
Odată cu abundentele ninsori căzute In întreaga țară

PÎRTIE LIBERĂ ÎNTRECERILOR 
DIN ETAPA DE IARNĂ A „DACIADEI“!

... nins peste tot. la munte 
și la șes. A nins din abunden
ță, spre bucuria copiilor șl ti
nerilor, a tuturor celor care 
îndrăgesc natura nu numai 
vara, cl și acum, iarna. Este 
o bucurie exprimată și prin 
numărul masiv de excursii or
ganizate la fiecare sfîrșit da 
săptămină și avînd o țintă 
forte precisă : locurile și zo
nele unde pot fi practicate 
schiul și șăniușul. Prima re-

Cei din județul Neamț au șl 
dat tonul, dar „răspunsul" a 
venit prompt și din alte jude
țe, îndeosebi cele cu tradiție în 
activitățile sportive de iarnă 
sau care vor găzdui etapele fi
nale ale marii competiții. „Do
rim să avem finaliști cit mai 
bine pregătiți — ne mărturisea 
recent prof. Ion Cioltea, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Satu Mare — și în acest scop 
am inițiat, împreună cu orga-
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în dubla intilnire amicală cu Polonia

Dealul Seaca, din vecinătatea stațiunii Călimănești-Vilcea, 
este „sediul permanent" al întrecerilor de sanie din cadrul etapei 

de iarnă a „Daciadei"...
creație din acest an de învă- 
țămînt, de care vor beneficia 
milioane de copii și tineri (de 
startul căreia ne mai despart 
puține zile), va da un impuls 
puternic activităților recreative 
în aer liber, celor sportive din 
cadrul etapei de iarnă a maTii 
competiții naționale „Daciada" 
care, așa cum dovedesc cores
pondențele primite la redacție, 
cunosc o spectaculoasă extin
dere.

Evident, stă in capacitatea 
organizatorică a organelor și 
organizațiilor sportive din te
ritoriu de a face cit mai atrac
tive și mai interesante con
cursurile din sulta „Daciadei".

nele cu atribuții, numeroase 
concursuri de schi și săniuș, cu 
o frecvență săptăminală. Prac
tic, nu va răminc nici o în
treprindere, nici o instituție in 
afara întrecerilor".

„Satisfacția venirii iernii ar 
rămine fără efect — ținea să 
sublinieze și prof. Constantin 
Sănduță, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud — 
dacă ne-am rezuma doar Ia a 
contempla decorul feeric care 
ne înconjoară. Condițiile pro
pice organizării cit mai multor

Tiberiu S7AMA

(Continuare in pag. 2-3)

BILANȚ FAVORABIL HOCHEIȘTILOR NOȘTRI
Meciul de aseară s-a încheiat egal: 3-3

Așadar, bilanț favorabil ho- 
cheiștilor noștri în dubla in
tilnire amicală cu Polonia : 
după victoria de miercuri 
(3—2), aseară partida s-a înche
iat la egalitate : 3—3 (0—2, 1—0, 
2—1). Dar această a doua dis
pută a fost mult mai dificilă 
pentru hocheiștii noștri, oas
peții mobilizîndu-se serios 
pentru a Încerca obținerea re
vanșei. Și se părea că vor reu
și, pentru că prima repriză s-a 
încheiat în avantajul lor. Chiar 
în min. 3, Hachula a deschis 
scorul, pentru ca în min. 15 
(într-ur> moment cînd formația 
noastră se afla în inferioritate 
numerică) Jachna să majoreze 
diferența 1 Dealtfel, aceste pri
me 20 de minute s-au desfă
șurat in nota de dominare a 
oaspeților, care au mai avut 
situații bune de gol, cărora li 
s-a opus — în ultima instanță 
— portarul Gh. Huțan, din nou 
în formă excelentă, ca dealt
fel în multe partide din acest 
sezon. De notat că, în această 
repriză, timp de două minute, 
echipa română a jucat în 4 
oameni contra 3, fără a reu
și însă fructificarea acestei a- 
tît de favorabile situații.

Repriza secundă a adus un 
sensibil reviriment al repre
zentativei noastre care, mai a-

les cu garnitura întîi, a silit 
formația adversă la mari efor
turi în apărare. In min. 34, E. 
Antal (acțiune personală) a reu
șit să reducă handicapul, după 
ce tot el șutase puternic în bară. 
Ultima parte a jocului s-a des
fășurat. de asemenea. în nota 
de dominare a „tricolorilor": în 
min. 45, Costea egalează (din 
excelenta pasă primită de la 
Tureanu), dar în min. 52 o 
neatenție în apărare este specu
lată de Pytel. Replica echipei 
noastre este rapidă și eficace : 
un minut mai tîrziu, Axinte îi 
pasează lui E. Antal și acesta 
aduce din nou egalarea : 3—3-

nu scapă singur pe contraatac 
dar șutează în excelentul portar 
Lukaszka, ratînd astfel a doua 
victorie in fața unei formații 
de real prestigiu în hocheiul 
internațional. Căpitanul echipei 
noastre nu trebuie însă... con
damnat, pentru că, in rest, a 
fost — ca în atîtea alte împre
jurări — omul cel mai de preț 
al echipei.

Dominîndu-și partenerul de 
întrecere în două din cele trei 
reprize ale meciului, echipa Ro
mâniei ne-a dat și aseară sa
tisfacție. Cu atît mai mult, cu 
cit antrenorul E. Pană a dat 
jocului caracterul de verificare 
dorit, făcînd unele încercări de 
compoziție â garniturilor a doua 
Si a treia.

Pe urmele materialelor publicate

BĂTRÎNA BAZĂ SPORTIVĂ „CLUJEANA" VA ÎNTINERI, Acțiune de atac a lui Cazacu, rămasă însă fără rezultat, in me
ciul de aseară. Foto : Dragoș NEAGU

IAR PARCUL „BABEȘ-BOLYAI" VA FI
Cu cîtva timp in urmă, ziarul nostru critica (în cadrul unui 

raid-anchetă) o serie de aspecte negative referitoare la folo
sirea și întreținerea bazelor sportive din municipiul Cluj-Napoca. 
Zilele trecute nc-am reîntors în orașul de pe Someș.
• Sub titlul „O bază spor

tivă (altădată ca oglinda) ajun
să in paragină" în raidul a- 
mintit era redată starea jal
nică in care se afla complexul 
sportiv „Clujana", care a în
ceput să se construiască cu a- 
proape patru decenii în urmă. 
„Imediat după apariția artico
lului. ne-a explicat inginerul 
Zoltan Kenyeres, președintele 
asociației sportive 
s-au luat măsuri

„Cluj ana", 
operative".

Ne-am convins că lucrurile 
stau așa vizitînd diversele a- 
menajări de aici : se lucra la 
gardul din stîlpi și dale din ci
ment, s-a reparat plasa de la 
gardul împrejmuitor al terenu
lui central de fotbal, au fost 
curățate de gunoaie aleile, cele 
două bazine de înot și toată 
zona verde, a început demo
larea vechii magazii, fără desti
nație, situată în mijlocul curții, 
iar gropile au fost astupate. 
„Am făcut demersuri pe lîngă 
forurile superioare, ne informa 
tovarășa Domnița Tămaș, pre
ședinta comitetului sindical al 
Combinatului de piele și în
călțăminte „Clujana" care ne 
însoțea și sint garanții pentru 
reamenajarea pistei de atle
tism, regazonarea terenului 
central de fotbal, repararea 
sălii de sport, a tribunelor și 
vestiarelor înfrumusețarea ca
banei de la ștrand și a celor
lalte terenuri Popicăria cu 
două piste, care are crăpături 
în pereți afectind structura 
de rezistență a clădirii, va fi 
supusă unui studiu al Institu
tului de cercetare și proiectare 
din localitate și apoi reamena- 
jată după ultimele cerințe. în 
planul de măsuri stabilit în 
vederea refacerii bazei noastre 
sportive, multe din aceste lu
crări vor fi realizate prin iden
tificarea și valorificarea resur
selor locale, precum și prin

acțiuni patriotice care vor fi 
echivalate la 260 000 lei".

La despărțire, gazdele ne-au 
asigurat că de la primăvară 
bătrînul complex sportiv de 
la „Clujana" va întineri...
• tn articolul „Unii invită 

oamenii la mișcare in aer li
ber, alții pun „lacătul" Ia 
poartă" se specifica, printre 
altele, că frumoasa bază spor
tivă compusă din 8 terenuri 
de tenis și cîte unul de hand
bal, baschet șl volei aflată în 
cartierul Mănăștur, aparținînd 
asociației „Constructorul T.C.", 
are regim special, aici avînd 
acces numai cei care lucrează 
la Trustul de construcții. Iată 
ce ne-a declarat, în urma ce
lor consemnate în coloanele 
ziarului ing. Mircea Bădescu, 
președintele asociației Con
structorul T.C. : „Baza spor
tivă este folosită, cu priorita
te, de membrii asociațiilor 
Consiliului popular județean, 
„Proiectantul" și „Constructorul 
T.C.“, care au contribuit la a- 
menajarea ei. O vom pune 
însă și la dispoziția altor aso
ciații conform normelor în vi
goare și am aprobat chiar or
ganizarea unor centre de ini
țiere la diferite ramuri de 
sport Acum așteptăm pro
puneri".

• Ultimul popas l-am făcut 
la Parcul „Babeș-Bolyai". unde 
— în articolul amintit — se a- 
răta că unele „pete" umbreau 
frumusețea cîtorva dintre nu
meroasele amenajări sportive 
care se întind pe o suprafață 
de 56 000 metri pătrați. Critica 
referitoare la lipsa spiritului 
gospodăresc a constituit su
biectul unei ședințe a biroului 
senatului Universității „Babeș- 
Bolyai" care a hotărît după 
cum ne informa tovarășul Mir
cea Gogonea, șeful complexu-

MODERNIZAT!
lui sportiv de aici, următoare
le : 1. O serie dintre reparațiile 
curente șl lucrările de Ia noua 
sală de sport și grupul social 
cu etaj au fost preluate de 
către serviciul tehnic al Uni
versității și personalul Parcu
lui. stabilindu-se noi termene 
de dare in folosință pentru 
fiecare obiectiv ; 2. Terenurile 
de baschet au fost puse la 
punct ; 3. S-a înaintat celor in 
drept documentarea pentru re- 
condiționarea poligonului de 
tir : 4 Sala de atletism a fost 
pregătită pentru antrenamente, 
acestea desfășurîndu-se în pre
zent pe 5 din cele 6 culoare ; 
6. S-au făcut demersuri pe lîn
gă unitățile de specialitate din 
localitate în vederea urgentării 
lucrărilor de canalizare și in
stalație electrică subterană, 
precum și a altor amenajări 
pentru modernizarea Parcului 
„Babeș-Bolyai", care urmează 
să se încheie in vara anului 
1981.

Troian IOANIȚESCU

Ultimele două minute de joc 
sînt de-a dreptul pasionante. 
Echipa României joacă în 4 oa
meni, se apără energic și nu 
primește golul care, probabil, 
ar fi însemnat infrîngerea. Mai 
mult chiar, în min. 60, Turea-

Intîlnirea, urmărită de peste 
3 000 de spectatori, a fost con
dusă corect de arbitrii Laszlo 
Schell (la centru), Victor 
Zsitva și Bela Tejfalusi din 
Ungaria.

Radu URZICEANU

8 FINALIȘTI OLIMPICI EVOLUEAZĂ IM INTILNIREA 
ROMÂNIA - POLONIA LA ÎNOT

Astăzi și mîine, piscina aco
perită (25 m) din Sibiu va' găz
dui dubla întîlnire internațională 
dintre selecționatele masculine și 
feminine de înot ale României și 
Poloniei. întrecerile se vor des
fășura în program comun cu cele 
ale competiției internaționale do
tată cu „Trofeul Carpați“.

Prezentînd un lot mai valoros 
și mai omogen — cu Dorota Brzo- 
zowska, Agnieszka Czopek, Mag
dalena Bialas, Leszek Gorszki, fi
naliști olimpici — oaspeții por
nesc cu prima șansă. Din echipa 
țării noastre nu vor lipsi Car
men Bunaciu (de două ori pe lo
cul IV la J. O. de la Moscova), 
ca și coechipierele Brigitte Prass,

Irinel Pănulescu și Mariana Pa- 
raschiv, de asemenea finaliste 
olimpice cu ștafeta de 4X100 m 
mixt.

Programul întrecerilor bilatera
le a fost alcătuit pe 4 reuniuni, 
astfel : sîmbătă, de la ora 10 — 
200 m liber (b+f), 100 m spate 
(b+f) și 200 m mixt (b+f) ; sîm
bătă, de la ora 17 : 100 m liber 
(b+f), 200 m bras (b+f), 200 m 
fluture (b+f) și 4X100 m liber 
(b+f) ; duminică, de la ora 10 : 
400 m liber (b + f), 100 m bras 
(b+f), 400 m mixt (b+f) și 4X200 
m liber ; duminică, de la ora 17 : 
200 m spate (b+f), 1500 m liber, 
100 m fluture (b+f), 800 m liber 
(f) și 4X100 m mixt (b+f).

La acțiunile de 
curățire a zăpezii 
de pe arterele de 
circulație din Ca
pitală sînt pre- 
zenți — cu hăr
nicie și voie bună 
— și sportivii. în 
imagine, tineri 
din clubul Dina
mo : după antre
namentul obiș
nuit, o „repriză" 
de curățat ză
pada. Și aceasta 
contribuie la pre
gătirea fizică ge
nerală.

Foto :
Ion MIHÂICA



MASIIRA flUNCii Șl PASIUNII 
NOR TINERI ANTRENORI DE SCRIMA
Ce legătură poate fi între 

foarte tinerii seri meri, flore- 
tista Reka Lazar (Clubul Trac
torul Brașov, 13 ani, elevă în 
clasa a 8-a la Șc. gen. 10 din 
orașul de la poalele Tîmpei), 
floretistul Atila File (Clubul 
sportiv Satu Mare, 15 ani, elev 
în clasa a 10-a la Liceul in
dustrial 5 din municipiul Săt- 
marului) și spadasinul Mugu
rel Petcușin (Clubul sportiv 
școlar Olimpia Craiova, 15 ani, 
elev în anul II la Liceul Ni- 
colae Bălcescu din Bănie), de- 
cît aceea că recent, la cam
pionatele naționale de juniori 
au dobîndit titlurile decerna
te celor mai buni din genera
țiile lor ? Mai este, însă, o 
legătură cea care îi unește, 
de fapt, pe cei trei tineri an
trenori care pregătesc pentru 
mii ne aceste promițătoare ta
lente ale scrimei românești : 
pasiunea. Pentru că dincolo 
de specificul armei, de parti
cularitățile „școlii" de scrimă 
din care provin și de trăsă
turile lor distincte, de per

AUREL AȘTILEAN ȚINTEȘTE 8 000 DE PUNCTE!
Un tînăr Apolo, de 18 ani, pe care l-am văzut alergind, la lu

mina reflectoarelor, pe pista înzăpezită a stadionului Babeș 
Bolyai, și apoi făcînd exerciții de forță în sala alăturată. îl 
cheamă Aurel Aștilean, este membru al Clubului sportiv școlar 
de atletism Cluj-Napoca și, dacă ar fi să-i dai crezare, țintește 
8000 de puncte la decatlon. Antrenorul său, Petre Nagy, susține 
că în 1984, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, băiatul — 
dacă rămîne la fel de harnic ca acum — ar putea atinge 8200 
de puncte. Deocamdată, pentru 1981, programul tînărului deca- 
tlonist prevede : 11,0 pe 100 m, 7,00 m la lungime, 13,00 m la 
greutate^ 2,08 la înălțime, 49,50 la 400 m, 14,& la 110 m garduri, 
4,50 m la prăjină, 38,00 m la disc, 55,00 la suliță și 4:15,0 la 
1500 m. Un plan ambițios, pe care l-am dori împlinit întocmai, 
poate chiar cu prilejul campionatelor europene de juniori de la 
Utrecht !

„Șl IARNA TURISMUL MONTAN ESTE UN IZVOR DE SĂNĂTATE'
Opiniile medicului Șerban Rizescu de Ia stafia de Salvare a Capitalei

Munții au îmbrăcat mantia de her
mină, peisajul încărcat de omâturi 
ii cheamă pe iubitorii de turism, de 
mișcare în aer liber și de sport, ofe- 
rindu-le frumuseți ce nu pot fi vă
zute în alte anotimpuri. Frumuseți și 
cl'ipe de reconfortare prin drumeție, 
schi, săniuș. Dar turismul de iarnă 
și sportul pe pîrtii și derdelușuri cu 
o seamă de particularități de cano 
trebuie să se țină seama. Te această 
temi am solicitat opiniile dr. Șerban 
Rizescu, de Io stația de Salvare a 
Capitalei, membru în Comisia cen
trală tehnică Salva mont.

— Eram copil cînd tata mi-a pus 
rucsacul în spate pentru prima ex
cursie în grup, la munte, pe vreme 
de iarna. Mi-a spus atunci : are să 
fie cam frig. Dar să știi că sufletul 
muntelui este cald și sub zăpadă. 
Câ'dura din sufletul munților cheamă 
deopotrivă vara și iarna. Drumeția și 
sporturile de iarnă se numără printre 
cei mai reoonfortanți factori pentru 
organism : ele stimulează activitatea 
ărșânetor Interne, Intensifică circulația 
sanguină, îmbunătățesc schimburile 
metabolice, au efecte tonifiante ge
nerale. Lumina munților iama înse
ninează parcă mai mult sufletele oa
menilor. Dar pentru a avea efectele 
dorite, turismul montan se cere prac
ticat rational.

— Care sînt, stimate tovarășe doc
tor, elementele de cane trebuie să se 
țină seama la organizarea excursii
lor montane ?
- Mai tntîî, este vorba de pregăti

rea pentru plecarea tn munți, mal

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
JIUL ȘTIINȚA PETROȘANI Șl C.S.U. GALAȚI FRUN

TAȘE IN DIVIZIA „B" DE TINERET DE BASCHET (m)
Clasamentele Diviziei masculi

ne „B“ de tineret de baschet : 
seria I : 1. ȘTIINȚA JIUL PE
TROȘANI 17 p, a. Politehnica 
C.S.Ș. 2 București 17 p, 3. 
I.M.U.A.S. Baia Mare 18 p, 4. 
Universitatea n Cluj-Napoca ÎS 
P, 1S. Academia militară Bucu
rești 14 p, 8. Chimia Craiova 11 
p, 7. Volanul Satu Mare 11 p, 8. 
Voința Timișoara 10 p, 9. Știința 
Mediaș 10 p, io Comerțul Lie, 
.Bolyai" Tg. Mureș io p ; seria

DIVIZIA „A“ DE BASCHET FEMININ
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— ICEMEN ERG 100—83 (42—33).
După evoluția ștearsă (ca să to- 
Josim un cuvînt blind), din pri
ma zi a turneului, ebid au fost 
Întrecute categoric de Olimpia, 
studentele timișorence și-au a- 
dus aminte că au, totuși, un lot 
destul de bun care poate aspira 
la rezultate superioare, nu așa 
cum au înregistrat, fn actuala e- 
dltie a campionatului național al 
Diviziei ,,A“. Aseară, in partida 
cu ambițioasele baschetbaliste de 
la ICEMENERG, timișorencele 
si-au luat rolul în serios, au a- 
lergat mult și cu folos.

Sportivele de Ia ICEMENERG, 

formeri în devenire, fie că 
este vorba de eleva antreno
rului brașovean Șerban Vlad, 
de cel al sătmărencei Eva 
Lengyel sau de cel al profe
sorului craiovean Dumitru Po
pescu, este vizibilă la acești 
copii, aflați în plin proces de 
creștere, plăcerea de a fac* 
sport, seriozitatea și conștiin
ciozitatea cu care abordează 
concursul, ca o formă de ve
rificare a orelor intense de 
pregătire. Ei sînt și aici, în 
sala de scrimă, elevi, modești, 
gata să asculte sau să răs
pundă în cunoștință de cauză, 
ca la oricare oră de curs sau 
de examinare.

Și aceste trăsături frumoase 
de caracter — pe care le do
rim păstrate în toată cariera 
lor de performeri, oricît de 
lungă și cu multe cote înalte 
ar fi — le sînt insuflate de 
entuziaștii, modeștii și pri- 
cepuții lor profesori de scri
mă, în primul rînd prin forța 
exemplului lor personal. Ingi
nerul tehnolog Șerban Vlad, 
de la Secția T 44 a uzinei 
Tractorul Brașov, este antre
nor voluntar și de 14 ani ne- 
întrerupțl component de bază 
al echipei de sabie a clubului 
sportiv al uzinei, care, iată, 
exact în anul în care mica sa 
elevă cîștiga titlul național,

ales in acest sezon, cînd neglijarea 
unor lucruri aparent mărunte poale 
aduce greutăți și necazuri. Conducă
torul grupului de turiști va alege 
traseul ce urmează a fi străbătut 
pe măsura pregătirii fizice, psihice și 
tehnice a celui mai slab dotat din 
colectiv. Se va prefera ruta cea mai 
economicoasă, stabilind căile de acces 
la ducere, locurile în care urmează 
să se desfășoare activității recreative, 
concursuri — numai pe piste și 
pîrtii testate și jalonate — și dru
mul de înapoiere sau retragere, pre
cum și locurile de refugiu în caz de 
situații limită. Traseele se aleg pe 
pante ușoare — patru kilometri pe 
oră pentru grupuri și cinci kilometri 
pe oră, pentru persoane izolate — cu 
diferență de nivel de 300 șî, respec
tiv, 400 metri, O atenție deosebită 
se va acorda echipamentului ales, 
rezervei de îmbrăcăminte pentru si
tuații neprevăzute, precum șl alcătui
rii bagajului, cu alimentele necesare, 
diversele materiale sportive, trusa de 
medicamente...

— Ce ar putea compune alimentația 
turistului pe timpul unei zBîe de 
Bârnă, la munte ?
• Alcătuirea meniului este un lu

cru deloc neglijabil, lată cum ar pu
tea arăta o variantă optimă : 
înainte cțp ascensiune — brînză, ceai 
cu zahăr, slănină, lămîie, unt, pline 
(total 1911 calorii) ; In ascensiune 
— biscuiți, miere de albine, salam 
uscat, nuci, ciocolată, cacao (în to
tal 2075 calorii), Iar după efort, sea
ra — conservă de porc, brînză, ceapă -

a n-a : 1. C.S.U. GALATI 1» p, 
a. Carpațl București 17 p, S. Au
tomatica București 14 p, 4. Elec
trica Fienl 13 p, S. C.S.Ș. Lumina 
Botoșani 13 p, 8. Marina Constan
ta 13 p, 7. Politehnica C.S.Ș. H 
Unirea Iași 13 p, 8. A.S. Armata 
Bacău 12 p, >. Automatica Ale
xandria 11 p, 10. Știința Ploiești 
0 p. Al doilea tur va începe (pen
tru formațiile masculine șl cele 
feminine) la 11 ianuarie 1081 >.

fără talie corespunzătoare, nu pot 
realiza, deocamdată, mai mult 
Au marcat : Haukler 3. Armion 
34, Hossu 10, Gross 33, Bodea 13, 
Hasteleanu 18 pentru Învingătoare, 
Pirvan 5, Nicola 10, Stan 8, An
gliei 8, Nicolau 12, Popa 4, Frolt- 
her 32, Andreev 8, Volnea 4.

OLIMPIA BUCUREȘTI — MO- 
BILA SATU MARE 80—39 (30—36). 
Miercuri, in prima zi a turneu
lui. baschetbalistele din Satu Ma- 
re, au realizat o victorie la un 
coș, in fața echipei Rapid Bucu
rești. Aseară, sportivele respec
tive, după ce au condus In ma
joritatea timpului de joc In fața 
bucureștencelor de la Olimpia au 

antrenorul ei contribuia deci
siv (ca sportiv 1) la clasarea 
sabrerilor brașoveni pe locul
2 în Divizia „A“, pentru pri
ma dată în cei 15 ani de cînd 
evoluează în acest campionat. 
Doar de 3 ani antrenoare, Eva 
Lengyel — care 14 ani, jumă
tate din viața ei, a fost flo- 
retistă doar la clubul din ora
șul său natal, Satu Mare, în- 
vățînd meseria de la marele 
meșter Alexandru Csipler și 
de la elevul acestuia. Ștefan 
Haukler — a adus deja In 
prim-plan ca reale promisiuni
3 dintre cei 42 de copii pe 
care îi pregătește. între vor
bele și faptele ei („Meseria 
mea inițială, cea de asistentă 
medicală, o pot practica mulți, 
cea de antrenor, numai 
unii...") este o condiționare 
permanentă. Profesorul craio
vean de educație fizică Du
mitru Popescu pune în dra
gostea lui pentru scrimă și 
pentru viitori performeri cîte 
ceva din anii lui de spadasin 
fruntaș și din cei petrecuțl ca 
activist la Consiliul județean 
al Organizației pionierilor. El 
este antrenor, profesor, di
rector-adjunct și locțiitor de 
secretar de partid al Clubului 
sportiv școlar Olimpia șl cele 
8 titluri de campion național 
dobîndite de elevii lui în ul
timii ani sînt măsura muncii.

Măsura muncii și pasiunii 
unor tineri antrenori, devotați 
„schimbului de mîlne" al spor
tului românesc.

Paul SLĂVESCU

mere, ouă (3 buc.), usturoi (total 
1536 calorii). In timpul excursiei nu 
se vor folosi sub nici o formă bău
turile alcoolice (care produc o sen
sibilă diminuare a capacității de 
efort) și nici nu se va face abuz de 
alimente, fiindcă dereglează meta
bolismul oricărui organism în efort

— Ca turist cu îndelungată expe
riență, ce recomandări ați dori sâ 
mai faceți ?

— Sînt multe lucruri care pot con> 
tribui ca excursia sâ fie foarte plă
cuta sau pot produce necazuri. Aș 
dori sâ amintesc doar cîteva : nu se 
pleacâ niciodată pe munte cu bocanci 
noi, mai ales pe trasee lungi ; din 
bagajul turistului nu trebuie sâ lip
sească lanterna șl chibriturile ; în 
caz de accident, nu se pârâsește ni
ciodată tovarășul de drum înainte de 
a ne convinge câ acesta poate su
praviețui pînâ la venirea Salva mon
tului ; Iarna, pe vînt puternic, vom 
evita pauzele lungi ; fiecare din cei 
ce împart cu tine bucuria unei ex
cursii sâ-ți fie un prieten de două 
ori mai prețios dacâ are nevoie de 
ajutorul tău, fie șl numai de o în
ghițitura de apâ. în sfîrșlt, excursiile 
sînt cu atît mai plăcute, cu cît pro
gramul lor este mai bogat în între
ceri sportive. In acest sens, compe
tiția naționala „Dacîada* oferâ largi 
posibilități pentru acțiuni Interesante 
și folositoare sănătății, pentru câ șl 
iama turismul montan este un Izvor 
de sânâtate.

Viorel TONCEANU

cedat meciul la un singur punct 
diferență, după o întrecere pal
pitantă, plină de dinamism șl 
chiar frumusețe. Au marcat : Ta
rantino 4, Trică 2, BIră 24, Tă- 
năsescu 8, Iatan 10, Măringut 8, 
Ion 4, respectiv Bălaș 15, Mihalca 
12, Capră 8, Cristea 8, Ciocan 18.

FINALA „CUPEI U.

Populara competiție de popice 
rezervată sportivilor din mediul 
rural, .CUPA U.N.C.A.P.-, — a- 
flată la a rv-a ediție —, a ajuns 
in faza finală. Mîlne și duminică 
are loc la Ploiești, pe moderna 
arenă Voința, cu 8 piste de plas
tic, întrecerea decisivă. Pentru 
cucerirea trofeului se întrec re
prezentative de județe, formate 
din do! băieți și o fată (seniori 
sau juniori), clștigătoare ale fa
zelor precedente ale competiției. 
Flnallștli .Cupei U.N.C.A.P.» se 
întrec la o singură probă — 100 
de lovituri mixte.
• Echipe romănești în turnee 

peste hotare la acest sflrșit de 
săptămtnă : Voința București
(f-i-b) evoluează în Cehoslovacia, 
la Bratislava, In compania for
mațiilor Start, iar echipele femi
nine și masculine ale asociației 
Etectromureș Tg. Mureș joacă la 
Szeged (Ungaria) cu sexteturile 
clubului Sz. E.O.

O Finalele campionatelor na-

Surprizele continua la polo RAPID (lider)*
PIERDE AL 3-lea PUNCT (in 4 zile): 

7-7 CU PROGRESUL, ULTIMA CLASATĂ!
Aparent calmă, etapa de ieri 

a campionatului de polo a ofe
rit chiar din primul meci al 
cuplajului programat In Capi
tală o surpriză, liderul clasa
mentului, Rapid București, sal- 
vîndu-se cu greu (7—7) de la 
înfrîngere în fața ultimei cla
sate, Progresul București 1 Jo
cul a fost extrem de captivant 
și s-a încheiat cu un rezultat 
ce nedreptățește pe poloiștii 
Progresului. Aceștia au făcut 
cel mai bun joc din actualul 
campionat, surprinzîndu-și par
tenerii de întrecere prin ardoa
rea cu care și-au apărat șan
sele. Progresul a condus cu 
2—0 ; apoi, Rapid a egalat și, 
la rîndul el, a fost in avantaj ; 
4—2. Și din nou egalitate : 4—4 
șl 5—5 (in min. 15,15), moment 
în care portarul feroviarilor Si- 
mion (care a primit multe go
luri parabile) a fost înlocuit cu 
FI. Slăvei. Nici această schim
bare nu a ajutat prea mult e- 
chipa feroviară, care și-a des
considerat adversara, adoptînd 
un joc static, care nu o avan
taja. Progresul a condus din 
nou cu 6—5 și 7—6, rapidiștii 
obținînd egalarea cu ajutorul 
arbitrului N. Nicolaescu. La o 
situație de „om in plus" pentru 
Rapid, Boga a interceptat co
rect o minge între doi jucători 
feroviari, dar arbitrul N. Nico
laescu a văzut fault și, din fa
za care a urmat, s-a ajuns Ia 
scorul final de 7—7 (0—2, 4—1, 
1—3, 2—1). Au înscris : Niță 
3, Gaiță 2, Nicolau, Schervan 
pentru Rapid și Boga 2, Manea 

PÎRTIE LIBERĂ ÎNTRECERILOR
(Urmare din pag. I)

concursuri și competiții dc 
schi și săniuș, in zona orașe
lor și a comunelor cu profil 
montan sau submontan, Ie vom 
folosi din plin, pentru că nu
trim ambiția ca la finalele 
„Daciadei" județul nostru să 
nu facă doar act de prezență, 
ci să se afle pe primele trepte 
ale podiumului"...

Chiar și intr-un județ cu 
profil de deal și șes, cum este 
Oltul, dorința de afirmare, 
ambiția de noi împliniri în ac
tivitatea sportivă de nsAnă, 
prin intermediul etapei de iar
nă a „Daciadei", este pregnan
tă : „Căderea abundentă a ză
pezii constituie o ispititoare 
invitație și pentru tinerii din 
județul nostru — ținea să ne 
spună prof. Valerian Petrescu, 
prim vice-președinte al CJEFS 
Olt — de a fi nelipsiți de la 
concursurile de săniuș și schi 
fond care au și demarat".

Rezultă din aceste cîteva opi
nii că preocuparea pentru reu
șita etapei de iarnă a „Da
ciadei", acum in plină desfășu
rare, se face simțită peste tot. 
Iar CUVÎNTUL DE ORDINE 
trebuie să fie ASIGURAREA 
SUCCESULUI ETAPEI DE

RAPID BUCUREȘTI — PRO
GRESUL 66—83 (40—23).

Programul jocurilor de azi : de 
la ora 15,30 : Mobila — Universi
tatea Timișoara (în tur : 77—70), 
Rapid — ICEMENERG C.Ș.B. 
(71—70), Olimpia — Progresul 
(75—22). (P.I.).

N.C.A.P.- LA POPICE
țîonale de seniori șl juniori, 
Individual șl perechi, vor avea 
loc săptămîna viitoare, între 17 șl 
11 decembrie, la Brașov (fete
le) șl Odorhelu secuiesc (băieții)
• Meciuri restante din etapa a 

XX-a (ultima) a turului campio
natului Divizei „A" : VOINȚA 
BUCUREȘTI — OLIMPIA BUCU
REȘTI 2378—2178 pd (scor indivi
dual 5—1). Cele mal eficace jucă
toare : Elena Andreescu (V) — 
437, Constanța Mircea (O) — 
392. CARPATI SINAIA — OLIM
PIA BUCUREȘTI «18—4847 (4—2). 
Primii jucători ai celor două e- 
chlpe : juniorul Florin Irimlnescu 
— 859, respectiv Grigore Marin — 
851. (V. FELDMAN — coresp.).
JIUL PETRILA — TEHNOUTI- 
LAJ ODORHEI 8048—434» (4—2).
Performerul reuniunii a fost I. 
Stefucz, din echipa oaspete, cu 
880, iar de la gazde s-a remarcat 
M. Ernest, eu 878 (meci contlnd 
pentru etapa a vm-a). (A. SLA
BII — coresp.). 

2, AI. Munteanu, Ionescu, Szcr- 
z6 pentru Progresul. Arbitri ■ 
N. Nicolaescu și V. Mcdianu. 
Din păcate, în finalul întrece
rii. o dispută nesportivă 
între Manea (Pr.) și Arsenc 
(R) s-a transformat într-o al
tercație generală a jucătorilor 
ambelor echipe, care a umbrit 
total aspectul plăcut al parti
dei. (a.v.)
• La Cluj-Napoca, la capătul 

unui meci de mare luptă, Di
namo București și-a valorificat 
avantajul unui lot mai omogen, 
întrecînd pe Voința cu 9—7 
(2—2, 3—2, 3—2, 1—1). Bucureș- 
tenii au condus cu 2—0, 4—2 și 
8—4 datorită jocului bun al lui 
Răducanu, Munteanu și Nasta- 
siu, obținînd două puncte foar
te prețioase. Au marcat: A 
Munteanu 3. Nastasiu 2, E. Io
nescu 2, Rus, Hagiu pentru în
vingători și CI. Rusu 2, Gyar- 
fas 2, Colceriu 2, R. Rusu pen
tru învinși. Arbitri: Al. Bădiță 
și R. Timoc. (M. RADU — co
resp.).
• Invingînd la București pe

C. N. ASE cu 12—2 (3—0, 4—0, 
1—0, 4—2) poloiștii de la Crișul 
Oradea au ajuns la egalitate de 
puncte cu Rapid, dar au rămas 
pe locul secund, datorită unui 
golaveraj inferior. Realizatori : 
Fejer 4, Gordan 2, Ungureanu
2, Fărcuță, Garofeanu, Racz 
(Cr.) și Stoenescu, R. Ionescu 
(ASE). Arbitri : R. Schilha și
D. Paraschivescu.

In clasament : 1. Rapid 13 p 
(66—35) ; 2. Crișul 13 p (70—41);
3. Dinamo 10 p ; 4. Voința 9p; 
5. C.N. ASE 2 p ; 6. Progre
sul 1 p.

I PE MICI

ISLVIBAtA 13 
13, în cuprinși 
zale" : retrospe 

Moscova (parte 
la New Orlean; 
tegoria semig/e 
mei și Carlos 
de la Cardiff, 1 
tă cu prilejul 
byului galez îi 
Anglia — Țara 
binață Scoția - 
tator Dumitru

I DUMINICA 14
15,: Retrospei 
Moscova (parte 
18 : meciul de 
Panathlnaikos 
cupelor, transm 
la sala Floreasc 
tian Țopescu.

■ MARȚI 16 DEl 
hochei : Cehoslc 
transmisiune dii 
cova, comentato’ 
mantopol (în p; 
porta jul „Vecine 
vale“, realizat d 
mijlocul echipei- 
litehnica Timlșoj

MIERCURI 17 
14: hochei: U.R 
transmisiune dir 
cova.

IJOI 18 DECEi 
hochei : Suedia - 
misiune directă

I comentator Călir 
pauza a doua, 1 
lei cu antrenorii 
lae Proca și Mir

- porter Sorin Sa

BULETINUL
De la Institutul 

Iși Hidrologie, p 
meteorologului d< 
Damian, am afla 

Irii schiului gros 
zăpadă în princip 
tane ale țării : 

| Sinaia

Predeal

MASĂ A ÎNTRECERILOR ! 
Pentru că un număr cît mai 
mare de participanți reprezin
tă și o garanție a unei mai 
convingătoare și eficiente se
lecții pentru etapele superioa
re ale întrecerilor, pentru cea 
finală.

Reamintim cu acest prilej că 
Biroul Executiv al C.N.E.F.S., 
împreună cu Comisia centrală 
de organizare a „Daciadei" au 
stabilit ca deschiderea finalelor 
la sportul de masă și de per
formanță să se organizeze pe 
ramuri de sport, la mijlocul 
lunii februarie în localitățile 
Vatra Bornei — Suceava, sa
nie (11—14 ani) și biatlon ; 
Miercurea Ciuc, sanie (14—19 
ani) și patinaj viteză ; Valea 
Strîmbă — Harghita, sărituri 
cu schiurile de la trambulină; 
Păltiniș — Sibiu, schi fond, 
precum și demonstrații la dife
rite ramuri sportive.

Precizăm totodată că prin pre
vederile regulamentare finalele la 
activitatea sportivă de masă se 
vor desfășura pe categorii de 
vîrstă (11—14 ani, 14—19 ani șt 
peste 19 ani) la 5 ramuri de 
sport : schi fond, sanie, tenis de 
masă, șah și tir, cu participarea 
a circa 800 de tineri șl tinere, iar 
cele din sfera activității sportive 
de performanță, pentru juniori și 
seniori, la 9 ramuri, hochei pe 
gheață, patinaj viteză, patinaj 
artistic, schi fond, schi alpin, sa
nie, bob, biatlon șl sărituri de 
la trambulină, cu aproximativ 900 
de concurenți.

încheierea etapei de iarnă a 
„Daciadei- va avea loc, de ase
menea, pe ramuri de sport, la 1 
martie, după următorul program :

PENTRU SPORTUL DE MASA. 
Schi fond (14—19 ani și peste 19 
ani) : 28 II — 1 HI, Izvorul Mu
reșului (Harghita) ; sanie (11—14 
ani și 14—19 ani) : 15—16 II, Va
tra Bornei șl, respectiv, Harghita- 
Băi S șah (11—14 ani) : 27 H — 
— 1 III, Alexandria (Teleorman); 
tenia de masă (11—14 ani) : 27 
n — 1 iii, Alexandria (Teleor
man) și 14—19 ani, peste 19 ani : 
7—8 IV, Craiova ; tir (11—14 an!): 
27 H — 1 III, Alexandria.

PENTRU SPORTUL DE PER
FORMANTĂ : Bob, tineret : 37
II — 1 in. Sinaia ; seniori 14—15 
n, Sinaia. Biatlon, juniori : 15—18 
n, Vatra Dornei ; seniori : 22—25 
II, Fundata (Brașov). Hochei pe 
gheață, junlori-senlori : 28 II — 
1 III, București. Patinaj artistic, 
junlori-seniori: 26—28 II, Bucu
rești. Patinaj viteză, juniori-se- 
niorl : 15—16 n, Miercurea Ciuc. 
Sanie, juniori : 15—18 II, Sinaia ; 
seniori : 31 I — 1 II, Sinaia. Schi 
fond, copil : 28—11 — 1 IU, Vatra 
Dornei ; juniori : 15—18 H, Pălti
niș (Sibiu) ; seniori : 10—14 III, 
Păltiniș. Schi alpin, juniori : 27 
H — 1 III, Poiana Brașov ; se
niori : 3—7 n, Poiana Brașov.
Sărituri, juniori : 14—15 II, Valea 
Strimbă (Brașov) ; seniori : 8 III, 
Borșa (Maramureș).

I Păltiniș Sibiu 
Semenic

Vf. Omu

IBăișoara
Ceahlău Toaca

Bîlea Lac
Vlădeasa 
Moneasa 
Paring 
Brașov

I.D.M.S. BUCI 
MAGHERU 

SECTOF

incadrea-zA 
GENȚA — re\ 
pal ' gestiu 
gestiona, ^ubu 
zit piese s 
recepționeri i 
primitori mă 
auto, motostiv 
lectrostivuitorlș 
tori necalific; 
pază, muncitori 
în depozit. Sc 
trebui să posed 
identitate din 
cipitllui Bucure 
tarea se va fa 
întreprinderii < 
Magheru nr. 6- 
Relatii la tel ei 
sau 11 39.50, int.

LOTO-PRONOSPORT
0 ȘANSE PERM 

INDFMINA TUTUI 
riile de Loz în plic 
zare oricine joacă 
• AUTOTURISME 
,,Skoda 120 L“, „Ti 
C1ȘTIGURI IN B 
10.000, 5.000, 2.000 lei 
Loto-Pronosport, vîr 
unitățile din comei 
ți-a de consum și . 
din întreaga țară ' 
la dispoziție pentru 
și dv, șansele !

lo;
ÎN PLIC

• CtȘTIGURILE 
LOTO DIN 5 
1980. Cat. 2:5v 
a 12.309 lei și 8 
a 3.077 lei ; Cat. 3 
100% a 9.574 lei ș 
25% a 2.393 lei ; t 
a 2.154 lei ; Cat.
708 lei ; Cat. 6 : 29! 
Cat. X : 1-648,75 a
PORT CATEGORI 
lei.
• TRAGEREA ob 

de astăzi, 12 deces 
televizează în dlrec 
la ora 18,25
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O anchetă-fulger la consfătuirea antrenorilor

Cu

CA 0 SA MAI JOC u

de absența

mai mult atenția pe
intr-un meci cheie ?

Divizia „A“ prezenti la coride

OBLEMENCO:
V. STANESCU:
PROCA :
HALAGIAN:
ANCA:
A. NICULESCU:

PIGULEA: 1.
LUCESCU: 1.
ANTOIII- 1.

A fost o toamnăCREINICEANU: 1.

ERDOGH:

se
Trăiai 

două imense 
Întorceai în 
la ..23 Au-

Dialoguri cu tricolorii2.
SI NEVOIA DE A VENI CU LUCRURI NOI IN FOTBAL iordache; „ÎN 1973 NU CREDEAM3.

2. Cămătaru; 3.

TREI CONFIRMĂRI (CRAIOVA, CAMATARU, RAINEA)
CÎTEVA REVELAȚII („PROMOVATELE" PLUS... KLEIN)

o jumătate de oră înainte de începerea 
consfătuirii antrenorilor, ne-am propus o an
chetă-fulger, cu următoarele trei întrebări :

1. Care dintre echipele care au jucat pe 
renul dv. în turul acestui 
presionat mai mult — prin 
litatea jocului ?

2. Ce jucător v-a atras 
terenul dv. ?

3 Ce arbitru ați prefera
Iată rezultatele acestei anchete-fulger în rân

dul antrenorilor 
stătuire :

campionat v-au 
inițiativă și prin

te- 
im- 
ca-

1. F.C. Argeș ; 2. Klein ; 3. 
Igna

1. „U“ Cluj-Napoca; 2. Țe
gean; 3. Rainea .

1. F.C. Olt; 2 lamandi; 3. 
Anderco (Igna. Rainea)

1. Jiul; 2. lamandi; 3. Di
nulescu, totuși...

1. Craiova; 2. Țicleanu; 3. 
Rainea

1. F.C. Olt; 2. Radu II; 3. 
Jucan
F.C.M. Brașov; 2. Țălnar 
3. Mustățea
Progresul; 2. Cîmpeanu 
II; 3. Rainea
F.C. Baia Mare ; 2. M.
Răducanu; 3. Dinulescu 
Craiova; 2. Țicleanu; 3 
Rainea

1. Craiova
Raihea
F.C. Baia Mare; 2. Pet
cu; 3. Salomir
Corvinul; 2. Cămătarii; 
3. Deleanu
Craiova; 2. Cămătaru; 3. 
Dinulescu
F.C.M. Brașov; 2. Iordă- 

Dinulescu
Klein ;

31na ’dJON IONESCU: 
>ito-
il de
ion- I ARDELEANU:

r

a

J
;i 
r 
e

1
11

8
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P. MOLDOVEANU:
LIBARDI:
MATEIANU:
CERNAlANU:
TEAȘCA:

Revăzînd opiniile 
toarele clasamente :

1.

1.
1.
1.
1.

1.
1.

nescu; 3. 
Corvinul; 
Jurja 
Corvinul;
Rainea 
Nici una
Rainea

2. 3. C.
2.

»

Klein;
2. Țălnar;

3
3

celor 18, ajungem la urmă-

La prima întrebare
1) CRAIOVA — 4; 2) Corvinul — 3; 3—4) 

F.C. Baia Mare și F.C. Olt — 2; 5—9) F.C. Ar
geș, Jiul, Progresul Vulcan, „U“ Cluj-Napoca 
— 1.

A doua întrebare
1—2) CÂMÂTARU și KLEIN 

cleanu, lamandi, Țălnar — 2; 6—11) 
II, Iordănescu, Petcu, Radu II, M. 
Țegean — 1.

A treia întrebare

3; 3—5) Ți- 
Cîmpeanu 
Răducanu.

1) Rainea — 8; 2) Dinulescu — 4; 
2; 4—9) Anderco, Deleanu, Jucan, 
Mustățea. SalomiT.

3) Igna — 
C. Jurja.

Din „dosarul" consfătuirii
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Loto 
î30, se 
(nd de

După încheierea consfătuirii an
trenorilor divizionari „A",, discu
tăm cu Remus Cîmpeanu, vice
președintele clubului „U“ Cluj- 
Napoca, despre toamna lui „U“, 
despre împlinirile și neîmplinirile 
echipei în acest spațiu de timp. 
Ne spunea Remus Cîmpeanu : 
„Mult mai multe ar fi reușit e- 
chipa dacă nu s-ar fi ținut scai 
accidentările, indisponibilitățile : 
Liviu Mihai n-a jucat din etapa 
a 11-a datorită unei rupturi mus
culare recidivate ; pe Dobrău 
n-am contat în ultimele jocuri; 
Cîmpeanu n-a fost prezent decît 
trei meciuri complete și în rest 
101 minute răspîndite in cinci par
tide ; Suciu are un reumatism ar
ticular al cărui focar de infecție 
nu se rezolvă, iar Țiglariu — un 
cîștig al nostru — este accidentat 
după fiecare meci! De regulă, el nu 
face antrenamente decît de joi 
spre sfîrșitul săptăminii, pentru 
că întotdeauna are ba o contuzie, 
ba o întindere. E drept, 
mai mult decît alții «la 
Și cu Țegean, după cum 
avut probleme medicale, 
acestor accidentări ? Sînt 
tori obiectivi care țin de pregă
tire. Astfel, Cîmpeanu II a pen
dulat a stă-vară între lotul națio
nal și echipa de club, motiv pen
tru care nu s-a putut pregăti la

el intră 
bătaie», 
știți, am 
Motivele 
unii fac-

I

I
I
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Ce se desprinde din această anchetă-fulger. 
care nu poate duce la generalizări, dar care 
invită la reflecții ?

— Surprinde în mod plăcut citarea echipelor 
promovate de șase ori (Corvinul 3, Proca 2, P. 
Moldoveanul, fenomen care, legat de absența 
ciudată a echipelor de prim rang Dinamo și 
Steaua, ne determină să medităm pe tema spi
ritului novator și al rutinei.

— Universitatea Craiova se află pe primul loc. 
cu patru menționări. Meritul echipei este cu atît 
mai mare, cu cît, față de anul trecut, echipa 
olteană a fost angajată decisiv în dificila cam
panie a „tricolorilor". Să mai menționam faptul 
că meciul echipei craiovene la Tg. Mureș este 
considerat cel mai bun al întregului tur, fapt 
confirmat și de tehnicienii mureșeni, care sus
țin că în acel joc de sfîrșit de noiembrie „e- 
chipa craioveană a fost imposibil de ținut".

— De remarcat prezența lui F.C. Olt pe două 
buletine. Faptul că aceste două notări aparțin 
unor antrenori serioși (A. Niculescu și Proca) 
confirmă combativitatea echipei la jocurile în 
deplasare, fapt atestat și de punctele cîștigate

— Să notăm prezența echipei băimărene pe 
două buletine, în ciuda „eclipsei". (Se pare că 
Unii antrenori știu să nu se bucure de neca
zurile altuia).

— Cămătaru și KIein ne dovedesc a fi cei 
mai buni jucători la jocurile în deplasare. Hune- 
doreanul bate cam de mult la porțile echipei 
naționale.

— Un jucător de urmărit — lamandi.
— Țicleanu, revelația anului, primește, la 21 

de ani, confirmarea tehnicienilor.
— Țălnar (cu două notări) a cîștigat duelul 

...indirect cu Crișan, cînd e vorba de jocul în 
deplasare. De reținut.

— Nici un apărător nu figurează pe listele 
antrenorilor. Să fie și antrenorii atrași de ideea 
că „fotbalul începe dincolo de linia de centru ?“ 
Dacă asta înseamnă și o orientare spre fotbalul 
combinativ, cu atît mai bine.

— Un sextet ofensiv tînăr (în 4—4—2) ar avea 
următoarea alcătuire : Țicleanu, Petcu, Cîmpea
nu II, Klein — Țălnar, Cămătarii. Media acestui 
sextet e de 22 de ani.

— Rainea continuă să „troneze” în fruntea ar
bitrilor, dar faptul că Dinulescu este invocat (și 
regretat) trebuie să dea de gîndit cavalerilor 
fluierului, ca și responsabililor cu delegările...

★
Anchetă-fulger ne lasă să citim printre rînduri 

că antrenorii (inclusiv cei bătrîni) își dau scama 
că fotbalul merge înainte și trebuie privit ca 
atare, în evoluția lui permanentă, care respinge 
poncifele. Faptul că nu mai puțin de trei antre
nori dau credit — împotriva formalismului ! — 
unui antrenor-jucător ca Mircea Lucescu spune 
foarte mult. Iar faptul că echipele nou promo
vate culeg șase voturi demonstrează că hărnicia, 
elanul și modestia sînt mult mai de preț decît 
drepturile cîștigate și... automulțumirea.

Anchetă realizată de
loan CHÎRILĂ

INTRf CBRVINUl-ȘI „U“, IN FOIOSUL... FOTBALULUI
nivelul cerințelor, ca și Dobrău 
sau Țiglariu. în aceeași perioadă, 
ei erau preocupați de examenele 
de admitere la facultăți. Pe de 
altă parte, cred că ar trebui fă
cută o pregătire și mai indivi
dualizată, și mai atentă. Poate că 
viața extrasportivă și-a spus și 
ea cuvîntul".

Da, »U“ a bătut recordul — 
nedorit — al accidentărilor (și ne- 
recuperaților la timp) în această 
toamnă, tocmai într-un renumit 
centru medical Cluj-Napoca ! 1 !

La polul opus, după cum a re
ieșit din lucrările- consfătuirii, 
Corvinul : DE TREI ANI, NICI 
UN ACCIDENTAT! De trei ani, e- 
fectivul complet la toate meciu
rile 1 Perioada corespunde cu a- 
ceea în care Mircea Lucescu a 
început să îmbrace tricoul echi
pei și să se preocupe de pregă
tirea ei. Cum s-a ajuns la aceas
tă adevărată performanță 7 A 
spus-o chiar fostul recordman al 
selecțiilor naționale de la pupi
trul consfătuirii : „în pregătirea 
echipei am făcut antrenamente 
preventive care să ducă la înlă
turarea accidentelor. Astfel, mul
te antrenamente le-am efectuat 
pe terenuri foarte grele, chiar 
noroioase, ceea ce dezvoltă și 
menține tonusul muscular, dă e- 
lasticitate musculaturii. Am folo-

sit chiar și un complex de exer
ciții pentru forțarea elasticității 
musculare, așa-numitul Test Mo
rozov, cu o durată de 10—15 și 
chiar 60 de secunde. Rezultatele 
au fost foarte bune, cele pe care 
le știți".

Propunem, deci, un schimb de 
experiență „U“ — Corvinul pe
această temă. Ar fi în folosul 
fotbalului...

Mircea TUDORAN

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR FEDERALI

DIN UNELE ȚĂRI SOCIALISTE
Ieri s-a încheiat, la București, 

consfătuirea cu antrenorii fede
rali din unele țări socialiste. Reu
niunea a prilejuit un vast schimb 
de expriență, prin referatele pre
zentate și luările de cuvînt. Au 
fost ținute următoarele comu
nicării :

„Precizări, metode și mijloace 
pentru formarea tinerilor fotba
liști" — dr. F. Korcek (Ceho
slovacia) ; „Pregătirea fizică prin 
antrenamentul pentru jucătorii de 
mare performanță0 — A. Șkskov 
(Bulgaria) ; „Schimbarea ritmului

de joc la echipele de mare per
formanță" — dr. R. Kranze (R D. 
Germană) ; „Dezvoltarea viteze) 
de joc" — V. Kutdltki (U.R.S.S); 
,„Selecția și pregătirea jucătorilor 
de elită" — S. Karsunov 
(U.R.S.S.); „Pregătirea echipelor 
de mare performantă între se- 
zoanele competltlonale" — 
Szager (Ungaria) ; „Profilul 
trenorulul de fotbal" 
culescu; „Organizarea 
atac" : „Finalizarea, 
rea și perfecționarea 
poartă" — St. Covaci.

G. 
an- 

— V. Stăn- 
jocuhH în 

imbunătă'i- 
trasului la

de performanță. A doua etapă, a 
fortificării organismului, am țra- 
tat-o și cu medicamentul numit 
voință, iar asistenți prețioși mi-au 
fost antrenorii clubului Steaua si 
coechipierii. Cînd am simțit că 
m-am înzdrăvenit cum trebuie, 
cînd am primit si avizul medical, 
am dat drumul la antrenamente. 
Și aveam o poftă de joc N-a 
venit dintr-odată nici locul în 
echipă. Am luptat, nu glumă. 
Dealtfel, eu am fost sortit să trag 
mereu din greu pentru titulari
zare. Gindiți-vă, numai la Steaua 
ce concurenți am avut ! Coman, 
Haidu, Moraru, Rică Răducanu. 
Portari unul și unul.,. Dar între 
noi, portarii, e totdeauna luptă 
dreaptă și cinstită. Ti-e necaz cînd 
nu joci, dar nu ești pizmaș pe co
legul de post.

— Totul e bine cînd 
termină cu bine, 
două bucurii, 
bucurii cînd te 
vestiarul de 
gust".

__ ,__ _  ____ . minunată, ce
mai ! Mă cam sicile, totuși, încă 
faza de la Oslo. Am luat 
prea ușor. Eram puțin 
n-am avut timp să sar la 
Am crezut, o clipă, că 
o să fie al meu. Dar s-a 
plasă, l-am atins doar... Da, me
reu derulez în minte faza și-mi 
zic : ,,Vasile. păcat de
aia ! Nu trebuia să te 
leased !“

un qol 
mascat, 
vreme, 

balonul 
dus în

minata 
pdcd-

te gtn-— Bine, dar nu 
dești și Ia zecile de minei 
grele pe care le-ai scos 7

— Ba da, dar eu așa sînt ! Nu 
vreau, nu admit să greșesc. Nu 
uitat.i că vin dintr-o școală renu
mită de portari. Școala ieșeană. 
M. Constantinescu, Cizic, Faur, 
Atimoftoaie, Costaș. Naște, Bucu, 
Alexa ; ia uitați-vă ce șir de a- 
părători de buturi de mina întîi 
a venit din orașul moldovean. 
Profesorii — cărora le păstrez o 
mare recunoștință — sînt M. 
Bîrzan. la juniori, și Șerban Ius
tin, ultimul fiind acela, care m-a 
promovat în prima echipă.

— Vasile iordache, 
mult te-ai bucurat, cred, 
cînd ai auzit fluierul de 
sfîrșit de joc al suedezu
lui

— De asta și joci mereu 
bine la Iași ?

Eriksson...

m-am bucurat 7 E pu-
Eram nebun de feri- 

____ ____ eu eram de două ori 
victorios în acel moment. Cînd, 
după meciul cu Anglia, băieții 
s-au repezit să mă îmbrățișeze, 
mi-au venit în minte momentele 
acelea din 1973, cînd nu credeam 
că o să mal joc vreodată. Sufe
risem al doilea atac al hepatitei, 
prima oară mă îmbolnăvisem în 
1968. Abia revenisem dintr-un tur
neu. Timolul : 12—14. Speranțe 
slabe de a mai juca fotbal. Dar 
mie îmi rămăsese, undeva, o doză 
de speranțe. Medicii de la toate 
institutele și spitalele unde m-am 
tratat îmi dădeau și ei curaj. Li
nul dintre ei, doctorul loan Dră- 
gan, directorul centrului de me
dicină sportivă, mi-a fost ca un 
frate. Mereu s-a îngrijit de mine, 
m-a urmărit în tratament, mi-a 
prescris o medicamentație salva
toare. Și. încet-încet, mi-am re
venit. Eram sănătos, dar... ca să 
merg pe stradă, nu pentru sport

— Dacă 
țin spus, 
cire I Păi

— Da, șl pentru asta. Bunii mei 
moldoveni, chiar dacă-i supăr nl- 
țelus cu plonioanele mele, mă a~ 
plaudă cu draooste,, Indiferent 
dacă ~ 
aceasta 
ori

__ __ _____ , indiferent
Politehnica n-a învins. Si 

s-a întîmplat de cîteva 
în jocurile cu Steaua.

— Hal să ne gîndim pu
țin șl Ia ce va fl. La 23 
aprilie, speri și sperăm, 
vei fi sub reflectoarele de 
pe Wembley...

— Da, vom fl, o doresc din toată 
inima, noi toți cei care am realizat 
rodnicul traseu de toamnă. La na
țională, cei de la Craiova și noi, 
cci dc la Steaua, am construit a 
familie adevărată, de prieteni. A 
venit și nea Tinel, cu sufletismul 
dînsului, și treaba s-a legat bine. 
De asta zic, să fim cu toții pe 
Wembley, plini de curaj șt de în
credere. Și n-o să fie rău. En
glezii ne-au cam luat măsura.,.

Eftimie IONESCU

1-31 DECEMBRIE, APROVIZIONARE SPECIALA
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 
utile pentru cei ce 
citeva exemple :

tot atîtea daruri plăcute și 
vă sînt dragi. Iată numai

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

• PENTRU CEI MARI, produse cosmetice și de 
parfumerie românești, medaliate la numeroase 
concursuri internaționale, berete, fulare, 
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, în aceste 
zile, magazinele comerțului de stat și „trecind în 
revistă* întregul fond de marfă ce vi se oferă.

Nu uitați 1
ÎN LUNA CADOURILOR APROVIZIONARE SPE
CIALA ȘI MULTIPLE POSIBILITĂȚI DE ALE
GERE A DARURILOR 1

lUHROHDOURIlOR



in meciul de tineret de la Galați

HOCHEIȘTII POLONEZI ȘI-AU LUAT REVANȘA
GALAȚI, 11 (prin telefon). 

Oaspeții și-au luat revanșa 
în cel de-al doilea joc găz
duit de patinoarul din orașul 
de la Dunăre, cîștigînd cu 
7—3 (1—1, 3—2, 3—0), după 
ce în seara precedentă tinerii 
hocheiști români terminaseră 
învingători cu scorul de 3—2. 
Aceștia din urmă au evoluat

INGENAR STENMARK 
CONDUCE ÎN „CUPA 

nondialA" la seni 
ROMA, 11 (Agerpres). „Cupa 

Mondiala" la schi a continuat pe 
pîrtia de la Madonna dl Campl- 
glio (Italia) cu desfășurarea pro
bei masculine de slalom uriaș. 
Conflrmînd forma excelentă în 
care se află, cunoscutul campion 
suedez Ingemar Stenmark a ter
minat învingător cu timpul total 
de 2:42,14 (1:17,60 șl 1:24,54). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Aleksandr Zirov (U.R.S.S.) —
2:42,66 șl Gerhard Jaeger (Aus
tria) — 2:43,14, Stenmark cîștlgase 
și proba de slalom special.

In clasamentul „Cupei Mon
diale" pe primul loc se află 
Ingemar Stenmark cu 50 p, ur
mat de Ulrich Spiess (Austria) — 
25 p și Bojan KrizaJ (Iugoslavia) 
— 21 p.

TEN1SMANI ROMÂNI IN 
TURNEU IN R.P. CHINEZA

Un grup de tineri tenismani 
români, conduși de antrenorul 
emerit Tudorel Bădin și de 
antrenoarea Eleonora Dumi
trescu, va efectua un turneu 
în R.P Chineză în perioada 
20 decembrie — 10 ianuarie. 
Din delegație vor face parte : 
Laurențiu Bucur, Adrian Mar- 
cu, Cristinel Ștefănescu, Emil 
Ilnat, Daniela Moise, Nadia 
Bccherescu, Alice Dănilă și 
Marilena Totoran.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • ..Raliul Coastei de 

Fildeș1*, ultima probă a, campio
natului mondial de raliuri, a con
tinuat cu desfășurarea celei de-a 
doua etape programau pe traseul 
dintre Abidjan și Yamoussoukro, 
în fruntea clasamentului se men
ține pilotul finlandez Hannu Mi
kola (Mercedes)

BASCHET • Rezultate înregis
trate în competițiile europene :
„Cupa campionilor europeni"
(masculin): Nashua den -Bosch 
(Olanda) — Bosna Sarajevo 
101—87; „Cupa cupelor" : Parker 
Leiden (Olanda) — Turisanda
Varese 85—84 ; „Cupa Koraci". 
Juventus Badalona — Asvel 
Villeurbanne 67—65 ; Dinamo Mos
cova — Zadar 114—111 ; Sebas- 
tiani-Pieti — Hapoel Tel Aviv
97—94 ; Anderlecht — Steaua 
Roșie Belgrad 86—79 ; Partizan 
Belgrad — Ostende 112—94 ; Ort- 
hez (Franța) — Standard Ltege 
88—85 ; „Cupa Liliana Ronchetti" 
(feminin) : Spartak Moscova — 
Minior Pernik 112—70.

HALTERE • în cadrul „Cupei 
U.R.S.S la Alma Ata. Yurik 
Sarkisian a stabilit un nou re
cord mondial la cat. 60 kg stilul 
„smuls" cu o performanță de 
126,500 kg, .la cele două stiluri — 
285 kg.

HOCHEI • Selecționatele Ceho
slovaciei și R.D. Germane au 

însă slab astăzi (n.r. — ieri), 
mai ales în apărare, unde — 
în... frunte cu portarul Fe- 
kete — au comis numeroase 
greșeli. Echipa poloneză s-a 
comportat, în schimb, mult 
mai bine decît în ajun, im- 
primînd jocului un ritm de
bordant și evoluînd foarte 
bărbătește — în forță —, ceea 
ce i-a incomodat vădit pe a- 
tacanții noștri. Reprezenta
tiva română a deschis scorul 
în min. 14 și a mai avut 
conducerea în min. 35 (3—2), 
din acest moment începînd 
seria greșelilor care au faci
litat desprinderea adversarei.

Autorii golurilor: Vișan, 
Prakab, Șandor, respectiv 
Urbanszyk, Palihleb, Ada- 
miek, Szprcglcwsky, Klih, 
Lech, Wronka. Au condus 
bine Șt. Enciu — la centru, 
C. Covaliu (ambii București), 
M. Lupașcu (Rădăuți),

Telemac SXRIOPOL, coresp.

BASCHETBALISTELE DE 
SE AFIRMĂ

Echipa feminină de baschet 
T.T.T. Riga, viitoarea adversară 
a formației Politehnica C.S.Ș. 2 
București In „Cupa campionilor 
europeni", a început noua edi
ție a campionatului U.R.S.S. cu 
o suită de cinci victorii consecu
tive, aflîndu-se pe primul loc al 
clasamentului cu 10 puncte. O ur
mează formațiile Dinamo Novosi
birsk — 9 puncte șl T.S.K.A. 
Moscova — 8 puncte.

Experiența competițională și a- 
portul cunoscutului pivot Uliana 
Semenova (2,10 m) au permis e- 
chipel din Riga să 1a un start 
excelent, anunțîndu-se ca princi
pală favorită șl în actuala ediție 
a competiției. In ultimul med, 
baschetbalistele de la T.T.T. Riga, 
multiple campioane unionale și 
de 16 ori cîșttgătoare ale „C C.E.",

susținut a doua întîlnire în ora
șul Litvinov. Hocheiștii ceho
slovaci au obținut victoria cu sco
rul de 17—0 (6—0, 2—0, 9—0). • 
în meciul formațiilor secunde, la 
Weisswasser: Cehoslovacia —
R.D. Germană 5—3 (1—2, 3—0,
1-1).

PATINAJ • La Londra se des
fășoară în prezent campionatele 
mondiale de patinaj artistic pen
tru juniori. După disputarea fi
gurilor impuse pe primul loc în 
clasament se află Oliver Hoener 
(Elveția) urmat de Paul Wylie 
(S.U.A.) și Scott Williams (S.U.A.). 
• Campionatele europene de pa
tinaj artistic pentru seniori se 
vor desfășura între 3 și 8 fe
bruarie la Innsbruck (Austria), 
iar campionatele lumii vor avea 
loc între 3 și 8 martie la Hart
ford (S.U.A.).

TENIS • Turneul de la Mon
treal a programat alte două par
tide : Peter Fleming — Harold 
Solomon 6—2, 6—1 ; Elliot Telts- 
cher —- Shlomo Glickstein
6— 4. 6—1.

TENIS DE MASA • La Basing
stoke (Anglia), în cadrul „Cupei 
ligii europene* s-au întîlnit echi
pele Angliei și U.R.S.S . Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de
7— 0. Cu acest prilej și-a făcut 
reintrarea fosta campioană a Eu
rope!. Jill Hammersley.

Cupa cupelor la volei

STEAUA ARE CULOAR FAVORABIL..
Concomitent cu runda a doua 

a C.C.E. se vor desfășura la 
sfîrșitul acestei săptămini (tu
rul) șl peste încă o săptămînă 
(returul) partidele din faza 
a doua a Cupei cupelor, com
petiție la al cărei start s-au 
aliniat 23 de formații de club 
masculine și 18 feminine. A- 
tenția noastră se concentrează 
asupra întrecerii masculine, la 
care ia parte șl Steaua Bucu
rești, finalistă la ultima sa par
ticipare, în 1979, în C.C.E. (la 
feminin nu avem reprezentan
tă). De data aceasta, echipa lui 
Aurel Drăgan țintește în com
petiția europeană secundă, ceea 
ce în martie 1979 a izbutit Di
namo București — cîștigarea 
trofeului. Actuala ediție ridică 
însă probleme mult mai difi
cile, prin prezența unor echipe 
de certă valoare. Firește, Stea
ua are un culoar pe care nor
mal trebuie să ajungă în tur
neul final, unde va întîlni e-

LA T.T.T. RIGA
DIN NOU

au surclasat cu scorul de 70—40 
(34—22) formația Dinamo Mosco
va. In cele cinci jocuri susținute 
pînă în prezent Uliana Semenova 
a înscris 90 de puncte.

La 30 noiembrie a expirat ter
menul limită pentru depunerea 
candidaturilor la organizarea 
Jocurilor Olimpice din anul 1938. 
Comitetul International Olimpic 
anunță, de la sediul său din 
Lausanne, că a primit următoa
rele candidaturi oficiale : pentru 
cea de a XXIV-a ediție a Jocu
rilor de vară — Melbourne (Aus
tralia), Nagoya (Japonia) șl Atena 
(Grecia), aceasta din urmă cu 
COTidițla acceptării candidaturii 
permanente a localității Noua 
Olympia din 1996; Iar pentru cea 
de a XV-a ediție a Jocurilor ds 
iarnă — Calgary (Canada), Cor
tina d’Ampezzo (Italia) șl Falun 
(Suedia). Votul decisiv pentru 
desemnarea organizatoarelor va a- 
vea loc la 30 septembrie 1981, eu 
prilejul sesiunii C.I.O. de la Ba
den-Baden.

*

Președintele Comitetului inter
național olimpic, Juan Antonio 
Samaranch, a efectuat o vizită la 
Tunis, pentru a participa la o 
reuniune consacrată organizării 
Jocurilor medlteranlene ce vor a- 
vea loc în anul 1983 la Casablan
ca (Maroc). Totodată, președintele 
C.LO. a purtat convorbiri cu de
legați al comitetelor olimpice din 
țările riverane. La sosirea în 
capitala tunisiană. J. A. Sama
ranch a fost primit de Mohamed 
Mzall. fost vicepreședinte al 
C.I.O, actualmente premier al 
guvernului Tunisiei.

*

In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în diferite ora
șe ale lumii, președintele C.I.O., 
Juan Antonio Samaranch, a so
sit la Los Angeles, gazda Jocuri
lor Olimpice de vară din anul 
1984. El a fost tntîmplnat de 
Peter Ueberroth, președintele Co
mitetului de organizare a viitoa
rei Olimpiade, eu care, ulterior, 
a avut convorbiri privitoare Ia 
construcțiile șl amenajările în 

chipe de clasă ridicată, cum 
ar fl Avtomobilist Leningrad, 
C.H. Bratislava și Ț.S K.A. So
fia (sau Panini Modena), pe 
care le considerăm favorite pe 
culoarele respective.

După cum se știe. Cupa cu
pelor a luat startul la începu
tul lunii noiembrie, cînd au 
fost programate partidele tur 
și retur ale primei etape. în 
această fază, la masculin au 
intrat 14 din cele 23 de echipe. 
Dintre calificate, doar U.S.C. 
Giessen (R.F.G.) și Servette 
Geneva au avut emoții în fața 
Iul Tapper Goteborg și res
pectiv V.C. Helsingor (Dane
marca), prima califieîndu-se la 
setaveraj, iar cealaltă la punct- 
averaj. In rest, favoritele s-au 
Impus net : Ț.S.K.A Sofia cu 
Tura via Salesianos (Spania), 
Kfum Oslo cu Kelly Girls 
(Anglia), Edilcuochj Sassuolo 
(Italia) cu Post Viena, C.S.M. 
Clamart (Franța) cu Arts Bon- 
nevoie (Luxemburg) și V.V.C 
Gcmenscrvice Vught (Oianda) 
cu Hapoel Kyriat-Ata (Israel), 
în etapa care urmează (13—14 
decembrie — turul, 20—21 de
cembrie — returul), cînd Intră 
în competiție și alte echipe 
mai valoroase, inclusiv Steaua, 
5 partide par ceva mai echili
brate : Ț.S.K.A. Sofia — Pa
nini Modena. Vardar Skoplje— 
Avtomobilist Leningrad, Stea
ua — Panathinaikos Atena,

curs de realizare la Los Angeles. 
In continuare, președintele C.I.O., 
însoțit de gazde, a vizitat viito
rul centru de presă al J.O. si
tuat la „Los Angeles Convention 
Center" șl vechea arenă „Memo
rial Coliseum". După cum se știe, 
Los Angeles a mal găzduit J.O. 
de vară In anul 1932. Pe aceeași 
veche arenă se vor desfășura

AGENDA 
OLIMPICĂ 

peste patru ani festivitățile de 
deschidere șl închidere ale Olim
piadei, precum șl întrecerile con
cursului de atletism.

Juan Antonio Samaranch a de
clarat că nădăjduiește ca întrece
rile celei de-a XXllI-a ediții să 
se desfășoare în cele mal bune 
condițiunl șl Los Angelesul va 
reuși să reunească pe toți tinerii 
din lume dornici să participe la 
marea sărbătoare cvadrienală a 
•portului mondial.

*
La recenta Adunare generală a 
Comitetelor naționale olimpice 

U.S.C Giessen — C.S.M. Cla
mart și Gemen-service Vught 
— C.H. Bratislava, în timp ce 
celelalte 3 au cite un favorit 
net (subliniat de noi): Ibis 
Korvijik (Belgia) — Kfum Os
lo, Edilcuochi Sassuolo — 
Tacspor Kulubu Istanbul, Cse- 
pel Budapesta — Servette Ge
neva

Apreciind că Steaua are șan
se de a ajunge in turneul fi
nal, trebuie să precizăm însă 
că misiunea sa nu va fi deloc 
ușoară în partida de debut cu 
Panathinaikos Atena, știut fi
ind faptul că voleiul masculin 
elen a înregistrat anul trecut 
un impresionant salt valoric, 
reprezentativa Greciei obținînd 
două performanțe fără prece
dent : victorie în „Turneul Pri
măverii" și cîștigarea campio
natului balcanic. Iar Panathi
naikos, oferă. împreună cu O 
lympiakos Pireu, toți jucătorii 
naționalei. In fața sportiviloi 
greci, Pop, Macavei, Chifu, 
Geană, Ionescu, Țerbea, Ion și 
ceilalți steliști, trebuie să sa 
mobilizeze serios, pentru a 
realiza în prima partidă, la 
Floreasca, un scor cît mal li
niștitor...

în competiția feminină, întră 
favorite se află Spartak Lenin
grad, Dynamo Berlin, Tungs
ram Izzo, Ujpesti Dozsa Buda
pesta șl Ț.S.K.A. Sofia.

Aurelian BREBEANU

europene au fost adoptate o se
rie de rezoluții ce vor fi înain
tate C.I.O. Una dintre rezoluții 
se referă la crearea unei comi
sii ce ar avea ca misiune vi
zitarea orașelor candidate la 
organizarea J-O.. studierea a- 
menajărilor sportive și hotelie
re ce le oferă. Adunarea 
C.N.O.E. regretă că nu a fost in
formată despre stadiul pregăti
rilor J.O. de vară de la Los 
Angeles — 1984 și s-a oferii 
acorde sprijin organizatorilor 
J.O. de iarnă de la Sarajevo-

Se atrage atenția că finan
țarea numai de către organiza
ții particulare a J.O. de la L09 
Angeles ar putea prezenta u- 
nele riscuri în ceea ce privește 
termenul de predare a con
strucțiilor și conformarea aces
tora cu normele Impuse de fe
derațiile internaționale Cele
lalte rezoluții se referă la 
controlul anti-doping (implicînd 
ca răspunzători și pe medicii si 
antrenorii sportivilor dovediți 
că au utilizat stimulente), pro
grame (C.N-O.E. se pronunță 
împotriva separării sporturi
lor individuale de cele pe 
echipe). Jocurile europene (deo
camdată se consideră inactuală 
propunerea- organizării Jocu
rilor europene după modelul 
celor panamericane sau asiatice, 
dealtfel tn Europa există 
Jocuri Balcanice. Jocuri Medi
teraneene, Jocuri Nordice etc.).

• JOHN REASON, DE LA „DAILY TELE
GRAPH" DIN LONDRA, DESPRE RUGBYȘTH 
ROMANI : „El practică rugbyul cu un entu
ziasm molipsitor" 0 LA DERBYUL BASCHE
TULUI IUGOSLAV, Zagreb — Steaua roșie 
Belgrad, au asistat 12 090 de spectatori 0 PEN
TRU PRIMA DATA in cei 56 de ani de cînd 
s-a instituit premiul ziarului „Svenska Dag
bladet" pentru cea maț bună performanță 
sportivă suedeză a anului, recentul laureat, 
schiorul fondist Thomas Wasberg, campion o- 
limpic ’80, a refuzat medalia de aur po motiv 
că, acum doi ani, colegul 
de probă. Sven-Ake Lund- 
back. campion mondial în 
1578 la 15 km fond, a fost 
nedreptățit, titlul de lau
reat fiind decernat atunci 
lui Borg și Stenmark. 
Tardivă, dar emoționantă 
mostră de colegialitate. 0 
ISTORIA SE REPETA ? 
Ca și la ediția pre
cedentă, tînăra jucătoare cehoslovacă flana 
Mandlikova a învlns-o în finala campionatelor 
internaționale de tenis ale Australiei pe cam
pioana din Queensland, Wendy Turnbull. 
Wendy, după finală : „Hana a jucat azi așa 
cum n-am mai văzut-o, ca un adevărat buldozer". 
Ca după o săptămînă, la turneul de la Sydnev 
rolurile să se inverseze... 0 ÎNAINTE DE A 
DEVENI CAMPION MONDIAL, gimnastul ame
rican Curt Thomas se antrena 7 ore pe zi. A- 
cum, doar una, pentru că în rest este foarte 
ocupat cu comentariile TV, prezentările publi
citare. scrierea unor cărți de gimnastică și ac
tivitatea de antrenor. Așa este cînd intri pe
culoarul îngust al celebrității : treburile se
dilată șl orele se evaporă 0 ION TIRIAC
DESPRE NĂSTASE, în „L’Equipe" : „Tenisul

fără el n-ar fi ajuns Ia ce este acum. Puneți-1 
pe Năstase, într-o dimineață, pe centralul de 
Ia Roland-Garros, indiferent împotriva cui, și 
pe alt teren pe Sadrl și Amaya, ambii clasați 
printre primii 20 de jucători al lumii, și veți 
vedea unde se duc spectatorii"... 0 HIPODROMUL 
ȘI CROSUL. După ce în acest an un celebru 
hipodrom, Longchamp din Paris, a găzduit 
C.M. de cros, în martie 1981 un alt hipodrom. 
Zarzuela, din Madrid, va fi teatrul întrecerilor 
celor mal buni alergători din lume pe teren 

variat 0 VALENTINA SO- 
KOREJKAIA, sportiva so
vietică multiplă campioană 
a lumii Ia parașutism, a 
efectuat nu de mult cel 
de-al 8000-lea salt, înre- 
gistrind astfel recordul 
mohdial feminin absolut. 0 
BETH HEIDEN, medaliată 
cu aur la C.M. de ciclism 
șl cu bronz la în

trecerile de patinaj de la J.O. din acest an, a 
căzut acasă, alunecînd pe... scări și suferind 
mai multe contuzii (din fericire, nu grave). Ce 
țl-e șl cu echilibrul ăsta! Cazi cînd nici nu te 
aștepți! 0 GIUSEPPE SORAVIA, PILOT ITA
LIAN DE BOB, a decedat la un spital din 
Innsbruck, după un grav accident (dublă frac
tură craniană) suferit la un antrenament pe 
pista olimpică tiroleză de la tgls, în urma unei 
manevre de frînare greșite 0 ÎN LOTUL FOT
BALIȘTILOR SOVIETICI care efectuează tur
neul sud-american. eel mal mulți iucători pro
vin de ta Spartak Moscova (51 și Dynamo Kiev 
(3), campioana ăn-titre. iar alături de ei eolse- 
terul campionatului unional, Andreev, de la 
S.K.A. Rostov (20 goluri).

Paul SLAVESCU

Cupa U. E. F. A. și echipele calificate In „sferturi"

STANDARD LltGE, GRASSHOPPERS SI SOCHAUX
PEREORriERELE

Cu meciurile retur ale optimi
lor de finală ale Cupei U.E.F.A. 
s-a încheiat activitatea competi
țională din acest an, rezervată 
echipelor de club. Se cuvine să 
subliniem că în jocurile de 
miercuri seara s-au înregistrat 
cîteva surprize de proporții. Stan
dard Lifcge s-a dovedit a fi o e- 
chipă care Joacă mai bine în de
plasare decît acasă. După acel
1— 1 pe teren propriu cu Dynamo 
Dresda. belgienii au ?îștigat în 
retur cu 4—1 (!), eroul meciului 
fiind islandezul Sigurvinson. au
torul unei sulte de trei goluri ! 
Deținătoarea trofeului, Eintracht 
Frankfurt ne Main, a fost elimi
nată de către F.C. Sochaux, cu
2— 0, prin golurile lui Revelli. 
Astfel, grație punctelor înscrise 
în deplasare (în tur 2—4). So
chaux (alături de St. Etienne) 
obține o performantă renpr? 
bilă.

Foarte îndîrjit a fost meciul 
dintre Torino și Grasshoppers 
Zurich. După 90 și apoi 120 de 
minute, tabela de marcal indic? 
2—1 în favoarea torinezilor, adică 
scorul cu care cîst’easeră elv®-

QEIURULUI
flemi partida din tur. Graziani și 
Pulici au marcat două goluri (min. 
62 și 65) pentru gazde, iar pentru 
oaspeți a marcat italianul Te- 
caneo în propria poartă : 
2—1 ! Au urmat loviturile de 
la 11 m, dar spre stupefacția 
spectatorilor, elvețienii au trans
format 4 penalty-uri. în timp ce 
gazdele 3 !

Reamintim celelalte rezultate : 
F.C. Kdln — V.f.B. Stuttgart 4—1, 
după prelungiri (în tur 1—3) go
lul calificării formației din Kdln 
fiind înscris de englezul W >od- 
-ock : A.Z. 67 Alkmaar — Rad- 
nicki Niș 5—0 (3—0 — în tur °-2; 
St. Etienne — Hamburger r 
1—0 (1—0) a marcat Pagans tn 
min 10 (în tur 5—0 !) : Wiuzew 
Lodz — Ipswich Town 1—0 (0—0). 
A marcat Pieta (în tur 0—5)

Astfel, pentru „sferturi" m 
calificat oîte două formații din 
Franța (St Etienne și Sochaux). 
și Belgia (Standard Lifige și S.C. 
fokeren), cîte una din R.F. Ger
mania (F.C. Kdln), Anglia (Ips
wich). Elveția (Grasshopers) șl 
Olanda (A.Z. *67 Alkmaar'
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