
PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 

Șl UNITĂȚII SOCIALISTE 
Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUSESCU 
a fost urmărită cu deosebită atenție 
și subliniată cu vii și puternice aplauze

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Marți a avut toc în Capitală 
Plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Cea de-a doua parte a lu
crărilor, la care au luat parte 
și membrii Comitetului Central 
al Organizației Democrației și 
Unității Socialiste, s-a desfă
șurat sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președin
tele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

La plenară s-a constatat cu 
satisfacția că, pe baza indica
țiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a hotăririlor 
Congresului al II-lea al 
F.D.U.S., „Tribuna Democrației" 
a fost organizată periodic, Ia 
nivelul localităților sau pe car
tiere, sub forma adunărilor pu
blice, la care cetățenii s-au în- 
tîlnit cu reprezentanți ai orga
nelor de partid și de stat, cu 
deputați, cu conducători din 
economie, au primit răspun
suri la o multitudine de as
pecte principiale și practice 
ale politicii interne și externe 
a partidului și stalului, alo 
construcției socialiste, ale vie
ții internaționale. S-a arătat că 
in cadrul „Tribunei Democra
ției" cetățenii au exprimat mul
țumiri conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru prilejul ce Ii s-a oferit 
de a participa direct la luarea 
deciziilor și înfăptuirea politi
cii interne și externe a parti
dului și stalului nostru.

Cu prilejul celei de a XV a aniversări

a Institutului de relații internaționale din Roma

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
SI TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU 9 1 «

le-au fost conferite înalte distincții
Ea Palatul Consiliului de 

Stat a avut loc. marți, 23 de
cembrie. ceremonia inminării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, a Medaliei de aur 
specială clasa I „Leonardo da 
Vinci", împreună cu plache
ta și medaliile do aur emise 
cu prilejul celei de-a KV-a 
aniversări a institutului de 
relații internaționale din Roma.

In cadrul aceleiași solemni
tăți, tovarășei Elena Ceaușescu 
i-au fost conferite, din partea 
Institutului de relații inter
naționale din Roma, Medalia d« 
aur ,,Maria Curie" și medaliile 
de aur jubiliare ale institutului.

Distincțiile acordate to
varășului Nicolae Ceaușescu 
reprezintă an profund omagiu 
adus șefului statului român, o 
nouă și pregnantă mărturie a 
deosebitei stime și admira
ții, a înaltei prețuiri manifes
tate in lume față de ocrsona- 
litatea președintelui Româ
niei, pentru strălucita sa gin- 
dire și acțiune politică, pentru 
fermitatea și consecvența cu 
care militează pentru solu
ționarea constructivă a pro
blemelor complexe ce con
fruntă omenirea, democrati
zarea relațiilor internaționa
le. triumful eauzei destinde
rii. asigurarea libertății, in
dependentei și demnității fie
cărei națiuni.

La rindul lor. distincțiile 
decernate tovarășei Elena 
Ceaușescu constituie un cald 
omagiu adus personalității și 
activității sale, o nouă și eloc
ventă expresie a considera
ției de care se bucură ca 
eminent savant și om poli
tic. a prestigiului internațional 
ce reconfirmă marea valoa
re a operei sale consacrate în
floririi științei noastre și pros
perității României, progresu
lui științei universale și creș
terii rolului ei în asigurarea 
păcii, bunăstării și fericirii 
întregii omeniri.

La ceremonie au luat parte 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului nostru. De a- 
semenea, erau prezenți mem

Plenara a aprobat programul 
privind organizarea, Ia începu
tul lunii februarie 1981, a celei 
de a doua Consfătuiri pe țară, 
dedicată controlului oamenilor 
muncii, care este precedată de 
consfătuiri .comunale, orășe
nești, municipale și județene-

Plenara » adoptat in unani
mitate documentele supuse 
dezbaterii.

In încheierea lucrărilor ple
narei Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebită atenție, fiind 
subliniată in repetate rinduri cu 
vii și puternice aplauze.

Toți cei prezenți au aclamai 
îndelung pentru partid și 
secretarul său general, au scan
dat cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, dînd glas voinței ana- 
nime a întregului nostru popor 
de a transpune in viață poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, de a 
milita in deplină unitate pen
tru ridicarea României socia
liste pe noi culmi de civilizație 
și progres, pentru apărarea li
bertății, independenței, suvera
nității naționale a patriei 
noastre.

brii delegației Institutului de 
relații internaționale din Roma, 
sosită la București pentru a 
conferi tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu înaltele distincții.

In deschiderea ceremoniei, 
a luat cuviutul tovarășul 
Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de Științe So
ciale și Politice și al Centrului 
național pentru promovarea 
prieteniei și colaborării Intre 
popoare.

In continuare, au rostit alo
cuțiuni omagiale : prof. dr. Gio
vanni Battista Bonelli, preșe
dintele Institutului de relații 
Internaționale din Roma, consi
lier la Curtea Supremă de Ca
sație. dr. Alfonso Tanga, sena
tor, prof. Anlonino Barone, di
rectorul Agenției de informații 
pentru raporturi Internaționale, 
directorul editurii „Barone", prof, 
dr. Giancarlo Elia Valori, se
cretar general al Institutului de 
relații internaționale din Roma.

înmânând Înaltele distincții 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prof. dr. Giancarlo Elia Valori 
a dat citire inscripțiilor de pe 
medaliile de aur și placheta 
conferite președintelui Republi
cii Socialiste România și tova
rășei Elena Ceaușescu.

Președintelui României l-a 
fost inminat, de asemenea, in 
semn de inaltă stimă și apre
ciere, un volum apărut in lim
ba italiană, in editura Barone, 
intitulat sugestiv „O diplomație 
pentru pace; contribuția Româ
niei, a președintelui Ceaușescu 
la securitatea și cooperarea in 
Europa".

In cadrul ceremoniei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit o cuvintare, urmărită cu 
deosebit interes și deplină 
aprobare de cei prezenți.

Membrii delegației Institu
tului de relații internaționale 
din Roma au felicitat călduros 
pe tovarășul Nicolae Ceausescu 
oentru înaltele distincții confe
rite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost, de asemenea, felicitat 
cu căldură de tovarășii din 
conducerea partidului și statu
lui nostru.
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Sub genericul „DACIADEI"

ACTIVITĂȚI „NON-STOP
PENTRU TOȚI ELEVII

• In lipsa zăpezii, șah, tenis de 
masă, tir, atletism • Copiii din 
Suceava la startul „concursurilor 
albe" © Demonstrații sportive pe 

luciul gheții

La Vatra Dornei a nins. „Daclada albă" ane pirtie deschisă... 
Foto : I. MÎNDRESCU-Suceava

O ZI A ATLETISMULUI

In Bucur ti ninsoarea — 
după un start viforos — s-a 
oprit; a vsnit apoi ploaia șl 
în aceste zile ne aflăm intr-un 
veritabil decor de toamnă. 
Vreme pentru activități în aer 
liber nu prea este. Totuși, este 
vacanță și copiii vor să se joa
ce, să se destindă... Așadar, 
cluburile organizate 1a toate 
școlile au un program încărcat, 
în prim-plan situîndu-se șahul, 
tenisul de masă și.-, atletismul.

La Școala generală nr. 190 
Sala de sport este punctul de 
atracție. Pe pista de plastic, 
lungă de 25 m, serie după se
rie, se prezintă la start într-o 
probă de viteză sau de „gar
duri". Elevi mulți. Profesorii 
de educație fizică Doru Oprea 
și Elisabeta Ilrăgan cronome
trează, notează rezultatele, fac 
clasamente... „Este ziua atle
tismului — ne spune prof. Do
ru Oprea — și cum in școala 
noastră acest sport deține în
tâietatea, am planificat iu pro
gramul de vacanță și astfel de 
zile. Acum asistați la una din
tre acestea. Vor mai fi și al
tele..■“

Cătălin Bccic este elev in 
clasa a V-a. S-a clasat pe lo
cul întîi și la „25 m“ și la 
„garduri".

STEAUA (la masculin) SI 01NAM0 (la feminin) 
AU DOMINAT FINALELE SENIORILOR LA TIR REDUS

In sala din parcul sportiv 
Dinamo s-au desfășurat ieri 
finalele campionatului național 
de tir redus. Aproape la toate 
categoriile, învingătorii s-au 
impus clar, ei dominîndu-și cu 
autoritate partenerii de între
cere.

După ce, in calificări, Mari- 
nică Trușcă a ridicat la 578 d. 
recordul național al probei de 
pistol 10 m seniori, finala i-a 
adus trădătorului de la Steaua 
satisfacția de a-și egala pro
priul record, realizat în ziua 
precedentă Un sezon bun deci 
care i-a adus lui Trușcă dubla 
satisfacție a unui nou record 
național dar și al unui titlu 
pe care l-a cîștigat fără multe

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

I

— Cum al Încheiat primul 
trimestru 7

— Numai cu medii de 10 I*
— Iți place sportul 7
— Este una. dih materiile 

mele preferate, mai ales că și 
părinții mei sînt profesori de 
educație fizică.

— Dintre probele atletice, pe 
care o preferi 7

— Săritura în lungime și gar
durile.

— Ce proiecte de vacanță 
mai ai 7

— Miercuri plec în tabără la 
Cîmpulung Muscel.

Cătălin Dobre a sosit al trei
lea la „25 m“, dar a învins la 
cros, pentru că „O fi puțină 
ploaie afară, dar parcă tot mai 
bine este în aer liber". Și Flo
rin Ifrim, și Daniel Teodorof, 
și Cătălin Ionescu, șl Leonard 
Raicu, și Cătălin Buzbulea, toți 
colegi într-a V-a, sînt ineîn- 
tați că în această zi de vacan
ță au avut un program frumos 
și atractiv. Dar ce au făcut 
fetele ? Bineînțeles că nici ele 
nu puteau rămîne mai prejos. 
Caria Andrei și-a lăsat păpu
șile („In vacanță trebuie să 
mă ocup ceva mai mult de 
ele") și a venit să vadă „ce 
este trecut in program". A ve
nit, a rămas și..- a cîștigat și

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Ana Ciobanu și Romulus Nicolescu, doi dintre cei mai merituoși 
campioni naționali de tir redus, ediția 1980

Foto : Jaqueline ZVONEVSCKI și I. MIHAlCA

Miercuri 24 decembrie 1980

• LA ZI •
„CUPA 30 DECEMBRIE* 

LA SCHI FOND
>

Pe traseele din Poiana Mică 
ale Poienii Brașov, s-au des
fășurat, timp de două zile, în
trecerile de schi fond dotate cu 
„Cupa 30 Decembrie". Con
cursul a fost foarte greu din 
cauza condițiilor de zăpadă 
moale și, pe alocuri, insufi
cientă. Competiția s-a bucu
rat, însă, de succes. Iată câști
gătorii : L. Martoc (Lie. Pre
deal) la copii 5 km ; A. Cloca 
(CSȘ Sibiu), la juniori 15 km ; 
Horia Oros (CSȘ Sibiu), la se
niori 15 km ; Elena Oncioiu 
(Tractorul), la junioare 5 km. 
și Elena Lagusis (Tractorul), 
la senioare 10 km.

In cea de a doua parte a 
concursului, rezervată cîtorva 
porbe așa-zise rapide, au în
vins: Anica Rișnoveanu (Bra- 
șovia), la copii 3 km. Elena 
Oncioiu. la junioare 5 km. 
Elena Tișcă (Tractorul) la 5 km 
senioare, M. Radulescu (Lie. 
Predeal) la 10 km juniori și F. 
Foriko (Dinamo Brașov) la 10 
km seniori, (Carol GRUIA — 
coresp.).

In Divizia „A* 
la volei masculin

SILVANIA
ȘIMLEU SILVANIEI - 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
3-0 (12, 5, 13)

ȘIMLEU SILVANIEI, 23 
(prin telefon). In Sala de sport 
din localitate a avut loc, marți 
seara, meciul din cadrul celei 
de a 8-a etape a Diviziei „A" 
de volei masculin susținut de 
formația gazdă, Silvania, șl 
Politehnica Timișoara. Această 
partidă s-a încheiat în mai pu
țin de o oră. Studenții timișo
reni au jucat bine doar la în
ceputul primului set, cînd au 
și condus cu 8—3, după care 
însă inițiativa au preluat-o gaz
dele, care au prestat un joc 
rcarte bun la fileu. Astfel, lo
calnicii au egalat și, în cele din 
urmă, și-au adjudecat acest 
prim set la 12. In cel de al 
doilea, Silvania s-a impus ca
tegoric chiar de la început, con
ducted cu 9—0 și cîștigîndu-1 1a 
5- Asemănătoare a fost și pri
ma parte a ultimului set, cînd 
localnicii ajunseseră pînă la 
11—4. O neașteptată revenire a 
studenților timișoreni a creat 
emoții suporterilor dar, în cele 
din urmă, victoria a revenit tot 
gazdelor, la 13.

Au arbitrat bine V. Ranghet 
(București) și I. Pintea (Baia 
Mare).

Marin ȘTEFAN — coresp.



Azi și mîine, în sala Floreasca NOI RECORDURI La turneul cu selecționata

FESTIVAL PIONIERESC DE JUDO
Peste 300 de copii din nu

meroase secții vor 
azi și mîine. în sala Floreas
ca din Capitală, la Festivalul 
pionieresc de judo. Și-au a- 
nunțat participarea concu- 
renți din județele : Bacău, Bi
hor Bistrița, Caraș-Severin, 
Cluj Covasna, Galați. Gorj, 
Maramureș, Mehedinți, 
Sibiu. Sălaj, 
miș, Vrancea 
București.

întrecerile

concura

Olt, 
Teleorman, Ti- 
și municipiul

se vor desfă-

șura pe două tatami, Ia ur
mătoarele categorii de greu
tate : copii I (11—12) : 30, 33, 
36. 40 45, 52 și 452 kg; co
pii II (9—10 ani) : 26,5, 29,
32,5, 35, 40, 45 și +45 kg

Ca la toate competițiile de 
amploare, și la acest festival 
au fost delegați cei mai buni 
arbitri din țară.

Programul : azi de la o- 
rele 9 și 16, iar mîine de la 
ora 9.

ACTIVITĂȚI NON-STOP
(Urmare din pag. I)

la „25 m", și la garduri, depă- 
șindu-le pe colegele Elena An- 
gbclini și Mădălina Dobrescu, 
care au fost cele mai bune la 
cros.

Rînd pe rînd, vin alți copii. 
Profesorii organizează serii, 
cronometrează, fac clasamen
te... O frumoasă zi de vacanță 
sportivă trece pe nesimțite. Și 
nu va fi singura asemănă
toare...
NINGE LA VATRA DORNEI

Zăpada care a căzut la Va
tra Dornei a permis organiza
rea primelor concursuri de să
niuțe, schi fond și alpin — ne 
comunică Dragoș Macovel, se
cretarul C.JE.F.S. Suceava — 
la care au luat parte elevi din 
localitate și 
vecinate. De 
tinoarul din 
loc un prim 
ție, candidați fiind elevii din 
școlile generale. Și încă o in
formație din județ : la Rădă
uți, în cluburile de vacanță se 
desfășoară întreceri de șah și 
tenis de masă.

„CUPA PIONIERULUI" 
PENTRU ELEVII BRĂILENI

Elevii din școlile și liceele 
din Brăila au luat parte în 
aceste prime zile de vacanță 
la întrecerile din cadrul „Cu-

PENTRU TOȚI ELEVII
pei pionierului", întreceri care 
s-au bucurat — după_ cujm_ ne 
informa secretarul
I. Crăcăneseu — 
participare 
organizare, 
s-au aflat 
27, 11, 17, 
pedagogic, 
rilor înscriindu-și numele Lu
minița Damian și V. Burlacu 
(tir), Elena Ciocîrlan (șah) — 
toți de la Șc. gen. 27, F. Ste- 
rian (șah), elev la Lie. peda
gogic, Nicoleta Clapone 
gen. 
gen.

C.J.E.F.S., 
de o largă 

și de o foarte bună 
Printre evidențiate 

școlile generale nr. 
10, 29, 11 și Liceul 
pe tabloul cîștigăto-

(Șc.
14) și A. Mokloveanu (Șc- 
17), la tenis de masă.

„CARNAVAL
PE GHEAȚĂ"

incinta „Palatului de

REPUBLICANE
LA PATINAJ

VITEZA
mul ți component__ _ ;i ai 
republican de patinaj 
pentru „Cupa Priete- 

au participat la două

P. s. s. Gruzine

TINERII LUPTĂTORI
ROMANI AU AVUT 0

FRUMOASĂ COMPORTARE

din comunele în- 
asemenea, la pa- 
Suceava a avut 

concurs de selec-

în
gheață" s-a desfășurat, pentru 
elevii din Miercurea Ciuc, un 
frumos carnaval pe gheață. 
Dincolo de plăcutele clipe pe
trecute în ritmul muzicii și 
dansului pe luciul gheții, au 
avut loc și demonstrații de pa
tinaj efectuate de mici sportivi 
de la școlile generale din lo
calitate. Și, cum timpul este, 
se pare, la Miercurea Ciuc mai 
favorabil sporturilor de iarnă, 
pe pista naturală a patinoa
rului au avut loc primele an
trenamente și concursuri ale 
celor aflați în tabere acolo. 
Este vorba de tineri patina
tori de la C.S.Ș. din Tg. Mu
reș, Sibiu și Cluj-Napoca.

Mai 
lotului 
viteză ------ ,.
nia“ au participat Ia două 
concursuri desfășurate pe pis
ta artificială din Budapesta, 
în compania celor mai buni 
alergători din Ungaria.

Tinerii patinatori români 
au avut o comportare lăuda
bilă. Mihaela Timiș și Simo
na Todoruț (elevele antreno
rului Mihai Timiș de la C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca) au sta
bilit noi recorduri naționale 
la categoriile lor de vîrstă, 
unele dintre acestea echiva- 
lînd cu normele de maestru 
al sportului. Iată rezultatele : 
Mihael Timiș la 500 m — 
46,39 (v.r. 47,12 la copii I îi 
aparținea cu numai o săptă- 
mînă în urmă), normă de 
maestru, la 1000 m — 1:35,94 
(v.r. 1:43,88), normă de maes
tru, la triatlon 
(v.r. 152,365) ;
doruț la 500 m 
46,99) record la 
II și normă de 
1000 m — 1:35,86 (v.r. 1:38,07), 
normă de maestru.

în concursurile menționate 
au arătat o evidentă creștere 
a potențialului fizic și tehnic: 
Cristea Orlando (C.S.Ș. Triumf 
București), Zsolt Zakarias, 
Imre Mikloș și Csaba Ador- 
jan (S.C. Miercurea Ciuc) 
care și-au îmbunătățit sub
stanțial recordurile personale.

— 148,460 p
Simona
— 46,38 
junioare 
maestru,

To- 
(v.r. 
I Și

la

Deși a fost programat la 
sfîrșitul sezonului competițio- 
nal, turneul internațional de 
lupte greco-romane găzduit 
duminică de Sala polivalentă 
din Brăila a depășit toate aș
teptările. Mai întîi pentru fap
tul că partidele — în marea lor 
majoritate — au fost extrem 
de disputate, asemănătoare, din 
acest punct de vedere,' celor 
din competițiile oficiale impor
tante. Apoi, pentru că tinerii 
din lotul reprezentativ al țării 
noastre au avut comportări mai 
mult decît promițătoare. Să
mai subliniem că 
nata R. S. S. Gruzine 
formație 
printre 
Brăila 
pionul 
ghidze.

Dincolo de succesul net pe 
care l-au repurtat luptătorii 
români (situați pe primul, loc 
la opt categorii, în timp ce 
oaspeții au cîștigat locul I nu
mai la două categorii) este 
deosebit de îmbucurător faptul 
că aproape toate victoriile 
sportivilor noștri în partidele 
cu luptătorii oaspeți au fost 
obținute de tineri. Marian Ște
fan (cat. 48 kg), Constantin 
Drăghici (52 kg), Nicolae Zam
fir (57 kg), Ștefan Negrișan (68 
kg), Gheorghe Minea (74 kg) și 
Ilie Matei (90 kg) sînt cu toții 
tineri de 20—22 de ani. Să a- 
mintim. de pildă, că N. Zamfir 
a reușit să-1 învingă pe cam
pionul olimpic și mondial V. 
Blaghidze într-un meci în care 
reprezentantul țării noastre a 
acumulat, nu mai puțin de 7 
puncte tehnice, scorul fiind 
spre sfîrșitul reprizei secun
de 7—4 în favoarea lui Zamfir. 
M. Ștefan l-a condus pe T. 
Kazarașvili cu 13—6 în mo-

decît promițătoare, 
subliniem că selecțio- 

este o 
foarte puternică, 

luptătorii prezenți la 
numărîndu-se și cam- 
olimpic Vahtang Bla-

„Cupa României41 la handbal (masculin și feminin)

SE- CUNOSC ECHIPELE CALIFICATE PENTRU ETAPA A ll-a
în ultimele trei zile ale săp- 

tămînii trecute 11 localități ale 
țării au găzduit o competiție 
care a atras în sălile de sport 
numeroși spectatori : 
României" la handbal 
a IlI-a la masculin și a IV-a 
la feminin). In această primă 
etapă s-au prezentat la start 
doar formații divizionare „B“. 
După cum ne relatează cores
pondenții noștri, disputele au 
fost. în general plăcute, lăsînd 
să se întrevadă că echipele ca
lificate doresc să aibă o bună 
comportare în etapa 
tind se vor întrece 
narele „A".

„Cupa
(ediția

următoare, 
cu divizio-

I — Bucu-MASCULIN. Seria _ ____
rești. Intîlnirile au avut loc in 
sala Floreasca. Toate cele trei 
dispute au fost echilibrate, do
vadă șl faptul că fiecare echi
pă a obținut cite 2 puncte, de
partajarea făcîndu-se pe baza 
golaverajului. S-a calificat 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
(21—15 cu Independența Sibiu 
și 22—25 cu Unio Satu Mare, 
golaveraj : 43—40). Pe locurile 
următoare : 2. Unio Satu Mare 
(43—43), 3. Independența Sibiu 
(36—39). Au prestat arbitraje 
bune cuplurile brașovene - R. 
Antochi și A. Boschncr. Seria 
» II-a — Tg. Mureș. Organi
zare foarte bună, spectatori 
numeroși la cele 3 zile de în
treceri. S-a calificat 
STRUCTORUL C.S.U.
DEA 4 p (27—15 Cu T" 
Știința Petroșani. 23—21

tele. S-a calificat UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA (33—16 
cu Metalul Vaslui și 28—25 cu 
Celuloza Brăila). Cel mai efica
ce jucător a fost clujeanul 
Dan Petiu (19 goluri). (M. 
RADU — coresp.). Seria a IV-a 
— Reșița. Cele 4 echipe au e- 
voluat la un nivel satisfăcă
tor, detașîndu-se handbaliștii 
din orașul gazdă. S-a califi
cat C.S.M. REȘIȚA 6 p (26—15 
cu „U“ Iași, 24—22 cu H. C. 
Minaur II Baia Mare și 21—17 
cu Timișul Lugoj). S-a eviden
țiat arbitrajul bun al cuplu
lui Gh. Sandor — F. I.a- 
komcsick (Oradea). Seria a 
V-a — Brașov. Meciuri foarte 
atractive și echilibrate. S-â ca
lificat MINERUL CAVNIC 6 p 
(antrenori I. Baizea și I. Belu), 
învingătoare cu 28—17 
fruntarea cu Minerul 
Nouă, cu 28—23 cu 
Hunedoara și cu 22—20 
Tractorul Brașov. (C. GRUIA- 
coresp.). Seria a Vl-a — Plo
iești. Cel mai atractiv meci 
l-au oferit echipele Comerțul 
Constanța — Petrolul Teleajen. 
S-a calificat COMERȚUL CON
STANȚA .................. ..
trolul și 
Făgăraș), 
coresp.).

în con- 
Moldova 
Metalul 

cu

4 p (19—16 cu Pe-
19—17 cu Nitramonia 
(I. TANASESCU —

CON- 
ORA- 

. . Utilajul
Știința Petroșani. 23—21 cu 
A.S.A. Tg. Mureș). Au marcat 
cele mai multe goluri : T. 
Gheorghe (18) și Z. Tîmiceanu 
(13) — ambii de la formația oră- 
deană. (A- SZABO — coresp.). 
Seria a IlI-a — Cluj-Napoca. 
Fosta divizionară „A", echipa 
studenților clujeni, și-a arătat 
superioritatea In toate dispu-

FEMININ, Seria I — Bistrița. 
Dispunînd de un lot mai omo
gen CONFECȚIA BUCUREȘTI 
s-a calificat pentru elapa ur
mătoare a competiției (26—15 
cu Chimistul Rm. Vîlcca, 21—11 
cu Gloria Bistrița și 19—13 cu 
Voința Odorheiu Secuiesc). O 
evoluție surprinzător de bună 
au dovedit handbalistele de la 
Rm. Vjlcca - locul II. (I. TO
MA — cotesp.). Seria a II-a — 
Arad. S-a calificat VULTURUL 
PLOIEȘTI 6 p (18—17 cu Chi
mia Arad, 24—10 cu Voința

Sighișoara și 23—22 cu Textila 
Zalău). Ana Gligor (componen
tă a lotului național de tine
ret) a fost cel mai bun portar 
(Textila Zalău). (N. STRAJAN- 
coresp.). Seria a IlI-a — Vas
lui. Un turneu de valoare teh
nică modestă. S-a calificat • 
CONFECȚIA VASLUI, datorită 
în special jocului bun al lui 
Vezelici (16—15 cu Oltul St. 
Gheorghe și 12—9 cu Nitramo
nia Făgăraș). Bune arbitrajele 
cuplului M. Grebenișan — T. 
Vakar din Tg. Mureș. (M. MO
CA — coresp.). Seria a IV-a — 
Constanța. S-a calificat HI
DROTEHNICA CONSTANȚA 
(25—18 cu Voința Galați și 
29—17 cu Constructorul Hune
doara). (C. POPA — coresp.). Se
ria a V-a — Ploiești. S-a ca
lificat RAPID BUCUREȘTI 
(25—20 cu Textila Ploiești și 
15—11 cu C.S.M. Sibiu). Scria 
a Vl-a — Craiova. Ș-a califi
cat UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI, a cărei jucătoare Si
mona Arghir a înscris 27 de 
goluri- (V. POPOVICI — co
resp.).

Etapa a II-a a întrecerii mas
culine va avea loc în zilele de 
19—21 februarie, iar cea a com
petiției feminine în perioada 
9—11 ianuarie 1981, cînd vor 
intra în competiție și divizio
narele „A".

In prima zi a noului an, 
șanse multiple de mari suc
cese !

Clubul sportiv I.EF.S. organizează în perioada 24—29 decem
brie 1980 și 4—10 ianuarie 1981, între orele 10 și 12, selecții pen
tru Secția de tir, adresate elevilor și elevelor născuțl între anii 
1903—60. Acțiunea va avea loc la poligonul I.E.F.S. din str. 
Maior Ene nr. 11 (Stadionul Republicii), tramvaie 2, 3, 8, 20.

Același club organizează șl pentru secția de patinaj artistic 
selecții adresate copiilor în vîrstă de 5—6 ani, în zilele de 
marți șl vineri, de la orele 17, la patinoarul Floreasca.

ORICINE JOACA POATE 
OBȚINE :

O autoturisme „Dacia 1300“ 
și „Skoda 120 L“ • excursii 
In R. S. Cehoslovacă sau 
croazieră pe Marea Neagră 
• mari cîștiguri in bani (sume 
variabile și fixe).

12 EXTRĂGERI în 3 FAZE 
cu un total de 120 NUMERE !

La tragerea similară de 
anul trecut s-au atribuit peste 
80.000 de premii In AUTO
TURISME, EXCURSII PESTE 
HOTARE și BANI ! Consultați 
prospectul tragerii și jucațl 
din vreme numerele preferate!

Moment memorabil pentru tinărul Marian Șt 
fața sovieticului Temus Kazarașvili

so-
Io-

a

mentul cînd luptătorul 
vietic (în prezent titular în 
tul național al U.R.S.S.) 
fost nevoit să abandoneze.

Pe deplin justificat,
trenorul emerit Ion Cornca- 

prezent la Brăila, i-a 
pe tinerii luptători 
frumoasa lor 
în compania 

cu multă 
competițională

an-

nu, 
felicitat 
pentru 
portare 
adversari 
riență 
reputație în arena internaționa
lă. „Muncind și mai mult 
Ia antrenamente — ne spu
nea după turneu I. Corneanu 
— tinerii vor avea drum des
chis în echipa reprezentativă 
a țării noastre".

com- 
unor 

expe- 
și cu

Sportivii 
xandru, I. 
taru ș.a., af 
sezon în cai 
licitați, n-a 
țină pasul < 
tinerii lor 
pe locul 2 . 
respective.

Turneul 
ționatei R. S 
deosebit de 
tru tinerii n 
au căpătat 
credere în 
afirmare, f 
tant pentru 
lor de concv

FINALELE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

probleme, dat fiind vîrful său 
de formă din aceste zile.

îmbucurătoare este revenirea 
spre vîrful piramidei pușcașilor 
seniori a lui Romulus 
lescu. După ce medicii 
recomandat un tratament 
vat împotriva unei stări 
male de tensiune 
Nicolescu a dominat

Nico- 
i-au 

adcc- 
anor- 

arterială, 
sezonul

AUTOMOBILIȘTI1 ROMÂNI IN CAMPIONATUL BALCANIC DE RALIURI
Și in acest an, automobiliștii 

români au luat parte la cam
pionatul balcanic de raliuri — 
avînd, de asemenea, o compor
tare bună. După cinci raliuri, 
desfășurate în fiecare din ță
rile participante (Ia noi, „Ra
liul Dunării-Dacia", în luna iu
nie), clasamentul general pe 
națiuni are următoarea înfăți
șare : 1. Bulgaria, 2. România, 
3. Iugoslavia, 4. Turcia, 5. 
Grecia. Un succes a obținut 
L A. Dacia Pitești, prima echi
pă în clasamentul pe mărci, 
urmată de firma Tigar (Iugo
slavia).

In ierarhia individuală a pi- 
loților din campionatul balca
nic (cu 39 de alergători cla-

sați), succes categoric al spor
tivilor bulgari care au ocu
pat primele 3 locuri prin Ciu- 
brikov, Nikolev, Kolev, al pa
trulea fiind reprezentantul nos
tru Ludovic Balint (ce păcat că 
o defecțiune tehnică l-a făcut 
să abandoneze într-una din e- 
tapele Raliului Hebros). S-au 
comportat bine : la clasa a 
II-a. gr. I (1151—1300 cmc) cu
plul I. Matei — G. Mihăilescu 
— pe locul 1 (din 11 echipaje) ; 
la clasa a Vl-a, gr. a II-a 
(1300—1600 cmc) — pe primele 
3 locuri (din 14 echipaje) spor
tivii români, L. Balint, I. Ol- 
teanu, I. Mălăuț, M. . Panaite, 
P. Vezeanu.

7
l.D.M.S. ANUNȚĂ

I.D.M.S. informează publicul cumpărător că numai pînă la 
31 decembrie 1980 magazinul auto I.D M.S. Pitești livrează au
toturisme Dacia 1300 In devans cumpărătorilor Înscriși la acest 
magazin pînă la nr. 5000/1961.

Totodată informăm câștigătorii C.E.C. din țară că numai pînă 
la 31.12.1980 pot ridica autoturismele de la magazinul auto 
l.D.M.S. Pitești. Tot de la acest magazin și numai plnă la fi
nele acestui an pet ridica autoturismele șl cumpărătorii cu 
plata integrală Înscriși la alte magazine auto I.D.M S. din țară 
șl care se Încadrează In devansul magazinului respectiv. cu 
prezentarea unei adrese de transfer de la magazinul auto 
I.D.M.S. unde au fost înscriși.

Cumpărătorii Înscriși la autoturismul Moskvici 1500 etapa a 
H-a de la nr. 916 la nr. 1067, se pot prezenta In aceste zile 
la magazinul auto I.D.M.S. București pentru ridicarea autotu
rismelor.

De asemenea, informăm pe cel interesați că plnă Ia data de 
31 decembrie 1980 continuă Înscrierile la autoturismele Lada 
pentru cumpărătorii Înscriși la autoturismul Trabant de la nr. 
3 000 la nr. 24045, Skoda de la nr. 25606 la nr. 27855 și Dacia 
1300 cu depunerea banilor la C E.C. anterior datei de 30.06.1979. 
Plnă In prezent livrarea la aceste tipuri de autoturisme a 
ajuns la nr. 2031 pentru cumpărătorii Înscriși la Lada 1500 și 
la nr. 1250 pentru cumpărătorii Înscriși la Lada 1200.

TRAGEREA EXTRAOROINARA

LOTO
A REVELIONULUI
1JAIVUARIE1981

ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR — 
miercuri 31 decembrie 1980. Un bilet la această tragere 
poate fi un CADOU PLĂCUT pentru cei dragi !

de tir redu 
acum și s-a 
campionatul^ 
puncte față 
principali, c< 
la Steaua, M 
doru.

Și trăgăto 
m au avut 
contestat In 
vistei Ana < 

. ea n-a lăsa 
Anișoarei Mi 
oroaie, ambi 
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avut o învi 
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10 m), fapt 
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LOTO-PRONOSPORT INFO
• PRONOSTICURI... Pentru 

partlcîpanții la ultimul concurs 
Pronosport din acest an, oferim,, 
ca de obicei, o sursă suplimen
tară de inspirație. De data aceas
ta redăm pronosticurile lui Ște
fan Nicolae (București), cores
pondent al ziarului „sportul" : 
I. Ascoli — Inter X, 2 ; II. Ave- 
linno — Juventus X, 2 ; III. Ca
tanzaro — Plstoiese 1 ; IV. Como
— Cagliari (pauză) X ; V. Como
— Cagliari (final) X ; VI. Fio
rentina — Napoli (pauză) X ; 
VII. Fiorentina — Napoli (final) 

1, X ; VIU Perugia — Roma 
(pauză) X ; IX. Perugia — 
Roma (final) 1, X ; X. Torino — 
Bologna (pauză) X ; XI. Torino
— Bologna (final) 1 ; XII. Udi- 
nese — Brescia (pauză) 1, X, 2 ; 
XIII Udinese — Brescia (tina!) 1.
• TRAGEREA obișnuită Prono- 

expres de astăzi, 24 decembrie 
i960, se televizează în direct In- 
cepînd de Ia ora 17,40.

ORIUNC
Jl

L<
ÎN PL

CIȘTIGURIL 
PRONOSPOI

CEM
Cat. 1 (l?

variante a 15 
rezultate) : 3 
lei ; cat. : 
3.234,50 varia:



309 CARTONAȘE, 0 CIFRĂ CARE 
TREBUIE SĂ DEA DE GÎNDIT...
• M. Pigulea și modelul unei intervenții oportune • Progresul 
Vulcan, echipa cu cele mai multe avertizări * Șoșu - cel cu gura 
mare ! • Marian lonescu, cel mai indisciplina! jucător al sezonului
• Dembrovschi, Vișan, Cimpeanu II, Lung - exemple care trebuie

urmate.
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La Cimpulung Muscel s-a 
jucat, nu demult, unul 
dintre meciurile „opti
milor" Cupei României, 

un meci bun, între două echi
pe ambițioase. Chimia și F.C.M. 
Brașov, care au avut evoluții 
apreciate în sezonul care s-a 
încheiat. Ambele și-au apă
rat corect și dîrz șansele, 
dar. la un moment dat, lucru
rile păreau să ia o altă turnu
ră, intrările dure, la om și 
nu Ia balon. începuseră să se 
înmulțească sub paravanul 
scuzei că terenul aco
perit cu zăpadă — poartă vina. 
Iar unul dintre cei care în
cepuseră să dea... tonul unei 
astfel de maniere a fost funda
șul vîlcean Cincă. Un fault, 
al doilea și mai tare, al treilea 
l-a culcat la pămînt pe Pa- 
raschivescu. După această a 
treia intrare dură, de pe ban
ca de rezerve a vîlcenilor s-a 
ridicat CINE TREBUIA, adică 
antrenorul Marcel Pigulea ; el 
s-a apropiat de marginea tere- 
r- ’ui, l-a admonestat zdravăn 
pe Cincă și fundașul năbădăios 
s-a potolit, jucînd în continuare 
bine și corect. A fost, indiscu
tabil. un model de ATITUDINE 
a antrenorului, a omului CARE 
ARE DATORIA SĂ INTERVI
NĂ ÎN SITUAȚIILE CE TIND 
SA IASĂ DIN SFERA FAIR- 
PLAY-ULUI. PREVENIND A- 
BATERI GRAVE SAU MAI 
PUȚIN GRAVE, CU PREJU
DICII MAI MICI SAU MAI 
MARI ÎN „CONTUL" E- 
CHIPEI.

Sigur că intervenții de acest 
gen au mai fost în prima parte 
a campionatului. Dar, eternul 
„dar“. numărul lor este prea 
mic in fotbalul nostru conti- 
nuînd să predomine ideea 
că orice adversar trebuie mai 
întii luat tare, luat din scurt, 
luat „cu fulgi cu tot", intimi
dat, înfricoșat și abia după 
aceea, dacă se poate, învins, și 
piin mijloacele pure ale jocu
lui. De mulți ani s-a împă- 
mîntenit la noi această teorie, 
care a dat naștere la acea ca
tegorie de jucători ..rupători", 
care confundă jocul în forță, 
atletic, viguros cu brutalita
tea, cu duritatea. Acesta este 
un aspect al disciplinei. Celă
lalt. adiacent dar la fel de 
nociv, poate chiar mai no
civ. îl constituie, forțînd puțin 
comparația, „faultul verbal". 
Adică protestul sau injuria, 
ambele — de regulă — însoțite 
Si de gesturi care, din păcate, 
duc urîțenia lor din teren în 
tribune, ațițînd spiritele, de- 
clanșînd o ploaie de insulte 
la adresa conducătorului de 
ioc, a tușierului sau jucătorului 
advers care a încercat să o- 
prească. prin piedică, să zi
cem. pe marea vedetă locală 
din cursa ei spre poartă, 
în sfîrșit, o a treia cate
gorie de abateri o formează 
lovirea, fără minge, cu pum
nul sau cu piciorul, acest act 
huliganic devenind, din feri
cire. ceva mai rar pe scena pri
mei noastre divizii. Iar atunci 
cînd a apărut, pedepsele au 
fost, de regulă, aspre, neîndu
rătoare.

Trecînd însă, de la general 
la concret, să prezentăm ta
bloul exact al (in) disciplinei 
toamnei ’80. Mai întii, iată 
clasamentul echipelor după 
numărul de cartonașe primite 
în sezonul de toamnă (campio
nat si Cupă) : 1. PROGRESUL 
— VULCAN 24 : 2. F.C.M. Ga
lati 23 ; 3—6. A.S.A. Tg. Mureș. 
Corvinul, Univ. Craiova și 
Sportul studențesc ’ 22 ; 7—10. 
F. C. Olt, Jiul, Chimia și 
F.C.M. Brasov 17 : 11—12. Polit. 
Iași și S. C. Bacău 15 ; 13—14.

„Poli" Timișoara și „U“ Cluj- 
Napoca 14 ; 15. F. C. Argeș 13 ; 
16—17. F. C. Baia Mare și 
Steaua 12 ; 18. Dinamo 11. Din 
aceste 309 '■artonașe roșii și gal
bene arătate de arbitri au re
zultat 95 de etape suspendare, 
dintre care 20 vor fi efectuate la 
primăvară ! Atunci, la reluarea 
campionatului. F. C. M. Galați, 
de exemplu, va avea patru ju
cători suspendați, patru din
tre cei mai buni : Orac. Jivan, 
R. Dan și Bejenaru (!?) Mai 
trebuie să adăugăm, la aceas
tă ordine a cartonașelor pe 
echipe, două constatări... con
trarii : 1. Progresul — Vulcan 
și A.S.A., cu 10 și, respectiv. 
9 etape suspendare conduc» în 
clasamentul indisciplinei ; 2.
Dinamo. F. C. Baia Mare și 
Steaua sînt echipele cele mai 
corecte, cele care se află, de 
fapt, în fruntea sportivității.

8. CORVINUL 17 8 1 8 3125 17
O Puncte realizate : n (13 acasă 4- 4 ta deplasare).
• Golgeterii echipei : Petcu — 10 goluri, Văetuș 6, Dumitrache 

5, Lucescu șl Gabor — cîte 3, Klein 2, Nlcșa șl Dumitriu IV — 
cite 1.
• Jucători folosiți : 17 — I. Gabriel, Petcu șl Gabor — cîte 

17 meciuri, ’ Nicșa, Dumitriu TV, Klein și Lucescu — cîte 16, 
Dubinciuc și Dumitrache — cîte 15. Bogdan șl Văetuș — cîte 
14, Gălan 13, Rednic 12, Andone 10, Oncu 5, Merlă 3, Coles- 
niuc 2.
• Cartonașe roșii : Dumitriu IV (etapa a 14-a), Klein (etapa 

a 15-a) și Andone (etapa a 17-a).
• Cartonașe galbene : 13 (7 jucători), cele mai multe — 

Văetuș — 4.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m : 2 transformate (Lu

cescu și Dumitriu IV). una ratată (Dumitriu IV), a fost sanc
ționată cu un penalty, transformat.
• Media notelor echipei : 6,69 (6,86 acasă — 6,52 ta deplasare).

CURSULUI I
21 DE- I

180
-te) : 11,75 
; cat. 2 (12 
mte a 725 
rezultate) :

i5 lei.

• LA PITEȘTI s-a desfășurat 
în organizarea Clubului sportiv 
școlar „Aripi", de pe lingă Școa
la generală nr. 11, un interesant 
turneu de minifotbal dotat cu 
„Cupa Aripi", la care au parti
cipat opt echipe din Baia Mare, 
Brașov, Bacău, Piatra Neamț, 
Sibiu. București și Pitești (2). Au 
terminat in postură de învingă
toare echipele C.S.S. Bacău (la 
gr. 13 ani) — in finală 5—4 cu 
C.S.S. Piatra Neamț și C.S.S. 
Baia Mare (gr. 14 ani) — 4-1, in 
meci dșcisiv, cu C.S.S. Aripi Pi
tești.

Cum se prezintă însă cla
samentul individual, pe 
jucători, al cartonașelor 
și suspendărilor ?

1. M. Ionescu — 5 cartonașe ;
2. Ad. Ionescu, Șoșu, Fodor, 

Bența și Văetuș — 4 cartona-

3. Pițurcă, Negrilă, Tilihoi, 
Munteanu II, C. Solomon, Va- 
siliu, Giuchici, Cincă, Ad. Ma
nea, A. Nicolae. P. Petre, Bog
dan, Ciugarin,_ Fl. J’op, M. Ol- 
teanu, Both 
3 cartonașe.

Mijlocașul 
sul-Vulcan 
plutonul celor certați cu re
gulile sportivității, obișnuit, 
probabil, cu ceea ce se întîm- 
plă în eșalonul secund, el fiind 
promovat în această toam
nă în „A“. Marian Ionescu este 
un jucător dotat, are in pano
plia sa armele necesare pentru 
a evolua corect, demonstrînd 
de mai multe ori acest lucru. 
Și atunci ? Deosebit de nervos 
a devenit și vîrful Stelei, care 
nu-și mai vede de treaba lui, 
ca în edițiile trecute. Cele 
trei A etape suspendare ale 
Stelei din toamna lui ’80 apar
țin în exclusivitate lui Adrian 
Ionescu (!?). Trecînd la Șoșu, 
atingem o a doua categorie de 
abateri, ; 
băcăuanul
„gura cea 
suspendat, 
n-a găsit 
părăsească... 
se află mai 
mai pentru că el conduce . 
tonul celor mai indisciplinați 
jucători, dacă adunăm și 
cartonașele de pe ultimele două 
campionate și care oferă ur
mătoarea ordine : 1. Șoșu — 
17 cartonașe ; 2. Anton — 15 ; 
3. Cincă 14 ; 4. Negrilă, Augus
tin, Dinu, Iorgulescu — 13 ; 5. 
Cîrstea — 11 ; 6. Miculescu, T. 
Stoica, Purima, Cărpuci — 10.

Cartonașe (galbene și roșii), 
suspendări (automate sau mult 
discutate la comisia de disci
plină), toate sînt, pentru a 
pune punctul pe „i“, 
tul UNEI ---------------
DUCATIVE 
ZĂTOARE 
de antrenorii 
se află jucătorii, cit și de con
ducerile cluburilor și asociații
lor divizionare „A". Nu nu
mai că o desfășoară slab, dar, 
uneori, chiar ei se află în cul
pă, un gol înscris de adversari 
pe teren propriu „întuneeîndu- 
le, parcă, mințile", făcîndu-i să 
reacționeze nesportiv. Tocmai 
atunci cînd ar trebui să fie lu
cizi și calmi, pentru a îndrep
ta ■ situațiile 
și astfel de 
Din păcate... 
am pornit în 
de Ia un exemplu pozitiv, 
cu speranța că la primăvară 
numărul abaterilor se va di
minua mult, să încheiem prin 
a nota cîteva dintre numele 
jucătorilor adepți convinși ai 
fair-play-ului ; cîțiva dintre 
cei care n-au primit nici 
un cartonaș ÎN ULTIMELE 
DOUA CAMPIONATE : Lung, 
Speriat». Deac, Roznai, Cîm- 
peanu II, Dembrovschi, Vișan, 
M. Zamfir. Jucători model. Ei 
sînt cei care ar trebui să facă 
prozeliți. Nu ceilalți.

II și Boriceanu —

echipei 
conduce, 

celor 
sportivității,

Progre- 
așadar,

amintite la început, 
fiind jucătorul cu 

mai rea”. Avertizat, 
sancționat, 

de cuviință 
poziția pe 

de mult.

Șoșu 
să-și 
care 
Toc- 
plu-

ACTIVITĂȚI ef<E- 
NECORESPUN- 

desfășurate atit 
pe mîna cărora

ivite. Au fost 
cazurj în tur. 

Dar, pentru că 
această analiză 

și

Laurențiu DUMITRESCU

Dintre noile promovate, Cor
vinul a avut startul cel mai 
spectaculos, instalîndu-se încă 
după primele meciuri printre 
fruntașele clasamentului și de- 
ținînd chiar în cîteva etape in
vidiata poziție de lider. Pro- 
ducînd la început oarecare sur
prindere, echipa hunedoreană a 
convins apoi că rezultatele sale 
nu sînt deloc întîmplătoare sau 
conjuncturale, ci au o bază so
lidă. Argumentele ei le-au con
stituit. pe de o parte, tinerețea, 
ambiția și calitățile bine puse 
in valoare ale jucătorilor, iai 
pe de altă parte pregătirea 
foarte bună asigurată acestora 
de nu mai puțin tînărul și a- 
preciatul lor antrenor (și, tot
odată, coechipier) Mircea Lu
cescu, ajutat de Remus Vlad.

Cu precădere în prima parte 
a turului. Corvinul a etalat și 
s-a impus printr-un stil de joc 
care se potrivea întocmai tine
reții echipei. El s-a exprimat 
mai ales prin : angajament 
fizic susținut, combativitate 
crescută, spirit ofensiv pro
nunțat. în partidele disputate 
pe propriul teren, hunedorenii 
s-au dovedit cel mai adesea 
tranșant! (realizînd. dealtfel. în 
etapa a 4-a și scorul actualului 
campionat : 7—0 cu F.C.M.- Ga
lați). iar în cele din deplasare 
— fără a neglija necesara pru
dență — au apelat frecvent la 
surprinzătoare ruperi de ritm,

la contraatacuri deosebit de 
eficace. Evident pentru maniera 
predilect ofensivă, imprimată 
de fostul înaintaș internațional 
Lucescu echipei sale, este fap
tul că hunedorenii dețin recor
dul eficacității cu cele 31 goluri 
marcate. In contrast, însă, cu 
forța sa ofensivă, Corvinul se 
prezintă evident mai slab în a- 
părare, avînd un număr destul 
de mare de goluri primite : 25 
(dintre care 6 într-un singur 
meci, cel de la Pitești).

în bună măsură contrastan
tă, comparativ cu evoluția e- 
chipei în prima parte a stagiu
nii de toamnă, este și compor
tarea ei din finalul acestui se
zon, soldată cu înfrîngeri con
secutive în ultimele 4 etape, 
dintre care una — de-a dreptul 
surprinzătoare — chiar pe pro
priul teren, în fața Universi
tății Cluj-Napoca. Este drept că 
și programul din această ulti
mă parte a turului a fost nefa
vorabil, echipele întîlnite fiind 
dintre cele aflate în suferință 
de puncte, dar nu asta este 
principala explicație a declinu
lui. Poate că mai degrabă prin
tre cauzele, obiective și subiec
tive, ale acestui regres ar fi, 
după cum este de părere și Lu
cescu, o anumită stare de obo
seală la care a contribuit si di
ficilul turneu efectuat in Italia 
chiar în mijlocul sezonului, o- 
bligațiile extrafotbalistice căro-

Hunedoreanul Gălan (in alb), 
flancat de Dutnitriu IV și Red
nic asigură marcajul la Dudu 
Georgescu. (Fază din meciul 

Dinamo — Corvinul)

ra a trebuit să le facă față in 
ultima vreme 8 din cei 21 de 
jucători din lot. severitatea ex
cesivă a unora dintre arbitri 
care au sancționat cu cartonașe 
galbene simple faulturi de joc, 
precum și — dar nu în ultimul 
rînd — schimbarea de atitu
dine a unora dintre jucători, 
automulțumirea care i-a cu
prins după ce echipa ajunsese 
la +4 în „clasamentul adevă
rului".

în pofida acestui final slab, 
se poate spune cu certitudine 
că tînăra echipă hunedoreană 
(în care Klein s-a remarcat de 
departe prin comportarea sa, 
secondat de Petcu, Gabor. An
done, Bogdan și ceilalți) se află 
în plină creștere și maturizare, 
că eq^ merge pe un drum cu 
perspective dintre cele mai fru
moase și mai promițătoare.

Constantin FIRÂNESCU

„ACASĂ“-STUDENȚI SILITORI, ÎN DEPLASARE-RESTANȚIERI
9. POLITEHNICA IAȘI 77 7 3 7 2 8 23 17

+ 1 ta deplasare).
goluri, Romilă 5, Dănilă 4, 

’ - * D. Io-
• Puncte realizate : 17 (16 acasă
• Golgeterii echipei : Coraș — 6 _ .

Cioacă 3, Ursu, Cernescu, Costea șl Simionaș — cîte 2, 
nescu și Florean — cite 1.
• Jucători folosiți : 19 — Anton, Ursu, Romllă și Simionaș —

cite 17 meciuri, Coraș 16, Dănilă 15, Oprea 14, Cloacă 13. Cos
tea 12, Munteanu, Cernescu șl Ciocîrlan — *’ " " ’
Naște — cite 10, D. Ionescu 9, Florean 8, C 
2, Keressi 1.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• Cartonașe galbene : 12 (8 jucători), cele 

tea, Coraș, C. lonescu șl Anton — dte 2.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, toate transformate 

(Coraș, Dănilă, Costea) ; a rost 
tat.

a Media notelor echipei : 6,37

cite 11, Bucu șl 
Ionescu 7, Agachi

mai multe : Cos-

sancționată cu un penalty, ra-
6,95 în deplasare).(6,69 acasă —

; cu F. C. Argeș și 
Nu intimplător, an- 
Antohi începe

„neajunsuri" cu

Dacă ne-am ghida după re
zultatele obținute pe teren pro
priu de echipa politehnicienilor 
ieșeni, ar trebui să o lăudăm, 
ținînd cont de faptul că a ob
ținut 16 puncte diry cele 18 
puse în joc (nelăsînd adversa
rilor decît două egaluri), cu 
un golaveraj foarte bun (21—4), 
ceea ce ii plasează pe ieșeni 
pe locul doi în clasamentul a- 
cestor partide. Dacă, însă, ți
nem cont de evoluția Politeh
nicii Iași în meciurile din de
plasare, trebuie să ne situăm 
la polul opus — așa cum s-a 
situat și echipa, dealtfel 1 — 
considerînd-o total 
cătoare, întrucît în 
n-a’ cîștigat 
ceea ce 
subsolul 
afară".
nu caracterizează 
comportarea 
in recent încheiatul tur a] cam
pionatului decît această „du
blă personalitate", o față care 
ride (acasă), o față care plinge 
(in deplasare)...

Cum se explică această si
tuație, mai ales că, așa cum 
ne-a declarat antrenorul Po
litehnicii Iași, Leonid Antohi, 
spiritul ofensiv, cu partici
parea tuturor jucătorilor săi, 
s-a manifestat atit în partidele 
susținute în fața propriilor su
porteri, pe stadionul din Dea
lul Copoului, 
disputate în 
eația rezidă, 
dezechilibrul 
randamentul 
defensiv („care n-a ținut pasul 
cu restul echipei", afirmă 
antrenorul) și cel al comparti
mentului ofensiv. Această opi
nie se susține și prin două 
exemple extrase din sinusoida

decît 
o situează, 

clasamentului 
Și poate că 

mai 
formației

ncsatisfă- 
8 meciuri 
un punct, 
firesc, în 

„de 
nimic 
deplin 
ieșene

cit și în partidele 
deplasare ? Expli- 
in primul rind, in 

existent între 
compartimentului

jucătorilor 
nu numai

ieșeni, 
intre

comportării 
manifestă 
etape, ci chiar și între repri
zele aceleiași . partide, 
fel, în meciul de la 
șov, cu una din revelațiile a- 
cestui campionat, echipa 
Proca, elevii lui 
condus cu 1—0 la 
dealtfel și în meciul

Âst- 
B ră

lui
Antohi au 
pauză, ca 

de la

meciurile 
Dinamo). 
trenorul 
pitolul 
citația formei portarilor", 
tinzînd chiar acest neajuns 
la nivelul campionatului și in- 
cadrifîdu-1 la capitolul scă
deri ale turului.

Axa principală a ecjiipei 
— în opinia factorilor respon
sabili ai clubului ieșean, 
subscriem — este : 
Ursu, Romilă, Simionaș, 
Cioacă. De 
tul tinărului 
(venit de la Progresul Brăila), 
dăruirea „veteranilor" Romilă». 
și Simionaș, apetitul ofensiv al 
mijlocașului Coraș (goigeterul 
echipei, cu 6 goluri). . precum 
și ascensiunea 
Cioacă. In opoziție, 
tarea sub 
pretenții a rutinaților 
și Dănilă 
de vară, i 
antrenorul 
pregătire

remarcat 
fundaș

ca- 
„os- 
ex-

la care 
Oprea, 
Coraș, 
debu- 
Oprea

atacantului 
compor- 

posibilități și 
Costea 

— care, în perioada 
după cum ne-a spus 

lor, n-au făcut o 
,__ a____ corespunzătoare —
ceea ce a diminuat disciplina

Chiar dacă și in meciul cu Dinamo, de la București, ieșenii s-au 
apărat grupat, greșelile flagrante ale ultimului apărător al bulu- 

au stabilit proporțiile eșecului, ca și in alte partide.
Foto : Dragoș NEAGU

rilor

Vîlcea, cu 
mului și 
sibilitate 
sească fisurile din apărare și să 
întoarcă rezultatele. Dar, în 
primul rînd, „piatra de moară” 
purtată de defensiva ieșeană 
s-a numit in tur apărătorul 
buturilor, forma portarilor Bucii 
și Naște lăsind mult de dorii 
(primul a și fost notat cu 4 în

Chimia. Slăbirea rit- 
a atenției a dat po- 
adversarilor să gă-

tactică a echipei. Pregătirea fi
zică bună a elevilor prof. An- 
lohi (in ultima 
lergau ca în 
tuie, 
misă 
din 
lui 
să poată culege in retur 
dele spiritului ofensiv 
o animă.

Paul SLĂVESCU

credem, 
pentru 

„gafele" 
defensiv,

etapă ieșenii a- 
vară.!) consii- 
o bună pre- 
ca, eliminind 

compartimentu- 
I’olitchniea Iași 

roa
ta re
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S.K.A. SVERDLOVSK A CÎȘTIGAT
99 CUPA 30 DECEMBRIE" EA HOCHEI

MIERCUREA CIUC, 23 (prin 
telefon). — Aslă-seară s-au în
cheiat meciurile turneului in
ternațional de hochei dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie", urmă
rite cu viu interes de un mare 
număr de spectatori.

In prima partidă a zilei, 
Banska Bistrica a întrecut Bul
garia A cu scorul de 9—2 (1—0,
1— 2, 7—0). După înfringerea la 
scor suferită în partida prece
dentă, echipa bulgară s-a com
portat mult mai bine, întîlni- 
rea fiind foarte echilibrată pî
nă în min. 50. cînd scorul era
2— 2 ! In ultimele 10 minute, 
hocheiștii cehoslovaci au înscris 
încă 7 goluri, fără a realiza 
însă scorul propus, ceea ce i-a 
făcut să piardă trofeul la go
laveraj. Punctele învingătorilor 
au fost Înscrise de Bircș (3), 
Andrejka, Backor. Majdek, An- 
draș, 
timp 
scris 
nirea 
Gh.
Szabo și Em. Mihoc.

Meciul de închidere a opus 
echipele S.K-A. Sverdlovsk și 
Combinata Sport Club — Lotul 
de tineret. Victoria a revenit 
formației sovietice cu 12—3 
(2—1. 4—2, 6—0). Gazdele au 
făcut o repriză primă foarte

Kotjan, Martinovici, în 
ce pentru Bulgaria au în- 
Pancev și Pcncv, Intîl- 
a fost condusă de arbitrii 
Tașnadi (la centru), T.

bună, conducted cu 1—0 pînă 
în min. 14 și avind in continu
are multe ocazii de gol. In fi
nalul reprizei prime, S.K.A. 
reușește să ia conducerea pen
tru ca. te continuare, dovedind 
o excelentă pregătire fizică, vi
teză și șuturi precise, să se dis
tanțeze treptat, realizînd sco
rul care-i aduce primul loc în 
clasament. Au marcat pentru 
oaspeți : Gurov (3), Setenkov 
(2), Arzîmațov (2), Boiko, Mi
hailov, Borovikov, Basalghin, 
Damajirov, iar pentru combina
ta noastră Sandor, Gereb și 
Gali, Au arbitrat : A. Balint 
(la centru), L. Petras și 
Szabo.

Clasamentul final arată 
fel : 1- S.K.A. Sverdlovsk 
golaveraj 37—10 ; 2. Banska
Bistrica 5 p, 24—15 ; 3. Combi
nata Sport Club — Lotul de tl ■ 
neret 2 p, 21—27 ; 4. Bulgaria 
A 0 p, 9—39.

Au fost decernate distincții 
pentru cel mai bun portar (Hă
răzim de la Banska Bistrica), 
cel mai bun fundaș (Bogoș de 
la echipa noastră), cel mai bun 
atacant (Borovikov de la S.K.A.) 
iar „Trofeul fair-play" a reve
nit echipei BulgarieL

T.

ast-
5 o.

V.PAȘCANU, coresp.

PE TERENURILE DE TENIS
L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

TENISMANI ROMÂNI
LA BEIJING

ANDREI DÎRZU - EVOLUȚIE 
BUNA IN TURNEUL 

DE LA SOFIA

Cupele europene de volei masculin în faza „sferturilor"

DINAMO Șl STEAUA POT

SPRE TURNEELE FINALE!
Competițiile europene inter- 

cluburi de volei au la această 
ediție o semnificație aparte, e- 
chipele participante reprezen- 
tind în general aproape tot ce 
are mai bun voleiul continen
tal la această oră. Trei stet 
motivele care ne fac să apre
ciem ediția în curs de desfă
șurare drept una dintre cele 
mai puternice din ultimii 10— 
12 ani, și anume : 1. faptul că 
de la start n-a lipsit, ca ta alte 
rînduri, nici una dintre forma
țiile elitei voleibalistice ; 2. lo
turile înscrise de participante 
cuprind majoritatea componen- 
ților echipelor naționale ; 3. 
competiția, în primele sale do
uă faze, oglindește adoptarea 
de către cluburi a înnoirilor ta 
concepția de pregătire și joc 
relevate într-o oarecare măsu
ră de recentul turneu olimpic. 
Dacă am exemplifica, ar fi dea- 
juns să menționăm preocupa
rea pentru creșterea vitezei de 
joc (manifestă în căutarea u- 
nor ridicători cu viteză din 
„poignăe"), pentru utilizarea 
frecventă a atacului din linia

în- 
mai

ala

FACE PASUL

Lotul de tineri tenismani ro
mâni, aflat în turneu în R. 
Chineză, a susținut o serie 
intîlniri amicale la Beijing 
cei mai valoroși jucători 
țării-gazdă. Dintre sportivii 
mâni cea mai bună compor
tare a avut-o Laurențiu Bucur, 
care a cîștigat cu 6—3, 7—fl
partida cu Jin Wei șl l-a în
trecut cu 6—2, 6—2 pe Xia 
Zhao. Alte rezultate : mascu
lin : Adrian Marcu — Yu Wei 
7—6,4—6. 7—6 ; Emil Hnat — 
Li Sucen 6—4, 7—5 ; Xie Zhao 
— Cristineî Ștefănescu 6—3,
6—1 ; feminin : Duan Lilan — 
Nadia Becherescu 6—3, 6—3 ;
Sun Jinghuan — Daniela Moi
se 6—1, 6—4 ; Cen Huan — 
Alice Dănilă 6—0, 6—3 ; Yu 
Ltgiao — Mari lena Totoran 
6-1, 6—2.

p.. Sase tenismani români au
de participat, cu puțin timp
cu în urmă, la turneul or-
ai ganizat în sala „Akademik"

ro- dte Sofia de Televiziunea bul-L

LENDL ÎNVINGE 
PE GERULAITIS

La Adelaide (Australia) a 
început meciul de tenis dintre 
o selecționată mondială și o 
echipă reprezentînd America. 
După prima zi de întreceri, se
lecționata mondială conduce cu 
2—0. Ivan Lendl (Cehoslova
cia) a dispus cu 6—2, 6—2 de 
Vitas Gerulaitis (S.U.A.), iar 
Paul McNamee (Australia) 
l-a învins cu 6—3, 6—3 pe Vic
tor Pecci (Paraguay).

MIHNEA NÂSTASE 
INVITAT PESTE OCEAN

laLa 29 decembrie va începe 
New York un turneu internațio
nal pentru juniori (jucători pînă 
la 18 ani), la care va participa 
și tînărul tenisman român Mih- 
nea Năslase. După acest turneu, 
Mihnea Năstase va evolua cu 
începere de la 5 ianuarie la o 
competiție programată la San 
Juan (Porto Rico).

gară, te cadrul Marelui Pre
miu F.I.L.T. ediția 1980. Au 
fost prezenți Florin Segărcea- 
nu. Andrei Dîrzu, Dumitru Hă- 
rădău, Laurențiu Bucur, Cristi- 
nel Ștefănescu și 
conduși de antrenorul 
Alexe Bardan. Valoarea 
cată a competiției reiese 
însăși înscrierea pe foile 
concurs a unor jucători cunos- 
cuți din 18 țări (Austria, Bul
garia, Cehoslovacia, Egipt. El
veția, Finlanda, Franța, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Ir
landa. Italia, Olanda, Polonia, 
România, S.U.A., Suedia, Un
garia și U.RS.S.I

La înapoierea delegației de 
la Sofia, prof. Alexandru Lăză- 
rescu, secretar responsabil al 
F.R. Tenis, aprecia că cea mai 
bună comportare a avut-o An
drei Dîrzu, care a cumulat (te 
calificări și pe tabloul princi
pal) 5 victorii, învingînd prin
tre alții pe Thomas Emmrich 
(R.D.G.), câștigător de 5 
(dte 8 ediții) al turneului 
la Sofia,, și fiind întrecut, 
luptă, doar de campionul euro
pean de amatori Vadim Bori
sov (U.R.S.S.), finaiistul com
petiției. Din păcate, sub posi
bilități a evoluat campionul 
nostru Florin Segărceanu, care 
mai are mult de muncit pen
tru a reveni la forma sa nor
mală. Ceilalți tineri jucători 
români s-au aflat la primul 
lor contact cu tenismani cu 
mare experiență competițională 
și valoare nedezmințită. Tinted 
seama de faptul că stet tineri 
între 16 și 20 de ani și că au 
demonstrat reale calități, se 
poate conta pe evoluția lor po
zitivă în viitorul apropiat. Din
tre ei se distinge Cristineî Ște-

Emil Hnat, 
federal 

ridi- 
din 
de

ori
de
la

ANDREI DtRZU

a doua (in căderea blocajului), 
pentru reactualizarea sistemu
lui cu doi ridicători (buni co
ordonatori de joc și, în ace
lași timp, trăgători de eficaci
tate), blocarea sau atacarea 
serviciului advers în care 
cep să se specializeze tot 
mulți jucători.

Competițiile europene
echipelor de club, Cupa cam
pionilor europeni și Cupa cu
pelor, au ajuns la jumătatea 
desfășurării lor, în faza sfer
turilor de finală. Pînă în pre
zent sita calificării printre pri
mele opt a respectat fidel cal
culele hîrtiei, neînregistrîndu-se 
nici o surpriză. Dealtfel, în fa
za de pînă acum tabloul com
petițiilor a cuprins puține par
tide echilibrate. Și dacă ne 
mărginim comentariul la între
cerea echipelor masculine, in 
care sîntem reprezentați de Di
namo și Steaua București, tre
buie să arătăm că 
partide din etapa 
C.C E. se anunțau 
disputate : Dinamo
Levski Spartak Sofia (și, în- 
tr-adevăr, presupunerile s-au 
confirmat) și Dukia Liberec — 
Gwardia Wroclaw (dar echipa 
poloneză a infirmat pronosticu
rile, impunîndu-se clar). In 
Cupa cupelor surprizele 
lipsit cu desăvîrșire.

Dar iată care este acum 
figurația tabloului în sferturile 
competiției masculine și șan
sele echipelor noastre , de a se 
număra din nou printre fina
liste. In Cupa campionilor eu
ropeni, Dinamo va avea ca 
adversară pe S.K. Veliko Gră
diște (Iugoslavia) care, firesc, 
a eliminat pe Miinchen 1860. 
Bucureștenii au, după părerea 
noastră, o misiune ceva mai 
ușoară decît în turul precedent 
și o mare șansă de a se cali
fica, astfel, în turneul final (de 
4 echipe) din Spania. Desigur, 
dubla întîlnire cu formația iu
goslavă trebuie însă tratată cu 
multă seriozitate. Printre fina
liste se va număra, mai mult 
ca sigur și campioana U.R.S.S-, 
multiplă cîștigătoare a trofeu
lui, Ț.S.K.A. Moscova, care în 
„sferturi" va avea ca adversară

numai două 
trecută a 

extrem de 
București —

In 
au

con-

pe C.U.S. Torino (învingătoare 
în ultima ediție, la care însă 
nu au ' ' 
echipe) 
pus, 
manșe, 
vînd o 
versarilor _ .
polonezii de la Gwardia Wro
claw stet net favorlți te con
fruntarea cu cea de a doua 
echipă italiană, Pallavolo Ca
tania (care pînă acum a avut 
adversare modeste: Leixoes din 
Portugalia și V.C. Biel din El
veția). In fine, o pistă a ta
bloului fără mare Importanță! 
In... economia turneului final; 
in care organizatoarea ultimei 
faze, Real Madrid, a ratat Ia 
punctaveraj (cu Eczacibasi Is
tanbul) șansa calificării In 
„sferturi" și, poate, a prezen
ței între finaliste, te cazul in 
care ar fi depășit apoi pe Piek- 
samaen (Finlanda) .sau V.C.' 
Ruisbroek (Belgia), al căror 
ultim rezultat din „optimi" nu 
ne-a parvenit.

In Cupa cupelor, Steaua 
București nu trebuie să aibă 
probleme în dubla confruntare 
din ianuarie cu U.S.C. Giessen. 
Calculul hîrtiei o plasează, deci, 
printre calificate te turneul fi
nal din Belgia (în februarie),’ 
unde este de presupus că va 
mal ajunge șt Ț.S-K.A. Sofia 
— echipă deosebit de puterni
că, lideră detașată în campio
natul bulgar — cafe are ca 
adversară te sferturi pe Ibis 
Courtrai și pe care poate să 
o depășească, deși belgiei'” se 
vor strădui să nu IipseasfA da 
la turneul final pe teren pro
priu. Precum și Avtomobilist 
Leningrad (favorită în 
fruntările cu Edilcuochi 
suolo din Italia) și 
tislava, in cazul că 
invinsă surprinzător 
Budapesta.

La sfîrșitul lunii 
vom vedea te ce măsură vor 
fl respectate calculele hirtiei, 
într-o fază in care valorile stet 
oricum mai apropiate pe toate 
culoarele. Șl, firește, așteptăm 
ca reprezentantele noastre să 
confirme și la acest nivel plu
sul valoric cîștigat de voleful 
masculin românesc în anul care 
se încheie.

fost prezente marile 
și care, este de presu- 
va Învinge în ambele 
voleibaliștii sovietici a-: 
clasă net superioară ad- 

lor. De asemenea,'

con- 
Sas- 
Bra-C.H. 

nu va fl 
de Csepel

viitoar*

Aurelian BREBEANU

TURNEUL FEMININ DE
BELGRAD, 23 (Agerpres). — 

Turneul internațional feminin 
de șah de la Novi Sad a conti
nuat cu runda a 8-a, in care 
maestra româncă Lia Bogdan

SANIUTE

ȘAH DE LA NOVi SAD

fănescu. Un 
te spune și 
gărceanu — 
la un pas 
semifinalele

cuvînt bun se poa- 
despre dublul 
Dîrzu care a 

de calificarea 
probei.

Se- 
fost 

in

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM 0 „Crosul așilor" 

disputat la Paris, a revenit la 
actuala ediție atletului francez 
Jacky Boxberger, cronometrat pe 
distanța de 12 km cu timpul de 
39:33. Pe locul secund s-a clasat 
coechipierul său Christian Gef- 
fray — 39:42.

CICLISM a ' Cuplul olandez 
Rene Pljnen — Gerrie Knetemann 
a terminat învingător în cursa 
de șase zile desfășurată pe ve
lodromul din Maastricht (Olanda). 
La un tur de cîștigâtori, a ter
minat perechea Patrick Sercu 
(Belgia) — Albert Fritz (R.F.G.).

FOTBAL a La Hong Kong, în 
meci contînd pentru prelimina
riile C.M. reprezentativa Japoniei 
a întrecut cu 1—0 (1—0) forma
ția Singapore, prin golul marcat 
de Kimura (min. 19).

handbal a în ultimul meci 
al oompetițiel internaționale mas

culine de la Dunkerque, echipa 
Suediei a întrecut la limită, cu 
16—15 (8—8), formația Franței
Clasament final: 1. suedia — Op; 
2. Bulgaria — 3 p ; 3. Franța — 
3 p (golaveraj inferior) ; 4 Olan
da — 0 p. a Disputată la Ka
towice, „Cupa Sileziei" a fost 
ciștlgată de selecționata feminină 
a Poloniei, care în meciul decisiv 
a învins cu 20—17 (14—7), forma-

- - trei
de 

Un
țla Cehoslovaciei. Pe locul 
s-a clasat Bulgaria, urmată 
Suedia, Polonia (tineret) și 
garia. '

HOCHEI a La Miinchen, 
neul internațional organizat 
federația vest-germanâ de specia
litate s-a Încheiat cu succesul 
reprezentativei R. F. Germania
— 4 p, urmată în clasament da 
selecționata secundă a Finlandei
— 4 p și echipele Poloniei și 
Olandei — cu cîte 2 p. In me
ciul decisiv, hocheiștii vest-ger-

tur
da

man! au
1—1, 1—2)
Finlandei.
Varșovia: 
reția 11—1 (4—1, 2—0, 5—0)
La Ljubljana : Iugoslavia — 
tria 4—3 (0—2, 1—1, 3—0).

învins cu 4—3 (2—0,
selecționata secundă a 
a In meci amical, la 

Polonia (tineret) — El-
aAus-

SCHI a Proba masculină 
slalom special disputată pe 
tla de la Goriska Pianina (Iugosla
via) a revenit schiorului iugoslav 
Bojan Krizaj, cronometrat cu 
1:45,95. Pe locurile următoare s-au 
situat japonezii Kodana — 1:46,29 
și Otaka — 1:46.57.

de 
pir-

TENIS DE MASA a în sfertu
rile de finală ale ,,Cupei campio
nilor europeni" (masculin), echi
pa B.V.S.C. Budapesta a învins 
pe teren propriu, cu scorul de 
5—1, formația suedeză B.T.K. 
Falkenberg.

CONCURS DE
PENTDll „CUPA H0ND1ALA

MtlNCIIEN, 23 
„Cupa Mondială" 
programat pe 
Wtaterberg (R. F. Germania) 
un concurs, ta care s-au evi
dențiat sportivii italieni, învin
gători ta ambele probe lispu- 
tate. La masculin a cîștigat 
Paul Hildgartner — 2:36,34. iar 
te concursul feminin pe primul 
loc s-a situat Monika Auer 
— 2:00,66.

In clasamentele generale ale 
„Cupei Mondiale" situația se 
prezintă astfel: Masculin: 1—3: 
Paul Hildgartner, Karl Brun
ner și Ernst Haspinger (toți 
trei Italia) — cu cite 54 punc
te ; Feminin : 1. Angelika 
Schafferer 
puncte ; 2. 
lia) — 21 
Amandova 
puncte

(Agerpres). 
la săniuțe 

pîrtia de

44

a 
la

1.
(Austria) — 22

Monika Auer (Ita- 
puncte ; 3. Ingrid 

(U.R.S.S.) — 15

a remizat cu Grosz (Ungaria), 
rezultat consemnat și în parti
da Cejici — Nikolski. Lia Bog
dan a învins-o pe Csonkics, 
Lazarevici a cîștigat la Ridicki, 
iar Szmacinska 
tida cu Armas.

în clasament .
ține Liu Silan (R.P. Chineză), 
cu 8 puncte, urmată ' '
revici (Iugoslavia) și 
ka (Polonia), cu cite
(1), Grosz (Ungaria) — 5 punc
te. Lia Bogdan ocupă locul 7, 
cu 3*/i puncte

a întrerupt par-

lideră se men-

de Laza-
Szmacins-

5 puncte

SCHIORII SOVIETICI I 
PARTICIPA LA „TURNEUL 

CELOR 4 TRAMBULINE”

Concursul desfășurat pe tram
bulina de la Gorki in cadrul 
„Cupei U.R.S.S." la sărituri cu 
schiturile a fost cîștigat de A- 
leksei Borovitin, cu 239,8 punc
te. In urma rezultatelor înre
gistrate a fost selecționată e- 
chipa care va participa la tra
diționala competiție „Turneul 
celor 4 trambuline". Din lot 
fac parte Aleksei Borovitin, O- 
leg Cerov, Vladimir Cemiaev, 
Vladimir Boiarințev și Leonid 
Komarov.

PERFORMANȚE ÎNALTE
IN „CUPA EUROPEI"

PARIS, 23 (Agerpres). — La 
Antibes (Franța), în bazin de 

25 m, au luat sfirșlt întrecerile 
.Cupei Europei" la înot In con- 
:ursul 
s-a situat _ ... . ,
323 puncte, urmată de Suedia — 184 - - -
R.D.

masculin, pe primul loc 
echipa . U.R.S.S., cu

p, R.F. Germania — 181 p.
Germană — 169 p etc. La 

feminin, victoria a revenit echi
pei R.D. Germane — 218 p, ur
mată de formațiile R.F. Germa
nia — 195 p și Suediei — 173 p

LA NATAȚIE
Performerii celor două zile de 

ooncurs au fost triplu! 
olimpic Vladimir 
(U.R.S.S.) — 3:48,46 la 400 m li
ber. Vladimir Semetov (U.R.S.S.) 
1:01,56 la 200 m spate. Robert 
lulpa (U.R.S.S.) — 2:14,13 la 200 
m bras și Ines Diers (R. D. 
nană) — 4:05.96 la 400 m 
femei, care au stabilit cele 
bune rezultate europene în 
bele respective.

campion 
Salnikov

Ger- 
liber 
mal 
pro-
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