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Debut încununat de succes In Cupa cupelor la volei

IN NUMAI 50 DE MINUTE, ECHIPA STEAUA 
A DISPUS CATEGORIC DE PANATHINAIKOS ATENA

Scorul de 3-0 de la București reprezintă o serioasă opțiune

pentru calificarea in turul următor

In etapa de iarnă a „Daciadei"

„CUPA UI\ICAP“ IA POPICE - 
0 COMPETIȚIE MEREU MAI TÎNĂRĂ!
• Talentele de la sate se afirmă • Rivalitate In... familii
• Fetele mai bune declt băieții • Multe recorduri personale

Debutul echipei Steaua în 
Cupa Cupelor a coincis cu o 
victorie categorică obținută în 
numai 50 de minute de joc. 
încă de la primele schimburi 
de mingi steliștii au intrat de
ciși să tranșeze net în favoarea 
lor această întîlnire. Rar i-am 
văzut așa de hotărîți ca în a- 
cest început de meci, încît fără 
să vrem ne-am adus aminte 
de unele dintre prestațiile lor 
în campionatul intern cînd iși 
mai permiteau momente de 
relaxare prematură. în acest 
context, scorul de 9—0 apare 
firesc în primul set și numai 
două greșeli de preluare au 
făcut posibilă acumularea pri
melor puncte de către oaspeți. 
Jucătorilor militari le-au ie
șit toate combinațiile în atac, 
iar blocajul, excelent dealtfel 
pe parcursul întregii partide, 
am putea spune elementul e- 
sențial în realizarea victoriei, 
a semănat derută în rîndul 
jucătorilor greci, constituind un 
adevărat șoc psihologic.

în setul doi, începutul bun al 
oaspeților anunța o dispută 
mai echilibrată. Dar nu a fost 
așa. pe de o parte pentru 
că sclipirea echipei Panathinai- 
kos s-a dovedit de foarte scur
tă durată, iar pe de altă parte, 
pentru că steliștii au înălțat in

dentele. La scorul de 11—3 
pentru Steaua, două lovituri 
de atac ale lui Pop, de puțin 
ratate, se transformă în tot a- 
tîtea puncte pentru greci, mo
ment în care consemnăm ace
eași relaxare a steliștilor și 
tabela de scor înregistrează 
prompt acest lucru : 11—8-
Timpul de odihnă cerut de

retur, care nu va fi însă 
deloc numai un simplu act de 
prezență, jucătorii antreno
rului Grozdanovici, din rîndul 
cărora am remarcat pe Malu- 
saris, Kalliopoulos și Tcnt- 
zeris, dovedind multă combati
vitate pe teren propriu. Arbi
trii internaționali Laszlo Mes- 
zarosi (Ungaria) și Ion Covaci

Mina, dublat atent de Geană, atacă eficace peste blocajul jucă
torilor eleni

continuare blocaje impene
trabile, agresive și mobile, iar 
cînd Pop, Chîfu, Macavei, 
Spinu și Mina s-au aflat în a- 
tac, jucătorii eleni n-au avut 
replică.

începutul setului trei, și ulti
mul. părea identic cu prece-

antrenorul Drăgan are darul 
să readucă mobilizarea e- 
chipei, care termină setul și 
meciul așa cum l-a început. 
Scor final : Steaua — Panathi- 
naikos 3—0 (4, 2, 8). O serioa
să opțiune pentru partida

GIMNASTA EMILIA EBERLE

Foto : Vasile BAGEAC

(România) au condus foarte 
bine următoarele formații.

STEAUA : Geană, Macavei, 
Chifu, Spinu (Ionescu), Mina, 
Pop.

PANATHINAIKOS : Malu-
saris, Tentzeris (Kokkinaras), 
Agrapidakis (Astras), Gunda- 
kis, kalliopoulos, Illiopoulos.

ÎNVINGĂTOARE LA LONDRA

Dacă primăvara Londra găz
duiește, traditional, așa-numitul 
Turneu al campionilor, același 
oraș organizează, la finele sezo

nului competitional, o altă com
petiție internațională, care se 
bucură din an în an de o tot 
mai solidă reputație. în acest 
an. concursul international de 
la Londra, probabil ultimul în 
1980 pe continentul nostru, s-a 
desfășurat sîmbătă în renumita 
arenă Wembley. în fata a peste 
2 000 de spectatori.

Un frumos succes a repurtat 
gimnasta româncă Emilia Eber
le, care s-a clasat prima la in
dividual compus cu un punctaj 
remarcabil : 37,60, Ia egalitate 
cu gimnasta Z. Xiaoling, din 
R. P. Chineză. Pe locul 5 — 
cea de a doua gimnastă român
că prezentă în concurs, Marile- 
na Vlădărău. Iată primele cla
sate : Emilia Eberle și Z. Xiao
ling 37,60, W. Kano (Japonia) 
37.50, S. Mostepanova (U.R.S.S.) 
37,40, Marilena Vlădărău 37,25 
Si T. Ilienko (U.R.S.S.) 37,20. 
Duminică. în finalele pe apara
te, Emilia Eberle s-a clasat pri
ma Ia sărituri (13,85) și para
lele (19,40). Primul la masculin 
s-a clasat N. Kajitani (Japo
nia) 57,20 p.

Abordînd manșa a doua cu avantaje minime luate 

pe teren propriu, la Katowice și Ljubljana

ȘTIINȚA BACAU Șl STEAUA BUCUREȘTI 
AU RATAT CALIFICAREA IN SFERTURILE 

DE FINALĂ ALE C.C.E. LA HANDBAL

Amănunte în pag. a 4-a

O nouă serie de jucători și jucătoare au intrat pe pistele finalei 
pe țară a „Cupei UNC AP ediția 1980

Foto : Ion TĂNĂSESCU — Ploiești
A intrat In tradiția activită

ții sportive de masă ca în 
prima jumătate a lunii de
cembrie a fiecărui an să asis
tăm la o interesantă competi
ție de popice rezervată oame
nilor de diverse vîrs.te și profe
sii din mediul rural : este vor
ba de „Cupa UNCAP“, ajunsă 
Ia a 5-a ediție, un veritabil 
campionat republican sătesc 
desfășurat sub egida marii 
competiții polisportive națio
nale „Daciada“, care a reu
nit și în acest an un număr 
mare de concurenți, dintre care 
120 de fete și băieți — repre- 
zentrnd toate județele — s-au ca
lificat în finala pe țară, găz
duită sîmbătă și duminică de 
moderna arenă „Voința“ din 
Ploiești.

Am fost prezenți la toate cele 
cinci finafe, dar de data aceas
ta ani întîlnit în lumea popicari
lor de la sate mai mulți tineri 
ca oricînd, talentați și dornici 
de afirmare. Privind disputele 
de pe cele șase piste din mate
rial plastic, extrem de preten
țioase chiar și pentru sportivi 
consacrați, pe care cu numai o 
săptămînă în urmă am asistat la 
dubla întîlnire dintre reprezen
tativele de juniori ale României 
și R. D, Germane, am fost ten
tați, nu o dată, să-i asemănăm 
pe unii dintre finaliști cu tine
rii selecționabili. Adela llodica 
Luca — casieră la C.A.P. Dezmir 
(jud. Cluj), Constantin Arghir — 
tractorist la C.A.P. Zărneștl 
(jud. Buzău) Elena Negoiță 
de la C.A.P. Urlați (jud. Praho
va), elevul Ionel Tîrșină (Spicul 
C.A.P. Fetești), Elena Prisăcaru 
— de la C.A.P. Nicolae Bălces- 
cu (jud. Bacău), Ion Barcan — 
mecanizator la C.A.P. Costișea

(jud. Neamț), și alți tineri do
tați au făcut risipă de efort, 
demonstrînd că sînt capabili 
de rezultate neobișnuite în acti
vitatea de masă.

Dincolo de aceste valori 
relevate (cine le va promova ?), 
un efect puternic asupra publi
cului a avut ceea ce s-ar putea 
numi ,.bucuria de a juca popi
ce", manifestată evident de 
toți finaliștii, de la începutul șl 
pînă la sfîrșitul întrecerilor. 
Jucînd la proba clasică de 
100 bile mixte, fetele — cu un 
plus de siguranță —■ au înregis
trat cifre mai mari decît mulți 
dintre băieți. Apoi, Lucian Un- 
gureanu — tehnician agronom la 
C.A.P. Budești (jud. Vîlcea), 
Iudith Biro — cooperatoare din 
Zetea (jud. Harghita), Vasile 
Pancu de la C.A.P. Hangu (jud. 
Neamț), Piroșca Molnar, în 
vîrstă de 15 ani, din comuna 
Arcuș (jud. Covasna), mezina 
competiției, ca să ne referim 
doar la cîteva dintre fetele șl 
băieții care au făcut primii pași 
pe arena de popice cu prilejul 
„Cupei UNCAP“ au obținut șl 
primele recorduri personale, sub 
privirile instructorilor respectivi. 
„Nepoata mea, ne spunea cu 
satisfacție instructorul Mihai 
Biro, aflat în prag de pensio
nare, din comuna Zetea, județul 
Harghita, a realizat cea mai bună 
performanță în deplasare. în 
localitatea noastră, unde pînă 
nu de mult hocheiul și patinajul 
erau la ele acasă, acum jocul de 
popice devine sportul nr. 1“. 
După ce și-a purtat fiul la toa
te fazele anterioare, Ludovic 
Szabo și băiatul său Șandor, din 
comuna Arcuș, județul Covasna, 
au intrat în concurs demon
strînd că... așchia nu sare de-

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)Mihail VESA

LIDERUL ÎȘI MERITĂ LOCUL!
DAR NU E SUFICIENT DOAR ATÎT...
Cum se spunea și in refera

tul prezentat de către Ion O- 
blemenco la recenta șe
dință cu antrenorii de 
fotbal. Universitatea Cra
iova a abordat sezonul com
petitional de toamnă avînd nu 
mai puțin de trei obiective : 
1) Păstrarea titlului de campi
oană națională ; 2) O compor
tare la nivel maxim a jucăto

rilor săi în meciurile susținute 
de echipa națională ; 3) Partici
parea cu succes în C.C.E. In- 
versînd puțin ordinea, vom 
spune, din capul locului. că 
Universitatea și-a făcut pe de
plin datoria prin contribuția 
celor sase întarnaționali ai săi 
(NEGRILA, ȘTEFĂNESCU, ti- 
CLEANU, BELDEANU, CKI- 
ȘAN, CAMATARU) la realiza-

Trei jucători craioveni, Crișan, Țicieanu, Beldeanu, în jurul lui 
Iordănescu, complet izolat, sau unul din „secretele" succeselor 

obținute de liderul clasamentului

rea victoriei de prestigiu obți
nută în fața Angliei, in preli
minariile C.M. /82. Aceasta este 
cea mai bună performantă a 
...echipei oltene în sezonul de 
toamnă, pentru care jucătorii 
— tricolori — și antrenorii lor 
(I. Oblcmenco și C. Oțet). me
rită toate felicitările. A fost, 
apoi, participarea la C.C.E. 
Aici, din păcate, lucrurile n-au 
mai stat atît de bine. După 
promițătoarea evoluție de la 
Milano (despre care am scris), 
a urmat jocul slab de la Cra
iova, returul, în care campioa
na noastră a pierdut, practic, 
calificarea, trebuind să pără
sească competiția după turul I. 
La acest joc, surprinzător. Uni
versitatea s-a prezentat neco
respunzător atît fizic cit si tac
tic, ceea ce a dus la un insuc
ces care nu se poate uita ușor. 
Important ar fi dacă s-ar în
văța ceva din confruntările cu 
,.Inter", din exemplul dat de 
echipa milaneză, mai ales la 
capitolul disciplină de joc și 
angajament.

Și-acum, să ne oprim asu
pra evoluției campioanei noas
tre în prima parte a ediției nr. 
63, care, de fapt, face obiec-

Constantin ALEXE

(Ccntînuare in pag. 2-3)



Pe agenda etapei de iarnă a „Daciadei“

La Giurgiu BOGATE Șl ATRACTIVE ÎNTRECERI DE SEZON
iarnă a

_____ ___ . „Daciada" 
cunoaște și în municipiul Giur
giu preocupa.rea majoră a or
ganelor locale pentru buna or
ganizare și desfășurare a în-' 
trecerilor înscrise în calendarul 
sportiv. Din convorbirea avută 
cu tovarășul Alexandru Pană, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului municipal pentru educa
ție fizică și sport, am desprins 
că în majoritatea asociațiilor 
sportive din întreprinderi, in
stituții și școli au avut loc în 
ultimul timp bogate și atrac
tive întreceri de tenis de masă, 
șah, popice, volei, handbal și 
altele.

La aceste întreceri, organiza
te de asociațiile sportive „Ce
tatea", „Automecanica", „Olim
pia", „Voința", precum și cele 
din școli și licee au luat parte 
aproape 3 000 de tineri și ti
nere. tn buna desfășurare a 
acestor întreceri o contribuție 
deosebită și-au adus-o profeso
rii de specialitate Dumitru Ma- 
nolescu. Constantin Manea, Pa- 
raschiva Zimnicaru, Anghel An
drei, Ion Banu, Constantin 
Stroe, Fîorica Prună, precum și 
activiștii obștești Anghel Cor- 
bu, Mircea Saulic, Iulian Pe
trescu Mihail Ciocan. Gheor
ghe Carastere, Marin Gherva- 
se, Vasile Tabacu și Aurică 
Ciulacu.

La școala generală nr. 10, din 
noul cartier al municipiului, 
cartierul Tineretului, școala la 
care învață aproape 2 000 elevi, 
s-a amenajat recent prin mun
ca patriotică a elevilor și a 
părinților, sub directa îndru
mare a tînărului profesor de 
educație fizică George Stăn- 
cescu. o frumoasă bază spor
tivă compusă din terenuri de 
volei, handbal, baschet și mi- 
nifotbal. Aici se va amenaja 
un patinoar natural pe care 
copiii din acest cartier vor în
văța patinajul și vor participa

Actuala etapă de 
popularei competiții

ia numeroase concursuri. Ase
menea patinoare naturale se 
vor amenaja pe bazele sporti
ve „Cetatea", „Voința", în Par
cul pionierilor și școlarilor.

în calendarul competițional 
al întrecerilor din cadrul ac
tualei etape de 
da" sînt înscrise 
treceri de tenis 
popice handbal,
tate cu cupele „30 Decembrie", 
„24 Ianuarie", „16 Februarie", 
„Cupa municipiului Giurgiu", 
„Cupa Textiliștilor", 
constructorilor navali", 
Chimistului", „Cupa zahărului".

La Casa de cultură, la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei, 
la Casa tineretului și la cămi-

iarnă „Dacia- 
numeroase în
de masă, șah, 
întreceri do-

„Cupa 
.,Cupa

nele de nefamiliști se vor or
ganiza în această iarnă nume
roase concursuri de șah dotate 
cu premii și diferite cupe pen
tru cei mai buni șahiști.

Alături de aceste competiții 
sportive se înscriu și excursiile 
ce vor fi organizate în 
această iarnă pe diferite trasee 
turistice din (ara noastră. De 
asemenea, în municipiul Giur
giu se va organiza „Carnava
lul zăpezii", o complexă mani
festare cultural-sportivă.

Așadar, la Giurgiu, bogate și 
atractive întreceri sportive care 
vor atrage peste 10 000 de ti
nere și tineri și — de ce nu ? 
— maturi.

Traian BARBALATA-coresp

„CUPA UNCAP“
(Urmare din pag. 1)

LA POPICE

„TROFEUL CARPAȚI"

parte. Ei au format un cuplu o- 
mogen, băiatul întreeîndu-și 
„profesorul" cu 382—372 p.d. 
Rivalitate de... familie a existat 
șl cînd au evoluat soții Maria 
(cîștigătoarea trofeului de a- 
nul trecut) și Ion Bănică, teh
nician veterinar la C.A.P. 
Zărneștl, jud. Buzău. Inițiat 
ta jocul de popice de către soția 
sa, a ținut și a reușit să demon
streze 
rapid 
mea", --------- ------
p.d. ta favoarea lui. Au mai fost 
prezenți ta sală soții Georgeta 
și Gheorghe Lambridc, membri 
al asociației Spicul C.A.P. 
Fetești, ea în calitate de concu
rentă, el de antrenor, pre
ședintele C.A.P. Românești (jud. 
Botoșani), Grigore Roman, care 
a depășit granița celor 300 p.d., 
Aurel Deheleuu — zugrav la 
C.A.P. Bacova (jud. Timiș), par
ticipant la toate finalele pe țară, 
care s-a numărat 
tre animatori, iar 
tră cunoștință, 
reprezentant al 
pești de Pădure (jud. Prahova) 
care, în afară de popice, mal are

o pasiune — sculptura în lemn, 
avînd deja cîteva expoziții, a 
reușit să urce pe podiumul lau- 
reaților, alături de ' ' ’
Constantin Arghir și 
Istvan Szlgyakto. Se 
ne că am asistat la 
atractiv, cu un bogat 
manifestări și bine 
deoarece jocul de

că a progresat mai 
decît se aștepta ,,lu- 
scorul fiind de 378—353

tractoristul 
lăcătușul 

poate spu- 
un concurs 
conținut de 

organizat, 
________ „____ _  popice cu
noaște o puternică dezvoltare in 
rîndurile 
grație „i _ 
tiție unde 
panților 
5000 la

A FOST CIȘTIGAT DE SPORTIT
SIBIU, 14 (prin telefon). Spor

tivi din Bulgaria, Iugoslavia, 
R.D. Germană, Polonia șl Româ
nia în virstă de 14 ani sau mai 
tineri au fost prezenți anul a- 
cesta la întrecerile tradiționalului 
concurs internațional de înot do
tat cu „Trofeul Carpați". pro
bele au fost dominate de înotă
torii din R.D. Germană, care au 
obținut 9 victorii, față de 
obținute de reprezentanții 
niei și cele 5 succese ale 
lor sportivi români. La 
din acest an, cele două __ ___
puse în joc au revenit lui Sv«-n 
Muller (R.D. Germană) pentru 
rezultatul de 4:17,43 la 400 m li
ber (728 - • -
Csylak 
(1:13,71)

Dintre 
care au 
piscinei __  _____ _______
duminică s-au evidențiat băimă- 
reanca Teodora Hauptricht, în
vingătoare ta cursele de 400 și 
800 m liber cu rezultate superi
oare celor înregistrate de sporti
vele românce ta totîlnirea bilate
rală cu Polonia, arădeanul Mar
tin Liptak, ciștigător ta cele do
uă curse de bras, precum și re- 
șițeeniU Oliviu Băcuieți, primul

sur- 
sub 
din 

care

p) și polonezei 
pentru noul ei 

la 100 m
sportivii
urcat pe 

din Sibiu

din nou prin- 
vechea noas- 
lon Ștefan, 
------- Fili-C.A.P.

CONCURSURI DE SCHI ALPIN SI FOND
ÎN CADRUL COMPETIȚIEI

■ 1

J» CRITERIUL PRIMEI ZĂPEZI"
In Postăvar, pe prima porțiune 

a Pîrtiei Lupului, situată între 
cabanele „Cristianul Mare“ și 
„Postăvarul**, a avut loc, sîmbătă 
și duminică, primul concurs de 
schi alpin „Criteriul primei ză
pezi**, la care au fost prezenți 
unii dintre cei mai buni schiori 
ai țării. De remarcat startul bun 
al sportivilor dinamoviști, situați, 
in corpore, pe primele locuri ale 
clasamentelor. REZULTATE ; ju
niori ;i. d. Iliescu (Dinamo) 
42:0, 2. Z Balazs (Miercurea
Ciuc) 43:7, 3. E. Fulea (Brașovia) 
46,6, 4. D. Ghițac (Dinamo) 46,7, 
5. I. Pinche (A.S.A.) 47,0, 6. L.
Bdyte (Miercurea Ciuc) 47,6 ; se
niori : 1—2. N. Barbu și C. Por- 
tik 41,3, 3. V. Podaru 41,4, 4. N. 
Szabo 42.0, 5. R Teutsch 42,5, 6. 
I. Cavași (toți de la Dinamo) 
42,7 ; junioare : 1. Carmen Qozma 
(Miercurea Ciuc) 46,5, 2. Judith 

Ciuc) 50,0, 3. 
' ‘ . se-
Uncrop 46,1, 
(ambele Di- 

Covaci (Bra-

■2.
V.
5.

(Miercurea Ciuc) 
Hollo (Miercurea 
Elke Heltz (Brașovla) 50,3 ; 
nloare : 1, Daniela ~ 
2. Erica Codrescu 
namo) 48,0, 3. Carin 
țovl-a) 52,3.

*
Vineri și sîmbătă. 

Mică a Brașovului,
ta Poiana 

in condiții 
wnt----------

SELECȚIONATA IIIICIJIH $11111111,

organizatorice foarte bune, 
avut loc primele întreceri 
fond ale sezonului de schi, 
același generic : „Criteriul primei 
zăpezi**. La startul diferitelor 
probe au fost prezenți 66 ds 
sportivi și 33 de sportive. Printre 
participant s-au aflat și 
dintre biatloniști. Dealtfel, 
gătorul cursei seniorilor a 
Gheorghe Gîrniță, care a 
că rămîne unul dintre cei 
buni...........................
cut de 
cat și 
niorul
cu un r_,_ _________
celui realizat de învingătorul se
nior. REZULTATE TEHNICE ; 
juniori, 10 km : 1. I. Lungociu 
(Dinamo) 37:20, 2 G. Kiss (A.S.A.) 
39:39, 3. Gh. Berdar (A.S.A.) 
39:40; seniori 10 km : 1. Gh. Gîr
niță 36:42, 2. V. Băjenaru 38:29, 
3. Fr. Foriko (toți de la Dinamo) 
38:32 ; fetițe, 3 km : 1. Lucia So- 
lovăstru (Dinamo) 16:30, 
briela Nilă (RîșnovO 16:34, 
briela Ginerică (Rîșnov) 
junioare, 5 km : 1. ~ 
(Lie. Predeal) 21:31, 2. 
Popoiu (Tractorul) 21:43, 
roșka Abos (Miercurea 
21:57 ; senioare, 5 km : 1. 
Lagusis (Tractorul) 21:45, 
lena Ceposu (Dinamo) 22 
Maria Toma (Dinamo) 23:07.

au 
de 

sub

unii 
cîști- 

fost 
arătat 

mai 
a tre-fondiștl, chiar dacă _ „. 

prima tinerețe ! De remar- 
cursa bună făcută de ju- 
Ion Lungociu — 'clșUgător 
timp cu puțin Inferior

V. Bă jenam 38:29,

2. Ga-
3. Ga- 

17,11 ;
Emilia Raus

Iuliana
3. Pi- 
Ciuc) 
Elena
2. E- 

22:57, 3

C. GRUIA — coresp.

IA HAUBAl MASCULIN
In Sala sporturilor din Baia 

Mare s-a desfășurat, timp de 3 
a 

de
Mi-

zile, cea de a IX-a ediție 
competiției internaționale 
handbal masculin „Cupa 
naur" La întreceri au fost pre
zente : Progresul Grodno
(U.R.S.S.), o selecționată a 
Bucureștiului, H.C. Minaur și 
Universitatea Cluj-Napoca. La 
capătul unor meciuri frumoase, 
de ridicat nivel tehnic, hand- 
baliștii bucureșteni au ocupat 
locul I în clasament cu 6 p (ei 
au învins cu 29—27 pe Minaur, 
cu
cu 35—26 pe Piogresul Grod
no), urmați de Minaur 4 p 
(30—27 cu Progresul și 21—18 cu 
Universitatea), Progresul 1 - p 
(25—25 cu Universitatea) și U- 
niversitatea Cluj-Napoca 1 p. (V. 
Săsăranu — coresp).

38—27 pe Universitatea și

cele 6 
Polo- 

tineri- 
ediția 
trofee

Dorota 
record 

(868 p).
noastre

bras
țării
blocs tarturile 

sîmbătă și

400 m liber (m) : 1. Miller 4:17,43; 
2. Kadojic 4:21,23 ; 400 m liber
(f) : 1. Teodora Haupchtricht (R) 
4:34,32 — rec. 13 ani ; 2. Anca 
Pătrășcoiu 4:39,14 ; 3. Spela Re- 
bolj (lug.) 4:40.10 ; 800 m liber 
(f) : 1. Haupchtricht 9:26,25 —
rec 13 ani ; 2. Rebolj 9:39,14; 3. 
Gabriela Satnoianu (R) 9:39,51 ;
400 m mixt (m) : 1. Kadojic (I) 
4 :57,17 ; 2. Paschke 5:01,85 ; 3. H. 
Dumițru (R) 5:03,77 ; 100 m flu
ture (f) : 1. Noszkiewicz 66,48 ;
2. Vesna Praprotnik 68,67 ; 100 m 
fluture (m) : ...............
65,39 ; 2. N.
66,88 ; 400 m

1. O. Bărcuieții 
Markov (Bulg.) 

mixt (f) : 1. Klitta

5:11,01 
1 500 ] 
16:45.11

ie, 1 
61,73, 
tosu ( 
Paschl 
(R.D.G 
200 m 
nia) 
Catan2 
(m) ; 
spate
Gabrk 
m spa 
2:19,48,

DOAR TREI VICTORII

IN MECIUL DE ÎNOT '

la sate, 
compe- 
partici- 
de la 

___  __ ____ , la peste 
12 000 în întrecerile încheiate du
minică.

CLASAMENTE î Individual (f) 
— 1. Adela Rodica Luca (C.A.P. 
Dezmir) 391, 2. Elena Negoiță
(C.A.P. Urlați) 386, 3. Ana Bora 
(C.A.P. Frumușeni) 371 ; 
1. C. Arghir (C.A.P. 
nești) 409, 2. I. Szigyakto 
Apahida) 398, 3. I. Ștefan 
Filipești de Pădure) 397 ;

1. jud. Prahova 1173, 
Cluj 1 14a. 3. jud. Buzău

tinerilor de 
.Cupei UNCAP", 

numărul 
crescut 

prima ediție,

(b) -
Zâr- 

(C.A.P. 
(C.A.P. 
echipe 

2. jud. 
1 140.

șițeanul Oliviu Băcuiefi, p 
clasat la 100 m delfin. O 
priză neplăcută — evoluția 
așteptări a tinerei speranțe 
Baia Mare Anca Pătrășcolu, 
a obținut rezultate mult mai sla
be dectt recordurile sole perso
nale stabilite ta cursul verii.

Rezultate : 200 m fluture (m) : 
1 S. Miller (R.D.G.) 2:21,17 ; 2
T. Camarzan (R) 2:25,91 ; 200 m 
fluture (f) 1 1. i: -
wlcz (P) 2:22,77 ;
protnlk (Iugoslavia) 2:25,67: 
spate ' - ' ’ ’ “
64.47 : 
65,72 ; 
bara 
Anca 
Silke 
bras ,—, - — — .
1:14,28 — rec. copii 13 ani ; 
Băcuietii (R) 1:15,07 ; 
dojic Hug.) 1:15.58 ;
(f) : 1. Ecr*’ 
— rec. ; 
(R) 1:16,90 ;

Krystina Noskie- 
2. Vesna Pra- 

___ ________; : 100 m
(m) “1. J. Lampe (R.D.G.)

2. H. Paschke (R.D.G.) 
100 m spate (f) : 1. Bar- 
Kotowszka (P) 66,39 ; 2.
Pătrășcolu (R) 68.57 ;
Klitta (R.D.G.) 69,83 ; 100 m 
(m) î 1. M Liptak (R) 

----- - ; 2. O.
3. M. Ka- 

, 100 m bras
Dorota Csilak (P) 1:13,71 

Mihaela Ciurea 
Klitta 1:17,92 ;

1.
3.

E

UIISII1, NOUA fRUNTAȘA I ClASAMLNTULU1

Campionatul național de polo 
a programat, ieri, o etapă în care 
cele trei partide au modificat 
clasamentul în pozițiile cheie, în 
sensul că echipa Crișul Oradea 
a trecut pe primul loc (în locul 
Rapidului), iar C.N. A.S.E. pe 
locul 6 (în locul formației Pro
gresul). Clasament la zi : 1. Cri
șul 15 p, 2. Rapid 14 p, 3. Dina
mo 11 p, 4. Voința Cluj-Napoca 

9 p, 5. Progresul 3 p, 6. C.N. 
A.S.E. 2 p. Rezultate :

Rapid — Dinamo 6—6 (2—1,
2—2, 1—3, 1—0). Un adevărat der
by, în care ritmul de joc, con
traatacurile, șuturile la poartă de 
la distanță 
tehnice spectaculoase, precum și 
captivanta evoluție a scorului au 
contribuit la succesul întrecerii, 
încheiată cu un echitabil rezul
tat do egalitate. Rapidiștii au în
ceput mai bine și au condus cu
2— 0, dar, treptat, datorită în spe
cial lui V. Rus, dinamoviștii au 
echilibrat jocul, ajungînd să ai
bă ei un avantaj de două go
luri (6—4). Din repriza a treia, 
cînd Schervan (R) și Cristian 
(D) au fost elimniați definitiv, 
eforturile jucătorilor ,,de cîmp“ 
au devenit mai mari și au dus 
la apariția oboselii. în aceste 
condiții, ritmul de joc a scăzut, 
greșelile de tehnică s-au înmul
țit ; constantă a rămas ambiția 
componenților ambelor formații 
de a obține victoria, care părea 
să surîdă în final dinamoviști- 
lor, dar golul lui Niță (deosebit 
de eficace în această part’dă) a 
deschis drumul spre egalitate.

Evoluția scorului : Dinamo — 
Rapid : 0—1 (Niță), 0—2 (Niță),
1—2 (E. Ionescu — s.n.), 2—2
(Rus), 2—3 (I. Slăvei - 4 m),
3— 3 (Rus), 3—4 (I. Slăvei — 4

sau prin procedee

S3

3.

SIBIU, 14 (prin telefon). Sîm
bătă și duminică, piscina Olim
pia (25 m) a găzduit întîlnirea 
de înot dintre selecționatele do 
seniori ale României și Poloniei. 
Oaspeții, deși nu au prezentat în 
formație pe câțiva dintre cei mai 
buni sportiv, au obținut cea mai 
categorică victorie din palmaresul 
acestei întîlniri. Reprezentanții 
noștri, cu foarte mici excepții, 
s-au comportat lamentabil, evo
luția lor în cele două zile de 
concurs fiind pur și simplu de 
nerecunoscut. Singurele probe 
cîștigate de echipa României se 
datorează reșițencei Brigitte Prass, 
învingătoare la 100 m bras 
1:12,81 (timp care constituie 
cord național) și la 200 
cu 2:37,42.

Rezultate : 200 m liber 
Hanna Holeniewska (P) 
2. Marta Slonina (P) 2:07,04 ; 3.
Irinel Pănulescu (R) 2:08,30 ; 200 
m liber (b) : 1. D. Gil (P) 1:54,33: 
2. P. Gaik (P) 1:54,96 ; 3. F Vi- 
șan (R) 1:56,40 ; 4. ~ “
1:59,20 ; 100 m spate 
bara 
ci el a 
nata 
(b) : 
2. Z.

cu 
re

ni bras

<f) : 1.
2:06,07 ;

3.

S., Plev (R)
(f) : 1. Bar- 

67,08 ; 2. Lu- 
68,05 ; 3. Re- 

: 100 m spate

m), 4—4 (Rus — 4 m), 5—4 (Rus
— 4 m), 6—4 (Rus), 6—5 (Niță
— s.n.), 6—5 (Gaiță). Prin com
petența și autoritatea cu care au 
condus, arbitrii Al. Bădiță și V. 
Burdea 
contribuție 
a meciului.

Progresul 
A.S.E. 12—-8 
Poloiștii de 
dus cu 9—1, 
estimat adversarii, 
în felul acesta, să reducă din 
handicap. Au hlscris : Tătaru 3, 
Gh. Ion 3, G. Ionescu 2, Teodo- 
rescu 2, Bogo, SzerzO, respectiv 
Șerban 2, Chirculete 2, Tăurlci, 
Colan, Angelescu, R. Ionescu. 
Arbitri : V. Medianu și D. Pa- 
raschivescu.

Dumitru STANCULESCU
Crișul Oradea — Voința Cluj- 

Napoca 8—7 (1—1, 3—2, 2—3, 2—1). 
Localnicii au făcut apel la toate 
resursele pentru a contracara 
vigoarea cu care oaspeții și-au 
apărat șansele De aici a rezul
tat un meci aprig disputat, In 
care ambele formații au demons
trat calități, dar au și comis gre
șeli în apărare și în atac. Vic
toria orăd-enilor a fost facilitată 
prin eliminarea lui CI. Rusu 
(min. 24, 3 faulturi). Au marcat : 
Crișul — Voința : 1—0 (Costrăș
— s.n.), 1—1 (Colceriu — s.n.), 
1—2 (SzGcs), 2—2 (Ungureanu), 
3—2 (Costrăș — s.n.), 3—3 (Krak- 
kai — s.n.), 4—3 (Gordan — s.n.).
5— 3 (Ungureanu), 5—4 (Gyarfas
— s.n.), 5—5 (CI. Rusu), 6—5
(Costrăș — s.n.), 6—6 (CI. Rusu),
6— 7 (Colceriu), 7—7 (Costrăș), 
8—7 (Costrăș — s.n.). Au arbitrat 
R. Schllha si R. Nichita.

Ilie GIIIȘA, coresp.

au adus o importantă 
ț la buna desfășurare

București — C.N, 
(2—0, 4—1, 3—0, 3—7). 
la Progresul au con- 
dupâ care și-au sub- 

permițtadu-le 
reducă

Kotowska (P) 
Mihăilefecu (R) 
Janik (P) 68,45
1. W. Ostrowski (P) 58,44;
Ianuszkiewicz (P) 59,38 ;

M. Mandache (R) 60,20 ;
mixt (f) : 1. Mal g or za ta 
(P) 2:23,80 ; ‘ *

200 m mixt (m) :
(P) 2:08,88 ; ’
2:10,11 ; *
100 m liber (b) :
Januszkiewicz 53,73 ; 
țescu (R) 54,50 ; 100 
1. Katarzyna Jurecko
— rec. ; 2. Malgorzata Suska CP) 
60,04 ; 3. Pănulescu 60.52 ; 100 m 
bras (m) : 1. Janas 65.72 ; 2. R. 
Wolniki (P) 67,66 ; 3. Șt. Mitu 
68,97 ; 100 m bras (f) : 1. Brigitte 
Prass (R) 1:12,81 — rec. ; 2. 
Seidl 1:14.60 ; “ ~
200 m fluture (m) : 1 
kowski (P) 
Zychowicz 
Drăgan (R)

Cristine
2. Pănulescu 

Seidl 
L 

2 A.
3. Șt. Mitu

1.

3.
200 m 

Rozyka 
2:24,63 ; 
2:25,43 ;
Wolny 

Janas (P) 
(R) 2:11,14 ;

Gil 53,29 ; 2.
3. Z. Opri

mi liber (f) : 
(P) 59,25

<R) 
D.

Cr.
3. Rozyka 1:15,11 ; 

A. Rzecz- 
2:03,10 — rec. ; 2. B. 
(P) 2:06.71 ; 3. Cr.

2:11,37 ; 200 m fluture

Divizia „A

Divizia „A“ de baschet feminin

OLIMPIA BUCUREȘTI A CIȘTIGAT 5 MECIURI CONSECUTIVI
sala FloreascaDuminică, în 

din Capitală, s-a încheiat primul 
turneu pe grupe valorice (locu
rile 7—12) al campionatului Di
viziei „A** de baschet feminin. 
Disputa a fost interesantă, de
oarece toate echipele aflate în 
competiție vizează evitarea locu
rilor 11 și 12, cele ce aduc re
trogradarea.

Universitatea Timișoara — Pro
gresul București 81—68 (36—24).
După ce, în prima zi a turneu
lui, au pierdut la 20 de puncte 
partida cu Olimpia București, 
baschetbalistele de pe Bega au 
obținut 4 victorii consecutive, 
demonstrînd că, odată cu trece
rea timpului, ele s-au adaptat Ia 
efort și s-au pus la punct cu... 
antrenamentele, tn ultimul meci 
de ieri, elevele lui Ladislau Bach
ner au încheiat evoluțiile din 
București cu un succes clar, rea
lizat în fața sportivelor de la 
Progresul : 81—68 ! TimTșorencele 
s-au instalat, încă din start, la 
conducere. Rodica Armion și Ju
dith Gross au demonstrat ace
leași bune calități fizice și teh-

nice, precum și o remarcabilă 
eficacitate, evoluînd aproape fă
ră greșeală și contribuind _ 
plin la victorie. Alături de ele 
s-au aflat 
postul de 
care — cu 
mise — a __ ________
«îica Așteleanu (deși a jucat 
cidentată).

Bucureștencele și-au bazat 
țiunile pe precizia Emiliei Puș- 
cașu și jocul bun făcut de Cor
nelia Hagiu, care a arătat că 
poate fi și eficace (16 puncte), 
în schimb Georgeta Simioană și 
Constanța Ivănescu (recunoscute 
pentru aportul lor la coșaverajul 
echipei) 
coș. Au 
mion 20, 
dea 16, 
Pușcașu 
16, Kapelovics 10, Alixandru 8.

A condus cuplul I. Antonescu 
(foarte ’ bine) — O. Vestinian (sa
tisfăcător).

Olimpia București — Rapid 
81—50 (43—28). Echipa Olimpia
s-a dovedit cea mai bine pre

din

(înMarcela Bodea 
conducător de joc, tn 
toate inexactitățile 
dat satisfacție) și

co-
Mo-
ac-

ac-

nu au înscris nici un 
marcat : Haurleț 4, Ar- 
Hoszu 6, Gross 22, Bo- 
Așteleanu 13, respectiv 
28, Mânzână 6, Hagiu

gătită la acest turneu, antreno
rul Constantin Paraschivescu de
monstrînd că face o fructuoasă 
muncă de perspectivă. Elevele 
sale au ciștigat toate cele 5 jo
curi susținute în sala Floreasca, 
majoritatea la scoruri categori
ce 1 Rapid, cu un lot subțire, 
face tot ce-i stă în puteri pen
tru a evita locurile din urmă ale 
clasamentului, urmînd ca ultime
le turnee să decidă ocupantele ce
lor două locuiri ce duc spre re
trogradare. Au înscris Pană 6, 
Trică 15, Bîră 22, Tănăsescu 5, 
Iatan 14, Tarantino 2, Măringuț 
3, Mihai 7, Ion 7, respectiv Csikos 
3, Vintilă 2, Toma 4, Iordache 
21, Cernat 2, Tatu 18. Au arbi
trat bine L Petruțlu și V. Prun- 
cu.

CELELALTE REZULTATE : Mo
bila Satu Mare — ICEMENERG 
80—73 (48—39) ; Universitatea Ti
mișoara — Rapid 74—51 (36—25);
Olimpia — ICEMENERG 72—58 
(37—22) ; Progresul — Mobila 
80—71 (39—40).

Paul IO VAN

(O : 1 
2:19,07 
(P) 2 
(R) 2 
(m) ;
2. Ror 
Man da 
4 X 1 
3:57,20 
400 m 
4 ;20,77 
4:26,51 
400 m 
rec. ; 
4:09,27 
2:37,42 
Seidl
1. Ja 
2:27,87 
400 m
2. Păr
Dziedz 
1. Wo 
(P) 4:
4:52,98 
Poloni 
8:03.71.

în u 
năilesc 
3-a vi 
zultate 
nuskie 
Ostrow 
(R) 2. 
Luciei* 
Barbar 
Renata 
liber ( 
Gaik 
16:50,97 
Wejkzs 
Pănule 
Rozyks 
(m) î 
howicz 
800 m 
(P) 8:! 
nulesci 
(m) : 
4:03,24 
lonia 
Scoruri 
nia — 
Poloni:

de

CHIMPEX CONSTANȚĂ P
EXPLORĂRI - LA

în prima divizie de volei s-au 
disputat duminică partidele pri
mei etape a returului pe serii. 
Oaspeții și gazdele și-au împăr
țit victoriile. Cîteva surprize, 
insă, printre care cele mai im
portante ' sînt : înfrîngerea echi
pei masculine Explorări Baia 
Mare la. Șimleu Silvaniei și 
victoria studentelor băcăuane la 
Constanta.

FEMININ

Dinamo 
3—0 (12, 
a fost

— Maralcx
3, 5). Doar 

mai echili- 
conducind

Seria I : 
Baia Mare 
primul set 
braț, băimărencele 
tot timpul și se părea că vor
oferi o surpriză. Dar campioa
nele și-au strîns rîndurile, au 
egalat la 12 și au ciștigat pe 
merit un set interesant. Apoi, 
Dinamo a jucat din ce în ce 
mai bine, cu atacuri puternice, 
atlernate cu mingi „puse", re- 
mareîndu-se Victoria Banciu și 
Mariana Ionescu, iar blocajul 
(Irina Petculeț—Corina Crivăț) 
spulberînd orice speranțe ale 
oaspetelor, dintre care „s-au 
văzut" doar Doina Săvoiu și 
Mariana Onciu. Au condus bine 
Al. Ignat (Tg. Mureș) și M. 
Nită (București).

Universitatea București — Fla
căra roșie București 0—3 (—13, 
—13, —10). Așa cum era de aș
teptat, revelația acestui campio
nat, Flacăra roșie, a prestat un 
joc combinativ. La rîndul lor 
studentele au oferit o frumoasă 
surpriză fată de aparițiile lor 
anterioare, contribuind la un 
frumos spectacol voleibalistic. 
Echilibrul aproape perfect din 
primele două seturi, cîștigate 
totuși de echipa mai „lucrată", 
a fost rupt numai în setul trei 
cînd studentele au plătit tribut 
pregătirii precare anterioare. De 
la învingătoare, s-au remarcat 
Daniela Drăghicl (cea mai bună 
de pe teren), Marta Marinescu,

SIMLEU
j

Venera 
iar de 
dorachc 
Mirela 
I. Pițui 
din Bu 

Chim 
(a Bacă 
Joc foa 
care au 
bust și 
te : Lui 
dun (Ș 
(Chimp< 
și A. I 
rești. (< 

Seria 
Constan 
Constăn 
imprest' 
toate <x 
rltatea 1 
de la î 
cile, bi 
rora nt 
multe r 
Împiedic 
ția atac 
cele (la 
o ridică 
Popa) ; 
luare. E 
moment 
cului și 
date cu 
Eătoarel 
Iuliana 
nescn. I 
za Golii 
nela To 
(A. B.).

„U“ C 
tatea Ci 
—4, —11 
tat, pen 
cîndu-se 
marcate 
Vasiliu, 
rilena E 
și Con; 
Craiova) 
din Buc 
Baia Ma

C.S.U.



După încheierea Consfătuirii antrenorilor

SPETI I
u

tik 5:18,19 ; 
: 1. Miller 
17:15.81.
itt'5 (R.D.G.) 
1) 62,31, Vîr- 
i liber (m) : 
7,64, Muller 
,’U (R) 58,17; 
sylak (Polo-

(R) 2:45,85,
200 m bras

10,82 ; 200 m
(P) 2:27,50. 

2:30,05 ; 200
npe (R.D.G.) 
:) 2:26,50.

I
I
I
I
I

ȘTEFAN COVACI

„ANTRENAMENTUL
Ștefan Covaci a condus cons

fătuirea antrenorilor. Acum 
după ce lucrările s-au încheiat, 
sa încercăm o privire generală, 
de sinteză, pe marginea 
constatate.

REP 
crăriie

: Cum apreciați 
consfătuirii ?

Au fost lucrări

celor

lu-

inie-

NEȘTI I
ONIA

I

TREBUIE SĂ ÎNVEȚE DE LA... JOC ll

^ejksza (P) 
a Sa tern ua 
a Schuster 
00 m liber 
3,22 — rec. ;

53,98, Vișan, 
-.34,71 — rec.; 
i: 1. Polonia 
ha 4:07,85 ;
Holeniewska 

i Solarz (P) 
cu 4:36,43 ; 
Gil 3:56,96 — 
9 ; 3 Vișan 
(f) : 1. Prass 
2:38,05 ; 3.

i bras (m) :
2. Wolniki 

r (R) 2:31,09; 
ozyka 4:59,39; 
; 3. Grazyna 
m mixt (m):

J. Kawecki 
Linteanu (R) 
liber (m) : 1. 
2. România

I
I
I
I
I
I

C.:
resante. Antrenorii au vorbit la 
subiect despre ce au făcut și ce 
vor face, dar am observat că nu 
întotdeauna cele cuprinse in re
ferate se potrivesc cu practica. 
Mă gindesc in primul rind la 
faptul că antrenamentele noas
tre nu învață destul de la joc, 
nu caută să fie niște „ajutoare" 
ale jocului. Mă gindesc, de pil
dă, la faptul că individualiza
rea continuă să fie o problemă 
nerezolvată. Antrenamentele sint 
prea... colective, cu norme ega
le pentru toată lumea, ele ab- 
stractizindu-se. Un alt exemplu 
care sugerează lipsuri concrete 
este, de pildă, 
portarului, care 
prenta specifică. 
în mod special 
groapa cu nisip, sărituri, gim
nastică acrobatică. Aceste ele
mente figurează din cind in 
cind in antrenamentul portaru
lui, dar nu sint o preocupare 
sistematică, iar „rezultatele" în
cep să se

in fotbalul nostru s-a făcut cite 
ceva pentru noua linie de mijloc 
a lui 4—4—2. Dar și aici există 
o anume rigiditate, in sensul câ 
din cei patru mijlocași, cam doi 
pleacă la atac, în timp ce cei
lalți doi au, cu precădere, sar
cini de apărare. Or, in aceste 
condiții adversarul are in față 
o carte deschisă și mijloacele 
de contracarare se găsesc ușor.

© 4-4-2 e mult mai mult
decit o așezare ® Lecția lui 
Grazziani și Altobelli 9 Meciul 
cu Anglia pare să fi unit breasla 
antrenorilor 9 Pentru,,Mundial",
nimeni nu e bătut dinainte

REP. : Proca ?

5. C. : Aici totul e clar. Dis
ciplină de fier. Organizarea 
jocului in concordanță cu posi
bilitățile jucătorilor. Un tempo 
susținut cu 
velul altor

îndirjire, peste lni- 
echipe.

REP. : Dar Mateianu ?

$. C. : Să sperăm că e 
curba descendentă a unei 
pe bune. Cred, totuși, că 
apărării trebuie regindit.

doar 
echi- 
jocul

REP. : Cum au decurs 
schimburile de experiență cu 
antrenorii din unele țări so
cialiste ? '

I
REP. 

decurg

antrenamentul 
nu poartă am- 
Nu se lucrează 
cu portarii, la

vadă, din păcate.

: Ce idei generale 
din referate ?

De dorit 
mijlocași 
pentru îmbunătățirea dinamicii 
jocului.

ar ft ca toți cei patru 
să fie polivalenți,

•S- C. : Bine, deși unii titulari, 
angajați in acțiuni de joc, n-au 
putut veni. Am discutat mult 
pe tema unei probleme actuale, 
pregătirea ' '
dine. Am 
faptul că 
liști, care 
rul între 
instruirea ______
20 de ani, adică 
fotbaliștii din alte 
decit perfecționare.

de iarnă și la altitu- 
discutat și despre 

tinerii noștri fotba- 
iși construiesc viito- 
16 și 19 ani. amină 

fundamentală după 
i atunci cind 

țări nu Jac

REP : 
general 
rilor în

Cum apreciați în 
activitatea antreno- 
ultima vreme ?

întrevedețiREP. : Cum î l___
desfășurarea grupei Mundia- 
iului ?

CU CRITICA STĂM BINE! 
DAR CU AUTOCRITICA?

Li Mi-
e) a adus a 
noastre. Re- 

te (m) : Ja- 
,89 — rec., 
>4, Mandache 
spate

(R)
(P)

22,40 : 
1:42,59 
Drăgan , , 
re (f) Yvona 
• rec., Irinel

Malgorzata 
00 m fluture 
’) 57,87. Zy- 
an (R) 58,39 ;
Holeniowska 

) 9:00,73, Pă- 
100 m mixt 

13, România 
aixt (f) : Po- 
^ftia 4:28.22. 
Găleți : Polo- 
-53 ; la fete :

99—65.

(O :
2:22,91,
2:23,45,
1 500 m

— rec., 
(R)

I
I
I
I
I
I
I

$. C. : Din referate și, să nu 
uităm, din controalele pe care 
le efectuează F.R.F., ca să con
frunte teoreticul cu practica. De 
pildă, începe să se încetățeneas
că tot mai mult așezarea 
4—4—2. Din păcate, s-a rezolvat 
doar... așezarea, dar lipsesc o 
serie de elemente de fond în 
dinamică, și asta iarăși din 
cauza antrenamentelor neadec
vate. Iată, de pildă, cred că nu 
s-a rezolvat incă jocul celor 
două virfuri intre ele. Recent, 
am ' ' .............. ~
cia, 
ei. . .
joc a fost în activitatea diferi
tă a virfurilor. In timp ce 
Grăzziani și Altobelli au conlu
crat tot timpul, cu pase scurte, 
lungi, cu schimbări de locuri, 
virfurile grecilor, Kostikos și 
Galakos, deși doi băieți foarte 
frumoși, au jucat pe cont pro
priu, anihilind eforturile unei 
întregi echipe. In al doilea rînd,

văzut meciul Italia — Gre- 
încheiat cu victoria Italt- 

Aș spune că cheia acestui

a virfurilor. In timp ce

S. C. : Cred că antrenorii zo
nali ai F.R.F., care colaborea
ză cu antrenorii echipelor, au 
avut un rol pozitiv in stimula
rea activității acestora din ur
mă. La consfătuire s-a mai 
spus, cu destul temei, că in fot
balul nostru se simte un plus 
de combativitate, un plus în or
ganizare a jocului și o preocu
pare mai constantă pentru pro
movarea tinerilor. Cred că asis
tăm și la un fenomen de unire 
a breslei antrenorilor, poate și 
ca urmare a recentelor succe
se ale echipei naționale, care 
au avut darul să închege oa
meni cu personalități diferite.

$. C. : Pe primul plan este 
pregătirea echipei noastre. Des
pre adversari, de abia in al doi
lea rind. Nu sint excluse sur
prize. Iată, de pildă, Elveția, 
care e o echipă foarte bună, a 
pierdut pe trei contraatacuri 
norvegiene, dar a ținut Anglia 
in șah, la Londra, intreaga re
priză a doha. Nimeni nu e bă
tut dinainte. Important e să faci 
totul pentru victorie.

loan CHIRILA

In recenta anchetă a ziaru
lui nostru printre antrenori) 
divizionarelor „A", privind re
trospectiva sezonului de toam
nă, 11 dintre cei 18 tehnicieni 
abordați au trecut — la neîm- 
plinirile stagiunii încheiate — 
nerespectarea calendarului in
tern anunțat inițial. Semn câ 
amînarca unor partide, a u- 
nor etape, (re) reprogramarea 
unor meciuri au contribuit la 
dereglarea procesului de pre
gătire, La perturbarea unor 
cicluri. Critici întemeiate, de 
care, sîntem siguri, se va ține 
cont în retur. Printre cei 
care au ridicat problema ne
fastă a amînărilor 
s-au numărat și 
antrenorii echipe
lor DINAMO („Nu 
s-a respectat ritmi
citatea calenda
rului competițional"), STEA
UA („Principala lipsă a 
campionatului consider că 
a reprezentat-o neregula- 
ritatea programării, prea 
desele intervenții în gra
ficul de desfășurare anunțat") 
și „POLI" TIMIȘOARA („Prin
cipalele defecțiuni organizato
rice c) amînarea etape
lor../*) DE NECREZUT ! Toc
mai antrenorii celor trei e- 
chipe se plîng de perturbarea 
campionatului ? I Tocmai e- 
chipele care...

...Prin adresa nr. 3677 din 
11 septembrie, clubul Dinamo 
solicita federației amînarca 
partidei cu F.C. Olt. ...Prin 
adresa nr. 1531 din 8 septem
brie, clubul Steaua solicita 
forului de specialitate amîna
rea partidei cu F.C. Argeș, 
iar prin adresa nr. 650, din 4 
noiembrie, același club soli
cita (re) reprogramarea ln- 
tîlnirii de la Iași... Prin a- 
dresa nr. 838 din 5 noiembrie, 
clubul Politehnica Timișoara 
cerea federației (re) reprogra
marea partidei cu Universita
tea Craiova... Toate aceste

cereri au fost onorate ! Dar 
cît zbucium pentru asta, cite... 
telefoane 1 Nu punem acum 
în discuție cauzele în numele 
cărora fiecare dintre cele 
trei cluburi au cerut amîna
rea partidelor respective. Pu
nem în discuție însă temeini
cia criticilor și, în primul 
rînd, necesitatea unui ele
mentar SPIRIT AUTOCRITIC.

&
în aceeași ordine de idei se 

înscrie și „atacul“ majorității 
antrenorilor la adresa arbitra

jelor. E adevărat, au existat 
în această stagiune de toam
nă — parcă mai mult ca în 

trecut ! — ARBI
TRAJE SLABE, IN
CORECTE, PĂR
TINITOARE. care 
nu fac cinste cor
pului de cavaleri

al fluierului. Critici, deci, 
justificate și în această 
direcție. Din păcate. mul
te dintre „victimele" ar
bitrajelor slabe, incorecte, 
au beneficiat de... sprijinul 
arbitrilor *acasă, căutind chiar 
să forțeze „fluierul" unora' în 
favoarea lor. Despre aceasta 
însă nimeni n-a scos o vor
bă ! Oare cei care au acuzat 
arbitrajele părtinitoare se 
simt curați, curați ? Oare unii 
antrenori și unii conducători 
de club n-au și ei PARTEA 
LOR DE VINA în înmulțirea 
arbitrajelor slabe, părtini
toare ? Nu cumva e cazul 
unui inventar moral și în ca
zul antrenorilor și conducăto
rilor de club IN RELAȚIA 
CU ARBITRII în ultima 
toamnă ? ! Și aceasta, pentru 
că, dacă arbitrii pot contri
bui (și trebuie să contribuie!) 
la creșterea valorii fotbalului, 
tot atît de adevărat este că 
și ceilalți factori angajați 
responsabil în fotbal pot (și 
trebuie !) să contribuie la ri
dicarea calității arbitrajelor.

Mircea M. IONESCU

REP. : Ca să ieșim din 
zona generalităților, să în
cercăm cîteva exemplificări 
Cum vi se pare activitatea 
de dată recentă a lui Hala- 
gian,

LIDERUL
(Urmare din pag. 2)

de pildă ?

Iși MERITĂ LOCUL!

5. C. : 
și-a ales 
să aibă 
viguroasă.

bun meseria}, care 
jucătorii, ajungind

Un 
el .

o echipă deosebit de

tul analizelor pe care le Înce
pem azi.

Avînd la conducerea tehnică 
un nou cuplu de antrenori, dar

da ! „Sincopele" din meciurile 
de la Brașov, Bacău (unde a 
cîștigat un punct in mod no
rocos) și Timișoara nu pot fi 
uitate, pentru iubitorii fotba
lului ele fiind chiar surprinză-

in 
de 
fi- 
cu 
in

in VASILIU

CASA
li

Universitatea Craiova
12 1 4 30-12 25

geta Lungu 
jverina Tu- 
roghină și 
■ondus bine 
ovici, ambii 
Vliha.il).
;a — Știin- 
J, —11, —9). 
I oaspetelor 
:tet mai ro- 
. Remarca- 
Elena Cor- 
nța Drăgoi 
M. Stamate 
din Bucu- 

oresp.).
iid — Farul 
, —7, —12). 
îsat o bună 

prestat in 
Ie. Superio- 
ializat chiar 
îrnice. difi- 

grație că- 
au realizat 

;, dar au și 
it construc- 

Giuleșten- 
titularizată 

ziitor. Sofia 
lat la pre- 
totuși două 

îceputul jo- 
ul lui, sol- 
ncte. Tnvin- 
it sextetul : 
rmen Mari- 
nic), Gulni- 
sche. Mari- 
i Popcnța.

La acțiunea rapidă la fileu finalizată de Georgeta Lungu, bloca
jul studentelor Ildiko Gali și Viorica Niculescu a fost surprins și... 

un nou punct pentru Flacăra roșie
Foto : Ion MIHAICA

Iași 3—0 (12, 8, 7). Partidă a- 
tractivă urmărită de 1 500 dc 
spectatori. In ciuda unei nota
bile rezistențe a ieșencelor, 
studentele au obținut o victorie 
clară, datorită jocului lor com- 
binativ, unui blocaj prompt și 
serviciilor eficiente. Crina 
Georgescu, Florentina Daniles- 
cu, Maria Muscă (C.S.U.), Geor
geta Popescu și Silvia Bordei 
(Penicilina) au fost cele mai 
bune. Arbitri : C. Murgulescu 
din București și I. Stoica din 
Bacău. (T. Siriopol — coresp)..

Tractorul Brașov — Rapid 
București 3—0 (9, 9, 7). Brașo
venii au avut permanent iniția
tiva. (C. Gruia — coresp.).

MASCULIN

— Universi- 
(—11, 12, 7, 
n de dispu-
minge du- 

încenă. Re- 
■ca, Simona 

(,,U“), Ma- 
aria Buzatu 
taru (Univ. 
C. Gogoașă 
Pintea din 
— coresp.).

- Penicilina

Seria I : Universitatea Craio
va — Delta Tulcca . 3—2 (10,
—13, —15, 13, 1). Două ore și 
jumătate de joc plăcut, cu dese 
răsturnări de situații în primele 
patru seturi. Mai viguroși in a- 
tac, oaspeții au pus deseori 
problem" localnicilor. Remar
cați : Braun, Pascu, Zlotea
(Univ.), Ivanov, Gavrilă și 
coblcv (Delta). Arbitri : G. 
paiț și V. Victor, ambi 
București. (St. Gurgui — 
resp.).

la- 
O- 

din 
co

Seria a Il-a : Viitorul Bacău 
— Politehnica Timișoara 1—3 
(—4, —12, 11, —8). Deficitari la 
blocaj și în atac, localnicii 
n-au putut face față jocului 
mai bun prestat de studenți, 
învingători pe merit. Remarcați: 
Mocuța, Vînătu și Grădinaru 
(Politehnica). Arbitri : A. Ne- 
delcu din București și D. Del- 
cea din Galați. (I. lancu — co- 
resp.).

Silvailia Șimlcu Silvaniei — 
Explorări Baia Mare 3—1 (5,
14, —8, 10). Oaspeții au fost 
surprinși de jocul foarte bun al 
șimleuanilor, superiori în toate 
compartimentele. Cei mai buni : 
Tutclea, Mășcășan, Băroiu, 
Ciontoș (Silv.), Arbuzov și Mi- 
halca (Explorări). Arbitri : I. 
Niculescu din București și V. 
Chioreanu din Cluj-Napoca. (St. 
Marin — coresp).

0 Vineri. în meci contind 
pentru etapa următoare : Trac
torul — Calculatorul București 
3—0 (4, 7, 2).

• Puncte realitate : 25 (16 acasă + 9 in deplasare).
• Golgeterii echipei : Cămătaru și Crișan — cite 7 goluri, 

Bălăci 6, Geolgău 3, Irimescu și Donose — dte 2, Twleami, 
Ungureanu și Cîrțu — cite 1.
• Jucători folosiți î 18 — Ungureanu șl Cămătaru — cite 17 

meciuri, Ștefănescu, Bălăci și Geolgău — cite 16, Crișan și Do- 
nose — cite 15, Tilihoi și Ticleanu — cite 14, Negrilă 13, Iri
mescu 12, Lung și Cîrțu — cite 11, Ciupitu 10, Boldici și Bel- 
deanu — cite 7, Purrma 6, Păuna 1.
• Cartonașe galbene î 17 (10 jucători) — cele mai multe :

Negrilă și Tilihoi — cite 3.
• Cartonașe roșii : Cîrțu (etapa a 3-a) și Bălăci (etapa a 

13-a).
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, toate fiind transfor

mau de Bălăci ; a fost sancționată cu 2 penalty-uri : 1 trans
format, 1 ratat.
• Media notelor echipei : 6,84 (6,80 acasă — 6,88 în deplasare).

cam același lot de jucători (au 
plecat Mareu și Bumbcscu, a 
revenit 
movat 
dat in 
deși a 
primul 
teren propriu (3—2). I-au ur
mat insă trei victorii (două în 
deplasare, cu Steaua și F. C. 
Olt, una — acasă, cu Jiul), 
fără să primească gol, succese 
care au adus-o în postura de 
lideră și principală candidată 
la un nou titlu de campioană.

Prestațiile pe ansamblul tu
rului — atât de pe teren pro
priu (nici un punct pierdut ; 
golaveraj 19—3), cît și în de
plasare (lideră autoritară, cu 
un punctaj de 50 la sută și go
laveraj pozitiv : 11—9) confir
mă echilibrul valoric al forma
ției.

Așa stind lucrurile, se mai 
putea cere altceva de la echipa 
craioveană ? Fără îndoială că

Ciupitu și a fost pro- 
Păuna), echipa a abor- 
forță noul campionat, 

cîștigat destul de greu 
joc, cu F.C. Argeș, pe

ales In privința po
of ensiv, ireal față

toare, mai 
tențialiului 
de capacitatea echipei, de po
sibilitățile lui Crișan, Cămăta- 
ru, Bălăci și ceilalți 
partimentul ofensiv, 
cătorii din nucleaul 
au avut in toamnă

di n com- 
Știm, ju
de bază 

un sezon

încărcat, dar evoluțiile lor 
meciurile amintite au fost 
neexplicat, mai ales că in 
naiul sezonului. în meciul 
Chimia (4—0) și, îndeosebi,
cel de la Tg. Mureș (unde a 
cîștigat cu 4—1), Universitatea 
a arătat o prospețime, o forță 
de joc și o dorință de victorie 
demne de remarcat. Deci, ex
plicația cu suprasolicitarea s-a 
cam clătinat... Poate pentru 
unii va părea surprinzător, dar 
tocmai de la cea mai bună e- 
chipă a noastră așteptăm mai 
mult ! Universitatea trebuie să 
devină realmente o formație 
competitivă și pe plan inter
național, locul I în campionat 
reprezentând pentru acest co
lectiv puternic 
parțial, limitat.

Atenție și spre 
plinară. Cu cele 
galbene și eu 
(Cîrțu și Bălăci), Universitatea 
nu se mai află printre fruntașe 
Ia acest capitol. Iată un as
pect asupra căruia Cîrțu, Bă
lăci, Tilihoi, Negrilă, ei. în 
primul rînd, trebuie să reflec
teze serios. Dealtfel, materialul 
prezentat Ia ședința cu antre
norii n-a ocolit acest aspect, 
considcrîndu-se că exigența fa
ță de pregătirea jucătorilor, de 
disciplina in teren și in afara 
lui va sta în atenția antre
norilor, conducerii clubului, a 
factorilor locali cu atribuții în 
sport.

un obiectiv

latura diseî-
17 cartonașe 

două eliminări

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
XII. Rimini — Sampdoria anulat 

XIII. Spăl — Pescara 1
REZULTATELE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN 14 
DECEMBRIE 1980 FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :

I. Brescia — inter X
874.855 LEI, din care 
report la categoria 1.

18.835 lei,

II. Cagliari —- Bologna X
III. Catanzaro — Ascoli 1 NUMERELE EXTRASE LA TRA-
IV. Como — Perugia 1 GEREA SPECIALA „LOTO 2-
V. 

Ă7T Fiorentina — Roma
_  o 4-zxî r» c*/x X1 DIN 14 DECEMBRIE 1980

FAZA I:2
1
2
2

X
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 

30 24 ;
EXTRAGEREA 

18 23.

VII. Napoli — Torino 
VIII. Udinese — Avellino 

IX. Atalanta — Monza
X. Bari — Catania

XI. Lecce — Foggia

ANUNȚ
Universitatea cultural-ști

ințifică^ în colaborare cu 
Centrul de cercetări pentru 
educație fizică și sport al 
C.N.E.F.S. și Consiliul mu
nicipal pentru educație fizi
că și sport București, anun
ță ținerea cursului de reci
clare cu tema : „TEORIA 
BIORITMURILOR ȘI APLI-

de 
de
Și 

de

CAREA LOR ÎN SPORT".
Prelegerea, susținută 

psiholog Maria Șerban 
la Centrul de cercetări, 
prof. Victor Stănculescu,
la Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, va 
avea loc In sala Dalles azi 
15 decembrie 1980, orele 
12,30.

EXTRAGEREA 
67 25 27 54 ;

EXTRAGEREA 
50 65 73 13.

FAZA

EXTRAGEREA 
12 14 ;

EXTRAGEREA 
50 61.

FAZA

I : 7 47 63 27 :
A II-a : 21 20

A III-a : 44 53

A II-a :

A IV-a : 35 21

A V-a : 41 36

A 111-a :

A Vl-a : 58 49

A Vil-a : 44 12

DE CIȘTIGURI :FOND
1.291.392

TOTAL 
lei.

Vliha.il


La Katowice și Ljubljana, campioanele noastre de handbal A FOST DEFINITIVAT PROGRAMUL
au ratat calificarea in „sferturile" C. C. E. UNIVERSIADEI DE VARĂ

DEȘI A EVOLUAT MAI BINE DECÎT LA BUCUREȘTI,
STEAUA A FOST, TOTUȘI, ELIMINATA (și cu sprijinul arbitrilor)

LJUBLJANA, 14 (prin tele
fon). Duminică seara s-a dis
putat în sala Kodcljevo din 
localitate, în prezența a peste 
2 500 de spectatori, meciul 
retur dintre Kolinska Slovan 
Ljubljana și Steaua, contind 
pentru optimile de finală ale 
Cupei campionilor europeni la 
handbal masculin. învingînd 
pe Steaua cu 22—19 (11—10), 
handbaliștii iugoslavi s-au ca
lificat pentru sferturile de fi
nală ale C.C.E. cu scorul ge
neral de 40—39. A fost o par
tidă mai dramatică decit cea 
de la București, desfășurată în- 
tr-o mare tensiune, căreia 
Steaua i-a făcut însă față, evo- 
luînd mai bine decit la Bucu
rești. dar neputînd nici de 
această dată să anihileze ero-

ȘTIINȚA BACĂU, Of IA 13-12 (min. 40) IA 14-18!
KATOWICE, 14 (prin telex). 

Așa cum era de așteptat, par
tida retur din optimile de fi
nală ale Cupei campionilor eu
ropeni la handbal feminin, care 
a opus echipele Ruch Chorzow 
și Știința Bacău, a fost o în
fruntare de mare tensiune, 
sportivele românce încercînd 
să-și mențină fragilul avans 
obținut pe teren propriu, iar 
polonezele să-și fructifice avan
tajul de a avea ultimul cuvînt. 
Campioana Poloniei a obținut 
victoria cu 18—14 (8—8), reu
șind astfel să se califice în 
sferturile de finală ale între
cerii.

în ciuda faptului că au ratat 
calificarea, handbalistele de la 
Știința Bacău (victorioase în 
primul meci la o diferență de 
două goluri) au ajuns să con
ducă in min. 40 cu 13—12 și 
să lase impresia că vor termi
na victorioase. Dar. citeva erori 
de arbitraj și o inspirată 
schimbare pe care antrenorul 
gazdelor, Biegasik, a făcut-o în 
formația sa au făcut ca totul 
să se năruie rapid, experimen
tata jucătoare Zurawska (azi 
ieșită din... circuit, dar care în 
momente de cumpănă și-a fă
cut pe deplin datoria, înscriind 
3 goluri, fiecare dintre ele cu 
un mare efect asupra psihi
cului jucătoarelor noastre) 
avînd ,o contribuție hotăritoare 
în calificarea echipei sale. Me
ciul a fost, în general, echili
brat, la cîrma jocului âflîn- 
du-se în majoritatea timpului 
jucătoarele noastre. Știința a 
acționat mult mai variat și 
mai coordonat în atac, punctînd 
din diferite poziții. Dacă bă- 
căuancele nu ar fi ratat două 
aruncări de la 7 m (prin 
Torok, care de obicei nu gre
șește în asemenea ocazii), atunci 
poate că nici momentele de 
derută din final nu ar fi fost 
atît de decisive în ruperea 

rile evidente ale cavalerilor 
fluierului. Dacă ar fi să luăm 
în considerație chiar și numai 
finalul cind, cu un minut îna
inte de încheierea partidei 
handbaliștii români dețineau 
șansa calificării, și tot ar fi 
evidentă maniera părtinitoare a 
arbitrajului : mai erau 24 de 
secunde pînă la sfirșit 
cind arbitrii l-au eliminat 
complet nejustificat pe 
Cezar Drăgăniță, lăsînd 
echipa Steaua în inferioritate 
numerică în apărare, iar cu 10 
secunde Înaintea fluierului fi
nal, cind mingea era in pose
sia echipei Steaua, arbitrii au 
lăsat publicul să intre în te
ren ! Meciul s-a terminat, de 
fapt, intr-o confuzie generală, 
cu spectatori șl jucători de 

echilibrului partidei. Să men
ționăm faptul că handbalistele 
de la Știința au refăcut mira
culos (de la 10—12 au egalat 
la 12—12 și apoi au luat con
ducerea cu 13—12 în min. 40), 
dar că după eliminarea gratuită 
dictată împotriva lui Răducu 
polonezele au egalat și apoi 
s-au detașat decisiv într-un fi
nal în care au fost lăsate de 
arbitri să joace prea dur și 
neregulamentar. Au înscris : 
Kusz 5, Nawa 5, Zurawska 3, 
Chroszcz 2, Skupin, Lowcinska 
și Kostowska, respectiv Gaal 4, 
Rița Florea 3, Tiirok 3, Leonte 
2, Lupșor 2. Au condus cu gre
șeli R. Fullop și P, Szendrei 
(Ungaria).

Călin ANTONESCU

După victorul obținută vineri 
in proba de coborire de la 
Piancavallo (Italia), cunoscuta 
schioară elvețiană. Marie The- 

rezervă în teren, așa îneît ar 
fi fost imposibil ca Steaua să-și 
mai materializeze ultima șansă. 
Pe parcursul întîlnirii alte și 
alte erori ale conducătorilor 
jocului au influențat decisiv 
soarta partidei. Cum spuneam, 
Steaua a jucat mai bine decît 
la București. în repriza a doua, 
deși a fost de mai multe ori 
în inferioritate numerică, ea 
s-a menținut cu dezinvoltură în 
cursa de urmărire a adversaru
lui, în final beneficiind de 
șanse reale pentru o calificare 
pe care ar fi meritat-o cu pri
sosință. Au înscris : Krivocapici 
7, Mahne 5, V. Bojovici 5. Gori- 
șek 3, M. Bojovici 1, Doblekar 1 
pentru Kolinska Slovan ; Bir- 
talan 4, Stingă 4, Stockl 4, M. 
Dumitru 2, Drăgăniță 2, Croi- 
toru 2, Voina 1. Au arbitrat cu 
grave erori Rudolf Buchda și 
Peter Rauchfuss (R. D. Germa
nă).

Hristache NAUM

ANCHETELE PRESEI SPORTIVE
• In urma anchetei organizate 

de revista „Jeux d'Afrique", care 
apare la Paris, cunoscutul atlet 
etiopian Miruts Yifter, dublu 
campion olimpic în probele 
de fond la Jocurile de la Mos
cova, a fost desemnat cel mal 
bun sportiv african al anului 
1980. Pe locurile următoare au 
fost clasați Filbert Bayl (Tanza
nia) — atletism, Segun Odegbaml 
(Nigeria) — fotbal, John Mugabi 
(Uganda) — box șl Mohamed 
Kedir (Etiopia) — atletism.

® Ancheta întreprinsă în rîn- 
durile ziariștilor de sport din 
R. F. Germania l-a desemnat 
drept cel mai bun sportiv vest- 
german al anului 1980 pe atletul 
Guido Kratschmer, deținătorul

rese Nadig — in fotografie — 
și-a consolidat poziția de lide
ră in „Cupa Mondială", cu 136 
p, urmată in clasament de Ire
ne Epple (R.F.G.) — 60 p și 
Fabienne Serrat (Franța) — 
58 p.

Comitetul Național de orga
nizare a definitivat programul 
pe zile al ediției a Xl-a a 
Universiadei de vară, ce se va 
desfășura anul viitor la Bucu
rești. între 19 și 30 iulie. Pri
ma și ultima zi sînt consacrate 
ceremoniilor de deschidere și, 
respectiv, închidere, care vor 
avea loc pe stadionul „23 Au
gust". Iată programul, pe dis
cipline sportive : atletism : 21— 
28 iulie ; baschet : 20—29 iu
lie ; gimnastică : 20—23 iulie ; 
lupte : 20—28 iulie ; cu o zi

In C.C.E. la volei, Ia sofia 1-3 cu Levski Spartak

DAR SiMBĂTĂ, LA BUCUREȘTI, 
DINAM0 POATE AJUNGE IN .SFERTURI '

SOFIA, 14 (prin telefon). Sa
la Hristo Botev a fost luată 
pur și simplu cu asalt dumi
nică seară la cea mai impor
tantă întîlnire din optimile de 
finală ale Cupei campionilor 
europeni la volei masculin, din
tre campioana Bulgariei, Levski 
Spartak Sofia, și Dinamo Bucu
rești. Aproape 3 000 de specta
tori s-au înghesuit pe cele

recordului mondial la decatlon. 
Pe locurile următoare au fost 
clasați automobilistul Walter 
Roehrl și fotbalistul Karl-Heinz 
Rummennlge. In clasamentul 
feminin, primul loc a fost ocu
pat de schloara Irene Epple, me
daliată cu argint la Jocurile O- 
limpice de la Lake Placid, ur
mată de patinatoarea artistică 
Dagmar Lurz. Titlul de cea mai 
bună echipa a anului a fost ă- 
tribuit selecționatei de fotbal, ne
învinsă în ultimele 23 de me
ciuri disputate.
• Ancheta întreprinsă în rîn- 

dul ziariștilor sportivi din Ceho
slovacia i-a desemnat pe Antonin 
Panenka drept cel mal bun fot
balist cehoslovac al anului 1980. 
In vîrstâ de 32 ani, Antonin Pa
nenka joacă la echipa Bohemians 
Praga și a fost selecționat In 
echipa națională de 46 ori. pe 
locurile următoare au fost 
clasați Ladislau Vizek și Jan 
Kozak, ambii de la Dukla Praga.
• Ancheta ziarului „Sport" din 

Katowice l-a desemnat drept cel 
mai bun atlet polonez al anului 
pe Wiadislaw Kosakiewicz, cam
pion olimpic la Jocurile de la 
Moscova în proba de săritură 
cu prăjina. Pe locurile următoa
re au fost clasați Jaeek Wszola 
— săritură în înălțime și Bro
nislaw Malinowski — 3 000 m ob
stacole. în clasamentul celor mai 
valoroase atlete, primul loc a 
fost ocupat de Grazyna Rabsztyn, 
recordmană mondială în proba 
de 100 m garduri, urmată de 
săritoarea în lungime Anna Wlo- 
darczyk.

„CUPA LIGII EUROPENE" LA TENIS DE MASĂ
în „Cupa Ligii europene" la 

tenis de masă au fost progra
mate, in cursul săptăminil tre
cute, o serie de noi întîlniri. 
Iată rezultatele înregistrate : 
Franța — R.F. Germania 4—3 
(Secretin i-a învins cu 2—0 pe 
Wosik și, respectiv, Stellweg) ; 
Suedia — Ungaria 3—4 ; Ce
hoslovacia — Iugoslavia 4—3 ; 

de pauză, pe 24 iulie ; înot : 
22—29 iulie ; sărituri în apă : 
20—28 iulie (24 iulie este zi 
de pauză) ; polo pe apă : 20— 
28 iulie (24 iulie — zi de 
pauză) ; Întrecerile de scrimă, 
tenis și volei se vor disputa 
între 20 și 29 iulie.

în ziua de 16 iulie este pro
gramată reuniunea Comitetului 
Executiv al F.I.S.U., urmată de 
întruniri ale altor organisme 
ale forului sportiv studențesc 
mondial

2 500 de locuri ale sălii. Dar 
n-au avut ce regreta, deoarece 
cele două echipe le-au oferit 
un spectacol de bun nivel teh
nic și spectacular. Voleibaliștii 
bucureșteni au început puternic 
jocul, realizind un prim set ex
cepțional, la nivelul capacității 
lor reale. Combinații de toată 
frumusețea la fileu, blocaje de 
netrecut, atacuri necruțătoare, 
iată elementele care au făcut 
la un moment dat ca scorul în 
set să devină 10—0 pentru sex
tetul român. Deși replica gaz
delor n-a întîrziat, echipa 
noastră s-a detașat în cîștigă- 
toare netă a acestui set ce poa
te însemna calificarea în faza 
superioară a competiției. Din 
păcate însă, elevii lui Wiliam 
Schreiber au slăbit apoi con
centrarea și mobilizarea, Timo 
de două seturi echipa noastră 
nu a reiușit să reintre în ritm. 
Abia în al patrulea și-a reve
nit, a echilibrat disputa, 
ba chiar a condus cu 
5—1 Si ne lăsa impresia că 
va egala situația la seturi. N-a 
fost așa, pentru că voleibaliștii 
bulgari, ajutați Pe alocuri’ și 
de arbitri, au refăcut încet în
cet terenul, au realizat egalita
tea la jumătatea setului și, în 
final, au punctat decisiv,’ sta
bilind scorul meciului. Deci, 
3—1 (—7, 6, 5, 10) pentru Levski 
Spartak. însă Dinamo are e- 
fectiv șansa cîștigării returului 
la o diferență mai mare Arbi
trii R. Muradov (U.R.S.S.) și 
Gh. Tasev (Bulgaria) au con
dus următoarele formații ■; 
LEVSKI SPARTAK : Iliev, An- 
ghelov, Todorov, Stoianov (Pan- 
garov), Nenov, Antonov ; DI
NAMO : Oros (Căta-Chițiga), 
Dumănoiu, Păușescu (Vrîncuț), 
Enescu (Gheorghe), Gîrleanu, 
Tutovan. Returul — simbătă, 
la București.

Gheorghe DEDIU

Anglia — U.R.S.S. 7—0. în cla
samentul competiției, pe primul 
loc se află formația Angliei.

Viitoarea etapă programează 
următoarele partide : U.R.S.S. 
— Ungaria (la 17 decembrie) ; 
Ungaria — Franța ; U.R.S.S. — 
Suedia ; Anglia — Cehoslova
cia și R.F. Germania — Iugo
slavia (Ia 15 ianuarie).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX a Pugilistul portorican 

Wiltredo Gomez și-a păstrat tit
lul mondial la categoria superco- 
coș, învingînd prin k.o. în re
priza a 3-a pe columbianul J. 
Cervantes, în meciul disputat la 
Miami.

BASCHET O In competițiile eu
ropene au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : „Cupa Cam
pionilor Europeni", masculin : 
Maccabi Tel Aviv — Real Madrid 
100—92 ; T.S K.A. Moscova — Si- 
nudyne Bologna 66-^78 ; feminin : 
Landlust (Olanda) — Levski So
fia 54—83 ; O.F.K. Belgrad — S.K. 
Praga 69—55 ; „Cupa Koraci" : 
Carrera — Aris Salonic 115—78 ; 
„Cupa Liliana Ronchetti" : Sla
via Praga — Asnieres 83—81 ; 
Spartak Moscova — Minior Per- 
nlk 112—70 ; Kralovopolska Brno 
— Student Niș (Iugoslavia) 94—85.

HANDBAL A în optimile de fi
nală ale „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la masculin, echipa 
T.S.K.A. Moscova a învins cu 
29—20 (17—9) formația Stella Saint 
Maur (Franța) și s-a calificat 
pentru sferturile de finală. în 
prima partidă, echipa sovietică 
cîștigase cu 24—19. * La Buda
pesta, în meci retur pentru 
„Cupa Cupelor" la feminin, echi
pa locală Spartakus a întrecut 
cu scorul de 20—15 (11—7) for
mația Start Bratislava. In primul 
joc handbalistele cehoslovaca 
cîștigaseră cu 13—11.

HOCHEI A Selecționata Ceho
slovaciei a susținut la Oulu un

meci amical în compania repre
zentativei Finlandei, cîștigînd cu 
6—3 (2—0, 2—3, 2—0).

HALTERE A In cadrul „Cupei 
U.R.S.S.", la Alma-Ata, Iuri Za- 
karevici a stabilit un nou record 
mondial de juniori la categoria 
90 kg, stilul „smuls", cu 177,500 
kg La total Zakarevici a obținut 
382,500 kg (record unional).

SCHI A Proba feminină de 
slalom special din cadrul con
cursului de la Piancavallo a re
venit schioarei franceze Fabienne 
Serrat cu timpul total de 1:51,85, 
urmată de Erika Hess (Elveția) 
— 1:52,98. a „Cupa mondială" la 
schi-fond a început la Davos 
(Elveția) cu proba masculină de 
15 km, cîștigată de sovieticul 
Evgheni Beliaev în 40:54,25 urmat 
de finlandezul Kirvesniemi — 
41:04,99. în proba feminină de 
5 km, pe primul loc s-a clasat 
norvegiana Berit Aunli — 14:07, 
secundată de Raisa Smetanina 
(U.R.S.S.) — 14:10,88.

TENIS a In semifinalele tur
neului feminin de la Adelaide 
(Australia) : Hana Mandlikova — 
Betty Stove 6—2, 6—3 ; Sue Bar
ker — Maria Pinterova 6—0, 6—2. 
a La Montreal : Fleming — Telt- 
scher 6—2, 6—2 ; Amrltraj — Fi- 
bak 6—3, 6—4 ; McEnroe — Năs- 
tase 6—0, 6—3.

IN PRELIMINARIILE C. M.
• în orașul Constantine (Al

geria), selecționata Algeriei a 
învins cu scorul de 2—0 (1—0)
echipa Sudanului. Returul va a- 
vea. loc la 28 decembrie, la Khar
tum.
• La San Jose (Costa Rica) 

s-au întîlnit reprezentativele Cos
ta Rica și El Salvador. Partida 
s-a încheiat cu un scor alb.

Alte meciuri internaționale • 
In continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în America de 
Sud, reprezentativa U.R.S.S. a 
întîlnit selecționata de tineret a 
Argentinei pe care a învins-o cu 
4—1 (2—1). • Echipa sovietică
Zaria Voroșilovgrad și-a început 
turneul în Laos, jucînd la Vien
tiane cu selecționata de tineret 
a țării-gazdă, în fața căreia a 
cîștigat cu 4—1 (2—1).

CAMPIONATE...
ANGLIA. Rezultate din etapa 

de simbătă : Aston Villa — Bir
mingham 3—0, Wolverhampton — 
Southampton 0—0, Ipswich — Li
verpool 1—1, Everton — Brighton 
4—3, Leeds — Nottingham 1—0. 
Manchester United — Stoke 2—2, 
Sunderland — Arsenal 2—0, Tot
tenham — Manchester City 2—1. 
In clasament conduce Aston Vil

la cu 31 p, urmată de Liverpool 
30 p.

ITALIA (etapa a 10-a) ; Brescia
— Inter 0—0, Cagliari — Bologna 
0—0, Catanzaro — Ascoll 2—0, 
Como — Perugia 1—0, Fiorentina
— Roma 1—1, Juventus — Pls- 
tolese 4—1, Napoli — Torino 1—3, 
Udlnese — Avellino 5—4. In cla
sament conduce Roma cu 13 p, 
urmată de Inter 12 p, Fiorentina 
și Cagliari 11 p.

ALBANIA. După desfășurarea a 
7 etape, pe primul loc în clasa
ment se află Partizani Tirana, 
cu 12 p, urmată de Flamurtari 
Vlora, cu 9 p și Dinamo Tirana, 
cu 8 p. Citeva rezultate mal Im
portante înregistrate în etapa a 
7-a : Flamurtari — Besa 2—2 ;

F.l.F.A. ACORDA AJUTOR
ROMA, 14 (Agerpres). — După 

cum relatează . ziarul „Corriere 
dello Sport", în timpul recentu
lui cutremur de pămînt din Ita
lia întreaga echipă de juniori a 
clubului Teora qi-a găsit sfîrși- 
tul sub dărîmăturile unei săli 
unde tinerii fotbaliști, în momen
tul producerii seismului, urmă
reau la televiziune meciul din
tre echipele Internazionale șl Ju
ventus. Alte 20 de persoane au 
pierit împreună cu fotbaliștii.

Vllaznia — Partizani 1—2 ; Di
namo — Skenderbeu 0—0.

★
MADRID, 14 (Agerpres). Tribu

nalul din Barcelona a lansat un 
mandat de arestare împotriva 
cunoscutului fotbalist olandez Jo
hann Cruyff, acuzat de evaziune 
fiscală în perioada cind a fost 
jucător al clubului catalan C.F. 
Barcelona. în actul de acuzare 
se arată că Johann Cruyff s-a 
sustras de la plata impozitelor. 
In prezent, Cruyff face parte 
din formația Washington Diplo
mats, din liga nord-americană, 
urmînd ca în sezonul viitor să 
funcționeze ca antrenor-conslier 
al primului său club, Ajax Ams
terdam.

SINISTRAȚILOR DIN ITALIA
Federația internațională de fot

bal a acordat un ajutor de 26 
milioane lire italiene sinistraților 
cutremurului din Italia. Totoda
tă, Comisia economică a FIFA 
a recomandat marilor cluburi 
europene să susțină meciuri ami
cale, ale căror încasări să fia 
alocate fondului de ajutorare a 
sinistraților. Un astfel fle meci 
va avea loc 1a 17 decembrie, 
cînd echipa vest-germană Bayern 
Mtinchen va întîlni o combinată 
a cluburilor italiene A.C. Milan 
șl Internazionale.
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