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Pentru începători fi performeri

AMENAJĂRI PE PÎRTIILE DE SCHI
DIN POIANA BRAȘOV

GIMNAȘTI ROMANI 
ÎN ANGLIA

Joi 11 decembrie 1930

Atac al echipei 
„23 August". In 
te, in fața porții

noastre in 
echipament 
poloneze

meciul de aseara, de pe patinoarul 
de culoare deschisă, Costea și Axin- 

Foto: Ion MIHĂICA

După verificările și reparațiile din 
urcare funcționează din plin acum

vara, mijloacele mecanice de 
iarna. Foto : Dragoș NEAGU

Ieri au plecat spre Londra 
două gimnaste și doi gimnaști 
români care vor participa sîm- 
bătă la un turneu internațio
nal în capitala Angliei. Au fă
cut deplasarea Emilia 
Marilena 
re Marta 
Aurelian
Odorhean 
șariu).

Eberle,
Vlădărău (antrenoa- 
Karoly), precum și 

Georgescu și Dan 
(antrenor Vasile Co

IN DIVIZIA „A“11

DE VOLEI: DINAMO

Frumoasă victorie a EiocEieișliîor noștri

în primul meci internațional al sezonului

ROMÂNIA - POLONIA 3-2
Azi, de la ora 17,30, partida revanșă

■■ llllș
«■Six

CALCULATORUL- 3-0
Campioana țării la volei 

masculin, Dinamo București, 
și-a susținut aseară, în devans, 
partida din etapa a 6-a a cam
pionatului cu Calculatorul 
București, dat- fiind faptul că 
miine va pleca la Sofia pen
tru meciul de debut in C.C.E. 
cu Levski Spartak, meci pro
gramat duminică seara.

Cum era de așteptat, dir.a- 
moviștii au cîștigat partida, 
desfășurată in sala Olimpia, 
cu 3—0 (4, 7, 8), tiindu-le ne
cesare numai 57 de minute. Am 
remarcat în acest joc servici
ile foarte puternice ale lui 
Tutovan (singurul care a fost 
menținut în teren tot timpul), 
Arbitri : C. Murgulescu și V. 
Voicu, din București (M. V.).

public mai puțin numeros 
la derbyurile campiona- 
național (2 000 de specta- 
dar foarte cald, a întîm- 
aseară, pe patinoarul „23 

din Capitală, selecțio-

Un 
decît 
tului 
tori), 
pinat 
August' 
nata noastră de hochei la pri
ma sa apariție din acest sezon. 
Și speranțele acestor fideli iu
bitori ai hocheiului n-au fost 
înșelate : intilnind puternica 
selecționată a Poloniei, echipa 
României a jucat foarte bine, 
obținind o frumoasă victorie cu 
3—2 (2—0, 1—1. 0—1), la capă
tul unui meci dinamic și pal
pitant. Jucătorii români ne-au 
plăcut prin viteză și precizie in 
pase, realizînd pe acest fond 
joc combinativ, abundent 
execuții tehnice de efect, 
care și-au surprins deseori 
dutabilul adversar. în special 
cu prima și a doua garnitură, 
echipa română a avut pronun
țate perioada de dominare și, 
dacă ar fi fost mai atentă la

un 
in 
cu 

re-

fl putut înscrie

Hotelurile și vilele, frumuse
țea peisajului, clima extrem de 
plăcută au făcut din ~ 

una dintre i 
stațiuni 
bate la 

Postăvriul. și-a

Poiana 
cele mai 
montane, 
ușă, 

i Și

Brașov 
solicitate
Cum iarna 
sus, 
blana albă de nea, am vrut, 
pentru iubitorii schiului și nu 
numai pentru ei, să aflăm ce 
s-a întreprins în această vară 
pentru reamenajarea și pune
rea la punct a pîrtiilor de schi. 
Zilele trecute, însoțiți de fostul 
schior de performanță, Nicolae 
Iovici, șeful compartimentului 
pîrtii-schi din cadrul S.T.C. 

Brașov, am urcat la Cristianul 
Mare vrînd să vedem, la fața 
locului, ceea ce s-a realizat. 
„Pirtia Lupului", una dintre ce
le mai apreciate din Europa 
pentru gradul de dificultate și 
frumusețea ei, avea nevoie de 
urgente refaceri, mai ales în 
unele porțiuni dificile, reco
mandate de forul nostru de 
specialitate si de reprezentanți 
ai F.I.S.

Interlocutorul nostru ne-a ex
plicat. iar noi am constatat : la 
„S“-ul mic pirtia a fost du
blată, permițind acum o viteză 
mai mare, în Poiana Lupului 
au fost dizlocate 
virful „Poieniței" 
posibilitatea de a 
in condiții dintre 
ne, în probele de cobcrîre fe
mei și slalom uriaș bărbați ; 
configurația „Traverseului" a 
fost complet schimbată, permi- 
țîndu-se ca la mare viteză să

iar 
pus

stinci, iar in 
a fost creată 
se da startul, 
cele mai bu-

VINERI,
DIN NOU BOX
ÎN CAPITALĂ

din nou o interesantăVineri,
ga ă de box in Capitală... Echi
pa clubului Steaua, din care 
nu vor lipsi D. Schiopu, Gh. 
Govici, D. Radu, T. Cucu, Fl. 
Livadaru. M. Niculescu, V, 
Gîrgavu, M. Culincac și I Cer
nut, va primi vizita puternicei 
formații maghiare Honved Bu
dapesta Gala va avea loc în 
sala UREMOAS, cu începere de 
la ora ÎS.

se execute două viraje ; „S“-ul 
mare, care constituie un risc, 
a fost lărgit la 30 m, eliminîn- 
du-se astfel orice pericol de 
accident, intrarea în această 
porțiune a fost radical modifi
cată. Deci lucruri bune despre 
pîrtia Lupului...

Pirtia de slalom de „sub te
leferic” se prezintă acum ex-

Paul 1OVAN
(Continuare in pag. 2-3)

I
Raid de

sezon

i

ANTRENORII, PRIMII COMENTATORI 
DESPRE PLUSURILE $1 MINUSURILE 

CAMP10NAUUI DE EOEDAL
In pagina a 3-a a ziarului nostru de azi continuăm pu

blicarea răspunsurilor antrenorilor echipelor divizionare „A", 
privitoare la minusurile și plusurile activității competiționale 
in anul care se incheie.

Incercind să sintetizăm părerile celor 18 tehnicieni 
au răspuns la anchetă, publicăm și concluziile pe baza 
niilor exprimate.

»

care 
opi-

Totodată, reamintim cititorilor noștri că așteptăm și 
îg partea lor păreri in legătură cu temele puse in discuție, 
sî Ei ne pot scrie pe adresa redacției, mentionind pe plic 

„FOTBAL 80/81".

din

finalizare, ea ar . 
încă 2—3 goluri.

Meciul a debutat favorabil 
jucătorilor noștri care, în min. 
9, au deschis scorul prin Ca- 
zacu, supunîndu-1 in continua
re pe excelentul portar Lu- 
kaszka unui adevărat „bombar
dament”. în replică, oaspeții 
au o bară și, în min. 12, o o- 
cazie rarisimă de a egala. în 
min. 19 însă, Kokoszka este e- 
liminat și echipa noastră fruc
tifică superioritatea numerică 
mareînd prin Axinie : 2—0. în 
a doua parte a meciului, se 
luptă mult dar fazele de poartă 
sînt mai puține. Fiecare echipă 
mai înscrie cite un gol, polo
nezii prin Chowaniecz (min. 
27), iar hocheiștii noștri prin 
Tureanu (miri, 29). La scorul 
de 3—1, echipa română are o 
suită de ocazii în min. 32 și 
33. în ultima parte, jucătorii 
noștri plătesc tribut unei pre
mature relaxări și Kokoszka 
reduce scorul mareînd din a- 
propiere (min- 49). în ultimele 
14 secunde oaspeții au superio
ritate numerică de 5 
nu reușesc egalarea.

Au condus corect 
Laszlo Schell, Victor 
Bela Tejfalusi din R, 
gară.

Azi, de Ia ora 17,30, se dis
pută partida revanșă.

Călin ANTONESCU

la 3 dar
arbitrii

Zsitva si
. P. Un-

Aseară, la Galați, e- 
chipa de tineret a Româ
niei la hochei a învins 
selecționata similară a 
Poloniei cu 3—2.

(Citiți amănunte în 
pag. a 4-a)

A NINS SI PENTRU... MAGAZINELE Dt MATERIALE SI ECHIPAMENT SPORTIV ?
A nins din abundență, zăpada 

s-a așternut intr-un strat con
sistent în toate regiunile țării. 
Așadar, iarna și-a intrat pe de
plin în drepturi și, odată cu 
ea, sporturile specifice acestui 
sezon.

La... chemarea zăpezii, am 
pornit să vedem dacă a „nins” 
și in magazinele specializate în 
desfacerea materialului și echi
pamentului sportiv și, pentru 
urgență, am vizitat citeva uni
tăți din Capitală. Primul popas, 
la magazinul „Alpin", apoi la 
„Cabana", „Magazinul sportivi
lor", „Olimpic", la raionul sport 
al supermagazinuiui „Victoria" 
și la „Sport, turism, camping", 
de pe bd. „1 Mai”. O primă 
constatare generală, îmbucură
toare, este că — spre deosebire 
de anul trecut — diriguitorii 
comerțului bucureștean nu au 
așteptat să se instaleze mai întîi 
iarna și apoi să aprovizioneze u- 
nitățile de profil cu materialele 
și echipamentele necesare sezo
nului alb. Se găsesc schiuri, 
mereu mai frumoase (și, spe
răm, mai durabile) produse la 
Reghin, ghete cu patine, sănii, 
precum și cantități suficiente 
de confecții și tricotaje pentru 
sporturile de iarnă. Se mențină 
pe aceeași linie magazinul „Al
pin", în care interesul și hărni
cia colectivului de aici (respon
sabil Gli. Badea) se materiali
zează în gama variată 
duse, ceea ce explică și 
de cumpărători mari 
Evident, lucruri bune

spune despre fiecare dintre u- 
nitățile vizitate.

Totuși, am văzut că și în a- 
cest an se mențin niște lip
suri mai vechi în ceea ce pri
vește aprovizionarea eu unele 
sortimente sau mărimi solici
tate de cumpărători. Așa, de 
exemplu, este cazul schiurilor 
pentru copii, pe care le-am gă
sit doar la „Alpin” și — numai 
două perechi — la „Victoria”, 
în rest, răspunsul vînzâtorilor 
a fost invariabil „Nu ni s-au 
adus" sau „Nu știm' cînd vom 
primi". O situație similară și

in ceea ce privește ghetele cu 
patine și ghetele de schi pen
tru vîrstele mici. N-am mai în- 
tîlnit nicăieri atît de practicele 
săniuțe pliante, ușor de trans
portat în excursii sau... în cău
tarea derdelușurilor, după cum 
nu înțelegem de ce s-a renun
țat la binecunoscutele patine 
cu cheie. în acest ultim caz 
trebuie arătat că o pereche de 
ghete cu patine nu poate fi 
folosită mai mult de un sezon, 
copiii fiind în creștere. Și a- 
atunciv?„. Dar, nici ghete cu 
patine nu se găsesc pentru

de pro- 
afluența 
și mici.

se pot

La magazinul „Alpin”, o vitrină bogată, îmbietoare și, ceea ce 
este mai important, cu produse care se găsesc si in rafturi.

Foto : Vasile BAGEAC

toate mărimile, cei mici — pri
mii amatori de gheață — sînt, 
din nou, uitați. Un exemplu, 
din multe altele, la „Sport, tu
rism, camping".

O problemă care ține de buna 
organizare a comerțului o con
stituie expunerea confecțiilor 
(costume de schi. hanorace, 
bluze ș.a.), ceea ce îngreunează 
alegerea. Pe stative. în spațiile 
existente, aglomerarea de măr
furi din același sortiment _ și 
măsură nu inspiră pe cumpără
tor. Dimpotrivă. Sugerăm o 
etalare mai sugestivă, mai a- 
tractivă, expunîndu-se cite un 
model din tot ce dispune ma
gazinul, problema măsurii ur- 
mînd să fie rezolvată la cere
rea solicitantului. Sugestia vi
zează magazinele „Cabana", 
„Olimpic”, „Magazinul sportivi
lor" și chiar „Alpin". Credem 
de asemenea că pentru un ma
gazin ca „Victoria” spațiul hă
răzit sportului este departe de 
importanța și utilitatea 
care le merită. Cu citeva cîr- 
lige de pescuit și termose, cu 
citeva perechi de schiuri și spir- 
tiere nu se poate spune că 
face comerț cu echipament 
material sportiv, indiferent 
anotimp.

Raidul nostru va continua, 
București ca și m alte orașe, 
pe la cunoștințe mai vechi sau 
mai noi...

pe

in

Mircea COSTEA 
Emanuel FANTANEANU



i EXCURSIONIȘTI Șl „PANTOFARI • ••
I Patru zile de concurs, o singură conch

I Unii sorb din tăria muntelui, alții din „tăria" adusă de-acasă ÎN SCRIMA TÎNĂRĂ, ECHILIBRU

I

la 
Brazi" 

Vi- 
nimic 

in cabana 
reporterul 
pe la 

ți un

Sfirșit de săptămină^ 
cabana „Valea cu 
din masivul Bucegi... 
neri după-amiază, 
deosebit. Sosește 
amintită doar 
sportiv. După el. 
16. se stirnește 
de viscol. Un timp, dă 
coaie Cotei 1500.
sistă, izbește in uși,
să nu reușește să sperie 
nici pe copiii tehnicienilor 
de la stația meteo : „Face 
pe grozavul, dar se oprește 
la minus 16 grade, iar stra- 

nu e mai 
Oricum, 

școală cu 
de supă- 
prăvălește

ora 
pui 
tir- 
In- 
in-

I
I
I
I

I

* 
I

I
I

I

tul de zăpadă 
mare de 40 cm. 
mîine mergem la 
schiurile". Negru 
rare, viscolul se 
spre Sinaia...

★
Așadar, singurul „turist", 

vineri, la cabana „Valea cu 
Brazi", reporterul sportiv. A 
doua zi dimineață, soare 
strălucitor pe toată Valea 
Prahovei. Primul grup care 
urcă la Cota 1500 este con
dus de profesorul de edu
cație fizică Traian Bordea. 
Fete, băieți, majoritatea stu- 
denți bucureșteni. Drumul 
a fost greu, soarele n-a 
alungat incă gerul, cabanie
rul Tudor Nicolae — de 23 
de ani pe munte — e gata 
de mult cu ceaiul fierbinte. 
La ora 9,30 își face apariția 
la ușa cabanei un băiat fi
rav, la prima vedere. Poar
tă in spate un uriaș rucsac 
eu ramă de metal, se opreș
te lingă cămin, salută in 
dreapta și in stingă precum 
pugiliștii in ring, după care 
se eliberează de povara din 
spate : 37 kg de pitoane,
corzi, cirlige etc. • Alpi
nist, desigur 7 • Alpinist la 
sfîrșit de săptămină • No
roc cu telecabina • Vă 
referiți Ia greutatea mate
rialelor ? Am venit din Și- 
naia pe jos. Noi nu sîntem 
„pantofari". • Care „noi" 
și care „pantofari" ? • Eu, 
Jeannot Sîrbu, mecanic la 
Ciclop Militari, și prietenii 
pe care îi aștept să vină, 
adică Șerban Burețea, Ma- ’ 
rin Rădoi, tot mecanici, dar 
la TAROM. „Pantofari" le 
spunem celor care vin în 
masiv ca la oraș. In ținută 
aproape de stradă, ocolind 
mișcarea, efortul, întrecerea 
cu tine

seul „Sfinta Ana". Păreau 
grăbiți să învingă muntele, 
să-și verifice forțele, tăria 
sufletească. Au plecat tă
cuți. salutînd din nou, mu
tește, ca boxerii, spre sur
prinderea „cabanei", care 
între timp se 
fost primii și 
vărați sportivi 
văzut — timp 
— la cabana
Brazi" ! Ba, nu !■ Sîmbătă 
s-a mai oprit in ușa caba
nei un tinăr cu schiurile. In 
rest, „pietoni pe Valea 
Prahovei" : autobuz pînă la 
gară, 
naia.
Cota
„pantofari', 
nărui alpinist. Fete cu cisme 
cu toc, grupuri purtînd in

vară, revenind în 
Merlot, Aligotâ,

stoluri 
Caber-

I

însuți, cu muntele.
★

aproape o oră au 
ceilalți doi tineri.

După 
venit ți 
S-au odihnit un timp, apoi 
au plecat să escaladeze tra-

,cabanei", 
umpluse. Au 
ultimii ade- 

pe care i-am 
de trei zile 
„Valea cu

accelerat pînă la Si- 
telecabină pînă la 

2000. Majoritatea, 
l“, cum spunea ti

„Valea cu Brazi"
brațe toate mărcile de case- 
tofoane din lume ! Nici ți
nui măcar cu un băț de 
schi in mină. In schimb, 
cu rucsacuri pline cu me
rinde. Grupul A.S.E. — Po
litehnica București, barem, 
a bătut toate recordurile in 
abundența și varietatea ali
mentelor aduse de acasă. 
Și ce se mai pregătise bă- 
trinul cabanier Tudor Ni
colae ! Fostul schior avea 
pe plită și in magazie muș- 
chiuleț, tocăniță, caltaboș, 
trei feluri de tobă, cotlete, 
pastramă, ciorbă fierbinte, 
mămăliguță cu unt și brin- 
ză de burduf, prăjituri etc. 
Din voluminoșii saci, pur- 
tați cu greu in spinare pină 
in masivul Bucegi. ieșeau 
însă la vedere, umplînd me
sele, grămezi de conser
ve, sticle cu „Valea Călugă
rească" (numai Mircea a 
scos cinci), vodcă, coniac, 
salam, chiar piftie etc. Și 
grupurile continuau să so
sească, să reverse pe mese 
saci de alimente. Nu era 
vorba de bani, de diferență 
de preț, sau de economie. 
Zburau sutele spre bar ca 
rindunelele după o ploaie

de 
cu .
net și alte soiuri de viță. 
De dimineață și pînă noap
tea tîrziu, nimeni nu a des
chis măcar ușa să vadă cum 
e afară. Exceptînd. bineîn
țeles, intervențiile cabanie
rului pentru aerisire, pentru 
a scoate fumul gros de ți
gară din încăpere. Deci, 
șuete, tabinet, disco, iar a 
doua zi spre Babele, că 
excursie înseamnă „efort"...

★
Pe la două noaptea, a 

venit Constantin Stoica, e- 
lectrocartist la „Mecani
că fină Sinaia". Tînă- 
rul salvamontist era în 
patrulare, adică își termina
se schimbul la întreprinde
re, iar acum, in timpul li
ber, străbătea piftiile dintre 
cabane, gata să intervină 
acolo unde pîndea impru
dența. A scos un leu, a 
băut un ceai, și, după două 
minute, visa frumos, vîrît 
în sacul de dormit așezat 
pe podea, din care se ve
dea doar antena aparatului 
de recepție-emisie, legătura 
lui cu ce se intîmpla pe 
munte.

Duminică, aceeași rău în
țeleasă „atmosferă plăcută" 
de cabană. Telecabină, po
pas la Cota 1500, fnincare și 
„Ce vin ne recomanzi. nea 
Nicule ?“. Nici un tinăr cu 
schiuri (centrul pentru în
chirierea materialelor spor
tive de la „Montana" era 
închis). Pe alte pîrtii, da : 
au urcat pe schiuri tineri și 
virstnici din Ploiești, Bucu
rești, Sinaia. „Pantofarii" 
au stat din nou după cup
tor, oblojindu-și rosăturile 
făcute de cismulițe, pe 
mica și singura distanță 
parcursă pe jos, de la Cota 
1400, la 1500 !...

*
„TINERI ȘI VIRSTNICI, 

CABANELE VA AȘTEAP
TĂ !", anunță mereu ofici
ile de turism. O invitație 
care ar trebui luată in sea
mă și de asociațiile sporti
ve din școli, întreprinderi 
ți instituții, care au po
sibilitatea să organizeze 
excursii, pe munte, cu asi
gurarea echipamentului
pentru schiat și săniuș, 
cu program de , întreceri 
pentru începători și a- 
vansați, în cadrul „Dacia- 
dei“. care așteaptă mii și 
mii de practicanți ai spor
turilor de iarnă.

Vasile TOFAN

i
1

DATORAT UNOR TALENTE
Ultima competiție de scrimă 

a anului, campionatul național 
pentru tineret, confirmă faptul 
că și în această disciplină o- 
limpică mișcarea noastră spor
tivă dispune de multe talente 
autentice.

Cunoșteam posibilitățile de 
exprimare ale unor tineri scri- 
meri, situați constant pe po
ziții de frunte în întrecerile 
din ultimii ani. La floretă, de 
pildă, Zsolt Husti, Nicolae 
Iile, Sorin Roca și Fernando 
Bucur au fost și la Satu Mare 
cei care au animat proba, în- 

. tr-o dispută de excelentă cali-

culescu, una din revelațiile 
probei, iată, după Reca Lazar, 
antrenorii de la Tractorul Bra
șov și în speță Șerban Vlad, 
ne oferă încă o surpriză plă
cută. Am regretat absența Eli- 
sabetei Guzganu, a cărei evo
luție ar fi dat, foarte proba
bil, un și mai . mare dinamism 
disputei floretistelor, iar cla
samentului o altă configurație.

în proba de spadă. Nițu, s-a 
dovedit a fi un mai subtil 
strateg decît principalii săi ur
măritori Tunaru, F. Nicolae, 
Ene și Buzan. Ultimul, care a 
avut un sezon foarte bogat în

Două dintre finalistele probei individuale feminine de floretă, 
Rozalia Oros (in stingă), campioană republicană de tineret pe 
anul 1980 ți Gabriela Beca, principala sa adversară...

Foto : Ion MIHAICA

tate, punctată de grija pentru 
acurateță tehnică și de fante
zia specifică celei mai sub
tile dintre probele de scrimă. 
Pînă la urmă, Husti și-a a- 
propriat titlul, dar oricare din
tre ceilalți trei enumerați mai 
sus ar fi putut deveni campioni.

Observații asemănătoare și în 
cazul floretei feminine. Roza
lia Oros a mai trecut o pro
bă de maturizare, Împreună cu 
învinsa sa, de o mare ambi
ție, Gabriela Beca, în timp ce 
Gabriela Betuker, după un... 
recul nedorit, iată demonstrea
ză, că, treptat, tinde să rede
vină sportiva care s-a impus 
pină și în lotul senioarelor. 
Sigur, ne-am fi așteptat la mai 
mult din partea Otiliei Hoch
dorf er, bună tehniciană, dar 
prea labilă psihic (domeniu în 
care se impune ca antrenorii 
să insiste și mai mult) și Cai
lei Ruparcsics, sub tenacitatea 
ei caracteristică, capitol la ca
re a fost depășită de Anca Ni-

...prezențe spectaculoase, ates
tă că rămine cel mai bun pro
dus al scrimei de perspectivă, 
din Tg. Mureș.

în ceea ce privește sabia, 
FI. Păunescu, care se impuse
se relativ ușor, nu de mult, 
și în „Cupa României", a avut 
de data aceasta de înfruntat 
o adevărată „echipă" de tră
gători, celor din Slobozia, Sto- 
ian — Filipoiu, alăturîndu-li-se 
foștii săi colegi de club, de la 
Progresul, Chiculiță — Moca- 
nu. Și lingă toți aceștia, un 
reprezentant al Tractorului, V. 
Szabo, o nouă descoperire a 
antrenorilor M. Ticușan — L. 
Rohoni Numai calmul imper
turbabil și plusul de experien
ță l-au adus pe FI. Păunescu 
în postura — meritată 
campion, dar la o 
numai două... tușe 
ian !
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• LA IAȘI s-a desfășurat 
cea de-a IX-a ediție a „Cen
turii Moldovei" la box, la ca
re au participat numeroși pu- 
giliști din mal multe orașe ale 
țării. Printre cîștigători s-au 
numărat : p. Nedelcu (Nico- 
lina Iași) — la juniori cat. 57 
kg, C. Onu (Prahova Ploiești) 
— juniori cat. 71 kg, V. Cio- 
banu (Ceahlăul P. Neamț) — 
seniori — cat. 61 kg și C. Ba
dea (Nlcolina) — seniori cat. 
81 kg. • APROAPE 500 DE 
ȘAHIȘTI din Tg. Mureș par
ticipă la un concurs... mara
ton, „Cupa Poligrafia" — edi
ția a Vil-a — care se va în
cheia peste două luni. Cele 45 
de echipe evoluează 
grupe valorice, cele 
ne, după trei runde, 
A — Metalotehnica 
B — înfrățirea 5 p, _ _
IMATEX n 6 p șl gr. D — 
înfrățirea II 6 p. • „CUPA 
GLORIA" la rugby, competi
ție organizată de A. S. Gloria 
București, a fost cîștlgată, 
după meciuri atractive, de 
către formația Grlvița Roșie. 
Pe locurile 2—3 s-au clasat : 
Gloria șl Sportul studențesc. 
Ediția a doua a competiției 
va avea loc în august 1981.
• IN SALA SPORTURILOR 
din Deva a avut loc un con
curs demonstrativ la tir cu 
arcul, după care numeroși ti
neri prezențl ta tribune au 
fost invitați ta fața panouri
lor de tragere. Unii dintre el. 
cum stat Al. Crișan, V. San
dor. D. Mlron șl alții, au re
ușit să se remarce chiar la 
primul lor contact cu arcul.
• „CUPA DUNĂRII" la șah, 
competiție găzduită de muni
cipiul Brăila a revenit, anul 
acesta, formației locale Cons
tructorul. Pe locul secund 
s-au situat șahiștii de la Ș.N. 
Tulcea. • LA STADIONUL din 
Roșiorii de Vede s-a dat în 
folosință o sală de atletism, 
amenajată sub tribuna prin
cipală (62 m lungime și 8 m 
lățime) cu sprijinul I.M.M.R 
(director Constantin Crîsnea- 
ira). 0 La întreprinderea de

In patru 
mai bu- 
sînt : gr. 
5 p, gr. 
gr. C —

construcții navale șl utilaj 
tehnologic din Tulcea, de o 
mare popularitate se bucură 
întrecerile „Cupei asociației 
sportive". La minifotbal au 
participat 18 echipe, Iar în 
prezent — la șah sînt In con
curs aproape 200 de practi- 
canți ai acestui sport. O 
C.S.M. BAIA MARE a orga
nizat un reușit concurs de 
înot, „Cupa floarea de mină", 
aflată la a patra ediție și la 
care au fost prezențl 280 de 
concurenți (copil între 7—14 
ani) din Oradea, Sibiu, Cons
tanța, Mediaș și, firește, ora
șul gazdă. Au dominat îno
tătorii de la C.S.M. Baia Ma
re, care au cîștigat - majorita
tea probelor șl au stabilit și 
9 noi recorduri republicane. 
• STAȚIUNEA SOVATA a 
găzduit, nu de mult, întrece
rea de haltere, „Cupa Mure
șul", organizată de asociația 
sportivă „Lacul Ursu“ din lo
calitate. Au fost prezenți 74 
de mici halterofili (copii șl ju
niori mici), de la Rapid Arad, 
Unirea Alba Iulia, Cluj ana. 
A.S.A. și Constructorul Tg. 
Mureș șl „Lacul Ursu“ Sovata. 
Atît la copii, cît șl la juniori 
pe primul loc în clasamente 
s-au situat sportivii de la 
„Lacul Ursu" Sovata cu 62 șl, 
respectiv, 36 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat : Cluja- 
na 55 p și Unirea Alba Iulia 
47 (la copii), A.S.A. Tg. Mu
reș 35 p șl Clujana 24 p (la 
juniori). O MEMBRII secției 
de schi de la Minerul Lupeni 
au prestat peste 100 de ore 
muncă patriotică pentru cu
rățirea pîrtiilor de schi de la. 
Straja-Lupeni. Tot la Lupeni. 
conducerea asociației Minerul 
a luat măsuri, imediat clnd 
timpul va permite, să se ame
najeze un patinoar natural pe 
terenurile de tenis.

Sala Floreasoa găzduiește pină 
duminică întrecerile turului al 
doilea al Diviziei „A" de baschet 
feminin, grupa Valorică 7—12. Re
zultatele întfinirilor de ieri :

MOBILA SATU MARE — RA
PID BUCUREȘTI 67—65 (29—35).
Feroviarele au început bine par
tida, au condus majoritatea tim
pului de joc, uneori la diferențe 
ce păreau liniștitoare : 27—17
(min. 15), 49—37 (min. 29), dar
în min 34 baschetbalistele din 
Satu Mare au egalat șl apoi au 
luat conducerea printr-un coș 
marcat de Viorica Ciocan. Ulti
ma parte a meciului a fost dra
matică. Bucureștencele au avut 
posibilitatea să se desprindă în 
cîștigătoare, dar Eugenia lvan și 
Aurora Vlntila au ratat. La sco
rul de 65—65, aceeași Eugenia 
Ivan nu a înscris cele două a- 
runcări libere de care a benefi
ciat ; sătmărencele, în schimb, a- 
junse în atac, au marcat prin 
Ildiko Mihalka (prin aruncare 
de la semidistanță), coșul victo
riei, cu numai două secunde 
înaintea fluierului final. Au 
scris : Bălaș 33, Mihalka 
Cristea 4, Ciocan 10, Groza 
respectiv Csikos 11, vlntllă 
Iordache 8, Cemat 2, Tatu 
Ivan 4.

PROGRESUL BUCUREȘTI 
ICEMENERG C.S.B. BUCUREȘTI 
85—80 (34—46). Sportivele pregă
tite de prof. Gh. Lăzărescjl s-au 
instalat la conducere încă din 
start și au avut avantaj timp de

26 de minute, perioadă în care au 
evoluat bine. Formația Progre
sul, bine coordonată de Cornelia 
Hagiu, a recuperat treptat șl din 
min. 28 a luat conducerea, cîștl- 
glnd pe merit. Au marcat : Puș- 
cașu 28, Slmloană 12, Ivănescu 20, 
Hagiu 7, Kapelovics 10, Allxandru 
8, respectiv Stan 20, Nlcola 10, 
Anghel 10, Nicolau 4, Frolter 28, 
Andrlev 6, Volnea 2

OLIMPIA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 71—51 
(40—19).

Programul de astăzi : de Ia ora 
13,30 : ICEMENERG C.Ș.B. —
Universitatea Timișoara (în tur : 
45—73), Olimpia — Mobila (59—75), 
Progresul — Rapid (67—64).

, 1. PAUL

Desfășurate la bazinul „23 Au
gust", întrecerile zonei pe Capi
tală a „Cupei cluburilor" la să
rituri au oferit o evoluție bună 
din partea majorității participan- 
ților. Primii clasați : seniori, 
trambulină 3 m : 1. D. Nedelcu 
(Progresul) 462,15 p, 2. C. Pop 
(Progresul) 434,75 p, 3. FI. Avasi- 
loaie (Lie. 2) 391,15 p ; platformă: 
1. A. Cherciu 378,20 - - -
Cherciu 316,80 p, 3.
292,40 p (toți de la C.S.Ș. Tri
umf) ; senioare, trambulină 3 m: 
' Felicia Cîrstea (Lie. 2) 391,85 

Cristina Timar (C.S.Ș. Tri- 
p, 3. Daniela Cojanu 
347,50 p ; platformă : 
Bercaru (C.S.Ș. Tri- 
p, 2. Luiza Nlcolaescu 

323,80 p, ' “

LOTO PRONI

p, 2. C. 
Fl. Iliescu

1.
p, 2.
umf) 375,85
(Progresul)
L Isabela 

. umf) 324,15
(Progresul)
Pîrjol (C.S.Ș. Triumf)

3. Ileana
293,50 p.
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Astăzi, aparent, 
calmă în seria I a 
la polo. Cele două 
lașe, Rapid 
Oradea, despărțite acum 
singur punct ta clasament, ta- 
tîlnesc pe ultimele clasate și, fi
resc, au toate șansele de a adău
ga noi victorii la activ. Rapid va 
juca cu Progresul (în deschidere), 
Iar Crișul cu C.N.ASE, ambele ta- 
tHniri fiind programate ta bazi
nul Floreasca, de la ora 17.

Un meci foarte Interesant se 
va disputa ta piscina acoperită

• etapă mal 
Diviziei „A" 
echipe frun- 
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pe celelalte două pretendente la 
titlu, Voința și Dinamo. în pri
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toria cu 8—6, după un 
care clujenii au avut 
în majoritatea timpului, 
men tul înaintea
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RELATĂRI DE LA : D. Dia- 
conescu, I. Păuș, O. Guțu, I. 

~ Enache, T. Ncgu- 
Comsa, A. Crișan, 

Fekete și S. Băloi.

Jura, Tr. 
îescu, P. 
A.

o. 
, T.

A.

Sîmbătă și duminică, în bazinul 
acoperit de 25 m din Sjbiu, va 
avea loc concursul internațional 
de înot. Este vorba de tradițio
nala competiție a tinerilor îno
tători dotată cu „Trofeul Car- 
pați“, concurs rezervat sportivi
lor născuți în 1967 și mai tineri-

Programul competiției cuprinde 
anul acesta toate probele clasice, 
mai puțin cursele de 200 m liber 
(b+f) ; și cele de ștafetă repar
tizate în trei reuniuni : sîmbătă. 
de la ora 17 — 20 m fluture 
(b+f), 100 m spate (b Ff), 100 m 
bras (b+f) și 400 m liber (b+f) : 
duminică, de Ia ora 10 : 800 m 
liber (f), 400 m mixt (b+f), 100

m fluture (b+f), 
duminică, de la 
liber (b+f), 200 
200 m spate (b+f) 
(b+f).

Și-au anunțat f

liber ;
100 m 
(b+D.

1500 m 
ora 17 : 
m bras .
și 200 m mixt

Și-au anunțat participarea la 
întreceri tineri sportivi din Bul
garia, E, D. Germană, Iugoslavia 
și Polonia, alături de cei mai va
loroși înotători ai cluburilor din 
București, Ploiești, Galați, Brăila, 
Reșița, Arad, Oradea, Cluj-Napo
ca și Baia Mare. Este așteptată 
cu interes evoluția tinerelor cam
pioane balcanice de juniori, băi- 
mărencele Anca Pătrășcolu șl 
Teodora Hau p trie lit.

Magazinele auto IDMS livrează autoturism 
cum urmează :

Magazinul __ ,_____ ,r__.
Magazinul Pitești — celor înscriși pînă 
Magazinul ~ J _
Magazinul Brașov — celor înscriși pînă
Magazinul Cluj-Napoca — celor înscriși pir 
Magazinul Iași — celor înscriși pînă 
Magazinul Timișoara — celor înscriși pîn; 
Magazinul Reșița — celor înscriși pînă 
Magazinul Baia Mare — celor înscriși pîn 

pentru cumpărătorii transferați de la Mă 
Napoca și celor înscriși pînă la nr. 2 859/ 
ră'torii înscriși la Magazinul IDMS Baia 1 

Vînzările se efectuează în funcție de stc 
și capacitatea de vînzaxe a fiecărui magaz

București — celor înscriși pîn;

Bacău celor înscriși pînă
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Retrospectiva sezonului de toamnă

ANTRENORII, PRIMII COMENTATORI DESPRE 
PLUSURILE Șl MINUSURILE CAMPION A TULUI (ii)

După ce ieri am publicat opiniile antrenori
lor echipelor clasate pe primele 9 locuri la 
sfirșitul turului, astăzi încheiem suita cu răs
punsurile antrenorilor formațiilor clasate pe 
locurile 10-18 în clasamentul Diviziei „A“ la 
cele două întrebări :

1. CARE AU FOST PRINCIPALELE CIȘTIGURI 
CALITATIVE ALE TURULLJ1 CAMPIONATULUI ? 
DAR PRINCIPALELE SCĂDERI ?

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

GHEORGHE CONSTANTIN 
(Steaua)

1. Singura dar și marea ca
litate a campionatului o soco
tesc aceea de a fi pregătit bine 
pe componenții lotului repre
zentativ. Cred că randamentul 
bun al acestora la echipa na
țională se datorește și contri
buției cluburilor. în privința 
deficiențelor, multe după păre
rea mea, cea mai mare cred 
că este ineficacitatea generală 
a divizionarelor „A". Un exem
plu elocvent : după turul cam
pionatului trecut, prima clasa
tă. Steaua, marcase 41 de go
luri ; acum, lidera de toamnă, 
Universitatea Craiova, are nu
mai 30 de goluri la activ.

2. Principala lipsă organiza
torică a campionatului consider 
că a reprezentat-o neregulari- 
tatea programării, prea desele 
intervenții în graficul de des
fășurare anunțat.

A. ERDOGH
(A. S. A.)

1. în primul rind, o creș
tere evidentă a angajamentului 
de care au dat dovadă majo
ritatea divizionarelor. Implicit, 
a crescut și dinamismul jocu
rilor. care a avut ca urmare fi
rească o anume nivelare între 
echipele clasate între locurile 
2—17. De asemenea, consider 
că s-au făcut pași mari în di
recția îmbunătățirii marcajului, 
pressingului și a jocului pe 
contraatac. Nivelul cel mai ri
dicat al acestora a fost etalat, 
din plin, de Universitatea Cra
iova în meciul cu noi de la 
Tg. Mureș.

Principalele scăderi ? Deși 
s-au făcut eforturi, consider că 
încă mai există deficiențe în 
felul în care se fac replierile 
din atac în apărare, mă refer 
la ritmul lor lent. în plus, fa
zele fixe rămîn încă nerezolvate.

2. întreruperile campionatului, 
amînarea unor meciuri. Deși se 
întreprind măsuri de ridicare a 
nivelului arbitrajelor, acestea 
sînt nemulțumitoare, uneori păr
tinitoare ! Propun ca arbitrii 
recidiviști să fie radiați din 
activitate I

ION IONESCO 
(Politehnica Timișoara)

1. Preocuparea echipelor pen
tru adoptarea- unui sistem de 
1—4—4—2 elastic, conform ten
dințelor internaționale în acest 
sens. La capitolul scăderi : 
funcționalitatea rigidă a aces
tui 4—4—2, bazat încă pe „con
veniențele" tactice ale vechilor 
sisteme.

2. Principalele defecțiuni or
ganizatorice ale campionatului :

a) lipsa de ritmicitate ; b) de
legarea arbitrilor ; c) amînarea 
etapelor ; d) televizarea — în 
unele cazuri — fără criterii lo
gice ; e) pasivitatea „observato
rilor" ; f) „criteriile" comisiei 
de disciplină.

ță, și pe echipe). Tratarea di
ferențiată a acțiunii de apă
rare și stereotipie în fața por
ții adverse.

2. Numărul prea mare al e- 
chipelor participante la Divizia 
„A".

PETRE MOLDOVEANU 
(Progresul-Vulcân)

1. Principalul cîștig al cam
pionatului, după desfășurarea 
primei sale jumătăți, mi se 
parte creșterea angajamentului 
jucătorilor. încadrarea lor mai 
conștientă și mai activă în efor
tul general pretins de joc. de 
performanță. Ca principală scă
dere, aș menționa-o pe aceea 
exprimată pe planul tehnicii de 
joc. De fapt, se poate vorbi de 
o lipsă de tehnicitate, în ge
neral. și de o penurie a exe
cuțiilor de finețe în mod spe
cial.

2. Programarea jocurilor du
minica. Consider că sîmbăta — 
ca zi de competiție — prezintă 
mai mari avantaje pentru per
formanță.

lul scăderi s-au stabilizat și 
delimitat in sens negativ cele 
două momente ale jocului.

2. Unele aminări nejustificate. 
Cred că sintem unicul căz la 
fotbal, la noi în țară, cînd o 
echipă (F. C. Baia Mare) joacă 
opt etape în șir două acasă și 
două afară

CONSTANTIN CERNĂIANU 
(Sportul Studențesc)

1. Cîștigurile acestui tur de 
campionat le consider, în ordi
ne, următoarele : a. creșterea 
gradului de combativitate ; b. 
organizarea mai rațională a jo
cului, prin valorificarea și a 
posibilităților reale ale jucăto
rilor ; c. marea infuzie de ti
neret în primul eșalon. La ca
pitolul „scăderi" menționez : in
disciplina îngrijorătoare și or
ganizarea prea defensivă. în 
jocurile susținute în deplasare.

2. Modificările intervenite în 
programul competițional inițial.

PETRE LIBARDI 
(Jiul)

CONSTANTIN TEAȘCĂ 
(F. C. M. Galați)

DIN „DOSARUL" CONSFĂTUIRII
ÎNAINTAȘUL - APĂRĂTOR, 

O NECESITATE!
S-a bătut destulă monedă, la 

consfătuirea antrenorilor divi
zionarelor „A", pe necesitatea 
îndeplinirii normelor duble de 
către absolut toți componenții 
unei echipe ; inclusiv portarul, 
adăuga cineva, care — intr-un 
fotbal bine gîndit — trebuie să 
fie în afară de ultimul apără
tor, atributul lui principal, și 
primul atacant...

Dar, cum nu de lipsa apeti
tului ofensiv se fac culpabili 
(mai ales cînd evoluează pe 
propriul teren) o bună parte 
dintre jucătorii primului eșa
lon, inclusiv... portarii de ge
nul lui Răducanu, la consfătui
re s-a insistat, pe bună drep
tate, asupra FUNCȚIEI DE A- 
PARATOR pe care trebuie s-o 
îndeplinească fiecare dintre cei 
11, deci și ÎNTAINTAȘII.

A devenit atît de stringent 
acest deziderat din fotbalul 
actual, de mare competitivitate^ 
ineît pînă și noțiunea de îna
intaș valoros a căpătat, în ul
timii ani, sensuri noi. Se spu
nea. de pildă, înainte : un a- 
tacant super-clasă trebuie 
să-și depășească într-un meci

adversarul direct sau ocazional 
— prin dribling, prin fente — 
de cel puțin 8 ori. Iar astăzi, 
se zice : un înaintaș de REA
LA VALOARE, în afara „nor
mei" de 8 driblinguri reușite, 
se impune a mai îndeplini una 
ACEEA DE A SCOATE, TOT 
DE ATÎTEA ORI, MINGEA 
DIN PICIOARELE ADVER
SARULUI SAU, FUNDAȘ SAU 
ORICE ALTCEVA...

...Definiția noului tip de Îna
intaș, de largă circulație în 
fotbalul internațional, a adus-o 
în cuvîntul său, Ștefan Covaci, 
vicepreședinte al F.R.F. cu 
problemele tehnice. O știau, 
desigur, și antrenorii din bănci 
(unii dintre ei se străduiesc 
s-o transpună în practică, cu 
rezultate promițătoare la echi
pele lor); dar rostită de Șt. 
Covaci, la încheierea lucrărilor, 
precizarea căpăta o greutate în 
plus, el văzînd la Ajax, în pri
mul rînd în interpretarea lui 
Cruyff, „monarhul — soldat", 
rezultatele fericite ale acestui 
principiu de bază al FOTBA
LULUI TOTAL.

Gheorghe NICOLAESCU

VIOREL MATEIANU. CAPUL SUS!
Luni, de la tribuna 

consfătuirii antrenori
lor divizionari „A**, 
a luat cuvîntul, spre 
final, și Viorel Mate- 
ianu. Era, dealtfel, 
așteptat cu interes și 
curiozitate. în sală 
pluteau, parcă, între
bările : Ce ar putea 
spune, acum, antre
norul echipei F. C. 
Baia Mare, de pe po
ziția sa de Ia perife
ria clasamentului 1 
Cum își va justifica 
el insuccesele ?

Mai emoționat de
ci ît în alte împre
jurări asemănătoare 
Viorel Mateianu s-a 
scuzat, mai întji, că 
nu este suficient de 
pregătit pentru o ex
plicație de fond și în 
detaliu a situației ac
tuale a echipei lui. 
Apoi, cu aerul unul 
adolescent care caută 
ușurarea în forța con
fesiunii, a luat cea 
mai mare parte din 
vinovăția generală a 
echipei asupra sa. Nu 
atît pentru a simpli
fica lucrurile, cît mai 
ales pentru a aduce 
un omagiu mai vîrst- 
nicilor săi colegi din 
sală, care, pregătin- 
du-se cu mai multă 
atenție în jocurile 
susținute împotriva sa, 
l-au învins. Și Viorel 
Mateianu a recunos
cut acest lucru eu 
fair-play. Dar a fă
cut-o, din păcate, pe

alocuri, cu un aer de 
căință, care nu i se 
potrivește nici lui și 
nici echipei pe care o 
pregătește împreună 
cu Traian Ivănescu, 
chiar și în situația în 
care aceasta este, în 
prezent, vecină de cla
sament cu... lanterna. 
Și cu toate că nu s-a 
recunoscut qn înfrunt 
(nici nu avea motive 
să o facă, ar fi fost 
o mare greșeală), a 
lăsat, adeseori, nu nu
mai ochii, ci și capul 
în jos. De ce ? Pen
tru că numai așa... 
sabia nu-1 taie ?

Nu, Viorel Mate
ianu, capul sus! Chiar 
dacă — cum 6ingur 
ai’ recunoscut — ai și 
greșit. De ce să lași 
impresia că ai pier
dut războiul, cînd de- 
abia ai pierdut o bă
tălie ? Mai ales că a- 
cest „război" este 
lung... Este războ
iul permanent dintre 
vechi și nou, dintre 
inerție și acțiune...

Pentru că, nu tre
buie uitat, la Baia 
Mare s-a pus cu ani 
în urmă, o idee ge
neroasă în mișcare. 
Că Viorel Mateianu a 
încercat ceva nou, 
ceva care a avut da
rul să-i stimuleze și 
pe ceilalți antrenori, 
să le „trezească orgo
liul. Și iată că, după 
aproape patru ani de 
luptă împotriva „mo

melii băimărene*4, u- 
nii au reușit nu nu
mai să o evite, ci 
chiar să-i găsească un 
antidot creator. Prin
tre aceștia, „meseri
ași" experimentați, ca 
A. Nicuțescu, N. Pro- 
ca, V. Stănescu, C. 
Tcașcă, FI. Halagian. 
Și PRIN ACEASTA 
FOTBALUL NOSTRU 
A CÎȘTIGAT. Nu ci
ne știe ce, dar a cîș- 
tigat ceva. Și acesta 
ni se pare lucrul cel 
mai prețios, cel mai 
important.

Așa că, Viorel Ma
teianu, capul sus! Și 
privește numai înain
te. Cu încrederea că 
este bine ce faci, că- 
utînd cu perseveren
ță. jioul. Este, dealt
fel, aceasta o virtute 
a tinereții, pe care, 
din fericire, o mai 
cultivă și alți antre
nori, nu numai din 
generația de schimb, 
ca Ion V. Ionescu, 
Mircea Lucescu sau 
Ion Oblemenco, ci și 
alții trecuți de prima 
tinerețe profesională. 
Și cu cît fotbalul nos
tru va avea mai mulți 
căutători de nou. mai 
mulți dușmani ai iner
ției, cu atît va fi mai 
bine.

Curaj, așadar, Vio
rel Mateianu și capul 
sus !

Mihai IONESCU

CONSTANTIN ARDELEANU
(F. C. Olt)

1. Marele cîștig al turului 
campionatului a fost preocu
parea tuturor echipelor spre 
aplicarea unui angajament fi
zic superior trecutului, aspect 
observat mai clar spre finalul 
sezonului de toamnă. Această 
constatare am făcut-o, cu pre
cădere, la echipele F.C.M. Bra
șov, Dinamo, Corvinul și la 
echipa pe care o pregătesc, în 
ultimele cinci etape jocul nos
tru mareînd o creștere pe toate 
planurile, dar în mod special 
în privința combativității. La 
polul opus s-a situat inconstan
ța (individuală și, în consecin

1. O mai mare cursivitate a 
jocului, sporirea dinamismului și 
spectaculozității. O creștere a 
efortului și a preocupărilor pen
tru găsirea unor noi variante 
de joc. Un exemplu în această 
privință — îl reprezintă F.C.M. 
Brașov. Principalele scăderi mi 
se par indisciplina de joc și in 
joc, ca și lipsa de angajare în 
toate partidele.

2. Consider că cele mai im
portante defecțiuni organizato
rice le-au reprezentat desele 
întreruperi și schimbări de pro
gram.

VIOREL MATEIANU
(F. C. Baia Mare)

—....... - —— ■

1. Prestațiile noilor promovate 
și în special cele ale echipei 
Corvinul Hunedoara. Campio
natul a pregătit bine, de data 
aceasta, „tricolorii". La capito

1. Un campionat mutilat, ne
competitiv, cu arbitraje care au 
viciat multe jocuri, cu antre- 
nori-jucători și cu o serie de 
conducători cu sarcina de a „cîș- 
tiga" ei puncte, cu jucători a 
căror viață fotbalistică nu are 
nici o contingență cu fotbalul 
cerut de întîlnirile internațio
nale, precum și multe alte lip
suri mă obligă să recunosc că 
n-am făcut pași înainte. Cele 
două rezultate ale echipei na
ționale au pudrat marile ca
rențe pe care le subliniam mai 
sus și o calificare la Madrid 
ar polei mediocritatea muncii 
în cluburi.

2. Amînarea meciurilor unor 
anumite echipe, transferuri pre
ferențiale (uneori ridicole, un 
jucător jucînd în patru etape la 
două echipe contra uneia și a- 
celeiași echipe), arbitraje cu ten
dință, penalizări cu cartonașe 
galbene vizînd „firma" și nu 
fapta și... acceptarea ca echipe 
fără dotare uzinală să fie între
prindere de gradul zero.

Incercînd să grupăm, pe categorii de 
probleme, răspunsurile celor 18 antre
nori principali din Divizia „A", am des

prins următoarele PLUSURI — judecate ca a- 
tare de tehnicieni - ale turului competiției: 

— o apropiere a ideii de joc de cerințele 
fotbalului internațional la multe dintre 
echipe ;
- o mai bună angajare și organizare a 

jocului, prin mărirea capacității de efort ;
— maturizarea tactică a unora dintre for

mații (Universitatea Craiova — cel mai tipic 
exemplu);

— preocuparea pentru aplicarea mai elas
tică a sistemului 1-4—4-2 ;

- o sporită atenție pentru promovarea ele
mentelor tinere ;
- asigurarea unei pregătiri corespunzătoa

re, in cadrul cluburilor, a componenților lo
turilor reprezentative
' In privința MINUSURILOR campionatului, 
antrenorii se opresc cu precădere asupra ur
mătoarelor :
- insuficienta pregătire psihologică, vizibilă 

mai cu seamă în partidele disputate in de
plasare ;

— sărăcia procedeelor tehnice, numărul ne- 
permis de mare de greșeli tehnice, îndeosebi 
la exercițiile în regim de viteză și în contact 
cu adversarii ;

— marcaj eficient doar în propria jumătate 
de teren, dificultăți în contracararea presin
gului și marcajului strict, mai ales în con
fruntările internaționale ;

— media generală scăzută de gabarit a 
jucătorilor din prima divizie — handicap vi
zibil în meciurile internaționale intercluburi si 
interselecționate ;

- tendința spre jocul dur, accentuată în 
ultimele șase etape, urmare și a toleranței 
manifestate de mulți arbitri. Consecința, nu
meroasele accidentări;
- fragilitatea jocului ofensiv în deplasare, 

cu multe greșeli la construcție și finalizare ;
— gradul scăzut de eficacitate, demonstrat 

și de cifrele comparative între turul ediției 
1979/80 și cel al ediției 1980/81 :

— inconstanța individuală, și, ca efect, pe 
echipă ;

- stereotipia acțiunilor ofensive ;
— indisciplina de joc și în joc ;
- rigiditate în cele două momente ale jo

cului.

Trecînd la capitolul deficiențelor de ordin 
organizatoric, tehnicienii divizionarelor „A" 
socotesc a fi cele mai importante urmă
toarele :

— • nerespectarea programului competițional 
inițial anunțat, prea desele modificări ale 
datelor etapelor ;

— transferări preferențiale în timpul cam
pionatului ;

— arbitraje slabe, uneori părtinitoare ;
— tolerarea atitudinilor reprobabile în te

ren și în viața particulară de toți factorii 
responsabili ;

— pasivitatea observatorilor federali față de 
actele de indisciplină, de greșelile de arbi
traj ;

— sancțiuni diferite pentru aceleași abateri 
aplicate de comisia de disciplină ;

— renunțarea la programarea etapelor in 
ziua de sîmbătă, zi convenabilă din toate 
punctele de vedere ;

— insuficienta dotare cu aparatură tehnică 
de specialitate, necesară pregătirii, precum 
și recuperării după efort.

Simpla enumerare a plusurilor, dar, mai 
ales, a minusurilor, întărește concluzia - de
altfel de multe ori amintită în coloanele zia
rului nostru — că, chiar dacă s-au realizat 
unele acumulări în planul pregătirii la toți 
factorii jocului, NIVELUL GENERAL AL COM
PETIȚIEI NR. 1 A FOTBALULUI NOSTRU SE 
ARATĂ MAI DEPARTE SUB POSIBILITĂȚI, ne
conform cu condițiile puse la dispoziție echi
pelor de performanță. Dovada elocventă, con
cretă, a potențialului, a talentului real a! fot
baliștilor noștri a constituit-o frumoasa lor 
prezență în arena internațională (echipele A 
și de tineret), în toamna lui 1980.

CAMPIONATUL TREBUIE SA SE RIDiCE LA 
NIVELUL ACESTOR PRESTAȚII DE COMPETI
TIVITATE. MAI ALES CĂ, IN SEZONUL CARE 
S-A ÎNCHEIAT, CLUBURILE NOASTRE AU 
FOST DEFICITARE LA CAPITOLUL „CUPE EU
ROPENE".

întregul an competițional 1981 pune cam
pionatului . nostru sarcini importante, deloc u- 
șoare. Și, în primul rînd, obiectivul fundamen
tal : CALIFICAREA ECHIPEI REPREZENTATI
VE LA TURNEUL FINAL AL C.M. 1982, OBIEC
TIV CARE SOLICITĂ EFORTURI MAXIMALE, 
CONCENTRAREA TUTUROR ENERGIILOR Șl 
FORȚELOR PENTRU ÎNDEPLINIREA LUI.



Cu antrenorul Nicolae Nedef despre întrecerile balcanice din Bulgaria LA KRÎLATSKOE, VALORILE INDIVIDUALE
ȚINERII NOȘTRI HANDBALISTI 

N-ÂU DESTULĂ AMBIȚIE
DE AFIRMARESI DORINȚĂ

•> A
Intre 3 și 5 decembrie s-a 

desfășurat la Loveci (Bulgaria) 
cea de a doua ediție a Cam
pionatului balcanic de handbal 
pentru seniori. După cum se 
știe, echipa Iugoslaviei și-a 
repetat victoria din 1979, de la 
Varazdin reprezentativa Româ
niei ocupînd locul al Il-lea, 
înaintea selecționatelor Bulga
riei și Turciei. Lipsită de jucă
torii de la Steaua, angajați în 
desfășurarea Cupei campioni
lor europeni, formația noastră 
a folosit o seamă de jucători 
tineri. Despre comportarea lor, 
ca și despre alte aspecte rele
vate de Campionatul 
l-am rugat pe antrenorul 
ral Nicolae Nedef să ne 
bească.

— A fost, după opinia

balcanic 
fede- 
vor-

mea, 
ne-a spus cunoscutul tehnician, 
o experiență utilă. Fără a stră
luci cei doi tineri portari — 
Alexandru Buligan și Claudiu 
Ionescu — au avut o prestație 
bună. Primul s-a distins . în 
meciul cu Iugoslavia, iar cel 
de al doilea in partida cu Bul
garia. Dealtfel, Alexandru Bu
ligan a primit premiul pentru 
cel mai bun portar al Campio
natului balcanic. Evoluția de 
la Balcaniadă trebuie să le dea 
încredere în forțele lor, să-i 
stimuleze pentru o activitate 
de pregătire și mai intensă. O 
comportare constantă și o bună 
încadrare în jocul echipei a 
avut-o Klaus Haberpursch, fo
losit pe post de conducător do 
joc sau de al doilea pivot. Po
sibilități și dorință de pregă
tire au dovedit Omer și Dogă- 
rescu.

parare cit și în atac, calitățile 
fizice, dovedesc o mare ambiție 
în fiecare partidă pe care o sus
țin, indiferent de adversar. Ju
cătorii, inclusiv cei tineri, nu 
au complexe in fața parteneru
lui, chiar dacă acesta se prezin
tă cu o „carte de vizită" impre
sionantă. în general, văzindu-1 
la Jocurile Olimpice, la Cam
pionatul balcanic și în Cupa 
campionilor europeni, pot afir
ma că handbalul iugoslav este 
?i astăzi o forță de prim rang, 
n fine, echipa Bulgariei nu 

mi s-a părut a fi în progres.
— Care este următorul 

obiectiv internațional al 
handbalului românesc ?

— în afara participării cam
pioanelor noastre la C.C.E., 
vom fi reprezentați la Campio
natul mondial universitar, pro
gramat la sfirșitul acestei luni 
și la începutul celei viitoare în 
Franța. Vom prezenta, ca și 
la edițiile trecute, o puternică 
formație studențească, din care 
nu vor lipsi Alexandru Buli
gan, Vasile Stingă, Dumitru 
Marian. Măricel Voinea, Iosif 
Boroș. Cezar Drăgănlță, Cornel 
Durău și alți sportivi talentați. 
Ei au de apărat prestigiul cu
cerit de selecționata noastră 
studențească, învingătoare la 
ultimele trei ediții ale Campio
natului mondial universitar.

Hristache NAUM

AU DETERMINAT IERARHIILE
@ Lumea padelei și pagaei și-a iârgit aria, dar grupul 
elitei rămîne încă un cerc... închis • Marile vedete — 
Parfinovici, Patzaichin, Helm, Lubenov n-au lăsat 
surprizelor ® Garniturile olimpice se construiesc 

mult timp înaintea J.O.
decit in oricare 
international de 
analizat în pri-

Mai mult, poate, 
alt sport, sezonul 
caiac-canoe trebuie 
mul rînd prin prisma rezultatelor în
registrate pe canalul de la Krîlatskoe, 
la Jocurile Olimpice de la Moscova.

Astfel, tradiționalele regate 
naționale ale calendarului < 
(Brandenburg, Nottingham. 
Snagov etc.) au fqst folosit.

loc 
cu

i inter- 
obișnuit 

Tata, 
Snagov etc.) ou fqst folosite pentru 
verificarea diferitelor echipaje, pen
tru aflarea celor mai bune soluții

O fotografie-docurpent : echipajul Ivan Patzaichin — Toma Simio- 
nov ciștigă titlul olimpic la canoe 2 — 1 000 m.

Foto : Dragoș NEAGU
Pentru câ J.O. au reprezentat ma
rele — am spune singurul — i ‘ ' 
tiv al sezonului, căruia l-au 
subordonate atît pregătirea cit

obiec- 
l fost 

-----  .--------------- »l 
competițiile programate In prima par-
te a anului.

La Galați, In meciul de tineret

DE ANSAMBLU

Sâ notâm, ca pe o realizare deo
sebita, faptul cA România este sin
gura țară care a reușit sâ califice in 
finala toate cele 11 echipaje înscrise 
(U.R.S.S., R.D. Germanâ și Ungaria 
cite 10) I Este o dovadă a omogeni
tății valorice a lotului pe care „flo
tila" noastră l-a aliniat la Krîlatskoe, 
de care trebuie sâ ținem seama, 
chiar daca nu acesta, ci medaliile, 
reprezintă primul criteriu de apre
ciere a bilanțului...

U.R.S.S. și R.D. Germanâ domin’! 
această primă grupă valorica prin 
numărul mare de valori individuale. 
Pozițiile au explicați! deosebite x 
masă mare de practicanți, cu posi
bilități unice de selecție, în cazul 
U.R.S.S.; pregătire de mare finețe, 
științifică, fără fisuri, în cazul R.D. 
Germane, Locul trei al echipei Ro 
mâniei este onorant, locul patru al 
Bulgariei este oarecum surprinzător 
și se datorează în bună măsură (da< 
nu în întregime) apariției unui cano- 
ist de excepție, Liuben Lubenov, 
locul cinci al Ungariei este, oare
cum, sub cota olimpică obișnuită a 
acestei țări și se explică, desigur, 
prin contraperformanțele „omului nc- 
1", Tamas Wichmann... Spania este 
pe poziția la care a urcat în ulti
mii 4—5 ani, Franța a progresat (da
torită caiacistului Alain Lebas), Po
lonia, Iugoslavia, Cehoslovacia șl 
Suedia coboară : nici o medalie,
puncte mai puține, împreună, decît 
ale echipei noastre (29) I

— Cum considerați com
portarea generală a echipei 
noastre ?

— Satisfăcătoare. Ea ar fi 
putut fi bună și chiar foarte 
bună dacă handbaliștii noștri ar 
fi dovedit o mai mare putere 
de luptă, o fierbinte dorință do 
afirmare. Ei au posibilități, în 
unele privințe chiar superioare 
celor mai buni adversari, dar 
ele nu sînt fructificate tocmai 
pentru faptul că le lipsește 
acea dîrzenie specifică marelui 
performer.

— Despre 
noastre de întrecere ce 
puteți spune ?

— Iugoslavia a prezentat 
lot valoros, din care nu 
lipsit Ohran, Elezovici, Rade- 
novici. Țvetkovici, Fejzula, 
Rnici, Nerici și Koso, dovedin- 
du-se o formație omogenă, cu 
gabarit și capacitate motrică, 
cu multă experiență internațio
nală. Handbaliștii iugoslavi își 
valorifică din plin, atit în a-

partenerele
ne

un 
au

VIRGINIA RUZIGi IN 
„SFERTURI44 LA ADELAIDE

(Ager preș).MELBOURNE, 10 (Agerpres).
Turneul internațional feminin de 
tenis de la Adelaide (Australia) 

, a continuat cu disputarea prime
lor partide din optimile de finală 
ale probei de simplu. Jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a între
cut-o pe australiânca Brenda 
Catton cu 6—4, 6—3. Alte rezul
tate : Claudia Rhode (R.F. Ger
mania) — Sue Saliba (Australia) 
1—6, 6—2. 6—2 ; Amanda Tobin 
(Australia) — Elizabeth Sayers 
(Australia) 7—5. 6—0.

HOCHEISTII ROMANI l-AU ÎNTRECUT»

PE CEI POLONEZI
GALAȚI, 10 (prin telefon). 

Modernul patinoar artificial din 
localitate a găzduit astă-seară 
o partidă interesantă, disputa
tă într-o atmosferă de reală 
sportivitate, urmărită cu plăce
re de 1 200 de spectatori.

Reprezentativa de tineret a 
României a repurtat o frumoa
să victorie cu 3—2 (0—1, 1—1, 
2—0) în fața reprezentativei si
milare a Poloniei, grație jocu
lui său bun, omogen, în viteză, 
combinativ, aplicat mai ales 
de la jumătatea reprizei secun
de. Oaspeții, care au aliniat o 
formație foarte tînără, au lăsat 
o impresie deosebită, datorită 
mai ales tehnicii lor de patinaj 
și bunei organizări a jocului. 
Victoria hocheiștilor români a-

dacă 
oas- 
pînă 
mo-

3-2
pare cu atît mai prețioasă, 
ținem seama de faptul că 
peții au condus cu 2—0 
în minutul 37. Din acest
ment, echipa română a luat i- 
nițiativa în joc, a egalat și și-a 
apropriat victoria.

Punctele echipei române au 
fost marcate de Vișan, Sander 
și Chirită, în timp ce pentru 
polonezi au înscris Wronka și 
Swistak.

Corect arbitrajul prestat de 
Ștefan Enciu (București), aju
tat de M. Lupașcu (Rădăuți) și 
Radu Șerban (Galați)-

Miine (n.r. azi), de la ora 
17, se dispută partida revanșă 
pe același patinoar.

T. SIRIOPOL, — coresp.

In vederea stabilirii garniturilor op
time pentru Krîlatskoe, rezultatele a- 
vînd de această datâ într-o măsură 
mai mica o greutate de palmares. 
Ele au putut fi socotite, la vremea 
respectiva, drept concludente, nu
mai în măsura în care au primii 
validare In întrecerile olimpice. A- 
șadar, toate analizele, aprecierile țl 
ierarhizările de sfîrșit de an tre
buie să aibă ca punct de referință 
rezultatele înregistrate în cele 11 
finele olimpice.

Ce a fost la Krîlatskoe știm. Con
cursul a fost caracterizat drept cel 
mai puternic din istoria acestui sport, 
o veritabilă luptă a titanilor ; fie
care titlu, fiecare loc pe podium au 
fost mai aprig disputate decit ori- 
cînd, departajările s-au făcut, adesea. 
La sutimi de secpndâ.

19 țâri au reușit sâ califice echi
paje în finale, 15 aj"reușit sâ ob
țină puncte. Reprezentarea este mal 
larga decît de obicei, fapt care de
monstrează lârgirea ariei de râspîn- 
dire a caiacului șl canoei. Totuși, Ia 
nivelul elitei, al marilor forte, cercul 
râmîne relativ închis. Cele 11 titluri 
au fost cîștigate de sportivi din 
5 țâri (U.R.S.S., R.D. Germana, Ro
mânia, Bulgaria, Ungaria), echipaje 
din numai 8 țâri figurează pe listele 
medaliaților. Școlile renumite s-au 
impus atît în clasamentele pe me
dalii cit și în cele pe puncte :

La medalii : U.R.S.S. 4 de aur, 2 
de argint, 2 de bronz, R.D. Ger
mană 4-1-3, România 1-2-2, Bulga
ria 1-2-2, Ungaria 1-1-1, Spania 
0-1-1, Franța 0-1-0, Austria 0-1-0.

La puncte : R.D. Germană 49 p, 
U.R.S.S. 47 p, România 37 p. Bulga
ria 25 p, Ungaria 21 p.

★

Echipele sînt echipe, dar Intr-un 
<port individual, forța de ansamblu 
este dată de suma valorilor indivi
duale. Astfel, trei din cele patru ti
tluri ale sovieticilor se datorează o 
cestul fenomen al caiacului care este 
Vladimir Parfinovici, învingător fca 
simplu 500 m și dublu 500 și 1 000 r* 
(alături de Serghei Ciuhrai), unde 
contribuția lui a fost determinantă. 
Garnitura R.D. Germane include un 
foarte puternic grup de caiaciștf 
(Rudiger Helm, Birgit Fischer, Carsta 
Genauss, Martina Bischof) cu care 
domină, constant, competițiile uH5- 
mllor ani, la noi Ivan Patzaichin nă- 
mîne aceeași mare stea, cu strălu
cirea ne-eg alotă, Ascensiunea tui 
Lubenov înseamnă ascensiunea Buf-‘ 
garîeî, căderea Iul Matija Ljubefr 
aduce dispariția Iugoslaviei dintre 
fruntașe...

Ierarhiile Individuale de la Krîlatskoe 
au oferit prea puține surprize sau 
noutăți față de cele pe care le 
știam după campionatele mondiale 
din 1978 sau 1979. Să nu uităm că 
Lubenov, de pildă, era campion 
mondial în 1978, că Parfinovici cîștT- 
gase două titluri mondiale la Duis- 
burg în 1979. Cam Io Jumătatea ci
clului olimpic, grosul unei echipe 
olimpice este stabilit, cîștigurile de 
ultimă oră sînt rare șl puțin semni
ficative. Efortul mare, de construcție, 
trebuie făcut în primii doi ani. 
Chiar dacă se mal întîmplă uneori 
— dar nu așa este firesc I — ca un 
cuplu cane cîștigă titlul olimpic să 
Re alcătuit cu numai o lună de zfle 
înaintea

Vladimir MORARU

ASPECTE ACTUALE AIE GIMNASTICII MASCiJIlNE
- Un interviu al specialistului

MOSCOVA, 10 (Agerpres). „Ac
tualul sezon de gimnastică duce 
la concluzia că a trecut vremea 
cînd unul sau doi g imn aș ti de 
excepție puteau să aducă succe
sul echipei la marile concursuri 
internaționale®* — a spus intr-un 
recent interviu Viktor Klimenko, 
fost campion olimpic și european. 
Acest lucru l-a demonstrat la 
Jocurile Olimpice de la Moscova 
echipa U.R.S.S., medaliată cu aur. 
Toți componenții săi — Andria
nov, Ditiatin, Tkacev, Azarian. 
Makuț și Markelov —- sînt gim- 
naști multilateral^ pregătiți, fie
care dintre ei contribuind la vic
toria echipei.

Referindu-se la constanța în

sovietic Viktor Klimenko -
evoluții a unor cunoscuți gim- 
naști din lume, V. Klimenko îi 
citează pe Stoian Delcev (Bulga
ria), Dan Grecu (România), Zoi- 
tan Magyar (Ungaria) și Roland 
Bruckner (R.D. Germană)

In ceea ce privește gimnastica 
masculină japoneză. Klimenko 
este de părere că în această țară 
are loc în prezent un schimb fi
resc de generații, rezultatele mal 
modeste obținute în acest an de 
gimnaștii niponi nefiind un motiv 
de îngrijorare. El a arătat că 
succesele îndelungate realizate pe 
plan mondial i-au făcut pe ja
ponezi să uite de rezerve și le-au 
diminuat interesul pentru vic
torie.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

La Sofia, în meciul tur cu Levski Spartak, in C.C.E. la volei

DINAMOVIȘTII VOR SĂ-ȘI ASIGURE ȘANSA CALIFICĂRII
„Turneul campioanelor", com

petiție voleibalistlcă tradiționa
lă, desfășurată în mai multe 
orașe din R. D. Germană, a 
a reunit Ia această ediție echi
pe puternice, printre care 
Ț.S.K.A Moscova, Dinamo 
București, Ț.S.K.A. Sofia și Dy
namo Berlin. întrecerea a con
stituit un bun prilej de veri
ficare a echipelor care iau star
tul în cupele europene. Cam
pionii tării noastre, care du
minică au un meci greu cu 
Levski Spartak Sofia în C.C.E., 
au cîștigat 3 partide (cu S.C. 
Leipzig, Dynamo Berlin și Se
lecționata Havanei) și au pier
dut două ! 1—3 cu Ț.S.K.A.
Moscova, după un meci echili
brat, de ridicat nivel tehnic, cu 
scoruri strînse pe fiecare set 
(în cel de al patrulea dinamo
viștii ratînd 3 setboluri și pier- 
zîndu-1 în prelungiri : 17—19),

și 0—3 cu Ț.S.K.A. Sofia, în- 
frîngere cu totul surprinzătoare.

La întoarcere, antrenorul di- 
namovist Wiliam Schreiber ne-a 
dat cîteva explicații. ..Turneul 
ne-a fost folositor atît pentru 
pregătire cit și pentru verifi
care inaintea debutului în C.C.E. 
Am putut utiliza cu această o- 
cazie mai mult (și în condiții 
dificile) primele rezerve, caro 
au dat satisfacție (în primul 
rînd Căta-Chitigâ și Vrîn- 
cuț). în ceea ce privește 
înfringerile, ele au două cauze : 
forma mai scăzută Ia momentul 
respectiv a unor titulari (Oros, 
Păușescu) și felul în care au 
fost abordate meciurile. Dacă 
în cel cu campioana U.R.S.S. 
băieții s-au mobilizat mai bine, 
reușind un joc de randament 
ridicat (adversarii însă au sal
vat rezultatul îndeosebi dato
rită unei activități mai bune în

linia a doua), în cel cu for
mația bulgară au intrat in te
ren prea increzuți. au condus 
in fiecare set, dar in finaluri 
s-au lăsat surprinși de com
binațiile rapide realizate de 
această tinără echipă care mi-a 
făcut o bună impresie".

Firește, acest ultim rezultat 
ridică unele semne de între
bare în legătură cu meciul de 
la Sofia. „Va fi un meci foarte 
greu — aprecia antrenorul di- 
namovist — plecăm la Sofia 
unde sperăm să eîștigăm cel 
puțin un set, cu credința că după 
meciul retur, Dinamo se va ca
lifica"...

Desigur dinamoviștii nu tre
buie să uite că fără o mobili
zare totală va fi greu să-și în- ■ 
deplinească obiectivul propus.

Aurelian BREBEANU

BASCHET • Rezultatele prime
lor meciuri din grupele sferturi
lor de finală ale competițiilor eu
ropene „Cupa cupelor*4 (m) : B.C. 
Barcelona — Efes Istanbul 104—66; 
Cantu — Le Mans 86—72 ; Cibona 
Zagreb — Jalhiris Kaunas 107—77; 
„Cupa Koraci44 (m) : Partizan Bel
grad — Sunair Ostende 112—94 ; 
Standard Lifcge — Orthez 85—68; 
„Cupa Liliana Roncheti** (f) : As- 
nieres Sport — Slavia Praga 
81—83.

FOTBAL • Selecționata Uru- 
guayului a susținut la Montevi
deo uri meci de verificare cu for
mația Finlandei pe care a între
cut-o cu 6—0 (0—0). Au marcat : 
Morales (2), Siviero (2), Krasuskl 
și Vargas. & La Nairobi în meci 
amical : Kenya — Zambia 1—1 
(0—0). • In sferturile de finală 
din „Cupa Ligii engleze*4 (rejuca- 
re) Coventry — Watford 5—0, 
Tn primul joc scorul a fost egal: 
2—2. In semifinale, Coventry va 
tntîlni pe West Ham, iar F.C. Li
verpool pe Manchester City.

SCHI • „Cupa Mondială** a pro

gramat la Madonna dl Campiglie 
(Italia) o probă masculină de sla
lom special, în care victoria a 
revenit suedezului Ingemar Sten- 
mark, cronometrat în cele două 
manșe în 1:41,05. El a fost urmat 
de Paul Frommelt (Liechtenstein) 
— 1:41,62, Bojan Krizaj (Iugo
slavia) — 1:41,76. Andreas Wen
zel (Liechtenstein), ratînd o poar
tă în prima manșă, s-a retras din 
concurs. Pîrtia a măsurat 450 m 
(diferența de nivel 170 m) și a 
fost pichetată cu 55 de porți.

ȘAH ® După opt runde, în tur
neul de la Kikinda (Iugoslavia) 
conduce Volodea Vaisman, cu 0% 
{>, urmat de Zbigniew Doda (Po- 
onla) 6 p și Ferenc. Portisch 
(Ungaria) 5% p. In runda a 7-a, 
Vaisman l-a învins pe Knezevicl 
(Iugoslavia), iar în cea de-a 8-a 
i cîștigat partida cu Szilagyi (Un- 
țaria).

TENIS • In turneul de la 
Montreal : John McEnroe — Woj- 
tek Fibak 6—3, 6—1; V. Amr it raj
- Elie Năstase $—3, 6—3.

La închiderea âdiției

ASEARĂ ÎN CUPA U.E.F.A
Aseară au avut loc meciurile 

retur ale optimilor de finală ale 
Cupei U.E.F.A. între paranteze, 
în prima coloană figurează re
zultatele
Widzew 
Dynamo 
Sochaux
A. Z. 67 
St. Etienne
Real Sociedad
F. C. Koln

din tur. La 
Lodz 
Dresda

închiderea
— Ipswich Town
— Standard Liege

— Eintracht Frank./M
— Radniciki Niș
— Hamburger S. V. 
— S. C. “ 
— V.f.B.

Meciurile din sferturile de 
finală se vor desfășura anul

Alkmaar

ediției meciul Torino — Grass
hoppers
Echipele
eu litere

Lokeren
Stuttgart 
viitor la 4 și 
amănunte. în

Zilrich nu s-a încheiat, 
calificate sînt scrise 

negre. Iată rezultatele: 
(0-5) 1—0 
(1-1) 1—4 
(2—4) 2-0 

(2—2) 5—0 
(5—0) 1—0 
(0—1) 2—2 
(1—3) 4-1 

martie. Alte18
ziarul de miine.


