
JMfA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comu
nist Român, marți, 15 decem
brie, a avut loc ședința Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

In vederea îndeplinirii o- 
biectivelor stabilite de Con-
greșul al XII-lca al partidu
lui, a sarcinilor ce decurg din 
înfăptuirea în tara noastră a 
noii revoluții agrare, Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
si stabilit o serie de măsuri 
privind stimularea unităților 
agricole socialiste și a celor
lalți producători în creșterea 
producției la hectar și sporirea 
livrărilor la fondul de stat prin 
acordarea de prime peste pre
turile de bază pentru livrarea 
produselor vegetale la fondul 
de stat, de furaje și de să- 
mintă.

Primele se vor acorda. înce- 
piud cu anul 1982, pe tona de 
produs livrat la toate produsele 
vegetale și vor fi diferențiate 
in funcție de cantitățile de
produse ce se vor livra
hectar.

S-a subliniat că măsurile a-
doptale acoperă în intregime 
cheltuielile, elimină necon
cordantele intre costurile de 
producție și de livrare, asigu- 
rind, totodată, creșterea renta
bilității și sporirea substanția
lă a veniturilor, constituind un 
important mijloc de stimulare 
pentru toti eei ce lucrează în 
agricultură.

In acest sens. Comitetul Po
litic Executiv a adoptat o ho
tărâre care se dă publicității.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a aprobai noi 
măsuri de îmbunătățire a ac
tivității de mecanizare a agri
culturii.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, de asemenea, un ra
port cu privire la modificările 
de preturi in anul 1932.

S-a subliniat că actualizarea 
si îmbunătățirea prețurilor de 
producție in industrie și creș
terea preturilor de contractare 
Si achiziție in agricultură — 
care au fost determinate de 
ridicarea prețurilor ia o se
rie de materii prime și energie 
— fac necesară trecerea la îm
bunătățirea preturilor de des
facere cu amănuntul la o se
ric de produse. Noile măsuri 
ai în vedere o corelare mai 
ji'd'cioasă între costuri, pre
turile de producție și prețul 
cu amănuntul, precum și cu 
creșterea retribuției și a 
veniturilor realizale de popu
lație. Noile preturi de produc
ție și de livrare pe produse, 
sortimente și tipodimensiuni, 
se vor aplica dc la 1 ianuarie

In organizarea asociației

sportive „Ecranul”

0 SĂRBĂTOARE 
A TURISMULUI 
BUCUREȘTEAN

Simbătă. după amiază. sala 
de expoziții din localul cine
matografului Tomis din Bucu
rești era arhiplină. Veniseră 
aici atit reprezentant! și cola
boratori ai asociațiilor și clu
burilor sportive din Capitală, 
cît si oaspeți din provincie pen
tru a participa la aniversarea 
a 30 de ani de la primul con
curs de orientare turistică or
ganizat de asociația sportivă 
,.Eranul“. De fapt, se aniversa 
împlinirea a trei decenii de 
cînd „Sportul pădurilor" și 
turismul de masă au prins 
aripi puternice în București.

La expoziția organizată cu a- 
cest prilej au adus exponate 
nu numai asociațiile sportive 
din Capitală, ci și cele din pro
vincie. Pereții erau plini cu 
afișe tipărite în tară sau în 
străinătate pentru competițiile 
la care au luat parte bucureș- 
tenii. cu fotografii făcute de-a 
lungul celor 30 de ani, cu zeci 
de hărți — puteai vedea evo
luția lor. de la primul an de 
concurs. 1951, si pînă azi. cînd 
ele au depășit chiar pe cele 
ale suedezilor. întemeietorii o- 
rientăril turistice. Se montase 
chiar un colt de pădure cu 
brazi, pomi și tufișuri, cu două 
manechine, un băiat si o feti-

C.C. AL P.C.H.
1982, cu încadrarea in nivelele 
de rentabilitate stabilite.

Comitetul Politic Executiv 
a subliniat că asigurarea unui 
echilibru corespunzător al pre
turilor constituie un factor ho- 
tărîtor al bunei desfășurări a 
activității economice, păstrarea 
unor raporturi normale între
prețul de 
ductie și 
constituind 
biectivă, a 
activitatea

cost, prețul de pro- 
pretul de desfacere 
o cerință legică, o- 
bunei conduceri in 

... ........  economică, in des
fășurarea cu succes a operei 
de construcție a socialismului. 

Pe baza hotărîrilor adaptate 
încă dc la sfirșitul anului 1980, 
a noilor măsuri de creștere a 
preturilor de producție în in
dustrie și de achiziție a pro
duselor agricole, precum și în 
conformitate cu hotărirlle re
centei plenare a C.C. al P.C.R. 
și prevederile Planului pe anul 
1982. urmează ca. la o serie de 
produse, să se treacă la majo- 

prețurilor de desfacere 
stabilirea

al

a
aprobat raportul

de pierderi tehno-

Politic Executiv 
, și a adoptat, de 
o liotărire cu pri-

rarea 
cu amănuntul. La 
lor se va tine seama de nece
sitatea unei corelări mai judi
cioase intre costuri și preturi 
și, totodată, a unei strînse co
relări a acestora cu creșterea 
retribuției și veniturilor, in așa 
fel incit pe întregul cincinal 
1981—1985 să se asigure sporul 
veniturilor reale ale populației 
prevăzute de Congresul 
XII-lea al partidului.

Comitetul Politic Executiv 
dezbătut șl 
cu privire la stabilirea de limi
te maxime 
logice.

Comitetul 
a examinat 
asemenea, i 
vire la organizarea sărbătoririi 
Revelionului 1982 și a pomului 
tie iarnă. Tradiționalele săr
bători de iarnă vor avea Ioc, 
ia acest an, sub semnul impor
tantelor succese obținute de 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului și a secretarului său 
general.

Pentru 
lui de iarnă, 
tic Executiv 
aloce de Ia 
suma dc 
i sc adaugă fondurile realizate 
dc organizațiile de masă șl 
obștești din acțiuni cultural-e
ducative și prevederi bugetare. 
Astfel, suma totală folosită a- 
nul acesta pentru organizarea 
pomului dc iarnă sc ridică la 
187 088 120 Iei. Totodată. s-au 
indicat măsuri pentru buna or
ganizare a vacanței de iarnă a 
elevilor și studenților.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționai, de asemenea, pro
bleme ale activității curente de 
partid și de stat.

sărbătorirea pomii- 
Comitetul Poli’ 

a hotărît să se 
bugetul statului 

61 983 840 lei, căreia

S-a dat startul. Printre primii care au pornit : „veteranul" Ne- 
culai Ignat (pentru traseul seniorilor) și trei tinere de la „Ecra
nul" (pentru traseiil juniorilor). Aspect de la concursul jubiliar 

din pădurea Băneasa.
tă. caro alergau cu busola si 
harta in mînă. Era expus un 
colt de camping, cu corturi și 
cele necesare preparării hranei 
si cu ustensile de alpinism, iar 
pe o masă lungă, de aproape 
4 m — ecusoane, insigne, bu- 
sole de diferite tipuri și mă
rimi, cărți de turism tipărite 
în ultimii 30 de ani. cupe și 
diplome obținute de sportivii 
de la „Ecranul" și de alții din 
București, insigne de la par
ticipările din tară și de peste 
hotare...

— Asociația noastră sportivă, 
ne spunea tov. Victor Sandu, 
președintele asociației, deține 
citeva premiere : a fost prima 
care a dat maeștri ai sportului 
la turism (pe Mariana Abru- 
dan). prima la campionatele

Sever NORAN

(Continuare in pag 2-3ș
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Azi, in cupele în sala „Dacia" din Baia Mare, astăzi

START IN CEA DE A III a EDIȚIE 
A CAMPIONATULUI BALCANIC

DE HANDBAL MASCULIN

europene la baschet

„U" JOACA
LA CLUJ-NAPOCA,
VOINȚA, LA PRAGA

Echipele feminine de bas
chet Universitatea Cluj-Napoca 
si Voința București susțin, as
tăzi. ultimele meciuri (oe anul 
în curs) în cadrul cupelor eu- 
ronene (C.C.E. și. respectiv. 
C'una ..Liliana Ronchetti"). Stu
dentele joacă' (la ora 18. în Sa
la sporturilor din Clui-Napoca) 
în compania redutabilei forma
ții Minior Pernik, care a în
vins (sâptămîna trecută, la 
Pernik) echipa italiană Cera
mica Pagnossin Trevisio cu 
78—68. Arbitrii jocului de as
tăzi : I. Nada! (Ungaria) și G. 
Tsolokidis (Grecia) : comisar 
F.I.B.A. : A. liberal (Cehoslova
cia).

Voința joacă, la Praga. cu 
Slavia.

ATLETISMUL ROMANESC ÎN ANUL 1981 [li]

„HANDICAPUL" BĂIEȚILOR
CONTINUA SA CREASCĂ

Ce!e cinci medalii de la Universiadă nu spun 
totul... © Un singur atlet român între primii 20 de per
formeri mondiali ai sezonului

Universiadă nu spun

@ Talente fără ambiție
Atletismul nostru masculin a 

fost, de regulă, cu un pas (sau 
mai mulți) în urma celui fe
minin. Explicabilă și — pînă la 
un anumit punct — acceptabilă 
in trecutul mal apropiat sau 
mai îndepărtat, datorită numă
rului mare de vedete dc primă 
mină care au traversat atletis
mul nostru feminin, această

(Continuare in pag 2-3)

TENISUL DE MASĂ ROMÂNESC ARE POSIBILITATEA
PLAN MONDIAL!DE A RECUCERI POZIȚII FRUNTAȘE

7 7
PE

Prin hotărîrea C.I.O., luată cu prilejul sesiunii de la Baden- 
Baden, un nou sport figurează în programul Jocurilor Olimpice. 
Din 1988, cei mai buni jucători de tenis de masă din lume își 
vor disputa întiictatea în cadrul marii sărbători a sportului mon
dial. Pe această temă am solicitat un interviu antrenoarei fe
derale Ella Constantinescu. membră în Comisia tehnică a Fede
rației internaționale de tenis de masă.

— Ce criterii au stat Ia 
baza introducerii în programul 
Jocurilor Olimpice a tenisului 
de masă 1

Cele cinci reprezentative na
ționale de handbal — Bulgaria. 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și 
România —, cărora li se adau
gă, în afara clasamentului o- 
ficial, selecționata secundă a 
tării noastre, sint gata de start. 
Astăzi duoă-amiază începe. în 
sala „Dacia" din Buia Mare, 
cea de a III-a ediție a Cam
pionatului Balcanic.

Importanța acestei competiții 
mai ales în perspectiva cam
pionatului lumii, este bine 
conturată de . opinia, antre
norului primei reprezentative a 
României. LASCĂR PANA : 
„După ce am intilnit în acest 
sezon aproape toate „marile 
puteri" ale handbalului, iată 
acum Campionatul Balcanic ne 
oferă posibilitatea să ne con
fruntăm și cu puternica repre
zentativă a Iugoslaviei, prîn-

constatare este mai supărătoa
re acum, cînd nici la fete nu 
mai avem prea mari (și nici 
prea multe) valori. Iar dacă 
Universiada, unde tradiția a 
lost respectată , fetele tăin- 
du-și „partea leului" în bilan
țul general, ne-a oferit, totuși, 
și din partea atletilor citeva 
frumoase surprize, restul sezo
nului (in special Balcaniada dc 
la Sarajevo) ne-a arătat că de
calajul nu s-a redus, ba dim
potrivă ! ' ” .

Ne-au ■ bucurat, recunoaștem, 
argint 

de Pal 
pe- ca- 
Palfy,

la 13,73, performan- 
aduce pe hurdlerul 
prima duzină a sne- 

continentali. Mai

cele două medalii de 
cucerite la Universiadă 
Palfy și Gyorgy Marko, 
rd puțini le, așteptau- 
atlet matur, cu experiență, dar 
fără... antecedente spectaculoa
se. a reușit concursul carierei, 
corectând de două ori recordul 
national la 110 mg și ducîndu-1 
de la 13,90 ’ ------
tâ care îl 
clujean în 
cialiștilor 
mult. într-o companie cu adevă
rat valoroasă (Cowling, Camp
bell, Bryggare, Sabanov etc.) el 
a fost întrecut (greu) doar dc 
primul dintre americani. învin
gător asupra lui Campbell (13,44 
in acest an). Palfy devine pri
mul alergător român de 110 
mg care întrece un specialist 
american într-o competiție o- 
ficială ! Marko confirmă apre-

— Discufii privind include
rea acestei discipline printre 
cele olimpice se poartă de 
multă vreme. Opiniile pro și

Miercuri 16 decembrie 1931 (

PROGRAMUL DE AZI
Ora 15,30 : festivitatea de 

deschidere
Ona ÎS : România A — Ro

mânia B
Ora 17,30 : Iugoslavia — 

Grecia
Oca 1» : Bulgaria — Turcia

clpalul nostru adversar din se
ria D a C.M. și concurent de 
seamă în turneul semifinal. 
Iugoslavii prezintă prima gar
nitură, la fel și noi. Deci, test 
edificator. Sperăm să ur
măm linia ascendentă a e- 
voluțiilor din noiembrie-de- 
eembrie și să obținem un a-

Hristache NAUM

(Continuare in pag a 4-a)

GYORGY marko

cierile asupra talentului său 
făcute în perioada junioratului, 
coborînd sub 29 de minute pe 

Vladimir MORARU

contra au fost numeroase și 
ele au determinat, in ultimă 
instanță, aminarea an de an a 
primirii tenisului de masă in 
marea familie olimnică. In ul
tima vreme. insă. numărul 
mare de jucători — el se ci
frează in momentul de fată la

Emanual'FANTAMEANU

(Continuare în pag. 2—3)



în organizațiile sportive locale FEMININA ȘAH
UN STIL DE MUNCA MAI ANGAJANT,

MAI EFICIENT
CONCLUZIA ACTIVIȘTILOR SPORTIVI DIN CURTEA DE ARGEȘ

Sportul în Curtea de Argeș 
a crescut odată cu oras'il. cu 
marile întreprinderi ridicate 
aici. cu noile scoli construite. 
A crescut mult. în chin armo
nios. mai ales în ultimii ani. 
lucru evidențiat — recent — 
si cu prilejul adunării de dare 
de seamă si alegeri a 
liuluî orășenesc pentru 
tie fizică si sport.

Dintre numeroasele 
obținute In sportul de masă au 
fost amintite cele realizate in 
cadrul îndrăgitelor întreceri ale 
„Daciadei" (peste 18 000 de 
competitori), cele înregistrate 
la acțiunile de trecere a nor
melor complexului polisportiv 
„Sport si sănătate** (13 000 de 
participant!) la „Crosul tinere
tului" (în faza pe asociații au 
luat startul aproape 14 000 de 
tineri atleti). la Duminicile 
eulțural-snortive. la frumoase
le si tradiționalele Cune pe 
profesii, precum si 1ă alte am
ple acțiuni sportive care . nu 
cuprins mii si mii de tineri 
din întreprinderi, „grupa** com
pactă a elevilor. _ entuziastul 
corp al celor mai vîrstoici 
mereu amator de mișcare, de 
snnrt. de întreceri bine organi
zate. anunțate din vreme.

„Performanței** î s-a rezer
vat un capitol ceva mai mic. 
Era de așteptat, rezultatele în
registrate nefiind competitive 
nici pe plan național. La atle
tism. btinăoară. locurile frun
tașe obținute tn etapele pe Ju
deț. zonă, sau la finalele pe 
tară sînt încă departe de cele 
de nivel republican. Este ade
vărat. sînt în pregătire o se
rie de copii si iuniori mici ta-

Consi- 
educa-

succese

lentati. dar — deocamdată — 
după ce în urmă cu cîtiva ani 
orașul Curtea de Argeș I-a dat 
pe Gheorghe Lina, campion na
tional la lungime (7,98 m anul 
acesta în cadrul clubului Stea
ua) secțiile de atletism bat 
pasul pe loc. La fel cele de 
handbal, de 
retrogradăm, 
Văm“).

Tonul critic 
mă. al celor care au 
vîntul în cadrul 
mișcării sportive din 
Curtea de Argeș, a avut darul 
să evalueze corect realizările 
— cu mult tn creștere fată de 
anul trecut — să evidențieze 
neîmplinirile, să prezinte c si
tuație cit mai reală a muncii 
depuse. „Avem cadre sportive 
competente, entuziaste — s-a 
subliniat în conferință — dis
punem de un număr mare dc 
activiști voluntari. Va trebui să 
îmbunătățim stilul de muncă 
din cadrul asociațiilor sportive, 
să atragem mai mult — si în 
mod sistematic — masele de 
tineri, da oameni ai muncii. Ia 
activitatea de educație fizică 
și sport, să punem mai mult 
accent pe munca de educație în 
rîndu! sportivilor. Va trebui, 
totodată, ca factorii cu atribu
ții si răspundere in mișcarea 
sportivă din orașul nostru — 
in primul rind antrenorii, teh
nicienii, cei care răspund direct 
de pregătirea, de selecția viito
rilor performeri — să promo
veze un siil mai anga.iant de 
muncă, astfel ca si activitatea 
sportivă să fie la nivelul — 
mereu în creștere — al dez
voltării economice si sociale a 
orașului Curtea de Argeș**.

fotbal („nici nu 
nici nu promo-

al dării de sca- 
luat cu- 

Conferintei 
orașul

Runda a 5-a a finalei cam
pionatului național feminin de 
șah a programat o serie de în- 
tilniri interesante și aprig dis
putate. Continuîndu-și seria 
succeselor. Elisabeta Folihro- 
niade a învins-o pe Mariana 
Bădiei. După un start slab, 
Marina I'ogorevici revine, ob- 
ținînd a treia victorie în con
curs, de data aceasta la Mar
gareta Teodorescu. Prima par
tidă ciștigată o înscrie în acest 
turneu deținătoarea titlului, 
Dana Terescenco, care a între- 
cut-o pe Viorica Ionescu. în 
cea de a patra partidă decisă 
a reuniunii, Eleonora Gogâlca 
a ciștigat la Emilia Chiș. Re
zultatul de egalitate s-a înre
gistrat doar în două întîlniri : 
Gabriela Olteanu — Gertrude 
Baumstark și Ligia Jicman — 
Judita Kantor. S-a întrerupt 
partida Eugenia Ghindă — 
Margareta Mureșan cu avantaj 
de partea bucureștencei.

Din cauza numărului impar 
de concurente (15), unele jucă
toare au susținut mai puține 
întâlniri. Vom da, deci, clasa
mentul pe puncte cîștigate și 
pierdute pentru a avea o ima-

programează 
implicații în 
a elasamen

gine reală a situației din con
curs. Astfel :

Gertrude Baumstark, Elisa
beta Polihroniade 4—1, Marina 
Pogorevici. Viorica Ionescu 3— 
2, Eugenia Ghindă. Margareta 
Mureșan 2.5 — 1,5 (1), Eleono
ra Gogâtea 2,5 — 1,5, Margare
ta Teodorescu 2,5 — 2,5, Ligia 
Jicman, Judita Kantor 2—2, 
Gabriela Olteanu, Dana Teres
cenco 2—3, Emilia Chiș 1—3. 
Mariana Bădiei 1—4, Mariana 
Nechifor 0—4.

Și runda a 6-a 
eîteva partide cu 
partea superioară
tului. In centrul lor se situea
ză, firește. intîlnirea dintre 
marile rivale, fostele campioa 
ne de junioare ale țării. Ma
rina Pogorevici și Viorica Io 
neseu, Gertrude Baumstark o 
va întilni pe Margareta Teo
dorescu. iar Dana Terescenco 
pe Eugenia Ghindă. 
Polihroniade ar avea 
o partidă mai ușoară 
briela Olteanu. Dar, 
marcă pe bună dreptate spe
cialiștii prezenți la Băile Her- 
culane, nici o partidă nu este 
ușoară în acest turneu...

Se reia campionatul de polo

Elisabcla 
(aparent) 
cu Ga- 
cum re-

CURSA DINAMO - CRIȘUL
CONTINUĂ LA CLUJ-NAPOCA
Astăzi, la Cluj-Napoca, în- 

tr-o piscină care oferă condi
ții regulamentare de joc, se 
reiau întrecerile pasionantului 
campionat al celor mal bune 
echipe de polo din țară. Cele 
șase formația care alcătuiesc 
prima grupa valorică a Diviziei 
,,A“ se află în fața celui de al 
3-lea tur, ultimul din acest an, 
urmînd «a de duminică să ia 
o pauză de aproximativ_ două
luni pină la reluarea competi
ției.

FINIȘ IN TURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI ,A" DE POPICE

In fruntea clasamentului — 
echipa dinamoviștilor bucu- 
reșteni. neînvinsă în primele 
10 partide în care a totalizat 
19 puncte (din 20) și în imedia
ta sa apropiere — Crișul Ora
dea, singura care a izbutit să 
țină în șah, chiar la București, 
pe foștii campioni. Intîlnirea 
lor directă este programată joi 
după-amiaza, de la ora 17. în 
aceeași zi se va desfășura si 
jocul dintre Voința și Rapid, 
foarte important pentru cel de 
al 3-lea Inc 
Iată dealtfel, 
întrecerea :

Trei echipe — una în nord, 
la Baia Mare ; alta în sud. la 
București ; și cealaltă în est, 
la Buhuși — s-au aflat în edi
ția trecută în același „pluton 
al suferinței**, ele luptînd pînă 
la ultima otapă pentru a 
părăsi prima 
toate și-au luat măsuri 
dem eficiente — pentru a nu 
ajunge în situația ca „istoria 
să se repete**.

CON STRUCTORUL BA IA 
MARE. „Prin plecarea Ia 
București — ne spunea antre
norul loan Tegen — a două 
jucătoare de bază, Niculina 
Sasu și Elisabeta Ionescu, e- 
chipa a avut de suferit anul 
trecut, știindu-se cît este de 
greu ca „din mers** să comple
tezi niște goluri. Acum am fă
cut apel la eîteva tinere pe 
care le-am promovat in lot, 
Livia Pop, Eugenia Pop, Cera- 
sela Wainer și sperăm ca îm
preună cu jucătoarele cu ex
periență ele să facă din Con
structorul o echipă care. cel 
puțin, să nu se mai teamă 
de... retrogradare. Prin pregă
tirea fizică acumulată, 
rim ca 
cît mai 
ceea ce 
dar nu 
în privința jocului 
zis, am efectuat multe antre
namente cu echipe 
(juniori), care, 
mea, ne-au fost 
pionat vrem să

PROGRESUL 
Bucurestencele — 
te bine așa — nu 
se mai gîndesc la 
dar vor mult mai mult, 
structorul pentru jocuri al clu
bului Progresul. Petrișor Vasi- 
le, ne spunea : „Obiectivul 
nostru în acest sezon este cîș- 
tigarea uncia 
medalii ale 
face toate

nu
divizie. Acum

ere-

pentru aceasta, f 
astfel să-și rccape* 
suporterilor. Din 
junioare la clubul 
promovat dcocamd 
nere, pc care Ie 
eu încredere : Mii 
18 ani, și Maria M 
ani. După o perio 
mutări fizice Ia 
continua pregătiri 
proprie".

TEXTILA BUH 
dușul rece de la s! 
nului trecut, cînd 
de la retrogradare 
concursul de baraj 
tele de la Textila

INTIM INTEL

al clasamentului, 
de unde se reia

Cele mai bune echipe ale sezonului de 
Mureș (f), Gloria București, Rulmentul 
Baia Mare (m)

toamnă : Voința București, Voința Tg. 
Brașov, Electromureș Tg. Mureș și Aurul

urmă- 
echipa să se mențină 

mult în vîrf de formă, 
nu va fi foarte ușor, 
imposibil de realizat, 

propriu-

de băieți 
după opinia 

utile. In cam- 
jucăm bine". 

BUCUREȘTI. 
Si este foar- 
numai că nu 
retrogradare, 

In-

din cele trei 
întrecerii. Vom 

eforturile cerute

W"

A TREIA VICTOTIE A TINERILOR

a

Astăzi, de la ora 
sporturilor din Bi 
desfășura o întîlnir 
nală de gimnasti 
cu real interes de 
sport din orașul c 
Timpei : este vorb 
rea amicală de gi 
tistică dintre ecl 
Brașovia, din loca 
lectionata Clubului 
Iar din Kiustendil 
garia). centru put, 
nasticii artistice d 
nă- Gazdele vor 
altele, pe Mihacla 
eentă cîștigătoare 
de argint și bron 
natele balcanice c

MICII S
SALT

In campionatul Diviziei „A“ de 
popice zilele acestea s-ou disputat 
jocurile etapei a IX-a — ultima din 
turul competiției, și restanțele din 
etapa a Vlll-a.

In ultimele jocuri au avut loc cî- 
teva surprize, victorii ale unor echipe 
în deplasare, cum ou fost cele ole 
Voinței Galați la Laromet București 
și Gloria București la Olimpia Bucu
rești. O evoluție neașteptat de buna 
a avut în ultima etapa formația mas
culina Chimpex Constanța, care a 
dispus la un scor concludent (dife
rența de 87 de „bețe") de Carpați 
Sinaia, pe arena sindîanâ. Rezultatul 
ne surprinde, cu atît mai mult cu 
cît sextetul din Sinaia a avut în acest 
sezon douâ victorii în deplasare. 
Dar îatâ rezultatele etapei a IX-a :

FEMININ — seria Sud $ Petrolul 
Bâicoi — Gloria București 2294—2182 
p.d. • Laromet București — Voința 
Galați 2304—2331 • Metrom Brașov
— Olimpia București 2304—2242 • Ra
pid București — Dacia Ploiești 2493— 
2366 • Voința Ploiești — Voința Bucu
rești 2467—2430. Seria Nord : > Vo
ința Timișoara — Voința Oradea 
2456-2391, UT. Arad - C.S.M. Re
șița 2296—2319 • Constructorul Gherla

Mure. 2327-2419
Voința

— Electromureș Tg.
• Dermagant Tg. Mureș — 

Tg. Mureș 2176-2343 • Voința Odor- 
heiu Secuiesc — Hidromecanica Bra
șov 2439—2442. Meciuri restante : • 
Gloria București — Voința Ploiești 
2361—2236 • Voința București — Ra
pid București 2501—2372 • Voința
Oradea — Voința ~ •
2405-2291 • Voi 
Constructorul 
C.S.M. Reșița 
2427 - 2343.

MASCULIN - seria Sud • Rul
mentul Brașov — Constructorul Ga
lați 5097-4301 • Petrolul Bâicoi Cîm- 
pina — Laromet București 4969—4901 
• Carpați Sinaia — Chimpex Con
stanța 4778—4865 • Olimpia Bucu
rești — Gloria București 5024—5233. 
Seria Nord : * Voința Tg. Mureș
— Jiul Petri la 5053-4968 £ Construc
torul Tg. Mureș — Tehnoutilaj Odor- 
heiu Secuiesc 5086—5001 * Aurul
Baia Mare — Metalul Hunedoara 
5388—5068 • Electromureș Tg. Mureș
— Progresul Oradea 5169-5122 •
Olimpia Reșița — Chimica Tîmâveni 
4961—491'5. Meciuri restante : •
Chimpex Constanța — Petrolul Bâicoi 
Cîmpina 5076-4959 • Laromet Bucu-

' 1 Odorheiu Secuiesc 
.'oințe Tg. Mureș - 

Gherla 2316-2289 •
— Voința Timișoara

-reții — Rulmentul Brașov 4752—4979 
9 Chimico Tîmaveoi — Electromureș 
Tg. Mureș 5664—5586.

In clasamentele celor patru serii 
conduc : Voința București cu 14 p — 
seria Sud — femei. Voința Tg. Mu
reș cu 16 p — seria Nord — femei, 
Gloria București cu 16 p (20252 p.d.) 
pe locul secund Rulmentul Brașov 
16 p (20175 p.d.) — seria Sud — 
bărbați și Electromureș Tg. Mureș cu 
12 p (Aurul Baia Mare se află pe 
locul 3 cu 10 p și două jocuri res
tante) — seria Nord — bărbați.

Au mai rămas de jucat — In 
întrecerea masculină — trei par
tide, Olimpia Reșița — Aurul 
Baia Mare, Progresul Oradea — Au
rul (seria Nord) și Voința București 
— C.F.R. Constanța (seria Sud).

ATLETISMUL
(Urmare din pap l)

o sărbătoare a turismului bucureștean
(Urmare din pag. I)

căreia s-a depășit... suta de 
concurenți (azi aceștia vin cu 
miile la orientare turistică) și 
prima care a ridicat acest 
sport la înălțimea celorlalte, 
cunoscute si iubite în tara 
noastră. Un merit l-a avut, in 
toate aceste realizări, tovară
șul Dan Alexandru, „vetera
nul** turismului Ia noi. Sintem 
o asociație sportivă mică, avem 
doar 700 dc membri, dar la 
noi. turismul este pe primul 
plan în cadrul asociației 1

— Cei care au venit la săr
bătoarea asociației sportive 
„Ecranul** spunea tovarășul 
Mircea Mihăilescu. secretar al 
F.R.T.A. care a înmînat aso
ciației diDloma de onoare din 
partea C.N.E.F.S.. an venit să 
sărbătorească, de fapt, dezvol
tarea orientării turistice si tu
rismului de masă bucureștean.

Erau în sală veteranii aces
tui sport, concurenți si antre
nori. I-am întîlnit pe B. Ni- 
culescu și I. Damian, dintre cei

mai vechi concurenți, alături 
de alții mai noi ca Paula 
Chiurlea, C. Abălutei. C. An- 
gheluță. antrenori si tehnicieni 
ca : Dan Alexandru, Marian
Crăciunescu, Alexandru Sîrbu, 
Paul Simionescu. Dumitru Ian- 
cu. M. Reisenberg. Neculai Ig
nat. Măriuca Popescu, Kurt 
Henning, care a adus salutul 
Sibiului. Elena Oncioiu, din 
partea tîrgoviștenilor...

A doua zi. duminică. Ia Pă
durea Băneasa, s-a desfășurat, 
în organizarea asociației spor
tive „Ecranul**, un concurs ju
biliar de orientare turistică. 
S-au aliniat la start tineri și 
vîrstnici. elevi din școlile sec
torului 1 al Capitalei si oameni 
ai muncii din diferite 
prinderi... Pentru toți, 
concurs — ultimul din 
1981 — a constituit un 
de a se reîntîlni. tineri

tntre- 
acest 
anul 

prilej 
si 

vîrstnicl. pe potecile pădurii. în 
aer liber, sorbind cu putere 
din nesecatul izvor al sănătății, 
pe care turismul H oferă tutu
ror.

10 000 m la prima cursă inter
națională pe această distantă 
în care a fost depășit doar de 
una din revelațiile anului, so
vieticul Toomas Turb.

Ne-au bucurat și celelalte 
prezente pe podium (Ion Zam- 
lirachc la aruncarea discului. 
Liodor Pescaru — 20 km marș, 
Gheorghe Buruiană — mara
ton). chiar dacă performanțele 
lor nu reprezintă cifre de re
zonanță internațională. Ne-a 
bucurat si progresul lui Gheor
ghe Lina — 7,98 m la săritura 
în lungime, al doilea rezultat 
românesc din toate timpurile și 
cel mai bun al unui săritor 
român pe un stadion din țară 
—, pe care antrenorul său Ca
rol Corbu îl vede în viitorul 
sezon capabil de sărituri din
colo de 8 metri-..

... Dar nici unul dintre cei 
amintiți în rindurile de mai 
sus nu figurează pe lista celor 
mai buni 20 de performeri mon
diali pe 1981 în probele lor. 
Singurul atlet român care fi
gurează printre fruntașii mon
diali este veteranul discoboli
lor. Iosif Nagy (35 de ani și 
peste două decenii de carieră 
atletică), care ocupă, cu 66,30 
m (record național) locul 13 în 
bilanțul mondial și locul 8 în 
cel european

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dinamo
Crișul
Rapid
Voința 
Triumf 
Progresul

10 9 1 0 144— 
10 7 2 1 117— 
105 1 4
10 5 05
10 1 09
101 09

72 19
87 16
76 11
89 10

2
2

83—
85—
65—109
68—129

alIată și programul complet 
turneului. Miercuri, dc Ia ora 
16 : Rapid — Progresul, Dina
mo — Voința și Triumf — Cri
șul ; joi, de la ora 16 : Voința
— Rapid. Dinamo — Crișul și 
Progresul — Triumf ; vineri, 
dc la ora 16 : Vornța — Pro
gresul, Rapid — Crișul și Di
namo — Triumf ; simbătă, de 
la ora 16 : Crișul — Voința, 
Triumf — Rapid și Progresul
— D-'namo ; duminică, de Ia 
ora 9,30 : Progresul — Crișul. 
Voința — Triumf și Rapid — 
Dinamo.

HOCHEIȘTI CEHOSLOVACI
Selecționata de juniori la hochei 
Cehoslovaciei a învins, aseară

pe patinoarul ,,23 August" din Ca
pitală, reprezentativa de tineret 
a țării noastre cu scorul de 11—3 
(3—0. 4—1, 4—2). Manifested slă
biciuni în organizarea sistemului 
defensiv, greșind, din această 
cauză, în propria treime și ac- 
t.ionînd în atac fără vlagă și cu 
precădere, prin acțiuni indivi
duale, echipa noastră de ti
neret n-a putut să depășească 
tînăra dar viguroasa formație 
oaspete. Ca și în partidele pre
cedente, hoeheiștii cehoslovaci 
s-au impus printr-o superioritate 
în patinaj și în mînuirea pucu
lui, speculînd prompt frecventele 
inexactități tehnice ale echipei 
noastre. în plus, să notăm că 
s-au primit și goluri parabile, 
datorită comportării inegale a 
portarului Szigeti

Au mar^t : Hantak 3. Kucera 
2, Stas a, Blaha, Preisler, Eischer, 
Nitka, Smolka, respectiv Lămpi, 
Bineață și Mikloș. A arbitrat FI. 
Gubernu, aiut.at de I. Becze și 
M. Manolache.

Azi, de la ora 17. oaspeții vor 
juca cu echipa de juniori a ță
rii noastre. (C. A.).

ROMÂNESC IN ANUL 1981
Această realitate ne scutește 

de alte comentarii. Iar dacă 
absența de pe pistă a lui Ilie 
Fioroiu (bolnav de-a lungul 
întregului sezon, recordmanul 
tării la 5 000 și 10 000 m. și-a 
reluat de curînd antrenamen
tele ; sperăm să-1 revedem la 
fel de bun ca odinioară 1) ex
plică și absenta lui din clasa
mente, ne întrebăm unde sînt 
Horia Toboc, Adrian Proteasa 
sau Sorin Matei, pe care îi pu
team găsi pe listele mondiale 
din 1980 ? Toboc (45,87 pe 400 
m in 1979 și 49,64 pe 400 mg 
în 1980). atlet de mare talent, 
este... ultimul care iși dă sea
ma de marele său potențial- 
Lipsit de ambiție, el n-a fruc
tificat (și nu știm dacă mai 
are timp s-o facă) o înzestrare 
naturală pe care puțini dintre 
alergătorii noștri au avut-o. 
Situația lui Adrian Proteasa es
te similară, dar cei 22 de ani 
ai săi îi oferă încă posibilita
tea de a se gindi în primul 
rind la marea performanță. Ră- 
mînem Ia părerea că nu... 
cursele de bob sînt adevărata 
sa vocație sportivă I Sorin Ma
tei a fost multă vreme acciden
tat, iar vindecarea a întîrziat. 
Avem credința că Sorin (încă 
junior în 1982), exemplu de se
riozitate pentru colegii de pro
bă, va relua anul viitor pro
gresul întrerupt în acest se
zon.

Adăugind penuriei de valori, 
de „nume", slăbiciunile cronice 
din multe probe, ne putem da 
seama că, la această oră, 
atletismul nostru masculin nu 
pare pregătit să facă fată com
petiției continentale din vara 
viitoare. Se poate remedia ceva 
pînă la startul campionatelor 
europene ?

9 SUGESTII DE 
DARURI IN VI
TRINE
9 SUGESTII DE 

DARURI IN 
GAZINE

@ INTRAȚI 
ALEGEȚI

Magazinele 
medului de stat vă 
stau la dispoziție 

*• cu o mare diversi
tate de mărfuri, 
care, in funcție de 
preferințe, pot de
veni cadouri fru
moase, utile, pen
tru cei dragi.

Un concurs de 
musete, în cursul 
blicul a aplauda! 
scenă deschisă" 
tențioase executa! 
tinerii sportivi a 
se împletește cu 
fi fruntași la în 
sport. Constatare: 
fost prilejuită di 
competiției de s 
C.S.Ș. Lie. 2", gi 
zinul „23 August 
și la care au li 
dc la C.S.Ș. Triu 
2 București și C. 
zervat concurent 
anii 1971, 1972 ț 
an constituind < 
vîrstă), întrecer 
aptitudinile deos 
ra. dintre care 
Friedel (cu s 
bune : salt și j 
trambulinei grui 
și jumătate îi 
ionica Tudor - 
numai 6 ani I 
salturi : salt și 
te grupat, o j 
contra trambuli 
Daniela Lovi i 
jumătate înaint 
și jumătate co: 
precum și pe 
(cu o ținută ii 
ales la o juma! 
poi întins).

Desigur, au 
care s-au evid 
care sperăm s 
să scriem într- 
apropiat, 
revenim 
numelor 
lor care 
fruntașe
tă. Afirmarea ' 
în cea mai m 
antrenorii lor, 
găsească mijlo

așa i 
cit m 
și pe 
s-au 
în cc

LUNA DECEMBRIE

w

LUNA CAL
LUNA BUCURIILOR PENTRU CEI



„A“ la handbal feminin I Divizionarele

fiii SA NU SE MAI REPETE" I la
1"„■

jumătate de drum.
DIVIZIA „A‘‘ SUB LUPA

etele dorind 
le încrederea 
pepiniera dc 

nostru, am 
ată două ti- 

vom folosi 
ela Navrca, 
lanolache, 16 
adă de acu- 
munte, 
le in

vom 
sala

După 
sezo-

UȘI. 
ărșitul
s-au salvat 
trecînd prin 
, handbalis- 
au devenit

precaute : „Singura saluție
care oferă garanții este crește
rea <le jucătoare din 
proprie — ne-a spus 
Sbîrcea. secretarul 
sportive. Antrenorul 
echipei. Constantin Teodorescu, 
cel care a format-o pe Elena 
Ciubotaru, speră ca alte două 
eleve ale sale, foarte tinere, 
Angela Suștac și Daniela Cre
ții (selecționate si în Iotul na
tional de junioare — n.n.) să 
facă fată cerințelor unei echi
pe de Divizia „A". Există, 
deci, dorința să se evite situa
ția dificilă dc anul trecui".

ion GAVRILESCU

pcpinicra 
Gheorghe 
asociației 

secund al

.SAțlONAlĂ UE GIMMSIIH ARTISTICĂ

I
î

I
i
I k

I
I
I

CAMPIOANA SI
REPREZENTANTA

ÎNDATORIRILE El DE SINGURĂ
RĂMASĂ ÎN CUPELE EUROPENE

STATISHCH

14, în Sala 
așov se va 
e internațio- 
?ă așteptată 
iubitorii de 

3 la poalele 
de întîlni- 

tinastică ar
pele C.S.Ș. 
tate, și se- 
sportiv șco- 
(R. P. “ 
nic al 
i tara 
linia.
Tănase, re- 

medaliilor 
la campio- 
la Belgrad,

Ioana Tatu.

Bul- 
gim- 
veci- 
între

Oana Stăncscu
Carmen și Mihaela Savu.★

în organizarea C.S.Ș. Bra- 
șovia, recent s-a disputat pri
ma ediție a „Cupei Carpați" la 
gimnastică sportivă masculină, 
rezervată sportivilor de cate
goria a IV-a. cu participarea a 
7 echipe. Iată primele clasate: 
echipe — C.S.Ș. Brașovia 276.55 

Dinamo București 
C.S.S. Bistrița 265.70 
Arad 265,20 p. La in- 

Karoly Schupkegel 
. . Ni- 

BraȘovia) 
Cătănoiu

p, C-S.S. 
269,25 p, 
p. C.S.Ș. 
dividual : 
(C.S-Ș. Brașovia) 56,15 p. 
cușor Pâscu (C.S.Ș. 
56,05 p. Adrian 
(C.S.S. Dinamo) 55,50 p.

'upa C. S. Ș. Lie. 2“

I 
I

I
I

I

I
I
I

.RITORI AU FĂCUT I 
RI DE SENIORI!

fru- 
pu- 
„la

rară 
ruia 
îseori, 
urile pre- 
de foarte 
ror talent 
>iția de a 
ură și în 
iasta ne-a 
sfășurarea 
ri „Cupa 
;ă de ba- 

Capitală 
irte copii 
!.S.Ș, Lie. 
ibiu. Re- 
ăscuți în 
: (fiecare 
gorie de 

reliefat, 
aleuund*- 
n pe S. 

foarte 
e contra 
iblu salt 
grupat), 

•îrstă de 
ai bune 
e înain- 

de salt 
echer), 

salt și 
ter. salt 

echer), 
efănoaie 

mai 
îna-

sigura progresul pe măsura ta
lentului, evitindu-se plafona
rea unora, așa cum s-a petre
cut cu alte elemente considera
te (cu ani in urmă) ca avînd 
mari perspective.

Trofeul a fost cucerit de e- 
chipa C.S.Ș. Triumf 
p), urmată de C.S.Ș. 
(3487,55 p) și C.S.Ș. 
București (2885,80 p). <
torii probelor : CAT.
BĂIEȚI : S. Friedel (C.S.Ș. Si
biu) la 
formă ;
(C.S.Ș. 
probe ;
B. Cibu (C.S.Ș. Sibiu) la 1 nt 
A. Felea (C.S.Ș. Sibiu) la 3 m ; 
FETE : Gina Ștefănoaic (C.S.Ș. 
Triumf) la ambele probe : 
GAT. 1973 — BĂIEȚI: 1. Iler- 
las (C.S.Ș. Lie. 2) la „1 m“ și 
„3 m“ ; FETE : Ionica Tudor 
(C.S.Ș. Lie. 2) la ambele probe. 
Regretabil este faptul că C. S. 
Progresul a fost reprezentat de 
o singură concurentă. Unde 
sînt ceilalți copii despre care 
se presupune că sînt pregătiți 
de antrenorii de la Progresul ? 
(D. STĂNCULESCU).

(3757,95
Sibiu 

Lie. 2 
Cîștigă- 
1971 —

„1 m“, „3 m“ și plat- 
FETE : Daniela Lovi 

Lie. 2) la toate cele trei 
CAT. 1972 — BĂIEȚI :

1, 
alt

copii 
despre 

prilejul 
cit mai 
•im să 

asupra 
lor ce- 
> locuri 
aminti- 
e. însă, 
iră de 
jude să 
a le a-

Iți

I
I

I

l

Campioana, din nou candida
tă la titlu. Meritată ..recidivă" 
pentru o echipă în stare să a- 
dune la un meci al său 50 000 
de spectatori.

Receptivi la emoționanta do
vadă de atașament a suporte
rilor lor, jucătorii Universității 
Craiova au răsplătit, și în toam
na aceasta, „tribunele" printr-o 
comportare pe măsura „cărții 
de vizită", bogată în succese 
interne și internaționale. Și, ca 
o mărturie a maturității atinsă 
de formația lider stă și tra
seul ei. de la start la etapa cu 

în linii mari ; 
poziția a 2-a, 
de întrecere — 
momentul con- 
restanțe. aceea

r.r. 17. Iată-1, 
niciodată sub 
apoi. în final 
mai precis din 
sumarii primei 
cu „Poli" în fieful acesteia — 
ocupanta locului 1.

Un loc acontat prin valoare, 
o valoare argumentată. in 
principal, prin :

1. media notelor (7,04) obți
nută la sfîrșitul turului (Uni
versitatea Craiova este singu
ra între cele 18 care a trecut 
ștacheta ridicată la media 7) ;

2. victoria obținută la Craio
va cu principala contracandi
dată la supremație, Dinamo 
București, pe care a întrecut-o 
în condiții de inferioritate nu
merică.

Comnarind, pe posturi, jucă
torii Universității Craiova cu 
cei ai „urmăritoarelor", vom 
vedea că ea posedă inconteșta-

J. UNIVERSITATEA CRAIOVA 17 12 1 4 35-11 25

15-17 ; cel

© Puncte cîștigate în deplasare s 7 (cite 2 cu A.S.A. Tg. Mureș, Po
litehnica Timișoara și F.C. Argeș, unul cu F.C. Constanța) ; nu a pier
dut nici un punct pe teren propriu.
• Cel mai bun loc ocupat : 1 — între etapele 2—5 și 

mai slab loc : 2 — prima etapa și între etapele 6—14.
• Golgeterii echipei : Câmâtaru 8 goluri, Cîrțu și Bălăci - cite

7, Geolgău și irimescu — cite 3, Crișan 2, Negrilă,. Ungureanu și Bel
deanu — cite 1, Bîtea (U.T.A.) și Soșu (S.C. Bacău) — autogoluri.

© Jucători folosiți î 18. Negrilă, Tilihoi și Ștefănescu — cite 17 me
ciuri Bălăci și Țicleanu — cite 16 ; Ungureanu, Donose, Cîrțu și 
Geolgău - cite 15 ; Câmâtaru șl Irimescu — cite 14 ; Lung 12 ; Bel- 

cîte 5 ; Ciupitu 2,

Primii jucători pe baia notelor î 1. Ștefănescu 7,56, 2. Bălăci 
3—4. Câmâtaru și Geolgău 7,28, 5. Țicleanu 7,12, 6. Ungureanu

Media notelor echipei : 7,04 (7,21 acasă - 6,87 în deplasare). 
Cartonașe roșii : Tilihoi (etapa a 8-a), Beldeanu (etapa a 13-a) 

și Donose (etapa a 17-a).
• Cartonașe galbene : 10 (5 jucători). Cele mai tnulte : Negrilă și 

Tilihoi - cite 3.
© A beneficiat de 4 lovituri de la 1t m, toate transformate (Bălăci 

3, Irimescu 1). A fost sancționată cu un penalty, transformat.
© A expediat 262 de șuturi (T77 acasă, 85 în deplasare), dintre 

(102 acasă, 41 în deplasare).

— tne ij , vumaiaru și irimescu — ci 
deanu și Crișan — cita 11 ; Botdicl și Purima 
A. Popescu 1.

e ----- -
7.43.
7,10.
•

• A expediat 262 de 
care 143 pe spațiul porții

tîmplător primii jucători 
za notelor, Ștefănescu, 
Cămătar u, Geolgău, 
și Ungureanu, au fost sau au 
rămas componenți ai echipei 
naționale. De ne-am opri, din
tre toți, doar asupra lui Bălăci 
și Ștefănescu și tot ar fi eloc
vent în ceea ce ne-am pro
pus să demonstrăm, primii doi 
laureați ai ziarului nostru pe 
anul 1981 fiind. totodată, și

pe ba- 
Balaci, 

Tielean u

I
Foto : Dragoș NEAGU

Emofii îndreptățite pentru portar, oricare ar fi el, la loviturile 
libere executate de Bălăci

I
I
I
I

bil. mai multe VALORI INDI
VIDUALE decît celelalte pre
tendente la titlu (și compara
ția se poate extinde dincolo de 
..unsprezecele" de bază, la în
tregul lot ; element extrem de 
important într-o competiție de 
durată în care, vrînd-nevrînd, 
se apelează și la rezerve), au
tentificate de tot felul de an
chete și clasamente. Si nu în-

conducătorii 
chipe — pe 
GENIZATĂ _______ ______
secință, bine ARTICULATĂ în 
SPAȚIUL DE JOC. întrunind 
atîtca atuuri. orientarea spre 
un joc colectiv, constructiv 
(este interesant și instructiv de 
observat cum — prin grija lui 
Oblemenco și Oțet — valorile 
campionilor, chiar și Bălăci,

de joc ai unei e- 
deasupra — OMO- 
în timp și. în con-

TENISUL DE MASA ROMANESC ARE POSIBILITATEA
(Urmare din pag. 1)

pre- 
fe- 

i re- 
te- 
s-a 

este 
ca
de

peste 30 de milioane —, ; 
cum si existența a 126 de 
derații naționale a impus o 
vizuire a opiniilor privind 
nisul de masă. In plus, 
dovedit, această disciplină 
accesibilă, spectaculoasă, 
pabilă să aducă 
„culoare" în programul 
piadelor.

— Ce credeți că va 
nou tenisul de masă în 
oTimnică și ce va oferi, 
rîndul ei, aceasta din 
tenisului de masă ?

— Este dificil de răspuns 
deocamdată in ce măsură spor
tul nostru preferat va oferi 
noutăți deosebite, dar cu sigu
ranță intrarea sa in arena o- 
limpică marchează un moment 
hotărîtor, consfințind o recu
noaștere universală. Cred că 
prezi s'a tenisului de masă în 
programul Jocurilor Olim
pice se va reflecta cu deose
bire in dezvoltarea acestei dis
cipline. cunoscut fiind faptul 
că pretutindeni sporturile olim
pice se 
deosebit 
lalte.

— Ce 
doptate 
neelor de tenis de masă ?

— Problemele sînt foarte di
ficile. pentru că trebuie avut 
in vedere și faptul că tenisul 
de masă are numeroase com
petiții internaționale de anver-

un plus
Olim-

aduce 
lumea 

la 
urmă

bucură de un sprijin 
în comparație cu cele-

modalități au fost a- 
pentru disputarea tur-

gură, care solicită virfuri de 
formă in multe perioade ale 
anului, ceea ce se va repercuta 
și asupra jocului propriu-zis. 
Deocamdată programul olim
pic nu este stabilit exact in 
ceea ce privește numărul de 
zile și sistemul de desfășura
re. S-a ajuns doar la hotărirea 
de a se disputa numai probele 
de simplu, deși, după opinia 
mea, cele de echipe ar fi mult 
mai edificatoare in privința 
valorii reprezentativelor res
pective, al tenisului de masă 
dintr-o țară sau alta. Evident, 
trebuie să se țină seama de 
programul și așa încărcat 
Olimpiadelor, de extensia in 
timp pe care o poate atinge 
în cadrul unui turneu de tenis 
de masă. Regulamentul, sper 
că va fi similar cu cel al cărn

ii 
se

ol

pionatelor mondiale, dar 
în cazul acesta rămâne să 
definitiveze amănuntele.

— Cu siguranță, includerea 
tenisului de masă în programul 
Jocurilor Olimpice a determi
nat federația noastră să adopte 
o serie de măsuri, un plan de 
perspectivă pentru abordarea 
la un nivel superior a între
cerilor din 1988. Ce ne puteți 
spune în acest sens 7

— Cum afirmam, includerea 
în programul Jocurilor Olim
pice a tenisului de masă se 
reflectă și in sprijinul primit 
de către federațiile naționale, 
in propaganda sporită care se 
face acestui sport. Aceasta se 
referă și la poziția tenisului de

masă din tara noastră în ie
rarhia generală a sporturilor. 
Antrenorii se simt mult mai 
mobilizați, dornici să se ocupe 
cu exigență sporită de selecția 
ji formarea noilor generații, 
de crearea unor condiții op
time pentru ca actualele ta
lente — ți sint citeva talente 
dătătoare de speranțe — să 
urce cu hotărire treptele ma
rii performanțe. De asemenea, 
sportivii abordează de pe alt 
plan întregul proces 
tiv, simțindu-se și

instruc- 
ei mai 

angajați în dezvoltarea acestui 
sport. In ceea ce ne privește, 
finind seama de faptul că 
data promovării acestui sport 
în arena olimpică nu putea in- 
tîrzia, de doi ani am constituit 
un lot de perspectivă cu un 
plan de acțiuni de pregătire și 
competiționale judicios întoc
mit. Va trebui să-l urmărim 
cu mai multă exigență, să-i 
acordăm întreaga grijă, să a- 
vem permanent în vedere 
creșterea calitativă a per
formanțelor. Rezultatele , ob
ținute in acest sezon ne fac 
să privim cu încredere viito
rul, mai ales în ceea ce pri
vește tenisul de masă feminin. 

Ne bucură, așadar, primirea 
tenisului de masă in rîndul 
sporturilor olimpice, cu con
vingerea că aceasta va duce la 
dezvoltarea continuă a aces
tei discipline care ne-a adus 
constant mari satisfacții în a- 
rena competițională mondială 
și europeană.

adulatul „tribunelor", cel care 
pentru ele mai recurge, uneori, 
la „numere personale", se 
supun preceptelor fotbaluluira- 
sociație), ofensiv ne apare ca 
un lucru firesc ; per ansamblu 
— o OFENSIVA DE CALITA
TE, bine dirijată, in profunzi
me. si intr-un tempo iuțit la 
finalizai e (așa cum scrie astăzi 
la carte), fapt ilustrat și de 
numărul șuturilor expediate pe 
șpațiul porții : 143, o altă ci
fră record, în prima parte a 
campionatului, trecută în drep
tul formației campioane. Ne-a 
interesat, firește, să extrager* 
din acest bilanț al suturilor cu 
adresă suma celor rezultate din 
totalul meciurilor disputate în 
deplasare. Iat-o : 41.

Este, de bună seamă, o cifră 
mult prea mică. raportată Ia 
general, și ea explică jocul, 
uneori, prea economicos pres
tat de Universitatea Craiova în 
deplasare, motiv pentru care și 
realizările ei intr-un asemenea 
clasament sint inferioare celor 
obținute in anii precedenți. Ca, 
dealtfel, și cele înregistrate în 
cupele europene : 3—0 — acasă 
și 0—2 afară, cu Olympiakos 
Pireu ; 4—1 — acasă și 0—1 — 
afară, cu B.K. Copenhaga- Sînt 
rezultate, in contrast evident, 
determinate mai puțin de o 
stare de oboseală (motivație 
valabilă în campionatul intern 
în perioadele cu două jocuri pe 
săptămînă) și mai mult de a- 
cel joc incomplet ■— fără pre
ssing, marcaj, demarcaj —. uni
lateral (cu accent pe defensivă, 
vizînd mai mult comodul egal) 
adoptat, din păcate, în toamnă, 
Si de... formația campioană. Cu 
„parțialele" cunoscute și amin
tite mai sus, atît de departe de 
cele obținute, cu numai doi ani 
în urmă, pe terenurile lui 
Leeds United si Borussiei Mon- 
chengladbach, acolo unde sco
rul final, influențat de arbitra
jul părtinitor, n-a putut răs
plăti prestația remarcabilă, cu
rajoasă a Universității Craiova.

Recent, la Zurich, sorții i-au 
adus campioanei 
nouă și puternică echipă din 
R. F. Germania, 
Miinehen. Ca întotdeauna 
datele sferturilor de finală în 
C.C.E., respectiv în prima ju
mătate a lunii martie, repre
zentanta unui fotbal care nu-și 
întrerupe activitatea competi- 
țională pe timpul iernii se pre
zintă la jocuri bine pusă la 
punct. Conducerile secției și 
clubului vor putea reduce, in 
mare măsură, acest inconvenient 
obiectiv, aslgurînd craiovenilor, 
în inter-sezon, un program a- 
decvat de pregătire și jocuri.

Gheorghe NICOLAESCU

Continuăm să vă prezentăm 
principalele aspecte de ordin sta
tistic desprinse din desfășurarea 
turului Diviziei „A** :

© in c61e 17 etape s-au marcat 
38o de goluri (234 gazdele — 92 
oaspeții), rezultînd o medie de 
2,52 goluri pe partidă. Cea mai 
productiva etapă a fost a 7-a cu 
29 de goluri, ia polul opus situ- 
indu-se runda a 13-a cu numai 
14 goluri.

© Fină in prezent, în cadrul 
Diviziei ,,A“, începind cu ediția 
1932—33, s-au disputat 8 456 de 
meciuri și s-au marcat 25 309 go
luri. Reamintim că autorul golu
lui cu nr. 25 000 a fost arădeanul 
Vaczi.
• Iată jucătorii care au reușit 

să înscrie golurile cu numere de 
jalon ale actualei ediții : Dragnea 
(nr. 1), Soșu (nr. 100), Fanici (nr. 
200) și Bălăci (nr. 390).

© în actualul tur am consem
nat înscrierea a 6. autogoluri 
Bîtea pentru Universitatea Cra
iova (etapa a 3-a), Cărpuci pen
tru Corvinul (etapa a 7-a), Nicșa 
pentru F.C.M. Brașov (etapa a 10-a). 
Soșu pentru Universitatea Cra
iova (etapa a 11-a), Pană pentru 
Chimia (etapa a 15-a) și Man- 
teanu U pentru A.S.A. Tg. Mureș 
(etapa a 17-a).

© Pe lista marcatorilor, după 
17 etape, figurează 139 de jucă
tori. Cei mai rnulți : Corvinul 11, 
iar cei mai puțini : Steaua, Jiul 
și „U“ Cluj-Napoca — cile 5.

© Clasamentul golgeterilor 
deplasare îi are în frunte 
— cu 5 golui i, urmat de 
tin și Șoiman — cîte 4, 
Coraș — cîte 3 etc.

© Dintre cei 139 de 
doar 4 au izbutit să înscrie 3 ‘ go
luri într-un meci : Buduru (etapa 
a 5-a), Augustin și Văetuș (eta
pa a 6-a) și Lordănescu (etapa a 
16-a).

© Din cele 153 de partide ale 
turului, 108 au revenit gazdelor, 
35 s-au încheiat la egalitate, iar 
în 10 victoria a. fost de partea 
oaspeților. Deci scorul disputei 
„gazde-oaspeți** este de 251—55. 
Cele mai multe puncte obținute 
de oaspeți : 7 (2 Victorii și 3 c- 
galuri) în prima etapă și 6 puncte 
în etapele a 6-a și a 9-a.

© Cele 13 divizionare ,,A“ au 
utilizat 377 de jucători (in reali
tate 375, deoarece Cățoi și Fîșic 
au evoluat Ia cîte 2 echipe, pri
mul la Sportul studențesc și F.C- 
Olt, al doilea la S.C. Bacău și 
Steaua), cei mai mulți au rulat 
Jiul 26 și Progresuî-Vulcan 25, 
iar cei mai puțini Universitatea 
Craiova ; 18.

© Din cei 
„A“ doar 13 
efectiv toate 
ale turului. 
M. Marian,. 
Gingu, Cincă, Panache, Gh. Ște
fan, i. Mureșan (..U“ Cluj-Na
poca), Voinea, Ducadam și Kukla.

© Vă prezentăm pe cei 8 jucă
tori care abia împreună au izbu
tit să totalizeze aproape... o re
priză (mai exact 36 de minute) : 
Păuna (Steaua) 9 minute, Mateuț 
(Corvinul) și Covaci (A.S.A.) — 
cîte 6, Dragoș (Jiul) 5, Takacs 
(U.T.A.) 4, Nica (Chimia) 3, Mo
vilă (S.C. Bacău) 2, Tîrnoveanu 
(Corvinul) 1.

1n 
pe Orac 
Augus- 
Tevi și

jucători

375 de divizionari 
au reușit să joace 

cele 1330 de minute 
lată-i : ștefănescu. 

Cazan, Bogdan, Soșu,

ȘTIRI... ȘTIRI...
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

a fost, duminica trecută, invitată 
In comuna Livezile din 
țul Mehedinți. Aici, 
oana țării a susținut

noastre o

pe Bayern 
la

jude- 
campi- 

____ x___  _ _______ ultimul 
meci amical al sezonului, în com
pania formației județene Unirea 
Livezile. Peste 3 000 de spectatori 
au asistat la o frumoasă demon
strație de fotbal cu multe goluri 
spectaculoase. Studenții craioveni 
au cîștigat jocul cu scorul de
5—3, golurile lor fiind înscrise de 
Irimescu (2), Cîrțu, Bălăci și
Crișan. Universitatea a folosit 
formația : Boldici — Purima, Ti
lihoi, Ciupitu, I. Popescu — Bă
lăci, Beldeanu, Ack Popescu —*
Crișan, Cîrțu, Irimescu. (C. CÎN- 
TAR — coresp.).
• NARCIS COMAN S-A RE

TRAS DIN ACTIVITATEA FOT
BALISTICA. La sfîrșitul săptămî- 
nii trecute divizionara ,,C“ F.C.M. 
Giurgiu a organizat un meci de 
retragere din" activitatea fotbalis
tică pentru fostul portar interna
țional Narcis Coman. Peste 5 000 
de giurgiuveni au asistat astfel 
la meciul cu divizionara „B“ 
Rapid București. Un meci înche
iat fără goluri și în care doi 
foști mari portari au stat față în 
față : Narcis Coman — la F.C.M. 
Giurgiu, Răducanu — la Rapid. 
(Tr. BARBALATA — coresp.).

Dt STAI loto PPOMHPODI IWOIWEAZA
MARI CÎȘTIGURI PERMANENTE!

constituie niciCu toate că nu 
pe departe un record în materie 
de mari cîștiguri, prima tragere 
Loto din această lună ilustrează 
totuși. In mod destul de convin
gător, valoarea și frecvența suc
ceselor la acest sistem de joc : 
la categoria I, Paraschiv T. Ion 
din corn. Pietroșani, jud. Pra
hova și Katona Adalbert din A- 
rad au obținut CITE UN AUTO
TURISM „Dacia 1300“ po ——- 
achitate 25% ; la categoria a n-a 
s-au atribuit PATRU CÎȘTIGURI 
A CITE 23.743 LEj FIECARE pe 
bilete achitate, de asemenea, în 
cotă de 25“iar valoarea unitară 
a cîștigurilor de categoria a IlI-a 
a fost de 7.753 lei. La tragerea de 
vineri, 18 decembrie 1981, puteți 
obține și dv. succese asemănă
toare sau chiar mai mari, bine
înțeles cu condiția de a parti
cipa. Astăzi și mline sint ultimele 
zile pentru procurarea biletelor 1

bilete

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 16 decembrie 1981, se 
televizează in direct începînd de 
la ora 17.05.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 DECEM
BRIE 1981. Categoria 1 : 1 va
riantă 100% — autoturism DACIA 
1300 și 1 variantă 25% a 17.500 lei 
— 13 rezultate ; Categoria 2 : 2 
variante 100% a 50.000 Ici și 17 
variante 25% a 12.500 lei — 12 
rezultate • Categoria 3 : 20 va
riante 100% a 8.743 tei și 130 va
riante 25% a 2.186 lei — 11 rezul
tate.

REPORT CATEGORIA 1 î 178.432 
lei ; REPORT CATEGORIA 2 $ 
8.619 lei.

Autoturismul DACIA 1300 de la 
categoria 1 jucat 100% a fost ob
ținut dc IONEL GHILEA din 
București, iar cîștigurile de 
50.000 lei de la categoria 2 jucate 
100% au revenit participanțiîor 
GHEORGHE BULIGA din corn. 
Tomnatic, jud. Timiș și DUMI
TRU PARASCHIV din București,



AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE

BALCANIADEI DE BOX (juniori)
GALAȚI, 15 (prin telefon). 

Spectatorii localnici și-au ară
tat din nou dragostea oentru 
sportul cu mănuși. Marti seara, 
la gala inaugurală a campiona
telor balcanice pentru juniori, 
Sala sporturilor din marele 
nostru port dunărean a fost 
aproape plină.

După obișnuita festivitate de 
deschidere, a înceout prima 
reuniune in care s-au disputat 
trei meciuri amicale si cinci 
.oficiale. La ediția de la Galați 
a competiției 
prezenți boxeri 
(12 participant!). 
Iugoslavia (8), 
pâ completă)

Prima
onus, 
că
Kadri
Kolev. _ 
depășit vitalitatea adversarului 
prin precizia loviturilor șale 
expediate de la distantă si a 
cîștigat la puncte. în semifi
nale. el îl va întilni oe Ionel 
Tănasă.

La categoria cocos, tî nărui 
nostru reprezentant Dorel Jianu 
a avut de susținui o partidă 
dificilă în fata bulgarului Di
mitri Eakardjev, boxer înalt

balcanice sînt 
din Bulgaria 

Grecia (6), 
România (ochi
și Turcia (10). 

partidă oficială i-a 
_ în cadrul categoriei mus- 
oe bulgarul Goliți Kolev și 

Bajrami (Iugoslavia), 
boxer înalt, tehnic, a

„CUPA EUROPEI *
LA ÎNOT

La Barnet (Anglia) s-au des
fășurat întrecerile „Cupei Eu
ropei" la înot. Iată ci leva re
zultate : 100 m spate (f) : Kris
tin Otîo (R.D.G.) 63.19 : 200 m 
spate (f) : Larisa Gorceakova 
(U.R.S.S.) 2:13,82 ; 100 m liber 
(f) : Birgit Meinecke (R.D.G.) 
55,88 : 100 m fluture (m) : M. 
Gross (R.F.G.) 
soațe (m) : 
(U.R.S.S.) 
(m) : A. 
64,13 ; 200
Krasi uk 
400 m și 
Salnikov i 
14:44.09 — 
formante mondiale în bazin de 
25 m. Competiția a fost cîsii- 
gată de echipele U.R.S.S. la 
masculin si R. D. Germana la 
feminin

55,64 ;
VI.

55.37 ; 100
Moorhouse 

• m liber
(U.R.S.S.) 
1500 m 

(U.R.S.S.) 
cele mai

100 m
Șemetov 
m bias 
(Ang’ia) 

(m) : S.
1:50 88 : 

liber ; VI 
3:1510 și 
bune per-

care a lov.c mai 
distantă și a obți- 
prin unanimitatea

Borislav Blagoev

si puternic, 
mult de la 
nut victoria 
arbitrilor.

La pană,
(Bulgaria) — net superior boxe
rului turc Odagian Yuksel — 
s-a calificat în semifinale.

Meci dramatic la categoria 
semiusoară. între Ionel Lupu 
și Aktaș Emin (Turcia). Depă
șit în primul rund si avertizat 
în cel de-al II-lea, boxerul ro
mân a atacat dezlănțuit, tri- 
mitîndu-i lui Emin numeroase 
lovituri. în ultima repriză. I. 
Lupu a aplicat aceeași tactică. 
silindu-1 pe sportivul turc să 
asculte si numărătoarea rbi- 
trului. Pentru acest final mai 
bun, I. Luou a primit decizia.

în ultima partidă oficială, la 
categoria ușoară, Temir Yursel 
(Turcia) l-a depășit la puncte 
pe Panaiotis Kiriakidis (Grecia).

Miercuri si joi au loc reuniu
nile semifinale.

Pau! lOyAN

n
SPORTUL ÎN SLUJBA PĂCII"

Zilele trecute s-a încheiat 
cea de a 5-a ediție a Confe
rinței sportive europene, for 
consultativ al organizațiilor 
sportive guvernamentale și 
neguvernamentale de pe conti
nent- La lucrările Conferinței, 
desfășurate la Varșovia, au par
ticipat reprezentanți ai unor 
organisme sportive din 25 de 
tari europene, printre care și 
delegați ai Consiliului Național 
pentru Educație Fizică si 
Sport din Republica Socialista 
România. Ca invitați de onoa
re. au fost prezenți și au 
luat cuvîntul : Juan Antonio 
Samaranch, președintele Comi
tetului Internațional Olimpic, 
Thomas Keller, președintele A- 
dunării generale a Federațiilor 
sportive internaționale. Lamine 
Ba. secretar general al Consi
liului Suprem Sportiv al Afri
cii. și Adrien Van den Eede, 
secretar general al Asociației 
Comitetelor naționale olimpice 
europene.

deviza „Sportul 
promovare a în- 

Conferința

CAMPIONATUL BALCANIC DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare clin pap I)

vans moral înaintea campiona
tului mondial. Echipa noas
tră s-a pregătit sîrguincios. ea 
fiind grevată doar de ușoara 
accidentare a lui Radu Voina 
și Iosif Boros, sportivi care se 
află sub îngrijirea dr. Con
stantin Șerpe și care — spe
răm — vor fi recuperați pină 
la partidele decisive ale acestei 
competiții. Dorim, de ase
menea. să practicăm un joc pe 
cit de spectaculos pe alit de 
eficient, să marcăm un progres 
evident in ambele faze, atac și 
apărare. Este o dorință comu
nă, a sportivilor și a noastră* 
a tehnicienilor".

Dacă pentru antrenorul Las- 
căr Pană meciul derby este cel 
cu Iugoslavia — opinie ia cate 
subscriem ;. socotim, totuși, 
că și întîlnirea cu formația 
Bulgariei va solicita „7“-le nos
tru intr-o măsură foarte mare 
Deci, atenție !

Al ni-lea Campionat Balca
nic do handbal masculin, care 
cuprinde 5 reuniuni (13—20 de-

cembrie), ne va edifica și a- 
supra evoluției handbalului din 
Grecia și Turcia, țări pentru 
care această întilnire anuală 
este principalul test, și va pri
lejui spectatorilor băimăreni — 
în fiecare după-amiază 
de atracție, 
dirză a unora 
toare, fie prin 
altora.

Să reamintim 
ediții au fost 
prezentativa Iugoslaviei (Iugo
slavia 1979, Bulgaria 1980) și 
că aceasta este prima ediție în 
care formația noastră se pre
zintă cu o garnitură comoletă, 
deci cu toți titularii. Meciurile 
selecționatei A vor fi arbitrate 
de o brigadă din Ungaria, iar 
celelalte do „cavaleri ai fluie
rului" di a România.

gale 
fie prin disputa 

dintre competi- 
nivelul inalt al

că primele două 
ciștigate de re-

NASTASE Șl SEGĂRCEANU
ÎNVINGĂTORI

Ținută sub 
ca, factor de 
telcgerii reciproce' . 
a avut patru teme de dezba
tere :-1. Formarea atitudinilor 
tineretului prin sport $1 pentru 
sport (raportor principal M.
Renke — Polonia) : 2. Schim
burile sportive internaționale
ca factori de educare a tinerei 
generații pentru crearea unei 
atmosfere prietenești de coope
rare intre popoare (S. P. Pa
vlov — U.R-S.S.) ; 3. Organi
zarea manifestărilor sportive — 
funcția lor motivatională și e- 
ducativă (F. Imesch — Elve
ția) ; 4. Rolul Conferinței spor
tive europene și colaborarea sa 
cu organizațiile și instituțiile 
sportive internaționale — după 
Congresul olimpic 1981 (J. Co- 
ghlan — M. Britanie).

Delegația română a participat 
activ la dezbateri, militind cu 
consecvență — în lumina prin
cipiilor de politică externă a 
statului nostru — pentru recu
noașterea sportului ca mijloc 
de promovare a înțelegerii in
ternaționale. a prieteniei si 
păcii între popoare.

Intervenția' prof,
Șiclovan, 
C.N.E.F.S.. 
fost foarte 
caracterul ei științific și pentru 
originalitatea propunerilor, prin
tre care cele vizînd integrarea 
sportivilor fruntași, cu perso
nalitate marcată, in viața so
cială publică și includerea lor 
în organisme de conducere ale 
mișcării sportive.

De mult interes printre parti- 
cipanți s-a bucurat pasajul din 
cea de a doua intervenție a de
legației noastre consacrat ală
turării tuturor sportivilor de pe

univ. loan 
vicepreședinte al 
la primti temă a 

apreciată pentru

continent la apelul pentru apă
rarea păcii. Mulți alti oratori 
s-au raliat punctului românesc 
ele vedere, iar documentul final 
al Conferinței, ca o consecința 
firească, cuprinde un paragraf 
inlreg dedicat necesității pune
rii sportului în slujba ideii de 
pace, mai ales în condiții.e 
mereu crescîndei tensiuni 
in isuropa. Mai mult, pentru 
următoarea ediție a Conferinței 
s-a propus ca deviză : „Sportul 
în slujba păcii".

Dintre concluziile lucrărilor 
menționăm : necesitatea de a 
lărgi și perfecționa formele de 
cooperare și schimburile inter
naționale în domeniul sportu
lui : importanta lărgirii sferei 
celor responsabili de educarea 
sportivilor, incluzînd pe antre
nori. conducători de cluburi, 
părinți, arbitri, mediile de in
formație etc, ; cerința de a da 
un caracter mai concret -euni- 
unilor și activității participan- 
tilor la Conferință. în acest 
din urmă scop, s-a hotârit for
marea a trei grupe de lucru 
constituite din experți specia
lizați in : 1. sportul de masă ; 
2. sportul pentru tinerel și 3- 
sportul feminin. în prima gru
pă de experți au fost incluși 
reprezentant! din 7 țări printre 
care si România, ca 
noaștere a dezvoltării 
sector in mișcarea 
sportivă,

Gazda celei de a 6-a ediții 
a Conferinței sportive europene 
va fi, în octombrie 1983. Iugo
slavia. Candidate pentru urmă
toarele ediții (în ordinea depu
nerii candidaturii) sînt : Marea 
Britanie, Grecia, Bulgaria. Fin
landa.

Victor BĂNCIULESC’J

o recti- 
aceslui 
noastră

ECHIPA R. P. CHINEZE LA UN
TURNEUL FIHAL

PAS CE
AL C.

CALIFICARE PENTRU
M.

JOHN McENROE

Rodu VOIA

Anul a- 
indoială, 
început 
Vet one 

iarnă al

Connors, Genital- 
Richey șl alții — 
însemnele de au
ra chetei.

McENROEJOHN
Pentru a 27-a oară biltrîna 

„Salatieră de argint" rămîne 
să se odihnească acasă, păstra
tă cu sîrg de tenismanii ame
ricani, victorioși in finala în
cheiată duminică la Cincinnati. 
Prin contrast, autorul princi
pal al performanței este un 
jucător încă tînăr, John McEn
roe. La 22 de ani (va implici 
23 la 16 februarie), noul „bă
iat rău" al tenisului transocea
nic — după 
tis, Tanner, 
poartă toate 
tentic as al 
costa i-a fost, fără 
deosebit de favorabil, 
cu strălucire printr-o 
finală în circuitul de 
W.C.T.-ului, umbrit doar puțin 
de insuccesul de la Poland 
Garros (unde o fost învins de 
un alt reprezentant al genera
ției tinere, cehoslovacul Ivan 
Lendl), dar pe un teren care 
hotărit nu este „al lui", ca 
apoi să primească toate ono
rurile prin cucerirea primului 
său Wimbledon si a celui de 
al treilea titlu consecutiv de 
campion al S.U.A., la Flus
hing Meadow. Iar acum este 
primul artizan, cu 3 puncte 
cîștigate, al redobândirii celui, 
mai prețios dintre trofeele te
nisului, „Cupa Davis".

Va fi, incontestabil, nr, 1 în

top-ul anului 1981 in tenis? In
diferent de rezultatul ultimu
lui dintre teste, „Turneul cam- 
pionilor", programat in ianua
rie. Nici n-ar putea fi altfel, 
McEnroe fiind cel care pune 
capăt „erei Borg" din tenis și 
probabil că deschide el însuși 
o nouă eră. Față de marele 
său învins (cu care nu se va 
întilni la Madison Square 
Garden, suedezul anunțlndu-și 
reintrarea abia la primăvară) 
deține atuul fanteziei in joc 
și, bineînțeles, pe cel al tine
reții. Nu și pe acela al sim
patici la public, care îi repro
șează în continuare ieșirile 
sale Irascibile și de veritabilă 
frondă. Faptul că la Wimble
don n-a vrut să respecte tra
diția de a deschide balul lau- 
reaților cu compatrioata sa 
Chris Evert-Lloyd rămîne în 
istoria anecdotică a tenisului.

Face, toate acestea, doar pen
tru publicitate ? Probabil. O 
spune el însuși, Intr-un citai 
de interviu, devenit șl el noto
riu : „Prefer multă publici
tate. decît deloc !...“ Este șl 
acesta un mod de a-și pregăti 
performanța. Firește, dacă 
John McEnroe poate s-o sus
țină cu talentul și capacitatea 
de efort, de care a dat do 
vada.

MELBOURNE. 13 (Agerpres). 
— In primul tur al turneului 
de tenis de la Sydney jucăto
rul român Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—2, 6—4 pe australia- 

Peter

15 
tur 
de

McNamara.
*
(Agerpres).

al turneului 
tenis de la Sofia.

SOFIA..
în primul 
ternational 
jucătorul român Florin Segăr- 
ceahu a obținut victoria cu 
6—1. 6—l în fata cehoslovacu
lui Jiri Granat.

in-

BALCANIADELE Df BASCHET
IN ANIîl 1982

balcanic
Sofia

de 
a 

reuniunea delogaților 
participante. care au

în penultimul meci din preli
minariile C.M. (zona Asia — O- 
oeania), reprezentativa Kuweitu
lui (calificată anterior pentru tur
neul final) a susținut un 1
important cu selecționata 
Zeelande. Partida s-a încheiat Ia 
egalitate : 2—2 (1—0). In urma
acestui rezultat și înaintea ulti
mului joc (Arabia Saudilă — 
Noua Zeelandă, La 19 decembrie), 
șanse mari de a se menține pe 
locul al doilea, și deci de a pro
mova în „MundialuT" 
echipa R.

GRUPA

meci 
Noii

spaniol are
P. Chineze. Numai o

șase goluri diferentî 
iii Zeelande în deplasare (!) 

mai putea aduce o schimbare 
clasamentul, care în prezent 

se prezintă astfel :

victorie la 
a N>

în

1. KUWEIT
2. R.P. Chineză
3. Noua Zeelandă
4. Arabia Saudi tâ

ultim joc 
de a 24-a

Astfel, după acest 
fi cunoscută și cea 
chip! participantă Ia turneul 
nai din spania.

(zona europeană) A PRELIMINARIILOR C. M.
petrecut lu- 
o luptă foar- 
ocuparea prl-
Este vorba. 

Olanda, Fran- 
aceasta din urmă 

pînă în

s-au și 
anticipa 
pentru

va
e-
fi-

Campionatul 
baschet desfășurat la 
prilejuit 
țărilor 
stabilit că în anul 1982 între
cerile sa se dispute astfel • 
seniori : Turcia (Istanbul) 2—6 
mai ; senioare : Bulgaria (lam- 
bol) 26—28 decembrie ; juniori 
I (născu ți în 1933) : Grecia 4—8 
august ; juniori II (născuți în 
1966) : Iugoslavia în luna 
august ; junioare (născute în 
1964) : Bulgaria (Kazanlik)
29—3L iulie.

Așa cum 
crurile, se 
te slrînsă . 
melor două locuri, 
desigur, de Belgia, 
ța și Irlanda^ 
fiind un outsider care, _ 
ultima clipă, s-a menținut pe lo
cul al doilea. La un moment dat 
se credea că Franța nu se va ca
lifica, în. special datorită eșecu
rilor suferite în deplasare, in 
fața reprezentativelor Belgiei, Ir
landei și Olandei. Totuși, repre
zentanții „cocoșului galic1’, avînd 
un program avantajos, au cîști
gat ultimele două meciuri jucate 
pe teren propriu, au egalat Ir
landă la puncte și, avînd un go
laveraj net. superior, s-au clasat 
pe locul al doilea ! în schimb, 
Olanda, pînă nu de mult în elita 
fotbalului mondial, finalista ulti
melor două C.M., a rămas pe... 
tușă. Din 11-le belgian (remarcat 
și anul trecut, cînd a disputat 
titlul european. în finala de la 
Roma, cu R.F.G.), vom menționa 
pe Van Moer (căpitanul echipei),

Van den Bergh și Ceulemans, 
t mii doi fiind înaintași. De 
francezi s-au evidențiat mai multi 
jucători de certă valoare, în frun
ți cu Janvion, Bossis, Larios, 
Platini și Six,

Iată rezultatele și clasamentul 
final al grupei : Cipru — Irlanda 
2—3, Irlanda — Olanda 2—1, Ci
pru — Franța 0—7, Irlanda — Bel
gia 1—l, Franța — Irlanda 2—0, 
Belgia — Olanda 1—0, Irlanda — 
Cipru 6—0, Cipru — Belgia 0—2. 
Belgia — Cipru 3—2, Olanda — 
Cipru 3—0, Olanda — Franța 1—0, 
Belgia — Irlanda 1—0. Franța — 
Belgia 3—2, Cipru — Olanda 0—1, 
Olanda — Irlanda 2—2, Belgia — 
Franța 2—0, Olanda — Belgia 3—0, 
Irlanda — Franța -3 
Olanda 2—0, Franța
1. BELGTA
2. FRANȚA
3. Irlanda
4. Olanda
5. Cipru

PRONOSTICURILE

ul- 
la

-"Belgia
•2, Franța —
- Cipru 4—0.

1 2 12- 9 
0 3 20- 8
2 2 17-11
1 3 11- 7
0 8 4-29

5
5
4
4 
O

11
10
10 

o 
o

LUI BLOHiN

TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX
(Agerprcs;.

ATLETISM • Crosul desfășurat 
la Londra a revenit englezului 
Mike McLeod. El a parcurs 8 530 
km în 28:43 întrecînd în ordine 
pe Dave Lewis (Irlanda de Nord) 
— 28:55 și pe Barry Knight (An
glia) 29:02.

HANDBAL S Turneul masculin 
organizat de federația franceză 
care s-a disputat în mai multe 
orașe s-a încheiat cu victoria se
lecționatei Poloniei. în ultimul 
meci, Polonia a învins cu 25—22 
(13—12) echipa Franței. Clasamen
tul final : 1. Polonia — 8 p, 2. 
Elveția — 6 p. 3. Franța — 4 p, 
4. Japonia — 2 p.

HOCHEI 0 în localitatea Os- 
karshann s-a disputat meciul in
ternațional amical dintre echijfele 
secunde ale Suediei și Cehoslo
vaciei. Partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 5—5 (0—1, 
2—2, 3—2).

JUDO © La Wolfsburg în meci 
tur pentru finala C.C.E., echipa 
V.f.L. Wolfsburg a învins ..cu 5—2 
formația franceză JO Vylliers Bel. 
Returul se va desfășura sîmbătă 
la Paris.

SCIH © Slalomul special con-

tind pentru 
disputat Ia 
(Italia), s-a 
americanului 
mat de fratele său Phil, . _ ...
clasamentului general, și suede
zul Ingemar Sfrenmark.

SCRIMA • Turneul interna
țional de sabie desfășurat la Ber
lin a fost cîștigat de echipa Stea
ua București, urmată de Honved 
Budapesta, Carabinieri (Italia) și 
Legia Varșovia. In finală, scrime- 
ril de la Steaua au întrecut cu 
9—3 formația Honved.

ȘAH O în turneul zonal fem?- 
nin de la Leningrad (unde 
participă numai jucătoare so
vietice), după 4 runde conduc 
Zatulovskala, Titorenko șl Epstein 
cu cîte 3 p urmate de Kozlov- 
skaia — 2,5 p. • în turneul fe
minin de la Novi Sad, după 5 
runde conduce Henings (Austria) 
— 4 p, urmată de Csonklcs (Un
garia) — 3,'5 p si Jurcinska (Po
lonia) 3,5 p. • După zece
runde în turneul de la Ljubljana 
conduce Djurici (Iugoslavia) cu 
7,5 puncte.

„Cupa Mondială*, 
Cortina d’Ampezzo 
încheiat cu victoria 
Steve Mahre, ur- 

liderul

MOSCOVA, 15
Cunoscutul internațional sovietic, 
Olcg Blohin consideră că anul 
1982 va fi un an de afirmare a 
fotbalului din U.R.S.S. Astfel, 
Blohin (în vîrstă de 29 de ani) 
speră ca împreună cu echipa sa, 
Dinamo Kiev, să cîștige „Cupa 
Campionilor Europeni1’, iar repre
zentativa U.R.S.S. să se claseze 
între primele trei echipe la tur
neul final al Campionatului mon
dial din Spania. De asemenea, 
Blohin crede că anul viitor va 
deveni pentru a doua oară, după 
1975, golgeterul Europei, pînă în 
prezent, în campionatul unional, 
Oleg Blohin a înscris 163 de go
luri și speră ca pînă la sfîrșitul 
anulai viitor să realizeze numărul 
record de 200 goluri.

FINALA CUPEI CAMPIONILOR AFRICII
„Cupa campionilor” Africii a 

fost cucerită de echipa algeriană 
J. E. Tizl-Ouzou, care în meciul 
retur al finalei, disputat la Kin
shasa, a învins cu 1—0 (0—0),
formația A. 3. Vita Club (Zair). 
Unicul gol a fost marcat. în 
minutul 48. de Belachcene. în nrl- 
mul joc, echipa algeriană câști
gase cu 4—0.
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