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Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintels 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușeseu au 
vizitat, miercuri, 16 decembrie. 
Expoziția republicană a creato
rilor populari, artiștilor ama
tori și profesioniști laureați ai 
Festivalului național al edu
cației și culturii socialiste 
„Cîntarea României* — 1979- 
1981.

La sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, a tovarășei 
Elena Ceaușeseu, la Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste 
România, care găzduiește ex
poziția, numeroși bucureșteni, 
tineri și tinere îmbrăcați in 
costume populare, au făcut o 
primire deosebit de călduroa
să. Ei au dat expresie senti
mentelor de dragoste și recu
noștință, de stimă și prețuire 
față de secretarul general al 
partidului, față de activitatea 
sa neobosită închinată progre
sului tării, fericirii poporului, 
propășirii sale materiale și spi
rituale. S-a aclamat cu însufle
țire „Ceaușeseu — P.C.R.*,
„Ceaușeseu — Pace", a răsunat 
vibrant cunoscutul cîntee pa
triotic „Partidul — Ceaușeseu 
•— România*. Un grup de pio
nieri și șoimi ai patriei au o- 
ferit tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, tovarășei Elena 
Ceausescu buchete de flori.

Reunind cele mai valoroase 
creații realizate, în perioada 
ultimilor doi ani, de meșterii 
populari, de artiștii 
amatori 
români, 
de alte 
virsinici 
țării, expoziția reprezintă 
ansamblu imaginea sintetică a 
celor mai valoroase si repre
zentative mărturii ale partici
pării plenare a maselor la vas-
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In campionatul balcanic de handbal masculin

VICTORII SCONTA TE ALE ECHIPELOR FA VORITE

plastici 
și profesioniști — 
maghiari, germani și 
naționalități, tineri și 
de pe întreg cuprinsul 

în

tul proces eultural-educaiiv ce 
se desfășoară ta tara noastră 
sub însemnul Festivalului na
tional „Ctatarea României", 
nltiat da secretarul general 
partidului.

Expoziția demonstrează,
mijloacele si in limbajul spe
cific artelor, sensibilitatea po
porului nostru, geniul lui crea
tor. precum si capacitatea de 
a îmbina, ta mod armonios, 
tradițiile milenare cu activita
tea de creație inspirată din ma
rile realizări pe care le-a ob
ținut poporul nostru, sub con
ducerea partidului, ta opera de 
edificare a României socialiste.

In semn de înaltă prețuire, 
artiștii plastici au oferit to
varășului Nlcolae Ceaușeseu și 
tovarășei Elena Ceausescu, ca 
un omagiu pentru sprijinul si 
îndrumarea permanentă de care 
se bucură din partea conducerii 
de partid si de stat, două ta
blouri realizate ta actuala edi
ție a Festivalului național 
„Cîntarea României*.

In încheierea vizitei, tovară
șului Nlcolae Ceaușeseu si to
varășei Elena Ceaușeseu Ie stat 
prezentate o selecție de lucrări 
de artă fotografică și afișe po
litice inspirate de importante 
evenimente ale istoriei partidu
lui șl tării, de lupta pentru edi
ficarea societății socialiste ta 
patria noastră, din lupta pentru 
pace si dezarmare ta Europa 
si in întreaga lume.

. ★In prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, secretar ge
neral al Partidului ~ 
Român, președintele 
Socialiste România, 
varășel Elena 
miercuri seara s-a 
pe marea scenă a Sălii Palatu
lui din Capitală, Gala laurea- 
tilor Festivalului național al 
educației și culturii socialiste 
„Cîntarea României* 1979—1981.

Comunist 
Republicii 
si a to- 

Ceaușescn, 
desfășurat.
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© Crosuri ți marșuri pentru toți iubitorii sportului • Activități 
bine organizate pentru femei • Un nou conținut acțiunilor tu

ristice 0 Sportivii — exemple in colectivele de muncă

Pentru oamenii muncii, iu
bitori ai sportului, de la între
prinderea mecanică Plopeni, 
cei mai mulți dintre ei mem
bri ai A. S. Metalul, recentele 
indicații ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu privind necesi
tatea impulsionării activității 
sportive de masă s-au consti
tuit intr-un moment declanșa-
tor de alte inițiative, de ana
liză a posibilităților existente, 
de aflare a noi căi pentru asi
gurarea unei stări de sănătate 
optime prin practicarea exerci- 
țiilor fizice. Astfel, experiența 
pozitivă a precedentelor acțiuni 
— experiență cu adevărat re
marcabilă, de vreme ce la cele 
50—60 de competiții anuale de 
sub egida „Daciadei* au fost 
cuprinși circa 15000 de partici
pant! — va fi valorificată ta 
mod superior, ne asigură me
trologii Ion Radu, președin
tele asociației sportive, și se
cretarul acesteia, Cristea Iile. 
Se va da, mai tatii, o amploa
re crescută crosurilor, marșuri
lor, într-o asemenea „acordare 
de prioritate* cîntărind nu nu
mai existenta printre sportivii 
Plopenilor a unor mărșăluitori 
de frunte (cum ar fi muncito
rii Teodor Grigore sau Gheor- 
ghe Radu), dar și condițiile 
naturale concrete ale centrului 
muncitoresc, înclinațiile tineri
lor... de toate vîrstele spre 
practicarea acestor forme sim
ple și eficiente de mișcare. Nu 
mai departe decît duminică 13 
decembrie cîteva sute de aler
gători s-au prezentat la „Cro-

Azi, partida România A — Bulgaria
BAIA MARE, 14 (prin tele

fon). Miercuri după amiază a 
avut loc, ta sala sporturilor 
„Dacia*, festivitatea de deschi
dere a celei de a HI-a ediții a 
Campionatelor balcanice la 
handbal masculin. După defi
larea sportivilor Bulgariei, 
GrecieL Iugoslaviei, Turciei și 
României A șț B, ți după in
tonarea imnurilor de stat ale 
celor 5 țări, tovarășul loan 
Pop, președintele C.J.E.F.S. 
Maramureș, a rostit o alocu
țiune, urînd bun sosit șl suc
ces sportivilor, antrenorilor și

arbitrilor, ți manifestîndu-șl 
încrederea că această competi
ție va contribui — și ea — la 
întărirea prieteniei In această 
zonă a Europei.

Prima reuniune
campionat balcanic a oferit ce
lor peste 2 000 de spectatori 
prezenți In tribune meciuri a- 
greablle, cu învingători scon
tați.

ROMANIA 
B 31—24. O
accidentări — Radu 
sif Boroș, Măricel 
Tudor Roșea (toți se

a acestui

a — 
seamă

ROMANIA 
de recente 
Voina, Io- 
Voinea ți 
află în In

REZULTATE TEHNICE
România A — România B 31—24 (16-12) 
Iugoslavia — Grecia 46—5 (21—3) 
Butgaria — Turcia 32—16 (13—7)

PROGRAMUL DE AZI
16 : România B — Iugoslavia 
17,20 : România A. — Bulgaria 
19 : Grecia — Turcia

MM» 
grijirea medicului Constantin 
Șerpe, care ne-a declarat că : 
„pînă la meciul cu Iugoslavia 
vor fi toți, sau aproape toți, 
apți de joc") — au subțiat sim-

Oro 
Ora 
Ori

Hristache NA’JM

(Continuare in pag. a 4-a)

Pregătiri pentru C. C. E. ia tenis de masă

C.S. ARAD CREDE FERM 
ÎN ȘANSA SA DE CALIFICARE

Dialog cu antrenorul Emil Prokopecz
După ce a depășit pe Fiai 

CarreUl (5—0) ți pe Mladost 
Zagreb (3—1), echipa feminină 
de tenia da masă C. S. ARAD 
s-a calificat ta sferturile de 
finală ale prestigioasei compe
tiții. dotată cu „Cupa campio
nilor europeni*. In această 
fază a întrecerii Jucătoarele 
din Arad vor tntilni, ta depla
sare, la Praga, pe campioana 
Cehoslovaciei, formația Start. 
Pe marginea acestei confrun
tări am purtat o scurtă discu
ție cu antrenorul echipei noas
tre. Emil Prokopccz.

— Cum s-au desfășurat pre
gătirile elevelor dumneavoastră 
ta această perioadă 7

— După finala campionatu
lui național individual, pregă
tirile au continuat cu ți mai 
multă intensitate, avind in ve
dere ci partenerele noastre de 
întrecere alcătuiesc o formație 
redutabili. Cele două „piese 
de bază" — Eva Ferenczi ți 
Olga Nemeș — manifestă o 
formă bună fi cred că se vor
afla in plenitudinea forțelor la 
ora meciului.

— Așadar, care vor fi jucă
toarele ce le veți 
partida programată 
Praga ?

— Vom deplasa la 
lot format din Eva

Olga Nemeș șl Eva Ferenczi — 
surprinse într-o probă de dublu 
— vor încerca să facă un nou 
pas spre afirmarea Internațională 
în meciul din C.C.E. de la Praga

AZI, STADIONUL VĂ APARȚINE" 
0 MINI „OLIMPIADĂ

alinia 
luni

in
la

un

<<

A MUNCITORILOR DIN PLOPENI

sul păcii* — organizat In co
laborare cu Școala generală, 
care are ta director (prof. 
Marin Vasile) un veritabil sus
ținător al sportului.

O inițiativă oricum demnă 
de remarcat — desfășurată sub 
genericul -Azi, stadionul vă a- 
parține* — tinde să devină o

mică.- olimpiadă locală, la 
care să ia parte, prin rotație, 
toate secțiile productive, întreg 
personalul lor, Intr-un cuprin
zător evantai de discipline, 
după gustul și posibilitățile fie- 
cănd competitor. Cele trei te
renuri. nol-nouțe, de tenis de 
clmp vor oferi, spre pildă, pri-

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag. 2-3)

Trei dintre jucătorii de la Farul aflați tn plină consacrare : 
Prisecaru (cu balonul), Nache și N. Dinu. In vecinătatea lor — 
penultimul din dreapta — Pongracz, una din speranțele grivițe- 
nllor... Fază din meciul R. C. Grivița Roșie — Farul (7—3) desfă
șurat la București.

Praga
Ferenczi, 

Olga Nemeș, Magdalena Leszav 
?i Gabriela Kadar, urmând ca 
dintre acestea să desemnăm 
înaintea meciului pe cele trei 
componente ale echipei.

— Ce cunoașteți despre vii
toarele adversare ?

— Cum spuneam, partida de 
la Praga se anunță foarte difi-

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare în pag. 2—3)

Al treilea turneu divizionar de polo

PRIMA ZI, PRIMA SURPRIZĂ: 
DINAMO - VOINȚA 8-8

CLUJ-NAPOCA, 16 (prin te
lefon). In ziua inaugurală a 
celui de al treilea turneu al 
campionatului național de polo, 
echipa locală Voința a obținut 
un surprinzător rezultat de e- 
galitate — 8—8 (2—2, 1—2,

2—2. 3—2) în fata formației 
Dinamo București, fruntașă a 
clasamentului și care, pînă la 
partida respectivă, nu cedase

Mircea RADU — coresp.
(Continuare in pag. 2-3)
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CIJMINTAIIII PE MARGINEA CAMPIONATULUI DE EEUGBT
O Farul revine în prim-plan 0 R.C. Grivița Roșie - spectaculos salt va

loric • Politehnica lași, una din surprizele Diviziei „A"

Mai pregnant decit in trecutul 
apropiat, actuala ediție a campio
natului Diviziei „A“ de rugby se 
caracterizează prin modul curajos 
cu care cei mai mulți dintre an
trenori au promovat elementele 
tinere. Inițiativă inspirată, cu 
rezultate care, iată, acum la în
cheierea turului competiției, 
vin să confirme eficiența măsurii.

Nu vom analiza acest fenomen 
la nivelul formațiilor Dinamo și 
Steaua (care au format un capitol 
aparte și despre al căror joc am 
amintit intr-un articol), ci ne vom 
referi la celelalte echipe situate 
în prima jumătate a clasamentului.

După o perioadă oarecum ano
dină. in care n-a reușit să se re
găsească. Farul Constanța revine 
în Drim-plan, încheind turul pe 
locul 2, după Dinamo, păstrînd

șanse reale la titlu. Antrenorul e- 
chioei constăntene, prof. Mihai 
Naca, pune net reușitele Farului 
pe seama infuziei de tinerețe, a 
unor jucători în jurul vîrstei de 
20 de ani, susceptibili foarte cu- 
rind de consacrare. Astfel, după 
reușita cuplului de centri Lungu— 
Vărzaru. o asemenea perspectivă 
oferă îndeosebi Adrian Pllotschl
(aripă) Viorel Giuglea (linia ■ 
3-a Închidere), Ene Necula (linia 
a 3-a aripă), Teodor Coman (mij
locaș la grămadă) și mai ales 
Gheorghe Turcu (19 ani. 1,80 m— 
80 kg) „un taloner cu o forță ex
traordinară, un posibil urmaș al 
lui Munteanu*.

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)



ANONIMI

In cadrul rubricii noastre de astăzi, continuăm să ur
mărim „destinele" tinerelor generații de performeri care 
se afirmau în anii 1976—1978. De astă dată : rugby, călă
rie și volei.

VIRFURI SI
de 
de

Afirmarea unui călăreț 
valoare este condiționată 
mai mulți factori, comparativ 
cu alte sporturi, iar longevi
tatea în a’-ena performanței 
este mult mai mare, adevă
rata valoare atingîndu-se, cu 
precădere, la anii maturității. 
Poate și din această cauză, 
pătrunderea în elita echitației 
— pe plan național și, mai 
ales, internațional — se face 
cu dificultate, baza îngustîn- 
du-se pe măsură ce se urcă 
pe scara valorilor. Această 
,,regulă11 se aplică, desigur, și 
in cazul călăreților noștri, cei 
care se află acum în vîrful 
piramidei — Alexandru Bozan, 
Dumitru Velea, Ion Popa (ob
stacole), Anghel Donescu, So
rin Soveja (dresaj) ș.a. 
trebuit să aștepte ani 
pentru a se impune, 
a-și cuceri dreptul la o pre
zență în echipa națională, 
după ce au depășit pragul Ju-

— au 
buni 

pentru

nioratulul. Nu este vorba de 
„senatorism" de drept, ci de 
o situație reală, determinată 
de condițiile specifice acestui 
sport.

In 1977, cu ocazia Campio
natelor balcanice de la Sibiu, 
pe podiumul de premiere au 
urcat la obstacole Llviu Ma- 
tran și Mircea Neagu, dar a 
tost un prilej de afirmare și 
pentru Gruia Deac, Dania Po
pescu, Radu Marcoci ș.a., ei 
aflîndu-se și in anii următori 
printre cei mai buni ai gene
rației tinere.

Rînd pe rind, insă, au tre
cut în rindul seniorilor, acolo 
unde Dumitru Velea, Constan
tin Vlad sau Oscar Recer, 
spre exemplu, erau imbatabili 
și in plină maturitate compe- 
tițlonală Era, însă, firesc, ca 
proaspeții seniori să Încerce 
asaltul pozițiilor fruntașe, li
nii au reușit să se impună, 
alții s-au pierdut (cel puțin

pînă acum) în marea masă a 
anonimilor. Anul trecut, la 
Jocurile Olimpice, Dania Po
pescu a rost nu numai sin
gura amazoană din întrecerile 
de obstacole (o premieră și în 
Istoria călăriei noastre), ci și 
• prezență meritorie, confir
med selecționarea ei începînd 
din 1978, în echipa națională 
de seniori. La rîndul său, 
Mircea Neagu a intrat și el, 
anul acesta, în „cvartetul* re
prezentativ, luînd parte, prin
tre altele, la Campionatele 
balcanice de la Plovdiv. In 
întrecerile de dresaj, Radu 
Marcoci — fiul unei foste stele 
a dresajului nostru — și-a în
scris în 1981 un prețios titlu 
de campion național și pro
mite evoluții tot mai bune.

Ceilalți? Nu numai cel amin
tiți printre fruntașii genera
ției 1977, dar și alții care se 
aflau printre talentele acelei 
perioade, au intrat între „cel 
mulți*. Desigur, timpul nu 
este pierdut pentru a marca 
© revenire spectaculoasă, mai 
ales că sportul nostru călare 
are nevoie de elemente care 
să contribuie la continua sa 
dezvoltare.

Emanuel FANTÂNEANU

b

CU O FLOARE, DOUA

Azi, un nou start in „Cupa României'1 Ia Dandâal

LA MASCULIN SE DISPUTĂ EDIȚIA A IV a,
IAR LA FEMININ, A Va

„Cupa României" 
marchează un nou 
de-a IV-a ediție Ia 
a V-a La feminin. Mal înainte 
a oferi detalii asupra modului 
desfășurare a întrecerilor, ca 
de configurație a grupelor, 
reamintim formațiile câștigătoare 
ale edițiilor precedente. Masculin:
1978 — H.C. Minaur Bala Mare,
1979 — Dinamo București, 1981 —
Steaua București (în 1989, anul 
J.O. de la Moscova, competiția 
nu a avut loc). Feminin : 1978 — 
Universitatea Timișoara, 1979 — 
— Confecția București, 1980 —
Știința Bacău, 1981 — Rulmentul 
Brașov.

în prima etapă (preliminară) 
care, atît la masculin, cît și la 
feminin, se desfășoară începind 
de azi șl pînă duminică, forma
țiile au fost împărțite în cite 4 
serii (iau parte numai diviziona-

la 
start : ,
masculin,

handbal 
cea 

. Și 
de 
de 

Șt 
să

finala c
uaponal i<

0 RUNDA
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Ideea unei „Cupe Prietenia* 
la rugby a aparținut federației 
noastre de specialitate care 
concepea, în 1977, această 
competiție nu ca pe un scop 
în sine, ci ca • treaptă în for
marea echipei noastre pentru 
următorul Turneu F.I.R.A., re
zervat juniorilor. Așa că, la 
ediția inaugurală (în urmă cu 
patru ani) a fost alcătuită — 
iar ideea a fost bună — o 
echipă foarte tînără. Cu alte 
cuvinte, un XV de perspecti
vă. Cum, între timp, viitorul 
de atunci a devenit... prezent, 
am pornit pe urmele fostelor 
„speranțe*. Unele s-au împli
nit ca performeri, altele în
să...

L-am aflat, astfel, pe Adrian 
Lungii, uvertura din 1977. în

centrul liniei de atac a Faru
lui, dar șl a naționalei. Ta
lentul său incontestabil, du
blat de seriozitate și autenti
că dragoste pentru rugby, 
i-au permis, așadar, să urce 
treptele marii performanțe și 
să fie considerat cel mai bun 
produs al „generației 1977“. 
Un alt titular al echipei an
trenate de Vasile Constantin, 
echipă care pierdea finala cu 
U.R.S.S. (aceasta fiind singu
ra înfrîngere a turneului), 
înaintașul Ștefan Constantin 
este astăzi component de ba
ză al divizionarei „A* Știința 
Petroșani, făcînd totodată par
te și din lotul reprezentativ 
de seniori. La rîndul lor, T. 
Radu, Roșu șl Iordache au 
împlinit, în bună măsură, spe

ranțele puse în el, devenind 
jucători de prima scenă, la 
R.C. Grivița Roșie. Steaua sau 
P.T.T. Arad, component! al 
lotului de tineret, la fel ca șl 
Dinu, Dima sau Pașcu care 
au confirmat oarecum. Numai 
că de la toți aceștia din urmă 
ne-am fi așteptat la mal mult, 
am fi dorit ca ei să bată mal 
viguros, așa cum promiteau 
acum patru ani, la porțile 
consacrării internaționale. Cu 
atît mai mult cu cît alti jucă
tori, printre care Iliescu, An
drei. Pădurariu, Umling, Nis- 
tor, au intrat prea rapid în a- 
nonimat. Din această cauză, 
astăzi se poate spune că bilan
țul de realzări al echipei de 
luniori care a participat la e- 
dițla de start a „Cupei Priete
nia* la rugby nu este dintre 
cele mai bune.

Geo RAEȚCHI
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MULTE GOLURI PE LATURA TEHNICĂ Șl ACROBATICĂ 
lui. Și, se știe, în jocul de 
volei elementele de acrobati
că ar trebui să constituie 
prima preocupare în faza de 
INIȚIERE în volei, înainte de 
a se introduce mingea în cir
cuitul pregătirii specifice a- 
cestui sport. Iată una dintre 
cauzele deficiențelor de apă
rare pe care le etalează echi
pele noastre în competițiile 
Internationale. „In pregătirea 
copiilor — remarca fosta jucă
toare Marilena Nicolescu-Pău- 
șescu, spectatoare la un re
cent meci de divizia naționa
lă de junioare — se sare pes
te unele etape de mare im
portanță în formarea de ele
mente — -
învață direct ceea ce fac se
niorii, adică se trece aproape 
direct Ia joc, rămînînd goluri 
de pregătire care cu greu mai 
pot fi acoperite ulterior". Es
te foarte adevărat și se impu
ne o grabnică reconsiderare 
a metodicii de pregătire la ni
velul juniorilor.

Aurel an BREBEANU
I

Analizind evoluția (și invo
luția !) tinerilor voleibaliști 
care în anii 1976—1978 partici
pau la cîteva competiții in
ternaționale (turneele Priete
nia și campionatele europene), 
se impune, firește, concluzia 
că, în volei, marea perfor* 
mantă nu se poate atinge 
fără sportivi multilateral pre
gătiți. Iar la acest capitol, as
pectul tehnic ni s-a părut a 
aveo o pondere decisivă.

Necazul își are originile în 
procesul de formare a jucăto
rilor. copii și juniori, adică 
la baza performantei. Care 
este explicația faptului că 
sportivi cu calități native de
osebite ajung la apogeul ca
rierei lor de performeri cu 
mari lipsuri de tehnică la u- 
nele capitole ale jocului ? 
Răspunsul îl bănuiam (și el 
ne-a fost confirmat, du
pă ce am urmărit mai multe 
antrenamente șl jocuri ale 
unor echipe de juniori și Ju
nioare) : antrenorii acestui
eșalon sînt „grăbiți", nu au 
răbdare să-i învețe pe copii.

din capul locului, corect, pro
cedeele tehnice de bază, să-i 
obișnuiască cu pozițiile si ati
tudinile potrivite în teren, in 
diversele situații pe care le 
cere jocul. Atît antrenorii, cit 
și copiii se cam feresc de a- 
ceste exerciții pentru motivul 
că nu captează atenția, nu 
atrag. Este explicația faptului 
că echipele de luniori, înce
pători sau avansați se pre
zintă în general bine la ca
pitolul jocului la fileu (atac, 
blocaj), dar foarte slab în 
majoritatea celorlalte execu
ții : serviciu șl preluare, du
blaje, pase de sus, plasament 
și execuții în defensiva din 
linia a doua. Tinerii și tine
rele voleibaliste reproduc per
fect, în comportarea lor în 
teren, lacunele atît de păgu
bitoare ale actualilor seniori : 
rigiditate în mișcare și tehni
că defectuoasă în execuțiile 
din linia a doua. Plonjonul, 
de pildă, este o ..rara 
avis* șl se vede limpe
de că sportivii nu au o mi
nimă deprindere în efectuarea

corespunzătoare... Se

serii (iau parte ' 
rele ,,B“).

Iată programul 
cullne :

Seria I (Sala 
Iași) de la «ra _______ ________
Făgăraș — Minerul Moldova Nouă 
ți H.C. Minaur n Bala Mare — 
Universitatea București (17 de
cembrie) ; Metalul Vaslui — Uni
versitatea București ți Universita
tea Iași — Minerul Moldova Nouă 
(18 decembrie) ; H.C. “____ “
— Metalul Vaslui ți Nitramonia
— Universitatea Iași —-----
brie).

Seria a n-a (Sala sporturilor 
din Deva) : Tractorul Brașov — 
Calculatorul HRUC București și 
Metalul Hunedoara — AJS.A. Plo
iești (17 decembrie) ț Utilaj ști
ința Petroșani — Calculatorul și 
tndepedența Carpațl Mirșa — 
A.S.A. (18 decembrie) ; Tractorul
— Utilaj șl Metalul — Indepen
dența (19 decembrie)

Seria a HI-a (Sala sporturilor 
din Brăila) s C.S.M. Borzești — 
Șuierul Baia Sprle șl Celuloza 
Brăila — Unirea IDMS Focșani 
(17 decembrie) ; Strungul Arad — 
Șulorul șl Unle Satu Mare — 
Unirea (18 decembrie) ; C.S.M.
— Strungul șl Celuloza — Un io
(19 decembrie).

Seria a IV-a (sala Hidroteh
nica Constanța) : Minerul Cavnio
— C.S.U. Galați șl Comerțul Ma
rina Constanța — Frigero Găești 
(17 decembrie) ț victoria Sf. 
Gheorghe — CJS.U. si C.S.M.R. 
Reșița — Frlgere (18 decembrie); 
Minerul — Victoria și Comerțul
— C.S.M.R. (19 decembrie).

Programul competiției feminine: 
Seria I (Sala sporturilor din 

Sf. Gheorghe) : Textila Zalău — 
Spartac București șl Rapid Bucu
rești — Trlcotextil Slghet (17 de
cembrie) ; Voința Odorhei — Tri- 
cotextil șl CJS.M. Sf. Gheorghe
— Spartac (18 decembrie) ; Rapid
— Voința șl Textila — C.S.M. (19 
decembrie).

Seria a Il-a (sala Olimpia 
Timișoara): Gloria Bistrița — 
lnța Galați și Constructorul 
mlșoara — Argeșana Pitești 
decembrie) ; Chimistul Rm. _ 
cea — Voința Galați șl Construc
torul Hunedoara — Argeșana (18 
decembrie) ; Gloria — Chimistul 
șl Constructorul Timișoara — 
Constructorul Hunedoara (19 de
cembrie).

Seria a m-a (sala Ceahlăul 
Piatra Neamț : Universitatea
București — Textila Dorobanțul 
Ploiești și C.F.R. Craiova — Chl-

disputelor mas-

■porturilor din
17 : Nitramonia

Minaur u

(19 decern-

din 
Vo-
Ti- 
(17 

Vil-

TOATĂ ATENȚIA SPORTULUI DE MASA
(Urmare din pag. 1)

lejul unor Întreceri inedite. 
Apropo de preferințele oame
nilor muncii, am reținut preo
cuparea factorilor responsabili 
de a revitaliza ciclocrosurile 
dat fiind faptul că pe bicicletă 
urcă — pe lingă talentații e- 
levi ai maeștrilor sportului 
Constantin Ciocan și Gheorghe 
Moldoveanu (mecanicul secției 
fiind, de asemenea, un cunos
cut sportiv de ieri, Alexandru 
Zaroschi) - foarte mulți din
tre cei ce lucrează la I.M.P. și 
locuiesc în localități apropiate. 
Aceștia și familiile lor pot 
practica^ totodată, sportul in 
cadrul grupelor-satelit ale 
„Metalului" de la Ștefești, 
SJănic, Băicoi. Țintea, Păulești.

De toată atenția se va bucu
ra sportul feminin, prin înfiin
țarea unor echipe de handbal, 
popice sau baschet, mai ales că 
In întreprindere lucrează o 
maestră — la propriu și la fi
gurat — a acestui din urmă 
joc. Gabriela Ciocan. Extin
derea practicării gimnasticii la 
locul de muncă, sporirea și 
Îmbunătățirea conținutului ac
țiunilor turistice (de exemplu 
prin efectuarea, cu aceste pri
lejuri, a unor folositoare 
schimburi de experiență), lan
sarea unor competiții de orien
tare turistică, diversificarea 
duminicilor cultural-sportive, 
la loc de frunte printre prefe
rințele oamenilor muncii din 
Plopeni — iată alte cîteva căi

pe care și-au propus să mear
gă membrii asociației sportive 

Intru totul remarcabilă ni 
s-a părut și ideea cuprinsă în 
cuvintele secretarului adjunct 
al Comitetului de partid de la 
L M. Plopeni, tehnicianul 
Alexandru Cotoc : „Dorim ca 
sportivii noștri să fie oameni 
model în colectivele in care 
lucrează. Iată de ce acordăm o 
deosebită seriozitate ridicării 
nivelului lor politic, stabilindu- 
se printre altele, ca un lector 
al Comitetului orășenesc de 
partid să prezinte, o dată la 
două săptămîni, în fata sporti
vilor expuneri pe teme actua
le ale politicii interne și exter
ne a P.C.R. Vom întări forța 
de educație a colectivului, care 
și-a spus și pînă acum cuvîn- 
tul ori de cite ori un tînăr a 
mai crezut că prestația de la 
arenă îi scutește de alte obli
gații civice. Ținem mult la 
continuarea tradiției : sportivii 
de ieri să-i formeze pe spor 
tivii de miine ai Plopenilor. Si 
sîntem convinși că asociația va 
reuși în tot ceea ce și-a pro
pus, avînd întregul sprijin al 
Comitetului orășenesc de par
tid si animatori autentici al 
sportului, ca tehnicianul Con
stantin Rizea, secretarul Comi
tetului de partid al întreprin
derii, inginerii Stelian Dumi
trescu, directorul Fabricii hi
draulice, Gheorghe Geantă, di
rector tehnic al I.M.P., Con
stantin Mlhai și Nicolae Ena- 
che. șefi de secție, tehnicianul 
Virgil Boiangiu și multi alții"

PREGĂTIRI PENTRU C.C.E. LA TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

cili, in componența echipei 
campioane a Cehoslovaciei a- 
flindu-se jucătoare cu o recu
noscută valoare pe plan inter
național, dovadă că ele sint in
cluse ți în topurile european ți 
mondial. In prim-plan se si
tuează Blanka Silhanova ți 
Alice Pelikanova, participante 
eu regularitate la competiții 
internaționale de anvergură.

— Sportivele noastre s-au 
mai întilnit pînă acum cu ju
cătoarele cehoslovace ?

— In această toamnă, după 
cum se știe, noi am participat 
la turneul organizat in R.P.D. 
Coreeană, turneu la care a luai 
parte ți reprezentativa Ceho
slovaciei, care a avut Sn com
ponența sa pe cele două jucă
toare amintite mai 
Blanka Silhanova a 
cîștige atît la Olga 
și la Ev a Ferenczi, 
Alice Pelikanova a 
șită de jucătoarele noastre. Pă
rerea mea este, insă, că atit 
Olga Nemeș cit ți Ev a Ferenczi 
au posibilitatea să cițtige in

înainte, 
reușit să 
Nemeș cit 

in timp ce 
fost depă-

AL TREILEA TURNEU DIVIZIONAR DE POLO
(Urmare din pag. I)

decît un punct. Clujenii au ob
ținut acest meritoriu rezultat 
la capătul unei întreceri aprig 
disputate, de bun nivel tehnic 
Si în care publicul a putut ur
mări numeroase faze de mare 
spectacol. Cu portarul Scurei 
excelent, avînd In cei trei ju
niori promovați (Fl. Ilea, Ba- 
ritehi și Giurgiu) jucători care 
au corespuns. Voința a luptat 
cu multă ambiție pentru o per
formanță bună, pe care a și 
reușit-o. Este drept, dinamoviș- 
tii s-au arătat la început prea 
siguri pe ei, dar s-au „trezit" 
repede cînd au văzut că au în 
fată adversari a căror tenaci
tate le-a dat mult de furcă, 
mai ales în apărare unde, din 
această cauză, bucureștenii au

ratat niulte situații. Singurii 
dinamoviști care au dat satis
facție au fost Ș. Popescu si A. 
Munteanu.

Ca desfășurare, meciul a fost 
deosebit de echilibrat. S-au 
consemnat șapte situații de 
scor egal și doar o singură 
dată s-a înregistrat o diferen
ță de două goluri (min. 16 : 
5—3 pentru Voința). Finalul 
jocului a fost de-a dreptul cap
tivant. Dinamo a condus cu 
8—7 (min. 26), Voința a egalat 
(min. 27), iar cînd mai erau 
doar 3 secunde de joc, bucu- 
reștenii au beneficiat de o lo
vitură de la 4 m, pe care. Insă, 
Hagiu a ratat-o. Iată evoluția 
scorului în meciul Dinamo — 
Voința î 1—0 (D. Popescu), 1—1 
(SebSk), 1—2 (Coicerîu), 2—2 
(A. Munteanu), 3—2 (Ș. Popes-

mia Arad (17 decembrie) ; 
I.A.E.M. Timișoara — Chimia și 
Relon Săvinești — Textila (18 de
cembrie) ; C.F.R. — I.A.E.M. și 
Universitatea — Relon (19 decem
brie).

Seria 
iești) : 
Voința 
iești — 
cembrie) ; 
Voința și Industria ușoară Ora
dea — Filatura (18 decembrie) ; 
Nitramonia — Confecția și Vul
turul — Industria ușoară (19 de
cembrie). Tn toate seriile (mas
culin și feminin) disputele pentru 
locurile 5—6, 3—4, 1—2 se vor
desfășura la 20 decembrie.

Atît în competiția masculină, 
cît și in cea feminină, etapa a 
Il-a (principală), cu participa
rea și a formațiilor divizionare 
„A", va avea loc între 19 și 21 
martie 1982 la Oradea, Focșani, 
Bistrița și Zalău (m) și Odorhei, 
Alexandria, Vaslui și Pitești (f). 
In sfîrșit, semifinalele masculine 
sint programate la Rm. vîlcea și 
Tlrgovlște, iar cele feminine la 
Craiova și Brăila (6—7 uăr'ie). 
Disputele pentru primele 4 locuri 
vor avea loc la Palatul sporturi
lor și culturii din București, iar 
cele pentru locurile 5—8 se vor 
desfășura Ia Alexandria (3 apri
lie 1982). Pentru locurile 1—4 în 
disputa feminină competiția va 
avea loc la Buzău, iar pen+ru 
locurile 5—8 la Focșani (14 lz.r- 
Ge).

a IV-a (sala Victoria Plo- 
Nitramonia Făgăraș — 

Sighișoara și Vulturul Plo- 
Filatura Focșani (17 de- 

Confecția Vaslui —

în fruntea 
lei cam pion a 
nin de șah se 
sionantă. In 
ritele (cu « .« 
obținut noi 
gorevici a c 
tidă consecu 
albele, pe V 
ra clasamenti 
umstark, a : 
sele albe, p< 
rescu. Și, pai 
stra avantaj: 
Dana Teresc 
Eugenia Ghi 
la Ligia Jicn 
o rundă a al 
hroniade a f 
victoriilor de 
care a reuși 
cu negrele, 
întîlnirile Ma 
leonora Gog; 
ci — Judita

In fruntea 
ția se menți 
Baumstark 
hroniade 4V3 
viei 4—2, El 
Viorica Ionei 
3—3, Margar 
(1), Eugenia 
Judita Kanl 
Olteanu 2</j-

Ș1 în runc 
se dispute < 
tante pentr 
superioare t 
sebit de 
mai ales 
nescu — 
Margareta 7 
ta Polihronl 
dă — Mari 
Terescenco

1 
î 

G

fața Silhanovei. Așadar, cred 
că întîlnirea de la Praga va fi 
deschisă oricărui rezultat — să 
nu uităm că gazdele beneficia
ză de avantajul terenului pro
priu și de cel al publicului 
dar noi sîntem hotărîți să ne 
apărăm șansele cu dîrzenie. 
făcînd totul pentru obținerea 
victoriei.

Deci, pentru întilnirea pro
gramată luni, de la ora 19 (ora 
20 la București) sportivele do 
la C. S. Arad se pregătesc cu 
conștiinciozitate, dorind ferm 
să obțină un rezultat bun, care 
să le permită promovarea în 
etapa superioară a „Cupei 
campionilor europeni".

ax.

cu), 3—3 (Covaci), 3—4 (Coîce- 
riu), 3—5 (Ilea), 4—5 (A. Mun
teanu), 5—5 (Ciobăniuc), 5—6 
(Sebok), 6—6 (Ș. Popescu),
6—7 (R. Rusu), 7—7 (Ardelea- 
nu), 8—7 (A. Munteanu), 8—8 
(R. Rusu).

Au condus bine arbitrii R. 
Timoc (Cluj-Napoca) și Șt. 
Mihai (București).

La sfîrșitul meciului, Dinamo 
a contestat faptul că Voința a 
înscris în foaia de arbitraj 13 
jucători, deși îl avea suspendat 
ne Gyarfas.

In deschidere : Rapid Bucu
rești — Progresul București 
14—6 (3—1, 4—1. 4—2, 3—2). Au 
înscris : Arsene 3, Niță 3, 
Gaiță 2, Jianu 2, Oiac, Scher- 
van, Tschiltsche și Ilie pentru 
Rapid, respectiv A. Ionescu 2, 
Teodorescu, SzerzB, Boga și L 
George.

în ultimul meci: Crișul—C.S.Ș. 
Triumf 13-8 (2-3. 3-2,3-3,5-0).

centrilor 
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Cordunea 
dașului . 
vorbind, 
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samentului fina- 
i național femi- 
unță o cursă pa- 
da a 6-a. favo- 
îră excepție) au 
>rii. Marina Po- 
at a treia par-
Intrecînd-o, cu 
Ionescu. Lide- 

Ger trude Ba
s-o, tot cu pie- 
irgareta Tcodo- 
entru a demon- 
prlmei mutări, 
a cîștigat la 

Iar Emilia Chiș 
A fost, evident, 

Elisabeta Poli- 
copată din seria 
•riela Olteanu, 

obțină remiza, 
șl rezultat. In 
Nechifor — E- 

;i Mariana Bădi- 
or.
mentulul situa- 
însă : Gertrude 
Elisabeta Poli- 
Marina Pogore- 
i Gogâlea 3—2, 
ana Terescenco 
tureșan 2%—l% 
dă 2%-2% (1), 
i—2%, Gabriela 
,c.
-a urmează să 
partide impor- 
tigurația părții 
mentulul. Deo- 
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gore vid.
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ii, așa cum 
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ite — consec- 
a doua a cla- 
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or al echi- 
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- toți foarte 
>uns aproape 
e procesului 
;înd, prin ta- 

disciplinată, 
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trișor (ambii 
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arlpă, fun- 
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este firea, 
eseu, care a 
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DESE „SCURTCIRCUITE"
la jumătate de drum...

PE FIRUL IDEII DE JOC
Nimic nou la nivelul primei 

divizii sub aspectul așezării 
inițiale în 
de înțeles 
de ultimul 
campionat- 
cest capitol, al sistemului 
joc, n-a prea adus inovări) 
atîta vreme cit nici în regu
lamentul de joc r.-a intrevenit 
vreo modificare menită să 
zdruncine echilibrul atac-apă- 
rare.

Ca și în trecutele ediții de 
campionat, divizionarele „A“ 
și-au manifestat preferințele 
pentru cele două mari varian
te ale sistemului cu 4 fundași, 
1—4—3—3 și 1—4—4—2, ultima 
întrunind sufragiile unei părți 
a responsabililor tehnici. în
deosebi cînd echipele pregătite 
de ei evoluează în deplasare.

Tn aceste situații, pentru a 
stăvili elanul gazdelor, dornice 
să exploateze la maximum a- 
vantajul terenului propriu, an

MARCAJUL Șl DEMARCAJUL,

sub aspectul 
teren. Fapt absolut 
Ia trei ani distanță 

turneu final 
mondial (care Ia

de 
a- 
de 
Și

Vorbind despre preferința u- 
nora dintre divizionarele „A" 
pentru varianta cu 4 jucători 
in linia mediană la meciurile 
pe care le dispută în depla
sare, am trecut, oarecum, din
colo de hotarele sistemului de 
joc, călcînd pe teritoriul di
namicii ; un capitol de mare 
importanță în fotbalul actual 
(înlăuntrul căruia se deschid 
numeroase și variate posibili
tăți de aplicare a ideilor tac
tice) și. cu toate acestea, încă 
tratat necorespunzător în fot
balul nostru ; chiar și în pri
vința elementelor sale de bază: 
marcajul și demarcajul. A tre
buit să vină sfîrșitul sezonului 
competitîonal, pentru ca, urmă
rind cu atenție perseverența și 
eficienta cu care I.F.K. Gote- 
borg aplică marcajul și demar
cajul (sau jocul fără minge), 
să încercăm. prin contrast, 
sentimentul de insatisfacție 
declanșat de modul în care

LA O DINAMICA OPTIMĂ,

Dacă la protagonistele cam
pionatului nostru, care ne re
prezintă în cupele europene, 
inconsecventa în aplicarea 
marcajului și a demarcajului 
are la bază, în principal, o su
perficialitate care le împiedi
că să se mobilizeze la efort pe 
întreaga durată a unui meci, 
în rest, la destule divizionare 
„A", angajate într-o Întrecere 
de durată, intervin pe parcurs 
și alte cauze care le opresc să 
aplice o rațională și sănătoasă 
idee de joc, să evolueze cu 
bun randament în ambele faze 
fundamentale ale jocului, adi
că cu siguranță în situația de 
apărare și cu eficacitate In 
momentul posesiei mingii. 
Printre aceste cauze :

1. o pregătire fizică insufi
cientă (sau o incompletă recu
perare după efort ?) ;

2. un bagaj tehnic necores
punzător adaptat la jocul în 
continuă mișcare. Pentru că in 
fotbalul actual o dinamică op
timă înseamnă nu numai can
titatea efortului, ci, mal ales, 
CALITATEA lui ; corelarea 
factorului fizic cu cel tehnic, 
tactic, psihic și teoretic. Cu 
alte cuvinte, pentru a putea 
transpune cu maximum de efi
ciență în practică O IDEE DE 
JOC este important de știut 
cit efort depune un jucător in 
efectuarea sarcinilor duble, de 
pildă, dar mai util este să ve
dem CUM LE EXECUTĂ ; 
cum urcă un fundaș in atac și 
ce face, in continuare, pină la

IZ/A „A" LA VOLEI
SILVANI- 

JAIA MARE 
eclul a fost 
a gazdelor, 
siente 50 de 
ie victoria 
ire s-a pre- 
După acest 
poresc șan- 
pul celor 4 
at : Mășcă- 
!e la fnvin- 
C. Șovăială 
In din Cluj- 
coresp.).

■ă din Con- 
Educație 

ață cu pro- 
la prematu- 
Constantin 

■ist al miș-

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
TRACTORUL BRAȘOV (m) 0—3
(—3, —8, —11). Acuztad încă ab
sența unor jucători cu experien
ță : Vînătu, Mocuța, precum și 
a tînărului Județ (toți indisponi
bili), studenții timișoreni n-au 
reușit să-și găsească ritmul, fur- 
nizînd cel mai slab joc de pină 
acum. Ei au evoluat fără vlagă 
și dorință de a cîștiga, comițînd 
numeroase greșeli în toate com
partimentele. tn schimb, Tracto
rul a dorit victoria și a luptat 
pentru ea, obținînd~o în numai 52 
de minute. Remarcați : Sterea,
Bujilă și Hînda, de la oaspeți. 
Au arbitrat bine V. Săndulescu 
din București și C. Pitaru din 
Sibiu (C, CREȚU, coresp.).

PENICILINA IAȘI — C.SJM. 
LIBERTATEA SIBIU (f) 3—0 (14, 
10, 4). Cele mai bune : Geta Po
pescu, Gabriela Coman și Marina 
Bejenaru (Penicilina) : Doina Bls- 
chin și juliana Răcean (C.S.M.).

PROGRES EVIDENT
trenorii oaspeților au pus preț 
pe o mai mare densitate la 
mijlocul echipei, retrăgînd în 
acest scop lingă cei din linia 
mediană una din aripi (Băluță, 
Orac, Bucurescu) sau, acolo 
unde există doi înaintași cen
trali (Terheș și M. 
Sportul studențesc, 
și Paraschivescu, 
Brașov, Gabor și 
la Corvinul Hunedoara ș.a.) u- 
nul din aceștia.

Este, în general, o măsură 
ad-hoc această predilecție cu 
formula 4 la mijloc, născută 
din calcule avînd ca finalitate 
menținerea pe scena primei di
vizii, dar însușită, în ultima 
vreme, de unii antrenori tineri 
ai divizionarelor „A“ (M. Lu- 
cescu. P. Libardi. N. Pescaru 
ș.a.) care văd în ea o posibili
tate de așezare și repartizare 
mai judicioasă a jucătorilor In 
teren, o modalitate de trecere 
mai ușoară, mai elastică, din

Sandu, la 
Marinescu 

la F.C.M. 
Dumitrache,

LCLdiț v 11J u tirul ica iv tiu 
mai ușoară, mai elastică, 
apărare în atac și inVers.

APLICATE CU INCONSECVENȚA

sînt privite chiar și de unele 
fruntașe ale Diviziei „A“ aces
te două trăsături ale fotbalului 
de mare competitivitate. Pen
tru că, este un lucru știut, e- 
chipele noastre și-au Însușit și 
teoretic, și practic. în ultimii 
ani, marcajul și demarcajul, 
dar — spre deosebire de echi
pele pe care le întîlnesc in 
fazele superioare ale competi
țiilor europene — ele dau do
vadă în aplicarea lor de 
consecvență. O lacună care ex
plică, în cele din urmă, com
portările lor inegale de la un 
meci la altul (vezi diferența de 
randament și, în consecință, de 
rezultat a dinamoviștilor bucu- 
reșteni în meciul cu Interna
tionale Milano și I.F.K. GSte- 
borg, ca și a studenților craio- 
veni in cele două manșe dis
putate cu Olympiakos Pireu și 
B. K. Copenhaga), uneori 
chiar pe parcursul aceluiași 
ioc.

PRIN CALITATEA EFORTULUI
consumarea momentului ofen
siv, cum aleargă o aripă 'după 
adversarul direct și, apoi, cum 
realizează deposedarea.^

în momentul de față, puțini 
sînt. de exemplu, jucătorii din 
ultima linie (Stănescu, Ion 
Gheorghe, Ungureanu, M. Ma
rian, Vlad, Rednie, M. Zamfir) 
care urcă cu folos în atac și 
foarte rare extremele în stare 
să efectueze acțiunea de depo
sedare.

Exerciții special alese In 
scopul perfecționării fotbalistu- 
lui-polivalent, capabil să în
deplinească sarcinile duble, ca 
și cele menite să automatizeze, 
cit de cit, unele combinații 
pină cînd acestea devin sche
me specifice (toate lntr-un 
tempo crescut la finalizare), 
sînt suficiente în procesul de 
instruire-antrenament. Și timp
— de asemenea. Numai bună
voința lipsește. Atît In relația 
jucător-antrenor, cit și... invers.

Și această „rezistență" din 
partea factorilor interesați, la 
efortul complet, de CALITATE,
— în circuitul complex, care 
începe cu așezarea in teren și 
se încheie cu șutul la poartă
— zădărnicește alte multe... e- 
forturi. Amînînd „sine die" 
transpunerea în teren a IDEII 
DE JOC, așa cum și-o dorește 
fotbalul competitiv : CLARĂ, 
ECHILIBRATĂ. care să ser
vească, cu același ridicat ran
dament, atît momentul pose
siei mingii, cit și pe acela de 
apărare.

Gheorghe NICOLAESCU

in-

Atît clasamentul turului (cu 
același avans, de 5 puncte, fa
ță de a treia clasată) cit și re
zultatele din Cupele europene 
— în care Universitatea Craio
va și Dinamo au absolvit două 
tururi — îndreptățesc afirma
ția că aceste două formații au 
dominat toamna fotbalistică. 
Și dacă — așa cum se arăta 
în comentariul de ieri — cra- 
iovenii s-au situat pe o linie 
constantă de fapt o continua
re a evoluțiilor lor preceden
te. viccliderii de toamnă au în
registrat un sensibil salt. In 
sprijinul acestei afirmații vine 
nu numai faptul că acum ei 
sînt la egalitate de puncte (25) 
cu liderul (în turul ediției tre
cute Dinamo termina la 3 
puncte în urma Universității), 
ci și comportarea echipei in 
ansamblu. într-adgvăr forma
ția din Șoseaua Ștefan cel 
Mare a arătat ptiț-ă acum un 
plus valoric de campiona
tul trecut, mai multă omogeni
tate și ambiție, o creștere nu 
numai in planul valorilor indi
viduale. ci și in ecl al expri
mării colective, ceea ce i-a 
permis ca — pe plan intern — să 
se înscrie ca o candidată au
torizată la titlu, iar în Cupa 
U.E.F.A. să elimine echipe de 
real prestigiu european ca 
Levski-Spartak Sofia și Inter- 
nazionale Milano.

îmbunătățirile intervenite în 
randamentul lui Dinamo în a- 
cest sezon sînt. între altele, ex
primate de : • realizarea a
73,3% din punctajul maxim po
sibil ; • suita de 11 meciuri 

cunoaște înfrîngerea

minarea în tine cit comporta
rea echipei.

In prima Jbarte a sezonului,
-----  *—a fost a- 

sigurată de D. Nicolae-Nicușor 
și Cornel Dinu, după 
rea meciurilor din

conducerea tehnică

2. DINAMO

incheie- 
această

17

— existența unor condiții de 
pregătire din cele mai bune, 
în concordanță cu prestigiul a- 
cestui club fruntaș în mișca
rea noastră sportivă.

Puteau, totuși, dinamoviștii 
să realizeze mai mult ? Ei sînt

11 3 3 35-17 25
• Puncte ciftigate in deplasare: 9 (cite 2 cu F.C. Constanța, F.C 

Argeș »l Progresul-Vulcon; cite 1 cu Jiul, C.S, Tîrgovîște și Steaua) ; 
nu a Pler°ut nici un punct pe teren propriu.
• Ce4 mai bun loc ocupat : 1 - etapele 6-15 ; ce! mai slab loc : 

13 — prima etapa.
• Golgeterii echipei : D. Georgescu, Dragnea șl Orac - cite 7 qo- 

Juri, Augustin 5, Stredie, Țâlnar >1 Mulțescu - cîte 2, Vlad, Custov și 
Mărginean — cîte 1.
r.??UC?I°rî| AuSus*’n« Dragnea șl Orac - cîte 17 meciuri,
Custov 16, L Marin, Țâlnar și Moraru - cîtr 15, Dinu și D. Georgescu 
7o Cv? B,un\be^u Stredie - cîte 13, Mulțescu și Stănescu - cite 
12, Vlad 8, lordache 5, D. Zamfir și Mărginean - cîte 4, Eftimescu 3, 
Dumitrescu 1
• Primii jucători pe baza notelor: 1. Moraru 7,50 : 2. Dinu 7 21 • 

, Augustin 6,94.
• Media notelor echipei: 6.77 (6,84 acasă - 6,70 In deplasare).
• Cartonașe roșii : nici unul.
• Cartonașe galbene : 12 (8 jucători) ; cele

șl Custov — cite 3.
VA beneficiat de o lovitură de la 11 m, ratată de Dragnea: nu o 

fost sancțlontă cu nici un penalty.
• A expediat 284 de șuturi (176 acasă — 108 în deplasare), dintre 

car» 134 pe spațiul porții (81 acasă - 53 in deplasare).

3.

mai multe : Bumbescu

toamnă ale echipei naționale 
revenind la club și antrenorul 
Valentin Stănescu. Dintr-o 
discuție cu tehnicienii echipei 
au reieșit, ca explicații ale bu
nei evoluții în 
mătoarele :

— o idee de 
decît în ediția

campionat, ur-

joc mai precisă 
precedentă ;

Doi jucători de bază ai lui Dinamo, Augustin și Orac (tricouri de 
culoare închisă), într-o fază din meciul cu Progresul Vulcan, 3—1 

Foto : Dragoș NEAGU

(din etapa a Il-a pină în cea 
de a XIII-a, cînd a pierdut la 
Craiova) ; • cota de plus 9 în 
clasamentul adevărului, suges
tivă chiar dacă în ea intră și 
3 puncte cucerite pe stadioane 
bucureștene. altele decît 
propriu ; • cele numai 3 
frîngeri, toate în deplasare 
creșterea eficacității (35 de 
luri înscrise, față de 28 
toamna precedentă).

După cum se știe. în primă
vara lui 1981 (pornind de la 3 
puncte mai puțin decît cele 
acumulate acum, la încheierea 
turului), Dinamo s-a găsit — 
pină aproape de sfîrșitul cam
pionatului — în luptă pentru 
titlu. In tabăra dinamoviștii oi 
se consideră că, pornind de Ia 
cifrele actuale, superioare, 
șansele lor sînt sporite, bineîn
țeles dacă echipa va continua 
să se situeze pe linia constantă 
pe care s-a înscris, evitînd de
clinuri de genul celui din fi
nalul acestui sezon, cînd a fost 
eliminată de Găteborg și etnd 
supărătoare a fost nu atît eli-

cel 
în- 

; •
go- 
in

— o mai bună circulație a 
balonului ;

— un marcaj mai eficient;
— un Iot întărit, prin porta

rul Moraru, fundașul Vlad (a 
jucat, însă, numai pină în e- 
tapa a IX-a, la meciul cu 
Steaua) și atacantul Orac, care 
s-au integrat rapid și au fost 
bine primiți în colectiv;

— o atmosferă propice în e- 
chipă, de colaborare și adeziu
ne la efortul cerut de perfor
manță ;

primii care răspund da. Și cînd 
dau acest răspuns, ei se gîn- 
desc în primul rînd la faptul 
că ideea de joc a echipei r.u 
este încă suficient cristalizată. 
De asemenea, se constată un 
pronunțat decalaj între titulari 
și rezerve. Acest decalaj a fost 
evident mai ales în finalul se
zonului cînd indisponibilitatea 
unor jucători (accidentați sau 
suspendați) ca Vlad, Dudu 
Georgescu, Bumbescu, Stredie, 
Custov, Stănescu, pe perioade 
mai lungi sau mai scurte, a 
creat probleme echipei. In a- 
ceeași perioadă, s-a 
stata la Dinamo și 
scădere determinată 
de oboseala psihică _______
intr-un sezon încărcat. în plus, 
se poate vorbi și de evoluția 
inconstantă a unor jucători. 
Nu-1 vom lua pe fiecare in 
parte, dar două cazuri ni se 
par elocvente : Dragnea (după 
un start excelent, a intrat — 
în finalul sezonului — într-un 
declin evident) și Țălnar (care 
a avut, pe la mijlocul campio
natului, o „eclipsă" de 5—6 e- 
tape). O altă carență în com
portarea echipei a constituit-o 
și nervozitatea intervenită u- 
neori în joc, ceea ce a atras u- 
nor jucători (Custov, de exem
plu) cartonașe galbene care pu
teau fi evitate. în fine — și 
aici sintem de acord cu pre
ședintele secției, fostul inter
național Vasile Anghel — Di
namo, cu toate că a cîștigat în 
omogenitate în această toamnă, 
are Încă nevoie de o forti
ficare a lotului, pentru unele 
posturi, mai ales în raport cu 
exigentele internaționale. în 
perspectiva unei noi prezențe 
(foarte posibile), anul viitor, 
intr-o competiție europeană 
intercluburi.

PROCURAȚI DIN VREME

DIIETE

€U NUMERELE PREFERATE I

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ATI JUCAT NUMERELE 

preferate t • Agențiile Loto- 
Pronosport mai pot elibera doar 
astăzi bilete cu numerele dv. 
preferate pentru tragerea obiș
nuită Loto de vineri 18 decem
brie 1981. • în aceste zile, plnă 
simbătă inclusiv, continuă vtnza- 
rea biletelor pentru tragerea ex
cepțională Loto de duminică 20 
decembrie a.c., la care se vor 
atribui AUTOTURISME, ctștiguri 
In BANI și EXCURSII PESTE 
HOTARE.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE „LOTO* DIN C 
DECEMBRIE 1981. FAZA I : Cat. 
1 : 1 variantă 25% autoturism 
„Dacia 1300“ sau Skoda 120 L șl 
diferența în numerar ; cat. 2 : 1 
variantă 100% a 19.870 lei sau o 
excursie de 2 locuri m U.R.SJS. 
sau R. P. Ungară șl diferența ta 
numerar și 14 variante 25% a 
4.967 lei ; cat. 3 : 7 variante 100% 
a 5.497 lei sau la alegere o ex-

cursle de un loc in U.R.S.S. sar 
R . P. Ungară și diferența in nu
merar și 30 variante 25% a 1.374 
lei ; cat. 4 : 57,50 variante a 1.386 
lei ; cat. 5 : 126 a 400 lei ; cat. 6 : 
211 a 300 lei ; cat. 7 : 350 a 200 
lei ; cat. 8 : 2.193,75 a 100 lei. FA
ZA A Il-a : Cat. A : 1 variantă 
25% autoturism „Dacia 1300“ sau 
Skoda 120 L șl diferența tn nu
merar ; cat. B : 9 variante 25% a 
9.005 lei ; cat. C : 18,75 a 4.028 lei î 
cat. D : 82,75 a 913 lei ; Cat. E : 
911,75 a 100 lei. Autoturismele 
„Dacia 1300“ sau „Skoda 120 
au fost obținute de : CIUFU 
RESCU PETRE din Ploiești șl 
ZAR VASILE din Zalău.
• NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
16 DECEMBRIE 1S81. Extragerea 
I : ÎS M i S « 11 ; Extragerea 
a n-a : U » I M 11 4. Fond to
tal de ctștiguri : 663.009 lei, din 
care 79.632 let, report la categoria 
L

«Iniarea biletelor plnâ

Este ultima tragere 
de acest fel a o- 
nului in curs I

Agențiile Loto-Pronosport continuă 
shnbdtâ 19 decembrie induși*.

VARIANTELE DE 15 
LEI PARTICIPA 
LA TOATE EXTRA
GERILE.

• EXCURSII PES
TE —
R.D. Ge nană suu 
R.P. Sulaaria 
FORMULA TEH
NICA AVANTA
JOASA : 42 de
numere tn cadrul a 
5 extrageri în 2 
faze 1

20 DECEMBRIE 1981

tragere excepțională

putut con
ți oarecare 
de uzură, 
acumulată

Radu URZICEANU

Fiecare variantă 
jucată - o posibi
litate de a obține: 
• AUTOTURIS
ME „Dacia 1300" 
și „Skoda 120 L"

• MARI CIȘTI- 
GURI IN BANI, su
me variabile și 
fixe.

HOTARE, In



In C. C. E la baschet feminin Atletismul mondial

VICTORIE, DUPĂ UN MECI CAPTIVANT
,U“ CLUJNAPOCA-MINIOR PERNIK 90 88

V
CLUJ-NAPOCA, U (prin tel»- 

fon). Hotărtt lucru, baschetbalis
tele do la „U" șl-au propus a* 
pună la încercare cordul miilor 
de spectatori care le încurajează 
la fiecare partidă pe care • sus
țin în grupa „A" a sferturilor do 
finală alo C.C.E. Miercuri. în ta- 
tîlnlrea cu redutabila campioană 
a Bulgariei — formația Minier 
Pernik — dujencele au făcut ma
re risipă de efort, au luptat o- 
nt>rm pentru victorie, dar nu a 
lipsit mult să asistăm la prelun
giri (așa cum s-a petrecut cu o 
săptămlnă ta urmă, în meciul cu 
Steaua roșie Belgrad) șl apoi, 
cine știe... Spre satisfacția publi
cului, echipa Universitatea a ter
minat învingătoare această parti
dă : 90—83 (41—48). Baschetbalis
tele din Pernik, deși au fost do
minate la început, au profitat 
de o serie de ratări ale gazdelor Adrian VASILIU

Șl IMPORTANTA

Echipa de juniori a Cehoslo
vaciei a susținut aseară, pe 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală. cea de-a patra partidă 
a turneului efectuat în țara 
noastră- Adversară a fost, pen
tru a treia oară, formația si
milară a României pe care a 
întrecut-o din nou, de data a- 

ceasta în modul cel mai cate
gorie — 16—0 (5—0, 5—0, 6—0). 
Excelent pregătiți fizic, buni 
patinatori, jucind in permanen
tă mișcare, oaspeții n-au lăsat 
nici o speranță tinerilor noștri 
hocheiști, meciul avînd, mai tot 
timpul, un sens unic. Atît de 
clară a fost diferența de valoa
re îneît am putea spune, mai 
în giumă, mai în serios, că 
portarul cehoslovac era gata- 
gala să... înghețe, el nefiind

patru

3, Han- 
Havelka

solicitat decît de trei, 
ori.

Au marcat : Hdranki 
tak 3, Rambousek 2,
2, Stchlik, Nitka, Stas*, Jeli
nek, Eischer șl Fleischer. A ar
bitrat : L Becze, ajutat la li
nie de M- Manolache și Gh. 
Micu. (G.R.)

Numărul mic de recorduri mon
diala stabilite In probele oficiale 
de-a lungul sezonului atletic post- 
oHmpio ar putea lăsa impresia 
că 1831 a fost un sezon liniștit, 
de obișnuită „tranziție" la înce
putul unul nou ciclu olimpic. 
N-a fost chiar așa. Pe pistă șl 
In afara el evenimentele intere
sante n-au lipsit, ba dimpotrivă : 
se poate spune chiar că viitoarea 
evoluție a atletismului ne va a- 
duce aminte de sezonul pe care 
O încheiem acum.

Dar lată mal tatu recordurile: 
MASCULIN : 800 m : 1:41,72 Se
bastian Coe (Anglia), Florența 
10 iunie ; 1000 m : 2:12,18, Coe, 
Oslo, 12 Iulie ; o milă : 4:48,53
Coe. Zurich 1» august ; 3.48,40
Steve Ovett (Anglia), Koblenz 26 
august, 3:47,33 Coe, Bruxelles 28 
august ; 5 000 m : 13:06,20 Henry 
Rono (Kenla), Knarvik 13 septem
brie ; 110 mg : 12,93 Renaldo Ne
hemiah (S.U.A.), Zilrlch 19 au
gust ; prăjină : 5,80 m Thierry
Vigneron (Franța), Macon 20 Iu
nie ; 5,81 m Vladimir Poliakov 
(U.RSS.), Tbilisi 26 Iunie ; 5,84 m 
Konstantin Volkov (U.R.S.S.), 
Irkutsk 3 august ; disc : 71,20 m 
Ben Plucknett (S.U.A.), Modesto 
10 mal ; 72,34 m Plucknett, Stock
holm, 7 Iulie ; FEMININ : o milă 
— 4:20,89 Ludmila Veselkova
(U.B.S.S.), Bologna 12 septembrie; 
suliță — 71,38 m Antoaneta To
dorovs (Bulgaria), Zagreb IS au-

Konstantin Volkov 
(stingă) ți Vladi
mir Poliakov sur
prinzi de fotore
porterul nostru 
Dragoș NEAGU in 
timpul concursului 
din cadrul 

versladei

aîîul

Balcaniada de box pentru juniori

PARTIDE FRUMOASE DECIZII
NECONFORME CU REALITATEA

Astă scară, cea de a dona reuniune semifinală

gust ; heptatlon — 4 212 p Nă
dejde Vinogradova (U.R.S.S.), Kis
lovodsk 5/6 mal ; 6 621 Ramona
Neubert (R.D. Germană), Halle 
23/24 mal ; 6717 p Neubert, Tbi
lisi 27/28 Iunie. Recordurile de la 
aruncarea discului nu vor fi însă 
omologate, iar autorul lor a fost 
suspendat în urma rezultatului 
pozitiv la un control antidoping 
(mereu anabollzantele...), Iar re
zultatul de 5,34 m al Iul Volkov 
la prăjină — obținut, se pare, ta 
cadrul unei demonstrații, la Ir
kutsk — este recunoscut, deo
camdată, doar ca record al 
U.R.S.S...

La băieți, semlfondul a pola
rizat atenția. Sebastian Coe a re
găsit forma de grație din vara 
Iul 1979, recordul de la 830 m 
fiind considerat drept „recordul 
anului". Steve Ovett a încercat • 
replică pe distanța britanică, dar 
a fost „contrat" imediat. Cel doi 
englezi conduc detașat un pluton 
cu multe talente, ta care „bătrl- 
nii" Mike Boit șl John Walker 
fac tacă figură frumoasă, ameri
canii Steve Scott șl Sydney Maree 
(sud-african de culoare stabilit ta 
S.U.A.), dar mal ales Juniorul 
brazilian Jesus Carvalhe-Cruz 
(1:44,1 la 800 m) stat cel mal 
bine plasați. Prima graniță la 
orizont (poate chiar pentru 1982): 
sub 3 30,0 la 1 500 m.

Henry Bono a revenit în frun
tea fondului, stabilind recordul 
la 5 000 m după trei curse îritr-e 
săptămlnă sub 13:13,0 <t) ți o alta 
ta care HansJOrg Kunze (R.D.G.)

îl datorează recordul european 
(13:10,43). Surprinzător recordul 
european la 10 0OT m al veteranu
lui portughez Fernando Mameds 
(27:27,7).

Săritorii cu prăjina și-au conti
nuat ascensiunea. Vigneron a 
fost primul la 5,80 m, dar sovie
ticii încheie anul în avantaj, do- 
minînd și concursul anului — U- 
niverslada de la București. Vol
kov rămîne cel mai consistent în 
performanțe.

In sfîrșit, Renaldo Nehemiah 
confirmă din nou că este cel 
mai mare talept din istoria gardu
rilor înalte, coborînd sub im
posibila barieră a celor 13 se
cunde. Istoria se repetă, eveni
mentul a avut loc pe... celebrul 
Letzigrimd (vă amintiți acel 1B,1 
al lui Martin Lauer din 1959 ?...), 
dar cronometrul electronic înlă
tură acum orice dubiu !

La fete, sezonul a fost, într-ade
văr, mai ,,cumin te “. Un singur 
record la alergări, pe • milă, dis
tanță alergată încă rar. In cursa 
record au fost prezente șl Fița 
Lovin și Maricica Puică, prima 
reușind al doilea timp din istoria 
probei (4J1.40). Antoaneta Todo- 
rova este marea surpriză a anu
lui, cu un excepțional record la 
suliță. Vîrsta ei ne duce cu gtn-

__ a 
Neu- 
frun- 
greu

dul la apariția — ta 1864 
Mthaelel Peneș... Ramona 
bert s-a Instalat comod în 
tea pollatlonlstelor șl este 
d« crezut că va ceda poziția ta 
următorii 4—5 ani...

Vladimir MORARU

SURPRIZĂ
LA CORTINA 

D’AMPEZZO
ROMA, 16 (Agcrpres). — La 

Cortina d’Ampezzo s-a desfă
șurat o probă de slalom uriaș 
contînd pentru „Cupa Mondia
lă". După două manșe, victoria 
a revenit surprinzător tînărului 
schior iugoslav Boris Strei (în 
virstă de 21 ani), cronometrat 
cu timpul de 2:41,06, urmat de 
americanul Phil Mahre — 
2:41,33 și de Joel Gaspoz (El
veția) — 2:41,43.

în clasamentul „Cupei Mon
diale", Phil Mahre s-a detașat, 
totalizînd în prezent 135 de 
nuncte. fiind urmat de suedezul 
Ingemar Stenmark — 59
puncte.

CAMPIONATUL BALCANIC DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

titor lotul primei reprezenta
tive, astfel că echipa pregătită 
și condusă de Lascăr Pană 
n-a avut astăzi valizi decît 9 
jucători de cîmp... De partea 
cealaltă. antrenorii Eugen 
Trofin și Cezar Nica, ambițioși 
ca șl tinerii lor elevi — n-au 
acceptat rolul de sparring- 
partneri, abordind Intîlnirea cu 
mult aplomb, în forță. A re
zultat o partidă aprinsă, dar 
derulată în limitele fair-play- 
ului. cu atacuri iuti si faze 
palpitante, apărări ferme, mo
bile. avansate, ce au răsplătit cu 
generozitate atît prestațiile tri
colorilor (din rîndul cărora 
s-au evidențiat Munteanu. Du
mitru, Stingă, Deacu, Drăgă- 
niță și Folker), cit și pe cele 
ale cadeților. de la care au im
presionat Mirică, Jianu, Petre 
și Berbece. Au marcat: Du
mitru 12, Stingă 8, I'olker 4, 
Deacu 3, Drăgăniță 2, Durău 2 
— pentru România A ; Mirică 
5, Jianu 5, Berbece 4, Gra- 
bovschi 3, Petre 3, Vasilca 2, 
Dumitru 1, Porumb 1 — pen
tru România B. Au arbitrat 
E. Fazekaș și Z. Mezaroș 
(Baia Mare).

IUGOSLAVIA — GRECIA 
46—5. Sosită la Baia Mare cu

TURNEUL DE TENIS DE LA SOFIA
SOFIA, 16 (Agerpres). — 

Turneul internațional de tenis 
de la Sofia a continuat cu 
partidele din primul tur. Re
zultate : Pasquter (Elveția) 
— Mancas (România) 6—2, 
6—1 ; Mayer (S.U.A.) — Roger

GALAȚI, 16 (prin telefon). A- 
ceeasl numeroasă asistentă a ur
mărit. miercuri seara, la Sala 
sporturilor din localitate, prima 
reuniune semifinală din cadrul 
Balcaniadei de box pentru Ju
niori.

Primele partide au fost rezer
vate boxerilor de la categoria 
semlmuscă. Chiar în medul 4- 
naugural am asistat la prima 
surpriză oferită de.„ judecători. 
Aceștia l-au declarat învingător 
(cu 2—1) pe Aslan Atilla (Tur
da) ta fata bulgarului Osman 
Osmanov, mult mal bun ta ring 
decît învingătorul său. In cea
laltă semifinală. Gheorghe lana 
a început vijelios partida cu 
Mustafa Limanovskl (Iugoslavia), 
pe care l-a făcut să asculte nu
mărătoarea arbitrului ta rundul 
doi. In ultimele trei minute, 
lana a menținut același ritm, 
clstlglnd dar. ta duda verdic
tului de 2—1 (II). In semifina
lele „cocoșilor". Stamatl Kolo- 
fras (Greda) b.p. (2—1) — de
cizie eronată — pe Daud Bordel 
(Iugoslavia), iar Dlmltrl Bakor- 
djev (Bulgaria) b. ab. 2 All Gel- 
klz (Turda).

echipa de „mondiale" (doar 
Radjenovici, care joacă într-o 
formație de liga B din R. F. 
Germania, lipsește la apelul 
antrenorului Pokrajac), repre
zentativa Iugoslaviei țintește 
nu numai al treilea titlu bal
canic consecutiv, ci — aceasta 
poate chiar In primul rînd — 
cucerirea unui atu moral pen
tru disputele de la campiona
tele lumii. Este evident aceat 
obiectiv ți din faptul că „pla- 
vii“ șl-au fixat întrecerea da 
la Baia Mare drept or. 1 ta 
acest sezon, ieșind dincolo da 
hotare doar în două turnee a- 
micale, în Elveția ți Ungaria, 
cu scopul precis al pregătirii 
campionatului balcanic. Și a 
mai fost evident ți din meciul 
lor de debut cu formația Gre
ciei (o echipă lipsită de expe
riență ți de resurse tehnice), 
ta care — dacă ar fi putut — 
ar fi înscria chiar 100 de go
luri, atît de mare le este în
verșunarea, dar ți seriozitatea 
cu care privesc jocul, indife
rent de valoarea adversaru
lui... Meciul, te Înțelege, a a- 
vut tm singur sens. Au marcat: 
Krivokapicl 9, Orban 8 Isako- 
viq S, Fejzula S, Strbac k, 
Zovko 4, Bojovici 4, Elezoviel 
3, Rnlel 2 — pentru Iugoslavia. 
Mantzopoulos 3, Emmanuel 1. 
Kalfaxian 1 — pentru Grecia.

Vesselin (Franța) 6—4, 6—3 ;
Bojtel (R.F.G.) — Herquist
(Suedia) 6—4, 7—6 ; ’lefler
(R.F.G.) — Slmonsson (Suedia) 
4—6. 6—3, 6—4; El Shafey 
(Republica Arabă Egipt) — 
Berael (Franța) 6—7. 7—6, 7—6 

Deciziile neconforme eu reali
tatea au continuat si ta prima 
partidă a ..semlusorilor". ta 
care Nikos Agelatls (Greda) a 
fost declarat învingător (2—1) ta 
fața iugoslavului Tomislav Vukov. 
La aceeași categorie. Ion Lupu 
a evoluat mult mal bine ca in 
ajun, reușind să-1 trimită si la 
podea (ta rundul doi) ne bulga
rul Naiden Stefanov, pe care l-a 
Învins detașat.

La „semimijlocle". Nlcolae Vl- 
nătoru l-a tatitait pe Iugoslavul 
Sale Zizlcl. In prima repriză, cu 
multe lovituri la corp. Vinătoru 
l-a obligat pe adversarul său să 
asculte numărătoarea arbitrului. 
După ce repriza a doua a fost 
egală, ta ultimele trei minute ro
mânul l-a pus din nou ta evi
dentă dificultate pe Zizlct Iar 
atunci clnd arbitrul se pregătea 
să oprească lupta, a sunat gon
gul salvator : N. Vtaăioru b.p. 
S. Zizlcl. In celălalt meci M. Vu- 
raler (Turcia) b.p. P. Panalotov 
(Bulgaria). La categoria mijlocie, 
ta singura nartidă discutată. 
Milko Danovskl (Bulgaria) b.p. 
Tudor Panait.

Paul IOVAN

Au arbitrat T. Curelea și I- 
Păunescu (România).

BULGARIA — TURCIA 
32—16. Ceva mai experimentată 
si mai atletică (atît cit să aibă 
cîstig de cauză în partida cu 
Grecia), reprezentativa Turciei 
a dat o replică mai viguroasă 
selecționatei Bulgariei, ambi- 
tionîndu-se — acum, la a doua 
sa participare la campionatul 
balcanic — să dovedească pro
gresul obținut în răstimp de 
un an.

Handbaliștii bulgari au avut 
ceva de furcă cu partenerii lor. 
dar valoarea, evident superi
oară le-a permis să-i devan
seze si să-șl asigure Încă din 
prima repriză zestrea necesară 
victoriei. Au marcat : Petrov 
13. Proinov 5. Georglev 4, Sta- 
nev 3, Alexandrov 2. Barovski 
2. Costadinov 1. Nikolov 1. Ma
rino» 1 — pșntru Bulgaria ; 
Camkak 4, Ciidam 3, Kabay 3, 
Demirci 2. Sonmez 2, Saryer 2 
pentru Turcia. Au arbitrat P. 
Radvanl si M. Grebenișan 
(România).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Continutadu-șl turneul 

în Europa, selecționata S.U.A. a 
tntîlnH la Budapesta echipa Un
gariei. Gazdele au repurtat Victo
ria cu scorul de 7—4. • Campl»- 
nul mondial profeslanlst la cate
goria „semlușoară" portoricanul 
Samuel Serran» șl-a apărat cu 
succes centura, ta gala căra a 
avut loc la San Juan (Parte 
Rlce), Serran» l-a învins prin 
k.a. în repriza a 12-a pe Japo
nezul Hikalu Tomonari.

CICLISM • Cursa de 4 zUe 
desfășurată pe velodromul aco
perit dta Copenhaga a fost cîștl- 
gată de perechea daneză Gert 
Frank șl Henrik Oersted. Au ur
mat ta clasament cuplurile Danny 
Clark — Donald Allan (Australia)

DUGBYȘTH ORIVIȚENI ÎNVINGĂTORI IN TARA GALILOR
PENYGRAIG, 16 (prin tele

fon). Rugbyștil de la R.C. Gri- 
vita Roșie au susținut miercuri 
seara meciul inaugural al tur
neului lor în Marea Britanie. 
întîlnind pe stadionul din a- 
ceastă localitate selecționata ga-

GRUPA a lll-a (ZONA EUROPEANA) A PRELIMINARII LOR CM.

Pentru primele locuri au can
didat practic, doar echipele 
U.R.S.S., Tării Galilor si Ceho
slovaciei. grupa aceasta fiind 
considerată mal slabă decît al
tele. Dacă reprezentativa U.R.S.S. 
a avut o comportare remarcabi
lă, nepierztod nici o partidă și 
avînd un golaveraj excelent, ta 
lupta pentru locul secund s-au 
angajat Cehoslovacia șl Tara Ga
lilor. Pină la urmă, gratie me
ciului egal reușit cu U.R.S.S., la 
Bratislava (1—1), Cehoslovacia a 
egalat la puncte pe galezi șl. a- 
vtad un golaveraj mai bun dealt 
al adversarilor direcți, a obttaut 
promovarea pentru „Mundialul" 
spaniol. Trebuie să reținem cite- 
va fapte semnificative. Astfel, 
reprezentativa U.R.S.S. a arătat o 
formă bună, constantă, și a fost 
formată pe scheletul echipei Di
namo Tbilisi, care a cucerit în 
acest an șl Cupa cupelor. Cu doi 
înaintași de excepție Blohin (Di
namo Kiev) N Senghelia (Dina
mo Tbilisi) a crescut Incisivita
tea selecționatei sovietice, ta 
schimb, se pare că selecționata 
cehoslovacă este mal puțin valo
roasă dedt în trecut. Unii jucă
tori nu mal stat în forma lor de 
odinioară, ca de pildă Nehoda 
Si Gajdusek ; ta schimb se pun 
speranțe ta Radimec si WoJcek. 
O mențiune pentru echipa Islan- 
del si o decepție — reprezenta
tiva Turciei.

Iată rezultatele și Clasamentul: 
Islanda — Tara Galilor 0—4. Is
landa — U.R.S.S. 1—2, Turcia — 
Islanda 1—3, U.R.S.S. — Islanda 
5—0. Tara Galilor — Turcia 4—0, 
Tara Galilor — Cehoslovacia 1—0, 
Cehoslovacia — Turcia 2—0, Tur

ți Wilfried Peffgen (R.F.G.) — 
Kim Svendsen (Danemarca).

HOCHEI • Intr-un med inter
național amical de hochei pe 
gheață desfășurat la Villard de 
Lans, echipa Franței a învins cu 
8—3 (3—2, 4—0, 1—1) selecționata 
Bulgariei 0 La Ustl nad La- 
bem s-a disputat meciul Interna
țional dintre echipele de tineret 
ale Cehoslovaciei șl R. D. Ger
mane. Hocheiștll cehoslovad au 
repurtat victoria cu scorul de 
10—5 (3—1, 4—2, 3—2).

PATINAJ VITEZA 0 Concursul 
internațional feminin de la In
zell (R.F. Germania) a fost ciști- 
gat de Karin Busch-Enke (R.D. 
Germană), clasată pe primul loc 
la poliatlan, cu 175.327 puncte. Pe 

leză Mid District La capătul 
unui joc foarte spectaculos. 
XV-le român a obținut victoria 
cu scorul de 14—6 (6—0). prin 
punctele marcate de Fălcușanu. 
Stroe — eseuri. I. Constantin 
— 2 l.p.

cia — Tara Galilor 0—1. Turcia
— Cehoslovacia 0—3, Cehoslovacia
— Islanda 6—1, Tara Galilor — 
U.R.S.S. 0—0, Islanda — Turcia 
2—0, Cehoslovacia — Tara Gali
lor 2—0, U.R.S.S. — Turcia 4—0, 
Islanda — Cehoslovacia 1—1. Tur
cia — U.R.S.S. 0—3, Tara Galilor
— Islanda 2—2, U.R.S.S. — Ceho
slovacia 2—0, U.R.S.S, — Tara 
Galilor 3—0, Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 1—1.
1. U.R.S.S. 3 6 2 0 20- 2 14
2. CEHOSLOVACIA 8 4 2 2 15- 6 10
3. Tara Galilor 8 4 2 2 12- 7 10
4. Islanda 8 2 2 4 10-21 6
5. Turcia 8 0 0 8 1-22 0

CAMPIONATE, CUPE, ȘTIRI

GRECIA, (et. 11-a) : AEK — La
risa 2—0 ; Panathinaikos — Doxa 
4—0 ; Ethnikos — Arls 2—1 ; 
P.A.O.K. — Olymplakos 3—0. Cla
sament : 1. Panathinaikos — 18 
p; 2. Doxa — 14 p ; 3. Aris — 
14. p.

R. D. GERMANA. în sferturile 
de finală ale „Cupei- : Dynamo 
Berlin — F.C. Karl Marx Stadt 5—3; 
Jena — Dynamo Dresda 2—3 (du
pă prelungiri) ; Cottbus — Halle 
2—1 (după prelungiri) ; Vorwărts 
Frankfurt pe Oder — Erfurt 1—0. 
Echipele învingătoare s-au califi
cat pentru semifinale.

ANGLIA. în meci restant : 
Swansea — Aston Villa 2—1. tn 
clasament conduce Swansea cu 
33 p, urmată de Manchester Uni
ted și Ipswich Town cu cite 32 p.

• în meciuri amicale : Bulgaria
— Portugalia 5—2 (3—1), la Has- 
kovo ; Univ. Ciudad de Mexic»
— Partizan Belgrad 4—1!

locul doi s-a situat coechipiera 
sa Andrea Schone — 175,943 p. 
Rezultate înregistrate ta ultima zl 
a competiției : 1000 m — Karin 
Busch-Enke 1:24,77 ; 3 000 m — 
Gabl Schenbrunn (R.D. Germa
nă) 4:34,28.

RUGBY 0 în continuarea tur
neului pe care 11 întreprinde ta 
Marea Britanie, echipa Australiei 
a tatitait, la Aberdeen, o selecțio
nată regională scoțiană. Victoria 
a revenit jucătorilor australieni 
CU 36—6 (12—3).

SCHi 0 „Cupa Europei" (femi
nin) a programat la zlnal (Elve
ția) • probă de slalom special 
care a fost clștigată de vest-ger- 
mana Renate Lazac cu timpul da 
1:37,20, realizat ta două manșe.


