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Realizările prezentului - chezășia succeselor viitoare

CINCI ANI DE CONTINUA AFIRMARE
„TRICOLORILOR» ROMÂNI

PE TOATE MERIDIANELE LUMII
La finele acestui Cincinal, 

care, prin grija părintească a 
partidului și statului nostru, 
personal a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a însemnat și 
pentru mișcarea sportivă din 
România o perioadă de avînt 
impetuos și dezvoltare multila
terală, în amplul bilanț al celor

rilor Programului privind dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport pe perioada 
1976—1980 și pregătirea sporti
vilor români in vederea partici
pării la Jocurile Olimpice din 
1980, document de partid de 
excepțională însemnătate, adop
tat de Comitetul Politic Execu-

Tabelul statistic pe care-1 
prezentăm cititorilor este edi
ficator. „Tricolorii" români au 
colecționat în acești ani — la 
cele mai mari competiții inter
naționale — un mare număr de 
medalii : 350, cucerind noi po
ziții de frunte în ierarhiile o- 
llmplce, mondiale, europene.

350

- —"

A nul
J ocuri

0 limpice

Total A Ag Br

Campionate 
mondiale

Campionate '' 
’’ europene

i Campionate
■ mondiale 
universitare

1976 27 4 9 14 3
A

1 i 1 19 4 4

1977 21 5 9 71 __
33 Ș.7 9.117 I 36

| 13<10 14

1978 39 , 9 11-19 33 10 14 9

1979 24 ! 7 4 13 39 a io*2t 31 13 3 15

£ 1930 25 6 6 13 7 3 3 1 13 2 >3 3

Total 52 10-15-27 94 25-28-41 137 31-47-59 67 25 -13 -29

cinci ani se înscrie, cu succese 
remarcabile — unele de un 
prestigiu internațional cu totul 
deosebit — și activitatea de 
performanță, care a cuprins, 
între altele, două ediții ale 
Jocurilor Olimpice.

Angajat cu entuziasm și fer
mitate în îndeplinirea prevede-

tiv al C.C. al P.C.R., activul 
mișcării sportive, toți slujitorii 
sportului românesc de perfor
manță s-au străduit să valori
fice condițiile create, să asi
gure unui număr cit mai mare 
de tineri talentațl posibilitatea- 
afirmării depline in arena in
ternațională, spre gloria spor
tivă a patriei.

Este perioada care cuprinde a- 
cel moment de cea mai mare 
strălucire care a fost participa
rea la Jocurile Olimpice de la 
Montreal, încheiată cu realiza-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Reporterii noștri in vizită la

Pe întreg cuprinsul țării au avut loc

COMPETIȚII SPORTIVE ÎN CINSTEA 
ZILEI DE 30 DECEMBRIE

In Întâmpinarea aniversării Republicii — 30 DECEMBRIE — 
pe intreg cuprinsul tării au avut loc ample acțiuni si întreceri 
sportive de masă, la care au luat parte elevi aflati in vacantă, 
tineri și tinere din intreprinderi, instituții si de la sate. Iată c>- 
teva din relatările primite de la corespondenții noștri :

MIERCUREA CIUC. Pe pista 
naturală de dimensiuni olimpice, 
a început ieri tradiționala compe
tiție de patinaj viteză dotată 
cu „Cupa 30 Decembrie". între
cerile, organizate de C.J.E.F.S. 
Harghita, au reunit peste 180 de 
juniori și copii din București, 
Ciuj-Napoca, Sibiu, Ploiești, 
Brașov, Tg. Mureș, Constanța și 
Miercurea Ciuc, tinerii viteziști 
reprezentând în acest concurs 
orașele respective. în prima re
uniune s-a desfășurat proba de 
500 m. Iată învingătorii: Simo
na Todoruț (Ciuj-Napoca) 48,0 
și Csaba Adorjan (Miercurea 
Ciuc) 46,8 la juniori I, Gabrie
la Voina (Brașov) 53,2 și Carol 
Lang (Cluj-Napoca)_ 47,3 
niori II, 
Napoca) 
(Brașov) 
va avea 
pentru PACICANm

TULCEA.’ în județul nostru 
se desfășoară numeroase con
cursuri în cadrul „Cupei 30 De
cembrie". La un tradițional tur
neu de șah, bunăoară, participă 
24 de jucători, fruntași, la mini- 
fotbal se întrec 18 echipe din 
întreprinderile și instituțiile 
municipiului Tulcea, iar la Su

la ju- 
(Cluj- 
Csata 

Astăzi
Mihacla Timiș

51,0 și Daniel
50,5 la copii I.
loc proba de 1000 m 

toate categoriile. (V.

lina s-a încheiat o altă compe
tiție de șah care a fost cîști- 
gată, pentru a doua oară, de 
medicul Eugen Dumitrescu, re
prezentantul comunei 
(P. COMȘA).

TG. MUREȘ, 
competitori s-au 
tul unui frumos 
județean de lupte libere dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie". Au 
fost două zile de ambițioase 
întreceri, in care și-au disputat 
întâietatea cei mai mici luptă
tori din Sf. Gheorghe, Odorhei, 
Gheorghieni, Reghin, Tîrnăveni, 
Nadeș și Tg. Mureș. Printre cei 
mai bine pregătiți s-au dovedit 
a fi elevii de la C.S. Mureșul 
Tg. Mureș, ciștigători pe echipe 
la categoriile 11—12 ani, 12—13 
ani si 13—14 ani. (I PĂUȘ).

SIBIU. Peste 80 de judoka 
(juniori și seniori) membri ai 
secțiilor Clubului sportiv Șco
lar Șoimii, C.S.U. si A.S.A. 
(toate din Sibiu), Automecanl- 
ca, Voința și ERO (din Mediaș) 
și C.S.U. Ciuj-Napoca și-au 
disputat „Cupa A.S.A. Sibiu" 
organizată în cinstea zilei de 
30 Decembrie. Pe primele 
locuri: 1. A.S.A. Sibiu, 2. CI. 
sportiv școlar Sibiu, 3. ERO 
Medias (I. IONESCU).

Ostrov
300 de 
la star-

Pcste
aliniat 
concurs inter-

3.

După egalul (5-5) de simbătă

ASEARA. HOCHEIȘTII NOȘTRI VICTORIOȘI 
ÎN PARTIDA CU OLOMOUC: 6-4

Portarul cehoslovac 
stopează atacul lui

Foto : Dragoș

Dolezal 
Nistor 
NEAGU

cluburile sportive

SEZONUL L0NPEI1T10NAL S-A ÎNCHEIAT, PREGĂTIRILE CONTINUĂ
Fiecare sfîrșit de an .constituie, deopotrivă, un prilej de bilanț, 

dar și de stabilire a unor noi planuri de activitate, obiective, de 
ginduri pentru noi împliniri. Prezenți prin cîteva cluburi sportive 
bucureștene, reporterii ziarului nostru au surprins momente din 
activitatea curentă a sportivilor, antrenorilor, conducătorilor din 
cîteva unități de performanță, preocupările la ordinea zilei, luînd 
cunoștință 
superioară 
urmează.

și de proiectele de viitor pentru ridicarea pe o treaptă 
a performanțelor. Le prezentăm în rinduri'e care

Clubul Olimpia și amfti|iosul său obiectiv

„EFORTURI PENTRU PERFORMANȚE 
LA NIVEL INTERNAȚIONAL

Sfîrșitul anului 1980 înseam
nă pentru activul clubului bu- 
cureștean Olimpia, nu numai 
un moment de bilanț ci, în pri
mul rînd, eforturi pentru a ri
dica nivelul performanțelor 
sportive la parametrii interna
ționali. Aceasta este ideea 
principală reieșită din convor
birea avută cu noul președinte 
al acestei unități. Aurel Dobin- 
că. „Vrem să pătrundem di
rect in elita sportului mondial". 
Cum s-a ajuns la stabilirea u- 
nui obiectiv atât de ambițios, 
la prima vedere ? „în ultimele 
săptămîni, am procedat la o 
analiză foarte amănunțită și, 
mai ales, exigentă a tuturor 
secțiilor și a fiecărui performer 
în Darte. Am cintărit posibili
tățile de progres ale celor care 
activează sub culorile clubului, /

șans-’e lor dc a accede la 
mai înaltă performanță, ț'inînd 
cont de adevărul demonstrat de 
Jocurile Olimpice 1980 că re
zultatele de excepție pot fi 
doar la îndemîna elementelor 
de excepție, am fost nevoiți să 
renunțăm la aproape 250 de 
sportivi care nu prezentau ga
ranții de a se ridica la nivelul 
acestor exigențe. Am mers pî- 
nă acolo incit am redus acti
vitatea unor secții, în care ac
tivau seniori plafonați (ciclism, 
pentatlon modern), răminind ca 
ele să-și îndrepte toate efortu
rile spre activitatea juniorilor 
talentați pe care-i avem. Toa
te acestea, conform principiu
lui că și în sportul de perfor
manță eficiența înseamnă un

LA RAPID, ACȚIUNEA DE ÎNTINERIRE
A LOTURILOR ÎȘI
Deși sezonul competițiohal 

s-a încheiat la mai toate disci
plinele sportive, la stadionul 
Ciulești am întâlnit numeroși ti
neri care își continuau pregă
tirile animați de dorința ca în 
anul viitor să obțină perfor
manțe mai bune decît în 1980.

La ora vizitei noastre, în 
Sa (a de jocuri am reîntilnit-o

AȘTEAPTA ROADELE
pe fosta voleibalistă a clubului, 
Eugenia Rebac, acum antrenoa- 
re. Peste 20 de fete în vîrstă 
de 12—13 ani deprindeau tai
nele acestui joc, îndrumate 
permanent și urmărite atent de 
antrenoarea lor. De fapt, — a- 
veam să aflăm imediat de la

(Continuare in pag. 2-3)

Aseară, pe patinoarul „23 
August", circa 3000 de specta
tori au aplaudat o frumoasă 
victorie a selecționatei noastre 
de hochei : 6—4 (1—2, 2—1, 3—1) 
cu echipa cehoslovacă Olo
mouc. Meritele hocheiștitar noș
tri sînt cu atât mai mari cu 
cit ei au prezentat o garnitu
ră incompletă, fără atacanții 
Tureanu și Axinte (ceea ce a 
însemnat, practic, desființarea 
celei mai bune linii) și funda
șul Popescu. Ca o compensație 
insă, unii jucători (Hăiăucă — 
în vervă de șut — Gali, Pisa
rii. Cazacu. portarul Huțan) 
și-au depășit evoluțiile din ul
tima vreme și acest lucru, co
roborat cu puterea de luptă a 
întregului lot, a dus la o bună 
comportare de ansamblu (mai 
ales în ultima repriză) și deci 
la un succes cu atât mai apre
ciabil cu cit, la un moment 
dat, oaspeții conduceau cu 3—1!

Prima repriză a aparținut 
lui Olomouc. Cehoslovacii au 
marcat prin Zigmund (min. 6) 
și Srnec (min. 18). golul nos
tru fiind realizat de Hăiăucă 
(min. 9). Repriza secundă adu
ce un reviriment al „tricolori
lor" care, deși conduși cu 3—1 
(Mackal. min. 25) egalează 
prin golurile lui Hăiăucă (min. 
38) și B. Naghi (rhin. 40), am
bele după combinații spectacu
loase. Ultima parte a jocului 
este de-a dreptul pasionantă. 
Conducem cu 4—3 (Costea, 
min. 48), oaspeții egalează 
(Rech, min. 50), apoi luăm con
ducerea în min. 54 cînd Bă
lăucă marchează, din acțiune 
personală, cel mai frumos gol 
al meciului. în ultimul minut, 
cehoslovacii scot portarul înlo- 
cuindu-1 cu un jucător do 
cîmp, pentru a forța egalarea. 
dar jucătorii noștri profită și 
majorează diferența în ulti-

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)
Eugenia 
procedee

Rebac (Rapid) demonstrează elevelor sale diferite 
din tehnica voleiului Foto : N. DRAGOȘ (Continuare In pag. a 1-a)



CINCI ANI DE CONTINUA AFIRMARE
„TRICOLORILOR» ROMANI

PE TOATE MERIDIANELE LUMII
(Urmare din pag- 1)

rea unui bilanț de referință : 
27 de medalii, dintre care 4 de 
aur. Dacă la Montreal sportivii 
noștri au cucerit cele mai mul
te medalii din istoria partici
părilor românești la J.O., la e- 
diția ’80 a acestei competiții 
polisportive de maximă am
ploare. desfășurată la Moscova, 
ei au obținut cele mai multe 
medalii de AUR : 6. Să mai 
insistăm asupra constanței va
lorice. exprimată prin nenumă
rate prezente pe podium, do
vedită de sportivii români la 
toate campionatele mondiale, 
europene și Ia cele două ediții 
ale campionatelor mondiale u- 
niversitare care au avut loc în 
acest răstimp și să lăsăm citi
torilor bucuria de a privi și 
comenta această bogată vitrină 
de aur, argint șl bronz a spor
tului românesc. Nu însă înain
te de a face precizarea că în 
afara acestor succese, sportivii 
fruntași ai tării noastre au cu
cerit și alte sute de victorii la 
campionatele mondiale și eu
ropene de tineret și juniori, la 
Jocurile Balcanice, în numeroa
se competiții internaționale dis
putate în tară sau peste hotare.

Retrospectiva 1976—1980 re
liefează și alte realizări obți
nute în îndeplinirea principa
lelor prevederi ale Programului 
de dezvoltare a mișcării spor
tive pe această perioadă. A 
crescut contribuția duhurilor în 
selecția, pregătirea și promova
rea elementelor tinere talenta
te, ceea ce a asigurat perspec
tiva unor progrese în multe ra
muri de sport, cum sînt : ca
notaj. gimnastică, caiac-canoe, 
volei, handbal, fotbal, rugby, 
popice ș.a. Sprijinirea priorita
ră a unor discipline în fiecare 
județ, precum și acțiunile de 
consolidare a cluburilor s-au 
dovedit eficiente și au determi
nat creșterea numărului unită
ților capabile să promoveze în 
loturile reprezentative sportivi 
de valoare internațională. Prin
tre aceste unități se numără, 
de exemplu : C.S.Ș. Cetatea
Deva, Minaur Baia Mare. Fa
rul Constanța. C.S. Rădăuți, 
C.S.Ș. Sibiu, Știința Bacău, Cri- 
șul Oradea, C.S. de gimnastică 
ai liceului din Onești, C.S. A- 
rad și altele, în fruntea lor si- 
tuîndu-se, în continuare, clu
burile Steaua și Dinamo a că
ror contribuție la formarea lo
turilor naționale și olimpice, ca

și la cucerirea medaliilor 
punctelor la toate marile 
treceri internaționale a 
totdeauna de maximă 
tanță.

Schițînd acest bilanț 
străluciri, nu uităm.
au existat și neîmpliniri, că 
pildă, la Jocurile Olimpice 

la Moscova unde rezultatele

și 
în- 
în-fost

impor-
cu mul- 
desigur.te 

că 
de 
de 
obținute la atletism, lupte li
bere. haltere, judo, scrimă, box, 
înot ș.a. n-au fost pe măsura 
așteptărilor, n-au reprezentat 
potențialul olimpic real al spor
tivilor români.

O spunem și la acest ceas 
de bilanț pentru că ne aflăm 
in pragul unui'nou an de mul
te și grele examene sportive 
internaționale — campionate 
mondiale, europene și, mai a- 
les, înaintea „Universiadei" 
care va fi găzduită de Bucu
rești. competiții la care dorim 
din toată inima ca reprezen
tanții noștri să obțină succese 
cit mai mari, răsplată a talen
tului, a unei mal susținute 
tivități pentru o pregătire 
nivel crescut, a dăruirii și 
rinței lor de a reprezenta 
cinste și demnitate culorile 
triei în marile competiții 
ternaționale.

ac- 
de 

do- 
cu 

pa- 
in-

Etapa a 8-a in Divizia „A“ de volei

RAPIDISTELE ÎNVING NET PE LIDERELE SERIEI
Etapa a opta din cadrul campionatelor Diviziei „A" de volei, 

desfășurată simbătă și duminică a fost dominată de echipele 
gazdă care au obținut victoria in 9 din cele 11 intilniri pro
gramate. în general, rezultatele sînt normale, inclusiv victoriile 
obținute de Farul Constanța 
Doar înfrîngerea liderei 
în Giulești, constituie o

seriei 
mare

(f) și Steaua (m) în deplasare, 
a doua feminine, C.S.U. Galați, 
surpriză. Iată amănunte :

FEMININ
Seria I : MARATEX 

MARE — FLACĂRA 
BUCUREȘTI 3—0 (11,
Evoluție excelentă a formației 
băimărene. superioară Ia pre
luare și blocaj. întreaga echi
pă s-a remarcat în această par
tidă, dar mențiuni speciale se 
cuvin Doinei Săvoiu, Maria
nei Jurj și Marianei Onciu. De 
la oaspete, care au contribuit 
la realizarea poate a celui mai 
frumos spectacol voleibalistic 
feminin văzut în ultimii ani 
la Baia Mare, s-au evidențiat 
Daniela Drăghici și Simona E- 
nache. Arbitri : O. Drăgan din 
Timișoara și I. Leizeriuc din 
Iași. (V. SĂSĂRANU — co
resp.).

DINAMO — ȘTIINȚA BA
CĂU 3—0 (5, 16, 5). Meci cu 
puține faze de volei autentic. 
Singurul eveniment demn 
rettnut din desfășurarea 
s-a petrecut în setul al doi
lea, clnd studentele au refăcut 
de la 5—13. avînd de două ori 
setbol (la 15—14 și 16—15 pen
tru Știința). S-au remarcat :

X

BAIA 
ROȘIE 
5, 10).

de 
sa

SEZONUL COMPETITIONAL S-A ÎNCHEIAT, PREGĂTIRILE CONTINUĂ
PROGRESUL: ACTIVITATE NOH STOP

CHIAR Șl IN VACANTA!
La clubul Progresul, preșe

dintele Constantin Dumitrescu 
ne informează că zilele de la 
confluența dintre 1980 și 1981 
nu înseamnă perioadă de va
cantă decît pentru fotbaliști, 
restul secțiilor efectuînd pro
gramele normale de antrena
mente. într-adevăr. în sala de 
jocuri, antrenorul Teodor Frun
ză lucra elemente de tehnică 
și repetări cu cei 14 tenismani 
juniori și seniori, prezenți la 
pregătire ; programul sălii ne 
arată că înaintea tenismanilor 
lucraseră aici tinerii voleibaliști 
ai antrenorului Porojnicu, iar 
după ei, vor intra pe parchet 
handbalistele ; activitate non
stop și la lupte ; scrimerii se 
întorseseră chiar in acea dimi
neață dintr-un turneu în Po
lonia, unde cîștjgaseră întrece
rile pe echipe la toate armele 
cu formațiile clubului A.Z.S. 
Varșovia.

Și tot în aceste zile, bătrinul 
parc sportiv al Progresului se 
pregătește să primească haine 
noi. Aici vor fi găzduite între
cerile de tenis de cîmp și bas
chet ale Universiadei, șl tot 
aici va fi organizat un centru 
de antrenament șl încălzire a 
atleților care vor concura ofi
cial, în apropiere, pe Stadionul 
Republicii. în vederea asigură
rii celor mai bune condiții, pis
ta de atletism va fi acoperită 
eu o suprafață sintetică, tribu-

na stadionului va fi înălțată, se 
vor adăuga noi grupuri sanitare 
etc. Parcul cu platani vrea să 
fie o gazdă cit mai ospitalieră 
pentru studenții sportivi ai lu
mii.

Deocamdată, acestea sînt pre
ocupările principale ale condu
cerii clubului Progresul, așa 
cum ne-am putut convinge de
altfel și din planurile desfă
cute pe biroul președintelui C. 
Dumitrescu.

— Dar despre bilanțul 
1980 al clubului ?

— Pierderea cîtorva locuri 
întîi a făcut ca totalul clubu
lui în privința titlurilor de 
campion național să fie sub 
numărul propus și așteptat.

— Dacă ar fi să acordați un 
calificativ propriei activități, 
care ar fi acesta ?

— Cu puțină îngăduință „sa
tisfăcător". Este o medie rezul
tată din cîteva aprecieri cu 
„bine” și altele, din păcate, 
cam multe, cu „slab". Luptele, 
scrima și handbalul aparțin 
primei categorii. Sînt dealtfel 
secțiile noastre de nivel olim
pic pe care avem datoria să Ie 
întărim în continuare și aceasta 
este una dintre principalele 
noastre preocupări, așa cum re
iese și din planul de muncă 
pentru primul trimestru al anu
lui 1981, pe care l-am discutat 
ta aceste zile.

Antrenorul Teodor Frunză și grupul tenlsmanilor de la Progresul 
Foto : Ion MIHĂICA

LA RAPID, ACȚIUNEA DE ÎNTINERIRE
A LOTURILOR ÎȘI

(Urmare din pag. 1)

„EFORTURI PENTRU PERFORMANȚE 
LA NIVEL INTERNAȚIONAL"

(Urmare din pag. 1)
raport corect între investiție 
și... producție".

Chiar în ziua vizitei noastre, 
apUcarea în practică a acestor 
planuri se materializa prin con
troalele medicale finale la care 
erau supuși cei 60 de elevi, se
lecționați în urma unei ample 
acțiuni de testare, organizată în 
noiembrie și decembrie, și care 
a trecut prin sită peste 12 000 
de copii. Tot pe această linie, 
se făceau pregătirile metodice 
ale unei viitoare acțiuni de se
lecție în nordul Moldovei șl în 
Transilvania, pentru descoperi
rea unor elemente înzestrate,

ANUNȚ
I.D.M.S. București Informea

ză publicul cumpărător că la 
magazinul auto din str. Va
lea Cascadelor nr. 24. sector 
#, se fac înscrieri la autotu
rismele Lada pentru cumpă
rătorii înscriși la autoturis
mul Trabant de la nr. 2001 
Ia nr. 24045, Skoda de la nr. 
25608 la nr. 27855 șl Dada 1200 
cu depunerea banilor la C.E.C. 
ANTERIOR DATEI DE 20 
SEPTEMBRIE 1979.

Relații suplimentare se pot 
obține la telefon: 78.28 46/152 
sau 12.72.87.

cu gabarit deosebit, pentru ca-
■ iac-canoe și canotaj, preconiza

tă pentru lunile ianuarie-fe- 
bruarie 1981.

„Lucrăm, de asemena, la de
finitivarea principiilor noii con
cepții asupra pregătirii pentru 
marea performanță. Preconi
zăm, în acest sens, creșterea 
volumului de muncă, prin asi
gurarea efectuării într-un ciclu 
săptăminal a cite două antre
namente In 5 din zilele săptă- 
mtaii. Putem realiza acest de
ziderat, bucurîndu-ne, ca și pi
uă acum, de sprijinul perma
nent al Comitetului P.C.R. al 
sectorului 3“.

Din discuția cu președintele 
clubului Olimpia, am mai reți
nut ideea orientării activități! 
spre performanța feminină, po
trivit părerii că accesul spre 
marea performanță mondîaîă 
s-ar efectua astfel cu mai mul
te șanse de succes. Dealtfel, pe 
lista primilor 10 sportivi ai clu
bului în 1980, proporția femi
nină este majoritară. Să spe
răm că, la sfîrșttul anului 1981, 
laureatele clubului se vor nu
măra și printre laureații spor
tului românesc. Ar fi o dovadă 
că ambițiile clubului bucureș- 
tean, amintite la începutul a- 
cestor rînduri. încep să devină 
realitate, că Olimpia se va 
transforma într-un pilon al 
performanței din țara noastră.

conducătoarea antrenamentului 
— era vorba despre o acțiune 
de selecție pentru alcătuirea u- 
nei noi grupe de începătoare. 
„Nu putem pierde prilejul pe 
care ni-1 oferă vacanța — ne-a 
spus Eugenia Rebac —, clnd 
copiii dispun de mai mult timp 
liber, efectuăm antrenamente 
prelungite, sub formă de joacă 
și în acest fel descoperim cali
tățile fizice ale celor care do
resc să practice voleiul". Cea
laltă grupă de fete (14—15 ani) 
de pregătirea căreia se ocupă 
antrenoarea respectivă, partici
pă, cu rezultate promițătoare, 
în campionatul municipal de 
junioare II. Cele mai talentate 
dintre componentele echipei 
sînt Valentina Iliescu, Luiza 
Cozianu, Simona lonescu și Mi- 
haela Nichitoi.

Fostul campion de box Cor
nel Hoduț a încetat activitatea 
competițională, dar n-a încetat 
să Iubească sportul cu mănuși. 
Așa se explică faptul că l-am 
găsit din nou în sală, in mij
locul pugiliștilor rapldiștl, aju- 
tîndu-1 pe noul campion bal
canic de juniori, Costin Stâncii, 
să-și perfecționeze mijloacele 
de apărare. între cel 12 spor
tivi prezenfi în sală l-am re
cunoscut pe Nlcolae Modrogan, 
Vîorel Vasile, Vasile Stancu, 
Zamfir loniță și Gheorghe Cos- 
taehe, un tînăr foarte talentat 
pe care l-am remarcat la „Tur
neul celor 4“ de la Constanța.

în sala de dezvoltare a for
ței am găsit grupa de atleți 
condusă de Georgeta Zaharia. 
Lucretia Țoncu, o ttaără de 18 
ani. despre care antrenoarea a 
avut multe cuvinte de laudă, 
speră să facă parte din echipa 
de ștafetă care ne va repre
zenta țara la Universiadă. Ală
turi de ea se pregăteau cu con
știinciozitate Stela Manea, Ion 
Bulae. Nlcolae Popescu, Marian 
Tălpălarîu. sportivi în care teh
nicienii clubului își pun mari 
speranțe pentru viitorul eezon

AȘTEAPTĂ ROADELE 
competitional. Dealtfel, atleți! 
clubului Rapid au obttnut și în 
acest an șapte titluri de cam
pioni naționali. Văii lonescu 
(6,56 m la săritura ta lungime), 
Dan Simion și Johann Schrom 
stat sportivi tineri, talentatl, 
capabili de performante și pe 
plan internațional.

La Încheierea vizitei noastre 
la stadionul Giulești am stat 
de vorbă cu cei doi vicepreșe
dinți ai clubului, Eugen Ignat 
șl loan Trandafir, care s-au 
declarat nemulțumiți de rezul
tatele obținute de sportivii ra- 
pidiști ta anul 1980, an carac
terizat printr-o masivă întine
rire a loturilor și echipelor, 
țlune ale căror roade stat 
teptate ta anii viitori.

Mariana lonescu, Victoria Ban- 
eiu și Corina Crivăț de la în
vingătoare, Kate Tcacenco de 
la învinse. Arbitri : C. Padu
raru din Timișoara și V. Vră- 
jescu din București. (GH. LA
ZAR — coresp.).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
3—1 (—15, 14, 7, 7). în ciuda 
«corului, jocul a fost foarte 
disputat. Bucureștencele, care 
au aliniat un lot „subțire" 
(doar 7 jucătoare) au scăzut 
insă văzind cu ochii. Cele 
mai bune : Liliana Văduva, E- 
milia Mănăilă și Mariana Foc- 
șa de la gazde, Ildiko. Gali și 
Mireia Popa de la oaspete. Ar
bitri : D. Delcea din Galați și 
N. Georgescu din Ploiești. (C. 
POPA — coresp.).

Scria a II-a : UNIVERSITA
TEA CRAIOVA — PENICILI
NA IAȘI 3—0 (9, 6, 8). Gazde
le au prestat cel mai bun joc 
al lor din actualul campionat, 
într-o partidă disputată și de 
bun nivel tehnic. Peste 1500 
de spectatori au asistat la a- 
ceastă întîlnire, în care s-au 
remarcat Camelia Tomeci. Ma
riana Godja, Maria Buzatu (U- 
niversitatea), Aurelia Ichim și 
Georgeta Popescu (Penicilina). 
Arbitri : Gh. Simulescu și Ă 
Dinicu, ambii din București. 
(ȘT. GURGUI — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — C.S.U. 
GALAȚI 3—0 (10, 13, 3). Multi 
apropiați ai voleiului au venit 
ieri în Giulești să vadă pe li
dera seriei a II-a, formația 
studentelor gălățene, dar au 
plecat absolut contrariat! do 
prestația sub orice critică a a- 
cestei echipe vizavi cu pozi
ția sa fruntașă. într-adevăr, 
studentele au evoluat la ni
velul... junioarelor începătoare, 
„eroinele" numindu-se Gabrie
la Cojocaru, Ileana Dobroschi, 
Crina Georgescu, Florentina 
Danilescu, Maria Muscă (sin
gura care s-a străduit să mai 
realizeze cite ceva). Maria Mi- 
titelu, Iulia Moldoveanu, Lia 
Catarig, Georgeta Busuioc și 
Valerica Chira. Echipa Rapid 
a evoluat in creștere față de 
etapele trecute, in sextetul : 
Tatiana Minea, Constanța Ior- 
ga, Maria Roșea, Mariana Iva
nov (Mariana Apostolescu), I- 
leana Tutovean (Gabriela Do- 
garu), Sofia Popa. Arbitraj 
bun : D. Negroiu din Timișoa
ra și R. Farmuș din București. 
(A. B).

„U" CLUJ-NAPOCA — FA
RUL CONSTANȚA 0—3 (—13, 
—15, —8). Meci bun, cu faze 
frumoase, mai ales în primele 
două seturi cînd gazdele au 
dat o replică mai hotărftă. E- 
vidențiate : Simona Boldor, 
Melania Vîscan, Elena Dudu 
(,,U“), Maria Enache, Marine- 
la Țuriea și Emilia Stadnic

(Farul). Arbitr: 
București și E. 
biu. (I POCO

M.
Scria I : 

BUCUREȘTI - 
TULCEA 3—0 
reștenii au ol 
victoria, in tr< 
pe identice 
oaspeții au co 
început de set, 
lat la jumătate 
câștigat în fina) 
centrare a oas 
nit elevilor 
Chițigoi să re 
din seturi, Cal< 
cite un jucăto 
primul, pe Ște 
valent ; in al 
lea — atacant 
treilea, pe Str 
clan subtil. Tu 
numeroase pre) 
în momentele-) 
dei, mai aproa 
lor reală preze 
Stanciu și Isi 
Popescu din ( 
Grigorescu din 
condus bine 
(M. VESA).

DINAMO — 
5, 9). Victoria 
50 de minute 
diferenței de 
cele două echij 
pectele. Dinam* 
obligați de ad 
țeze nici un 1 
bycureșteni L 
itamate au coi 
un joc care ni 
bleme deosebit* 
CU — coresp.) 

UNIVERSITA
— TRACTORU 
(U 10, 8). Stl 
aiu avut începi 
guroase, ceea < 
detașări decisiv 
numai 75 de n 
marcat Dumitri 
(Universitatea), 
(Tractorul). Ărl 
și Gh. Simules
— coresp.).

Seria a II-a 
BAIA MARE - 
3—1 (—15, 4, 15 
Galați, avînd c 
cători în Sîrbu 
pus probleme s 
locale In primul 
altfel oaspeții, 
\al treilea.

aat sub ni\-4 
toate compartin 
pentru insistent 
ze, merită subli 
Arbuzov. Arbitr 
București și O. 
mlșoara. (S. VA

VIITORUL B. 
UA î—3 (—11, 
frumos, gazdele 
chiar conducînc 
mul set, însă 
Drăgan, in frur 
nă, Chifu și Ma 
in continuare : 
punîndu-se cla 
Ududec din Su 
văială din Plo 
BAU — coresp.)

E

LOTO-PRONOSPORT INFOR

ac- 
a$-

deRaid ancheta realizat
Mihai TRANCA, Vladimir MO- 
RARU și Radu TTMOFTE

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 28 DECEMBRIE 1980
I. Ascoli 

IL Avellino — Juventus
III. Catanzaro — Pistoiese 

IV. Como — Cagliari 
(pauză) 
Como — Cagliari 
(final) 
Fiorentina 
(pauză) 
Fiorentina 
(final)

Ințernazionale 2
x
2

V.
VI.

VII.

FIECARE BILET JUCAT —O ȘANSA 
PENTRU DV„ UN CADOU PLĂCUT 

ȘI UTIL PENTRU CEI DRAGI !

de
In cadrul a 13 extrageri cu un total 

> 72 de numere, se pot obține :
AUTOTURISME „Dacia 1300 
„Skoda 120 L“

1

VIII.

Napoli
Napoli

I
x
2

Perugia - 
(pauză)

Perugia - 
(final) 
Torino — 
(pauză) 
Torino — 
(final) 
Udinese ■ 
(pauză) 
Udinese - 
(final)

FOND TCTA 
GURI : 654:.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

tragerea extraori.
PRONOEXPi

A NOULU

EXCURSII ta U.R.S.S. sau R. D. 
Germană.

fixe).
La tragerea 
e-au atribuit 
CONSULTAȚI 
GERII ȘI JUCAȚI DIN VREME NU

MERELE PREFERATE !

Agențiile Loto-Pronosport vă stan la 
dispoziție piuă marți 6 ianuarie 1981. 
NU OCOLIȚI PRILEJUL DE A VĂ 
NUMĂRA PRINTRE MARII CÎȘTI- 
GĂTORI AI NOULUI AN !

anul trecut 
premii !

MARI CIȘTIGURI ÎN 
riabile și

similară de 
peste 87.000

" PROSPECTUL TRA-

BANI (va-
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Studenții bucureșleni string rîndurile ?

SPORTUL STUDENȚESC - LOTUL DE TINERET 3-0
In ultimul meci al anului, 

ieri, pe terenul Complexului 
sportiv de la Snagov, Lotul re
prezentativ de tineret al țării a 
întâlnit formația Sportul stu
dențesc, victoria revenind aces
teia din urmă, la capătul unei 
dispute dîrze și spectaculoase, 
cu scorul de 3—0. Partida a cons
tituit un bun prilej de verifi
care a stadiului actual de pre
gătire a jucătorilor celor două 
echipe și în același timp un re
ușit antrenament, în perspectiva 
turneelor pe care acestea ur
mează să le întreprindă în a* 
doua decadă a lunii viitoare. în 
America de Sud. De menționat 
că din Lotul de tineret au lip
sit trei dintre jucătorii săi de 
bază, C. Solomon, FI. Pop și 
Geolgău — ușor accidentați și 
în tratamentul dr. FI. Brătiiă — 
antrenorul C. Drăgușin prefe
rind să nu-i folosească în con
dițiile unui teren greu și mai 
ales incomplet restabiliți. Re

marcabilă pofta de joc a stu
denților bucureșteni, care au 
practicat un fotbal viguros, 
combinativ și eficace, căruia „ca- 
deții tricolori" i-au răspuns 
prin acțiuni bine construite, dar 
lipsite de finalitate. Cele trei 
goluri ale învingătorilor au fost 
realizate de FI. Grigore. în min. 
10 și 44 și O. lonescu în min. 
90. Au jucat formațiile : LO
TUL DE TINERET — Nițu 
(min. 46 Alexa) — Vlad (min. 
46, Mărginean). IOVAN, Pană, 
Rednic — Mureșan. KLEIN — 
Șoiman (min. 46 Gabor). SU- 
CIU (min. 46 MINEA), Terheș 
(min. 46 Csordas). Turcu ; 
SPORTUL STUDENȚESC — 
Lazăr — Stroe, CAZAN, IOR- 
GULESCU. Constantinescu — 
MUNTEANU I (min. 46 Șerbă- 
nică). O. IONESCU. Bozeșan — 
FL. GRIGORE, M. Sandu. Bu- 
curescu (min, 46 M, Mihai).

Ml.

0 ECHIPĂ iN CĂUTAREA... ECHIPEI

Studenții bucureșteni luptind din 
propriu. Fază din meciul Sportul 
ciștigat de oaspeți cu 3—1.

greu in apărare pe teren 
studențesc — F.C. Argeș, 

Foto : V. BAGEAC

ȘANSA LUI
După unii, Universitatea Cra

iova ar fi fost lider de toamnă 
oricare era antrenorul său.. 
Categoric, Universitatea Craio
va este o redutabilă echipă și 
pentru orice antrenor ea poate 
fi o mare șansă. Numai că in 
cazul. ’' 'T asemenea echipe 
șansa ^oate deveni ușor neșan
să, dacă antrenorul nu reușește 
să țină in mină toți... așii.

Care a fost șansa lui Oble- 
menco 7

..Aceea de a lua echipa cam
pioană, unde e mai greu să-ți 
rupi gitul decit să devii geniu 
in materie, din moment ce din
colo de locul 1 nu există decit... 
.treptele coboririi", care cobo- 
rire n-ar fi iertată de nimeni.

...Aceea de a deveni antreno
rul principal al echipei pe care 
o refuzase in vară Viorel Mate- 
ianu.

...Aceea de a răspunde de 
pregătirea unor jucători deose
bit de talentați. dar unii și 
destul de capricioși, care crea
seră mari probleme unor an
trenori cu multă experiență, ca 
Teașcă și Oană.

...Aceea de a ignora îndoieli
le celor mai mulți, printre care 
unele exprimate chiar in cadrul 
colegiului central al antrenori
lor, care, totuși, l-a confirmat 
ca antrenor principal al echipei 
campioane.

Acum.; după primul său sezon 
de „principal" in Divizia „A" 
putem spune că fostul mare 
stingaci oltean a pășit cu drep
tul in arena antrenorilor. Uni
versitatea Craiova e lider in
contestabil, se „bate" și pentru 
Cupă și, mai ales, a asigurat 
„jumătatea" echipei naționale 
care a învins reprezentativa 
țării care a dat lumii jocul de 
fotbal, Anglia. N-a fost însă o 
toamnă ușoară pentru Ion Oble
menco. golgeterul de ieri. Pen
tru că au existat și .momente 
critice", cînd crescuse numărul 
celor care se indoiau de posi
bilitățile tinărului antrenor, 
cind, după meciurile cu... pro
bleme cu Progresul-Vulcan și 
Poli Timișoara, se spunea ci 
„Oblemenco a scăpat echipa din 
mină". Oblemenco și jucătorii 
n-au crezut insă așa ceva și au 
demonstrat la Tg. Mureș că 
totul a fost accidental. Oble
menco a rezistat îndoielilor din 
afară și îndoielilor care încol
țiseră, omenește, chiar in el, și 
a terminat primul lui sezon ae 
antrenor principal cu fruntea 
sus.

Care a fost secretul reușitei 7 
l-am ' întrebat la sfîrșitul sta
giunii de toamnă. A stat un 
timp pe gînduri și a răspuns 
cu ' modestie : „Mal multe au 
fost... în primul rînd, am făcut 
ucenicia, un an,. la Valentin 
Stănescu. Apoi, am’ avut drept 
colaborator un antrenor foarte 
capabil, un bun prieten, pe

OBLEMENCO
Tică Oțet, căruia ii fusesem și 
jucător. Cel mai mare secret 
au fost însă băieții. Să știți că 
avem — totuși — o echipă cu
minte, serioasă, modestă față de 
valoarea ei". © Se spune că e 
mai greu să ții in mină o echi
pă mare, decit să antrenezi o 
formație mică ! 9 „Posibil ! în 
cazul meu, nu zic că n-a fost 
greu, că n-am avut emoții la 
Început și pe parcurs, dar ju
cătorii m-au ajutat foarte mult. 
Prin respectul pe care mi-1 
poartă unii, pentru care am fost 
Idolul copilăriei lor, și prin 
replica fermă dată de ECHIPĂ 
oricărei înfumurări. Dacă unul 
ridică nasul, intervin ceilalți și 
zic : „Frate, dragă, la Strehaia 
sau la Pielești, așa te purtai 7!" 
Și totul se rezolvă pe mo
ment..."

Tinărul antrenor Ion Oble- 
menco a făcut un prim pas. Cu 
dreptul. Avind șansa de a con
duce o echipă cu mari posibi
lități, dar și responsabilitatea 
sporită pe care o impune orice 
echipă campionă. Ion Oblemen- 
co se gindește, acum, numai la 
ciștigarea campionatului, așa 
cum a făcut-o în primul an de 
antrenorat și Nelu Nunweiller 
cu Dinamo, așa cum a făcut-o 
in primii ani de meserie și 
Florin Halagian cu F.C. Argeș. 
Ion Oblemenco vrea să de
monstreze că marea lui șansă a 
fost seriozitatea, și lupta, și 
munca la o echipă valoroasă.

Mircea M. IONESCU

început de august 1980. Spor
tul studențesc — cîștigătoarea 
Cupei balcanice — cu trei a- 
chiziții de marcă (FI- Grigore, 
Bozeșan, Bucurescu) și avînd 
la „timonă" un nou cuplu de 
antrenori, C. Cernăianu — I. 
Voica, amîndoi tehnicieni va
loroși, care activaseră multă 
vreme și ta cadrul lotului na
țional, s-a prezentat Ia startul 
noului an compctițional ca 
UNA DINTRE PRINCIPALELE 
PRETENDENTE ÎN LUPTA 
PENTRU TITLU sau — cel pu
țin — ca o aspirantă la un 
loc pe podium.

Patru luni mai tîrziu. Sfîrși- 
tul sezonului de toamnă. For
mația studenților bucureșteni 
înregistra un bilanț foarte slab, 
aproape de necrezut : 12 punc
te (procentaj 35 la sută), mi
nus patru in clasamentul a- 
devănului, golaveraj minus opt. 
LOCUL 17 In clasament și ca
pac peste toate eliminată din 
Cupa României de o divizio
nară „C" !

Cum a fost posibilă o ase
menea CONTRAPERFORM AN
TĂ, un astfel de recul compe- 
tîțional 7

Unde și cum s-a . rupt, de 
fapt, echilibrul uneia dintre 
cele mai echilibrate echipe ale 
campionatului 7

în timp .primele fisuri au a- 
părut cam pe la jumătatea tu
rului. Mai exact, după etapa 
a VIII-a, cînd Sportul studen
țesc ocupa un onorabil Ioc V 
în clasament, avînd perspec
tive de a urca pînă chiar că
tre vîrf- Dar au venit trei In
fringed la rînd — două pe te
ren propriu, la Progresul și 
Corvinul și una la Tg. Mureș,

cu A.S.A. S-a considerat însă, 
că echipa are încă suficiente 
resurse și că totul pare ceva 
trecător. A venit apoi cea de 
a doua serie de trei eșecuri 
consecutive și tot cu aceeași 
structură : două acasă, cu Di
namo și F. C- Argeș ; una la 
Galați, cu F.C.M. Acum ni
meni nu mai credea In întîm- 
plare. Era însă cam tîrziu, 
chiar și dacă s-ar fi evitat în- 
frîngerea cu Chimia, din ul
tima etapă, și aceea cu Sti
cla Arieșul Turda, din optimile 
Cupei.

Firește, o asemenea situație 
impune explicații. în esență, 
ar fi vorba de vina care re
vine. pe felii, conducerii, an
trenorilor și jucătorilor. Să o 
luăm de sus în jos- 1. Con
ducerea clubului a greșit, după 
cum însăși recunoaște, acor
dând credit total celor doi an
trenori. aduși pentru a realiza 
o punte spre marea perfor
manță, a respins, din princi
piu, ideea intervenției ta via

ta echipei, dar, din păcate, a 
neglijat și obligația elementară 
de control. Ceea ce a contat și 
a costat foarte mult. 2) An
trenorul C. Cernăianu, înca
drat. de fapt, la F.R.F., si cu 
o situație profesională neclară, 
nu s-a implicat suficient, poa
te și din această cauză, in ac
tivitatea și rosturile perma
nente ale echipei, nu s-a mai 
identificat cu aspirațiile aces
teia. La rîndul său, I. Voica 
s-a limitat, de regulă, strict la 
sarcinile de secund. Din această 
cauză, lucrurile au mers mai 
mult în virtutea inerției. Și 
cînd inerția n-a mai acționat, 
cam de prin etapa a IX-a, a 
apărut stagnarea si apoi recu
lul. 3) Jucătorii ni se par la 
fel de vinovați ca antrenorii. 
Profitind de slăbirea exigenței 
antrenorilor, ei au cedat si in 
pregătire și în obligațiile din 
viața extrasportivă și în an
gajamentul lor moral față de 
club. Pe de altă parte, infa
tuarea care i-a cuprins ne u- 
nii după reușitele din anii nre- 
cedenți și supraestimarea pro
priei valori au avut drept con
secință superficialitatea și in
disciplina — exprimată prin re
fuzul de a juca sau si mai 
grav, prin fuga de la echipă- 
Cazul lui FI. Grigore. plecat 
după etapa a Xl-a acasă. Ia 
Tîrgoviște !

Astfel, Sportul studențesc a 
încetat să mai fie, deocamda
tă. un colectiv bine sudat, o 
echipă adevărată. Iar ca să 
mai fie ceea ce a fost pînă 
nu de mult, va trebui SĂ O 
IA DE LA CAPĂT ! Și cu 
munca, și cu seriozitatea, si cu 
disciplina ! Cu convingere si 
stăruință. Cu încrederea ta
ta-o redresare, greu, dar nici
decum imposibil, de realizat.
Se știe bine, o știm cu toții,' 

Sportul studențesc are mari re
surse, care astă-toamnă au fost 
ta majoritate irosite...

Mihai IONESCU

17. Sportul studenfesc 17 5 210 17-25 12
9 Puncta realizate : 12 (2 acasă + 4 ta deplasare)
a Golgeterii echipei : M. Sandu, Chlhaia și O. lonescu — 

cite 4 goluri, Iorgulescu șl FI. Grigore — dte 2, Bozeșan 1.
• Jucători folosiți: 19; Cazan — 17 meciuri, Munteanu n 

16, Iorgulescu șl Chlhaia — dte 15, Moraru, Tănăsescu și M. 
Sandu — dte 14, Căței șl Șerbănică — dte 13, O. lonescu și 
I. Constanttaescu — dte 12, Bozeșan 11, Stroe 10, Fi. Grigore 9, 
M. Marian și Bucurescu — dte 7, B. Grigore șl Munteanu I — 
dte 6, Lazăr 4.
• Cartonașe roșii : Moraru (etapa 1), Chlhaia (etapa a 13-a) 

și L Constanttaescu (etapa a 17-a).
a Cartonașe galbene : 19 (13 jucători), ede mai multe : 

Munteanu II 3.ft A benefidat de 4 lovituri de la 11 m, toate transformate 
(Chlhaia 3, O. lonescu 1) ; a fost sancționată cu 4 penalty-uri: 
3 transformate, unul ratat.

6 Media notelor echipd : 6,14 (6,22 acasă — 6,06 in deplasare).

SEISME INTERNE AU AVARIAT GRAV NAVA 
GĂIĂJEAIIĂ. VA MAI AJUNGE EA, OARE, EA ȚĂRM?

Cind „echipajul gălățean" în
cheia campionatul trecut cu un 
punctaj care însemna practic 
rămînerea In Divizia „A", a- 
tunci s-a subliniat autodepăși- 
rea echipei realizată prin mun
ca înzecită depusă de niște ju
cători puși Ia treabă ca nici
odată în viața lor de antreno
rul Constantin Teașcă. Iată 
însă că acum, la jumătatea 
campionatului, nava gălățeană 
prezintă grave avarii. Re
marcați ?1 dv. bilanțul a- 
cesteia : „azi" — ultimul loc, 
cu doar 11 puncte (din cinci 
victorii și o egalitate), „ieri", 
adică turul anului 1979, locul 
9, cu 17 puncte, din șase vic
torii și duci egaluri. Coborirea 
pe tobogan s-a conturat încă 
în startul campionatului, odată 
cu cele două mari „clacaje" pe 
teren propriu (deloc scontate 
după meciul inaugural de la 
Brașov. 1—2 cu echipa lui Pro- 
ca, după ce a fost 1—1, ptnă tn 
mta. 53!). Este vorba de 0—2 eu 
Dinamo și 0—1 cu F.C. Argeș, 
Infrtagerl conturate pe un fond 
psihic dereglat total peste care 
a mal venit, apoi 0—1 la Hu

nedoara Handicapul acesta 
greu n-a mai fost refăcut ci 
dimpotrivă, el s-A agravat, cu 
o altă înfringere pe teren pro
priu (în fața campioanei „en 
titre") precum și ou un meci 
egal în fața ieșenilor smuls cu 
greu, in ultimele patru minute 
de joc. Labilitatea psihică, în
călcarea disciplinei de joc, mai 
ales în deplasare, unde echipa 
s primit, de regulă, de la pa
tru goluri în sus, incapacitatea 
ofensivă și defensivă, iată cu 
ce a ajuns F.C.M. Galați în 
postura de deținătoare sigură 
(deocamdată) a .lanternei".

Această DEZARTICULARE a 
echipei gălățene, cu un lot 
destul de subțire, fără un sin
gur jucător mai cerebral, are 
serioase puncte de incidență cu 
seismele interne (apărute încă 
ta perioada pregătitoare), pro
vocate de INDISCIPLINA PE 
TOATE PLANURILE a unor 
jucători (C, Zamfir, I- Constan
ttaescu, Cramer, Bejenaru, O- 
rac). eînd suspendați (tempo
rar!), cînd IERTAȚI PESTE 
NOAPTE ! Astfel, s-a creat o 
atmosferă nepropice (înlăuntrul 
și ta afara clubului), s-a mă-

18. F.C.M. Calafi 17 5 111 22 39 11

«Puncte realizate : 11 (11 acasă + 0 ta deplasațe)
Golgeterii echipei : Balaban șl Majaru — cite 4, Rusu S, 

C. Zamfir, Orac șl Bejenaru — cite 2, M. Olteanu, Cramer, 
glorea și 1 Constanttaescu — cite 1, Bența (F C.M. Brașov) — 
autogol.

0 Jucători folosiți : 20 ; Balaban — 17 meciuri, Vlad 16, 
Jlvan, Tolea, Bejenaru și Florea — cite 15, Orac, M. Olteanu — 
cite 14, I. Constanttaescu, Majaru șl Moțoc — cite 13, Rusu 11, 
R. Dan 10, Cramer șl Burcea — cite 8, C. Zamfir 7, G. Po
pescu șl Oană — cite 4, Hanghiuc și Vlăduț — cite 1.

a Cartonașe roșii : nici unul.
• Cartonașe galbene ; 18 (13 jucători) ; cele mal multe : 

M. Olteanu 3.
® Nu a beneficiat de nici o lovitură de la 11 m ; a fost san

cționată cu 3 penaltyuri, toate transformate.
a Media notelor echipei : 5,93 (6 24 acasă — 5,62 tn deplasare).

/

Adrian lonescu (tricou închis) față în față cu portarul Jivan.
— F.C.M. Galați, disputat in toamnă, 

stadionul din B-dul Ghencea).
(Faza din meciul Steaua

pe
rit gradul de irascibilitaic, de 
nesiguranță al echipei, al fac
torilor de decizie. Ghemul con
tradicțiilor a devenit atit de 
mare pentru că din toate păr
țile au curs motivații, imputa
ți! (nu s-a pus bărbătcște și 
fără echivocuri degetul pe pa
nă) și, normal, acea autodepă- 
șire de care echipa avea atîta 
nevoie nu a mai putut să a- 
pară.

Iată și cum explică antreno
rul formației. Constantin Teaș- 
eă, (absent în ultima parte a 
campionatului din motive de 
boală ca și din... alte motive), 
nereușitul sezon gălățean : 
»F.C.M.-ul n-a mai fost cel de 
anul trecut din două motive : 
1) N-am putut face nici un 
transfer pentru fortificarea e- 
ehipei ; 2) unii jucători și-au fă
cut de cap au fugit, aU dezertat 
de Ia echipă, s-au împărțit in ta
bere din cauza lipsei de exi
gență a conducătorilor în apli
carea unor drastice penalizări 
cerute de subsemnatul. Exigența 
mea fiind considerată prea du
ră. n-am mai fost tare pe po
ziții și am cedat așa cum n-am

făcut-o în viața mea (n.r. — 
vezi reprimirea suspendaților). 
Ce ar fi de făcut ? Cînd voi 
începe pregătirile returului, cei 
care n-au înțeles să muncească 
așa cum au făcut-o anul 
trecut vor trebui să ple
ce, în frunte cu așa-zisul an- 
trenor-jucător, apărut în for
mație abia în etapa a 6-a!! Re
cunosc, va fi tare greu, deoa
rece nu avem juniori de prea 
mare perspectivă, dar vom lu
cra cu ei înzecit pentru a sal
va ce se mai poate salva"-..

LECȚIA GĂLĂȚEANĂ con
ține multă amărăciune, multe, 
foarte multe învățăminte (spe
răm că o analiză lucidă, la o- 
biect, le va scoate complet la 
iveală). Chiar și readucerea 
formației în matca sa este po
sibilă cu mijloace ferme, fără 
compromisuri — citește MUN
CĂ PE BRÎNCI. ORDINE, 
DISCIPLINA FĂRĂ NICI UN 
RABAT — pentru a se produ
ce „marea minune", pe care 
cîndva, a realizat-o și Politeh
nica Timișoara. Și nu numai 
ca.

Stelian TRANDAFIRESCU ?



Interviul nostru VIRGINIA RUZICI ÎNAINTEA

99 TURNEULUI CAMPIOANELOR ’80“
La 7 ianuarie, Virginia Ru

zici va lua startul în al doilea 
ei „Masters", alături de cele
lalte mari campioane ale teni
sului actual. Mai sînt puține 
zile pînă la ultimul episod, în 
decoruri festive, al lungului se
rial de turnee desfășurate pe 
meridianele globului, în acest 
sezon ’80 al sportului cu rache
ta. Zile de care prima jucătoa
re a țării noastre 
plin, odihnindu-se, 
puteri, în liniștea 
acasă. O întrebăm

— Va fi greu la

Bunge, de 17 ani. Toate joacă 
in mare forță, aleargă mult, nu 
se tem de nimic și acesta este 
principalul lor atu. Este foarte 
greu de luptat cu ele, fiindcă 
nici nu le cunoști prea bine, in 
plus vin mereu cu ceva nou in 
joc. Cu Mandlikova aveam 2—2 
scorul întîlnirilor directe înain
tea turneului de la Melbourne,

cuceresc încă unul din marile 
„clasice". Mă simt in stare, pot 
face o mare performanță. Cu 
condiția să am mereu încredere 
in mine, să joc cu acel plus de 
voință spre victorie, care m-a 
ajutat de atîtea ori pină acum 
să reușesc. In sfirșit, aș dori ca 
in sezonul 1981 să pot avea mai 
multe evoluții în fața publicu-

profită din 
adunînd noi 

căminului.
Washington, 

în acest „Turneu al campioane
lor" la care ești din nou pre
zentă ’

— Sintem, de fapt, opt jucă
toare, cu drepturi mai mult sau 
mai puțin egale. Conform sis
temului de disputare a Mas- 
ters-ului, Mandlikova (n.n. cîș- 
tigătoarea Marelui Premiu pe 
anul în curs) primește numărul 
1, iar Evert nr. 2, conducînd 
cele două grupe in care sintem 
repartizate, pe rină, următoare
le clasate, Austin, Navratilova, 
Turnbull, Jaeger, Shriver și cu 
mine. Eu am nr. 6 și ar trebui 
să joc in grupa a doua, poate 

' iarăși cu Evert, chiar din pri
mul tur !

— Poate și un ultim prilej de 
revanșă, după marile finale 
pierdute la început de an cu 
Chris Evert-Lloyd, în „interna
ționalele" Italiei și Franței...

— Ar fi splendid. Dar Chris 
rămine pentru mine marea fa
vorită a turneului, după cum 
este in continuare marea cam
pioană a anilor noștri. O finală 
la Roland Garros in care ai ca 
învingătoare o asemenea adver
sară, oricum te onorează. La 
Washington șanse mari are și 
Navratilova, pe care o avan
tajează totdeauna jocul „in
door". apoi desigur noile veni
te, Mandlikova și Austin.

— In fața „noului val" ai 
rezistat însă bine. Dacă Vir
ginia Wade, Betty Stove, Kerry 
Reid, Rosie Casals, Regina Mar- 
sikova, de pildă, au dispărut 
aproape total, numele Virginiei 
Ruzici continuă să figureze în 
primele locuri ale clasamente
lor, deși candidatele la consa
crare se înmulțesc văzînd cu 
ochii. Care sînt cele mai peri
culoase ?

— Cele două pe care le-am 
numit, in primul rind. Dar mai 
sînt și altele. Andrea Jaeger, de 
numai 15 ani, la fel ca și Kat- 
thy Jordan și Sue Mascarin, 
apoi deja „bătrîna" Bettina

~ ’ i, la ea acasă, după
turneele acestui sfîrșit de an. 

Foto : Ion MIHAlCA
Clipe de relaxare pentru Virginia Ruzici, 
miile de kilometri străbătuți în

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL

ultimul „clasic" al sezonului. A 
fost o luptă necruțătoare, cu 
egalitate după primele două 
seturi. în cel decisiv, conduc cu 
3—1, dar sînt egalată, apoi con
dusă cu 5—3. Fac break și mă 
apropii la 5—4, iată insă că pe 
serviciul meu ratez două sme- 
ciuri și pierd totul. Hana Man
dlikova poate fi, intr-adevăr, 
campioana viitorului.

— Cu asemenea ratări, con
siderăm totuși că bilanțul se
zonului abia încheiat se prezin
tă la indici foarte favorabili. în 
afara celor două mari finale 
amintite aci, ai jucat și ai cîș- 
tigat titlurile de campioană in
ternațională a Suediei, Elveției 
și Austriei, în plus deții o vic
torie în circuitul american, la 
Salt Lake City. Care “ 
biectivele pentru anul ce vine ?

— Mai intîi, mi-aș dori să 
pășesc în el cu succes, adică si 
obțin un rezultat cit mai bun 
in Masters-ul pentru care mă 
pregătesc. Apoi, aș vrea să con
firm pe mai departe locul ce-l 
dețin printre fruntașele tenisu
lui, sau chiar să mai urc inci 
pe treptele acestei ierarhii. 
Mi-aș mai dori mult să reciștig 
titlul la Roland Garros, pe care 
l-am deținut in 1978, sau să

lui de acasă, care mă stimulea
ză întotdeauna, iar Universiada 
din vara viitoare va fi un ex
celent prilej pentru aceasta. 
Sper să-mi reeditez sau chiar să 
majorez cîteva din succesele 
mele trecute la această mare 
competiție internațională, acum 
găzduită de țara noastră.

ar fi o-

FEMININ DE ȘAH
NOVI SAD

de

FOSTELE GLORII ALE TENISULUI 
MONDIAL DIN NOU lN CONCURS

ANCHETE INTERNAȚIONALE '80
Asociația presei sportive din 

U.R.S.S. l-a desemnat drept cel 
mai bun sportiv sovietic în a- 
nul 1980 pe înotătorul Vladi
mir Salnikov, triplu 1 campion 
olimpic la Jocurile de la Mos
cova. Pe locurile următoare au 
fost clasați halterofilul Iurik 
Vardanian,_ gimnastul Alek
sandr Ditiatin și schiorul de 
fond Nikolai Zimiatov-

★
Ancheta internațională a re

dacției sportive a agenției spa
niole de presă „EFE" a ales-o 
pe atleta sovietică Nadejda 
Tkacenko, medaliată cu aur la 
J.O. în proba de pentatlon, cea 
mai bună sportivă din lume 
în anul 1980, urmată de înotă- 
toarea Barbara Krause (R.D. 
Germană). Printre primele zece 
clasate se numără de aseme
nea șl gimnasta româncă Na
dia Comăneci. La masculin, 
sportivul anului a fost desem
nat patinatorul de viteză Eric 
Heiden (S.U.A.) — cinci me
dalii de aur la J.O. de la Lake

Placid. Pe locul doi a fost cla
sat înotătorul sovietic Vladimir 
Salnikov.

★
în urma unei anchete initiate 

de organizațiile sportive, titlul 
de cel mai bun sportiv al a- 
nului 1980 din Cuba a fost a- 
■tribuit pugilistului Teofilo 
Stevenson, triplu campion o- 
limpic la categoria grea. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
atleta Maria Caridad Colon, 
campioană olimpică la arunca
rea 
niel 
cat.

suliței, și halterofilul Da- 
Nunez campion olimpic la 

56 kg.

DE LA
ÎSELGBAD 23 (Agerpres).

Turneul internațional feminin 
șah de la Novi Sad s-a încheiat
cu victoria maestrelor Mllunka 
Lazarevicl (Iugoslavia) și Grazy- 
na Szmacinska (Polonia), clasa
te pe primul loc la egalitate, cu 
cite 8,5 puncte din 12 posibile. 
Pe locul trei s-a situat Liu Silan

■ (R.P. Chineză), urmată de Dușița 
Cejici (Iugoslavia) și Marla Grosz 
(Ungaria) — cu cite 6,5 puncte. 
Lia Bogdan (România), care în 
ultima rundă a remizat cu Zorită 
Miolski (Iugoslavia) a ocupat lo
cul 10, cu 4 puncte.

Fostele glorii ale tenisului 
mondial se vor întrece Intr-un 
turneu ce se va desfășura la 
începutul lunii aprilie a anului 
viitor într-un oraș ce urmează 
a fi desemnat. Printre invitați 
se numără și australienii Ken 
Rosewall, Fred Stolle, Tony 
Roche, englezul Mark Cox, a- 
mericanul Clark Graebner și 
cehoslovacul Jan Kodes.

HOCHEIȘTII NOȘTRI VICTORIOȘI
(Urmare din pag. I)

mele secunde, prin V. Huțamui 
6—4 !

In ansamblu, un joc plăcut, 
dinamic, în care selecționata 
română a făcut din nou dova
da progreselor sale din acest 
sezon, mai ales la capitolul 
sudurii sufletești și puterii de 
luptă. O subliniere și pentru 
pregătirea fizică a echipei.

Bun arbitrajul lui L. Schell 
(Ungaria), ajutat de M. Pres- 
neanu și Fi. Gubernu.

★
în primul meci disputat sîm- 

bătă seara, cele două formații 
au terminat la egalitate, după 
o întrecere în care jucătorii ro
mâni au fost superiori, au do
minat două reprize (prima și 
ultima), dar. din păcate, greșind 
uneori în apărare, au permis 
oaspeților să încheie disputa cu 
o nesperată (pentru ei...) remi
ză : 5—5 (2—0, 1—3. 2—2).

■ Selecționata noastră divizio
nară a început foarte bine acest 
prim joc, și-a 
sarul, a știut 
prompt fiecare 
și în acest fel 
de minute de ,_ . _____ „_
români conduceau cu 2—0. unu] 
din goluri fiind înscris, ca o 
dovadă clară a superiorității lor.

dominat adver
să fructifice 

moment de atac 
după primele 20 
ioc, hocheiștii

chiar într-un moment cind din 
punct de vedere numeric erau 
inferiori (eliminat Axinte). A 
urmat repriza secundă, in care, 
chiar de la început echipa 
noastră a primit un gol gra
tuit, apoi sistemul defensiv, 
care păruse în prima parte a 
intîlnirii excelent și bine sudat, 
s-a destrămat —> ni se pare — 
parcă prea rapid. Și oaspeții, 
foarte rutinati și excelent! pa
tinatori nu s-au lăsat prea mult 
invitați. înscriind trei goluri.

In ultima parte a acestui atît 
de plăcut ioc, hocheiștii români 
au acționat ceva mai ordonat, 
mai sigur în apărare și cu toa
te că au fost conduși la 
moment dat cu 4—3 (min. 
au reușit o spectaculoasă dar 
meritată egalare (min. 52) 
chiar au preluat conducerea cu 
5—4 (min. 55). lăsînd impresia 
că vor cîștiga. O inexactitate 
din ultimele minute a adus 
oaspeților, însă, o egalare pe 
linia de „sosire" (min. 58) : 
Autorii golurilor : Antal. Bălău
că, Moroșan, Nistor, Gali — 
selecționata divizionară, Preo- 
chtol, Srnoe, Dușan, Klach. Ku- 
back — T.J. Olomouc. Au con
dus bine : L. Schell (Ungaria)- 
la centru, ajutat de FI. Guber- 
nu și J. Becze (România).

un
43)

și

Călin ANTONESCU

*
ziarului italian 
dello Sport" din

în
„La _ ___ __
Milano cel mai bun sportiv al 
anului este atletul Pietro 
Mennea (Italia), urmat de al
pinistul 
(Italia), 
teză american 
atletul etiopian Miruts 
și ciclistul 
Hinault.

ancheta 
Gazzetta

Reinhold 
patinatorul 

Eric
Messner 
de vi- 
Heiden, 

Yifter 
francez ‘Bernard

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADĂ
PATINAJ VITEZĂ

Cu prilejul concursului de 
patinaj viteză de la Alma-Ata, 
sportiva sovietică Tatiana Ta
rasova a realizat în proba de 
500 m timpul de 40,40. perfor
manță superioară recordului 
mondial oficial deținut de a- 
mericana Sheila Young, cu 
40,68, iar Olga Pleșkova a sta
bilit cea mai bună performantă 
mondială în proba de 3000 m 
cu timpul de 4:25,54 (recordul 
oficial al lumii este de 4:30,34).

sărituri

ciștigat de schiorul vest-german 
Joachim Ernst, care a totalizat 
241,6 puncte (cea mai lungă 
săritură a sa a măsurat 89 m). 
Pe locurile următoare ș-au cla
sat Masaru Nagaoka (Japonia) 

" puncte și Satoru Mat- 
(Japonia) — 228,5

— 240,9 
suhashi 
puncte-

HOCHEI

La Davos a început . Jitio- 
nala competiție interna,'tonală 
de hochei pe gheată pentru 
..Cupa Spengler". în partida 
inaugurală, echipa cehoslovacă 
SV Viitkovice a Învins cu 5—4 
(0—1, 4—2, 1—1) echipa locală 
HC Davos.Radu VOIA

Concursul international 
sărituri de la trambulină des
fășurat la Saint Moritz a fost

de

In preliminariile C.M.
In preliminariile campionatului 

mondial (zona asiatică) la Hong 
Kong, s-au disputat alte două 
partide. Jucînd excelent, echipa 
R.p. Chineze a invln3 eu 1—4 
(1—0) selecționata Japoniei. In 
alt meci, R.P.D. Coreeană a în
trecut eu 1—6 (0—0) formația
Singapore.

rugia Rama 1—1 ; Torino 
Bologna 1—2 ; Udinese — Brescia 
0—0. ta clasament: 1. Roma 16
2. Inter 15 p ; 3. Juventus 14

p; 
p-

Campionate
conti- 

etă
iată 

Aston 
Stoke 1—0 ; Coventry — 

Crystal 
Man- 
2—0 ;

ANGLIA. Campionatul a 
nuat cu meciurile din 
pele a 24-a și a 25-a. 
rezultatele etapei a 24-a: 
Villa ; -
Middlesbrough 1—0 ; 
Palace — Arsenal 2—2; 
Chester City — Everton 
Ipswich — Norwich 2—0 ; Leeds
— Birmingham 0—0 ; Brighton — 
Leicester 1—0 ; Manchester Uni
ted — Liverpool 0—0 ; Sunder
land — West Bromwich 0—0 ; 
Tottenham — Southampton 4—4 ; 
Nottingham Forest — Wolver
hampton 4—1. Rezultatele etapei 
a 25-a : Arsenal — Ipswich 1—1; 
Liverpool — Leeds 0—0 ; 
mingham — Sunderland 
Nottingham — Aston Villa 2—2 ; 
WB Albion — Manchester United
3— 1 ; Southampton — Leicester
4— 0 ; Middlesbrough — Everton 
1—0 ; Norwich — Tottenham 2—2. 
în clasament : Liverpool șl As
tor Villa cite 34 p, Ipswich — 
33 n (un joc mal puțin).

SCOȚIA. Aberdeen a învins cu 
4—0 pe Celtic, iar Dundee Uni
ted a cîștigat cu 4—1 la Hearts.

ITALIA (etapa a 12-a). Ascoli
— Inter 0—1 ; Avellino — Ju
ventus 1—1 ; Catanzaro — Pisto- 
lese 1—3 ; Como — Cagliari 3—1; 
Fiorentina — Napoli 0—1 ; Pe-

Bir-
3—2 ;

BASCHET * In orașul iugo
slav Srbobran au început între
cerile celei de-a 18-a ediții a 

balcanic. 
Iugosla- 
(40—21);

campionatului feminin 
Xată primele rezultate: 
via — România 86—64 , . __ .
Bulgaria — Iugoslavia (B) 90—69 
(45—34). In cel de al doilea meci: 
Bulgaria — România 97—71 
(50—28). • A început tradiționa
lul turneu masculin de la Paris. 
Rezultate tehnice: U.R.S.S. — Si
rio (Sao Paulo) 103—101; Franța 
— Finlanda 90—83. Apoi echipa 

' ‘ : cu 95—80
(50—51) selecționata Franței, în 
vreme ce formația braziliană Si
rio Sao Paulo a învins cu 
92—87 (41—49) reprezentativa Fin
landei. O Rezultate înregistrate 
în campionatul italian masculin: 
Hurlingham — Sinudyne 65—63; 
Turisanda — Ginseng 92—73; 
Pall Brindisl — Rodrigo 103—93; 
Magnadyna — Carrera 86—80. în 
clasamentele celor două grupe 
conduc Turisanda șl Carrera.

U.R.S.S. a întrecut

CICLISM • Competiția de 
clocros desfășurată la Lecco 
talia) a revenit belgianului Ro
land Liboton, cronometrat pe 
distanța de 20,900 km cu timpul 
de lh 02:36. La 36 sec., pe locul 
doi, a sosit italianul Vito de 
Tano.
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„El Mundialito*1
După cum s-a mal anunțat.. la 

30 decembrie va începe la Mon
tevideo competiția internațională 
de fotbal „El Mundialito". Parti
da inaugurală va aduce ta teren 
echipele Olandei șl Uruguayulul. 
Iată programul în continuare al 
acestei competiții care este aș
teptată cu legitim interes de a- 
matorii sportului cu balonul ro
tund : 1 ianuarie : Argentina — 
R.F. Germania ; 3 ianuarie : Ita
lia — Uruguay ; 4 ianuarie :
Brazilia — Argentina ; 6 Ianua
rie : olanda — Italia ; 7 ianuarie: 
R.F. Germania — Brazilia. Finala 
va avea loc la 10 Ianuarie. Tro
feul „EI Mundialito" va rămîne 
în proprietatea selecționatei ciș- 
tlgătoare a acestui turneu.

O „academie a fotbalului** 
sub egida F.I.F.A.

Federația internațională de fot
bal Intenționează sâ creeze • 
„Academie a fotbalului", unde 
să se studieze șl să se predea 
toate problemele tactice, tehnice, 
organizatorice ale sportului cu 
balonul rotund. Un prim pas a 
fost făcut prin organizarea de 
seminare și simpozioane desfă
șurate în diferite orașe ale lumii, 
în scopul dezvoltării fotbalului 
pe toate continentele. La aceste 
seminaril au participat specia
liști din peste 100 de țări. Ma
terialele supuse dezbaterii au 
fost editate de F.I.F.A; în toate 
limbile oficiale ale forului fot
balistic, șl se referă la condl-

țule de antrenament, de Joe, la 
probleme tehnico-tactice și de 
medicină sportivă etc. F.I.F.A. 
depune marl eforturi In scopul 
dezvoltării fotbalului ta toate ță
rile, pentru accelerarea procesu
lui de egalizării a nivelului în 
diferitele continente. Dar, după 
cum a precizat șl președintele 
F.I.F.A., Joao Havelange, deose
birile de nivel dintre diferitele 
țări se vor menține încă V' lt 
timp, acestea fiind det® ..JîSțe 
de factori sociali, economici, cli
materici și de altă natură. Un 
rol important în accelerarea a- 
cestui proces de dezvoltare 11 va 
juca desigur campionatul mon
dial de fotbal — 1982, al cărui 
turneu final se va desfășura cu 
participarea a 24 de echipe, ceea 
ce va permite prezența la în
treceri a mal multor formații din 
Asia, Africa, America centrală 
și America de Nord. La acest 
turneu final se va putea face un 
schimb de experiență foarte 
concret șl eficient sl noi sperăm 
că rezultatele sale vor avea roa
de în viitorul apropiat, a adăugat - —- - -J. Havelange.

Alte rezultate
A început turneul Interna• _____ _____

țional pentru echipe de tineret 
de la Nisa. Primele' înttlnlrl s-au 
soldat cu următoarele rezultate : 
Franța - 
— Belgia 
participă 
vețlel.

■ Bulgaria 0—0 ; Italia 
2—0. La competiție mal 
echipele U.R.S.S. și El-

ta_ Alm endrale jo (Spania)
s-a disputat meciul amical din
tre selecționatele de juniori ale 
Spaniei șl Portugaliei. Gazdele 
au terminat Învingătoare cu 
1—0 (0—0).

HANDBAL • La Bilbao, în 
prezența a peste 2 508 de specta
tori, a avut loc meciul măscuita 
dintre o selecționată a Țării Bas
cilor și echipa Iugoslaviei. Gaz
dele au repurtat victoria cu 34—30 
02—121.

ȘAH • La Merano, finala can- 
didațllor pentru titlul mondial a 
continuat cu cel de al 5-lea meci 
dintre HUbner și Korclnol. Intfl-
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• TELEX •
nirea s-a încheiat remiză. Scorul 
este de 3—2 în favoarea lui 
HUbner. • în prima rundă a cam
pionatului U.R.S.S. masculin ce 
se desfășoară la Vilnius, Vaga- 
nian a cîștîgat la Cehov, Vaslu- 
kov l-a învins pe Razuvaev. Iar 
Makaricev a pierdut la Romanl- 
șin. A fost consemnată remiza 
în partidele Balașov — Gheller, 
șl Teskovski — Lputlan.

TENIS • La Melbourne au în
ceput campionatele Internaționale 
ale Australiei, ultimul turneu im
portant al anului contînd pentru

„Marele premiu FILT“. O surpri
ză a furnizat John Austin (S.U.A), 
fratele cunoscutei campioane 
Tracy Austin, care l-a eliminat 
cu 6—3, 6—2, 6—3 pe 
Noah. Alte rezultate:
— Tim WUkison 7—5,
6—2; Sandy Mayer — _
6—1, 3—6, 7—5, 4—6, 6—3; Lendl — 
Frawley 6—3, 6—3, 6—1; Dlbley — 
Pfister 3—6, 6—3, 7—6, 6—4; Clerc
— Tom Gullkson 6—3, 6—1, 3—6. 
6—4; Fitzgerald — Menon 6—2,
6— 4, 2—6, 6—2; Vilas — Carter
7— 6, 6—3, 6—4; Dent — O. Parun 
6—7, 6—4, 2—6:, 7—«, 7—6; I>re- 
wett — Gerulaitis 2—6, 6—4, 1—6. 
6—4, 6—4; Warwick — Case 6—i,
6— 4. 6—1; Edmondson — Pattlsson
7— 6, 7—6, 6—3; Amaya — Alexan
der 3—6, 6—4, 7—5, 6—3, • Com
petiția pentru juniori dotată cu 
trofeul „Orange Bowl" a conti
nuat la Miami Beach cu desfă
șurarea meciurilor din sferturile 
de finală. Rezultate tehnice: Ar
guello (Argentina) — Tous (Spa
nia) 6—1, 6—2; Castellan (Argen
tina) — Casai (Spania) 6—3, 6—4; 
Aguilera (Spania) — Perkis (Is
rael) 7—6, 6—3; Nystroem (Sue
dia) — lehi (Japonia) 6—1, 6—3. 
ta semifinalele turneului junioa
relor se vor întîlnl: Sasaki (Iu
goslavia) — Nelson (S.U.A.) și 
Mascarin (S.U.A.) — Murgo (Ita
lia).

francezul 
Gottfried 

4—6, 6—0,
Buehning
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