
FORME NOI, ATRACTIVE Șl EFICIENTE 
DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER 
PE TERENURILE DE SPORT Șl AGREMENT 
Raid prin cîteva asociații sportive din municipiul Giurgiu

Noile referiri la do
meniul sportului cu
prinse în 
expunere a 
lui Nicolae 
la recenta 
comună a 
P.C.R. și a Consiliu
lui Suprem al Dez
voltării Economice 
și Sociale au trezit 
un puternic ecou In 
rîndurile tuturor ce

lor implicați în pro- 
maselor de oameni ai 

de

I

I

cesul de educație fizică a tineretului, a _. 
muncii. Asociațiile sportive, sub îndrumarea organizațiilor 
partid și în colaborare cu organizațiile de sindicat și U.T.C., sînt 
preocupate de găsirea unor noi forme de cuprindere a maselor 
la practicarea exercițiului fizic, excursiilor și drumețiilor, a 
sportului, ca părți ale formării unui om înaintat, sănătos și fizic, 
și intelectual.

Raidul nostru anchetă, în tînărul județ Giurgiu, ne-a prilejuit 
constatarea că. și aici, prețioasele indicații ale secretarului ge
neral al partidului — care dovedesc statornica sa grijă pentru 
generația tînără, pentru sănătatea națiunii noastre socialiste — 
se află pe masa de lucru a factorilor cu atribuții în domeniul 
sportului

ACȚIUNI CULTURAL-SPORTIVE
La Șantierul

nică unitate industrială.
eorată" 
Danubiu, 
o mare 
rîndu-se 
rile de ... . 
structorilor de nave. „După 
cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, este nece
sar să ne preocupăm perma
nent de viața culturală și dis
tractivă a maselor, a tineretu
lui, acordînd atenția cores
punzătoare activității sportiva 
în rîndul oamenilor muncii — 
ne spunea Viorel Bicu, locți
itor al secretarului Comitetu
lui de partid pe întreprinde
re. Consiliul asociației sportive 
„Dunărea", în colaborare cu co
mitetul sindicatului și co
mitetul U.T.C., au întocmit în 
acest sens un plan de măsuri 
care să revitalizeze activitatea 
sportivă de masă desfășurată 
sub genericul marii competiții 
naționale .Daciada".

LA „TEXTILA", TOT MAI

CU O LARGA PARTICIPARE
în acest judicios program al 

activității viitoare se are în 
vedere acordarea unei atenții 
deosebite competițiilor sporti
ve de masă pe ateliere și sec
ții de producție, la fotbal, vo
lei, rugby, șah, tenis de masă; 
inițierea unor atractive con
cursuri dotate cu trofee
premii, cum arfi ,,Cupa 
valistului", 
constructor", 
Un loc aparte îl ocupă acțiu
nile cultural-spor ive excursi
ile pe Dunăre cu vaporașul 
propriu, „Vlașca", la Comadi- 
nu, Oltenița. Zimnicea. precum 
și drumeții la pădurea Bălă- 
noaia și pe Valea Prahovei.

„Cu aceste_ prilejuri 
precizează 
vicepreședinte al 
sindicatului — vom 
cultivăm tinerilor, 
muncii, patriotismul, 
combativ de luptă, 
de a-și petrece timpul liber în 
colectiv, cit mai plăcut și folo
sitor". v

MULTE TINERE ÎMBRACĂ 
Șl’ TRENINGUL DE SPORT

în secțiile de producție 
întreprinderii textile — 
reana" cîteva mii de 
muncitoare, dau zilnic 
hărniciei și priceperii 
modernelor mașini și 
Multe dintre aceste fete venite 
— din diferite localități ale 
noului județ — pentru a îm
brăca halatul albastru de tex- 
tiliste își petrec timpul liber

naval, puter- 
___ __________ ,an- 
pe malul bătrînului 
sportul se bucură de 
popularitate, numă- 
printre preocupă- 

timp liber ale con- 
de nave.

ale 
„Dună- 

tinere 
proba 

în (ala 
utilaje.
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Interviul nostru
cu ILIE BĂLĂCI,

fotbalistul nr. 1
al anului

AZI, 
In balcaniada

Azi, de la ora 13, în Sala 
sporturilor din Galați, încep 
întrecerile campionatelor bal
canice de box rezervate junio
rilor. La startul acestei ediții 
a Balcaniadei sînt prezenți 
boxeri din Bulgaria (la toate 
cele 12 categorii), Grecia (0 
participanți). Iugoslavia (12), 
Turcia (12) și România (echipă 
completă). In primă reuniune 
se vor disputa meciurile pre
liminarii. miercuri si joi vor 
avea loc întrecerile semifinale, 
iar simbătă — finalele. 

strălucita 
tovarășu- 

Ceaușescu 
Plenară 

C.C. al

Și 
Na- 

,Cupa tînărului 
„Cupa Dunărea".

ne
Constantin Bene, 

Comitetului 
urmări să 
oamenilor 
un spirit 

obișnuința

practicînd jocurile sportive, 
exercițiul fizic, pentru întreți
nerea sănătății și frumuseții.

După cum ne spunea Marin
Radu, președintele A.S. „Tex-

Viorel TONCEANU
Vasile TOFAN

(Continuare in oag 2-3)

După „Cupa Carpați“ la înot

AVEM OE UNDE
„EUROPENELE11

Interesantă din mai multe 
puncte de vedere, această a 4-a 
ediție a „Cupei Carpati". tra
dițională competiție internațio
nală de înot rezervată sporti
vilor de 11 ani (si mai tineri), 
adică acelora care vor. avea 
dreptul să ia startul în anul 
viitor la campionatele europe
ne de juniori. In primul rînd 
pentru că ne convingem, o da
tă în plus, că 
posedă în cele 
care există o 
nizată. tineri __  . _ ____ ... 
chiar si performeri de excep
ție.

Numele Ancăi Pătrășcoiu 
(1,765 m si 60 kg), care în oc
tombrie a împlinit 14 ani, nu 
este necunoscut celor care ur
măresc îndeaproape activitatea 
din piscine. în va-ă. la „Con
cursul Prietenia", băimăreanca

înotul românesc 
cîteva centre în 
activitate orga- 
foarte talentatl.

I.A GALAȚI, START 
DE BOX (juniori)

Tinerii pugiliști români, pregă
tit! de antrenorii V. Mariutan, 
Gh. Potea si L Vasilov, așteaptă 
cu încredere startul. Formația 
noastră va avea următoarea al
cătuire. în ordinea categoriilor : 
Gheorghe Iana, Ionel Tănasă, 
Dorel Jianu, Ion Matei, Gheor
ghe Lupu, Doru Maricescu, Ni
colae Vînăforu, Dănilă Bum
bac, Tudor Panait, Eduard 
Ștefi (Miclos Paizs). Ion Cus
tură și Gavrilă Mihnea.

nomtat 1OAW TAtM. WtȚt-VA I

portul
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ECHIPA PENTRU „MONDIALE"

Jucător de bază al reprezentativei României, Măricel Voinea — 
în această fază infiltrat frontal pe semicerc — se pregătește cu 
sirg pentru a realiza la Campionatul Balcanic revenirea la forma 

sportivă care l-a consacrat

A lll-a ediție a Campionatului Balcanic de handbal

IUGOSLAVIA DEPLASEAZĂ LA BAIA MARE

„Dacia" din Baia
— startul în cea de a 
ediție a Campionatului

Miercuri după-amiază se dă 
— în sala 
Mare 
III-a 
Balcanic de handbal masculin. 
Sînt prezente în întrecere re
prezentativele Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei, Turciei și 
României. In afară de concurs, 
participă și reprezentativa B a 
țării noastre.

în timp ce antrenorul Lascăr 
Pană continuă preparativele cu 
lotul anuntat — căruia ieri di
mineață i s-au adăugat Nico- 
lae Munteanu, Vasile Stingă 
și Cezar Drăgăniță — gîndin- 
du-se, laolaltă cu „elevii" săi, 
la fructificarea posibilității de 
a intra în posesia primului ti
tlu balcanic, oaspeții îsi finisea-

HI

ALEGE PENTRU
JUNIORILOR

(descoperită si inițiată de Gh. 
Dimeca) a fost prima înotă
toare din România învingătoa
re (100 m spate) în această

Adrian VASILIU

(Continuare in Dog 2-3)

Atletismul românesc în anul 1981 (I)

ca-
ne arată forța

Ce a însemnat 1931 pentru 
atletismul românesc ? Pentru a 
afla răspunsul cel mai apropiat 
de... adevăr este necesar să sta
bilim mai întîi criteriile de a- 
preciere. Primul ar fi acela al 
judecării rezultatelor în func
ție de obiectivele stabilite pen
tru 1981 : ' ce s-a realizat din 
ceea ce s-a propus? Ar trebui, 
apoi, să ne gîndim la valoarea 
performantelor individuale ale 
atletilor noștri fruntași 
re. însumate.
de ansamblu —. la locurile o- 
cunate de liderii noștri în ie
rarhiile mondiale si continen
tale ale celor 39 de probe.

Primul criteriu aduce ime
diat în discuție Universiada, 
care a reprezentat, nsa cum s-a 
spus ne bună dreptate, ma-ele 
examen al anului post-olimpic. 
Rezultatele sînt cunoscute — 2 
medalii de aur (Florența Cră- 

ză și ei pregătirile, unii chiar 
la noi în țară. Este vorba de 
reprezentativa Bulgariei, care a 
sosit de cîteva zile, venind de 
la turneul desfășurat la Tbilisi. 
Lotul bulgar, cuprinzînd tot ce 
are mai bun la ora actuală 
handbalul din țara vecină (în

FINAL BOGAT ÎN ACTIVITATEA BASCHETULUI
@ Miercuri, Ia Cluj-Napoca ți la Praga, „U“ și Voința susțin 
ultimele meciuri ale anului in cupele europene @ Lotul României 
pentru Balcaniada feminină de la București @ Turneul arădean 

încheie turul I al Diviziei

interne oficiale.

Și in ultimele două săptă- 
mîni ale anului fruntașii bas
chetului din țara noastră vor fi 
angrenați în întreceri interna
ționale și 
Miercuri, de pildă, echipele fe
minine Universitatea Cluj-Na- 
poca (in C.C.E.) și Voința 
București (în Cupa „Liliana 
Ronchetti") vor susține meciu
rile etapei a doua din cadrul 
sferturilor de finală ale com
petițiilor respective. Clujence- 
le vor juca (la ora 13, în Sala 
sporturilor) în compania for
mației bulgare Minior Pernik, 
în al cărei palmares figurează 
calificarea într-o finală a 
C.C.E. (în 1980 — 66—75 CU 
Fiat Torino) și într-una a Cu
pei „Liliana Ronchetti" (54—97 
cu Spartak Moscova). Voința 

ciuncscu la aruncarea discului 
Si Doina Melinte la 800 m), 3 
de argint și 10 de bronz, în to
tal 15 medalii, număr record 
pentru participarea atletilor 
noștri la marea competiție stu
dențească. Un bilanț care a fost 
apreciat — și care este — 
mulțumitor, avînd în vedere 
nivelul ridicat al întrecerilor 
găzduite în iulie de Stadionul 
„23 August", prezenta la Bucu
rești a unui număr ridicat de 
stele ale 
Se poate 
trecut cu 
versiadei.
tule satisfacții, mai ales că la 
această confruntare atletismul 
nostru n-a putut beneficia (în 
marea majoritate a cazurilor 
din motive de... statut) de cî
teva din principalele sale ve
dete. nume de circulație în a- 
rena internațională (Fita Lo-

atletismului mondial, 
spune că atletii au 
bine examenul Uni
că ne-au oferit des-

Marți 15 decembrie 1981 |

• Reprezentativa Bulgariei a
susținut două partide la Ora
dea • Formațiile Greciei fi 
Turciei 
Interes

sosesc astăzi O Mare 
pentru întrecerile din

sala „Dacia"

cu experimentatul Mari-

gol a viltori- 
la Campiona-

ne-a parvenit 
.plavilor".

frunte
nov, cu golgeterul Apostolov 
șl cu percutantul Nikolov), se 
află la Oradea. Duminică si 
luni, reprezentativa Bulgariei a 
susținut partide amicale cu 
Constructorul C.S.U. Oradea, 
meciuri din care a reieșit în
deosebi pofta de 
lor participanți 
tul Balcanic.

Din Iugoslavia 
componența lotului 
Echipa, condusă de trioul teh
nicienilor Pokrajac, 
și Snoj, este alcătuită din Bă
șici, Velici, Jovanovici, Zovko, 

fsakovici, Bojovici, Strbaț, Rnîcl, 
Fejzula, Elczovici. Vujovicî, Kri- 
vokapici, Obran, Grubicî și Pu- 
zovici. Așadar, prima repre
zentativă a Iugoslaviei, cea pe 
care o vom întîlni și la 26 fe
bruarie, la Sindelfingen, în ca
drul grupei D a celei de a

Zivkovici

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2-3)

masculine „A"

evolua în deplasare, urmînd 
întîlnească echipa Slavia 

(cîștigătoare a Cupei 
Ronchetti"

va 
să 
Praga 
„Liliana Ronchetti" in 1976 : 
63—51 și 63—78 cu Industro- 
montaj Zagreb ; finalistă a a- 
celeiasi competiții în 1973 1 
55—64 și 37—76 cu Spartak Le
ningrad). După aceste întilniri, 
în cupele europene intercluburi 
va interveni o pauză pînă la 
14 ianuarie 1982, cînd vor fi 
reluate întrecerile.

Actul final al activității in
ternaționale pe anul în curs va 
avea loc la sfîrșitul săptămînii 
viitoare — vineri, simbătă și 
duminică, în sala Giulești — cu 
prilejul întrecerilor ediției a 
19-a a campionatului balcanic 

(Continuare in pag. 2-3)

ANIȘOARA CUȘMIR

Natalia 
Râduly-

vin. Maricica Puică. 
Andrei-Betini. Eva 
Zorgo. Ilie Floroiu etc.).

Vladimir MORARU

(Continuare in pag 2-3)



ȘASE MAEȘTRI INTERNAȚIONALI ECHIPELE FAVORITE - ÎNVINGĂTOARE
CONFIRMĂ PARTICIPAREA

Zilnic sosesc noi confirmări 
de participare la Feștivalul șa
hului vîlcean, această impor
tantă întrecere sportivă inter
națională, care încheie anul 
1981 : alți 6 maeștri interna
ționali, printre care G. Silagy 
și Ilonka Kocsay din Ungaria 
I. Hausner (Cehoslovacia), P. 
Orev (Bulgaria), precum și o 
masivă delegație din Vojvodi- 
na-Iugoslavia, în frunte cu se
cretarul federal Vlasta Slivici.

La Voineasa, locul de desfă
șurare a Festivalului, pregăti
rile se apropie de sfîrșit. Con
ducerea Complexului U.G.S.R. 
(Gh. Horelu. I. Stan) a ținut 
să ne asigure că participant!! 
— peste 300 — vor avea con

Finala campionatului național feminin

GERTRUDE BAUMSTARK - LIDERĂ DUPĂ PATRU RUNDE
După un start agitat, finala 

campionatului național feminin 
de șah, care se desfășoară la 
Băile Herculane, a programat 
o rundă (a IV-a) ceva mai li
niștită. In partida centrală a 
reuniunii. Gertrude Baumstark 
— Elisabeta Polihroniade, a 
fost consemnată o remiză ra
pidă ambele concurente mena- 
îlndu-se. probabil, pentru con
fruntările viitoare. Același re
zultat a fost înregistrat în par
tidele Dana Nntu-Terescen- 
co — Margareta Teodorescu. 
Margareta Mureșan — Viorica 
Ionescu si Mariana Bădîcî — 
Llgia Jîcman.

După două infringed conse
cutive. Marina Pogorevici a 
jucat cu mai multă prudență 
contra Gabrielei Olteana, re
ușind să obțină victoria. Enge-

..... .. —

CONCURSUL MUNICIPAL Al JUNIORILOR III LA ATLETISM
tn sala de atletism .,23 Au

gust" s-a desfășurat concursul 
municipal al iunîorilor de ca
tegoria a III-a. Iată câștigă
torii : BĂIEȚI : 50 m : D. Ba
lama! (Viitorul) 6,3. 50 mg : 
P. Țieti (C.S.S. 4) 3,4, înălți
me : M Bradaci (C.S.S. 4)
1.90 m lungime : C. Băncilă 
(Steaua) 6.68 m. greutate s M. 
Avram (C.S.S. 8) 12,22 m,
prăjină : R. Enescu (C.S.S. 
Triumf) 3.90 m : FETE : 50 m: 
Georgeta Dima (C.S.S. 4) 6,7, 
50 mg : Daniela Bizleac (Vii
torul) 7.9 lungime : Mariana

ATLETISMUL ROMÂNESC ÎN ANUL 1981
'Urmare din pag II

Universiada a reprezentat cel 
mai important moment al se
zonului obiectivul principal, 
căruia 1 s-au subordonat toate 
celelalte. Aceasta nu înseamnă 
însă că trebuie să trecem cu 
vederea alte competiții ma
jore (Cupa Europei. Campiona
tele europene de juniori. Bal
caniadele de seniori si juniori. 
Crosul Balcanic), unde, cu o 
singură excepție — Crosul de 
la Sliven cu 9 victorii româ
nești din 10 posibile — atleții 
noștri au rămas datori. Chiar 
dacă așezăm centrul de greu
tate al aprecierilor în jurul U- 
ni verși adei — si este firesc 
asa — contraperformantele a- 
mintite subminează bilanțul si 
scad nota generală asupra în
tregului sezon.

Dar. cum atletismul este un 
sport individual și adesea 2—3 
individualități fac mal mult de- 
cît o întreagă echipă se cuvine 
să apelăm si la cîntarul... ve
detelor. gîndindu-ne la per
spectiva campionatelor europe
ne de anul viitor de la Atena, 
cea mai importantă competiție 
a anului 1982.
---------- —

UN NOU Șl REUȘIT
In centrul minier Cavnic s-a 

desfășurat zilele trecute un con
curs de culturism (întreceri 
preliminarii) dotat cu „Cupa 
Maramureș", iar finalele cu o 
zi mai tîrziu, în orașul Baia 
Mare. In fața celor peste 700 
de spectatori s-au aliniat in 
finale 18 concurenți din 7 echi
pe. Concursul s-a bucurat 
de un frumos succes pro- 

diții optime de concurs : săli 
adecvate, un foyer pentru ana
lizarea „întreruptelor", o bib
liotecă, un- club. Zăpada căzută 
în ultimele zile concură și ea 
la o ambianță plăcută.

Organizatorii, care își aș
teaptă oapeții începînd de 
miercuri, țin să precizeze că 
datorită unor lucrări rutiere pe 
tronsonul Rm. Vîlcea — Bu- 
joreni — Călimănești — Căciu- 
lata, punctul de acces spre Voi
neasa va fi gara Lotru. De 
aici, autocare speciale ale 
O-J.T. Vîlcea îi vor transporta 
pe participanții la Festival pî- 
nă în stațiunea-gazdă a mult 
așteptatei întreceri șahiste. 
Startul, vineri dimineață 1 

nia Ghindă a cîștigat (cu ne
grele) la Mariana Nechifor iar 
Judita Kantor (cu albele) la 
Eleonora Gogilea.

După patru runde conduce în 
clasament Gertrude Baumstark 
cu 3,5 p, urmată de Viorica 
Ionescu 3 p. Elisabcta Poli
hroniade 2,5 p (1), Margareta 
Teodorescu și Eugenia Ghindă
2.5 p. Margareta Mureșan 2 p 
(1), Marina Pogorevici 2 p, E- 
leonora Gogilea, Ligia Jicman 
și Judita Kantor 1,5 p (din 
trei partide), Gabriela Oltcanu
1.5 p. Emilia Chiș 1 p (din 
trei partide). Dana Terescenco 
și Mariana Bădici 1 p, Maria
na Nechifor 0 p.

Partida centrală a rundei a 
5-a se anunță aceea dintre 
Viorica Ionescu și Dana Te
rescenco.

Barbu (C.S.S. 190) 5.27 m. înăl
țime : Iuliana Bogdan (C.S:S. 
4) 1,59 m. greutate : Mihaela 
Oană (Metalul) 11.98 m (Andi 
VILARA — coresp.).

★
Cu prilejul unui concurs de 

sală desfășurat la Cîmnulung 
Muscel. Livia Simon (C.S.S.A. 
Cîmpuluna Muscel) a stabilit 
un nou record national pentru 
junioarele de categoria a H-a 
la aruncarea greutății, cu re
zultatul de 14,95 m. Vechiul re
cord aparținea aceleiași atlete 
cu 13.75 m.

începînd (ca întotdeauna...) 
cu atletele. — urmînd să ne o- 
cupăm de băieți într-un arti
col viitor — să subliniem per
formantele si locurile bune în 
topurile sezonului reușite de 
cîteva din fruntașele noastre. 
Anișoara Cusmir este revela
ția anului. A progresat de la 
6,53 m la 6,91 m (locul doi în 
lume si primul In Europa), 
doborînd cel mai vechi record 
național feminin. Eleva Iul Ion 
Moroiu a condus-o. Intr-un 
concurs bun. timp de cinci în
cercări la J.M.U. pe campioana 
olimpică Kolpakova. Maricica 
Puică deține primul rezultat 
mondial la 3 000 m cu 8:34,80 — 
realizat tntr-o cursă solitară, 
în care ne-a arătat că are po
tențialul de a ataca recordul 
Ludmilei Braghlna (8:27,2) —și 
al doilea la 1 500 m — 3:58,28. 
Fi ta Lovin se menține între 
fruntașele probei de 800 m — 
1:57,42 (locul 3 în lume) si a 
progresat pe distantele mai 
lungi (4:01.67 la 1 500 m si 
4:20.89 pe o milă, al doilea re
zultat mondial din toate tim- 
puri’e). Doina Melinte — 1:57,81 
(locul 6 în lume) la 800 m și 
o victorie categorică la Uni
versiadă în fata Gabrielei Do-

CONCURS DE CULTURISM
pagandistic și organizatoric. 
Iată primii clasați : cat. 72 
kg : Isidor Toma (Recolta Si
biu) : cat. 77 kg : Alexandru 
Costache (Rapid Buc.) ; cat. 85 
kg : Nicolae- Giurgî (Minerul 
Cavnic). cat. +85 kg ; Eugen 
Kantor (Rapid Oradea). Pe e- 
chipe : 1. Rapid București 16 
p ; 2. Recolta Sibiu 11 p ; 3. 
Minerul Cavnic 10 p.

La București, Deva șl la laș! 
s-a desfășurat etapa j a campio
natului republican de judo pe 
echipe — juniori. Cum era de 
așteptat, favoritele — C.S.Ș. 1 
București (campioana ultimei edi
ții), C.S.Ș. Oradea și C.S.Ș. Muni
cipiul Gheorghe Gbeorghiu-Dej 
(ocupantele locurilor 2 șl, res
pectiv, 3 in precedenta ediție) — 
s-au impus, ciștigind toate întll- 
nlrlle din grupele respective.

La București singura formație 
care a reușit să dea cit de cit • 
replică echipei campioane a fost 
C.S.S. Energia București, ea pre- 
zentind un lot omogen ca pre
gătire tehnică, dar cu unele lip
suri in pregătirea fizică. Iată 
clasamentul grupei după această 
primă etapă : 1. C.S.S. 1 Bucu
rești 4 victorii, 2. C.S.Ș. Energia 
București 3 v, 3. C.S.Ș. Viitorul 
Pitești 2 v, 4. C.S.Ș. Slatina 1 v, 
5. C.S.O. Mușeelul Clmpulung 0 v

„CUPA CARPAȚI" LA ÎNOT
(Urmare din vag. 1)

competiție. Iar acum, la Bra
sov. eleva fostei campioane 
naționale a brasistelor. Gica 
Deak, a entuziasmat realmen
te De cei prezentl. corectînd 
substantial recordurile «atego- 
riei sale de vîrstă în probele 
de 100 m si 200 m spate. Mai 
mult, cu 65.42 (100 m) si 2:19,81 
(200 m). Anca Pătrăscoiu reu
șește să pătrundă în rîndul 
primelor 20 de performere ale 
lumii în acest sezon, promitînd 
— atunci cînd îsi va perfec
ționa tehnica si întoarcerile, 
cînd va avea o mai bună re
zistentă si mai multă forță — 
să continue parcursul lui Car
men Bunaciu spre vîrful pira
midei. Oricum. începînd din 
primăvara viitoare. un duel 
Bunaciu — Pătrăscoiu -a fi 
interesant de urmărit.

Dar tînăra performeră a pro
belor de spate nu a fost sin
gura care a primit aplauze în 
piscina brasoveană. Din ace
eași promoție — una dintre 
cele mai bune ne care am a- 
vut-o in ultimii ani — mai fac 
parte si brasistul Iuliu Follert 
(14 ani si 1.84). care cu noile 
sale recorduri — 1:11.43 (100 m) 
Si 2:36.32 (200 m) — a intrat 
în vederile selecționerilor pen
tru „europenele" luniorilor de 
anul viitor. Ca si resiteanca 
Gabriela Baka (cu 2:24,82 la 
200 m fluture), sau ploieșteanul 
Cristian Ponta, una din revela
țiile „Cupei Carpati". Elevul 
lui Toma Miîițescu. fără cali
tăți fizice deosebite (la 14 ani 
are doar 1.67 m si 57 kg) a fă
cut un remarcabil progres în 
lunile de toamnă, vădind certe 
posibilități (de ne acum) de a 
figura într-o finală a C.E. de 
juniori, atît la 400 m mixt 
(4:55.80). cit si la 200 m fluture 
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rio. a marcat la rîndul ei un 
progres consistent fată de 1980 
si face parte, la această oră. 
din elita europeană. Florența 
Crăciunescu — 68.98 m la a- 
runcarea discului (locul 5 în 
lume) a realizat primul record 
național al unei cariere care 
va avea, sperăm, rezonanta ce
lor ale Llei Manoliu si Argen
tinei Menis. Mihaela Loghin — 
19,92 m la aruncarea greutății 
(locul 7 în lume) poate depă
și anul viitor marea graniță a 
celor 20 de metri.

Acesta ar fi primul grup al 
speranțelor noastre pentru A- 
tena. In listele primelor 20 de 
performere ale lumii în 1981 
mai apar si alte atlete românce: 
Vali Ionescu — 6,72 m la lun
gime (13). Nlculina tazarcluo
— 51.70 (16) si Maria Samungi
— 51,76 (18) Ia 400 m. Tudorița 
Moruțan — 1:59,30 (20) la 800 
m. Natalia Betinî — 8:50,50 
(13) la 3 000 m. Maria Radu — 
8:52.70 (17) în aceeași probă, 
Corina Gîrbea — 62,44 m la 
suliță (19). Corlna Tifrea — 
6,033 p la heptatlon.

Numărul prezentelor româ
nești în listele primelor 20 de 
rezultate este mai mare de- 
cît în alti ani. Să recunoaștem 
însă că un loc fruntaș la un 
campionat european — pe po
dium sau In preajma lui — 
este greu de așteptat din par
tea unei sportive clasate în bi
lanț mai jos de locul 10, pen
tru că atletismul feminin .de 
vîrf" este concentrat pe conti
nentul nostru. La această oră, 
doar primul grup amintit poate 
fi considerat al certitudinilor. 
Bineînțeles, cu condiția — va
labilă. desigur. în proporție si 
mai mare pentru celelalte spor
tive 1 — de a-si îmbunătăți 
de-a lungul sezonului viitor 
performanțele din 19811

(echipa musceleană a prezentat 
doar 5 sportivi).

La Deva Întrecerile au fost 
mult mal echilibrate, echipele 
acestei grupe avind în componen
ță foarte mulțl campioni națio
nali individuali care au evoluat 
remarcabil. Clasamentul : L C.S.Ș. 
Oradea 5 v, 2. C.S.Ș. Gloria Arad 
4 v, 3. C.S.Ș. Deva 3 V, 4. CJS.Ș. 
Olimpia Craiova 2 v, 5. Voința 
Tg. Mureș 1 v, 6. C.S.Ș. Șoimii 
Sibiu 0 v. (I. SIMION — coresp.).

La Iași, C.S.Ș. Municipiul 
Gheorghe Gheorghlu-Dej s-a im
pus net, ciștigind detașat. Dec! : 
L C.S.S. Municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 4 v, 2. C.S.S. Su
ceava 3v, 3. C.S.S. Unirea Iași 
2 v, 4. Casa Pionierilor Galați 
1 v, 5. Casa pionierilor Adjud 
0 v.

D. DIACONESCU — coresp.
Etapa a 2-a va avea loc in zi

lele de 9 șl 10 ianuarie 1982.

(2:15,10). Interesant este că Cr. 
Ponta s-a dovedit si un bun 
crauiist. victoria sa în cursa 
de 400 m liber (cu 4:19,00) adu- 
cîndu-i trofeul pus în ioc.

Pe listele selecționerilor pen
tru competiția continentală de 
la Innsbruck (august 1982). al
cătuite pe baza unor haremuri 
foarte severe, s-au mai adău
gat resiteanul Oliviu Băcuiețl, 
capabil pînă în vara viitoare 
să înoate „suta" în mai pu
țin de 55 de secunde, băimă- 
reanul Robert Pinter, care în 
ciuda unor nereușite în con
cursul de Ia Brasov (asupra 
cărora vom mai reveni) are 
certe posibilități pentru pro
bele de 200 m 400 m si 1500 
m liber.Teodora Hauptricht, o 
talentată craulistă (cu condiția 
să-si îmbunătățească tehnica si 
mobilitatea) si desigur, marea 
absentă (bolnavă) de la com
petiție. gălăteanca Gabriela 
Vîrtosu. o sprinteră cu mult 
nerv. De modul cum ei se vor 
pregăti în continuare. în lunile 
de iarnă, depinde în cea maî 
mare măsură reușita lor la 
C.E. de anul viitor.

Ultimele rezultate tehnice: 206 m 
spate (m) : 1. L. Taehe (C.S.Ș. 
Br.) 2:14,87 ; 2. i. Dumitrof (C.S.Ș. 
Br.) 2:19.50 ; 3. R. Diaz (Cuba) 
2:19.92 ; 200 m mixt (f) : 1. S. 
Klitta (R.D.G.) 2:28,93; 2. o. Mladin 
(C.S.M. CluJ-Napoca) 2:32,53 ; 3. 
E. Vasile (C.S.Ș. Br.) 2:32,53 ; 
200 m mixt (m) : 1. I. Vozmitel 
(U.R.S.S.) 2:20,06 : 2. B. Bester 
(Iug.) 2:20,09 ; 3. M. Petrea (C.S.Ș. 
Br.) 2:21,94 ; 4 X 100 m liber (f):
1. C.S.M. Baia Mare 4:20,64 ; 2. 
C.S.Ș. Brăila 4:22,80 ; 3. C.S.Ș. 
Ploiești 4:30,42 ; 4 X 100 m fiber 
(m) : 1. C.S.Ș. Brăila 3:59,90 ; 2. 
Polonia 4:02.73 ; 3. Lie. 2. Buc. 
4:04,57.

Laureații „Cupei Ca r pa ți “ — 
masculin : 1. CR. PONTA (C.S.Ș. 
Ploiești) 715 p ; 2. Th. KBrber 
(R.D.G.) 710 p ; 3. R. Pinter
(C.S.M. Baia Mare) 704 p ; femi
nin : 1. ANCA PATRAȘCOIU
840 p ; 2. Teodora Hauptricht 
(C.S.M. Baia Mare) 772 p ; 3.
Xu Yie (R.P. Chineză) 730 p.
......... - seirrr-T-n----- .... .««na-----------

ACTIVITATEA 
BASCHETULUI 

(Urmare din pag. I)

feminin, la care vor participa 
reprezentativele Bulgariei, Iugo
slaviei și României (senioare și 
tineret). în vederea acestei 
competiții a fost selecționat ur
mătorul lot (din care vor fi al
cătuite cele două echipe) : Ro- 
dlca Armion, Valeria Chepețan, 
Marcela Bodea. Csila Hos- 
zu (Universitatea Timisoara), 
Gheorghlța Bolovan, Magdalena 
Pall, Verginia Popa, Adriana 
Mangu (Universitatea Cluj-Na
poca), Ecaterina Bradu, Mălina 
Froiter, Măndica Ciubăncan 
(Olimpia București), Alexandra 
Hegheduș, Lucia Grecu (Voin
ța București), Camelia Solovăs- 
trn (C.S.Ș. Brașovia), Monica 
Cicîo (Voința Brașov), Dietlin- 
de Kîyoss, Melinda Tordal (Co
merțul Lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș), Constanta Fotescu, Car
men Tocală. Mihaela Radu (Po
litehnica C.S.Ș. 2 București), 
Annemarie Kirr, Gabriela Kiss 
(C.S.Ș. Medias), Georgeta Si- 
mioană (Progresul București). 
Antrenori : N. Martin — G. 
Năstase la senioare. M. Stm- 
garu — C. Paraschivescu la 
tineret.

Cît privește activitatea com- 
petițională internă, ea va fi 
încheiată prin ultimul turneu 
al primului tur al campionatu
lui național masculin, la sfîrși- 
tul căruia vor fi cunoscute gru
pele valorice 1—6 si 7—12. A- 
cest turneu se va desfășura du
minică, luni și marți, în Sala 
sporturilor din Oradea.

DE ZECE ORI CAMPIOANĂ
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

ACUM SĂ NU... RETRC
In preajma debutului ediției a 

24-a a campionatului diviziei ,»A“ 
la handbal feminin continuăm să 
oferim detalii despre alte trei for
mații, relatate de tehnicienii care 
le pregătesc.

TEROM IAȘI. Dacă în primul 
an al promovării în divizia „A“ 
leșencele au mers pînă acolo cu 
fluctuațiile de formă îneît s-au 
aflat la un pas de retrogradare, 
cu totul alta a fost situația în 
ediția 1980—1981. TEROM-ul a 
ajuns în finala ,,Cupei României" 
și în cea a „Daciadei". Antreno
rul Ioan Hara ga, cel căruia 1 se 
datorește, în primul rînd, evolu
ția bună a echipei, ne spunea : 
„Nu am operat modificări în lo
tul cu care ne-am prezentat în 
campionatul trecut, considerînd 
că jucătoarele noastre s-au achi
tat de obligațiile ce le aveau. 
Doar celor trei portărițe le-am 
adăugat pe o a patra, junioara 
Viorica Scblonschi, formată tot 
de noi, Ia C.S.Ș. „Mihai. Emi- 
nescu“ din Iași. Dorim, astfel, să 
ne îmbunătățim acest important 
compartiment. De Ia aceeași uni
tate am promovat încă o tînără, 
Carmen Popa. Referindu-mă Ia 
obiectivele echipei noastre — că
reia l-au fost asigurate cele mai 
bune condiții de pregătire la Com
binatul ieșean de fibre sintetice, 
ea avînd aici mii de suporteri — 
primul ar fi să ocupăm unul din 
primele trei locuri în clasamen
tul final al campionatului care 
va începe la 27 decembrie, iar al 
doilea sil evoluăm din nou ta 
finala „Cupei României". Ajunși 
aici, cine știe... In „Cupa cupe

lor", avîr 
temicele 
Budapest*  
comportai

• SUCCESE PERMANENTE LA 
PRONOEXPRES. Continuînd seria 
marilor succese, care răsplătesc 
din plin perseverența a tot mai 
mulțl participanți la Pronoexpres, 
tragerile din această lună au de
butat la 2 decembrie cu noi și 
mari succese : la categoria I, Ma
tilda Ianoși din Cluj-Napoca a 
obținut UN AUTOTURISM „Da
cia 1300“ pe un bilet achitat 100%, 
altor do! participanți revenindu-le 
cîte 17:500 pe bilete achitate 25% ; 
interesant de subliniat este și 
faptul că la categoria a n-a s-au 
atribuit PATRU ClȘTIGURI A 
CÎTE 24.686 LEI FIECARE, toate 
pe bilete jucate 25% (întrucît la 
această categorie nu s-au înregis
trat variante cîștigătoare pe bile
te achitate 100%). Iată, așadar, 
încă o Ilustrare grăitoare a a-
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A Ill a EDIJIE A CAMPIONATE^
(Urmare din pag. 1)

X-a ediții a campionatului mon
dial. Cum si handbalul nostru 
prezintă la Baia Mare prima sa 
garnitură. întîlnirea dintre cele 
două formații va fi un test de 
importanță, o verificare me
nită să ateste — prin compa
rație — gradul de pregătire șl 
omogenizare atins de cele 
două valcri ale handbalului 
mondial, ambele pretendente 
la un loc pe podiumul de pre
miere al C.M.

Organizatorii băimăreni, eu- 
noscuți pentru ospitalitatea, 
forța organizatorică șl pasiunea 
statornică pentru handbal, fac 
intense pregătiri pentru ca a- 
cest Campionat Balcanic să se 
bucure — și din acest punct 
de vedere — de un notabil suc
ces. Este editat un program 
al competiției, cu date despre

echipele p 
grafii ale 
dintre han 
volua, cu 
țiilor antei 
de presă 1 
rea ziariști 
bilitatea u 
cu redacții 
— de asei 
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precum șl 
(cu autocari

ÎNTRECERILE SCHIORILOR
Timp de trei zile stațiunea Păl

tiniș — Sibiu a găzduit etapa ju
dețeană a campionatelor republi
cane de schi pentru copii, ju
niori și seniori la probele alpine 
și de fond. La întreceri au fost 
prezenți peste 100 de sportivi șl 
sportive din toate secțiile de per
formanță ale județului. După dis
pute interesante, desfășurate pe 
o vreme schimbătoare, dar cu ză
padă din belșug, au fost stabiliți 
următorii campioni județeni ; 
slalom special : copii I (F) : Mi- 
haeLa Fera (Șoimii) ; copii I (b); 
Axel Thomae (Șoimii) ; copii I 
(f) : Adriana Macrea (Șoimii) ; 
copii I (b) : Herbert Mysz (Șoi
mii) ; junioare II : Barber Hen
ning (Șoimii) ; juniori II: Reiner 
Nusspacher (Șoimii) ; junioare I: 
Astrid Fleichcr (Lie. 1 Sibiu) ; 
juniori I : Peter Vernescu (Șoi
mii) : senioare : Rosei Simonis 
(I.P.A. Sibiu) ; seniori : Horst 
Hritz (Mătasea roșie Cisnâdle) ; 
slalom uriaș ; copii II (f) : Alina 
Nătănăilă (Șoimii) ; copil H (b) : 
Marcus Herbert (Șoimii) ; copii I 
(f) : Adriana Macrea ; copii I 
(b) : Marius Klein (Șoimii) ; ju
nioare II : Barber Henning ; ju
niori n : Reiner Nusspacher ; ju
nioare I : Astrid Fleicher ; ju
niori I : Peter Vernescu senioare; 
Ingeborg Fleicher (Lie. 1 Sibiu); 
seniori: Horst Hritz. Fond, 2 km

fete n : AII 
km băieți n 
mii) ; 3 km 
(Șoimii) ; 3 
Bălan (Șoimi 
Tuțulan (Șoi 
Liviu Vulcu 
nioare : Rodi 
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mii) ; 7 km 
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Sibiu) ; 3 >
Șoimii, 3 X I
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Să trecem, așadar, de la par
ticular la general.

De la ancheta noastră, pu
blicată în numărul de ieri și 
care a desemnat cei mai buni 
cinci fotbaliști ai anului 1981. 
la un alt „referendum", al an
trenorilor divizionari „A" care 
au ales, pentru dv. stimați ci
titori. cel mai valoros 
al turului de campionat 
încheiat.

O echipă întreagă, de 
portar la aripa stingă, și 
— desigur, nu Intîmplător, ci 
in baza competentei recunos
cute a tehnicienilor primului 
eșalon fotbalistic — cuprinde 
patru din cei cinci jucători 
trecuți la prima anchetă prin 
sita antrenorilor, arbitrilor și 
a cronicarilor de specialitate ai 
ziarului nostru.

Ce mai rezultă din acest 
„11“ ales î
• Că tehnicienii diviziona

rilor „A" au si dat. In 
mari, un prim „vot de 
credere"'' noului antrenor 
echipei naționale, optînd 
tru opt (Moraru, Rednic. 
fănescu, Stănescu, Țicleanu, 
Bălăci, Klein, Gabor) din cei 
11 jucători aliniat! pe gazonul 
stadionului Wankdorf. din 
Berna. în ultimul meci al na
ționalei. cel cu 
preliminariile 
mondial.
• Reapar;

„ll“-le acestei 
trei craioveni titulari ai 
ționalei în toamna trecută ___
de fructuoasă atunci !), Țiciea- 
nu — Crișan — Cămătaru, nu
cleul ofensiv al frontului drept 
de atac. Cu doi dintre ei. Ți- 
cleanu și Cămătaru. se declară 
de acord si Mircea Lucescu. el
\\\\\\\\\\\^^^
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„11 “-le lui preferat.
• în sfîrșit. o observație... 

In afara echipei, dar in strînsă 
legătură cu ea. mai precis cu 
așezarea ei In teren, cu acel 
cadru limitat, dar obligatoriu, 
înlăuntrul căruia trebuie să se 
conceapă și să se finalizeze 
numeroase și variate acțiuni 
tactice :

— majoritatea antrenorilor 
își așează pe hîrtie echipa în 
varianta 1—4—3—3.

— trei dintre ei Insă (între 
care doi tineri, M. Lucescu și 
P. Libardi) sînt adeptii for
mulei 1—4—4—2.

O „ceartă" între vechi și 
moderni ? Nicidecum. Cel mult 
un „dialog" Început de pe 
acum pe tema sistemului de 
joc, și pe care-] dorim conti
nuat, cu concluziile de rigoa
re. Ia consfătuirea pe care 
F.R. Fotbal o va organiza cu 
antrenorii divizionarelor „A“ 
In prima săptămînă a anului 
viitor. Atunci cînd. de fapt, 
se pun bazele teoretice pentru 
pregătirea returului. Un retur 
pe care cu toții îl dorim o 
primăvară a fotbalului nostru. 
Șl Ia figurat, și Ia propriii.

Constantin CERNAlANU
(Steaua) : Iordache — Rednic. 
Sameș, Ștefănescu. Stănescu — 
Țicleanu, Iordănescu, Klein — 
Gabor, Cămătaru, Bălăci.

Alexandru CONSTANTINES- 
CU (F.C. Argeș) : Moraru — 
Negrilă (Rednic), Sameș, Ște
fănescu. Stănescu — Augustin, 
Bălăci, Țicleanu — Gabor. 
Radu II, KIein.

Robert COSMOC (Progresul- 
Vulcan) : Moraru — Negrilă, 
Sameș.. Ștefănescu Stănescu—
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Țicleanu (11)
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Horoscop, nu s-a văzut, în schimb 
cîștigătorul derbyulul, Rodion, 
revenindu-și puțin, a cîștigat In 
dauna Iul Hogar. REZULTATE 
TEHNICE : 1. cursa I —1. Negruț 
(V. Gheorghe) rec. 1:36,1, 2. Ma
nne. Simplu 4, ordinea 16. Cursa 
a Il-a : 1. Retuș (Gh. Solcan) 
perf. 1:31,6. 2. Polux. 3. Rural. 
Simplu 9,ordinea închisă, event 
68, ordinea triplă 1.856. Cursa a 
IH-a : 1. Văsălie (D. Stan), perf. 
1:37, 2. Cochet. Simplu 30. ordi
nea 20, event 351, triplucîștlgător 
2.710. Cursa a iV-a : 1. Rodion
(N. Nicolae) perf. 1:33,5, 2. Hogar, 
3. Vigu. Simplu 2,20, ordinea 6, 
event 421, ordinea triplă 115. 
Cursa a V-a : 1. Vigan (L Oană) 
perf. 1:33,6. 2. Gotic. Simplu 2,60, 
ordinea 10, tripluciștigător 1.056. 
Cursa a Vl-a : 1. Heracle (G.
Grigore) perf. 1:34,6, 2. Efect, 3. 
Siliciu. Simplu 5, ordinea 11, e- 
vent 13. ordinea triplă 3.418. Cursa 
a VII-a 1. Roxana (I. Bănică) 
perf 1:38,2, 2. Jder. Simplu 10, 
ordinea 12, event 34, tripluciștigă
tor 298. Cursa a vni-a : 1. Clara 
(M. ștefănescu) rec. 1:42,4, 2.
Aida, 3. Horiș. simplu 11, ordinea 
40, event 172, ordinea triplă 857. 
Cursa a IX-a : 1. Frenetica (I. 
Oană) perf. 1:38,3, 2. Sadău, 3. 
Sicomor, simplu 1,80, ordinea 24, 
event 34. tripluciștigător 988. 
Cursa a X-a : 1. Hoiban (N. Ni
colae). perf. 1134.3, 2. Plocon.
Simplu 2,20, ordinea 15, event 7.

Doru IONESCU

Stoica, Iordănescu. Bălăci, 
Klein — Cămătaru. Gabor,

Ioan CZAKO (A.S.A. Tg. 
Mureș) : Moraru — Rednic, 
Sameș. Ștefănescu. Stănescu — 
Augustin. Bălăci, B6'6ni — 
Crișan. Cămătaru. Gabor.

Petre GAVRILA (Chimia 
Rm. Vîlcea) : Moraru — M. 
Marian, Sameș. Ștefănescu. 
Stănescu — Țicleanu. Augus
tin (Coraș), Klein — Gabor 
(Geolgău) _Cămătaru. Balaci._

Florin 
Olt) : 
Sameș. 
II — Bălăci Iordănescu. Klein
— Crișan. Cămătaru. Cîrțu.

Emanoil HAȘOTI : (F C. 
Constanța) : Iordache — Red
nic, Sameș. Ștefănescu, I. 
Gheorghe — Țicleanu. Bălăci, 
Klein — Crisan. 
Orac.

Emerich JENEI 
viște) : Moraru — 
Sameș. Ștefănescu. 
Stoica (Țicleanu), 
(Iordănescu) Bălăci 
Cămătaru. Orac.

Petre LIBARDI (Jiul) : Ior
dache — Rednic. Sameș Ște
fănescu Stănes—i — Țicleanu, 
Bălăci. Klein BS'oni — Cămă
taru, Gabor

Mircca LUCESCU (Corvinul 
Hunedoara) : Moraru — Rednic, 
Ștefănescu. Iorgulescu. Bogdan
— Țicleanu, Augustin. Bălăci. 
Klein — Gabor Cămătaru.

Angelo NICULESCU („U“ 
Cluj-Napora) : Voinea — M. 
Marian. Ciocan. Al. Nicolae. 
Bărbulescu — Manea. Țicleanu, 
Bălăci — Teleșpan. Cămătaru. 
Suciu.

Ion OBLEMENCO (Universi
tatea Craiova) : Iordache (Mo
raru) — M. Marian. • Tilihoi. 
Ștefănescu. Stănescu -r Ți- 
cleanu, Geolgău. Bălăci — 
Crișan. Cămătaru. Gabor.

Ioan PATRASCU (U.T.A.) : 
Ducadam — Rednic. Sameș. 
Ștefănescu. Stănescu — Coraș. 
Țicleanu. Bălăci — Tălnar 
(Gabor) D. Georgescu. Orac.

Marcel PIGULEA (Politehni
ca Timișoara) : Ducadam — 
Rednic. Sames. Ștefănescu. 
Ungureanu — Dumitru. Bel- 
deanu. Bălăci — Crișan. Că- 
mătaru. Gabor.

HALAGIAN (F. C.
Iordache — Negrilă. 
Ștefanescu. Munteanu

Cămătaru.

(C.S. Tîrgo- 
M. Marian, 
Pitaru —

Augustin 
Crișan.

PESCARU (F.C.M. 
Moraru — Negrilă, 

Ștefănescu, Stănescu — 
Bălăci. Augustin — 
Cămătarii. Gabor.

(Dina- 
Negrilă.

„AR FI MINUNAT SĂ AJUNGEM 
ÎN PRIMELE 4 ECHIPE

DE CLUB ALE EUROPEI!"

Nicolae
Brașov) £ 
Sameș, 
Stoica.
Tălnar ......... ........

Valentin STÂNESCU 
mo) : Iordache — 
Sameș. Ștefanescu. Rednic — 
Bălăci. Augustin. Iordănescu — 
Crisan. Cămătaru. Orac.

Nicolae VATAFU (SC. Ba
cău) : Moraru — M. Marian 
(Rednic). Sameș, C. Solomon. 
Stănescu — Augustin, Bălăci, 
Iordănescu — Șoiman. Cămă
taru Orac.

Ioan VOICA (Sportul 
dentesc) : Moraru — M. 
rian. Sameș. Ștefănescu. Red
nic — Țicleanu Bălăci. Iordă
nescu — Crișan. Cămătaru. 
Gabor (Geolgău).

Ieri dimineață, la prima oră. 
Un telefon la Craiova. Acasă, 
la Bălăci.

— Felicitări, llie 1
— Pentru ce ?
— Ești pe primul loc în an

cheta ziarului nostru care de
semnează cei mai buni fotba
liști români ai anului 1

— Nu știam 1 „Sportul" vine 
mai tîrziu la Craiova 1 (Face 
o pauză. îl auzim comunicîn- 
du-i soției vestea). E frumos 
ce-mi spuneți. Sincer să fiu nu 
mă așteptam. Mai erau Coslică 
Ștefănescu și Sameș și Vasile 
Iordache.

— Sînt și ei în primii cinci!
— înseamnă că am... ochi !
— De ce nu te așteptai să fii 

primul ?
— Atit cu cit și echipa mea 

de club, Universitatea Craiova, 
am avut o perioadă mai slabă 
in final- Și, uneori, ultima im
presie se retine. Plus naționala, 
care a ratat copilărește o mare 
calificare. Vedeți, ironia soartei 
face ca eu să ajung pentru 
prima dată pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului în anul 
cind am pierdut biletele pentru 
Spania. Și asta e ca și în me
ciul cu Elveția, de la București, 
cind n-ani apucat să mă bucur 
de acel gol marcat, pentru că 
am pierdut partida. E o bucu
rie cam știrbă, de ce m-aș as
cunde. Sigur că mă bucur, că 
om sînt, dar una era să ciștigi 
un asemenea titlu in anul cali
ficării la mondiale și alta e... 
ce e 1

— De ce crezi că nu ne-am 
calificat ?

— Sînt multe de spus în a- 
ceastă direcție. Vedeți, eu zic 
că in toamna anului trecut am 
avut una dintre cele mai bune 
echipe naționale. Am reușit cu 
ea să învingem Anglia, la 
București. După aceea, am a- 
vut o echipă bună și în depla
sare, în primăvară, cînd am 
obținut un prețios punct la 
Londra. A urmat însă o perioa
dă în care s-a plecat prea 
mult urechea in stingă și in 
dreapta-..

— llie, ce zici de faptul că 
în primii 5 jucători ai anchetei 
noastre figurează trei apără
tori ?

— In primul rînd, cine-i al 
cincilea 7

— Cel mai bun jucător al 
campionatului mondial de ju- 
niori-Australia '81 1

— Mă bucur pentru Gabor. 
Pentru că. alături de el, Red
nic și Klein sînt jucătorii din 
noul val in care eu cred. Și 
în care trebuie să avem încre
dere. Dacă vor fi serioși, dacă 
vor fi ajutali. în pregă
tire și in viata particula
ră, vor ajunge mari jucă
tori. Dar, să nu mă abat de la 
întrebare. Faptul că trei apă
rători — Ștefănescu, Sameș și 
Iordache — sînt în primii cinci 
reprezintă o răsplată a jocuri
lor lor bune. Dar. logic, absen
ța atacanților din rindul Iau 
realilor, ne oferă una dintre 
cauzele necalificării. Ineficaci
tatea atacului, numărul redus 
de goluri marcate de națională 
înseamnă o explicație 1 Desi
gur, nu singura 1

— Ce zici de Universitatea 
Craiova ?

— Haideți să discutăm despre 
Bayern Munchcn ! E subiectul 
nr 1 in Craiova ! E tema care 
primează pentru noi. campio
nii. Știți Ce gindim noi, jucă
torii craioveni 1 ? Că ar fi mi
nunat să ajungem in primele 4 
echipe de club ale Europei !

— Asta ar insemna să tre
ceți (să trecem !) de Bayern!

— Nu e imposibil ! La Craio
va. vă garantez victoria. La 
Munchen, se va decide califi
carea. Șanse avem, deși Bayern 
e cine e. Si Steaua, care a 
fost eliminată de Bayern fără 
să piardă, si Dinamo cu Ein
tracht, si Craiova cu Borussia 
MBnchengladbach (cînd arbitrii 
ne-au defavorizat și pe noi. și 
Pe dinaniovisti) sînt argumente 
pentru-., a ne bate pentru o 
frumoasă nerformanță a fotba
lului românesc.

— Cît despre campionat ? »
— Noi și Dinamo 1 Va fi un 

duel mult mai greu decit anul 
trecut. Pentru că Dinamo s-a 
întărit eu 3 jucători, dintre ca
re unul, Moraru, pe un post 
cheie. Sper să cîștigăm titlul 
și anul viitor. E una dintre 
dorințe, alături de a-1 ajuta pe 
Mircca Lucescu să facă o nouă 
națională puternică.

— Ce-ți reproșezi în acest an 
In care ai ieșit pe primul loc ?

— Că n- am. marcat in meciul 
de Ia Budapesta! Ratarea aceea 
ne-a costat, poate, calificarea in 
Spania. De ne calificam, poa
te altfel discutam astăzi !•„

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI.

stu- 
Ma-

Q TURNEU INTERNAȚIONAL 
REZERVAT REPREZENTATIVE
LOR DE JUNIORI. In perioada 
27 decembrie 1981 — 1 ianuarie 
1982 va avea loc in Israel un tur
neu internațional rezervat unor 
selecționate de juniori la care va 
fi prezentă și reprezentativa si
milară a țării noastre. Vor mai 
participa selecționatele Elveției, 
Suediei, Portugaliei și Israelului.
• CONSFĂTUIREA ANTRENO

RILOR ECHIPELOR DE DIVIZIA

„A“, In ziua de 3 ianuarie, va 
avea loc în Capitală consfătui
rea antrenorilor echipelor din 
primul eșalon divizionar, în ca
drul căreia se va analiza desfă
șurarea primei părți a campiona
tului, precum și comportarea e- 
chipelor reprezentative și de club 
în confruntările internaționale 
din toamna acestui an. Totodată 
se vor face recomandări tehnico- 
metodice în vederea noului sezon 
competitions!.

FORME NOI, ATRACTIVE Șl EFICIENTE, ÎN PETRECEREA TIMPULUI LIBER
(Urmare din pag. I)

tila", în momentul de față — 
tlnîndu-se seama de sarcinile 
desprinse din expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu — 
se caută noi forme de cuprin
dere a unui număr cit mai 
mare de tinere și tineri în 
practicarea sportului. Pe Un
gă numeroasele concursuri ale 
asociației (la handbal, popice, 
volei, orientare sportivă, fot
bal) se vor extinde practicarea 
gimnasticii la locul de produc
ție, gimnastica de înviorare și

întreținere (în cele două mari 
cămine de nefamiliste). vor fi 
organizate acțiuni cultural- 
sportive, excursii la punctele 
turistice și de agrement din 
județ. In atenția tuturor este 
și acțiunea de amenajare, prin 
forțe proprii, a unor terenuri 
pentru jocuri sportive în ime
diata vecinătate a marii în
treprinderi. Pentru desfășura
rea întrecerilor din cadrul e- 
tapei de iarnă a „Daciadei" se 
va folosi — cu sprijinul 
C.J.E.F.S. — mai mult și mai 
eficient baza materială de ca 
re dispune municiDiiil

TINERI SĂNĂTOȘI Șl FIZIC, Șl INTELECTUAL
„Chimia" se numără printre 

cele mai tinere asociații spor
tive giurgiuvene. Nu numai 
prin actul ei de înființare, cft 
mai ales prin vîrsta celor ca
re o reprezintă. Ni se pare 
firesc, așadar, să aflăm că la 
marele Combinat chimic spor 
tul ocupă un loc de seamă 
printre formele de petrecere » 
timpului liber în mod plăcu*  
și educativ. Paul Prisăcaru. 
secretarul Comitetului U.T.C., 
ne-a înfățișat o suită de lău 
dabile inițiative menite să tra
ducă în viață prețioasele in 
dicatij din expunerea secre 
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la

recenta plenară. „Răspunzînd 
dorinței tineretului din combl 
natul nostru — ne spunea 
Paul Prisăcaru, în noul plan de 
măsuri al asociației „Chimia" 
sînt cuprinse organizarea a nu 
mai puțîn de 10 duminici cui 
tural-sportive, în care vor fi 
antrenați marea majoritate a 
tinerilor chimiști Se vor or 
ganîza. de asemenea, excursii 
în județ și pe Valea Prahovei, 
pentru iubitorii drumeției din 
combinatul nostru. pentru 
membrii lor de familie, se va 
extinde gimnastica Ia locui de 
muncă în vederea țntrețineril 
și refacerii forței de muncă,

vor fi organizate mai multe 
concursuri intersecții sub ge
nericul „Daciadei" (la volei, 
handbal, șah. tenis de masă, 
fotbal").

La masa de lucru a preșe
dintelui asociației sportive, 
Florca Mantescu, am urmărit 
un interesant plan al amenajă
rilor sportive aflate în lucru, 
prin munca patriotică a tine-

DRUM LARG
Ora de sport s-a încheiat. 

Prof. Constantin Manea, șeful 
catedrei de educație fizică de 
la Liceul industrial nr. 2. ne 
vorbește despre interesul deo
sebit cu care a fost ascultată, 
aici, magistrala expunere a to
varășului Nicolae Ceausescu, 
satisfacția pentru noile referiri 
cu privire la necesitatea de a 
se acorda atenție corespunză
toare sportului de masă, edu
cației fizice a tineretului, a 
oamenilor muncii. „Aceste 
sublinieri sînt menite să des
chidă cîmp larg inițiativelor, 
spre găsirea unor forme cît 
mai variate și atractive de pe
trecere a timpului liber, prin 
acțiuni care să cultive un spi
rit combativ și de luptă în 
rîndul tinerilor. în ceea ce ne 
privește, ținem seama — în 
primul rînd — de inițiativele

rilor di.n combinat și din 
grupul școlar al acestuia. Vi
itoarele terenuri de sno. t si 
locuri de agrement vor prile
jui. fără îndoială, participa
rea mai largă a oamenilor 
muncii la activitatea sportivă 
de masă, Întrecerile preconi
zate con’ribuind fără îndoială 
la formarea tinerilor ca oa
meni înaintați sănătoși și fi
zic, și intelectual

INIȚIATIVELOR
elevilor, de preferințele lor 
pentru joacă și sport".

Dintre numeroasele forme 
menite să amplifice întrece
rile sportive devenite tradițio
nale am reținut organizarea 
unor concursuri de inițiere (io 
tenis de masă șah) pe timpul 
vacanței excursii tematice Ia 
locuri istorice, noua tabără de 
vacanță care va ființa la Voi- 
neasa, diferite alte excursii cu 
prilejul cărora se vor desfă - 
șura întreceri de săniuș. jocuri 
distractive. A si început, aici, 
valorificarea unor inițiative 
ale elevilor . Cupa claselor a 
IX", sub genericul „Daciadei": 
„Recreația mare — recreația 
sportului" cu mini-întreceri de 
baschet, tenis de cîmp. bad
minton — în care elevii sînt 
și organizatori și competitori.



REPREZENTATIVA NOASTRĂ DE HOCHEI 
PARTICIPA LA UN TURNEU iN CEHOSLOVACIA 
In mccl revanșă România - Cehoslovacia 0-12. Ia Juniori

• Ieri seară a părăsit Ca
pitala Selecționata de se
niori a țării noastre, care 
va participa la un turneu 
în localitatea Zvolen, din 
Cehoslovacia. Meciurile vor 
avea loc joi, vineri și du
minică, echipele pe care ur
mează să le intîlnească ho- 
cheiștii noștri fiind, în or
dine, Lokomotiv Zvolen, T.J. 
Banska Bistrica și V.V.S. 
Kosice. Antrenorii E. Pană 
și I. Bașa au deplasat un 
lot, din care nu lipsesc por
tarii Gh. Iluțan și Netedu, 
fundașii Gali, Moroșan, Jus
tinian, Antal, Berdilă, ata- 
canții Cazacu, V. Iluțanu, 
Nistor, Pisaru, Solyom, Bă
lăucă, Costea, Axinte, Chi- 
riță și Gereb,

*
' Meciul revanșă, disputat a- 
seară pe patinoarul „2.3 Au
gust" din Capitală, dintre

DUPĂ MECIURILE TUR ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI
Din cele patru partide-tur din cupele europene la volei, desfășurate sîmbătă și duminică, două 

prevestesc calificarea sigură a reprezentantelor noastre : Dinamo (feminin) în C.C.E. și Steaua 
(masculin) în Cupa cupelor. în schimb, Dinamo (masculin) în C.C.E. și Farul Constanța (feminin) 
în Cupa cupelor vor avea misiuni foarte grele la Jocurile din retur. Este motivul pentru care 
am abordat pe antrenorii acestor două echipe, cerîndu-Ie opiniile asupra șanselor acestora.

D. JITARU (Farul): „La Bratislava se poate ciștiga un set“...
Au plecat fericiți cei 2 000 

de spectatori constănțeni de la 
meciul de volei feminin, din 
cadrul Cupei Cupelor, dintre 
Farul Constanța și U.K. Slavia 
Bratislava cîștigat de gazde. 
Și, totuși, în sufletul multora, 
își făcea loc îndoiala : „Nu 
cumva din cauza acestui 3—1 
(și nu 3—0) se va pierde cali
ficarea ?“. Este și părerea noas- 

, tră că s-a obținut o victorie 
frumoasă, umbrită însă de a- 
cel set doi pierdut cînd nu se 
aștepta nimeni. După 15—3 
realizat in primul și 12—7 în 
al doilea, constănțencele n-au 
mai realizat nici un punct. Un 
moment de cădere și la Bra
tislava se va merge cu un set 
pierdut. Va reuși totuși Farul 
să se califice in turul următor 
al Cupei Cupelor, să ciștige la 
Bratislava un set ? Dacă va 
juca la fel ca la începutul me
ciului de la Constanța, combi- 
nînd bine în atac și trăgînd 
decisiv, apărîndu-se bine, fără 
să lase jucătoarelor cehoslova

W. SCHRLIBtR (Dinemi): „Sperăm, totuși, să ne calificăm**
La Întoarcerea voleibaliștilor 

dinamoviști de la Sofia, antre
norul W. Schreiber ne-a spus 
despre meciul cu campioana 
Bulgariei, Ț.S.K.A. :

— Am început bine întîlni- 
rea. în primul set am condus 
pină la 9, dar de aici înainte 
preluarea noastră n-a mai 
funcționat cu randamentul ce
rut și am fost depășiți. în 
cel de al doilea set, am con
dus cu ’3—11, dar unele gre
șeli la fileu cit și arbitrajul 
părtinitor al secundului (arbi
trul bulgar) ne-au făcut si 
pierdem pe linia de sosire. în 
setul al treilea, Ț.S.K.A. ne-a 
condus cu 9—1, dar. introdu- 
cîndu-l in locul lui Oros pe 
Căta-Chițiga (deși incomplet 
refăcut, a avut o întindere do 
ligament la piciorul drept) am 
egalat la 9. Echipa a resimțit 
insă efortul depus, și. ca și in 
celelalte finaluri de set. a ce
dat

— Cîteva cuvinte despre evo 
luția . jucătorilor.

— Am folosit sextetul — 
Oros, Dumănoiu, Vrîncuț, E- 
nescu, Gîrleanu, Păușescu. în 

primul tup ăl cuprioR runoPENE lă volei
’ tn primul tur al cupelor eu-
ropene la volei au mai fost
înregistrate următoarele re-
zultate :

„CUPA CAMFIOMLOR EU.
KOPENI" — Masculin : Piek-
saemaeki (Finlanda) — Hon-
ved Budapesta 3—0 ; Olimpya- 
ko-s Atena — SSF Bonn 3—0 ; 
CUS Torino — A S. Cannes 
3—2 ; Hormann .Gând — Kfuim 
Oslo 3—0 : Verbuni (Olanda)— 
Eczacibasi (Turcia) 3—0 ; Fe
minin : Solentuna (Suedia) — 
Dilbeek (Belgia) 3—1 ; Ruda 
Hvezda Praga — Tungsrata

echipele de juniori ale Ro
mâniei și Cehoslovaciei, a 
revenit din nou oaspeților 
cu scorul de 12—0 (5—0,
1—0, 6—0). Mai ales în re
prizele I și a III-a, după 
cum se vede și din evoluția 
scorului, juniorii noștri au 
practicat un joc confuz și, 
pe alocuri, lipsit de convin
gere. Din rîndurile echipei 
noastre o mențiune pentru 
portarul Marian Constanti- 
nescu, care în ciuda celor 
12 goluri primite s-a com
portat bine.

Au marcat: Zavoral 3, 
Blaha 2, Stehlik 2, Stasek, 
Sefcik, Fleischer. Hantar și 
Zdranski. A arbitrat St. En- 
ciu, ajutat la cele două li
nii de M. Dinu și Gh. Mîcu.

Azi, de la ora 17, un meci 
mult mai interesant în care 
oaspeții vor juca cu echipa 
de tineret a României. (C.A.)

ce inițiativa, obiectivul poate fi 
atins. Cu această condiție. Alt
fel echipierele de la Slavia, 
în rîndul cărora joacă 3 inter
naționale, pot specula imediat 
(așa cum au făcut-o sîmbătă) 
slăbiciunile voleibalistelor
noastre. Iată, în final, și două 
declarații în legătură cu even
tuala calificare. ANTAL SZIL- 
LE (arbitrul meciului) : „De
pinde dacă jucătoarele cehoslo
vace se vor elibera ușor de 
presiunea acestui 3—1. Eu cred 
că echipa Farul ire totuși pri
ma șansă. Cu condiția sâ nu 
predea deloc bagheta". DORIN 
JITARU (antrenorul echipei 
Farul) : „Evident, vom aborda 
cu toată seriozitatea meciul 
retur, pe care-l socotim greu. 
Slavia este o echipă bună, cu 
un joc combinația — mai bun, 
aș zice eu, decit al echipei 
cehoslovace — de care nu vom 
putea trece decit dacă ne vom 
exprima la valoarea noastră. 
Plecăm cu convingerea că ne 

setul 3, cum am mai spus, 
l-am introdus pe Căta-Chițiga, 
apoi pe Gizdavu (in locul lui 
Păușescu). Puteam să jucăm 
mult mai bine, dacă echipa 
n-ar fi avut, pină nu de mult, 
cîteva indisponibilități și „am 
fi avut jocuri“, adică antrena
mente și partide oficiale. 
Ne-am adunat însă tirziu (Di
namo și Steaua nu participă, 
deocamdată, la campionatul 
național n.r.). La bulgari au 
jucat Petkov, Petrov, Nikolov, 
Kiosev, Natov și Guncev. Cei 
mai buni au fost Petkov 
(trăgător principal) și Guncev 
(ridicător).

— Ce speranțe aveți de ca
lificare în turul următor ?

— Scorul se cunoaște : 3—0 
(9, 13, 9) pentru bulgari. Am 
făcut, deci, 31 de puncte, ceea 
ce este mulțumitor. Dinamo 
este in ascensiune de formă și 
sper să-l avem pe deplin apt 
de joc pe Căța-Chițiga. Iată 
argumente care ne dau drep
tul să fim optimiști. Sîmbătă, 
la revanșă, sperăm să obținem 
calificarea la... punctaveraj.

Sever NORAN

Budapesta 3—1 ; Olimpia Ra
venna (Italia) — Uni Basel 
3—1 ; Duc Dokum — Clamart 
(Franța) 3—0 ; S.V. Lohhof 
(R. F. Germania) — Dinamo 
Tirana 3—0.

„CUPA CUPELOR" — Mas
culin : Ibis Courtrai (Belgia)— 
Real Madrid 3—0 ; Padeborn 
(R. F. Germania) — Csepel 
Budapesta 3—2 ; A S. Greno
ble — Tromsoe (Norvegia) 
3—2 : Feminin : Paris Universi- 
te Club — Panathinaikos Atena 
3—1 ; Diinamo Moscova — Va- 
sas Budapesta 3—0.

S. U. A. - ARGENTINA 3-1
In finala „cupei davis"

NEW YORK, 14 (Agerpres). 
Tradiționala competiție inter
națională de tenis „Cupa Da
vis" a fost ciștigată la actuala 
ediție de selecționata S.U.A., 
care a învins în finală cu sco
rul de 3—1 formația Argenti
nei, cucerind astfel pentru a 
27-a oară trofeul.

Succesul echipei americane a 
fost decis în partida dintre 
John McEnroe si Jose Luis 
Clerc, în care campionul a- 
merican a cîștigat cu 7—5,

în C. M.
HĂNDDALIȘTII IUGOSLAVIEI

LISABONA, 14 (Agerpres).— 
Desfășurat în mai multe orașe 
din Portugalia, campionatul 
mondial de handbal, rezervat 
echipelor masculine de tineret, 
a fost cîștigat de selecționata 
Iugoslaviei, învingătoare cu 
scorul de 28—21 (17—7) în fi
nala disputată in compania 
reprezentativei U.R.S.S.

în partida pentru locul trei.

vom califica, hotăriți să facem 
tot ce se poate pentru atinge
rea acestui obiectiv. Vrem să 
ajungem in turneul final al 
competiției și sintem siguri că 
vom reuși. La Bratislava se 
poate ciștiga minimum un 
set. “

Modesto FERRARIN1

BAYERN MUNCHEN DESPRE 
UNIVERSITATEA CRAIOVA

După tragerea la sorți a meciu
rilor din sferturile de finale ale 
C.C.E., în care UNIVERSITATEA 
CRAIOVA va juca cu Bayern 
Miinchen, am primit cîteva decla
rații referitoare la acest meci de 
la unii membri ai clubului bava
rez.

Klaus Augenthaler“ „Echipa 
română reprezintă pentru noi un 
adversar dificil, în fața căruia 
trfebuie să jucăm foarte bine 
dacă nu vrem să fim... spectatori 
în etapele viitoare ale competi
ției' . In urmă cu cîțiva ani, Bo
russia Mdnchengladbach s-a cali
ficat extrem de greu în compa
nia craiovenilor“.

Asgeir Sigurvinsson : „în urmă 
cu 5 ani, cînd jucam la Standard 
Li£ge, am cîștigat cu 2—0 cu Uni
versitatea și apoi am terminat la 
egalitate, 1—1, la Craiova. Dar 
pot să adaug că astăzi echipa 
română este cu mult mai puter
nică decît atunci../*.

Paul Breitner “ : „Nu știu multe 
despre adversarii noștri. Mă bu
cură totuși că jucăm primul meci 
în deplasare.

Bemd DUmberger : „Știu că 
acasă craiovenii sînt foarte pu
ternici. Mi-ar fi convenit să ju
căm de pildă cu Anderlecht și 
nu cu Universitatea“.

Willi o. Hoffmann (președin
tele clubului) ; „Aș fi preferat un 
alt adversar. Dar e bine că retu
rul îl jucăm pe Stadionul olim
pic:..0

CAMPIONATE
UNGARIA (et. 19-a) : Hon văd

— Diosgyor 2—1 ; Tatabănya — 
GyCr 0—0 ; Zalaegerszeg — Ujpestl 
Dozsa 2—2 ; Szombathely — Vasas
2—0 ; Ozd — Nyiregyhâza 3—1 ; 
Păcs — Csepel 2—1 ; Ferencvâros
— Băkăscsaba 3—1 ; Debrecen — 
Volan 0—0 ; Szeged — Videoton 
1—2. Clasament : 1. Ujpestl Dozsa
— 26 p, 2. Gy6r — 25 p. 3. Tata- 
banya — 25 p.

BULGARIA (et. 14-a) : Cern®
More Vama — Ț.S.K.A. 2—1 ;

ATLETISM • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Paris, atle
tul francez Radhouane B ouster 
a terminat învingător în cursa 
de 10 000 m cu 28:26,5 timp ce 
constituie a doua performanță 
mondială din toate timpurile' pe 
teren acoperit în această probă. 
Recordul mondial aparține cam
pionului belgian Emile Puttemans, 
cu 28:12,4.

CĂLĂRIE • Concursul interna
țional de la Zuidlaren (Olanda) 
s-a încheiat cu o probă de ob
stacole, în care victoria a reve
nit campionului mondial Gerd 
Wiltfang (R.F. Germania). Pe lo
cul secund s-a clasat concurenta 
engleză Jane Germany.

GIMNASTICA • în concursul 
internațional de la Londra, Elena 
Brajnikova (U.R.S.S.) a terminat 
învingătoare la paralele și bîrnă. 
Compatrioata sa Kalieva a cîști
gat la sărituri, iar gimnasta en-

5—7, 6—3, 3-6, 6-3 la capă
tul unui med dramatic, cu 
numeroase schimburi spectacu
loase de mingi, aplaudate de 
cei peste 14 000 de spectatori 
prezent! in tribunele Coliseu- 
mului din Cincinnati.

De comun acord, ultima par
tidă de simplu dintre Roscoe 
Tanner si Guillemo Vilas s-a 
întrerupt In primul set. la 
scorul de 11—10, In favoarea 
lui Tanner.

de tineret
AU TERMINAI ÎNVINGĂTORI

selecționata Cehoslovaciei a 
întrecut cu 32—26 (17—12) for
mația Suediei.

C. N. BARCELONA A CÎȘTIGAT

SUPERCUPA EUROPEI LA POLO
BELGRAD, 14 (Agerpres). — 

La Skoplie s-a disputat finala 
Supercupei Europei la polo pe 
apă în care s-au întîlnit echipa 
C.N. Barcelona, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni", 
și formația iugoslavă Posk Bro-

CEI MAI BUNI SPORTIVI Al R. D. GERMANE
BERLIN, 14 (Agerpres). — 

Tradiționala anchetă organizată 
de ziarul „Junge Welt" a de
semnat-o drept cea mai bună 
sportivă din R. D. Germană 
In anul 1981 pe înotăitoarea 
Ute Weniger. cîștigătoare a 
5 medalii de aur la campiona
tele europene de la Split- Pe 
locuirile următoare au fost cla

Vrața — Slavia 0—0 ; Burgas — 
Levski Spartak 2—1 ; Lokomotiv 
Sofia — Etîr 2—1; Petrici — Spar
tak 2—1 ; Haskovo — Marek 3—0 ; 
Beroe — Sliven 2—1 ; Akademik 
— Trakia 2—1. Clasament : 1.
Ț.S.K.A. — 20 p, 2. Levski Spar
tak — 19 p, 3. Cerno More —
19 p.

R.F. GERMANEI î (et. 16-a) : 
Bayern Miinchen a cîștigat cu 
2—1 meciul în deplasare cu Ar
minia Bielefeld. Alte rezultate : 
Bochum — Dortmund 0—0 ; Ein
tracht — Karlsruhe 4—1 ; Stut
tgart — Darmstadt 1—0 ; Koln — 
Braunschweig 3—0 ; Nilrnberg — 
Kaiserslautern 4—2. Celelalte 
jocuri au fost amînate. Clasa
ment : 1. Koln — 24 p, 2. Bayern 
Miinchen — 22 p, 3. Hamburg —
20 p (un meci mai puțin).

franța (et. 21-a): Nisa — Lyon 
0—0 ; Paris Germain — Metz 2—0; 
Lens — Tours 2—2 ; Brest — Bas- 
tia 2—0 ; Auxerre — Laval 0—1 ; 
Nantes — Montpellier 7—0 ; St. E- 
tienne — Strasbourg 2—0 ; Valen
ciennes — Bordeaux 0—1 ; So- 
chaux — Monaco 1—4 ; Nancy —

GRUPA I (ZONA EUROPEANA) A PRELIMINARIILOR C.M.
începînd de azi, la anumite pe

rioade, vom publica statistica 
preliminariilor C.M. Vom începe 
deci cu grupa I a zonei euro
pene, unde lupta pentru califi
care a fost — așa cum era de 
prevăzut — între R.F. Germania, 
Austria și Bulgaria. Pină la ur
mă, datorită unor eșecuri pe te
ren propriu, Bulgaria a ieșit din 
cursă și pentru „Mundialul*  spa
niol și s-au calificat vest-germa- 
nil și austriecii. Se pare că an
trenorul Jupp Derwall (R.F.G.) a 
găsit o formulă bună de echipă 
avînd cîțiva jucători de certă va
loare, în frunte cu Rummenigge, 
Hrubesch, Dietz, Kaltz, Schuster, 
Schucher, Breitner. Se vorbește 
șl de rechemarea lui Becken
bauer, acum în formă excelentă 
la Hamburger S.V., dar să nu se 
uite că „Franzl*  se apropie de 
37 de ani! De asemenea va rea
pare Hansi Mtlller pînă acum ac
cidentat. Și austriecii beneficiază

TELEX • TELEX
gleză Weatherstome a ocupat lo
cul Intîi la sol. In competiția 
masculină s-au evidențiat japone
zul Morisue, clasat pe primul 
loc la sol și sărituri și Zhiaqiang 
(R. P. Chineză), învingător La pa
ralele și cal cu mînere.

HOCHEI • Localitatea finlan
deză Oulu a găzduit meciul inter
național amical dintre selecțio
nata Finlandei și Suediei : 3—3
(1—2, 2—0, 0—1).

PATINAJ • La Inzell (R. F. 
Germania), polonezul Jan Jizwik 
a cîștigat proba de 500 m cu 39,36. 
La feminin, pe primul loc s-a 
situat Karin Busch-Enke (R.D. 
Germană) — 41,86. • Au luat 
sfîrșlt Întrecerile concursului in
ternațional de patinaj artistic de 
la Moscova. In proba masculină 
individuală, victoria a revenit

PHIL MAHRE
CONDUCE ÎN 

„CUPA MONDIALĂ44 
LA SCHI ALPIN

ROMA. 14 (Agerpres). „Cupa 
Mondiali*  la schi alpin a pro
gramat la Val Gardena (Ita
lia) o probă masculină de cobor 
rîre. cistigată de austriacul Er
win Resch, cu timpul de 2:07,4L' 
Pe locul doi s-a clasat engle
zul Konrad Bartelski 2:07,52, 
iar pe locul trei austriacul Leo-, 
nard Stock, cu 2:07,81.

După disputarea a patru pro
be. in clasamentul general al 
„Cupei Mondiale" conduce a- 
mericanul Phil Mahre cu 95 p. 
urmat de Andreas Wenzel (Lie
chtenstein) 46 p si Ingemar 
Stenmark (Suedia) 35 p.

domerkur Split, cîștigătoarea 
„Cupei Cupelor". Victoria a 
revenit echipei C.N. Barcelo
na cu scorul de 12-11 (după 
prelungiri). La sfîrșitul timpu
lui regulamentar de joc sco
rul a fost egal : 9—9.

sate gimnasta Maxi Gnauck șî 
atleta Ilona Slupianek.

în clasamentul masculin, pe 
primul loc s-a situat campio
nul mondial de- ciclism, pistar- 
dul Lothar Thoms, iar titlul 
de cea mai bună echipă a fost 
atribuit formației masculine de 
handbal S.C. Magdeburg în
vingătoare în „Cupa campio
nilor europeni".

Lille 1—1. Clasament : 1. St,
Etienne — 31 p, 2. Monaco — 
30 p, 3. Bordeaux — 29 p.

SPANIA (et. 15-a) : Valencia — 
Atletico Madrid 1—0 ; Cadix — 
Las Palmas 0—2 ; Betis — Spor
ting Gijon 2—0 ; Real Madrid — 
Castellon 4—0 ; Athletic Bilbao
— C.F. Barcelona 1—1 ; Osasuna
— Santander 2—1 ; Espanol Bar
celona — Real Sociedad 2—1 ; 
Zaragoza — Sevilla 1—4 ; Valla
dolid — Hercules 1—0. Clasament:
1. C.F. Barcelona — 23 p, 2. 
Real Madrid — 22 p, 3. Real 
Sociedad — 21 p.

BELGIA (et. 17-a) : Malines — 
Anderlecht 0—1 ; Molenbeek — 
Lierse 2—0 ; Gand — Courtrai
3—0 ; Beveren — Lokeren 1—1 ; 
Anvers — Standard 1—2 ; Cercla 
Bruges — Waterschei 2—3. Cla
sament : 1. Anderlecht — 25 p ;
2. F. C. Gand — 23 p ; 3. Courtrai
— 22 p.
• La Valencia : Spania B — 

Spania A 2—1. Milne prima re
prezentativă va întîlni Belgia. 
Santillana — accidentat — va fi 
Înlocuit1 cu Quini.

de cîțiva titulari cons a erați ca 
Pezzey, Prohaska, Krankl, Hicker- 
sberger prezenți și la C.M. din 
Argentina.

Dar iată rezultatele complete și 
clasamentul final : Finlanda — 
Bulgaria 0—2, Albania — Finlan
da 2—0, Finlanda — Austria 0—2, 
Bulgaria — Albania 2—1, Austria
— Albania 5—0, Bulgaria — R.F.G. 
1—3, Albania — Austria 0—1, Al
bania — R.F.G. 0—2, R.F.G. — 
Austria 2—0, Bulgaria — Finlanda
4—0, Finlanda — R.F.G. 0—4, 
Austria — Bulgaria 2—0, Austria
— Finlanda 5—1, Finlanda — Al
bania 2—1, R.F.G. — Finlanda
7— 1, Austria — R.F.G. 1—3, Alba
nia — Bulgaria 0—2, Bulgaria — 
Austria 0—0, R.F.G. — Albania
8— 0, R.F.G. — Bulgaria 4—0.
1. R.F.G. 8 8 0 0 33- 3 16
2. AUSTRIA 8 5 1 2 16- 6 11
3. Bulgaria 8 4 1 3 11-10 9
4. Albania 8 1 0 7 4-22 2
5. Finlanda 8 1 0 7 4-27 2

sportivului sovietic Vladimir Ko
tin, care l-a Întrecut pe campio
nul european Igor Bobrin 
(U.R.S.S.), clasat pe locul secund. 
Proba de dansuri a fost cîștigată 
de cuplul sovietic Natalia Bcște- 
nlanova — Andrei Bukin.

ȘAH • în turneul zonal femi
nin de la Benidrom (Spania), 
după șase runde, conduce Nieves 
Garda (Spania), cu 5 puncte, ur
mată de Erika Belle (Olanda) — 
4,5 p și Corry Vreecken (Olanda)
— 4 p. • După 12 runde și dis
putarea partidelor întrerupte, în 
campionatul masculin al U.R.S.S., 
pe primul loc al .clasamentului a 
trecut Psahis — 9 puncte, urmai 
de Kasparov — 8% p, Romanișin
- 7 P.

TENIS • Turneul de la Bris
bane a fost cîștigat de australia
nul Chris Johnstone, învingător 
cu 6—4, 6—4, în finala cu compa
triotul său Phil Dent.
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