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Ancheta anuala a Asociației presei sportive

CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI 1980
Pe primele locuri: Nadia Comăneci, han Patzaicliin și echipa națională de rugby a României

La tradiționala anchetă pentru desemnarea celor mai buni sportivi români al anului, orga
nizată de Asociația presei sportive la acest sfirșit de an, au participat 59 de comentatori spor
tivi din presa scrisă și . audio-vizuală dta Capitală : „Scinteia", „România liberă", „Scinteia 
tineretului", ,,E16re“, „Neuer Weg", „Sportul", Agerpres, Radio-Televiziune, „Flacăra", „Munca", 
„Informația Bucureștiului", „Agricultura socialistă", „Albina", „tlj ălet". Punctajul a fost reali
zat de la 10 la 1, in ordinea descreacindă a celor 10 sportivi trecuți pe buletinele de vot.

Iată rezultatele :

Elevii Școlii generale din comuna Lungulețu (jud. Dîmbovița) an 
înscris in programul lor o excursie în Capitală. După vizita la 
Parcul tineretului — unde i-a surprins fotoreporterul nostru — ur
mau și alte puncte pe itinerar, multe dintre ele vizind cunoaș

terea activității sportive a elevilor bucureșteni.
Foto : Dragoș NEAGU

FEMININ
1. NADIA COMANECI gimnastică 589
2. Sanda Toma canotaj 530
3. Emilia Eberle gimnastică 401
4. Melita Ruhn gimnastică 327
5. Margareta Cătineanu popice 323
6. Carmen Bunaciu înot 192
7. Rodica Dunca gimnastică 157
8. Olga Homeghi - canotaj 156

Valeria Roșea
9. Virginia Ruzici tenis 138

10. Ecaterina Stahl scrimă 111
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(gimnastică), Enciu Stoica (rugby), Anghelache 
Donescu (călărie), Hie Năstase (tenis), Florin 
Gheorghiu (șah). Radu Volna (handbal), Petre 
Dicu (lupte greco-romane), Costică Ștefănescu 
(fotbal), Iosif Tismănar (popice), Valentin Si- 
laghi (box), Ștefan Birtalan (handbal). Ion Bir- 
lădeanu (caiac), Mircea Lucescu și Marcel Râ? 
ducanu (fotbal), Doru Tureanu (hochei), Mircea 
Paraschiv (rugby), Vasile Iordache (fotbal), Ni
colae Vlad (judo), Laurențiu Dumănoiu (volei), 
Dumitru Velicu (călărie), Nicolae Munteanu și 
Marian Dumitru (handbal), Aurel Țicleanu (fot-

NADIA COMANECI IVAN PATZAICIIIN

Au mai primit puncte, în ordine : Dumitrița 
Turner (gimnastică), Cristina Grigoraș (gimnas
tică), Ileana Silai (atletism), Eva ZorgS-Raduly 
(atletism), Maria Torbk (handbal), Dania Popescu 
(călărie), Maria Alexandru (tenis de masă), șta
feta de 4X400 m (atletism), Ecaterina Szabo 
(gimnastică). Mariana Ionescu (volei), Dana 
Nuțu (șah), Natalia Mărășeseu (atletism), Su- 
zana Pîrșu (baschet), Maria Luca ' ' ‘
sabeta Polihroniade (șah), Liana 
de masă)

(popice), Eli- 
Urzică (tenis

MASCULIN
1. IVAN PATZAICHIN canoe 579 p
2. Ștefan Rusu lupte 500 p
3. Corneliu Ion tir 486 p
4. Toma Simionov canoe 354 p
5. Ion Constantin rugby 229 p
6. Vasile Diba caiac 218 p
7. Constantin Alexandru lupte 170 p
8. Vasile Stingă handbal 145 p
9. Corneliu Oros volei 139 p

10. Anghel lordănescu fotbal 72 p
Au mai primit puncte, în ordine : Dumitru Ol-

pere (box), Petre Capusta (canoe), Dan Grecu

Bogdan 
Eduard

bal), Nicolae Pop și Nicu Stoian (volei),
* Marinescu (tir), Mihai Albu (aviație), 

Kallo (fotbal), Costel Cernat (baschet).
ECHIPE

1. ECHIPA NAȚIONALĂ DE RUGBY 
A ROMÂNIEI

. Echipa feminină de gimnastică 
a României 
Echipa masculină de volei a României 
Echipa masculină de handbal 
a României 
Echipa națională de fotbal a României

Au mal primit puncte, în ordine : echipa
nină de popice a României, echipa masculină 
de popice a României, echipa de hochei a Româ
niei, echipa de handbal Steaua, echipa de călă
rie (dresaj) a României, echipa de fotbal Uni
versitatea Craiova, echipa de volei masculin Di
namo București, echipa de hochei Dinamo 
București, echipa de baschet feminin Politeh
nica C.S.Ș. 2 București, echipa feminină de po
pice Voința Tg. Mureș, echipa ' de handbal fe
minin a României, echipa de spadă Steaua 
București

202
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1
4.

5.

Campionatele naționale de tir redus

PERFORMERUL CALIFICĂRILOR-MARINIC A TRUȘCĂ
NOU RECORD (578 d) LA PISTOL 10 m

In poligonul acoperit din par
cul Dinamo din București au 
continuat întrecerile de tir redus 
din cadrul campionatului națio
nal al seniorilor șl juniorilor. 
După ce. duminică, au fost de
semnate echipele campioane, ieri 
au fost programate calificările 
pentru finalele individuale. Și, 
deși toți concurenții au urmărit, 
în principal, realizarea doar a 
cifrelor care le permit partici
parea la finală, am avut totuși 
satisfacția de a nota două per
formanțe deosebite, înregistrate, 
ambele, la pistol 10 m.

Marinică Trușcă este autorul 
unei cifre de 578 d în proba re
zervată seniorilor. Rezultatul de
pășește cu un punct recordul 
național al categoriei, deținut din 
1980 de către 3 țintași : L Nea- 
gu, L. Stan șl însuși Trușcă. 
Performanța este ridicată și ea 
denotă, în primul rînd, că tră
gătorul de la 
mă valoarea 
rul redus. Ar

Steaua îșl confir- 
dempnstrată Sn tl- 
fi de dorit, Insă,
Radu TiMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

P

Pentru toți elevii și studen
ții a venit vacanța ! O bine
meritată pauză după efortul 
depus în clase și în amfitea
trele științei. O vacanță in care 
posibilitățile de recreare sint 
multiple. Intre acestea, desi
gur, sportul ocupă un loc în
semnat, pretutindeni organizîn- 
du-se tabere, cluburi de va
canță, excursii — de preferință 
spre zonele montane, unde 
sporturile de iarnă atrag nu
meroși iubitori ai zăpezii. Sub 
genericul competi
ției naționale „Da- 
ciada“ vor 
loc în aceste 
numeroase 
liții la care, 
tem siguri, 
consemna 
participare, 
pind de 
deschidem 
nică a 
vom publica vești despre cele 
mai interesante acțiuni care au 
loc în întreaga țară.
• O PRIMĂ ȘTIRE ne-a 

sosit de la Piatra Neamț, unde, 
după cum ne informa Constan
tin Vernica, activist al Consi
liului județean al organizației 
pionierilor și șoimilor patriei, 
a avut loc duminică „Festiva
lul pionieresc de minihandbal", 
la care au luat parte 22 de 
formații din întreg județul. 
După partide aprig disputate, 
cele mai bune s-au dovedit a 
fi echipele de la C.S.Ș. Roman 
și Lie. pedagogic (feminin) și 
Șc. gen. Vaduri și Șc- gen. 5 
1*. Neamț (masculin). în zilele 
următoare sînt programate noi 
atractive acțiuni. • PENTRU 
ȘCOLARII SIBIENI vacanța a 
debutat
Clubul 
zat, cu 
de ani

moașă serbare sportivă, prilej 
cu care au fost premiați și cei 
mai buni 10 sportivi pe ramuri 
de sport Printre ei, cunoscuta 
gimnastă Melita Ituhn (Șc. gen. 
18), voleibalistele Iuliana 
ceanu, Mirela Popovici 
I.P.A.), handbalistul
Oncu (Lie. ind. 6), gimnastul 
Adrian ~ ~ '
ș.a. De 
porțile 
Șanta.

Ită- 
(Lic. 

Gheorghe

Sandu (Lie. energetic) 
asemenea, și-au deschis 
taberele din Păltiniș și 
• “ ‘ ’ 
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femi-

avea 
zile 

compe- 
sîn- 
voni 

o largă 
Ince- 

astăzi, 
o „cro- 

vacanței". in care

START BUN ȘI LA 
unde, după cum no 

informează 
pondentul 
Tr. _ ‘ " 
15 școli 
și licee 
deja loc 
la tenis 
volei, handbal etc., 
remareîndu-se șco- 

2,
Șt 

in-

cores- 
nostru 

Barbălată, in 
generale 

au avut 
întreceri 

de masă,

cu un moment festiv, 
sportiv școlar a organi- 
prilejul aniversării a 25 
de la înființare, o fru-

Iile generale
3, 4, 6, 10

liceele „Ion Maiorescu", 
dustrial nr. 2 și textil. 
® FINALA PE ȚARA din ca
drul Ministerului Construcțiilor 
Industriale, rezervată elevilor 
din liceele de specialitate, a 
reunit — după cum ne comu
nică corespondentul Gh. Grun- 
zu — peste 260 de elevi pe 
terenurile din orașul Onești. Ei 
și-au disputat întîietatea la 
lupte, șah, tenis de masă și 
sanie, evidențiindu-se elevii din 
Focșani (lupte), Cîmpulung 

' Muscel și Tîrgoviște (sanie), 
Pitești (șah), Craiova (șah, te
nis de masă). 0 ÎN CAPITA
LĂ SE ANUNȚĂ, de aseme
nea, un program interesant, în 
prim-plan situîndu-se, printre 
altele, „Cupa Vacanței" la te
nis de masă, șah șl tir, „Festi
valul pionieresc de judo", pre
cum și „Săptămina sporturilor".

Prima filă a vacanței a fost 
scrisă. Așteptăm să le comple
tăm și pe celelalte—

Emanuel FANTĂNEANU

La început de sezon competifional

A început sezonul competiți- 
onal de patinaj 
mulți sportivi de 
cluburi din țara 
participat la un 
fășurat zilele trecute pe 
artificială din Budapesta, 
compania celor mai buni 
gători din Ungaria. Patinatorii 
români au ieșit, cu excepția 
unei singure curse, învingători 
în toate probele.

viteză. Mai 
la o serie de 
noastră

concurs
au 

des- 
pista 

în 
aler-

Marinică Trușcă, recordmanul trăgătorilor seniori de pistol cu 
aer comprimat.

Foto ; L MIHAlCĂ

Iată rezultatele : senioare, 
500 m — 1. Eva Șandor-Szigetl 
(S.C. Miercurea Ciuc) 44,94 — 
nou record (v.r. — 45,08), 2. E- 
milia Godor (Volan Budapes
ta) 47,01*; 1 500 m : 1. Eva Șan- 
dor-Szigeti 2:23,6, 2. Szuzsa
Tacacz (VMK Budapesta) 2:26,1; 
1 000 m — 1. Eva Șandor-Szi- 
geti 1:37,67 (s-a concurat 
ninsoare), 2. 
1:40,68 ; 3 000 
Tacacz 5:14,8, 
Szigeti 5:16,3. 
ral : 1. Eva
194,359 p, 2. 
198,527 p ; seniori, 500 m 
Ion Opincariu (Tractorul Bra
șov) 40,79, 2. Tibor Kopacz 
(S.C. Miercurea Ciuc) 41,48, 3. 
Imre Temeși (VMK Budapes
ta) 42,44 ; 3 000 m — 1. Andrei 
Erdely (Tractorul Brașov) 4:18,8 
(recordul pistei), 2. Tibor Ko
pacz 4:22,6, 3. Arpad Szekely 
(Mureșul Tg. Mureș) 4:28,0 ; 
1 500 m — 1. A. Erdely 2:11,8 
(s-a concurat pe ninsoare), 2.
1. Opincariu 2:11,9, 3. A. Sze
kely 2:15,5; 5 000 m — 1. A. 
Erdely 7:30,6 (recordul pistei),
2. T. Kopacz 7:32,0, 3. I. O- 
pincariu 7:49,0. Clasament ge
neral : 1. A. Erdely (Tractorul 
Brașov) 174.796 — nou 
(v. r. — 175,833). X T. 
(S. C. Miercurea Ciuc)
3. L Opincariu 179.090. 
Temeși (VMK Budapesta) 
183,654. 5. A. Gorgdni (Rozma- 
ring Budapesta) 186,177.5

pe 
Szuzsa Tacacz 

m — 1. Szuzsa 
2. Eva Șandor- 
Clasament gene- 

Șandor-Szigeti 
Szuzsa Tacacz 

1.

record 
Kopacz 
175,913,

4. L



CRESC VIITOARE GENERAȚII Df 1ENISMANI
Cu cîteva zile in urmă — 

puțin trecut de ora 7 di
mineață — am urmărit un 
antrenament al celei mai ti
nere generații de jucători 
și jucătoare, in sala de te
nis a clubului Steaua din 
Calea Plevnei. Copiii, care 
au început să practice 
„sportul alb" în vara anu
lui 1980, urcă primele trep
te ale performanței. De pre
gătirea lor se ocupă o fi
gură cunoscută a tenisului 
nostru feminin, fosta cam
pioană a țării (1966) Eleo
nora Dumitrescu. Ea îi in
struiește pină la vîrsta de 
16 ani. după care sînt pre- 
luați de un alt cunoscut teh
nician, antrenorul care l-a 
descoperit și a jucat un 
important rol în for
marea lui Ilie Năstase : 
Constantin Chivani. „Selec
ția întreprinsă de noi la 
școlile generale nr. 114, 197, 
203 și 205 — ne spu
ne Eleonora Dumitres
cu — s-a soldat cu 
descoperirea unor șco
lari cu aptitudini pentru te
nis. Mă gîndesc Ia surorile 
Cristiana și Mădălina Voi- 
nea. Ana Moraru, Răzvan 
Nicolescu, Helmut Hamla-

IN TIMP CE PENTRU UNII E 0 POVARĂ, PENTRU
TRAIAN IONESCU PROMOVAREA JUNIORILOR ESTE 0 PASIUNE

I Pentru a stimula promova
rea de jucători tineri, de pers
pectivă, de cîtiva ani, fede
rația de fotbal a introdus ca

I obligatorie folosirea unui ju
nior în meciurile / oficiale ale 
echipelor de Divizia ,,B“. Mai 
mult, înlocuirea juniorului (în 

Icaz de accidentare sau din 
alt motiv obiectiv) trebuie să 
se facă cu un al doilea ju-

I -----------
BREVIAR

• întrecerea celor 
MAI TINERI BASCHETBA- 
LIȘTI. „Cupa Pionierul", com
petiție de minibaschet deve- 

1 nită tradițională pentru prac-
ticanții acestui sport din sec
torul 3 al Capitalei, s-a bu
curat de un deplin succes.

* Câștigătorii probelor (au luat
I parte minibaschetbaliști între

8 și 10 ani): băieți: Șc. gen. 
69; fete: Titanii; „Coșul de 
aur", echipe băieți: Titanii, 

. fete: Șc. gen. 82; individual:
‘ băieți: Cosmin Preda (Tita-
I nit)), fete: Nicoleta Besciii

(Șc. gen. 82); coșgeteri: bă- 
Ileți: Cosmin Preda (Titanii)

26 p, fete: Dorina Ilie (C.S.Ș. 
2) 20 p.

IO APLAUZE PENTRU Tl- 
NAflUL DEBUTANT. „Tur
neul celor 4" la box era pe 
sfîrșite. Accidentările din pri- 

Imele cinci zile de concura 
i-au pus într-o mare încurcă
tură pe organizatori care nu 
mai reușeau să completeze

I programul galei. A intervenit 
antrenorul de la C.Sp.Șc. a 
Constanta, Ilie Dascălu, care 
l-a propus pentru un meci

Ipe juniorul Eroi Geofal, un 
tînăr de 17 ani, ce urma să-I 
înfrunte pe fostul component 
al echipei naționale de se-

I miori, tîrgovișteanul Marcel 
Constantin. Deși mai mic și 
în greutate decît adversarul 
său, juniorul constănțean a

I reușit să facă față cu suc
ces în această confruntare, 
realizând & partidă frumoasă, 
aplaudată de spectatori.

1© CE SE INTÎMPLA CU 
SICA BUNEA ? Considerată 
un element de perspectivă

I pentru proba de 400 m — în
1973 a fost campioană balca
nică de junioare pe această 
distanță — atleta brăileancă 

ISica Bunea a... dispărut de 
la antrenamente, spunîndu-i 
antrenorului R. Buzoianu că 
se va pregăti „atunci cînd va 

Iavea chef !" Să așteptăm, 
deci, ca tinerei speranțe (19 
ani) să-i revină „cheful" de 
atletism ? I...

1 -

SĂRITORII DE LA PROGRESUL 
AU CUCERIT „CUPA CLUBURILOR"

Desfășurată’ în bazinul Olim
pia din Sibiu, competiția de 
sărituri dotată cu „Cupa clu
burilor" a prilejuit întreceri in
teresante, echilibrate. Cu un 
lot mai valoros și mai omogen, 
echipa clubului sportiv Progre
sul București a cucerit trofeul. 
Clasamentul pe echipe : 1. Pro
gresul 515 p, 2. C.S.Ș. Triumf 
București 489 p, 3. Lie. 2 Bucu
rești 486 p, 4. C.C.Ș. Sibiu 453 
p. Clasamente individuale : 
masculin, trambulină 3 m : 1. 
M. Kaiss (C.S.M. Sibiu) 763,42 
p, 2. D. Nedeicu (Progresul) 

șer, Cristian Miu, Gabri
el Radu. Sala ne es
te pusă la dispoziție de 4 
ori pe săptăniină, dc la ora 
7 la 10. Pregătirea fizică o 
facem în parcul din fața 
sediului clubului".

Dealtfel, clubul Steaua 
dispune, printre juniori, de 
cîteva „nume" în tenisul de 
performanță. Daniela Moise 
(elevă a Liceului de filo- 
logie-istorie nr. 2), este 
speranța nr. 1 la cat. 15—16 
ani, ea cucerind titlul ia 
ultima ediție a campionate
lor naționale de juniori. 
Un foarte talentat junior 
este Florin Chiru. De ase
menea, Cristina Cazacliu, 
Florentina Cocan, Mirela 
Trăistaru, Mihacla Testiban, 
Sorin Mija și Silviu Gorgan 
fac parte din lotul lărgit 
al echipei naționale de ju
niori.

Cei doi antrenori, tehni
cieni cu multă experiență, 
se află indiscutabil pe dru
mul bun, astfel că există 
toate condițiile ca și la co
pii și juniori clubul Steaua 
să continue frumoasa tradi
ție, aceea a formării de 
campioni.

Ion GAVRILESCU

nior. De atunci, pentru cclc 
mai multe dintre echipe, - in
dicația federației a devenit 
un calvar. Se fac fel de fel 
de trucaje. Primul junior e 
lăsat să joace cîtva timp, dar 
al doilea nici nu apucă să 
atingă balonul și e înlocuit 
cu un senior, care... să sal
veze echipa, să întoarcă re
zultatul. De ce dă această 
problemă atîta bătaie de cap 
multor divizionare „B*4 ? Pen
tru că acolo, munca cu copiii 
și juniorii .nu este tratată 
cum trebuie, e lăsată la voia 
întâmplării, pentru că rezul
tatele imediate ale echipei de 
seniori primează în defavoa
rea muncii — migăloase, e 
adevărat ■— în perspectivă. 
Principala cauză, însă, o con
stituie dezinteresul. Cine e 
preocupat de creșterea junio
rilor, de formarea de jucători, 
promovează tineri și fără să 
fie obligat de federație. Un 
astfel de exemplu nl-1 oferă 
din nou antrenorul emerit 
Traian Ionescu, actualmente 
la Petrolul Ploiești. Deși clu
bul ploieștean are un junior 
la Luceafărul, pe Dan Viorel 
Marinescu, și deci nu mai e

GRIVITA ROȘIE-IN REZERVOR 
EOT MAI PEIN Al RIOBYUEIII

La ultima ediție a turneului 
final al campionatului repu
blican de juniori remarcam, 
printre altele, că dintre toate 
divizionarele „A" singura re
prezentată în Întrecerea de
cisivă a „speranțelor" rug- 
byului nostru era R. C. Gri- 
vița Roșie. Iar faptul a fost 
cu atât mai remarcabil cu cit 
O. Moraru, Pongracz, Nlcolae 
șl ceilalți s-au calificat pină 
în finală ! însă în Parcul co
pilului echipa participantă la 
campionatul menționat nu re
prezintă singura preocupare. 
Acesteia i se adaugă alte trei 
formații (de juniori n, HI și 
copii I). toate Înscrise in 
competițiile organizate la ni
velul municipiului București, 
plus echipa Liceului industrial 
nr 10 „Aurel Vlaicu", parti
cipantă la campionatul Minis
terului transporturilor și te
lecomunicațiilor.

Iată că primul club de 
rugby din țara noastră Iși 
clădește temeinic viitorul. Cei 
aproximativ 100 de tineri ju
cători provin, in urma unor 
repetate „site" de selecție", 
— prin care au trecut cîteva 
sute de copii — de la liceele 
industriale nr. 10 șl Grivița

731,52 p, 3. C. Pop (Progresul) 
667,95 p ; platformă : 1. C. Fop 
674,17, X C. Cherciu (C.S.Ș. 
Triumf) 581,15 p, 3. N. Lepă- 
duș (Lie. 2) 560,75 p ; feminin, 
trambulină 3 m : 1. Ruxandra 
Hociotă (C.S.Ș. Sibiu) 668,13 p,
2. Felicia Cinstea (Lie. 2) 662,82 
p, 3. Cristina Timar (C.S.Ș. 
Triumf) 607,05 p ; platformă;
1. Luiza Nicolaescu (Progresul) 
566,50 p, 2. Isabela Bercaru 
(C.S.Ș. Triumf) 529,62, 3. Ma
riana Marc (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca) 517,62 p.

Ilie IONESCU-coresp.

Gabriel Radu, elev al an- 
trenoarei Eleonora Dumi
trescu, face parte dintre 
speranțele secției de tenis a 
clubului Steaua. Școlarul 
bucureștean primește o ra
chetă de la maestrul emerit 
al sportului Die Năstase. 
Un dar simbolic, pe care 
Gabriel (și antrenoarea sa) 
speră să-l onoreze cu bune 
rezultate...

Foto : Dragoș NEAGU 

obligat să folosească juniorul 
La meciurile de campionat, in 
toamnă, la Petrolul a fost fo
losit un alt junior, produs al 
clubului, Gabriel Călin. „La 
primăvară, el va fi titulari
zat", ne spunea Tr. Ionescu. 
Iată, deci, ce înseamnă per
severența, grija pentru for
marea jucătorului de mîine. 
Dacă ne amintim bine, Tr. 
Ionescu a avut, satisfacții din
tre cele mai mari în acest 
sens. Cu mulți ani în urmă, 
tot la Ploiești, el a scos o 
serie de jucători excelenți 
(Dridea I, Tabarcea. Florea, 
Sfetcu, G. Marin, Enăchescu), 
mai tîrziu l-a descoperit și 
promovat, la Dinamo, pe Du- 
mitrache, cînd avea doar 
17—18 ani și tot el l-a lansat 
pe Cornel Dinu. Acum, cău- 
tînd zi de, zi, l-a descoperit 
în județul Prahova pe talen
tatul Gălățeanu. Iată de ce, 
pentru Traian Ionescu regu
lamentul folosirii juniorului 
nu constituie o povară. El 
caută șl găsește juniori, se 
preocupă de instruirea lor, le 
acordă încredere și satisfac
țiile nu-1 ocolesc.

Constantin ALEXE

I

Roșie, „generală" 132, 102, 50, 
180, în ultima vreme acestora 
alăturtndu-li-se șl Liceul po
ligrafie „Dimltrie Marinescu", 
a cărui 
conștientă 
ducative 
balonul 
bogată, 
.schimbului _____ ,
ai cărei artizani slnt un ingi
ner — Alexandru Pop, fostul 
căpitan al echipei naționale 
șl doi profesori de educație 
fizică —Nlcolae Vizitiu, bine
cunoscut In lumea rugbyuiul 
nostru juvenil prin frumoase 
rezultate, și Florian Miroixt. 
Interesantă ni s-a părut o re
marcă a unuia dintre ei (N. 
Vizitiu) : „Nu ne-au interesat, 
cu orice preț, rezultatele. Am 
dorit să asigurăm o bază so
lidă, să închegăm un colectiv 
puternic Încă de la acești ani 
fragezi. Credem că ne-am a- 
tlns obiectivul. Iar rezultatele 
vor veni cu siguranță, mereu 
mai bune

Un ultim amănunt : după « 
scurtă vacanță, în Parcul co
pilului vor fi prezențl, de la 
3 ianuarie, circa 50 de copil 
și Juniori. Zilnic...

Geo RAEȚCHl

conducere 
de valențele 

ale sportului 
activitate 

nivelul 
mitoe",

este 
e- 
cu

S-A TRAS
Pe o vreme acceptabilă, dar cu 

o pistă moale, s-a desfășurat du
minică dimineața ultima ediție 
a mitingului de trap din acest 
an. In fruntea clasamentului, 
deși lupta era practic încheiată 
Încă din reuniunea precedentă, 
formația G. Tănase s-a distanțat 
cu încă 2 victorii, cumullnd 63 
pe formații șl 47 la conducători, 
față de al doilea clasat M. Ște- 
fănescu cu 57, respectiv 38 de 
victorii.

Lupta dintre cei doi fiind astfel 
fără farmec, puținii spectatori 
prezenți au fost atrași numai de 
firmă „Premiului de Închidere" 
adjudecat de G. Tănase cu Ho- 
gar (și el fără „concurență"), și 
de evoluția mlnzulul Excelent, 
singurul din cei 110 participanți 
ai zilei care și-a ameliorat recor-

MINIFOTBALIȘTII VASLUIENI ȘI-AU
„CUPA 30 DECEMBRIE"

Ce facem ?, s-au întrebat oa
menii de sport de la Vaslui. 
Copiii iau vacanță dar zăpada 
s-a dus, vremea s-a încălzit, 
plouă și nu putem organiza, 
deocamdată, activitate sportivă 
de masă în aer liber. Dacă nu 
se poate în aer liber, să fa
cem în săli I, și-a dat cineva 
cu părerea. Să organizăm un 
campionat de minifotbal între 
școlile generale — au propus 
profesorii Ghcorghc Pintilie și 
Constantin Alexandru, de la 
C.S.Ș. de fotbal Vaslui, jucă
tori la echipa Metalul, din di
vizia B. Tovarășii de la 
C.J.E.F.S. Vaslui le-au pus la 
dispoziție Sala sporturilor, In
spectoratul școlar județean și 
Comisia județeană de fotbal au 
ajutat la organizare și. astfel, 
timp de două zile s-a disputat 
— sub egida „Daciadei" — „Cupa

In divizia ,,K‘‘ de baschet

STEAUA CULEGE
iMPROSPĂTĂRII

și Universitatea Timi- 
putea evita retrogra-

să revenim la princi-

tre- 
Di- 

spus 
teh- 
ner- 

în 
mî-

Cu meciurile desfășurate 
duminică, în sălile din Con
stanța și din Oradea, s-a tras 
cortina peste sezonul competi- 
țional al baschetului din țara 
noastră. Cu prilejul turneului 
constănțean, la care a luat par
te elita campionatului național 
(echipeie din grupa valorică 
1—6), s-au clarificat în mare 
măsură problemele-cheie ale 
clasamentului. Steaua (3—1 in 
meciurile directe cu Dinamo 
București) n,u mai poate pier
de practic titlul. Dinamo ră- 
mine pe locul secund, iar for
mația Farul s-a stabilizat pe 
treapta a treia a podiumului, 
în grupa 7—12, situația va fi 
definitivată după turneul- clu
jean ; dar, după evoluțiile de 
pină acum, nu credem că e- 
chipele Politehnica C.S.Ș. _Uni- 
rea Iași 
șoara ar 
darea.
• Dar, 

palul eveniment baschetbalistic 
dc la sfîrșitul săptăminii 
cute, derbyul Steaua — 
namo, despre care trebuie 
că, deși nu a avut virtuți 
nice deosebite (tensiunea 
voasă și-a pus amprenta, 
mod nefavorabil, asupra 
nuirii mingii, preciziei paselor 
și aruncărilor la coș, dar nu 
și asupra disciplinei, ireproșa
bile), a plăcut datorită am
biției cu care s-a luptat (de 
către ambele formații) din pri
ma pină în ultima secundă a 
întrecerii, precum șl datorită 
interesantei evoluții a scorului. 
Antrenorii M. Nedef și Al. Fo
ilor au cules și duminică roa
dele unei activități mai înde
lungate de împrospătare a lo
tului, cu accent pe elementele 
cu talie înaltă, dintre care 
Roman Opșitaru s-a dovedit 
imbatabil în lupta sub panouri. 
Bine au jucat și Virgil Căpu-

BALCANIADA BASCHETBALISTELOR SENIOARE
De vineri pină duminică se 

desfășoară în Iugoslavia, in lo
calitatea Srfoobran, ediția a 
18-a a campionatului balcanic 
de baschet-senioare, la care 
iau parte reprezentativele Bul
gariei, României și țării gazdă. 
In vederea acestui eveniment, 
lotul român a deplasat o se
lecționată predominată de ele
mente tinere, printre care Mag
dalena Pali, Camelia Solovăs- 
tru, Constanța Fotescu, Elena 
Filip. Dintre jucătoarele mai 
experimentate, amintim pe Ro-

CORTINA
dul, deși pista prezenta un coefi
cient de peste 3 eecunde, elev 
căruia, probabil, antrenorul A. 
Brallovschi 11 prevede o frumoasă 
dezvoltare.

Rezultate tehnice : Cursa I : 1. 
Excelent (A. Brailovschl) rec. 
1:44,9, 2. Cochet, simplu 1,5, or- 
dlnea 5. Cursa a n-a : 1. Roxana 
(FI. Pașcă), rec. 1:39,0, 2 Onix,
3. Iblna. Simplu 8, ordinea 24, 
ordinea triplă închisă, event 22. 
Cursa a Hl-a : 1. Satiric (Al. 
Popescu) rec. 1:34,5, 2. Herds, 3. 
Oltenița. Simplu 9, ordinea 23, 
ordinea triplă l»03, event J96. 
triplu clștigător 1507. Cursa a 
IV-a : 1. Dirijor (C. Iorga) rec. 
1:32,1. 2. Rapița, simplu 3, ordi
nea 12, event 72. Cursa a V-a :
1. Hogar (G. Tănase) rec. 1:31,3,
2, Roditor, 3. Horoscop, simplu 

,30 Decembrie", la minifotbal. 
Cele 12 reprezentative școlare 
înscrise pe categorii de vîrstă 
au participat mai întîi la un 
turneu eliminatoriu, urmat de 
un turneu final, cu cîte trei 
echipe pe fiecare categorie de 
virată.

Sînt greu de descris ardoarea 
cu care au jucat micii fotba
liști și interesul cu care au ur
mărit întrecerile colegii care 
au populat pină la refuz tri
bunele. S-a jucat cu formații de 
7 (un portar și 6 jucători de 
cîmp). Trebuie să mărturisim 
că rareori am văzut o între
cere atît de animată. în care 
copii, realmente talentați, bine 
pregătiți de profesorii lor (toți 
jucători ai echipei Metalul Vas
lui), să se „bată" pentru fie
care balon, într-o atmosferă de 
pură sportivitate. Am observat

la mulț't r 
gesturi ca 
făcut „m< 
renumiți, 
alte părți, 
în apărari 
copil degi 
de gen Mc

Să notă 
echipe cir 
gorie, ca 
fotbaliști, 
schimbe, 1 
tele cu 
V—VI : 1. 
Paul Trof 
(prof. Din 
gen. nr. 6 
marandei) 
1. Șc. ger 
Diceanu), 
lari (prof, 
gen. nr. 5.

ECHIPEI
ROADELE

R. Opșitaru (nr. II) a 
. panouri, așa cum se 

de mai sus. Fot

șan, care 
înscris
puncte, a fost de
osebit de util la 
recuperări, și An
ton Netolitzchi, a- 
utor a 6 puncte 
intr-unui din mo
mentele de cum
pănă ale echipei 
(cu atit mai mult 
a produs nedume
rire înlocuirea sa). 
Aceștia, avîndu-i 
alături pe experi
mentați! Costel 
Cernat și Gheor- 
gbe Oczelak deo
sebit de eficienți, - 
au dus formația 
Steaua spre victo
rie. O oarecare 
deziluzie a produs 
Florentin Ermura- 
che, prea timid în 
atac (dealtfel a 
marcat doar 10 
puncte) și insufi
cient de combativ 
în apărare.

• La Dinamo se 
mai acut problema 
mai tineri, care ar 
suplinească pe cei 
lotul echipei.

pune tot 
jucătorilor 

trebui să 
retrași din 

Contînd numai 
pe Dan Niculescu, Marian Br? 
boveanu, Vasile Popa și Ion 
Uglai (singurii jucători cu e- 
voluție constant bună), este 
greu ca dinamoviștii să revină 
în fruntea ierarhiei. Baschet-’ 
ba'iștii mai tineri (Gabriel Da
vid, Marian Marinache, Gheor- 
ghe Mihuță, de exemplu) tre
buie să înțeleagă că predece
sorii lor au cucerit 16 titluri 
de campioni antrenîndu-se cu 
mai multă rlvnă decît ei și 
luptînd din toate puterile pep- 
tru victorii.
• Farul a realizat în ulti

mele trei turnee (Ia Brașov, 
in Capitală și la Constanța) o 
performanță pentru care meri
tă felicitări : 8 victorii în cele 
9 meciuri susținute în compa

nia princip 
cui 3 (I.C 
și Rapid), 
loarea și < 
de bază ( 
Spînu, Nil 
Băiceanu < 
fost corn pl 
disciplinară 
face cinste 
apreciem < 
obținerea 1 

® Succi: 
constănțear 
care zi Sa 
arhiplină), 
aplaude cu 
spectaculos 
realizată d- 
Farul ! în 
contribuit 1

Dum 
CIA 

Grupa 1—6
1. STEAUA
2. Dinamo I
3. Farul
4. I.C.E.D.
5. C.S.U. B
6. Rapid

dica Armion și Alexandrina 
Eîră. Antrenori : Tr. Constan- 
tineseu și G. Năstase ; medic : 
Marilena Iota ; arbitru : M. Di- 
mancea. Echipa română va 
juca în ordine cu : Iugoslavia, 
Bulgaria și Iugoslavia B (meci 

• neoficial).
Edițiile precedente ale Balca

niadei au fost cucerite de for
mațiile Bulgariei (14 titluri) și 
Iugoslaviei (3 titluri). Clasa
mentul ediției de anul trecut 
(Plovdiv) : 1. Bulgaria, 2. Iu
goslavia. 3. România.

poeo (7—12).

Grupa 7—12
7. „U" Cj.-N
8. C.S.U. St
9. Din. Ora<

10. Urbis
11. „Poli" CSI

lași
12. Univ. Tim

Ultimele tu
tre 14 și 13
(grupa vafori

CAMPIi
(Urma

1,50, event If, ordinea triplă : 
456. Curea a Vl-a : 1. Iubit (D. 
Iorga) rec. 1:34,4, 2. Hublou, sim
plu 4, ordinea 99, event 51, tri- 
plucîștigător 876. Cursa a VU-a :
1. Indian (M. Dumitru) rec.
1:82,2, 2. Abil, 3. Lazăr, simplu
2. ordinea -3, ordinea triplă 218, 
event 20. Cursa a VHI-a : 1. Ja
lonat (R. I. Nlcolae), 2. Keops,
3. Siliciu. Simplu 12, ordinea 17, 
ordinea triplă 2081, event 27, tri
plu clștigător 675. Cursa a IX-a :
1. Efect (G. Tănase), rec. 1:33,6,
2. Hotărel, 3. Curioasa, simplu
1,50, ordinea 5, ordinea triplă 
296, event 36. Curea a X-a : 1.
Solia (I. G. Nicolae) rec. 1:42,3,
2. Onagra, simplu 7, ordinea 61, 
event 22.

I. SANDU

ca Marinici 
seze in pr< 
mal ales L 
pistol liber, 
Lauren țiu I 
de... total 
marilor per 
ani. Din pă 
la continuă, 
trecerile de 
tru finală.
„nume", pr 
și M. Bujd< 
Săiăjan, Sili 
ginia Sisoe, 

Aminteam 
Autorul cele 
junior. Pute 
mii doi an: 
nu pierde i 
mărire a tri 
loroși. El a 
pistol, 388 d 
tuie, la rîn'i 
cord naționa 
rior celui ve 
de L. Stan), 
Antrenorul i
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FAT I turului Diviziei „A“ (I)
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DECIT ACELA AL ECHIPELOR
Destul de puține (și inconsis

tente) au fost -plusurile înregis
trate de divizionarele „A" — în 
planul jocului propriu-zis — to 
prima parte a campionatului. Cei 
mai mulți dintre antrenorii celor 
18 echipe au recunoscut această 
stare de lucruri, în timpul con
sfătuirii organizate de F.R F„ ea 
și în răspunsurile lor la ancheta 
noastră.

Oarecarl progrese au fost vizi
bile — afirmau ei — 
din punct de vedere 
mentului fizic și al 
jocului to cadrul 
1—4—4—2, aplicat de 
echipelor, mai • ales to meciurile 
din deplasare.

Inreglstrînd cu o anumită re
zervă acest ciștig la capitolul fizic 
pe care și-1 atribuie tehnicienii 
divizionarelor „A" (atitudine dic
tată de faptul real că, pe par
cursul turului, meciurile aprig
disputate, caracterizate prin 
tempo viu, susținut, au fo6t prea 
puține la număr : Steaua — Univ. 
Craiova, Sportul studențesc — 
Steaua, Univ. Craiova — Sportul 
studențesc, F.C.M. Brașov — Di
namo, Progresul — Univ. Cra
iova), nu vom avea, to schimb, 
nici o reținere în a afirma că 
acumulările referitoare la modul 
to care aplică o bună parte din
tre echipe sistemul de joc, indi
ferent dacă 
1—4—3—3 sau 
prea lente.

Bacău, Politehnica
Bl CLUB

mai mult 
ai angaja- 
organizării 
sistemului 

majoritatea

este vorba de
1—4—4—2, stat Încă

RIGIDĂ, DUPĂAPLICARE
15 ANI DE LA APARIȚIA

LUI 1-4-4-2

nedoara, S.C.
Iași, care aplică cele două sisteme 
cu oarecare elasticitate, dovedind 
și în deplasare preocupare pen
tru ambele faze, de " "
de atac, celelalte, In 
Steaua, Politehnica 
A.S.A. Tg. Mureș, au, 
un mod de exprimare 
jucind deschis pe propriul teren 
(uneori prea deschis), Iar în eta
pa următoare, in deplasare, mult 
prea închis. In ambele situații 
însă — mai puțin în cazul gru
pului de mal sus, condus de 
Univ. Craiova — este vorba, după 
cum aprecia și Ion V. Ionescu, 
antrenorul Politehnicii Timișoara, 
de o funcționalitate rigidă a a- 
cestor sisteme la destule divizio
nare „A" ; preocupate — după 
aproximativ 15 ani de la apari
ția lui 1—4—4—2 ! — mai puțin 
de fondul problemei, și anume 
de o dinamică ampla, calitativă, 
a sistemului, și mai mult de 
forma lui, adică de așezare.

Tot tehnicienii primului eșalon 
sînt acei care semnalează : „Să
răcia procedeelor tehnice, numă
rul nepermis de mare al paselor 
defectuoase, Îndeosebi la execu
țiile in regim de viteză și in con
tact cu adversarii, insuficienta 
pregătire psihologică, vizibilă, 
mai cu seamă, In partidele dis
putate in deplasare".

Șl chiar dacă gradul de vină 
— pe factori ai jocului — diferă 
de la o echipă la alta, media va
lorică a turului Diviziei ,,A“ ră- 
mîne destul de scăzută sub as
pectul ei cel mal semnificativ, 
acela al eficacității. După cum 
rezultă și din acest tabel compa
rativ al NUMĂRULUI DE 
LURI înscrise în ultimele 
sezoane competiționale. .

apărare și 
frunte cu 
Timișoara, 
în genere, 
unilateral,

GO-
trei’ Intr-adevăr, în afara unor e- 

chipe ca Univ. Craiova, F.C.M. 
Brașov, F.C. Argeș, Corvin ul Hu-

Turul ediției 1930—81 : 424 ; gazde: 306 = 72% î oaspeți : 118 = 28%; 
Returul ediției 1979—80: 421; gazde : 308 
Turul ediției 1979—80: 413; gazde : 294

. - iO . . no —- 4.0 /o,
■ 73%; oaspeți 113 = 27% ; 
71% ; oaspeți : 119 = 29%.
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1916-1359 
2005-1402 
1476-1703 
1460-1785 
1488-1806 
1389-1674

39
37
28
26
26
24
36

I

I
I
I
I
I
I
I
I

1749-1558 __ 
1599-154^(30 
1492-1543 
1559-1577

30
29
28
27

1558-1620 
1534-1651 
w ioc tn-

K.bcure$ti 
a yCluj-Na-

Cvasisimilitudinea bilanțurilor 
ne conduce deci 6pre concluzia 
că în fotbalul nostru stagiunile se 
urmează și se aseamănă atît din 
punct de vedere al eficacității 
(nesatisfăcătoare), dar mâi ales 
sub raportul „gazde—oaspeți44 (de 
asemenea semnificativ) de care 
am vorbit.

...O asemănare doar de 
global, pentru că, după 
noastră, ștacheta 
campionatului se 
echipele F.C.M.
Cluj-Napoca, S.C 
fida progreselor 
tuîndu-se — valoric vorbind 
sub nivelul atins, în toamna . 
cută, de Steaua, F.C. Baia Mare 
și Sportul studențesc. Așa după 
cum, raportînd la eșalonul inter
național, chiar și cea mai bună 
£ *>ipă a turului, Universitatea
Craiova, înregistrează un anume 
regres, ea dînd lui Intemazio- 
nale Milano, pe San Siro. ca și 
pe propriul teren, o replică mo
destă ; oricum sub aceea servită, 
în toamna lui 1979. Borussiei 
Mdnehengladbach. care a jucat a- 
pol finala Cupei U.E.F.A., după

ce formația vest-germană învin
sese pe Inter chiar și acasă la 
ea.

CEPȚLA DE JOC. Cu alte cu- 
vuite, profilul lecțiilor tie antre
nament sa țină cont de cerințele 
jocului actual, de mare angaja
ment fizic și psihic, de expri
mare complexă în planul teh
nico-tactic.
•Așa cum, dealtfel, — pe par
cursul aceluiași sezon — fotba
liștii noștri fruntași ne-au ară
tat, sub tricoul celor două echipe 
reprezentative, „A“ și de tineret, 
că este posibil ; ambele echipe 
a pelinci, în meciurile cu Anglia 
(„A44-ui, cu precădere în primele 
45 de minute, tineretul —■ în par
tea a doua a meciului) la ceea 
ce se înțelege prin știința jocului, 
ele dovedind că au pregătit res
pectivele meciuri cu întreaga 
atenție, cum scrie la carte, în 
funcție de particularitățile lor, 
dar și de acelea ale partenerelor. 
Au fost, întrradevăr, jocurile 
(pentru echipa „A44, inclusiv 
acela din Cupa balcanică, cu Iu
goslavia) în care — întru obține
rea prețioaselor rezultate — 
și-au dat mina toți factorii jo
cului, unii dintre ei, cum a fost, 
bunăoară, cel fizic extinzîndu-și 
sfera și... binefacerile. In așa fel, 
îneît tempoul și ritmul, cînd 
lent la construcție, cînd exploziv 
în careul advers, deveniseră ele
mente tactice acuzate din plin 
de redutabilii parteneri.

Revenind, pentru a încheia, la 
campionat, la fel am dori jsă-i 
vedem la primăvară pe toți ju
cătorii divizionarelor „A44, indi
ferent de locul de desfășurare a 
meciurilor. Receptivi, meci de 
meci, în egală măsură, atît la 
elementele fotbalistice aparent 
minore, dar cu consecințe mari 
pe tabela de scor (să ne amin
tim, în acest sens, ce s-a întîm- 
plat, nu de mult, la Tg. Mureș, 
cînd întreaga echipă — în frunte 
cu Bălăci — a dat drumul la 
minge), cît și la principiile de 
bază ale jocului, menite să orien
teze divizionarele ,,A“ spre înalta 
performanță.

Pentru prima dată în ca
riera echipei naționale de 
fotbal, federația de sDeciali- 
tate a organizat, pe timpul 
vacanței, un stagiu comun 
pentru refacere și recuperare.

Intre 6 și 20 decembrie, 
Complexul „Lotus" de la Băi
le Felix a fost gazda următo
rilor „tricolori" care, prin 
tratamente adecvate, au alun
gat traumatismele și unele le
ziuni cu care i-a „marcat" un 
sezon pretențios : Negrilă, 
Zamfir. Sameș, Ștefănescu, 
Păltinișan, Munteanu, Țiclca- 
nu, Beldeanu, Iordănescu, 
Stoica, Geolgău, Crișan, Țăl- 
nar. Cămătaru, Bălăci,
Răducanu. Iordache, A. Nico- 
lae și Speriatu, în 
perioadă, în funcție de reco
mandările medicale, au ur-

M.

ȘTIRI • • •

aceeași

mat o cură montană (indivi
dualizată).

Sub supravegherea 
norului V. Stănculescu, 
dicului D. Tomescu 
de doctorița locală, 
laghi) și a masorului i 
cea, membrii lotului 
au efectuat ședințe de 
împachetări cu nămol, 
nastică articulară. Alte 
ficii ale acestui stadiu, 
pă cum ne declara antrenorul 
V. Stănculescu : „menținerea 
unui bun spirit de echipă, c- 
vitarea surplusurilor de greu
tate".

La ora aceasta, 
lotului național 
vacanță, la casele 
de 5 ianuarie, la 
club, ei vor începe perioada 
de oxigenare la munte.

ȘTIRI • • • ȘTIRI

CONCEPȚIA DE JOC, PUNCT 
DE PLECARE IN CONCEPȚIA 

DE ANTRENAMENT
ordin 

opinia 
a 

jos. 
„U“

de calitate 
află mai 
Brașov, 
Bacău, în po- 

toregistrate, fil
tre-

Ce-i de făcut pentru ea între
cerea divizionarelor „A" să în
registreze la fiecare dintre facto
rii jocului asemenea plusuri în
cât din suma lor să. rezulte mult 
așteptatul salt calitativ 7

O restructurare a procesului de 
instruire-educație (după modelul 
V. Stănescu, Proca — un antre
nor excelent pregătit, care, așa 
cum s-a „prezentat" la Consfă
tuire, ă arătat că rezultatele re
marcabile ale brașovenilor nu 
slnt deloc întimplătoare — An
gelo Niculescu, Florin Halagian, 
Mircea Lucescu, ca să ne servim 
de numele de tehnicieni cele mai 
semnificative în perioada com- 
petițională de toamnă). In așa 
fel Incit CONCEPȚIA pregătirii 
echipelor primului eșalon să 
aibă ca punct de plecare CON-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MÎINE - ULTIMA TRAGERE 

PRONOEXPRES DIN ACEST AN
TE JUCATE — MAI MULTE
ȘANSE DE SUCCES 1

antre- 
a me- 
(ajutat 
E. Si- 

I. Par- 
național 

înot, 
gim- 

bene- 
du-

cornp o nemții 
se află în 
lor. în ziua 
echipele de

Agențiile Loto-Pronosport mai 
pot elibera doar astăzi bilete 
pentru ultima tragere obișnui
tă Pronoexpres din acest an, 
care va avea loc mîine 24 de
cembrie 1980. Frecvența și va
loarea . ridicată a cîștigurilor 
obținute cu regularitate la a- 
cest avantajos sistem de joc a 
adus și în acest an numeroase 
și maxi satisfacții celor mai 
perseverenți participant!. Tra
gerea de mîine vă oferă și dv. 
această posibilitate, cu condi
ția de a pîoeura de astăzi bi
letele. MAI MULTE VARIAN-

NAJIONALE DE TIR REDOS
i. 1)

ă progre- 
■mănătoare 
lmplcă de 
1 de cînd 
îrut atit 
rmamentul 
cum doi 
ul acestu- 
nd în !n- 
area pen
el
I.

■i, 
ay 
e. 
îușite însă, 
a este un 
■t In ultl- 
tn Tirloiu 
el de ur- 
□mânl va- 
;ri, tot Ia 
ce consti- 
, nou Te

ilor, supe- 
t din 1973 
diabolouri. 
r CoUlea,

și alte
Petru
Maria 

și Vir-

poate fi mulțumit plnă în - mo
mentul de față dar, ca și In 
cazul lui Trușcă, e necesar ca 
progresele să continue în probele 
olimpice de glonț, pistolul viteză 
și liber, ambele îmbrățișate cu 
succes de tinărul trăgător.

s-au încheiat întrecerile de pis
tol și pușcă ale juniorilor mici. 
De remarcat superioritatea fete
lor de la Dinamo Băneasa și, res
pectiv, Dinamo București, învin
gătoare detașate atit la Indivi
dual cit șl pe echipe.

REZULTATE TEHNICE : pușcă " .------- - n . , c opriș
~ L. Moc- 

390 d, 
389 d ; 

Tudor 
2. Cela

' NU UITAȚI !
Continuă vînzarea biletelor 

pentru tradiționala tragere ex
traordinară Loto a Revelionu
lui. Pentru a vă asigura din 
timp șansele de a vă număra 
printre primii mari cîștigători 
ai noului an, este bine să vă 
procurați de pe acum bilete cu 
numerele preferate. Un bilet la 
această tragere deosebit de a- 
vantajoasă poate fi un cadou 
plăcut și util pentru cei dragi ! 
Se reamintește că, în cadrul a 
12 extrageri cu un total de 120 
de numere, se vor atribui AU
TOTURISME „Dacia 1300" și 
„Skoda 120 L“, EXCURSII în 
R.S. Cehoslovacă sau CROA
ZIERĂ pe MaTea Neagră, pre
cum și MARI C1ȘTIG URI in 
BANI.

CIȘTIGURILE 
PRONOEXPRES 
CEMBRIE 1980

TRAGERII
DIN 17 DE-

variante 25%
26,25

2 : 3
; categoria 3 : 26,23 
3.079 lei ; categoria 
1.111 ‘

10 m, juniori II : L ' 
(C.S.U. Oradea) 391 d, 2. 
sy (C.S.M. Cluj-Napoca) 
3. M. Dinescu (Dinamo) 
junioare II : 1. Daniela 
(Dinamo Băneasa) 385 d, 
Draganoff (Dinamo Băneasa) 385 
d, 3. Felicia Damian (Dinamo) 
383 d ; pistol 10 m, juniori H : 
1. O. Vișan (Dinamo) 367 d, 2. 
C. Ardeleanu (U.T. Arad) 363 d, 
3. V. Ileșiu (Dinamo) 357 d ; ju
nioare II : 1. Nieoleta Neacșu 
(Dinamo) 338 d, 2. Aurelia Aspra 
(Dinamo) 301 d, 3. Maria Gre- 
ceanu (Dinamo) 289 d.

Categoria 
a 26.937 lei 
variante a
4 :
5 :
6 : 
1: 
3-710,50 a 40 lei.

Report categoria 1: 463.303 lei.
JUCAȚI LA

72.75 a
201,50 a 401
7.466.75 a 40
182 a 200 lei ; categoria 8 :

lei ; categoria 
lei ; categoria 
lei ; categoria

LOZ#
IN PLIC zrmx

• REUNIREA LOTULUI DE 
TINERET.
tineret, vacanța s-a 
In vederea pregătirii 
lui internațional 1981, 
norul C. Drăgușin a 
ieri, în Capitală/următorii ju
cători : Nițu, Aiexa — portari; 
Vlad, Mărginean, Solomon, Pop, 
Pană, Rednic — fundași ; Io- 
van, Mureșan Minea, Klein, 
Suciu — mijlocași ; Geolgău, 
Șoiman, Turcu, Terheș, Ciorda.ș. 
Gabor, Sigmirean — înaintași. 
Se observă selecționarea în 
premieră a lui Șoiman, Pană, 
Minea șl Ciordaș. Obiectivele 
acestei convocări : pregătire fi
zică generală și specială, re
adaptarea la procedeele tehni
ce, omogenizare tactică. între 
30 decembrie si 5 ianuarie ju
cătorii se vor reîntoarce acasă.

Pentru lotul de 
terminat, 

sezonu- 
antre- 

convocat

• RAPID — TURNEU ÎN 
ITALIA. Divizionara „B“ Ra
pid București va întreprinde 
în perioada 23 decembrie — 3 
ianuarie un turneu în Italia, la 
invitația organizației U.I.S.P.

• LA RM. VÎLCEA s-a des
fășurat cea de-a X-a ediție a 
„Cupei 30 Decembrie", la care 
au participat șapte echipe de 
juniori, dintre care trei repre- 
zentînd cartierele „1 Mai". Pe- 
trișori și Ostroveni. După 
jocuri atractive și viu dispu
tate, găzduite de terenul 2 de 
pe stadionul ..1 
revenit echipei 
juniori și copii 
nor Tr. țopa). 
cel ■ ■ •
nit 
cea 
tar, 
Rm. 
coresp.)

Mai“, trofeul a 
Centrului de 
Chimia (antre- 
Cupa pentru 

jucător a reve- 
iar

mai tehnic
lui N. Nica (Chimia), 
oferită celui mai bun por- 
lui S. Răduceanu (C.S.Sc.
Vilcea). GEORNOIU-

Gheorghe NICOLAESCU

A

VÎLCEN1I, ÎNTRE „FOARTE SLAB“ ȘI „BINE". PE CÎND, „FOARTE BINE" ?
Rm. Vilcea este o 
pluton. S-a stabilizat

Chimia 
echipă de . 
pe locul al 7-lea, după turul 
actualului ‘
unor plasări sigure în ambele 
clasamente (acasă, loc 8—10 cu 
14 p ; deplasare, loc 5—9, cu 
4 p) și a unor evoluții notate 
în apropierea mediei tradițio
nale a campionatului nostru 
(6,29, acasă ; 6,23, deplasare). 
Desigur că a ajunge o „echipă 
de pluton" nici nu atrage după 
sine un evantai de complimen
te, dar in cazul Chimiei, ame
nințată cu retrogradarea in 
primele două sezoane după 
promovare, este vorba, totuși, 
de un pas înainte, de cîștiga- 
rea unei poziții de siguranță, 
unde se poate vorbi de even
tuala conturare a unei perso
nalități. de construcție, de obi
ective majore.

Față de anul trecut. Chimia 
a înregistrat un paradox. In 
aceeași perioadă, ea obține, a- 
cum, două puncte în plus în 
importantul „clasament al ade
vărului", dar pe fondul unui 
pasiv îngreunat cu 10 goluri- 
Fenomenul apare cu 
bizar, cu cit vechea 
care improviza mereu

campionat, în urma

7. CHIMIA

atit mai 
apărare, 
un fun-

17

Dispută aprigă pentru balon, in meciul Sportul studențesc —
Chimia. De la stingă la dreapta : Catargiu, M. Sandu, O. Ionescu 

(care execută o foarfecă), Alexandru, Cilean și Bucurescu 
Foto : V. BAGEAC

minim de antrenorii Pigulca și 
Dinescu, care ne mărturiseau 
că în caietul lor au dat cali
ficative
„bine",

între „foarte prost" și 
evoluției de ansamblu

8 2 7 21 31 18

Dar, desigur că o echipă a- 
flată în prima jumătate a cla
samentului a etalat și lucruri 
pozitive, precumpănitoare, la 
urma urmei. Idcea de joc ni se 
pare atributul cel mai intere
sant al echipei de pc Olt. Chi
mia, oriunde ar juca, refuză 
deliberat defensiva cu orice 
preț. întorcind hotărîtă spatele 
și altor practici proprii echipe
lor mici, de a apăra un rezul
tat : obstrucții, mingi in tri
bună, simulări etc. Are, deci, 
un vizibil apetit ofensiv, tra
dus și 
trata 
care îi 
rețetele 
înainte 
inapoi) ! Cei mai utili jucători, 
în viziunea antrenorilor : Cin
că, Teleșpan, Constantin. Dacă 
și coechipierii lor se vor con
centra pe toată durata inii <- 
cerii, evitînd sincopele (plăti
te, uneori, atit. de greu, am vă
zut, în turul campionatului), 
dacă autoexigență sc va deplasa 
și înspre... „foarte bine", Chi
mia Rm. Vilcea își va depăși 
condiția de echipă de pluton, 
ținta neonorantă a mediocrită
ților care visează un colac de 
salvare.

deplasare).18 (14 acasă + 4 în .... „ __
: Preda — 6 goluri, Gingii 4, Gh.

=___ ,____ ,____ Carabageac — cite 2, Teleșpan și
— cîte 1, Manea („Poli" Timișoara) — autogol.
• Jucători folosiți : 18 — Stanca — 17 meciuri, Cincă,

Teleșpan și Glngu — cite 18, Gh. Georgescu L.
Alexandru — cite 14, Constantin, G. Stan și Basno — cîte 13, 
Savu 11, Cilean și Carabageac — cite 18, Catargiu și Iordan — 
cîte 6, Lepădatu 5, Roșea 4.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• Cartonașe galbene : 16 (8 jucători) ; cele mai multe : Cincă 

și Teleșpan — cîte 3.
• A beneficiat de o lovitură de la 11 m, transformata de 

Savu ; a fast sancționată cu un penalty, transformat.
® Media notelor echipei : 6,26 (6,29 acasă, 6,23 In deplasare).

• Puncte realizate :
0 Golgeterii echipei 

gescu, Cincă, Savu și

daș central (ba Savu, ba Ci
lean, ambii mijlocași), s-a 
înnoit în acest sezon, 
transferurile cunoscuților Che- 
ran 
mia 
geri 
(la 
lăți) .
goluri primite, fără să marche
ze nici unul, în numai trei 
partide, desigur cele notate la

re-
prin

și Catargiu. Și, totuși, Chi- 
va înregistra trei înfrîn- 
grele, la scoruri de 0—5 

Baia Mare), 0—3 (la Ga- 
și 0—4 Ga Hunedoara). 12

Geor-
Stanca

_____ Preda.
15, Cheran și prin încercarea de a 

fotbalul (cu mijloacele 
sint la indemină) după 
moderne : toată lumea 
(dar și toată Iuntea

a elevilor lor. Explicația aces
tor rezultate au găsit-o (fireș
te) tot cei doi antrenori : 
„După startul campionatului, 
vioi, tonic, s-a instalat o stare 
de automuBumire în echipă. 
$tiindu-se, în spatele lor, cu 
linia de fundași remaniată, mij
locașii, în special, n-au mai 
tratat grijuliu faza de apărare, 
transfcrînd... de la ei putere 
această răspundere". Ion CUPEN



A LOST COMITETUL INTLIINAIIIML
,PltRR[ K COUBERTIN" R.F.GERMAL

C. E. de fotbal

IIA-0 ÎNVINGĂTOARE SCONTATĂ
TARIS, 22 (Agerpres). — Co

mitetul internațional „Pienre 
de Coubertin", care își propune 
propagarea și perpetuarea idei
lor olimpismulud. de fraterni
tate, pace și cooperare între 
popoare, și-a desemnat recent 
componența sa. în caGlate de 
președinte a fost ales Geof- 
froy de Navacelle, strănepotul 
lui Pierre de Coubertin, iar ca 
secretar general — Raymond 
Pitler (Elveția), ziarist. Din Co
mitet mai fac parte Andres 
Varela (Spania) — ziarist, re-

prezentantul președintelui C.LO; 
Pierre Offenbach (Franța) — 
deputat ; Pierre Ferri (Franța) 
— președintele federației inter
naționale de scrimă ; prof. 
John A. Lukas, de la Univer
sitatea din Pensylvania ; Vic
tor Bănciulescu (România) — 
ziarist, membru al Comitetului 
olimpic român; Janusz Piewce- 
wiez (Polonia), secretar al „Co
mitetului internațional fair- 
play“ ; Jean Franțois Brisson 
(Franța) — publicist, consul
tant UNESCO.

1930 — an de vîrf în biografia com- 
petiționalâ a fotbalului internațional. 
An care se înscrie în bogata istorie 
a soccenulul european cu turneul fi
nal al celei de-a 6-a ediții a cam
pionatului rezervat formațiilor repre
zentative de pe continent. Gazde ale 
întrecerii : pentru a doua oară,
Italia, în perioada 11-22 iunie. in 
lupta pentru medalii, opt echipe na
ționale, marea lor majoritate prezen
tând u-se la start cu 
cărți de vizită : R.F.
două ori campioană mondială (1954 
și 1974), o dată viceoampioană mon
dială (1966). campioană europeană 
în 1972 ; Italia, de două cam-

impresionante
Germania, de

veritabilă ,,butu-ruaă mică", a răstur
nat, pe riad, „oare" dintre cele 
mail mari, cum au fost cele ale An
al iei, o Italiei și Spaniei. 3. Ceho
slovacia — o confirmare, mai mull 
pe planul performanței obținute și 
mal puțin în ceea ce privește cali
tatea jocului prestat. Acționînd însă 
simplu și folosind oa principală ar
mă psi'ho-tactică temporizarea, pe 
cairo nu o dată a folosit-o pînâ la 
limita antâjocuM. 
cu dibăcie șl calm, de 
s-a menținut în grupul 
reușind acest Lucru chiar 
formației țării gazdă.

echipa condusă, 
J. Venqlo. 
laureatelor, 

dauna

jn C. C. E. la volei masculin

S.K. VtllKO GRĂDIȘTE

După cum se știe, după vic
toria repurtată în Cupa cam
pionilor europeni la volei mas
culin de echipa Dinamo in £ața 
formației sofiote Levski Spar
tak. bucureștenii s-au calificat 
pentru turul următor. Acum se 
cunoaște și viitoarea adversară 
a dinamoviștilor 
Ea este echipa iugoslavă S.K. 
Veiiko Grădiște, 
nat formația 
Munchen 1860 cu 3—0 (3, 7, 10) 
in primul joc, pierzîndu-1 pe 
al doilea cu 2—3 (9, —i, 13, —9, 
—14).

bucureșteni,

ea re a elimi- 
vest-germană

turile de finală ale competiției, 
în care va întilni formația 
Steaua București.

Alte rezultate (echipele sub
liniate s-au calificat) : Avto- 
■nobilist Leningrad — Vardar 
Skoplie 3—0; Csepel Budapesta 
— Servette Geneva 3—0 ; Ibis 
Courtrai (Belgia) — Kfum 
Oslo 3—0 ; ȚSKA Septemvris- 
ko Zname Sofia — Panini Mo
dena 3—0.

în meci retur pentru opti
mile de finală ale „Cupei 
pelor“ 
chipa franceză Clamart a în
trecut pe teren .
3—1 (15—13, 15—8, 14—16,15—2), 
formația vest-germană U.S.C. 
Giessen. învingătoare în primul 
joc cu 3—0, echipa U.S.C. Gies
sen s-a calificat pentru sfer-

la volei masculin.

propriu,

n

cu-
e-

cu

Rezultate înregistrate în 
pa Campionilor europeni' 
chipele subliniate s-au i 
cat în sferturile 
Dukla Liberec — 
claw 0—3 ; V. C. 
— Catania 0—3 ; 
veen (Olanda) — 
3—1 ; Ț.S.K.A.

i „Cu- 
i“ (e- 
califi- 

de finală) : 
Gwardia Wro- 
Biel (Elveția) 

Delta Amstel- 
C.U.S. Torino 
Moscova — 

Honved Budapesta 3—0.

HiiBNtft

CUPA 30 DECEMBRIE"
LA HOCHEI

MIERCUREA CIUC, 22 (prin 
telefon). Pe patinoarul artifi
cial din localitate au continuat 
întrecerile tradiționalei compe
tiții hocheistice internaționale 
dotată cu „Cupa 30 Decem
brie".

In primul joc al cuplajului, 
S. K. Sverdlovsk a realizat sco
rul turneului, învingînd Selec
ționata Bulgariei cu 19—1 (7—1, 
4—0, 8—0). Meciul a fost per
manent la discreția echipei so
vietice, net superioară. Ho- 
cheiștii bulgari au menținut e- 
chilibrul doar în primele 8 mi
nute, cînd rezultatul a fost 
egal : 1—1. Au marcat : Boro
vikov (4), Mihailov 
kov (3). Arzamazov 
jilov (2), 
Gurov, 
pentru 
matiei 
scris de 
T'așnadi, 
Em. Mihoc și A. Balint, la cele 
două linii.

Partida vedetă a programat 
întilnirea dintre formația ceho
slovacă Banska Bistrica și com
binata Sport eiub — Selecționata 
de tineret. A fost un meci e- 
chilibrat și interesant, Banska 
Bistrica obținînd în final vic
toria cu 9—7 (3—3, 5—2, 1—2). 
Formația gazdă a început jocul 
foarte bine, conducînd cu 2—0 
în min. 5. Oaspeții au reușit să 
echilibreze situația, egalînd în 
min. 9 : 2—2. Apoi, hocheiștii 
cehoslovaci au condus la 
gol diferență, fiind însă 
fiecare dată egalați, astfel că 
în min. 32 scorul era 5—5. 
continuare, numeroasele ratări 
ale echipei noastre și, mai a- 
les, greșelile el in apărare (por
tarul Fekete a și fost schimbat 
în min. 34, la scorul de 7—5, 
cu Radu Daniel), au permis 
oaspeților să se desprindă. In 
ultima treime, gazdele au do
minat insistent, dar n-au reu
șit decît să cîștige repriza și 
să reducă din handicap. Auto
rii golurilor : Ondrejka (2), An- 
draș (2), Selccky, Harvat, Gaj- 
dos, Bires și Martinovici, pen
tru Banska, respectiv ~ 
Gercb, Sandor, Balogh, 
Todor și Z. Nagy. A 
A. Balint secondat de 
bo și L. Petras.

(3), Sepen- 
(2), Domo-

Bașalkin, 
Kasikov, 

Golul for- 
fost în-

Arșinov,
Si mov și 

învingători.
bulgare a
Kisov. A arbitrat Gh. 
la centru, ajutat de

un 
de

In

Peter, 
Chiriță, 
arbitrat 
T. Sza-

V, PAȘCANU coresp.

*
gi-a

dintre cei mai buni jucători din finala C.E. (R.F.G. —
2—1). Belgianul Van Moer încearcă să-l deposedeze de 

Ion pe Rummenigge (in tricou alb).

KOOCINOI 1-1
ROMA, 22 (Agcrpres). — La 

Merano (Italia) s-a disputat cea 
de-a doua partidă a finalei tur
neului candidaților la titlul mon
dial de șah, în care se întîlnesc 
marii maeștri Robert Hiibner și 
Viktor Korcinoi. într-o variantă a 
deschiderii engleze, V. Korcinoi, 
cu piesele albe, a obținut vic
toria după efectuarea a 39 de 
mutări. Scorul meciului a deve
nit egal : 1—1. Conform regula
mentului, se vor desfășura 16 
partide, îWingător fiind declarat 
jucătorul care va acumula primul 
8,5 puncte.

V.

pioanâ mondioto (1934 ji 1938), vtce- 
campioanâ mondialâ în 1970 și cam
pioană europeană in 1963 ; Anglia 
campioană mondială in 1966 : Olanda 
de două od finalistă a C.M., în 
1974 și 1978 ; Cehoslovacia, vicecam- 
pioană mondială în 1934 și 1962, 
campioană europeană în 1976 ; 
Spania, campioană europeană In 
1964 ; Belgia, medalie de bronz la 
C.E. din 1972 și Grecia, singura tară 
prezent! pentru prima oară într-un 
turneu final de nivel internațional. 
Așadar, o participare de prim 
pe plan valoric, rivalizînd — 
cel puțin — cu oricare dintre 
campionatului mondial.

Ordinea 
pune a 
ocazie : 
a ătoa re 
colo de 
și șansa, s-a dovedit o formație bine 
........ “., bine pregătită și bine coti- 

de ia margine de lupp Der- 
fostu! secund și actualul suc* 
ai liui H. Schon. 2. Belgia — o 
revelație, foarte aproape, Ia un

pe podium, care 
fi reamintită și cu 
1. R.F. “ 
oarecum
ceea ce

rang 
teoretic 
edițiile

se îm< 
aceasta 

Germania, o învi-n- 
scontată care, din
i-a oferit, uneori,

clădită, 
dusă 
wall, 
cesor 
mare _____r_____  _________ ____
singur pas chiar, de a realiza o mare 
surpriză. Folosind un variat registru 
tactic $î excelent adaptat fiecărui 
adversar întâlnit și fiecărui meci în 
parte, ,,11 “-le antrenat de G. Thyi 
a reușit să-șî depășească în mod 
evident condiția sa valorică, șî, oa a

TRIBUNE SILENȚIOASE
4 Dacă in diverse părți ale lumii, spectatorii dau uneori bătăi de 

cap organizatorilor sportivi, există o lume în care s-ar părea că nu 
se pot ivi conflicte de asemenea natura. Lumea șahului. Acolo, unde 
k.o.-urile survin doar într-un colț al tablei cu pătrate, iar atacurile 
decisive le dau numai silențioșii pioni de lemn și piesele ușoare sau 
grele. O lume a liniștii, reprezentându-și cu singe rece dramele, prin 
intermediul notației în fișele partidelor sau prin mutările efectuate pe 
panourile de demonstrație. Motive pertinente pentru ca și spectatorii 
ce vin la șah să fie tot atât de reținuți, foarte disciplinați, precum 
sînt figurile pe ’ tabla sau stegulețele ceasurilor de control.

Și totuși,.. La meciul pentru titlul mondial din 1927, Alehin cerea gaz
delor meciului său cu Capablanca, la Buenos Aires, să izoleze scena 
pe care se juca de restul 
înțesate cu ..aficionados"-^ 
toase. Ne amintim apoi de 
Bobby Fischer în meciul de 
întreruperi și parlamentari __ __  ... _
cului în zone prea apropiate de masa de joc. Ca șî de cel mai re
cent exemplu, oferit de confruntarea Karpov — Korcinoi de la Bagujo
(Filiipine), întreruptă tot din cauza prea ardentilor spectatori.

lata motive pentru care anunțul laconic al prezenței unor table
electronice la meciul candidaților, Robert Hiibner și Viktor Korcinoi,
care se desfășoară în aceste zile la Merano, are darul să reconfort 
teze. Demonstrarea sincronă a mutărilor efectuate, pe tablele de 
demonstrație puse la dispoziția publicului, deal în cele mai bune 
condiții, pare să excludă orice posibilitate de incident. Spectatorii - 
chiar Izolați fiind de scena disputei — vor lua cunoștință imediat de 
mersul jocului, fără posibilitate de eroare. Căci aici era una din 
p rinei pa lel'e surse de agitație în ,.tribune". Acestea vor vedea meciul 
pe adevărate ecrane, din mai multe puncte ale sălii. Ca acasă, la 
televizor...

Dar nu va fi aceasta, în mod indirect, o invitație de a nu mai 
veni la sală ?

___  ______ ... să izoleze scana 
sălii printr-un perete de sticlă. Sta Juriile 
șahului latino-american erau prea zgomo- 
incidentele create de el însuși turbulentul 
la Reykjavik cu Bonis Spasski, necesitând 

prelungite, tot pe tema imixtiunii publii-

Radu VOIA

Acestea au fost premiantele 
țîei italiene* a C.E. — 1980. In 
tinuare, după un dasament, care, do 
fapt, nu se întocmește oficial, pen
tru că nu indică decît o ordine a- 
proximativă, urmează : 4. Italia — q 
mare decepție, nu numai pentru pu
blicul peninsular, ci și pentru corn- 
petiția în ansamblu ; 5—6. Anglia șl 
Olanda, inegale în comportare, fără 
tenacitatea caracteristică lor și uneori 
greu de recunoscut în starea de 
confuzie tactică în care au acționat; 
7. Spania — o prezență neconvingâ- 
oare, cu minusuri evidente la capito
lul pregătiri1! fizice și psihice. 8. 
Grecia — o echipă fără pretenții șl 
totuși o plăcută surpriză, prin jocul

deschis și plin de elan pe care l-a 
practicat.

S-au disputat la CE. dim Italia un 
număr de 14 partide, totalizînd 1260 
de minute de joc. In acest timp s-au 
tras 351 de șuturi la poartă, dintre 
care 188 pe spațiul porții, de aici re
zultând doar 27 de goluri. Au fosf 
executate, de asemenea, 150 lovituri 
de colț. In teren au evoluat 135 de 
jucători, iar in tribune au asistat, 
In total, 385 000 de spectatori, în 
medie 27 500 de meci. Pe orașe i 
Roma 125 (XX), Nea pole și Torino 
cîte 90 000. Milano 80 (XX).

Cîteva concluzii succinte, care se 
desprind din aceste date cu caracter 
statistic. 1. Judecind după cifrele 
care indică numărul șuturilor la 
poartă și pe spațiul porții, se poată 
spune că atât frecvența acestora, cil 
și precizia lor ............
Și totuși, eficacitatea 
atac se însarie sub 
calificativ, pentru că 
Furi marcate, dintre 
viturî de pedeapsă, t 
die redusă, chiar și 
petiție internațională, ... „___
confruntă adversari puternici de va
lori apropiate. Explicația unei astfel 
de situații trebuie căutată, 
rind, în preocuparea tuturor f 
buna organizare a apărărilor și 
ales în dîrzenia cu care s-a 
pentru rezultat. Aceasta a ....__
fapt caracteristica principală a C.E. 
1980, jocul la rezultat, pentru care, 
nu o dată, s-au călcat, și cu bună 
știință, legile fair-play-ului ; 2. lo
viturile de colț în număr destul de 
mane, s-au dovedit ineficace. Mal 
bine zis 149 dintre ele. Ultima, a 
150-a, ca și cînd ar fi ținut să ne 
contrazică, a adus echipei R.F.G,, 
prin golul înscris de Hrubesch, cu 
capul, în finală, victoria, medalie de 
aur șl Cupa I 3. Numărul mare de 
jucători folosiți scoate în evidență, 
încă o dată, uzura deosebită a 
competiției. 4. C.E. 1980 nu s-a
bucurat de succesul scontat la public. 
Cauzele sînt, mai ales, de ordin or
ganizatoric : Dlasarea competiției în 
sezon de vacanță, programarea me
ciurilor la ore nepotrivite, televizarea 
lor în direct

In sfîrșit, nu trebuie trecut’- _ cu 
vederea nici „amănuntul* că Chiar 
dacă echipa reprezentativă a tarii 
noastre a lipsit la C.E. 1980, Româ
nia a fost prezentă, totuși, la jocu
rile acestei mari întreceri si chiar 
în finală, prin brigada de arbitri N. 
Rainea — O. Anderco — V. Tătar. Să 
sperăm că în 1982, pe stadioanele 
„Mundiailului", fie din Madrid, Bar
celona, Valencia sau Sevilla, trico
lorul României va fi purtat de jucă
torii echiipeî noastre reprezentative, 
aflată în competiție. ,

sînt satisfăcătoare, 
i propriu-zisă în 
limitele acestui 
cele 27 de qa« 
care 4 din lo- 
repnezintă o me- 
pentru o corn* 

, în pare se

în primul
• pentru
J mal 

luptai 
fost de

4.

Mihai iONESCU

CAMPIONATE... CAMPIONATE...

FOTBAL • La Anvers meciul 
dintre selecționatele Belgiei șl 
Ciprului, pentru “* " "
s-a încheiat cu 
lor cu 2—1 (1—0) 
în meci pentru 
C.M., selecționata 
trecut cu 3—2 (2—2) echipa Ma
dagascarului.

HALTERE • Cu prilejul unul 
concurs desfășurat la Lipețk, 
halterofilul sovietic Igor Nikitin 
a stabilit un nou record mon
dial la categoria 100 kg — stilul 
„smuls", cu 183,5 kg (v.r. — îl 
aparținea cu 183 kg).

HANDBAL • Turneul mascu
lin de la Schwerin s-a încheiat 
cu victoria reprezentativei R.D. 
Germane — 8 p, urmată de e- 
chipele Poloniei — 6 p, Elveției — 
3 p, Austriei — 2 p și R.D. Ger
mane (tineret) — 1 p. în ultima 
zi : R.D. Germană — Polonia 
19—17 (11—11).

C.E. de tineret 
victoria gazde- 
• La Kinshasa, 

preliminariile 
Zairului a în-

RUGBY 9 La Madrid, în ca
drul campionatului european 
„Cupa F.I.R.A.**, selecționata Ita
liei a întrecut 
Spaniei.

SCHI 9 In urma rezultatelor 
înregistrate în proba de coborî- 
re de la St. Moritz, clștigată de

cu 13—10 formația

FRANȚA (etapa a 23-a) : Nîmes 
Tours 2—1 ; Auxerre — Lille 2—2; 
Monaco — Bastla 3—0 ; Laval — 
Lyon 0—0 ; Nantes — Nancy 3—0; 
Lens — Bordeaux 0—1 ; Sochaux 
— Nlsa 1—1 ; Valenciennes — St. 
Germain Paris 2—0 ; Metz — 
gers 1—0 ; St. Etienne — I 
bourg 3—0. Clasament : 1. 
tes — 35 p ; 2. St. Etienne 
p ; 3. Bordeaux — 31 p.

SPANIA (etapa a 16-a) : 
tico Madrid — Real Madrid 
Valladolid — Zaragoza 1—1 
meria — Salamanca 3—2 ; 
tico Bilbao — F.C. Barcelona 
4—1 ; Sevilla — Hercules Ali
cante 0—0 ; Murcia — Betis 2—0 ; 
Gijon — Las Palmas 2—1 ; Espa
nel — Real Sociedad 0—0 ; Va
lencia — Osasuna 4—1. Clasa
ment : 1. Atletico Madrid — 26 
p ; 2 Valencia 22 p ; 3. Real So
ciedad — 20 p

OLANDA (etapa a 17-a) : P.S.V. 
Eindhoven — Groningen 5—0 ; 
Wageningen — AZ ’67 Aik ma ar

- An- 
Stras- 
Nan-
— 34<
Atie- 

l 3—1;
; Al- 
Atle-

1—2 ; Feyenoord Rotterdam — 
Twente Enschede 1—o ; Roda 
Kerkrade — Zwolle 4—8 ; erla
— F.C. Den Haag 1—8. Celelalte 
partide nu s-au disputat din 
cauza condițiilor atmosferice ne
favorabile. Clasament : 1. A.Z. 
*67 Alkmaar — 33 p ; 2. Feye
noord — 27 p ; 3. P.S.V. — 21 p.

PORTUGALIA (etapa a 14-a ): 
Belenenses — Portimonense 2—1 ; 
Sporting — Amara 5—0 ; F.C. 
Porto — Maritimo 1—0 ; Guima
raes — Coimbra 1—0 ; Setubal — 
Benfica Lisabona 0—0 ; Boavista
— Varzim 
Braga 1—1 
fica — 24 _ , 
21 p ; 3. Sporting —

GRECIA (etapa a 14-a) : A E.K.
— Doxa 2—1; PAOK — Apollon 
3—0; Kavala — Olimpiakos Pireu 
1—0 ; Panahalki — Panatninaikoa 
1—0 ; Kastoria — Aris 0—2. Cla
sament : 1. Aris — 20 p ; 2. 
A.E.K. — 20 p ; 3. Olympiakos
— 20 p.

1—0 ; Esplnho — 
Clasament : 1. Ben-

p ; 2. F.C. Porto — 
17 p.

3.

FOTBALIȘTII ELVEȚIENI
RIO DE JANEIRO, 22 (Ager- 

pres). Selecționata Elveției a ju
cat în orașul Cuiaba cu repre
zentativa Braziliei. Gazdele au 
obținut victoria cu 2—0 (1—0), 
prin golurile înscrise de Socrates 
(mtn 10) șl Ze Sergio (min. 90). 
Aceasta a fost cea de a treia 
înfrîngere a echipei Elveției în 
America de Sud (0—5 cu Argen
tina șl 0—4 cu Uruguay).

mațiel U.R.S.S. — lh 33:31,22, ur
mată de Finlanda — lh 33:33,0 și 
Norvegia — lh 33:35,57. Proba 
feminină de 3X5 km a fost cîș- 
tigată de selecționata Norvegiei, 
cu timpul de 53:08,97.

ȘAH • După 7 *
neul feminin de

runde, în tur
la Novi Sad,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Steve Podborskl, în clasamentul 
general al „Cupei Mondiale" 
continuă să se mențină lider Pe
ter Muller (Elveția) — 80 p, ur
mat de Steve Podborski (Cana
da) — 61 p și Uli Spiess (Aus
tria) — 56 p. • Concursul de la 
Ramsau (Austria), contînd pen
tru „Cupa Mondială" la schl- 
fond, s-a încheiat cu probele de 
ștafetă. în proba masculină de 
3X10 km, victoria a revenit for-

• TELEX
(R.P. Chineză), 

de Gross (Un

ÎNVINȘI in brazilia
următoarele formații : 
Joao Lette — Ede- 

■, Luisinho, Junior, 
Cerezo, Re- 

Tita (Paulo Isidoro), So- 
Ze Sergio. ELVEȚIA : 

■ Egli, Wehrli, Liidi, 
Botteron, Hermann, 

Schiwciler, Zap-

Au jucat 
BRAZILIA : 
valdo, Oscar, 
Batista (Serginho) 
nato, 
crates, 
Burgener 
Maissen, 
Marti, Tannier, 
per.

conduce Liu Silan 
cu 5 p, urmată 
garia) — 4‘/z p, Lazarevici, Cejicl 
(ambele Iugoslavia), Szmacinska 
(Polonia) — cu cîte 4 (1). Maes- 
tra româncă Lia Bogdan, care în 
runda a 7-a a remizat cu Szma
cinska, ocupă locul 7 cu 3 p.

TENIS • Intr-o partidă de
monstrativă disputată la Buenos 
Aires, campioana argentiniană 
Ivana Madruga a întrecut-o cu

3—6, 7—5, 7—5 pe jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzicl. • Tur
neul internațional de la Sofia a 
fost cîștigat de suedezul Per 
Hjertquist, care l-a învins în fi
nală cu 8—3, 6—2, 7—5 pe Vădim 
Borisov (U.R.S.S.). în finala pro
bei de dublu : Reininger (Aus
tria), Kirchubel (R.F.G.) 
risov (U.R.S.S.), ” 
Germană) 4—6, 6—3, 6—4. 3 Tra
cy Austin a terminat învingătoa
re la Tucson (Arizona), dispu- 
; ’nd în finală cu 6—2, 6—0 de 
Fenault Louie. • în finala de la 
Sydney: Fritz Buehning — Brian 
Teacher 6—3, 6—7, 7—6. • Com
petiția internațională pentru ju
niori „Cupa Sunshine" s-a în
cheiat la Delray Beach (Florida) 
cu victoria selecționatei Suediei, 
care a întrecut în finală cu 2—0 
formația Spaniei (Wilander — 
Tous 6—3, 6—1 ; Nystrom — Ar- 
guilera 6—0, 6—0).

BO-
Emmrich (R.D.
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