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Realizările prezentului - chezășia succeselor viitoare

CONTINUA DEZVOLTARE A ACTIVITATII DE MASA,
REZULTAT AL CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII

La cumpăna 
cincinale, 
celorlalte 
ta te, 
patria 
bilanț 
potrivă 
lor din 
zășia 1

dintre două 
asemenea tuturor 

domenii de activi- 
sportivă din 
prezintă un 

generind deo- 
împliniri-

mișcarea
noastră 
rodnic,

i satisfacția
i ultimii cinci ani și che- 
realizărilor viitoare,

rii sportiva pe perioada 
1976—4980, adoptat de Comi
tetul Politie Executiv al C.C. 
al P. C. R., au dinamizat pu
ternic activitatea sportivă de 
masă șl de performanță, au 
mobilizat energiile creatoare 
ale maselor, ale sportivilor, an
trenorilor tehnicienilor, ale

Participări la activități sportive de masă - in procente

mișcarea sportivă activau 
9 265 de asociații sportive, Pînă 
în acest an numărul asociații
lor a crescut la 14 675. Impor
tante sporuri s-au Înregis
trat și în ceea ce privește În
vățarea 
tulul șl 
Dacă In 
au fost 
șl,

de către copii a tno- 
patinajulul (schiului). 

1975 asemenea cursuri 
frecventate de 181 754 

. . respectiv 14 778 de copii, in 
anul 1979 (cifrele pe 1980 nu 
stat definitivate), s-a ajuns 
393 648 șl, respectiv,' 326 836 
copii. Spectaculoase stat

Ia 
de 
si

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)

16 REPREZENTATIVE DE HANDBAL 
ÎȘI DISPUTĂ

MON0IAL UNIVERSITAR
16 reprezentative masculine 

studențești de handbal se ali
niază mîine la startul unei noi 
ediții a Campionatului mondial 
universitar. Intre ele șl selec
ționata României, care se pre
zintă in calitate de Învingă
toare a ultimelor trei ediții.

Repartizate în 4 grupe, cele 
16 formații iși vor disputa șan
sele ta faza preliminară între 
28 și 30 decembrie, primele 
două clasate urmind să evo
lueze ta semifinalele progra
mate la 1 și 2 ianuarie 1981. 
Finalele au loc la 4 ianuarie, 
la Paris.

Favoritele grupelor sint: Un
garia și Franță (grupa A), 
U.R.S.S. și japonia (grupa B). 
Iugoslavia șl Spania (grupa C), 
România Jt K. F, 
(grupa D).

Germania 
, In semifinala A 

(meciurile se vor dfepuita ta 
Angers și Nantes) se vor ca
lifica primele două clasate din 
grupele A șl B, iar In semi
finala B (Besanțon șl Dijon) ede 
din grupele C și D. în această 
fază contează rezultatele din
tre echipele calificate din a- 
ceeași grupă. în ordinea clasa
mentului grupelor semifinale, 
vor juca în finala locurilorl—2 
cîșHgătoarele grupelor, ta fi
nala locurilor 3—4, forma țiîta 
clasate pe locurile 2 5.a.m.d.

Programul reprezentativei stu
dențești a României este ur
mătorul : 28 decembrie, la
Strasbourg, ca Belgia ; 29 de-

ȘTIINȚA BACĂU ÎNVINGE, LA BUCUREȘTI 
PE FLACĂRA ROȘIE IN CAMPIONATUL

cembrie. ta Colmar. es Lsrxgj 
30 decemhrie, la Mulhouse. «■ 
R, F. Germania. PresupuniZM 
c& pronosticurile noastre m 
vor confirma, handbaliștil ro
mâni vor evalua ta semifinal# 
B (Besențon și Dljon), urmind 
sâ InHInească setecționateU» 
Iugoslaviei și Spaniei. FireștA, 
ei vor fi prezenți, la 4 Ianua
rie, in finalele de ta Paria.

Echipa de handbal a Româ
niei se află de joi la amlazM 
ta Frânta Lotul este alcătui) 
din Alexandru Buligaa (PoiV 
tehnica 
lonescu

Claudta
București)

Dumitra
Timișoara), 
(Dinamo

— portari. Marian
(Steaua), Iosif Boroș (H. Q. 
Mtaa.ur 
Votaea
Mare), VasHc Stingă (Steaua), 
Klaus Haberprwsch _ (H _ C- 
Mtaaur 
țăniță
(Dtaamo București) 
ITangea (Dinamo 
Alexandru FOlker ( 
Timișoara), 
(Știința Bacău), Gh. Dumitra 
(Universitatea Craiova) șl 
Mircea Grabovschi (Dinam» 
București). Recordmanul selec
ționărilor în echipa naționali
— dintre oei 14 universitari — 
este Cezar Drăgăniță cu 130 da

Baia Mare).
(II. C. Mtaaur Bas»

Măricei

Bala Mare), Cezar Dră- 
(Steaua). Comei Durăm 

), Olimpia 
București), 

(Politehnica 
Neculai Vasilca

coordonatele stabilite de Con
gresul al Xll-lea al partidului, 

în cincinalul pe care îl 
încheiem ta curtad, în sui
ta t-X-lor mai rodnici 15 ani 
din perioada construcției socia
liste și din întreaga istorie a 
României, mișcarea sportivă a 
fost puternic propulsată de 
două mari momente decisive 
pentru dezvoltarea ei : lan
sarea marii competiții poli
sportive naționale „Daciada" 
și adoptarea primului program 
de dezvoltare, care integrează 
educația fizică și sportul de 
masă și de performanță în pla
nificarea generală a dezvoltă
rii impetuoase, mereu ascen
dente, a României pe drumul 
construirii societății socialis
te multilateral dezvoltate si 
înaintării spre comunism.

Expresie a gtndirii creatoare, 
novatoare a tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU secre
tarul general al partidului, pre
ședintele tării, „Daciada", ca și 
Programul dezvoltării mișcă-

tuturor celor ce muncesc ta a- 
cest domeniu de mare impor
tanță sociala.

în ceea ce privește educația 
fizică, sportul și turismul de 
masă, care își aduc o deose
bită contribuție la creșterea 
unor generații multilateral 
dezvoltate, pregătite pentru 
muncă și viață, la menținerea 
și întărirea sănătății și puterii 
de muncă a cetățenilor, la pe
trecerea in mod plăcut șl util 
a timpului liber, statisticile a- 
testă o devoltare fără prece
dent. Așa, de pildă, de la 
5 412 043 de participanți la În
treceri sportive de masă în 
anul 1975, s-a ajuns la 8 938 688 
la finele anului 1979 și se es
timează la circa 9 500 000 de 
participări în acest an, ceea ce 
înseamnă o creștere de 76 la 
sută. Dacă în anul 1975 gim
nastica la locul de muncă era 
practicată de 331 627 de oameni 
al muncii, în anul 1980 numă
rul s-a dublat, a]ungtndu-se 
la circa 880 000. In anul 1975 ta

Vineri după-amiază, ta sala 
Ciulești a avut loc partida 
feminină de volei dintre echi
pele Flacăra roșie București și 
Știința Bacău din etapa a 

IX-a a Diviziei _A“. Timp de o 
oră și 50 de minute am asistat 
la un joc plăcut, cu numeroa
se faze de volei autentic. Pri
mul set s-a disputat in nota de 
superioritate evidentă a stu
dentelor. Setul secund a a- 
vut același început, dar ele
vele antrenorului Chiriță 
joacă din ce ta ce mai exact, 
cu Marta Marinescu omni
prezentă, egalează la 6 și 
termină victorioase, pentru ca 
ta setul următor pe teren să 
existe parcă o singură echipă 
— Flacăra roșie —, studentele 
fiind deseori... simple spec
tatoare. în setul patru, bă- 
căuancele conduc de la înce
put, sîrvt egalate la 11, dar nu 
cedează 
meciului 
După pauza 
părea că 
reșteană a 
mort, conduce 
terenului cu 
este egalată

inițiativa și scorul 
devine egal : 1—2.

regulamentară se 
formația 
depășit 

la 
8—4.
la 

care, debusolată, 
opri pe studente să obțină un

bucu- 
punctul 

schimbarea 
dar apoi 

12. după 
nu poate

Rfndurl despre un adevârat sportiv: !0N bIriAdeanu

„NU AM FĂCUT 0 FAPTA EXTRAORDINARA, 
LUPTATCI

IN FINALA OLIMPICA..."

Atacul Luciei Ettz 
(12) a de pi fit blo
cajul ridicat de 
studentele Mioara 
Bistriceanu (3) 
Elena Cordun (2).

Stirșit de decembrie. La Ba
cul de iarnă, de la complexul 
„23 August" din Capitală, i-am 
regăsit pe toți marii cam
pioni din „flotila de aur". La 
prima vedere, 
știut despre ce 
nu-i cunoaștem 
Simionov, Dîba, 
Zafiu, am fi zis 
printre halterofili.
erau ridicate de brațe vin joase, 
de zeci, de sute de ori. Doar 
apele învolburate, lovite puter
nic de padele și pagae, te a- 
duceau în atmosfera oamenilor 
de pe ape...

Printre el l-am căutat pe 
Ion Birlădeanu. Nu fără aju
toare, l-am descoperit culcat 
pe un aparat, unde lucra cu 
o bară, cu zeci de kilograme 
în discurile ei. Mai tîrziu, a- 
cest băiat vînjos, croit parcă 
din dalta unui iscusit sculptor, 
cu fața mereu zîmbitoare, a- 
vea să ne arate palmele sale

dacă n-am ti 
e vorba, dacă 
pe Patzaichin, 
Eșeanu sau 
că ne aflăm.

Greutățile

mari, aspre, cu bătături, 
puternice ca o menghină care, 
„doar într-o zi, la un antre
nament obișnuit, nu de vîrf — 
cum ne spunea fostul 
campion Aurel Vemescu, 
antrenor 
jumătate* 
cele aproape 
cute ia bac, 
Cat 
ml

dai

maire 
azi 

ridică trei tone și 
Ce am văzut in 

două ore petre- 
pentru mine, a- 
printre fotbaliști, 
fantastic.

mai mult
s-a părut
...Antrenamentul s-a termi- 
După un duș binevenit, 

civil", lingă mine stă Ion
nat. 
„în 
Birlădeanu. Cum spuneam, fi
zic excelent (avea să mi-o con
firme mai tîrziu prin două date 
semnificative : 1,87 m înălțime 
și 87 kg „ca la carte", cum 
s-ar spune). Nu uit finala o- 
limpică, dar îi voi spune mai 
tîrziu de ce l-am ales pentru 
reportajul meu. L-am rugat 
mai întîi să ne spună cum a 
ajuns ta lumea caiacului. „Și
retul trecea pe la mine, pe a-

(Continuare In pao a 4-a)

Foto :
Ion MIHAICA

Hristache NAUM
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meritat succes cu 3—2 (8, —11, 
—1, 11, 13), cu mențiuni spe
ciale pentru Monica Moise, Va
leria Maier și Kate Tcacenco. 
De la gazde am remarcat pe 
Georgeta Zaharia, Daniela Dră- 
ghici și Georgeta Lungu.

Arbitrii V. Tiled (Craiova) și 
Al. Dragomir (Buc.) au condus, 
în general, bine o partidă deo
sebit de spectaculoasă.

Mihail VESA

casă, căci comuna natală. Cos- 
mești, din județul Galați, se 
află pe malul lui. Copil fiind, 
mă aruncam mereu in apele 
nu de puține ori învolburate. 
Intr-o zi, aveam doar 14 ani, 
m-am apucat să fac o barcă 
din scinduri și cu ea am plecat 
pe apă. Padele îmi erau două 
plăci de placaj, bătute in cite 
o șipcă. De sport adevărat 
m-am apucat la Galați la clu
bul sportiv școlar, în 1976, cînd 
eram la școala profesională. 
Am rămas acolo 6—7 luni, de

unde ara fost adus la Steaua, 
la recomandările primului an
trenor, Gheorghe Găiățeanu. 
La cel dinții concurs din Bucu
rești, am ieșit pe locul 7, din 
8... Nu lăsasem o impresie 
cine știe ce. Sezonul se încheia 
și ra-am înapoiat acasă. Am 
luat de la București un caiac 
adevărat și l-am dus la Cos- 
meștii mei, cu vagonul de co-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

A FOST DEFINITIVAT
LOTUL NAȚIONAL 

BOXDE
Biroul F.R. Box a stabilit lo

tul național care va începe pre
gătirile în vederea participării la 
competițiile internaționale dei- 
nul viitor. Iată alcătuirea 
lotului : SEMIMUSCĂ : V.
Baes, V. Ciobanu, D. Neagoe ; 
MUSCA : C. Gheorghișor. P. 
Morea, C. Tițoiu ; COCOȘ : D. 
Cipere, N. Mîțol ; PANĂ : T. 
Cercel, D. Stănclulescu. I. San
du ; SEMIUȘOARA : V. Ioa
na, FI. Stan. FI. Tîrcomnicu, T. 
Cucu ; UȘOARA : P. Căpri- 
ceanu, D. Iile, C. Hajnal ; SE- 
MIMIJLOCIE : C. Ghindă-
• «.vou, T. Roșu, M. Niculescu, M. 
fiiubotaru ; MIJLOCIE MICA i 
M. Ouatu, Gh. Plăeșu ; MIJ
LOCIE : V. Silaghi, M. Popa, 
Gh. Butnaru, N. Rădan ; SE
MIGREA : G. Donici, I. Cir- - 
lan, P. Bornescu ; GREA : I. 
Cemat, V. Vrînceanu, T. Plr- 
jol. Colectivul de antrenori 
este format din : D. Gheor
ghiu (coordonator), I. Dumitru, 
AL Năstac, Gh. Iliuță și C. 
Drăghici.

RUGBYȘTII Of IĂ DINAMO - 
TURNEU ÎN FRANȚA<

Echipă de rugby Dinamo 
București, lidera campionatu
lui, va întreprinde la începutul 
lunii februarie a acului viitor 
un turneu de trei jocuri ta 
Franța, urmînd să întîlneaa- 
că, în ordine. Selecționata re
gională din Clermon-Ferrand 
(la 1 februarie, Ia Prioude). 
Selecționata Auvergne (4 fe
bruarie, Montlucon) și Selecțio
nata poliției franceze (8 febru
arie, Roim).
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UN NOU SUCCES
AL FOTOGRAFIEI SPORTIVE

ROMANEȘTI
Fotoreporterul nostru Aurel Dragoș Neagu, printre cei selecționați 

ia al VI-lea Salon Internațional „FOTOSPORT ’80“
în Spania a avut loc cel 

de al VI-lea Salon interna
țional de fotografie sportivă 
„FOTOSPORT 80". Ca și 
precedentele, el s-a bucu
rat de un deosebit interes 
din partea profesioniștilor 
fotografiei sportive, nu mai 
puțin de 845 de fotorepor-

Dumitrescu la aflarea ver
dictului in partida cu Pavel 
Nedelcea), realizatorul el 
fiind fotoreporterul nostru 
AUREL DRAGOȘ NEAGU. 
Fotografia a fost publicată 
și in albumul Salonului in
ternațional „FOTOSPORT 
’80”. I

S-a încheiat turul Diviziei ,,A“ de popice

AURUL BAIA MARE SI GLORIA BUCUREȘTI AU TERMINAT I 
NEÎNVINSE SEZONUL DE TOAMNĂ

E

/

Odată cu disputarea ultimei 
partide restante din campionatul 
Dlvizei „A" de popice (Aurul 
Baia Mare — Electromureș Tg. 
Mureș 5045—1895 p.d. — masculin, 
seria Nord) s-a Încheiat turul 
competiției. Principalele perfor
mere ale sezonului au fost forma
țiile masculine Aurul Baia Mare 
■1 Gloria București, echipe care, 
m cele nouă etape, n-au cunos
cut tnfringerea. Aurul se situ
ează tn fruntea seriei Nord cu 9 
victorii, tar Gloria tn seria Sud, 
eu opt meciuri clștigate șl un 
jee egal (la Galați, cu Construc
torul). Acestea stat cele mai bune 
competitoare ale campionatului 
masculin, Gloria deținătoarea tit
lului pe 1980, iar Aurul — festa 
campioană.

In campionatul feminin, ta spe
cial ta seria Sud, s-a dat o luptă 
interesantă pentru 
mentului, la care 
nu mai puțin 
nare, reușind să 
pe primul loc tocmai echipa cu 
șansele, teoretic, cele mai mici : 
Voința Galați, fără nume sonore 
ta formație. dar cu jucătoare 
foarte ambițioase. In seria Nord, 
cîștlgătoarea „Cupei campionilor 
europeni" șl multipla campioană 
a țării Voința Tg Mureș a fost 
întrecută... la potou de către Vo
ința Timișoara, echipă bine co
tată șl ea ta ultimul timp, cu un 
joc mal mult ta deplasare. cu
un plus de popice doborîte pe
arene neutre (11627 față de cele 
9552 ale Voinței Tg. Mureș) timl-

șefia clasa- 
au participat 

de cinci divizio- 
termine turul

■    <iL.     ■IMIIHIMMI—MW llll'fl HIIWHP■MWIMIMW------------------

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE 
CELOR MAI MICI HOCHEIȘTI

teri, din 35 de țări ale lu
mii (intre care U.R.S.S., 
S.U.A., India, R. D. Ger
mană, Anglia, Argentina, 
Brazilia, Columbia. Franța, 
Japonia, Chile), prezentîn- 
du-se cu 2 376 de lucrări. 
Un juriu exigent a selecțio
nat 171 de fotografii, reali
zate de 161 de fotoreporteri, 
care au fost expuse r 
prestigios Salon 
țional.

Din România au 
mise 116 lucrări de 
de fotoreporteri. A
lecționată o singură 
gine, cea pe care v-o 
zentăm (o adevărată 
zic de bucurie a lui

fost fri
că tre 56 
fost BC- 

ima- 
yi pre- 
explo-
Aurel

Acesta este un nou suc
ces notabil al maestrului 
sportului la tir, actua
lul fotoreporter al ziaru
lui „Sportul". Aurel Dragoș 
Neagu este — ne face o 
deosebită plăcere s-o afir
măm — un virtuoz al apa
ratului de fotografiat. Fin 
cunoscător aii sportului, ti 
reușește să surprindă 
peliculă momentele cele mal 
semnificative ale disputei, 
clipele de mare intensitate, 
Imaginile care atestă fru
musețea indescriptibilă a 
sportului. Apreciat adesea, 
Aurel Dragoș Neagu cuce
rește — 
Juriilor

pe

iată — și sufragiile 
internaționale.

în cursul săptămînii trecute, 
patinoarul artificial din Sucea
va * găzduit jocurile primului 
tar al campionaulul republi
can al celor mal mici hoche- 
fejti (vtrstă maximă 12 ani I), 
dotat “ ” ' ' "

Este 
tal că 
te 12 
multe 
care nu cu mult timp In ur
mă hocheiul era necunoscut ti
nerilor sportivi. Mai mult Ae- 
elt aiit. rfteva din aceste for
mați! (Petrolul Ploiești, CI. sp. 
pc. Suceava), precum șl echipa 
mieilor școlari din comuna CiUi. 
mani (Jud. Harghita) au lăsat 
• bună impresie.

Iată rezultatele tarului pre- 
Mmirtar : Steaua — Petrolul 
»—8, "
■P.
Bp. 
«P- 
•P- 
■P- 
fC. ---------
pionierilor Săcele 9—7, CI. sp. 
șc. Viitorul CIuj-Napoca — Casa 
Pionierilor Săcele 0—5. Petro
lul — Șc. gen. Ciumani 1—20, 
CL sp. șc. nr. 2 București — 
Casa Pionierilor Săcele 10—4, CL .. -
sp.
Sf. 
CI. 
CI. 
a. 
CL 
gen. Clumant 
O. sp.

cu „Cupa Speranțelor", 
de seos în evidență fap
ta Întreceri au luat par- 
echipe (număr record !), 
dintre ele din centre In

____ Steaua —
I, Șc. gem ■ Ciumani
pc. Sf. Gheorghe 33—0, 
țc. nr. 2 Galați —

țc. Tg. Secuieesc 42—0, 
șc. Liceul M. Ciuc — 
șc. Suceava 11—1, CL. 
Triumf București — Casa

CI.
CI. 
CI. 
Ci. 
d. 
&p.

sip. nr. 2 București — CI. 
țc. Triumf 3—6, CL sp. șc.. 
Gheorghe — Steaua 6—21, 
sp. șc. Liceul M. Ciuc — 
sp. șc. Tg. Secuiesc 31—0, 
sp. țc. Liceul M. Ciuc — 
sp. șc. nr. 2 Galați 8—0, Șc.

— Steaua 7—4 
_ ____ șc. Viitorul duj-Na- 
poca — CL sp. șc. nr. 2 Bucu
rești 3—0, CL sp. șc. Tg. Se
cuiesc — CI. sp. șc. Suceava 
6—23. Petrolul — O!, sp. șc. Sf. 
Gheorghe 7—4, 
Triumf București — Casa Pio
nierilor Săcele 7—2. Ca urmare 
a acestor rezultate cele două

OL cp. 9C.

RINDURI DESPRE UN ADEVARAT SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

letărie. Se uitau oamenii, co
piii, ca Ia altă aia, iar tata, 
muncitor la fabrica de cheres
tea, imi spunea : „Cum o să 
te duci, Ioane, la București 7 
Cine te ține pe tine acolo, ca 
să mergi cu drăcia asta 7 I Dar 
am plecat la Steaua. în 
primul titlu de campion 
neret, cum a obținut și 
meu, Emil, aflat și el, 
an, la București, Apoi, 
campion balcanic, marea 
rie in fața lui Diba, campionul 
olimpic din 1976, dublul cam
pion mondial din 1977".

La 22 de ani, Ion Bîrlădeanu 
ore un palmares impresionant, 
cu titluri naționale, balcanice, 
mondiale, dar pentru el cea 
mai mare performanță e cea 
obținută in 1979, vicecampion 
mondial la simplu. Locul 2 du
pă marele Helm, pe care, de 
cițiva ani .nimeni nu-1 bate. 
„In 1978 l-am condus 950 m. 
La Olimpiada de Ia Moscova, 
dacă nu mă îmbolnăveam, cred 
eă-I învingeam".

...Aici am vrut să ajungem, 
Ion Bîrlădeanu. Noi cunoaș
tem cazul. Știi că ai făcut o 
faptă extraordinară, un ade
vărat act de bravură sportivă 7 
„Nu știu. Dacă intr-adevăr am 
făcut-o, am făcut-o pentru că 
iubesc sportul, pentru că do
resc să fac ceva, pentru mine 
ți pentru țară. Pe podiumul de 
premiere am urcat înlr-un tre
ning alb, cu tricolor, pe care 
scria, cu litere mari, ROMA- 

aecst 
pentru 
(și au 
de ca- 

ade-

1977, 
la ti-

fratele 
de un

1978, 
victo-

vărat sportiv, despre care unii 
au spus că „lucrează ca un 
nebun", deși e un moldovean 
blajin, mereu zîmbitor, căruia 
îl place și muzica, ți dansul, 
și electrotehnica ; care învață, 
care a devenit ofițer, dar că
ruia nu-i e rușine să-și arate 
palmele bătătorite. „Am fost 
un ambițios de mic. Cînd cu 
barca de scindări, m-a bătut 

cum 
boală.

tata, dar n-am cedat, 
n-am cedat nici după 
1980 îl începusem extraordinar, 
Ciștigasem Balcaniada, multe 
regate. Aproape tot. Tot, pînă 
am plecat în Ungaria. în iu
nie. în avion am simțit o du
rere după urechi. Apoi s-a 
umflat. Medicii au stabilit (știu 
șl termenul medical) : paroti- 
dită acută. Oreionul din copi
lărie. Se zice că l-am luat de 
undeva. Eram doborit. Mă gîn- 
deam la Olimpiadă, visul fie
cărui sportiv. Au urmat trei 
zile de febră (și spectator la 
concurs, ciștigat de Diba), două 
săptămini 
medicii au 
tămină in 
n-ăm mai 
se apropia, 
mine totul 
unii. Pentru mine nu. Am re
luat antrenamentele. Greu. For
țele îmi erau slăbite. E o po
veste intreagă. Am plecat, to
tuși Ia 
al lui 
Geantă 
caiac 
șanse 
4, cu

de izolare. Apoi, 
decis : încă o săp- 

„carantînă". Dar 
rezistat Olimpiada 
După unii, pentru 

era pierdut Pentru

partener 
caiac 2, iar 

să tragă la 
că are 

Ia caiac 
înainte de

de
ir

NIA". Să reluăm puțin 
episod, pentru cititori, 
tinerii care pot desluși 
de Învățat) din ea forța 
racier, patriotismul unui

Moscova, ea 
Giura, 1a 

trebuia 
1. Socotind 
mai mari 

o oră 
start, el a renunțat Ia simplu. 
Am fugit la start. Unii credeau 
că nu voi apuca nici finala. 
Dar după serii, eram sigur de 
calificare. Am făcut o cursă 
tactică. Știam că nn mă pot

bate cu primii trei favoriți 
la cap la cap. Am rămas 
nrma lor, am așteptat momen
tul lor critic, am atacat. Eram 
aproape de „argint", dar pe 
ultimii 50 de metri mi s-a blo
cat brațul. Am terminat pe 2. 
Bronzul olimpie. Pentru mine 
era o mare victorie. victoria 
luptei cu boală, cu mine în
sumi, chiar cu scepticii. Sper 
să vină ziua aceea cînd voi fi 
primul în lume, la simplu. 
Poate în iunie, în Anglia. Ca 
și la Moscova, finala campio
natelor mondiale va avea 
la 1 august, in ziua- mea 
naștere, cînd voi împlini 
de ani".

Privește ceasul. Simt că 
grăbește. Nu ocolește adevărul. 
„Mă așteaptă soția (run. — 
Georgeta Andrei, canotoare, lo
cul IV la C.M. de la Bled). 
Ne-am mutat in casă nonă și 
trebuie să dau o fugă la depo
zitul de mobilă. Ultimele retu
șuri în apartament. Peste eî- 
teva luni vom avea și un copiL 
Cu ce se ajunge mai repede 
in Drumul Taberei 7“

Timpul pentru un mare spor
tiv e riguros planificat. Mai 
ales pentru ambițiosul Ion Bir- 
lădeanu, secretarul organizației 
U.T.C. de la secția de caiac- 
canoe Steaua cel care vrea să 
ajungă acolo sus, unde a fost Diba - ■ ....
prea 
Helm.
I-am 
Mi-am amintit și de cuvintele 
lui Aurel Vernescu : „Ambi
țios 7 Mult prea ambițios ! Păi 
dacă nici boala nu l-a ținut 
lingă pat ? ! îmi place cum lu
crează. Pe Bîrlădeann nu tre
buie să-1 supraveghez!. Să-l 
spui doar ce are de făcut".

1OC 
de
23

Be

și unde „tronează" de 
mult timp imbatabilul 

Și cred că va reuși, 
văzut palmele bătătorite.

grupe valorice se prezintă ast
fel :

Șc. gen. 
Liceul M. 
2 Galați, 
Steaua, CL sp. șc. nr. 2 Bucu
rești — prima serie valorică.

Petrolul Ploiești, Casa Pio
nierilor Săcele, CI. sp. șc. Sf. 
Gheorghe, Ci. sp. șc. Tg. Se
cuiesc, Ci. sp. șc. Suceava. CI. 
sp. șe. Viitorul Cluj-Napoca

în aceste două grupe valo
rice s-au disputat primele 
jocuri, in prima grupă, remar- 
cindu-se CI. sp. șc. Ciumani, CI. 
sp. șe. Liceul M. Ciuc, CI. sp. 
șc. nr 2 Galați și In a doua 
grupă Petrolul Ploiești, Casa 
Pionierilor Săcele și CI. sp. șc. 
Suceava — formații cu mutte 
elemente talentate.

întrecerea pentru „Cupa Spe
ranțelor” va continua In luna 
Ianuarie.

Ciumani, CI. sp. șc. 
Ciuc, CI. sp. șc nr. 
CI. sp. sc. Triumf,

șorencele s-au instalat pe primul 
loc în clasament.

Noile promovată in Divizie, cu 
excepția Olimpiei București (m) 
au terminat turul campionatului 
pe locuri. periferice în clasamen
te, acumulînd 2 sau maximum 4 
puncte. Excepție, fără nici un 
punct, în seria Sud, face Ceta
tea Giurgiu (f) care. însă, și-a 
jucat toate meciurile „afară", 
deoarece nici acum nu și-a ame
najat arena la cotele regulamen
tare.

Iată clasamentele celor patru 
serii, după încheierea turului 
campionatului :

FEMININ —
VOINȚA Gl. 
Gloria Buc. 
Petrolul Băicoi 
Laromet Buc. 
Voința Buc. 
Metrom 
Voința 
Olimpia 
Carpați 
Cetatea
FEMININ — 1

VOINȚA Tim. 
Voința Tg. M. 
Electrom. Tg. M. 
Hidromec. Bv. 
C.S.M. Reșița 
Voința Oradea 
Constr. Gherla 
U.T. Arad 
Voința Craiova 
Voința Cj.-N.

MASCULIN —
GLORIA Buc. 
Voința Buc. 
Chimpex C-ța 
Rulmentul Bv

L
2. 
>.
4.
5.
6
7. 
>.
3.

13.

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3.

10.

I
I
I
I

ProL

ASTA/I Șl MIINE, III
deCampionatele Diviziei „A" 

volei programează, astăzi 
mîine, cîteva partide echilibra
te. In seria I feminină se de
tașează jocul dintre Maratex 
Baia Mare ți Flacăra roșie 
București, băimărencele fiind 
dornice să ofere propriilor su
porteri un rezultat favorabil 
in compania unui adversar va
loros. în seria a Il-a, lide
rul clasamentului, C.S.U. Ga
lați, in deplasare, va avea o 
misiune nu tocmai ușoară in 
partida cu Rapid programată 
duminică în sala Giuleștl, de 
la ora 10, iar campioanele vor 
primi vizita studentelor din 
Bacău, tot duminică, ta aceeași 
oră, In sala Dinamo.

în Întrecerea masculină, as
tăzi In sala Dinamo, lncepînd 
de la ora 17, se va disputa 
meciul Dinamo — Rapid, din 
seria I, in care feroviarii vor 
să 
ce 
iar 
ta 
tida ■ 
dintre 
și C.S.M.
gramul complet al etapei a 
VIII-a este următorul : FEMI
NIN, seria 1 : Dinamo — Ști
ința Bacău. Maratex — Flacăra 
roșie, Chimpex Constanța — 
Univ. Buc. ; seria a Il-a : „U“

confirme forma din ce In 
mai bună in care se află, 
mîine, In sala Olimpia, de 
ora 10, va avea loc par- 

foarte echilibrată — 
Calculatorul București 

Delta Tulcea. Pro-

It1

Andrei Leonte clștigă 
MEMORIALUL MARIN VIZIRU111

în sala Steaua din Capitală 
a luat sfîrșit turneul de tenis 
„Memorialul Marin Viziru". în 
finala probei de simplu : An
drei Leonte — Mihai Sovar 
2—6. 6—1, 6—2, iar in cea de 
dublu : M. Șovar, Răzvan Con- 
stantinescu — Pavel Ovidiu, 
Jean Dobrescu 6—4, 7—6.

Brașov 
Ploiești
Buc. 
Sinaia 
Giurgiu

seria Sud
z
3
3
3
3
4
4

3 7
3 6
9 6
3 6
3 6
3 5
3 5
3 3
3 1
3 0

seria Nord
3 8 0 1

. 3 8 0 1
3 6 0 3

5
4
4
4
3

9316 
11795 
11671
9407
9178 

11556
9405
8997 
8942 

13298

14
12
12
12
12
10
10

4
2
0

I
I
I

4
5
5
5
6
7

11627
9552 

11705
9112 

11350
9449
9164 

13363
9061
9077

L
2.
3.
4. ________
3. Carpați Sinaia
6. Olimpia Buc.
7. Constr. Galați
8. C.F.R. Constanța 
3. Flacăra Bv. /

Rafinorul PI.
MASCULIN — 

AURUL B M. 
Met. Hunedoara 
Electro. Tg. M. 
Voința Tg. M. 
Jiul Petrlla 
Chimica Tlrn. 
Prog. Oradea 
Tehnoutilaj Od. 
C.F.R. Tim. 
Victoria Tim.

10.

1.
2.
3.
4.
5.
8.
7.
8.
9

10.

3
3
3
3
9
9 2
9 1
seria Sud
3
3
9
9
3
9
3
9
9
*

seria
*
3
9
9
9
9
3
9
9
9

8
7
6
5
5
5
4
2
1
1

9 
7
7
5
4
4
4
2
2
1

0
0
0
0
0
0
8
0 
0
0

s

0
2
2
4
5
5
5
7
7
8

13943 
13510 
19519 
24595 
23753 
19529 
14723 
23913 
28047 
53348

d
25185 
19187 
14833 
20176 
29095 
24392 
19789 
29557 
19240 
18933

16 
16 
12
10

5
8
8
6
4
2

17
14
12
10
10
10

9
4
2
2

18 
14
14
10

8
8
8
4
4
2

DIVIZIA „Â“ DE VOLEI
Chij-Napoca — Farul Constan
ța, Univ. Craiova — Penicilina 
Iași, Rapid — C.S.U. Galați. 
MASCULIN, seria I : Calcula
torul — Delta Tulcea, Dinamo 
— Rapid. Univ. Craiova — 
Traotorul Brașov ; seria a Il-a: 
Viitorul Bacău — Steaua. Ex
plorări Baia Mare — C.S.U. 
Galați. (Partida Silvani® ijim- 
leu
s-a 
tel 
tru

Silvaniei — Poli. 
desfășurat in cursul aces- 

săptăimtni. Scor : 3—0 pen- 
SÎlvante). M. V.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Șl
Intr-i 

Ștefan 
al F.R. 
In cad 
lor fed 
liste, v 
lement 
anume, 
ționare; 
cest eh 
asupra 
Covaci, 
Nu atît 
pele lș 
men tar> 
supraaț 
porții, 
jucător 
alte lir 
mult p 
sttnd 1 
mult k 
reținere 
litate 'i 
multă 
fața pi 
este di 
cuparej 
balonul 
chiar n 
colțul 
partea 
mingile 
în trec 
înscrise 
extremi 
clalitati 
așa-zisi 
FHoti, 
Suru, ’ 
Copil, 
mim d 
adăugal 
expedie 
nai a li 
deținut, 
„secret 
doi dlr 
nătățlre 
numai 
prin ] 
mente, 
tul fos 
Tătaru, 
C.C A., 
în urrr 
mea ai 
cîțlva : 
fan Do 
pe vrei 
d ament 
mare r 
puteam 
calității 
unei e: 
la dîșt! 
proflL* *. 
stingă, 
eoni ct 
l-am 
atttea 
nlclodai 
lurl, tu 
aproape

S5

CONTINUA DEZVOLTARE A ACTI
(Urmare din pag. 1)

progresele Înregistrate in tu
rismul de masă, care prezintă 
următorul tablou de partici
pări anuale : 1975 — 4 378 429 ; 
1976 — 4 761 726 ; 1977 —
5 163 295 ; 1978 — 5 177 112 ; 1979 
— 5 454 215.

Toate aceste cifre, atestind 
dezvoltarea tn ritm susținut 
a activității sportive de masă 
de la orașe și sate, la care ar 
trebui adăugate multe «alte
le (Complexul „Sport și sănă
tate", gimnastica de Învio
rare in școli, cămine școlare șl 
de nefamiliști ș.a., ca și acti
vitățile sportive și turistice 
practicate in cadrul familiei 
sau al unor grupuri mici, necu
prinse In statistică) se oglin
desc tn starea 
populației de 
In creșterea 
îmbolnăviri. în 
vigoarea fizică 
sporirea

Această 
re a activității de educație fi
zică, sport și turism de masă 
ișl are Izvoarele în eforturile

de sănătate a 
toate vîrstele, 
rezistentei la 

robustețea și 
__ și psihică, în 

capacității de muncă, 
marcantă dezvolta-

pe cari 
fac p< 
baze 
mai bo 
nios, i 
rii, ca 
re, an 
exprim 
dezvolt 
materij 
rnenilo:
> Ou 
conștiii 
de făci 
zică, s 
masă i 
neret, 
intr-o 
sistema 
vă pă: 
hotăriti 
portant 
conc' 
dom_5 
cit și
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Ap DEPUS BULETINELE ?

lubUoril atractivului 
con- 

decembrle 
bun 

ti- 
că- 
ob- 
mai 

marilor 
Prono- 
va ta- 

ciștlguri

Pentru 
sistem de Joc Pronosport, 
cursul de 
1980, constituie 
prilej de mari 
nele acestui an, 
ruia numeroși participanți au 
ținut satisfacții dintre cele 
frumoase ! Așadar, lista 
clstlguri la concursurile 
sport din anul 1980 se 
cheia mîine, cînd marile 
în AUTOTURISME ȘI BANI pot 
răsplăti din nou pe cel mai 
inspirați participanți. Desigur, 
printre aceștia vâ puteți nu
măra șl dv., cu condiția de a

depune de astăzi buletinele, 
gențiile Loto-Pronosport, vă 
teaptă pentru a vă încerca 
dv. șansele 1

A- 
aș-

mîine, 28 
un nou șl 

succese la 
în cursul

ClȘTIGURILE TRAGERI! „LOTO 
2* DIN 21 DECEMBRIE 1980

Categoria 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism „Dacia 1300" ; Cat. 
2 : 7,50 ■••variante a 9.361 lei ; cat.

22,25 a 3.155 lei ; Cat. 4 : 86,50 
-- - • - ------- J00

3 :
a >12 lei ; cat. 5 : 
îef ; Cat 6 :--------

REPORT LA
208 lei.

Autoturismul 
fost ciștigat 
ERNO GARAI, 
Gheorghe — Covasna.

263,25 a
2.025,25 a 100 lei.

CATEGORIA 1 3

a
participantul

Si,

„Dacia 1300' 
de 
din orașul



erezolvale) intre două sezoane

TURNEE DE SALĂ?
’ DE ACORD, 

DAR CU UN

CE A DISPĂRUT
SCOR PRECIS... MARELE ADVERSAR? RATĂRILE...

DIN UNGHI ÎNCHIS?
irezentat de 
vicepreședinte 
me tehnice — 
ril antrenori- 
île țâri socia- 
ibordat un e- 
importanță și 
rea și perfec- 
i poartă**. A- 
31icatii majore 
arăta Ștefan 

mare regres ! 
tai toate eehi- 
măsuri' supli

tă în apărare, 
>na din fața 

din cauza 
ca și din 

ă exagerat de 
de șut. Așa 

a s-a restrâns 
teama de șut, 

dînd posibi- 
tnlăture, fără 

rfJricolul din 
. Intr-adevăr, 
.ia! rară preo- 
de a expedia 

hi de 45°, sau 
.•xemplu, de la 
16 m — spre 
(ii, acole unde 
'eu de apărat, 
goluri au fost 
îea poziții, de 

făcut ® ape
la poartă din 

nort*. Dobay, 
Turcuș, Șipoș, 
loldoveanu, V. 
ab, ca să nu- 
intsre d, au 

lor tehnic șl 
lui pe diago- 
1 adverse. Au 
da un anume 
il nt-1 ver da 
explică îmbu- 

rbcedeu tehnic 
prin muncă, 

la antrena- 
iai întil cuvîn- 
'țlonal Nlcolae 
togă a echipe! 

două decenii 
că ta vremea 
lansa să-I am, 
trenor pe Ște- 
•xtremă stingă 
simțit că ran- 
fi mult mal 

igă, post unde 
•rifle din plin 

indispensabile 
>oa șl șutul de 
*, am fost re- 
.. Jnga aripă 
IU-ml-se tri- 
are, deși nu 
put, mi-a adus 
N-aș fl ajuna 
hez atftea go- 
ighiuri închise, 
, poate, dacă

nu acordam acestui procedeu o 
deosebita atenție. In afară de lu
crul specific postului meu în ca
drul " ' ’ * A
neam 
teren 
șutul 
care, —
deci in condiții apropiate de joc
— și cu Voinescu sau Toma al
ternativ în poartă, cu care rămî- 
neam împreună pînă se însera. 
Constat că trasul la poartă de 
astăzi al jucătorilor noștri, deși nu 
le displace, îl utilizează 
din poziții convenabile, 
parcă de răspunederea 
din poziție laterală.
este că dacă nu lucrezi în condi
ții de joc, cu un fundaș alături, 
care să te stânjenească tot tim
pul, măcar să mimeze tentativa 
de deposedare, este imposibil 
să-ți iasă ceva cu... 6—7 fundași 
In față...**.

Un alt jucător care a îneîntat 
tribunele cu fentele', driblingurile 
și golurile marcate din poziții 
foarte grele a fost Petre Moldo- 
veanu, predecesorul lui Nlcolae 
Tătaru la C.C.A., astăzi antrenor 
al echipei Progresul-Vulcan. Să-i 
ascultăm părerea : „Ca să-ți în
sușești un procedeu tehnic cu un 
asemenea grad de dificultate, tre
buie să începi — sau să reîncepi!
— totul de la zero. Eram încă 
junior cînd exersam ore în șir 
lovirea mingii cu exteriorul, în- 
ceptnd cu executarea cornerelor

• mutînd apoi balonul, metru 
cu metru, pînă la colțul careului 
de 16 m, de unde ținteam colțul 
lung al porții. Oricîte mutații se 
vor produce în fotbal, șutul din 
unghi va rămîne în prim-planul 
eficacității. Odată lovită cu exte
riorul, mingea prinde o traiecto
rie cu efect și devine mult mal 
greu de apărat. De ce este a- 
proape abandonat acest procedeu? 
Pentru că, pe de o parte nu i 
se acordă importanța cuvenită 
în antrenamente, iar, pe de altă 
parte, pentru că jucătorii noștri 
gtndesc prea puțin în joc**.

Iată motive în plus care justi
fică pledoaria în favoarea... șu
tului din unghi. Așa cum remar
ca șl reputatul tehnician Celoman 
Braun-Bogdan, prezent, la cei 
peste 70 de ani ai săi, șl la a- 
ceastă consfătuire, „primii vlno- 
vațl de abandonarea acestui atît 
de eficient procedeu tehnic rint 
ANTRENORII echipelor noastre 
care, în ultima vreme, nu mal 
acordă Importanța cuvenită .— în 
cadrul ședințelor de Instruire — 
șutului la poartă, si mai cu sea
mă șutului din unghi închis. A 
venit vremea ca. el să-șl revizu
iască radical metodele de antre
nament*.

fiecărui antrenament, rămî- 
suplimentar ore întregi pe 
și exersam de sute de ori 
din unghi, numai din miș- 
cu Vasiie Zavoda in față —-

numai 
fugind 
șutului 

Adevărul

„Mă bucur mult că Sticla 
Arieșul Turda a ajuns să 
bată iar divizionare „A" iD 
Cupă. De ce ? In 1962, cind 
a cîștigat finala cu Rapid, 
fundașul stingă, Pantea, 
era jucătorul meu. Acum, 
un alt copil al meu, Sipoș, 
a marcat un gol In partida 
cu F. C. Baia Mare și a ju
cat bine cu Sportul studen
țesc..."

Cuvintele acestea rosti
te recent, aparțin lui 
Traian Popa, unul dintre 
antrenorii cu ADEVĂRAT 
PASIONAȚI, preocupați me
reu de căutarea, descoperi
rea și îndrumarea unor ve
ritabile talente. Iar un ul

tim si... actual argument 
in sprijinul antrenorului 
vîlcean îl constituie „Cupa 
30 Decembrie", competiție 
ajunsă la a 10-a ediție, ea 
și prima întrecere de mini- 
fotbal organizată în noua 
Sală a sporturilor (28 de
cembrie — 9 ianuarie), la 
care vor participa echipe 
din Pitești, Cugir și Rm. 
Vilcea. Indiscutabil, sînt 
demne de toată lauda stră
daniile acestui om. Dar
am fost tentati o clipă să 
considerăm că organiza
rea unor astfel de competi
ții (exemple mai stnt) de
vin... un scop în sine. Ace

Cind derulezi în minte ce 
impresii ți-au rămas din jocu
rile Jiului, ai destule motive 
de satisfacție. Ți-aduci aminte 
de .,numerele Giuchici", apă- 
rînd uneori în prim-planurile 
unei etape, de cotele bune a- 
tinse în meciuri în afara Pe
troșanilor — la Hunedoara sau 
Pitești, la București — în fața 
Spoitului studențesc. Dar cînd 
iei clasamentul și vezi acest 
loc 15, cu nici un punct cu
les în deplasare, cu un gol
averaj negativ, nu prea știi ce 
să mai crezi. Care să fie ex
plicația contrastului dintre im
presii și cifrele reci și inapela- 
bile ? I-am pus această între
bare lui Petre Libardi. un om 
care se confundă aproape cu 
Jiul. Ani și ani jucătorul nr. 
1 al „alb-negrilor“. un fel de 
port-drapel al formației, apoi 
o vreme președintele clubului 
și. din startul actualului cam
pionat, antrenor principal al 
echipei căreia i-a dăruit cei 
mai frumoși ani de sportiv 
activ; ..Ratările, ratările și Iar 
ratările, iată prima și marea 
explicație a locului nostru mo
dest în clasament. Am făcut 
multe partide bune în depla
sare. după părerea mea am 
reușit jocuri mai valoroase în 
afara stadionului nostru. în a- 
ceastă categorie trec partida 
de la Hunedoara, în primul 
rînd, apoi pe cea de la Bucu
rești, ou Sportul studențesc și, 
in fine, jocul de la Pitești. In 
toatte trei am fost învinși. Am 
ratat inadmisibil si incredibil, 
înregistrările noastre arată că.

Portarul Cavai — una din piesele de bază ale formației din Pe
troșani — respinge, boxind mingea, unul dintre atacurile jucăto
rilor bucureșteni. (Fază din meciul Sportul studențesc — Jiul 

2—1).
numai in aceste întîlniri am 
avut 12 situații clare de mar
care. Ce să mai vorbim de ra
tările de pe teren propriu !" 
Să fie oare integral, aceasta, 
motivarea unui plasament in 
zona inferioară a clasamentu
lui ? Nu, firește că nu. Să a- 
dăugăm că Jiul a continuat 
acțiunea de refacere a lotului, 
declanșată atît de amplu in 
trecutele sezoane. In operațiu
nea de închegare a unei for
mații echilibrate, tot antreno
rul P. Libardi socotește că 
s-au cîștigat două „piese" u- 
tile : Giuchici — care se pare 
că și-a găsit teren propice de 
exprimare în Valea Jiului — 
șl Neagu, un fotbalist mult 
mai puțin cunoscut, dar plin

Gheorghe NERTEA

lași antrenor 
conchis, însă, 
convingător :

vilcean a 
sincer și 
„întrecerile

acestea de minlfotbal sini
75. JIUL 16 6 1 9 22-23 13

pentru mine un excelent 
prilej de descoperire a unor 
copii inzestrați, pe care să-I 
aduc apoi la centrul de pre
gătire".

Exact ceea ce trebuie fă
cut peste tot unde au loc 
competițiile minifotbalistice 
din această perioadă de 
timp. Adică, acum, în 
VACANȚA COPIILOR, cînd, 
Intr-adevăr, e vremea cea 
mai bună pentru căutarea 
marilor talente. Accentuăm 
— CĂUTĂRII ACESTORA. 
Nu așteptării lor — că 
doar-doar vor veni — 
la poarta stadionului ! Ca 
fat povestea aceea cu para 
mălălață...

Lourențiu DUMITRESCU

• Puncte realizate : 13 (13 acasă + 0 In deplasare).
• Golgeterii echipei : Giuchi-cl — 8 goluri, Sălăjan 5, Șumu-

lanschi 4, Varga 2, Stoichiță șl Bed6 — cite 1, Tulpan (F. C. 
Argeș) — autogol

• Jucători folosiți : 20 — Stoica, Șumulanschi și Sălăjan — 
cîte 16 meciuri, Stoichiță 15, Cavai, Mușat și VasiHu — cîte 14, 
Varga și Giuchici — cîte 13, Mlculescu, P. Grigore și Bedo — 
ctle 11, Neagu 10, Vînătoru 9, S. Popa 7, S. Rusu 6, Enescu și 
Sebestyen — cîte 4, Bogheanu 3, R. Rusu 1.
• Cartonașe roșii : Miculescu și P. Grigore (etapa a 5-a), 

Mușat (etapa a 9-a).
• Cartonașe galbene î 16 (9 jucători) ; cele mai multe : Va- 

sil'iu și Giuchici. — cîte 3.
• A beneficiat de o lovitură de la 11 m, transformată de 

Varga ; a fost sancționată cu 5 penaltyuri, toate transformate.
0 Media notelor echipei : 6,26 (6,52 acasă — 6,00 în deplasare)

de calități, pentru rolul de ..li
bero". Să subliniem, deci, că 
noul conducător tehnic (dealt
fel în perfectă cunoștință de 
cauză) continuă reconstrucția 
echipei (dovada — numărul de 
jucători utilizați : 20) și asta 
comportă încă riscuri, pași gre
șiți, rezolvări de semne de în
trebare. Sigur este că Jiul — 
în ciuda neproductivității in 
partidele din deplasare — a 
jucat un fotbal superior pre
cedentului campionat, un fotbal 
de atac, plăcut și spectaculos. 
Așa cum stă bine unei echipe 
antrenată de un fost (apreciat) 
mijlocaș și inspirată în teren 
de un înaintaș inventiv, chiar 
strălucitor în zilele faste, cînd 
șarjele sale devin momente de 
îneîntare pentru tribune.

O plăcută partitură căreia ii 
lipsește încă condiția perfor
manței. a materializării cîști- 
gurilor calitative înregistrate 
in ultima perioadă de timp. 
Condiția reflectării acestui rea
lism în joc și cu efecte pe 
tabela de marcaj o reprezintă 
omogenizarea formației, stăru
ința în titularizarea jucătorilor 
de talent si perspectivă și mai 
multă străduință în direcția cea 
mai deficitară — precizia la fi
nalizare. defect care a grevat 
atît de mult evoluția din tur 
a Jiului.

Eftimie 1ONESCU

0 SINGURĂ ALTERNATIVĂ: ÎNAINTE!

DE MASĂ
și statul le 

girarea unei 
sportive tot 

tizată armo- 
teritoriul ță- 

erea simtitoa- 
calitătil vieții, 
nul rînd prin 
ului de trai 
:ural al oa-

împlîniri, cu 
ai sînt multe 
xa educația fi- 

turismul de 
te întregul ti- 
amenll muncii 
permanentă, și 
tarea sporti- 
noul cincinal 
plinească îm- 
1 trasate de 

atît în 
utw de masă.

• performantă.

I. HEGHEDUȘ - CAMPION DE ȘAH ÂL CAPITALEI
In sala asociației sportive 

„Calculatorul" s-au încheiat 
întrecerile campionatului de 
șah al Capitalei. La actua
la ediție au luat parte 66 de 
concurenți, printre care s-au 
numărat 14 maeștri și 30 
candidați de maeștri. S-a jucat 
sistem elvețian, pe distanța 
a 10 runde.

După o dispută intere
santă, foarte animată, victo
ria a revenit tînărulul maestru 
Iuliu Hegheduș, în vîrstă de 23 
de ani, de profesie electronist, 
membru al secției de șah Cal
culatorul I.I.R.U.C. El a acu
mulat 8 puncte, fiind și sin
gurul concurent neînvins. Un 
frumos succes repurtează 
proaspătul maestru Gheorgbe 
Candea (Centrocoop), clasat pe 
locul II cu 7% p, care a pres
tat un Joc sigur, pierzînd doar 
o singură partidă, la învingă
tor. Același număr de punc
te, dar cu un coeficient Bu-

choltz inferior, au acumulat 
Marian Miluț (Calculatorul) și 
Gheorghe Găburici (LO.R.), 
care îndeplinește și nota 
principală de maestru. Au 
urmat in clasament : Dan Mi
lan: (Vulcan), Șerban Teodo- 
rescu (Locomotiva) Dan, Ne- 
gureanu (Calculatorul) 7 p, 
Dan Bondoc (Vulcan), Iulius 
Armaș (Politehnica), Nicolae 
Ivan (Mecanică fină). Sorin 
Glurumia (Politehnica), Gheor
ghe Pitplnie (Mecanică fină) 
6*A p etc.

Am sugera Comisiei muni
cipale de șah ca pe viitor să 
caute date mai potrivite de 
programare a întrecerii, ast
fel ca ia ea să poată participa 
cei mai buni jucători bucu- 
reșteni, mari maeștri, maeștri 
internaționali. Pregătindu-se 
pentru apropiata finală a 
campionatului național (din 
ianuarie), ei n-au luat, bineîn
țeles, startul (V. Ch.)

previzibilă, la capitolul Înde
plinirii unor sarcini precise, 
care reduc, fatalmente, din 
bucuria jocului ;

4) o anume fetișizare a ideii 
de joc, care a făcut ca echipa, 
în frunte cu antrenorul, să ur
mărească doar perfectionarea 
schemei, respingind ideea că u- 
nele echipe au și „depistat" 
cheia formulei de joc, venind 
și cu mijloacele de contraca
rare.

JUCAT NUMERELE PREFERATE ? 
ito-Pronosport, împodobite sărbătorește, vă așteaptă pînă miercuri 31 decem

brie, inclusiv, pentru a vă încerca și dv. șansele !

ACĂ POATE CIȘTIGA ! 
e „Dacia 1300“ șl ,„Sko- 

j R. S. Cehoslovacă sau
>e Marea Neagră
e de bani (variabile și

TRAGEREA EXTRAORDINARA

LOTO
a REVELIONULUI

TEHNICĂ AVANTAJOA- 
■ageri In 3 faze, cu un 
de numere !
? LA ACEASTA TRA- 
ȘANSA de SATISFAC-

■ J DV., UN CADOU PLĂ- 
IU CEI DRAGI ! Consul
tul tragerii și procurați 
biletele, pentru a evita 
din ultimele ore de vin-

M atribuie clștlourl In,
BANI. 

AUTOTURISME 
$1 EXCURSII

O, tempora... Era pe vremea cind F.C. Baia Mare cîștiga cu 3—0 
meciul cu Progresul-Vulcan in Capitală, chiar dacă Terheș fi 
Roznai (în stingă) sint in inferioritate numerică față de „albii" 
bucureșteni Foto : V. BAGEAC

Acum doi ani, la 15 decem
brie, în cadrul retrospectivei 
echipelor din Divizia .,A“, 
F. C. Baia Mare a fost atri
buită aceluiași cronicar. în ca
seta tehnică a comentariului 
se scria :

17 10 1 6 18—16 21 puncte
Diferența față de linia de bi

lanț actuală e foarte mare .
De asemenea, media notelor 

echipei. Acum doi ani, 6.67 a- 
casă și (mal ales) 6,69 in de
plasare !

Ce scria cronicarul acum doi 
ani — la 15 decembrie — la 
terminarea unui tur in care 
F. C. Baia Mare impresionase 
prin calitatea jocului, prin spi
rit ofensiv și prin sudura co
lectivă, atît tehnică, cit și psi
hică 7 Să reproducem :

„F. C. Baia Mare, rod al unul 
remarcabil efort de creație CU
PRINDE ȘI GERMENII UNOR 
PRIMEJDII. Intîi de toate, sti
lul el de joc presupune o înlăn
țuire perfectă, ceea ce este des
tul de greu in cadrul unei for
mații vii. (Visul Iul Mateianu, ca 
orice vis, are e doză de utopie. 
In măsura In care se bazează 
mereu pe cei 11 jucători per- 
fecțl moralmente). De asemenea, 
tensiunea pe care o creează an
trenorul tn jurul echipei tale 
presupune solicitări necontenite, 
mal ales In plan psihic. A fost 
suficient ca „anonimii bălmăreni" 
să fie poftiți pe Ia loturi, pen
tru ca ei să cocheteze Imediat 
cn ideea că nu SPIRITUT. CO
LECTIV, reacția tn lanț, au fă-

cut posibil saltul acestei echipe. 
Aceasta a fost principala cauză 
a celor patru infrlngeri conse
cutive, fără să omitem supraso
licitarea psiho-fizică a unei e- 
chipe obligată să joace mereu 
după o partitură dificilă, pe caro 
ea Însăși și-a scris-o. In sfirșit, 
F. C. Baia Mare duce lipsa unui 
om de gol capabil să depășească, 
prin intuiție, pînă și partitura".

Astăzi, după doi ani, F. C. 
Baia Mare CONFIRMĂ TEME
RILE atunci, enunțate. Scăde
rea echipei, pînă fa un nivel 
care îngrijorează, are la bază, 
după toate probabilitățile :

1) uzura. întrevăzută :
2) automulțumirea unor ju

cători care ..s-au văzut vede
te" prea repede ;

3) o anume saturație, iarăși

*
In momentul de 

care îl trăiește. 
Mare are obligația 
înainte, iar Mateianu are da
toria de a depăși impasul, în- 
vingînd propia sa schemă, ape- 
lînd. eu ajutorul filtrului său 
de fin tactician, la izvoarele e- 
teme ale fotbalului, licitînd și 
mai mult virtuțile jocului co
lectiv, care au apărut cu mai 
multă pregnanță în fotbalul 
nostru și ca urmare a efor
tului „Băii Mari" în această 
direcție.

Așteptăm cu nerăbdare și în
credere replica de primăvară a 
echipei lui Mateianu. Băimă- 
renii știu foarte bine că Ma
teianu nu a primit oferta Craio- 
vei, în vara trecută, de a se 
transfera la conducerea echi
pei campioane, preferind să ră- 
mînă lingă băieții pe care i-a 
format și care l-au ajutat, Ia 
rîndul lor. să fie un antrenor 
de referință. Acest gest, pe care 
nu trebuie să-1 uite nimeni, 
poate și TREBUIE să fie mo
torul campaniei de reabilitare 
din primăvară...

loan CHIRILÂ

răscruce pe 
F. C. Baia 
de a merge

76. F.C. BAIA MARE 76 5 2 9 18-26 12
+ 2 In deplasare).
5 goluri, Terheș 3, Roznai

• Puncte realizate : 12 (10 acasă
• Golgeterii echipei : I. Mureșaa _____ _ _____ , _____ .

șl Buzgău — cîte 2, Ciohan 1, Sepl, Condruc, Sabău și Drago- 
mireseu — cite 1, Gh. Ștefan (Progresul) autogol.
• Jucători folosiți : 20 — p. Radu, Deac și i. Mureșan — cîte

* — • - * — cîte i5t Borz,
N. Răducanu 10. 
și Dragomlrescu

• Jucători folosiți
18 meciuri, Koller, Sepi, Terheș și Condruc - 
Sabău — cîte 14, Roznai șl Molnar — cite 12, 
Bălan 9, Anton >, Buzgău 7, Windt 5, Ciohan I
— cîte 4, Moldovan și Frank — "

• Cartonașe roșii : nici unul.
• Cartonașe galbene : 10 (7 

Radu, Sabău și N. Răducanu —
• Nu a beneficiat de nici o lovitură de la 11 

țlonată cu 2 penaltyuri, ambele transformate.
• Media notelor echipei : 8,00 (8,21 acasă — 5,97 tn deplasare)

cite 1.

jucători), cele 
cîte 2.

mal multe : F.



hi ancheta revistei „Saiijskc N<msa*‘ C.C.E. la fotbal

NADIA COMANECI, CLASATĂ
PRINTRE FRUNTAȘII SPORTULUI

EUROPEAN IN ANUL 1980
IA ELIMINAREA IN PRIMUL TUR 1

Scurt-circuit în evoluția „pădurarilor" 
de la Nottingham

i '■>

în ancheta internațională a 
revistei bulgare „SOFIJSKE 
NOVOSTI", la care a luat par
te și 
bună 
anul 
tleta 
kina.
Barbara Krause din R. D. Ger-

ziarul nostru, cea mai 
sportivă din Europa in 

1980 a fost desemnată a- 
sovietică Tatiana Kazan- 

urmată de înotătoarea

mană și multipla noastră cam
pioană la gimnastică Nadia Co
maneci. In clasamentul mascu
lin, pe primele trei locuri au 
fost clasați. în ordine, tenisma- 
nul Bjorn Borg (Suedia), îno
tătorul Vladimir Salnikov 
(U.R.S.S.) și atletul Wladyslaw 
Kozakiewicz (Polonia).

Ari și miinc, la patinoarul „23 August"

SELECȚIONATA DIVIZIONARA DE HOCHEI

Conform tradiției, retrospec
tivele fotbalului european cu
prind, în ceea ce privește com
petițiile inter-cluburl, două se
zoane : cel de primăvară care 
încheie stagiunea (in cazul de 
față 1979—80) și cel ‘ 
nă, 
unei 
1980—81).

Pentru Început, ca 
referință, în Cupa 
lor europeni — care 
tuie obiectai acestei retrospec
tive — să ne oprim la evolu
ția actualei deținătoare a tro
feului și fosta campioană a

care marchează 
noi ediții

de toam- 
inceputul 
(respectiv

punct de 
campioni

cons ti-

finală. Adunindu-și însă toa
te resursele în meciul retur, 
ca și ta semifinala cu Ajax, 
Nottingham a reușit să ajun
gă din nou ta finală, pe care 
a ciștigat-o ta fața lui Ham
burger S.V. (1—0, gol marcat 
de Robertson). A fost o finală 
modestă, singura strălucire 
dind-o obținerea pentru a 
doua oară consecutiv a trofeu
lui, ta timp ce ta 
vest-germană evolua 
ultima dată englezul 
păzit cu strășnicie de 
nalii săi. Acest punct

formația 
pentru 

Keegan, 
conațio- 
de ml-

J

Activitatea internațională a 
lotului nostru reprezentativ de 
hochei pe anul 1980 se va în
cheia azi și mîine la Bucu
rești, pe patinoarul ..23 Au
gust". cînd selecționata divizio
nară va întîlni, initr-o dublă 
confruntare-test. echipa ceho
slovacă TJ Olomouc. Formația 
oaspe activează în Liga Na
țională, în seria a II-a (un fel 
de Divizie ,,B“ a campionatului 
cehoslovac), in care se numără 
printre fruntașe, fiind pe locul 
III în clasament, după Zetor 
Brno (fostă campioană a Ceho
slovaciei) și Ingstav Brno (care

ne-a vizitat acum cițiva ani). 
Din echipa Olomouc fac pante 
cițiva jucători de valoare cum 
ar fi Hoiub, Barton, Tulec, Ko- 
intaek, Polak și Rech.

In ce privește formația noas
tră este de așteptat ca in cele 
două jocuri antrenorul princi
pal Eduard Pană (care conduce 
echipa în colaborare cu Ion 
Bașa, Ion Tiran și Ion Ganga) 
să ruleze întregul lot de jucă
tori. în cele două zile, atît azi 
cît și mîine. meciurile vor În
cepe la ora 16,30 și vor fi con
duse la centru de arbitrul 
Laszlo Schell (Ungaria).

nimă din ediția precedentă, ș-a

16 REPREZENTATIVE DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

prezențe între „tricolori", iar 
cel al eficientei — Vasile Stin
gă, 272 de goluri in 80 de me
ciuri.

Pregătită de trio-ul tehnicie
nilor de marcă loan Kunst- 
Ghermănescu — Nîoolae Netlef 
— Lascăr Pană, echipa stu
dențească a țării noastre este 
hotărâtă să-și materializeze 
șansa, să continue seria suc
ceselor. Nu va fi, desigur, u- 
șor. în grupă are de înfrun
tat puternica opoziție a selec
ționatei R. F. Germania, for
mație în componența căreia se 
află mulți dintre handbaliștii 
desemnați de Vtedo Stenzel în 
lotul pentru „mondialele" din 
1982. Apoi, in semifinale, o 
nouă și dificilă confruntare cu 
„plaviiprecum și cu hand
baliștii spanioli. în permanen
tă ascendență, extrem de bă- 
tăîoși. în finală, sperînd că ai 
noștri vor depăși cu brio „ob
stacolele" semănate pe parcurs, 
este posibil un meci de mare 
atracție : România — U.R.S.S.

Urmărindu-i la cîteva dintre 
ultimele antrenamente, ne-am 
dat seama că dintre componen- 
ții actualei selecționate stu
dențești a României se re
marcă printr-o formă bună 
și printr-o mare dorință _de 
izbindă Cezar Drăgăniță, 
cian Dumitru, Măricel 
nea și Alexandru 
Referitor la aceasta 
competiție, prof, de 
fizică Cezar TJrăgăniță 
nea : „Echipa se va 
ta competiție și va avea, vă 
asigur, un randament superior. 
Există în componența ei și oa
meni cu experiență 
Boroș. Alexandru Folker. Mir
cea Grabovscihi ș.a. — și ju
cători care se află pe drumul 
afirmării, fiind dominați de o 
mare dorință de afirmare : A-

lexandru Buligan, Qaudiu Io- 
nescu, Klaus Haberpursch, Ma
rian Dumitru etc. Pentru toți 
există insă un singur țel : cu
cerirea edui de al 4-lea 
mondial universitar ! Vom 
totul pentru aceasta".

Deci, de mîine. un nou exa
men pentru handbaliștii noștri. 
El leagă anul 1980. al doilea 
al noii ascensiuni, de 1981, cel 
care trebuie să pregătească a- 
saltul din ’82, de la campiona
tele lumii, programate în R. F. 
Germania. Vom ține pumnii 
strtnși pentru „tricolori".

titlu 
face

O fază din meciul Internazionale — F.C. Nantes (3—1). In cen
trul imaginii francezul Poullata, talonat de Muraro 
rini ți Pasinato (dreapta). După ce a eliminat pe 
Craiova ți F.C. Nantes, Inter s-a calificat

finală ale
Angliei, Nottingham Forest. . 
Mai bine zis, „involuția1* echi
pei antrenată de Brian Clough. 
Pentru că după un început ful
minant în prima competiție 
europeană a cluburilor, „pădu
rarii" de pe meleagurile lui 
Robin Hood n-au mai putut 
rula la aceeași turație, fapt vi
zibil Încă din primăvară cînd 
prunul semnal de alarmă l-a 
constituit înfrângerea pe teren 
propriu, în fața lui Dynamo 
Berlin (0—1), în sferturile dePE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ

KARIN ENKE (R.D.G.J - PUNC
TAJ SUPERIOR RECORDULUI

MONDIAL
Concursul feminin de 

tinaj viteză desfășurat 
Karl Marx-Stadt a revenit 
rinei Enke care a stabilit 
nou record al 
la multiatlon cu un total do 
172,406 p. Rezultatul este supe
rior recordului mondial oficial 
deținut de Natalia Petrușeva 
(U.R.S.S.) — cu 173,434 p.

pa
la 

K»- 
un 

R. D. Germane 
un

rile internaționale rezervate 
handicapaților fizic.

CONCURS ANULAT
Din cauza lipsei de zăpadă 

de la Cortina d’Ampezzo, pri
mul concurs din cadrul noii e- 
diții a „Cupei Mondiale" la să
rituri a 
condiții, . ____ _
buta la 30 decembrie pe tram
bulina 
(R.F.G.).

fost anulat. In aceste 
competiția va de-

pentru

(stingă), Ma- 
Universitatea 

sfert urile de
C.C.E.
confirmat 
cînd. In 
lui Forest : Shilton, Anderson, 
McGovern, Lloyd, Birtles, Ro
bertson și ultima achiziție, el
vețianul Ponte, nu au 
trece de ' " '
vlnși de 
acasă Cit 
faptul că 
planat al .
Nottingham Forest nu se prea 
vede, infirmă pronosticul opti
mist al lui Brian 'Clough de a- 
cum un an că echipa sa se află 
doar la Începutul unei cariere 
de excepție ta competițiile eu
ropene.

Șl dacă fosta deținătoare a

peste
noua ediție jucătorii

câteva luni,

putut 
primul tur. fiind ta- 
Ț.S.K.A. Sofia, atît 
și in deplasare ! Iar 
nici in actualul caxn- 
primel ligi engleza

Cupei campionilor europeni a 
produs marea surpriză prin 
eliminarea ei din primul tur 
al actualei ediții, și reversul 
medaliei este valabil, cu alte 
cuvinte, marea revelație de 
pînă acum fiind echpa sofio- 
tă, Ț.S.K.A.----- “ “■
Iliev, loncev,
vizov, cei doi Dimitrov, au fost 
ta aceste luni de toamnă subit- 
niați cu majuscule în multe 
ziare din lume pentru perfor
manța lor, cu atît mai mult cu 
cît în cele patru meciuri (ta 
turul II ei au eliminat pe cam
pioana Poloniei, Szombierkl 
Bytom) au înscris 7 goluri 
fără a primi vreunul ! Ceea ce, 
este insă, surprinzător, aceiași 
jucători de la Ț.S.K.A. for
mează osatura echipei repre
zentative a Bulgariei, care în 
acest sezon de toamnă a avut 
o prestație modestă.

Reprezentanta fotbalului nos
tru, campioana Universitate» 
Craiova a întîlnit in primul 

, tur un adversar redutabil, In
ternazionale Milano, fostă 
nătoare a trofeului. Deși 
voluat la Milano într-o 
nieră care lăsa speranțe 
tru partida retur, la ~ 
studenții din Bănie 
ta capcana tactică 
lor lor adversari, 
„negru-albaștrii" au 
pol bine și împotriva 
Franței, Nantes, 
noua echipă, la fel ca șl Ba
yern Munchcn (care a trecut 
ta turul II de altă formați» 
cu firmă, Ajax, căreia i-a 
mtaistrat... 7 goluri) șl SteaXJ 
Roșie Belgrad (calificată la 
dauna lui F.C. Basel, cea care 
intrecuse ta primul tur pe F.d 
Bruges).

Pentru sferturile de finală 
ale C.C.E., ce se vor desfășura 
la 4 și 18 martie (tragerea la 
sorți urmtad a se efectua la 
începutul lunii ianuarie 1981) 
s-au calificat deci următoarele 
echipe: Spartak Moscova, Stea
ua Roșie Belgrad, Bayern 
Mfînchen, Ț.S.K.A. Sofia. Inter
nazionale Milano, Banik 
trava, F.C. Liverpool și 
Madrid.

Trei dintre acestea — 
Madrid, Internazionale și 
Liverpool 
„monștrii sacri" ai 
țieL Rămine însă de 
actuala forță de joc 
de competitivă ca și 
de vizită...

Zafirov, Vasiliev, 
Kerimov, I)je-

dețl- 
a e- 
ma- 

pen- 
Craiova 

au căzut 
a ruttaați- 

Dealtfel, 
evoluat a- 
campioanei 

acreditindu-și

Os-
Real

Real
F-C- 

fac parte dinte» 
compett- 

văzut dacă 
este la fel 
cartea tor

- 4‘

Paul SLAVESCU ] 
Ion OCHSENFELD

Agcnțla austriaca de presa APA a alcătuit

CLASAMENTUL PE 1980 AL REPREZENTATIVELOR
OE FOTBAL OIN EUROPA

Ma- 
Voi- 

Buligan. 
și la 

educație 
ne spu- 
mobiilza

Iosif

EVA JENSEN - CEL MAI BUN 
SPORTIV NORVEGIAN

AL ANULUI
Titlul de cel mai bun spor

tiv norvegian ta anul 1980 »
fost atribuit patinatoarei de 
viteză Ev» Jensen, <_
olimpică ta proba de 
la Jocurile de la Lake 
Locul 2 a fost ocupat 
o sportivă, cunoscuta 
Waitz. iar pe locul 3 _____
clasat Zahl Pedersen, cîștigător 
a 7 medalii de aur la întrece- .

patinatoarei 
campioană 
') 3000 m 

Placid, 
tot de 
Grefe 

a fost

SITUAȚIA IN „MARELE
PREMIU F.I.L.T."

PARIS, 26 (Agerpres). — îna
intea campionatelor internațio
nale de tenis ale Australiei, ul
timul mare turneu al anului, ta 
fruntea clasamentului ,, Marelui 
Premiu FILT“ se menține ame
ricanul John McEnroe — *2 342 p, 
urmat de Ivan Lendl (Cehosleva- 

Jlmmy Connors 
p, Bjfjna Borg 
p, Gene Mayer 

p și Harold S©- 
— 1 509 p. A-

cia) — 2 093 p, 
(S.U.A.) — 1 981
(Suedia) — 1954 
(S.U.A.) — 1643 
lomon (S.U.A.) ____
cești șase tenlsmeni stat calificați 
pentru „Turneul campionilor". 
Pentru celelalte două locuri can
didează argentinienii Jose Luls 
Clerc și Guillermo Vllas, ame
ricanii Eliot Teltscher șl Brian 
Gottfried.

foniru

de la Oberstdorf
Vor urma alte 19 

concursuri, ultimul fiind pro
gramat la 21 martie ta stațiu
nea iugoslavă Stara Planica.

HOCHEISTII SOVIETICI 
VICTORIOȘI IN SUEDIA

în continuarea turneului 
care-i Întreprinde în Suedia, 
echipa secundă a Uniunii So
vietice a susținut un nou med 
amical în compania selecționa
tei similare a țării gazdă. Jo
cul, disputat la Upsala, s-a 
încheiat cu scorul de 5—3 (3—1, 
1—2, 1—0) în favoarea hocheiș- 
tilor sovietici.

pe

VIENA, 26 (Agerpres). în 
clasamentul european la fot
bal al redacției sportive a a- 
gențlet austriece A.PA. Vlena, 
pe primele patru locuri se află 
selecționatele R. F. Germania. 
Italiei. U.R.S.S. și R. D. Ger
mane, care nu au pierdut nici 
o partidă internațională ta a- 
cest an. Echipa R. F. Germania, 
de pildă, a susținut 11 meciuri 
din care a cîștlgat 9, iar două 
le-a terminat la egalitate, a- 
vînd un golaveraj de 22—9. Un 
progres apreciabil a făcut 
echipa ROMÂNIEI, care din

10 jocuri disputate a ciștigat 3, 
a terminat la egalitate 3 și a 
pierdut 4, fiind clasată înain
tea unor formații valoroase 
cum stat cele ale Ungariei, O- 
landei, Bulgariei, Spaniei șl 
Suediei. Comentatorul de spe
cialitate al agenției mențio
nează sezonul sub așteptări 
al echipei Spaniei, care din 13 
meciuri a ciștigat doar unul, a 
terminat de 5 ori la egalitate șl 
a pierdut 6 partide, la fel ca 
șl Olanda (o victorie din ■ 
partide susținute, 3 jocuri e- 
gale și 4 pierdute).

Autoarea marii surprize a sfirțitului de an in schiul alpin, spor
tiva cehoslovacă Jana Soltysova, învingătoare in proba de cobo- 
rire disputată la Altenmarkt (Austria), în cadrul Cupei Mon
diale. Schioara cehoslovaci in centru, flancată de elvețiano Doris 
de Agostini (în stingă), locul II, ți norvegiana Torlll Fjeldstad, 
locul III. Telefoto : A.P.-AGERPRES

adm‘n«’tra«k> » cod WhW Bucureftl. rtr V Como It, ol I.
ctrâinâlale * abonamente prin XEX1M - departamentul export knpon are»ă.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Turneul masculin 

de la Madrid a 
formația locală 
meciul decisiv a 
(48-39), echipa 
din Sae Paul©.
tru locul 3 :
l«na

tost clșilgat de 
Real, care Sp 

Învins cu 96—93 
braziliană Sirle 
în partida pen- 

lecul 3 : Contonlflc® Bada- 
— Partizan Belgrad 95—90.

HANDBAL • O selecționată 
masculină a Iugoslaviei, aflată 
In turneu tn Spania, a jucat la 
San Sebastian, cu • selecționată 
locală. Gazdele au obținut 
rla cu 22—18 (10—9).

1—0, Stiger — Bischoff l/2—1/2 • 
După 10 runde și disputarea par
tidelor întrerupte, în turneul fe
minin de la Novl Sad pe pri
mul loc a trecut Lazarevicl (Iu
goslavia) — 8 p, urmată de 
Szmacinska (Polonia) — Liu
Silan (R. P. Chineză) 7 
(Iugoslavia) — 6 p. etc. 
româncă Lia Bogdan se 
locul-9 cu 3’/2 P-

p, Cejlc 
Maestra 
află pe

vlcte-
lebrua-

ȘAH • In campionatul 
pean pentru juniori mici. ___
sa desfășoară la Groningen (O- 
landa), suedezul Ralf Akesson a 
obținut a 7-a victorie consecu
tivă. clștlgtad partida cu Tibor 
Karoly (Ungaria) șl se mențină 
lider al clasamentului eu 7 p. 
Pe locurile următoare — Andria
nov (U.R.S.S.), Amason (Olanda) 
și Danallav (Bulgaria), cu cita 
5 p. Rezultate din runda a 7-a : 
Danallov — Andrianov */»—*/>, 
Arnason — Lesld 1—0, Delaney — 
Pekarek 1—0, Cvltan — Watson

eure- 
oara

TENIS • Intre 4 și 3 
rie, orașul canadian Toronto va 
găzdui un mare turneu Interna
țional la care și-au anunțat par
ticiparea opt dintre cel mai cu- 
noscuți jucători din lume, prin
tre care suedezul BjSm Borg, a- 
mericanll Jimmy Connors, John 
McEnroe și Vitas Gerulaitis, ro
mânul Hie Năstase și polone
zul Wojtek Fibak.

TENIS DE MASA • Cea de 
* 6-a ediție a campionatului mas
culin al Africii s-a Încheiat la 
Dakar, cu succesul selecționatei 
Nigeriei, care tn finală a între
cut formația R. A. Egipt cu 5—0.

romsp.


