
Ieri s-au încheiat

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Vineri dimineață, s-au reluat, 
în plen, lucrările sesiunii a 
Ii-a a celei de-a VIII-a legis
laturi a Marii Adunări Națio
nale.

La sosirea in rotonda Palatu
lui Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
salutați cu deosebită căldură, 
cu puternice și îndelungi aplau
ze de deputați și invitați.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lojile oficiale au 
luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Ver- 
det, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Lina Cioban H, 
Constantin Dăscălescu, Ion Din- 
că, Janos Fazekas, Ludovic Fa- 
zekas, Cornelia Filipaș, Alexan
drina Găinușe, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
tan, Gheorghe Rădulescu, Le- 
onte Răutu, Aneta Spornic, Vir
gil Trofin.

La lucrările sesiunii sînt pro
ven ti, de asemenea, membri su
pleant! ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de Stat

In sală se află membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui, conducători al unor insti- 
•vtii centrale, organizații de 
masă* și obștești, oameni de 
știință șl cultură, ziariști, care 
participă la sesiune in cali
tate de invitați.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

După dezbaterea gene
rală, Marea Adunare Națională 
a votat în unanimitate Legea 
pentru întărirea autoconducerli 
muncitorești și autogestiunii e- 
conomico-financiare și valutare 
în activitatea de comerț exteri
or și cooperare economică in
ternațională.

S-a trecut apoi la examina
rea proiectului de Lege privind

SELECȚIONATELE DE HOCHEI ALE ROMÂNIEI
EVOllEAZÂ IN R. D.

Astăzi și miine selecționa
tele de seniori și juniori de 
hochei ale țării ncastre susțin 
jocuri dificile peste hotare.

Prima reprezentativă, care a 
părăsit Capitala ieri, deplasînd 
lotul întreg, același care a evo
luat în cele două partide cu 
Polonia, va întîlni echipa R.D. 
Germane. Primul joc va avea 
loc Ia Weisswasser (azi), iar

In prima „recreație" a acestui an de Invățămlnt,

un cuvint de ordine pentru milioane de copii și tineri:

PRIN „DACIADĂ", CIT MAI MREJI 
PARTICIPAȘI TA ACȚIUNILE SPORTIVE

DIN VACANTA DE IARNĂ!
De sîmbătă, după ultima oră 

de cursuri, centrul de greutate 
a activității tineretului studios 
din patria noastră se va muta, 
pentru o perioadă de aproxi
mativ trei săptămîni, din clase 
și laboratoare, din amfiteatre 
și ateliere în mijlocul naturii, 
în aer liber, la casele de cul
tură ale tineretului și studen
ților, la. Casele pionierilor șt 
șoimilor patriei, la căminele 
culturale. Aceasta ar fi princi
pala semnificație a vacanței 
de iarnă care începe, prima 
„recreație" a anului de învă- 
țămînt 1980/81.

Vacanța de iarnă trebuie să 
însemne pentru milioane de co
pii și tineri, un îndemn la o- 
dihnă activă, practicînd cu 
prioritate sporturi specifice se
zonului alb — săniușul, schiul 
și patinajul. Un îndemn care 
s-a și făcut simțit în multe 
organizații de pionieri și de 
tineret, în asociații ale studen
ților comuniști din facultăți. 
Dovadă : concursurile care au 
și fost inițiate o dată cu pri
mele ninsori. Le considerăm un 
fel de repetiții în vederea ce
lor care vor urma — mult 
mai multe — începînd chiar 

constituirea, repartizarea și fo
losirea pe județe a resurselor 
pentru aprovizionarea populați
ei cu carne, lapte, legume și 
fructe.

După discufia pe articole, 
Marea Adunare Națională a 
votat In unanimitate acest pro
iect, conferindu-i putere de 
lege.

La următorul punct de pe 
ordinea de zi a fost prezen
tat Raportul Guvernului cu 
privire la încheierea acțiunii 
de majorare a retribuțiilor, 
pensiilor, alocațiilor de stat 
pentru copii și a altor veni
turi.

în continuare a fost prezen
tat Raportul Guvernului cu pri
vire Ia aprovizionarea popu
lației pe trimestrul IV 1980 și 
semestrul I 1981.

Supuse votului Marii Adunări 
Naționale, ambele proiecte de 
hotăriri au întrunit aprobarea 
unanimă a deputatilor.

La ultimul punct de pe ordi
nea de zi a fost prezentată ex
punerea la proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consi
liul de Stat.

A urmat apoi discuția pe arti
cole, după care Marea Adunare 
Națională a votat in unanimita
te proiectele de legi pentru *- 
probarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

In încheierea lucrărilor se
siunii a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Giosan care, cu prilejul 
Zilei proclamării Republicii șl 
a Anului Nou — 1981, în nu
mele Biroului Marii Adunări 
Naționale a adresat deputaților 
și invitatilor călduroase felici
tări șl urări de sănătate, de 
noi și depline realizări in ac
tivitatea de transpunere în via
tă a hotărîrilor de partid și le
gilor tării, de ridicare pe noi 
culmi de civilizație șl progres 
a scumpei noastre patrii Re
publica Socialistă România, 
precum și tradiționala urare 
„La multi ani 1“

GERMANA $1 UNGARIA
cel de al doilea la Halle (du
minică).

Tinerii hocheiști, aflați în 
plină perioadă de pregătire 
pentru campionatul european 
de juniori grupa B, care va a- 
vea loc în luna martie la 
Miercurea Ciuc, vor evolua azi 
și miine la Budapesta intr-o 
dublă confruntare cu selecțio
nata similară a Ungariei.

Cei mai mici
sportivi — șoimi 
ai patriei și pio
nieri — pe po
dium f... Fotorepor
terii noștri vor a- 
vea prilejul să 
surprindă aseme
nea momente și in 
actuala „recreație" 
a vacanței de iar-

nă...

Foto : prof.
MARIUS GALL

de la sfîrșitul acestei săptă
mîni, pretutindeni in țară, în 
toate unitățile de învățămînt.

Există în sprijinul acestei 
inițiative și o competiție de 
anvergură, menită să stimuleze 
energiile, interesul tineretului 
studios pentru exercițiuL. fizic 
organizat, pentru sport. ,,Da- 
ciada", marca noastră compe
tiție națională. Vacanța do 
iarnă reprezintă — și din acest 
punct de vedere — un prilej 
binevenit de a da acțiunilor 
sportive ce se vor organiza un
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Azi, In Sala Dinamo, returul

în C. C. E. la volei masculin

VA REFACE CAMPIOANA NOASTRĂ 
HANDICAPUL DE LA SOFIA?

Fără îndoială cel mai impor-
tanit eveniment sportiv al sfâr
șitului de săptămînă, meciul 
retur din cadrul optimilor de 
finală ale Cupei campionilor 
europeni la volei dintre echi
pele masculine Dinamo Bucu
rești și Levski Spartak Sofia, 
programat astăzi die la ora 17 
in sala clubului nostru campion 
în această disciplină, se circum
scrie unui interes deosebit, 
larg, justificat de caracterul 
decisiv al initî'lniriii-revanșă a 
cărei miză este calificarea în 
faza următoare a competiției.

Va fi. Intr-adevăr, o întâl
nire care, deși transmisă în 
direct la televiziune, merită să 
fie văzută la fata locului. Nu 
numai sub raportul spectacolu
lui valoros pe care-1 pot oferi 
cele două echipe, ci și sub as
pectul luptei încordate pentru 
obținerea accesului în sfertu
rile de finală, al tensiunii per
manente între primul și ulti
mul fluier al arbitrului polonez 
Stanislav Hofmokl.

După cum se știe, Dinamo a 
pierdut (1—3) duminica trecută 
partida-tur de la Sofia si va 
încerca astăzi să întoarcă în 
favoarea sa scorul general. 
Ceea ce, firește, nu va fi ușor. 
Dar este posibil, dacă jude
căm după maturitatea și omo
genitatea sextetului lui Wiliam 
Schreiber, după valoarea recu
noscută a unor sportivi căliți 
în concursuri de mare miză 
cum sînt Oros, Dumănoiu, Tu- 
tovan, Gîrleanu, Encscu, Pău- 
șescu, lingă care stau^tineri 
talentați ca Vrîncuț, Căta-Chi- 
tiga, Gheorghe și, desigur, 
după avantajul pe care-1 oferă 
evoluția pe terenul propriu.

Va reface Dinamo handicapul 
din prima confruntare ? Iată o 
întrebare al cărei răspuns nu 
poate veni decît după ultima 
fază a revanșei de azi. In ceea 

conținut concret, cit mai bo
gat, asigurîndu-le totodată per
manența, continuitatea. Este și 
ceea ce recomandă Ministerul 
Educației și învățămîntului, 
ceilalți factori care se ocupă 
de pregătirea formativ-educa- 
tivă a tinerei generații. Con
siliul Național al Organ! iției 
Pionierilor, C.C. al U.T.C și 
U.A.S.C.R., în colaborare cu

Tiberiu STAMA

(Centlnuare in p.ig 2-3) 

.T mărului ridicător 
dinamovist Marius 
Căta-Chițiga ii pla
ce mult și atacul. 
Iată-l preferind 
pasei pentru Gîr- 
leanu o lovitură de 
atac din mingea 
a doua. Și, de re
gulă, mingea nu 
se mai întoarce...

Foto :
Dragoș NEAGU

ce ne privește, credem că da. 
Cu condiția ca sextetul „alb- 
roșilor“ să se afle în perma
nentă stare de mobilizare, de 
combativitate lucidă, deopotri
vă în acțiunile la fileu (unde 
echipa dovedește în general o 
preocupare crescută și o bună 
concentrare), cit și in linia a 
doua (unde trebuie impusă o 
sporire a atenției : plasament, 
dublaj).

Campioana Bulgariei se re
marcă prin varietatea combi
națiilor la fileu realizate cu 
dezinvoltură de internaționalul 
Hrislo Stoiainov (ridicător prin
cipal) și de înlocuitorul său 
Pangarov, dar și prin forța 
atacurilor celorlalți component! 
ai reprezentativei bulgare, vi- 
cecampioană olimpică : Iliev 
(trăgător înalt care adesea în
cearcă forța loviturii și din li
nia a doua), Todorov și An- 
ghclov. De asemenea, prin ran

Atletismul — sport prioritar

REDRESAREA, PROBLEMĂ URGENTĂ, 
DE STRINGENTĂ ACTUALITATE

Dezbaterea pe care o inaugu
răm astăzi își propune aduce
rea și menținerea în prim-pla- 
nul atenției a ATLETISMU
LUI, a problemelor legate de 
dezvoltarea internă a acestui 
sport. A acestui cel mai im
portant sport, care poate și 
trebuie să reprezinte, de fapt, 
o oglindă fidelă a nivelului 
general al activității de edu
cație fizică și sport.

Atletismul este important în 
primul rând prin el însuși, prin 
multitudinea și complexitatea 
probelor sale care acoperă 
toată gama deprinderilor fizice 
de bază.

Atletismul, sportul cu cea 
mai largă arie de năspîndire, 
sport cu adevărat universal, 
este important pentru că el a 
fost numit, pe bună dreptate, 
coloana vertebrală a Jocurilor 
Olimpice. punctul lor de a- 
tracție maximă, undie se de
cern cele mai multe titluri, 
medalii și puncte.

Atletismul este important și 
pentru faptul . că stă la baza 
altor discipline sportive, atît 
prin suportul fizic al pregătirii, 
cit și ca punct de plecare în 
practicarea acestora. Un sportiv 
cu formație de atlet va răzbi 
mai ușor în altă ramură. Cel 
mai sugestiv exemplu îl poate 
oferi chiar sportul nostru, prin 
Sanda Toma, campioana olimpi
că și mondială de canotaj, 
snort pe care l-a început la 
20 de ani. după cîțiva ani buni 
de activitate atletică de per
formanță.

Este prea bine cunoscut fap
tul că în toate etapele de dez
voltare a mișcării sportive din 
România do după 23 August

dament bun în apărare. Sexte
tul de bază folosit de regulă 
de antrenorul-jucător Țvetan 
Pavlov mai cuprinde pe Nenov 
și Antonov. Echipa joacă de 
obicei, ca și Dinamo, în siste
mul cu un singur ridicător 
(5 + 1).

Aurelian BREBEANU
• LOTUL ECHIPELOR. DINA

MO : Oros, Dumănoiu, Tutovan, 
Gtrlcanu, Enescu, Vrincuț, Pău- 
șescu, Câta-Chițiga, Gheorghe, 
Șteflea, Slabu, Gizdavu. LEVSKI 
SPARTAK: H. Iliev. Anghelov, 
Todorov, Stoianov, Nenov» Anto
nov, Pangarov, A. Iliev, Iorda- 
nov, Pavlov.
• ARBITRI: s. Hofmokl (Po

lonia) și I. Niculescu (România).
• Partida se transmite la TV. 
® Rezultatul meciului tur: 3—1

(52:3<i) pentru Levski Spartak.
• Criterii de calificare, la ega

litate de victorii: 1. setaveraj. 2. 
punctaveraj (în caz de egalitate 
perfectă, se joacă un al treilea 
meci).

1944 toate documentele de par
tid și de stat referitoare la 
activitatea de educație fizică 
și sport au așezat atletismul la 
locul cuvenit, în prima linie a 
priorităților, ca o subliniere a 
însemnătății sale pe toate pla
nurile.

Programul privind dezvolta
rea activității de educație fi
zică și sport pe perioada 1976— 
1980 aprobat de Comitetul Po
litic Exocuitiv al C.C. al P.C.R. 
în noiembrie 1976, document
director în activitatea noastră 
sportivă, consideră atletismul 
SPORT PRIORITAR la nivel 
național. Programul a stabilit 
la nivel republican dar și pen
tru fiecare județ priorități de 
dezvoltare in funcție de nece
sitățile afirmării în marile 
competiții internaționale. cu 
deosebire la J.O.. dar și în 
funcție de tradiții, specific lo
cal sau de zonă. S-a subliniat 
însă clar că atletismul este 
spont prioritar — și este singu
rul ! — pentru toate județele 
țării ! Aceasta înseamnă impli
cit că atletismul este sport 
prioritar pentru toate cluburile 
și asociațiile cu secții de atle
tism. pentru toți activiștii spor
tului. pentru toți factorii pe 
care Programul îi desemnea
ză ca avînd atribuții în dome
niul sportului.

Din păcate, rezultatele de la 
Jocurile Olimpice de la Mosco
va, unde atletismul nostru a 
realizat cel mai slab bilanț din 
ultimii 20 de ani, au dovedit

Vladimir MORARU

(Continuare in pag 2-3)



ÎN LINIE DREAPTA,

SPRE NOUL SEZON DE BOB!
• A început înghețarea pistei betonate din Sinaia
• Debutul competițional al noilor piloți români • Con-

cursul de închidere a
De cîteva zile, pe pista be

tonată de pe muntele Furnica 
domnește animația specifică 
perioadei premergătoare sezo
nului competițional. Mai pre
cis, au început lucrările de în
ghețare a primei porțiuni de 
500 m (pornind de la plecare), 
la terminarea căreia sănierii 
vor putea efectua coborîri de 
antrenament, iar boberii repe
tări de starturi. Echipa care 
execută lucrările (asigurate de 
A.B.S. Prahova, prin I.G.O. Si
naia) beneficiază de compe
tența și experiența maestrului 
sportului Nicolae Neagoe (șe
ful bazei) care, recent, ne-a de
clarat : „Dacă vom beneficia 
de condiții atmosferice favora
bile. este posibil ca pină la 
sfirșitul anului să încheiem lu
crările, iar în primele zile ale 
anului 1981 să se desfășoare 
primele antrenamente și apoi 
concursul de inaugurare a se
zonului".

Pină atunci, însă, să trecem 
la problemele de strictă ac
tualitate și anume la activita
tea componenților lotului na
țional de tineret. De la în
ceput trebuie să amintim că 
acesta este alcătuit din împin- 
gători hotărîți să treacă la 
mînuirea fiselelor (Gheorghe 
Lixandru, Ion Duminicel. Doru 
Francu, Gheorghe Peptea) și 
din alți tineri care, pe par
cursul testelor efectuate de fe
derație în ultimul an, au do
vedit calități deosebite (Dorin 
Degan, Costel Davidescu și Ion 
Batista, acesta din urmă deți- 
nînd, pină nu de mult, titlul 
de campion național la sanie) 
Aceștia (șl, bineînțeles, cîțiva 
împingători) au participat la 
un stagiu de pregătire pe pif
tia artificială de la Oberhof, 
(R.D. Germană). unde s-au 
pregătit în compania boberi- 
lor fruntași din Cehoslovacia 
(5 echipaje), Elveția (3), R F. 
Germania (5), Iugoslavia (1) 
și din țara gazdă (7 echipaje). 
La încheierea stagiului a avut 
loc un concurs, cîștigat de fos
tul campion mondial Horst 
Schonau R.D.G.) în condițiile

școlii de piloți a F.I.B.T.
primei lor participări la 
concurs, Degan, Lixandru 
Duminicel s-au clasat pe locu
rile 16, 20 și, respectiv, 23 ; Da
videscu și Batista, accidentați 
ușor, nu au luat parte la între
ceri. Promițător este faptul că 
la unele coborîri de antrena
ment sportivii români au obți
nut timpi buni (47—48 sec.), 
care dovedesc posibilitățile lor 
de progres. Desigur, însă, evo
luția lor este de-abia la început 
și urmează ca sporirea expe
rienței lor de concurs să con
tribuie la ridicarea calități’ 
performanțelor. Deocamdată să 
menționăm că sezonul viitor va 
fi decisiv pentru formarea lo
tului olimpic în vederea în
trecerilor de Ia Sarajevo și că 
marile competiții oficiale ale 
anului 1981 (campionatul eu
ropean de tineret și campiona
tele mondiale) vor constitui 
teste și prilej de selecție din 
rîndul actualilor piloți-debu- 
tanți. Pină la concursurile res
pective, boberii români se vor 
antrena pe pista sinăiană, bi
neînțeles atunci cînd ea va pu
tea fi utilizată în întregime.

Cîteva cuvinte despre pri
mele concursuri ale sezonului, 
în afara celui desfășurat în 
R. D. Germană, la Oberhof, a 
mai avut loc „Cupa Veltins", 
în R.F. Germania, la Winter- 
berg, cu participarea hoheri
lor din Austria, Anglia, Elve
ția, R. D. Germană, Suedia și 
din țara gazdă. La ambele 
probe (bob 2 și bob 4) au cîș
tigat echipajele pilotate de 
Bernhard Lehmann (R.D.G.). 
In Austria, pe pîrtia înghețată 
artificial de la Innsbruck-Igls, 
s-a disputat tradiționalul con
curs de închidere a școlii de 
piloți organizată de F.I.B.T. 
pentru tineri din țările care 
nu au piste de bob. Au luat 
parte cite patru viitorii piloți 
din Anglia, 
Franța, 
Suedia și U.R.S.S. 
a fost 
U.R.S.S., țară a cărei federa
ție este cea mai tînără mem
bră a F.I.B.T. Pe locurile ur
mătoare : Iugoslavia, U.R.S.S. 
II, Suedia, Canada și Anglia.

Belgia, 
iugoslavia,

(Urmare din pag. I)

Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport : ca fie
care zi de vacanță să aibă in 
programul ei cît mai 
ore de mișcare în aer 
organizarea, sub egida ___
dei", a unor concursuri și com
petiții, cu participarea largă 
a copiilor și tineretului.

PREGĂTIRI PENTRU 
VIITOARELE PERFORMANȚE I

Cei mal dotați dintre elevi și 
Btudenți îsi vor continua pre
gătirea sportivă în cadrul unor 
tabere speciale, asigurindu-li-se 
astfel continuitatea procesului 
de antrenament. Ministerul E- 
ducațiel și Învățămîntului. de 
pildă, organizează asemenea 
tabere pentru un număr de 
peste 2 400 de elevi și eleve. 
Atleții vor face tabără la Buș
teni (Căminul alpin și cabana 
Poiana Izvoarelor). Eforie Nord, 
Cimpulung Muscel, Baia Mare 
și Focșani ; cicliștii la Băile 
Ilerculane ; gimnaștii de la 
„sportivă" la Deva, Govora, E-

multe 
liber, 

„Dacia-

S1MBATÂ
Sala din parcul 

sportiv Dinamo, ora 12,30, 
campionatele naționale de 
tir redus, festivitatea de 
deschidere.

VOLEI. Sala Dinamo, de 
la ora 15: Universitatea 
București — Dinamo (A, f); 
ora 17 : Dinamo — Levski 
Spartak.

DUMINICA
Sala din parcul

sportiv Dinamo, ora 8,30, 
prima zi a campionatelor 
naționale de tir redus, 
probele de pușcă și pistol 
cu aer comprimat.

VOLEI. Sala Giulești, de 
la ora 10: Rapid — Uni
versitatea Craiova (A, f); 
Flacăra roșie — Chimpex 
Constanța (A, f).

TIR.

un
Și

Canada, 
Olanda, 

Primul loc 
ocupat de echipajul

Dumitru STANCULESCU

ca-

forie Nord, Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și Sovaia ; cei de la 
„modernă" la Eforie Nord. In 
același timp, halterofilii sînt 
așteptați la Constanța, înotă
torii la Timișoara, micii judo
ka în Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, iar luptătorii la Suceava 
și Borsec (cei specializați in 
„greco-romane"). Cheia
bana Muntele roșu și Suceava 
(cei de la „libere"). în fine, 
schiorii vor urca la Sinaia — 
cabanele Miorița și Vîrful cu 
Dor (probe alpine), la Predea] 
și Bu$teni — cabana 
Arsă (fondiștii), iar 
de tenis de masă vor 
du iți la Roman.

In cazul Consiliului 
Pionierilor, cei 
care doresc să 
prin interme- 
sportive Pio- 
prezenți în ta- 
Bălan-Harghita 

Predeal

Piatra 
jucătorii 
fi găz-

Național
al Organizației 
250 de... pitici 
ajungă voinici, 
dlul cluburilor 
nierul, vor fi 
berele de la 
(schi fond și alpin) și 
(judo).

Tabere de pregătire 
organizează și C.C. al 
pentru schi și biatlon 
peni-Alba și Complexul turis
tic Șuior-Maramureș, cu 500 
de elevi. Președinții asocia
țiilor sportive din școli (300) 
vor participa la un curs de 
instruire la Lunca de Jos-Har- 
ghita.

Pentru studenții sportivi sînt 
de semnalat taberele alpine ie 
la Plaiul Foii, Babele, Carai- 
man, Bîlea-Lac, Borșa. Crivaia- 
Caraș Severin, Diham, 
niș-Sibiu, Curmătura, 
Rîșnoavei, Mălăești, Banloc 
Simbăta, cu participarea 
circa 800 de tineri și tinere.
ZECI DE MII DE COPII Șl TINERI 

IN EXCURSII Șl TABERE 
DE ODIHNA

sportivă 
U.T.C. 

la Cîm-

Pălti- 
Cheile

Și 
a

deDin programul vacanței 
iarnă nu lipsesc nici excursiile 
și taberele de odihnă organi
zate pe plan local, la care s-au 
înscris zeci de mii de copii și 
tineri. Ele sînt proiectate în 
cele mai pitorești zone ale ță
rii sau cu tradiție în sezonul 
alb. U.A.S.C.R.. de pildă, orga
nizează tabere de odihnă pen
tru mai bine de 3 000 de stu-

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE POPICE. ’80
BRAȘOVENCELE MARIANA CONSTANTIN ȘI MARIA ROȘCA 

AU CIȘTIGAT TITLUL LA PERECHI SENIOARE

BRAȘOV. 19 (prin telefon). 
Pe arena Hidromecanica din 
localitate au început miercuri 
dimineața întrecerile finale ale 
campionatului național de po
pice, la care participă 100 de 
junioare și senioare. Primele 
au intrat în concurs junioarele, 
care, dornice de afirmare, au 
dat, în general, satisfacție de
plină, înregistrîndu-se 
rezultate de peste 400 
unele concurente au 
chiar scoruri de certă 
internațională. Confirmînd bu
nele aprecieri, reșițeanca Maria 
Zsizsik, cu 437 pd și 399 pd. 
în cele două jocuri, a reușit 
să-și mențină titlul. De data 
aceasta ea a obținut un dublu 
succes, cîștigind și la proba de 
perechi, împreună cu coechi
piera ei Dorina Cojocaru, ele
ve ale antrenorului Constantin 
lordache.

Clasamente — INDIVIDUAL: 
1. Maria Zsizsik (C.S.M. Reșița) 
836 pd (437—399) — campioană 
națională, 2. Ilona Fekete (Vo
ința Tg. Mureș) 814 (408—406), 
3. Minela Dan (Voința Ploiești) 
813 (397—416), 4. Constanta
Constantin (Voința Ploiești) 
809, 5. Doina Baciu (Electromu- 
reș Tg. Mureș) 803, 6. Rosema-

multe 
pd, iar 

reușit 
valoare

rie Peter (Hidromecanica Bra
șov) 806. PERECHI : 1. Maria 
Zsizsik — Dorina Cojocaru 
(C.S.M. Reșița) 820 (437—383), 
— campioane naționale. 2. 
Doina Baciu — Rodica Baciu 
(Electromureș Tg. Mureș) 813 
(421—392), 3. Steliana Bucur — 
Liliana Negrcanu (Petrolul 
Băicoi) 800 (388—412).

Vineri au intrat în concurs 
și senioarele. în număr de 16 
la perechi și 34 la concursul 
individual. Mai emoționate de
cît junioarele, majoritatea se
nioarelor, la prima probă (pe
rechi) n-au format cupluri o- 
mogene, unele dintre favorite 
au evoluat slab, fapt ilustrat de 
cifrele mai scăzute. La perechi, 
titlul a revenit brașovencelor 
Mariana Constantin și Maria 
Roșea (Hidromecanica) cu 838 
pd (430—408), urmate de: 2. Eli- 
sabeta Badea — Elena Pană 
(Voința București) 828 (421—
407), 3. Elena Trandafir — 
Stela Andrei (Laromet Bucu
rești) 817 (439—378), 4. Ana Pe
trescu — Margareta Cătineanu 
(Gloria București) 811 (414—
397).

Sîmbătă se dispută întrecerea 
individuală, la senioare.

Troian IOANIȚESCU

IN PRIM-PLAN, SPORTIVI! DIN BAIA MARE Șl HUNEDOARA

ODORHEIU SECUIESC, 19 
(prin telefon). Cei mai buni 
popicari juniori din întreaga 
țară, care s-au calificat pentru 
întrecerile finale ale campiona
telor naționalei s-au reunit pe 
arena cu patru piste Voința 
din localitate pentru a-și de
semna campionii, la individual 
Și perechi pe anul 1980. între
cerile au fost de un bun nivel 
tehnic — media primilor trei 
clasați, la individual, fiind de 
855,5 p — rezultat valoros pe 
o arenă neutră. Competiția a 
fost dominată de către tinerii 
popicari din Baia Mare si Hu
nedoara, care, în urma unor 
evoluții bune au ocupat pri
mele locuri :

IATA CLASAMENTELE — 
INDIVIDUAL : 1. Ernest Ger
gely (Aurul Baia Mare) 1717 
pd (în două jocuri — Ia „izo
late" 564 — la „pline" 1153) — 
campion national, 2. Constantin 
Dobrică (Jiul Petriia) 1708 
(584—1124), 3. Stel’ian Boariu 
(Aurul Baia Mare) 1708 (550— 
1158), 4. Constantin Marin (O- 
limpia București) 1702. 5. A- 
drian .Marian (Rulmentul Bra-
o

denți la Predeal, Izvorul Mu- 
reșuIui-Harghita, Bușteni, 
naia, Slănicul Moldovei, 
georz-băi, Geoagiu-băi, 
șov, Sibiu etc. Sînt acțiuni în 
programul cărora, 6e înțelege, 
sportul va fi principalul 
ment de referință.

Si- 
Sîn- 
Bra-

ele-

Și 
a-

„EXAMENE" 
IN PLINA VACANȚA

Am numit concursurile 
. competițiile care punctează,

proape în fiecare județ, calen
darele sportive ale vacanței de 
iarnă. „Cravatele roșii cu tri
color", de pildăf care au îndră
git judo-ul vor fi prezente la 
București la „Festivalul pio
nieresc de judo" (24—25 XII), 
o veritabilă trecere în revistă 
a tot ce a selecționat și pre
gătit pentru performanță foar
te tinerele cluburi sportive 
„Pionierul". Concursuri și com
petiții de atletism (în sală), 
minibaschet, gimnastică, hochei 
pe gheață, patinaj, schi etc. 
sînt proiectate în numeroase 
localități din județele 
Bihor, Brașov, Cluj, 
vasua, Dolj, Harghita, 
Maramureș, Neamț și, firește, 
în Capitală, care se vor des
fășura cu deosebire în școli 
în cadrul „cluburilor de va
canță", nuclee sportive ad-hoc 
destinate să polarizeze atenția 
marii mase a elevilor. în acest 
sens, precizăm că pentru buna 
desfășurare a activității „clu
burilor de vacanță" unitățile 
de pionieri și organizațiile 
U.T.C. din școli au și luat 
măsuri legate mai ales de asi
gurarea materialelor sportive 
necesare (mingi, aparatură pen
tru gimnastică, judo, lupte și 
haltere, jocuri de șah s,a).

Prin urmare, o paletă bogată 
de. acțiuni sportive înscrise sub 
genericul „Daciadei". care vor 
spori bucuriile vacanței de iar
nă și la reușita cărora vor 
conlucra, ca și în alte ocazii, 
factori cu atribuții și răspun
deri în creșterea și educarea 
tinerei generații.

Pe curind și primele vești, 
primele reportaje care vor 
oglindi marea cronică sportivă 
a vacanței...

Arad, 
Co- 

Iași,

Divizia „A“ de bascF

VA FI DECISIV I
STEAUA DINA

început de miercuri, turul al 
patrulea al campionatului natio
nal de baschet masculin se în
cheie mîine, la Constanta (grupa 
valorică 1—6) și la 
(grupa 7—12). „Capuî de afiș' 
etapei este asigurat de tradițio
nalul derby Steaua — ' .
care poate hotărî (practic) cam
pioana tării (în ipoteza victoriei 
steliștilor), sau poate amina deci
zia (în caz ca vor cîștiga dina- 
moviștii) pină la 18 Ianuarie.

Oradea 
al

Dinamo,

CONSTANȚA, 19 (prin telefon). 
In etapa de vineri s-au înregis
trat următoarele rezultate :

tcstărll jucl 
derby-ului c 
regretabil : : 
coș, Bulanci 
riposta dură 
Pîrșu (Steau 
cat accident: 
probabiT pet 
îndelungată, 
racile 28, O 
12, Cernat 1 
taru 9, Grăi 
2, respectiv 
canu 16, Plă 
Sipoș 8, Br: 
du 1, Dăesc: 
raleu și D.

C.S.U. 
Conti- 

scor, 
stil

au

șov) 1700, 6. Laszlo Seres (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) 1671. PE
RECHI : 1. C. Dobrică — M. 
Ernst (Jiul Petriia și Metalul 
Hunedoara) 1734 p (primul 
856, secundul 878) — campioni 
naționali, 2. St. Boariu — E. 
Gergely ‘(Aurul Baia Mare) 
1710 (857—853), 3. L. Seres — 
— J. Magyari (Electromures 
Tg. Mureș) 1702 (839—863).

Tot pe arena Voința din O- 
dorhei a început turneul final 
al campionatelor naționale de 
seniori (individual si perechi) 
care se va încheia duminică 
după-amiază.

A. PLALOGA — coresp.

DINAMO BUCUREȘTI - 
BRAȘOV 103—61 (34—32).
nuînd seria victoriilor ’ 
dinamoviștii au dispus 
dentil brașoveni, care 
opus m repriza I o 
dîrză, oglindită șl de 
de scor, de numai un coș. Bucu- 
reștenli au folosit in această 
parte a întrecerii pe Caraion, 
Fluturaș, Popa, Mihuțâ, Ciochină 
și Maxinachc. Următoarele 20 de 
minute au fost la discreția echi
pei pregătită de D. Niculescu și 
Gh. Novac. Atenti în apărare, fo
losind cu insistență contraatacu
rile, Niculescu, Uglai, Brabo- 
veanu, Ivascencu și David au 
realizat „suta", marcind dublu 
decît coechipierii utilizați în pri
ma reprizj. Au Înscris : Nicu
lescu 22, Uglai 21, Caraion 14, 
Ivascencu 12, Braboveanu 8, Flu
turaș 8, Popa 6, David 6, Mihuțâ 
2, Ciochină 2, Marinache 2, res
pectiv Moraru 15, Marinescu 14, 
Hegyesi 10, Cucerzan 6, Flaundra 
6, Kriszbai 4, Csendor 4, Dumitru 
2. Arbitri : Gh Dutka și D. 
Oprea.

STEAUA — RAPID BUCURlJȘtfl 
91—73 (53—36). Rapidiștli au în
ceput cu mult curaj acest meci, 
dar echilibrul valoric a fost ilus
trat pe tabela de scor doar 6 
minute, după care baschetbaliș- 
tii antrenați de M. Ncdef șl Al. 
Foilor și-au concretizat superio
ritatea de talie șl de pregătire, 
distanțîndu-se net. Pe parcurs 
Steaua a recurs la folosirea în
tregului lot, desigur, în scopul

ATLETISMUL
(Urmare din pag. I)

că această sarcină importantă, 
prioritară, a sportului nostru 
nu a fost dusă la îndeplinire 
in mod corespunzător. Iar dacă 
Federația de atletism, ca or
gan diriguitor de specialitate, 
poate fi considerată drept prin
cipal vinovat, o analiză în 
profunzime a stării lucrurilor 
ne demonstrează că scara res
ponsabilităților are foarte multe 
trepte, peste care nu se poate 
trece, peste cane nu trebuie să 
sărim. De fapt, federația a se
lecționat si a trimis la Mosco
va tot ce avea mai bun atle
tismul nostru la „ora Jocuri
lor Olimpice", pe toți atletii 
care puteau spera, pe baze o- 
biective, la clasarea pe unul 
din primele șase locuri.

Atletii nu sînt însă ai fede
rației, n,u sînt „făcuți" de fe
derație. Ei ajung in vederile 
fedlerației unmind procesul fi
resc al selecției și instruirii din 
secții, asociații, cluburi, județe.

In Cupa cupelor la volei
STEAUA NU POATE

PIERDE CALIFICAREA!
Vteecampioana tării noastre la 

volei, Steaua, pleacă azi la Ate
na, unde duminică va susține 
returul cu Panathinaikos. Echipa 
lui Aurel Drăgan și-a asigurat 
duminică un avantaj care, prac
tic, nu poate fi depășit de ate- 

3—0 
In

tic, nu poate fi depășit de 
nleni, prin. victoria cu 
(punctaveraj 45:14) realizată 
sala Floreasca.

S ARBITRI ROMANI ÎN 
PELE europene. Doi arbitri 
internaționali români au fost 
desemnați să oficieze, ca „prin
cipali" duminică în cupele euro
pene. Ion Colaci va conduce 
partida retur din cadrul C.C.E. 
dintre Deltalloyd Amstelveen (O- 
landa) și C.U.S. Torino, iar Mu
gur Nicolau returul meciului fe
minin Dynamo Berlin — T-S.K.A. 
Sofia, în Cupa cupelor.

cu-

DIVIZIA „A"
In etapa a VII-a a Diviziei „A" 

de volei sînt programate azi și 
mîine partidele: feminin: Uni
versitatea București — Dinamo 
(azi, sala Dinamo de la ora 15), 
Flacăra roșie București — Chim
pex Constanta (sala Giulești, ■ 
mîine, ora 11.30), Știința Bacău 
— Maratex Baia Mare, C.S.p. 
Galați — „U" Cluj-Napoca, Peni
cilina Iași — Rapid, Farul . — 
Universitatea Craiova; mnsitilini 
Rapid — Universitatea Craiova 
(sala Giulești, mîine pra 10), 
C.S.U. Galați — viitorul Bacău, 
Politehnica Timișoara — Explo
rări Baia Mare (cel mai impor
tant n>r ' al etapei).

la 
de 

insă 
rezistentă 
diierența

DINAMO
RUL CONST
— disputat

FARUL CO
BUCUREȘTI

Dumit

ORADEA, 
URBIS BUC* 
SITATEA Ci 
(77—77, 42—4
acțiuni rapic 
torii ambelo 
încheiat cu 
mele secundi 
tenii Gheorgl 
jeanul Roma: 
In prelungiri 
tașat clar. Ai 
Roman 22, H 
Rotaru 8, C: 
Dăian 2, res 
Posa 24, Vii 
"'ântinescu 1 
,, Mitrică 2,

UNIVERSIT
— POLITEH! 
(38—45). Prii 
Moises cu 33, 
lescu 16 (de 
Ardeleanu 23

C.S.U. SIBI 
DEA 69—70 (

Ilie

SPORT PRIOF
auCe au făcut cluburile, cc 

făcut județele ?
La începutul ciclului

real — Moscova, cînd_____
județ a făcut nominalizări pen
tru loturile olimpice lărgite — 
pentru a beneficia de condiții 
superioare de pregătire —, a- 
proape că nu exista prim-vi- 
cepreședinte de consiliu judi 
tean care să nu se mîndrească 
cu numărul mare de atleti pro
puși. Fiecare a prezentat pla
nuri și grafice care trebuiau 
să-i conducă, potrivit opticii 
după care au fost întocmite, pe 
atletii respectivi direct.., pe 
podiumul olimpic de la Mos
cova ! Dacă am aduna numele 
„nominalizaților" nu din 1976 
sau 1977, ci din 1978, la ju
mătatea ciclului olimpic, după 
ce sita mai cernuse 
da optimismului 
la început 
seama că 
niem la 
completă, 
cu trei oameni 
fiecare din cele 38 
ale programului !

A face prognoze 
responsabilitate, a 
bele întregi

Mont- 
fiecare

în ciu- 
nefondat de 

—, ne-am putea da 
ar fi trebuit să ali- 
Moscova 

la bărbați
de

o echipă 
și femei, 
probă la 

de probe

lipsite de 
umple tă

cu nume (și cu 
cifre umflate) cu speranța că 
pină la urmă 1—2 vor răzbi,

și va „ieși", 
nu înseamnî 
atletismului, 
sport priorii 
să semnezi 
acoperire... / 
punderea pe 
n-ar fi nici 
ajuta la nim

Ne aflăm 
nou ciclu oii 
la un nivel 
1976. Cu forț 
tismul noștri 

față chiar anu 
București, u 
— Jocurile 1 
tare. Se vor. 
nele succese 
ușor 1 Dar 
că problema 
Reanimarea 
pretinde efor

Trebuie gîi 
responsabilits 
pentru a așe 
tate in atlet! 
lele, pe baze 
faciliteze ace 
mai mare d: 
manță, la n 
La ora acea: 
letismului < 
sportul romă: 
blemcle cele 
mai importai

PESTE 300 DE TIMGAIORI-LACAMPIO&
fnceptnd de azi și r’nă marți, 

peste 300 de trăgători, seniori și 
juniori, se vor Întrece în ediția 
1980 a campionatelor naționale 
de tir redus, competiție găzduită 
de sala din parcul sportiv Dina
mo din Capitală. întrecerile sînt 
de o mare importantă, mai ales 
pentru seniori, care vor da cu 
acest prilej un test în vederea 
alcătuirii loturilor naționale 
vor participa, la începutul 
lui viitor, la Balcaniadă și 
Campionatele Europene de 
Participant!! la „naționale"

care 
anu

la 
sală. 

_______ __ _______ se 
vor întrece la probele de pușcă 
șl pistol cu aer comprimat (10 
metri), seniorii își vor disputa 
titlurile la noua probă de 60 
„diabolouri", atît la pușcă, cît și 
la . pistol,. iar. juniorii n, tot la 
o probă recent introdusă, 3X20 d. 
In disputa finală se vor întrece 
cei mai buni dintre partlcipantl, 
aceia 'care după concursul din

ziua a doua, 
tru clasament 
vor clasa pe 
seniori și jun 
5 la senioare 
înscrieri cel 
panti sînt la
— 217 și 102 
Iul de concu 
niori I și n, 
popularitatea 
manțâ în rînd

Iată și acti 
Nicolescu (Stc 
niori, Anișoar:
— pistol senii 
dot (Dinamo) 
FI. Minlșan 
juniori I, C. 
pistol juniori 
(C.S.M. Cluj-F 
junioare I. L 
s-a acordat £ 
de campion di 
foarte slabe.

• Ml INE PUTEȚI
Pentru cei care nu au jucat 
și, totodată, pentru cei ce 
să-și sporească șansele de 
ces, reamintim că ASTAZI 
ULTIMA ZI de participare 
tragerea Loto 2, precum și 
concursul Pronosport care 
avea loc mîine 21

CÎȘTIGA... 
încă 
vor 

suc
ește 

la 
la 

vor 
_ ------ _ decembrie

1930. NU OCOLIȚI ASTAZI ȘAN
SELE DE A VA ÎNSCRIE MÎINE 
NUMELE PE LISTA MARILOR 
CTSTIGATORI la sistemul de 
JOC PREFERAT ! (Tragerea Loto

LOTO PRONOSP
2 se va desfă 
cembrie 1980, J 
Clubului sport 
București, str 
42; numerele 
ză a fi transr/ 
la radio și t
• O VESTE 

pînd de astăz: 
Pronosport vă 
pentru tradițio
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'ederea 
n fapt 
e spre 
primit 

lui lui 
provo- 
jucător 
!ă mai Ermu- 
enghea

Opși- 
npeanu 
8. Țur- 
icea 8. 
5, Su- 
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n ulti- 
ucureș- 
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lct Va. 
au de- 
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;spectiv 
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) ORA-

oresp.

. bine, 
atenție 
îști un 
â doar 
*»• fără 
fcă răs- 
lerației 
ri n-ar

1 unui 
aim de 
lui din 
î, atle- 
să facă 
liar la 
:xamen 
îiversi- 
gur u- 
i va fi 
seamnă 
iolvată.
nostru 

te.
mat cu 

viitor, 
activi-

3 nive- 
care să 
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perfor- 
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DOAR PENTRU 0 CLIPĂ, RĂMASĂ ÎN
6. S. C. BAC AU 17 7 4 6 23 24 18

BLOC STARTURI ■ ■ ■

Tribun» antrenorului
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ae pen- 
lipe, se 
ocuri la 
espectiv, 
ale de 
partâci- 

a pușcă 
in tota- 
sînt ju- 
jvedește 

perfor- 
tulul. 
oni: R. 
xșcă se- 
(iinamo) 
na Feo- 
ienioare, 
- pușcă 
aua) — 
Lakatos 

pușcă 
robe nu 
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• Puncte realizate: 18 (15 acasă + 3 în deplasare).
• Golgeterii echipei: Vamanu 6 goluri, Fișic, Soșu și Botez

— cîte 3, Chitaru, l’analte, Șoiman — cite 2, Andrieș șl I. So
lomon — cite 1.
• Jucători folosiți: 18 — Lunca, Vamanu — cîte 17 meciuri, 

Cărpuci 16, C. Solomon, I. Solomon, Chitaru, Șoiman — cîte 
15, Andrieș 14, Soșu, EUsei, Mangeac — cite 13, Panaite. Fișic
— câte 11, Botez 10, Moldovan 7, Ursachi 6, Antohi și Dumi- 
trașcu — câte 2
• Cartonașe roșii: nici unul.
6 Cartonașe galbene: 13 (8 jucători). Cele mai multe: Soșu 4.
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m, 3 transformate 

(Botez), una ratată (Botez); 
nalty-uri, ambele transformate.
• Media notelor echipei: 6,42

m, 3 transformate 
a fost sancționată cu 2 pe-

Prczentînd S. C. Bacău, ten
tația de a relua o placă de
venită cam uzată („un grup de 
talente care 
sacrare") e 
rezistăm, de 
ademenitoare 
liza succinta 
tivă băcăuană, 
ea 
alt 
de 
pe 
un 
specific, 
măsură

întârzie în con- 
foarte mare. Să 
as-tă dată, acestei 
soluții de a rea- 

noastră retrospec- 
Nu pentru că 

nu ar fi încă valabilă. Din 
motiv, și anume că turul 
campionat al formației de 
malurile Bistriței prezintă 
fenomen mai interesant, 

explicind in mare 
traseul său contradic

toriu până la un moment dat... 
Echipa 
sebire 
prima 
st/ "tul

băcăuană — spre deo- 
de partenerele sale din 

divizie — a venit la 
campionatului „saturată 

dt ustbaă" — expresia aparține 
antrenorului Angelo Niculescu. 
Un lung turneu, cu meciuri 
foarte grele, efectuat în săp- 
tăminile de odihnă pentru ce
lelalte divizionare, a lăsat ur
me fizice și 
tregului lot. 
unui titular 
experimentat 
nul echipei, 
derularea lui 
si ele nesiguranță, ezitări, și 
îndoieli. Și a venit k.o.-ul ad
ministrat de Steaua în parti- 
da-start. „Se crease un climat 
greu, ne spune Angelo Nicu
lescu. Suporterii au fost tare 
nemulțumiți <lc această severă 
înfrângere. Au venit și alte în- 
frîngeri, programul nostru ne-a 
oferit... patru deplasări în pri
mele șase etape, și asta n-a 
înseninat deloc atmosfera. 
Ne-am menținut însă echili
brul. toți cei din apropierea

psihice asupra în- 
în plus, plecarea 
de bază, 
jucător,

Catargiu. .
Antohi au creat

DIVIZIA

cel mai 
, capita- 
si acci-

noastră — organele locale, con
ducerea clubului — ne-au sus
ținut. Eu am avut mare încre
dere în posibilitățile jucători
lor și astfel am reușit să ieșim 
din „defileul marilor încercări0 
al perioadei de start și să in
trăm într-un ritm bun de com
portare, proporțional cu posi
bilitățile lotului nostru, vă re
pet, capabil de salturi calita
tive**.

despre reatingerea potențialu
lui normal de către jucători- 
cheie, precum Vamanu („am 
toată convingerea că va rein
tra in circuitul loturilor repre
zentative" — A. Niculescu), 
Șoșu, Chitaru, C. Solomon, Căr- 
puci (ăcesta din urmă și-a gă
sit vocația de „libero" — în be
neficiul formației) ; a mai e- 
xistat și fericita soluție cu 
Fișic, adaptat ad-hoc ca vârf 
de atac (rezultante : derutante 
și eficace manevre cu Șoșu si 
Vamanu). Dar — și nu ca ul
timă importanță — a mai fost 
apariția lui Șoiman, jucător de 
viteză și de combativitate, care 
a tras — la propriu si 
gurat — echipa după el. ___
doar o rapidă enumerare a reu
șitelor de care vorbeam 
rînduri mai sus. Sînt faptele 
In sine. Dar ele s-au produs 
pe fondul unei -------- 
EXIGENTE. Toți și-au dat si
lința să treacă peste handicapul 
de la linia plecării, toți jucă
torii au vrut să demonstreze 
că nu reprezintă, cum au și 
fost uneori catalogați, nâște 

speranțe stinse înainte de îm-

la fi- 
A fost

citeva

PREGĂTIRI

Printre cei care au pre
zentat referate la Consfă
tuirea antrenorilor s-a aflat 
și Valentin Stăneseu, condu
cător tehnic principal al lui 
Dinamo București si al e- 
chipei naționale. Din obser
vațiile făcute de el privind 
sezonul 1980, am desprins 
una care — este evident — 
decurge nu numai din ex
periența sa cu formația de 
club, ci și cu 
prezentativă ; pentru că se 
referă la o problemă legată 
direct de condițiile fotba
lului internațional, de înal
tă performanță. Dar să-i 
dăm cuvîntul lui Valentin 
Stăneseu :

„Marca majoritate a par
tidelor din campionat arată 
insuficienta forță atletică a 
echipelor, a jucătorilor noș
tri. Evidentă pe planul în
trecerii interne, această la
cună devine și mai preg
nantă, aș spune chiar deci
sivă, în confruntările cu 
adversarii puternici de pes
te hotare, atit Ia nivelul 
duhurilor eît și al selecțio
natelor. Mi-am dat seama

echipa re-

de acest lucru în confrun
tările din toamnă ale echi
pei naționale, deși s-au în
registrat unii pași înainte 
în direcția combativității și 
angajării. Cine a urmărit 
jocul echipelor britanice dc 
pildă — si noi am făcut-o 
în mod direct prin nume
roasele jocuri din toamnă 
ale selecționatelor și clubu
rilor — și-a dat scama cil 
preț pun și cit avantaj ob
țin aocstea prin practicarea 
unui joc atletic. Dar asimi
larea unui asemenea joc 
presupune pregătiri specia
le, multă muncă, preocupa
rea de a îmbunătăți calită
țile atletice ale fotbaliștilor 
noștri. Dc pildă, nu trebuie 
să neglijăm lucrul Ia 
nament ou greutăți 
mentarc, exercițiile 
îmbunătățirea forței, 
uităm că. fără deținerea u- 
nei pregătiri atletice exem
plare, celelalte calități, spe
cifice fotbalului, nu pot fi 
puse în valoare. Trebuie să 
pornim deci de Ia această 
mare condiție a fotbalului 
actual".

antrc- 
supii- 

pentru 
Să nu

COPILĂRIE"NU E CHIAR O..

0. Solomon și Vamanu (in tricouri de culoare deschisă) 
tre artizanii
B. Grigore și Cățoi in meciul 
dențesc.

doi din- 
„ascensiunii de toamnă" a băcăuanilor — in luptă cu 

de la București cu Sportul stu- 
Foto : Dragoș NEAGU

Sprintul Sport clubului se pla
sează în a doua jumătate a 
turului, cind se produc și une
le evenimente pozitive, cu bun 
efect în creșterea randamentu
lui formației. Să pomenim

„A" IN CIFRE
Apelînd la date statistice, prezentăm principalele aspecte 

desprinse din desfășurarea celor 17 etape ale turului ac
tualului campionat.
• S-au marcat 42-1 de goluri (306 gazdele, 118 oaspeții), 

ceea ce reprezintă o medie de 2,79 pe partidă. Cele 
multe goluri s-au înscris în etapa a 6-a : 32, la polul 
situîndu-se etapa a 3-a, cu numai 16 goluri.
• Golurile cu numere de jalon au fost înscrise de 

peanu II (nr. 1), Augustin (nr. 100), Balaban (nr. 
Nicșa (nr. 300) și Cămătaru (nr. 400).
• Iată jucătorii care au reușit să marcheze mai mult de a - ■

a
Și

mai 
opus

Cîm-
200),

8-a) — 4 go-
5-a), Giuchici 
Vamanu (eta-

două goluri într-un meci : Radu II (etapa 
luri, Gabor (etapa a 4-a), Mureșan (etapa 
și Fanici (etapa a 6-a), Țevi (etapa a 8-a) 
pa a 17-a) — cite 3 goluri.

• Clasamentul goigeterilor în deplasare 
pe Cămătaru, cu 4 goluri. Urmează Ad. Ionescn, Radu II, 
Preda, Țevi, Pițurcă și Chioreanu — cite 3 etc.
• Vă prezentăm un clasament al celor 18 divizionare 

„A“, alcătuit pe baza numărului de etape în care nu au 
înscris nici un gol. 1—2. F.C.M. Brașov și A.S.A. — cîte 2 
etape ; 3—4. Universitatea Craiova și Politehnica Iași — 
cîte 3 ; 5—10. Steaua, F.C. Argeș, Dinamo, S.C. Bacău, Cor- 
vinul și Progresul-Vulcan — cite 5 ; 11—14. Chimia, F.C. 
Olt, „U“ Cluj-Napoca și F.C.M. Galați — cîte 6 ; 15—16. 
Jiul și F.C.M. Baia Mare — cîte 7 ; 17. Politehnica Timi
șoara 8 ; 18. Sportul studențesc 10.

<9 In cele 17 qtape ale turului am consemnat înscrierea 
a 8 autogoluri.

O Pe lista marcatorilor figurează 160 de jucători, cei 
mulți — 13 — sînt trecuți în dreptul echipei Steaua, 
cei mai puțini — 5 — aparțin Politehnicii Timișoara.
• Din cele 152 de partide ale turului, 111 au revenit 

delor, 19 s-au încheiat la egalitate, iar în 22 victoria a 
de partea oaspeților.
• Arbitrii au acordat in turul actualului campionat 

de lovituri de 11 m ; 32 transformate, 8 ratate ; 33 
voarea gazdelor, 7 pentru oaspeți ; 34 au fost dictate 
infracțiunea de fault, iar 6 pentru henț.
• Cele 18 divizionare „A" au folosit in acest tur 

jucători (de fapt sînt 355 pentru că Badea a jucat 
F.C. Olt și la F.C. Argeș). Cei mai mulți a utilizat Steaua : 
25, iar cei mal puțini, Corvinul : 17.

O tn cele 17 etape jucătorii celor 18 divizionare „A" au 
expediat 3 831 de șuturi (2 544 gazdele, 1287 oaspeții), din
tre care 1905 pe spațiul porții (1 305 gazdele, 600 oaspeții) 
și au executat 1946 de cernere (1 420 gazdele, 526 oaspeții).
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ordinară Loto a Revelionului, oare 
va avea loc la 1 ianuarie 1980. 
Consultați prospectul acestei tra
geri deosebit de avantajoase și 
jucați din vreme numerele pre
ferate I

9 NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO" DIN 19 DE
CEMBRIE 1980. Extragerea I: 48 
49 87 59 43 58 37 38 76; extragerea 
a n-a: 62 41 17 72 28 19 14 33 86. 
Fond total de ciștiguri : 1.161.869 
lei, din care 379.710 lei, report la 
categoria 1-

® „CUPA ARIPI" LA MIN1- 
FOTBAL. Astăzi și mîine, sc va 
disputa, In Sala sporturilor din 
Pitești, ediția a Il-a 
Aripi" la minifotbal, 
pentru două categorii 
13 și 14 ani. Alături 
organizatoare, C.S.Ș. 
teștl, vor mal participa: 
Bacău, C.S.Ș. Baia Mare.
Brașovia Brașov, C.S.Ș. Piatra 
Neamț, C.S.Ș. Pajura București 
și F.C. Argeș Pitești.

a ,.Cupei 
rezervată 

de vîrstă : 
de echipa 
Aripi Pi- 

C.S.Ș. 
C.S.Ș.

plinire“. Vigoarea și combativi
tatea demonstrate pe ultimele 
lungimi ale turului dovedesc 
că ei au muncit temeinic și 
și-au umplut bine rezervoarele 
de suflu, rezistență șl forță, 
dar și pe cele de ambiție. Dar 
S.C. Bacău e încă departe de 
valoarea unei formații compe
titive pe plan internațional. 
Apărarea acționează încă ine
gal și naiv, linia de atac con
struiește mult, dar majoritatea 
acțiunilor nu au claritatea și 
ingeniozitatea necesare 
formării în 
„catalogul" 
clasamentul 
rlgența... 
există 
ențe 
nori și de elevii 
tea trebuie să 
mai ales, tinerii _______ ,
după ce au citit „la gura so
bei" laudele aduse, 
la „debitele" ce le 
spectatori, față de 
de ei înșiși.

Eftimie

trans- 
goluri. Așa că în 
campionatului — 

— înregistrăm co- 
golaverajuluî.

multe 
cunoscute

Și 
alte defici- 

de antre- 
lor. La aces- 
se gîndească. 

băcăuani,

La lipsuri, 
au fată de 
fotbal, fată

IONESCU

Printre ultimele „cazuri" 
luate in discuție de Comi
sia de disciplină a F.R.F. 
am aminti și pe acela legat 
de min. 68 al meciului 
dintre Vitrometan Mediaș 
și Minerul Știința Vulcan, 
din campionatul Diviziei 
„C“. Ce s-a întâmplat în 
acel minut 68 ? Un înaintaș 
al oaspeților pătrunsese în 
careu, ridicase balonul pes
te portarul ieșit în întîm- 
pinare și, evident, urma go
lul, absolut inevitabil. Și, 
totuși, „minunea" s-a pro
dus. Un „băiat de mingi", 
aflat lingă poarta 
— organizatorii 
s-au sinchisit de 
lui NEPERMISĂ 
loc 
joc 
cu
aut. Deci : 
gol !

Așa cum 
meniul jocului de 
conducătorul partidei a re
luat jocul printr-o inofensi
vă „minge de arbitru". Cu 
aceasta, incidentul putea fi 
închis... Comisia de disci
plină a fost insă de altă 
părere. Și bine a făcut ! A 
socotit întâmplarea ca de- 
curgînd dintr-o lipsă orga
nizatorică și a decis să ri
dice echipei Vitrometan 
Mediaș dreptul de organiza
re pe teren propriu pe o 
etapă. Și nu s-ar putea 
spune că sancțiunea este 
prea aspră. Dimpotrivă ! Un

gazdelor 
nici nu 
prezența • 
în acel 

— a intrat în terenul de 
și a... respins mingea 

în 
loc de

capul. trimițind-o 
aut în

seric în regula-
fotbal.

asemenea gest, chiar dacă 
e comis de un copil, tre

buie să pună echipa orga
nizatoare în fața unor sanc
țiuni dintre cele mai seve
re. Altfel, „copilăria" 
meciul Vițrometan 
— Minerul Știința 
ar putea fi repetată 
renurile noastre de 
de alți „copii" mai 
sau mai mici, poate chiar 
„dresați" în acest scop. De
altfel, in noul Regulament 
de organizare a activității 
fotbalistice, care intră în 
vigoare la 1 ianuarie 1981, 
s-a și prevăzut că în ase
menea cazuri echipa organi
zatoare va pierde jocul cu 
3—0 și va fi suspendată p<‘ 
1—4 etape.

In primăvară, în returul 
campionatului trecut, un in
cident identic s-a petrecut 
la meciul dintre diviziona
rele .,B“ Carpați Mirșa și 
Autobuzul București. Iar 
cei care a oprit mingea să 
intre în poarta echipei Car
pați Mirșa r-a putut măcar 
invoca scuza vîrstei și a 
inconștienței, el fiind unul 
dintre jucătorii de rezervă 
ai echipei din Mîrșa. aflat 
UNDE N-AVEA VOIE, în 
spatele porții formației sale!

JACK BERAR1U

din 
Mediaș 
Vulcan 
pe te- 
fotbal 
mari ■

în ședința de joi seara. 
Comisia de disciplină 1-ta 
suspendat pe 2 ani pe Ion 
Negoeseu (C.S.U. Brașov) 
pentru lovirea arbitrului.

fMfchW GEOLGĂU Șl PROMOȚIA LUI, IN ASCENSIUNE..
Așa cum se știe, echipa 

de tineret a României a în
vins in toamna lui ’80 cu 
4—0 „ll"-le similar al An
gliei !

Scor categoric, victorie 
clară, convingătoare, eufo
rică.

Un pisc atins de speran
țele fotbalului nostru. S-a 
scris mult despre acest suc
ces. Mai puțin despre jucă
torul care a fost vioara în- 
tîi, catalizatorul unei echi
pe ce părea la un moment 
dat că se clatină. Acest ju
cător se numește Geolgău. 
Craioveanul — harnic, con
știincios — a strălucit
ultimele 45 de minute
meciului cu Anglia, ca și în
alte partide de campionat. 
Iar golul lui din derbyul 
cu Dinamo a venit să-i în
cununeze un sepon bogat, 
care i-a adus promovarea 
și în prima echipă a țării, 
in același sezon și alți cîțiva 
jucători tineri au pășit de
ciși și convingători pe ma
rea scenă a primei noastre 
divizii, evoluțiile lor fiind 
bine notate și generos a- 
plaudate de cel care 
urmărit din tribunele 
dIoanelor. La Pitești, în ciu-

in 
ale

i-au 
sta-

da noilor veniți de prin alte 
părți, unul din „produsele" 
lui Leonte lanovschi, Vio
rel Turcu, și-a văzut liniștit 
de treabă, nu s-a descura
jat, a jucat ori de cite, ori 
s-a apelat la el, de fiecare 
dată bine, a marcat goluri 
spectaculoase. In mișcările 
lui de atacant cu un bagaj 
destul de mare de cunoș
tințe tehnice s-au... rătăcit 
și elemente din panoplia 
lui Dobrin, la umbra căruia 
a crescut. Un alt jucător 
mult apreciat, șlefuit de Ia- 
novschi, Ralea, este așteptat 
la Constanța și acolo aflin- 
du-se un teren propice ur
cușului tinerilor de mare 
talent. Ea rindul lui, por
tarul Nițu, crescut în ace
eași bine gospodărită grădi- 

. nă piteșteană, și-a demon
strat si el, in citeva situații, 
calitățile pe tare le are. La 
Cluj-Napoca, sub vechile 
culori ale alb-negrilor. unei 
„perechi" de jucători, Pgp — 
Suciu,
porțile primei echipe și am
bii se străduiesc sa răsplă
tească
au suficiente resurse pentru 
a forța și mai mult decit 
au făcut-o în toamna lui 
’80. „Poli" Timișoara a eîi-

i s-au deschis larg

această încredere. Ei

minat pe Celtic ! A^ făcut-o 
cu ajutorul lui 
Dembrovschi și
dar și prin efortul generos 
al mai tinerilor lor coechi
pieri. Unul dintre aceștia 
se numește Titi Nicoiae, 
prototipul jucătorului de 
mare travaliu, mijlocașul 
cu plămâni de oțel, gata ori- 
cind să pună umărul toc
mai acolo unde este mai 
greu. In sfirșit, la F.C.M. 
Reșița, revenită spectaculos 
în prim-planul seriei a 
IlI-a a eșalonului secund, 
un libero, Iovan, joacă din 
ce in ce mai bine, motiv 
pentru care citeva cluburi 
de „A" au și început să-l 
curteze.

Geolgău, Nițu, Iovan, Pop, 
Suciu, Turcu, Ralea, T. Ni
coiae. Aflați sigur în mar
șul afirmării. Toți făcind 
parte din aceeași promoție 
de juniorii promoția anului 
1979. Cea care n-a reușit, 
din păcate, să ajungă la 
Turneul final U.E.F.A. Dar 
cea care se poate revanșa 
in Campionatul Europei, in 
care a pășit prin acel ne
așteptat, surprinzător și con
vingător 4—0 cu Anglia, la 
Ploiești.

Laurențiu DUMITRESCU

Dumitru, 
Nedelcu,



Mîine, în Sala polivalentă din Brăila

TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE LUPTE GRECO-ROMANE

Miine dimineață si duipă-a- 
miază, în Sala polivalentă din 
Brăila, va avea loc un turneu 
internațional de lupte groco- 
romane la care vor participa 
sdecționata R.S.S. Gruzine si 
sportivii lotului reprezentativ 
al tării noastre. La această 
competiție vor fi prezenți a- 
proape toți luptătorii noștri 
care au evoluat ’a Jocurile

ÎNCEPE FINALA TURNEULUI CANDIDATILOR 
LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH

ROMA, 19 (Agerpres). — In 
Sala Congreselor din orașul 
italian Merano începe astăzi

„Cupa Mondială" Ia schi
PERRINE PELLEN ClȘTIGĂ 

SLALOMUL DE LA ALTENMARKT
VIENA, 19 (Agerpres). Proba 

feminină de slalom special dis
putată la Altenmarkt (Austria) 
a fost cîștigată de sportiva 
franceză Perrine Pellen crono
metrată în două manșe cu tim
pul de 1:28,13. Pe locurile ur
mătoare s-au situat vest-ger- 
ma.na Christa Kinshofer — 
1:28,35 și italiana Daniela Zini 
— 1:28,43. Pîrtia de concurs a 
măsurat 1 372 m (diferență de 
nivel de 180 m) și a fost pi
chetată cu 48 și, respectiv, 51 
de porți.

în clasamentul „Cupei Mon
diale" continuă să conducă 
Marie-Therese Nadig (Elveția), 
cu 136 p, urmată de schioarele 
franceze Fabienne Serrat — 
94 p și Perrine Pellen — 89 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • S-a dat startul în 

cursa de 6 zile care se desfă
șoară pe velodromul din locali
tatea olandeză Maastricht. După 
primele 24 de ore, conduce cu
plu! Rene Pijnen — Gerrie Kne- 
temarui.

FOTBAL • Selecționata Elve
ției a jucat la Montevideo cu 
reprezentativa Uruguay ului. Au 
cîștigat gazdele cu 4—0 (1—0),
prin golurile marcate de Paz (3) 
și Olivera. # La Dacca, in pre
liminariile campionatului Asiei 
(echipe de tineret), selecționata 
Bangladesh a învins cu 5—1 
(3—1) formația Nepalului.

HANDBAL • în turneul mascu
lin de la Schwerin (R D. Ger
mană), selecționata Elveției a în
trecut cu 18—13 (9—4) formația
Austriei, iar R.D. Germană a 
dispus cu 26—12 (15—4) de echipa 
de tineret a R.D. Germane. în 
clasament, după trei etape con
duce R.D. Germană — 6 p, ur
mată de Polonia — 4 p.

HOCHEI S Turneul de la Wclss- 
wasser (R.D. Germană) a fost 
cîștigat de echipa cehoslovacă 
Skoda P’.sen — 6 p. urmată de 
formațiile Dinamo Minsk — 4 p. 
Sparta Praga — 2 p și Dynamo 
Weisswasser — 0 p. • La Lenin
grad în meciul amical dintre se
lecționatele de juniori ale 
U.R.S.S. și Finlandei, hocheiștii 
sovietici au obținut victoria cu 
5—1. © Echipa Sokol Kiev, afla
tă în turneu în Cehoslovacia, a 
întrecut cu 5—0, formația Slovan 
Bratislava.

Olimpice de la Moscova : Con
stantin Alexandru, Nicu Gingă, 
Mihai Boțilă, Ion Păun. Ștefan 
I’usu, Gheorghe Minea, Ion 
Draica, Petre Dicu, Vasile An
drei și Victor Dolipschi.

Oaspeții, printre care multi 
concurenți cu reputație în a- 
rana internațională, sosesc as
tăzi in Capitală de unde vor 
pleca cu un autocar la Brăila.

finala turneului candidatilor la 
titlul mondial de șah între 
marii maeștri Viktor Korcinoi 
și Robert Hiibner, învingătorul 
urmînd să-l întâlnească în vara 
anului viitor pe actualul cam
pion al lumii, marele maestru 
Anatoli Karpov (U.R.S.S.). Se 
vor disputa 16 partide, iar în 
caz de egalitate alte patru par
tide suplimentare, V. Korcinoi 
(49 ani) s-a calificat în finală 
întrecîndu-1 pe L. Polugaevski, 
in timp ce R. Hubner (32 ani) 
l-a învins în semifinalele tur
neului candidatilor pe L. 
Portisch.

La meciul de șah de la Me
rano vor fi utilizate pentru 
prima oară mese de șah elec
tronice, care arată la fel cu 
cele obișnuite, dar sînt conec
tate printr-un sistem special 
la o tablă demonstrativă pe 
care apar instantaneu mutările 
efectuate, calculindu-se totoda
tă numărul mutărilor, timpul 
de gindire, astfel că specta
torii pot urmări desfășurarea 
partidei în condiții optime.

JUDO • „Cupa campionilor 
europeni" a fost cucerită de e- 
chipa vest-germană Wolfsburg 
care, în meciul retur al finalei, 
a întrecut pe teren propriu cu 
4—2 formația iugoslavă Novi Sad.

ȘAH • După 5 runde și dispu
tarea unor partide întrerupte, în 
turneul feminin de la Novi Sad 
conduc LI Silan (R.P. Chineză), 
Lazareviei, Cejici (ambele Iugo
slavia) și Csonkics (Ungaria), cu 
cîte 3 p, urmate de Armas (Cu
ba) — 2’/2 P (2). Lia Bogdan 
(România) ocupă locul șapte, cu 2 p.

TENIS O Turul iii al turneu
lui de la Sydney a fost marcat 
de numeroase surprize: Warwick
— Lendl 6—3, 6—0; McNamee — 
Gerulaitis 7—5, 6—1; Dent — Vi
las 6—3, 5—7, 6—2; Simpson — 
Gottfried 6—2, 6—4 ! • Competi
ția pentru juniori „Cupa Sunshi
ne" a programat la Delray Beach 
(Florida) ultimele două întîlniri 
din sferturile de finală; Suedia
— Italia 2—0; S.U.A. — R.P. Chi
neză 2—0. în semifinale, S.U.A. 
va întilni Suedia, iar Canada va 
juca cu Spania • Turneul de la 
Sofia (optimi de finală): Keretich 
(R.F.G.) — St. Simonsson (Sue
dia) 6—3, 5—7. 7—5; Sander (O- 
landa) — Granat (Cehoslovacia)
6—2, 6—4; Hertquist (Suedia) — 
Meneschincheri (Italia) 6—1, 6—2; 
Stadler (Elveția) — Hutka (Ceho
slovacia) 7—5, 6—4. Pentru sfer
turi este calificat și Andrei Dîrzu.

UN FRUMOS SUCCES
ȘI 0 UTILĂ VERFICARE

Scurt dialog cu Volodea Vaisman, după victoria sa
in turneul dc șah

Reîntors de la Kikinda 
maestrul internațional Volodea 
Vaisman ne-a vizitat la re
dacție, prilej de a afla intere
sante amănunte despre succe
sul repurtat de reprezentantul 
nostru. După cum se știe, el 
a ocupat primul loc în tradi
ționalul turneu internațional 
de șah ce se organizează în a- 
cest mic dar frumos oraș iu
goslav.

— Kikinda, ne spune maes
trul Vaisman, este un centru 
traditional in șahul iugoslav, 
numărind o serie de jucători 
puternici și avind o echipă în 
prima ligă' a campionatului 
tării.

— Care a fost forța turneu
lui pe care l-ați ciștigat ?

— Concursul a reunit 6 
maeștri internaționali, un maes
tru F.I.D.E. și 7 maeștri, a- 
vind o medie Elo de 2 535 p, 
ceea ce îl situa pe treapta a 
patra in scara F.I.D.E. Norma 
de maestru international era 
de S'/t p.

— Cum a decurs lupta ?
— A fost o întrecere foarte 

interesantă în care toți partici
panta au jucat energic, la ciș- 
tig. Dealtfel, s-a și înregistrat 
un număr foarte mic de re
mize. Din start s-au desprins 
Ferenc Portisch (fratele mare
lui maestru ungur, Lajos Por
tisch), maeștrii internaționali 
I. Grigorov (Bulgaria) și Z. 
Doda (Polonia), fostul campion 
de juniori al Iugoslaviei, D.

Poate că o singură neșan
să stă in calea deplinei stră
luciri a Hanei Mandlîkova 
in „sportul alb“. Aceea că, 
odată cu dinsa, urcă pe fir
mament o altă nouă „stea" 
a tenisului cehoslovac, Ivan 
Lendl. Amîndoi, la fel de 
talentați, la fel de grăbiți 
în a cuceri galoanele per
formanței, trebuind intr-a
devăr să-și împartă o glorie 
care altfel ar fi revenit 
unuia singur. Dar Mandli- 
kova are un atu în plus- 
Acela de a fi mai tînără cu 
doi ani decît rivalul ei în 
celebritate. în februarie vi
itor abia va împlini 19 ani. 
O rezervă prețioasă de timp,

dc Ia Hikinda
Barlov. Eu am inceput cu o 
remiză, iar in runda a treia 
am pierdut la Portisch. Apoi, 
insă, 6 victorii consecutive 
mi-au permis sâ mă instalez 
in frunte, contracandidata mei 
la primul loc nerezistind la a- 
cest ritm. Am încheiat con
cursul singur, pe primul loc, 
cu 10 puncte, devansind cu un 
punct pe următorii clasați, re
zultat care imi mărește coefi
cientul Elo cu vreo IU—20 de 
puncte. A fost, cum am spus, 
un turneu viu, „rapid" și, mai 
ales, foarte util, deoarece, du
pă cum știți, ne pregătim pen
tru finala campionatului natio
nal de șah, programată să în
ceapă in prima decadă a lunii 
ianuarie.

De aproape doi ani Volodea 
Vaisman face parte din asocia
ția sportivă „Calculatorul" 
I.I.R.U.C., în care șahul este 
foarte încurajat, membrii sec
ției dispunînd de cele mai bune 
condiții de pregătire. Recentul 
succes din Iugoslavia dovedeș
te în bună măsură aceasta.

Și acum evenimentul aștep
tat de iubitorii șahului il con
stituie finalele campionatelor 
naționale de seniori și senioare 
din ianuarie care vor reuni, cu 
foarte mici excepții, pe cei mai 
buni jucători și pe cele mai 
bune jucătoare. Iar printre 
protagoniști se numără și in
terlocutorul nostru.

Valeriu CHIOSE

Stop-cadru

în drumul lung spre consa
crare, pe care abia l-a in
ceput.

Nici nu se putea ca Hana 
Mandlîkova să nu reușească 
în sport. Este fiica cunoscu
tului campion șl recordman 
de atletism al Cehoslovaciei, 
Vilcm Mandlik (10,3 pe su
tă), fost deținător al titlului 
european, participant la O- 
limpiadele din 1956 și 1960. 
Vilem era nelipsit nu numai 
de pe pistele de alergare, ci 
și din tribunele meciurilor 
de tenis. El a îndrumat-o 
pe Hana spre courts-uri. 
Și tot el i-a asigurat o pre
gătire fizică exemplară. De 
partea tehnică s-a ocupat, 
la început, antrenoarea Ve
ra Sukova, fostă campioană, 
la clubul Sparta C.K.D. din 
Praga. Actualmente, Mandli- 
kova este antrenată de olan
deza Betty Stove, care o se
condează în lungile ei pe- 
ripluri pe meridiane.

Primele afirmări : în 1978 
cucerește premiul „Orange 
Bowl" pentru junioare (16 
ani) și este în finala „micu
lui" Wimbledon, la aceeași 
categorie, cedind cu 0—6, 
6—3, 4—6, americancei Tracy 
Austin ; un an mai târziu, 
face un debut reușit în cir-

CUPELE EUROPENE 
LA BASCHET 

ÎN ACTUALITATE
Joi seara, la Torino, în med 

contând pentru grupele sfertu
rilor de finală ale Cupei cam
pionilor europeni la baschet 
feminin, echipa locală Sisport 
Accorsi, campioana Italiei, a 
întrecut cu scorul de 72—63 
(34—30) formația Politehnica 
C. S. S. 2 București. Partida re
tur va avea loc la 29 ianuarie 
la București.

în cadrul aceleiași competiții, 
echipa Sparta Praga a învins 
pe teren propriu cu scorul de 
90—71 (42—34) formația Levskl 
Spartak Sofia.

în cadrul competițiilor euro
pene de baschet s-au mai dis
putat următoarele întâlniri :

Cupa campionilor europeni, 
masculin : Bosnia Sarajevo — 
Ț.S.K.A. Moscova 93-87 
(42—36) ; Sinudyne Bologna — 
Maccabi Tel Aviv 74—73 
(44—38) ; Real Madrid — 
Nashua den Bosch (Olanda) 
96—83 ; feminin : Steaua roșie 
Belgrad — Deltalloyd Ams
terdam 92—76, TTT Riga — 
S.B.E. Budapesta 4)6—61 (39—33).

Cupa Koraci : Aris Salonic 
— Zbrojovka Brno 101—87 ; 
Steaua roșie Belgrad — Se
bastian! Rietâ 93—80 ; Orthez
(Franța) — Dinamo Moscova
111—109.

Cupa cupelor : Barcelona —
Perker Leiden (Olanda)
105—90, Le Mans (Franța) —
Kaunas (U.R.S.S.) 111—76.

Cupa „Liliana Ronehciti" :
US Clermont Ferrand — K.S. 
Brno 85—70, Vozdovac Belgrad- 
— Asnieres (Franța) 69- 
Spartak Moscova — Tings i a 
Budapesta 96—59. Monting Za
greb — Marita Plovdiv 91—50.

MANDLIKOVA!
cuitul australian, după ce 
fusese învinsa celebrei Bil
lie Jean King în 16-imile 
Wimbledonului „mare", cu 
4... 6, 3—6.

Sezonul 1980 a reprezentat 
însă adevăratul start către 
înălțimi. Este semifinalistă 
la Roland Garros, unde pier
de în trei seturi la Chris 
Evert-Lloyd: 7-6, 2—6,2-6- 
Chris declara după meci : 
„Joacă extrem de variat și 
te pune permanent in fața 
surprizei,La Wimbledon 
are neșansa de a întâlni in 
„optimi" pe o Evonne C 
lagong în maximum de toi- 
mă și îi cedează tot după 
un prim tie-break cu 7—6, 
3—6. 1—6. Urmează „explo
zia" de la Flushing Meadow, 
unde urcă pînă in finală :
7—5, 1—6, 1—6 din nou cu 
Chris Evert. Dar a avut și 
6 finale cîștigate în Marele 
Premiu F.I.L.T. : Mahweh, 
Alianța, Stockholm, Amster
dam, Melbourne, Adelaide.

I se spune ,.fetița-Borg“... 
Nostimă poreclă, care nu ți
ne numai de faptul că poar
tă — ca și asul suedez — 
un bandou lat pe frunte- 
Fără îndoială, nu numai 
pentru atît !

Radu VOIA

/

ViNTUL... SOCCERULUI BATE DINSPRE SYDNEY!
IAm sperat în zadar sâ survolam cunoscutul 

lac Eyre (10 000 m.p.), a cărui crustă da sare 
l-a ajutat pa celebrul automobilist australian 

IJack Brabham sâ devină campion mondial șl 
să-și perfecționeze bolidul sau pentru FI. Ruta 
noastră îl ocolea. Și după aproape 4 000 km 
de traversare aeriana a celui de-al cincilea 

I continent, iată-ne crterizînd la Antipozi. Ce-i 
drept, nu la capotul călătoriei noostre, ci la 
Sydney, care ni s-a anunțat prin perla arhitec
tonica a Operei — floare de lotus din sticla,

I beton și metal ce pare a pluti pe Marea
Tasmaniei — dată în funcțiune în anul 1973.

La aceasta escalâ de la Sydney au rămas și 
compatrioții cu care am călătorit, sosiți aici

Iîn vederea încheierii! unor tranzacții privind 
achiziționarea faimoaselor oi merinos (nota 
bone: Australia deține recordul mondial — mai 
mult de 10 oi pe cap de locuitor).

IȘi î-ată-mâ la Melbourne, gazda „mondiale
lor" de scrima. La, cele 11 grade ale dimineții 
mi-amintesc câ în emisfera australa luna au

gust constituie sfîrșitul iernii și începutul pri- 
Imâverii.

La Monash University — locul de desfășurare 
a marii competiții — în acest campus universi- 

Itar aflat la aproape 20 km de Melbourne, 

care amintește de Snagovul nostru, unde în
vață 14 000 de studenți, am fâcut cunoștințâ 

I 

cu două simboluri australiene: ,,MareIe-cenu- 
șiu“, cangurul, și „ Aussie football", fotbalul 
local. Și daca cunoscutul marsupial putea fi 
văzut în rezervația naturala, necunoscutul (pen
tru noi, europenii) sport care-și zice fotbal pu
tea fi vâzut pe unul din terenuri, aparte prin 
forma sa ovala, preluată parcâ dupâ forma ba
lonului cu care se joaca, asemănător rugbyu- 
lui. Dealtfel, acest joc specific australian, este 
un amestec între soccer și rugby, cu buturi ca 
la rugby (dar mult mal mari, cu cîte 4 stîlipl 
care delimitează zona centrala de cele mărgi
nașe ale porților, șl Implicit punctele acordate 
diferențiat pentru trecerea balonului prin ele), 
cu faulturi ca la fotbal (deși mingea poate fi 
purtată și jucata cu mîn-a și piciorul, cu capul 
n-am văzut...), și cu scoruri finale de... bas
chet La finala lui ,,Aussie Football", pe Cricket 
Ground Stadium din Melbourne — capitala sta
tului Victoria este șî fief-ul acestui sport, aflat 
în pierdere de viteză față de ce’l al balonului 
rotund, al cărui vînt, venit din Europa, bate 
acum puternic dinspre Sydney ! — asistă peste 
100 OOO spectatori...

Unul din primele drumuri în metropola care 
a găzduit Jocurile Olimpice din 1956 (și unde, 
la anul, vor poposi la C.M. fotbaliștii noștri 
juniori) le-am făcut în cartierul St. Ki’da, în 
a cărui primărie adolescenta de acum un 
sfert de veac, floretista cvasinecunoscută Oîga 

Orban a dobîndit medalia de argint in dra
maticele ore australe, pierzînd jJupî un baraj 
medalia de a-ur pe care o merita pe depMn. 
In acest cartier, unde în zilele sâptâmirvii tara
bele sînt la ele acasă, asfaltul esplanadei su
perioare devine duminica locul de expunere a 
meșteșugarilor, care oferă spre vînzare adevă
rate obiecte de artă, din argint, opal, aramă, 
lemn, ceramică și... ceară. Și aceasta doar ta 
cîteva sute de metri de Galeria națională a 
Centrului de artă victoriană.

Chiar daci era mereu întrerupt de reclame, 
cînd ți-era lumea mai dragă, programul de 
sport al televiziunii color își păstra atracția și 
ineditul. Nu vezi în fiecare zi meciuri de fot 
bal australian, sau senzaționale curse de ogari, 
în care aceștia aleargă (tactic I) după un ie
pure mecanic, de scot limba de-un cot, în fața 
unui public de peste 10 (XX) de oameni, mareo 
majoritate avînd favoriți și pariuri. Dar iată 
că, deodată, Harry Iser - cel ven-it să ne în 
tîmpine cu amabilitate la aeroport șî care ne-a 
spus că a aflat de „mondialele" de scrimă 
nu din ziarele locale, ci din ziarele... ,, Spor
tul* și „România liberă", la care este abonat, 
un sufletist care, la zeci de mii de kilometri de 
România, păstra, peste decenii, stabilit în 
acest colț de lume, mii de fire nevăzute, dar 
trainice, sentimentale, cu pămîntul pe care a 
văzut lumina zilei — se scoală și îmi zice: 
„Vrei să facem o plimbare pe jos ? Te rog...".' 
în glas i se citea o mare dorință și am ac
ceptat. Era abia ora 21, dar străzile cartieru
lui erau deja pustii. Doar mașinile alergau 
bezmetic. Nici un pieton. „Mă înnebunește a- 
ceastă goană pe patru roți. Simt dureros ne
voia de a mă plimba pe jos, de a colinda 
seara pe răcoare, ta aer, ca în tinerețea mea 
pe străzile Bucureștiuluî. Aici nimeni nu iese 
pe jos. Maî ales pe întuneric. De frică. Nici 
vecinii nu mî-î cunosc, le știu doar mașina"..

Paul SLAVESCU

HOCHEIȘTII CEHOSLOVACI 
ÎNVINGĂTORI EA MOSCOVA

MOSCOVA, 19 (Agerpres). 
— în turneul internațional de 
hochei pe gheață de la Mosco
va, selecționata Cehoslovaciei 
a întrecut cu scorul de 5—4 
(1—1, 3—1, 1—2) formația
U.R.S.S. Punctul victoriei a 
fost înscris de Glinka, cu 19 
secunde înainte de încheierea 
jocului. Celelalte goluri ale 
formației cehoslovace au fosit 
înscrise de Novy, Martinec, 
Kokrment și Slozil. Pentru e- 
chipa sovietică au marcat Kru
tov, Pervuhin, Jluktov și Șa- 

<iimov.
înitr-u.n alt meci, reprezenta

tiva Finlandei a dispus cu 6—3 
(0—0. 2—1, 4—2) de formația
Suediei.

„TURUL SPANIEI" '81 VA 
PLECA DIN INSULELE 

. CANARE
Turul ciclist al Spaniei va a- 

vea anul viitor ca punct de ple
care orașul Santa Cruz de Te
nerife din Insulele Canare, unde 
se va disputa „prologul" șt o 
etapă în circuit, după care ca
ravana va fi transbordată la 
Sevilla pentru startul în et’pa 
a doua. întrecerea se va desfă
șura în perioada 22 aprilie — 
10 mai.

Lparut t. P. „Inlormoțio* 
(t I. 10363


