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Sub genericul f,DACIADEI“f la „1 Mai“ Ploiești

««ca Juă. Hune* ***’

TIMPUL LIBER AL OAMENILOR
CU „MÎINI DE AUR"

Acțiunea „Minte sănătoasă în corp sănătos"
Ceea ce sublinia în primul 

rînd interlocutorul nostru — 
Avei Tamaș, secretar cu pro
bleme organizatorice in comi
tetul de partid al întreprin
derii „1 Mai" din Ploiești, pre
ședintele Asociației sportive 
„Prahova", ni se pare semni
ficativ și demn de reținut. în 
programul întrecerilor _ dintre 
secții, alături de obiectivele 
privind cantitatea și calitatea 
muncii, șc află și acțiuni spor
tive, vizînd antrenarea oame
nilor la practicarea exercițiului 
fizic, sportului și turismului, 
pentru refacerea forței de 
muncă și întărirea sănătății 
Așadar, grija pentru timpul li
ber al miilor de angajați, ti
neri și mal puțin tineri, oa
meni cu „mîini de aur", care 
prin produsele ce le realizează 
— modernul utilaj petrolifer 
„de Ploiești" — duc departe In 
lume faima hărniciei și price-

perii poporului nostru ; această 
grijă recomandată de docu
mentele de partid se află in 
prim-planul preocupărilor fac
torilor de decizie. Am încercat 
să aflăm cum se materializează 
ea. „Este vorba, mai întîi de 
activitatea sportivă de masă 
din cadrul calendarului „Da- 
ciadei". ne spunea secretarul 
asociației, Marcel Matache, fost 
sportiv de performanță, om cu 
experiență și pasiune în orga
nizarea unor întreceri atrac
tive, simple, pe placul oame
nilor. „Și în cel mal mic ate
lier găsești amatori pentru un 
joc sportiv, găsești un om care 
să-1 îndemne pe ceilalți să 
practice sportul". Și iată, spre 
pildă, un asemenea om, lăcă
tușul Constantin Mihai din

Viorel TONCEANU

(Contlnuars în pag. 2-3)

IN ;,CATĂLOGUL“ BUCURIILOR VACANTEI SPORTUL

In întreaga (ară copiii tră
iesc marile bucurii ale sportu
lui, cu întreceri de schi și să
niuțe, de patinaj și... nelipsi
ta joacă cu zăpadă. De la pro
fesorii lor ei au învățat că miș
carea in aer liber este un ne-

secat izvor de sănătate. Astfel 
că, in timpul liber, pini cind 
tradiționalul clopoțel îi va 
chema la clase : „Cite unul cite 
doi I Ei se urcă-n sănioare..." 
să ciștige puteri noi pentru 
viitoarele zile de școală.
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Fază din meciul România — Ungaria (11—3) disputat miercuri: 
Axinte înscrie primul gol pentru echipa noastră.

Foto : Dragoș NEAGU
0 nouă partidă internațională de hochei

LOTUL OLIMPIC DE PERSPECTIVA
INTILNEȘTE SELECȚIONATA UNGARIEI

După evoluțiile promițătoare 
avute în compania Selecționa
tei de tineret a Poloniei, Lo
tul olimpic . de perspectivă va 
susține astăzi o nouă verifi
care. întîlnind — la ora 16,30 — 
in Capitală, reprezentativa Un
gariei.

A fost inspirată ideea Fede
rației de a alcătui 
lecționată secundă 
asigura un program 
nai corespunzător), 
astfel posibilitatea 
în întreceri și verificării unui 
mare numătr de jucători.

Antrenorii Virgil Crihan și 
Dezideriu Varga dispun de o 
garnitură bună. Ni se pare, în 
primul rînd, semnificativ faptul 
că ea reunește hocheiști din 
toate cele șase echipe care ac-

această se- 
(și de a-i 
competițio- 

dîndu-se 
angrenării

și

Divizia „A“ de baschet feminin

LA TG. MUREȘ, TREI MECIURI-TOT ATÎTEA SURPRIZE

tivează în seria de elită a Di
viziei naționale și chiar cițiva 
tineri talentați din eșalonul se
cund. De asemenea. merită 
subliniat faptul că o parte din
tre jucătorii lotului 
pectivă au evoluat și 
mare" — Prakab, 
Vișan, Șandor, Miklos, 
șan — iar alții, destul ____
bat la poarta lui : Chiriță, Du- 
mitrache, Todor (care au jucat 
în aceeași linie ca juniori), 
Bcrdilă, Andrei, Bogoș, Balogh, 
portarii D. Radu și Varadi, 
spre a nu cita decît pe cițiva.

Ieri, pe patinoarul „23 
gust" Loiul reprezentativ 
a întilnit Lotul olimpic 
perspectivă. Deși era un 
de antrenament, s-a jucat 
te serios.

Rezultatul final 14—4
6—2. 3—1) în favoarea lotului 
„A". Au marcat: Costea (3), 
Hălăucă (3). Cazacu (2). Turea- 
nu. Pisaru. Axinte, Solyom, 
Antal, Moroșan. respectiv Vișan 
șl Peter cite 2.

de pers- 
in „lotul 
Dumitru, 
Gherghi- 
de mtllți

Au- 
„A“ 

de 
meci 
foar-

(5-1.

ARBITRI GRECI SI DANEZI 
LA MECIURILE ECHIPELOR 
ROMANEȘTI, IN CUPELE 

EUROPENE LA VOLEI

După cum am mai anunțat, 
sîmbătă și duminică, echipele 
masculine de volei Dinamo și 
Steaua susțin prima manșă în 
cadrul sferturilor de finală ale 
cupelor europene. Comisia de 
arbitri a Confederației europe
ne a desemnat și cuplurile de 
arbitri care vor conduce parti
dele echipelor noastre. Astfel, 
meciul dintre Dinamo Bucu
rești și S. K. Veliko Grădiște 
(campioana Iugoslaviei) din 
C.C.E. va fi condus de doi 
arbitri din Grecia : Dukas 
(principal) și Ladas (secund) 
Jocul se va desfășura sîmbătă, 
de la ora 17, în sala Dinamo.

Partida de la Giessen, în 
Cupa cupelor, dintre formația 
locală U.S.C. și Steaua Bucu
rești, în vederea căreia volei
baliștii noștri pleacă astăzi in 
R. F. Germania, va fi condusă 
de cuplul danez Rieks — Kris
tensen. Jocul este programat 
duminică, de la ora 10

TRASEE IN PREMIERA 
IN „CUPA BRAȘOVIA" 

LA SCHI FOND

„Cupa 
de schi 
sîmbătă 
...în premieră. Noua gazdă a în
trecerilor (în anii precedent! ele 
s-au desfășurat în Poiana Bra
șov) este orașul Bran sau, mai 
exact, traseele amenajate spe
cial în Valea Rece din apropie
rea localității. Opțiunea clubu
lui organizator, C.S.Ș. Brașo- 
via, are la bază faptul că aici 
relieful permite amenajarea u- 
nor piste mai dificile, dar și 
dorința de a oferi schiorilor le
gitimați la club în marea lor 
majoritate brăneni, posibilitatea 
de a evolua în fața unui pu
blic familiar și entuziast. Două 
prime garanții de succes pentru 
competiție !

Brașovia", competiție 
fond, va fi organizată 
și duminică pe trasee

» •
TG. MUREȘ, 8 (prin telefon). 

Aici, în turneul primelor șase 
echipe ale baschetului feminin 
din țara noastră, meciurile din 
ziua a doua au fost echilibrate, 
viu disputate și s-au soldat cu 
două surprize realizate de ti
nerele formații Voința Brașov 
și Comerțul Tg. Mureș, învin
gătoare în fața Crișulul Oradea 
și, respectiv, Universității Cluj- 
Napoca.

VOINȚA BRAȘOV — CRI- 
ȘUL ORADEA 76—71 (40—35). 
Brașovencele au furnizat prima 
surpriză a acestui turneu, reu-

șind să dispună de Crișul, deși 
formația lui Gh. Roșu a venit 
la Tg. Mureș fără pivotul Cor
nelia Petric, care nu s-a mai 
prezentat la antrenamente !... 
Cu toate acestea, tinerele de 
Ia Voința, cu internaționalele 
Magdalena Pali și Camelia So- 
lovăstru în excelentă dispozi
ție și bine conduse în teren 
de experimentata Doina Efii- 
mie au obținut o victorie clară. 
Orădencele, deși nu s-ar pu
tea spune că nu au luptat 
pentru fiecare minge, ni s-au 
părut fără vlagă, greoaie. Au

marcat: Eftimie 6, Adler 4, So- 
lovăstru 17, Rusu 2, Lambrino 
10, Pali 34, Parcanski 3 pentru 
învingătoare, respectiv Boca 2, 
Szekely 8, Casetti 4, Ciban 7, 
Tabără 6, Niculescu 8, Szabu 
8, Grigoraș 24, Oancca 4. Au 
arbitrat bine : V. Kadar (Tg. 
Mureș) și S. Breza (Buc.). «

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA 72—66 (41—39). Gazdele 
au respectat întocmai indica
țiile tactice date de antrenorul 
Gh. Fiilop și, evoluînd bine, si-

Paul IOVAN

în Cupa cupelor la handbal masculin

IA 17 Șl 24 IANUARIE

PATINOARUL FLOREASCA 
TREBUIE SĂ DEVINĂ PE DEPLIN 

0 SURSĂ DE

(Continuare in pag. 2-3)

Cluburile H.C. Minaur Baia 
Mare și Ț.S.K.A. Scptemvriisko 
Zname Sofia au căzut de a- 
cord asupra datelor la care 
echipele lor de handbal să-și 
susțină meciurile din cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei 
cupelor. Astfel, partida tur va 
fi găzduită de Sala sporturilor 
din Baia Mare Ia 17 ianuarie.

START C0MPET1ȚI0NAL LANSAT

retur urmind
24 ianuarie, 

desemnați și

ora 17,15. meciul 
să se dispute la 
la Sofia. Au fost 
arbitrii care vor oficia la cele 
două întilniri : cuplul Fuiop — 
Szendrey (Ungaria) va conduce 
partida de la Bala Mare, iar 
cel alcătuit din Ischer — Ri- 
kart (Elveția) meciul de la So
fia.

SĂNĂTATE! ÎN ACTIVITATEA SCRIMEI
Dacă am face un clasament 

al eficientei bazelor sportive 
bucurestene rezervate discipli
nelor sezonului rece, patinoarul 
Floreasca s-ar situa, fără în
doială. pe unul dintre primele 
locuri. De dimineață si pînă 
seara tîrziu. pe patrulaterul de 
gheată de lingă „Automatica", 
este o activitate intensă, 
luna decembrie, centrul de 
țiere în patinaj găzduit 
„Floreasca" a ființat cu 
de cursant!.

în 
ini- 

de 
600 

împărțiți în 20 
de grupe, conduse de tot atîtia 
instructori bine pregătiți. Este, 
desigur, o acțiune lăudabilă, 
dar nu singura și nici cea mal 
importantă. Tot aici, la Floreas
ca. și-au mai deschis centre da 
inițiere secțiile de specialitate 
ale cluburilor sportive bucures
tene C.S.Ș. 2, C.S.Ș. Pionierul 
și I.E.F.S.. unităti sportive cu 
alti 100 de copii. în plus, la 
Floreasca îsi desăvîrsesc pre
gătirea patinatorii de viteză Di 
C.S.Ș. Triumf și alții, iar zil
nic. între orele 12—14 si 18—20 
și duminică toată ziua, gheața

patinoarului se află la dispozi
ția tineretului bucurestean.

în privința aerului curat, de
sigur. ar fi loc și de mai bine 
dacă... DACA, de pildă, s-ar da 
curs anunțurilor (cinci la nu
măr). afișate vizibil în marele 
vestiar al patinoarului, cu 
mențiunea „FUMATUL INTER
ZIS". Dar. anunțurile nu se 
văd din cauza... fumului gros 
de țigară prin care totul apare 
ca prin ceată. Se fumează în 
jurul meselor cu jocuri me
canice. instalate, neinspirat. în 
vestiar, se fumează 
în jurul bufetului, la 
bufetul din vestiar. 
l.T.H.R Ambasador.
însă nu numai cafele, răcori
toare, dulciuri și gustări pen
tru vizitatorii frecvenți ai pa
tinoarului. dar si diverse pro
duse alimentare ca la un ma
gazin. Imaginati-vă cum arată 
vestiarul patinoarului în ipos
taza de magazin alimentar si

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

mai ales 
cafele. La 
aparținînd 
se vînd

(Continuare in pag. 2-3)

Scrima este una din disci
plinele sportive care au un 
start lansat în noul an. Astfel, 
chiar din această lună compe
tițiile interne și Internaționale 
la care participă scrimerii noș
tri se constituie intr-un bogat 
calendar.

Debutul va fi marcat la 
10—11 ianuarie cind la campio
natele internaționale de tine
ret ale orașului Budapesta (flo
retă fete și sabie) vor partici
pa Rozalia Oros, Gcorgela Bc- 
ca, Gabriela Betuker, Elisabeta 
Guzganu, precum și FI. Pău- 
nescu, AL Chiculiță, N. Sto - 
ian, L. Filipoiu. Pe plan in
tern, prima competiție a nou
lui sezon va avea loc pe plan
șele sălii Floreasca din Capi
tală în cadrul primului concurs 
de selecție al sabrerilor. La 
Satu Marc. între 16 șl 18 ia
nuarie, ediția 1981 a campiona
tului național individual și a 
diviziilor „A" și „B“ îșl va 
derula primele file prin între
cerile floretistelor. La aceleași 
date, tinerii floretiști și spa-

dasini vor evolua 
în cadrul campio
natelor internațio
nale ale Budapes
tei. urmind a con
cura F. Bucur, L. 
Buzan, L. Herăscu, 
N. Bodoczi, N. Fe
lix, Gh. Nuțu, R. 
Ene. Primul con
curs de selecție al 
floretiștilor se va 
desfășura la 20 
ianuarie, la Bucu
rești.

Uvertura între
cerilor internațio
nale de scrimă 
găzduite de ta
ra noastră în acest 
constitui „internaționalele' 
mâniei "la floretă feminin, 
Capitală, intre 23 și 25 ianua
rie. Tot în acest interval de 
timp, sabrerii lotului reprezen
tativ vor participa la un con
curs la Moscova. Spadasinii 
vor trece prin „furcile caudi
ne" ale primei selecții la 27

Floreta feminină deține „capul de afiș" al 
competițiilor lunii ianuarie, in sala Floreas
ca urmind

României.
a se desfășura „internaționalele"

an o va
Ro- 

in
ianuarie (București), ultimele 
competiții ale lunii (care se 
vor încheia, de fapt, la înce
putul lui februarie) fiind con
cursul internațional de floretă 
feminin de la Leipzig și cam
pionatul republican al juniori
lor II (individual și echipe) la 
floretă, băieți și fete.



EFORIE NORD, 8 (prin tele
fon). Un element inedit al 
rundei a 2-a a finalei campio- 

' natului național feminin de șah 
l-a constituit partida 
Pogorevici — Maria 
fiica juca împotriva 
Ne-am amintit că în 
Marina nu era încă 
Maria Albuleț cucerea 
său titlu de campioană. Firește, 
în această partidă nu s-a for
țat și, conform așteptărilor, a 
fost o remiză... în familie.

înfrîngerea din ajun a mobi
lizat-o, se pare, pe Elisabeta 
Polihroniade care a condus, cu 
negrele, o excelentă partidă 
pozițională contra Emiliei Chiș, 
obținînd victoria. Margareta 
Teodorescu a sacrificat hazar
dat un nebun pentru doi pioni 
în intilnirea cu Gertrude Baum- 
stark. Timișoreanca a demon
strat, cu o tehnică ireproșabilă, 
incorectitudinea combinației.

A doua victorie consecutivă 
obține Mariana Nechifor, ex-

Marina 
Albuleț : 
mamei ! 

1951. cinci 
născută, 

primul

ploatînd prompt inexactitățile 
și greșelile comise de Viorica 
Ionescu. Și Gabriela Oltcanu a 
reușit (cu negrele) o partidă 
bună, întrecînd-o pe Lia Bog
dan. Rezultatul de egafllate 
s-a înregistrat în partidele Da
na Tereșcenco — Judita Kan
tor și Eleonora Gogâlea — Li- 
gia Jicman. Partida Eugenia 
Ghindă — Margareta Murcșan 
s-a întrerupt, cea din urmă a- 
vînd un pion în plus într-un 
final de cai și șanse apreciabi
le de victorie.

Dana Tereșcenco și-a valori
ficat avantajul deținut în între
rupta din runda 1 cu Margareta 
Mureșan. Partida Judita Kan
tor — Gabriela Olteanu s-a în
trerupt pentru a doua oară.

în clasament conduce Maria
na Nechifor cu 2 p, urmată de 
Ligia Jicman, Dana Terescen- 
co și Marina Pogorevici cu 
IV. p.

Th. NICOARĂ 
arbitru international

Intră in
După o primă „selecție", la 

care au participat 22 de for
mații divizionare „B“, cea de-a 
IV-a ediție a „Cupei Româ
niei" la handbal feminin se 
reia astăzi cu etapa a Il-a, 
principală. Deosebirea calita
tivă a acestei noi faze față de 
prima este aceea că în compe
tiție intră și cele 10 echipe 
care activează în campionatul 
republican „A“. Lor Ii se vor 
adăuga 6 formații din eșalonul 
valoric secund, calificate din 
prima etapă.

Iubitorii handbalului vor a- 
vea, fără îndoială, prilejul să 
asiste la confruntări aprige 
— credem că în limitele unei 
depline sportivități, latură a- 
supra căreia sint chemați să 
vegheze cu strictețe în primul 
rînd arbitrii — cîștigarea „Cu
pei" dorind-o, sîntem siguri, 
fiecare jucătoare și fiecare e-

întrecere fi divizionarele „A."

TIMPUL LIBER AL OAMENILOR CU rrMIINI DE AUR"
(Urmare din pag. 1)

chipă. Desigur, în toate gru
pele vor fi meciuri „tari", dar 
nouă ni se pare că prezența 
echipelor Progresul București, 
Mureșul Tg. Mureș, Confecția 
București și Universitatea 
București — într-una din gru
pe ; Universitatea Cluj-Napoca, 
TEROM Iași, Hidrotehnica 
Constanța și 
— într-alta este 
ofere partide cu 
previzibile.

Mai înainte de 
programul complet al celor trei 
zile de întreceri, să reamin
tim formațiile care au cîștigat 
edițiile anterioare ale „Cupei 
României" : 1978 — Universita
tea Timișoara, 1979 — Confec
ția București, 1980 — Știința 
Bacău.

SERIA ,A" — PLOIEȘTI :
Progresul București — Uni

versitatea București ți Mureșul 
Tg. Mureș — Confecția Bucu
rești (vineri) ; Mureșul — Uni
versitatea și Progresul — Con
fecția (sîmbătă) ; Confecția — 
Universitatea și Mureșul — 
Progresul (duminică).

SERIA „B“ — ZALĂU:

Iași.
Rapid București 

de natură să 
finaluri im-
a vă oferi

Rulmentul Brașov — Confec
ția Vaslui și Știința Bacău — 
Constructorul Timișoara (vi
neri) ; Știința — Confecția și 
Rulmentul — Constructorul 
(sîmbătă) ; Constructorul — 
Confecția și Știința — Rulmen
tul (duminică).

SERIA „C“ — FOCȘANI :
Universitatea Cluj-Napoca — 

Rapid București și TEROM Iași 
— Hidrotehnica Constanța (vi
neri) : TEROM — Rapid și U- 
niversilatea —* Hidrotehnica 
(sîmbătă) ; Rapid — Hidroteh
nica Și Universitatea — TEROM 
(duminică).

SERIA „D“ — DEVA :
Universitatea Timișoara — 

Vulturul Ploiești și Construc
torul Baia Mare — Textilq Bu- 
huși (vineri) ; Constructorul — 
Vulturul și Universitatea — 
Textila (sîmbătă) ; Textila — 
Vulturul și Constructorul — 
Universitatea (duminică).

Meciurile au loc în sălile de 
sport din localitățile respec
tive, după următorul program: 
vineri și sîmbătă de la ora 
și de la 18.10. iar duminică 
la ora 10 și de la 11,10.

17 
de

Prin amabili 
de prevederi 
a timpului di. 
tului meteorol 
nic, iată groși 
zăpadă din 
montane ale 
cm, Rarău 52 
cm, Lăcăuți 41 
cm, Vîrful On 
Cota 1500 51 
125 cm, Păltii 
Obirșia Lotrul 
ring 80 cm, 1 
cm, Cuntu 10 
132 cm, Băișoi 
de Vale 126 < 
deasa 20 cm.

CONCURSURILE 
IN oivi;

DE TENIS

secția S.U.C. Lăcătușul, antre
nor de volei, a contribuit la 
formarea în
nu mai puțin de 20 de echipe 
de băieți și 14 de fete. Un alt 
exemplu : Marian Tudose, pre
ședintele ~ 
a inițiat, 
cut, peste 
meție și 
participat 
meni. Și
Alexandru Cristache din secția 
turnătorie de oțel a venit Ia 
asociație să ceară : „măi băieți, 
dați-mi și mie o zi pe săp- 
tămînă terenul și sala de sport 
pentru oamenii mei. Vreau să 
le fac plăcerea de a juca și ei 
o minge, acolo, după muncă, 
înțelegeți 7“

Și Consiliul asociației a
Ies : miercurea < 
larilor Ia baza sportivă.
„1 Mai" sînt, în prezent, an
grenate în întrecerile „Dacia
dei" 20 de echipe de handbal 
băieți și șase de fete, zeci de 
echipe de fotbal, echipe de 
șah. de lupte, tenis de masă...

Am vizitat baza sportivă — 
un teren de handbal, volei, mi- 
nifotbai, un bazin de înot (si- 
gdr, nefolosibil, acum), o sală 
de sport. Sînt bine întreținute, 
marcate, au program âe folo
sire, dar este mult prea puțin 
față de cerințele unui colectiv

Ia
întreprindere a

Comisiei de turism, 
în anul care a tre- 
70 de acțiuni de dru- 
turism Ia care au 
peste 7 000 de oa - 

încă unul : maistrul

înțe- 
este ziua oțe- 
sportivă. La

Institutul de educație fizică 
și sport

ANUNȚA
Cursurile de pregătire 

pentru candidații Ia con
cursul de admitere din 1981 
continuă în fiecare dumini
că, între orele 9—13, Ia se
diul Institutului din str. 
Maior Ene nr. 12.

Se pot prezenta Ia aceste 
cursuri elevi și absolvenți 
de liceu, cu recomandarea 
conducerii școlilor sau clu
burilor sportive în care ac
tivează.

0 „TRACTORIADA", popu
lara competiție polisportivă de 
masă ce se organizează anual 
la Întreprinderea Tractorul 
din Brașov, și-a desemnat 
cîștigătorii. La volei (băieți 
— au participat 10 echipe) pe 
primul loc s-au clasat econo
miștii de la Universal-tractor, 
la handbal (12 formații, tot de 
băieți) trofeul a revenit sec
ției reparații mașini, iar la 
tenis de masă (10 formații) 
victoria a surîs modelăriei. 
® PRIMA EDIȚIE a „Cupei 
C.J.E.F.S. Tulcca" la mini- 
totbal a revenit echipei între
prinderii de marmură — Con
structorul, care a dispus In 
finală de formația I.C.R.N.U. 
cu 9—6. La întreceri au par
ticipat 13 echipe de juniori. 
® CU OCAZIA împlinirii a 
30 de ani de existentă urba
nistică a orașului Sâcele, e- 
venimentul a fost marcat, pe 
plan sportiv, cu o interesantă 
întrecere șaiiistă, „Turneul 
maeștrilor". La concursul or
ganizat de A. S. Unirea Să- 
cele, cu sprijinul eomisiel ju
dețene de șah Brașov, au par
ticipat io candidați maeștri șî 
in jucător de categoria I. 
Turneul a revenit lui Al. Cri- 
S’-n (C.s.U, Brașov) cu ș p, 
t-rm»! de coechipierul său C. 
R ~»n ei» 7,5 n. 0 ÎN SALA 
'■n-'rtur'i"r Dacia din Baia 
M "? s-o disoutat cea de-a 
""' a e-’,'te a

atît de mare. „Acesta este ma
rele nostru necaz — ne spu
nea tovarășul Avei Tamaș. Ve
deți, avem și noi formații re
prezentative : fotbal în Divizia 
„C", volei fete 
tineret, handbal 
județean. lupte, 
in campionatul 
oamenii de la „1 Mai", susțină
torii acestor echipe, nu Ie pot 
vedea jucînd pentru că nu a- 
vem o bază complexă proprie 
și jucăm mereu în deplasare 
— la Valea Călugărească, la 
Băicoi, Ia Teleajen, Ia Pău- 
lești, Ia Petrolul... Vă rugăm 
să scrieți asta". Noi notăm 
faptul cu speranța că se vor 
urgenta formele pentru amena
jarea unei baze sportive la 
„1 Mai". Poate în acest an...

Vorbindu-ți despre sport la 
„1 Mai", oricine va ține să se

în Divizia „B“ 
în campionatul 
box, atletism 

republican. Dar

TENISUL DE MASA Șl

oprească mai îndelung asupra 
boxului.
brațe de f’.er — băieții de 
oțeiărie. de Ia forje de Ia tur
nătorie, elevi ai antrenorilor 
Emil Popa și Gh. Răileanu. 
Aflați că își fac singuri sală de 
pregătire". Nu-i o simplă afir
mație : prin eforturile unui en
tuziast al acestei discipline, 
ing. Marius Dobrescu, președin
tele secției, boxerii de aici își 
construiesc prin forțe proprii 
sală de pregătire. O inițiativă 
pilduitoare !

Plecînd din Uzină ne revine 
în minte faptul că ’aici activi
tatea sportivă se numără prin
tre obiectivele întrecerii socia
liste dintre secții și ateliere. 
.Cine va cîștiga ? Fără îndoială 
că toți participants la această 
acțiune pentru „minte sănătoa
să în corp sănătos".

„Avem oameni cu
Ia

DIVIZIA Â“

(Urmare din pag. 1)
DE BASCHET FEMININ

La „Voința**
ȘAHUL SPORTURI ÎNDRĂGITE

Printre preferințele în materie 
de sport ale meșteșugarilor din 
Capitală se numără tenisul de 
masă și șahul, înscrise, dealtfel, 
In programul „Daciadei" de iar
nă. Clubul Voința răspunde 
prompt acestor preferințe. Ast
fel, în ultima vreme, la întrece
rile organizate aici au luat parte 
peste 2600 de cooperatori, dintre 
care 1042 au fost cooperatoare 1 
Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de consiliile de speciali
tate „încălțămintea manuală", 
„Marochinerii", „Arta Încălțămin
tei", Automecanica, „Tehnica me
talică", Electro-bobinajul.

La o asemenea competiție, or
ganizată recent sub genericul 
„Daciadei", au luat parte peste 
100 de amatori de șah, evidenți- 
indu-se Leon Șmil șl Viorel Con
stantin, ambii de la Automecani- 
ca — la băieți, respectiv Lucica 
Sima („Arta aplicată").

Planuri frumoase, bogate în în
treceri, are clubul Voința și pen
tru noul an. „Cit mai mulți coo
peratori In competițiile sportive 
— iată unul dintre principalele 
noastre obiective", ne spunea 
Puiu Anghel, președintele clubu
lui.
Dumitru MORARU- SLIVNA

gure în acțiuni au obținut o 
splendidă victorie in fața stu
dentelor, aflate printre princi
palele candidate la titlul de 
campioane. Mureșencele au fo
losit foarte bine contraatacul, 
în special prin Margareta Bor- 
bely și, avînd în Dietlinde KIos 
un pivot care a recuperat mul
te mingi sub panouri, au obli
gat pe puternicele lor adver
sare să părăsească terenul în
vinse. Au înscris : KIos 16, He- 
gedus 4, Opriciu 10, Lărincz 2, 
Borbely 24, Prccup 13, Sandor 
3 de la învingătoare, respectiv 
Jurcă 5, Anca 14, Manga 1, 
Mathe 20. Bolovan 8, Ciubăncan 

•10, Popa h. Au condus : I. An
tonescu și N. Constantinescu 
(Buc.).

POLITEHNICA 
BUCUREȘTI — 
BUCUREȘTI 75—86

C.S.Ș. 2
VOINȚA 

(36—44)
(prin iele-SATU MARE, 8 

fon). In turneul pentru locu
rile 7—12 din cadrul campiona
tului feminin de baschet s-au 
desfășurat noi partide intere
sante.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 67—46 
(32—25). Rapidistele nu au pu
tut menține echilibrul pe ta
bela de marcaj decît 10 minu
te. în continuare, baschetba
listele de la Progresul au do-

minat net, realizînd un succss 
categoric în fața unei adevă
rate „umbre" a „5“-ului fero
viar. Principalele realizatoare : 
Ionescu 20, Simioana 13, Pușcaș 
12 de la Frogresul și Tatu 15, 
Cernat 15, Iordache 14 de la 
Rapid. Arbitri : I. David (Bo
toșani) și I. Grigore (Buc.).

ICEMENERG C.Ș.B. BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 77—76 (42—38). Cu 
o seară înainte, studentele ti- 
mișorence au învins la un 
punct diferență pe Olimpia 
București. De această dată insă 
ele au pierdut un meci im
portant, Ia aceeași diferență, 
după un final dramatic. Uni
versitatea ar fi avut totuși po
sibilitatea să cîștige în ulti
mele secunde, dar Hosu, scă
pată pe contraatac, nu a putut 
concretiza. Oricum, victoria 
tinerelor jucătoare din Bucu
rești este meritată. Principalele 
realizatoare : Nicolau 20, Nico
la 15, Voinea 15 de la învin
gătoare și Armion 22, Gross 
18, Hosu 12 de la învinse. Au 
condus : V. Pruncu (Buc.) și 
Fr. Szabo (Oradea).

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
MOBILA SATU MARE 57—76 
(26—39).

I. TOTII — coresp.'

PATINOARUL FLOREASCA TREBUIE SĂ DEVINĂ 0 SURSĂ DE SĂNĂTATE!
(Urmare din pag. 1)

imaginati-vă înghesuiala care 
se produce, aici. Dar cel mai 
neplăcut, aspect se pare a fi 
activitatea asa-numitilor bișni
țari, vinzători de țigări străine, 
de gumă de mestecat, semințe 
Si altele, indivizi fără căpătîi.

Această situație, care dăunea
ză activității sportive si sănă
tății patinatorilor, trebuie să fie

curmată de organele de resort, 
în primul rînd de întreprinde
rea de agrement si prestări in
dustriale pentru turism. pro
prietara patinoarului, ca si de 
Consiliul municipal pentru e- 
ducație fizică și sport Bucu
rești care are datoria să inter
vină în reglementarea acestei 
situații.

Totodată, sugerăm ca atelie
rul amenajat în aer liber. în 

incinta patinoarului. pentru

construcția diverselor mecanis
me și utilaje destinate parcu
rilor de distracții bucurestene. 
să fie mutat în alt loc. Produce 
mult zgomot si ocupă un spațiu 
pe care s-ar putea face ame
najări sportive.

Patinoarul Floreasca trebuie 
neîntîrziat să-și recapete în 
totalitate funcția sa sportivă si 
de divertisment, pentru a fi pe 
deplin o sursă de sănătate.

Zoltan Abrudan" lupte
greco-romane. La întreceri, 
pe Ungă echipele băimărene, 
a fost prezentă șl o formație 
poloneză, Slask Wroclaw, pe 
echipe, cea mai frumoasă par
tidă a fost cea dintre Sima- 
red Bala Mare și Slask Wro
claw, încheiată cu victoria lo
calnicilor cu scorul de 5—3. 
Iată șl cîștigătorii la indivi
dual (In ordinea categoriilor) : 
V. Talpos (Minerul B.M.), 
V. Dărăban (Simared B.M.), 
V. Cuj (Simared), I. Pușcaș 
(Simared), j. Kazuszny 
(Slask), R. Kujda (Slask), O. 
Romocea, O. strîmb, C. Hoța 
și V. Cornea (toti de la Si
mared). ® ASOCIAȚIA SPOR
TIVA l.M.u. Bacău este cu
noscută ca una dintre uni
tățile unde se desfășoară c 
frumoasă activitate de masă. 
Aici se organizează anual În
treceri "...   •
sportive, dintre care cea moi 
populară este fotbalul. Cam
pionatul începe primăvara șl 
se termină * ‘" 
iernii. Așa 
anul trecut, 
cut, tur-reti 
mul fee a

la diferite ramuri

odatii cu venirea 
s-a întimplat și 
cind s-au Sntre- 

12 ech’pe. J-’ri- 
r.ve-dt tTtlfe'fel'

Mecano-energetic, urmată de 
echipa Sculărie. Membrii a- 
soclatiei I.M.U, Bacău se mal 
întrec Ia tenis de masă, șah, 
handbal și tenis. O APROA
PE 300 de tineri din Mlăcenii 
de Vîlcea au participat zilele 
trecute la o frumoasă între
cere de săniuțe, din cadrul 
ediției de iarnă a „Daciadei". 
Au ieșit pe derdeluș copii și 
tineri, chiar și unii trecuți 
de virsta... săniușulul. Prin
tre cei mai curajoși, care au 
„pilotat" in mare viteză să
niuțele lor, s-au numărat 
Cătălin Antonescu (categ. 12— 
14 ani), Marcel Tiricu (15—17 
ani), Petre Popa (17—13 ani) 
șl Gheorghe Vasile (peste 
19 ani). 0 IN MUNICIPIU!. 
Gh, Gheorghlu-Dej există Ia 
ora actuală 98 de instructori 
sportivi, dintre 
terminat recent 
pective. Printre 
Luminița Milea, 
beică, Gheorghe 
lă Oancea ș.a.
— sport cu mare pi

Nicușor

care 29 au 
cursurile res- 
aceștia sint : 
Lucia Bo- 

Cosma, Mire- 
la gimnastică 

jnză in lo
calitate, Nicușor Poenaru, 
Constantin CheJaru, Ion Co- 
man s.a. ia fotbal șl Constan
ts Tv,m*r1'’ru Ia box. 0

SECȚLA DE JUDO de la Rul
mentul Bîrlad, reînființată In 
1979, are In prezent 60 de 
membri activi, In majoritate 
tineri, copiii angajațllor Între
prinderii. In anul care a tre
cut unii dintre practieanții 
(portului in kimono de la 
Rulmentul au participat_________   cu 
bune rezultate la o serie de _______________________v. 
Cosma (locul 4 in finala cam
pionatului republican de ju
niori) și G. Manolache (clasat 
pe locul 5 la finala competi
ției celor mal mici judoka 
din țară). Antrenorul lor este 
Gheorghe Arghir, purtător al 
centurii negre — 1 DAN. 0 
NUMEROȘI STUDENȚI din 
Petroșani au participat în 
timpul vacanței de iarnă la 
întreceri de volei, tenis de 
masă, badminton, șah și fot
bal. Printre cîștigătoare s-au 
numărat Anul TV B Faculta
tea de mine — la volei, Anul 
III subîngineri mine — la 
fotbal, iar la sporturile indi
viduale s-au remarcat, în mod 
deosebit, Carol Polcz — tenis 
de masă, Gina Ilieș șl D. 
lancu — la badminton.

concursuri, ca de pildă,

RELATĂRI DE LA : C. Gră
ia, P. Camșa, V. Sec&reanu, 
V. Săsăranu, E. Telrău 
Fețeanu, Gh. Grunzn, 

Vu și B. Staicu.

Sala sportur 
a găzduit intr 
rie, într-o fru 
de ospitalitate, 
cursului de c 
vizia „A” de 
pe echipe, jur 
La competiție 
de echipe de 
chlpe de fete 
cunoscute ale 
București. Cugi 
Napoca, Bistriț 
in afirmare, ci 
Marghita, Dej. 
putate au fo< 
fete, unde înti 
nai is te (care . 
Divizia „A") 
poca (antrenor 
că) și C.S.Ș. I 
Gheorghe Boz, 
finală — au < 
spectacol. Com 
divizionare „A 
Cluj-Napoca - 
Gabriela Gher 
Ciurtin : C.S.Ș. 
nes K

F
băieți pri 
s-au deta 
au fost :

lena
La 

care 
lalte
Mare, C.S.Ș. O, 
„Metalurgistul" 
Constanta, C.S 
„Spartac" Orac 
cat în Divizia 
„Voința" Satu 
Odorheiu Secui 
ponenții celor 
..A" sînt : „Voir 
V. Szakal, N. 
și R. Cieșan, 
Terebeși ; C.S., 
cuiesc — Z. Ii 
Szekeres, antre 
cisc.

Incepînd de 
sală găzduieșt 
calificare, pen 
seniori și seni

La intilnirea cu sezonul a

OFICIILE JUDEȚENE DE T 
vă invită

in stațiunile de odihnă și sporturi de 
La toate agențiile și filialele continuă vii 

locurilor pentru TRIMESTRUL I 191

șî4 '

In imagine : Predeal — Clăbucet sosi



PEZII
Serviciului 
rtă durată 
al Institu- 

hidroteh- 
ratului de 

localități 
Iezer 17 
leahlău 93 
Predeal 47 
cm, Sinaia 
Bîlea-Lac 

53 cm, 
Pa- 

13

I
I
I
I

iu
cm, 

Țarcu
Semenic

cm, Stîna 
îrful Vlă-

I
I
I

ILIFICARE
,A“

MASĂ

I
I

LOTUL BL TINERET - SPORTUL STUDENJESC 5-4 (1-3)
de verificare al anului

Ieri, pe stadionul Politehnica, 
s-a disputat primul meci ami
cal al anului : Lotul reprezen
tativ de tineret — Sportul stu
dențesc, în care antrenorii C. 
Drăgușin și, respectiv, I. Voica 
au rulat aproape în întregime 
efectivele pe care le au la 
dispoziție. Dincolo de rezulta
tul în sine (5—4 pentru Iot. 
deci o revanșă după 0—3 la 
Snagoy, înainte de Anul Nou), 
partida de verificare s-a do
vedit utilă pentru ambele for
mații, care — după, cum se 
știe — urmează să efectueze, 
începînd de săptămîna viitoare, 
turnee în America de Sud. în

prima repriză a ieșit în evi
dență buna dispoziție de joc a 
formației studențești (căreia 
i-au reușit o serie de acțiuni 
foarte spectaculoase), iar în a 
doua capacitatea de efort a Lo
tului reprezentativ, fapt ce i-a 
permis să „întoarcă" rezultatul 
care la pauză 
bil (1—3).

Au marcat : 
bor (2). Minea 
gol), pentru Lotul 
respectiv Cazan, 
Grigore și Bozeșan, 
Sportul studențesc.

Arbitrul Mircea M. Ionescu a 
condus bine formațiile : LO-

ii era defavora-
i.
și

Mureșan. Ga- 
Cazan (auto- 
reprezentativ, 
Chihaia, FI. 

pentru

DE TINERET : Alexa
— Mărginean, Iovan, 
Rednic — I. Mureșan, 

(Minea), KIein — Geol-

TUL 
(Nițu) 
Pană, 
Suciu 
gău (Șoiman), Csordaș, Turcu 
(Gabor) ; SPORTUL STU
DENȚESC : Moraru (Lazăr) — 
Stroe (M. Marian), Cazan, Ior- 
guîescu. Constantinescn — Chi- 
haia (Vașcovici), A. Muntcanu 
(B. Grigore). Bozeșan — FI. 
Grigore, M. Sandu (Beșchea), 
Bucurescu (Iepure).

Duminică dimineața (ora 11), 
pe același stadion, este progra
mată o nouă și ultimă partidă 
de verificare între cele două 
echipe. (S. Tr.).

mai let i 
tehnică, 
manieră 
marelui

>

in Oradea
8 ianua- 

atmosferă 
ierile con- 
e în Di- 
de masă, 
junioare, 

rticipat 20 
și 14 e- 

ntre bine- 
zi sport : 
ova, Cluj- 
tele aflate 
fi Oradea, 
iit de dis- 
ecerile la 
dintre fi- 

alificat în
Cluj-Na- 

i Giurgiu-
(antrenor 

- 5—4 în 
in frumos 
ele noilor 

: C.S.M.
Ferenczi, 

1 Carmen 
ța — Ag- 
nt# ’5-

I
I
I
I
I
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In turul campionatului Diviziei „A"
cam-

NOUA ȘUTURI PENTRU UN GOL!
• Politehnica lași — atacul cel mai insistent • Corvinul - cel mai productiv
• Universitatea Craiova - cel mai precis • „Poli" Timișoara - cel mai steril

Raportînd două cifre globale 
ale turului campionatului ac
tual — numărul de șuturi la 
poartă și golurile marcate — 
ajungem la un rezultat care 
spune, în ultima instanță, 
foarte mult despre eficacitatea 
in primul eșalon. Astfel, din 
cele 3 831 de șuturi s-au în
scris 424 de goluri, ceea ce re
prezintă numai un gol la 9 
șuturi. Defalcat, situația se 
prezintă astfel : gazdele au ex
pediat 2 544 de șuturi și 
marcat 306 goluri, adică
gol la 8 șuturi, in timp ce oas
peții din cele 1287 de șuturi 
au transformat în goluri doar 
118, rezulți nd un goi la 11 șu
turi.

F.C.M. Brașov 204 (22), 12. Jiul 
203 (21), 13, ,,U“ Cluj-Napoca 
202 (17), 14. Steaua 201 
15. F.C.M. Galați 198 
Sportul studențesc 191 
Progresul-Vulcan 185 
F.C. Olt 182 (18).

(21), 
(17). 
(25).

17.
18.

★

două 
rezultă următorul clasa-

ase echipe 
t de cele- 
nța“ Satu 
i Secuiesc, 
ir, C.S.Ș.
București, 

-au callfi- 
finalistele 
și C.S.Ș. 

—3). Com- 
divizionare 
tu Mare — 
a, S. Les 
ar Emerik 
jrheiu Se- 

Nagy, L. 
agy Fran-

I
I
I
I
I

1, aceeași 
ecerile de 
ihipele de

I
I

Făcînd raportul celor 
cifre, 
ment: 1. Corvinul 1 gol Ia 6 șu- 

2. Progresul-Vulcan la 7, 
Universitatea 

Politehnica
au
un Craiova, 

Iași și 
8, 7—11. 

F.C.M.

♦

Pentru a avea o oglindă a 
fiecărei divizionare „A", iată 
un clasament al numărului de 
șuturi (în paranteză am tre
cut numărul de goluri mar
cate) : 1. Politehnica Iași 245 
șuturi (29 de goluri), 2—3. Uni
versitatea Craiova 244 (30) și 
Politehnica Timișoara 244 (15),4 . _ . _
5.
6—7.
(26) 
(23), 
(20),

Steaua, 
A.S.A. Tg. Mureș la 
Dinamo. F.C. Argeș, 
Brașov. S.C. Bacău si F.C.M. 
Galați la 9. 12—14. Jiul, Chi
mia și F.C. Olt la 10 15. Spor
tul studențesc la 11. 16. 
Cluj-Napoca la 
Baia Mare la 13, 
Timișoara la 16.

Atrage atenția 
dintre Corvinul 
numai 6 șuturi — și Politehni
ca Timișoara — un gol 
șuturi 1

„U"
12, 17. F.C.
18. Politehnica

diferența marc 
— un gol la

U 16

A.S.A. Tg. Mureș 230 (29),
F.C. Baia Mare 225 (17),

Dinamo (26) și F.C. Argeș 
223, 8. S. C. Bacău 211
9. Chimia Rm. Vîlcea 210
10. Corvinul 207 (31), 11.

♦

Iată și un clasament 
lor 18 divizionare „A“ 
mit pe baza numărului 
turi pe spațiul porții : 1. Uni
versitatea Craiova 122, 2. Poli

al ce- 
intoc- 

de șu-

tehnica Iași 121, 3—4 Politeh
nica Timișoara (remarcabil spi
ritul ofensiv al echipelor stu
dențești) și F.C. Argeș 119, 5. 
Dinamo 118, 6—7. Corvinul și 
F.C. Baia Mare 114, 8. A.S.A. 
Tg. Mureș 112, 9. Chimia 110, 
10. Progresul-Vulcan 108. 11.
Steaua 106. 12. F.C.M. Brașov 
104, 13—14. Jiul și „U“ CMj- 
Napoca 98, 15—16. S.C. Bacău și 
F.C.M. Galați 91, 17. Sportul 
studențesc 87, 18. F.C. Olt 81.

Comparind acest clasament 
cu cel al șuturilor la poartă se 
desprinde concluzia că numai 
9 echipe au un procent mai 
mare de 50 la sută între șutu
rile la poartă și cele pe poartă. 
Acestea sînt : F.C. Argeș și 
Progresul-Vulcan 58 la sută, 
Corvinul 55, Dinamo și Chimia 
53, Steaua 52, F.C. Baia Mare 
și F.C.M. Brașov 51. Universi
tatea Craiova 50.

MULTI TINERI BAT PASUL PE LOC. PiNĂ CÎND ?
11 întrebam odată pe fos

tul international Titus O- 
zou, jucătorul care 
ne-a îneîntat prin 
fente și goluri în 
proprie (dovadă a
său talent pus în slujba fot
balului) : „Ce crezi despre 
generația tînără de azi 
la care Ozon ne-a răspuns : 
„Este o generație talentată, 
dar ce folos că ea se mul
țumește cu puțin, cu prea 
puțin Ia o virstă cind tre
buie să probeze că într-ade- 
văr este mai dotată decit 
predecesoarele". Observația 
nu este deloc gratuită. Pen
tru demonstrație, să apelăm 
Ia un criteriu care. în ciuda 
relativității lui. al 
unui inerent grad 
de subiectivism, 
poate deschide o 
pistă de discuție în 
sprijinul pledoa
riei noastre spre
autodepășire. Este 
vorba de tonul
pionatului (clasamentul va
lorii și comportării), o 
competiție declanșată și In* 
tretinută de media notelor 
obținute de fiecare jucător. 
„Topul", după opinia noas
tră. ar trebui să fie dominat 
de tinerii jucători. De ce 
așteptăm acest impuls din 
partea tinereții, de ce o in
vestim pe ea cu această mi
siune ? Pentru simplul mo
tiv că tinerețea înseamnă 
dinamism, ambiție, prospe
țime. vigoare, pentru că ea 
se află (trebuie să se afle) 
în anticamera primei repre
zentative. pentru că fotbalul 
nostru aspiră Ia competiti
vitate. Să vedem ce ne spu
ne media notelor campiona
tului ? Geolgău (7.06). Spe
riata (7,06) și Klein (6,93) 
sînt clasați destul de aproa
pe de liderul Țegean (7.60) : 
practic ei se numără între 
primii 20 ai Topului Divi
ziei „A“. în clasamentul 
posturilor. Geolgău este în 
poziția întîi, iar Klein, în a 
treia. Cu media 7 este notat 
și proaspăta apariție din 
echipa Steaua, Minea — ju
nior din producție proprie. 
Un sensibil progres l-a în-

în clasamentul

registrat și C. Solomon (me
dia sa de 6.90 fiind insă se
rios influențată de crimele 
nereușite ale echipei băcă
uane în startul campiona
tului). în rest. în ă multi, 
foarte multi jucători tineri 
se pierd în zona submedie- 
crității. media notelor lor 
fiind deoarte de ceea ce se 
așteaptă de la ei. în ma
sivul grup ai ..mulțumitilor 
cu puțin" îi găsim oe Mărgi
nean (6,12). Rednic r6,44). 
Bozeșan (6.27), Suciu (6.34). 
Gabor (6.33). Nițu (6.00), 
Turcu (6,35) : între cei cu 
..foarte puțin" se află — 
FI. Pop (5.85). Terheș (5.71). 
D. Zamfir (5.66) ș.a

După cum lesne 
se poate observa, 
lista cuprinde des
tule nume in ca
re s-au investit 
(și se investesc în 
continuare) spe
ranțe. chiar foar- 

mari speranțe t toti 
au făcut cîndva dovada ca
lităților pe care Ie au. au 
și fost remarcați si lăudat! 
nu de puține ori. Totul vine 
însă acum în contradicție 
cu catalogul notei >r de 
toamnă, care descoperă ati
tudinea de suficientă a ce
lor mai multi dintre jucă
tori (vizați sau nu în rîn- 
durile de față’. Sigur că an
trenorii au și ei o mare 
vină în acest proces de 
creștere valorică, de adău
gare a unei calități noi la 
cele etalate de tinerii 
tori.

Viata a demonstrat, 
nu o dată, că nimeni 
poate trăi pe seama 
elogii cucerite cîndva. 
talentul constituie doar un 
punct de plecare pe drumul 
adevăratei afirmări și con
sacrări. că NUMAI MUNCA 
MULTĂ, depusă la antrena
mente și VIAȚA ORDONA
TA ridică valoarea fotbalis
tului de performantă. Prac
tic. este vorba de creșterea 
spiritului de responsabilita
te al tinerilor jucători, ca și 
de orgoliul propriu. dacă 
vreți, primele in măsură să 
ducă la comnetiiivitate.

Stelian TRANDAFIRESCU

iucă-
însă 

nu 
unor 

că

ARBITRUL M. SALOMIR - 0 DOVADA IN PLUS 
CĂ VALOAREA NU AȘTEAPTĂ NUMĂRUL ANILOR

NUMEROTAREA FIXA A JUCĂTORILOR,
O IDEE CARE MERITA ÎNCERCATA

Există In practica marilor 
competiții internaționale sis
temul de numerotare a jucă
torilor, din lotul unei echipe, 
de la 1 la 20 sau 23. Adică a- 
tițla cîțl sînt cuprinși în lis
tele comunicate, la un anu
mit termen, forului organiza
tor. Ideea care a inspirat o 
astfel de soluție a ținut sea
ma, printre altele, ‘ 
darea mai rapidă 
rllor cu jucători 
cunoscuți, precum 
cesitatea stabilirii, 
multă ușurință și exactitate, a 
acelora sancționați cu carto
nașe, în teren.

Aceleași conside
rente, credem, ar 
putea determina a- 
doptarea unei mă
suri asemănătoare 
și in cadrul compe
tițiilor cu ca
racter intern. Spu- 
nînd acest lucru, 
dim, de pildă, la 
multe echipe și-au 
și vor continua să-și comple
teze în această iarnă, efecti
vele prin transferări ; că în 
campionatul nostru au apărut 
și apar mereu muițl jucători 
noi, proveniți din categorii 
inferioare și că folosirea a- 
cestora cînd pe un post cînd 
pe altul favorizează confuziile 
de nume, 
noașterea 
nu mai 
acordării 
ne există 
a se încurca 
tenție,» mai din greșeală — a- 
devărațil vinovațî, sancțiunea 
urmînd a fi transferată, în 
unele cazuri, ulterior, la ca
bina arbitrilor, mai mult cu 
intenjie și mai puțin d!n gre
șeală, pe seama unor Jucă
tori, de regulă sacrificați în 
contul unor interese de e- 
chipă și cu prețul eludării re
alității. Șl ca să nu se 
intîmple așa, ca să nu 
existe nici un dubiu în 
vința celui care a comis 
numită infracțiune și e 
bil de pedeapsă, este bine să 
vadă toată lumea din tribune 
că purtătorul tricoului cu nr

de acomo- 
a spectato- 
mai puțin 
șl de ne- 

cu mai

OPINII

ne gîn- 
faptul că 
completat

tngreuneazâ recu- 
lor in Joc. Ca să 
vorbim că in cazul 
cartonașelor galbe- 
și posibilitatea de 

mai cu in-

mai 
mal 
pri- 

o a- 
pasi-

10, de pildă, nu poate fi de- 
cît unul singur. Adică jucă
torul care se identifică per
manent Intr-un campionat cu 
acest număr și nu cel care 
îndeplinește temporar funcția 
de mijlocaș ofensiv în cadrul 
unei formații.

Și ar mai fi un avantaj în 
cazul adoptării sistemului 
„numerelor fixe". Să zicem 
că fiecare echipă își numero
tează, firesc, titularii cu cifre 
de Ia 1 la 11. Ar fi compo- 
nenții formației de bază. Și 
tot ce ar apărea de la 12 in 
sus, chiar de la începutul unei 
partide, înseamnă că sînt re

zerve. In acest fel. 
s-ar putea ști Ia 
flecare meci poten
țialul valoric — teo
retic — al unei e- 
chipe, la un mo
ment dat, apreciat 
prin prisma ra- 

dintre titulari si re-portului -------- ---------
zerve. Iar apariția frecventă 
pe parcursul campionatului, a 
unor Jucători din grupa 12—22 
ar oferi un indic?u asupra 
modificărilor de structură ale 
unei formații, Impuse fie de 
accidentări, fie de forma 
sportivă, fie de necesitatea 
unor promovări.

Ar exista, desigur, în siste
mul numerotării stabile a 
jucătorilor de la 1 la 23 și 
un anume inconvenient. Adi
că ar fi mai greu de deose
bit jucătorii în funcție de 
posturi. Cum însă tendința în 
fotbalul de mare performan
ță este ca posturile 6ă dis
pară, cu timpul rămînînd 
doar funcț’ile lor, este de la 
sine înțeles că o numărătoa
re care nu ține seama de o 
anumită ordine cronologică nu 
poate constitui, practic, un 
dezavantaj. Și chiar dacă ar 
exista, avantajele numerotării 
fixe sînt, oricum, mai mari,

De aceea, spunem că o ast
fel de idee mertă să fie stu
diată în actuala perioadă in- 
tercomncVț’onală șl aplicată 
experimental, cu începere din 
returul jcamp’onatului

Mihai IONESCU

— Mircea Salomir, 
după media notelor a- 
cordate de cronicarii 
ziarului nostru (8,66), 
ești „arbitrul turului"! 
— M-a bucurat mult 

cind am citit asta. Mi
cul meu succes vine să 
confirme încrederea de 
care m-am bucurat din 
partea colegiului cen
tral, a federației, care 
în vară m-a promovat 
pe lista F l.F.A. și m-a 
trimis la un curs in O- 
landa. Dealtfel, am și 
condus un meci inter
național, în Cupa cupe
lor, F.C. Kastoria — 
Dinamo Tbilisi 0—0.

— Ceea ce se știe, 
în general. despre 
dumneata este că ai 
35 de ani și ai fost 
portar la Gloria Bis
trița și „U“ Cluj-Na
poca. Vrei să comple
tezi această... fișă bio
grafică ?
— Să încep cu orașul 

natal, Clujul, unde 
m-am născut, la 1 mai 
1945 și unde muncesc, 
acum, ca maistru la 
Cooperativa Electrome
canica. Tot în orașul de 
pe Someș am făcut și 
primii pași în fotbal, ca 
portar de la bun în
ceput tn 1964, nu uit 
asta, am cîștigat cu e- 
chipa C.S.M Cluj titlul 
de campion național de 
juniori. învingind, a- 
tunci, cu 1—0 la Bucu
rești, reprezentanta Ga- 
lațiului. Am jucat în 
„B“, la Metalurgistul 
Cugir. Dinamo Bacău și 
Gloria Bistrița, iar la 29 
de ani. cind unii se re-

5
trăgeau, eu debutam în 
Divizia „Au, sub culo
rile lui Cam asta
ar fi...

Și arbitrajul ? 
Cînd l-ai început ’ 
— Pe cînd eram ju

cător la Gloria Bistrița. 
Atunci, arbitram in 
campionatul orășenesc 
tn 1977 am obținut ca
tegoria I, in *78 am fost 
promovat în lotul „B“, 
iar in ’79 in lotul „A".

— Ce ți s-a părut 
mai greu ca tînăr ca
valer al fluierului ? 
—Să nu țin cont de 

dorința generală a gaz
delor de a le acorda a- 
cel avantaj de 5 la su
tă... De la bun început 
mi-am zis că numai 
fiind total imparțial pot 
asigura în teren un cli
mat favorabil progresu
lui, echitate, că numai 
NECUNOSC1ND PE NI
MENI pot călca pe ur
mele lui Dinulescu. Rai- 
nea și alții...

— Ai vreun idol ca 
arbitru ?

— Cînd eram jucător 
îmi plăcea mult Lo 
Bello, pe care îl văzu
sem la televizor arbi- 
trînd. De la noi, mode
lele mele sînt Anderco, 
Dinulescu, Rainea. De 
la fiecare îmi doresc 
cite ceva-

— Care crezi că 
sînt primele 3 calități 
necesare unui arbitru? 
— Corectitudinea, a- 

plicarea regulamentului 
și pregătirea fizică. Per
sonal, fac această pre
gătire prin jocuri. Săp- 
tăminal efectuez 4 an-

trenamente, dar con
duc și un meci la cen
tru, in campionatul ju
dețean sau orășenesc și 
fac la unul linie. Ca și 
înainte de a ajunge în 
lotul „A“, cineva de la 
colegiul județean de 
arbitri mă urmărește la 
aceste meciuri și-mi 
face analiza. Mi se a- 
rată ce mai am de în
dreptat, ceea ce încerc 
să fac in partidele pe 
care le arbitrez în tim
pul săptămînii, în cam
pionatul județean și o- 
rășenesc. Prin aceste 
meciuri, oficiale sau a- 
micale, caut să elimin 
carențele, la centru și 
la linie. Pentru că un 
bun arbitru trebuie să 
fie și un bun tușier.

— Cum explici a- 
saltul reușit al „nou
lui val" în ultima 
toamnă ?
— Arbitrii tineri au 

venit cu experiența de 
jucători, cu o pregătire 
fizică foarte bună. Plus 
că unii știau din pro
pria experiență ce în
seamnă să fii dezavan
tajat de arbitraj. Deci
sivă în cazul tinerilor 
arbitri cred că este do
rința de a confirma în
crederea ce li s-a 
cordate

— Dacă ai fi În
trebat „ce nu-ți place 
în arbitraj", ce ai răs
punde ?
— Faptul că jucătorii 

nu cunosc uneleprevederi 
elementare din regula
ment Cind eram ju
nior la C.S.M., ni se 
prelucra regulamentul. 
Cred că și astăzi ar

a-

trebui insistat încă 
la juniori cu însușirea 
temeinică a regulilor de 
joc. Dincolo de acest 
aspect tehnic, nu-mi 
place reacția unor con
ducători de cluburi și a- 
sociații care atunci 
cind mă văd in orașul 
lor îmi zic : „De dum
neata aveam nevoie în 
deplasare, nu acasă !“ 
Pentru mine nu există 
— repet — prejudecăți, 
nu există echipă gazdă 
și echipă oaspete...

Mircea M. IONESCU

LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
SURPRIZA SEZONULUI 
LA INDEMINA TUTUROR

și 
din întreaga 
a zile o' ve

rstă surpriză de 
ANULUI NOU! 

e s r 'in’ă limi- 
tir-'a Vii

Agențiile Loto-Pronosport 
vînzăto'.ii vo’a'ți 
țară oferă în ace- 
ritabilă și ni 
seon : LOZUT. 
Este o ernis’un 
tată. Ia ca e na ■tir-'a i ii au 
șanse sporite de a ob’.iie AU-

TOTURISME „Dacia 1300", 
Skoda 120 L" și „Trabant 601", 

CIȘTIGURI IN BANI de 50.000, 
10.090, 5,000 lei etc. Fiecare loz 
jucat — o posibilitate de a vă 
număra 
tigăt^-î

A’l JUCAT LA LOTO 2 î
Du- 

prima tragere Loto 2 din acest 
aa constituie un bun prilej de

printre primii mari cîș- 
ai noului an !

î’ă 11 ianuarie 1981

noi și frumoase satisfacții pen
tru participanții la acest sistem 
de joc simplu și avantajos. Fie
care variantă — o posibilitate 
de a obține AUTOTURISME 
sau MARI CIȘTIGURI ÎN 
BANI ! Agențiile Loto-Prono- 
sport vă mai stau Ia dispoziție 
NUMAI ASTĂZI ȘI MÎINE 
pentru a vă procura bilete cu 
numerele preferate.

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 9 ianuarie 1981. se tele
vizează în direct începînd de 
la ora 18,25.



PfiOGOMWI AUTOMOBIIIȘTILOR ROMÂNI 
ÎN SEZONUL INTERNAȚIONAL '81

Anul acesta. în cadrul cam
pionatului balcanic șl „Cupa 
Păcii și Prieteniei" tradiționala 
competiție „Raliul Dunării — 
Dacia" va avea loc în zilele de 
11, 12 și 13 iunie la Deva. în 
programul competițional al fe
derației noastre de auto și kar
ting mai figurează și alte con
cursuri internaționale, ca de 
pildă. Raliul Portugaliei (3—8 
martie). Raliul Acropole' (30 
mai — 5 iunie, la Atena), Tu
rul Europei (3—17 octombrie, 
în organizarea federației din

în „Turneul campioanelor"

FAVORITELE AU OBȚINUT VICTORII RAPIDE
WASHINGTON, 8 (Agerpreș). 

— La Landover (Maryland), în 
apropiere de Washington au 
început întrecerile „Turneului 
campioanelor", concurs tradi
țional care reunește pe cele 
mai bune 8 jucătoare de tenis 
din lume. Tînăra jucătoare a- 
mericană Tracy Austin a in

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
HOCHEIȘTII 
SOVIETICI 

IN OLANDA
Echipa de ho

chei pe gheată a 
U.R.S.S. a susținut 
o nouă intîlnire a- 
micală în compa
nia formației O- 
landei. în jocul 
disputat la Ensche
de, hocheiștii so
vietici au terminat 
învingători cu 8—0 
(1—0, 3—0. 4—0).
Echipa U.R.S.S. a 
cîștigat toate cele 
patru meciuri sus
ținute în Olanda.
PE INELUL DE LA 

INNSBRUCK
Proba masculină 

de 500 m din ca
drul concursului 
internațional de 
patinaj viteză de 
la Innsbruck a re
venit sovieticului 
Serghei Slebnikov. 
cu timpul de 38,55. 
în proba de 1000 
m coechipierul său
Vladimir Lobanov 
a cîștigat în 1:18,45. în com
petiția feminină, patinatoarea 
poloneză Erwina Rys a ter
minat învingătoare în două 
probe : 500 m — 43,44 și 1000 
m — 1:27.26.

• TELEX •
ATLETISM • Crosul de la 

Punta del Este (Uruguay) a re
venit atletului brazilian Jose da 
Silva, cronometrat pe 7 km cu 
timpul de 22:26. Pe locurile ur- 
mătoare s-au clasat americanul 
Herbert Lindsay — 22:45 șl co
lumbianul Silvio Salazar — 23:43.

BASCHET • Competiția inter
națională masculină de la Stock
holm a fost clștlgată de selecțio
nata Greciei — 6 p, urmată de 
echipele Suediei — 4 p, Finlandei
— 2 p și Belgiei — 0 p. In me
ciul decisiv, baschetbaliștii greci 
au întrecut cu scorul de 101—89 
(53—41) formația Suediei.-

CICLISM • Tradiționalul ctclo- 
cros internațional de la Tolosa 
(Spania) a fost cîștigat la aceas
tă ediție de elvețianul Zweiffel
— 23,500 km în lh 10:28. Au ur
mat în clasament Di Tano (Ita
lia) — lh 11:22 și Plaitense (Fran
ța) — lh 11:48. Pe același traseu 
va avea loc în cursul lunii fe
bruarie campionatul mondial de 
specialitate.

HANDBAL ® La Moscova au 
continuat meciurile competiție' 
internaționale masculine pentru 
„Cupa Mării Baltice". Rezultate 
tehnice : Danemarca — U.R.S.S. 
(juniori) 24—21 (10—10) : U.R.S.S.
— R. F. Germania 22—13 (11—3) ; 
R. D. Germană — Polonia 24—20 
(12—9).

ȘAH • După 9 runde în tur
neul de la Hastings pe primul 
loc în clasament se află Anders
son (Suedia), cu 6’/, p, urmat de 
Alburt (S.U.A.) și Ftacnik (Ceho
slovacia) cu cîte 6 p. în runda 
a 9-a Andersson l-a învins pe 
Brito (Brazilia), iar Ftacnik a 
cîștigat la Alburt.

TENIS • In prima zi a turneu
lui internațional de la Londra 
îrezervat probei de dublu băr
bați) s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Amaya. Pfister —
Mottram, McMillan 6—4. 6—3.
6—4 : Gunthardt, S. Mayer — 
Curren, Denton 6—4. 6—4, 6—4.
• In turneul de la Chicago : Ge-
rulaitis — Fleming 7—6. 3—6.
6—2 ; Tanner — Solomon 6—3.
6—4 ; McEnroe — Teltscher 5—1. 

6—3, 7—6 : Connors — Kriek 7—5. 
6-1.

R. F. Germania) ; Raliul Oase 
(10—11 octombrie, în Austria), 
Raliul Koln — Ahrweillen (7—8 
noiembrie) și cursa în circuit 
de la Valle-Lunga (Italia), 
competiții la care vor participa 
și piloții români. De asemenea, 
în campionatul balcanic se vor 
desfășura 4 probe după cum 
urmează : Raliul Iugoslaviei 
(27—29 martie). Raliul Gu- 
naydin (Turcia 28—31 mai). Ra
liul Ilebros (Bulgaria 22—23 au
gust) și Raliul Halkidikis (Gre
cia 12—14 septembrie).

trecut-o cu 6—0, 6—3 pe cam
pioana româncă Virginia Ru- 
zici.

Iată celelalte rezultate înre
gistrate : Martina Navratilova 
— Wendy Turnbull 6—2, 6—4 ; 
Hana Mandlikova — Andrea 
Jaeger 7—5, 6—3 ; Chris Evert- 
Lloyd — Pam Shriver 6—4. 6—2.

Ciștigătorul „Turneului celor 4 trambu
line", austriacul Hubert Ncuper (in foto
grafie), și-a consolidat poziția de lider în 
„Cupa Mondială" la sărituri cu schiurile, 
pe care a deținut-o și la trecuta ediție.

DOUĂ VICTORII 
PENTRU ERIKA HESS

„Cupa Europei" la schi alpin 
a programat pe pîrtia de la 
Saanen (Elveția) o probă femi
nină de slalom uriaș, cîștigată 
de Erika Hess (Elveția) — 
2:29,20, urmată de Christine 
Cooper (S.U.A.) — 2:29,49 și 
Blanca Fernandez-Ochoa (Spa
nia) — 2:29,94. în cadrul ace
leiași competiții." Erika Hess a 
terminat învingătoare și în sla
lomul special desfășurat la Les 
Diablerets (Elveția), cu timpul 
total de 1:17,74. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Ursula 
Konzett (Liechtenstein) — 
1:18,76 și Brigitte Glur (Elve
ția) — 1:18,86.

CONCURS DE PROBE 
NORDICE

Proba de combinată nordică 
desfășurată la Schonach (R. F. 
Germania) a revenit schiorului 
finlandez Jorma Etelaelahti, cu 
438,470 puncte. L-au urmat 
Uwe Dotzauer (R. D. Germa
nă) — 428.300 puncte și Jouka 
Karjalainen (Finlanda) — 424,109 
puncte. învingătorul a cîștigat 
proba de sărituri .

• COLEGII NOȘTRI de la „Sport**-Bra- 
tislava ne reamintesc, într-o corespondență 
retrospectivă, că ancheta lor lunară pentru 
desemnarea celor mai buni sportivi din ță
rile socialiste a intrat în al treilea an de 
existență. Ultimii laureați, pe decembrie 
trecut, sînt Daviscupmanii cehoslovaci, cîș- 
tigători ai etern rîvnitei „Salatiere de ar
gint". Ei au polarizat cvasiunanimitatea 
sufragiilor celor consultați. Pentru urmă
toarele două locuri pe podium, egalitate 
între Vladimir Salnikov, care a condus 
la victorie echipa U.R.S.S. în ultima ediție 
a „Cupei Europei" la natație și intrepida 
Jana Soltysova. schioara cehoslovacă au
toare a primei mari surprize din actualul 
sezon alpin, cînd a cîștigat coborirea de 
la Altenmarkt. • TOT DIN NOIANUL de 
anchete internaționale care ne-au parvenit 
la schimbarea de calendar, Interesantă nl 
s-a părut cea inițiată de revista „Arena" 
din Zagreb. Ea și-a propus să desemneze 
cel mai bun sportiv iugoslav, dar nu pe 
distanța unui singur an, ci pentru trei 
decenii și jumătate : 1945—80. Rezultatul
consultării l-a indicat pe primul loc pe 
Miroslav Cerar gimnastul de mare clasă 
care a strălucit în j^mpebt.ionMlă ?
anilor ’60. A EXCEDENTUL DE GREUTATE 
al locuirilor vrerii Britanii a crescut la

cote îngrijorătoare după aceste sărbătoii 
de iarnă — afirmă o telegramă a agenției 
„Reuter". Acesta s-ar cifra, după calculele 
specialiștilor în probleme de alimentație, 
la un total care echivalează cu multe, 
multe vagoane —de grăsime suplimentară 
sau, dacă vreți, cu greutatea a aproape o

mie de autobuze cu etaj, din cele care 
circulă pe străzile Londrei. Desi
gur, remediile pentru toate aceste vic
time ale obez tății, în progresie alarmantă, 
nu pot fi decît o viață rațională, gim
nast ca zilnică, crosurile în zăpada, pati
najul și cît mai mult mers pe jos. Deci, 
nvșcare ! R DACA NU VA PUTEA boxa 
eu Larry Holmes, actualul deținător al cen
turii mondiale in vers’unea W.B.C., atunci 
campionul european al ..greilor", englezul 
John Gardner, are intenția să se adreseze

lui Cassius Clay pentru un meci demon
strativ la Tokio. „Careul magic“se desparte 
greu de vechii săi idoli... O HOCHEIUL PE‘ 
IARBA nu mai este un apanaj al țărilor 
Orientului îndepărtat. O dovedește și re
zultatul primului meci susținut de echipa 
Kenyei, în cadrul unui turneu pe care-' 
întreprinde în Pakistan. La Lahore, oaspe
ții au obținut în fața selecționatei țării- 
gazdă un promițător 1—1. O PE 100 PĂ
TRATE albe și negre au combătut finaliș- 
tii ultimului campionat mondial de „dame" 
(șașki), joc care se bucură încă de multă 
popularitate în lume, în ciuda concurențe? 
variantei sale evoluate, șahul. în ediția 
desfășurată la Bamako (Republica Mal?), 
laurii de camoion au revenit marelui* maes
tru sovietic Anatoli Gantarg, pe locul doi 
clasîndu-se fostul deținător al titlului, o- 
landezul Harm Wiersma, NUMELE NU 
E TOTUL în tenis ! A dovedit-o al doilea 
McEnroe, fratele celebrului John McEnroe. 
Part’c’pînd la .Trofeul Rolex" de la Wa
shington. tn categoria de 14 ani, Patrick 
McEnroe n-a dovedit că apără tot atît 
de bine onoarea famil’ei, ieșind din orinwl 
tur el’minat fiind de Iugoslavul Nenad 
Mark<vdM, 4—Ș. 6—4, 6—

Radu VOIA

Dl STEFANO, ANTRENORUL CARE DUPĂ CE ClȘTIGĂ
„CUPA CUPELOR" LA FOTBAL ESTE... CONCEDIAT!

Dacă în Cupa campionilor 
europeni, deținătoarea trofeului 
a fost eliminată în primul tur 
al actualei ediții, în Cupa cu
pelor (de care ne ocupăm in 
această retrospectivă) formația 
învingătoare în finala din mai, 
F.C. Valencia, a rezistat în a- 
ceastă toamnă încă un tur față 
de Nottingham Forest... Echi
pa ce fusese antrenată de re
putatul fost" jucător Alfredo 
di Ștcfano — care a fost con
cediat după cîștigarea trofeu
lui... —, după ce a trecut de 
A.S. Monaco în primul tur. a 
capotat în fața lui F.C. Cari 
Zeiss Jena. Nu este deloc u- 
șoară viața celebrităților in 
marile competiții. Toți vor să 
le smulgă laurii !

în primăvară. Valencia s-a 
calificat în finală printr-o vic
torie tot împotriva unei for
mații din Franța (F.C. Nantes), 
adversara sa din finala Cupei 
cupelor fiind renumitul team 
londonez, Arsenal, care reușise 
să învingă pe Juventus, la To
rino, după ce acasă nu reușise 
decît un egal. Atunci, in pri
măvară, „tunarii" au consi
derat că acest imprevizibil al 
meciurilor de cupă face far
mecul competiției, dar nu știm 
dacă au gîndit la fel și în fi
nala Cupei cupelor, cînd au 
pierdut doar la penalty-url 
(5—4, cu .Valencia, 0—0 după 
120 de minute) și, mai ales, 
după ce au fost întrecuți șl în 
finala Cupei Angliei de către 
echipa de liga a 2-a, West 
Ham United...

Marea surpriză a primului 
tur din noua ediție a Cupei 
cupelor s-a numit Politehnica 
Timișoara. Echipa studenților 
de pe Bega, după ce a pierdut 
strîns (1—2) la Glasgow, a reu
șit la Timișoara cea mai bună 
performanță din istoria lui 
„Poli" învingînd cu 1—0 pe 
Celtic, un nume mare în fot
balul continental. Entuziasmul 
acestei calificări de rezonanță 
nu a mai fost însă suficient 
pentru a trece pe răboj elimi
narea unei alte echipe brita
nice, West Ham. îndîrjită de 
sancțiunea fără precedent dic
tată de U.E.F.A. pentru ne- 
sportivitatea suporterilor, care 
au obligat-o să joace partida 
retur cu F.C. Castilia, din tu
rul 1, cu porțile... închise. în 
paranteză fie spus, și echipa 
madrilenă, pepinieră a clubului 
Real, activează tot in eșalonul 
secund, ca și West Ham.

Tot în categoria surprizelor 
poate fi încadrată și calificarea 
in sferturile de finală a repre
zentantei R.D.G., F.C. Cari 
Zeiss Jena, care, înainte de a 
elimina pe deținătoarea trofeu
lui, a avut de trecut un alt 
obstacol dificil, A.S. Roma, în

Turneul internațional de Juniori 
la volei, de la Sofia

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMUL MECI

SOFIA, 8 (Agerpreș). — A în
ceput turneul internațional de 
volei de la Sofia rezervat echi
pelor de juniori. în competiția 
feminină, echipa României a 
învins cu scorul de 3—0 (15—10, 
15—7, 15—7) echipa Spaniei, 
iar Ungaria a întrecut cu 3—1 
echipa secundă a Bulgariei. 
Rezultate înregistrate în tur
neul masculin: Bulgaria — Un
garia 3—1 ; Polonia — Bulgaria 
B 3—0 ; Spania — România 
3—0 (15—3, 15—9, 16—14). 

fața căreia a remontat un han
dicap de 0—3, ciștigînd la Je
na cu greu previzibilul scor 
de 4—0 1 Veteranii Weise, 
Kurbjuweit și Vogel s-au do
vedit tot tineri.

Parcurgînd lista echipelor 
calificate pentru faza sferturi
lor de finală, ce se vor disputa 
de asemenea la primăvară (4 
și 18 martie) : Fortuna Dussel
dorf, F.C. Carl Zeiss Jena, Di
namo Tbilisi, West Ham Uni
ted, Feyenoord Rotterdam, 
Benfica Lisabona, Slavia Sofia 
și Newport County, rezultă că 
și actuala ediție nu face excep
ție de la regulă, Cupa cupelor 
înscriindu-se, din punct de ve
dere valoric, în urma C.C.E. și 

■a Cupel U.E.F.A. Chiar dacă
Pau! SLAVESCU 

Ion OCHSENFELD

URUGUAY Șl BRAZILIA, IN FINALA LUI
„EL MUNDIALITO"

® In ultimul joc din grupe : Brazilia — R.F. Germania
4-1 (0—0)

MONTEVIDEO, 8 (Agerpreș).
— Pe stadionul „Centenario" 
din Montevideo în cadrul tur
neului internațional „El Mun- 
dialito" s-au întîlnit in ultimul 
joc al grupelor preliminarii se
lecționatele Braziliei și R. F. 
Germania. La capătul unei 
partide în care s-au înscris 5 
goluri, fotbaliștii brazilieni au 
repurtat o frumoasă victorie 
cu 4—1, după ce la pauză ta
bela de marcaj indica egalitate: 
0—0. Scorul a fost deschis in 
minutul 55 de fotbaliștii vest- 
germani prin Allofs. In conti
nuare, brazilienii au jucat ex
celent, înscriind patru puncte, 
dintre care ultimele două au 
fost cele mai spectaculoase, 
prin Junior (min. 57), Toninho 
Cerezzo (min. 62), Serginho 
(min. 75) și Ze Sergio (min. 
82).

Iată formațiile care au fost

Uruguayanul Ruben Paz încearcă să intercepteze balonul con
trolat de italianul Bruno Conti (nr. 15). In stingă acestuia, un 
alt Uruguayan, De la Pena. (Fază din meciul Uruguay — Italia, 

2—0, disputat în cadrul Iul „El Mundialito").
Foto : A.P.-AGERPRE3

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •
• în „Cupa An- 

gliei“ au fost înregis
trate următoarele re
zultate (turul 3) : 
Brighton — Manches
ter United 0—2 ; 
Bristol City — Derby
2— 0 ; Sunderland
— Birmingham 1—2 ; 
Tottenham — Que
en’s Park Rangers
3— 1. In turul urmă
tor vor avea, loc par

tidele : Nottingham
Forest — Manchester 
United ; Carlisle — 
Bristol City, Coventry 
— Birmingham r! 
Tottenham — Hull.
• In turneul pen

tru echipe de juniori, 
care se desfășoară 
în sala Complexului 
sportiv Ț.S.K.A. din 
Moscova, selecționata 
R. F. Germania a

printre cele rămase în cursă 
se mai află nume ca Feye
noord și Benfica, la ora^actua- 
lă mult mai slabe ca în tre
cut, sau Fortuna Dusseldorf, in 
care doar frații Allofs și Seel 
s-au numărat în lotul selecțio
nerului Jupp Derwall.

utilizate în acest meci : BRA
ZILIA : Joao Leite — Edeval- 
do, Oscar, Luizinho, Junior, 
Batista, Ti ta (Serginho), Ce
rezzo, Paulo Isidoro, Socrates, 
Ze Sergio. R. F. GERMANIA ; 
Schumacher — Kaltz, Forster, 
Bonhof, Dietz, Briegel, Magath, 
Muller, Votava, Allofs. Ru- 
mmenigge.

Iată clasamentele finale I 
GRUPA A : 1. Uruguay — 4 p ; 
2—3. Italia și Olanda cite 1 p 
(ambele golaveraj minus 2) ; 
GRUPA B : 1. Brazilia — 3 p 
(golaveraj 5—2) ; 2. Argentina 
— 3 p (golaveraj 3—2) ; 3. 
R.F. Germania — Op.

în urma acestei victorii echi
pa Braziliei, datorită unui gola
veraj mai bun, s-a calificat în 
finală urmînd să întîtnească 
sîmbătă reprezentativa Urugua- 
yului care a cîștigat cealaltă 
grupă preliminară a turneului.

învins cu 1—0 (0—0)
formația Spaniei.
• Intr-un meci in

ternațional amical, e- 
chipa vest-germană 
S. Vf Hamburg a în
vins ’în deplasare, cu 
3—2 (0—1). formația 
F. C. Toulouse, care 
activează în divizia 
secundă a campiona
tului francez.


