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PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

OAMENI AI MUNCII 
DIN ÎNTREPRINDERI Șl 
INSTITUȚII ! TINERI Șl 
TINERE I ȘCOLARI I Eta
pa de iarnă a „DACIA- 
DEI“ este în plină des
fășurare, oferindu-vă com
petiții de schi, sanie, pa
tinaj, tenis de masă, po
pice, șah I Pirtiile, pati
noarele, drumurile mon
tane vă așteaptă I Parti
cipați în număr cît mai 
mare la competițiile ier
nii I „Daciada" înseam
nă, pentru toți, sănătate I

„Daciada“ in plină

desfășurare

unui grupNeram alăturat .. .
format din circa 15 persoane 
care porniseră, cu mașini pro
prii, prin județul Suceava. E- 
rau printre aceștia reprezen
tanți ai C.J.E.F.S. Suceava, 
priml-vicepreședinți ai consilii
lor sportive orășenești Cîmpu- 
lung, Fălticeni, Suceava, Ră
dăuți, Vatra Dornci, Gura Hu
morului și directori ai clubu
rilor sportive școlare din Ră
dăuți, Suceava și Vatra Doniei. 
„O inițiativă a Inspectoratului 
școlar județean, pusă în prac
tică prin Casa corpului didac
tic, ou sprijinul efectiv al Con
siliului nostru județean — 
ne preciza D. Maoovei, secre
tarul C.J.E.F.S. Suceava, cu cî- 
teva zile înainte. De fapt, o 
vizită prin diferite așezări ale 
județului, în locuri 
realizat ceva bun, 
niul sportului, unde 
experiență ce merită 
părlășită și altora".

Iată, deci, ce a putut vedea, 
și auzi, timp de două zile, 
mica „expediție sportivă*.

unde s-a 
în dome- 
există o 
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0 PLIMBARE CU „TILC SPORTIV"
IN TARA DE SUS A MOLDOVEI

LA FRĂTĂUȚI SlNT PRE
ZENTAȚI CAMPIONII SI— 
PĂRINȚII LOR. La Școala ge- 
ncraiă din comuna Frătăuțil 
Vechi se vorbește ta egală 
măsură de învățătură si de 
sport. Aici există un centru 
sătesc de lupte, cu o activitate 
foarte bună, ca campioni si 
vicecamptani ai campionatelor 
republicane de copii și juniori: 
L. Covașe. L Iurescu, R. Ște- 
fănesL Micii luptători de aici 
s-au întrecut și cu cel polo
nezi, de la Glinik Gornlk. ^Ex
plicația acestei pasiuni pentru 
sport 7* — am întrebai-o pe 
directoarea scolii, Silvia Iancu. 
„Mai întîl o tradiție pentru a- 
oest sport, apoi colaborarea 
profesărilor și, în final, foarte 
importării, concursul unui co
mitet de părinți puternic, care 
nu precupețește 
este vorba de sport- 
pentru copii 
sport, găsim 
stimulare, 
campionii în __  _. ____
căminului cultural, alături de

nimic cînd 
La noi. 

care izbîndcso in 
forme speciale de 
Cînd prezentăm 
cemană. pe scena

ILUSTRATA DIN SIBIU

ei O aducem și pe părinții lor. 
Ca oameni care înțeleg și spri
jină munca de formare prin 
sport a copilului. O observa
ție : elevii cane fac lupte sînt 
mai jsarioșL mai (emancipați". 
LA CĂMINUL CULTURAL, 12 
MESE DE TENIS. Poposind in 
comuna Horodnic, vedem la 
lucru un alt centra sătesc de 
lupte. Surpriză, însă. Profeso
rul Gh. Onica 
minul cultural 
rector este — 
răta „o mică 
de masă*. Se joacă la nu mal 
puțin de 12 mese deodată, 
mulțl alți copil așteptând să 
le vină riadul DIRECTORUL 
CHIDEJA T EXCELENT I A- 
firmația, auzită de mai multe 
ori în județ, se referă la di
rectorul școlii generale din co
muna Calafindeștl profesorul 
— evidențiat_ — de educație 
fizică Petra 
Uzat acesta 
marea sa 
sport, este . _
rât Un centra de lupte (cu 
grupe de 15—20 de copii), o 
sală de sport amenajată In 
regie proprie, un stadion cu 
tribună, o sală de forță (că
reia tocmai i se adăuga o în
căpere, pentru vestiare și du
șuri). Două echipe de fotbal 
(seniori și juniori), 
chiar de director, 
prezent — ambele ____ _
in campionatul județean, O do
rință a profesorului Chideja : 
„Dacă scrieți despre noi, a- 
miniâți că n-am fi puiuț rea
liza nimic dacă n-am fi avut 
sprijinul neprecupețit, din ini
mă, al președintelui C.A.P. din 
comuna noastră. Constantin 
Alexei". URMAȘII LUI ȘTE
FAN NU SE DEZMINT. La

Modesto FERRARINI

Ecaterlna Bradu încearcă 
pătrundă printre Elzbleta Biesl- 
klerska ft Malgorzata Kapera tn 
meciul „Poli" — Wisla Cracovia, 
tn urma căruia echipa bucu- 
reșteană a realizat frumoasa per
formanță de a se califica In sfer
turile de finală ale C.C.E.

Foto: Dragoș NEAGU

Marți 16 decembrie 1980

DIN NOU, 0 SAPTAMINA CU 
BASCHET DE MARE INTERES

ne invită la că- 
— al cărui di- 
pentnu a ne a- 
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(Continuare in vag 2-3)

® Politehnica C.S.Ș. 2 București susține joi, la Torino, un meci- 
cheie in cadrul C.C.E @ La Constanța, un nou derby decisiv 
Steaua — Dinamo ® 5 echipe masculine în luptă pentru evitarea 
retrogradării 0 In campionatul feminin, Universitatea Timișoara și 
Olimpia București au realizat salturi spectaculoase

Activitatea competițională în 
baschet continuă și săptămîna 
aceasta prin întreceri interne 
și Internaționale oficiale, în 
care fruntașele din țara noas
tră ale acestui sport susțin 
partide deosebit de importan
te ; punctul final al anului 
1980 îl va pune reprezentativa 
de senioare (între 26 și 28 de
cembrie, in Iugoslavia, la Srbo- 
bran), cu prilejul Balcaniadei.

Să revenim, însă, la jocurile 
săptămtnii în curs, amintind in 
primul rînd de întîlnirea pe 
care o va disputa — joi — 
campioana feminină a Români
ei, Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești, la Torino, în compania 
echipei Slsport Accorsi, în ca
drul C.C.E. Faptul că formația 
torlneză este actuala dețină
toare a trofeului constituie o 
recomandare convingătoare. A- 
dăugînd că S. A. Torino a de
butat în grupa „Â“ a sferturi
lor de finală ale C.C.E. prin- 
tr-o victorie in deplasare, 
Budapesta (75—72 cu B.S.E.) 
țelegem că Politehnica va 
tîlni o adversară deosebit 
redutabilă, in fața căreia 
trebui să aibă o prestație deo
sebită. Un rezultat bun (care 
poate fl și un scor negativ, dar 
la diferență mică) creează bucu-

la 
în- 
în- 
de 
va

reștencelor premisele 
pe locul doi în grupă 
neputînd reveni decît 
echipe T.T.T. Daugava 
deci ale promovării în semifi
nalele C.C.E.

Pe plan intern, două pasio
nante turnee în cadrul turului 
al patrulea al Diviziei masculi
ne „A“. La Constanta se vor 
întrece, de miercuri pînă du
minică, participantele la grupa 
valorică 1—6, în care C.S.U. 
Brașov, Farul, I.C.E.D. și Rapid 
vor continua lupta pentru lo
cul 3, iar Steaua și Dinamo îșl 
vor disputa (duminică) un nou 
derby decisiv : o victorie a ste- 
llștilor ar încheia (practic) 
campionatul în favoarea aces
tora, un succes al dinamoviști- 
lor ar amina desemnarea cam
pioanei pentru 18 ianuarie, cînd 
va avea Ioc (la București) al 
cincilea joc Dinamo — Steaua. 
La Oradea, întrecerile grupei 
7—12 vor reuni formațiile a- 
menintate să retrogradeze 
(C.S.U. Sibiu, Urbis București, 
Dinamo Oradea, Politehnica 
C.S.Ș. Unirea Iași și Univer
sitatea Timisoara), precum și

clasării 
(primul 
celebrei 
Riga) și

Dumitru STANCULESCU

(Crntinuare în pag 2-3)

La Sibiu, peste 2000 elevi au luat cu asalt pirtiile de schi fi 
săniuș. Profitind de zăpada căzută in ultima vreme, Consiliul mu
nicipal Sibiu al organizației pionierilor și șoimilor patriei a orga
nizat primele întreceri din etapa de masă a campionatului școlar 
de săniuș, schi-fond și alpin, din cadrul „Daciadei*.

In parcul „Sub arini* i-am intilnit pe elevH de la Șc. gen. 5, 
împreună cu prof. Elena Vîrlan, pe cei de la Șc. gen. 15, îndru
mați de profesorii Felicia Stanciu, Vlorel Nemeș și Peter Lies, 
care au organizat un adevărat campionat de schi-fond și săniuș, 
cu 200 de elevi. Tot aici, am mai văzut sute de copii de la șco
lile generale nr. 21, 12, 6 și 19, insă profesorii de sport... lipseau 
(și n-au fost singurele absențe). In schimb, acești elevi erau în
soțiți de părinții lor. Pe dealul Gușterița, intr-un decor feeric, 
peste 600 copii de la școlile generale nr. 6, 8, 17, 13 fi 21 se avin- 
tau pe pirtiile de săniuș ori pe cele de schi.

(Ilie IONESCU — coresp. ; foto : V. CIRDEI)

Noi centre se alirmâ
In gimnastica româneasca

Gimnastica, după cum bine 
se știe, este un sport de tra
diție in orașul de la poalele 
Tîmped. De pe aceste me
leaguri a plecat, cu ani în ur
mă, Elena Leuștean, una din
tre cele mai bune gimnaste ale 
țării ; acum mai bine de un 
deceniu și jumătate consem
nam alte apariții brașovene în

PREOCUPĂRI PENTRU 0 ACTIVITATE FRUCTUOASĂ 
A LOTULUI DE TINERET LA HOCHEI

® Citeva constatări după meciurile cu Polonia ® O 
continuă acțiune de selecție ți triere ® Ce competiții 
stau în fața „speranțelor" în săptâmînile următoare

întreruperea campionatului 
național (din prima grupă va
lorică a Diviziei „A* a mai 
rămas de jucat un singur tur
neu, cel de la București, din
tre 16 și 22 Ianuarie) a dat un 
puternic impuls pregătirilor di
verselor loturi reprezentative, 
în afara echipei „A“, care a 
absolvit bine (chiar peste aș
teptări : o victorie și un meci 
egal !) dubla întâlnire amicală 
cu Polonia (o echipă — să re
cunoaștem — cu „cotă" mai 
ridicată decît a noastră pe plan 
internațional) funcționează în 
acest; sezon și un lot olimpic 
de perspectivă.

Este o bună inițiativă a 
F.R.H., acest lot — alcătuit 
din jucători tineri — urmînd 
să reprezinte treapta interme
diară dintre lotul de juniori și 
cel reprezentativ „A" Activi
tatea lotului de tineret, destul 
de snoradică în anii trecuți. se 
dorește a deveni permanentă,

lucru firesc dacă ținem seama 
de obiectivele pe care șl le 
propune și anume : L partici
parea 1* Campionatul mondial 
de tineret din 1982 (întrecere 
la care România n-a luat parte 
niciodată pînă acum, deși com
petiția se dispută cu regulari
tate) și 2. rolul de furnizor al 
„lotului mare" care va parti
cipa în 1984 la Jocurile Olim
pice de iarnă de la Sarajevo. 
Evident, nu este vorba ca lo
tul, în componența lui actuală, 
cunoscută din recentele jocuri 
de la Galați, cu echipa Polo
niei, să parcurgă toate etapele 
viitoare, eșalonate pe încă 4 
ani. mai ales că acest lot cu
prinde și jucători de vîrstă 
mai ridicată, la care s-a apelat 
din rațiuni competitionale ime
diate. Dar, prin triaturi și se
lecții succesive, pornind mai 
ales de la nivelul actualilor ju
niori. garnitura de tineret îsi 
propune să devină (din sezo

nul viitor) o formulă de per
spectivă viabilă.

După cum am anunțat, de 
lotul de perspectivă se ocupă 
antrenorii Virgil Crihan și De- 
zideriu Varga, doi tehnicieni 
desemnați atât pentru cunoștin
țele lor profesionale cît și pen
tru autoritatea lor de foști in
ternaționali.

Ce ne spune Virgil Crihan, 
după cele aproximativ două 
săptămîni de lucru cu lotul de 
perspectivă ? Mai întâi că la 
Galați evoluția echipei a fost 
satisfăcătoare în primul joc 
(3—2) și parțial satisfăcătoare în 
cel de-al doilea (3—7), cînd 
după 1—0 și 3—2 pentru noi. 
în ultima parte a meciului cu 
„tineretul" Poloniei a urmat o 
cădere datorată în cea mai 
mare parte unor greșeli de a- 
părăre. Echtna resimte lipsa 
unor portari corespunzători — 
se speră că Daniel Radu va 
putea umple acest gol —. mo-

Radu URZICEANU

(Continuare In pag a 4-a)

ORAȘUL DE EA POALELE TÎMPEI,
DIN NOU PE ORBITA PEREORMANJEI

palmaresul gimnasticii româ
nești, pentru ca apoi, ani în 
șir, anonimatul să acopere în 
totalitate munca tehnicienilor 
și gimnaștilor de aici.

mina oricui — munca fără pre
get, pasionată, a întregului co
lectiv de tehnicieni pe care îl 
avem la gimnastică, reușita 
lor în insuflarea dragostei pen-

Mihaela Tănase, într-o mișcare de mare virtuozitate și amplitu
dine, anticipînd parcă frumoasele ei perspective in gimnastica 

ritmică-modemă
De vreo doi, trei ani, însă, 

la început oarecum timid, dar 
apoi din ce în ce mai puter
nic. gimnastica brașeveană a 
început să se înscrie constant 
în clasamentele campionatelor 
republicane, să avanseze pas 
cu pas spre vîrful ierarhiilor, 
întâlnim numele unor sportivi 
talentați deopotrivă, în clasa
mentele campionatelor de copii 
sau în cele ale gimnaștilor de 
categoria I. Profesorul loan 
Vulcăneanu, directorul clubului 
sportiv școlar Brașovia. căruia 
îi aparțin tinerii și talentații 
gimnaști brașoveni, este mîn- 
dru de sportivii și tehnicienii 
de care dispune,, afirmînd răs
picat, cu toată convingerea : 
„Secretul rezultatelor noastre 
este, ca să spun așa, la înde-

tru această disciplină Ia zeci șl 
zeci de tineri".

Ne-am aflat o zi în mijlocul 
gimnaștilor și antrenorilor bra
șoveni, la locul lor de muncă, 
cum se spune, și am înțeles pe 
de-a-ntregul adevărul cuvinte
lor directorului Vulcăneanu. La 
sala de sport a Școlii generale 
nr. 18 (suprafață 18/8 m), 
Gheorghe Blaj Martin Șimo și 
Gheorghe Hristov, tehnicieni 
tineri și cu o mare dorință de 
afirmare pe planul performan
ței. încep activitatea la ora 8 
dimineața și nu o contenesc 
pînă aproape de ora 22. Deși

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)



O nouă recunoașters a succeselor aeronauticii românești

F.A.I JJ
De curînd, la Auckland, in Noua Zeelandă, și-a desfășurat 

crarile cea de a 73-a Conferință generală a Federației Aeronautice 
Internaționale, la care au participat, din partea aviației sportive 
românești Constantin Manolache, maestru emerit al sportului, vice
președinte al F.A.R., șl Dumitru Mateescu, comandantul Aeroclu
bului central român. Am solicitat cunoscutului pilot de acrobație, 
recordman mondial de zbor, Constantin Manolache, amănunte în 
legătură cu acest eveniment.

l-A FOST ACORDATA DIPLOMA
PAUL TISSANDIER

PILOTULUI SPORTIV MIHAI ALBU
In Divizia „A" de popice I O P

ECHIPELE VOINȚA GALAȚI, VOINȚA TIMIȘOARA (f),
9 J

GLORIA BUCUREȘTI SI AURUL BAIA MARE (m),
I IU „JIU

(Urmare

— Cu toate că s-a ținut în- 
tr-un punct de pe glob atît de 
Îndepărtat de continentul nostru 
— leagănul aviației mondiale — 
cea de a 73-a Conferință generală 
a F.A.I. a fost privită cu mare 
ihteres, a avut un caracter deo
sebit, aniversîndu-se cu acest 
prilej 75 de ani de la Înființarea 
Federației, ca for internațional de 
sprijinire a dezvoltării sporturi
lor aeronautice. A fost, în con
secință, pe larg subliniată con
tribuția F.A.I. Ia punerea 
lor succese tehnice din 
niul cuceririi spațiului în 
apropierii dintre oameni, 
nile aeronautice sportive

marî- 
dome- 
slujba 
acfiu- 
flind

LIPSA
DE APETIT
ȘTIINȚIFIC ?

Efortul de a da un ca
racter științific activității 
noastre nu poate fi va
lorificat decit cu partici
parea conștientă a celor 
interesați. Săptămîna tre
cută — bucurindu-se de 
un anunț public, in co
loanele ziarului nostru 
— s-a ținut Lectoratul 
cadrelor didactice din 
I E.F.S., care a dezbătut 
concluzii și învățăminte 
după Jocurile Olimpice 
de la Moscova, pe te
meiul unor referate pre
zentate de 
cu titluri
In sală — deși invitația 
suna clar pentru profe-

personalități 
universitare.

sorii de educație fizică, 
antrenorii și activiștii 
bucureșteni din domeniul 
sportului de performanță 
— s-au aflat doar (in 
număr modest) cadre di
dactice ale I.E.F.S. Și 
este păcat, nu numai 
pentru interesantele ex
puneri și dezbateri, can
tonate intr-un spațiu (li
man) strimt, ca o să- 
mînță sădită in labora
tor, ci mai ales pentru 
pilda grăitoare a lipsei 
de apetit științific de 
care dau dovadă mulți 
specialiști in sport. Să 
nu ne mirăm atunci de 
empirismul metodelor a- 
plicate de mulți antre
nori, de opțiunea priori
tară pentru 
mai ușoare 
rezolvarea 
sportului 
manță. Sigur că 
probleme nu se 
de la sine prin 
participare la 
de la I.E.F.S., 
sența de la 
manifestări 
simptom ce trebuie luat 
in seamă !

Victor BĂNC1ULESCU

calea celei 
rezistențe în 

problemelor 
de perfor- 

aceste 
rezolvau 

simpla 
Lectoratul 
dar ab- 
asemenea 

este un

INTILNIRE CU CEI 
BUNI SPORTIVI Al 

BULUI STEAUA

MAI
CLU-

Astăzi, în sala de 
tacole a C.C.A., ’
vardul Gheorghe 
ghiu-Dej, la ora 19, _
bul Steaua organizează 
nouă întîînlre în 
acțiunii „Mari sportivi răs
pund Întrebărilor dumnea
voastră". Participă primii 
10 sportivi ai clubului 
Steaua pe anul i960. Pre
zintă Octavian Vintilă.

din
spec- 
bule- 

Gheor- 
clu-

o 
cadrul

chemate să ofere posibilitatea ca 
tineretul, ca oamenii să se în
tâlnească în văzduh și pe pămîut 
ca prietenii animați de dragos- 

al dorin- 
noi a 
șl mîn- 
Aeroclu- 
la F.A.I. 
sa,

tea pentru zbor, simbol 
tei de libertate Pentru 
fost o mare satisfacție 
drie națională faptul că 
bul României s-a afiliat 
Încă de la înființarea 
1923, că singurul președinte 
forului internațional care

fn 
al

,------ ---- a
funcționat timp de aproape un 
deceniu a fost un român: Geor
ge Valentin Eibescu. Aș vrea să 
spun că delegația noastră la 
Conferință a fost înconjurată cu 
multă prietenie, că am auzit a- 
precierl frumoase la adresa Ro
mâniei, a succeselor de prestigiu 
Internațional realizate de-a lungul 
anilor de aviatorii noștri.

— Care au fost principalele 
puncte de pe ordinea de zi a 
Conferinței ?

— în afară de caracterul fes
tiv al întîlnirii, legat de consem
narea evenimentului aniversat, a 
fost prezentat raportul de acti
vitate al F.A.I. pe anul care 
trecut, s-au purtat discuții 
marginea marilor competiții care 
au avut loc, pe discipline aero
nautice, - ~ _ 2 j__ z
sportiv pe anul care vine și au 
fost alese noile organe de con
ducere ale Federației. Ca pre
ședinte al F.A.I. a fost ales A. 
Ligne (Belgia), prim-viceprsședin- 
te A naos Iskal (Israel), iar ca 
director general Bertrand Larcher

a 
pe

s-a votat calendarul

Ieșean de origine, Mihai Aibu 
liceului, cu 15 ani în urmă.

(Franța). Unul dintre momentele 
cele mai emoționante ale lucră
rilor l-a constituit decernarea 
distincțiilor acordate de F.A.I. 
celor care au obținut succese 
deosebite în domeniul aeronauti
cii. Printre aceștia, spre satisfac
ția noastră, se numără și tînărul 
pilot român Mihai Aibu. căruia 
l-a fost acordată înalta distincție 
Diploma ,,Paul Tis sandier"

— După cîte știm, sîntețl prin
tre primii piloți români cărora 
li s-a decernat această distincție. 
Ce ați simtit acum cînd ati pri
mit, pentru a-i înmîna lui Aibu, 
acest trofeu, ce atestă noi suc
cese românești în cronica aero
nauticii 7

— Bucuria a fost cu atît mal 
mare, cu cît Mihai Aibu a cres
cut. ca să spun așa, sijb ochii 
mei. I-am fost și îl sînt antre
nor. Aibu este un tînăr foarte ta
lentat, un zburător cu vocație 
pentru acrobație, serios șl mun
citor. un exemplu de sportivitate. 
Ca pilot de acrobație, el are în 
palmares succese de seamă, cum 
sînt cucerirea titlului de campion 
balcanic absolut Ia toate cele trei 
ediții ale prestigioasei competiții 
desfășurate pînă acum. El a con
tribuit la pregătirea mai multor 
serii de tineri" piloți, ca instruc
tor la aeroclubul „Gheorghe Bân- 
ciulescu" din Ploiești, Iar In mo
mentul de față este pilot eseior 
la l.C.A. Brașov. Aibu merită cu 
prisosință această distincție.

Viorel TONCEANU

venit Io Ploiești după terminareaa
---------- — — -.......... ......... . „în căutare do aripi-, insertlndu-so la 

școala de zbor cu motor a aeroclubului „Gheorghe Băncluleșcu". In 
anul 1963 primește brevetul de pilot cu calificativul maxim. După 
brevetare, urmează școala de instructori, pe care a absolvit-o In 
1970. Concomitent cu activitatea de instruire a tinerilor aspiranți la 
brevetul de pilot, șl-a doslvirșit pregătirea In aria pilotajului, afir- 
mîndu-se printre cei mal bont acrobați cu avionul. Prima mare con
fruntare internațională Io care a participat a fost „Balcaniada aero
nautică- (prima ediție, Belgrad — 1975), core i-a adus și primul 
mare succes: titlul de campion. El a reeditat această performanță 
in 1977, la Kazanfîk (Bulgaria) și in 1979, la Ploiești, devenind oam- 
pion balcanic absolut. Deține, de asemenea, trei titluri de campion 
republican. Are. 34 de ani, este căsătorit șl are 2 fetițe. In prezent, 
activează ca pilot de încercare la întreprinderea de construcții aero
nautice din Brașov. In oametul său de pilot sînt însorise peste 4 000 
de ore de zbor.

FRUNTAȘE DUPĂ
9

tu campionatul Diviziei „A" 
de popice s-au disputat jocu
rile restante din ultima etapă 
a turului. Iată rezultatele în
registrate :

FEMINÎN • LAROMET 
BUCUREȘTI — VOINȚA PLO
IEȘTI 2381—2376 p d (scor in
dividual 4—2). Cele două echi
pe fruntașe ale seriei Sud au 
furnizat o partidă deosebit de 
disputată. Victoria a revenit 
gazdelor după 
perechi (junioara 
că Ioana Bîscă 
Mioara Coman
Principala realizatoare a for
mației Laromet a fost Elena 
Trandafir cu 421 pd. De Ta plo- 
ieștence s-au remarcat Minela 
Dan și Stela Godeanu — cu 
cîte 406 pd. ® VOINȚA TIMI
ȘOARA — VOINȚA ORADEA 
2377—2348 (4—2). Meci frumos, 
viu disputat Victoria gazdelor 
a fost obținută în finalul par
tidei. Cele mai bune jucătoare: 
Udiko Grozăvescu — 423, res
pectiv Leontina Blaj — 413. 
(C. Crețu — coresp.). • PE
TROLUL BĂICOI — VOINȚA 
GALAȚI 2297—2340 (3—3). O
surprinzătoare victorie a echi
pei oaspete, care a fost mai 
omogenă. Cele mai mari punc
taje le-au obținut : Elena Ilie 
— 413, Elena Vasile — 410 (P), 
Aristița Dobre — 409 sl Elena 
Radu — 404 (V). (L Brânzea — 
coresp.). • VOINȚA TG. MU
REȘ — CONSTRUCTORUL 
GHERLA 2354—2247 (5—1). Per
formera reuniunii a fost Ildiko 
Sziîsz. din sextetul local, cu 
433 pd. De la oaspete s-a re
marcat doar Silvia Borzasi cu 
396. (I. Păus — coresp.). • VO
INȚA CLUJ-NAPOCA — U.T. 
ARAD 2244—2247 (2—4) • C.S.M. 
REȘIȚA — HIDROMECANICA 
BRAȘOV 2415—2369 (4—2).

MASCULIN • METALUL 
HUNEDOARA — JIUL PETRI- 
LA 5182—4916 (5—1). Cei mai 
în formă jucători : I. Băi aș — 
929 și M. Kreiteer — 899 de la 
Metalul. De la Jiul s-a eviden
țiat doar V. Mlclea — 850 
(I. Vlad — coresp.). • OLIM-

ÎNCHEIEREA turului
!

jocul ultimei 
bucureștean- 
a dispus de 
cai 402—394).

PIA BUCUREȘTI — RAFINO
RUL PLOIEȘTI 4786—4644 
(4—2). Meci de factură tehnică 
modestă, cu rezultate necon
cludente (Bogdan — 697 de la 
Rafinorul, Croitoru — 746 de 
la Olimpia). Cele mai mari 
punctaje le-au realizat Tudor 
— 844, respectiv Manea — 810. 
(O. Guțu — coresp.). 9 C.F.R. 
CONSTANTA — GLORIA 
BUCUREȘTI 4706—4899 (1—5).
Echipa campioană a jucat 
mult mai bine și a cîștigat pe 
merit. Primii popicari au fost 
Al. Cătineanu (G) — 840 și 
juniorul I. Frigea (C) — 838. 
(C. Popa — coresp.). ® PRO
GRESUL ORADEA — VOINȚA 
TG. MUREȘ 5053—5013 (3—3),
© VICTORIA GUBAN TIMI
ȘOARA — AURUL BAIA MA
RE 4632—4689 (l'/j—4%).

In urma acestor jocuri — 
după 9 etape — în fruntea cla
samentelor celor patru serii se 
află echipele : FEMININ — 
seria Sud : 1. Voința Galați 
14 p (9316 pd în deplasare), 2. 
Gloria București 12 p (11795), 
3. Petrolul Băicoi 12 p (11671) ; 
seria Nord : 1. Voința Timișoa
ra 16 p (11627), 2. Voința Tg. 
Mureș 16 p (9552), 3. Electro- 
mureș Tg. Mureș 12 p (11705) ; 
MASCULIN — seria Sud : 1. 
Gloria București 17 p (19949), 
2. Voința București 14 p 
(19510), 3. Chimpex Constanta 
12 p (19519) ; seria Nord : Au
rul Baia Mare 16 p (25185) — 
din 8 jocuri, 2. Metalul Hune
doara 14 p (19187). 3. Electro
ni ureș Tg. Mureș 14 p (9938) — 
8 jocuri.

CAMPIONATUL DE RUGBY SI...
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NO! CENTRE 
ÎN GIMNASTICĂ

(Urmare din pag. I)
condițiile nu sînt aici dintre 
cele mai bune (inelele și bara 
fixă au fost montate pe su
porți fixați în tavanul 
săriturile se pot efectua 
pe regulamentar numai 
folosirea unui culoar, 
sol nu se pot face decît 
acrobatice pe pîrtia de sări
turi), cei trei specialiști au al
cătuit o veritabilă „morișcă“, 
aflîndu-se, prin „ rotație, în per
manență în sală, supraveghind 
și îndrumînd activitatea celor 
aproape 40 de gimnaști pe care 
îi au în pregătire. într-o pe
rioadă scurtă, ei au și realizat 
rezultate meritorii și se bucură 
în prezent atît de cîțiva tineri 
lansați pe orbita performanței, 
cît și de alții care bat la por
țile consacrării.

Nu ne propunem să-i men
ționăm pe toți tinerii gimnaști 
brașoveni clasați pe locuri 
fruntașe în campionatele țării, 
dar o cifră ni se pare deosebit 
de semnificativă : 15 locuri I 
în 1980! Adrian Manta, Adrian 
Munteanu, George Muntcanu, 
Ion Dcneș (primii doi selecțio
na^ și în echipa României 
pentru Balcaniada de juniori) 
sînt cei mai reprezentativi din
tre tinerii și talentații gim
naști brașoveni, care pot înscrie 
în curînd noi și prețioase suc
cese în palmaresul sportului 
de pe aceste meleaguri.

Și pentru a completa parcă 
tabloul afirmării gimnasticii 
brașovene, aceeași atmosferă 
de muncă, de competență, de 
entuziasm și pasiune am gă
sit-o și la secția de gimnastică 
ritmică-modernă. Antrenoarele 
Livia Brcbenaru și Rodica

sălii, 
aproa- 

prin 
pentru 

linii

Colectivul de tehnicieni, împreună cu cei mai buni gimnaști spor
tivi brașoveni

Cernescu, lucrînd cu un grup 
de aproape 70 de fete, în sala 
de sport a liceului „loan Me- 
șotă“ (directoare Doina Buțiu), 
unde se bucură de condiții op
time. au și încercat primele 
mari satisfacții, cu deosebire 
în 1980. Oana Stănescu, Mihae- 
la Tănase, Ioana Tatu, pentru 
a nu le menționa decît pe cele 
mai talentate gimnaste de .ar
tistică" de la C.S.Ș.,-Brașovia, 
au ocupat în acest an locul I 
pe echipe, la individual com
pus, precum și alte poziții 
fruntașe la campionatele șco
lare, categoria I. Iar recentele 
întreceri din cadrul „Cupei 
României", de la Cluj-Napoca, 
au constituit o confirmare 
plus pentru aceaste 
de reală perspectivă 
și nu ne îndoim că apropiata

întrecere republicană „Cupa 
Carpați", pe care o va găzdui 
chiar Brașovul, le va aduce 
noi și binemeritate satisfacții.

O SÂPTĂMÎNA CU BASCHET DE MARE INTERES
(Urmare din pag 1)

echipa Universitatea Cluj- 
Napoca. virtuală cîștigătoare a 
acestui turneu de consolare.

0 Rezultatele înregistrate în 
al doilea tur al campionatului 
național feminin — grupa 7- 
12 — a produs schimbări im-

portante în clasament. Univer
sitatea Timișoara (4 victorii) și 
Olimpia București (5 victorii) 
par a fi scăpat de grija re
trogradării ; în schimb. Rapid 
București și Mobila Satu Mare 
(ocupantele locurilor 2 și, res
pectiv, 4 în campionatul tre
cut !) sînt cele mai amenințate

în 
tinere și 
gimnaste

să se... stabilizeze pe locul 11 
care, împreună cu locul 12 (de
ținut de prea fragila formație 
ICEMENERG C.Ș.B.) aduc re
trogradarea în „B“. Iată, însă, 
clasamentul la zi :

7
7
6
5
4
1

7.
8.
9.

10.
11.
12. Icemenerg

Univ. Timiș. 10 
Olimpia 
Progresul 
Rapid 
Mobila

10
10
10
10
10

3
3
4
5
6
9

17
17
16
15
14
11

CLASAMENTUL „ADEVĂRULUI**
1. Dinamo
2. Steaua
3. Știința B. Mare
4. Grivița Roșie
5. Farul Constanța
6. Sportul stud.
7. Știința Petroșani
8. P.T.T. ‘
9. Rulm.

10. C.S.M.
11. Univ
12. Polit.
13. Rapid
14. Constr. Constanța

Arad
Birlad 
Sibiu

Timișoara 
Iași

+12 
+10 
+ 8 
+ 3 
+ 20
—1 

— 1 
— 2
— 4
— 6
— 6
— 6
— 9

NOTA: Acest clasament a fost 
alcătuit — precum la fotbal — 
pe baza unul sistem de calcul 
englez, potrivit căruia din punc
tele ciștigate în deplasare se scad 
cele pierdute acasă, stabilindu-se 
astfel un clasament mal apropiat 
de adevăr. Deci, in deplasare 
meci cîștigat «= +2, meci egal 
4-1; acasă, meci pierdut — —2, 
med egal => —1.

Ce ne arată acest clasament ? 
El confirmă, de fapt, cele afir
mate de noi Intr-un articol an
terior și anume că cinci echipe 
domină campionatul, lupta pen
tru titlu dîndu-se, practic, doar 
Intre primele trei I Dinamo s-a 
detașat datorită victoriei obținu
tă pe terenul din Ghencea: Stea
ua — Dinamo 9—15 I
• Duminică, In med restanță 

la Petroșani, Știința Învinge pe 
Rapid cu 13—3 (7—3). Medul s-a 
jucat pe zăpadă, dar jucătorii 
ambelor echipe s-au străduit să 
ofere numeroșilor spectatori un 
joc bun. Au Înscris Dinu — e- 
seu, Tudose — 3 l.p.; respectiv 
Luca — drop-goal. A arbitrat: S. 
Manea (Sibiu). (S. BALOI, co
resp.).

® Aflăm trista veste a Înce
tării din viață a lui Ion Epurea- 
nu, care timp de peste două de
cenii a apărat ca jucător culorile 
clubului Progresul.

CUPA 30 DECEMBRIE11JJ
Ca în fiecare an, „Cupa 30 

Decembrie" a încheiat 
pugilistic bucureștean. 
nea finală, desfășurată 
că dimineața în sala 
s-a bucurat de o asistentă nu
meroasă care a urmărit dteva 
partide foarte frumoase, dar și 
clteva dispute In care n-a e- 
xistait un echilibru valoric. 
Cînd spunem acest lucru ne 
referim la întilnirile N. Cioho- 
ta.ru (Urbis) — N. Dicu (Con
strucții), N. Polizache (Urbis) 
— N. Buroea (Construcții) și 
R. State (Steaua) — C. Mano- 
lescu (Mecanică fină), meciuri 
încheiate prin abandon după 
numai un minut de luptă. Ele
vii antrenorului L Cojocaru 
(A.S. Construcții) nu au nimic 
comun cu boxul, el fiind lip
siți de cunoștințele tehnice e- 
lementare. în cele mai frumoa
se și mai aplaudate dispute. 
C. Alexe (Mașini unelte) b.p. 
V. Ciobanu (Semănătoarea) și 
I. Pascal (Vulcan) b.p. V. Pui
șor (Semănătoarea), 
rezultate : C. Toth

LA BOX

I
I

Solea a luat 
de tir (pistol 
micii moldo: 
s-au dovedit 
La un recent 
burilor sporth 
cău, ei au ot 
I și două locu 
Fureuță a foi 
lotul olimpic 
Interesant ar 
antrenorul, he 
al secției, es 
profesor de 
PROFESORUL 
CU CE SE M 
tor al Clubul 
Rădăuți (admi 
gazdă al aces 
portează suce 
locuri I, II ș 
natele republi 
greco-romane, 
box. Ceva de 
orele de pra< 
mobilier si a 
care, valorifi 
amenajarea și 
sport proprii, 
sportive, și w 
deosebit față 
cute. ÎN FII- 
TIE A COPII 
COMUNE. Pa 
cest schimb 
asistat, in Ră» 
a 150 de ele 
selecția a cir 
din 25 comuni 
lecționați — c 
tați — T. Carj 
I. Pîslaru — I
— Volovăț. D 
Vicovul de Su

*
O acțiune pl 

te pentru toți 
ticipat la ea 
măta' am în 
săptLmînă" — 
vicepreședintei 
ticeni), mod: 
pentru dezvol 
fizice și act 
Acțiune care < 
succesele șl rt
— In sportul 
performantă — 
tivi din Tara 
dovei.

PENULTI
(- 74) (-106) 
(-163)

S-A R
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sezonul 
Reuniu- 
dumini- 

I.S.B.,

Celelalte 
(Steaua)

(Mecanică
(Viitorul)

b.p. C. Liziceanu 
fină), M. Deleanu
b. ab. 2 V. Encscu (Semănă
toarea), FI. Stan (Voința) b.p. 
A. Radu (Construcții), M. Sîr- 
bu (Mașini-unelte) b.p.M.Voi- 
cu (Semănătoarea), 
(Mașini unelte) b.ab. 
Stoian (Semănătoarea), 
bune arbitrajele (toate 
le au fost cu 3—0) 
condus de delegatul 
Ion Firu. (Daniel DIACONES- 
CU — coresp.).

V. Dana 
2 Gh.
Foarte 

decizii- 
jurlului 
general

• In prima etapă a campio
natului cluburilor sportive șco
lare. C.S.Ș. Slobozia — C.S.Ș. 
Energia București 0—12. Gaz
dele au pierdut prin neprezen- 
tare, avînd numai 5 boxeri !
• Astăzi a plecat In Polonia 

echipa de box C.S.Ș. Energia 
București care va participa la 
turneul internațional de ju
niori „Mănușa de aur a Vistu- 
lei“. Pugiliștii bucureșteni sînt 
însoțiți de antrenorii FI. Cos- 
tin. O. Muntcanu si arbitrul 
C. Gharasim.
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Parcă pentru 
gretăm și mai 
stagiunii hipice 
publică In aces 
neutri urmîod s 
nică 21 deceir 
reuniune a cc 
pe plan specta> 
mai puțin cea 
torta (care și- 
simplu adversa: 
oferit întreceri 
turnări spec taci 
cu multe mom< 
și cu sosiri sti 
prudent, dar ci 
deși pista, desti 
fluențat vădit < 
ții or, valorile j 
gători (și poat< 
curenți, dar n 
cu recordurile 
altă dată pus 1 
tră la sfîrșitul 
curse, nu ne £ 
fiind, dacă ține 
existat un coefi 
tul de valoroase 
vins fără drep 
sării, Riguros ( 
cursă de I. O< 
cu autoritate la 
dreaptă, Bucuri 
bii avîndu-1 în 
nașe) l-au făc 
Ștefănescu (făr. 
cîștigată dumini 
poate recupera 
lider), iar Suțdt 
depărtat (prin 
te) formația G. 
terna roșie" ca 
sigur, va rămh 
în „vitrina" gi 
Rezultate tehnic 
torta (I. Oană) 
nagra. Simplu 
Cursa a 2-a: 1. 
nașe) rec. 1:36, 
Sabot. Simplu 
vent 19, ordine? 
a 3-a: 1. Ienu 
rec. 1:30,8, 2. F 
Simplu 21, ordi 
ordinea triplă ' 
tor 285 Cursa 
(I. G. Nicolae) 
mon. Simplu 3, 
28. Cursa a 5- 
Oană) rec. 1.30,4 
tia. ’ Simplu 2,50 
7. ordinea triț 
«-a: 1. Herda 
1:32,2, 2. Solitai 
nea 98. event 3 
640 Cursa a 7- 
Arsene) rec. 1 
3. Oșanca. Sim] 
event 
Cursa 
nașe) 
țârei.
7,

I

136, orc 
a 6-a: 1

rec. 1:31.;
Simplu 3, 

. ordinea tripl 
gător 762. Curs: 
(G. Gri gore) rec 
nic, 3. Siliciu. • 
7, event 6. ordb

Gh. A

ta.ru
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Foarte interesantă — la o 
analiză atentă, amănunțită — 
cariera echipei Dinamo în a- 
cest tur de campionat. O echi
pă a cărei evoluție a stîrnit 
multe comentarii plecînd de 
la cîteva contradicții sublinia
te în repetate rînduii de ama
torii de fotbal, de ziariști, de 
antrenori. Contradicția nr. 1, 
prezentă aproape în orice co
mentariu vizîndu-i pe dinamo- 
viști. se referea la iotul „sub
țire", incomplet, vulnerabil al 
clubului din șos. Ștefan cel 
Mare și la marșul aproape 
permanent al echipei în frun
tea plutonului (9 etape pe 
cui I, 7 etape pe locul 
„Păi, dacă sînt slabi, cum 
conduc Divizia A ?“ — se 
trebau, în replică, cei care 
acceptau slăbiciunile declarate 
(de unii sau de alții) ale e- 
chipei.

Cu avantajul comentatorului 
care are în fața ochilor în
treaga desfășurare a turului 
de campionat, concluzia noas
tră se aliază „teoriei" slăbiciu
nilor de Iot ale dinamoviști
lor. Este adevărat că 
slăbiciuni vizează un 
sector, dar este vorba 
sector foarte important, 
chiar în orice fotbal : 
ofensiva, 
campionate,

2. DINAMO 17 10 2 5 28-13 22

lo- 
II).
de 
în- 
nu

O Puncte realizate: 22 (15 acasă + 7 în deplasare).
O Golgeterii echipei: Iordache — f ' ' ~ ~

Augustin — <"' ”, Ț” - ■
Mulțescu, I. Marin și Vrînceanu — 
Olt) — autogol.

O Jucători folosiți: 20 — Speriatu 
Ghlță, Stănescu, Augustin și Țălnar 
dache — cîte 15, Custov, Stredie — ... _ ___ ____ ...
Mărginean. Dragnea și Gh. Dumitrescu — cîte S, D. Zamfir 7, 
Mulțescu 6, Vrînceanu 4, Eftimescu, Bumbescu și Săndoi — 
cîte 1.
• Cartonașe roșii: nici unul.
® Cartonașe galbene: 7 (5 jucători), cele mai multe: Dinu 

șl Augustin — cîte 2.
® A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m, ambele transformate 

(D. Georgescu și 
penalty,

® Media notelor

- — 6 goluri, D. Georgescu și
cite 5, Țălnar 4, Stredie și Dragnea — cite 2, 

cite 1, A. Nicolae (F.C.
— 17 meciuri, I. Marin.
— cîte 16, Dinu șl lor- 

cîte 14, D Georgescu 11,

Dragnea); nu a tost sancționată cu nici un
echipei: 6,40

rar (4 go- 
șuteur „de 

mijlocașul-tă-

(6,23 acasă — 6,57 în deplasare).

„OPERAȚIUNEA PITEȘTI"
VĂZUTĂ DE... ARHITECTUL El

mul plan, modul cum s-a 
realizat gradata introducere 
in regimul de efort sporit. 
Și, nu in ultim rînd, aspec
tul psihologic al acestui a- 
deseori distrugător debut în 
prima scenă a fotbalului 
nostru. Putem afirma că 
am reușit în bună măsură 
această alipire a noului grup 
de jucători la cel al mai ve
chilor titulari. Operațiunea 
n-ar fi reușit fără contribu
ția ambelor părți. Gazdele au 
știut să-i primească pe noii 
veniți. iar aceștia au arătat 
o mare dorință de a se în
cadra rapid în noua lor fa
milie sportivă. Sigur că nu 
s-a realizat totul, avem în
că multe și dificile etape 
de străbătut pînă vom a- 
tinge nivelul la care as
pirăm. la care ne îndrep
tățesc talentul, tinerețea și 
voința de ascensiune a lo
tului nostru tînăr. Dar mo
dul cum s-a desfășurat pe
rioada decisivă, a începutu
lui. ne-a dat curaj, ne-a 
creat un bun moral pentru 
a continua".

Antrenorul Florin Hala- 
gian, de la F.C. Argeș, nu 
putea omite — într-o rapi
dă retrospectivă a sezonu
lui — modul cum s-a des
fășurat, cum a fost (mai 
bine-zis) pregătită opera
țiunea esențială din viața 
echipei piteșene în sezonul 
de toamnă : omogenizarea
Iotului față de profunda re
maniere, de plecarea unor 
„piese de bază". jucători 
cu experiență și cu mari 
merite (Dobrin. D Nicolae, 
Iovănescu, Ivan) în echipă, 
și venirea unor fotbaliști 
tineri, aproape toți avînd 
doar experiența diviziei se
cunde.

„Ne-am preocupat din 
vreme de crearea unei at
mosfere favorabile, caldă și 
amicală, pentru acești ti
neri plini de ambiție și de 
dorința de a realiza — sub
linia antrenorul din Pitești. 
Un obiectiv principal al ac
țiunii l-a constituit adapta
rea fotbaliștilor care debu
tau în prima divizie la ce
rințele — sub toate aspec
tele — competiției. Pe pri

adverse dar înscrie 
luri). 
zile", 
vălug 
in te), 
poi în evoluția sa, iar Custov, 
cu șutul său „ca din tun", 
marchează o dată la 3 luni.

Concluzia ? Fără un alac 
realmente periculos, Dinamo a 
fost, de fapt, o echipă pe jumă
tate! Cum însă această „jumă- 

și-a făcut în multe me
de 
la

Iordache e un 
Augustin,

(care înscria deseori îna- 
a făcut cîțiva pași... ina-

tate"
ciuri de două ori și chiar 
trei ori „norma", ajungem

iem,

aceste 
singur 

• de un 
decisiv 
atacul, 

Dacă în trecutele 
Dudu Georgescu

Fază din partida Dinamo — Progresul-Vulcan, încheiată cu vic
toria netă (4—0) a elevilor lui Valentin Stănescu
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era adeseori criticat pentru că 
ratează („nepermis de mult !“), 
deși el marca zeci de goluri, 

„făcea singur cît o înain- 
e“, acum Dudu Georgescu 
prezent în 11 meciuri ! — a 

inse»is doar 5 (cinci) goluri I 
„Uite Dudu, nu e... Dudu !“ — 
iată mai glumeț spus, dar în 
sinteză spus, problema nr. 1 a 
dinamoviștilor, ea punînd de
getul pe rană. Chiar și în teren 
fiind, „spaima portarilor" din 
trecut nu a mai speriat pe ni
meni (nu este un reproș, fos
tul golgeter fiind adeseori ac
cidentat și suportînd consecin
țele sumei unor accidente mai 
vechi), iar DINAMO NU A A- 
VUT, PRACTIC, UN ADEVĂ
RAT OM DE GOL. Nici mă
car unul ! Țălnar a fugit mult, 
a întins și a spart apărările

termenul al doilea al contra
dicției. la rezultatele bune pe 
ansamblu ale echipei Arătînd 
punctele forte ale formației, 
se cuvine să-l numim în pri
mul rînd pe portarul Speriatu, 
achiziție foarte valoroasă, care 
a apărat, este adevărat, vreo 
2—3 meciuri mediocru, dar a și 
evoluat în alte II—12 partide 
excelent, dînd liniște unei de
fensive crispate, nervoase și 
nesigure în trecut tocmai din 
motive de portar. Bună, ex
trem de combativă, a fost și 
linia de fundași, după modelul 
liderului de echipă Dinu, a că
rui primă mare calitate 
că „se bate" cu 
indiferent de scor 
tul de joc, Dinu 
tru fiecare minge 
du-se în toate acțiunile posi-

este 
înverșunare 
și de minu- 
luptînd pen- 
și angajîn-

bile indiferent că este 2—0 sau 
0—2 în minutul 88... Un factor 
pozitiv important, cu influența 
asupra jocului întregii echipe, 
l-a reprezentat — am mai 
scris-o, o repetăm — Țălnar, 
care în multe partide „a tras 
toată echipa după el în față", 
cu energia cu care trag loco
motivele „Mocănițelor", mici 
dar puternice, trenurile din ju
dețul (Alba) de unde a venit 
aripa dinamoviștilor Țălnar 
s-a bătut cu fundașii și a fost... 
„bătut" (a se citi : faultat) de 
fundași ca nimeni altul, dar 
nu s-a lăsat niciodată. Ulti
mul element care dezleagă sus- 
amintita contradicție (dintre 
componența... incompletă a lo
tului și rezultatele lui bune), 
dar în fond primul ca putere 
de determinare, de influență, 
a fost transferul antrenorului 
Valentin Stănescu. Dacă știința 
fotbalistică a antrenorilor este 
mai greu de măsurat, aprecie
rile fiind de regulă în relație 
cu valoarea echipelor conduse, 
calitatea umană, de organiza
tor, de focar de voință, de ca
talizator de energii poate foar
te ușor fi remarcată îa Valen
tin Stănescu. EI este, la noi, 
un fel de prototip de antrenor 
care STRlNGE ECHIPA IN 
JURUL LUI, iar jucătorii (șl 
cei buni și cei slabi) se a- 
runcă nu o dată și în foc 
pentru el. Este o mare ca
litate a oricărui antrenor, o 
mare calitate a acestui tehni
cian cu adevărat sufletist, care 
face ca „jucătorii să meargă 
cu el" și la greu și la rău.

Terminînd foarte slab turul 
de campionat (1 punct din 6 
posibile în ultimele trei jocuri) 
— ca urmare și a absenței re
zervelor de valoare (lipsește 
încrederea în soluțiile din 
curtea proprie, deși „speran
țele" lui Frățilă fac o impresie 
bună multora) — Dinamo mi
zează pe o reciprocă avanta
joasă în aceleași ultime trei 
etape la sfîrșitul campionatu
lui, cind va intilni pe brașo
veni și pe craioveni pe teren 
propriu, și de aici speranțe 
pentru un titlu greu accesibil, 
dar teoretic posibil de cîștigat. 
Cert este un lucru : echipa cu 
șansa a doua se va bate fără 
menajamente, la primăvară, 
cu favorita.

Marius POFESCU

După „ căderea cortinei" '80

„NEGHINA" STADIOANELOR 
TREBUIE SĂ DISPARĂ!

• astAzi, reuniuni alb 
BIROULUI FEDERAL ȘI COLE
GIULUI CENTRAL AL ANTRE
NORILOR. Astăzi vor avea loc 
ședințe ale Biroului federal și 
Colegiului central al antrenorilor. 
Biroul federal va discuta proble
mele legate de pregătirea reluă
rii sezonului șl altele din acti
vitatea la zi. Colegiul antrenori
lor va lua In discuție compor
tarea disciplinară a tehnicienilor 
de la diverse echipe divizionare.
• CONSFĂTUIRILE ȘI TESTĂ

RILE ARBITRILOR DIVIZIONARI. 
Pe baza unul program întocmit 
de Colegiul central și aprobat de 
Biroul federal, arbitrii divizio
nari „A", „B“ și „C“ vor parti-

ȘTIRI
cipa la consfătuiri de lucru în 
cadrul cărora vor trece și tes
tele (teoretice și practice) dinain
tea noului sezon; Arbitrii din 
loturile ,B“ și „C“ se vor reuni, 
în șase centre zonale, intre 10 
ianuarie și 15 februarie 1981. 
Componenții lotului „A" vor ți
ne consfătuirea de lucru și vor 
trece testele la București, în zi
lele de 19 și 20 februarie 1981.

referatele prezentate la ultimul 
curs de perfecționare a arbitrilor 
divizionari „A"; „Respectarea 
distanței regulamentare la exe
cutarea loviturilor libere" ' 
Comșa; „Colaborarea dintre 
bitrul de centru și cei 
de C. Nițescu; „Unele 
privind desfășurarea 
final al Campionatului 
din Italia"

• ÎN ATENTIA ARBITRILOR. 
ȘI NU NUMAI A LOR ! A apă
rut, zilele acestea, 
nfc „Arbitrul" nr.
gatul cuprins se impun atenției:

buletinul teh-
3—4. Din bo-

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

nr. 6.000/1981
nr. 5.000/1981
nr. 2.000/1981
nr. 3.000/1981
nr. 1.000/1982
nr. 3.288/1981
nr. 1.500/1981
nr. 1.600/1982
nr. 2.581/19‘rfl

București — celor înscriși pînă la 
Pitești — celor înscriși pînă la 
Bacău — celor Înscriși pînă la 
Brașov — celor înscriși pînă la 
Cluj-Napoca — celor înscriși pînă la 
Iași — celor înscriși pînă la 
Timișoara — celor înscriși pînă la 
Reșița — celor înscriși pînă la 
Baia Mare — celor înscriși pînă la
pentru cumpărătorii transferați de la Magazinul IDMS Cluj- 
Napoca și celor înscriși pînă la nr. 500/1982 pentru cumpă
rătorii înscriși la Magazinul IDMS Baia Mare.

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

Totodată informăm publicul cumpărător că duminică 21 
decembrie a.c. magazinele auto IDMS vor fi deschise între 
orele 8—13.

de O. 
ar

de linie" 
aspecte 

turneului 
_______ european 
de N. Hainea; „Com

portarea arbitrilor înainte și du
pă terminarea partidei" de Em. 
Vlaiculescu; recomandările Cole
giului central al arbitrilor; ulti
mele precizări tehnice venite de 
la U E.F.A.; recomandări pentru 
arbitrii tineri ; retragerea lui 
Francisc Coloși și Constantin Di- 
nulescu; un breviar din fotbalul 
internațional; instrucțiuni privind 
organizarea și funcționarea noilor 
cursuri de arbitri. Un sumar bo
gat, util pentru arbitri, firește, 
dar nu numai pentru eL Antre
norii, jucătorii și conducătorii, de 
club își pot găsi puțin timp șl 
cu lectura acestui Buletin tehnic, 
din care se pot învăța multe pen
tru ...la primăvară. Recomanda
re valabilă, în primul rînd, pen
tru cavalerii fluierului I

O AȚI JUCAT LA PRONO
EXPRES 7 Agențiile Loto-Prono- 
sport vă mai pot oferi doar 
astăzi bilete cu numerele dv 
preferate pentru tragerea obiș
nuită Pronoexpres de mîine, 17 
decembrie 1980, penultima de 
acest fel a anului In curs. Parti- 
cipind cu mai 
sporiți șansele 
printre marii 
AUTOTURISM»' 
acest sistem d,* 
vantajos, ear»» 
tot mal largă popularitate.

multe bilete, vă 
de a vă număra 

cîștlgători de 
a BANI la 

Ier' atractiv și a- 
•- v-r-iră de •

Intîmplarea pe care ne 
propunem să o relatăm, a 
avut loc cu ocazia turneu
lui final al Campionatului 
european, desfășurat, anul 
acesta, în Italia. Era în 
seara zilei de 12 iunie, pe 
stadionul Giuseppe Meaz- 
za. celebrul San Siro din 
Milano. Se juca unu din
tre meciurile-cheie ale se
riilor, în care „squadra- 
azzurra" întîlnea puternica 
echipă a Spaniei. Tribune 
arhipline, atmosferă încinsă, 
caracteristică marilor der- 
byuri internaționale. La 
una dintre peluze, un grup 
de cîteva sute de tineri, 
simpatizanți ai formației 
A.C. Milan — exclusă, după 
cum se știe, din campiona
tul primei ligi, pentru fal
sificarea unor rezultate — 
făceau o „galerie" de prost 
gust, provocatoare, nu nu
mai la adresa federației 
italiene pentru măsurile 
luate, cl și față de publi
cul milanez, onest și spor
tiv care își încuraja. în 
mod civilizat, echipa favori
tă. Și publicul acesta onest 
și civilizat a răbdat cît a 
răbdat manifestările „pelu
zei" insolente, pînă cînd, 
la un moment dat, au în
ceput să se audă — mai în- 
tîi izolate, apoi în grupuri 
din ce în ce mai mari — 
voci strigînd celor ce nu 
meritau să mai rămînă în 
stadion : „fuori ! fuori !“. în 
cele din urmă, întregul pu
blic milanez striga, ca un 
singur glas : „fuori! fuori!" 
A urmat după aceea inter
venția hotărîtă a organelor 
de ordine care au evacuat 
o parte dintre turbulenți, 
în vreme ce alta au redus-o 
la tăcere. Și cînd lucrurile 
s-au liniștit complet — to
tul nu a durat decît cîteva 
minute — întregul stadion a 
vuit de aplauze. Erau aplau
zele victoriei majorității co
vârșitoare, care reprezenta 
buna cuviință și fair-play- 
ul, împotriva unei minori
tăți străine de legile mora
lei și sportivității. Era opi
nia tribunei adevărate, acu
zatoare și neiertătoare, care

se impunea in fața unei 
false • tribune, reprezentînd 
periferia morală a sportu
lui.

Așa a fost pe „San Siro" 
in iunie 1980, la meciul Ita
lia — Spania. O întîmplare 
care ne revine, celor atunci 
prezenți acolo, obsedant în 
memorie ori de cîte ori 
asistăm la scene petrecute 
în tribune care te fac, _ pur 
și simplu, să-ți fie jenă că 
iei parte la un spectacol 
care se poate numi oricum, 
numai sportiv nu. Pentru 
că, pe destule stadioar.3 și 
de la noi există asemenea 
huligani, care nu fac alt- 
ceva în timpul unui meci 
decît să debiteze, la adresa 
echipei adverse și a antre
norilor acesteia, sau la a- 
dresa arbitrilor, vulgarități 
ritmate și rimate pe care 
hîrtia nu le poate suporta. 
Le suportă, din păcate, ma
rea tribună a spectatorilor 
cinstiți, corecți, sportivi. _ îr. 
mijlocul căreia și-au găsit 
adăpost și chiar îngăduință 
pentru ceea ce fac grupuri 
de așa-ziși „suporteri", or
ganizate, de regulă. după 
criterii care au prea pu
ține legături cu morala și 
în primul rînd cu morala 
sportivă. Și nu o dată ase
menea nuclee ale nesporti- 
vității dau tonul galeriei, 
creînd o atmosferă de mare 
tensiune, care se transmite 
și în spațiul de joc. Pînă 
cînd ? Pînă atunci cînd se 
va impune opinia tribunei 
adevărate! Pînă atunci cînd, 
din mijlocul acestei tribu
ne, se va. auzi, clar și co
lectiv exprimat, imperativul 
„AFARĂ", adresat tuturor 
acelora care poluează at
mosfera morală a stadioane
lor noastre, care viciază, 
prin producția lor de expre
sii jignitoare, climatul spor
tiv al tribunei.

Ar fi un mijloc eficient 
pentru a face să dispară, 
cu timpul, de pe toate sta
dioanele, „neghina" specta
torilor. Prin intervenția 
spectatorilor înșiși. A opi
niei sportive a tribunei.

Mihai IONESCU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CÎȘTIGURILE TBAGERH 

PRONOEXPRES DIN 10 DECEM
BRIE 1980. Cat. 1: 2 variante 25% 
Dacia 1300; cat. 2: 3 variante 25% 
a 22.906 lei; cat 3: 27 variante a 
2.545 lei; cat. 4: 148,75 a 462 lei; 
cat. 5: 172,25 a 399 lei; cat. 6: 
6643,50 a 40 iei; cat. 7: 210,25 a 
200 lei; cat. 8: 3.299,75 a 40 lei. 
Report cat. 1: 382.492 lei. Autotu
rismele Dacia 1300 de la cat. 1

au fost obținute de DROSU MI
HAIL și NICA STELICĂ din 
București.
• A ÎNCEPUT vlnzarea bilete

lor pentru ultima tragere Loto 2 
din acest an, care va avea loc 
duminică 21 decembrie 1980. Cu 
un bilet de numai 10 lei, oricine 
joacă poate obține un AUTOTU
RISM „Dacia 1300“ sau un cîștlg 
In bani Intre 50.000 și 100 de lei. 
MAI MULTE BILETE JUCATE — 
MAI MULTE ȘANSE DE SUC
CES I



DUPĂ OPTIMILE CUPEI CAMPIONILOR
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EUROPENI LA HANDBAL
DACĂ STEAUA ȘI-AR fl PUS ÎN VAIOARE 

ÎNTREAGA FORJĂ, AR Fl DEPĂȘIT
Șl ADVERSARII, Șl SUBIECTIVISMUL ARBITRILOR

SE APROPIE MARILE COMPETIJII HOCHEISTICE

LJUBLJANA, 15 (prin tele
fon). O deoepție greu de descris 
i-a cuprins pe toți componenții 
formației Steaua duminică seara, 
la Ljubljaria. după încheierea me
ciului cu Kolinska. Era firesc să 
fie așa dacă avem în vedere 
dramatismul cunoscut al ultime
lor zeci de secunde, cînd Steaua, 
la scorul de 19—21, era calificată, 
avînd în vedere beneficiul mal 
multor goluri înscrise în depla
sare, pentru ca o eliminare ne- 
justă dictată de către arbitri 
lui Drăgăniță să ofere adversa
rilor posibilitatea să înscrie și 
să se califice.

Refăcînd „filmul" „cestor dis
pute, vom spune că formația 
campioană a Iugoslaviei are atu- 
uri reale. Ele sînt amplificate da 
» mare putere de luptă, de fer
mitate în acțiune, de dăruire ne
drămuită. Ambldextrul Krivoka- 
pici domină cu fizicul său apă
rările. adăugind forței și iscu
sinței în găsirea culoarelor șl un 
întreg arsenal de artificii, unele... 
neregulamentare, cu ajutorul că
rora obține un puternic ascen
dent. Mahne, pus în valoare de 
frații Bojovicl, dă șl el eficiență 
echipei, deooncertînd defensivele 
prin înălțare și mai ales prin 
forța șl viteza aruncării. Toate 
acestea conferă echipei Kolinska 
competitivitate, posibilitatea de a 
concura pentru un rezultat favo
rabil. Comparînd-o însă cu Stea
ua, atît în ceea ce privește va
loarea intrinsecă a jucătorilor, 
cît și nivelul de ansamblu, gazda 
medului retur evidențiază — to
tuși — o anume inferioritate, • 
discrepantă de valoare care dă
dea dreptul campionilor noștri la 
calificare.

$1 totuși. Steaua a fost elimi
nată, pentru că nu și-a eviden

ȘTIINȚA BACĂU A FOST 
LA UN PAS DE CALIFICARE. 
DE CE NU L-A FĂCUT, TOTUȘI?7 ai

KATOWICE, 15 (prin telefon). 
Deci nu mult a lipsit ca pronosti
cul antrenorului Eugen Bartha — 
pe care nu puțini îl considerau exa
gerat de optimist — să s© con
firme aici, în acest puternic cen
tru sportiv al Poloniei. De fapt 
au lipsit doar cîteva minute, pu
țină luciditate și — s-o recunoaș
tem — puțină șansă, ca să nu 
mai vorbim de aboslut necesara 
rutină competiționaiă, atît de u- 
tilă în aceste jocuri în care fie
care gol în plus sau în minus 
contează enorm.

Handbalistele de la Știința Ba
cău, excelente timp de 40 de mi
nute prin generozitatea efortului 
lor, prin ambiția și dîrzenia cu 
care au luptat în momentul a- 
părării, prin eforturile pe care 
le-au făcut în atac pentru a de
păși o apărare dură, „tare" — 
fără nici e concesie față de ju
cătoarele adverse — au reușit să 
ajungă la un pas de calificare. 
Efectiv, un pas !...

Pe care totuși nu l-au făcut. Da 
ce ? Mai întîi pentru că față de 
cele 7 jucătoare de cîmp pe care 
Eugen Bartha șl colegul său A- 
lexandru Mengoni își permiteau 
să le utilizeze (o singură schim
bare permanentă în tot jocul: 
Rița Florea — în apărare; Eva 
Gali — în atac), colegul lor Lud
wig Biegasik și-a permis să ru
leze toate cele 10 jucătoare în
scrise pe foaie șl, în final, să 
riște totul, trimițînd pe teren o 
„armă secretă": Ursula Zurawska, 
aceea care, în acest final incan
descent, a Întors soarta califică
rii, treeînd-o din tabăra noastră 
în cealaltă. O altă explicație a 
necallficăril de către handbalis
tele de la Știința Bacău este 
aceea că ele au ratat mal mult 
decît ar fi fost permis într-un 
meci în care orice greșeală poate 
fl decisivă. Și apoi au fost — nu

LOTUL
(Urmare din pag. 1) 

țiat suficient valoarea și pute
rea de luptă, nu a avut calmul 
necesar și continuu pentru a se 
îngriji în primul rlnd de jocul 
propriu. Să nu uităm că, la 
București, în partida disputată 
la 6 decembrie cu Kolinska, 
partidă care ar fl trebuit să fie 
hotărîtoare pentru calificare. Ra
du Volna și Ntoolae Munteanu 
s-au lăsat pradă nervilor, scă- 
zlnd potențialul întregii echipe 
și diminuînd astfel șansa unul 
avans substanțial.

Steaua este deficitară insă șl 
la capitolul puterii de luptă, ju
cătorii săi, prea conștlenți șl 
prea mulțumiți de talentul șl va
loarea lor, nu mai dovedesc dlr- 
zenia necesară clștigării unei bă
tălii împotriva oricăror potrivnici, 
se lasă prea ușor pradă deznă
dejdii. Or, astăzi, în condițlHe 
unor îngreunări artificiale, ale 
unor arbitraje slabe sau părtini
toare, cum a fost cazul evident 
atît la București cit și la Ljublja
na, decisive sînt tocmai calmul, 
puterea de luptă, dăruirea pînă 
la ultima picătură de energie.

Dacă Steaua — ne referim la 
jucători, antrenori șl club — va 
arunca nereușita din dubla întîl- 
nire cu Kolinska numai pe sea
ma arbitrilor, nu va extrage con
cluzia cea mal utilă Ea va tre
bui să-și educe și mal bine 
sportivii, să muncească mal mult 
și continuu cu el pentru a în
vinge toate dificultățile întîlnlte 
în cale. Pentru că — deși este 
clar că arbitrii au avut un rol 
nefast fii deznodămîntul acestui 
test oficial — Steaua avea resurse 
să depășească chiar șl acest han
dicap neprevăzut. N-a făcut-o, 
deoarece n-a fost pregătită pen- 
tru aceasta...

Hristache NAUM

în ultimul rînd — greșelile de 
arbitraj. Ele au cîntărit, desigur, 
mult. Insă oricît de mult ar fi 
greșit arbitrii Gydrgy FUlldp șl 
Păter Szendrei (Ungaria), să nu 
uităm că totul a stat în mîinile 
handbalistelor băcăuance, care 
timp de 40 de minute au prestat 
un joc demn de toată admirația. 
Apoi ele au cedat. Tocmai în fi
nal, cînd ar fl fost nevoie de 
mai mult calm șl mal multă lu
ciditate. După cum aprecia în u- 
nanimitate masivul grup de zia
riști din țara gazdă prezențl la 
acest meci, handbalistele român
ce au lăsat aici o impresie ex
celentă. Portarul Alice Pffefer- 
kom — folosită tot timpul me
ciului — a jucat mult peste ni
velul pe care 1-1 cunoaștem, ală
turi de ea remareîndu-se Eva 
Gaal, Ecaterina Marian, Lauri ca 
Lupșor (chiar dacă uneori a a- 
runcat neinspirat la poartă) ș! 
Rița Florea. Din păcate, două 
dintre piesele de bază ale echipei 
Știința Babău, Maria TdrOk șj 
Ana-Maria Răducu, n-au dat 
randamentul scontat, manlfes- 
tîndu-se pripit în atac (TOrok) 
sau reținut (Răducu) — aceasta 
din urmă autoare a 4 goluri la 
Bacău, dar nereușind nici unul 
la Katowice !

Această a doua participare a e- 
chipel Știința Bacău la C.C.E., 
destul de scurtă șl ea, ni se 
pare totuși folositoare. Handba
listele băcăuance alcătuiesc o 
formație tînără, robustă, cu mari 
posibilități de dezvoltare, cu 
mari resurse, căreia dacă îl va 
crește experiența competiționaiă 
și care dacă va avea un mai 
mare bagaj tactic va reuși poate 
șl o mare performanță europeană, 
pe care • așteptăm.

Călin ANTONESCU

DE TINERET LA
•nenesi), dar la Miercurea Ciuc 
se va conta și pe aportul lui 
Gherghișan si Dumitrache.

De remarcat că lotul de ti
neret are o medie de vârstă de 
21 de ani si 4 luni, st o medie 
de înălțime de 1,80 m. supe
rioară celei a lotului „A“. De
altfel, orientarea spre jucători 
cu gabarit mare este unul din 
principiile de bază ale muncii 
la lotul de perspectivă.

începutul este, deci, promi
țător. Să vedem acum ce vor 
face ..speranțele" hocheiului 
nostru în zilele de 21. 22 si 23 
decembrie cînd vor lua parte 
la o importantă competiție in
ternațională la Miercurea ‘Ciuc 
(..Cupa 30 Decembrie"). unde

@ Ce noutăți anunță echipele din grupa „A“ © Surprize în cam
pionatele sovietic și cehoslovac © Mulți tineri hocheiști bat la por

țile afirmării © Record de transferări în Canada și Suedia

Așa se petrec lucrurile de 
ani și ani. Pe la jumătatea 
lunii decembrie, uneori către 
sfârșitul acestei luni, pe agen
da marilor competiții europene 
se aglomerează întrecerile her 
cheistice. întreceri care diiutot- 
deauna au stârnit interes. Mai 
întâi pentru că majoritatea lor 
constituie un fel de avanpre
miere ale aprigelor dispute din 
cadrul diferitelor categorii va
lorice ale campionatului mon
dial și, în al doilea rând, pen
tru că hocheiul suplinește bine 
fotbalul pe micul ecran...

Deci, în curând, reîntâlnire 
cu marile echipe de hochei. 
Firești, așadar, întrebările : 
ce fao echipele, care sânt nou
tățile in loturile lor, cum se 
profilează ierarhia mondială a 
acestui sport atît de dinamic 
și spectaculos T Și în timp ce 
in Canada s-a bătut un adevă
rat record al transferărilor 
(203 1), în perioada în care lu
mea hocheiului a sărbătorit pe 
unul dintre cei mai vechi și 
mai activi președinți ai forului 
international (englezul Brian 
Aheartne a împlinit 80 de ani), 
iar amatorii de hochei din 
Statele Unite si-au văzut echi
pa, campioană olimpică, des- 
trămîndu-se rapid (antrenorul 
Herb Brooks și jucătorii săi 
au trecut toți.......granițele" a-
matorismului !), bătrânul con
tinent își pregătește revanșa. 
Se știe, ultima mare competi
ție a hocheiului, turneul olim

Turneul de șah de la Kikinda

VOLODEA VAISMAN CONDUCE ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE
BELGRAD, 15 (Agerpres). — 

înaintea ultimei runde, în tur
neul international de șah de 
la Kikinda (Iugoslavia) condu
ce maestrul român Volodea 
Vaisman, cu 8’/, p și două par
tide întrerupte, armat de F. 
Portisch (Ungaria) — 8 p (1),

DOI LIDERI
ÎN „CUPA MONDIALĂ" 

LA SCHI
ROMA, 15 (Agerpres). — „Cu

pa Mondială" la schi a progra
mat pe pîrtLa de la Val Gardena 
(Italia) © probă masculină de 
coborîre, în care victoria a re
venit elvețianului Peter Miiller, 
cronometrat cu timpul de 2:01,24. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat austriacul Harți Weirather — 
2:01,59 și canadianul Steve Pod- 
borski — 2:02,0.

In clasamentul general al „Cu
pei Mondiale" conduc Ingemar 
Stenmark (Suedia) și Peter Mtll- 
ler (Elveția) — cu cite 50 p, ur
mați de Uli Spiess (Austria) — 
36 p.

ECHIPA DE TENIS 
DE MASA 

C.S.M. CLUJ-NAPOCA 
VA EVOLUA 

LA BUDAPESTA
Echipa de tenis de masă C.S.M. 

Cluj-Napoca, campioană a țării, 
va evolua Intre 17 și 21 decem
brie Ia Budapesta într-o dublă 
întâlnire amicală cu formația lo
cală Poștaș. Din echipa clujeană 
fae parte Simlon Crișan, Hora- 
țlu Plntea, Ovidiu Mesaros, Șer- 
ban Dobosl, Mircea Iurașcu, An
drei Feher șl Ștefan Nagy (an
trenor Farkas Paneth).

HOCHEI
vor evolua in compania națio
nalei „A“ bulgare, a echipei 
sovietice S.K. Sverdlovsk și a 
celei cehoslovace Banska Bis- 
trica. Lotul rămîne apoi in 
activitate, urmînd să ia parte 
la București (6—11 ianuarie) la 
tradiționala competiție „Cupa 
Federației".

Desigur, este un program sa
tisfăcător. dar F.R.H. trebuie 
să se gîndească — pentru a-si 
confirma seriozitatea preocu
pării față de „schimbul de 
mîine" — și la alte întreceri, 
în a doua parte a sezonului 
international, pentru ca lotul 
de tineret să aibă o activitate 
în raport cu importantele obi
ective pe care si le propune. 

pic de la Lake Placid de anul 
acesta, a fost câștigat, surprin
zător, dar măritat de selecțio
nata Statelor Unite.

în Uniunea Sovietică stadiul 
de pregătire a echipei repre
zentative a fost sintetizat în
tr-un articol publicat In ziarul 
moscovit „Sovietski Sport" de 
către cunoscutul specialist în 
hochei Nikolai Epștein. Acesta 
se Întreabă : „Cine îi ror în
locui pe Mihailov, Petrov și 
Harlamov? Și, mai ales, cînd?" 
Urmărind campionatul sovietic, 
foarte agitat la actuala ediție, 
în care celebra ȚSKA Moscova 
a debutat cu o înfrângere (2—3 
ia Spartak Moscova) și In care 
se remarcă Dinamo Moscova 
și portarul său Vladimir Miiș- 
kin (25 de ani, urmașul lui 
Tretiak, se pare), aflăm că 
flecare echipă fruntașă a adus 
câte ceva nou. La ȚSKA, ală
turi de celebra „troică" citată 
mal înainte se impun tineri ca 
Makarov, Drozdetski, Krutov ; 
la Dinamo Moscova frații Go
likov continuă să Ce cei mai 
buni ; iar la Spartak Moscova 
(învinsă, nu de mult într-un 
mare derby, de TSKA cu 
5—1 !), Împreună cu mai ve
chiul Serghei Kapustin. s-au 
impus în acest sezon doi ti
neri cu mari perspective : Ru
dakov și Koșevnikov. Reîm
prospătarea formației repre
zentative și. mai ales, omoge
nizarea ei — iată principala

Doda (Polonia) și Barlov (Iu
goslavia) — cu cite 8 p etc. 
în runda a 11-a, Vaisman l-a 
învins pe Telecki, iar In cea 
de-a 12-a a ciștigat la Blazlci. 
Alte rezultate din penultima 
rundă : Pete — Barlov * l/i—'/: ; 
F. Portisch — Grigorov '/,—*/i : 
Doda — Szilagy l/t—*/,.

tiv pentru care acesta si 
Szigeti au fost și ei chemați 
în pregătirea începută de azi 
la Miercurea Ciuc. Dintre 
fruntași, în afară de Bogoș —
I. Antal și Raica — Berdilă, 
antrenorul Crihan relevă pers
pectivele pe care le are cuplul 
alcătuit din Pali de la Pro
gresul Miercurea Ciuc și Mi- 
cloș de la Steaua, apți de o 
„carieră" mai lungă la tineret, 
avînd doar 20 de ani, și care 
se completează foarte bine. La 
Galați au fost folosite trei linii 
de atac : Șandosr. Prakab. Pe
ter ; T. Marcu, Vișan, Cliiriță; 
Todor, Andrei, Demeter (Ke-

CAMPIONATE
UNGARIA (etapa a l»-a): Fe- 

rencvaroa — Tatabanya 3—0; Va- 
sas — Zalaegerszeg 3—1; Volan
— Dunaujvaros 3—0; Uj pești 
Dozsa — Ilaba Eto 3—2; Kapos- 
var — M.T.K. 1—0; Nyiregyhazș
— Videoton 0—0; Bekescsaba — 
DiosgyOr 3—0; Debrecen — Pecs 
0—0; Csepel — Honved 0—2. Cla
sament: 1. Ferencvaros — 28 p;
2. Videoton — 28 p; 3. Vasas — 
26 o.

SPANIA (etapa a 15-a): C.F. 
Barcelona — Almeria 6—0; Zara
goza — Real Madrid 0—0, Sala
manca — Valladolid 2—1; Hercu
les Alicante — Athletic Bilbao 
1—2; Betts — Sevilla 2—0; Real 
Sociedad — Murcia 1—0: Las Pal
mas — Espanol 2—0; Osasuna — 
Gijon 3—0; Atletico Madrid — 
Valencia 3—1. Clasament: 1. At
letico Madrid — 24 p; 2. Valen
cia — 20 p; S. Barcelona — 19 o.

R.F. GERMANIA (etapa a 17-a) I 
Miinchen 1860 — Karlsruhe 4—2; 
Eintracht Frankfurt pe Main — 
Fortuna DOsseldorf 2—2; F.C.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM M Cea de-a 12-a 

ediție a tradiționalei competiții 
internaționale automobilistice „Ra
liul Coastei de Fildeș" s-a în
cheiat la Abidjan cu victoria 
pilotului suedez Bjbm Waldega- 
ard („Mercedes"). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Recalde (Ar
gentina), pe „Mercedes", și Am- 
broaino (Coasta de Fildeș), pe 
„Peugeot". Dintre cele 52 de e- 
chipaje care au luat startul, nu
mai 11 au terminat această difi
cilă întrecere, al cărei traseu a 
însumat 5 336 km. Printre cei 
care au abandonat s-a numărat și 
cunoscutul campion finlandez 
Hannu Mikkola, aflat mult timp 
la conducerea cursei.

HANDBAL • Formația spanio
lă Calpisa Alicante (m) s-a cali
ficat în sferturile de finală ale 
Cupei cupelor, cîștigînd primul 
joc cu F.C. Porto cu 32—18 și 
terminîndu-1 la egalitate, 24—24, 

■pe cel de al doilea In aceeași 
competiție s-a mai calificat pen
tru sferturile de finală Ț.S.K.A. 
Sofia, victorioasă în deplasare 
(24—21) în fata formației olan
deze Sittardia.

HOCHEI 6» La Ljubljana: Iu
goslavia — Ungaria 3—6 (1—3,
0—3, 2—0); la Zvolen (Cehoslo

preocupare a antrenorului Ni
kolai Tihonov.

Mari schimbări se anunță și 
in rîndurilie lotului cehoslovac, 
în campionat, o surpriză : con
duce o formație mai puțin cu
noscută, TJ Vitkovice. Cu un 
antrenor tânăr si cu un lot 
fără nume preș cunoscute (dar 
cu Fryoer, Lycka, Svozil șl 
alții) TJ Vitkovice conduce nu 
autoritar, dar de o bună bu
cată de timp, tatonată de o 
mai veche cunoștință a publi
cului bucureștean, CHZ Litvi
nov, echipa lui Ivan Hlinka, 
care a jucat anul trecut la noi. 
în clasamentul golgeteritor, pe 
primele locuri sînt tot hoche
iști cunoscuti : Novy (SONP 
liladno), Pouzar (Ces-ke Bude- 
jovice) și Hlinka (Litvinov). 
Și un amănunt interesant : una 
dintre echipele cele mai vechi 
și mai cunoscute din Ceho
slovacia, Slovan Bratislava, se 
află pe ultimul loc al clasa
mentului, fără prea mari șanse 
să se salveze...

Alte știri ? în Suedia cam
pionatul nu prea se ridică la 
o valoare mulțumitoare (55 de 
hocheiști suedezi au plecat 
spre alte... campionate !), iar 
în Finlanda există îngrijorare 
cu privire la pregătirea echipei 
reprezentative, pentru că Seppo 
Liitsola, tehnicianul care a 
realizat cu această echipă cî
teva notabile succese, se află 
la Miinchen, ca antrenor al u- 
nei echipe de club. Doar echi
pa R.F. Germania și-a început 
pregătirile, antrenorul Ha.ns 
Rampf convocând un lot de 27 
de jucători din care lipsesc 
frații Hintcrstocker. Zach și 
Wild, dar în care se află, ală
turi de foarte multi tineri, oî 
„veteranii" Weisshaupt — por
tar extrem de calm și rutinat, 
precum și uriașul atacant 
Kuhnaekl.

Cam acestea sînt noutătne. 
Dar mai importante decît veș
tile care se infirmă câteodată 
sint datele primelor competiții: 
„Trofeul Izvestia" la Moscova 
începlnd din 16 decembrie, 
„Cupa Spengler" in Elveția tn- 
ceplnd din 26 decembrie. Ca «4 
nu mai vorbim de numeroasele 
jocuri amicale, ca și de tur
neele transoceanice ale forma
țiilor europene, care vor Începe 
în ianuarie ’81. (C.A.).

Kilin — Schalke 04 0—2; F.C, 
Kaiserslautern — Arminia ';iele- 
feld 1—3; Duisburg — V.fB.' Stut
tgart 0—3 ; Bayer Uerdlgen — 
Bayern Miinchen 2—2; Borussia 
Monchengladbach — Borussia 
Dortmund 1—0; Bochum — S.V. 
Hamburg 0—3. Clasament: 1. Ba
yern Miinchen — 27 p; 2. S.V 
Hamburg — 26 p (un joc mai 
puțin disputat) ; 3. F.C. Kaisers
lautern — 23 D.

ALTE REZULTATE
• La Niamey, In meci pentru

preliminariile C M. 1982, selecțio
nata Togo a învins cu scorul de 
1—0 (0—0) echipa Nigeriei. Uni
cul gol al partidei a fost înscris 
de Djogou (min. 53).
• Cea de-a 16-a ediție a „Cu

pei campionilor Africii" a fost 
cîștigată de echipa Canon Yaoun- 
d6 (Camerun), care în meciul 
retur al finalei, disputat La Kin
shasa în prezența a p£ste .100 000 
de spectatori, a învins cu 3—9 
(0—0) formația A.S. Bilima (Zair). 
Golurile au fost marcate do 
Ounguene (2) șl Abega.

In primul joc scorul fusese 
egal : 2—2.

vacia) Cehoslovacia („B") —
U.R.S.S. G,B“) 1—4 (1—1, 0—2.
0-1)

PATINAJ ARTISTIC • Proba 
Individuală feminină din cadrul 
C.M. pentru juniori de la Lon
don (Ontario) a revenit sportivei 
americane Tiffany Chin, urmată 
de concurentele sovietice Marina 
Serova și Ana Antonova. La dan
suri pe locul I s-a situat cuplul 
Elena Batanova — Aleksandr So
loviev (U.R.S.S.).

POLO • La Belgrad s-a dispu
tat „Supercupa Europei" în care 
s-au întîlnlt T-S.K V.M.F. Mos
cova. cîștigătoarea Cupei cupelor, 
și formația iugoslavă Jug Du
brovnik, deținătoarea C.C.E. în
vingătoare cu 14—11 (după trei 
prelungiri), echipa sovietică a cu
cerit trofeul. La sfîrșitul timpului 
regulamentar de joc școrul a fost 
egal: 6—6 (1—2, 2—2, 2—0. 1—2).

ȘAH • După două runde în 
turneul feminin de la Novi Sad 
conduce Szmaetnska (Polonia) pu 
2 p, urmată d* Liu Silan (R.P. 
Chinezâ) pu 11A> p. Tn runda a 
TT-a, maestra româncă Lia Bog
dan, care a înlocuit-o pe D^na 
Nuțu. invitată Inițial, a pierdut 
partida cu iucătoarea iugoslavă 
R'l’ana Verus.


