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Primele meciuri internaționale de hochei ale sezonului

fald cd dc data 
aceasta zăpada z-a 
așternut 
strat gros, 
tent, spre 
iubitorilor 
turilor de 
Copiii, dar 
mai ei, și-au 
luai săniuțele 
au pornit 
derdelușuri, 
cum se vede—și in 
Imaginea surprin
să de fotoreporte
rul nostru Dragoș 
Neagu in Parcul 
sportiv „23 Au
gust" din Capitală.

Intr-un
persis- 

bucuria 
spor— 
iarnă.

nu nu
li <

spre 
așa

COPII !

DE AZI, LA BUCUREȘTI, 0 INTERESANTA TINERI

DUBLĂ iNTÎLNIRE ROMÂNIA
TINERE !

POLONIA
Azi șl mîine, pe patinoarul 

„23 August" din Capitală (în 
ambele zile, de Ia ora 17,30), 
echipa reprezentativă de ho
chei a țării noastre susți
ne primele meciuri inter
naționale ale sezonului, in com
pania puternicei echipe a Po
loniei- Două jocuri dificile (va
loarea partenerilor de întrecere 
este binecunoscută, ei făcind 
parte de mal multe ori din 
grupa „A“ a Campionatului 
mondial) și, in același timp, 
atractive, mai ales pentru fap
tul că hocheiștii „tricolori" apar 
pentru prima oară in fața pu- 

icului bucureștean, de cînd ei 
se* află sub conducerea tehnică 
a noului antrenor, Eduard Pană.

Dornică să-și reconfirme bu
na evoluție de la J.O. de la 
Lake Placid (unde — între alte 
rezultate învins cu 6—4
echioa împărțit

Echipele de tineret ale celor două țări Joacă la Galați
locurile 7—8 tocmai cu adver
sarii de azi și mîine) echipa 
noastră și-a început pregătirile 
la 3 decembrie, efectuînd zil
nic antrenamente intense. In
tr-un număr trecut al ziarului 
nostru am publicat lotul convo
cat Pentru meciurile de azi șl 
mîine au fost reținuți 19 ju
cători, ceilalți fiind afectați lo
tului olimpie de perspectivă 
care — tot miercuri și joi — 
va primi, la Galați, replica for
mației de tineret a Poloniei.

Ce se poate spune, deocam- 
uală, despre selecționabili? Mal 
întîi, de relevat forma bună a 
portarilor Gh. Huțan și V. Ne- 
tedu, cel de-al doilea Intr-o ac
centuată revenire de formă. 
Noutăți — ca alcătuire — in li
niile de fundași : primul cuplu

din sezonul trecut (Gali, E.
Antal) a fost separat, in scopul 
alcătuirii unor linii mai apro-

Radu URZICEANU

(Continuare In pag. 2-3)

Remarcabile
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Folosiți timpul 

liber pentru a pe
trece clipe de ne
uitat in mijlocul 
naturii, la săniuș, 
schi și patinaj I 
Participați cu to
ții la 
etapei 
ediției 
marii 
polisportive 
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de iarnă a 
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rezultate-bilanf ale gimnasticii

DOUĂ CLUBURI BUCURESTENE ÎNVINGĂTOARE
IN CUPA ROMÂNIEI

la finele 
intre- 

i“ au 
an un bi- 
actlvltățli 

gimnastică 
iar clasa- 
mare mă-

u . TRIUMF (f)

Antrenorul Eduard Pană anunță selecționabililor tema antrena
mentului Foto : D. NEAGU

Ca de fiecare dată _ 
sezonului competițional, 
cerile „Cupei României' 
constituit și în acest 
nemeritat bilanț al 
secțiilor fruntașe de 
din întreaga tară, 
mentele reflectă, în 
sură, munca desfășurată deopo
trivă de gimnaste și gimnaști, 
de colectivele de tehnlcienL Ia
tă cum se prezintă aceste cla
samente : FEMININ — Triumf 
București 99,50, C.S.8. Onești
88.50, C.S.S. Sibiu 60,50 ; MAS
CULIN — Dinamo București
115.50, C.S.S. Sibiu 67,00, Steaua 
București 54,50. Desigur, au mai 
fost și alte unități de perfor
manță care au punctat în aces
te clasamente, dar configurația 
finală a fost dată de locurile 
premiante la fiecare categorie 
de clasificare în care secțiile si
tuate In frunte au avut cei mai 
mulți reprezentanți.

1

DACĂ IN 1980 A ÎNTRECUT ECHIPA ANGLIEI, 
CIT DE MULT A PROGRESAT EOIDALllL NOSTRU?

O anchetă printre antrenorii echipelor divizionare „A” care, etalînd p'usuri 
și minusuri, urmărește să sprijine tentativa de calificare a echipei României la 
turneul final al C.M. '82 din Spania. Dar iubitorii fotbalului ce părere au ?

lată o temă de meditație pentru vacanța 
fotbalistică de iarnă. Care sint cîștigurile ca
litative ale fotbalului nostru in 1980, anul 
victoriei echipei naționale asupra reprezenta
tivei Angliei (2-1), care sint lipsurile, defec
țiunile organizatorice ?

De fapt, nici nu a început bine vacanța șl 
antrenorii echipelor divizionare „A” s-au în
trunit, la apelul C.N.E.F.S. și F.R.F., la înce
putul acestei săptămini, preocupați de sezo
nul viitor de fotbal intern, și, mai ales, inter
național.

Nouă dintre antrenori, in 
lor lor din clasamentul de 
azi, in pag. 2—3 (ceilalți in 
întrebările obișnuite privind 
nusuriie din jocurile turului 
1980/81.

Deci :

- și-au mărit in bună măsură capacitatea 
de efort și de angajare in joc

- aplică un marcaj mai eficace

- au acordat
tutui, ș.a.m.d.

Dar, acelorași
CUT :

mai multă încredere tinere-

antrenori NU LE-AU PLA-

defecțiunile in execuțiile cu mingea 
regim de viteză și contact cu adversarii

in

ordinea echipe- 
toamnă, răspund 
ziarul de joi) la 
plusurile și mi- 

campionatului

- tendința spre joc dur

- atitudinile negative ale unor jucători 
teren și in viața particulară

in

ANTRENORII, PRIMII COMENTATORI
DESPRE PLUSURILE Șl MINUSURILE 

NOULUI CAMPIONAT DE FOTBAL
Vor reuși ei să pună punctul pe i, să cla

rifice cîștigurile calitative și să depisteze prin
cipalele defecțiuni î

Pentru început, 
situate 9 echipe 
APRECIAZĂ :

- in unele situații, incompetența și subiec
tivism în arbitraje, ș.a.m.d.

★
Mai sint și alte cauze (în pag. 2—3), vor mai 

fi și in răspunsurile de mîine, insă principa
lul obiectiv al discuțiilor și măsurilor din a- 
ceastă iarnă va fi obținerea unui progres 
vizibil, concret, eficace, în jocul echipelor de 
club, cu consecințe cit mai favorabile asupra 
tentativei de calificare a echipei României în 
turneul final al 
fotbal din anul 
Spania.

' Campionatului mondial de 
1982 care va avea loc în

- echipele au 
pină acum

- ele arată o 
cului

antrenorii 
din

idei

mai

celor mai bine 
clasamentul de toamnă

de joc mai clare dacii

bună organizare a jo-

*
fotbalului, spectatorii obiș- 

divizionare, telespectatorii,
Dar iubitorii I 

nuiți ai etapelor 
suporterii echipelor, ce părere au in legătu
ră cu această temă ? Vom publica, cu plă
cere, opinii de la cititori, care să fie de fo
los antrenorilor. Ne puteți scrie, pe adresa 
ziarului .Sportul", cu specificația : FOTBAL 
60/31. I

Mai ales la fete, au fost mul
te încercări de autodepășire și 
ni se par demne de toată apre
cierea eforturile făcute de Ga
briela Dosoftei, Gabriela Vlă- 
dău și Laura Cutina, toate cu 
un element In premieră abso
lută in competițiile interne (șu
rub 1080 grade la sol) ultima, 
in vîrstă de 11 ani, avînd un 
exercițiu deosebit de greu la 
sol, între care șl un salt șurub 
720 grade in final- După cum 
este de menționat faptul 
Livia Dasdălu a prezentat, 
la sol, un salt Tsukahara 
echer, de asemenea element 
mare dificultate, care atunci 
cînd va fi executat perfect îl va 
spori considerabil nota de con
curs.

Gimnastica ritmică modernă, 
intrată de curînd in familia 
sporturilor olimpice, ne-a pre
zentat o sportivă de real talent 
— am numit-o pe Dorina Cor- 
doș — cu exerciții de ridicată 
valoare tehnică in toate probe
le, evident distanțată de cole
gele sale de generație.

Rezultate tehnice, feminin: cat. 
a IV-a, individual compus — Mi
haela Anastasie (C.S.S. Triumf) 
36,925, Angela Sandu (C.S.Ș. Tri
umf), 36,70, Laura Cutina (Dina
mo Buc.) 36,60 ; pe aparate — 
Angela Sandu, tnvlngâtoare la 
bîmă și sol. Mihaela Anastasie

că 
tot 
cu 
de

Șl DINAMO (m)
la paralele, Raluca Bugner (C.S.S. 
Sibiu) la sărituri ; cat, a Iii-a, 
individual compus — Teodora 
Crudu (C.S.S. Triumf), 35,825, Si
mona pâucă (c.s.s. 
35,825, “ “ ”
35,75 ; 
Păucâ
$1 sol, Laura Guță la sărituri șl 
Teodora Crudu la paralele ; cat. 
a Il-a, Individual compus : 
briela - ~ • -•
briela 
37,125, 
nești) 
compus
(C.S.S. nr. 2 Buc.) 37,275, Lilia
na Gladina (C.S.S. Onești) 35,60, 
Cristina Bonț (Farul) 34,95 ; cat. 
maestre, aparate : sărituri 
briela . .........
18,675, 
(C.S.S. 
(C.S.S. 
relia Pînzaru (C.S.S. Onești) 18,85; 
sol — - Gabriela Vlădău (C.S.S. 
Triumf) 19.45 ; masculin : cat. a 
IV-a, individual compus — Radu 
Bora (C.S.S. Arad) 55,35, Marius 
Tobă (C.S.S. Reșița) 55,05, Clau- 
diu Tempe (C.S.S. Reșița) 55,00 ; 
pe aparate, Marius Tobă s-a cla
sat primul la ' '
Gabriel Manta 
la cal, Cladiu 
lele șl Nicolae 
mo) la bară fixă ; cat. 
individual compus — Marius Gher
man (C.S.S. Sibiu) 54,95. Marius

nr. 2 Buc.) 
Laura Guță (C.S.S. Deva) 
pe aparate — Simona 
— învingătoare la bîrnâ

Ga-
Dosoftel (Farul) 37,525, Ga- 

Clorgonl ;
Mihaela Rlciu 
36,70 ; cat, I, 

— Mariana 
nr. 2 Buc.)

(C.S.S. Sibiu)
(C.S.S. O- 
In dividual 
Sillșteanu

Ga- 
Vlădău (C.S.S. Triumf) 
paralele — Mirela tordoe 
Triumf) și Adina Fârcttț 
Arad) 19,25 ; blrnă — Au-

Inele șl sărituri, 
(C.S.S. Brașovla) 
Tempe la para- 
Băjenaru (Dlna- 

a nr-a.

Constantin MACOVE1

(Crntinuare în pag 2-3'

0 ACȚIUNE-MODEL 
CARE DĂ ARIPI „DACIADEI"

„Cupa J0 Decembrie"pentru tinerii din comunele Jud. Neamț
Cînd am ajuns In comuna Bo- 

dești, aflată la vreo 15 kilometri 
de Piatra-Neamț, ne-au întîmpi 
nat o ploaie foarte rece și zîm- 
betul prietenos șl plin de căldură 
al prim-vicepreședintelul C.J.E.F.S. 
Neamț, prof. Ioan Balcâza

— Privindu-vă — l-am zis
— ne dăm seama că eveni
mentul va avea loc totuși 
30 noiembrie, deși frigul 
gheață mădularele in 
deși...

— Acțiunea noastră model 
denumită „Cupa 30 Decembrie* 
— se află Ia a 6-a ediție. Succe
sele obținute cu aceste acțiuni- 
model, de pildă în comunele 
Ștefan cel Mare, Borleștl șl Roz- 
nov ne vor ajuta să trecem cu 
bine peste acest hop

— în ce au constat aceste 
succese ?

— Cînd s-a pus problema dezvol
tării sportului tn mediul rural, 
noi am optat cu precădere pen
tru activitatea intercomunală De 
flecare dată, în cîte una din cele 
aproximativ 70. de cofhune ale 
Județului nostru sînt Invitați să 
participe reprezentanții cel mal 
buni al sportivilor din circa 39 
de comune — conform regula
mentului — bărbați șl femei în
tre 16 si 30 de ani. Indiferent de 
ocupația lor, dar care au domi
ciliul stabil tn mediul rural. Pen
tru aceștia stnt programate 
treceri de trtntă, de haltere, 
tenis de masă, de șah «rt. 
funcție de starea timpului, 
cros, săniuțe, schi. La aceste

azi, 
tn- 

om,

în
de 
în 
de 
tn-

treceri asistă, tn calitate de in
vitați, un număr de președinți 
al consiliilor comunale pentru 
educație fizică și sport, în sco
pul realizării unui schimb de 
experiență. în ce constă acest 
schimb de experiență ? Nimic 
complicat ! El îșl dau seama, la 
fața locului, că avînd un mini
mum de dotare — săli de clasă, 
cămin cultural. scenă, 
mese de ping-pong, cîteva table 
de șah, două trei bare de hal
tere, chiar șl una singură. o sal
tea sau cîteva pături diplome 
tipărlțe — oriunde se poate or
ganiza în flecare săptămînă. ml- 
nlcompetlțil sportive în timpul 
Ierni}, cu o largă participare.

— Deci, părerea dumnea
voastră este că tn comune se 
pot organiza, cu un minimum 
de inventar, acțiuni vertodlce 
sportive care prin revetiție 
să creeze o obișnuință tn 
rîndurtle tinerilor de la sate. 
Este și aceasta o contribuție 
tn cadrul ..Daciadei". demnă 
de luat in seamă și de urmat 
$1 de alte județe

— Un singur exemplu, tn pri
vința simplității, îl oferă șl în
trecerile de haltere. Priviți-I pe 
conrujrentl ! Ei folosesc bara de 
20 de kilograme, fără discuri. , 
Condiția este ridicarea barei dea
supra capului cu brațele întinse 
perfect. Cine realizează cele mal

niște

Horia CRJSTEA

(Continuare in pag. 2~3)



Divizia de baschet (m)

IN AȘTEPTAREA UNUI DERBY
AL CALITĂȚII Șl DISCIPLINEI I

Cei mai buni baschetbaliști ai 
țării — Cernat (conducînd min
gea) fi Niculescu — 
in jocurile Steaua — 
coechipieri și prieteni 
pa națională.

adversari 
Dinamo, 
in echi-

DE AZI, DIVIZIA fl u

FEMININA

GRUPA VALORICA 7-12
Campionatul national 

chet feminin se reia 
olurile turului al doilea 
valorică 7—12 
ptaă duminică, de sala Floreasca. 
Programul jocurilor de azi : de 
la ora 15,30 : Rapid București — 
Mobila Satu Mare (ta tur: 79—71), 
Progresul București — ICEMENERG 
C.Ș.B. București (70—62), Univer
sitatea Timișoara — Olimpia 
București (89—53).

de bas- 
prin me- 
— grupa 

găzduit, de azi

® Din nou derbyul baschetu
lui românesc, meciul Steaua — 
Dinamo, a umplut sala Flo
reasca pînă la refuz, fapt ex
plicabil nu numai prin tradi
ția întrecerilor dintre aceste 
echipe, ci și pentru că, de a- 
ceastă dată, întîlnirea avea un 
caracter hotăritor, o victorie a 
steliștilor punînd — practic — 
capăt luptei pentru titlu. Suc
cesul a revenit, însă, dinamo- 
viștilor, astfel că va urma 
(sâptămîna viitoare, la Cons
tanța) o nouă rundă decisivă. 
Pînă atunci este de dorit ca 
antrenorii D. Niculescu și Gh. 
Novac (Dinamo), M- Nedef și 
Al. Fodor (Steaua), precum și 
elevii lor, să analizeze „la re
ce" evoluția formațiilor res
pective și să ia măsurile de 
rigoare pentru ca în partida de 
duminică 21 decembrie publicul 
constănțean să asiste la o In- 
tilnire care să constituie din 
toate punctele de vedere, in
clusiv cel al disciplinei, o pro
pagandă pentru acest sport. 
Ceea ce nu s-a întîmplat, re
cent, în sala Floreasca. „Due
lurile" din afara tehnicii jocu
lui nu au ce căuta în derbyul 
Dinamo — Steaua, ca dealtfel 
în nici una din partidele de 
baschet.

întreceri în care trebuie să se... 
odihnească (!) în vederea dispu
telor directe. Așa se explică 
scoruri astronomice, diferențe 
frecvente între 40 și 60 de 
puncte (!), ca, de pildă : Steaua 
— I.C.E.D. 117—58, Dinamo — 
Rapid 109—66 sau Steaua — 
C.S.U. Brașov 115—56. Ba chiar, 
în jocul Dinamo — I.C.E.D. s-a 
ajuns Ia un record cu totul ne
dorit pentru formația I.C.E.D 
care a înscris în, prima repriză 
doar 13 puncte ! Desigur, este 
important să lupți în campio
nat prin prisma interesului în 
clasament, dar de aici și pînă 
la a nu îți apăra șansa In mod 
sportiv este o diferență mare, 
care nu onorează pe jucătorii 
și antrenorii în cauză.

• In grupa valorică 7—12, 
Universitatea Cluj-Napoca În
cearcă să atenueze ratarea gru
pei 1—6, prin victorii în șir 
(slabă consolare), in timp ce 
Universitatea Timișoara este 
cea mai amenințată să retro
gradeze. Adăugind că formația 
feminină a Universității timi
șorene se „zbate" și ea în gru
pa 7—12, tragem concluzia că 
baschetul din orașul de pe ma
lul Begăi trece printr-o criză 
care trebuie urgent soluționată.

Clasamentul înaintea jocurilor :
7. Progresul 541 350-327 fi
8. Universitatea 532 351-299 8
9. Rapid 532 349-374 8

10. Mobila 523 365-369 7
11. Olimpia 523 344-350 7
11. ICEMENERG 1 1 4 325-365 6

• Pentru locul 3 ta clasa
mentul Diviziei „A", o cursă 
foarte echilibrată între C.S.U. 
Brașov, Farul, LC.E.D. și Ra
pid, între care victoriile la li
mită au fost frecvente. Din pă
cate însă antrenorii și jucătorii 
acestor formații au înființat, în 
mod neoficial, bineînțeles, un 
fel de grupă valorică „3—6", 
prin faptul că toate cele patru 
echipe abordează partidele cu 
Steaua și Dinamo ca pe niște

® Din nou pobleme cu cali
tatea arbitrajelor, ceea ce ne 
determină să Îndemnăm Cole
giul central al cavalerilor flu
ierului să procedeze la o se
lecție mai atentă in delegarea 
la meciurile importante (care, 
pe măsură ce se apropie înche
ierea campionatului, devin tot 
mai numeroase și cu mai mul
te probleme), precum și la în
tărirea corpului de oficiali cu 
elemente tinere, afirmate în ul
tima vreme.

Dumitru STANCULESCU

TINERII POPICARI SE POT IMPUNE
LA C E. 1981 RESTANTE IN DIVIZIA „B“

Bilanțul primei etape a pro
cesului de instruire a loturi
lor reprezentative de juniori, 
care a inclus trei duble întîl- 
niri cu echipele 
popice ale unor 
tradiție în acest 
zitiv, mai ales 
antrenate de Tudor 
Margareta Szemanyi, care au 
obținut succese pe toată linia, 
ta timp ce băieții (pregătiți de 
Ion Petcu și Gheorghe Dumi
trescu) au suferit o singură în- 
fringere cu 5040—5048 ta turul 
celor două partide susținute cu 
selecționata R.D. Germane. Re
zultatele de 2423 la feminin și 
5040 la masculin obținute, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, pe 
arena Voința din Ploiești în 
compania sportivilor din R.D. 
Germană reprezintă noi recor
duri republicane la juniori.

inddvi- 
verifi- 
afirma 
actua- 
o va- 

pre- 
cu

similare. de 
țări cu veche 
sport este po- 
pentru fete, 

Buzea și 
care

Urmărind evoluțiile 
duale în cadrul ultimei 
cări a anului, se poate 
că tinerii promovați în 
lele loturi naționale au
loare mai ridicată decît 
decesorii lor, fiind dotați 
resurse pentru un progres ra
pid, dacă vor fi supuși în con
tinuare uned atente pregătiri, 
mai ales datorită faptului că 
unii dintre ei au manifestat 
•căderi surprinzătoare. Com
portarea inegală de la un meci 
la altul se explică, după păre
rea noastră, prin Insuficienta 
pregătire fizică, Ioana Dogaru 
(421—400), Nineta Badea (426— 
«X». Ion Frlgea (869—831) fi-

„CUPA
(Urmare din pag. 1)

multe asemenea ridicări este 
declarat învingător...

^.în sala Căminului cultural, 
așezați pe bănci, sute de specta
tori de toate vîrstele, entuzias
mați de ambiția celor de pe sce
nă de a realiza cele mai mari 
cifre, aplaudau frenetic cînd ar
bitrul concursului anunța 18 la 
O categorie mică, 40 la o cate
gorie mijlocie sau peste o sută 
UL.. supergrea !

Șl în timp ce aproape 300 
loncurențl se îndreptau spre 
lele lor, l-am întrebat 
irof. Florin Dudici, secretar 
LJ.E.F.S. Neamț, care este 
■nțul cifric, pe scurt, al acestei 
I 8-a ediții a „Cupei 30 Decem
brie- organizată la Bodeștl — 
Neamț.

— în clasamentul pe comune : 
1) Borleștl (de cinci ori cîștl- 
gătoare a competiției, animator • 
directorul Aurel Prundu). 2) 
Mărgineni, 3) Bodeștl. în clasa-

de 
ca
pe 
al 

bl-

ind capabili de rezultate supe
rioare. Neașteptat de emotivă 
în jocul de sîmbătă, Maria Ji- 
jic a acționat 
nota
spre 
care 
mal

a doua zi în 
ei obișnuită (391-425), 

deosebire de Aura Pană 
nu și-a regăsit ritmul nor- 
(373) pe piste unde parcă 

adversara el 
402) s-ar ffi 
rea băieților 
numai 8 pd 
bătă trebuie 
impreciziei ta manșele 
te" (România — R.D.G.
1 699), Constantin Marin și Con
stantin Dobrică trăgînd de 8 și, 
respectiv, 6 ori în... gol. In 
meciul revanșă, o evidentă lip
să de concentrare în rezolva
rea figurilor la „izolate" au mai 
arătat loan Dudaș (8 „bile 
goale"). Constantin Stamates- 
cu (7), Nineta Badea (6), Ka- 
talin Borș (6), iar Ernest Ger-. 
gely, Ștefan Racos și Minela 
Dan au ratat adeseori lovitu
rile de deschidere sau rareori 
au doborît dintr-o singură a- 
runcare chiar figuri simple ră
mase la „izolate".

Aceste carențe, precum șl al
tele sesizate ta comportarea 
tinerilor salecționabili, se im
pun a fi remediate printr-un 
program suplimentar de pregă
tire a celor vizați, astfel incit 
membrii loturilor reprezentati
ve să atingă maximum de 
formă la C.E. de juniori, pro
gramate ta ultima decadă a lu
nii mal. la Vîena.

Traian lOANIȚESCU

(Angela Weber — 
antrenat, infringe- 
la o diferență de 

în partida de sîm- 
pusă pe

DECEMBRIE"

TINERET
Restanțe în Divizia „B“ de ti

neret : masculin : C.S.Ș. Lumina 
Botoșani — Politehnica C.S.Ș. 2 
București 71—92 (35—51) ; femi
nin : C.S.Ș. Lumina Botoșani — 
P.T.T. București 97—71 (51—38).
(T. UNGUREANU — coresp.).

seama 
„izola- 

1647-

mentul individual, la șah — Pe
tru Coțofan (Podolenl) șl Adria
na Ailincăi (Bălțâtești) ; la tenis 
de masă — Ana Grigors (Râu- 
ceștt) șl Vaslle Rusu (Borleștl) ; 
la trtată, 56 kg — Nicolae Min- 
eiu (Roznov), 63 kg — Ion Pur- 
caru (Borleștl), 68 kg — Gheorghe 
Păvăleanu (Poiana Teiului), 76 
kg — Gheorghe Olteana (Bor- 
lești), 87 kg — Teodor Arsenescu 
(Grumăzeștl), +87 kg — Anton 
Mărtinaf (Bărgăoanil ; la haltere, 
56 kg — Nicolae Minate (Roz
nov), 62 kg — Ion Purcaru (Bor
leștl), — .........................................
fesor 
mator 
76 kg 
neni), 
(eseu
Mărtinaf (Bărgăoani), +109 kg — 
Vasile Săndulache (40 de ani. 
vechi participant din Mărgineni).

...In ziua vizitei noastre, nu 
ningea, ploua doar. Acum, pro
babil, in comunele Neamțului au 
început să alunece și schiurîle, 
șl săniuțele...

68 kg — Ion Nohai (pro- 
de educație fizică șl anl- 
al sportului ta Mărgineni).
— Ion Costache (Mărgi- 

85 kg — Constantin Tri- 
(Bodeștl). 92 kg — Anton

STEAUA - C.S.U. GALAȚI 3-0

Atac al echipei Steaua ; galațenii blochează 
Foto: D. NEAGU

CLIJ,

/n Divizia „A" de volei

Vlcecamploana tării la volei 
masculin, Steaua București, care 
duminică va debuta in ediția a 
9-a “ " ■
nut 
ciul 
tați, 
sea. ____ . _____ ,____
tițl de Aurel Drăgan șl Octavian 
Crețu au ctștigat partida ta nu
mai 3 seturi, așa cum era dealt
fel de așteptat, dar randamentul 
de ansamblu al formației budu- 
reștene nu a făcut impresie deo
sebită. Poate că, pe de e parte, 
fiindcă din aexetul militar a lip
sit omul de bază, Nicolae Pop. 
care, ta urma unul ușor accident 
suferit anterior, a fost lăsat să 
se odihnească ta vederea parti
dei cu Panathlnaikos Atena, tar 
pe de altă parte, pentru că stu
denții gălățen! nu le-au dat ste-

a „Cupei cupelor", a susțl- 
leri, ta sala Floreasca, me
de campionat cu C.S.U. Ga- 
conttad pentru etapa a șa- 
Desigur, voleibaliștii pregă-

liștilor o replică suficient de pu
ternică. C.S.U., promovată astă 
toamnă în prima divizie, s-a a- 
rătat o echipă cu un redus simt 
de anticipație și cu o foarte sla
bă preluare cedtnd multe puncte 
direct din serviciu și neputînd. 
în celelalte faze (cînd preluarea 
funcționa cît de Jț ___
struiască acțiuni ofensive clare. 
Scor : 3—0 (10, 7, 12)
Steaua. Au jucat 
STEAUA Geană,
Chifu (Ionescu), Spfnu (A. Ion), 
Mina, Terbea ; C.S.U. — Pustiu, 
Tig (Zaharescu), Cojocaru, Sîr- 
bu, Căescu (Dobroschi), Rădu- 
lescu. Arbitri : C. Pi tara — Sibiu 
(bine) și Gh. Simulescu — Bucu-, 
rești (cu greșeli).

Azi, de la ora 17, în 
Hmpia, Calculatorul — 
București. (A B.).

cît) să con-

pentru 
echipele : 
Macavei,

sala O- 
THnamo

IN DIVIZIA - TINERET LA VOLEI
în etapa a Vl-a a Diviziei „BM, 

de tineret, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : FEMININ. Se
ria I : Spartac Buc. — Ceahlăul 
Piatra Neamț 3—1, I.T. Buc. — 
Penicilina n Iași 3—2, Braiconf 
Brăila — Prahova I.P.G. Ploiești 
3—0, C.S.Ș. Suceava — Voința 
Buc. 0—3. Seria a Il-a : Chimia 
Rm. Vil cea — A.S.S.U. Craiova 
3—1, Chimia Tr. Măgurele —*
Dacia Pitești 3—2, Calculatorul 
Buc. — Albatros Constanța 3—0, 
Confecția Buc. — Univ. Timișoara 
1—3. “ ‘ — -------- ---- •
tatea Sibiu - 
3—0, Textila 
Oradea 3—1, 
talotehnica 
G.I.G.C.L.
Daria Deva _ ____________
Seria I : Electra Buc. — Vulcan 
Buc. 3—0, Relonul Săvineștl —

Seria a m-a : C.S.M. Liber- 
■ Constructorul Arad 
Clsnădie — Olimpia 
C.S. Zalău — Me- 
Tg. Mureș 3—1. 
Brașov — Corvinul 

3—2. MASCULIN.

știu

In sala 
sei Arma 
s-a desfăș 
tămînii fa 
simpozion 
de Consil 
Educație 

Cabi 
două 
prez 
urrr

I
I
I
I
I
!

I
PECO Plodești 3—0, Politehnica 
Iași — Steaua n Buc. 0—3, C.S.M. 
Suceava — Constructorul Brăila 
3—1. Seria a II-a : SARO Tîr- 
goviște — Petrolul Ploiești 2—3. 
Metalul Hunedoara .— Electropu- 
tere Craiova 3—0, I.’C.I.M. Brașov
— I.O.R. Buc. 3—1, Calculatorul 
n Biic. — Progresul Buc. 3—2. 
Seria a IlI-a : Constructorul Arad
— „U“ Cluj-Napoca 0—3, Oțelul 
Oraș Dr. Petru Groza — Voința 
Alba Iulia 3—0, C.S.U. Oradea — 
Electromureș Tg. Mureș 3—0. 
Motorul Baia Mare — Voința 
Victoria Zalău 3—0. (Relatări de 
la corespondenții! : N. Mateescu, 
I. Mîndrescu, M. Avanu, N. Stră- 
jan, P. LGrincz, V. Săsărann, D. 
Gruia, I. Ionescu, M. Domițian, 
I. Domuța, D. Diaconescu,
Gruia).

c.

REMARCABILE REZULTATE-BILANȚ ALE GIMNASTICII
(Urmare din pag. 1)

Radar (C.S.S. Sibiu) 52,75, Ma
rian Rlzan (C.S.S. Craiova), 52,45; 
pe aparate : Marius Gherman a 
terminat învingător la sol, sări
turi șl bară fixă, Marius Radar 
— la inele și paralele, iar Luls

Funar (C.S.S. Craiova) la cal ; 
cat. a Il-a, Individual compus — 
Motaar Levente (C.S.S. Gheor- 
gheni) 54,65, Ioan Pop (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 52,65, loan Deneș 
(C.S.S. Brașovia) 51,75 ; pe apa
rate — Molnar Levente a termi
nat învingător la sol, cal, Inele

PRIMELE MECIURI INTEIiNAIlONAEE IA HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

piate valoric, primul fftcînd a- 
cum pereche cu Moroșan, cel 
de-al doilea cu Justinian- în fi
ne, al treilea cuplu de fundași 
va fi alcătuit din Popescu și 
Teodoriu în timp ce I. Antal 
va trece la „olimpici*. Primele 
două linii de atac rămîn cele 
„clasice* (Costea, Tureanu, A- 
xinte de la Dinamo și Nistor, 
Hălăucă, Cazaca de la Steaua), 
în timp ce linia a treia va a- 
părea intr-o alcătuire inedită : 
PLsăru, Solyom, B. Nagy. Vor 
mai putea fi utilizați : V. Hu- 
țanu și Olenici, deoarece Ge- 
reb continuă să fie indisponi
bil.

Ambele meciuri din București 
vor fi conduse de un „trio* de 
arbitri din Ungaria, avindu-1 
la centru pe Laszlo Schcl.

Loturile A și de tineret ale 
Poloniei au sosit ieri, pe ca
lea aerului, în Capitală. După- 
amiază. cei 18 jucători de cîmp 
și doi portari ai reprezentati
vei A, sub conducerea antre
norului federal Ceslaw Boro- 
wiez, au făcut un antrenament 
la „23 August*. Din lot se re
marcă prima garnitură (Lukas- 
zka — Potz, Panek — Jachna, 
Kokoska. Sikora) punctul for
te al echipei care, in februa
rie, la 
., grupei 
limpic, 
6—4 și 
mințim
la Katowice, Polonia a obținut 
două victorii asupra reprezen
tativei R.D. Germane, cu 3—1

si 6—0, rezultate elocvente în 
privința valorii oaspeților noș
tri.

Echipa poloneză de tineret 
(antrenată de Stanislaw Prisz- 
lewicz) a deplasat 18 jucători. 
Aseară, acest lot s-a îndreptat 
spre Galați unde partidele de 
azi și mîine sint așteptate cu 
un legitim interes, mai ales că 
din formația noastră fac parte 
șl o serie de jucători de la 
Dunărea din localitate.

și paralele, iar Ioan Pop la să
rituri și bară fixă ; cat. I, indi
vidual compus — Marian Colăcel 
(C.S.S. Buzău) 53,00, Adrian Man
ta (C.S.S. Erașovia) 52,10, Cons
tantin Prișcă (C.S.S. Sibiu) 48,70: 
pe aparate — Marian Colăcel a 
cîștigat la sol, Inele, sărituri șl 
paralele ; iar Adrian Manta la 
cal, și bară ; cat. maeștri, primii 
clasați pe aparate : sol — Dan 
Odorhean (C.S.S. Bistrița) 19,65. 
cal cu mînere — Kurt Szilier 
(Dinamo) 19,15, Inele — Romulus 
Bucuroiu și Marin Dorel (Dina
mo), Emilian Nicula (C.S.S. Tri
umf) 18,90 ; sărituri — Dan Odor
hean 18,85 ; paralele — Emilian 
Nicula 18,80 ; bară — Dumitru 
Sîrbu (Dinamo) și Sorin Cepoi 
(Steaua) 18,70.

Primele clasate la ritmică mo
dernă, individual compus — Do
rina Cordoș (C.S.S. nr. 2 Buc.) 
29,05, Rodica Pamfilie (C.S.S. Tri
umf) 28,00, Tonia Costache (C.S.S. 
nr. 2 Buc.) 27,90, Mihaela Tănase 
(C.S.S. Brașovia) 27,75, Rozlca 
Popescu (C.S.S. Triumf) 27,70, Si
mona Iliescu (C.S.S. Constanța) 
27,60.
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Lake Placid, In cadrul 
roșii" a turneului o- 

a întrecut Finlanda cu 
Japonia cu 5—1. Rea- 
că In luna noiembrie,

U decembrie 1980

ȘANSE SPORITE

tragere specială j

BANI .AUTOTURISME $1 EXCURSII
peste hotore

FIECARE BILET JUCAT — 
O POSIBILITATE DE A OB
ȚINE : a autoturisme „Dacia 
1300- și „Skoda 120 L“ * 
25.000, 5.000 lei etc. a excursii 
hi U.R.S.S. sau pe rata R.S. 
Cehoslovacă — R.P. Ungară.

CONSULTAT! PROSPECTUL 
TRAGERU ȘI JUCATI DIN 
VREME NUMERELE PREFE-

rPUNOASE SATISFACȚII I

RATE !

ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR : Staîbătă U 
decembrie 1980.
Nu ocollfi prilejui de a vă număra printre marii ciștigători 1

erate 
principale 
temporane 
yi „Aspec 
refacerii 
efort, in 
manță“.

Din ] 
C.N.E.F.S. 
ztonului a 
Marin Dr 
ședințe, 
nulul au î 
Ghibu, set 
Printre re 
simpozionv 
Manoliu, 
C.N.E.F.S. 
Mihai Epu 
rel Enciițe 
gan, poetu 
torii Cam 
Almășan. 
tin Tudose 
Matei, zi; 
ciulescu.
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a TRAGI 
noexpres d< 
1980, se tel 
ceptad de 1

CÎȘTIGl

SECREi

Be aplică NOUA FORMULA 
(inaugurată cu mult succes la 
23 septembrie a-c.) : 7 EX
TRAGERI ta 3 FAZE, cu un 
total de 32 de numere 1

AU1UTUW
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te pe bule 
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ARDELEAN 
re au mai i 
o suită de 
categorii.



I Retrospectiva sezonului de toamna
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PLUSURILE Șl MINUSURILE CAMPIONATULUI
Primo jumătate o campionatului s-a terminat. 

Sînt zilele consfătuirilor de lucru, ale schimbu
rilor de experiență efectuate de tehnicieni de 
peste hotare cu cei de la noi. Este vremea re
trospectivelor, în scopul evidențierii plusurilor, a 
inițiativelor, dar și prilej pentru comentarea as
pectelor negative, pentru îndepărtarea piedicilor 
care există in calea creșterii valorice a fotba
lului nostru.

Și cine ar fi mai indicați și autorizați să de
buteze in aceste coloane dedicate considerați
ilor privind turul campionatului decît antrenorii 
principali ai echipelor divizionare „A" ?

Tocmai de aceea, dăm cuvîntul, 
mează, tehnicienilor care conduc 
clasate ale Diviziei „A" și cărora 
după consumarea celor 17 etape, 
dă Ic două întrebări :

în cele ce ur- 
primele nouă 

le-am solicitat, 
să ne răspun-

1. CARE AU FOST PRINCIPALELE CÎȘTIGURI 
CALITATIVE ------------ ----------------- ------ --
DAR PRINCIPALELE SCĂDERI ?

ALE TURULUI CAMPIONATULUI ?

2. CE DEFECȚIUNI ORGANIZATORICE, 
IMPORTANTE, AU FOST RESIMȚITE IN 
PARTE A CAMPIONATULUI ?

MAI 
PRIMA

10» OBIEMENCO
(Universitatea Craiova)

1. Indiferent de terenul pe 
care au evoluat — acasă sau 
in deplasare —, consider că ma
joritatea divizionarelor „A" au 
arătat o idee de joc mai a- 
proape de ceea ce se cere pe 
plan internațional. In schimb, 
principala carență ‘ \ ' 
noastre (mai ales cînd acestea 
sînt testate tot în (Confruntările 
internaționale) o constituie, cred 
eu, gabaritul mic al jucători
lor de la majoritatea formații
lor. De aici decurg multe din 
neajunsurile lor — angajamen

tul fizic necorespunzător, limi
tarea schemelor tactice, pierde- 
■'>n duelurilor cu apărătorii mai

■ c’ădiți fizic decît înainta
șii.

. Greutățile întîmpinate în 
efectuarea deplasărilor cînd dis-

a echipelor

200 de km. Im- 
a folosi mijloa-

tanța depășește 
posibilitatea de 
cele clubului (autocarul) are re
percusiuni atit asupra condiții
lor de deplasare în unele loca
lități cît și în privința evitării 
unor cheltuieli inutile. Expe
riența din sezonul de toamnă 
pledează pentru programarea 
jocurilor sîmbăta, cînd publi
cul din tribune e mai numeros 
și, implicit, beneficiile cluburi
lor, pe care problema rentabili
tății trebuie să le intereseze în 
mod serios, sînt mai mari.

VALENTIN STĂNESCU
(Dinamo)

1. O mal bună organizare a 
jocului. O sporită pregătire fi
zică generală și specială. Am 
văzut mai multe partide de ni
vel ridicat decît în trecutul 
campionat Așezări diverse in

DIN „DOSARUL" CONSFĂTUIRII
DE CE 1530 DE MINUTE ? 9
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așezarea 1—4—4—2 ; maturiza
rea Universității Craiova, fapt 
care a permis o mai bună com
portare a echipei naționale.

2. Cei mai mulți dintre ju
cătorii divizionarelor „A“ nu 
stăpinesc perfect, așa cum s-ar 
cuveni, diferjtele procedee teh
nice ; atitudinea reprobabilă, în 
teren și în viața particulară, a 
fotbaliștilor este tolerată, in 
continuare, de conducători, an
trenori și arbitri. Ceea ce, evi
dent, nu e bine.

ANCA

teren ale echipelor și — 
— noi manevre tactice 
mărit spectaculozitatea 
rilor. Dintre „punctele 
ale campionatului amintesc : 
apariția, uneori în proporție 
îngrijorătoare, a jocului dur. în 
special în ultimele șase etape, 
cînd s-au înregistrat multe ac
cidentări.

2. Arbitrajele s-au plasat, a- 
deseori, la un nivel necores- 
punzăter. Nu s-a respectat rit
micitatea calendarului compe- 
tițional. S-au programat unele 
întilniri la o oră necorespun
zătoare : 11. Sînt pentru pro
gramarea în ziua de simbătă a 
etapelor de campionat. Este — 
așa cum s-a verificat — solu
ția cea mai convenabilă pentru 
toată lumea.

de aici 
care au 
meciu- 
negre"

valorică a ma

NICOLAE PROCA
(F. C. M. Brașov)

1. Creșterea 
jorității echipelor, fapt expri
mat foarte bine și de clasa
ment : de la locul 4 și pînă la 
14 echipele sînt înșirate pe o 
diferență de numai 3 puncte. 
Ce a determinat această creș
tere ? O mai bună organizare 
a jocului, o mai bună pregătire 
fizică. în schimb, principalele 
scăderi ar fi obținerea cu orice 
preț a rezultatelor favorabile 
(ceea ce face ca multe formații 
să joace „închis" în deplasare, 
să practice, nu o dată 
vărat anti-joc, precum 
arbitraje slabe.

2. în primul rînd, 
jocurilor unor echipe 
tive mai mult sau mai puțin 
obiective. în încheiere, vreau să 
propun ca toate etapele de cam
pionat să se joace simbăta. 
Foloasele sînt multiple, pintre 
ele — deloc de neglijat — acela 
ca duminica toți cei ce au tan
gență cu meciurile primei divi
zii să fie acasă, lingă familiile 
lor.

le două reprezentative. „A“ și de 
tineret, învingătoare clar în me
ciurile oficiale cu Anglia. La 
neajunsuri trebuie să subliniez 
pronunțata nivelare de sus in 
jos și nu de jos în sus cum 
ar fi normal.

2. Trei sînt, după părerea 
mea, problemele de ordin or
ganizatoric ce reclamă rezolva
rea corespunzătoare. Desfășura
rea campionatului duminică — 
miercuri — duminică duce la 
mari perturbațil în activitatea 
școlară a jucătorilor tineri. în
treruperile întrecerii, multe din 
ele nejustificate, s-au repercu
tat negativ asupra comportării 
echipelor. în sfirșit, lipsa unor 
contacte mai dese cu fotbalul 
avansat sau cu 
rile vecine ar 
ocupe mai mult 
derația. pentru 
se poate decît 
ceva.

echipe din ță- 
trebui să pre- 
cluburile și fe- 
că din ele nu 
cîștiga, învăța

\

un ade- 
și unele

aminarea 
din mo-

MIRCEA LUCESCU
(Corvinul)

Intr^o pauză a consfătuirii, 
in fața unui caiet de însemnări 
al antrenorului piteștean. Le- 
otite Ianovschi. Cifre... cifre... 
cifre...

— Ce spun cifrele, Leonte ?
— Am totalizat minutele pe 

care le-au jucat băieții floștri, 
în prima echipă, pe parcursul 
>—ului.

Și concluzia ?
— Doar doi jucători au evo

luat în cele 1530 de minute ale 
turului.

— Cine ?
— z Cîrstea și Stancu, adică 

fundașii centrali.
— Ce semnificație ar putea 

avea această observație 7
— în fotbaluȚnostru, „centralii 

mai puțin decit cei- 
jucători, că se expun

joacă
lalți
mai puțin șl că sînt în gene-

PORNIND DE
S-a mai spus și s-a mai scris, 

de atîtea ori, despre pregătirea 
insuficientă a fotbalistului nos
tru — luat fiecare în parte — 
reflectată, adesea, și- în joc, dar 
cei ce trebuiau să audă, jucă
torii în cauză, precum și pro
fesorii lor, antrenorii, nu s-au 
prea lăsat pătrunși de aseme
nea adevăruri.

Chiar și luni dimineața, la 
consfătuirea cu tehnicienii di
vizionarelor „A", unii dintre 
antrenori au ignorat, în refera
tele lor, importantul aspect în 
procesul de instruire complexă 
al ANTRENAMENTULUI IN
DIVIDUALIZAT.

Ignoranță cvasi-totală, ca în 
fața unui lucru nefolositor, pl- 
nă în clipa în care, în după-a- 
miaza aceleiași zile de luni, fil
mul adus de Ștefan Covaci, din 
Anglia, înfățișa tuturor 
menea antrenament, al 
lui Kevin Keegan.

Deși super-vedetă, 
transpira serios, sub tricoul lui 
S.V. Hamburg, exersînd trasul 
la poartă și lovitura cu capul, 
din situațiile cele mai variate, 
fără și apoi în condiții de joc,

un ase- 
celebru-

Keegan

al 
Și

ral sub nivelul de activitate 
tuturor celorlalți, 
ideea că stoperii 
e valabilă 
F.C. Argeș 
angreneze mai mult in 
la construcție, și chiar ța 
Uzare. Prototipul acestei 
bertăți" a stoperului (și în 
cial a libero-ului) a fost 
kenbauer, un jucător 
creat superiorități 
tactice pe tot terenul. Socotesc 
că și în fotbalul nostru 
Iii* ar trebui 
la o activizare 
atit mai mult 
Iul mondial a 
dă oarecum delimitarea atit de 
netă care se făcea între cen
tralul de marcaj și libero.

Cred că este o temă de me
ditație...

De aici
- afirmația 

nu numai pentru 
- ar trebui să se 

joc, 
fina- 

„li- 
spe- 
Bec- 

care a 
numerice

„centra- 
să se gîndească 
a jocului lor, cu 
cu cît in fotba- 
început să sca-

loan CHIRILĂ

LA KEEGAN...
adică cu adversar. Impresiona, 
mal ales, felul în care cunos
cutul internațional englez (nu 
prea ajutat de înălțime : numai 
1,68 m) Încerca să-și îmbună
tățească detenta pentru ca 
„heading*-ul său să cîștige în 
forță șl precizie. „De 50 de ori 
— mărturisea el — am execu
tat an exercițiu anume pînă 
lă-mi reușească o dată".

.-.Apoi, după ultima secvență 
a filmului (realizat, pentru 
școala din Koln, precum și pen
tru micii fotbaliști englezi, de 
revistele de specialitate „Ki
ckers* și .World Soccer*), in 
sală s-a menținut, un timp, B- 
niștea. O liniște apăsătoare ca 
un... regret. Acela pe care-1 în
cearcă, firesc, orice tehnician 
conștient de a nu fi făcut TOT 
CE ESTE POSIBIL in scopul 
CREȘTERII MĂIESTRIEI TEH
NICE, pînă la perfecționare, a 
Jucătorilor lor. Poate că de aci 
înainte...

Kevin Keegan, o vedetă dor
nică mereu de a Învăța, La 
convins că niciodată nu e prea 
tîrziu...

Gheorghe NICOLAESCU

De la F. R. Fotbal /

4N1NAREA JOClsHLOR RESTANTĂ EA ,,C“ $1 EA JUNIORI
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (peste tot 

terenurile sînt acoperite cu un strat gros de zăpadă), toate 
jocurile restanță din campionatul Diviziei „C* șl de juniori, 
care urmau să se dispute In aceste zjle, au fost aminate pen
tru la primăvară.

1. Cîștiguri vizibile au fost, 
după părerea mea, îndeosebi la 
capacitatea de efort și forța de 
angajare în ambele momente 
ale jocului, cu un ușor avan
taj pentru apărări. Marcajul se 
face mai bine, mai eficient doar 
în pron ia jumătate de teren. 
Semne bune, încurajatoare, e- 
xistă și în privința circulației 
mingii, precum și în protejarea 
ei. Cit privește scăderile cam
pionatului, consider că mai e- 
xistă multe de făcut la cons
trucție și finalizare în jocurile 
din deplasare. Sînt evidente de 
asemenea, insuficienta pregătire 
psihologică specifică meciurilor 
din deplasare, ea și nerespecta- 
rea disciplinei 
treaga 
ales a

2. La 
nu am 
nalat.

tactice pe în
durată a jocurile».-, mai 
partidelor foarte grele 
capitolul acesta eu unul 
nimic deosebit de sem-

FLORIN HALAGIAN
(F. C. Argeș)

1. Un angajament fizic mai 
mare al majorității jucătorilor; 
în special la acei aparținînd e- 
chipelor F.C.M. — 
Argeș, Dinamo 
mai judicioasă 
jocului în cele 
fundamentale, 
atac ; s-au făcut progrese din 
pnnot de vedere al tacticii, in

Brașov, F. C. 
șl Corvinul ; o 
interpretare a 

două momente 
de apărare și

ANGELO
(S. C.

NICULESCU
Bacău)

capacității de1. Dezvoltarea 
efort la un nivel superior. Or
ganizarea și desfășurarea acți
unilor, avîndu-se în vedere ce
le două faze fundamentale ale 
jocului. O mai bună continui
tate a desfășurării etapelor de 
campionat. Creșterea calității 
arbitrajelor. La capitolul „scă
deri" 
cutarea 1 
tactice în 
deficitară, 
joc violent, în general, al echi- 
pelor-gazdă. Unele echipe udă 
terenul de joc în ideea asigu
rării rezultatului de acasă, dar 
defavorizează calitatea partide
lor.

2. Deficiențe în planificare. 
După ce s-a precizat și publi
cat programul competiției, i 
s-au adus multe modificări ; 
etape schimbate și disputarea 
jocurilor de cupă la alte date.

1. Promovările de tineri ju
cători, în număr mare, apăru
te ca o necesitate a măririi 
gradului de angajament, ca în
cercare de trecere la o calita
te superioară fizică-tehnică-tac- 
tică. Tot la „cîștiguri" aș trece 
și dinamica sporită a jocului 
și angajamentul fizic și presin
gul preluat de la Mateianu și 
generalizat de toate echipele. 
Scăderile turului ar consta în 
dispariția unor jucători de va
loare, ceea ce a determinat re
ducerea valorii tehnice. Mări
rea ritmului de joc a dus la 
apariția unor elementare gre
șeli tehnice (preluări, pase, dri
blinguri etc.).

2. Cartonașele ! Utilizate ade
seori fără motivația reală în 
cazul echipei noastre.

LEONID ANTOHI 
(Politehnica lași)

notez : deficiențe în exe- 
procedeelor tehnico- 

i viteză, finalizarea 
nenumărate ratări,

MARCEL PIGULEA 
(Chimia Rm. Vllcea)

campionatul 
dea un grup

1. Deși modest, 
a reușit, totuși, să 
de jucători care au alcătuit ce-

1. în primul rînd, promova
rea unui număr mare de tineri 
jucători in majoritatea echipe
lor. Apoi, tot la pozitiv mai 
pot menționa și combativitatea 
crescută, o mai bună corelare 
în circulația om-minge, preocu
parea pentru organizarea jocu
lui în ambele faze. La „scă
deri" aș plasa sărăcia procede
elor tehnice,, jocul de cap, prea 
multe „combinații" pentru a se 
decide șutul la poartă, greșelile 
grave (ireparabile !) ale porta
rilor.

2. Pe primul plan, arbitrajul, 
mult sub nivelul anului trecut 
noii arbitri promovați avînd, 
în mare măsură, un randa
ment necorespunzător. Apoi, a- 
mînările nejustificate (fără a- 
sentimentul tuturor părților) ale 
unor partide, precum și un con
tact neconcludent — la nivelul 
cluburilor — cu fotbalul de 
mare valoare din Europa.

1-31 DECEMBRIE, APROVIZIONARE SPECIALĂ
MULTIPLE POSIBILITĂȚI DE ALEGERE A DARURILOR

In LUNA CADOURILOR, toate magazinele co
merțului de stat sînt special aprovizionate pentru 
a vă oferi un bogat șl deosebit sortiment de măr
furi ce pot constitui tot atîtea daruri plăcute și 
utile pentru cei ce vă sini dragi. Iată numai 
citeva exemple :

românești, medaliate la numeroase 
internaționale, berete, fulare,

• PENTRU CEI MICI, jucării mecanizate, 
jocuri tehnico-aplicative și distractiv-educative. ro
chițe, pulovere, jachete, pantaloni, paltoane, ghe
te sau cizme etc. ;

e PENTRU CEI MARI, produse cosmetice și de 
parfumerie 
concursuri
baticuri, eșarfe, poșete, cordoane, botine și.cizme 
moderne, călduroase, realizate din înlocuitori de 
piele, radioreceptoare portabile etc.

Firește, mult mai multe sugestii de cadouri 
pentru cei dragi veți primi vizitînd, tn aceste 
zile, magazinele comerțului de stat și „trecînd In 
revistă" Întregul fond de marfă ce vi se oferă.

Nu uitați I
IN LUNA CADOURILOR, APROVIZIONARE SPE
CIALĂ ȘI MULTIPLE POSIBILITĂȚI DE ALE
GERE A DARURILOR I



Campionatele balcanice de boi ale Juniorilor

TREI ÎMI BALCANICE 
PENTRU TINERII PUGILIȘT1 ROMÂNI

Florian Țlrcomnicu - cel mal
Ieri s-au înapoiat în ț.ară ti

nerii pugiliști români partici
pant la campionatele balcani
ce de box rezervate juniorilor, 
competiție organizată în acest 
an de federația din Turcia, in 
localitatea Izmir. In legătură 
cu aceste întreceri ne-a infor
mat tov. Mihai Bădescu, secre
tarul adjunct al F.R. Box.

După cum este cunoscut, de
legația țării noastre a cuprins 
numai nouă boxeri, echipa 
României fiind lipsită de re
prezentanți la categoriile ușoa
ră, mijlocie și supergrea. în 
condițiile unor arbitraje părti
nitoare (Ion Matei a fost des
calificat în mod nejustificat în 
partida din semifinale, pe care 
o cîștigase .detașat ! ?). șase 
dintre tinerii noștri reprezen
tanți s-au calificat, totuși, in 
finala competiției, trei dintre 
aceștia devenind campioni bal
canici : Costin Stancu (muscă), 
Florian Țircomnicu (semiușoa- 
ră) și Nicolae Vînătoru (seml- 
mljlocie). C. Stancu l-a învins 
la puncte (în finală) pe iugo
slavul D. Bircieneci. Florian 
Tîrcomnicu l-a depășit clar la 
puncte pe bulgarul Kiril Btișev, 
reprezentantul țării noastre pri
mind și cupa atribuită celui

După încheierea Campionatului balcanic la handbal feminin

fCHIPA ROMÂNIEI, DIN NOU, K DRUMUL 
RLVLNIRII ÎN ELITA MONDIALĂ

Echipa feminină de handbal a 
României și-a încheiat. 9 primă 
etapă în drumul spre C.M. ’81 
(grupa ,,B“) din Danemarca, fă- 
cind o utilă... escală La Tg. Mu
reș, unde a participat la cea de a 
II-a ediție a Campionatului bal
canic. Selecționata noastră și-a 
concentrat energiile îndeosebi 
pentru întUnirea din ultima zi. 
aceea cu medaliata cu argint la 
J.O. de la Moscova — reprezen
tativa Iugoslaviei. Așa cum era 
de așteptat, confruntarea a con
firmat minuțioasele preparative 
la care antrenorii noștri și-au

Premii speciale ale edi
ției a II-a a Campionatu
lui balcanic. Golgeter : 
Maria Tdrdk (România) — 
— 21 de goluri, cea mal 
tehnică jucătoare : Svetla
na Sliskovici-Kitlci (Iugo
slavia), cel mai bun por
tar : Valea Trifonova (Bul
garia), trofeul fair-pLay : 
reprezentativa Iugoslaviei.

supus elevele, sportivele iugoslave 
fiind adversare deosebit de difi
cile prin înalta calitate a handba
lului practicat.

Spre satisfacția unanimă, echi
pa României a evoluat excelent, 
și credem că nu este exagerat să 
spunem că a fost cel mai bun 
meci al ei în actuala alcătuire, 
chiar mal spectaculos decît cele 
susținute anul trecut la Brașov, 
șl foarte recent la Rm. Vîlcea 
dnd, cu prilejul „Trofeului Car- 
pați“, a învins de două ©r| pe 
campioana mondială, reprezenta
tiva R.D. Germane. Sistemul de
fensiv al echipei României (In 
fermula 54-1) a reușit în bun* 
măsură să surprindă să de
zorganizeze ofensiva formației 
iugoslave. Excelenta jucătoare 
Svetlana Sliskovicd-Kitici, ca șl 
coechipierele sale Jasna Merdaa, 
Zerica Davieevid și Blserka 
Visnid au făcut mari eforturi 
pentru a-șl impune superiorita
tea, dar duminică seara repre

A l l. E l ÎS AI , Maratonul de la 
Fukueka (JapenLa) a fest ctștt- 
gat de Japonezul Teshihlk* Seka. 
cronometrat pe »t,195 km ta 
2h09:4S. Principalul favorit, Wai- 
demar Cjerptnskl (RJ2. Germa
nă). s-a situat pe locul șase, ca 
2hl0:24.

CICLISM . Proba de urmărire 
individuală din cadrul campiona
telor panamericane, care se des
fășoară la Santiago de Chile, a 
revenit argentinianului Pedre 
Câine, cronometrat pe 4 000 m cu 
4:49,835. Pe lecui secund s-a cla
sat columbianul Balbine Aramffla 
— 4:54,588.

HANDBAL , Rezultate din op
timile (meci tur) ale competi- 
tlllar europene tatercluburl i 
„Cupa campionilor europeni" — 
feminin : Bayer Leverkusen — 
Bank Vlena 11—U (8—5); Hetlaa 
Haga — Spartak Kiev 8—20 (J—9); 
„Cupa cupelor" — feminin : TUS 
Metzingen — nr Tranjberg 10—14 

tehnic boxer al competiției I 
mai tehnie boxer al competi
ției. Nicolae Vînătoru a cîști- 
gat la puncte „finala" cu bul
garul Aleksandr BogomiL

Un meci foarte bun a reali
zat și greul Paul Golumbeanu, 
în compania iugoslavului Dra
gan Stoilkovici, dar, deși su
perior adversarului său, Go
lumbeanu a fost declarat învins 
la puncte (2—1). Ceilalți boxeri 
români calificați in finale, Tu- 
dorel Fîșie (pană) șl Valentin 
Mihai (mijlocie mică) au pier
dut partidele susținute cu M. 
Marinov (Bulgaria) șl, respec
tiv, F. Zulkarev (Bulgaria). Se
migreul Fedea Pamfil a pier
dut, în mod surprinzător, tntîl- 
nirea cu bulgarul Sanko Peev, 
adversar mai slab dectt repre
zentantul nostru.

Iată campionii balcanici, în 
ordinea celor 12 categorii : K. 
Ciolakov (Bulgaria), COSTIN 
STANCU (România), C- Himo- 
glu (Turcia), M. Marinov (Bul
garia), FLORIAN ȚÎRCOMNI- 
CU (România), S. Saribugday 
(Turcia), NICOLAE VÎNĂTORU 
(România), F. Zulkarev (Bulga
ria), ¥. Abdurahman (Turcia), 
A. Akyur&k (Turcia). D. Stoil
kovici (Iugoslavia), R. Dolenici 
(Iugoslavia).

zentativa noastră a fost de ne
învins. în afara apărării bine 
puse la punct, elevele antrenori
lor Eugen Bartha și Remus Dră- 
gănescu au jucat în atac pentru 
echipă, cu alte cuvinte pregătind 
și oferind pase jucătoarelor în 
stare să le concretizeze. Așa se 
explică faptul că Nlculina Sasu, 
Maria Tdrdk, Viorica Cojocărița 
și Zoran ca Ștefanovid (aceasta 
din urmă a înscris goluri pe 
contraatac într-o viteză de aler
gătoare pe 100 m și cu forța unei 
aruncătoare de suliță) au reali
zat goluri de mare frumusețe.

Să notăm, deci, că în palma
resul reprezentativei noastre a 
fost înscrisă © filă de referință 
șl, împreună cu Eugen Bartha, 
să reținem — așa cum ne-a măr
turisit reputatul tehnician — că 
greul abia începe : „După cum 
se știe — ne-a spus antrenorul 
principal al echipei — obiectivul 
nostru este abordarea cu succes 
a C.M. din 1981 și promovarea în 
grupa „A*. Desigur, dispunem fle 
o echipă care a Înregistrat mari 
progrese, pentru că altfel activi
tatea noastră, a tehnicienilor, nu 
s-ar putea justifica. Dar să nu 
uităm carențele pe care le maf 
manifestă echipa, concretizate în 
principal In fluctuațiile de la un 
joc la altul, urmare a unei In
suficiente —- dacă nu chiar slabe 
— pregătiri fizice și psihice. A- 
daptabilitatea la efort nu este În
că la nivelul cerut de tentativa 
repromovăril In elita mondială a 
handbalului feminin*.

Pentru a încheia (nu înainte de 
a aprecia întreaga echipă de ti
neret ca și pe tehnicienii care au 
pregătit-o, Constantin Popa șl 
Nicolae Marian, pentru buna evo
luție la Campionatul balcanic) 
să fim de acord cu ceea ce ne 
spunea Eugen Bartha în Încheie
rea discuției purtate : „Trebuie 
să muncim fără nid un fel de 
rabat, atît jucătoarele, cît șl noi, 
tehnicienii. Vom spune că handba
lul feminin românesc este cu a- 
devărat valoros numai dac* ne 
vom califica ta grupa „A* a 
Campionatului mondial*.

Ion GAVRILESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
(5—8); Sember — HC Basel 24—11 
(10—6) j „Cupa cupelor" — mas
culin : Atletica Madrid — Bure- 
vestnik Tbilisi 50—Zi (14—12) ; 
Drott Halmstad — Elektromos 
Budapesta 23—» Hl—9) : Metale- 
plastlka Sabac — SK Raap 34—19 
(18—6); St. Gall — Empor Ros- 
took 17—17 (6_ 8).

HOCHEI e Disputat la Tepllee, 
meciul internațional amical din
tre reprezentativele Cehoslovaciei 
și R.D. Germane s-a încheiat cu 
scorul de 12—1 (7—1, 3—0, 2—0) In 
favoarea gazdelor. « La Weiss- 
wasser, în Jocul formațiilor se
cunde : Cehoslovacia — R. D. 
German* 5—4 (1—2, 3—0, 1—1).

NATAȚIE e In „Cupa U.R.S.S.- 
la Hark®v, triplul cam plen ©Um
ple Vladimir Salnikov a cîștiffat 
proba de 400 na liber, cu timpul 
de 4:00,50 șl pe cea de 1500 m tn

Cupa campionilor

europeni la volei

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI ÎȘI PUN 
CANDIDATURA LA UN NOU TROFEU

Iarna trecutâ, datorită parti
cipării reprezentativelor țării 
noastre la turneele de califi
care pentru J.O., formațiile 
fruntașe n-au mai fost înscrise 
în competițiile europene. De
altfel, de la startul ediției pre
cedente au lipsit șl alte echipe 
de club valoroase, fie din a- 
celași motiv, fie pentru a nu 
se perturba programul de pre
gătire a loturilor olimpice res
pective. în acest sezon post- 
olimpic insă, toate forțele vo
leibaliștii continentale stat 
reprezentate atît in Cupa cam
pionilor cît și în Cupa cupelor. 
Să aruncăm astăzi o privire 
asupra principalei Întreceri a 
echipelor de club din Europa, 
în care va debuta, la sfîrșitul 
săptăminii, și campioana Româ
niei. formația masculină Dina
mo București. La cea de a 22-a 
ediție a competiției masculine 
s-au înscris 25 de echipe dintre 
care 18 au susținut in noiem
brie duble întiiniri în cadrul 
etapei I, iar celelalte 7 (Lev- 
ski Spartak Sofia, Dinam® 
București, Ț.S.K.A. Moscova, 
C.U.S. Torino — deținătoarea 
trofeului, Dukla Liberec, Ecza- 
cibasi Istanbul și N.M.K.T. 
Fieksamaen) au fost desemnate 
să intre din faza a doua, ale 
cărei duble întîlniri sînt pro
gramate Ia 13 sau 14 decem
brie (turul) 20 sau 21 decem
brie (returul).

în etapa I, nu s-au înregis
trat surprize, echipele favorite 
obținlnd in general ușor califi
carea : C.S. Veliko Grădiște 
(Iugoslavia) a eliminat pe Di
namo Tirana, MQnchen 1860, 
pe Hapoel Hamapil (Israel), 
Deltalloyd Amsterdam pe S.K. 
Lidingo (Suedia), Palia voie 
Catania pe Leixoes Matosinhos 
(Portugalia), V.C. Biel (Elve
ția), pe KFUM Volda (Norve
gia), Gwardia Wroclaw, pe O- 
limpiakos Pireu, Real Madrid 
pe Asnieres Sport (Franța) și

TURNEUL DE TENIS OE
în turul doi al concursului fe

minin de tenis de la Adelaida 
(Australia). Virginia Ruzici a eli
minat-© cu 5—2, 7—5 pe ameri
cana Sharon Walsh. Alte rezul
tate : Elizabeth Sayers — Mima 
Jausoveo 5—1, 6—3; Hanna Man- 
dlikova — Betsy Nagelsen 4—6, 
6—2, 6—3 ; Rosemary Casals —
Christine Calleja 3—6, 5—3, 6—3;

FESTIVITATEA Of ÎNCHIDERE 
Șahista româncă Dana Nu|u,

LA VALETTA, 9 (Agerpres). 
In capitala Maltei, La Valetta, a 
avut loo festivitatea de închidere 
a Olimpiadei de șah, care timp 
de două săptămîni a reunit pes
te 120 de echipe masculine șl fe
minine din toate continentele. 
Participanții au fost felicitați de 
ministrul pentru problemele spor
tului din Malta, Lorry Sânt, care 
a subliniat importanța, contacte
lor sportive in dezvoltarea cola
borării și înțelegerii între popoare. 
O scurtă alocuțiune a rostit, de 
asemenea, președintele F.I.D.E„ 
marele maestru islandez Fridrich 
Olafsson.

In continuare au fost în minate 
medaliile și cupele echipelor cla
sate pe primele trei locuri : 
U R.S.S., Ungaria și Iugoslavia la 
masculin; U.R.S.S., Ungaria șt 
Polonia — la feminin. Au fost a- 
trlbuite, de asemena. medalii de 
aur, argint și bronz ‘primelor trei 
clasate la fiecare masă, printre 
laureatele turneului feminin nu- 
mărîndu-se și șahista româncă 
Dana Nuțu, care a obținut cel 
mai bun rezultat la masa a treia, 
urmat* de Maria Porubski (Un-

15:40,31. Alte rezultate : 200 m
spate — Cemonov 2:04,59 ; 100 m 
spate — Kuznețov 58,22 ; feminin: 
100 m liber — Natalia Strunikova 
53,34 ; 200 m bras — Svetlana 
Varganova 2:38,05 ; 100 m bras — 
Elvira Vasilkova 1:12,79. « „Cupa 
campionilor europeni “ la polo a 
fost cucerită de echipa iugoslavă 
Jug Dubrovnik, care, în turneul 
final al competiției desfășurat la 
Kupari (Iugoslavia), a totalizat 4 
puncte. Pe locul doi, cu același 
număr de puncte, dar cu un gol
averaj inferior, s-a clasat for
mația Spandau Berlinul Occiden
tal, urmată de Vasas Budapesta 
— 3 p șl Ethnikos Pireu — 1 p.

PATINAJ a Concursul interna
țional de viteză (sprinteri), des
fășurat la Rari Marx Stadt, a 
fost clștlgat la masculin de pati
natorul sovietic Serghei Slebnikov 

V.C. Ruisbroek (Belgia) p« 
Gladsaxe Copenhaga.

Pentru optimi, tabloul ‘U.CJE. 
Indică următoarele Întâlniri : 
Dinamo București — Levskl 
SpariaX. Sofia, S.C. Veliko Gră
diște — Miinchen 1860, Hon- 
red Budapesta — Ț.S.K-A. 
Moscova, C.UJS. Torino — 
Deltalloyd Amsterdam, PaUa- 
volo Catania — V.C. Bici, 
Gwardia Wroclaw — Dukla 
Liberee, Real Madrid — Exza- 
eibasl Istanbul șl V.C. Ruls- 
broek — NMKY Pleksamaen. 
In această fază a competiției 
două slrtt lntilntrUe care rețin 
In mod deosebit atenția : Dl- 
oamo București — Levski Spar
tak Sofia și Gwardia Wroclaw 
— Dukla Liberee. în toate a- 
ceste echipe figurează mulți 
jucători din reprezentativele 
naționala respective participan
te în vară la J.O. : Oros, Du- 
mănoiu, Stolan, Enescu, Căta- 
Chițlga Gîrleanu (Dinamo), 
Iliev, Anghelov, Todorov. Sto- 
ianov (Levski Spartak), Jaros, 
Lasko, K1 os (Gwardia), Tomas. 
Lenert (Dukla).

Pentru dlnamovlștH bucu
re jtenl dubla Intîlnlre cu cam
pionii Bulgariei reprezintă, fă
ră îndoială, un test dificil, a- 
vînd in vedere progresul În
semnat pe care l-a făcut ta 
acest an voleiul masculin bul
gar, medaliat cu argint la J.O. 
de la Moscova. Totdși, echipa 
pregătită de Wiliam Schreiber 
deține, după părerea noastră.

UN CLASAMENT MONDIAL AL TENISULUI ’80
NEW YORK, 9 (Agerpreff). 

Tradiționala anchetă organizată 
de revista american* de speciali
tate „Tennis Magazine* a desem
nat-© pe campioana american* 
Chris Evert-Lloyd drept cea mal 
bună jucătoare din lume în »- 
nul 1980. Pe locurile următoare 
au fost clasate Tracy Austin, 
Evonne Gooiageng, Martina Na
vratilova, Hanna Mandllkova, An-

LA ADELAIDA (Australia)
Wendy Turnbull — Diane Morri
son 6—3, 6—4 ; Sue Barker — 
Elizabeth Little 6—2, 6—3 ; Betty 
Stove — Cathy Griffiths 7—4, 
6—3 ; Pam Shriver — Lindsay 
Morse 6—4, 7—5 ; Marta Pinte-
reva — Brenda Remflton 1—5, 
5—4, 5—2 ; Ann© Klyomura —
Karen Gulley 6—1, 6—5.

A OLIMPIADE! 01 $A» 
printre laureatele Întrecerii
garia) și Tereza Stadler (Iugo
slavia). La prima mas*. în con
cursul feminin, cel mal bun re
zultat a fast realizat de campioa
na mondială Maia Clburdanidze 
(UJl^^.) — cu 11,5 puncte din 
13 partide jucate și ceJ mai înalt 
procentaj — 88,46 la sută pe în
treaga Olimpiadă.

Din echipa masculin* a UJT.S^S.» 
cei mal bun rezultat l-a obținut 
tînărul mare maestru de 17 ani 
Gări Kasparov — 9,5 din 12 par
tide, iar campionul mondial Ana
toli Karpov, care a jucat la pri
ma masă, a realizat 9 puncte din 
12 partide

Tot din La Valetta ©e anunță 
că Fede^iția internațională de 
șah (F.LD.E) a decis ca finala 
turneului pretendențllor la titlul 
mondial de șah dintre marii 
maeștri Robert Htlbner și Vik
tor K orcinol, să înceapă la 29 
decembrie ta localiitatea italian* 
Merano. învingătorul acestui 
med n va întUnl anul viitor 
pe actualul campion al lumii 
marele maestru sovietic Anatoli 
Karpov.

— 156,895 p, urmat de ©©echipierul 
său Kozlov — 158,480 p șl Vetter 
(R.D. Germană) — 158,840 p. In 
competiția feminin*, victoria a 
revenit Christel Rothen burger 
(R.D. Germană), cu 175,455 p. Cl- 
teva rezultate, la feminin : 500 m
— Rothenburger 42,62 ; 1000 m — 
Rothenburger 1:28,82 ; masculin : 
1005 m — Slebnikov 1:18,42.

RUGBY a La Londra s-a dis
putat meciul dintre echipa An
gliei și selecționata secundă a 
Irlandei. Gazdele au obținut vic
toria cu 18—15 (9—4), prin punc
tele realizate de Bushell (4 lo
vituri de pedeaps* și o transfor
mare) și Boyle (un eseu).

TENIS DE MASA a La Helsinki, 
în grupa B a „Cupei Ligii euro
pene", echipa Finlandei a între
cut cu 6—1 formația Luxembur
gului. în clasament, după trei e- 
tape, conduc selecționatele Pole- 
nlel șl Finlandei, cu cite 6 p. ur
mate de Bulgaria — 4 p. 

o șansă in plus față de adver
sara sa, datorată experienței 
internaționale superioare, omo
genității sextetului de bază șl 
randamentului constant bun la 
fileu al dinamoviștilor. Să ve
dem cum vor fi valorificate a- 
eeste atuuri duminică la Sofia 
și peste încă o săptămină la 
București. Campionii noștri, 
care au pregătit debutul in 
C.C.E. participînd la tradițio
nalul turneu din R.D. Germa
nă (unde au realizat jocuri da 
nivel ridicat), se arătau încre
zători în capacitatea lor de a 
obține o performanță de pres
tigiu ta această ediție a C.CJt 
.Este absolut normal să ajun
gem tn turneul final, în care 
am avea un singur adversar 
de învins — pe Ț.S.K.A. Mos
cova — pentru a cuceri tro
feul, ne declara Mircea Tuto- 
van. La altcineva n-avem cum 
să pierdem". Intr-adevăr, Di
namo are acum toate motivele 
să creadă In șansa ei.

In competiția similară femi
nină s-au înscris 23 de echipe^ 
dar nu și campioana română. 
Printre favoritele ediției a 
XXI-a se numără : Uralocik* 
Sverdlovsk, care a dat majo
ritatea jucătoarelor lotului o- 
limpic sovietic, Slavia Bratisla
va (deținătoarea trofeului), 
Traktor Schwerin, Levski Spar
tak Sofia, NIM-SE Budapest» 
și Plomien Milowice —- S 
wiec

Aurelian BREBEANU

drea Jaeger, Billie Jean King. 
Wepdy Turnbull, Virginia Ruzid 
(România) r Kathy Jordan etc.

In clasamentul masculin, pe pri
mul loc se află tenismanul sue
dez Bjorn Borg, urmat de John 
McEnroe, Jimmy Connors, Ivan 
Lendl, Guillermo Vilas șl Gene 
Mayer.

PftOGRAMUL TURNEULUI \ 
„EL MUNDIALITO”

Anul fotbalistic intemațiouLo^ se 
încheie cu un turneu inedit „El 
Mundialito*, care va reuni la 
Montevideo pe cîștigătoarele cam-> 
pionatulULi mondial de-a lungul a- 
nilor, echipele Braziliei (învingă
toare în 1958, 1962 și 1970), Ita
liei (1934, 1938), Uruguay ului
(1930, 1950). R.F. Germania (1954,

■1974), Argentinei (1978) și O- 
landei. Fxîhipa Olandei, de dou* 
ori finalistă, o înlocuiește pe cea 
a Angliei (campioană în 1966) 
oare a declinat invitația. Compe
tiția, organizată cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de la înfiin
țarea C.M., se va desfășura între 
30 decembrie 1980 șl 11 ianuarie 
1981, după următorul program : 
30 decembrie : Uruguay — Olan
da ; 1 ianuarie : Argentina —
R.F. Germania ; 3 ianuarie : U- 
ruguay — Italia ; 4 ianuarie î 
Argentina — Brazilia; 6 ianuarie : 
Olanda — Italia ; 7 ianuarie : 
R.F Germania — Brazilia. Finala 
(10 sau 11 Ianuarie), va opune pe 
cîștigătoarele celor două grupe.

BRAZfLIENH AU JUCAT 
ÎN ITALIA

O selecționată a Braziliei, care 
se află în turneu în Europa, a 
susținut un meci la Udine în 
compania unei combinate a clu
burilor italiene. Fotbaliștii brazi
lieni au terminat învingători cu
2— 1 (1—0). Au marcat Adao (din 
11 m), șl Zico, cu 6 minute 
înaintea fluierului final. Pentru 
gazde a Înscris Fanna. întîlnirea 
s-a disputat pe un timp nefavo
rabil (terenul Înghețat) în pre
zența a peste 20 000 de spectatori. 
Selecționata Braziliei a aliniat 
următoarea formație : ftaul — 
Leandro, Luis Pereira, Wagner, 
Paolo Cezar, Lima, Washington. 
Alfonsinho, Adao, Zico, Marc© 
Antonio.

CIȘTIGÂTOAREA „CUPEI 
CUPELOR AFRICII-

La Kinshasa, în meci retur al 
finalei „Cupei Cupelor' Africii", 
echipa Mazembe (Zair) a între
cut cu 1—0 (0—0) formația Sport 
Abidjan (Coasta de Fildeș). în
vingători și în primul joc (scor
3— 1), fotbaliștii de la Mazemb© 
au intrat în posesia trofeului.

IN PRELIMINARIILE C.M.
a în meci pentru preliminariile 

C.M. disputat Ja Lagos, selecțio
natele Nigeriei și Tanzaniei au ter
minat La egalitate : l—1 (1—o».

a tn zona europeană (gr. 7) 
meciul dintre Malta și Polonia de 
la La Valetta a fost întrerupt în 
min. 77, cînd scorul era 2—0 fO—0) 
în favoarea formației poloneze
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