
Sub genericul „DACIADEI“

PIONIERII AII OFERIT
ON FRUMOS FESTIVAL DE JUDO

Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor și Federația 
română de judo au organizat, 
sub genericul „DACIADEI", pri
mul Festival pionieresc de judo. 
Pe cele două tatami ale loturilor 
noastre reprezentative, și-au 
încercat șansele, miercuri și joi 
dimineață, în sala Floreasca 
din Capitală, numeroși copii de 
la casele pionierilor din jude
țele Bacău, Bihor, Bistrița-Nă- 
săud, Caraș-Severin, Cluj, Co
vasna, Dîmbovița, Galați, Gorj, 
Maramureș, Mehedinți, Olt, Să
laj, Sibiu, Teleorman, Timiș, 
Vrancea și din municipiul Bucu
rești.

Printre micuții competitori 
s-au numărat, cum era de aș

teptat, mulți finaliști ai cam
pionatelor republicane indivi
duale de copii. Aceștia au și 
fost, dealtfel, protagoniștii com
petiției la aproape toate cate
goriile de vîrstă și de greutate. 
Firește, întrecerile s-au desfă
șurat sub semnul marilor am
biții specifice vîrstei concuren- 
țiior, dornici de a obține vic
toria, fie prin procedeele teh
nice pe care au reușit să le 
învețe, fie prin curajul lor neli
mitat de a se avînta în vîrte- 
jul duelurilor. Aplaudați frene
tic de părinți, unii sosiți de la 
sute de kilometri, de antrenori 
_____________ Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. 2-3)

Festivitățile au cunoscut fastul competițiilor oficiale care te or
ganizează in cadrul „Daciadei". Foto : Victor CONSTANTINESCU

NELA, ANGELICA Șl „IPPONUL"-
încurajările și aplauzele se aud incă înainte de a ajunge 

in sală. Un trecător neavizat ar putea crede că are loc o 
mare finală. Și, poate nu ar fi departe de adevăr, deoarece 
pentru cei aproape 300 de mici judoka prezenți la „Festivalul 
pionieresc" fiecare confruntare este o „mare finală"4.

Ne aflăm in apropierea unui grup de suporteri. Se discută 
aprins, termenii tehnici abundind. Alături, o fată in costu
mul alb, specific. Angelica Pușcașu este din Oravița, elevă 
intr-a V-a la Școala generală nr. 1. Fiica sudorului din 
Lisava preferă judo in locul păpușilor. „Șl pentru că tata 
m-a îndemnat, lui plăcîndu-i mult sportul" spune ea. O 
fată- între atiția băieți ! „Nu sînt singura. Mai este aid o 
colegă, din Teleorman". O descoperim repede. Facem cu
noștință și cu Nela Enculescu din Tumu Măgurele. Este mai 
mare cu doi ani decit Angelica. In palmaresul ei sint în
scrise deja citeva performanțe, printre care și locul 2 in 
campionatul județean, in compania... băieților. Nu, ele nu 
au intrat in concursul propriu-zis. Nu le permitea regula
mentul. Dar demonstrațiile oferite au arătat că, dacă 
ar fi fost posibil, mulți dintre băieți ar fi avut de furcă. 
In vremea din urmă, judo nu mai este un sport in exclu
sivitate masculin, o dovedește inginera Floarea Enciu, 
de la C.I.C. Tr. Măgurele, singura între atiția antrenori. Iar 
rezultatele o îndreptățesc 
bine. Ne gindim, stind de 
fesional-sportive, că Floarea 
de Mariana Lucescu pentru

... „Hai Voinicelul !“, „Hai 
nescu, luptă cu ardoare. Mai sînt citeva clipe și va fi 
vingător. Tocmai, atunci însă intervine o clipă

să creadă ci totul merge 
vorbă, despre succesele ei pro- 
Enciu este pentru judo un 
rugby...
Voinicelul !“ Micuțul Dan

fel
Io- 
frl- 
de 

neatenție. Una singură, cum a pățit luptătorul Nicu Gingă 
la Jocurile Olimpice. Suficient pentru ca gălățeanul 
Florin Mihuț să clștige. Dan plinge. Primii care îl conso
lează, adversarul și antrenorul acestuia, profesorul Dumitru 
Dumitrașcu. 11 lăsăm pe Dan in compania lui Mihuț și stăm 
de vorbă cu profesorul Dumitrașcu. Din cei 14 componenți 
ai lotului gălățean, 10 au urcat pe podium. „La noi 
— ne spune — activează 60 de copil, ai căror părinți lu
crează la Combinatul siderurgic, iar atmosfera de muncă 
intensă care se desfășoară acolo, o descifrez zilnic și 
în modul cum înțeleg elevii mei să se pregătească..."

„Festivalul pionieresc de judo" s-a încheiat. 300 
de copii și suporterii tor se întorc acasă. La Bistrița, in 
Covasna, în Vrancea, la Tulcea, la... — adică în toate col
țurile țării, duclnd cu ei, învingători și învinși, amintirea 
unei frumoase competiții, înscrisă sub genericul „Da- 
ciadei", amintirea unor neuitate zile de vacanță...

Emanuel FANTANEANU

HtOtCTIVH DW ÎOM TMUU, iWTL9A I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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In cea mai importantă competiție a handbalului (m) In 1981

MECIUL ROMÂNIA-IUGOSLAVIA 
DESCHIDE CEA DE A II a EDIȚIE 
A „SUPERCUPEI" CAMPIONILOR

MONDIALI Șl OLIMPICI
Cea mai mare competiție a 

handbalului masculin, in 1981, 
este fără îndoială, Super-cupa 
campionilor mondiali și olim
pici, aflată la a doua ediție. 
Inaugurată în 1979, întrece
rea a avut un puternic ecou în 
lumea sportului. Reunind la 
start marile performere, echipe 
care șl astăzi se află în fruntea 
topului, Super-cupa a însemnat 
o deplină reușită, astfel că s-a 
impus de la sine continuarea 
ei. Clasamentul 
gurale 
fost:

ediției inau- 
— vă reamintim — a 
1. R. F. Germania, 2. 

România, 3. U.R.S.S., 4. Iugo
slavia. 5. Cehoslovacia. 8. Sue
dia. Interesant este faptul că 
România șl R. F. Germania 
s-au intîlnit de două ort In ca
drul competiției (In grupe 
și în finală), Impărțindu-și vic
toriile : 16—15 șl 13—15...

A doua ediție a Super-eupei 
campionilor mondiali și o- 
llmpici se va disputa intre 4 
șl 8 februarie 1981, In R. F. 
Germania. Prin tragere la sorți, 
cele 6 echipe au fost împărțite 
în două serii : A — U.R.S.S., 
R. F. Germania și Suedia. B 
— România, Iugoslavia și Ceho
slovacia. Este cunoscut, desigur, 
faptul că România, R. F. Ger-

Pentru Marian Du
mitru (in această 
fazi, aruncind ia 
poartă), ca și pen
tru colegii săi din 
echipa României, 
Super-cupa 
însemna un 
spre titlul 

dial
Foto :

Dragoș NEAGU 
mania. Cehoslovacia 
participă In calitate 
oane ale lumii. 
Sovietică și Iugoslavia ca în
vingătoare olimpice.

Meciul inaugural al noii edi
ții a Super-eupei 11 vor susține 
reprezentativele ROMÂNIEI șl 
IUGOSLAVIEI, la Dortmund, 
în ziua de 4 februarie, in a- 
ceeași zi și în același oraș ur
ni înd să joace și formațiile 
R. F. Germania și U.R.S.8. Fi
rește, pentru bandbaliștii noștri 
este un prilej de a se... scutu
ra de „complexul plavilor”, de 
a dovedi că în noua lor cursă 
spre titlul suprem nu mai sint 
dispuși să facă nici o... haltă.

La 5 februarie, cînd selecțio
natele României și Uniunii 
Sovietice au zi de pauză, se

poate 
pai 

mon-

și Suedia 
de campi- 

iar Uniunea
dispută partidele R. F. Germa
nia — Suedia și Iugoslavia — 
Cehoslovacia, pentru ca la 8 
februarie să fie programate ul
timele intîlniri din grupe : 
Suedia — U.R.S.S. și România 
— Cehoslovacia. Semifinalei® 
au loc la 7 februarie, iar fina
lele la 8 februarie.

Referitor la acest nou test 
de maximă 
handbaliștilor 
univ.
cu.

importanță al 
români. prof. 

Ioan Kunst-Ghermănes- 
președintele F. R. H. ne-a 

declarat : „La Super-cupă, e- 
chipa României are obligația să 
dovedească cursul ascendent 
al valorii sale. Dorim, firește, 
să ciștigăm competiția și «tri
colorii» au toate condițiile 
create pentru realizarea acestei 
performanțe”.

CUMPĂTAREA E O OBIȘNUINȚĂ DE-ACASĂ,

CARE TREBUIE PĂSTRATĂ TOT TIMPUL /"
Interviu cu campionul olimpic han Pahaichin
Cu o lună în urmă, Ivan 

Patzaichin a împlinit 31 de 
ani. O vîrstă care, în plan bi
ologic, se situează la granița 
dintre tinerețe și maturitate. O 
vîrstă care în sport reprezintă, 
cel mai adesea, momentul cre
pusculului, mai ales In disci
plinele care necesită un efort

prea
Pa- 

de 
1 000

BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL AL HOCHEIȘTILOR NOȘTRI
între 6 și 9 ianuarie,
„Cupa Federației11,

la București
Lotul reprezentativ de ho

chei (antrenor principal Eduard 
Pană, ajutat de un colectiv 
tehnic compus din I. Bașa, I. 
Tiron și I. Ganga) are în pro
gram noi întîlniri 
de verificare.

Astfel, mîine 
„tricolorii" vor 
partide cu echipa cehoslovacă 
T. J. Olomouc, pe patinoarul 
„23 August" din Capitală, am
bele jocuri de la ora 16,30.

Apoi, -în intervalul 6—9 ia
nuarie 1981, se va disputa la 
București tradiționala competi
ție dotată cu „Cupa Federației", 
la care vor participa patru for
mații : reprezentativa „A" a 
Ungariei, Automobilist Sver
dlovsk din U.R.S.S., selecționa
ta divizionară și Lotul olimpio 
de perspectivă al țării noastre. 
In zilele de 6 și 7 ianuarie sînt 
programate primele două e- 
tape, urmează o zi de pauză,

internaționale

și duminică) 
susține două

de mare intensitate, un consum 
ridicat de energie, așa cum se 
întimplă în caiac-cahoe.

După cum știm insă 
bine, la 31 de ani Ivan 
tzaichin a clștigat titlul 
campion olimpic la dublu
m alături de Toma Slmionov, 
refuzînd verdictul... vîrstei. Și 
chiar dacă au mai fost sportivi 
care au obținut satisfacția ma
ximă a unei cariere — titlul 
olimpic — după 30 de ani, nu 
trebuie să uităm că Patzaichin 
se afla la a 4-a Olimpiadă, la 
al treilea titlu, că în urmă cu 
12 ani. la Ciudad de Mexico, 
urcase pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului 
împlini 19 ani.

Cum se explică 
lungată carieră la 
l-am adresat întrebarea zilele 
trecute, la bacul de iarnă de 
la complexul sportiv „23 Au
gust" din București, unde Pa
tzaichin a început pregătirea 
viitorului sezon, al 15-lea din 
activitatea sa competițională.

— Explicația, dacă trebuie 
o explicație, este una 
am dus o viață spor-

înainte de a
această inde- 
nivel ridicat?

O valoroasă echipă de hochei sovietică (Automobilist SveratovsK), 
va evolua în Capitală, cu ocazia „Cupei Federației44. In imagine, o 
fază dintr-un meci al selecționatei noastre divizionare, tn sezonul 
trecut, tn compania altei echipe din U.R.S.S., /CJritki Kazan. In 
echipament de culoare tnchisă, Cazacu și Tureanu atacă poarta 

oaspeților
iar la 9 ianuarie meciurile de
cisive pentru stabilirea clasa
mentului.

In ziua de 10 ianuarie, 
echipa sovietică Automobilist 
Sverdlovsk va mai susține ' un 
joc amical cu lotul nostru „A", 
iar la 11 ianuarie Ungaria „A" 
va evolua la Sf. Gheorghe în

compania echipei divizionare 
„A" locale.

După acest bogat program 
de jocuri internaționale. e- 
chipele primei grupe valori
ce a Diviziei „A" vor participa 
la ultimul turneu al campiona
tului 1980—81, Intre 16 și 22 
ianuarie, la București.

neapărat 
singură : 
tivă.
- Iți mentar ? 

macistă...
— Nu 

ci de un meniu 
nînc multe 
beau sucuri, compoturi, 
mă ajută, alimentația 
foarte importantă pentru 
sportiv. Am colegi care 
prezintă la lot, la începutul u- 
nei etape de pregătire, cu 6—7 
kg peste greutatea lor optimă! 
Pentru ei primele antrenamen
te reprezintă mai degrabă lec-

impui un regim ’ ali- 
Știm că soția e far-

e vorba de un regim, 
rațional. Mă- 

legume. fructe, 
Soția 

eăte 
un 
se

ții de gimnastică medicală pen
tru a da jos... balastul 1

— Ce înseamnă „viață 
tivă" ?

— De fapt, pentru un 
pion, viața sportivă este 
rațională a omului obișnuit!

— Adică ?
— Păstrarea formei sportive, 

pe care o atingi după o pre
gătire care te solicită plnă la 
limita rezistenței fizice, poate 
fi comparată, in viața omului 
normal, cu păstrarea sănătății. 
Un singur principiu trebuie res
pectat : viață cumpătată, fără 
nici un fel de excese 1

— Așa a făcut Ivan Patzai- 
chin ?

— Da, așa am făcut, poate 
nu chiar de la început, dar 
după vîrsta de 24—25 de ani, 
mi-am dat seama că altfel nu 
se poate. Nimeni nu este sfînt, 
dar de aici pînă la nechîbzu- 
ință este o mare distanță. Ti
nerețea, talentul, pregătirea te 
pot duce in virf, chiar dacă, 
să zicem, mai intirzii la un pa
har de vin sau mai pierzi o 
noapte. Să nu devină insă obiș
nuință, pentru că ce pierzi la 
tinerețe prin consum irațional 
nu mai vine niciodată inapoi 1 
Cind ajungi primul, devii țin
ta tuturor, locul se păstrează 
greu, mai ales pe măsura tre
cerii anilor. La 28—30 
nu mai ai voie să faci 
ceai la 18—20 de ani. 
rile acestea le înveți 
dar e bine să ți le spună și 
alții, Ia timpul potrivit. Mie 
mi-a fost ușor, poate și pentru 
că sint chibzuit din fire. Dacă 
beau două pahare de vin tre
buie să mă culc. Gurmand

spor-

cam- 
viața

de ani 
ce fă- 
Lucru- 
singur.

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3)



io l i.R.V.C. București, „Daciada" in plina desfășurare

La prima vedere, inițialele 
I.l.R.U.C. nu spun reporterului 
sportiv mare lucru. Alaturînd, 
insă acestora cuvintui „Calcu
latorul", înțelegem de îndată 
că este vorba de unitatea în 
cadrul căreia ființează asocia
ția care iși înscrie tot mai des 
prezenta nu numai în viața 
sportivă a Capitalei, ci și mai 
sus, în competițiile națio
nale. „Calculatorul I.l.R.U.C." 
înseamnă : o echipă de volei 
băieți in divizia națională „A", 
cite o echipă de volei băieți și 
fete în Divizia „B" și alte două 
echipe în categoria „Promoție", 
locul IV pe echipe în campio
natul național de șab 
maestru internațional — 
dea Vaisman) ; o echipă 
pirantă Ia Divizia „B" 
în categoria „Promoție' 
handbal ; două titluri de cam-

(un 
Volo-

as- 
și alta 

Ia

CRONICA VACANTEI
(Urmare din pag. 1)

și colegi de „echipă", micii ju
doka au realizat, intr-adevăr, 
un festival. A fost o incintare 
să-i vezi pe acești viitori per
formeri în aprigele lor, con
fruntări pentru întîietale...

Cei mai bine pregătiți au fost 
pionierii gălățeni, îndrumați de 
profesorul Dumitru Dumitrașcu, 
și cei bucureșterd, pregătiți de 
tînărul profesor Dorin Gavra. 
Bine au evoluat și concurenții 
de la Bacău (prof. Aurel Che- 
lariu). Timiș (prof. Adalbert 
Batkai), Bistrița-Năsăud (prof. 
Ionel Antonel Fop) și Bihor 
(prof. Ioan Hălmăgean). Ciști- 
gătorilor le-au fost oferite fru
moase premii, cupe și diplome.

Au urcat pe podiumul de pre
miere : copii mari (11—12 ani) : 
cat. 30 kg : 1. Constantin Mihai 
(București), 2. R. Grebereșan 
(Blstrița-Năsăud), 3. C. Pop (Ma
ramureș) și E. Chicoș (Galați) ; 
33 kg : 1. Iulian Vasilescu (Bucu
rești), 2. V. Grebereșan (Blstrița- 
Năsăud). 3. A. Tatu (Sibiu) și 
I. Kovacs (Bihor) ; 36 kg. : 1. 
Pavel Buglea (Bihor), 2. Marian 
Constantin (București), 3. C. Lu- 
pu (Bacău) și V. Cristian (Ga
lați) ; 40 kg : 1. Cristian Lovin 
(Galați), 2. V. Daroczl (Bihor), 
3. C. Ardeleanu șl M. Mircea 
(București) ; 45 kg : 1. Ionel Soa
re (București), 2. I. Davidescu 
(Timiș), 3. Z. Both (Bihor) șl I. 
Dinu (Bacău) ; 52 kg : 1. Dragoș - - ■ - — - ■ - - Mjhu

Dumitru (Ti- 
(Bucureștl) ;

Popescu (Ga- 
(Bistrița-Năsă- 
(Sălaj) $1 L.

Spiridon (Bacău), 
(Dîmbovița), 3. M. 
mlș) și 1. Simion 
4-52 kg : 1. Mihai 
lăți), 2. C. Urite 
ud), 3. P. Apoi .
Bălan (Bacău) ; copii mici (9—10 
ani) : cat. 26,5 kg : 1. Florin Mi- 
huț (Galați), 2. D. lonescu (Bucu
rești), 3. R. Vasilescu (Timiș) și 
M. Rusu (Bacău) ; 29 kg : 1. Da
niel Iovănescu (București), 2. C. 
Ganga (Bacău), 3. C. Lungu (Ga
lați) șl M. Popovlcl (Timiș) ; 
>2,5 kgî 1. Adrian Lovln (Galați), 
2. FI. Slusar (Timiș), 3. C. Cris
tian (Bacău) și I. Strugar (Bis- 
trița-Năsăud) ; 35 kg : 1. Mitriel 
lonescu (Galați), 2. M. Buca (Te
leorman), 3. C. Baba (Blstrița- 
Năsăud) și Z. Toth (Cluj) ; 40 
kg : 1. Aureliu Constandache (Ga- 

(București), 
(Mehedinți) și 

. . '’Ci. Ga-
(Bacău), 2. Is. Zo- 
3. R. Drâgan (Bucu- 
Trandaflr (Galați) ; 
Cornel Țlcur (Olt), 
(Galați), 3. C. Radu 
și C. Fota (Tele-

2. N.

pioni naționali la motociclism; 
locul III pe echipe și un loc 
II Ia individual, in campiona
tul republican de karting și... 
enumerarea ar putea continua. 
Ce forje propulsează o aseme
nea avalanșă de formații și 
sportivi spre afirmare ?

Facem o vizită la I.l.R.U.C. 
(întreprinderea de întreținere 
și reparații pentru utilaje de 
calcul) pentru a afla răspuns. 
Este o mare și prestigioasă 
unitate a industriei noastre 
electrotehnice ; aparatură ul- 
tra-modernă, citeva mii de teh
nicieni de înaltă specializare, 
marea lor majoritate tineri și 
foarte tineri, oameni pentru 
care nici cele mai complicate 
circuite nu prezintă taine de 
nedezlegat, de la minicalcula- 
toare la releele de televiziune. 
Laboratoare cu mese încăr
cate de instalații, ateliere, săli 
de depanare și studii, oameni 
in halate albe meșterind cu 
răbdare și atenție de chirurgi 
în „măruntaiele" complicatelor 
piese șl sisteme.

— Despre sport ar putea să vă 
vorbească oricine de aici — ne 
spune Mihai Dumiiraș, șef de 
atelier, președintele asociației 
„Calculatorul I.I.R.U.C." — dar 
cred că cel mai bine ar fi să 
vă adresați tovarășului direc
tor. Veți vedea de ce. De fapt, 
el este și președintele de o- 
noare al asociației", 
torul Cornel Moldovan, 
ocupat, iși face — totuși — timp 
pentru o scurtă discuție. „Spor
tul este pentru noi, pentru 
mine, o problemă Ia fel de 
importantă ca toate ■ celelalte 
legate de viața întreprinderii. 
Este o problemă de interes na
țional, cum se spune și in do
cumentele de partid. Cum o 
rezolvăm ? Antrenind oamenii 
să facă mișcare, organizat ți 
permanent.

Vorbește rar, cu voce așe
zată. de ardelean de pe Mureș. 
Ne spune :

— Ne-a preocupat și ne preo
cupă, in primul rind, activitatea 
de masă, destinderea oamenilor 
și menținerea sănătății lor'prin 
sport. De aceea am zis : hai 
să desfășurăm și noi o „Dacia- 
dă" a noastră, eu acțiuni după 
modelul „Daciadei" naționale ! 
Așa am ajuns să avem In în
treceri 27 de echipe de fotbal, 
23 de volei, 13 de handbal, sute 
de practicanți ai șahului, ai teni
sului de masă, motociclismu- 
lui, atletismului, turismului.

— Cum ați reușit să atra- 
geți oameni la întrecerile spor
tive ?

— Prin participarea, In primul 
rind, a cadrelor de conducere 
din secții și ateliere. „Sufle- 
liștii" sportului la noi sint oa
meni care se bucură de mult 
prestigiu : Mihai Dumitraș,
Ion Moceanu, Sorin Grațianu, 
Anton Roșea, Gheorghe Popa, 
Alexandru 
alții.

Direc- 
foarte

Alistar și mu iți

Viorel TONCEANU

PROGRESE PREA LENTE
VITEZĂ !IN PATINAJUL...

Patinajul viteză — sport că
ruia, de la un an la altul, 1 s-au 
creat condiții tot mal bune pen
tru o dezvoltare corespunzătoare 
cerințelor actuale — Înregistrea
ză, din păcate, progrese mult 
prea lente, mal ales în sfera 
activității de performanță. Pen
tru a afla citeva din cauzele 
principale ale acestei stări de 
lucruri, am adresat unor acti
viști sportivi și cadre tehnice 
următoarele întrebări :

1. Este folosită cu maximă efi
ciență baza materială existentă 7

2. Care este aportul specialiști
lor la procesul de depistare ți 
pregătire a elementelor talentate?

3. Calendarul competițional co
respunde necesităților actuale 7

Iată, în sinteză, răspunsurile 
primite :

BAZA MATERIALĂ
S-A CONSOLIDAT, DAR...

al
F.R. Patinaj : 1. VitezlȘtii din 
cele 18 secții de performanță au 
avut la dispoziție pistele natu
rale de la Miercurea Ciuc și Tuș
nad, iar la Începutul anului vii
tor intră în circuitul competițio
nal noua pistă naturală de la 
Suceava. în ultimii trei ani sec
țiile de performanță au fost do
tate cu echipament și cu peste 
1000 de perechi de patine 
concurs. ~__ ' ’
terială s-a consolidat, dar sec
țiile cluburilor și asodațillor nu 
au folosit-o judicios, mal ales 
dacă ținem seama de apariția 
noilor patinoare artificiale de 
care beneficiază și vitezlștli. 2. 
Avem 67 de antrenori calificați, 
majoritatea absolvenți al I.E.F.S. 
în ultimii cinci ani. Din păcate, 
mal mult de jumătate se ocupă 
de alte sporturi, deoarece ta 
unele județe (Argeș, Brăila, Co- 
vasna, Caraș-Severin etc.) nu 
există interes pentru patinaj. 3. 
Calendarul competițional centrăl 
satisface nevoile federației ta e- 
tana actuală. El poate fi com
pletat însă cu concursuri locale. 
Precizez că în condițiile con
solidării pazei materiale, crește
rii numărului antrenorilor șl ale 
unui calendar competițional co
respunzător, progresul ar n pu
tut fi mai rapid dacă activul fe
derației ar fi urmărit Îndeaproa
pe realizarea obiectivelor asuma
te șl ar fi tras Ia răspundere 
pe cel care nu-și îndeplinesc 
sarcinile.

GRIGORE ARJOCA, secretar 
Patinaj : 1. Vitezigtii

Consider că baza 
s-a consolidat,

de 
ma

NUMAI CÎȚIVA ANTRENORI 
DAU ELEMENTE 

LOTULUI REPREZENTATIV

Ing. DAN LAZARESCU, an
trenorul lotului reprezentativ : 1. 
Condițiile materiale vor ti mai 
bine valorificate dacă vor func
ționa toate pistele naturale, nu 
una singură ca In ultimii ani, 
cea de Ia Miercurea Cluc. Echi
pamentul și patinele sîht, deo
camdată, suficiente pentru un 
program de concursuri ritmice. 
Se simte Insă nevoia perfecțio
nării utilajelor pentru pregătirea 
pistelor, în așa fel Incit la ghea
ță să se mărească coeficientul 
de alunecare. 2. Dintre antrenorii 
activi, numai 2—10 tehnicieni 
muncesc bine șl dintre aceștia

ReHcetor asupra turului Div

„TOAMNA ARBITRILOR
UNUI NOU... CARTON!

doar cîțiva dau elemente lotu
rilor reprezentative. 3. In condi
țiile In care se va patina pe 2—3 
piste, calendarul competițional 
trebuie să lie Îmbunătățit. In 
plus, se pot organiza întreceri 
rezervate copiilor pînă la 14 an' 
pe arii reduse ale patinoarelor 
artificiale.

CALITATEA MUNCII 
ANTRENORILOR, IN SUFERINȚA

ERNEST ULRICH, antrenor la 
clubul Tractorul Brașov: 1. După 
cîțiva ani de promisiuni, sperăm 
ca „inelul de gheață" de pe la
cul Ciucaș din Tușnad să lie 
redat activității, descongestio- 
ntadu-se astfel pista de la 
Miercurea Cluc, menținută exclu
siv pentru necesitățile de instru
ire și concurs ale seniorilor șl 
juniorilor mari. Din cite cunosc, 
toate secțiile au echipament ne
cesar pentru „schimbul de inli
ne". 2. Numărul cadrelor tehnice 
a crescut atlt de mult, Incit unii 
antrenori au ajuns să lucreze 
doar cu cîțiva sportivi. Calitatea 
muncii continuă Insă să sufere, 
deoarece nu există pretutindeni 
preocupare pentru aplicarea li
niei metodice trasată de federa
ție. 3. Cluburile din Tg. Mureș, 
București, Sibiu, Miercurea Cluc, 
Cluj-Napoca și chiar Brașov au 
întrerupt tradiția concursurilor 
dotate cu diferite trofee, patina
torii fiind nevoiți să se rezume 
la calendarul competițional cen
tral.

TRADIȚIE DATA UITĂRII
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2. B. Marin 
Avramiuc

D. Pal (Sibiu) ; 45 kg 
briei Miron 
mor (Timiș), 
rești) șl C.
+45 kg : 1.
1. L. Husaru
(Maramureș) ____ ____
orman). Clasamentul pe judete : 
1. Galați 59 p, 2. Municipiul 
București 49 p, 3. Bacău 35 p, 4 Ti
miș 25 p, 5. Bistrlța-Năsăud 22 p, 
8. Bihor 21 p.

PE MICUL ECRAN

NICOLAE JENEI, activist spor
tiv voluntar In municipiul cluj- 
Napoca : 1. Consider că baza
materială nu este folosită In mod 
eficient. Pistele naturale de la 
Cluj-Napoca, Tușnad. sibiu, 
București șl alte localități au 
dispărut. Nici pista betonată de 
la Miercurea Ciue nu este uti
lizată rațional, condițiile meteo
rologice de alei permitted Înce
perea sezonului mult mal devre
me decît In alte părți, 2. Apor
tul cadrelor tehnice este, în 
general, nesatisfăcător. Lipsiți ’de 
spiritul colaborării șl întrajuto
rării, antrenorii nu-și Împărtă
șesc cunoștințele acumulate in 
deplasările peste hotare, iar uni* 
pun mai presus interesele per
sonale. Nededicîndu-se cu trup 
și suflet muncii, o serie de teh
nicieni, pentru pregătirea cărora 
s-au făcut investiții, s-au retras, 
unii au devenit arbitri, Iar alții 
fac cu totul altceva, cum e cazul 
fostului multiplu campion Vasile 
Coroș, acum profesor de educa
ție fizică la slnslmlon, Ungă 
Miercurea Cluc, care antrenea
ză... hochelștl. 3. S-au dat ui
tării tradiționalele concursuri ln- 
tercluburl sau Interorașe care se 
desfășurau clndva pe pistele na
turale de la Tușnad, Miercurea 
Cluc, Cluj-Napoca sau Sibiu.

In concluzie, se poate spune 
că există condiții pentru dezvol
tarea ți progresul patinajului 
viteză, dar că ele nu stat valo
rificate așa cum trebuie ți atlt 
cit trebuie. Federația de specia
litate șl organele sportive din 
județele respective au datoria să 
acționeze ferm pentru ca In a- 
cest sezon patinajul viteză să 
facă, ta sflrșit, saltul de calitate 
pe eare-1 așteptăm de multă 
vreme.

Troian IOANIȚESCU
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SIMBATA 37 DECEMBRIE, ora 13 î ta cadrul emisiunii „Mo
zaic" : retrospectiva J.O. de vara de la Moscova 1980 (partea a 
7-a) șl meciul de box pentru titlul mondial profesionist la ca
tegoria semlmltiocle între Ray Leonard si Roberto Dtiran (ta-
reglstrare de la New Orleans), comentator Cristian Topescu.

DUMINICA 28 DECEMBRIE, ora 15,30 : retrospectiva J.O. de 
vară (partea a 8-a) î «ra 17 : schi alpin — selecțlunl din pri
mele concursuri pentru Cupa Mondială ; ora 19,15 (programul 
H) : Telerama-sport, emisiune de Dumitru Tănăsescu.

MIERCURI 31 DECEMBRIE, ora 11.05 : hochei : UJl.S.S. — 
Cehoslovacia (Înregistrare de la Moscova), comentator C. Dla- 
mantopofl.

VIAȚA SPORTIVĂ
(Urmare din pag. 1)

I
I

• „TROFEUL LAȘULUI", Ia 
handbal feminin, competiție ajunsă 
la a. 8-a ediție, a fost dștlgată de 
echipa TEROM lași, care a obți
nut următoarele rezultate : 27—15 
cu Textila Buhușl, 18—18 cu Mu
reșul Tg. Mureș șl 32—15 cu Lo
komotiv Plovdiv (Bulgaria). * 
6ALA DE FESTIVITĂȚI a Șan
tierului naval din Oltenița a găz
duit recent e reuniune de box 
dotată cu „Trofeul Ilfov", la cară 
au fost prezenți pugiliști din 
Giurgiu, Urziceni șl orașul gazdă. 
De remarcat că cel cinci boxeri 
glurgiuvenl (antrenați de Gh. 
Preda) au terminat toți învingă
tori Ia categoriile la care au evo
luat. * ECHIPELE de popice, 
tete șl băieți, Electromureș Tg. 
Mureș au susținut două partide 
•micale la Szeged (Ungaria), ta 
compania formațiilor DELEP. th 
ambele jocuri, victoria a revenit 
mureșenilor : cu 2458—2389 p.d. — 
Ia fete șl cu 5087—5024 la băieți. Cel 
mal buni jucători de la Electro- 
toureș au fost Aurelia Șerdean 
— 443 p.d. șl I. Fodor — 907 p.d. 
* tN SALA POLIVALENTA din 
Tlrgoviște s-a disputat o intere
santă Întrecere de judo, „Cupa 
ttaărulul oțelar", inițiată de AJ3. 
Oțelul. Competiția a fost onorată 
de către sportivi din Ploiești, Pi
tești, Plopeni, Alexandria șl Ctai- 
pina. Pe - - -
judocanll 
» frunte 
N. Mihu 
FISTULE . _
apropierea orașului Rm. _____
Brâu desfășurat primele întreceri 
de sănluș din cadrul etapei de

iarnă a Dactadel. Pe ede trei 
derdelușuri, da la Petrlșori. Ma
lul Alb *1 Capela s-au Întrecut 
peste too de elevi, dintre care 
B-au evidențiat Georgiana Gotici, 
Mircea Nedelcu (Șc. gen 1), Bog
dana Predescu (Lie. „Vasile 
Roaită"), Elena Neagoe șl George 
Diacon u (Lie. „N. Bălcescu". * 
ECHIPA DE ȘAH a județului Mu- 

* ’■ ' * areș a clștigat ediția a IV-a

„Memorialului 
totaliztad * p
Ia concursul
s-au situat _________ _____  .
Cluj 2 p șl Maramureș Op.* 
GIMNASTA MELJTA R.UHN O- 
cupă primul
tjiaj buni 10 ______ ___
din județul Sibiu. Ea este

J Paul Farago", 
p. pe tacurile 2—3 

de la Tg. Mureș 
formațiile județelor

primul tac s-au clasat 
de la Oțelul Ttrgovlste!, 
cu D. Tudor, R. Plrvu, 
și S. Tlmofte. * PE 
de pe dealurile din

- - • - vîlcea

tac pe lista celor 
sportivi M anului 

,__ _____ _  — ur
mată pe acest tabel de onoare de 
către călărețul Alexandru Bozan 
șl de săritaarea în apă Ruxandra 
Hodotă. * OPT ECHIPE de 
handbal, tete șl băieți, precum 
șl 35 de boxeri an participai la 
„Cupa munldpluîiri Brașov" — 
ediția 1980. Au ctetigat C.S.S. Di
namo Brașov Ia tete (IO—18 ta 
finală cu Nîtramonia Făgăraș) si 
Tractorul Brașov, la băieți (25—15 
ta med decisiv cu C.S.S Di

namo). La box, șapte dintre în
vingători stat de la Rulmentul 
Brașov (elevi ai antrenorului VL 
Carvațchi). * IN JUDEȚUL GA
LATI s-a organizat anul acesta, 
pentru prima oară, un campionat 
de lupte greco-romane al centre
lor de antrenament, la care au 
evoluat cinci echipe. Cîștigătoare 
a fost formația Clubului sportiv 
școlar nr. 2, antrenată de Ștefan 
Caravel. 9 LA ȘCOALA GENE
RALA NR. 9 din Rm. VUcea s-a 
amenajat o sală specială pentru 
tenis de masă. Aid se antrenea
ză, cu regularitate, 36 mici 
sportivi, ta frunte cu Nela Stol- 
nea și Maria Albolu, jucătoare 
consacrate pe plan național. 
0 CEA DE A IX-A EDIȚIE A 
„CUPEI HERCULES" la haltere, 
competiție organizată de C.S. 
Gloria Bistrița, a reunit anul a- 
cesta 85 de sportivi din șase clu
buri șl asociații sportive. Cu a- 
oest prilej, Al Egyed (Gloria 
Bistrița) a stabilit un nou re
cord național, Ia copil categ. 
67,5 kg, cu 220 kg la totalul ce
lor două stiluri. Trofeul a reve
nit echipei organizatoare, urmată 
ta clasamentul general de C.S.S. 
Bistrița și Unirea Alba Iulia. 0 
IN CLASAMENTUL . anual al 
clubului Tractorul Brașov^ pe 
primele locuri : 1. Constantin
Sterea (volei), 2. Elena Lagusis 
(schi), 3. Andrei Erdely (patinaj 
viteză).

RELATĂRI DE LA : M. Maco- 
vei, D. Daniel, I. Păuș, M. Avanu, 
P. Geornolu, P. Ion, I. lonescu, 
C. Gruia, T. Siriopol, D Moraru- 
Slivna și Fi. Tema.

n-am fost niciodată, pentru că 
am fost învățat să fiu cumpă
tat de mic, de-acasă, în Del
tă. Acolo n-al să vezi oameni 
grași ! Cînd am ciștigat primul 
titlu olimpic, in 1968, aveam 17 
kg. La Krîlatskoe, în august, 
cîntăream 78 kg, greutatea mea 
de concurs de acum. După trei 
luni de pauză aproape tbtală. 
la începutul pregătirii de 
aveam tot 78 kg. Buna 
nuință trebuie păstrată 
viața !

Secretul „tinereții fără 
trînețe" la Ivan Patzaichin 
poate fi explicat cu cuvinte pe 
înțelesul tuturor : dincolo de 
talent, de munca asiduă, este 
nevoie de o viață rațională, de 
cumpătare. Cariera sa poate fi 
un exemplu convingător pen
tru orice tinăr care visează să 
ajungă campion al arenei. Și 
pentru că sportul este viață, 
pentru fiecare dintre noi !

ia rnă 
obfș- 
toată

bă-

2.

0 AN NOU — ȘANSE NOI ! 
Agențiile Loto-Pronosport din 
Întreaga țară continuă în aceste 
zile yipzarea biletelor pentru 
apropiata tragere extraordinară 
Loto a Revelionului, care se 
bucură de pe acum de o largă 
participare. Marele Interes față 
de această tradițională tragere 
este firesc, avlnd In vedere for
mula ei deosebit de avantajoasă, 
Reamintim că în cadrul a 12 EX
TRAGERI, care totalizează 120 
DE NUMERE, se vor atribui A- 
UTOTURISME „Dacia 1 300“ și 
„Skoda 120 L", EXCURSH în
R.S. Cehoslovacă sau CROAZIE-
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Analiza sezonului fotbalis
tic de toamnă nu poate omite 
arbitrajele. Și aceasta nu 
ațît pentru că arbitrii fac parte 
din joc, cit mai ales pentru 
simplul, dar importantul, fapt 
că ultima stagiune a în
semnat un regres evident al 
calității prestațiilor „cavaleri
lor fluierului". Sigur, mulți ar 
putea pleca de la ultima 
impresie, acel penibil arbi
traj din meciul de Cupă Steaua
— „U“ Cluj-Napoca.
noastră vizează însă 
sezon de toamnă, aflat 
turului campionatului 
Pentru că dacă Ia __ „__
toamnei trecute înregistram un 
îmbucurător 8,05, ca medie a 
prestațiilor în Divizia ,. ‘ 
cum ne vedem în fața 
medii mai slabe — 7,86 
mai ales, in fața unor 
cu rezultate viciate de 
Ceea ce reprezintă un 
nic semnal de alarmă.

„Toamna arbitrilor"_ ___
de 36 de nume care au oficiat 
Ia centru. în prima divi
zie. Cele mai multe meciuri 
au fost conduse de O. Anderco 
(8), N. Rainea și C. Jurja (cite 
7), C. Bărbulescu, M. Salomir 
S. Drăgulici, R. Stîncan, V. Tă
tar, C. Teodorescu și V. Topan 
(cite 6). Clasamentul mediilor 
notelor primite din partea cro
nicarilor ziarului nostru este 
următorul : 1. M. Salomir 8,66 ; 
2. C. Jurja 8,43 ; 3. V. Tătar 
8,33 ; 4-5. S. Drăgulici și C. 
Teodorescu 8,16 ; 6. N. Rainea 
8,14 ; 7. O. Anderco 7,87 ; 8. 
R. Stîncan 7,83 ; 9. V. T an 
7,66; 10. C. Bărbulescu '483. 
(Mai există un grup cu o me
die bună de 8,33, dar toți. cei 
4 cavaleri ai fluierului — M. 
Buzea, A. Deleanu, M. Ivănces- 
cu și N. Georgescu — au con
dus doar 3 partide la centru și 
nu pot fi incluși în clasamentul 
general, care cuprinde numai 
arbitrii cu minim 6 prezențe 
„la centru"). Ce ne relevă pri
mele 10 medii ? în primul rind, 
ascensiunea „noului val" care, 
prin M. Salomir și C. Jurja, a 
obținut cele mai bune medii 
ale sezonului, . semn că tî- 
năra generație refuză compro
misurile (și compromiterea !) 
răsplătind în bună parte in
vestiția de Încredere făcută in 
ea. Printre primii 10 arbi
tri ai turului se află și cei 
„trei de la europene" (N. Rai
nea, V. Tătar, și O. Anderco). 
Surprinde, probabil, poziția lui 
N. Rainea. Credem că mc jLa 
obținută de apreciatul nostru 
arbitru internațional se da- 
torește și exigenței sporite 
cu care este tratat de croni
cari, dar, în același timp, și 
arbitrajelor sub cota nume
lui său din finalul sezonului.

La polul opus al toam
nei, citim : 0 cele mai puține 
partide conduse la centru 
(M. Adam, C. Dinulescn — care 
s-a retras în plină glorie — și 
A. Forwirth, cu cite două apa
riții) 0 cele mai mici medii 
(M. Fediuc media 6.33 din 4 
partide șl T. Balanovici — 6,50 
din 4 partide). Să mai reți
nem că în cele 17 etape nu s-a 
Înregistrat nici o notă de 10 
(s-au acordat 46 calificative 
de 9). *
patru ori nota 5 (T.
— de două ori, FL 
Bărbulescu) și de 
nota 4 (AI. Ioniță și 
primul, debutînd 
dar, spre cinstea 
du-și și obținind doi de 8).

Dincolo de medii, au rămas 
partidele influențate DIRECT 
de arbitri, fie chiar IN STA
BILIREA SCORULUI, fie în 
enervarea unei echipe și scă
derea randamentului. Nu ne 
face plăcere să Ie reamintim, 
dar o facem pentru că... feno
menul nu e nou, semn că toate 
criticile 
rate, că 
continuare 
penaltyuri, 
mai amintim, desigur, că în e- 
tapa a 3-a, la Rm. Vîlcea. T. 
Balanovici n-a acordat un pe
nalty clar oaspeților (Steaua), 
partida Ir.cheindu-se, astfel, 
cu victoria Ia limită a... gazde-

Analiza 
întregul 

sub cota 
trecut 

sfirșitu]

„A", a- 
t unei

Și, 
meciuri 
arbitri, 
puter-

cuprin-

lor ! ]
etapa a 
învinsă 
Petroșai 
scris 
rul 
dar 
nu 
fracțiun 
meciul 
Jiul (el 
trul M. 
un p< 
făcut 
cazul 
partidei, 
fuzată „ 
către 
Figurea? 
rilor" și 
Baia Ms 
sub ar 
novici, 
lui des 
poziție i 
tea ami 
C. Bărb 
tul stuc 
FI. Cent 
nica Ia 
oaspeții 
N-ar fi 
tăcere 
unele a 
că, nu c 
tru est 
colegul 
nie, ch< 
să-1 înci 
de idei, 
noi, rn; 
slabul i 
implicați 
zultatuiu 
șieri : 1
dele A.S 
Universit 
tul stui 
partidele 
sul Vil 
Mare — 
novici, 
Sportul 
in jocul 
F. C. Ol 
Argeș — 
Topan (I 
Ologeanu 
Bacău), . 
— A. S. J 
nica Iași 
de cupă 
rJver.sit.at 
fost și a 
care au , 
că tușieri 
important 
mală a 1 
calificativ 
centru, 
poate fit 
te coleg 
demonstr; 
mai era 1 
tratează 
lor cînd 
omițînd 
mai greu 
fluieri la

d( 
vi 

d 
sa

acordat __ _________
în schimb, ji apărut de 

Balanovici 
Cenea, C. 
două ori 

M. Fedîuc, 
cu stîngul, 

revenin-sa,

presei au fost igno- 
gazdeie sîr.t în 
avantajate prin 

cartonașe etc. Ne

LOTO-PRDNOSPORT INFORMEAZĂ
RA pe Marea Neagră. MARI ȘI 
NUMEROASE CÎȘT1GURI ÎN 
BANI (sume variabile și fixe). 
Biletele de 25 lei au drept de 
cîștig la toate cele 12 extrageri ! 
O formă de participare foarte 
avantajoasă o constituie varian
tele combinate și combinațiile 
„cap de pod“, pe care se pot 
obține suite de cîștiguri la mai 
multe categorii. CONSULTAT! 
PROSPECTUL TRAGERII ȘI .TU- 
CÂȚI DIN VREME NUMERSEE 
PREFERATE I

Acum, 
lor, cînd 
gret că a 
in ultimul 
se pune 
barea : (
Credem 
cauze. P 
gări, de 
„atenții" 
rilor de i 
cauza 
Lipsa de 
in primu 
PERSONA 
prezintă 
a „înflori* 
Acum, t 
cind spii 
niștite, s> 
proces de 
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CARE ESTE ADEVARATA „POLI“?
12. POLITEHNICA TIMIȘOARA 17 7 2 8 15-19 16
• Puncte realizate : 18 (15 acasă + 1 în deplasare).
• Golgeterii echipei : Nedelcu 6 goluri, Anghel 4, Cotec șl 

Dembrovschi — cite 2, Palea 1.
O Jucători folosiți : 20 — DembrovscM, Vlșan și T. Nlcolae 

— cîte 17 meciuri, Moise, A Manea — cîte 16, Serbănoiu 15, 
Cotec, Păltlnișan șl Nedelcu — cîte 14, Anghel 13, Nadu 12, 
Murar și Dumitru — cîte 10, Palea 8, lancu șl Șunda — cîte 7, 
Roșea 6, Vlătănescu 3, Suciu 2, Toma 1.

• Cartonașe roșii : Dumitru (etapa a 3-a).
• Cartonașe galbene : 9 (7 jucători), cele mai multe : A. Ma

nea 3
• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m. ambele transformate 

de Dembrovschi ; a fost sancționată cu 4 penalty-uri : 2 trans
formate, 2 ratate.
• Media notelor echipei : 6,16 (6,44 acasă — 5,88 în deplasare).

Politehnica Timișoara s-a do
vedit In acest tur o echipă pa
radoxală. Pe de o parte, ea 
a eliminat pe Celtic în „Cupa 
cupelor", după ce a efectuat 
un aplaudat turneu în Spania, 
iar pe de altă parte studenții 
timișoreni încheie turul cu un 
minus 2 in „clasamentul ade
vărului", ceea ce nu-i scutește 
de griji pentru primăvară. De
altfel, paradoxurile echipei ti
mișorene pot fi continuate. E- 
chipa înscrie un gol la Glas
gow (după cele cîteva goluri 
înscrise în Spania), dar reu
șește tot un singur gol in toa

IN RETUR, AL NICOLAE ET COMP. SPERĂ SĂ CÎȘTIGE „ Șl... PE PROPRIUL TEREN
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F.C. Olt a fost o excepție 
prin evoluțiile ei contradicto
rii. în timp ce a reușit rezul
tate lăudabile, obținînd 6 pilnc- 
te în jocurile susținute în de
plasare (1—1 cu Progresul 
Vulcan, 1—0 cu „Poli" Timi
șoara și F.C. Baia Mare și 0—0 
cu „U“ Cluj-Napoca), ea a 
pierdut tot atîtea pe teren 
propriu (1—3 cu Corvinul, 0—1 
cu Universitatea Craiova, 1—1 
cu Dinamo și 0—0 cu Chimia 
Rm. Vîlcea). Cum s-ar spune, 
echipa antrenată de Constantin

O ECHIPĂ CARE SE IDENTIFICĂ TOT
14. PROCRESUL-VULCAN 17 7 2 8 25-31 16

© Puncte realizate : 16 (13 acasă + 3 în deplasare).
• Golgeterii echipei : Țevi — 12 goluri, Apostol 5, Marica 2, 

Dragu, Glonț, Mateescu, M. Ionescu, Anghel și Nlgnea — cîte 1.
© Jucători folosiți : 22 — G Sandu. Gh. Ștefan, Anghel și 

Țevi — cîte 17 meciuri, Marica și Apostol — cîte 16, Bulancea, 
Clugarin și Mateescu — cîte 14, Nignea 13, Neculcea șl Fi. Du
mitru — cîte 9, M. Ionescu 8, Chivu șl Dragu — cîte 6, Cristea 
și I. Alexandru — cîte 5, Giron și Tugulean — cîte 4, P. 
Grigore și Glonț — cîte 3, A. Moldovan 1.
• Cartonașe roșii t Ciugarin (etapa a 3-a), Mateescu (etapa a 

12-a).
• Cartonașe galbene : 17 (9 jucători), cele mai multe : M. Io

nescu 5.
0 A beneficiat de o lovitură de la 11 m, ratată de Țevi ; a 

fost sancționată cu 2 penalty-uri : unul transformat, unul ra
tat.

• Media notelor echipei : 6.26
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După disputarea primelor 
cinci etape de campionat, Pro
gresul-Vulcan era considerată, 
de foarte mulți, ca și... ple
cată pe drumul pe care venise 
din Divizia „B“. Un singur 
punct în 450 de minute de joc 
și un golaveraj de 4—14 o si
tuau pe ultimul loc în clasament 
și se părea că acolo sau prin 
preajma „lanternei roșii" va 
rămîne cel puțin pînă la sca
dența toamnei!

A venit, insă, prima victorie 
cu F.C.M. Galați, în etapa a 
Vl-a, și de aici înainte a în
ceput și „schimbarea 1a față" a 
echipei care, așa cum bine 
spunea cineva, se identifica tot 
mai mult nu numai cu numele 
de Progresul, ci și cu acela, a- 
dăugat ulterior, de Vulcan. Dar 
„erupția fotbalistică", a forma
ției din str. dr. Staicovici nu 

te meciurile susținute în de
plasare, în această toamnă !

Care este, deci, adevărata 
Politehnica Timișoara ?

Acceptând ideea că elimi
narea lui Celtic reprezintă o 
performanță peste posibilitățile 
echipei, nu putem fi de acord, 
pe de altă parte, că rezultatele 
din campionat o reprezintă 
efectiv pe „Poli".

Chiar dacă admitem că me
dia de vîrstă este cam ridica
tă, ea situîndu-se peste nivelul 
potențialului de vîrf al unei 
echipe, trebuie să arătăm că 
Politehnica s-a cam lăsat fu

expediată, cu capul, de Mircea 
Foto : V. BAGEAC

%
Ardeleanul (secondat de Florian 
Dumitrescu) „ce a luat pe 
mere, a dat pe pere", Încheind 
turul campionatului la... cota 
zero în „clasamentul adevăru
lui". în privința clasamentului 
general, F.C. Olt se află în 
progres față de acum un an, 
cînd, la finele turului, se afla 
pe locui 16, cu 14 p, față de ac
tualul loc 13, cu 16 p. Este un 
salt de 3 Jocuri in clasament, 
care nu are, totuși, girul unui 
progres vizibil, deși rtndurile 
formației au fost Întregite cu

(6,42 acasă — 6,10 în deplasare).

a venit așa, din senin. Și nici 
nu a avut un caracter trecător. 
Ea este consecința firească și 
de durată a unor măsuri în 
primul rînd de ordin organiza
toric și după aceea pe plan 
instructiv și disciplinar. Con
cret, înaintea etapei a Vl-a s-a 
adoptat o nouă formulă de 
conducere tehnică, apelîndu-se 
la capacitatea profesională și 
la experiența antrenorului e- 
merlt Gh. Popcscu, căruia i 
s-a încredințat responsabilita
tea de consilier coordonator. 
A fost readus, de asemenea, 
lingă Eugen Iordache, antre
norul Petre Moldoveanu și, a- 
lături de cei doi, a reapărut un 
alt fost „progresist". Dumitru 
Baboie, numit ]a echipa de 
„speranțe".

A început, după aceea, ope
rațiunea de „reanimare" a e

rată de propriile rezultate — 
ne gîndim Ia neașteptata cîș- 
tigare a Cupei României și 
la... Celtic, adică două momen
te care au contribuit Ia între
ținerea unui climat de tliforie 
cu implicații asupra randa
mentului echipei in truda de 
zi cu zi.

Și-atunci ?
Jocul Politehnicii este bine 

conturat. El se bazează pe si
guranța pe care l-o oferă în 
apărare triunghiul Șcrbănoiu 
— Păltinișan — Vișan, acesta 
din urmă fiind una din cheile 
sistemului defensiv, lucru vi
zibil mai ales la Glasgow, în 
fața unei echipe cu un poten
țial ofensiv mult superior ad
versarilor din campionatul nos
tru. In linia de mijloc, „Poli" 
se bazează pe „două perechi", 
hai să zicem „ași cu valeți", 
în care rolul „așilor" revine 
lui Dumitru și Dembrovschi, 
iar cel al „valeților" — lui 
Manea și Titi Nicolae. Deși a- 
ceastă simbioză dă unele re
zultate, echipa suferă de cele 
mai multe ori de pe urma dis
criminării de efort care se in
staurează, mai ales în jocurile 
din deplasare (Excepția Cel
tic nu face decît să confirme 
faptul că „așii" sînt piese 
grele și eficiente cu adevărat 

câțiva jucători valoroși, cum 
sînt fundașul Al. Nicolae, sau 
mijlocașii Iovănescu și Leac. 
Dacă Al. Nicolae s-a încadrat 
imediat în jocul echipei, deve
nind omul nr. 1. care insuflă 
încredere întregii fcamații. în 
schimb Iovănescu șT Leac s-au 
adaptat mai greu, ei intrîn- 
du-și „în mină" abia în a doua 
jumătate a turului campiona
tului.

Principalele concluzii des
prinse din jocul echipei F.C. 
Olt ar fi următoarele :

Sub aspect pozitiv : • O bu
nă organizare a jocului în faza 
de apărare, axată pe lansarea 
unor contraatacuri rapide au 
facilitat, în deplasare, obține
rea celor 6 puncte • Capaci
tatea fizică, a echipei a permis 
menținerea unui ritm constant 
bun, ancorarea la efort a ju
cătorilor fiind atuul principal 
al echipei. • Profilarea unei 
concepții de joc, apărută în 
ultima parte a sezonului de 
toamnă.

în privința insuficiențelor : 
• Unele aicte de indisciplină, 
precum și 0 infatuare fără nici 
o acoperire la unii jucători • 
în meciurile susținute pe teren 
propriu, echipa a manifestat o 
slabă organizare a jocului, 
așa cum s-au petrecut lucruri
le, mai ales, în meciurile cu 
Corvinul Hunedoara și Chimia 
Rm. Vîlcea • O inconstanță 

chipei. Mai întîi, au fost pro
movați doi jucători țineri, A- 
lexandru (de la Gloria Bistri
ța) și Marian Ionescu (de la 
Autobuzul), care, în scurt timp, 
au devenit titulari, rezolvi nd 
astfel problema unor posturi 
deficitare. în al doilea rînd, 
au fost aduse substanțiale îm
bunătățiri ideii de joc a echi
pei, urmărindu-se o mai bună 
așezare a jucătorilor în teren, 
in raport cu valoarea, dar și 
cu posibilitățile reale de ex
primare ale fiecăruia în con
textul modului de acțiune co
lectiv. In al treilea rînd, a 
fost întronată o disciplină se
veră și în teren și în afara a- 
cestuia, pe care jucătorii au 
înțeles să o respecte în inte
resul lor.

în acest fel. Progresul-Vul
can, condamnată prematur la 
retrogradare după primele e- 
tape, a devenit o veritabilă re
velație a campionatului, un ad
versar incomod pentru oricare 
echipă, capabilă să Întreacă, 
fără dubii, formații mai valo
roase, ca Steaua, Universita
tea Craiova, Sp. studențesc și 
F.C.M. Brașov. Ceea ce i-a 
permis să anuleze complet pa
sivul pe care îl avea în „cla
samentul adevărului" și să o- 
cupe, în finalul turului, un loc 
mai ferit de dogoarea fier
binte a subsolului.

Echipa Progresul-Vulcan, cu 
numeroase antecedente la activ 
in privința unei existențe efe
mere în prima divizie, știe 
însă că reușita sa din finalul 
acestei toamne nu este sufi-

„POLI" — CELTIC 1—0, cea mai frumoasă amintire din istoria 
de 60 de ani a echipei timișorene... Foto : B. VUIN-Timișoara
în momentul în care intervine 
o motivație specială, adică o 
motivație valabilă pentru Glas
gow, dar nu și pentru... Ga
lați).

în sfîrșit. randamentul ofen
siv scăzut al Politehnicii se 
explică nu doar prin fluctua
țiile rampei de lansare, ci și 
prin inegalitatea vîrfurilor, 
deși cuplul Nedelcu — Anghel 
a marcat 10 din cele 15 goluri 
ale echipei.

Un capitol special merită 
Dumitru, al cărui rol poate și 
trebuie să fie mult mai mare 
în creșterea potențialului gene
ral al echipei.

Dumitru a demonstrat în 

13. F. C. OLT 17 6 4 7 18-23 16
• Puncte realizate : 16 (10 acasă + 6 în deplasare)
• GolgeterU echipei : Pițurcă — 6 goluri, Iamandi 5, Șoarece 

și Prepeliță — cîte 2. Ciobanu. A. Nicolae și P. Petr^ — cîte 
unul.
• Jucători folosiți : 20 — Lică — 17 meciuri, A. Nicolae, Ia

mandi și Ciocioană — cîte 16, A. Mincu, P. Petre, Șoarece șl 
Pițurcă — cîte 15, Iovănescu — 14, Anghel 13, Prepeliță — 11, 
Ciobanu și Leac — cîte 10, Nedea 8, Fl. Dumitrescu și Marti- 
nescu — cîte 6, Badea, Stanciu. Mirea și C. Mincu — cîte 3.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• Cartonașe galbene : 17 (9 itori) ; cele mai multe : A. 

Nicolae, Pițurcă șl P. Petre — cu.c 3.
• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m : una transformată 

(Pițurcă), una ratată (Pițurcă) ; a fost sancționată cu 2 pe- 
nalty-uri, ambele transformate.

• Media notelor echipei : 6.12 (6.22 acasă — 6,02 în deplasare).

individuală cu repercusiuni fi
rești asupra randamentului în
tregii echipe • Tratarea super
ficială a unor sarcini de joc în 
atac și în apărare. Deficitari în 
faza de apărare, îndeosebi Li
că, Pițurcă și A. Mineu, ceea 
ce a făcut ca tot greul să 
cadă pe umerii celor patru 
fundași, din care cauză s-au și 
primit 23 de goluri. în faza 
de atac, Prepeliță, mult prea 
individualist, s-a „remarcat", 
uneori, prin ratări nepermise 
• Lipsa apetitului de gol. Nu 
a existat acea dorință de a so 
șuta la poartă, din toate po
zițiile, mai ales de la distanță, 
ignorîndu-se (din neștiință ?) 
acest procedeu în dauna efica

MAI MULT CU NUMELE

Moment de presiune exercitată de bucureșteni la poarta oaspe
ților. In fotografie, duel pentru balon intre Țevi și Panache.

Fază din meciul Progresul-Vulcan— F.C.M. Brașov.
Foto : V. ONESA

cientă pentru a-i asigura un 
loc stabil printre primele 18 
echipe ale țării. „De aceea, 
spunea, recent, antrenorul P. 
Moldoveanu, continuăm să cre

e duminica, lotul de TI
NERET — SPORTUL STUDEN
ȚESC. După cum se știe, Lotul 
reprezentativ de tineret al Ro
mâniei se află, In prezent, In
tr-un stagiu de pregătire pentru 
turneul sud-american ce urmea
ză a fi efectuat în luna ianuarie 
1981. Antrenamentele tinerilor fot
baliști se desfășoară conform 
planificării făcute, totl compo- 
nenții lotului dovedind seriozi

Spania și la Glasgow că mai 
poate fi un mare conducător 
de joc. El are o clasă cart tre
buie să contribuie mai mult la 
propulsarea echipei. De ase
menea, faptul că Dumitru nu 
figurează cu vreun gol marcat 
în acest tur de campionat tre
buie să-i de de gindit lui și- 
conducerii tehnice. Să sperăm 
Că Dumitru va reflecta la a- 
ceastă situație. Golul marcat în 
Cupă, la Drobeta Turnu-Seve- 
rin (e adevărat, dir. lovitură 
liberă), ar putea fi un imbold 
pentru cel care propulsa ata
cul Stelei cu pasa și cu... 
golul

loan CHIR1LA

cității. într-adevăr, toate cele 
18 goluri marcate de F.C. Olt
— în 17 etape — sînt din in
teriorul suprafeței de pedeapsă 
© Comportarea sub randamen
tul obișnuit a unor jucători de 
bază, ca Lică, A. Mineu. Pi- 
țurcă și Prepeliță.

Desigur, printr-o muncă sus
ținută F.C. Olt va putea anfrla 
discrepanța dintre cele „două 
comportări" din prima parte a 
întrecerii (acasă și în depla
sare). Echipa poate deveni —
— are fără îndoială, această 
capacitate — o divizionară „A" 
redutabilă, capabilă de rezul
tate superioare.

Gheorghe NERTEA

dem în propriile forțe, puse în 
valoare prin muncă și disci
plină. Adică prin ceea ce am 
izbutit și pînă acum".

Mihai IONESCU

tate și multă tragere de inimă 
la solicitările antrenorului Cornel 
Drăgușln. Deși fotbalul nu mai 
ține capul de afiș al săptămînii, 
el aflindu-se în vacantă, iată că 
sîntem anunțați că duminică di
mineața (nu s-a stabilit încă sta
dionul) Lotul de tineret va în- 
tîlni, intr-un meci de verificare, 
divizionara „A“ Sportul studen
țesc.



ÎN RUGBY, DUALITATEA PUTERII
(INTERNATIONAL BOARD- FIR,A.) CONTINUĂ

MECIUL DE TENIS
STEAUA - Ț.S.K.A. MOSCOVA

® „Turneul celor 5“, la 71 de ani de la înființare, ia 
startul la 17 ianuarie ® Cîștigătoarea „Cupei FIRA" se 
va decide la Moscova, la 17 mai, după partida U.R.S.S.

— România
Rugbyul iși desfășoară acti

vitatea în Europa pc două 
fronturi paralele, păstrîndu-se 
dualitatea International Board- 
FIRA. Din primul organism 
tac parte cele patru țări 
britanice (Anglia, Irlanda, Sco
ția, Țara Galilor), lor adăugîn- 
du-ii-se — din 1910 — ca invi
tată, doar Franța dintre națiu
nile continentale, francezilor 
trebuindu-le apoi aproape 70 de 
ani spre a fi admiși ca mem
bri cu drepturi depline în 
Board (1978). De exact șapte 
decenii aceste țări iși dispută 
anual întîietalea în cadrul fai
mosului „Turneu al celor 5“. 
al cărui cadru inimitabil 
transformă fiecare partidă 
într-o adevărată „fiesta" a 
rugbyului.

Al doilea for internațional a 
fost creat sub impuls francez 
pentru a compensa, desigur, 
indiferenta britanică față de 
zbaterea balonului oval pe bă- 
trinul continent. Și iată, acum 
mai bine de două decenii, a 
fost lansată Federația interna
țională de rugby amator, 
(FIRA) la ea aderînd una după 
alta toate țările europene în 
care se joacă rugby, lor alătu- 
rîndu-li-se și țări de pe alte 
continente. în ultimul timp 
prinde tot mai mult cheag așa 
numita „Cupa FIRA", ade
vărat campionat european, a- 
vînd de la început, drept 
„capi de serie" echipele Fran
ței și României. Poziția Fran
ței este explicabilă ; a Româ
niei — măgulitoare. ..rugbyștii 
din Carpați" cîstigîndu-și mai 
ales în ultimii 15—20 de ani o 
mare autoritate printr-un 
mereu mai elaborat și 
rezultate care au stîrnit : 
admirație.

Un meci memorabil pe 
Park, in 1979 (12—13). în 
pania „welshilor", cei mai co
tați printre rugbyștii brita
nici. un altul și mai convingă
tor, poate, pe Lansdowne 
Road, anul acesta (13—13) cu 
redutabila reprezentativă a 
Irlandei, duDă un turneu cu to
tul remarcabil în ..patria trifo
iului". Iată de ce victoria ca
tegorică asupra echinei Fran
ței (15—0), cea mai netă din 
lungul șir al celor 30 de întîl
niri româno-franceze. n-a mai 
mirat pe nimeni. Succesul ..Ia 
zero" asunra 
este cu atît mai răsunător cu 
cit se știe că din 1964. de la un 
anumb meci cu Scoția (0—10),

I joc 
prin 

multă
Arms 
com-

..cocoșilor galici1

rugbyștii francezi nu au mai 
fost în situația jenantă de a nu 
putea înscrie nici măcar un 
singur punct. (Aceasta li s-a în- 
tîmplat pe stadionul Giulești, 
in cadrul meciului cotat drept 
„numărul 1“ în noua ediție a 
Cupei FIRA, pentru că de obi
cei, cine ciștigă în partida di
rectă. dintre cele două forțe 
rugbystice, acela obține 
nai, și victoria in cupa 
peană. Dealtfel, de-a 
gul • anilor, sportivii 
au repurtat succesul în această 
întrecere de trei ori, în- 
fringînd de fiecare dată ,.15-le" 
Franței : 15—14 în 1968 ; 15—10 
în ’71 ; 15—12 în ’76. Acum se 
prefigurează cea de a patra iz- 
bindă... (Nota bene : toate suc
cesele sînt legate de cifra 15, 
care, cum i 
bit de 
noastre !).

Victoria 
Franței se . 
categorică : 
pe terenul acesteia. Deci, 
ximum de puncte și un averaj 
excelent (48—0) fac din echipa 
României favorita nr. 1 a cam
pionatului european, ediția 
1980/81.

Sigur, mai sint partidele din 
aprilie cu Italia și Spania. Cu 
„azzurrii" jucăm la București 
unde, de regulă, ei sînt vulne
rabili, iar spaniolii nu ne-au 
învins încă niciodată. Pre- 
supunînd că nu va fi nici un 
„accident” de parcurs, decisivă 
va fi, finalmente, partida din 
17 mai, de la Moscova, cu rug- 
byșlii sovietici care progre
sează vertiginos de la an la 
an. Mărturie, stă ultimul lor 
meci cu Franța, de la An- 
gouleme : 23—10 pentru gazde, 
dar la pauză sovieticii condu
ceau cu 10—9 ! Italia, a înre
gistrat în fața sovieticilor a 
treia înfringere consecutivă : 
3—4 la Rovigo, și, mergînd în 
urmă, vom afla un 0—9 Ia 
Moscova și un 9—11 la Roma ! 
Ce-am putea adăuga ? Doar 
atît că un fundaș ca Gonianii 
sau o aripă ca Mironov nu se 
găsesc pe toate drumurile. 
Sigur, în partida din mai. pri
ma șansă rămîne de partea 
sportivilor noștri, a căror ex
periență competițională este 
net superioară, noi benefi- 
ciind în plus de opt înaintași 
puternici și mobili (Dinu, 
Munteanu. Bucan, Dumitru, Ca- 
ragea, Murariu, Borș, Stoica, 
pentru a cita doar formula din

în fi- 
euro- 

lun- . 
noștri

se vede, pare deose- 
favorabilă culorilor

„la zero" asupra 
adaugă alteia, și mai 

33—0 cu Polonia 
ma

1930 a fost pentru Ion Constantin (in centrul imaginii) anul marii 
consacrări internaționale. Măiastrele-i lovituri de picior au adus 
multe puncte echipei României, impresionlnd prin precizia lor, 
ceea ce ’ ' ' ' ....................... “a determinat presa britanică si-l numească „Penalty- 

King".
partide) cum puțini 
în lume. Să așteptăm, 

luna mai cînd pentru
ultimele 
se găsesc 
așadar 
rugbyști se numără... punctele.

Turneul celor 5 va lua star
tul la 17 ianuarie (Franța — 
Scoția, la Paris și Țara Galilor 
— Anglia, la Cardiff). După o 
lungă și glorioasă supremație 
galeză, la ultima ediție victo
rioși au fost englezii care au 
beneficiat (și ei !) de o gră
madă de excepție sub impulsul 
admirabilului lor căpitan Will 
Beaumont. Se acordă, in gene
ral, 15-lui’ „Trandafirului” cre
dit în continuare deoarece Țara 
Galilor (care are avantajul de 
a juca cu englezii acasă) răml- 
ne ir. căutarea unor urmași 
valoroși ai faimoșilor Gareth

Edwards și Phill Bennett; pen
tru că Franța nu reușește să-și 
refacă „pack“-ul marelui șlem 
din 1977, în ciuda curajului le
gendar al lui Jean-Pierre Ri
ves ; în fine, fiindcă Irlanda și 
Scoția nu ni se par. deocam
dată, capabile să obțină puncte 
„afară"...

„Loe României !“ — titra
marele ziar britanic The Obser
ver, 
al 
Țara 
tuală 
relansa o competiție veche 
70 de ani, constituind, totodată, 
o nouă trăsătură de unire, 
poate decisivă. între F.I.R.A. 
și Internațional Board.

Dimitrie CALLIMACH1

după excelentul turneu 
rugbyștilor români în 
Galilor — a cărei ever.- 
intrare in Turneu ar 

de

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • în turneul Inter

național masculin de la Madrid, 
echipa Real Madrid a învins cu 
107—73 (48—42) pe Partizan Bel
grad. în altă întâlnire, Cotonifico 
Badalona (Spania) a Întrecut cu 
104—93 (34—55) echipa Sirio Saa
Paulo.

PATINAJ s Disputat in orașul 
norvegian Kongsberg, meciul in
ternațional amical dintre selec
ționatele de patinaj viteză ale 
Norvegiei și Olandei s-a încheia) 
cu scorul de 497,5—413,5 p în fa
voarea gazdelor. In concursul 
feminin, campioana olimpică Eva 
Jensen (Norvegia) a terminat în
vingătoare In două probe : 1500 
m — 2:16,41 și 5000 m — 8:14,06. 
Proba masculină de 500 m a fosl 
cîștigată de norvegianul FrodS 
Roenning, cu timpul de 38,86. • 
La Richmond s-au încheiat cam
pionatele de patinaj artistic ale 
Marii Britanii. In proba indivi
duală masculină, victoria a re
venit lui Christopher Horwath, 
iar în cea feminină pe primul 
loc s-a situat Kareen Wood. Pro
ba de perechi a fost ciștigată de 
cuplul R. Daw — S. Garland.

POLO • Turneul internațional 
de polo de la Barcelona s-a în
cheiat cu victoria selecționatei 
Iugoslaviei — 6 p, urmată de C.N. 
Montjuich (Spania) — 4 p și • 
selecționată a Spaniei — 2 p.

ȘAH • După desfășurarea a 
6 runde. în campionatul euro
pean pentru juniori mici, care 
se desfășoară în orașul olandez 
Groningen conduce Akesson (Su
edia) cu 6 puncte, urmat de An
drianov (U.R.S.S.). Danailov 
(Bulgaria) și Karoly (Ungaria) 
cu cite 4'/j puncte. In runda a
6- a, Akesson a cîștigat la fran
cezul Marc Leski.

TENIS • La Adelaide (Austra
lia) a luat sfîrșit meciul dintre 
o selecționată mondială și o e- 
chlpă reprezentînd America, vic
toria revenind primei cu 4—1. 
Cehoslovacul Ivan Lendl l-a în
trecut cu 6—1, 6—2 pe america
nul Peter Fleming. Punctul echi
pei americane a fost realizat de 
Vitas Gerulaitis, învingător cu
7— 5, 7—5 în meciul cu Paul
McNamee. • Turneul pentru ju
niori „Orange Bowl” a continuat 
la Miami Beach (Florida) cu 
optimile de finală : Perkis (Is
rael) — Perez (Uruguay) 6—2, 
7—6; Ichl (Japonia) — Anger• '

7—6 ; Tous (Spa- 
(Canada) 

; Arguello (Argentina) 
(Anglia) 6—2, 7—6 ;
(Suedia) — Korita 

7—6, 6—5 ; Aguillera
— Cotard (Franța) 6—0,

(S.U.A.) 7—5,
nia) — Wostenholme 
6—4, 7—5
— Shaw 
Nystroem
(S.U.A.) 
(Spania) ______ _______
6— 1 ; Castellan (Argentina) 
Bottazzi (Italia) 6—1, 6—4 ; 
(Spania) •
7— 6, 6—3.

■ Wilander (Suedia) 
în finalele juniorilor 

mici (pînă la 16 ani), la mascu
lin, Kures (S.U.A.) l-a învins cu 
7—6, 6—4 pe Brown (S.U.A.). iar 
la feminin Barbara Brablett 
(S.U.A.) â cîștigat cu 6—4. 7—6 
jocul cu Helena Sukova (Ceho
slovacia).

SE APROPIE „EL
La Montevideo a fost prezen

tat trofeul competiției interna
ționale de fotbal „Mundialito", 
care va începe pe 30 decembrie 
și se va desfășura pînă la 10 
ianuarie în Uruguay. „Cupa de 
Aur" măsoară 50 de cm înăl
țime si reprezintă șase stîlpi 
care susțin o sferă. Trofeul va 
rămîne în proprietatea selecțio
natei cîștigătoare a turneului.

Mîine urmează să plece la 
Montevideo selecționata R. F. 
Germania, care va participa la 
micul campionat mondial „El 
Mundialito", unde printre com
petitoare se află fostele echipe 
campioane ale lumii (Uruguay, 
Argentina, Brazilia, Italia). în 
vederea acestei competiții, an
trenorul vest-german Jupp Der- 
wali a alcătuit lotul care va 
evolua în Uruguay. Din lot fac 
parte : Schumacher șl IînmeJ 
(portari), Dietz, Forster, Han
nes, Kaltz, Niedermayer (fun
dași), Bonhof, Briegel, Drem- 
mler, Magath, II. Muller, Wota- 
wa (mijlocași), Allgovver, K. 
Allots, Borchers, Hrubesch, 
Rummenigge. După cum se

MUNDIALITO'
vede, Rainer Bonhof reapare 
în lot. In urma jocului exce
lent prestat ir« Cupa U.E.F.A.

Reamintim că primul joc al 
formației vest-germane va avea 
loc la 1 ianuarie cu Argentina, 
iar apoi, la 7 ianuarie, va evo
lua în compania selecționatei 
Braziliei (meciurile din grupă).

Se cuvine de asemenea să 
menționăm că în afara forma
țiilor mai sus citate, va parti
cipa și reprezentativa Olandei. 
Ea înlocuiește echipa Angliei,

Un grup de tenismani ai clu
bului bucureștean Steaua a sus
ținut două meciuri amicale, la 
Moscova, cu jucători al clubului 
Ț.S.K.A. Cele două formații 
șl-au Împărțit victoriile : 4—3 șl 
3—4. Cel mal eficace dintre te- 
nismanli români a fost Țiței, în
vingător In ambele zile. De ase
menea, au jucat bine Mancaș, 
Leonte șl Pavel, victorioase au 
fost și perechile ’
Mancaș—Pavel.

® Astăzi, de 
dispută, in sala 
probelor de simplu și dublu 
competiției „Memorialul 
Viziru”.

Mancaș—Țiței șl

la ora 9,30 se 
Steaua, finalele 

ale 
Marin

in „finala candidaților"
u

IlilUNtn A ClȘTIGAT
PARTIDA A l-a

ROMA, 23 (Agcrpres). — Par
tida a patra dintre Viktor Korci- 
noi șl Robert Ilubner, care Iși 
dispută la Merano (Italia) finala 
turneului candidaților la titlul 
mondial de șah s-a întrerupt la 
mutarea a 42-a. La reluare, s-au 
jucat încă 9 mutări, după care 
Hiibner a obținut victoria. Scorul 
meciului este acum 2*/t—l‘/i in 
favoarea acestuia.

JOE LOUIS DIN NOU
INTERNAT ÎN SPITAL

HOUSTON, 25 (Agerprcs). — 
Fostul campion mondial de 
box la categoria grea, celeb-il 
Joe Louis, in vîrstă de 66 > i 
ani, se află de mai multe z.ie 
internat intr-un spital din o- 
rașul Houston, unde i s-a am
plasat un stimulator cardiac. 
„Mitraliera din Detroit" cum a 
fO3t denumit Joe Louis, care 
și-a apărat de 25 de ori cen
tura de campion al lumii, este 
suferind de inimă de aproape 6 
ani, iar starea sa financiară 
este precară.

Fotbai
I’merwUewv
care a refuzat să participe la 
competiție pentru a nu produce 
perturbări in desfășurar t 
campionatului englez. Lr.n 
Italiei va pleca luni.

Meciul de deschidere este 
programat la 30 decembrie: 
Uruguay — Olanda.

CONTROL ANTIDOPING IN ELVEȚIA
Federația elvețiană de fotbal 

a hotărit ca odată cu începerea 
returului campionatului în li
gile I și II să se efectueze con
troale antidoping. Potrivit aces-

tei dispoziții, după fiecare meci, 
cite doi jucători din fiecare for
mație vor îi supuși 
men antidoping.

ȘTIRI, REZULTATE
• La Hong Kong, în preli

minariile C.M.. echipa R. P. 
Chineze a învins cu 3—0 (2—0) 
selecționata Macao. în altă 
partidă, contînd pentru aceeași 
competiție echipa Hong Kong 
a terminat la egalitate : 1—1

unui exa-

Singapore, 
va susține 

două
(0—0) cu formația
• Echipa Boliviei 

în cursul lunii viitoare, 
întîlniri amicale în compania 
selecționatei Cehoslovaciei. Me
ciurile vor avea loc în zilele 
de 25 și 27 ianuarie la Lima.

• ,.MASTERS“-UL FEMININ al aces
tui final de sezon, care urmează să se 
desfășoare între 7 și 12 ianuarie, la 
Washington, va avea cea mai scăzută 
medie de vîrstă din istoria acestei com
petiții. Dintre cele 8 concurente, care se 

vor întrece pentru cununa Marelui Pre
miu — la start aflîndu-se din nou și ju- 
cătoarea româncă Virginia Ruzici, con
sacrată printre cele mai bune din lume 
— patru au vînsta sub 19 ani : Hana 
Mandlikova, Tracy Austin. Andrea Jae
ger și Pan Shriver. Se va impune „noul 
val" și prin valoarea de ansamblu ? • 
REPREZENTANȚII SPORTULUI CHI
NEZ se afirmă pe planuri diverse ale a- 
renei internaționale, în acest, sfîrșit de 
an. După jucătorii de tenis de masă — 
adevărați deschizători de pîrtie — au 
urmat gimnaștii (la concursul feminin 
de Ia Wembley. Zhou Xiaoiing a împăr
țit primul loc cu reputata noastră spor
tivă Emilia Eberle), șahiștii (în turneul 
de la Novi Sad, jucătoarea Liu Silan 
reușește să se mențină pe primul plan 

*într-o companie foarte valoroasă) și, 
iată, acum, foarte tinerii jucători de te
nis afiați în S.U.A., la „Sunshine Cup“ 
• RUGBY CONTRA RUGBY în Franța, 

sau, mai exact spus, XV contra XIII, 
pentru că, încălcîndu-se acordul stabilit 
cu ani în urmă între conducerile celor 
două foruri, un jucător al... fratelui mai 
mic (internaționalul Jean-Marc Bourret) 
a fost racolat de fratele mai mare. Și în

timp ce acuzele șî scuzele curg dintr-o 
tabără în alta, iar președintele federa
ției de rugby în XV, Albert Ferrase, de
clară că va accepta orice transfer al ju
cătorilor de rugby în XIII, J. M. Bourret 
debutează sub culorile noului său club, 
U.S.A.P., înscriind două spectaculoase 
încercări. Un transfer, deci care se 
justifică... • CEI 90 000 DE SPECTA-

TORI prezenți pe stadionul Nou Camp, 
la meciul amical dintre C.F. Barcelona 
și o selecționată internațională, manifes
tare organizată, prin tradiție, anual, In 
beneficiul UNICEF, au văzut mari ve
dete (Pantelici, Pezzey, Bonhof, Platini, 
Rummenigge, Chinaglia, Blohin, Migueli. 
Olmo, Schuster, Simonsen, Quini), o 
partidă spectaculoasă (5 goluri) dar și 
o neașteptată eliminare de pe teren a 
căpitanului selecționatei, care nu era 
nimeni altul decît celebrul Cruyff ! De
oarece a protestat la un gol înscris de 
Rummenigge, dar anulat de arbitrul spa
niol Miguel Perez, acesta din urmă l-a

arătat lui Cruyff cartonașul roșu. Chiar 
și intr-un asemenea meci, desfășurat 
sub semnul binefacerii ! • VLADIMIR 
SALNIKOV, PERFORMERUL J.O. DE 
VARA, se simte și în timpul iernii în... 
apele Iui, triplul campion olimpic de înot 
fiind unul dintre artizanii victoriei e- 
chipei masculine sovietice la „Cupa 
Europei", desfășurată recent în bazinul 
de 25 m de la Antibes. • A.Z. 67 HORS 
CONCOURS, așa s-ar putea caracteriza 
evoluția echipei olandeze de fotbal în 
campionat unde, în cele 15 partide, a în
registrat 14 victorii și un egal, înscriind 
51 de goluri și primind doar 13, adică 
cel mai productiv atac, cea mai sigură 
apărare, precum și golgeterul turului — 
Weizl. Ceea ce le-a permis lui Kist, 
Hovenkamp, Peters, Arntz și coechipie
rilor lor să conducă distanțat in cam
pionat. Nu mai miră pe nimeni că A.Z. 
67 este calificată în „sferturile" Cupei 
U.E.F.A. și că șapte dintre jucătorii a- 
cestui club au fost selecționați de Jan 
Zwartkruis în reprezentativa Olandei 
pentru „Mundialito" (30 decembrie — 10 
ianuarie la Montevideo) • SA NU UI
TĂM, TOTUȘI, IARNA. Mare surpriză la 
ultima „coborîre" a anului, contînd pen
tru „Cupa Mondială" feminină : învin
gătoare la Altenmark, cehoslovaca Jana 
Soltysova, primul asemenea succes al 
unei schioare alpine din estul Europei.

Paul SLAVESCU
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