
LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIDNALE

Joi, 18 decembrie, au fost 
reluate în plen lucrările sesiu
nii a doua a celei de a opta 
legislaturi a Marii Adunări Na- 
ționale.

Deputății și invitații au salu
tat cu îndelungi și puternice 
aplauze sosirea în rotonda Ma
rii Adunări Naționale a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului.

împreună eu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lojile oficia
le au luat Ioc tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Lina Ciobanu, 
Nicolae Constantin, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Janos 
Fazckas, Ludovic Fazekas, Cor
nelia Filipaș, Alexandrina Găi
nușe, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu. Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Gheor
ghe Rădulescu, Leonle Răutu, 
Anela Spornic, Virgil Trofin.

în sală se aflau, de aseme
nea, membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C, 
al P.C.R., membri ai Consiliu
lui de Stat.

La lucrările sesiunii partici
pă, în calitate de invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de 
masă și obștești, personalități 
ale vieții noastre științifice, 
culturale și artistice, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, precum și corespondenți 
ai presei străine.

Tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Aduuări Na
ționale, a deschis ședința înal
tului for legislativ al Republi
cii Socialiste România.

S-a păstrat un moment de 
reculegere în memoria deputa
tului Anghel Dumitru, decedat 
în perioada care a trecut de 
la precedenta ședință a actua
lei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale.

La propunerea Biroului Ma
rii Adunări Naționale, depută
ții au adoptat în unanimitate 
următoarea ordine de zi :

1. Validarea alegerii unor de- 
putați în Marea Adunare Na
țională și depunerea jurămîn- 
tului de credință și devotament 
față de Republica Socialistă 
România ;

2. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de stat pe 
anul 1981 ;

3. Proiectul legii investițiilor ;
4. Proiectul de lege privind 

actualizarea și îmbunătățirea co
relării, pe principii economice, 
a prețurilor de producție și de 
livrare a produselor către uni
tățile socialiste, precum și a 
prețurilor de producție, de con
tractare și de achiziții în agri
cultură ;

5. Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Le-

în campionatul masculin de volei

STEAUA-SILVANIA ȘIMLEU SILVANIEI 3-1, DAR NUMAI ATÎT!
După trei victorii consecuti

ve in campionat, Silvania Șim- 
lcu Silvanlel se părea a fi un 
partener valoros și util de în
trecere pentru. Steaua înaintea 
meciului retur al acesteia din 
„Cupa cupelor" care va avea 
loc duminică, la Atena, cu 
echipa Panathinaikos. Desfășu
rată într-un anonimat aproape 
total, partida care se anunța 

Pop (7), urmărit atent de Ion (3) și Spînu atacă decisiv peste 
blocajul defectuos al echipei Silvania (Popa — primul din dreap

ta la blocaj)

gii nr. 14/1971 cu privire la 
gospodărirea fondurilor fixe, 
resurselor materiale și aprovi
zionarea tehnico-materială ;

6. Proiectul de lege pentru 
întărirea autoconducerii munci
torești și autogestiunii econo- 
mico-financiare și valutare în 
activitatea de comerț exterior și 
cooperare economică internațio-

*
7. Proiectul de lege privind 

constituirea, repartizarea și fo
losirea Pe județe a resurselor 
pentru aprovizionarea popu
lației cu carne, lapte, legume 
și fructe :

8. Raportul cu privire la în
cheierea acțiunii de majorare a 
retribuțiilor, pensiilor, alocații
lor de stal pentru copii și a 
ailor venituri ;

9. Raportul cu privire la 
aprovizionarea populației pe 
trimestrul IV —1980 și semes
trul 1/1981 ;

10. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

La primul punct de pe ordi
nea de zi, deputății au votat în 
unanimitate validarea alegerii 
ca deputați a tovarășilor Ion 
Lăncrănjan, în. circumscripția 
electorală nr. 5 Drăcșănei, ju
dețul Teleorman, și Dezîderiu 
Szllagyi în circumscripția elec
torală nr. 1 Baia Mare — Nord, 
care au depus apoi jurămintul 
de credință și devotament față 
de Republica Socialistă Româ
nia.

Pe marginea proiectelor de 
legi aflate pe ordinea de zi a 
sesiunii, au fOSt prezentate ex
puneri și rapoarte ale comisii
lor permanente ale M.A.N., au 
avut loc dezbateri, in urma că
rora Marea Adunare Națională 
a adoptat în unanimitate : Le
gea pentru adoptarea Bugetului 
de stat pe anul 1981, Legea in
vestițiilor, Legea privind ac
tualizarea și îmbunătățirea co
relării, pe principii economice, 
a prețurilor de producție și de 
livrare a produselor către uni
tățile socialiste, precum și a 
prețurilor de producție de con
tractare și de achiziție în agri
cultură, Legea pentru modifi
carea și completarea Legii nr. 
14/1971 cu privire la gospodări
rea fondurilor fixe, resurselor 
materiale și aprovizionarea teh
nico-materială.

Au fost prezentate apoi Marii 
Adunări Naționale expunerea 
asupra proiectului de lege pen
tru întărirea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii e- 
conomico-flnanciare și valutare 
în activitatea de comerț exte
rior și cooperare economică in
ternațională și raportul comi
siilor permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, care au avi
zat favorabil proiectul de lege 
supus spre dezbatere și apro
bare.

Lucrările sesiunii continuă.

un bun prilej de confirmări 
pentru ambele formații n-a 
corespuns așteptărilor ; ea s-a 
dovedit a fi un șir, cam lung, 
de inexactități, preluări greși
te, servicii Ia întînjplare. Pu
ține au fost fazele de volei au
tentic. Indisponibilitățile lui 
Mina, Geană din echipa Steaua, 
și pe parcursul jocului acci
dentarea lui Chifu, ,nu scuză
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După derbyul poloiștilor disputat ieri in Capitală

CRIȘUL ORADEA («cur#) RĂMÎNE LIDER PINĂ ANUL VIITOR...

Atac al feroviarilor la poarta orădeană. Horia^Niță, „omul de 
gol“ al rapidiștilor va șuta, dar Vasile Ungureanu, excelent in 

defensivă, va bloca î'Qto : Vasile BAGEAC

Nici nu se putea un final 
mai reușit pentru „runda" a 
doua a campionatului de polo, 
început cu o lună în urmă și 
care se va încheia în luna mai 
a anului viitor. Ultima etapă a 
programat chiar în piscina Flo- 
reasca din Capitală, din nou 
arhiplină, întrecerea dintre 
cele două formații aflate in 
fruntea clasamentului, Crișul 
Oradea și Rapid București. A 
fost un joc aspru, tăios. în care 
jucătorii ambelor echipe nu 
și-au menajat de loc forțele. 
Oaspeții în special au făcut e- 
forturi deosebite pentru a-și 
supune adversarii la un pre
sing continuu și, datorită unei 
pregătiri fizice superioare, au 
reușit să-i' țină pe rapid iști la 
distanță. Și bucureștenii au 
încercat, în primele reprize, să 
se „lipească" de atacanții ad- 
verși, dar pe măsură ce timpul 
trecea și tinerii lor continuau 
să rămînă pe bancă, forțele 
„senatorilor" din apă au scăzut 
vizibil. Rapid revenind la tra- 
diționala-i zonă. Acest joc 
— din ambele părți — mai pu
țin spectaculos, dar totuși 
eficace, i-a obligat pe arbitri 
să intervină foarte des, aceștia 
(R, Nichita și V. Medianii) ne
reușind însă mereu să fie 
pe fază.

cu nimic comportarea modestă 
a acestei echipe, care a cîști- 
gat în final cu 3—1 (11, —12, 
3, 13). A fost de fapt victoria 
forței de atac superioare a ste- 
liștilor. De partea cea’altă am 
văzut cîteva încercări reușite de 
joc combinativ, dar numai pasele 
bune ale lui Mășcășan și ata
curile lui Bâroiu și ale tînă- 
rului Popa s-au dovedit insu
ficiente pentru un rezultat fa
vorabil al echipei din Șimleu. 
Arbitrii D. Dobrescu (Ploiești) 
și M. Zelinschi (Buc.) au con
dus bine.

Mihail VESA

ECHIPA ROMÂNIEI - IN GRUPA C A CALIFICĂRILOR
PENTRU C.E. DE BASCHET (f)

Pentru stabilirea celor 12 e- 
chipe care vor lua parte la 
campionatul european de bas
chet feminin din anul 1981 
(Italia, 10—20 septembrie). în 
lunile aprilie și mai (la date 
care vor fi stabilite peste pu
țină vreme) vor avea loc pa
tru turnee de calificare, ur- 
mînd ca din fiecare grupă să 
se califice primele două cla
sate. Aceste opt selecționate se 
vor a'ătura celorlalte patru 
(U.R.S.S., Polonia, Iugoslavia

Scorul a fost deschis de Ho
ri» Nițâ, care a speculat 
prompt o greșeală de plasa
ment a apărătorilor adverși. 
Crișul a egalat prin Ungurea
nu (la „om în plus") : 1—1. Și 
din nou avantaj pentru gazde ; 
la o situație de superioritate, 
Miță marchează cu ușurință. 
Avantaj de scurtă durată, pen
tru că Ivan Fejer 11 imită 
(2—2) la o fază asemănătoare.

Duminică, la Brașov:
„CUPĂ^CÂRPAȚr 

LA GIMNASTICĂ RITMICĂ-MODERNĂ, 
ULTIMUL CONCURS AL SEZONULUI

Iată că activitatea de gimnas
tică continuă pînă aproape de 
finele anului, ultima acțiune 
competițională fiind' programa
tă duminică după-amiază, la 
Brașov. Este vorba de o între
cere de gimnastică ritmică- 
modernă, dotată cu trofeul 
„Cupa Cărpați", organizată de 
clubul sportiv școlar Brașovia, 
cu sprijinul federației de spe
cialitate, care reunește, practic, 
pe cele mai bune reprezentan
te ale acestei discipline din 
țara noastră.

Pentru a respecta întregul a- 
devăr, se cuvine să menționăm 
că întrecerea de la Brașov re
prezintă și un veritabil con- 
curs-test, menit să ajute la al
cătuirea unui lot de sportive 
care, începlnd de anul viitor, 
să constituie nucleul de bază 
pentru viitoarele Jocuri Olim
pice unde, după cum se știe, 
gimnastica ritmică modernă va 
intra în marea familie a spor
turilor olimpice.

Federația de gimnastică a a- 
dresat invitații de participare 
celor mai bune sportive ale 
țării, între care Dorina Cordoș, 
campioana absolută' pe 1980 și 
recenta cîștigătoare a „Cupei 
României", și Tonia Costachc 
(ambele de la C.S.Ș. nr. 2). 
Rozica Popescu, Rodica Pamfi- 
lie, Dana Anton (de la C.S.Ș.

— primele trei clasate la ediția 
1980 a C.E'. și Italia — țară or
ganizatoare) care au drept de 
participare direct.

Iată componența grupelor de 
calificare : GRUPA A : R. F. 
Germania (țară organizatoare), 
Cehoslovacia, Scoția, Israel : 
GRUPA B : (in Bulgaria) : 
Bulgaria, Olanda, Irlanda ; 
GRUPA C (în Finlanda) : Fin
landa, Români», Belgia ; GRU
PA D (în Suedia) : Suedia, 
Anglia, Ungaria.

De la acest scor. Rapidul a în
cercat să forțeze ; apărarea o- 
rădeană, în frunte cu portarul 
Kiss, a fost de fiecare dată la 
post. Bucureștenii au bene
ficiat de 3 situații de superio
ritate, dar n-au realizat decit 
una (Ilie Gheorghc) și. aceasta, 
după ce în prealabil tînărul 
Pante» (16 ani) adusese, pentru 
prima oară, avantaj de partea 
Crișului. La 3—3, in ultima re
priză, Pantea, scăpat singur pe 
contraatac, este oprit de masa 
oficială pentru... intrarea nere
gulamentară in joc a lui H. 
Niță, aflat la a 3-a eliminare și 
Crișul pierde o mare șansă. în 
final, două penalty-uri trans
formate, pe rînd, de Ungurea
nu și Slăvei, fixează scorul fi
nal al meciului : 4—4 (2—1, 
0—1, I—1, 1—1). în urma aces
tui rezultat, poloiștii orădenl 
pleacă cu un punct prețios și 
rămîn în postură de lideri 
pînă la al 3-lea tur programat 
între 21 și 25 ianuarie 1981. la 
Oradea.

De acest draw al liderilor 
au profitat, firește, urmăritoa
rele din clasament. Dinamo a 
întimpinat o vie rezistență 
din partea Progresului timp de 
trei reprize, dar în ultimele 7

A. VASILIU

(Continuare In oao 2-3'

Triumf). Claudia Păun și Sabi
na Ionescu (Viitorul), Doina 
Stăiculescu (Flacăra roșie), Ilo- 
dica Giurgiu, Adriana Rednio 
și Marinela Ion (C.S.Ș. Baia 
Mare). C.S Ș. Brașovia. în ca

Rozica Popescu, in exercițiul cu 
mingea

litate de gazdă, va alinia pe 
cele mai bune sportive ale sa
le : Mihaela Tânase, Oana Ștă- 
nescu. Ioana Tatu, Adrian» 
Staicu, Iolanda Ș»ndru, Hermino 
Welter.

Concursul este programat du
minică, la sala sporturilor din 
Brașov, de la ora 15.



O ZI PE SĂPTÂMINÂ [de dimineață pînă seara],
FIECARE ACTIVIST NUMAI PE TERENURILE DE SPORT!

Dupâ turneul divizionar (locurile M2) de baschet feminin

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA Șl OLIMPIA BUCUREȘTI 
AU SCĂPAT

Ci emi

în ultimii ani. baza materia
lă a sportului din Maramureș 
s-a dezvoltat intr-un 
dreptul impresionant, 
sală polivalentă, 
acoperit și sala de 
tică îl impresionează . 
poposește la Baia Mare. Și a- 
cestea sînt doar cîteva exem
ple în orașul de reședință al 
județului sînt 23 de baze spor
tive. unele complexe, altele sim
ple. terenuri de sport, pentru 
activitatea de masă și perfor
manță.

în urmă cu cîtva timp, la ru
brica „Cum întreținem, cum fo
losim bazele sportive ?“ a a- 
părut un articol dîn care a re
ieșit că nu peste tot această 
bază materială este întreținută 
și folosită la maximum. De a- 
tunci. ConsiliHl județean pen
tru educație fizică și sport a 
luat o inițiativă : in fiecare zi 
un activist al C.J-E.F.S., de la 
prim-vicepreședinte și pînă la 
ultimul metodist, de dimineața 
pînă seara, iși mută locul de 
activitate la bazele sportive 
(„Aceasta înseamnă pentru noi 
— ne spunea tovarășul loan 
Pop. prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S 
nă in producție") 
doua zi. venit Ia 
cauză întocmește 
CONSTA TARI, în 
tează modul cum 
site bazele sportive în ziua res
pectivă. felu] în care s-a desfă
șurat procesul de 
echipelor prezente 
mente

Am răsfoit acest 
ma filă purta data de 1 no
iembrie 1380. în fiecare aseme
nea 
nești lucruri 
constatările 
pildă, că 
tive sînt 
la toată 
multe ori

ritm de-a 
Splendida 

bazinul 
gimnas- 

pe cel ce

prim-vicepreședinte
o zi pe săptămî- 

după care, a 
sediu, ce] în 
o NOTA DE 
care se rela- 
au fost folo-

pregătire a 
la antrena-

dosar. Pri-

notă de constatări intil- 
interesante. Din 

făcute reiese, de 
nu toate bazele spor- 
folosite cu eficientă, 

capacitatea lor. că de 
procesul de pregătire

• De la „nota de constatări" la măsurile practice, de 
remediere a deficiențelor găsite pe teren • Antrena
mente... pe jumătate • „Meșterii", în costume de stra
dă I • Pe ce se certau profesorii de notație de la 
C.S.Ș. 21 • Pe cind, insă, și sancțiuni exemplare care 
să-i trezească la realitate pe cei certați cu disciplina 

muncii ?
este scăzut, că se lucrează doar 
jumătate din timpul afectat an
trenamentului, că ținuta vesti
mentară a unora dintre antre
nori lasă de dorit. Din raportul 
metodistului Vaier Tarba am 
aflat că antrenorii de volei Mi
hai Chezan, Mircea Sicrie sau 
Mircea Spătăceanu — primul de 
la divizionara „A“ Explorări, 
ceilalți de la C.S. Școlar 2 — 
au fost găsiți la antrenament in 
tinută de stradă- In același „e- 
chipament" i-a găsit Ovidiu To
dor, secretar al CJ.E.F.S., pe 
antrenorii de la centrul de co
pii și juniori al clubului de fot
bal, mai precis pe Mihai Buk- 
baun. loan Zanca și Nicolae 
Moldovan. Motivul prezenței lor 
în tinută de stradă Ia antrena
mentele cu copiii, cărora trebuie 
să ie arate, să le explice să-i 
învețe cum se lovește corect ba
lonul, este mai mult decît co
mic : „Nu le-a dat clubul tre
ninguri". Cunoaștem clubul de 
fotbal din Baia Mare, posibili
tățile materiale ale acestuia și 
e greu de acceptat un aseme
nea motiv. Dar, oare, cei trei 
antrenori I 
nu au un 
nai ?

Printre 
constatări” 
port al unui colectiv care a e- 
fectuat o muncă de control și 
îndrumare la secția de natațic 
a C.S. Școlar 2 unde, de multă 
vreme, rezultatele erau total 
necorespunzătoare. Printre alte
le, s-a aflat că în cadrul colec-

(aceasta Ie e meseria) 
trening al lor, perso-

filele „dosarului de 
am găsit și un ra-

întreceri sub egida „Daciadei"

„CUPA IAȘULUI“
Peste 50 de trăgători de . la 

„Pionierul", C.S.Ș. Focșani și 
Unirea Focșani, de la C.S.Ș. 
Bacău și Universitatea 
6-au întîlnit în cadrul 
competiții tradiționale de 
(probe de 10 m) „Cupa 
lui”, desfășurată sub __
„Daciadei" Primii clasați : ju
niori II — Constantin Cucu

Iași 
unei 

tir 
lașu- 

egida

II(Univ. Iași) 351 p ; junioare
— Liliana Aprofirei (C.S.Ș. Ba
cău) 348 p ; juniori I — Gh. 
Ureche (C.S.Ș. Bacău) 371 p ; 
junioare I — 
(Unirea 
juniori
(Unirea

Daniela Toadcr
Focșani) 374 p ; pistol: 
II — Valentin Apostol 
Iași) 352 p.

tivului au fost certuri, bîrfe, o 
vină avind-o și șeful de cate
dră, Vasile Naghi, care a și 
fost înlocuit. Pe ce s-or fi cer
tat oare profesorii respectivi ? 
Fiindcă performanțele erau sub 
orice critică. S-a participat la 
un singur concurs republican 
unde, din zece copii de la C-S.Ș. 
2 Baia Mare, doar until a În
deplinit baremul cerut. Mai 
mult, in prima zi, copiii au fost 
însoțiți la concursul respectiv de 
doi profesori, pentru ca a doua 
zi să nu mai fie eu copiii nici 
unul,

Așadar, de aproape două luni, 
fiecare activist al C.J.E F.S. Ma
ramureș merge o zi pe săptămî- 
nă pe teren, constată. îndrumă, 
așterne pe hîrtie cele văzute, 
mai ales lipsurile. Și a- 
tîta tot ? în ce constă eficien
ța acțiunii ? Ne-a răspuns to
varășul Ovidiu Todor : „In fie
care luni dimineața, Ia ședința 
de activ, se trec în revistă cele 
șapte note de constatări din 
săptămina precedentă, se dis
cută problemele apărute și nc- 
rezolvate de cel ee a fost pe 
teren- Dacă sînt cazuri cind sint 
depășite atribuțiile C.J.E.F.S., 
se ia legătura 
au contingență 
pective și se 
Ia rezolvarea 
însă, lipsurile _ 
feră la necesitatea unei rigu
roase planificări a antrenamen
telor și, mai ales, a respectării 
ei ; la lipsa de conștiinciozitate 
a unor profesori de educație 
fizică și a unor antrenori, _pe 
care trebuie să-i determinăm 
să-și facă datoria în mod co
respunzător, deși această sar
cină cade în primul rînd în sea
ma conducerilor cluburilor, aso
ciațiilor și școlilor". N-ar fi 
rău, insă, dacă cei găsiți în ne
regulă ar fi sancționați și dați 
ca exemple pentru ceilalți. A- 
ceasta pentru îmbunătățirea cli
matului de muncă în toate uni
tățile sportive din județ, pentru 
ca valoarea sportului din Ma
ramureș să se ridice la toate 
ramurile la nivelul eforturilor 
făcute pentru realizarea unei 
baze materiale dintre cele mai 
bune.

Turneul divizionar „A* de bas
chet feminin — grupa valorică 
7—12 — încheiat duminică la Bucu
rești, ne-a prilejuit cîteva con
statări asupra participantelor. Ne 
vom referi la aspectele princi
pale care au indicat drumul pe 
care se află echipele respective.

Olimpia București, după un 
start ezitant ta actuala ediție a 
campionatului național, a început 
să demonstreze că antrenorul 
C. Paraschivescu privește între
cerea ta perspectivă, nu se re- 
zumă la momentul de față. Tur
neul a arătat că Olimpia va de
veni, în următoarele «Eznane 
(chiar toarte apropiate), 
dintre echipele redutabile 
întrecerii noastre interne.

După un start nefavorabil (au
pierdut la scor primul meci al
turneului, la Olimpia), studen
tele de pe malul Begăi și-au re
venit de la meci la meci, -eîști- 
gind 4 partide conseetrtiv și a- 
rătînd. astfel, că nu vor avea 
prea multe probleme tn următoa
rele 3 turnee.

Progresul București, cu doar 
6 jocuri cîștigate în turneele pe 
grupe valorice, a 
„hora* luptei pentru

jma 
ale

intrat în 
_ _ evitarea

ultimelor două locuri ale clasa
mentului. Lotul, destul de subțiat 
valoric, se pare că este și ne
pregătit, iar sportive ca Georgeta 
Sim ioana și Constanța Ivăneseu 
— dealtfel bine cotate 
zut 
lui, 
nici 
Dar 
țiel 
antrenorul ___________ _______
reface din , terenul pierdut de e-

au scă- 
vizibil spre finalul turneu- 

1n ultimul meci ele nereușind 
un punct pentru echipa lor! 
pînă la terminarea competi- 
mai este 'destulă vreme și 

D. Leabu mai poate

de’ GRIJI!
levete sale. In această luptă se 
află și formațiile Rapid Bucu
rești și Mobila Satu Marc, echipe 
cu vechi 6tatc ta prima divizie 
a țării. Antrenorul S. Ferencz, 
prin retragerea din activitate a 
unor baschetbaliste reputate, de 
excelentă valoare, ne referim la 
Nina Chiraleu sau Ștefania Ba
sarabia, ori prin accidentarea 
altora, a fost pus in situația dc 
a remania din mers echipa și 
această acțiune, se vede, nu se 
face prea ușor. Dar, cu expe
riența unor jucătoare ca Stela 
Cernat, Angela lordache, Aurora 
VintiJă. Camelia Tatu sau Maria 
Csikos, Rapidul mai poale scăpa 
de griji. Mobila Satu Mare are, 
de asemenea, o situație destul 
de grea. Lotul, mult întinerit, dar 
fără jucătoare înalte, nu a Înre
gistrat decît 4 victorii, ceea ce 
obligă ca, în partidele următoa
re, sportivele din Satu Mare să 
faeă un efort considerabil pen
tru a evita locul 11 al clasamen
tului. S-a văzut că doar valoa
rea și experiența Dianei Bălaș 
și Viorieăi Ciocan nu sînt sufi
ciente pentru ciștigarea partide
lor. Tinerele sportive de la 
ICEMENERG C.S.B. București nu 
pot scăpa de locul 12 al clasa
mentului decît printr-o „minu
ne”. Și, cum formația respecti
vă, deși se zbate si luptă pen
tru fiecare minge, nu are jucă
toare cu gabarit, care să asigure 
ciștigarea baloanclor și marcarea 
punctelor din apropierea coșuri
lor, nu vedem cum poate antre
norul Gh. Lăzărescu să-și men
țină ech'pa ta primul eșalon 
baschetbaliste.

Paul IOVAN

Divizia „A" la baschet (m)

A. NOUR-coresp.

IA
LOTULIl
în ti ui 

miercurr « 
nența lotu 
ce urmea? 
că în vec 
competiții 1 
anul viitor 
la eampio 
la Tamper 

Cu două 
la Constaj 
întrecerile 
4*, compe 
— declarat 
responsabil 
Dumitru C 
selecția p< 
tului nație 
că o part 
noștri vale 
un prograi 
cărcat în . 
înscriși în 
stanța : D.

Donlci, 
s-au 

nu

cu factorii care 
cu aspectele res- 
trece de indată 
lor. In general, 
semnalate se re-

Constantin ALEXE

CENTRELE GIMNASTICII DE ÎNTREȚINERE SE AFLA PE UN DRUM BUN,
DAR MAI SlNT JUDEȚE FĂRĂ ASEMENEA ACTIVITATE

La Tirgu Mureș a avut loc 
consfătuirea Comisiei centrale 
pentru activitatea sportivă în 
rîndul femeilor pe tema : „Gim
nastica de întreținere, mijloc 
important dc întărire a sănătății 
și de mărire a capacității de 
muncă4.

Apreciem că în multe județe 
ale țării s-a depășit faza de pio
nierat acționîndu-se cu fermi
tate pentru îndeplinirea Progra
mului de dezvoltare a activității 
sportive pe anii 1976—1980. Rezul
tatele bune obținute pînă acum 
trebuie să constituie un stimu
lent care să mobilizeze forțele, 
să dea un 
se acționa 
fel, îneît în 
pozitive să 
dețele țării. _
zentate Ia consfătuire au reținut 
atenția. între altele : „Importan
ța practicării gimnasticii de în
trețin ere la domiciliu de către 
femei* — de lector univ. Alice 
Luea. Universitatea „Al. I. Cu
za". I3si, „Importanța socială a 
centrelor de gimnastică de între
ținere — 
activității 
de prof. 
„Eficiența 
practicare 
a sportului
— de prof. Mar’a Chiriță, Tîrgo- 
viște. „Alimentația rațională a 
femeii" — de dr. Edith Mlclea. 
Tg. Mureș, „Calcularea vîrstei 
biologice a femeii, o cerință ac
tuală a preocupării pentru men
ținerea sănătății* — lucrare rea
lizată de Centrul metodologic 
C.J.E.F.S. Timiș, „Aspecte ale 
incanac'tătii de efort ale tinere
tului feminin școlar și universi
tar din municipiul Craiova* — 
de dr. Maria Sandu ș.a. După 
o pr’mă parte a referatelor s-au 
făcut exemplificări. lucru pe 
viu. pr’vitoare la cît și cum să 
an<?renăm femeia în practicarea 
sistem at’că a exercițiului ' fizic, 
etim s-o atragem să vină cu 
plăcere să-si întrețină sănătatea 
si frumusețea fizică. Toate aces
tea au fost demonstrate tatr-o

nou imbold pentru a 
și pe viitor în așa 
anul viitor realizările 
apară bl toate ju- 
Dintre lucrările pre

conținutul și formele 
în cadrul acestora” — 
Gh. Poenaru, Bacău, 
principalelor forme de 
a exercițlilor fizice și 

in rîndul femeilor”

lccție practică deschisă cu un 
grup de eleve din localitate con
dus de conf. univ. Gineta Stoe- 
nescu.

în cadrul dezbaterilor consfă
tuirii, conf. univ. Elena Firea 
atrăgea atenția asupra faptului 
că în alcătuirea programelor e- 
xistă tentația să se pună accent 
pe partea estetică și se pierde 
din vedere partea funcțională a 
organismului. Să angrenăm toate 
grupele musculare și în toate 
planurile, iar numărul de repe
tări si dozarea să fie masive, in
cit să se producă modificări, e- 
fecte.

Programul a mai cuprins vizi
tarea unui centru de gimnastică 
de întreținere și a cabinetului 
de gimnastică medicală al Dis
pensarului sportiv din Tg. Mu
reș. în continuare, prof. Marla 
Negoiță, secretara comisiei, a 
arătat principalele probleme care 
stau în fața Comiaiei centrale 
pentru sportul feminin ta peri
oada 1981—1985.

în încheierea lucrărilor, tov. 
Popa Ioviță, membru al Biroului 
Executiv al C.N.E.F.S., a prezen
tat concluziile consfătuirii și sar
cinile de viitor ale activității 
comisiei.

Schimbul de experiență din ca
drul consfătuirii a fost necesar 
și util. Trebuie să pășim într-o 
etapă superioară, în care să va
lorificăm tot ce s-a prezentat la 
consfătuire. Referatele s-au pre
zentat la un înalt nivel științi
fic, iar luările de cuvînt au fost 
valoroase. Trebuie să ne gîndim 
la modul de organizare a aces
tor consfătuiri. Ele trebuie or
ganizate anual sau semestrial, 
iar programul perfecționat șl te
matica diversificată, îneît să cu
prindă un evantai mai larg de 
probleme. De 
să ne gîndim 
perfecționare a 
cu LE.F.S.-ul 
specialitate. 1 ___ ________
de probleme, a reieșit elar că și 
pe viitor trebuie acordată o a- 
tenție sporită centrelor de gim-

asemenea, trebuie 
la un sistem de 

i cadrelor împreună . 
și federațiile de 

Din multitudinea

nastică de întreținere, să 
asigure ca ele să funcționeze

se 
_ — ----- .------— ta

condițiuni bune, iar acolo unde 
nu sînt» să se ia măsuri de în
ființare, în așa fel îneît ta fie
care județ să funcționeze 1—2 
centre, conform Programului de 
dezvoltare a activității sportive, 
să se fructifice șl tn alte județe 
experiența pozitivă de la Sebeș 
Alba privind gimnastica la locul 
de muncă și practicarea masaju
lui și automasajului, ca o pro
blemă de sănătate, de mărire a 
capacității de muncă.

Elena DOBINCĂ

C.S.U. BRASOV ÎNVINGE 
PE RAPID:'

CONSTANȚA, 18 (prin telefon). 
Joi s-a disputat, ta Sala sportu
rilor, cea de a Il-a etapă a tu
rului 4 din întrecerea grupei va
lorice 1—6 din Divizia „A“ de 
baschet masculin.

C.S.U. BRAȘOV — RAPID 79—71 
(43—36). Meci echilibrat, cu 
răsturnări de situații, în 
studenții brașoveni, cu o 
bună orientare în teren, au 
șit să obțină victoria. Cei 
eficace jucători de la învingători 
au fost Moraru și FLaundra care 
au înscris 25 și, respectiv, 20 de 
puncte. Ceilalți marcatori ai în
vingătorilor : Hegyesi 14, Mari
nescu 13, Kriszbai 7. Pentru Ra
pid au înscris : Bulancea 16, Su- 
ciu 15, Plămadă 11, Dumitru 11, 
Vtatilă 8, Sipoș 6, Turcanu 4. Au 
arbitrat bine G. Chiraleu (Bucu
rești) și M. Aldea (Ploiești)

STEAUA — I.C.E.D. 111—59 
(G0—29). Meci fără probleme pen
tru componenții echipei Steaua, 
care s-au impus cu ușurință. Au 
marcat : Ermurache 11, Zdren- 
gliea 24. Scartat 17, Pîrșu 7, Că- 
pușan 10, Opșitaru 10, Ion 12, 
Oczelak 16, Brftnișteanu 4 (pen
tru Steaua), respectiv Berceanu 
6, Dumitru 2, Mihalcea 8, Chircă

Petrof 14, Carpen 2, Rotaru 9. 
Voicu 2, Grădișteanu 16, Pogo- 
naru 2, pentru I.C.E.D. Au ar
bitrat : D. Oprea (Timișoara) și 
D. Crăciun (Brașov).

Cornel POPA — coresp.
ORADEA, 18 (prin telefon). Joi 

s-au desfășurat, în Sala sportu
rilor din localitate, primele doufl 
etape ale celui de al patrulea 
turneu al Diviziei ,,A“ de bas
chet masculin, grupa valorică 
7—12. Rezultate :

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — POLITEHNICA C.S.Ș. 
UNIREA IAȘI 99—94 (51—52). A
fost singura partidă izbutită din
tre cele desfășurate în cursul di
mineții. Ritmul alert, numeroase
le faze spectaculoase, excelenta 
evoluție a lui Roman și Barna 
de la „U“, Moisescu și Măgurean 
de la „Poli* (principalii anima
tori ai acțiunilor ofensive) au 
contribuit din plin la reușita me
ciului, Încheiat cu victoria me
ritată a clujenilor. Au înscris : 
Barna 83, Roman 24, Herbert 2G. 
Gellert 10, Dăian 4, Bretz 2, res-

dese 
care 
mai 
reu- 
mai

4,

SPERANIfLt RIJCBVȘTIIOR GĂIĂJENI
IW cu Au

79-71 (43-36)
peetiv Moisescu 34, Măgurean 22, 
Boișteanu 15, Szabo 12, Miliăîles- 
cu 9, Bahrîn 2.

URBIS BUCUREȘTI — DINA
MO ORADEA 82—81 (41—36). Par
tidă de *’ *" .....................
tacular, 
ncă și 
panou !) 
element 
tia scorului : ,____ ,
89—60 (min. 32), 67—67 (min. 35). 
75—75 (min. 38). Au înscris : Posa 
29, Chlvulcscu 16, Dragnea U, 
Mitricâ 6, c. Ghcorghc 6, Osa- 
cenco 2, Ncagu 6, Constantine* cu 
6. respectiv Szep 20, Kosa 18, 
Timtroli 12, Nagy 8. Weber 12, 
Schuller 3. Lazăr 4, Molnar 4.

UNIVERSITATEA TIMISOAR 4
— C.S.U. SIBIU 76—89 (37—45).
UR-BIS — C.S.U. SIBIU 53—66 
(27—35). ,,UM CLUJ-NAPOCA — 
UNI VERSITATEA TIMIȘOARA
91—92 (43—45), DINAMO ORADEA
— POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA
IAȘI 94—82 (54—43).

Hi© GHIȘA — coresp

slab nivel tehnic și spec- 
în care greșelile de teh- 
ratăriie (chiar și de sub 

au abundat. Singurul 
interesant a fost evolu- 

52—52 (min. 2»),

De azi pînă duminica

• La masculin

>

La Galați, rugbyul 
tot mai mult... teren, 
mațla are temei, de 
ce ta vecinătatea :_______
mului, situat ta valea grădi
nii publice, s-a afectat, re
cent, un spațiu pentru ame
najarea unei baze a sportu
lui cu balonul oval, 
la care vor avea 
acces atît diviziona
rele B Automobilul 
și Rapid C.F.R., 
cît șl juniorii 
nicipiu (de la Casa pionie
rilor și de la C.S.S. Auto). 
Afirmația inițială este, în a- 
celași timp, confirmată și do 
creșterea valorică, pe plan 
competitiv, a echipelor gălă- 
țene. Astfel, Automobilul se 
află angajată, la jumătatea 
campionatului diviziei secun
de, în luptă directă 
primul loc 
seriei a V-a, care dă dreptul 
de participare la turneul de 
calificare în „A”. Principalele 
sale contracandidate. Olim
pia București ți Rapid Bu-

cîștigă 
Afir- 

vreme 
kartodro-

G.
Ii s-au m 
care nu a 
de temeini, 
cest pune’, 
rește prezt 
ționabililor 
ca D. Cip 
Donici, V. 
justificată, 
loarea în 
internațion. 
lâ Iotul 
celor publl 
tru de mi 
giliști care 
la turneul 
Constanța 
zat mari p 
ma vreme 
Bacs, Gh. 
V. Ioana, 
vii, M. O 
Cernat. De 
mit votul 
xeri care 
„Turneul < 
șit să CÎȘ1 
adversarii 
D. Ilie, F 
Popa, P. Bi 
patru dint: 
cursului dc 
tit nu fi 
componenți 
nai (’?). 1 
sile Ciob 
Ghcorghc 
mică), G 
(mijlocie) < 
mierea), s; 
cîștigat, pr 
drept.

Ne este 
ce principi 
stat Ia ba? 
national £* 
roul fecle 
temeinic a< 
înd decizia

„CUPA
ediția a I

Haidbalul reintră azi în ac
tualitate prin debutul unei noi 
ediții a „Cupei României" : a 
III-a pentru echipele masculine 
și a IV-a pentru cele feminine. 
Este o competiție 
curat de prestigiu 
lansare, trezind în 
multe ambiții.

în prima etapă 
— partidele 
azi. mi ine și duminică — se 
confruntă între ele numai for
mațiile din eșalonul secund. 
Iată cum au fost grupate echi
pele (prin tragere la sorți). 
MASCULIN. Seria I, București

care s-a bu- 
chiar de la 
același timp

(preliminară)
: desfășurîndti-se
și duminică

(sala Flore: 
Sibiu, Unio 
versitatea 1 
Il-a, Tg. W 
C.S.U. Ora< 
Petroșani și 
seria a III 
Universitate 
talul Vaslui 
seria a IV 
Lugoj, H.C 
Mare, C.S.B 
sitatea Iași 
șov : Minei 
Moldova N 
șov și Met; 
ria a Vl-a

»

«38MKS33GH!

DERBYUL POLOIȘT
(Urmare din pag. I) pescu, R’js 

Boga, Ion 
(Pr.). Arbit 
cu și ȘL IV

C

minute și-a înscris la activ o 
nouă victorie clară. O notă 
bună pentru jocul lui Dinu 
Popescu, Ciobăniuc, ca și pen
tru noul portar al echipei 
campioane, Bogdan Creții,’ 
care a apărat două lovituri de 
la 4 metri. De I 
ne-a plăcut Boga.
10—5 (1—1, 3—1,
pentru Dinamo, 
Ciobăniuc 4. D.
Munteanu, Nastasiu,

O La 
— C. N. Al 
3-3, 4-3)
Rusii 4, C 
Gyarfas 2, 
Ia învingă 
Șerban 2, 
Angelescu, 
vinși. Ari 
și R. Timo 
resp.).

z3u 
cîte 
cu 
sportul cu balonul oval, „ceea 
ce poate face ți mal frumoa
să o eventuali victorie finală 
a noastră” — spunea harnicul 
profesor de educație fizică 

Viorel Secuianu, de 
numele căruia se 

' leagă și începuturi- 
minirugbyuiui 

localitățile de 
lingă Dunăre.

tn echipa Automobilul evo
luează cîțiva tineri talentați, 
cum ar fi Arvinte, Hogaș, 
Colinschi, Anghel. Iar succe
sele de azi Ri (...mai ales) 
cele viitoare nu pot fi des
părțite de numele unor ini
moși sprijinitori ai rugbyului 
ca economistul Petre Ciupală 
șl inginerul Teodor ’

Gtadul __ . '
Galațiul să devină, 
curînd, un nou 
harta rugbyului 
el’tă !
Dumitru MORARU- SLIVNA

(care au, ca și gălățenii, 
19 puncte), stat formații 

o tradiție superioară ta

pentru
ta clasamentul

Mattel, 
comun al tuturor : 

cît mal 
centru pe 
nostru de

la Progresul
Scor final :

4-1) 
de 
2, 

Po-

2—2. 
realizat 
Popescu 

S.

PE MICUL ECI
VINERI 19 DECEMBRIE, 

ora 14 : Hochei : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia, înregistrare do 
la Moscova, comentator Călin 
Antonescu.

SÎMBATA 20 DECEMBRIE, 
ora 13, în cuprinsul emisiunii 
Mozaic : reprizele a IÎ-a și a 
ni-a din meciul de hochei 
Finlanda — Cehoslovacia ; 
filmul „Tehnica schiului", 
producție a televiziunii fran
ceze (comentator Mihai Bîră); 
la era 17,00 ; Volei masculin:

Dinamo Bt 
Spartak Sof 
C.C.E., trai 
(țomentator 
pescu).

DUMINICA 
ora 16,20 : I 
Steaua — I 
Il-a), taregit 
stanța (corni 
mari) ; ora 
U.R.S.S. — 
primit de
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| ȚEGEAN SI CÎMPEANU II, „DIRIJORUL**
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5. ,,U" Cluj-Napoca 17 8 2 7 19-18 18

Suciu 
și FL 
Papuc

• Puncte realizate: 18 (14 acasă + 4 în deplasare).
• Golgeterii echipei: Cîmpeanu II 5 goluri, Țegean 3, 

și Batacliu — cîte 2, Fiorescu, Țiglariu, Boca, L. Mihai 
Pop — cîte 1. I. Constantin eseu (F.C.M. Galați) și 
(F.C.M. Brașov) — autogoluri.
• Jucători folosiți: 20 — Porațchi, Ciocan și Batacliu cîte 17 

meciuri, Moldovan și Fi. Pop — cîte 16, Dobrău și Țiglariu — 
cîte 14, Suciu — 13, Bagiu — 12, I. Mureșan, L. Mihai și Țe- 
gean — cîte 11, Dobrotă și Boca —- cîte 10. Cîmpeanu II și 
Fiorescu — cîte 8, Moș — 
nu — 1.
•

7, Popa — 3, Beveț — 2, Lăzărea-

(etapa 1).
(11 Jucători); cele mai multe: n

Cartonașe roșii: Ciocan
Cartonașe galbene: 14 
— 3.

A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, toate transformate
Pop
• _____________ ______ __ ______ _______ ____

de Țegean; a fost sancționată cu un penalty, transformat.
• Media notelor echipei: £.34 

sare).
(£.40 acasă 4.28 In depla-

preocuparea organelor locale, 
a conducerii clubului și secției 
pentru rezolvarea 
îndreptățite ale 
Toate acestea au 
„U“ să se lucreze 
cu folos.

Se putea clasa echipa pe un

problemelor 
jucătorilor, 

făcut ca la 
în liniște și

Șl „VIOARA iNTll
căpitan al Iui „U“. Să adău
găm incă două motive, care, 
după părerea noastră, au gre
vat randamentul „ll“-ului clu
jean în această toamnă : 1)
fluctuația formației (datorită 
accidentărilor) ; 2) lipsa ela
nului (care era o armă de te
mut 3. lui ,,U“).

Decanul de virstă al echipei, 
Țegean, constituie un exemplu 
de urmat pentru mai tinerii 
săi coechipieri, care în general 
nu se angajează la efort pe 
măsura căldurii cu care-i sus
țin „tribunele". Să adăugăm 
abandonarea luptei in momen
tele grele, cînd se profilează 
un eșec („nu există puterea 
de a nu ceda"), după cum nu 
sînt suficient speculate, în fo
losul echipei, momentele 
dominare, de superioritate 
supra adversarului.

In încheiere, citeva cuvinte 
despre jucători, din rindul că
rora, foarte aproape de Cîm- 
pcanu II și Țegean, fotbaliști 
capabili să cîștige singuri un 
meci (așa cum a dovedit-o 
Cîmpeanu II in partida cu 
F.C.M. Brașov), trebuie să-l tre
cem pe Moldovan. La aproa

pe 32 de ani, 
goal-keeper-ul 

lui „U“ a 
credem 
sezon, cel

Pe feme actuale

ELEVII DE IERI, PROFESORII DE ASTAZI

de
a-

Se subliniază tot mai 
mult in ultimul timp, și pe 
bună dreptate, evidenta a- 
vansare — pe planul reali
zărilor a inițiativelor, a 
dorinței de nou — manifes
tată de cea mai tînără pro
moție de antrenori. Ea com
pletează — foarte util — 
ansamblul generațiilor de 
tehnicieni în activitate, suc- 
cedînd grupului de consa- 
crați și seriei de antrenori 
aflate la apogeul carierei.

Discutind despre această 
dinamică a seriilor de an
trenori, 
ritmică 
condiție 
șitei —

chilor antrenori, a acestor 
adevărați dascăli care au fost 
regretatul Emerich Vogi, 
apoi Coloman Braun, Au
gustin Botescu, etc. Cum se 
materializa acest ajutor ? 
Prin cursurile predate la 
reuniunile de lucru. prin 
sfaturi personale, prin mici, 
dojeni chiar. „De pildă, ne 
dec’a a A. Niculescu, eu am 
învățat enorm de la E. Vogi, 
cu care am și colaborat, 
dealtfel, multi ani, in pri
vința analizării uipii joc. 
Sintezele lui. pe care le ur
măream cu un mare interes, 
erau exemple ale genului. 
Adeseori m-a îndrumat in 
direcția desfășurării unei 
ședințe de antrenament du
pă ce urmărea o lecție de 
pregătire pe care o condu
ceam. Dar, mai ales. mi-a 
fost o pildă de comportare ; 
fiind 
rală
ceea 
deșt, 
cînd 
meritele sale 
in Emerich Vogi, 
ceilalți valoroși 
ai generației sale, 
vii de comportare, 
că, de competență 
nală"

Iată, deci, elevii de ieri 
sînt astăzi profesori și ei 
au datoria să-și îndepli
nească această misiune de 
onoare așa cum la rindul 
lor. vechii dascăli în ale 
profesiei au făcut-o față 
de ei !

despre succesiunea 
a lor și — ca o 
primordială a reu- 
despre atingerea u- 

nui nivel profesional cit 
mai inalt de către tehni
cienii fotbalului nostru, ni 
se pare foarte util a pre
zenta părerile unuia dintre 
cei mai apreciați antrenori, 
Angelo Niculescu. „Se înțe
lege că elementul cel mai 
important în ascensiunea, în 
afirmarea unui antrenor îl 
reprezintă dragostea lui pen
tru meserie, setea de cu
noștințe noi, puterea do 
muncă dublate de o com
portare ireproșabilă, demnă 
de un profesor, de un edu
cator. Dar, Ia fel de impor
tant mi se pare ca tinerii 
tehnicieni să găsească sprijin 
— și exemple — de Ia cei mai 
in virstă, de la antrenorii care 
au ani și ani de activitate". 
Experimentatul nostru spe
cialist ne vorbea cu admi
rație de sprijinul primit de 
generația sa din partea ve-

de o înaltă tinută mo- 
sobru și serios în tot 
ce întreprindea, 
exagerat de 

era vorba de
Noi

avut, 
noi. 
mai 

deve- 
al

mo- 
modest 

el și de 
am avut 
ca și in 
antrenori 
exemple 

de mun- 
profesio-

loc și mai bun ? Firește, dacă 
jucătorii, mulți dintre ei, ar fi 
manifestat dorință de autode- 
pășire pentru perfecționarea 
procedeelor tehnice la care 
sînt deficitari sau pe care le 
au în bagajul lor, dar sînt per
fectibile. „In general, jucătorii 
noștri nu manifestă dorința de 
a face mai mult și mai bine Ia' 
antrenament, trcbuindsă 
împinși de Ia spate, 
fi ca fiecare, știind 
sește din arsenalul 
să fie propriul său
ne spunea R. Cîmpeanu. fostul

Folosind cam același lot de 
jucători „U“ a făcut, in acest 
final de sezon, față de toamna 
trecută un salt impresionant, 
de 7 locuri în clasament : de 
Ia 12 (cu 15 p) în turul cam
pionatului 1979/80, la 5 (cu 18 p) 
in acest an ! Deci, o primă 
concluzie ce tre
buie notală cu 
plus în bilanțul 
echipei în pri
ma jumătate a campionatului, 
concluzie ce decurge firesc din 
mai buna disciplină tactică a 
echipei față de anii trecuți. 
Asta datorită mai multor fac
tori. printre care : 1) un în
ceput de maturizare a jucă
torilor (vizibil în special la FI. 
Pop și Suciu) ; 2) mai eficien
ta organizare a apărării (4 go- 
lu J mai puțin primite față de 
toxina lui 1979), coroborată 
cu . .ieșirea" -organizată de pe 
linia de fund ; 3) o mai bună 
circulație (față de ceea ce a 
fost...) atit a balonului, cit și 
a jucătorilor ; 4) înscrierea fe
ricită in angrenajul echipei a... 
înțeleptului „veteran" Țegean, 
jucător cu mare experiență și 
f > ‘.ă de joc ; 5) tinerețea și 
receptivitatea jucătorilor la so
licitările antrenorilor Gh. Stai- 
cu și D. Anca. Vicepreședin
tele clubului, Rcmus Cîmpeanu, 
era de părere că ar mai tre
bui adăugat la elementele care 
au contribuit la saltul în cla
sament și . viața extrasportivă 
a jucătorilor, mai aproape de 
climatul de performanță, im
pus de prezența în Divizia 
,,A“ ; în acest sens, la păstra
rea disciplinei în sinul echi
pei au contribuit scoaterea din 
lot a lui Lăzăreanu (suspendat 
pînă la 1 ianuarie 1981). ca și

fie 
Firesc ar 

ce ii lip- 
fotbalului, 
antrenor",

cel mai bun 
constant din cariera sa, 
nind. dintr-un „senator" 
băncii de rezerve, unul din pi
lonii echipei. Alături 
trio. Ciocan, Suciu, 
Batacliu. FI. Pop și 
au fost 
culoare 
tribuind 
superior 
tașă impune, pentru primăvară, 
întregii echipe o valorificare și 
mai eficientă a potențialului

de acest 
Porațchi, 
Țigla riu 
au datjucătorii care 

formației clujene, con- 
la ocuparea acestui 
loc 5. Poziția frun-

I
I
I
I
I
I

Mircea TUDORAN

Eftimie ION ESCU

Tribuna antrenorului

I
creatoare a

de meciuri inter- 
parleneri puter-

legem 
i au 
olului

BL 
A'izeze 
•, lu- 
nne.
CÂ

ANIEI“ LA HANDBAL

SINGURA MASURA A MUNCH - FAPTELE!

feminin ediția a IV-a

Cîmpeanu II nu-l poate învinge pe Anghel, portarul lui F.C. Olt, 
și „U“ Cluj-Napoca se va resemna cu un 0—0.

Foto : I. LESPUC-CIuj-Napoca

lendența 
și Uni- 
eria a 
ructorul 

Știința 
Mureș ; 
Napoca : 
ca, Me- 
Brăila : 
Timișul 

I Baia 
Univer- 

-a, Bra- 
Minerul 
ul Bra- 
ira ; sc- 
Petrolul

»v'ru 2.
Szerzo 

ischives-

Voința 
-1, 6—3, 
iri : CI. 
Sziics 3, 
Scbdk de 
nescii 
Ivănescu,

la in- 
Bădiță 

;i — co-

3.

Levskl 
tur în 
directă

To-

tnniE.
culln : 

• riza a 
Con-

i Sat- 
ochel : 
'ramat

Teleajen, Comerțul Constanța 
și Nitramonia Făgăraș. Urmă
toarea etapă, a Il-a, la care vor 
intra în concurs și 
narele „A“, va avea loc în zi
lele de 19, 20 și 21 februarie 
1981.

FEMININ. Seria I,
Confecția București, Chimistul 
Rm. Vîlcea, JVoința
Secuiesc și 
ria a II-a, 
lău. Voința 
Ploiești și 
a IlI-a :
Vaslui. C.S.M. Sf. Gheorghe și 
Nitramonia Făgăraș ; seria a 
IV-a, Constanța : Hidrotehnica 
Constanța, Voința Galați 
Constructorul Hunedoara ; 
ria a V-a, Ploiești 
Sibiu. Textila Dorobanțul 
iești și Rapid București ; 
a Vl-a. Craiova : Relon 
nești, C.F.R. Craiova 
versitatea București

Ciștigătoarele fiecărei 
vor participa la etapa 
principală, alături de 
narele „A“, 
și 11 ianuarie 1981.

divizio-

Bistrița :

OdorheiiL
Gloria Bistrița ; se- 
Arad : Textila Za- 
Sighișoara, Vulturul 
Chimia Arad ; seria 
Vaslui : Confecția

Și

Și 
se- 

C.S.M. 
Plo- 
seria 
Săvi- 
Uni-

serii
Il-a,a

divizio-
în zilele de 9, 10
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O CONVOCAREA 
DE TINERET. Lotul 
va fi convocat, luni, 
, student-par c“ din București, tn 
vederea începerii pregătirilor 
pentru noul sezon competiționaL 
Au fost chemați următorii jucă
tori: Nițu (portar), Mărginean, 
Vlad, C. Solomon, FI. Pop, Până, 
Rednic (fundași), Mureșan, Mi- 
nea, lovan, Suciu, Klein (mijlo
cași). Geolgău, Terheș, Șoiman, 
Turcit, Ciordaș, Gabor (atacanți).

LOTULUI 
de tineret 
ora 11, la

două etape interdicție de a intra 
în incinta terenului de joc ; 
Nicolicescu (Minerul Lupeni) 
trei luni retrogradare cu o cate
gorie de clasificare ; I. Pîrcălab 
(Electronica București) — obser
vație verbală.

Biroul colegiului central al an
trenorilor atrage din nou atenția 
antrenorilor de a respecta cu 
strictețe instrucțiunile F.R. Fot
bal privind comportarea Înainte, 
în timpul și după meciuri față 
de arbitri, adversari, spectatori.

T.

în prezentarea — la Consfă
tuirea antrenorilor — activității 
de instruire Ia F.C.M. Brașov, 
Nicolae Troca s-a oprit, la în
ceput. asupra unora dintre as
pectele pozitive ale acesteia. 
Antrenorul brașovean a amintit 
dintre trăsăturile fundamentale 
ale concepției de joc : partici
parea activă și 
tuturor jucătorilor Ia cele două 
momente ale jocului ; folosirea 
rațională a lățimii și lungimii • 
terenului; transmiterea și men
ținerea mingii in scop tactic ; 
circulația jucătorilor — cu și 
fără balon ; sincronizarea fun
dașilor centrali (libero-ul și 
stoperul), pregătirea moral-psi- 
hologică.

Referatul nu a 
lipsurile, ața cum 
analize lucide și 
constructive. „Nu 
obligația de a da 
prezentative elemente utile, se 
arăta în expunerea antrenoru
lui Proca. O cauză obiectivă 
ar fi lipsa de experiență a 
majorității coinponenților lotu
lui. Sperăm să furnizăm însă, 
in viitorul apropiat, o serie de 
selecționabili dotați cu certe

omis însă și 
stă bine unei 
cu adevărat 
am onorat 
loturilor re-

calități, cu care s-a și lucrat 
individual pentru o creștere 
mai rapidă. Intensificarea creș
terii calitative are nevoie de 
multe verificări, de stimulări, 
de jocuri cu adversari valo
roși — examene care pot fi a- 
sigurate. în afara jocurilor de 
campionat, și 
naționale cu 
nici".

In privința 
ordin general 
șovene. referatul sublinia 
există încă destule lacune în 
privința forței de angajare Ia 
finalizare, a preciziei Ia finali
zare, a exactității execuțiilor 
tehnico-tacticc, a păstrării dis
ciplinei tactice pe toată durata 
meciului. „Avem datoria să 
luptăm — urmărind împlinirea 
lor pe baza planurilor realist 
întocmite — pentru a transfor
ma vorbele în fapte. Singura 
măsură a muncii noastre sînt 
faptele. După ele, trebuie să 
fim judecați", arăta, în înche
ierea referatului său de la 
Consfătuirea antrenorilor, con
ducătorul tehnic al formației 
brașovene.

deficiențelor de 
ale echipei bra- 
--că

• SANCȚIONAREA UNOR AN
TRENORI. Comisia de disciplină 
a Colegiului central a sancționat 
pe următorii antrenori pentru 
acte de indisciplină înainte, fin 
timpul sau după terminarea unor 
jocuri : C. Rădulescu <C.S.M. Su
ceava) — 4 etape interdicție de 
a intra tn incinta terenului de 
joc ; Al. Georgescu (Metalul 
Mija), M. Szabo (C.I.L. Sighet). 
S. Avram (Letea
Mihu (Cimentul 
Talpă (Petrolul 
Szakaci (Voința Oradea)

Bacău), V. 
Medgidia), 1. 
Moine ști), L. 

cile

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

a-

PRONOSTICURI...
Pentru participanții Ia penulti

mul concurs Pronosport din 
cest an, care va avea loc du
minică 21 decembrie 1980, ofe
rim ca sursă suplimentară de 
inspirație pronosticurile făcute 
de Ion Oblemenco, maestru eme
rit al sportului, antrenor al e- 
chipei campioane Universitatea 
Craiova și lideră a clasamentuhii 
după prima 
campionat : 

Avellino 
Bologna 
Gagliari 
Inter — ' 
Juventus 
Perugia 
P. stoiese 
Roma —
Catania — Palermo

parte a actualului

S-A RETRAS FLORIAN DUMITRESCU,
EXTREMA CARE A ELIMINAT PE FEYENOORD...

I. 
n. 

ni. 
rv.
v.

vi. 
VTI.

VIII.
IX.

— Catanzaro
— Fiorentina
— Brescia
Torino

— Udinese
— Napoli

— Como
• Ascoli

1. x
1, x. 2

1
x
1
2
1
1
1

1,

x,

X. Foggia — Spăl
XI. Pescar* Bari

XII. Pisa — Milan 
XIII. Sampdoria — Lazio 

Tragerea obișnuită Loto 
tăzi, 19 decembrie 
la ora 16,30 în 
sportiv Progresul 
Staicovici nr. 42 ; 
tigătoare se vor 
cursul serii 1a radio și 
ziune.
CIȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 12 DECEMBRIE 1980

Categoria 2 : 1 variantă 
24.971 lei și 10 variante 
6.243 lei ; Categoria 3 : 
4.724 lei ; Categoria 4 : 
1.775 lei ; Categoria 5 : 1

x 
1 
2

1. X 
de as- 

1980, are loc 
sala clubului 

din str. Dr. 
numerele cîș- 
transmite în 

televi-

LOTO

18,50
49,25

165,75

— Florian Dumitrescu, la 34 
de ani ai părăsit arena...

— Da, dar n-am părăsit fotba
lul ! Am rămas vicepreședinte și 
antrenor secund la F.C. Olt, con- 
siderind că așa e mai bine. Pen
tru că, după 13 ani de Divizia 
„A", am considerat că, deși mai 
puteam face față primului eșa
lon, e mai indicat să nu blochez 
tinerii talentați de la F.C. Olt 
care, cu siguranță, se vor afirma 
curînd.

— Ai debutat în prima di
vizie, în martie ’67, într-un 
meci U.T.A. — Rapid 1—2 î

— Așa a fost să fie ! Eu, cres
cut în Regla bucureșteană, la 
doi pași de Giulești, am debutat 
contra Rapidului ! Dar chiar dacă 
primul^ meci in Divizia „A“ a 
fost un eșec, cei 5 ani de la 
U.T.A. au însemnat, practic, cei 
mai frumoși ani de fotbalist. Mai 
exact, două titluri de campion, 
debut în națională, în meciul cu 
Finlanda, la- București, șl mai ales 
acel neuitat meci cu Feyenoord, 
in care am înscris cel mai pre
țios gol din viața mea, golul ca
re avea să elimine pe deținătoa
rea Cupei intercontinentale. Tin 
minte și acum acel gol înscris la

Rotterdam, la 17 septembrie 1979, 
ora 21, «, ora Bucureștiului: 
Axente a executat o lovitură li
beră de pe dreapta, m-am arun
cat spre minge și am marcat cu 
capul I

— Al avut șl o „perioadă 
bucureșteană"...

— Da. Dinamo și Steaua. 4 ani 
la Dinamo, un an și jumătate la 
Steaua, unde m-am simfit foarte 
bine, băieții fiind deschiși și 
prietenoși, dar inconstanta m-a 
făcut să pierd naționala. Venirea 
In Capitală a ridicat o proble
mă importantă: acomodarea 
tr-o echipă mare. Cred că 
e o problemă pentru orice 
batist. Unora le reușește, 
mi-a reușit și mie, dar nu 
tr-odată, altora, nu... Ca antrenor, 
voi încerca să fiu foarte atent la 
psihologia noului venit, decisivă, 
tn multe cazuri.

— Ce crede tînărul antrenor 
și vicepreședinte Florian Du
mitrescu despre actuala echi
pă F.C. Olt ?

— Cele S puncte ciștlgate 
deplasare spun clar, zic eu, 
echipa are o anumită valoare. 
prac:lcă un fotbal ofensiv. Cele 
6 puncte pteidute... acasă spun

tn- 
asfa 
fot- 

cum 
din-

in 
că 
că

însă la fel de bine că automul- 
țurnirea și-a făcut loc uneori in 
acest tur de campionat, conside- 
rindu-se aprioric cîștigate unele 
meciuri. Cred că acest tur a în
semnat o experiență bine venită 
pentru talentații jucători ai e- 
chipci, că fiecare a înțeles că 
valoarea se apără prin muncă șl 
seriozitate. La F.C. Olt, unde 
există excelente condiții pentru 
performanță, sper să contribui și 
eu la creșterea unor jucători, la 
saltul lor pînă sus, sus. $i mă 
gîndesc, dincolo de Al. Nicolae, 
la Șoarece, Leac, Prepeliță care, 
împreună cu ceilalți, pot face din 
F.C. Olt, în campionatul viitor, 
o... candidată la cupele europene.

— Ce ai dori să mai fii în
trebat ?

— Care e țelul meu 
nor ?

— Care-i ?
— Să ajung cit mai 

iau ceva din calitățile . . 
mei antrenori: severitatea lui Ni
colae Dumitrescu; sufletul lui 
Valentin Stănescu și priceperea 
lui de a crea o ambianță exce
lentă; liniștea tu4 Angclo Nicu
lescu...

Mircea M. IONESCU

de antre-

sus ! Să 
foștilor



înaintea returului Dinamo - Levski Spartak in C. C. E. la velei TEN1SMANI ROMANI • TELEX •
W SCHREIBER LA TURNEUL UE LA SOFIA

Miercuri seara, în sala Dinamo, 
pregătită din vreme să primească 
sîmoătă un public mai numeros 
decît îi permite capacitatea o- 
bișnuită, ' 
noștri domnea o atmosferă 
calm și optimism robust în le* 
gătură cu returul optimilor de 
finală ale C.C.E, dintre voleiba
liștii dinamovișli și cei de la 
Levski Spartak Sofia. Acel 1—3 
(punctaveraj 36—52) de duminică 
nu reprezintă un handicap in
surmontabil, dar oricum trebuie 
privit cu multă precauție, 
roșii" s-au mișcat bine, ' 
ciul de divizie cu Delta Tulcea, 
dar aceasta nu i-a pus 
deloc probleme. Cu 
bulgari va fi, desigur,

în tabăra campionilor 
de

„Alb- 
în me-

aproape 
campionii 
altceva.

Dinamo

ne cunoaștem mal bine adversara 
și am avut in vedere pentru an
trenamentele acestei săptămini 
punerea la punct a unor elemen
te de ordin tactic, in funcție de 
jocul voleibaliștilor bulgari, pe 
care îl vom revedea și rcanaliza 
vineri (n.r. — azi) pe filmul me- 

. ciului realizat de Eugen " ' " 
la Sofia.

— Care ar fi cele 
portante atuuri ale 
liștilor bulgari ?

— Jocul combinația, in viteză, 
pentru evitarea blocajului nos
tru de care se tem cel mal mult. 
La Sofia au folosit multe combi
nații, in special pe zona 2, care 
s-au dovedit eficace. Sper ca pe 
teren propriu să închidem mai 
bine acest culoar. Și altele...

Schaffer

mai im-
voleiba-

— în meciul tur
pare să fi fost surprinsă de 
Levski Spartak, îi spun an
trenorului Will Schreiber.

— La primul meci nu știam 
adversara 
cel 4 in- 
Todorov, 
dar pe

mare lucru despre . 
noastră. Cunoșteam pe 
ternaționali, pe llicv, 
Anghelov și Stoianov.
Levski Spartak, ca echipă, nu o 
știam. Am intrat însă holărîțl 
să cîștigăm. Nu numai un set, 
ci chiar meciul dacă ar fi fost 
posibil...

— Cum explicați faptul că 
jucătorii dv. au început to
tuși bine și apoi au coborît 
brusc ?

— Pentru că au cîștigat poate 
prea ușor primul set, datorită 
bunei mobilizări din start, jocu
lui eficient șl în atac, și in apă
rare, 
ilor 
Ca <. 
fel de ipostaze, 
xarea. Degeaba au promis băieții 
la începutul setului al doilea că 
nu vor scădea concentrarea. In 
subconștientul lor avea ecou mal 
puternic un alt semnal, care a 
pălit doar cind glndul înfrîngerii 
a retrezit echipa, in setul 4. Dar 
cînd ne lansasem (5—1, 7—4), am 
fost stopați șl de arbitraj, care 
ne-a sancționat des șl ne justifi
cat preluările, dînd astfel se
rioase impulsuri adversarilor noș
tri. Nu este o scuză, fiindcă fap
tul că n-am reușit i 
mai bun se datorează 
pal deconectării de 
vorbit.

— Cum aprcciați 
tur, de sîmbătă ?

— Sîntem convinși că vom rea
liza scorul calificării în sfer
turile de finală ale competiției, 

— Ce argument^ aduceți ?
— In primul rînd, acela că bă

ieții se vor mobiliza să cîștige 
fiecare set, cealaltă alternativă, 
a calificării la punctaveraj, fiind, 
foarte riscantă. Mobillzîndti-se, 
vor juca, sper, la posibilitățile lor 
reale, deci bine. In al doilea rînd, 
acela că sextetul s-a mai echi
librat, toți cel șase jucători de 
bază fiind în bună dispoziție de 
joc. în al treilea rînd, acela că

Credem că Dinamo poate ob
ține calificarea dacă va da în pri
mul rînd dovadă de o capacita
te de concentrare și mobilizare 
asemeni celei arătate în setul 
întîi, la Sofia. Dar nu numai pe 
parcursul unui set, ci al întregu
lui meci...

Aurelian BREBEANU

SOFIA, 18. — în 
sport „Akademik" din 
continuat întrecerile 
internațional de tenis 
organizat de Televiziunea 
gară, în cadrul Marelui Premiu 
FILT. 
tinge printr-o participare se
lectă, printre concurenți 
mărîndu-se nume cunoscute, 
ca Jan Kodes (Cehoslovacia). 
Ismail El Shaffei (R. A. E- 
gipt), Vadim Borisov (U.R.S.S.), 
Peter Szoke (Ungaria), T. și 
S. Svensson (Suedia), M. 
Gunthardt (Elveția).

Din lotul tenismnnilor români 
prezenți la turneu, cea mai 
bună evoluție au avut-o Florin 
Scgărceanu — campionul țării 
— și Andrei Dirzu, care s-au 
calificat pe tabloul 16-imilor de 
finală, ultimul debut înd cu vic
torie la elvețianul Du Pasquier, 
la scorul de 3—6, 6—3, 6—4. 
în continuare, Andrei Dirzu a 
produs una din surprizele în
trecerii, dispunînd de multiplul 
campion al R.D.Germanc, Tho
mas Emmrich, cu 4—6, 6—4,

sala de 
Sofia au 
turneului 
„indoor“, 

bul-

Actuala ediție se dis-

nu-

PE GHEAȚĂ ȘI PE
ÎNTRECERILE SCHIOARELOR

scor la care acesta clin 
s-a retras de pe teren,

2—1. 
urmă 
acuzînd o întindere musculară. 
Din păcate, celălalt reprezen
tant al tării noastre, aflat pe 
tabloul principal, FI. Segărcea- 
nu, a fost întrecut de tenis- 
manul austriac H.
4—6, 3—6.

în alte partide din orimele 
două tururi s-au 
rezultatele : Borisov 
(Finlanda) 6—3, 6—4 ; Pugaev 
(U.R.S.S.) — II. Simonsson
(Suedia) 6—4, 6—3 ; S. Simons- 
son (Suedia) — Kodes 2—6, 
6—2, 6—1 (!) ; Hjertquist (Sue
dia) — Kirchubel (R. F. Ger
mania) 6—7, 6—4, 6—3 ; Bori
sov •
6— 3 ;
7— 6 ; 
7—6.

Un

Stingier, cu

înregistrat
— Palin

- El Shaffei 3—6, 
Svensson — Szoke 
Pugaev — Stiegler

remarcabil rezultat a fost 
. obținut de jucătorii noștri în 
proba 
nu și 
două 
ungar 
6—4, 7—6.

de dublu, FI. Segărcca- 
A. Dirzu eliminînd în 

seturi puternicul cuplu
P. Szoke — J. Benyk :

ZAPADA
, dar mai cu scamă servici- 
puternice ale lui Tutovan. 

aproape întotdeauna în ast- 
a urmat.,, rela-

un rezultat 
i în prind- 

care am

partida re-

<ă La Altenmarkt (Austria) în 
cadrul „Cupei Mondiale" la schi 
s-a desfășurat o probă feminină 
de coborîre care a fost cîștigată 
de cehoslovaca Jana Soltysova 
cu timpul de 1:25,11. Pe locurile 
următoare s-au clasat Doris de 

șiAgostini (Elveția) — 1:25,19 
Torill Fjeldstad (Norvegia) 
1:25,36. După disputarea acestei 
probe în clasamentul general al 
„Cupei Mondiale" pe primul loc 
se află Marie Thcrese Nad g (El
veția), cu 136 puncte, urmată de 
Fabienne Serat (Franța) — 83 p, 
Irene Epple (R.F.
71 p. “ * ”
65 p, Perrine Pelen 
64 p.

Erika Hess

- .... 83 p,
Germania)

(Elveția) — 
(Franța) —

de slalom0 Proba feminină 
uriaș disputată pe pîrtia de la 
Zinal (Elveția) a revenit schioa- 
rel spaniole Blanca 
Ochoa, cronometrată 
manșe cu timpul de 2:52,58. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
sportivele austriece Claudia Riedl 
— 2:53,21 și Gabi Krivanek 
2:55,41.

Fernandez- 
în două

TURNEE DE HOCHEI

• Intr-un turneu internațional 
de hochei ’
Weisswasser (R.D. Germană) s-au 
înregistrat

care se dispută la

rezultatele : Skoda

OBSTACOLE ÎN CALEA INTRODUCERII

SISTEMULUI „OPEN" LA CICLISM
Interesante declarații făcute de Eddy Merck* 

și Bernard Hinault
Eddy Merckx, recordmanul 

mondial al orei și ele cinci ori 
cîștigător al „Turțilui ciclist al 
Franței", referindu-se la recenta 
hotărîre a U.C.I. de a se declara 
„open" Tururile Italiei și Fran
ței, șl-a exprimat opinia că 
„ideea, generoasă m sine, nu va 
putea fi pusă în practică, întrii- 
cît traseele celor două curse sini 
extrem de dificile, cu multe e- 
tape de peste 2oo km și urcușuri 
la altitudini ncîntîlnite în com
petițiile rezervate amatorilor". 
Cum traseele nu vor fi modifi
cate — a precizat fostul super- 
campion belgian — acestea con
travin și regulilor federației pen
tru amatori, care limitează la 
175 km — 180 km lungimea
maximă a unei etape. Se știe că 
un ciclist amator, care trece la

profesionism, în țările cu ciclism 
foarte dezvoltat, are nevoie de 
cel puțin 2—3 ani pentru a se 
adapta la distanțele mai lungi 

. și la cele șase-șapte ore de pe
dalat continuu. Aceasta ar fi va
labil chiar și pentru un pampion 
olimpic de valoarea lui Suhuru- 
cenko sau pentru columbianul 
Flores, câștigătorul ultimei ediții 
a competiției „Tour de 1’Avenir" 

Francezul Bernard Hinault con
sideră, la rîndul său, că pentru 
etapa actuală nu este recoman
dabil ca amatorii să participe la 

deosebit de grele, 
a adăugat campio- 
ar fi interesant ca

Plsen (Cehoslovacia)
Weisswasser 7—2 
Dinamo
Sparta
4—0).

Minsk 
Praga

Dynamo 
(3-1. 3—0, 1—1); 
(U.R.S.S.) —

7—3 (1—2, 2-1,

continuarea turneului pe• în
care-1 întreprinde în Cehoslova
cia, echipa Sokol Kiev a evoluat 
în orașul Gotwaldow în compa
nia formației locale, cu care a 
terminat la egalitate : 1—1 (0—1, 
1-0, 0-0),

„CUPA MONDIALA 
LA SĂNIUȚE

de la Innsbruck 
întrecerile 

cadrul

în 
a

pei Mondiale" la săniuțe, 
competiția feminină, victoria 
revenit sportivei sovietice Ingrid 
Amartova, cronomterată în trei 
manșe cu timpul de 2:06,072. La 
masculin, pe primul loc s-a si
tuat concurentul italian Ernst 
Haspiger — 2:32,365.

O SĂRITURA DE 128,5 M !

• Concursul Internațional de 
sărituri cu schiurile desfășurat 
pe trambulina de la Thunder 
Bay (Canada) a revenit sporti
vului canadian Steve Collins, cu 
288 puncte. Cea mai bună sări
tură a învingătorului a măsurat 
128,5 m. Pe locul secund s-a cla
sat coechipierul său Hors Bulau.

BOX 
profesionist 
categoria _ _
pugilistul spaniol _______  ___
naldo. în gala care a avut, loc 
la Senigallia (Italia), 
l-a învins prin ko în repriza a 
treia pe italianul Giuseppe Mar- 
tinese.

GIMNASTICA e La Ostrava 
s-a disputat întâlnirea internațio
nală pentru Juniori dintre echi
pele Cehoslovaciei șl R.D. 
mane. Gazdele au terminat 
vingătoare cu scorul 
181,25 puncte.

HANDBAL • La 
(R.D. Germană) 6e 
turneu internațional 
în primele două zile 
gistrat următoarele 
Polonia — Elveția 25—20 (11—8) ;

Germană — Austria 20—10 
: Polonia — R.D. Germană

Noul
al Europei 

super-ușoară 
Antonio

campion 
la 

este 
Gui-

Guinaldo

Ger- 
în- 

de 185,20—

Schwerin 
dispută un 

masculin, 
s-au înre- 
rezultate :

R.D. 
(9-5) ;
tineret 28—14 (14—9) ; R.D. Ger-
mamă

ȘAH
29—9 (13—2).

runde, în tur- 
feminin

Liu
Cejici

— Elveția
• După 5 

neul internațional 
Novi Sad conduc 
(R.P. Chineză) și 
slavia), cu cîte 3 puncte, 
de Armas (Cuba) — 2*/2 
Maestra româncă 
care în runda a 5-a a 
pe jucătoarea 
Markov, se 
cu 2 puncte.

TENIS 
țional de la 
rulaitis l-a 
3—6, 6—3 pe 
Ivan Lendl 
7—6 pe Jay Lapidus. Alte rezul
tate : Pecci — James 6—4, 6—4 ; 
Buehning — Noah 
Dent — Ball 4—6, 
las — Curren 6—7, 
Glickstein — Clerc 
> Au continuat 
neului feminin 
(Arizona) : Tracy Austin 
berta McCallum “ " 
Joanne Russel — ] 
7—5, 6—2 ; Maureen
Mary 
Sandy 
polis 
mele 
turilor 
competiției in tor național.. pentru 
juniori „Cupa Sunsh'rie", la 
Delray Beach (Florida), au fost 
înregistrate următoarele rezulta
te : Spania — Iugoslavia 2—0 ; 
Canada — Cehoslovacia 2—1. în 
celelalte două partide se vor în- 
tilni : S.U.A. - Chineză șl
Italia — Suedia.

de la 
S i lan

(Iugo- 
urmate 

.. P (2). 
Lia Bogdan, 

înv ins-o 
iugoslavă Vesna 

află pe locul șase,

în turneul Intcrna- 
Sydncy, Vitas Ge- 

eliminat cu 6—4, 
Tom Gullikson, iar 

l-a învins cu 6—3,

7—G, G-4 ; 
6—3, 6-2 ; Vi-

6— 4, 6-4 ;
7— G, 6—2.

meciurile tur-
Tucson 
— Ro- 

6—0 ; 
.Jordan

de la

6—2 ;
Lou Platele 

Collins — 
6—3, 
două

• de

i 6—1,
Barbara 

Louie 
6—4, 

Lca 
6—4. •
partide 

finală

7—5 ;
Antono- 

în pri- 
ale sfer- 

dtn *adrul

• Pe pîrtia 
s-au desfășurat 
mulul concurs

m.

Valencia 
europea- 
retur cu 

engleză 
jocul de

spaniolă F.C. 
. „ „Supercupa" 
înving în d în meci 

formația
Forest. în

de 
ioc 
10- 

și formația 
Miinchen.

F.C. VALENCIA A ClȘTIGAT 
„SUPERCUPA" EUROPEANA

Echipa 
a cîștigat 
nă • •
1—0 (0—0) 
Nottingham 
la Valencia urmărit de aproape 
40 000 de spectatori unicul punct 
a fost înscris în minutul 51 de 
Morena. In prima partidă 
Nottingham Forest cîștigase cu 
2—1. Valencia a obținut trofeul 
ca urmare a punctului înscris 
în deplasare.

IN PRELIMINARIILE CM. 
PORTUGALIA - ISRAEL 3-0

In preliminariile campionatului 
mondial (grupa a 6-a europeană) 
la Lisabona, echipa Portugaliei 
a învins cu scorul de 3—0 (2—0) 
selecționata Israelului. Au mar
cat Coelho (2) și Jordao. Parti-

IN C.E. DE TINERET : 
SPANIA - LUXEMBURG 4-1

da a fost urmărită de 
60 000 de spectatori.

aproape

Clasamentul grupei :
1. Portugalia 3 2 1 0 4—0 5
2. Irl. de Nord 3 1 1 1 3—1 3
3. Scoția 2 1 1 0 1—0 3
4. Israel 4 0 3 1 1—4 3
5. Suedia 4 0 2 2 1—5 2

aceste curse 
„în schimb, 
nul mondial, __ _________  __
profesioniștii să participe la li
nele curse de amatori, cum sînt 
de pildă «Tour de 1’Avenir* și 
«Cursa Păcii*".

Jucător ul Antonin Panenka 
(Bohemians Praga) a fost de
semnat cel mai bun jucător al 
Cehoslovaciei in 1980. în clasa
ment el este urmat de alți doi 
internaționali, componcnți ai 
formației Dukla Praga : Vizck 

și Kozak.

MariaLa Puerto de Santa 
(Spania) s-a disputat meciul din
tre echipele de tineret ' 
nieî și Luxemburgului 
pentru campionatul 
Fotbaliștii spanioli au 
învingători cu 4—1 (3—0).

ale Spa- 
contînd 

european, 
terminat

ECHIPA CEHOSLOVACIEI 
ÎNVINGĂTOARE 

LA CASABLANCA
Peste 50 000 de spectatori au 

urmărit la Casablanca meciul 
internațional amical de fotbal 
dintre o combinată a cluburilor 
marocane (W.idad Athletic — 
Raja) și selecționata Cehoslova
ciei. Fotbaliștii cehoslovaci au 
repurtat victoria cu 2—1 z(l— 0) 
prin punctele marcate « |banek 
și Barmos. Pentru gazde a în
scris Saas din 11

PENTRU FONDUL DE AJUTO
RARE A SINISTRATILOR 

ITALIENI
în prezența a peste 18 000 

spectatori la Milano a avut 
meciul amical dintre echipa 
cală IntcrnazionaSe 
vest-germană Bayern 
Oaspeții au repurtat victoria cu 
scorul de 2—1 (2—1) prin punc
tele înscrise de Honess și Jan- 
zon. Pentru echipa italiană a 
marcat Antonelli. încasările rea
lizate au fost vărsate fondului 
de ajutorare a sinistraților de pe 
urma seismului de la 23 noiem
brie.

0 MAI NECRUȚĂTOR decît ne-am 
țpcliipuit și-a pus amprenta timpul, în : 
versibila sa scurgere, pe rezultatul 
mei finale a „Cupei Davis". Dacă 
trecut, la Roma, italienii cîștigau cu 
confruntarea semifinală cu echipa lui 
Lendl (învins în ambele jocuri), de 
aceasta, la Praga, rezultatul a fost exact 
invers. Același Lendl, acum ajuns la forța 
maturității, a asigurat cu strălucire victo
ria culorilor cehoslovace. După cum un 
singur an a adus plumb în brațul lui 
Panatta, cîntărind greu în seturile 5, pier
dute la „finiș" de acesta. O MUNICIPALI
TATEA PARIZIANA și-a dat acordul Mi
nisterului Tineretului șl Sportului din 
Franța — citim în săptămînalul „L’Express" 
— pentru a-1 concesiona spațiul necesar 
amenajării unui Muzeu al sporturilor. A- 
cesta va funcționa în cadrul complexului 
sportiv de la Bercy și promite a se integra 
total bunelor tradiții ale muzeografiei fran
ceze. e CURIOASA OPȚIUNEA înotătoru
lui englez Duncan Goodhew, campion o- 
limplc în proba de 100 m bras la J.O. de 
ta Moscova, care și-a exprimat intenția de 
a abandona natațla pentru a se dedica 
bobului. El a și fost, dealtfel, selecționat 
in eohlpajul de bob-4 al Angliei, pe postul 
de frînar, în vederea campionatelor euro
pene ce vor avea, loc la Igls (Austria), la 
10—11 ianuarie. • TOT DIN ANGLIA, o te
legramă de presă ne anunță că federația

fi 
ire- 
ulti- 
anul 
4—1 

Ivan 
data

de fotbal din această țară preconizează o 
serie de măsuri pentru combaterea violen
ței pe terenurile de joc, în continuă creș
tere. Care ar fi acestea ? înăsprirea pe
depselor pentru jocul dur și atitudini ne
sportive față de arbitri și public, exclu-' 
derea din orice activitate internațională a 
jucătorilor culpabili de infracțiuni repetate,

Interzicerea vînzării alcoolului stadi
oane, sancțiuni severe împotriva suporte
rilor care se dedau la acte de huliganism.
• CAMPIOANELE SPORTULUI ÎN „KI
MONO" s-au reunit recent la New York 
pentru prima ediție a ,,Mundialului“ femi
nin de judo. Cele mai aprige s-au dovedit 
concurentele austriace, care au cucerit trei 
medalii de aur, dar finala categoriei „open" 
a revenit belgiencei Ingrid Berghmans în 
fața rivalei sale franceza Paulette Fouillet.
• DOUA CĂRȚI consacrate cunoscuților 
sportivi cubanezi boxerul Teofilo Stevenson 
șl atletul Alberto Juantorena au apărut la

Havana. Cu prilejul lansării volumelor, pre
ședintele Asociației ziariștilor sportivi din 
Cuba, Elio Constantin, a subliniat contri
buția deosebită a celor doi multipli cam
pioni la afirmarea sportului cubanez și ma
rea popularitate de care se bucură aceș
tia în întreaga țară și dincolo de hotarele 
ei. • ALARMA IN RUGBYUL GALEZ... 
Usturătoarele înfrîngeri suferite în meciu
rile cu selecționata Noii Zeelande, din re
centul turneu insular al faimoșilor „All- 
Blacks“, indică o notabilă scădere în pre
gătirea fizică — este părerea lui Keith 
Rowlands, selecționerul reprezentativei 
Țării Galilor. El a adresat jucătorilor săi 
o scrisoare deschisă, în rîndurile căreia — 
și printre ele... — se poate citi îngrijora
rea cauzată de această problemă și toto
dată un apel la muncă sporită pentru în
tărirea forței de șoc a grămezii ros-negri- 
lor. Meciurile „Turneului celor 5* bat la 
ușă ! • VA REZISTA PETER MULLER în 
fruntea „Cupei Mondiale" la schi ? Elveția
nul, actualul rival de clasament al lut 
Ingemar Stenmark, era abia al 34-lea în 
prima coborîre a anului, la Val d’Is&re. 
Și primul după cea de marțea trecută, la 
Cortina d’Ampezzo. „Coborîrile sînt ca 
jocul la ruletă..." — spune MUller. Poate 
de aceea le șl evită Stenmark.

ALTE REZULTATE
© într-o partidă restantă con- 

tînd pentru campionatul Angliei, 
Tottenham a învins cu 5—3 * 
mația Ipswich Town. Cel ___
bun jucător de pe teren a fost 
internaționalul Eric Gates 
a marcat 3 din cele 5 puncte ale 
învingătorilor.
• Campionatul Olandei a pro

gramat cîteva întîlnirl restante 
încheiate cu următoarele rezul
tate : Roda — F.C. Haga 3—2 ; 
Twente Enschede — Maestricht 
3—3 ; Utrecht — Pec Zwolle 
1—0 ; Go Ahead — Az ’67 Alk- 
maar 1—3. în clasament pe pri
mul loc se află Az ’67 Alkmaar 
care după 16 etape total-zează 
31 p.

for
mai

care

IN IHMIIII, DIN NOU,

Radu VOIA

l>DO«Lt?IA DOPAJULUI...
în urma unei anchete pe care 

a efetetuat-o timp de peste 10 
ani, medicul John Bolin k, consi
lier la echipa Ajax Amsterdam, 
a constatat că un fotbalist din 
11, din campionatul de fotbal ai 
Olandei, utilizează diverse sti
mulente, fără ca acestea să fie 
în totalitatea lor Incluse în sub
stanțele „dopante" interzise. Se
sizată de această declarație, fe
derația olandeză a hotărît să în
treprindă, la rîndul ei, o anche
tă, deși medicul forului de spe
cialitate, Fritz Kessel, afirmă că 
este greu de presupus că fotba
liștii ar putea uza în mod obiș
nuit de stimulente, tntrucît efec
tul produselor „dopante" în fot
bal este mal degrabă negativ și 
foarte dăunător pentru sănătatea 
sportivilor.
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