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A patra victorie românească la C. M. universitar

SUCCESUL HANDBALIȘTILOR, DE BUN AUGUR
PENTRU SPORTIVII NOȘTRI LA UNIVERSIADA ’81

Cea de a VUI-a ediție a 
Campionatului mondial uni
versitar de handbal, competi
ție care de la o ediție la alta 
a cunoscut o amploare cres- 
cîndă, s-a încheiat în aceste 
zile de început de an cu o 
frumoasă victorie a culorilor 
tării noastre- Selecționata stu
dențească de handbal a Româ
niei și-a apărat în acest fel cu 
succes titlul cucerit în 1977 la 
Varșovia și a confirmat strălu
citele succese din edițiile ante
rioare, din care a mai cîștigat 
alte două : la Lund în 1973, 
după o dramatică finală cu se
lecționata Uniunii Sovietice (să 
ne amintim că după scurgerea 
timpului regulamentar de joc 
și după consumarea celor două 
reprize de prelungiri, s-a dat 
o ..minge de arbitru" și s-a 
jucat pînă la primul gol...) _și 
la București în 1975, cînd în 
finală echipa tării noastre a 
întrecut din nou reprezentativa 
Uniunii Sovietice.

Dincolo însă de aceste .patru 
victorii finale, care fac din re
prezentativa României forma
ția cu cea mai prestigioasă 
participare la această mare în
trecere sportivă internațională, 
n.u este lipsit de interes să 
subliniem că la fiecare din cele 
șapte prezente ale sale echipa 
României a urcat de fiecare 
dată pe podium : Ia prima edi
ție, în 1963, Ia Lund, handba-

Azi și miine, pe patinoarul

„23 August"

0 DUBLĂ ÎNTN.MRE
ÎNTRE PHIMEIE 
REPREZENTATIVE 

Ol HOCHEI Al E ROMÂNIEI
SI UNGARIEI

Prima reprezentativă de 
hochei a țării noastre își va 
face debutul în anul 1981 sus- 
ținînd, azi si miine, o dublă 
partidă cu selecționata Un
gariei. Cele două partide au 
loc în urma amînării ..Cupei 
Federației" și constituie un 
bun prilej pentru colectivul 
de antrenori condus de 
Eduard Pană de a face noi 
și utile verificări- Lotul nos
tru reiprezentativ. din care 
lipsește în continuare Doru 
Tureanu, a efectuat imediat 
după 1 ianuarie pregătiri in
tense in -vederea acestor 
două jocuri. La ultimul an
trenament, cel de ieri, antre
norul principal ne spunea că 
au. fost recuperați Solyom, 
Axinte și Popescu, astfel că 
dispune de întregul efectiv.

Oaspeții au sosit duminică în 
Capitală si în cursul zilei de 
luni au făcut un ușor antrena
ment de acomodare.

Cele două jocuri vor începe 
la ora 16,30 pe patinoarul .,23 
August" și vor fi conduse de 
arbitri români, urmînd ca din 
cele două brigăzi să facă par
te . și arbitrul ungur Victor 
Zsitva. 

liștii români au terminat pe 
locul III, la a doua ediție, în 
1966 (R.F, Germania), echipa 
română nu a participat, apoi 
la a treia ediție, în 1968, la 
Darmstadt, a disputat finala 
cu echipa Unîunii Sovietice, 
ocupînd locul secund. Ia a pa
tra ediție, în 1971, la Fraga, e- 
chipa României a terminat pe 
locul III. Cu alte cuvinte un 
bilanț excelent, care atestă 
deosebita dezvoltare generală a 
handbalului nostru-

Actuala ediție a fost mai e- 
chilibrată și mai disputată de- 
eît cele anterioare. Poate nici
odată ca acum surprizele nu 
s-au înscris pe foile de arbitraj, 
unele dintre ele stârnind un 
val neobișnuit de interes. Să 
dăm și exemple : calificarea în 
finala competiției a echipei 
Franței (prima oară o echipă 
din grupa „B“ a C.M. în fi
nala unei mari competiții '.). 
victoriile echipelor Ungariei și 
Iugoslaviei asupra celei a Uni
unii Sovietice (ultima chiar la 
scor !), succesul handbaliștilor 
bulgari în fața celor din Un
garia în meciul pentru locurile 
V—VI (29—25) și. nu în ulti
mul rînd, victoria neașteptată 
al jucătorilor niponi în meciul 
pentru locurile VII—VIII în 
fața unei echipe considerată 
printre favorite : R. F. Ger
mania.

In ciuda acestui veritabil ca

| 'ÎNCĂ DIN PRIMELE ZILE ALE ANULUI SPORTIVII 
| PREGĂTESC VIITORUL SEZON COMPETIJIONAL 

ieri, cele dinții antrenamente la fotbal, rugby, canotaj
| Pînă la deschiderea sezonului în aer liber mai este vreme 

suficientă. Și totuși, chiar dacă anul abia a început, sportivii 
Is-au și reîntîlnit, în cadrul colectivelor din care fac parte, la 

primele antrenamente din 1981, dornici să facă cele dintîi acu
mulări în vederea viitoarelor competiții interne sau interna- 

Iționale.
Printre cei mai... grăbiți să pregătească viitorul sezon com- 

petițional s-au aflat și componenții echipei de fotbal Dinamo 
București. Bucuria revederii cu coechipierii, cu balonul rotund, 

| angajarea din plin la efort, au fost vizibile, antrenorul dina- 
| moviștilor și, in același timp, al tricolorilor, Valentin Stă- 

nescu, considerîndu-le ca pe promisiuni ale elevilor săi în ve- 
Iderea unui retur fructuos.

Tot în parcul sportiv din șos. Ștefan cel Mare au putut fi 
urmăriți, în timpul unei „reprize" de pregătire fizică generală 

• și a uneia de... fotbal, rugbyștii antrenați de Ion Țuțuianu, 
care au încheiat sezonul precedent pe primul loc în clasa- 

l ment. Dorința, mărturisită, pentru retur: titlul de campioană 
a țării !

In același timp, dar la Complexul „23 August", canotoarele 
| fruntașe au făcut primul antrenament la bac, cu gîndul la 

zilele în care bărcile vor putea aluneca din nou pe apa Sna- 
| govului...

Cornel Durău — unul 
dintre cei mai buni ju
cători ai finalei — a 
reușit să se infiltreze pe 
semicerc și să arunce 
din săritură la poarta 
formației studențești a 

Franței.
Telefoto : A.P.-Agerpres 

rusel de rezultate (pentru pri
ma oară în istoria competiției 
calificarea pentru jocurile fina
le dintr-una din grupele semi
finale s-a făcut la golaveraj !) 
echipa României s-a detașat 
clar, cîștlgînd toate . cele 6 
jocuri disputate, cu un conclu
dent golaveraj general: 151—104, 
realizind o medie de mai bine 
de 25 de goluri pe meci ! Acest 
fapt este încă un argument în 
favoarea netei superiorități a 
echipei române. în rîndurile 
căreia au apărut acum ca cer
titudini. pentru viitoarele mari 
competiții cîțiva tineri jucători 
cu un real talent : portarul 
Alexandru Buligan, pivotul Gh. 
Dumitru și tinărul Klaus Ha- 
berpursch, un viitor conducă
tor de joc. Ne-a plăcut, de ă- 
semenea, felul în care unii din
tre jucătorii mai puțin experi
mentați, cum a fost Marian 
Dumitru, și-au asumat rolul de 
realizatori fn meciul final, cind 
principalul „tunar" al echipei 
Vaslle Stingă. într-o stare gri
pală febrilă, nu era in depli
nătatea forțelor sale. Toate a- 
ceste luoruri, la care ar mai 
trebuie adăugat faptul că Iosif 
Boroș a acționat destul de bine 
în dificilul rol de conducător 
de joc și că Neculai Vasilca a 
fost un pivot inteligent, bine

(Continuare in pag. 2-3)

GINDURI PENTRU NOI 
VICTORII DE PRESTIGIU

0 TRIPLA PERFORMANTĂ DE... AUR LA „UNIVERSIADĂ"-
întrecerile de tenis din ca

drul Jocurilor Mondiale Uni
versitare mi-au adus de două 
ori pînă acum satisfacții de
osebite. La ediția lor de la 
Sofia, in 1977, cuceream, îm
preună cu coechipiera mea Flo
rența Mihai, medaliile de aur 
ale probei de dublu feminin și 
totodată, cu Dumitru Hărădău, 
pe cele de argint, la dublu 
mixt. In 1979, la Ciudad de 
Mexico, am reușit să majorez 
cota succeselor mele personale, 
ca și pe cele ale echipei noas
tre reprezentative, cu „aurul* 
ambelor acestor probe, cules 
alături de Florența Mihai și 
Traian Marcu.

A? dori foarte mult ca la 
actuala ediție a „Universiadei*, 
in vara viitoare la București, 
să păstrez aceeași linie ascen
dentă, reeditind victoriile din 
trecut și adăugindu-mi de ase
menea singurul titlu de cam
pioană mondială universitară 
care-mi mai lipsește, pe acela

TITLUL OLIMPIC OBLIGĂ’
Anul 1981 va fi primul din 

perioada vieții mele de perfor
mer cu adevărat consacrat. 
Deși ultimii 6—7 ani mi-au a- 
dus deseori satisfacții pe plan 
sportiv, nu m-am socotit nici
odată un performer complet 
in tir, atita vreme cit nu mă 
puteam mindri că posed me
dalia olimpică de aur, in co
lecția personală de trofee. De 
acum înainte consider că tre
buie să am alte responsabili
tăți și, incepind chiar din acest 
an, de la campionatele euro
pene pentru arme cu glonț din

CORNELIU ION 
campion olimpic de tir 

(Continuare in pag. 2-3)

1. Țălnar, Dragnea și pu iarul Ștefan (ae la stingă) in timpul 
antrenamentului fotbaliștilor dinamoviști

2. Un grup de atleți? Nu ! Sint rugbyștii din șos. Stefan cel 
Mare

3. Vîslesc... la bac Ana Iliuță, Ana Pițigoi, Rodica Frîntu și Cor
nelia Diaconescu, asistate de antrenoarea Maria Drăghici

Fotografii de Vasile BAGEAC și Ion MIHAlCĂ

de simplu. Știu că nu va fi 
ușor, dai fiind concurența care 
se anunță foarte puternică, dar 
voi încerca neapărat obținerea 
acestei triple performanțe !

VIRGINIA RUZ1CI 
componentă a lotului reprezen

tativ de tenis

PRIN EFORTURILE NOASTRE
Noul an reprezintă pentru 

handbalul nostru și, firesc, 
pentru mine, un bun prilej de 
a consolida și continua pro
gresul realizat înaintea Jocuri
lor Olimpice de la Moscova. Cu 
echipa de club in care activez. 
Steaua, obiectivele sint cîști- 
garea „Cupei României* și a 
campionatului, dar nu oricum, 
d printr-o creștere simțitoare 
a nivelului valoric al fiecărui 
jucător in parte și al echipei 
in totalitatea sa. Obiectivul in
ternațional este, acum după 
ciștigarea titlului mondial uni
versitar, cea de a Il-a ediție 
a „Super-cupei* campionilor 
mondiali și olimpici, ce se va 
desfășura la începutul lunii fe
bruarie in R.F. Germania. 
Vrem să cucerim acest trofeu 
— in 1979 am trecut, de pu
țin, pe lingă victoria finală — 
și pentru aceasta doresc, voi 
face totul, să aduc echipei o 
contribuție cit mai mare. Sint 
conștient că handbalul româ
nesc poate reveni în fruntea 
ierarhiei, la campionatul mon
dial din 1982, numai prin efor
turile noastre — la antrena
mente și in meciuri, prin ab
negația și dăruirea noastră. De 
aceea mă voi strădui să fiu la 
înălțimea așteptărilor.

VASILE STINGĂ 
component al echipei repre

zentative de handbal



TRICOLORII LA STARTUL
MARILOR COMPETIȚII ALE

1981 — primul an al unui nou ciclu olimpic. An ideal 
pentru specialiști de a sonda potențialul „noului val“, de 
a schița în linii mari loturile din care-și vor alege, peste 
4 ani, candidați! pentru Jocurile de la Los Angeles. Un 
an în care, pe baza- observațiilor critice și a experienței 
pozitive, toți cei ce plămădesc marile vedete din arena 
mondială a sportului își alcătuiesc un nou plan de bătaie 
valabil pentru patru ani. Multitudinea competițiilor, pentru 
toate virstele, reprezintă un mijloc eficace de testare a 
viitorilor olimpici. Este și motivul pentru care majoritatea 
federațiilor sportive și-au alcătuit calendare bogate și va
riate. Un număr mare de campionate mondiale și euro
pene. de competiții cu caracter mondial sau continental, 
îi așteaptă anul acesta pe sportivi, la startul lor.

ANULUI 1981

Dr miinc, baschetul reintra in actualitate

LA TG. MUREȘ Șl LA SATU MARE,
TURNEE DIVIZIONARE FEMININE „A"

TR. Ml
AL CONE

Ca o expresie directă 
a continuei dezvoltări 
pe care o cunosc edu

cația fizică și sportul în pa
tria noastră. în multe din
tre aceste pasionante între
ceri se vor afla și repre
zentanții României socia
liste. Ca în fiecare an, o 
parte a acestor competiții 
vor fi găzduite de țara 
noastră, în fruntea lor si- 
tuîndu-se tradiționala „O- 
limpiadă a studenților" A 
XI-a EDIȚIE A „UNIVER
SIADEI". Intre 19 și 30 iu
lie, aproximativ 5 000 de 
sportivi (la 10 discipline) 
din peste 100 de țări vor 
cînta „Gaudeamus igitur" 
pe stadioanele și în sălile 
Bucureștiuiui pentru învin
gătorii marii competiții. 
Timp de 12 zile vom putea 
urmări întreceri de atle
tism. înot, gimnastică, lupte, 
scrimă, tenis. sărituri în 
apă, meciuri de baschet, 
polo și volei. Vom fi în a- 
cest an și gazdele CAMPIO
NATULUI EUROPEAN AL 
HOCHEIȘTILOR JUNIORI, 
grupa B (15—29 martie), 
BALCANIADELOR rezer
vate BASCHETBALISTE
LOR (18—20 decembrie), 
HALTEROFILILOR (20—22 
noiembrie) și HANDBALIȘ- 
TILOR (16—20 noiembrie). 
Din lungul șir al tradițio
nalelor competiții, la care 
forurile sportive din țara 
noastră oferă trofee de 
prestigiu pe plan interna
țional și mult îndrăgite de 
particinanți, nu vor lipsi 
„CENTURA DE AUR" pen
tru boxeri (21—29 martie). 
„REGATELE SNAGOV" Ia 
caiac-canoe (3—5 iulie) și 
canotaj (24—26 iunie), CON
CURSUL „GH. MOCEA- 
NU“ pentru gimnaști (24—26 
aprilie), „TROFEUL CAR- 
PAȚI" pentru handbaliști 
(luna noiembrie, atît la bă
ieți, cit și la fete).

Firește. însă, că nu
mărul campionatelor 
și concursurilor de 

mare anvergură Ia care se 
vor deplasa tricolorii noștri 
este mult mai mare, fapt 
care ne și obligă la obișnui
ta selecție a celor mai im
portante competiții. Atleții

au în program „CUPA EU
ROPEI" (pentru fete — 
semifinala în Norvegia, 
4—5 iulie și finala în Ita
lia. 1—2 august), CROSUL 
BALCANIC (Bulgaria, 15 
martie), BALCANIADA SE
NIORILOR (Iugoslavia,
11—12 septembrie) șl C.E. 
DE JUNIORI (Olanda. 
20—23 august). Cei mai va
loroși vor avea onoarea de 
a concura, probabil, și în 
cadrul „CUPEI MON
DIALE" (Italia 4—6 sep
tembrie).

Pentru a ajunge Ia TUR
NEELE FINALE ALE CAM
PIONATELOR EUROPENE, 
baschetbaliștii români vor 
trebui să treacă mai întîi 
prin focul calificărilor, bă
ieții în Turcia (3—11 mai), 
iar fetele în Finlanda (lu
na aprilie). Gazda BAL
CANIADEI MASCULINE 
va fi de data aceasta Bul
garia (16—20 septembrie), 
tn programul boberilor — 
CAMPIONATELE LUMII 
(Italia, 25 ianuarie — 8 fe
bruarie) și ALE CONTI
NENTULUI (Austria, în lu
na ianuarie). Noul lot al 
boxerilor tricolori nu va 
lipsi de la CAMPIONA
TELE EUROPENE găzduite 
de această dată de ' Fin
landa (1—8 mai).

CAMPIONATELE LU
MII rezervate caiacului și 
canoei vor fi organizate, 
pentru prima oară. în An
glia (29 iulie — 2 august), 
în timp ce „EUROPENELE" 
JUNIORILOR (21—23 au
gust) și BALCANIADA 
(25—26 aprilie) vor avea loc 
în Bulgaria. Sanda Toma si 
coechipierele sale vor vîsli 
pentru medaliile C.M- DE 
CANOTAJ în R. F. Germa
nia (26—31 august), iar pen
tru cele BALCANICE în 
Iugoslavia (10—13 septem
brie). Călăreții (luna sep
tembrie) și cicliștii (luna 
iulie) își vor testa posibili
tățile în CONFRUNTĂRI 
BALCANICE. în Bulgaria, 
în plus, rutierii cei mai 
buni se vor alinia si la tra
diționala ..CURSĂ A PĂCII" 
(9—24 mai). Pentru Nadia 
Comăneci. Emilia Ebhrle, 
Melita Riihn, Rodica Dunca 
șl celelalte vedete ale

gimnasticii mondiale — 
CAMPIONATELE LUMII. 
în Mexic (luna noiembrie), 
ale EUROPEI, în Spania 
(10—15 mai), iar cele BAL
CANICE în Turcia (luna 
octombrie). Pentru cei mai 
puternici halterofili ai 
LUMII și ai CONTINENTU
LUI. întreceri separate : se
niorii, în Franța (10—20 sep
tembrie), iar juniorii în Ita
lia. (14—21 iunie).

Handbaliștii vor încerca 
să-si adauge în palmares și 
„SUPER-CUPA MONDIA
LĂ" (în R. F. Germania, 
între 4 și 8 februarie), iar 
fetele vor evolua, deocam
dată în GRUPA B A C.M. 
(Danemarca, 26 noiembrie — 

6 decembrie). în aceeași 
grupă valorică a CAMPIO
NATULUI LUMII va evolua 
șl prima noastră reprezen
tativă de hochei (Italia, 
17—29 martie).

Alte competiții așteptate 
cu mare interes de iubitorii 
sportului din România : 
CAMPIONATELE EUROPE
NE (Suedia, 8—11 aprilie) 
și MONDIALE (Norvegia, 
luna septembrie) pentru lup
tătorii de la greco-romane. 
C.E. (Polonia, 23—26 aprilie) 
și C.M. (Iugoslavia. 11—13 
septembrie) pentru cei de 
la libere ; C.E. (Ungaria, 
13—18 mai) si C.M. (Olanda, 
3—6 septembrie) pentru ju
doka CAMPIONATELE
EUROPENE (Austria, 24—31 
mai) pentru popicari ; 
„MONDIALELE" scrimerilor 
(Franța. 2—13 iulie), ale ju
cătorilor de tenis de masă 
(Iugoslavia, 14—26 aprilie)» 
sau „EUROPENELE" volei
baliștilor (Bulgaria, luna 
septembrie) și ale trăgători
lor (Iugoslavia, luna sep
tembrie)- Tenismanii vor 
debuta în „CUPA DAVIS" 
(o nouă formulă) la Bucu
rești, în fata Braziliei (6—8 
martie), iar rugby știi vor 
încerca să continuie marșul 
triumfal în actuala ediție a 
C.E. întâlnind echipele Ita
liei (12 aprilie). Spaniei (26 
aprilie) și U.R.S.S. (17 mai, 
în deplasare).

în fine, fotbaliștii au un 
program extrem de încăr
cat, cu 6 meciuri oficiale în 
PRELIMINARIILE C-M. : 29 
aprilie, cu Anglia, 13 mai» 
cu Ungaria (la Budapesta), 
3 iunie, cu Norvegia, 23 oc
tombrie, din nou cu Unga
ria și două jocuri cu Elve
ția, la 10 octombrie țla 
București) și Ia 11 noiem
brie. Juniorii, spre cinstea 
lor, vor fi prezenți în Aus
tralia (luna octombrie) la 
primul lor CAMPIONAT 
MONDIAL. Să le urăm tu
turor deplin succes !

Adrian VASILIU

Activitatea competițională 
baschetbaiistică debutează in 
noul an prin întreceri oficiale 
de prim interes : campionatele 
naționale masculin și feminin. 
Primele intră în „focul" dispu
telor echipele de fete din Di
vizia „A" care vor juca, de 
mîine pînă duminică, la Tg. 
Mureș și la Satu Mare. La Tg. 
Mureș vor avea loc meciurile 
turului secund al grupei valo
rice 1—6. iar la Satu Mare cele 
ale turului al treilea al grupei 
valorice 7—12. Desigur, interesul 
major este stîrnit de întilnirile 
din orașul de pe Mureș unde, 
printre altele, se vor disputa 
partidele dintre principalele 
candidate la titlu : Politehnica 
C.S.Ș. 2 București — Voința 
București (joi), Universitatea 
Cluj-Napoca — „Poli" (sîmbătă) 
și Voința București — „U“ (du
minică). Mîine, în ziua inaugu-

ÎNCEPE FINALA 
CAMPIONATULUI 

FEMININ DE ȘAH
Saloanele hotelului „Europa", 

din stațiunea maritimă Eforie 
Nord, vor găzdui, începînd de 
astăzi, finala campionatului na
tional individual feminin de șah 
pe anul 1980. După cum se știe, 
atît întrecerea feminină, cît și 
cea masculină, au fost amina
te în luna ianuarie din cauza 
Olimpiadei de șah din Malta, 
încheiată la 10 decembrie.

La actuala ediție, turneul fi
nal reunește, fără excepție, pe 
cele mai bune jucătoare ale 
țării. Iau parte : maestrele in
ternaționale Dana Nuțu, deți
nătoarea titlului, Elisabeta Poli- 
hroniade, Gertrude Baumstark, 
Margareta Teodorescu, Marga
reta Mureșan, Maria Al- 
bulef. Viorica Ionescu, maestre
le Marina Pogorevici» Ligia 
Jigman, Eugenia Ghindă. Judita 
Kantor, Lia Bogdan, Eleonora 
Gogîlea, Gabriela Olteanu, 
Emilia Chiș, Mariana Nechifor.

într-o alcătuire atît de puter
nică. actuala ediție a campio
natului se anunță deosebit de 
interesantă, promite o luptă 
extrem de echilibrată. Practic, 
mai mult de jumătate din con
curente emit pretenții justifica
te la titlul de campioană. Din
tre participantele la turneu, 
cinci au fost campioane ale 
tării, numărul record de victorii 
— 7 — deținîndu-1 Elisabeta 
Polihroniade.

Marti dimineață va avea loc 
ședința tehnică și tragerea la 
sorți, urmînd ca după amiază 
să se dispute partidele primei 
runde.

loc jocurile (de 
„Poli" — Crișul 
88—80), „U“ — 
(89—79), Voința 
Comerțul Lie. 

______ Tg. Mureș (87—83). 
Clasamentul înaintesr întreceri
lor : 1. Voin|a București 
2. „U“ 9 p, 3. „Poli" 7 
Crișul 7 p, 5. Comerțul 6 
Voința Brașov 6 p.
• La Satu Mare, luptă _ 

gă pentru evitarea locurilor 11 
și 12, deci pentru evitarea re
trogradării. Programul de miine 
(de la ora 18,30) : Rapid Bucu
rești — Mobila Satu Mare (in 
tururile precedente : 79—71 și 
65—67), Progresul București — 
ICEMENERG C.Ș.B. (70—62 și 
85—80), Universitatea Timișoara 
— Olimpia București (89—58 și 
51—71). Clasament : 7. Univer
sitatea 17 p, 8. Olimpia 17 p, 
9. Progresul 16 p, 10. Rapid 15 
p, 11. Mobila 
ICEMENERG C.Ș.B.

• Divizionarele 
„A" își vor relua 
săptămîna viitoare 
miercuri pînă duminică, 
susține partidele turului al cin
cilea (ultimul); în Capitală 
(grupa 1—6) și la Cluj-Napoca 
(grupa 7—12). Deci, duminică 
18 ianuarie se vor decerna tri

rală, vor avea 
la ora 15,30) : 
Oradea (în tur 
Voința Brașov 
București 
„Bolyai"

10 p, 
p, 4. 
p, 6.
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GlNDURI PENTRU NOI VICTORII DE PRESTIGIU
IN PRIMUL RlND,

Deși este doar primul an 
dintr-un nou ciclu olimpic, 
1981 înseamnă pentru noi, 
membrii colectivului Clubului 
sportiv școlar nr. 2 București, 
startul spre amplificarea con- . 
tribuției noastre la mărirea și 
creșterea nivelului valoric al 
delegației olimpice a României 
la J.O. de la Los Angeles, 

1984. Vom face totul pentru a 
asigura echipelor de gimnasti
că sportivă și ritmică compo
nente de nădejde, precum și 
sportivi capabili să contribuie 
la împlinirea obiectivelor e- 
chipelor feminină și masculină 
de handbal. De asemenea, ne 
vom strădui să dăm loturilor 
naționale de caiac fete și înot 
elemente cu posibilități certe 
de realizare a unor perfor
manțe de valoare.

Firește, pentru a ne situa la

------------ ■

OLIMPIADA!
nivelul pretențiilor vom munci 
mai mult și mai bine, vom 
asigura continuitate selecției 
și-i vom mări aria, vom intro
duce in procesul tnstructiv- 
educativ cele mai noi metode, 
contribuind la permanenta sa 
științifizare, vom ridica mereu

PRIN EFORTURILE
(Urmare din pag. 1)

Iugoslavia, marea competiție a 
sezonului, trebuie să fac totul 
pentru ca să-mi apăr prestigiul 
de care mă bucur tn lumea 
sportului tragerii la țintă. Nu 
vreau să spun prin aceasta că 
voi ciștiga toate concursurile, 
că cifrele mele vor fi totdeau
na la cel mai tnalt nivel. Ci, 
că nimeni nu va putea spune 
despre campionul olimpic Cor-

SUCCESE ALE BOXERILOR DL LA ENERGIA BUCUREȘTI

ștacheta exigenței. Toate ca
tedrele clubului, toți profesorii, 
antrenorii și sportivii se vor 
afla in permanență mobilizați 
pentru lucrul de calitate, pen
tru mărirea volumului și creș
terea intensității pregătirii.

prof. NICOLAE PETRICĂ 
directorul C.S.Ș. nr. 2 

București

NOASTRE
neliu Ion că a pierdut fără 
să lupte, fără să dea absolut 
totul in poligon. Ce mi-aș dori 
pentru 1981 ? Scurt, foarte 
scurt : o medalie la „euro
pene", bineînțeles, cit mai a- 
proape de... aur; absolvirea de 
către Monica, fata mea cea 
mare, a clasei I cu premiul 
cel mare; Cristian, băiatul, 
să-i calce surorii sale pe ur
me ; și, tn fine, ca soția mea, 
Trude, să fie și în continuare, 
la fel de înțelegătoare, o prie
tenă perfectă, cel mai bun to
varăș de drum din viața mea.

ȘTIRI DIN VOLEI
• La sfârșitul săptăminii, e- 

chipele Dinamo și Steaua, par
ticipante în „Cupa campionilor 
europeni" și, respectiv, „Cupa 
cupelor", susțin meciurile tur 
din sferturile de finală ale 
competițiilor respective. Dina
mo va juca sîmbătă, 10 ianua
rie, începînd de la ora 17, în 
sala Dinamo din Capitală, cu 
S. K. Veliko Grădiște (Iugosla
via), Iar Steaua va juca în de
plasare cu V.S.C. Giessen (R. F. 
Germania).
• Ieri după-amiază, echipe

le reprezentative de juniori și 
junioare ale României au ple
cat la Sofia pentru a participa 
la tradiționalul turneu interna
țional organizat de federația de 
specialitate din Bulgaria. La a- 
cest turneu mai participă se
lecționatele similare ale Polo
niei. Spaniei, Ungariei și cîte 
două echipe ale țării gazdă.

• Etapele din 18 ianuarie ale 
Campionatului republican Divi
zia „B“ și Campionatelor repu
blicane rezervate juniorilor și 
școlarilor se reprogrameazâ 
pentru duminică 8 martie 1981.
• Campionatul republican 

Divizia „A" feminin programea
ză miercuri, 7 ianuarie, etapa 
a IX-a (penultima) a returului.

Zilele trecute, la Cracovia, 
s-au încheiat întrecerile pugi- 
listice (rezervate juniorilor) din 
cadrul „Mănușei de aur" a Wis- 
Jei Cracovia, competiție la care 
au participat și 14 sportivi ro
mâni, componenți ai secției 
C.S.Ș. nr. 5 Energia București.

Tinerii pugiliști bucureșteni 
au avut o frumoasă comporta
re, reușind să se situeze pe 
primul loc în clasamentul pe 
echipe. Patru dintre elevii an

trenorilor Costin Florea și 
Gheorghe Cristea au terminat 
neînvinși concursul, clasîndu-se 
pe primul loc la categoriile lor : 
Florin Nioolae (semimuscă), 
Mircea Lazăr (pană). Mihai 
Gruiescu (semiușoară) și Pani 
Golumbeanu (grea). Alți trei 
boxeri de la Energia au ocupat 
locul 2 (Costică Turcu, Constan
tin Tudosă, Mireea Neagu), iar 
Iulian Matei și Mihai Vasilache 
s-au clasat pe locul 3.

CONCURS DE SĂRITURI PE
Pe trambulina de la Valea 

Strimbă a avut loc primul con
curs de sărituri al sezonului, 
la care au fost prezenți sportivi 
de la categoriile copii și ju
niori. REZULTATE, copii li
lt ani : 1. Atila Mezei 191,5 p. 
2. Tiberiu Szabo 183,1, 3. Flo

rin Munteanu (toți de la Di
namo Brașov) 155,0 ; copii 13—

SCHIURI LA VALEA STRiMBĂ
14 ani : 1. Zoltan Foriko (Ra
pid Suseni) 163,1, 2. Marius Bu
zoi (Dinamo Brașov) 157,6, 3. 
Ludovic Batz (Dinamo Brașov) 
156,8 ; juniori : 1. Vilmos Balint 
(Voința Odorhei) 197,0, 2. Zol
tan Benedek (Voința Odorhei) 
192,4, 3. Laszlo Banias (Rapid 
Suseni) 174,7. (C. MALNĂȘ — 
coresp.).

courile campionilor și vor fi 
cunoscute formațiile care vor 
evolua, in sezonul viitor, in 
Divizia „B“ de tineret.
• Activitatea internațională 

va fi inaugurată joi 15 ianuarie, 
în sala Floreasca. prin meciul 
Politehnica C.S.Ș. 2 București 
— B.S.E. Budapesta, din cadrul 
grupei A a sferturilor de finală 
ale C.C.E. După insuccesele 
(previzibile) din deplasare (în 
fața echipelor T.T.T. Daugava 
Riga și Sisport Accorsi Torino), 
se așteaptă din partea campioa
nelor României o comportare 
bună și victoria care să le 
mențină șansele de a se clasa 
pe locul 2 în grupă și, deci, de 
calificare în semifinale. Returul 
jocurilor se va desfășura la 22 
ianuarie (cu T.T.T. Daugava, Ia 
București), 29 ianuarie (cu Si- 
sport Accorsi, la București) și 
la 5 februarie (cu B.S.E., la 
Budapesta).
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ECOURI DUPĂ FINALA HANI
După ultimele momente ale frumoasei fe_.. 

celei de a Vl'll-a ediții a C.M. universitar de 
asaltat pe sportivi și tehnicieni, solicitîndu-l 
mediul comentatorului studioului nostru de tt 
am obținut și noi cîteva impresii.

Prof. univ. loan Kunst-Ghermânescu, condu' 
face o mare plăcere câ la debutul compe*! 
în țara noastră se vor desfășura întrecerile 
tului studios din Lumea întreagă, Univers 
realizat remarcabila performanță de a cîțtk, 
trofeul. Considerăm de bun augur această vi, 
să fie un excelent mijloc de mo-biHzare pent 
denți din România, care se pregătesc în vede, 
versiadă. Aș dori să mai spun c5 echipa st 
a României și-a făcut pe deplin dator' 
să cunoască înfrîngerea și obținînd as’ 
angajase înainte de plecare. Ar mai fi o 
succes ne dă speranțe într-o comportare „u'.3o 
a Super Cupei campionilor mondiali și olimpii 
bol iști lor români va fi mult mai grea. Cîțiva 
fecționatei care va evolua în această mare co' 
în Franța și au dat deplina satisfacție, cee<

Marcel Merlaut, portarul echipei Franței: 
finalizare c echipei române, care numără. t 
aruncători la poartă redutabili, cum sînt Vas’ 
mitru sau Alexandru Folker. Deci, eram pregăl 
veritabil asalt. Numai că am fost surprinși de 
de finalizare ale handbal iști! or români, dintre 
deosebit Marian Dumitru și Alexandru Folker. 
nu peste multă vreme, mari vedete ale har

K. Sarghizion, unul din arbitrii finalei: 
bună sub toate aspectele, a meritat din pl 
mec? ușor de condus, chiar dacă uneori s-a 
așa se întîmplă în jocurile finale... Uneori 
putei, trec des peste Urnitele admise de ne 
n-am avut probleme șî meciul a fost frum 
victorie meritată a handbaFiștflor români*.

Corespondentul sportiv al agenției ,,France 
cesul acestei competiții disputată timp de o 
franceze cu participarea a 16 echipa. Fin- 
latul Sporturilor* din St. Ouen, Ungă Par* 
oferind celor prezenți un reușit spectacol 
calitate tehnic 5, cu multe momente intere' 
evident progres, fapt dovedit și de rezu! o. v,
zeîe preliminare, a opus o rezistență n ' r
ballștilor români, favoriții competiției. După 
bnată, încheiată cu un avantaj minim pentru 
tea a doua a jocului formația română (în cai 
zator Vasile Stingă nu a putut da rondam^ 
ferind de gripă) s-a detașat, terminînd înving 
oară în această tradițională competiție studente

In încheierea comentariului se scrie: „A fo 
selecționatei României, o victorie care i-a perr 
de campioană mondiala universitară, cucerit

A PATRA VICTORIE ROMÂNEASCĂ LA
(Urmare din pag. 1)

plasat mereu și. mai ales, ală
turi de Alexandru Folker deose
bit de eficient și că stângacii" 
din partea dreaptă a atacului : 
Cezar Drăgăniță, Cornel Durău 
și în momentele de apărare 
Mireea Grabovschi și-au făcut 
datoria din plin — dovedesc 
capacitatea echipei noastre de a 
se impune în fața unor adver
sari cu stiluri diferite de joc. 
Un rol deosebit în conturarea 
acestui succes l-a avut și co
lectivul de antrenori compus 
din loan Kunst-Ghermănescu,
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Valentin Stănescu, antrenorul 
echipei naționale, are o vacanță 
foarte activă, deoarece „anali
zează" la nesfîrșit, ca un șa- 
hist după partidă, jocurile din 
această toamnă ale „tricolori
lor" și variantele primăverii. 
In rîndurile care urmează, să 
încercăm cîteva extrase din a- 
ceste „analize".

REP. : Acum, cînd a-a 
scurs ceva timp de la vic
toria asupra Angliei, cînd 
bucuria victoriei a mai fost 
temperată de apropierea 
noului sezon internațional, 
să încercăm o evaluare a 
jocurilor din toamnă.

V.S. : Toate jocurile, și mai 
ales cele cu Iugoslavia și cu 
Anglia, pot primi un calificativ 
maxim la capitolul dăruire. In 
privința calității, meciul cu Iu
goslavia a fost mai bun decit 
cel cu Anglia, in primul rind 
pentru că echipa a jucat bine 
pe tot parcursul celor 90 de 
minute. In meciul cu Anglia 
ea a avut și unele scăderi, pe 
care le-am înregistrat și de 
care vom ține seama.

REP. : Ce note ați da ju
cătorilor pentru întregul 
sezon de toamnă și mai 
ales pentru jocurile din 
preliminariile Mundialului ? 

V.S. : N-aș vrea să dau no
te. Echipa națională și-a re
găsit coeziunea sufletească și 
nu cred că e cazul să încep 
să fac discriminări, cu note. 
Dacă vreți, aș putea spune că 
in ultimele jocuri, și mai ales 
împotriva Angliei. Țicleanu, 
Negrită și Munteanu II au ju
cat sub posibilități, în timp ce 
Iordache, Iordănescu, Marcel 
Răducanu și Cămătaru au fost 
la

I
.OR
..dere a 
iștii i-au 
in inter
Sa tmari.

I
I

îi: „Ne 
în care 

a tinere- 
astrî a 
a oara 

că ea 
irtivl stu- 
i la Uni- 

u«ndbal 
5ârâ 

c $e
cd st
ta ——«tie 
na hand- 
lenții se
cat acum 
râ mult", 
•ferea de 
ile cîtiva 
rian Du- 
fațâ unui 
kijloa celor 
ipresionat 
mod cert 
național", 
iei, mai 
fost un 

pru. Dar, 
acul dîs- 
>et însă: 
>e cu o

I
I
I
I
I
I
I
I

iază suc-
17 orașe 

„Pa. 
arilor, 

10106116 
tel, în 
în fa- 
’'and- 

,o‘ chili- 
- -i par- 
el reali- 
fiind ru- 

a patra

I
I
I
i

logică a
irve titlul I

I
/ERSITAR
iscăr Pană 
icelași suc- 

reprezen- 
?tfel o con- 
e de selec- 
ire nu poa- 
iciul hand-

I
I
I

ucces spor- 
eprezintă— 
.inceput de 
'itinuat cu 
e perfor- 
eceri hand- 
irezentanții 
cu seriozi- 
e afirmare

I
I
I

plafonul lor cel 
REP. : Recent, 

nostru, am citit 
șați jucătorilor 
lipsă de forță, 
află la originea 
luri pierdute. Despre 
balul atletic s-a vorbit cu 
ani în urmă. Și consecința, 
deloc fericită, a fost aceea 
că unii antrenori au tras 
concluzia că atletul este 
mai valoros decît tehnicia
nul. Să ne mai gindim și 
la faptul că în echipa na
țională condusă de Valen-

bun. 
în ziarul 
că repro- 
noștri o 
care se 

unor due- 
fot-

tin 
mai 
toamnă au fost nu 
atleticii Iordănescu și Mar
cel Răducanu.

V.S. : Plusul de pregătire a- 
tletică este un deziderat al tu
turor antrenorilor. Eu n-am 
vrut să spun prin asta că un 
atlet fotbalist ar putea fi auto
mat mai bun decit greu ega- 
labilul meu jucător Nichi Du- 
mitriu, dar cînd am spus asta 
m-am gindit la necesitatea u- 
nei pregătiri atletice încă din 
anii copilăriei, ceea ce în fot
balul nostru nu se prea in- 
tîmplă.

REP. : Cum vedeți apro
piatul sezon internațional ? 

V.S. : Nu stau eu picioarele 
în apă rece ca să calculez 
șansele echipelor din grupă. 
Pentru mine, cel mai impor
tant lucru e ca echipa să a- 
jungă la o formă bună în 
săptămîna de la 22 la 29 a- 
prilie, știind că la 29 e meciul 
cu Anglia. Rolul meciului cu 
Anglia nu mai trebuie demon
strat. Apoi, după două săptă- 
mîni, vine jocul de la Buda
pesta Sper să deținem forma 
maximă pînă la această dată. 
Sigur că această formă nu 
poate fi menținută automat, 
și pentru 6 iunie, data meciu
lui cu Norvegia, la București, 
dar sper că șt in 1981 antre
norii de cluburi se vor simți 
solidari cu problemele echipei 
naționale și vor colabora cu 
noi. astfel incit să putem de
scrie o curbă de formă favo
rabilă și în ziua de 6 iunie.

REP. : Cum încep pregă
tirile ?

V.S. : Primele zece zile apar
țin cluburilor, pînă la 17 ia
nuarie, cînd urmează ca lotul 
să plece intr-un turneu in Gre
cia, unde ne așteaptă alte zece 
zile de pregătire, incheiate cu 
trei jocuri in compania unor 
echipe din prima ligă. Această 
perioadă de iarnă se va 
cheia cu un meci amical 
landa sau in Portugalia, 
chipa națională a țării , 
la 5 sau 6 februarie.

REP. : Ce noutăți vor 
părea în lot ?

V.S. : Vom apela la Cimpea- 
nu II, In locul lui Adrian Io- 
nescu, clujeanul fiind un ju-

Selecficnata de juniori in 1980

DOUĂ CALIFICĂRI MULT AȘTEPTATE, 
DAR SI UN SEZON (de toamnă) 

MAI PUTIN CONVINGĂTOR...

DIVIZIONARELE „A“
DINAMO a efectuat, ieri di

mineață, controlul medical și- 
primul antrenament. Miine, lotul 
antrenat de Valentin Stănescu și 
Tănase Dima se va deplasa la 
Timișul de Sus, unde se va pre
găti pînă la 21 ianuarie. Singura 
noutate in echipă: căsătoria lui 
Țălnar. Pe agenda de lucru a 
conducerii clubului bucureștean 
se află și tratative pentru tur
nee In Grecia, Italia și Bulgaria. 
SPORTUL STUDENȚESC a re
luat antrenamentele, in Bucu
rești, pe data de 3 ianuarie, iar 
din 5 ianuarie șl-a stabilit locul 
de pregătire la Snagov. Se 
așteaptă confirmarea turneului în 
America de Sud șl, în eventuali
tatea că acest lucru se va pe
trece In următoarele zile, pleca
rea spre Argentina (unde este 
programat primul joc la 16 Ia
nuarie) va avea loc la Începutul 
săptămînii viitoare. 
MIȘOARA a reluat 
ziua de 3 ianuarie, 
bă este justificată 
va unui turneu in
Sud, care ar urma să înceapă 
la 15 ianuarie. Impresarul spa
niol care a asigurat șl turneul 
din Spania, din vara trecută, 
continuă tratativele cu Brazilia 
In lotul studenților timișoreni, 
două modificări: a fost promovat 
de la juniori Tobă, Iar Iancu a 
fost retrocedat C.F.R.-ului din 
localitate. F.C.M. BRAȘOV a ple
cat de ieri pe Valea Oltului, la 
Căciuiata, unde va efectua pînă

„POLI- TT- 
pregătirile In 
Această gra
de perspecti-
America de

în- 
in O- 
cu e- 
gazdă.

a-

citor în ascensiune, iar pers
pectiva unui 4—4—2 elastic mi 
se pare interesantă Sigur, e- 
chipa este in general consti
tuită, dar porțile rămîn des
chise. Aștept cu speranță con
firmări in echipa de 
după turneul din F _ 
tept ca Țălnar 
„ghimpe" pentru 
se bată pentru 
Sper ca absența 
lui Beldeanu să nu se 
prea mult simțită. Intr-i 
vînt, cred că jucătorii 
își dau seama că 
oricind la un loc 
națională.

REP. : Cum 
recentele rezultate 
ale echipei Elveției în tur
neul sud-american ?

V.S. : Nu mă grăbesc să mă 
bucur. Oricît ar părea de ciu
dat, sînt convins că elvețienii 
au făcut din turneul sud-ame
rican un mijloc de pregătire 
și znu o chestiune de prestigiu 
Singurul rezultat care mă in
teresează in acest turneu este 
cel cu Brazilia. Faptul că echi
pa Elveției, in acest al treilea 
meci, a fost condusă cu numai 
1—0 pînă in minutul 90, de
monstrează că elvețienii pot 
mult mai mult decit arată. 
Repriza a doua din meciul cu 
Anglia spune și ea mult. Cu 
alte cuvinte, Elveția rămîne un 
adversar foarte periculos, pen
tru oricine, chiar în afara... El
veției. Aș vrea ca jucătorii 
noștri să nu uite acest lucru.

REP. : Ce așteptați de la 
retur ?

V.S. : Aștept ca „tricolorii" 
să joace in cadrul cluburilor 
cu ardoarea pe care o mani
festă la echipa națională. Dacă 
ei nu vor uita acest lucru, a- 
tunci și forma echipei națio
nale va fi o mai mare certi
tudine și nu momentul de 
inspirație al unei zile.

loan CHIRILA

' ’ tineret, 
Brazilia. Aș- 

să fie un 
Crișan și să 
tricoul nr. 7. 
îndelungată a 

! facă 
■un cu- 

tineri 
aspira 
echipa

pot 
în
ați primit 

negative

LA PRIMELE STARTURI ALE ANULUI
la 24 ianuarie un stagiu de pre
gătire centralizată, eu pondere 
pe factorul fizic. Brașovenii au 
la dispoziție același lot de jucă
tori cu care au Încheiat turul 
campionatului. In perioada 20 
ianuarie — 4 februarie, echipa 
antrenată de Nicolae Proca va e- 
fectua un turneu In Liban. F.C 
OLT se va reuni la 7 ianuarie. 
In următoarele două zile, lotul 
echipei se va deplasa la Bucu
rești In vederea unui minuțios 
oontrol medical Ia Centrul „23 
August". Din 10 ianuarie, jucă
torii de la F.C. Olt se vor afla 
la Sinaia, stațiune unde, timp 
de două săptămini, vor efectua 
antrenamente duble, cu conținut 
fizic și tehnic. Există un proiect 
de turneu In Italia și Liban, in 
perioada 26 ianuarie — 17 februa
rie. STEAUA și-a reluat de ieri 
antrenamentele. Timp de trei zile 
programul cuprinde readaptarea 
la efort și vizita medicală, după 
care pregătirile se vor efectua 
Ia Brașov, pînă la data de 22 ia
nuarie. F.C. ARGEȘ. Ieri șl azi 
dimineață — vizita medicală, 
după-amlaza — primele antrena
mente. „Toți jucătorii slnt apți 
pentru a Începe așa cum trebuie 
pregătirile" — afirmă Ion Barbu, 
președintele clubului. în 7 ianua
rie va avea loc analiza compor
tării echipei in pirima parte a 
campionatului. O zi mai tlrziu. 
F.C. Argeș va pleca la Băile 
Herculane. stațiunea in care ju
cătorii piteșteni au pregătit bine

multe retururi de campionat. 
CORVINUL. Jucătorii cu domici
liul In Hunedoara au avut o va
canță activă. S-au organizat, zil
nic, pe terenul Școlii generale 
nr. 6, meciuri intre foști și ac
tuali component! al echipei, din
tre cei din urmă fiind prezenți 
Văetuș, Nlcșa, Colesnluc, Gălan, 
Andone. Reunirea lotului, azi, 0 
ianuarie. După 8—9 zile de pre
gătiri In localitate, Corvinul se 
va deplasa la Poiana Brașov. „U“ 
CLUJ-NAPOCA între 8 și 20 de
cembrie, Întregul lot a fost la 
Băile Felix, pentru refacere. In 
perioada 7—15 ianuarie, „șepcila 
roșii" se vor pregăti la Cluj-Na- 
poca, după care vor pleca la 
Poiana Brașov (16—29 lanuariel 
Conform unei frumoase tradiții, 
in prima săptămînă a lunii fe
bruarie (3—9) clubul va organiza 
la Clu1-Napoca un atractiv tur
neu internațional cu participarea 
puternicelor echipe Slovan 
tislava și Karl Zeiss Jena, 
io șl 16 februarie, clujenii 
întoarce vizita echipei 
slovace.

Bra
in tre 

vor 
ceho-

LOTUL DE TINERET ȘI-A RELUAT PREGĂTIRILE
Ieri, la amiază, Lotul repre

zentativ de tineret, care urmea
ză să plece săpt-ămîna viitoare 
înLr-un lung turneu în Ameri
ca de Sud, și-a reluat pregăti
rile, întrerupte înaintea Anu
lui Nou. Punctualitatea jucă
torilor a caracterizat și aceas
tă convocare făcută de antre
norul Cornel Drăgușin- Au 
răspuns prezent: Nițu și
Alexa — portari ; Vlad, Măr
ginean. Fl. Pop, C. Solomon, 
Pană, Rednic — fundași ; lo- 
van, Suciu, I. Mureșan, Mi-

nea, Klein — mijlocași ; 
Geolgău, Șoiman. Terheș, 
Turcu, Gabor și Csordaș — 
atacanți. Starea de sănătate a 
tinerilor jucători este bună, 
după cum ne-a declarat me
dicul lotului Florin Brătilă.

Pînă la plecarea In turneu, 
lotul va parcurge un program 
de antrenamente duble (di
mineața și după amiaza — a- 
îară și în sală), cîteva ședințe 
teoretice și două partide de 
verificare (joi și duminică) în 
compania divizionarei „A" 
Sportul studențesc.

Partidele cu Ungaria - obiectivul major al juniorilor noștri
Ianuarie — iunie :
SPANIA — ROMÂNIA 0—0
TURCIA — ROMANIA 0—1
ROMANIA — TURCIA 3—0
R. D. GERMANA — ROMANIA 1—0
R. D. GERMANĂ — ROMÂNIA 3-0
FINLANDA — ROMANIA 1—2 -
POLONIA — ROMÂNIA 0—1
R. F. GERMANIA — ROMÂNIA 0—1
Bilanț : 8 4 1 3 7—6
Iulie — decembrie :
R.P.D. COREEANA I — ROMANIA 2—0
POLONIA — ROMÂNIA 0—1
UNGARIA — ROMANIA 1—1
CUBA — ROMANIA 0—2
CEHOSLOVACIA — ROMANIA 0—1
R.P.D. COREEANĂ II — ROMANIA 4—0
ROMANIA — TURCIA 4—0
ROMANIA — TURCIA 2—1
R. D. GERMANĂ — ROMÂNIA 2—1
R. D. GERMANA — ROMANIA 4—0
Bilanț : 10 5 1 4 12—14

tabelul a- 
de juniori 
18 întîlniri

Cum reiese și din 
lăturat, selecționata 
a susținut, în 1980, 
interțări : 8 în prima parte a 
anului și 10 după 1 iulie. De
limitarea este necesară, tocmai 
pentru că este vorba în fond de 
DOUA ECHIPE DISTINCTE, 
reprezentînd promoții diferite 
de juniori. Așa stind lucrurile, 
sigur că și analiza evoluției 
tinerilor noștri tricolori de-a 
lungul anului 1980 trebuie fă
cută separat, pe cele două „seg
mente" ale sale. Prin urmare...

...DUPĂ ȘASE ANI, DIN 
NOU LA UN TURNEU FINAL. 
Din 1974 echipa reprezentativă 
de juniori n-a mai reușit să 
se numere printre participan
tele la Turneul final U.E.F.A., 
competiția schimbîndu-și nu
mele din acest an. devenind 
Campionatul de juniori al Eu
ropei. Nucleele unor promoții 
talentate (Lung, Cămătarii, 
Chitaru, Cîmpeanu II, Geolgău, 
Ignat, Speriatu,v Terhcș, Șt. 
Popa, C. Solomon etc.) au fost 
stopate în faza preliminariilor, 
în cîteva situații calificările fi
ind pierdute chiar pe teren 
propriu. Ei bine, așa ceva nu 
s-a întîmplat și cu echipa pre
gătită de Ion Nunweiller, cea 
care a obținut, jucînd bine, mult 
doritele pașapoarte pentru edi
ția ’80 a celei mai importante 
competiții de juniori organizată 
de U.E.F.A. Iată, dealtfel, lotul 
de jucători care a reușit fru
moasa performanță : Alexa, 
Moldovan, Viscreanu, Marines
cu, Balint, Rednic, Matei, Fișic, 
Ilie, Iliescu, Niță, D. Zamfir, 
Bolba, Gabor, Czika. Ei au în
vins în cele două meciuri pre
liminare echipa Turciei, fără 
să primească vreun gol. Și tot 
ei au avut o bună comportare 
și la faza finală a întrecerii, 
acolo unde s-au clasat pe locul 
6, poziție care le-a dat dreptul 
să-și dispute — la sorți — cu 
Portugalia un loc la Campiona
tul mondial din Australia. No
rocul a surîs jucătorilor noștri 
cum n-a făcut-o în acel mec’ 
cu Polonia, în care au ratat in
credibil și tot așa au primit 
un gol, golul înfringerii, gol de 
copii începători ! Oricum însă, 
trăgînd linie și adunînd, trebuie 
spus că această echipă ȘI-A 
FĂCUT DATORIA, bilanțul ei 
general în partidele oficiale fi
ind cit se poate de convingă
tor : 5 4 0 1 7—2. Un bilanț e- 
gal cu două calificări obținute. 
Prima pentru Campionatul Eu
ropei, a doua pentru ediția a 
3-a a campionatului mondial, 
de la Antipozi. Această selec
ționată a adus în prim-pîan 
și cîțiva jucători buni, care au 
ajuns și în primele lor echipe, 
în Divizia „A“. Fișic, Rednic,

Gabor,
Steaua) 
semnificative, 
vingerea că și Alexa, 
Viscreanu, Marinescu, 
van, Tătăran vor reuși să fa
că pasul cel ma-e, pasul pro
movării. Tocmai pentru că au 

să le 
să se

Ilie, 
sînt

Bolba (transferat Ia 
exemplele cele mai 

Dar avem con- 
Matei, 

Moldo-

movării. Tocmai pentru 
calitățile necesare care 
dea acest drept. Totul e 
pregătească serios.

PAȘI EZITANȚI AI 
ECHIPE. Deși a învins Polonia, 
Cuba și Cehoslovacia, această 
nouă echipă s-a clasat — totuși 
— abia pe locul 7 la „Turneul 
Prietenia", capotînd 
niorilor din R.P.D. 
Reîntoarsă de la 
competiție, echipa

NOII

in fața ju-
Coreeană. 

tradiționala 
cuilipviivie, evmpa 8 Suferit 
mari și repetate transformări 
în toate compartimentele ei, 
pentru a se găsi jucătorii ne
cesari. Mai ales că acolo, la 
Phenian, doar Gîrjoabă, Udrică, 
M. Radu și Balint au cores
puns. Rezultatele din campio
natul Diviziei „B“, seria a Il-a, 
în care activează în cadrul e- 
chipei Luceafărul, vin să con
firme tocmai aceste căutări, în
cercări permanente, trieri seve
re. Iată ce afirmă. în acest 
sens, antrenorul Ion Nunwei
ller : „Doar evoluția echipei din 
ultima parte a sezonului m-a 
mulțumit. In aceste partide, e- 
ficacitatea a crescut, mingea a 
rămas mai mult timp in pose
sia jucătorilor, s-a amenințat 
mai des poarta adversă. Acest 
lucru s-a datorat și venirii in 
lot a celor trei atacanți noi. 
Tăbăcaru (Olimpia), Niculcioiu 
(Dinamo) și Sertov (Steaua)". 
Cum se prezintă celelalte com
partimente ? Gîrjoabă va avea 
un serios contracandidat în bă
căuanul Popa. Pentru apărare 
antrenorul are la dispoziție 
fundașii Roman, Dușnianu, 
Preda, Negoiță și Curtean. Pri
mii trei sînt veniți de curind 
în lot. In sfîrșit, pentru linia 
mediană, antrenorul contează 
pe Balint, Udrică. Hanghiuc. 
Vuia și cei doi frați gemeni 
Marian și Crincl Badea. Acest 
lot va efectua pregătirea de 
iarnS; care se va desfășura pe 
aceleași coordonate ca și anul 
trecut. După turneul din Israel 
(26 decembrie — 4 ianuarie) va 
urma perioada Voina, apoi ace
ea a jocurilor amicale din zona 
Timișoara. între 15 și 17 fe
bruarie. lotul va efectua un 
turneu de două jocuri în Tur
cia. Un meci cu Bulgaria va 
preceda partidele oficiale cu 
Ungaria, cele care constituie 
OBIECTIVUL MAJOR ai echi
pei. Adică obținerea calificării 
pentru prima ediție a Campio
natului Europei, organizat de 
federația vest-germană.

Laurențiu DUMITRESCU

ASTĂZI, ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILE- 
PREFERATE!

ADMINISTRAȚIA DE STAT
TELOR CU NUMERELE

tragerea extraordinară
PRONOEXPRES

A NOULUI AN
7 lanua/ue 1931

J.Vd

[fc-

LOTO PRONOSPORT

BANI. 
AUTOTURISME 

Șl EXCURSII 
peste hotare

CU FIECARE VA
RIANTĂ JUCATA 
VA SPORIȚI ȘAN
SELE DE A ClȘ- 
TIGA :
• autoturisme „Da
cia 1300“ și „Sko- 
da 120 L“
• excursii 
U.R.S.S. sau R.
Germană
• mari sume 
bani (variabile 
fixe).
FORMULA TEH
NICA DEOSEBIT 
DE AVANTAJOA
SA : 13 extrageri

in 3 faze cu un total de 72 numere !
NU OCOLIȚI PRILEJUL DE A VA
MARII CÎȘTIGATORI AI NOULUI AN ! Un bilet la aceas
tă tragere tradițională — un cadou plăcut pentru cei dragi I

NUMĂRĂ PRINTRE

urează tuturor participanților 
săi, cu prilejul ANULUI NOU 
1981, multă sănătate, ferici
re și noi succese in activi
tate, împreună cu tradiționa
lul LA MULȚI ANI I



BOXERI ROMANI PE LISTA A.E.B.A. 
A CELOR MAI BUNI PERFORMERI

PARIS, 5 (Agerpres). — 
Asociația europeană de box 
amator (A.E.B-A.) a dait pu
blicității lista cu cei mai buni 
3 boxeri pe categorii ai anu
lui 1980. Dinitre pugilistii ro
mâni, pe locul întâi figurează 
„cocoșul" Dumitru Cipere. cu 
41 puncte, urmat la categoria 
sa de Samson Șatciatrian 
(U.R.S.S.) — 36 puncte, Rys- 
zard Czerwlnski (Polonia) — 
13 puncte- Un alt boxer ro
mân, Valentin Silaghi, este 
clasat pe locul 3 la categoria

mijlocie, cu 26 puncte, după 
V. Savcenko (U.R.S.S.) — 42 
puncte, și Jerzy Rybicky (Po
lonia) — 32 puncte. Iată si 
pugiliștii clasați pe primul 
loc la celelalte categorii : se- 
mimuscă: Sabirov (U.R-S.S.); 
muscă: Lesov (Bulgaria) ;
pană! Fink (R.D.G.) ; semi- 
ușoară: Demianenko (U.R.S.S.) ; 
ușoară : Oliva (Italia) ; semi- 
mijlocie : Kroger (R.D.G.); mij
locie mică : Koșkin (U.R.S.S.) ; 
semigrea: S. Kacear (Iugo
slavia) ; grea : Zaev (U.R.S.S.).

PRELIMINARIILE

C.M. DE FOTBAL 
LA ORA 

PRIMULUI BILANȚ

ANCHETE '80 ALE
• Tradiționala anchetă de 

sfîrșit de an a revistei de spe
cialitate „KEPES SPORT* din 
Budapesta a întrunit răspunsuri 
de la 23 de redacții sportive din 
20 de țări, pentru stabilirea ce
lor mai buni performeri pe 1980. 
Primul sportiv al anului a fost 
desemnat patinatorul american 
Erie Heiden, urmat de tenismanul 
suedez Bjorn Borg și alergătorul 
etiopian Miruts Yifter. La femi
nin, prima este clasată sehioara 
Hanni Wenzel (Liechtenstein), iar 
pe următoarele locuri figurează 
atleta Tatiana - Kazanklna 
(U.R.S.S.) și înotătoarea Barbara 
Krause (R.D. Germană). Cele mai 
bune echipe ale anului trecut au 
fost, în ordine: R.F. Germania — 
fotbal, S.U.A — hochei pe ghea
ță, iugoslavia — baschet mascu
lin. Personalitatea cea mai proe
minentă a anului olimpic: Mlruts 
Yifter.
• Iată acum cei mai buni

sportivi ai anului 1980, pe disci
pline sportive, în versiunea zia
rului spaniol „MARCA11: atletism: 
Steve Ovett (Anglia); ciclism; 
Bernard Hinault (Franța); nata- 
țîe: Vladimir Salnikov (U.R.S.S.): 
box: Larry Holmes (S.U.A.); mo- 
tociclism: Kenneth Roberts
(S.U.A.): automobilism: Alan
Jones (Australia); schi alpin: 
Hanul Wenzel (Liechtenstein); 
fotbal: Karl Heinz Rummenlgge 
(R.F.G.)

$ Ancheta ziarului italian „LA 
GAZZETTA DELLO SPORT* l-a 
desemnat pe iugoslavul Drazen 
Dalipagici drept cel mai bun 
baschetbalist din Europa în anul 
trecut. Pe locurile următoare au 
fost clasați Meneghin (Italia), 
Kicanovici, Delibasici (ambii Iu
goslavia) și Belov (U.R.S.S.).

PRESEI SPORTIVE
• Atleta italiană Sara Siraeoni, 

campioană olimpică la săritura 
in înălțime, a fost declarată 
„cel mai bun sportiv din țările 
mediteraneene pe anul 1980“. 
Ea a fost urmată în clasament 
de compatriotul său, sprinte
rul Pietro Mennea, și el cam
pion olimpic la J.O. de la Mos
cova, de ciclistul francez Ber
nard Hinault, campion mondial 
în proba de fond și cîștigător 
al Turului Italiei, boxerul iu
goslav Slobodan Kacear, cam
pion olimpic la categoria semi
grea, luptătorul grec la stilul 
greco-romane, campion olimpic, 
Stillianos Mygîakis (Grecia), si 
de judokanul francez Thierry 
Rey, campion olimpic.
• „Selecționata europeană" de 

fotbal a anului 1980, alcătuită 
de ziarul „Sport" Belgrad, ar 
fi următoarea : Panteliei (Iu
goslavia), Kaltz (R.F.G.). Collo- 
vati (Italia), Krol (Olanda), 
Cabrini (Italia), Schuster 
(R.F.G.), Platini (Franța), An- 
tognoni (Italia). Rummenigge 
(R.F.G.), Hrubesch (R.F.G). 
Ceulemans (Belgia).
• Fundașul de la Steaua Roșie 

Belgrad, Vladimir Petrovici, a 
fost declarat cel mai bun fot
balist al Iugoslaviei pe anul 
1980. Petrovici a primit sufra
giile a 222 de ziariști sportivi, 
din cei 268 partlcipanți la an
chetă.

PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂ
HUBERT NEUPER 
SE DISTANȚEAZĂ

• „Turneul celor 4 trambuline"
la sărituri cu schiurile a conti
nuat cu cel de-al treilea concurs, 
desfășurat la Innsbruck șl cîștlgat 
de finlandezul Jarl pulkkonen, 
cu 235,6 puncte (sărituri de 101 
m și, respectiv, 99,5 m). Pe locu
rile următoare s-au clasat concu- 
renții austrieci Hubert Neuper — 
230,7 p și Armln Kogler — 229,4 
p. înaintea ultimului concurs, în 
clasamentul general conduce 
Hubert Neuper, cu 702,3 p, urmat 
de Jari Puikkonen — 694,2 p.

NOI STARTURI 
ÎN „CUPA MONDIALĂ*

• „Cupa Mondială" la schi a 
programat, pe pîrtia de la Ebnat 
Kappel (Elveția), o probă mascu
lină de slalom uriaș, clștigată de 
austriacul Christian Orlainsky — 
2:41,50, urmat de compatriotul 
său Hans Enn — 2:41,50 și elve
țianul Jean-Luc Fournier, — 
2:41,58. Marele favorit al cursei, 
suedezul Ingemar Stenmark, ra- 
tlnd o poartă, în prima manșă, 
a abandonat. în clasamentul ge
neral al „Cupei Mondiale" se 
menține lider Peter Milller (El
veția), cu 80 p, urmat de Hans 
Enn (Austria) — 63 p și Steve 
Podborsky ,Canada) — 61 p, In
gemar Stenmark ocupă locul opt, 
cu 50 p.

RECORD MONDIAL 
LA MULTIATLON (F)

• Concursul feminin de patinaj 
viteză desfășurat la Alma Ata 
s-a încheiat cu victoria sportivei 
sovietice Natalia Petrușeva, care 
a realizat un nou record mondial 
la multiatlon, cu un total de 
171,149 p. Vechiul record îi apar
ținea cu 173,434 p. în ultima zl 
Natalia Petrușeva a terminat în
vingătoare în ambele probe: 1000 
m — 1:23,39 și 3 000 m — 4:34,75. 
Reamintim că în prima zi de 
întreceri, Natalia Petrușeva a 
stabilit un nou record al lumii în 
proba de 1 500 m, cu timpul de 
2:06.01.

• Proba masculină de 500 m 
din cadrul concursului interna
țional de patinaj viteză de la 
Inzell a fost clștigată de sporti
vul olandez Lleuwe de Boer, cro
nometrat în 36,52. In proba simi
lară feminină, victoria a revenit 
patinatoarei vest-germane Moni
ka Holzner, cu timpul de 42,98.

ALTE CONCURSURI DE SCHI
• Tradiționala cursă Internațlo-. 

nală de 15 km schi-fond, care se 
desfășoară la Începutul fiecărui 
an In parcul „Vlgeland" din 
Oslo, a revenit nor^gianulul 
Oddvar Braa, cronometrat cu 
timpul de 46:42. L-au urmat sue
dezii Thomas Wassberg — 46:43 
șl Thomas Eriksson — 46:45.
• Concursul internațional de 

la Boroveț (Bulgaria) a fost do
minat de campionul bulgar Pe
tal Popanghelov, care a cîștlgat 
ambele probe: slalomul special și 
slalomul uriaș.
• Proba de combinată nordică 

de la Oberwiesenthal (R D. Ger
mană) a revenit schiorului Kon
rad Winkler (R.D. Germană), cu 
435,51 p. învingătorul s-a clasat 
pe primul loc la sărituri de la 
trambulină șl a ocupat locul se
cund în cursa de 15 km, cu tim
pul de 45:36.
• Concursul internațional de 

sărituri cu schiurile desfășurat 
pe trambulina de la Klingenthal 
(R.D. Germană) s-a Încheiat cu 
succesul lui Henry Glass (R.D. 
Germană) — 246,3 p. Săriturile 
sale au măsurat 101 m și, res
pectiv, 94 m.

Anul 1980 a constituit prima 
etapă parcursă de marea majo
ritate a celor 105 țări, de pe 
toate continentele, aflate in 
cursa pentru calificarea in tur

neul final al campionatului 
mondial de fotbal din Spania 
— 1982.

Pășim acum în faza decisivă 
a preliminariilor, ale căror me
ciuri se vor încheia la 30 no
iembrie 1981, urmînd ca cele 
24 de formații calificate pentru 
turneul final să participe la 
tragerea la sorți la 10 ianuarie 
1982, la Madrid, cînd va fi ast
fel cunoscut programul detaliat 
al „Mundialului" din vara ace
luiași an.

La această oră nu se cunosc 
decît două participante la tur
neul final, conform protocolu
lui : Argentina — deținătoarea 
titlului de campioană mondială 
și Spania — țara gazdă. în rest, 
grupele preliminarii sint încă 
departe de configurația finală, 
cu atît mai mult cu cit în zo
nele extra-europene calificările 
se vor decide printr-un sistem 
mai complicat decît în zona eu
ropeană. Așa incit în materia
lul de față ne vom referi la ta
bloul oferit de continentul 
nostru, cu cele 7 grupe ale sale, 
din primele șase (alcătuite din 
cite 5 sau 4 echipe) urmind a 
se califica primele două clasa
te, iar din grupa a 7-a (formată 
doar din 3 reprezentative) o 
singură echipă.

Ca punct de plecare în esti
marea șanselor calificării vom 
considera rezultatele anchetei 
internaționale a ziarului nostru 
(apărută la sfârșitul anului 
1980), la care au răspuns 19 
publicații și agenții internațio
nale de presă, din ale căror op
țiuni au rezultat favoritele opi
niei sportive internaționale ta 
cursa aflată în plină desfășura
re.

Astfel, în grupa I, pe primele 
două locuri ancheta noastră a 
relevat prezența reprezentative
lor R.F.G. și Austriei. Și din
colo de faptul că ambele for
mații au fost prezente și la 
precedentul turneu final se a- 
daugă și succesele din 1980, 
cînd echipa antrenată de Der- 
wail a cucerit campionatul eu
ropean, iar coechipierii lui 
Krankl au avut un start lansat 
în preliminariile C.M., cu 3 
victorii in trei partide.

Preferințele in grupa a Il-a 
au mers pentru formațiile 
Franței și Belgiei. Surprinză
tor, oarecum, pentru că in a- 
ceastă grupă figurează și vice- 
campioana mondială, Olanda, 
dar probabil că în pronostic a 
cintărit mult înfrîngerea sufe
rită de aceasta în fața Belgiei 
(să nu uităm, însă că la Bru
xelles !).

Deși în clasamentul actual al 
grupei a IlI-a conduce Țara 
Galilor (neînvinsă), iar echipa 
Cehoslovaciei a pierdut în fața 
acesteia, opțiunile au avut in 
vedere reprezentativele U.R.S.S. 
și Cehoslovaciei.

Singura echipă neînvinsă ta 
grupa a IV-a dintre cele care 
au evoluat in 1980 este repre-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Bruno Conti înscrie al doilea gol în poarta lui Panteliei, în me~ 
ciul de la Torino, dintre Italia — Iugoslavia (2—0), in cadrul 
preliminariilor C.M. Telefoto : A.P.-AGERPRES

zentativa țării noastre, in pal
maresul căreia s-a Înscris in 
toamna trecută prima victorie 
asupra Angliei, fapt care a con
tribuit desigur la clasarea re
prezentativei României alături 
de cea a fostei campioane mon
diale în 1966 pe primele locuri 
ale prezumtivului clasament fi
nal.

Grupa a V-a poate fi consi
derată una dintre cele care ri
dică mai puține semne de în
trebare, întrucîft echipele Italiei 
și Iugoslaviei se detașează va
loric de celelalte.

In schimb, în grupa următoa
re, pentru cele două locuri can
didează Portugalia, Irlanda de 
Nord și Scoția, presa intema-

★

țională înclinind spre califica
rea Scoției și Portugaliei.

în fine, în grupa a Vil-a, din 
care niu s-a disputat decît— 
mai puțin de un meci (Malta 
— Polonia, întrerupt în mia. 
77 la scorul de 0—2), singura 
echipă calificată va fi decisă 
în urma duelului dintre repre-, 
zentativele Poloniei și R.D.G.* 
echipa Maltei puțind interveni 
doar în stabilirea golaverajului 
celor două pretendente. Prono
sticul anchetei : R.D.G.

Rămîne de văzut care pro
nosticuri vor fi confirmate la 
30 noiembrie 1981.

Paul SLAVESCU 
Ion OCHSENFELD
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GRUPA I
Finlanda — Bulgaria 

banta — Finlanda 2—0; 
— Austria 0—2. 
bania 2—1; Austria 
5—0; Bulgaria 
1—3. Albania ■

Clasament:
Austria
Bulgaria
R.F Germania 
Albania
Finlanda

0—2; Al- 
, Finlanda 

Bulgaria — Al- 
Albania 

- R.F. Germania 
Austria O'—1.

Clasament:
1. Anglia 3 2 0 1 7—3
2. România 2 110 3—2
3. Norvegia 3 111 3—6
4. Elveția 2 0 0 2 2—4

Ungaria nu a susținut nici un 
meci.

1.
2.
3.
4.
5.

3 
2
1
1
0

0 
0 
o 
o 
o

0 
1 
0
3
3

8—0
5—4
3—1
3—8
0—6

3
3 
1
4 
3

Meciurile următoare, 
bania — R.F. Germania; 
R.F. Germania — Austria; 
Bulgaria — Finlanda; 24.V: 
landa — R.F. Germania; 
Austria — Bulgaria; 17. VI: 
tria — Finlanda; 2 IX: Finlanda
— Albania; 23.IX: R.F. Germania
— Finlanda; 14.X ‘ 
Germania; 
garia; 
18.XI: 
M.XI:

4
4
2
2
0

1.IV: Al- 
; 29.TV:

13. V: 
Fin-

28. V:
Aus-

Austria — R.F.
, 14.X: Albania — Bul- 

ll.XI: Bulgaria — Austria; 
R.F. Germania — Albania; 
R.F. Germania — Bulgaria.

GRUPA a Il-a
Irlanda 2—3; Irlanda 

‘ ‘ Cipru — Franța 
- Belgia 1—1; 

Irlanda 2—6; Belgia — 
Irlanda 
Belgia

Meciurile următoare. 29.IV: An
glia — România; 29.IV: Elveția
— Ungaria; 13.V: Ungaria — Ro
mânia; 20.V: Norvegia — Unga
ria; 30.V: Elveția — Anglia; 3 VI: 
România — Norvegia; 6.VI: Un
garia — Anglia; 17.VI: Norvegia
— Elveția; 9.IX: Norvegia — An
glia; 23.IX: România — Ungaria; 
10.X: România — Elveția; 14.x: 
Ungaria — Elveția; 31.X: Unga
ria — Norvegia; 11.XI: Elveția — 
România; 18.XI: Anglia — Unga
ria.

GRUPA a V-a
Luxemburg — Iugoslavia 0—5; 

Iugoslavia — Danemarca 2—1; 
Luxemburg — Italia 0—2; Dane
marca — Grecia 0—1; Italia —• 
Danemarca 2—0; Italia — Iugo
slavia 2—0; Danemarca — Luxem-

Cipru
— Olanda 2—1 
0—7; Irlanda 
Franța 
Olanda 1—0; : 
6—0; Cipru —

Clasament: 
Irlanda 
Belgia 
Franța 
Olanda 
Cipru

0—2.
Cipru

1. 
2
3.
4.
5.

5
3
2
2 ■
4 i

Meciurile următoare 
gia 
pru. 
25.m: Belgia 
Franța 
Olanda

3 1 1 
2 10
2 0 0 
0 02 
0 0 4

1
5
4 
0
0

18.H: Bel- 
Cipru; 21.U: Olanda — Ci- 

25JH: Olanda — Franța; 
Irlanda; 29.IV: 

- Belgia; 29.IV: Cipru — 
9.IX: Olanda — Irlanda; 

9.IX: Belgia — Franța; 14.X: O- 
landa — Belgia; 14.X: Irlanda — 
Franța; 18.XI: Franța — Olanda; 
5.XH: Franța —

GRUPA
Islanda — Tara 

landa

Cipru.
a iH-a
Galilor 0—4; Is- 

___  1—2; Turcia —
Islanda 1—3; U.R.S.S. — Islanda 
5—0; Țara Galilor — Turcia 4—0; 
Tara Galilor — 
Cehoslovacia -

Clasament:
1. Tara Galilor
2. U.R.S.S.
3. Cehoslovacia
4. Islanda
5. Turcia

U.R.S.S

Cehoslovacia 1—0;
Turcia 2—0.

o 
o 
o 
o 
o

0 
0
1
3
3

9— 0 
7— 1
2— 1 
4—12
1— 9

S
4
2
2
0

3 
2 
2
4 
3

Meciurile următoare, 
cia — ’ 
cia — < 
slovacia 
Galilor . ____„ _____ ________
— Turcia; 9.IX: Cehoslovacia — 
Tara Galilor; 23.IX: U.R.S.S. — 
Turcia; 23.DC: Islanda — Ceho
slovacia; 7.X: Turcia — U.R.S.S.: 
14.X: “ 
28.X: 
28.XI: 
30.XI:

3
2
1
1 
0
25.ni: Tur- 

Tara Galilor; 15IV: Tur- 
Cehoslovacia; 27.V: Ceho- 

i — Islanda; 30.V: Tara 
— U.R.S.S.; 2.IX: Islanda

7.x: ....
Tara Galilor 

U.R.S.S. — 
U.R.S.S. — 
Cehoslovacia

GRUPA a

burg 4—0; Grecia
Clasament:

1. Italia 4

Italia 0—2.

4 0 0 8— 0 1
2. Iugoslavia 3 2 0 17—34
3. Danemarca 4 1 0 3 5— 5 2
4. Grecia 2 10 11—23
5. Luxemburg 3 0 0 3 0—11 0

Meciurile următoare. 28.1: Gre-
cia — Luxemburg; 11.ni: Luxem

burg — Grecia; l.V: Luxemburg
— Danemarca; 2.V: Iugoslavia — 
Grecia; 3.VI: Danemarca — Ita
lia; 9.IX: Danemarca — Tugosla- 
vla; 14.X: Grecia — Danemarca;
17.X: Iugoslavia — Italia; 14.XI: 
Italia — Grecia; 21.XI: Iugoslavia
— Luxemburg; 29.XI: Grecia — 
Iugoslavia; 12.XII: Italia — Lu
xemburg.

GRUPA a VI-a
Israel — Irlanda de Nord 0—0; 

Suedia — israel 1—1;. Suedia — 
Scoția 0—1; Irlanda de Nord — 
Suedia 3—0; Scoția — Portugalia 
0—0; Israel — Suedia 0—0; Por
tugalia — Irlanda de Nord 1—0; 
Portugalia — Israel 3—0.

Clasament :
1. Portugalia 3210 4-6
2. Irlanda de Nord 3 111 3—1
3. Scoția 2 110 1—6
4. Israel 4 0 3 1 1—4
3 Suedia 4 0 2 2 1—5

TURNEU FULGER
DE HANDBAL

MUNCHEN. 5 (Agerpres). — 
Turneul 'fulger de handbal 
masculin desfășurat în orașul 
vest-german Offenburg a re
venit echipei TV Grosswallstadt 
(campioana’R.F.G.). urmată de 
formația iugoslavă Zelezniciar 
Sarajevo și Steaua București. 
Handbaliștii români au făcut 
joc egal: 7—7 (4—4) cu for
mația iugoslavă și au pierdut 
cu 2—5 (1—2) la echipa cîști- 
gătoare.

ATLETISM * Proba masculi
nă de 3 000 m plat din cadrul 
concursului pe teren acoperit de 
la San Francisco a fost clștigată 
de neozeelandezul Rod Dixon, cu 
8:01,4. Pe locul doi s-a situat 
kenyanul Wilson Waigwa — 8:02,8. 
In proba similară feminină, vic
toria a revenit campioanei norve
giene Grele Waitz, cronometrată 
In 9:05.6.

NATAȚIE s In cadrul con
cursului de la Gainesville (bazin 
de 25 m), triplul campion olimpic 
Vladimir Salnikov (U.R.S.S.) a 
stabilit cea mai bună performan
ță mondială în proba de 400 m 
liber, cu timpul de 3:46,41. Cu 
un rezultat excelent s-a încheiat 
șl proba feminină de 100 m spa
te, In care înotătoarea americană 
Tracy Caulkins a fost •înregistra
tă cu timpul de 1:01,11 (cea mal 
bună performanță mondială).

ȘAH • In turneul de la Has
tings, după 5 runde se menține 
lider marele maestru Lev Alburt 
(S.U.A.), cu 4 p (1), urmat da 

■ Ulf Andersson (Suedia) — 4 p, 
V. Liberson (Israel) — 3 p (1) și 
E. Torre (Filipine) — 3 p. • La 
cererea lui Robert Hiibner, cea

de-a 9-a partidă a meciului cu 
Viktor Korcinol, conttnd pentru 
finala turneului candldaților, a 
fost amînată. Regulamentul dă 
dreptul fiecărui finalist să soli
cite de trei ori amlnarea unei 
partide In prezent, scorul este 
egal: 3,5—3,5 p, o partidă fiind 
întreruptă

TENIS • «Campionatele interna
ționale ale Australiei s-au înche
iat la Melbourne cu finala pro
bei de dublu, disputată între pe
rechi australiene, In care Mark 
Edmondson și Kim Warwick au 
învins cu 7—5, 6—4 cuplul Peter 
McNamara — Paul McNamee. • 
La Port Washington au luat sfir- 
șit turneele internaționale pentru 
juniori ale „Trofeului Rolex". La 
cat. 18 ani, victoria a revenit la 
masculin suedezului Joakim Nys- 
troem, iar la feminin americancei 
Pam Casale.

VOLEI • In turneul feminin de 
la Bremen (R.F. Germania), se
lecționata R.P. Chineze a Învins 
cu scorul de 3—0 (15—1, 15—7,
15— 6) formația Cubei. Intr-un alt 
joc, reprezentativa R.F. Germa
nia a dispus cu 3—0 (15—10, 15—4,
16— 14) de echipa Belgiei.

— Islanda; 
Cehoslovacia; 

Tara Galilor; 
— U.R.SS.
IV-a

Anglia — Norvegia 4—0; Norve
gia — România 1—1; România — 
Anglia 2—1; Elveția — Norvegia 
1—2; Anglia — Elveția 2—1.

Meciurile următoare. 25.11: Is
rael — Scoția; 25.m: Scoția — 
Irlanda de Nord; 29.IV: Irlanda 
de Nord — Portugalia; 29.IV: 
Scoția — Israel; 3.VI: Suedia — 
Irlanda de Nord; 17. VI: Suedia 
— Portugalia; 9. IX: Scoția — 
Suedia; 14.X: Portugalia — Sue
dia; 14.X: Irlanda de Nord — 
Scoția; 28.X: Israel — Portugalia; 
18.XI: Irlanda de Nord — Israel; 
18. XI: Portugalia — Scoția.

GRUPA a VH-a
Malta — Polonia 0—2 (meci în

trerupt în min. 77; F.I.F.A. ur
mează să omologheze rezultatul).

Meciurile următoare. 4.IV: Mal
ta — R.D.G.; 2.V: Polonia — 
R.D.G.; 10.X: R.D.G. — Polonia; 
11 XI: R.D.G. — Malta; 15.XI: Po
lonia — Malta.

ECHIPA URUGUAYULUI CALIFICATĂ 
ÎN FINALA LUI „EL ML)ND!ALITO“

„El Mundialito" a continuat la 
Montevideo cu meciul Argentina 
— Brazilia, încheiat la egalitate: 
1—1 (1—0). Cei care au deschis 
scorul au fost campionii mon
diali prin punctul înscris în min. 
30 de Maradona. Golul egalizator 
a fost marcat de fundașul Ede- 
valdo (min. 47).

Arbitrul austriac Erlch Lîne- 
mayr a condus formațiile: AR
GENTINA: Fillol — Olguin, Gal
van, Passarella, Tarantini, Ardi- 
les, Gallego, Maradona, Barbas 
(Luque), Bertoni (Valencia), Diaz. 
BRAZILIA: Carlos Roberto (Lei
te) — Edevaldo, Oscar, Luizinho, 
Junior, Batista, Cerezzo, Renato 
(Isidoro), Socrates, Tita, Ze Ser
gio.

Situația în cele două grupe:
GRUPA A: 1. Uruguay 4 p (dsfo 

2 jocuri) — calificată în fina©; 
2—3. Italia și Olanda 0 p. GRU
PA B: 1. Argentina 3 p (din J 
jocjiri); 2. Brazilia 1 p; 3. R.F.G. 
0 p

următoarele meciuri: 6 ianuarie. 
Olanda — Italia; 7 ianuarie, 
R.F.G. — Brazilia. Finala compe
tiției va avea loc la 10 ianuarie.

• în finala turneului de 
la Hong Kong, pentru preli
minariile C.M., selecționata R.P. 
Chineze a învin3 cu 4—2 (după 
prelungiri) formația R.P.D. Co
reene, calificîndu-se pentru tur
neul final al zonei Asia—Oceania.
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