța 5 2 3 11:11 7 1. STEAUA
5. Maratex B. M. 523 9:9 7 2. Explorări
6. Univ. Buc. 5 0 5 2:15 5 3. Poli. Tin

4. SilvaniaSeria a II-a 5. C.S.U. G
1. C.S.U, GALATI 5 5 0 15: 4 10 6. Viitorul
2. Farul C-ța 5 4 1 12: 5 9 a Astăzi.
3. Penicilina 5 3 2 10: 8 8 Floreasca s*
4. Rapid 5 2 3 10:11 7 cuHnă din
5. Univ. Craiova 5 14 6:12 6 de vo-lei S1
6. „U“ Cluj-Napoca 5 0 5 2:15 5 contînd pei

r
CUM ARATA „DACIAD/5

(Urmare din pag. I)

ciadei". La Sala polivalentă, 
surprinsă de noua vizită a ier
nii cu instalația de încălzire în 
prag de probe, două echipe 
feminine de handbal, Electrica 
Titu și Metalul Tîrgoviște. 
tețite de frig, își disputau 
multă Însuflețire șansele, 
timp ce altele își așteptau, 
dîind, rîndul în tribune, 
turneu de sală, în cadrul „Da- 
ciadei", pentru echipe sindi
cale...

Pe vechea Cale Domnească, 
la Școala generală 1, trebuiau 
să aibă loc competiții de șah 
și tenis de masă. Și au avut 
loc. Dar alături de prof. C. Ră- 
duță au mai venit doar doi 
elevi amatori de ping-pong și 
vreo 7 șahiști care neavînd de- 
cît două șahuri, s-au gindit să 
facă partide de... dublu, așezați 
intr-un colț, pe mormanul de 
saltele de gimnastică „Mulți 
dintre cei ce trebuiau să vină 
aici au preferat săniușul". ne 
explică profesorul..

fn schimb, în sălile Liceului 
industrial nr. 1, mare aglome
rație. La „Ziua sportului", 
ganizată 
„Daciada" 
niei" s-au aflat într-o plăcută 
companie. în una din săli, 
levele gimnaste din clasele a 
X-a, conduse de 
Mioara Dumitru, 
repriză, cu eșarfe și stegulețe, 
repriză ce se integra intr-un 
dans tematic din programul 
alcătuit pentru concursurile din

in- 
eu 
to 

dîr-
Un

or- 
în această duminică, 
și „Cîntarea Româ-

e-

profesoara 
executau o

cadrul fe 
României" 
de șah, k 
și băieți 
care 
fete, 
eleva 
Xl-a 
Stan 
rezervată 
mese s-au 
curenți. Pi 
descu, cai 
fășurarea 
bește de t 
itorilor lu 
utilaj ului 
mente de 
ridicat dir 
diție, în < 
Paraschiv 
fost selecț 
țional). lui 
și volei. I 
mai vîrstn 
Vasile Gh 
de ani și 
ții sporti

La Școa 
concursuri 1 
„Daciadei" 
(și chiaT p 
mulți, foai 
frumoasa « 
perindat < 
și volei, r 
se, cîteva 
ping-pong 
profesorul

1SCU.S 
cea i

Sil
B, h
dinți

LOTC

Magazinele auto IDMS livrează autoturisme Dacia 1300, după 
cum urmează :

Magazinul _____ L ,1
Magazinul Pitești — celor înscriși pînă la nr. 2 500/1981 
Magazinul *” ------ •- * “ *_ *
Magazinul
Magazinul Cluj-Napoca
Magazinul ’ '
Magazinul
Magazinul
Magazinul

pentru cumpărătorii transferați de la _____ _ .
Napoca și celor înscriși pînă la nr. 2 859/1981 pentru eufhpă
rătorii înscriși la Magazinul IDMS Baia Mare.

Vînzările Se efectuează în funcție de stocul de autoturisme 
și capacitatea de vînzare a fiecărui magazin.

București — celor .înscriși pînă la nr. 5 200/1981

celor înscriși pînă la 'njf; 2 000/1981 
celor însoriși pînă la nr. 2 500/1981 

celor înscriși pînă la nr. 1 000/1982 
Iași — celor înscriși pînă la nr.

Timișoara — celor înscriși pînă la nr.
Reșița — celoT înscriși pînă la nr. 
Baia Mare — celor înscriși pînă la nr
..............   Magazinul

Bacău 
Brașov

3 288/1931
1 500/1981
1 600/1982
2 581/1981 
IDMS Cluj-

AȚI R 
P

Tragerea 
de mîine, 
înscrie, de 
numeroasa 
gători, răsp 
inspirația a 
cele patru 
cedentă, al; 
RISME „Da 
buite, între 
ÎN BANI 1 
LEI. Fără £ 
parte un r< 
totuși un 
ficator asu.p 
atractiv stat 
și cîștigurile 
tragere a 1 
bllcate în



îionova
6 ori 

.1 1977). 
V mai 

riuda- 
/fostă 

nâtoare 
e alcă- 
lelgrad, 
?raga și

im inie ă 
irensca, 
>naf lui 
zalorică

și tes- 
ne în 
iropean 
;ust, în 
de Ju
re 3 și 
în Po- 
aceastâ 
turul al 

1 de ju- 
tre 8 și 
—8 ia-

TG.EȘ
IAIOVA 
nos, în 
■are au 
429, res- 
s. (I

Tis- 
au

BUCU- 
RAȘOV 
ere se- 

n-au 
•neci in- 

a fost 
nondiali 
I. 
Ei
uni ju
ne. (D. 
IHNOU- 
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TREBUIE SĂ DEVINĂ EFICIENT
0 sugestie: întrecerile să lie programate

la începutul sezonului compctiț ionul
La Constanta, timp de o săp- 

tămînă, s-au disputat întrece
rile de box ale „Turneului celor 
4", competiție care a reunit, 
cu puține excepții, pe cei mai 
valoroși pugiliști ai țării in mo
mentul de față. Scopul turneu
lui a fost selecția unui lot mai 
larg de boxeri a căror evoluție 
să fie urmărită în "continuare 
pentru formarea lotului națio
nal în vederea participării la 
campionatele europene de anul 
viitor. în plus, organizată după 
sistemul turneu, fiecare cu fie
care, întrecerea urma să-i pu
nă pe toți pretendenții la un 
loc în echipa națională în con
diții de concurs asemănătoare 
cu cele întîlnite in marile com
petiții Internaționale. Adică, 
participanții urmau să susțină 
cite trei meciuri pe parcursul 
unei săptămlni.

Prima observație pozitivă es
te confirmarea capacității unor 
tineri pugiliști remarcați și cu 
prilejul altor concursuri, capa
bili să se impună și în com
petiții puternice. Este vorba de 
„semimusca" din Piatra Neamț 
Vasile Ciobanu, care a cîștigat 
întrecerea cu toți adversarii săi 
invitați la „Turneul celor 4". 
Elevul antrenorului Gabriel 
Tîmpescu este un tînăr curajos, 
ambițios și cu apreciabile cali
tăți fizice : viteză de execuție și 
<4e. repetiție, un bun simț al 
distanței și rezistență corespun
zătoare. Este nevoie însă ca V. 
Ciobanu să-și perfecționeze mij
loacele de apărare (primește 
încă prea multe lovituri) și 
să-și îmbunătățească forța de 
lovire. Tot la ..semimuscă“ s-a 
remarcat un boxer dotat pen
tru această categorie, rapidistul 
Tudor Costache, talentat, însă 
prea firav pentru sportul cu 
mănuși. Dacă antrenorii săi vor 
reuși să-l fortifice In mod co
respunzător, T. Costache poate 
deveni un sportiv de valoare.

Cea de a doua surpriză plă
cuță a turneului a constituit-o 
Dorel Stănciulescu (C.S.M. Dro- 
beta-Tr. Severin), tînăr de 19 
ani, remarcat de antrenorul 
emerit Ion Popa, cu ocazia fa
zei de zonă a campionatelor na
ționale din acest an. Deși el 
a fost gratificat cu o victorie 
în dauna campionului Titi Cer
cel, putem aprecia că ochiul

i.experimentat al antrenorului 
Popa nu s-a înșelat nici de da
ta aceasta. Sportiv bine format 
pentru categoria pană, cu brațe 
lungi și un foarte bun joc de 
picioare, cu un remarcabil simț 
al ringului, elevul antrenorului 
Constantin Drăghici este un ele
ment talentat, a cărui pregătire 
viitoare trebuie urmărită cu 
multă atenție. Alți doi cîștlgă- 
tori ai turneului, Nicolae Mi- 
țoi (cocoș) și Constantin Ghin- 
dăoanu (semimijlocie) sînt elevi 
ai acelorași antrenori (C. Dră
ghici și G. Tîmpescu) amintiți 
mai sus. Au mai plăcut evolu
țiile dinamovistului Florin Stan 
(semiușoară) și 
Gheorghe Plăeșu, 
întîlnind adversari 
mai modestă

Deși întrecerile 
tanța au fost 
partidele purtînd amprenta dîr- 
zeniei și a dorinței de afirma
re, absența unor „nume sono
re" din programul galelor a fă
cut ca „Turneul celor 4" 
să nu se mal bucure de același 
interes ca altă dată, reuniunile 
fiind urmărite de numai cîteva 
sute de spectatori In fiecare 
seară. Nu este mai puțin ade
vărat, însă, că odată cu avan
sarea spre sfîrșitul săptămînii, 
accidentările sau neprezentările 
unor participant au făcut ca 
programul 6ă fie incomplet, scă- 
zînd astfel și Interesul publi
cului față de această competi
ție. Mulți dintre tehnicieni și-au 
exprimat părerea că programa
rea acestui concurs la început 
de sezon competițional ar fi 
mult mai potrivită decît în ul
tima lună a anului. împărtă
șim șl noi acest punct de ve
dere... în plus, în aceste con
diții, prezența tuturor fruntași
lor boxului la startul întreceri
lor ar asigura un succes deplin 
„Turneului celor 4".

clujeanului 
ultimul, insă, 
de o valoare
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Horia Barbu. „Este mare ama
tor de sport și mă ajută în
totdeauna cînd organizez com
petiții" remarca profesoara de 
educație fizică Elena Dimancea. 
Dar profesoara avea ajutoare 
nu numai din rîndul colegilor, 
în sala de șah, o sală de cla
să plină de competitori, Mircea 
Udroiu maistru la Romlux, 
jucător de categoria I, organi
za întrecerea micilor șahiști, în 
timp ce alți părinți veniseră 
să-și... încurajeze odraslele. 
Maistrul electrician de la „Oțe
luri". Ion Țărmure, avea doi 
concurenți, pe Cristinel și Va
lentin ; colegul său de muncă 
și Instructor de judo. Mihai 
Andron, venise cu cei mai mic 
dintre copiii săi în brațe să 
vadă ce face la concurs cel 
mare. Marius, elev în clasa a 
IV-a... în concurs, rezervat 
levilor de la a IlI-a în sus, 
neinvitat, Cristian Biță 
clasa a Il-a („Am venit și 
că-mi place șahul"). Afară, 
terenul de fotbal, zăpada 
bătătorit...

Un șir de competiții care 
făcut plăcută,
panți, această duminică. Poa
te mult mai plăcută decît In 
„vîrtejul" unui festival spor
tiv. Dar nu pretutindeni...

vorba 
căror 
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Inde- 

stadion 
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(F.C. Baia Mare) și Carol Crei- 
niceanu (Steaua), în numele 
lui Gheorghe Constantin, bol
nav. A urmat un referat-sinte-
ză privind aspectele cele mai

biectivu] fundamental al anului 
1981 rămîne — s-a subliniat — 
calificarea in turneul final al 
C.M. 1982 acțiune la care toți 
tehnicienii trebuie să-și aducă 
o contribuție hotărîtoare.

semnificative ale 
campionatului, 
Ștefan Covaci, 
te al F.R.F.
tat pe munca

desfășurării 
susținui de 
vicepreședin- 
S-a insis- 
antrenorului

stăruindu-se asupra deficiențe
lor înregistrate sub diversele
aspecte ale activității de 
instruire, de educație. de 
proprie comportare, de perma
nentă preocupare pentru ridi
carea valorii profesionale și a 
calității muncii a unei neînce
tate preocupări de creștere a 
competitivității fotbalului ro
mânesc în cadrul discuțiilor, au 
luat cuvîntuJ I. V. Ionescu. C

O CONSFĂTUIREA ANTRENO
RILOR FEDERALI DIN TARILE 
SOCIALISTE. Astăzi și mîine va 
avea loc, în Capitală, consfătui
rea antrenorilor federali din ță
rile socialiste. Această acțiune re
prezintă un util schimb de expe
riență între tehnicienii din țările 
prietene. Și-au anunțat prezența 
antrenori din Bulgaria, Ceho
slovacia. R. D. Germană, Polo
nia, Ungaria și Uniunea Sovieti
că. La această consfătuire vor 
participa șl antrenorii echipelor 
de Divizia „A" din țara noastră.

PUBLICUL CLUJEAN, PE PRIMUL LOC
In „trofeul petschovschi-
Alături de divizionarii ,,A“ ’și 

spectatorii din orașele cu echipe 
în primul eșalon al fotbalului 
nostru se află în plină vacanță. 
După cum se știe și ei sînt an
grenați în întrecere, o întrecere a 
sportivității. Este vorba de „Tro
feul Petschovschi", decernat anual 
de ziarul nostru celui mai sportiv 
public. Prima parte a competiției 
a fost dominată de spectatorii 
clujeni, care au realizat un tur 
de forță, colecționînd o serie de 
8 note de 10, singurul accident 
înregistrîndu-1 în etapa a 17-a, cînd 
au primit nota 9. O remarcă și 
pentru publicul gălățean care, deși 
echipa lor favorită nu a avut 
prestațiile așteptate, ea deținînd 
„lanferna roșie", a dat dovadă 
de mare sportivitate, fiind în a- 
propierea liderilor. Dar iată cum 
se prezintă situația în ,,Trofeul 
Petschovschi":

1. CIuj-Napoca 9,88 ;
2. Galați 9,77 ;
3. Slatina 9,25 ;
4. Iași 9,22 ; 5. București 9,14 ; 

6. Rm. Vilcea 9,12 ; 7 Tg. Mureș 
9,11 ; 8—9. Pitești și Bacău 9,00 ; 
10. Timișoara 8,88; 11. Craiova 8,75; 
12. Brașov 8,66 ; 13. Baia Mare 
8,50 ; 14. Petroșani 8,43 ; 15. Hu
nedoara 8.25
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pentru partici-

Adesea sîntem martorii unor 
neconcordanțe în folosirea ba
zelor sportive: disciplinecare-și 
dispută, la concurență, suprafe
țele de antrenament sau de 
joc, grupe de sportivi care se 
împiedică una pe alta la orele 
de pregătire etc.

Sîntem însă și în posesia u- 
nor exemple pozitive. Am ales 
două, recente, din aceeași arie, 
pentru a demonstra posibilita
tea conviețuirii rodnice, pe ace
lași stadion, a două ramuri 
presupuse — de către unii 
tehnicieni cu vederi obtuze — 
a fi „intolerante". Este 
de fotbal și atletism, ai 
practicanți, la nivelul 
performanțe, utilizează 
obște incinta aceluiași 
principal al localității,
de aceea, nu puține sînt cazu
rile în care ni se relatează 
scene ce ar putea purta titlul 
„balonul rotund gonește 
lița" sau „driblingul înaintea a- 
lergării".

Iată însă și proba contrarie. 
La Constanța, pe stadionul 
.,1 Mai", fotbaliștii care tru
desc pentru a readuce Litoralul 
în Divizia „A" (avînd deci o 
sarcină importantă) nu au ni
mic a reproșa atleților clubu
lui „Farul", care se antrenează 
concomitent cu tirul la poartă 
al lui Peniu și Petcu. Pe pis
ta circulară aleargă Bie Flo- 
roiu și Horia Toboc, deloc je
nați de exercițiile de degajare 
ale lui Antonescu și Nistor...

Același spirit de cooperare 
l-am sesizat și la 
unde pe splendidul
municipal, găzduind duminical 
cite un meci de Divizia „B“ (al 
formațiilor locale Cimentul sau 
IMUM) secția de atletism a 
Clubului sportiv școlar agre
mentează pauzele cu întreceri 
atletice de toată frumusețea, 
realizînd nu numai o activi
tate binefăcătoare pentru spor
tivi, ci și o excelentă operă 
de propagandă pentru atletism.

Așadar, se poate 1 în bună 
vecinătate, pe același 
Nu ca la Galați sau 
unde fotbalul interzice 
mul, chiar cînd primul
antrenament oarecare iar 
cundul un 
blican... (vib)

su-
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MULTE BILETE
MULTE ȘANSE DE FRUMOASE 
SATISFACȚII 1

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 3 DE

CEMBRIE
Categoria 2 : 6

11,251 lei ; cat. 3 : 
lei ; cat. 4 : 94,75 
cat. 5 : 243 a 278

participa. 
JUCATE

sau 
cu 

MAI 
MAI

DIN 3
1980
variante a 

19,75 a 3.418 
i a 712 lei ; 

vae. u . zio a zio Iei ; cat. 6 : 
7.505,75 a 40 lei ; cat. 7 : 203,50 
a 200 lei ; cat. 8 : 3.820,75 a 
40 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1: 
453.776 lei.
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. Teașcă și N. Proca.
în numele conducerii 

C.N.E.F.S-, general lt. Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte, a 
prezentat concluziile consfătui
rii și a înfățișat principalele o- 
biective ale anului competițio
nal 1981. S-a arătat că se im
pune perfecționarea muncii de 
instruire în scopul ridicării ca
lității fotbalului, că sînt nece
sare îmbunătățiri substanțiale 
in munca de educație a sporti
vilor, în crearea unei atmosfe
re de perfectă sportivitate în 
întreceri. în activitatea condu
cerilor secțiilor, comisiilor, co
legiilor centrale și? a F.R F. O-

CLASAMENTE
ACASĂ DEPLASARE

1. F.C.M. BRAȘOV 9 9 0 0 16- 5 18 1. UNIV. CRAIOVA 9 4 1411-99
2. Polit. lași 9 7 2 0 21- 4 16 2. Dinamo 8 3 1 4 10- 9 7
3. Univ. Craiova 8 8 0 0 19- 3 16 3. Steaua B 2 2 4 11-12 6
4. F.C. Argeș 8 7 1 C 22- 4 15 4. F.C. Olt 9 2 2 5 5-15 6
5. Dinamo 9 7 1 1 18- 4 15 5. „U" CIuj-Napoca 8 2 0 6 6-13 4
6. S.C. Bacău 9 7 1 1 16- 6 15 6. F.C. Argeș 9 2 0 7 8-16 4
7. „Poli* Timișoara 9 7 1 1 14- 6 15 7. Sportul stud. 9 1 2 6 3-11 4
8. A.S.A. Tg. M. 9 6 2 1 21-11 14 8. Corvinul 9 2 0 7 7-18 4
9. „U* CIuj-Napoca 9 6 2 1 13- 5 14 9. Chimia 9 1 2 6 7-24 4

10. Chimia 8 7 0 1 14- 7 14 10. F.C.M. Brașov 8 0 3 5 7-14 3
11. CorvinuJ 8 6 1 1 24- 7 13 11. S.C. Bacău 8 0 3 5 7-18 3
12. Jiul 7 6 1 0 19- 3 13 12. Progresul Vulcan 9 1 1 7 6-20 3
13. Progresul Vulcan 8 6 1 1 19-11 13 13. A.S.A. Tg. Mureș 8 1 07 8-21 2
14. F.C.M. Galați 9 5 1 3 16- 6 11 14. F.C. Baia Mare 8 1 0 7 5-21 2
15. Steaua 9 5 1 3 14- 9 11 15-16. Polit. lași 8 0 1 7 7-19 1
16. F.C. Baia Mare 8 4 2 2 13- 5 10 ,,Poli“ Timișoara 8 0 1 7 1-13 1
17. F.C Olt 8 4 2 2 13- 8 10 17. Jiul 9 0 09 3-20 0
18. Sportul slud. 8 4 0 4 14-14 8 18. F.C.M. Galați 8 0 08 6-33 0

ETAPA A XII-a (restanță)
din 23 noiembrie

DIVIZIA „C“
Mîine, se dispută etapa a XlV-a - restanța

SERIA I
C.F.R. Pașcani — Constructo

rul iași 2—0 (1—0), Metalul Bo
toșani — A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc 2—1 (0—0), Cristalul
Dorohoi — Dorna Vatra Damei 
0—1 (0—0), Nicolina Iași — Șire
tul Bucecea 1—0 (0—0). Unirea 
Șiret — Foresta Fălticeni 1—1 
(0—0), Cetatea Tg. Neamț — Zim
brul Suceava 2—1 (2—0), Metalul 
Rădăuți — Laminorul Roman 
2—2 (1—1), Avîntul T.C.M.M. Fra
sin — TEPRO Iași 5—0 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după 14 jocuri ; 1. CONSTRUC
TORUL IAȘI 20 p (34—14), 2. Fo- 
resta Fălticeni 20 p (19—6), 3.
Laminorul Roman 19 p (28—14)... 
pe ultimele : 14. Zimbrul Su
ceava 9 p (10—26), 15. Șiretul
Bucecea 9 p (14—32), 16. Unirea 
Șiret 6 p (10—25).
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SERIA A n-a
Rulmentul Bîrlad — Petrolul 

Moinești 2—1 (1—0), DEMAR Mă- 
rășești — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 6—1 (2—1), Relonul Să- 
vinești-Roznov — Celuloza Pia
tra Neamț 1—0 (1—0), Le tea Ba
cău — Cimentul Bicaz 3—0 (3—0), 
Victoria Bacău — Partizanul Ba
cău 3—2 (2—1), Minerul Comă- 
nești — FEPA 74 Bîrlad 6—0 
(3—0), Hușana Huși — Gloria 
Focșani 0—1 (0—0), Luceafărul
Adj ud — Textila Buhuși 3—2 
(2-2).

Pe primele locuri : L MINE
RUL COMĂNEȘTI 19 p (34—10), 
2. Relonul Săvinești-Roznov 18 p 
(20—10), 3. Gloria Focșani 17 p 
(18—16)... pe ultimele : 15 FEPA 
74 Bîrlad 11 p (15—25), 16. Hușa
na Huși 6 p (9—25).

SERIA A III-a
Oțelul Galați — Victoria Tecuci 

1—0 (0—0), Carpați Sinaia — ,S.N. 
Brăila 3—0 (1—0), Petrolul Băiooi 
— Olimpia Rm. Sărat 1—0 
(1—0), Avîntul Matca — Ancora 
Galați 1—2 (0—2), Chimia Brazi — 
Foresta Gugești 5—0 (3—0), Dacia 
Unirea Brăila — FEROM Urzi- 
ceni 1—0 (1—0), Caraim anul Buș
teni — Carpați Nehoiu 2—1 (2—0), 
Tractorul Viziru — Petrolul Ber
ea 0—6 (0—3).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAZI 21 p (33—11), 2. Ancora 
Galați 20 p (30—12), 3. Oțelul Ga
lați 20 p (25—9)... pe ultimele : 
15. Dacia Unirea Brăila 6 p (13— 
26) — echipă sancționată cu — 4 
puncte, 16. Tractorul Viziru 2 p 
(7—47).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Chimpex 

Constanța 3—1 (2—1), Marina
Mangalia — Portul Constanța 
3—1 (2—0), Voința Constanța — 
Șoimii Cernavodă 5—0 - (2—0),
Electrica Constanța — Construc
torul Călărași 2—0 (1—0), Amonil 
Slobozia — Metalul Mangalia 1—0 
(1—0), Unirea Eforie — S.N. Tul- 
cea 2—0 (s-a jucat pe 8 XI). 
Victoria Țăndărel — Progresul 
Tsaccea 3—1 (3—0). Viitorul Mah- 
mudia — Rapid Fetești 3—1 
(3-1).

Pe primele locuri : 1. DU
NĂREA CĂLĂRAȘI 25 p (48—10),
2. Portul Constanța 22 p (39—11),
3. Constructorul Călărași 18 p 
(23—12)... pe ultimele: Amonil 
Slobozia 9 p (16—17). echipă sanc
ționată cu — 4 p, 15. Electrica 
Constanța 9 p (9—23). 16. Viito
rul Mahmudia 7 p (15—70).

SERIA A V-a
Petrolul Videle — Cetatea Tr. 

Măgurele 4—1 (2—0), Flacăra ro
șie București — Viitorul Chirnogi 
1—0 (0—0), Voința București —

Tehnometal București 4—2 (3—0), 
Chimia Tr. Măgurele — Abatorul 
București 2—0 (1—0), Electronica 
București — T.M. București 1—2 
(0—1), F.C.M. Giurgiu — Danu
biana București 4—2 (2—0),
1. C.S.I.M. București — Petrolul
Bolintin 3—0 (2—0), Luceafărul 
București — Automatica Bucu
rești 3—0 (0—01 !. S. N. Oltenița
n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 24 p 
(41—9), 2. Chimia Tr. Măgurele 
18 p (23—22), 3. Voința București 
16 p (30—17), 4. Abatorul Bucu
rești 16 p (21—16), 5. Viitorul
Chirnogi 16 p (15—16)... pe ulti
mele : 15. PetroluJ Bolintin 9 p 
(12—23), 16. S. N. Oltenița 8 p 
(9-23).

SERIA A Vl-a
Cimentul Fieni — Prahova Plo

iești 3—1 (1—0), Petrolul Tîrgo-
viște — Sportul muncitoresc Ca
racal 2—1 (1—0), Metalul Mija — 
Energia Slatina 2—1 (1—1), Pro
gresul Pucioasa — Electronistul 
Curtea de Argeș 3—1 (1—0),I.P.C. 
Slatina — Progresul Corabia 1—0 
(0—0), I.C.I.M. Ploiești — I.O.B. 
Balș 6—1 (1—0), Dacia Pitești — 
Unirea Răcari 8—0 (2—0), Recolta 
Stoicănești — Muscelul CîmDU- 
lung 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PRA
HOVA PLOIEȘTI 21 p (26—16),
2. I.C.I.M. Ploiești 19 p (36—14),
3. Energia Slatina 18 p (32—10)... 
pe ultimele : 15. Unirea Răcari 
9 p (18—37). 16. LP-C. Slatina 8 
p (9—32)/

SERIA A VM-a
Electroputere Craiova — C.F.R. 

Craiova 1—0 (0—0), Viitorul Dră- 
gășani — Mecanizatorul Simian 
4—0 (1—0), Progresul Băilești — 
Jiul Rovinari 1-0 (1—0), Unirea 
Drobeta Tr. Severin — Dierna 
Orșova 3—1 (1—1), Dunărea Ca
lafat — Lotru Brezol 2—0 (0—0), 
Constructorul Craiova — Victoria 
Craiova* 2—1 (2—0), Minerul Me
tru — C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin 0—0, Metalurgistul Sadu — 
Hidroenergîa Rm. Vîlcea 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 22 p 
(20—5), 2. Dunărea Calafat 19 p 
(28—9), 3. C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin 16 p (33—8) — echipă ,sanc
ționată cu — 5 puncte... pe ulti
mele : 15. Progresul Băilești 7 p 
HI—34), 16. Victoria Craiova 5 p 
(9—28).

SERIA A Vin-a
Unirea Sînnicolau — Strungul 

Arad 2—1 (0—0), C.F.R. Arad — 
Victoria Ineu 1—0 (0—0), Unirea 
Tomnatic — Șoimii Strungul Li- 
pova 1—1 (0—1), C.F.R. Caran
sebeș — Vulturii textila Lugoj 4—0 
(2—0), Metalul Oțelu Roșu — 
Metalul Bocșa 4—1 (2—1) , Ex-
plormin Deva — Minerul Certej 
3—2 (1—0), Minerul Ora vița — 
C.P.L. Caransebeș 2—0 (1—0).
Gloria Reșița — Electromotor Ti
mișoara 1—6 (0—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 19 p (39—16), 2. Ex- 
plormin Deva 16 p (35—19), 3. Uni
rea Tomnatic 16 p (16—15), 4.
Minerul Oravița 16 p (16—16)... 
pe ultimele : 14. Metalul Oțelu 
Roșu 11 p (26—32), — 5 victorii, 
15. C.F.R. Arad 11 p (16—22) — 4 
victorii, 16. Victoria Ineu 10 p 
(17—30).

SERIA A IX-a
Someșul Satu Mare — Oțelul 

Or. dr. Petru Groza 3—0 (1—0), 
Bihoreana Marghita — Victoria 
Elcond Zalău 5—0 (1—0), Victo

ria Cărei — Unirea Dej 4—0 
(2—0), Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii — Voința Oradea 3—0 
(2—0), Construcții ElectrometaJ 
Cluj-Napoca — Tricolorul Beiuș 
7—1 (2—0), Rapid Jibou — Re
colta Salonta 2—1 (1—1), Oașul
Negrești — Metalul Cărei 2—0 
(1—0), Armătura Zalău — Unirea 
Valea lui Mi hai 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 24 p (30—G), 2. 
Victoria Cărei 17 p (25—-9), 3.
Unirea Dej 17 p (20—23)... pe ul
timele : 14. Rapid Jibou 9 p (15— 
27), 15. Tricolorul Beiuș 9 p
(10—30), 16. Unirea Valea lui Mi
hai 7 p (11—36).

SERIA A X-a
Oțelul Reghin — Minerul Rod- 

na 1—0 (1—0), Minerul Bă ița — 
Silvicultorul Maieru 6—0 (2—0),
Lăpușul Tg. Lăpuș — Avîntul 
Reghin 2—0 (2—0), Minerul Hala
Sprie — Minerul Ilba-Seini 
2—0 (1—0), Simarcd Baia Mare— 
Textila Năsăud 2—2 (0—1). Fe
res ta Bistrița — Electrozahăr Tg. 
Mureș 2—1 (0—0), Mureșul Lu
duș — CUPROM Baia Mare 4—1 
(1—1), Minerul Băiuț — Minerul 
Baia Borșa 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : , 1. MINE
RUL RODNA 18 p (24—8), 2. Mi
nerul Borșa 17 p (29—13), 3. Mi
nerul Baia Sprie 17 p (22—13). 4. 
Foresta Bistrița 17 p (18—15)... 
pe ultimele : 14. Lăpușul Tg. Lă
puș 11 p (15—20) — 5 victorii, 15. 
Minerul Băița 11 p (16—21) — 4 
victorii, 16. Electrozahăr Tg. Mu
reș 7 p (4—18).

SERIA A Xl-a
Victoria Călan — _Minerul Ghe- 

lar 2—0 (1—0) — s-a jucat La Ha
țeg, C.I.L. Blaj — Minerul-Știin- 
ța Vulcan 3—0 (1—0), I.M.I.X.
Agnita — Vitrometan Mediaș 4—0 
(2—0), Metalul Copșa Mică — Mi
nerul Paroșeni 1—0 (0—0), C.F.R. 
Simeria — Construcții Sibiu 7—1 
(3—0), C.P.L. Sebeș — Unirea 
Alba Iulia — nu s-a disputat, e- 
chipa organizatoare neasigurind 
asistența medicală pe teren. 
I.P.A. Sibiu — Carpați Mîrșa 2—2 
(2—0), Automecanica Mediaș — 
Sticla-Ar ieșul Turda 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CAR
PAȚI MÎRȘA 19 p (38—13), 2. Mi
nerul Paroșeni 16 p (17—4), —
din 13 jocuri, 3. Metalul Copșa 
Mică 16 p (19—18)... pe ultimele : 
15. Sticla Turda 11 p (20—10). 16. 
C.P.L. Sebeș 10 p (11—24) — din 13 
jocuri.

SERIA A XII-a
Chimia Or. Victoria — I.C.I.M. 

Brașov 1—1 (1—0), Mureșul To- 
plița — Torpedo Zărnești 2—0 
(1—0), Metrom Brașov — Măgu- 
ra-Mobila Codlea 6—2 (2—4),
Minerul Bălan — Metalul Tg. 
Secuiesc 2—0 (1—0), Metalul Si
ghișoara — Tractorul Miercurea 
Ciuc 2—0 (2—0), Constructorul Sf. 
Gheorghe — Minerul Baraolt 5—0 
(1—0), Precizia Săcele — Carpați 
Brașov 4—0 (3—0), C.S.U. Bra
șov — Progresul Odorheiu Se
cuiesc 1—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M.
BRAȘOV 22 p (22—10), 2. Meta
lul Sighișoara 19 p (22—6), 3.
Progresul Odorhei 18 p (25—16)... 
pe ultimele : 15. Constructorul 
Sf. Gheorghe 10 p (10—33), 16
C.S.U. Brașov 4 p (6—26).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

Mîine se dispută restanța din 
23 noiembrie — etapa a XIV-a. 
Jocurile încep la ora 14.



GIMNASTICA FEMININĂ ROMÂNEASCĂ ANCHETELE PRESEI SPORTIVE
ÎN PRIMPLANUL MARILOR ÎNTRECERI
@ Nadia Comăneci — „vioara în Iii" la Jocurile Olimpice 
de la Moscova • Echipele U.R.S.S., României și R. D. 
Germane - pe „podiumul anului" O Semnificațiile celui 
de-al doilea_succes consecutiv de la campionatele eu

ropene de junioare
tatâvă a României (șase medalii olim
pice), se cuvine să menționăm că 
ea a cuprins ou mail puțin de cinci 
debutante în arena olimpică, dintre 
care Cristina Elena Grigoraș s-a aflat, 
ba Moscova, la primul ei mare con
curs, examen trecut cu calificativul 
excelent de tânăra și talentata gim
nastă din Onești. Cîșfcigarea medaliei 
de bronz la sărituri în oadrul „Cupei

Spre deosebire de alte discipline, 
printr-o tradiție competiționailă în~ 
dehwvgată, in arvW care programează 
Jocuri Oliimpice activitatea interna
țională de vîrf în gimnastică se re
duce, efectiv, ia întrecerile olimpice 
propriu-zise, singurul mare concurs 
came oferă comentatorilor criterii de 
apreciere a valorilor și ierarhiilor, a 
orientă-rillor școlilor nationally de gim
nastică. Așa s-au întâmplat lucrurile 
și în 1980, ou o singură excepție, a- 
ceea a orgain-i zării, la Lyon, a cele4 
de-a doua ediții a campionatelor eu
ropene de junioare și junto? i.

Dacă în aniu trecuți Jocurile Olim
pice lansau sau consacrau, de fie
care dată, mari vedete ale gimnas
ticii internaționale (și ne gîndwn, de 
pildă, la Ludmilla Turișceva, în 1972, 
8a Munchen, sau — situație și mai 
concludentă — Nadia Comăneci, în 
1976, Ia Montreal), întrecerile de la 
Moscova, mai ales în gimnastica fe
minină, au fost dominate de sportiva 
deja celebre, aflate Ia apogeul ca
rierei lor sportive. Spunem aceasta 
deoarece, chiqr dacă nu a cîștigat 
titlul suprem, în condițiile date șî 
cunoscute, marea noastră gimnasta 
Nadia Comăneci a fost, evident, 
„vioara întîî* a acestei mari între
ceri, iar Nelli Kim, o vedetă de prim 
rang internațional, împărțind laurii 
succeselor la Olimpiada precedentă 
ou tripla campioană olimpică Nadia 
Comăneci, s-a aflat și ea în prim- 
planul luptei pentru medaliile de 
aw ale Olimpiadei moscovite. Maxi 
Gnauck, cea mai bună gimnastă a 
R.D. Germane, căreia i se acordau 
mari șanse la cucerirea ti'tlufui ab- 
sohrt. n-a confirmat decît în parte, 
*cht succesul Elenei Davidova a fost, 
după cum bine se știe, o victorie 
de conjunctură a unei sportive care 
a greșit mai puțin, considerată ca a 
mare surpriză de către toți specia* 
liștii.

La fel ca și în alte mari întreceri 
ate ultimilor ani, atît pe echipe, cîf 
și da individual, disputa pentru pri
mele locuri s-a dat intre, selecțio
natele și gimnastele din U.R.S.S., 
România și R.D. Germană, forțe de 
prim rang ale gimnasticii feminine 
internaționale. O dovedește atît pal- 
măceșul medaliilor la individual com
pus. pe echipe și pe aparate, cît 
șl notele maxime acordate de brîqă- 
zWe de arbitre. Astfel, pe podium 
au urcat numai gimnaste din Româ
nia, U.R.S.S. și R.D. Germană, iar 
notele de 10 acordate la Moscova,

șapte la număr, au revenit : patru 
— gimnastelor românce (Nadia Co
maneci — la faimă Impus și paralele 
Iliber ades în concursul primelor 36, 
Emi’Pia Eberle — la paralele liber a- 
tes și Melita Ruhn — la sărituri Bi
ber ales), două gimnastelor sovietice 
(Sapoșirviicova — sărituri și Davîdova — 
soF) și una — gimnastei Maxi Gnauck 
(paratele Iliber ales) din R.D. Ger-

o LA TRADITION AT. A anche
tă internațională a publicației ce
hoslovace ,,SPORT**-Bratisliava 
pentru desemnarea celor mal 
buni sportivi al lunii din țările 
socialiste, în luna noiembrie pa 
primele 3 locuri s-au clasat ju- 
cătoarea cehoslovacă de tenis 
Hanna Mandlikova, echipa repre
zentativă de rugby a României 
șl halterofilul sovietic Adam Sai- 
dulaiev.

Q BERNARD HINAULT, cam
pion mondial șl cîștigător al „Tu
rului Italiei**, Primo Nebiolo, pre
ședintele Federației internaționale 
a sportului universitar (F.I.S.U.), 
Pietro Mennea, campion olimpic 
în proba de 200 m, Bjfirn Borg, 
cîștigător pentru a 5-a oară al 
turneului de tenis de la Wimble
don, și boxerul Patrizio Oliva, 
campion olimpic, au fost desem
nați „personalitățile sportive ale 
anului", în urma unei anchete a

pcw.ei italiene. Festivitatea de 
premiere a avut loc la teatrul 
„Eleonora Duse** din localitatea 
Asolo.

e CICLISTUL Jiri Skoda, meda
liat cu bronz în proba de fond 
la Jocurile Olimpice de vară de 
la Moscova, a fost desemnat 
drept cel mal bun sportiv ceho
slovac al anului 1980. Pe locul 
secund au fost clasați frații Jan 
și Jindrich Pospisil, campioni 
mondiali la ciclobal.

O nouă mărturie a spiritului de echipă care caracterizează gim
nastica noastră feminină : in Satul olimpic de la Moscova, antre
norii emeriți Marta și Beta Karoly împreună cu elevele lor, cele 
care, la fel ca in 1976, la Montreal, au cucerit medalia de argint 

in întrecerea pe echipe
mană. Ciștâgâtcore a .patru medailW, 
Nadia Comăneci (aur ta bimă și sol, 
argint ta individuali compus și pe 
echipe) și-a reconfirmat cu brio ma
rea clasă, fiind singura gimnastă care 
a cîștigat ia Moscova, in întrecerile 
individuale ale Olimpiadei, două 
medalii de aur. Pe buni dreptate, 
cea mai prestigioasă anchetă inter
națională de sfîrșbt de an, cea or- 
ganizată de I.S.K., o indică pe Nadia 
Comăneci pe locui 3 în lume, deci 
printre cete meri mari performere 
ale anuliui 1980. O poziție onorantă 
pentru gimnastica feminină româ
nească, pentru cea mai autorizată 
reprezentantă a sa, Nadia Comă
neci, care a obținut, fa Montreal șl 
Moscova, cinci medalii olimpice de 
aur I

Vorbind despre echipa reprezen-

Mondtole" de ta Toronto confirmă 
o daîă în pios posibilitățile șî pers
pectivele acestei gimnaste.

Cum spuneam, 1980 a fost și anul 
cetei de-a 2-a ediții a can^pionataior 
europene de junioare, desfășurate In 
aprilie, la Lyon, in Franța- Ca și in 
1978, ta Milano, anul acesta victoria 
a revenit unei gimnaste românce, 
Ecaterina Szabo, cîștigâtoare a me
daliei de aur atît la individual com
pus, cit și ta sărituri, bîmă și sol, 
sportiva noastră fiind desemnată in 
unanimitate drept cea mai valoroasă 
tânără gimnastă a continentului eu
ropean. Este o victorie plină de sem
nificații, menită să Indice potențialul 
de ta'tente autentice de oare dis
pune gimnastica noastră feminină, 
oare poate obține, și în anii viitori 
succese into moționale de prestigiu.

fLOM SEGĂBCEANU ÎN FINALA TURNEULUI Of LA STOCKHOLM
Ultimul turneu al Circuitului 

■oandtoav de tenis, cel de la 
Stockholm, a prilejuit un nou 
succes tină r ului jucător român 
Florin Segărceanu, care a ajuns 
în finală, la capătul următoare
lor rezultate : 6—3, 6—3 cu S 
Hermann (R.F.G.); 2—6, 6—4,
6—2 cu Tenny Svensson (Suedia); 
4—6, 6—4, 6—1 cu Kiel Johansson 
(Suedia); 5—2 ab. eu Leo Palin 
(Finlanda) ta semifinale. In

finală, Segărceanu a fost k«trecut 
de suedezul Anders Jaerryd cu 
6—2, 6—0. Andrei DIrzu a pier
dut în primul tur, la olandezul 
E. WiUberts cu 3—6, 6—4, 2—6.
Amtadoi s-au calificat pentru 
concursul „masters" de la Soe- 
dertalje, înregistrînd următoarele 
rezultate : Segărceanu — T. Sven
sson (Suedia) 5—7, 3—6 șl Dîrzu 
— Van Boekel (Olanda) 0—6, 6—3. 
3-6.

CAMPIOANELE NOASTRE DE HANDBAL 
ÎN OPTIMILE C.C.E.

(Urmare din pag. 1)

ționist, care se agață de om 
și de minge, tendința spre 
handbalul spectacol reducin- 
du-le dîrzenia necesară meciu
rilor cu miză.

Prea repede s-au lăsat pra
dă enervării Nicolae Muntea- 
nu, Radu Voma și Vasile Stin
gă, prea mult și-a pus am
prenta asupra jocului lor a- 
ceastă stare de spirit, dere- 
glînd mecanismul întregii for
mații. Firește, arbitrajul are o 
mare influență asupra desfă
șurării unei partide, puțind în- 
rîuri rezultatul final. Acest lu
cru este însă cunoscut de toți 
cei care se află în disputa 
pentru performanțe înalte. Pu
terea, tăria unui sportiv de 
performanță trebuie să se ma
nifeste însă tocmai in astfel 
de ocazii. Acționind calm, ne- 
lâsîndu-se influențați de erori 
și chiar tendințe ale arbitrilor, 
handbaliștii de la Steaua s-ar 
fi distanțat la 7—8 goluri de 
adversar. Enervindu-se ei și-au 
diminuat șansele, au lăsat o 
speranță neașteptată parteneru
lui ,

Kolinska Slovan Ljubljana 
deși este o formație puternică 
nu se numără printre marile 
echipe de club ale continentu
lui. Ea are cîțiva jucători buni 
(Mahne, Ban, V. Bojovici) și 
în primul rînd o admirabilă dîr- 
zenie, mai ales în apărare. 
Steaua poate cîștiga chiar la

Ljubljana și de Ia acest gind 
trebuie si pornească partida 
retur. Prima ei problemă este 
apărarea. Va fi nevoie ca în 
centru să se afle zidul giganțl- 
lor — Kicsid, Birtalan, Dumi
tru — de blocajul căruia să 
se lovească mingile trase de 
Mahne sau KrivokapicL De 
asemenea va fi necesar ca tn 
faza defensivă steliștil să de
pună eforturi maximale, să do
vedească mobilitate, să acțio
neze permanent în Intîmpinarea 
adversarului.

Atacul își poate mări randa
mentul numai în condițiile al
ternării ritmului de acțiune. 
Jucătorii iugoslavi pot fi de
pășiți sau obligați să greșească 
acordind aruncări de la 7 m 
numai dacă sint surprinși prin 
ritm accelerat ta finalizarea a- 
tacului, după cum poarta lui 
Kolinska poate fi străpunsă de 
Vasile Stingă și Marian Dumi
tru, dacă acestor doi excepțio
nali interi li se asigură para
vanul protector, chiar dacă ac
țiunea trebuie reluată de 5—6 
ori în același mod. Tot ta aju
torul lor poate veni și jocul 
extremelor, așezarea lor cit 
mai apropiată de limita terenu
lui, astfel ca apărarea adversă 
să fie obligată să lase culoare 
de pătrundere. .

Fără îndoială, sugestiile noas
tre stat doar o confirmare a 
gindurilor celor doi antrenori, 
o încurajare dacă vreți. Stea
ua va pregăti cu siguranță 
la nivelul maximei responsabi
lități replica sa de duminică.

Constantin MACOVEI

„CUPA MONDIALA" LA SCHI
Proba masculină de coborîre 

desfășurată pe pîrtia de la Val 
d’Isăre (Franța), în „Cupa Mon
dială" la schi, a revenit sportivu
lui austriac Ulî Spiess — 2:00,15, 
urmat de canadienii Ken Read 
■— 2:00,52 șl Steve Podborski — 
2:00,71. Pîrtia a măsurat 3180 m, 
cu o diferență de nivel de 915 m.

Schioara eh ^eț bană Marie-Thâ- 
r&se Nadig a terminat învingătoare 
în proba de slalom uriaș desfă
șurată la Limone Piemonte (Ita
lia), reallzlnd pe o ptrtie de 1200 
m (diferența de nivel 319 m; 51
porți) timpul de 2:50,45. Pe locu
rile următoare s-au clasat Danie
la Zlnl (Italia) — 2:50,57 și Fa- 
bienne Serrat (Franța) — 2:50,76.

SPORTIVII DIN R.P. CHINEZA 

AU DOMINAT „INTERNAȚIONALELE** 
DE TENIS DE MASĂ ALE FRANȚEI

PARIS, 8 (Agerpres). — Cam
pionatele internaționale de tenis 
de masă ale Franței s-au Înche
iat cu un remarcabil succes al 
sportivilor din R.P. Chineză, în
vingători ta patru din cele 3 
probe Individuale. Iată rezultate
le finalelor : Simplu femei : Ca» 
Yanhua (R.P. Chineză) — Pak 
Yung Sun (R.P.D. Coreeană) 
3—1 (15, —14, 16, 19) ; Simplu
bărbați : Guo Yuehua (R.P. Chi
neză) — Huang Liang (R.P. Chi
neză) 3—0 (10, 10, 14) ; Dublu fe
mei : Cao Yanhua, Zhang Deying 
(R.P. Chineză) — Li Song Suk. 
Yang Yang Nok (R.P.D. Coreea
nă) 3—0; Dublu bărbați: Se
cretin, Birocheau (Franța) — 
Huang Liang (R. P. Chineză). 
Martin (Franța) 3—2 ; Dublu 
mixt : Guo Yuehua, Zhang De- 
ying (R.P. Chineză) — Teng YV 
Cao Yanhua (R.P. Chineză) 3—2.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
HANDBAL 0 In med tur pen

tru „optimile" C.C.E., S.C. Mag
deburg (R. D. Germană) a Învins 
pe teren propriu, cu 19—12 (12—7). 
formația vest-germană V.f.L. 
Gummersbach • In cadrul acele
iași competifll, H.C. Barcelona a 
întrecut cu 26—16 (13—8) formația 
daneză K.F.U.M. Aarhus. • La 
Paris, In C.C.E. la feminin, echi
pa Skong-Nil (Danemarca) a dis
pus cu 16—12 (8—6) de formația 
U.C. Parte.

HOCHEI • Turneul internațio
nal de la Sofia a fost cîștigat de 
formația Șahilor (UR.S.S.), ur
mată în clasamentul final de e- 
chipele Volan (Ungaria), S. C. 
Miercurea Cluc șl Levski Spar
tak Sofia.

ȘAH • După 6 runde. In tur
neul internațional care se des
fășoară în localitatea iugoslavă 
Kikinda, conduce Ferenc Por- 
tisch (Ungaria) cu 4’/, p (1) ur
mat de Volodea Va is mau (Româ
nia) și Doda (Polonia), cu cîte 
3*/a P (1). în runda a 5-a, Vais
man l-a Învins pe Zorlcl, Iar tn 
cea de-a 6-a a întrerupt partida 
cu Grigorov.

SCRIMA @ La Lisabona, întîl- 
nirea internațională dintre echi
pa Steaua șl Selecționata ' arRhefrei 
portugheze s-a încheiat cu scorul 
de 3—0 în favoarea sportivilor 
români. în toate cele trei probe, 
scrimerii de la Steaua au termi
nat învingători : cu 7—2 la spadă, 
cu 9—1 la floretă șl cu 9—3 ’a 
sabie. @ Competiția internațio
nală de spadă desfășurată la To- 
kal (Ungaria) a fost cîștigată de 
maghiarul Ernd Kolczonay, care 
l-a întrecut în finală cu 12—11 
pe coechipierul său Sz^kely.

TENIS 9 Ultimele două partide 
de simplu ale finalei „Cupei Da
vis**, disputată la Praga, s-au în
cheiat cu rezultatele : Corrad® 
Barazzuttl — Tomas Smid 3—6, 
6—3, 6—2 ; rvan Lendl — Gianni 
Ocleppo 6—3, 6—3. Astfel, Ceho
slovacia învinge Italia cu 4—l/cîș- 
tigîind trofeul & Un rezultat res
tanță în „sferturile" turneului fe
minin de la Sydney: Mandlikova — 
Ruzlcl 6—2, 6—2. într-un tur
neu care a început La Adelaide: 
Toman ova — Blount 6—2, 4—6, 
6—2; Nagelsen — Randall 6—2, 
6—3 ; Pinterova — Gourlay 6—4, 
6—1.

CAMPIONATE
UNGARIA (et. 18): Feren-cvă- 

roa — Dunauj vâros 1—1 ; ZaLae- 
gerszeg — Volan 4—1 ; DLos- 
gybr — Nyjregyhâza 1—0; Hoo- 
v6d — Bekescsaba 1—0 ; MTK — 
Raba Eto 1—0 ; Uj pești Dozsa — 
Exebrecen 0—0 ; Tatabănya — 
Vasas 1—1 ; Vldeoton — Csepd 
2—0. Clasament : 1. Ferencvaros 
26 p ; 2. Video ton 26 p ; 3. Vasas 
24 p.

R. F. GERMANIA (et. 16) : Ba
yern MOnchen — MOnchenglad- 
bach 4—0 ; Stuttgart — Bochum 
4—1 ; Leverkusen — Duisburg

1—1 ; Dlisseldorf — K61n 6—0 ; 
Dortmund — Eintracht 2—1. Ce
lelalte meciuri s-au amtaat. CLa- 
sament : 1. Bayern 26 p ; 2.
Hamburger S.V. 24 p; 3. F.C. Kai
serslautern 21 p. (Ambele cu cite 
un joc mai puțin).

IUGOSLAVIA (et. 17): Parti
zan — Steaua Roșie 3—1; Niș — 
Split 3—1; Zagreb — O.F.K. 2—0; 
Rijeka — Sarajevo 2—0 ; Tuzla — 
Naprediak 3—1 ; Banja Luka — 
Buducnost 2—1 ; Skoplie — Lju
bljana 2—1 ; Zeleznldar — Voj- 
vodtna 1—0; Velez — Dynamo 
Zagreb 4—2. Clasament : 1.
Steaua Roșie 23 p ; 2. Radnlckl 
22 p. ; 3. Olimpia 20 p.

...UN SEMNAL DE ALARMĂ
SI 0 NEDUMERIRE>

După etapa din 12 noiembrie a campionatului francez de fotbal, 
In care s-a înregistrat cifra medie cea mai scăzută de spectatori din 
ultimele sezoane (5018 plătitori de meci), presa franceză de specia* 
litote a tras un semnal de alarmă, mai a«les corelînd respectiva ci
fră cu scăderile flagrante în raport cu edițiile anterioare (cu 300 000 
mal puțini spectatori plătitori în 1980/81 decît în 1978/79, de pildă).

Semnai de alarmă care în ziarul „L’Equîpe" ia forma unui semn 
de întrebare, ptasat în titlul unei recente anchete („Falsă alertă sau 
criză adevărată î"), și la care au fost solicitați să răspundă factori 
responsabili ai forurilor de resort și cluburilor din fobalul profesionist 
In discuție au fost aduși factori conjuncturaH (o vreme neobișnuit 
de rece pentru un început de noiembrie), comparații cu alte „case 
mari", aflate acum și ele in nevoie (soccerui de dincolo de Canal 
— s-a spus — a înregistrat de asemenea o pierdere de 700 000 de 
spectatori față de precedentul sezon, ceea ce a și determinat un 
seminar pentru... reciclarea managerilor) sau răceala suporterilor 
(șî așa atrași de sportul de agrement în tâmpul week-end-ului) atonei 
cînd echipa favorită nu se mai menține în topul marilor performanțe 
(s-a citat cazul clubului Strasbourg la oare în această toamnă, în 
primele cinci meciuri jucate aoasă, au asistat ma-i puțin ou aproape 
51 000 de spectatori decît în campionatul 1978779, cînd echipa a câș
tigat titlul de campioană).

Dar dificultățile financiare prin care trece acum fotbalul profesio
nist francez („14 cluburi amenințate", titrează „L’Equipe") au cauze 
mal profunde, fapt, dealtfel, relevat de unul dintre cel chemați să 
răspundă Ia respectiva anchetă, lată ce afirmă domnul Rocher, pre
ședintele clubului St. Etienne, unul dintre cele mal puternice din 
fotbalul francez, prezent la această oră In optimile de finclă ate 
Cupel U.E.F.A. : „Prima cauză o constituie situația economică din 
Franța. S-a putut constata in acest an că multe familii și-au redus 
vacanțele la 15 zile, în loc de o lună. Repercusiune evidentă șl asu
pra venirii la stadion sau la spectacole, în folosirea mașinii și, pro
babil, in vacanțele de iarnă".

lată de ce n-am prea înțeles cum s-or putea rezolva asemenea 
probleme prin micșorarea numărului echipelor din Divizia I, așa cum 
s-a sugerat în finalul intervenției domnului Rocher...

Paul SLAVESCU

FKANȚA (et. 21) : SocAaux — 
Nunes 2—1 ; Metz — Nancy 2—0 ; 
St. Gerrnain Paris — Lllle 4—1 ; 
Auxerre — Strasbourg 1—1 ; Va
lenciennes — Angers 0—0; Laval 
— Bordeaux 2—4 ; Nantes — 
Nisa 4—1; Lens — Tours 3—0; St. 
Etienne — Bastua 3—0. Clasa
ment : 1. St. Etienne 31 p ; 1. 
Nantes 31 p. ; 3. Bordeaux 28 p.

ANGLIA (et. 21). Arsenal — 
Wolverhampton 1—1 ; Liverpool— 
Totienliam 2—1; Nottingham — 
Crystal Palace 3—0 ; Middles
brough — Aston Vi.lla 2—1 ; Sto
ke — Everton 2—2 ; W.B. Al
bion — Leeds 1—2 ; Manchester 
City — Ipswich 1—1 ; Norwich — 
Manchester United 2—2 ; Brigh
ton — Sunderland 2—1 ; Birmin
gham — Leicester 1—2, în cla
sament: Liverpool 29 p (20 j), 
Aston Villa 29 p (21 j), Ipswich 
27 p (18 j) etc.

SPANIA (et. 14) : Zaragoza — 
Atletico Madrid 0—1 ; Real Ma
drid — Salamanca 2—0 ; Vallado
lid — C.F. Barcelona 1—1 ; Al
meria — Alicante 0—3; Athletic 
Bilbao — Betis Sevilla 2—0; 
Sevilla — Real Sociedad 0—0 ; 
Murcia — Las Palmas 1—2; Espa- 
nol — Osasuna 0—0 ; Gijon — 
Valencia 0—0. Clasament: 1. At
letico Madrid 22 p ; 2. Valencia 
20 p. ; 3. Sevilla 18 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• Mîtae se desfășoară partide

le retur din optimile de finală 
ale Cupei U.E.F.A., după urmă
torul program (între paranteze, 
rezultatele din tur): A.Z. ’67 Alk- 
maar — Radnicki Niș (2—2), St. 
Etienne — Hamburger S. V. 
(5—0), Widzew Lodz — Ipswich 
Town (0—5), Torino — Grasshop
pers (1—2), Dynamo Dresda — 
Standard Ltege (1—1), Sochaux— 
Eintracht Frankfurt pe Mata 
(2—4), Real San Sebastian — Lo- 
keren (0—1), F. C. Kota — V.f.B. 
Stuttgart (1—3). Meciurile din 
sferturile de finală se vor des
fășura primăvara, odată cu cele 
din C.C.E. și Cupa cupelor.

0 In turneul pentru echipe de 
tineret de La Manila, Singapore 
a întrecut cu 2—1 (2—1) formar-
ția R. P. Chineze. Echipele In
doneziei și Tailandei au terminat 
la egalitate : 1—1 (0—0).

© La Ciudad de Guatemala, ta 
preliminariile C.M., Guatemala a 
învins cu 1—0 (0—0) formația
Hondurasului. în clasamentul 
grupei conduce Honduras — 10
p, urmată de Guatemala 9 p.

<eoacțlo administrația t cod 70139 București, str. V. Conto 16, oi F.I.1.R 1, țai. centrală n 50 59 »ecț«o coresp ll 51 09 ț Interurban 437 ț telex 10 350 romsp. Tiparul i. P. „informația" 
Pentru Străinătate t abonamente prin ILEXIM — departamentul export import presă, P.O Box 136-137, »tex 11 226, București, str. 13 Decembrie m. 1 R. I, 10363


