
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Miercuri, 17 decembrie, 

s-au încheiat lucrările Plena
rei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
desfășurate sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.

La lucrările Plenarei au 
participat, ca invitați, cadre 
din ministere, instituții cen
trale și organizații de masă, 
redactori șefi ai presei cen
trale care nu sînt membri ai 
CC. al P.C.R.

în cadrul dezbaterilor din 
Plenară au luat cuvîntul to
varășii : Alexandrina Găinușe, 
Ion Catrinescu, Ferdinand 
Nagy, Nicolae Gavrilescu, Ni- 
codim Roșea, Nicolae Dug

Dumănoiu „pune" o minge pe lingă blocajul — aproape formal — 
al tulcenilor Foto : Dragoș NEAGU

Ieri, în Divizia „A“ de volei

DINAMO A ÎNTRECUT NET
PE C.S.M. DELTA TULCEA

Azi, Steaua — Silvania
Aseară, In fief-ul propriu — 

unde simbâtă va întîlnl, In 
“'meci retur contind pentru 
*-C.C.EL, pe Levski Spartak Sofia 
ii— campioana noastră. Dinamo, 
a susținut partida din cadrul 

„Diviziei „A" in compania echi
pei C.S.M. Delta Tulcea. După 
numai 40 de minute, în care a 
făcut un adevărat galop de să
nătate în fața unui sextet care 

. a înșelat orice așteptare, neo- 
punînd nici un fel de rezisten- 

. jă, bucureștenii au cîștigat 
cu 3—0 (1, 3, 5). Din păcate, a- 
ceastă repetiție pentru difi
cila partidă de sîmbătă nu le-a 

; folosit dinamoviștilor mai mult 
' decît un obișnuit antrenament 
' sub formă de joc în familie. La 
campioni am remarcat, făcînd 

gendorf, Dumitru Fuiorea, 
loan Florea, Maxim Berghia- 
nu, Gheorghe Petrescu, Gheor- 
ghe Picoș, Ion Sîrbu, Vasile 
Bărbuieț, Eva Feder, Elisave- 
ta Kovacs, Sabin Faur, Ilie 
Diaconescu și Constantin 
Dinu.

In legătură cu problemele 
înscrise la ordinea de zi, Ple
nara a adoptat, în unanimi
tate, o hotărîre, care se dă 
publicității.

In încheierea lucrărilor 
Plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român.

abstracție de replica adver
sarului, un sensibil spor în pri
vința forței și preciziei servi
ciilor, a combinațiilor ofensive 
și a poftei de joc, ceea ce se a- 
nunță a fi de bun augur. An
trenorul W. Schreiber a utilizat 
sextetul : Oros (Căta-Chițiga), 
Dumănoiu, Vrîncuț (Păușescu), 
Enescu, Tutovan, Gîrleanu. Au 
condus : M. Vlădescu (Brașov) 
șl P. Pițurcă (București).

Astăzi, de la ora 17, în sala 
Floreasca, Steaua susține și ea 
partida de campionat cu Silva
nia Simleu Silvaniei, întrucit 
urmează să plece la Atena, 
unde — duminică — va intîlni. 
in partida retur din cadrul 
„Cupei cupelor", pe Panathinai- 
kos.
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Pentru a treia oară

pe primul loc

„GAUDEAMUS IGITUR..." ÎNSEAMNĂ Șl BUCURIA 
DE A PARTICIPA LA COMPETIȚIILE SPORTIVE

91
Daciafla" studențeasca în plina dcsîășurarc

Cea de-a doua ediție a „Da
ciadei". aflată In plină desfă
șurare, găsește larg ecou șl in 
tlndul studenților de la Uni- 
veristatea bucureșteană. Ca
drele didactice de aici acțio
nează intens pentru ca spor
tul să devină un aliat prețios 
al studenților la învățătură, 
pentru ca exercițiul fizic, miș
carea să le dea prospețime, 
vigoare, capacitate sporită de 
asimilare a cunoștințelor.

In anul 1980, studenții de la 
Universitate s-au situat pe lo
cul al doilea în cadrul „Dacia- 
dei" centrului universitar bucu- 
reștean, la fotbal, handbal, vo
lei. baschet. Ei dețin locul 
fruntaș la canotaj — datori
tă îndeosebi existenței bazei 
nautice de la Tei și activității 
intense desfășurate de conf. 
Anton Bălan.

— Campionatele interne, pe 
grupe și ani de studii, formează 
un lanț continuu, ne spunea 
lectorul Ionel Rădulescu. De 
două' ori pe an avem „Zilele 
sportive ale facultății", la care 
participă corpul didactic și ma
joritatea studenților. Iar cum 
facultățile sînt numeroase, vă 
imaginați cit de solicitate sînt 
bazele sportive ! Acum, iarna, 
se desfășoară concursuri la te
nis de masă, iar șahiștii noș
tri sînt de găsit in sala de la 
Arhitectură. Studentele au în
drăgit gimnastica, mai ales pe 
aceea de întreținere. practi- 
cînd-o în sălile de pe str. Pi
tar Moș și de pe șos. Panduri. 
Cit e vreme bună, se joacă vo
lei, reinnodindu-se tradiția de 
acum 30 de ani Iarna, orga
nizăm excursii la munte, fa
cem schi...

în sala de - gimnastică am 
văzut cîteva ambarcațiuni că
rora li se reglau niște aparate.

— Cunoașteți proverbul po
trivit căruia omul înțelept își 
face iarna car și vara sanie, 
ne spune conf. Anton Bălan. 
Ei bine, studenții noștri vor 
avea, in curind, la dispoziție 
aceste ambarcațiuni, să se pre
gătească... pe uscat. pentra 
marele eveniment al „Dacia- 
dei" studențești din 1981 : cursa 
de fond pe Dunăre, prima edi
ție a unei competiții asemă
nătoare cu aceea de pe Ta- 
misa dintre studenții de la 
Oxford și Cambridge. Se va 
numi „Alma Mater-Danubius" 
sau „Regata Danubiu".

— Cînd ați- desfășurat ultima 
competiție sportivă de masă la 

Facultatea de biologie, unde 
sinteți conferențiar ?

— Pină la 20 noiembrie 
s-a. desfășurat campionatul de 
toamnă la fotbal, pină la 1 de
cembrie — cel de volei, săptămi- 
na trecută a avut Ioc meciul 
dintre .„ căsătoriți și necăsă
toriți. Și așa mai departe.

La Facultatea de geologie, 
de la 1 decembrie pină la 1 a- 
prilie se vor desfășura doar 
întreceri la fotbal, nu s-au 
mai planificat alte competiții 
în cadrul „Daciadei", motivîn- 
du-se că intervine vacanța, a- 
poi pregătirile pentru examene 
și sesiunea.

— Vacanța și pregătirea pen
tru examene nu înseamnă un 
scurt-circuit in continuitatea 
„Daciadei", intervine secretarul 
clubului „U“, Cristian Costescu, 
Sportul trebuie să fie mereu 
prezent în viața studenților.

— Este foarte adevărat, îi în
tărește spusele lectorul Nicu 
Stoica. Mai bine să ai zilnic o 
sută de participanți la „Da- 
ciadă" decît o mie cînd și cînd. 
De fapt în ideea aceasta ac
ționăm toți lectorii de Ia cate
dră. Studenții din anii I și II 
participă la „Daciadă" în pro
porție de 80—85 ia sută, de
oarece au și orc dc educație 
fizică în program. După ce trec 
însă in anul III, se produce 
alt scurt-circuit : procentajul
scade la jumătate, iar tetele 
participă doar in proporție de 
10—15 la sută, deși ele știu că 
sportul le păstrează sănătatea, 
le menține ținuta, o agreabilă 
înfățișare fizică, le fetește de 
îngrășare. Vom acționa în con
tinuare pentru atragerea lor la 
competițiile „Daciadei", încre
zători că vom reuși, așa cum 
am reușit să micșorăm nu
mărul scutirilor medicale.

Sever NORAN

in Balcani:

NADIA
SOFIA, 17 (Agccpres). — în 

urma tradiționalei anchete ini
țiată la sfîrșitul fiecărui an da 
agenția bulgară de știri „BTA“ 
Sofia, pentru stabilirea celui 
mai bun sportiv din Balcani, 
și in acest an pe primul loc 
în clasament s-a situat Nadia 
Comăneci, dublă campioană o- 
limpică la J.O. de la Moscova. 
Ea a totalizat 111 puncte, fiind 
urmată în clasament de gim
nastul bulgar Stoian Delcev — 
campion olimpic — cu 102 
puncte și de halterofilul bulgar 
Yanko Rusev — campion olim
pic — cu 101 puncte. In conti
nuare clasamentul se prezintă 
astfel : 4. Liubomir Lubenov 
(Bulgaria) — caiac-canoe — 91 
puncte ; 5. Stilianos Migiakis 
(Grecia) — lupte — 75 puncte; 
6. Slobodan Kacear (Iugoslavia) 
— box — 55 puncte ; 7. Sanda 
Toma (România) — canotaj — 
35 puncte ; 8. Peter Petrov 
(Bulgaria) — atletism — 31 
puncte ; 9. Drezhen Dalipagici 
(Iugoslavia) — baschet — 30
puncte ; 10. Ivan I’atzaițhin 
(România) — canoe — 27
puncte.

Este pentru a treia oară cînd 
Nadia Comăneci cîștigă titlul 
de cel -mai bun sportiv din 
Balcani. Ea a mai cucerit acest 
titlu in anii 1975 și 1976.

In curind bacurile vor fi gata 
pentru antrenamentul studenților 
care vor participa la cursa da 
fond pe Dunăre, in foto -t conf. 
Anton Bălan, cu cițiva studențl, 

studiază legăturile electrice 
Fota : V, BAGEAC

Ancheta ziarului nostru MARCEL RĂDUCANU

1 — MARCEL RADUCANU

CEL MAI BUN FOTBALIST ROMÂN AL ANULUI 1880
® Iordănescu, pc locul 2, la un singur punct O f. șiciâucscu, pc podium

Ancheta pentru alegerea celui 
mai bun fotbalist al anului ape
lează, ca și anul trecut, la 3.„ 
criterii: cel al conducătorilor de 
club (sau al șefilor secțiilor de 
fotbal), al antrenorilor și al cro
nicarilor ziarului „Sportul**.

Iată în cele cc urmează „scru
tinul** pe categorii:

CONDUCĂTORI DE CLUB 
(șefi de secții)

CORNELIU STROIE (Univ. Cra
iova) : 1. Ștefănescu. 2. Iordănes- 
cu, 3. Geolgău, 4. Cămătaru, 5. 
Crișan.

PAUL MOGA (Dinamo): 1. Țăl- 
nar, 2. M Răducanu, 3. Geolgău, 
4. Speriata, 5. Giuchici.

TEODOR VERDEȘ (F.C.M. Bra
șov) : 1. Iordănescu. 2. Ștefănes
cu, 3. Iordache, 4. Klein, 5. 
Naghi.

ION BARBU (F.C. Argeș): 1.
M. Răducanu, 2. Iordănescu. 3. 
Kallo, 4. Ștefănescu. 5 Sameș.

MIRCEA 1OANETE („U“ Cluj- 
Napoca) : 1. Cămătaru, 2. Iordă
nescu, 3. Cîmpeanu II, 4. Țiclea- 
nu, 5. M. Răducanu.

CORNELIU COSTINESCU (S.C. 
Bacău): 1. Iordache, 2. Ștefănes
cu, 3. Iordănescu, 4. M. Răduca
nu, 5. Cămătaru.

PETRE BERBECARU (Chimia 
Rm. Vîlcea): 1. M. Răducanu. 2 

Beldeanu, 3. Cămătaru, 4. Tălnar, 
5. Cin că.

MIRCEA PASCU (Corvinul Hu
nedoara) : 1. M. Răducanu, 2. Bă
lăci și Iordache, 3. Klein, 4. Lu- 
cescu, 5. Augustin.

VALENTIN PARASCIIIV („Poli” 
Iași): 1. M. Răducanu, 2. Iorda
che, 3. Ștefănescu. 4. Tălnar, 5, 
Iordănescu

VASILE NANCIU (Steaua): L 
M. Răducanu, 2. Ștefănescu, 3. 
Iordache, 4. Geolgău, 5. Iordănes
cu.

VASILE MAN (A.S.A. Tg. Mu
reș) : 1. Iordache, 2. Cămătaru, 3. 
Szabo, 4. Sameș, 5. M. Răduca
nu.

ROMULUS PETRESCU („Poli* 
Timișoara): 1. M. Răducanu, 2 
Iordache, 3. Păltinișan, 4. Iordă
nescu, 5. Ștefănescu.

GHEORGHE BECHERU (F.C. 
Olt): 1. Iordache, 2. iordănescu, 
3. M. Răducanu, 4. Al. Nicolae, 
5. Tălnar.

CONSTANTIN DUMITRESCU 
(Progresul-Vulcan): 1. M. Rădu
canu. 2. Iordănescu, 3. Cîmpeanu 
II, 4 Klein, 5. Geolgău.

ANTON COȘEREANU (Jiul): l. 
Iordănescu, 2. Iordache, 3. Bel
deanu, 4. M. Răducanu, 5. Cri
șan.

Mill AI BOB (F.C. Baia Mare): 
1. M. Răducanu, 2. Ștefănescu. 3. 
Iordănescu, 4. Iordache, 5. Mun- 
teanu IL

EUGEN BANCIU (Sportul stud.) : 
1. Iordănescu. 2. ștefănescu, 3. 
Iordache, 4 M. Răducanu. 5. Mo- 
raru și Ticleanu.

PETRE PETRE (F.C.M. Galați) î 
1. Dcbrin, 2. M. Răducanu, 3. 
iordănescu, 4. Ticleanu, 5. Cămă
tar u.

ANTRENORI
ION OBLEMENCO (Univ. Cra

iova) : 1. ștefănescu, 2. Iordănes
cu, 3. M. Răducanu, 4. Cămăta
ru, 5. Crișan.

VALENTIN STANESCU (Dina
mo) : 1. Iordănescu, 2 M. Rădu
canu. 3. Ștefănescu, 4. Tălnar. 5, 
Cămătaru.

NICOLAE PROCA (F.C.M. Bra
șov) : 1. M. Răducanu, 2. Ștefft- 
nescu,. 3. Iordănescu, 4. lorda- 
che, 5. Naghi.

FLORIN HALAGIAN (F.C. Ar
geș) : 1. M. Răducanu, 2. Ștefă- 
nescu. 3 Sameș, 4. Iordache. 5. 
Kallo.

GHEORGHE STAICU („U** Cluj- 
Napoca): 1. Iordănescu. 2. M. Ră
ducanu, 3. Cîmpeanu IL 4. Te- 
gean, 5. Dinu șl Cămătaru.

ANGELO NICULESCU (S.C. Ba
cău) : 1. Iordănescu, 2. Ticleanu,

(Ccntlnuare In pag 2-3)



La asociația sportivă ,,Spartac“ Azi, punct final in Divizia -.A" de baschet (m)

„DACIÂDÂ A DESCHIS TUTUROR 
PORȚILE SPRE SĂNĂTATE

Oamenii muncii din comerțul 
bucureștean au asociația lor 
sportivă. „Spartic", care în 
aceste zile împlinește trei de
cenii de existență. Trei decenii 
în care așa cum spunea to
varășul Ion Avramescu, secre
tarul asociației sportul celor 
care lucrează în domeniul pa
tronat de zeul Mercur a cu
noscut o continuă înflorire deși, 
ca în orice domeniu au exis
tat și greutăți.

„Spartac" se mîndrește cu 
numele unor sportivi care, în 
cei 30 de ani de existență ai 
asociației, au fost promovați în 
loturile naționale, chiar dacă, 
după ce s-au format aici, au 
ajuns membri ai altor cluburi. 
De la „Spartac" și-au început 
suișul pe drumul aspru al afir
mării sportive Viorica Viscopo- 
lcanu, campioană olimpică in 
Mexic fotbalistul Constantin 
Toma. halterofilii Ilie și Gheor- 
ghe Enciu, trăgătorii Ana Go- 
reti șl C Antonescu, care a 
urcat pe podium la campiona
tele mondiale, Lidia Ilie, fina
listă la europenele de juniori 
la tenis de masă, boxerul Au
rel Nedclcu, un junior de ex
cepție. candidat pentru lotul 
olimpic...

Pentru sărbătorirea acestei 
aniversări, întrecerile sportive 
au început cu cîteva săptămîni 
în urmă Acum se încheie tur
neul de volei (la care iau par
te, ca invitate, echipele I.T.B., 
„Confecția" și „Metal 33"), cel 
de handbal (cu participarea e- 
chipelor I.O.R., „Tranzistorul" 
și I.T.B.), cel de tenis de masă 
și de orientare turistică.

Despre activitatea de azi a 
asociației ne-o vorbit tovarășul 
Ion Avramescu :

—La noi predomină spor
tivele. E drept, avem și secții 
de fotbal, box și șah, dar vo
leiul, handbalul și tenisul de 
masă sint principalele ramuri 
sportive practicate in asocia

ția noastră. Ne desfășurăm 
competițiile mai ales în cursul 
săptăminii, deoarece simbăta și 
duminica oamenii muncii din 
comerț sint, de regulă, la locu
rile lor de muncă. Șahul se 
desfășoară Ia sediul asociației, 
tenisul de masă in sala din 
strada Aurora, lingă podul Mă- 
rășești. iar în zilele frumoase 
orienlariștii noștri sint prezenți 
în pădurile din apropierea Ca
pitalei. Volei jucăm la sala Re
colta și la Institutul pedagogic, 
iar handbal în sala Floreasca.

— După cite se pare, asocia
ția dv. are puține baze 
sportive proprii.

— Aceasta nu ne împiedică 
să desfășurăm din plin activi
tățile noastre în cadrul „Da- 
ciadei", care, la noi, a deschis 
tuturor porțile spre sănătate, 
putere de muncă. De pildă, la 
fotbal, pe an se desfășoară în
treceri pentru 11 cupe, princi
pale fiind „Cupa Mercur" și 
„Cupa comerțului". Campiona
tul asociației continuă tot tim
pul anului și, astfel, la „Da- 
ciadă" participă peste 20 000 de 
oameni ai muncii din comerț.

— Ce iși propune și ce își 
dorește asociația la aniver
sarea a 30 de ani de existență?

— In primul rind, ca în ca
drul celei de a doua ediții a 
„Daeiadei" să cuprindem mai 
mulți practicanți ai sportului. 
Ce nc dorim ? Să fim ajutați 
să terminăm baza sportivă din 
str. Rebreanu, din Balta Albă. 
Pe malul lacului s-a amenajat 
un stadion căruia vrem să-i 
adăugăm un grup sanitar și 
tribune Lacul va fi un excep
țional loc pentru ștrand și ca
notaj popular. Terminînd a- 
ccastă bază, vom oferi con
diții bune oamenilor muncii să 
participe in număr tot mai 
marc la frumoasa noastră com
petiție națională „Daciada".

N. SEVER

• SCHIORII SIBIENI au 
luat startul in noul sezon, 
participînd pe Valea Aurie la 
un reușit concurs ae fond, 
organizat de către Comitetul 
municipal Sibiu al U.T.C., în 
cadrul „Daciadei". Au fost pre
zenți sportivi din 10 școli ge
nerale și 9 licee. Cîștigători 
— Adrian Codru (Șc. gen. 7) 
și Nicolae Roșea (Șc. gen. 16), 
Noruța Miu (Lie. Ind nr. S) 
și Sergiu Dincă (Lie. Inde
pendența). O TIMP DE TREI 
ZILE, la Galați, s-a desfășu
rat competiția de handbal do
tată cu „Cupa Dunării" afla
tă la a iv-a ediție. S-au În
trecut echipe din Bacău, Va
slui, Constanța, Piatra Neamț, 
Buzău și alte localități. Pe 
primele locuri la cele trei 
categorii de junioare s-au 
clasat formațiile cluburilor 
sportive școlare din Vaslui, 
Constanța și, respectiv, Ga
lați. • PE LINGĂ asociația 
sportivă universitară din Pi
tești a luat ființă, recent, o 
secție de automobilism și 
karting. In primele zile s-aă 
înscris în noua secție 50 de 
iubitori ai sportului cu mo
tor, 20 la automobilism și 30 
la karting, care au fost îm- 
părțițl în două grupe: avan
sați și începători. • LA 
ȘCOALA GENERALA din co
muna Peștiș (jud. Hunedoa
ra) s-a țermjjpt amenajarea 
unei baze sportive compusă 
din terenuri de handbal (bi- 
tuminlzat), volei (cu zgură), 
pistă de atletism și portic de 
gimnastică. Lucrările de ame
najare au fost conduse de 
profesorul de educație fizică, 
I. Stoica. • IN SALA POLI
VALENTA din Focșani s-au 
desfășurat jocurile „Cupei 30 
Decembrie" la handbal, la 
care au evoluat .15 echipe. în 
postură de cîștigătoare au

terminat echipele: C.S.Ș. Foc
șani la junioare HI, C.S.Ș. 
Buzău la junioare U și C.S ș. 
Focșani la juniori III șl IL 
Golgeterul competiției a fost 
Constantin Ionescu (20 go
luri) de la C.S.Ș. Slobozia, 
e PESTE 100 DE SCHIORI 
din Sinaia au fost prezenți la 
primul concurs oficial al nou
lui sezon, care a avut loc în 
Poiana Popicăriel. S-a con
curat la slalom uriaș (33 de 
porți — 150 m diferență de 
nivel). Cele mai bune rezul
tate le-au obținut: Daniela
Soroceanu, Raluca Horvat 
(Școala generală Sinaia), Li- 
gia Șerbulea, Olga Fllote, Flo
rin Volnea, Cezar Dumitru, 
Răzvan Bereteanu șl Gabriel 
Șerbulea (toți de la C.S.Ș. si
naia). ® NUMEROȘI SPOR
TIVI din București, Tg. Mu
reș, Cluj-Napoca, Reșița, Re
ghin. Miercurea Ciuc șl alte 
localități au participat, la Sf. 
Gheorghe, la cea de-a doua 
ediție a „Cupei Covasna" la 
badminton. Trofeul a revenit 
sportivilor: Csilla Cozma (Tg. 
Mureș) — la simplu fete, M. 
Vîlcea (București) — la sim
plu băieți; Cozma — Szavuly 
(Tg. Mureș) — la dublu fete, 
Roth — Hie (Tg. Mureș) — 
la dublu băieți șl Cozma — 
Cziriak (Tg. Mureș) — la 
dublu mixt 0 CEL MAI 
BUN SPORTIV al județului 
Mehedinți pe 1980 a fost de
clarat boxerul Dumitru Cipe- 
re (C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin), maestru al sportului, 
medaliat cu bronz la J.O. 
Moscova, campion balcanic și 
național.

RELATĂRI DE LA: I. Io
nescu, T. Siriopol, I. Fețea- 
nu, I. Vlad, V. Manoliu, V. 
Feldman, Gh. Briotă șl M. 
Focșan.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AȚI JUCAT LA LOTO 7 Du

pă cum s-a mal anunțat, mîlne 
19 decembrie 1980 va avea loc 
ultima tragere obișnuită Loto 
din acest, an — un nou prilej de 
mari cîștiguri în AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ și IMPORTANTE 
SUME DE BANI, care răsplătesc 
din plin, cu regularitate, perse
verența participantelor la acest 
avantajos sistem de joc. MAI 
MULTE BILETE JUCATE — MAI 
MULTE ȘANSE DE FRUMOASE 
SATISFACȚII ! Nu uitați, însă, 
că ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI 
DF PARTICIPARE...
• NUMEREI.E EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
17 DECEMBRIE 1980. EXTRAGE
REA I : 5 41 13 6 3 43 : EXTRA
GEREA a H-a : 13 45 9 38 1 19. 
Fond total de cîștiguri : 1.270.040 
lei, din care 332.492 lei report la 
categoria 1.

® CftTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO DIN 7

DECEMBRIE 1980. FAZA I : Cat
1 : 2 variante 257» a 17.500 lei ; 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 25.000 
lei sau la alegere o excursie' de
2 locuri în R. D. Germană sau
R. S. Cehoslovacă șl diferența în 
numerar și 4 variante 257» a 
6.250 lei ; cat 3 : 1 variantă 1007» 
a 15.531 lei sau la alegere o ex
cursie de 1 loc în R. D. Germană 
sau R. S. Cehoslovacă șl dife
rența in numerar șl 23 variante 
25»/, a 3.890 lei ; eat. 4 : 36,75 a 
1.851 lei ; eat. 5 : 137.00 a 400
lei ; cat. t : 155,25 a 300 lei ;
cat. 7 : 303,50 a 200 lei ; cat. 8 : 
1.909,54 a 100 lei. FAZA a n-a : 
Cat. B : 5 variante 25% a 2.500 
lei ; cat. C : » variante 100% a 
3.621 lei sau la alegere • excursie 
de 1 loc in R. D. Germană 
sau R. S. Cehoslovacă șl even
tuala diferență In numerar șl 
23 variante 257» a 2.155 lei ; cat. 
d : 81,00 a 1.570 lei ; cat. E :
941,25 a 100 let

sezonul ’80 la polo

RAPID
SAU CRIȘUL?

Activitatea competițională din 
acest an a eelor mai bune e- 
chipe de polo din țară se în
cheie prin meciurile care se 
desfășoară astăzi, în Capitală 
și la Cluj-Napoca, în cadrul 
ultimei etape a turului secund 
-al Diviziei „A". „Cap de afiș" 
al etapei este derby-ul dintre 
formațiile Crișul și Rapid, cla
sate pe primele două locuri în 
campionatul național. între
cerea (care va avea loc în ba
zinul Floreasca, de ia ora 18) 
are, în mod evident, un carac
ter decisiv in privința ocupan
tei locului I : orădenilor le 
este suficient și un rezultat de 
egalitate pentru a-și menține 
poziția, în vreme ce rapidiștii 
au nevoie de ambele puncte 
pentru a reveni în fruntea cla
samentului. în perspectivă, o 
dispută echilibrată în care po- 
loiștii ambelor echipe vor 
lupta din răsputeri pentru un 
rezultat cit mai bun.

Regretabil este fantul că de 
Ia Rapid vor lipsi doi dintre 
jucătorii de bază — A. Scher- 
van și G. Arsene, suspendați 
(pe cite 2 și, respectiv, 4 eta
pe) pentru abateri de la dis
ciplină comise in ultimele două 
etape ale campionatului. Pen
tru aceleași motive nu vor ju
ca : D. Cristian (Dinamo) 2 e- 
tape, C. Manea 3 etape. D. 
Teodorescu 2 etape (ambii de 
ia Progresul), FI. Tăurici (C.N. 
A.S.E.) I etapă, R. Rusu (Vo
ința Cluj-Napoca) 2 etape.

Programul meciurilor : bazi
nul Floreasca : de la ora 17 : 
Progresul — Dinamo (în tur : 
2—13), Rapid — Crișul (7—2) ; 
Cluj-Napoca : Voința — C.N. 
A.S.E. (12—4). Clasamentul îna
intea jocurilor : 1. Crișul 15 p, 
2. Rapid 14 p. 3. Dinamo 11 p, 
4. Voința 9 p, 5. Progresul 3 p, 
6. C.N. A.S.E. 2 p.

FARUL A ȚINUT IN ȘAH PE STEAUA 
PINA ÎN MINUTUL 37!

La Oradea, absenta arbitrilor]! ?) provoacă amlnarea etapei...

CONSTANȚA, 17 (prin tele
fon). In Sala sporturilor din 
localitate, arhiplină cu un pu
blic entuziast, iubitor al jo
cului de baschet, au început 
întrecerile turului al patru
lea al Diviziei masculine „A“, 
grupa valorică 1—6. Rezul
tate :

STEAUA — FARUL CON
STANȚA 76—71 (41—36). For
mația bucureșteană a început 
furtunos meciul, conducîmd 
în min. 3 cu 15—4. Dar, pe 
parcurs (și mai ales în repri
za secundă), jocul s-a echili
brat, constănțenii, bine con
duși de Radu, obținînd egala- 
rea în min. 31. Au urmat al
ternări la conducere, dar din 
min. 37 Steaua s-a desprins 
în învingătoare, datorită și li
nei orientări tactice mai bune 
în fazele de finalizare. Arbitrii 
G. Chiralcu și D. Crăciun au 
avut, firește, o misiune difi
cilă. De menționat că din 
echipa Farul a lipsit unul 
dintre jucătorii de bază — 
Pașca — accidentat. De la 
Steaua s-a remarcat Netoîitz- 
chi, care și-a condus coechi
pierii excelent în repriza a 
doua. Au înscris : Cernat 20, 
Ermurache 14, Căpușan 13, 
Nctolitzchî 14, Oczelak 9, Pîr- 
șu, 2, Opșitaru 2, Cîmpeanu 
2, respectiv Băiceanu 22, Mă- 
năilă 13, Spînu 12, Radu 12, 
Țeglaș 10, Martinaș 2.

I.C.E.D. BUCUREȘTI — 
C.S.U. BRAȘOV 92—73 
(48—39). întîlnirea a început

„(IPA DIN,VIO BRAȘOV" LA B1ATL0N
BlateoniștH și-au disputat, la 

Poiana Brașov, primul concurs 
al sezonului, dotat cu „Cupa Di
namo". Au participat sportivi 
seniori șl juniori. întrecerile au 
avut loc pe distanțele de 7,5 km 
șl 19 km. REZULTATE: 10 km 
seniori: 1. Gh. Gîrnițâ 35:49 (6 
ture penalizare), î. V. Băjenaru 
36:38 (4), 3. VI. Todașcă 7toți de 
la Dinamo Brașov) 36:59 (1); ju

niori: 1. Gh. Berdar (A.S.A.) 
40:50 (2), 2. V. Magda 42:10 (2), 
3. Gh. Sumedrea (ambii de la 
Dinamo) 42:59 (3); 7,5 km, se
niori: 1. Gh. Duca 31:03 (0) 2.
Gh. Gîrniță 31:46 (2), 3. I. Ta- 
maș (toți de la Dinamo) 32:06 
(0); juniori: 1. Gh. Berdar 34:08 
(3), 2. R. Lulea 34:22 (1). 3. P. 
Dobrean (toți A.S.A.) 34:23 (1).
(C. GRUIA — coresp.).

în nota de dominare a bucu- 
reștenilor care conduceau în 
min. 16 cu 37—22. Apoi, bra
șovenii au avut o revenire 
spectaculoasă, datorită căreia 
au izbutit ca în min. 31 să e- 
galeze. Au urmat două minu
te de joc echilibrat, după care 
echipa I.C.E.D., cu Carpen 
(cel mai bun de pe teren) în 
formă excelentă, s-a desprins 
și a cîștigat clar. Au înscris : 
Carpen 26, Voicu 20, Grădiș- 
teanu 19, Petrof 17, Pogonaru 
6, Chircă 4, respectiv Moraru 
20, Flaundra 15, Hegyesi 14* 
Marinescu 12, Kriszbai 10, 
Csender 2. Au arbitrat foarte 
bine M. Aldea și D. Oprea.

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 109—65 
(49—38).

Cornel POPA, coresp.

ORADEA, 17 (prin telefon). 
Miercuri după-amiază, cîteva 
sute de spectatori și echipele 
Universitatea Timișoara,
C.S.U. Sibiu, Urbis București, 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași, 
Universitatea Cluj-Napoca și 
Dinamo Oradea se pregăteau 
pentru meciurile celui de al 
patrulea tur al Diviziei „A“ 
de baschet, grupa valorică 
7—12. Dar, spre stupefacția 
tuturor, arbitrii programați tfu 
s-au prezentat ! După o oră 
de așteptare, timp în care 
E. Iiottya, președintele comi
siei județene de specialitate, 
a făcut demersuri pentru a-i 
folosi pe arbitrii divizionari 
din localitate, s-a primit un 
telefon din partea delegatului 
federal, I. Antonescu, care a 
anunțat că, deoarece arbitrii 
nu s-au putut prezenta la 
timp (! ?), etapa se va disputa 
joi dimineață, începînd de la 
ora 8,30. Pe bună măsură &- 
ceasta amînare a stârnit in
dignarea publicului și a ju
cătorilor. Măsurile de sancțio
nare a celor vinovați se im
pun !

Ilie GHIȘA — coresp.

TURNEE AMICALE INTERNAȚIONALE DE HANDBAL
în aceste zile au avut loc mai 

multe intilniri amicale interna
ționale de handbal masculin și 
feminin, cu participarea atit a 
formațiilor divizionare „A", cit 
și a celor din eșalonul secund.

BACĂU. La turneul disputat 
în Sa’a sporturilor au fost pre
zente formațiile masculine Ști
ința (care a ocupat locul I cu 
6 p), Post Schwerin (R.D. Ger
mană). Dinamo Brașov și 
C.S.M. Borzești. Băcăuanii au 
întrecut cu 33—20 pe Borzești, 
cu 25—22 pe Dinamo și cu

22—16 pe Schwerin. (S. NE- 
NIȚA — coresp.). BAIA MARE. 
Timp de 3 zile a avut loc un 
turneu internațional pentru e- 
chipe feminine. Au fost invi
tate formațiile Egri S.E. și 
Borsodi Banyasz (Ungaria), Hi
drotehnica Constanța și Con
structorul Baia Mare. Au cîș
tigat băimărencele, care au în
trecut cu 28—17 pe Egri S.E. 
și cu 24—18 pe Borsodi. Pe 
locurile următoare ; 2. Hidro
tehnica, 3. Egri S.E. (V. SĂ- 
SĂRANU — coresp.). ORADEA.

Echipa masculină Constructorul 
C.S.U. din localitate a partici
pat Ia mai multe turnee. în 
Iugoslavia, la Skoplje, hand- 
baliștii români au învins cu 
23—20 pe Vardar. cu 30—28 pe 
T.K. Prilep, cu 24—22 selec
ționata Skoplje și au fost ln- 
trecuți cu 25—21 de echipa Ze- 
lesniciar. Orădenii au între
prins apoi un turneu Ia De
brețin (Ungaria) unde au În
trecut in două partide for
mația Dozsa (cu 26—24 și cu 
19—17). (P. LORINCZ — coresp.)

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

In LUNA CADOURILOR, toate magazinele co
merțului de stat sint special aprovizionate pentru 
a vă oferi un bogat șl deosebit sortiment de măr
furi ce pot eonstitui tot atîtea daruri plăcute și 
utile pentru cei ce vă sint dragi. Iată numai 
cîteva exemple :
• PENTRU CEI MICI, jucării mecanizate, 

jocuri tehnico-aplicative și distractiv-educative. ro
chițe, pulovere, jachete, pantaloni, paltoane, ghe
te sau cizme etc. ;
• PENTRU CEI MARI, produse cosmetice și de 

parfumerie românești, medaliate la numeroase 
concursuri internaționale, berete, fulare, 
baticuri, eșarfe, poșete, cordoane, botine și cizme 
moderne, călduroase, realizate din înlocuitori de 
piele, radioreceptoare portabile etc.

Firește, mult mai multe sugestii de cadouri 
pentru cei dragi veți primi vizitînd, in aceste 
zile, magazinele comerțului de stat șl „trecînd în 
revistă" întregul fond de marfă ce vi se oferă.

Nu uitați 1
IN LUNA CADOURILOR, APROVIZIONARE SPE
CIALĂ ȘI MULTIPLE POSIBILITĂȚI DE ALE
GERE A DARURILOR I

IURRCRDOURIIOR
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ANCHETA

DEȘI FĂRĂ „PIESElt GREEE“,
PITEȘTEMI IES DIN

Puțini antrenori au fost, la 
începutul acestei toamne, în 
situația ingrată a lui Florin 
Halagian, antrenorul care, așa, 
peste noapte, — prin plecarea 
lui Dobrin. lovănescu, Doru 
Nicolae. ca și prin retragerea 
lui Ivan II —, și-a văzut sub
țiat efectivul în toate compar
timentele. Nu era vorba, de
sigur, de o pierdere numai 
cantitativă, ci de una calita
tivă, puține, extrem de pu
ține divizionare „A" putîndu-se 
lăuda, la ora aceea, cu un „dis
pecer" de un calibru apropiat

CRIZA DE TIMM,,
rean, Băluță ș.a., primeau gi
rul publicului, antrenorul Ha- 
lagian putea să așeze noi că
rămizi la temelia unei echipe 
în reconstrucție pe ambele pla
nuri : atît din punct de vedere 
al efectivului, cit și al ideii 
de joc ; al unui tablou tactic 
în care rigoarea lua locul cu
lorii, ținînd cont că, acum, a- 
lături de Radu II, nu se 
afla super-clasa, ci 
valiul întruchipat 
și inimosul Kallo, 
mijlocașului actual, 
lor duble. „Pentru
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Bine protejat de coechipierii săi (Stancu și M._ Zamfir, care îl 
flanchează pe Cîrțu), Cristian culege, cu ușurință, balonul. (Fază 
din meciul disputat de piteșteni, la Craiova, in prima etapă 
a turului) Foto : I. MIHAICĂ

ZIARULUI
NOSTRU
(Urmare din pag. I)

3. Iordache, 4. ștefănescu, 5. 
Tălnar.

MARCEL PIGULEA (Chimia 
Rm. Vllcea): 1. M. Răducanu, 2. 
Iordănescu, 3 Beldeanu, 4. Că
mătaru. 5. Cimpeanu n.

MIRCEA LUCESCU (Corvinul 
Hunedoara): 1. M. Răducanu, 2, 
ștefănescu, 3. Iordănescu, 4. 
Klein, S. Țălnar și Cămătaru.

LEONID ANTOHI („Poli" Iași) :
1. M. Răducanu, 2. Iordănescu, 3. 
Iordache, 4. Tălnar, 5. Cămătaru.

GHEORGHE CONSTANTIN
(Steaua): 1. Iordache, 2. M. Ră
ducanu, 3. Șlefănescu, 4 cămă
taru, 5. Cimpeanu II.

ATILA ERD0G1I (A.S.A. Tg. 
Mureș): 1. Iordănescu. 2. Cămă
taru, 3. Iordache, 4. Crișan. 5. M. 
Răducanu.

ION V. IONESCU („Poli" Timi
șoara) : 1. M. Răducanu, 2. Că
mătarii, 3. Ștefănescu. 4. Păltini- 
țan. 5 Moise.

CONSTANTIN ARDELEANU 
(F.C. Olt): 1. Iordănescu. 2. Că
mătaru, 3. Iordănescu, 4. M. Ră
ducanu, 5. Ștefănescu și AI. Ni
colae.

PETRE MOLDOVEANU (Pro- 
gresul-Vuican): 1. M. Răducanu,
2. Cămătaru, 3. Tălnar, 4. Geol- 
gău, 5. Beldeanu.

PETRE I.IBARDI (Jiul): L Ior
dache, 2. Iordănescu, 3. M Rădu
canu, 4. Ștefănescu, 5. Beldeanu.

VIOREL MATEIANU (F.C. Ba
ia Mare): 1. M. Răducanu, 2. Ște
fănescu, 3. Iordache. 4. Xordăncs- 
cu, 5. Beldeanu.

CONSTANTIN CERNAlANU 
(Spartul slud.): 1. Iordănescu. 2. 
Ștefănescu, 3. Iordache. 4. Ti- 
cleanu, 5. Crișan.

CONSTANTIN TEAȘCA (F.C.M. 
Galați): 1. Dobrin, 2. M. Răduca
nu, 3. Tălnar, 4. Tegean. 5. Că
mătaru
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de cel al lui Dobrin, cu un 
mijlocaș bătăios ca lovănescu 
sau cu o aripă de talia lui 
D. Nicolae.

Cum să schimbi, din mers, 
a (nea PIESE GRELE în me
canismul unei echipe fără con
secințe pe tabela de scor ?

Cum să surniontezi handi
capul moral, ivit prin plecarea 
la Tîrgoviște a „idolului din 
Trivale" și agravat de înfrîn- 
gerea, fără drept de apel (scor 
0—2), suferită la Tg. Mureș ?

Și a urmat — vă mai amin
tiți ? — jocul, de la Pitești, cu 
F.C. Baia Mare, un important 
moment psihologic în viața 
cvasi-noii echipe. Rezultatul 
final (memorabil, firește, mai 
ales prin proporțiile Iui, 5—0 
pentru localnici) însemna re
dresarea învingătorului prin 
depășirea panelului critic. 
Proaspeții sosiți la Pitești, 
Kallo, Ignat, Tulpan, Sigmi-

îda Biroului federal

ÎHIPEI NAȚIONALE PENTRU

CLASAMENTUL CONDUCĂ 
TORILOR DE CLUB

CLASAMENTUL 
ANTRENORILOR

(șefilor de secții] 1. M. RADUCANU 66 p
2. Iordănescu 53 p

1. M. RADUCANU 58,5 puncte 3. Ștefănescu 38,5 p
2. Iordănescu 48 puncte 4. Iordache 32 p
3. Iordache 40 puncte 5. Cămătaru 26 p
4. Ștefănescu 32,5 puncte 6. Țălnar 13,5 p
5. Cămătaru 16 puncte 7. Beldeanu 6 P
4. Țălnar 10 puncte 8-9. Cîmpeanu II și Do-brin 5 p
7. G-eolgă u 9 puncte 10-12. Crișan. Țicleanu și
8. Klein 7 puncte Tegean 4 P
9. Cimpeanu II 6 puncte Au mai primit puncte ur

10. Beldeanu 5,5 puncte mătorii jucători: Sameș 3,
Au mai primit 

mătorii jucători: 
Țicleanu 4,5, Sameș, 
Păltinișan și Kallo cite 3, Cri
șan, Al. Nicolae, Bălăci, Lu
cescu și Speria tu cite 2, Giu- 
chici, Cincă, Augustin, Mun- 
teanu II și Naghi cite 1, Mo
raru și Țegean cite 0,5 puncte.

puncte ur-
Dobrin 5, 

Szabo,

CLASAMENTUL CRONICARI 
LOR ZIARULUI NOSTRU

1. iordănescu 72 puncte
2. M. Răducanu 57,5 puncte
3 Ștefănescu 27 puncte
4. Iordache 24,5 puncte
S. Cămătaru 22 puncte
8. Geolgău 17 puncte
7. Beldeanu 12 puncte
8. Tălnar 10,5 puncte
9 Țicleanu S puncte

10. Cîmpeanu II 5,5 puncte
Au mai primit puncte ur-

mâtorii jucători:___ ___ ______ Dobrin 5, 
Tegean 2 p, Dinu, Dembrov- 
schi, Lucescu, Moraru, Radu 
n și Terheș — cite un punct.

Geolgău, Păltinișan si Klein 
cite 2, Moise, Kallo și Naghi 
cite 1, Dinu și Al. Nicolae 
cite 0,5.

In aceste trei clasamente, 
punctajul s-a făcut astfel : 
locul 1—5 p, locul 2—4 p, lo
cul 3—2 p, locul 4—2 p și lo
cul 5—1 p.

CLASAMENTUL GENERAL
1. Marcel RADUCANU 29 P
2. Anghel Iordănescu 28 P
3. Costică Șefănescu 23 P
4. Vasile Iordache 22 P
5. Rodion Cămătaru 18 P
6. Cornel Țălnar 13 P

7-8. Aurică Beldeanu 9 P
Ionel Geolgău 9 P

9. Septimiu Cîmpeanu 5,5 P
10. Michael Klein 3 P
Clasamentul general fosta 

alcătuit prin adiționarea punc
telor din cele trei clasamen
te (conducători, antrenori, 
ziariști), după următorul cri
teriu: locul 1:10 puncte, locul 
2:9 p, locul 3:8 p., ș.a m.d.

RETUR
sediul 

'ului te
le ordi
ne: 1.
gramului 
naționale 
jocurile 
1281, 2. 
consfft-

1 antre-

CU ANGLIA

tan Co- 
R.F., a 

tuit lm- 
Stănescu 
nit să 
pregăti

rea me- 
Jle 1981, 
dl C.M., 
ivoearea 
ăile Fe- 
uperare;

5.I.— 
pentru 

pregăti- 
de pre
ta (me- 
șura fa 
e „A"), 
beta cu 
compa- 
Olandel 

mm vor 
e poar- 
urile de 
spective 

turneu, 
nai Bus-

ține bel meciuri: la ll.IH. (a- 
casă) cu o echipă din R.D. Ger
mană; la 25.III. (acasă), cu se
lecționata Poloniei; la 15.IV. (la 
Copenhaga), cu Danemarca.

Așa cum a rezultat din infor
marea antrenorului federal C. 
Drăgușin, selecționata de tineret 
(care se pregătește șl ea in ve
derea partidei oficiale, de la 29 
aprilie 1981, cu reprezentativa similară - — „ - •-
de, fa 
turneu 
Brazilia 
pentru 
menea, 
chipei de tineret 
jocurile: ll.ni., i 
ră .
lonia-tineret; 8 IV.
ou Bulgaria-tineret; 
Iești), cu selecționata 
UJ1.S.S.

La punctul 2 — concluzii cu 
privire la consfătuirea cu con
ducătorii și antrenorii diviziona
relor ,,A“ — au fost discutate u- 
nele propuneri reieșite din refe
ratele șl discuțiile purtate la 
consfătuire și referitoare la: 
procesul de fastruire-educațlc, 
facepînd de la copil și juniori; 
transferările de jucători, fără 
dezlegare, la echipele de Divizia 
„A"; arbitraje; observatori fe
derali ș.a.

a Angliei) va fatreprln- 
perioada 12.1.—12.H., un 

de mai multe jocuri fa
și Argentina, turneu 

care se poartă, de ase-
tratative. Programul e- 

t mal cuprinde
cu o diviziona-

„A“; 25.m. (deplasare), cu Po- 
(deplasare), 

15.IV. (Plo- 
„B« a

i

de cit, închegarea unui „11" 
competitiv in campionatul nos
tra, conținutul antrenamentelor
— afirma Ilalagian, la recenta 
consfătuire cu antrenorii divi
zionarelor „A“ — a purtat am
prenta concepției de joc. 
centrul atenției 
jocurile cu temă, 
toate elementele 
momente fundamentale 
și de apărare), după cum — 
in scopul realizării unei pre
gătiri fizice ireproșabile — am 
apelat la întregul arsenal de 
metode și mijloace, inclusiv la 
acel „endurance", folosit, fără 
excepție, de echipele mari".

Și, în pofida remanierii for
țate a echipei, rezultatele au 
fost, în linii mari, pe măsura 
eforturilor : locul IV în clasa
ment la jumătatea întrecerii, și 
calificarea în sferturile de fi
nală ale Cupei României. Un 
bilanț remarcabil, obținut prin- 
tr-un joc consistent, generos, 
de atac (a se vedea în acest 
sens și cele 8 puncte, din 8 
posibile, luate „bucureștene- 
lor", Dinamo, Progresul, Spor
tul studențesc, Steaua ; de la 
ultimele două — in condiții de 
deplasare), așa cum rezultă, 
dealtfel, și din numărul golu
rilor înscrise de piteșteni : 30. 
Exact atît cit a reușit și Uni
versitatea Craiova, lidera cla
samentului ! Dar, semnificativ 
pentru ceea ce reprezintă, 
acum, forța ofensivă a lui F.C. 
Argeș — eau mai bine zis pen
tru ceea ce ea intenționează să 
însemne in momentul în care 
munca de reconstrucție va li 
finisată — este faptul că la a- 
ceastă cifră de 30 de goluri au 
contribuit (vezi tabelul alătu
rat) nu numai Radu II, ci și 
noii sosiți Ignat și Kallo, că
răușii din linia a doua.

Se așteaptă, desigur, pentru 
retur, cind integrarea noilor so
siți va fi încheiată, ca și cota 
lor — in beneficiul eficacității
— să crească. Ieșind cu succes 
și din acuta criză de timp, 
F.C. Argeș va putea lucra, pe 
îndelete, în lunga perioadă de 
întrerupere, și pentru îmbună
tățirea jocului în faza de apă
rare, eliminînd, în acest scop, 
intre alte cusururi, orice ten
dință de a forța jocul la of
said. De pe-acum, la un scurt 
pas de podium, echipa piteș- 
teană poate fi, în final, din 
nou o „europeană". Postură 
care-i atrage obligații sporite...

Gheorghe NICOLAESCU

In 
s-au situat 

cupriuzind 
celor două 

(atac

CRONICARII 
ZIARULUI NOSTRU

CONSTANTIN ALEXE: 1. Ior
dănescu, 2. Ștefănescu, 3. M. Ră
ducanu. 4. iordache fi Moraru. 
5. Cămătaru.

IO AN CHIRILA: 1 Iordănescu, 
2. M. Răducanu, 3. Tălnar, 4. 
Geolgău, 5. Lucescu.

ION CUPEN: 1. Iordănescu, 2. 
M. Răducanu, 3. Cămătaru, 4. 
Geolgău, 5. Tegean.

LAURENȚTU DUMITRESCU î L 
Cămătaru, 2. M. Răducanu, 3. 
Geolgău, 4. Iordănescu, 5. Ctm- 
peanu II.

MODESTO FERRARINI: 1. M. 
Răducanu, 2. iordache, 3. Cămă
taru, 4. Iordănescu. 5. Ștcfăncs- 
eu.

CONSTANTIN FIRANESCUî L 
Iordănescu, 2. Ștefănescu, 3. M. 
Răducanu, 4. Cămătaru, 3. Ti- 
cleanu.

EFTIMJE IONESCU: 1. M. Ră- 
ducanu, 2. Iordănescu. 3. Cămă
taru, 4. Geolgău, 5. Iordache fi 
Tălnar.

MIRAI IONESCU: 1. Iordănes
cu, 2. M. Răducanu, 3. Geolgău, 
4. Cîmpeanu II, 5. Tegean.

MIRCEA M. IONESCU: 1. Ior
dănescu, 2. Geolgău, 3. Cîmpea
nu II și M. Răducanu. 4. Cămă
taru, 5. Dinu.

AUREL NEAGU: 1. Iordănescu, 
2. M. Răducanu, 3. Beldeanu, 4, 
Iordache, 5. Terheș.

GHEORGHE NERTEA: 1. Ior
dănescu, 2. M Răducanu, 3. Bel
deanu, 4. Cămătaru. 5. Cîmpea
nu n.

GHEORGHE NICOLAESCU: 1.
Iordănescu, 2. Țicleanu, 3. M. Ră
ducanu, 4. Beldeanu, 5. Ștefă
nescu.

MARIUS POPESCU: 1. Iorda
che, 2. Beldeanu, 3. M. Răduca
nu, 4. Iordănescu, 5. Cămătaru.

STELIAN TRANDAFIRESCU: 1. 
M. Răducanu, 2. Ștefănescu, 3. 
Iordănescu, 4. Dobrin, 5. Tălnar.

MIRCEA TUDORAN: 1. Iordă
nescu, 2. Iordache. 3. Dobrin, 4. 
Tălnar, S. Geolgău.

RADU URZICEANU: 1. Ștefă
nescu, 2. iordache, 3. M. Rădu
canu, < Tălnar, 5. Iordănescu.

ADRIAN VASILESCU: L Ștefă
nescu, 2 Țicleanu. 3. Iordănes
cu, 4. M. Răducanu, 5. Dem- 
brovschl.

POMPILIU VINTILA: 1. Iordă
nescu, 2. Iordache, 3. Ștefănescu, 
4. Tălnar, 5. Radu II.

Așadar. MARCEL RÂDUCANU 
cîștlgă titlul de cel mai bun fot
balist al anului, după o dispută 
strînsă cu coechipierul său de 
la Steaua șl din echipa națională, 
Iordănescu. Pe locul 3. căpita
nul echipei campioane, C. Ștefă
nescu. Acest podium este Intre- 
pit de alți doi internaționali, 
portarul stellst Iordache fi vtr- 
ful cralovean Cămătaru.

M. RADUCANU, preferatul an
trenorilor și al conducătorilor de 
club (al șefilor de secții de 
fotbal) — in clasamentul croni
carilor el se află pe locul 2, după 
Iordănescu — aduce in această 
anchetă ceva din amintirea lui 
Dobrin. în mod paradoxal, nu 
cronicarii — cum era de aștep
tat ci conducătorii și antre
norii l-au ales pe „succesorul"
de suflet al lui Dobrin. Marcel 
Răducanu este un tehnician de
mare finețe, în care imprevizi
bilul joacă un rol determinant,
tăind respirația tribunelor. El 
face parte din categoria rară a
fotbaliștilor care pot conduce 
mai ușor mingea cu ochii în
chiși. Sigur că așteptata lui con
sacrare internațională mai pre
supune o ameliorare a eficacită
ții șl o mai intensă participare 
la joc. Să sperăm că Marcel Ră
ducanu va reuși să treacă, în 
anul care vine, pragul notorie
tății europene. Deocamdată, zia-

rul SPORTUL, participant la an
cheta internațională France Foot
ball, l-a plasat pe locul 5 în cla
samentul celor mai buni jucători 
europeni, tocmai pentru a des
chide o pirtie încă tînărului fot
balist al Stelei, care este sus
ceptibil de ameliorări.

IORDĂNESCU obține un fru
mos loc 2, mai ales pentru a- 
portul lui cu totul remarcabil la 
renașterea echipei naționale. Ior
dănescu a deschis seria celor 4 
goluri românești în partida cu 
Jugoslavia, printr-o magistrală lo
vitură liberă (la care trebuie a- 
dăugate și cele două lovituri de 
la 11 metri), a înscris golul vic
toriei în partida cu Bulgaria, a 
deschis scorul în importanta par
tidă cu Norvegia, și șl-a încheiat 
seria cu unui dintre cele mai 
importante penalty-uri din pal
maresul echipei noastre națio
nale, cel din meciul cu Anglia. 
Dacă mai adăugăm travaliul lui 
de normă tipic internațională, ne 
dăm seama că Iordănescu, „jucă
torul de 90 de minute", poate fi 
considerat un lider de mare efi
cacitate In echipa națională. Să 
notăm că el a avut o primăvară 
mai slabă, dar „palmaresul* 
toamnei nu pune la îndoială le
gitimitatea poziției Iul In clasa
mentul general.

ȘTEFĂNESCU întregește po
diumul. El cîștigd duelul direct 
cu numeroșii internaționali ai e- 
chipei sale de club. Jucător de 
valoare, libero de mare antici
pație. Ștefănescu plătește tribut 
doar faptului că este fundaș, a- 
dică un jucător care atrage mai 
puțin atenția. El este în schimb 
un fost mijlocaș cu o tehnică 
peste necesarul liniei de fund.

IORDACHE, portarul Stelei fi 
al echipei naționale, a avut un 
an foarte bun, care a pus capăt 
veșnicei incertitudini care a fost 
postul de portar, în ultimii ani. 
Tehnician de valoare, înzestrat 
cu o viteză de reacție care infir
mă numărul anilor, Iordache a 
fost apărătorul de buturi care a 
dai încredere întregii echipe, 
reușind parade de mare efect. 
Să sperăm că cl va continua se
ria în anul care vine, deoarece 
jocurile de la Londra, Buda
pesta fi din Elveția abia vin.

CĂMĂTARU, vîrful atletic al 
echipei naționale, a cîștigat, deo
camdată, duelul cu mai rafinații 
săi corespondenți de post. El a 
făcut un meci foarte bun împo
triva Angliei, fapt care a con
tribuit în cea mal mare măsură 
la clasarea Iul pe tin loc ono
rabil. Foarte tînărul Cămătaru 
mai are mari resurse, mai ales 
în direcția ameliorării tehnice, 
adică Intr-un domeniu în care 
depinzi în primul rind de tine 
însuți. Să sperăm că el va înțe
lege că poate deveni un virf de 
talie europeană.

Ce ne spune clasamentul ge
neral ?

• Prezența a 3 jucători de la... 
Steaua in primele 4 locuri este 
o dovadă indirectă a faptului că 
fotbalul nostru nu-și valorifică 
întotdeauna resursele. Dovada ? 
Jocurile cu totul inegale ale e- 
chipei Steaua, cu toate că are în 
formația sa — așa cum se vede 
fi din acest clasament — mai 
mulți jucători de valoare inter
națională.
• Pentru primele cinci locuri, 

ancheta ne oferă un meci între 
Steaua și Universitatea Craiova 
(3—2 pentru Steaua). Acest duel 
confirmă plusul de omogenitate 
a lotului cralovean, dar și fap
tul că Steaua irosește o mare 
parte din potențialul său, dova
dă fi faptul că „ceilalți" jucă
tori ai Stelei nu sînt decît in
ternaționalii Sameș, A. ionescu, 
Tudorel Stoica etc.

• Un singur dinamovist în pri
mele 10 locuri: Cornel Tălnar. 
El ciștigă confruntarea indirectă 
cu internaționalul Crișan, prln- 
tr-o mai mare participare la joc.

> îmbucurătoare, promovarea 
tinerilor jucători Geolgău, Cîm
peanu și Klein în rîndul primi
lor 10 ai anului. Surprinzător e 
faptul că un singur antrenor (P. 
Moldoveanu) s-a gindit la Geol
gău care are mari merite în de
clanșarea reprizei victorioase din 
partida cu Anglia-tineret. Septi- 
mlu Cimpeanu reprezintă o mă
nușă aruncată spre Cămătaru 
»au, din cite am auzit de la Va
lentin Stănescu, o încercare de 
a cupla un înaintaș „tip-tanc^ 
cu unul de finețe.

• Klein face parte, de aseme
nea, din noul val. Să sperăm că 
el va figura cel puțin un an in 
lotul lărgit al echipei naționale.

• Beldeanu revine pe lista 
primilor 10. La aceasta a con
tribuit mult plusul de inventivi
tate pe care l-a adus la echipa 
națională în desfășurările tactice, 
după perioada mai schematică 
căreia îi aparține Boldni.

• Iată cum arată o echipă na
țională prin prisma voturilor 
„scrutinului" nostru:

IORDACHE — ?, GEOLGĂU, 
ȘTEFĂNESCU, ? — BELDEANU, 
IORDĂNESCU, KLEIN — ȚĂL- 
NAR, CĂMĂTARU, M. RĂDU
CANU.

Această echipă confirmă — 
dacă mai era nevoie — că pos
turile fundașilor laterali sînt ne
sigure, deficitare. Plasarea lui 
Geolgău în linia de fund, forța
tă desigur, nu face decît să sub
linieze declinul stoperului da 
marcaj ți polivalența jucătorului 
cralovean. Absența lui Cimpea
nu din echipa-etalon ar putea fi 
un stimulent pentru jucătorul 
clujean și, eventual, un mod de 
« regfndi legăturile tactice ale 
viitoarei echipe naționale.

ZI FEBRUARIE - STĂRI ÎN RETURUL CAMPIONATULUI
• DATELE 1NCEPEBH RETU

RULUI CAMPIONATULUI DIVI
ZIILOR A, B, C ȘI JUNIORI RE
PUBLICANE F.R.F., prin comi
sia de competiții, a definitivat 
datele de începere a returului 
Diviziilor A, B, C și juniori re
publicani, de disputare a sfertu
rilor de finală ale „Cupei Româ
niei", ca și reprogramarea unor 
meciuri amînate din sezonul de 
toamnă. Astfel, campionatul Di
viziei A se va relua Ia 21 fe
bruarie, iar cel al Diviziei B va 
lua startul la S martie, dată la 
care vor intra in competiție și 
juniorii republicani I. Returul 
campionatului Diviziei C, și cel 
al juniorilor II va începe la 15 
martie. In ziua dc 4 martie se 
vor disputa meciurile din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
României" Meciul Jiul — F.C. 
Baia Mare, am in at din etapa a 
17-a, a fost reprogramat la 18 
februarie. De asemenea, au fost 
reprogramate pentru la primă

vară următoarele meciuri: Mine
rul Lupeni — Minerul Anina (Di
vizia B), la 4 martie și C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — CJ.B. 
Craiova, Sticla Arieșul Turda — 
Construcții Sibiu, Minerul Paro- 
șeni — Unirea Alba lulia și Me
talul Rădăuți — Nicolina Iași 
(Divizia C), la 1 martie. Jocurile 
etapei a XTV-a a Diviziei C se 
vor disputa la 8 martie, iar me
ciurile etapei a XiV-a a seriilor 
1, 2, 6 și 7 ale campionatului 
juniorilor republicani I vor avea 
loc la 1 martie.

• UN NOU CURS DE ARBI
TRI PENTRU FOȘTII JUCĂTORI. 
C.M.E.F.S. București organizează 
un nou curs de arbitri pentru 
foștii jucători de performanță 
care nu au depășit vîrsta de 3Q 
de ani. înscrierile se pot face 
zilnic, pînă la data de 6 ianua
rie 1981 (între orele 16,30—18,30), 
la sediul C.M.E F.S., din strada 
Biserica Amzei nr. C



In slcrturilc £c iina’.â ak Cupei cupelor la handbal masculin
1

H.C. MINABR BAIA
Ieri a avut loc la sediul 

F.I.H. din Basel tragerea la 
sorți a sferturilor de finală 
dur Cupele eurooene la hand
bal. Reprezentanta noastră, 
H.C MINAUR BAIA MARE, 
va juca cu Ț.S.K.A. SOFIA, 
datele de disputare a meciuri
lor fiind intre 12 și 18 ianuarie 
1981 (la Baia Mare) — tur și 
între 19—25 ianuarie 1981 (la 
Sofia) — retur.

Iată acum întregul tablou al 
sferturilor de finală :

Cupa cupelor (masculin) : 
H.C. Minaur — Ț.S.K.A. Sofia, 
TUS Nettelstadt — Calpisa Ali
cante, Atletico Madrid — Em- 
por Rostock, Metalloplastica 
Sabac — Elektromos Buda
pesta ;

CLASAMENTELE ANULUI 1980
• Cea mai bună sportivă din

R. D. Germană pe anul 1980 a 
fost desemnată gimnasta Maxi 
Gnauck (10 ani), campioană o- 
limpică în proba de paralele 
la Jocurile Olimpice de la 
Moscova. în clasamentul mas
culin, pe primul loc s-a situat 
dublul campion olimpic la ma
raton Waldemar Cierpinskl, 
iar titlul de cea mai bună e- 
chipă masculină a fost atri
buit selecționatei de handbal, 
medaliată cu aur la J.O de la 
Moscova.

0 Federația de tenis a
S. U.A. a alcătuit clasamentul 
celor mai bune jucătoare pe 
anul 1980. Primul loc a fost 
atribuit tinerei Tracy Austin, 
urmată de Chris Evert-Lloyd. 
Cunoscuta jucătoare Biilie-Jean

Prima cursă din actuala edi
ție a . Cupei Mondiale" la schi- 
fond, disputată la sfîrșitul săp- 
tăminii trecute la Davos, a 
fost cîștigată de sovieticul Ev- 
gheni Bcliacv (în fotografie), 
care a acoperit cei 15 km ai 
distantei în 40:54.25.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

TELEX ® TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX
BASCHET 0 In sferturile de 

finală ale „Cupei cupelor" la 
masculin, echipa italiană Cantu 
a învins cu 99—81 (47—41) for
mația iugoslavă Clbona Zagreb. 
0 La Belgrad, în „Cupa Koracl", 
echipa locală Partizan a întrecut 
cu 104—87 (46—38) formația spa
niolă Juventud Badalona.

FOTBAL 0 Selecționata Elve
ției și-a început turneul in A- 
merica de Sud jucînd la Cordo
ba cu reprezentativa Argentinei, 
deținătoarea titlului de campioa
nă mondială. La capătul unul 
meci în care s-au dovedit supe
riori în toate compartimentele, 
fotbaliștii argentinieni au obținut 
o victorie netă, cu scorul de 5—0 
(4—0). prin golurile înscrise de 
Dlaz (min. 4). Luque (min. 9 și 
min. 41), Maradona (min. 44) și 
Passarella (min 78, din lovitură 
de la 11 m). 0 In med restan
ță din. campionatul vest-german, 
S.v. Hamburg a învins cu sco
rul de 4—1 formația Miinchen 
1860. In urma acestei victorii, e- 
chipa S.V. Hamburg ocupă pri
mul loc în clasamentul turului 
campionatului, cu 28 puncte din 
17 jocuri disputate. Pe locurile 
următoare se află Bayern Miin
chen — 27 p și F.c. Kaiserslau
tern — 23 p. 0 In continuarea 
turneului pe care-1 întreprinde în 
Laos, echipa sovietică Zaria Vo- 
roșilovgrad a jucat la Vientiane 
cu o selecționată a cluburilor lo
cale. în fața căreia a cîștigat cu 
scorul de 8—2 (5—0).

HOCHEI 0 In cel de-al doilea 
meci din cadrul turneului inter
național de la Moscova, selec
ționata U.R.S.S. a învins cu sco
rul de 10—0 (3—0, 1—0, 6—0) for
mația Finlandei. Punctele au 
fost marcate de Șallmov, Goli
kov, Makarov (cite 2), Billaletdi- 
nov, Malțev, Drozdețki șl Șepelev.

SCRIMA 0 Competiția interna
țională de spadă desfășurată la 
Gdansk a fost cîștlgată de selec
ționata U.R.S S„ care a întrecut

MADE-Ț.S.K.A. SOFIA
Cupa campionilor europeni 

(masculin) : Vikingur Reykja
vik — Lugi Lund, Ț.S.K.A. 
Moscova — T.V. Grosswallstadt, 

• Dukla Praga — S. C. Magde
burg, H.C. Barcelona — Ko- 
linska Slovan Ljubljana ;

Cupa campionilor europeni 
(feminin) : Osijek — Hypo 

' Bank Sudstadt, Iskra Parti- 
zanske — VIF Dimitrov, Spar
tak Kiev — Ruch Chorzow, 
I. L. Skogn — Radnicki Bel
grad ;

Cupa cupelor (feminin): Vor- 
wărtz Frankfurt — Spartakus 
Budapesta, . Irsta Văsteras — 
P.L.M. Conflans, Aiai Tranbjerg 
— Bane Sekuulnic Sombor, 
Sportist Kremikovtzi — Entiuș 
Sew.

King a ocupat locul 5 în acest 
clasament.

• în urma unei anchete în
treprinsă în rlndul ziariștilor, 
titlul de cel mai bun sportiv 
din Cehoslovacia pe anul 1980 
a fost atribuit halterofilului 
Otto Zaremba, campion olimpic 
la cat. 100 kg. Pe locul doi, In 
acest clasament a fost desem
nat cunoscutul tenisman Ivan 
Lendl.

PE PISTELE
DE GHEAȚĂ

MÎ1NCHEN, 17 (Agerpres). — 
Pe pista de la Inzell (R. F. 
Germania) a luat sfîrșit un nou 
concurs internațional de pati
naj viteză, pentru sprinteri. în
trecerea feminină a fost cîștl
gată de Christa Rothenburger 
(R. D. Germană), cu 174,395 
puncte urmată de Erwina Rys 
(Polonia) — 175,980 puncte. In 
competiția masculină, pe pri
mul loc s-a situat olandezul 
Miel Govaert — 158,175 puncte, 
secundat de " Roland Vetter 
(R.D. Germană) — 158,220
puncte.

Cîteva rezultate tehnice : 500 
m femei — Christa Rothenbur- 
ger 42,75 ; 500 m bărbați — De 
Boer (Olanda) 39,37 ; 1 000 m
bărbați — Jan Carlberg (Sue
dia) — 1:18,7J.

nUGBYȘTII SCOȚIENI VOP EVOLUA ÎN NOUA ZEELANDA
Anul viitor, selecționata de 

rugby a Scoției va întreprinde 
un turneu de 8 meciuri In 
Noua Zeelandă. Rugbyștii sco
țieni vor evolua între 27 mai 
și 20 iunie la King County, 
Wellington Canterbury, Auck
land și alte orașe. în cursul 
acestui turneu, echipa Scoției 
va întîlni de două ori selec
ționata Noii Zeelande. Jocu-

în finală cu 9—2 formația poloneză 
A.Z.S. Wroclaw.

TENIS 0 In optimile de finală 
ale competiției Internaționale pe 
echipe pentru juniori „Cupa Suns
hine". care se desfășoară la Del
ray Beach (Florida), selecționata 
Cehoslovaciei a întrecut cu 2—0 e- 
chipa Argentinei, Alte rezultate: 
Spania — Austria 2—0; Italia — 
Mexic 2—0; Suedia — Danemarca
2— 0; Iugoslavia — Irlanda 2—0. 0
Primele partide din turneul fe
minin de la Tucson (Arizona): 
Tracy Austin — Marta Fernandez 
6—1, 6—2; Stacy Margolin — Sheila 
McInerney 6—2. 6—4; Barbara Jor
dan — Shanon Gorden 3—6, 7—6. 
6—4; Mona Guerrant — Bunny 
Bruning 5—7. 6—4. 6—0 0 In
.,16"-imile turneului interna
țional care are loc la 
Sofia pe teren acoperit jucătorul 
român A. Dîrzu l-a învins cu
3— 6, 6—2, 6—4 pe elvețianul Pas-
cier. Alte rezultate mal impor
tante : Svensson (Suedia) — Piltz 
(Austria) 4—6, 6—3 ; Stadler
(Elveția) — Lewis (Anglia) 7—6, 
3—6, 7—6 ; Hutka (Cehoslovacia) 
— Barr (S.U.A.) 7—6, 6—4.

TENIS DE MASA 0 La Praga, 
în campionatele Cehoslovaciei, pro
ba masculină a revenit lui Mi
lan Orlovski, care l-a întrecut 
în finală cu 3—0 pe Dvoracek. 
In finala probei feminine, Hra- 
chova a dispus cu 3—1 de Pell- 
kanova.

VOLEI « Rezultate înregis
trate în cupele europene Inter- 
cluburi: C.C.E., masculin: Hon- 
ved Budapesta — Ț.S.K.A. Mos
cova 1—3, Real Madrid — Eczaeî- 
basl Istanbul 3—1 ; feminin: Lev- 
ski Spartak Sofia — U.S.C. Minis
ter 3—0, Slavia Bratislava — A- 
lidea Catania 3—0, Traktor 
Schwerin — M.I.M.S.E. Buda
pesta 3—1; „Cupa cupelor", femi
nin: T-S.K.A. Sofia — Dynamo 
Berlin 3—0, Ujpesti Dozsa Buda
pesta — C.S.M. Clamart (Franța) 
3—0.

în anul 1980, proba de pistol 
viteză nu a înregistiat pro
grese spectaculoase. E adevă
rat, că, sub aspect cifric, eve
nimentul sezonului a fost per
formanța maximă — 600 din 
600 posibile — reușită de către 
sovieticul A. Kuzmin. Dar, 
încă două țări se mîndresc cu 
recorduri naționale similare : 
România, din 1976 (C. Ion) și 
R.F. Germania, din 1979 (N.
Weissemberger). Poate fi luată

Corneliu Ion, trăgătorul cu 
nerv de oțel și braț d® piatră... 
insă în considerație lărgirea 
ariei de performeri care au la 
activ, cite o dată, cifra recor
dului ultim. Nici nume noi 
n-au apărut. Și era normal, de 
vreme ce, în anul olimpic, ni
meni nu riscă pe mina unui 
trăgător tînăr și neexperimen
tat, fie el chiar foarte talentat. 
Fiecare federație preferă să-și 
pregătească în liniște „surpri
zele" viitorului.

Elementul-surpriză a venit 
insă din altă parte, iar autorii 
lui au fost țintașii români : la 
J.O. nu s-a cîștigat cu cifre 
mari ! Pină în momentul Olim
piadei, atît Ion cit și Stan au 
rămas „în umbră", fără a fi 
realizat cifre de fruntea topu
lui mondial al anului. în 
schimb ei au avut tăria și ca
pacitatea să nu coboare sub 
media întregului lor sezon, 

rile se vor desfășura la 13 Iu
nie în orașul Dunedon și, res
pectiv, 20 iunie la Auckland.

PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL FINAL AL C. M. DE FOTBAL. 1982
MADRID, 17 (Agerpres). — Co

respondentul sportiv al agenției 
„E.F.E." relatează despre pregăti
rile care se fac în vederea tur
neului final al campionatului 
mondial de fotbal, turneu ce se 
va desfășura într-o formulă nouă, 
cu participarea 24 de echipe, în
tre 13 iunie și 11 iulie 1982 în 
Spania.

încă din toamna acestui an au 
început lucrările de reamenajare 
și modernizare la 7 din cele 17 
stadioane ce vor găzdui meciuri
le. Se pare că singurul stadion 
care nu are nevoie de reamena- 
jări este cel al clubului Atle
tico Madrid, unde se vor disputa 
trei partide din preliminarii. S-a 
stabilit ca Centrul de presă să 
fie amenajat la Palatul Congre
selor, unde se desfășoară în pre
zent lucrările reuniunii de la 

FOTBALUL — SHOW Șl REGULAMENTUL DE JOC
Iată că soccerul american, despre ale cărui 

progrese din toate punctele de vedere (tehnic, 
tactic, al numărului de spectatori, al practi- 
canților și, nu în cele din urmă, al încasărilor) 
s-a scris foarte mull, revine în actualitate da
torită unei telegrame care glăsulește astfel: 
„Comitetul executiv al F.I.F.A. a acordat un 
răgaz de 90 de zile federației nord-americane 
de fotbal pentru ca aceasta să respecte regu
lamentul de joc al F.I.F.A., în caz contrar fiind 
pasibilă de sancțiuni, mergînd plnă la exclu
dere**

Scurt șl cuprinzător.
Așadar, una dintre cele mal puternice — în 

clipa de față — federații din lume, care gu
vernează un soccer (nu zicem fotbal pentru ca 
să nu se confunde cu fotbalul-american) în 
plin boom, este în pericol de a fi sancționată 
pentru că nu respectă cele 17 legi din unanim 
acceptatul regulament de joc, cel folosit în 144 
din cele 145 de federații naționale afiliate la 
F.I.F.A.

Știm, voci care au cerut modificarea regula
mentului (mărirea porților pentru a crește nu
mărul de goluri marcate, desființarea ofsaidu
lui etc.) au existat și există și acum. S-au fă
cut chiar și experimente (vezi turneele de 
juniori de la Cannes, fn care s-au folosit pro
punerile făcute la ..mesele rotunde" de la 
Monte Carlo, ca : eliminarea temporară a jucă
torilor, înlocuirea repunerii în joc cu mîna a

balonului, reminiscență a rugbyului, printr-o 
lovitură cu piciorul etc.). Dar toate au rămas 
deziderate pentru că International Board, sin
gurul organ care poate aproba modificările re- 
guiamenulul, ori nici nu le-a luat în discuție, 
ori nu le-a aprobat. Și fotbalul a rămas cel pe 
care îl știm.

în schimb, U.S.S.F. (United States Soccer Fe
deration), adică federația nord-americană, a in
trodus cu de la sine putere e serie de modifi
cări pentru a face fotbalul ,.mai frumos". ,,mai 
spectaculos", pentru a-1 transforma într-un 
show.

Și astfel au apărut — lăsînd la o parte spec
tacolele de revistă care preced meciurile — îm
părțirea celor 90 de minute, în afara celor două 
reprize prevăzute de regulament. în șase mini 
reprize de cite 15 minute, cu pauze între ele 
folosite pentru a se face reclamă (inclusiv la 
T.V.), cu oprirea jocului după flecare gol mar
cat tot pentru a se face reclamă, cu trasarea 
unei „linii a ofsaidului" la 35 m de fiecare 
poartă, numai de la aceste linii aplicîndu-se 
legea ofsaidului etc., etc Așadar, prevederi în 
contradicție cu regulamentul, care au îndreptă
țit F.I.F.A. să ceară U.S.S.F. alinierea sa în 
rîndul celorlalte 144 de federații naționale. Pen
tru că jocul poate fi un spectacol, nu însă și 
regulamentul...

Mircea TUDORAN

performanță foarte dificilă, 
care n-a fost la îndemina ce
lor recomandați mai călduros 
decît românii de rezultatele an
terioare. . Iată dealtfel, de
monstrația : C. Ion : 596 p, la 
J.O. fată de 595,88 p, media 
lui 1980 ; M. Stan : 595 față de 
595,14 ; în schimb, V. Turla : 
595 față de 596,1 ; A. Kuzmin : 
595 față de 596,2. Neavizații ar 
putea reproșa că diferențele 
sînt atît de mici, incit pot de
veni nesemnificative. Să sub
liniem însă că, în momentul 
de față, ta stadiul foarte înalt 
al performanțelor la pistol vi
teză, și ta condițiile., aglome
rației de trăgători de înaltă 
clasă, existenți în lume un 
punct diferență înseamnă ex
trem de mult, ca și în gim
nastică, de pildă, unde o ze
cime, sau o sutime chiar, pot 
aduce sau pierde un titlu 
olimpic...

Iată, așadar, paradoxul (apa
rent) al anului 1980 ta pistolul 
viteză : ierarhia mondială este 
alcătuită pe baza unor cifre 
aflate ta apropierea maximu-

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Bulgaria -------------  OLIMPICII AU ÎNCEPUT SA CREASCA

Săptămînalul bulgar „Sport" 
publică o serie de date statis
tice din care rezultă că intre 
edițiile Jocurilor Olimpice ds 
la Montreal și Moscova, înăl
țimea concurenților a înregis
trat diferențe sensibile. Se 
știe că talia înaltă favorizează 
pe practicanții unor sporturi ca 
baschetul, voleiul sau chiar 
handbalul. înălțimea poate 
dezavantaja însă pe gimnaști. 
Teoria corespunde și practicii, 
deoarece media Înălțimii a cres
cut la jucătorii de baschet cu 
0,2 cm la femei și 2,5 om la 
bărbați. Un baschetbalist mij
lociu are azi 2 m, iar o bas- 
chetbalistă 1.826 m. La volei, 
creșterea este și mai spectacu
lară : 4,4 cm la fete și 4 cm
R. D. Germană

S-a constatat că muzica îm
bunătățește ta bună măsură ac
tivitățile umane. Motiv pentru 
care de curînd a avut loc o 
încercare de introducere a a- 
companiamentului muzical și 
în alergările pe distanțe lungi. 
La Leipzig (R. D. Gerțnană) s-a 
desfășurat recent o probă de 
cros, la startul căreia au luat 
parte 190 de concurenți. Ma
șini cu difuzoare au însoțit tot 
timpul pe sportivi, transmițtad 
alternativ muzică ușoară și pie
se ritmate din repertoriul cla
sic. Proba a fost cîștlgată de 
Karl-Heinz Baumbach. fost

Madrid a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa. Situat în apropierea stadio
nului „Bernabeu", Centrul de pre
să va fi legat direct cu e pasa
relă de stadion. Tot aici, la 6 
ianuarie 1982, va avea loc tra
gerea la sorți a grupelor preli
minare.

ta altă ordine de idei se anunță 
că cele două echipe calificate 
direct — Argentina (deținătoarea 
titlului mondial) șl Spania (țara 
gazdă a competiției) — șl-au expri
mat preferința pentru orașele 
unde vor să-și dispute jocurile 
din cadrul grupelor. După meciul 
de deschidere a campionatului, 
programat la Barcelona, selecțio
nata Argentinei va juca la Ali
cante, Iar formația Spaniei va e- 
volua la Valencia.

TOP ’80 PSSTOL VITEZA’)
1. A.KUZMIN (U.R.S S ) 600
2. R. Ferraris (italia) 599
3. A. Franke (R.D.G.) 599
4. A Reininger (R.F.G.) 599
5. V. Turla (U.R.S.S.) 593
6. A. Snesko (U.R.S.S.) 593
7. M. Stan (România) 597
8. I. Pusîrev (U.R.S.S.) 597
9. C. Ion (România) 597

10. V. Torșin (U.R.S.S.) 597
11. Volorceanski (U.R.S.S.) 597
12. G. Ivanenko (U.R.S.S.) 597 

•) La rezultate egale s-a
luat în considerație conse- 
cuția performanțelor.

mului posibil. în vreme ce lau
rii olimpici, atît de prețioși, au 
revenit celor care au știut să 
nu coboare sub media lor obiș
nuită. Altfel spus, celor care 
au rezistat mai bine acestui 
adversar nemilos, care nu ad
mite eroarea și care se cheamă 
stress-ul de concurs Corneliu 
Ion, prin victoria în memora
bilul său baraj în 3, s-a arătat 
a fi un model al acestui gen 
de performer modern in tir.

Radu TIMOFTE

la băieți. Handbalul înregistrea
ză neîncetat sporuri de talie a 
jucătorilor, atingînd la nivel 
olimpic înălțimi medii de 1,782 
m la fete și 1,848 m la băieți, 
cu creșteri în jur de 4 cm ta 
decursul ultimilor 4 ani.

Gimnastica feminină înregis
trează, dimpotrivă, scăderi noi* 
tabile. între Montreal șl Mr 
cova. talia gimnastelor a scă
zut cu 4,3 cm, iar o concurentă 
olimpică are azi o înălțime me
die de 1,492 m față de 1,536 m 
cît avea la precedenta ediție.

în concluzie, revista bulgară 
de specialitate recomandă fo
rurilor de resort, ca în acțiunea 
de depistare și selecție a vi
itorilor sportivi de performanță 
să se tină cont de aceste date.

CROSUL CU MUZICA
campion al țării la maraton, 
care s-a dovedit cel mai re
ceptiv la experimentul dat. Nu 
numai el, însă, ci toți concu- 
rențll au declarat că monotonia 
curselor lungi este atenuată ta 
mare măsură cu ajutorul mu
zicii. Majoritatea preferă o 
muzică veselă, dar nu excesiv 
de ritmată, deoarece o aseme
nea partitură i-ar scoate din 
tempo-ul cursei și ar acționa 
prea puternic asupra tony-'lul 
nervos.

C.F. BARCELONA ÎNVINGE 
0 SELECȚIONATA MONDIALA

MADRID, 17 (Agerpres). — Pes
te 90 000 de spectatori au urmă
rit la Barcelona meciul de fot
bal dintre echipa C.F. Barcelona 
și o selecționată mondială, meci 
ale cărui încasări au fost aloca
te Fondului Națiunilor Unite 
pentru copii (UNICEF). Fotbaliș
tii spanioli au obținut victoria 
cu scorul de 3—2 (1—0), prin go
lurile înscrise de Simonsen, 
Schuster și Martinez. Punctele 
selecționatei au fost marcate de 
mexicanul Hugo Sanchez și vest- 
germânui Rainer Bonhof.

Selecționata mondială a înce
put jocul în următoarea forma
ție: Pantelici — Brandts, Pezzey, 
Bonhof, Gordillo, Cruyff, Platini, 
H. Miiller, Rummenigge, China- 
glia, Blohin. In repriza secundă 
au mai jucat Arconada, Sanchez, 
Halilhodzici șl Cea Bum.


