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In derby-ul Diviziei „A“ de polo

CRISUL ORADEA - DINAMO BUCUREȘTI 12-12, 
DUPĂ 0 ÎNTRECERE PASIONANTĂ

A lll-a ediție a Campionatului balcanic la handbal masculin

ROMÂNIA - VICTORIE IN ÎNTÎLNIREA CU BULGARIA
Comportare remarcabilă a „secunzilor" în
BAIA MAKE, 17 (prin tele

fon). Cea de a doua reuniune 
a Campionatului balcanic de 
handbal masculin, aflat la a 
IlI-a ediție. găzduit de Sala 
sporturilor „Dacia“ din Baia 
Mare, s-a bucurat joi după-a- 
miază de aceeași atmosferă en
tuziastă. De această dată cei 
peste 2 000 de- spectatori pre- 
zenți In tribune au urmărit 
meciuri de mare încleștare și 
de mare frumusețe, nu numai 
datorită ambiției și dîrzeniei, 
ci și nivelului valoric atins 
în unele faze. Prima formație 
a României a cîștigat detașat 
în fata Bulgariei, iar secunzii 
români s-au comportat excelent, 
fiind la un pas de o surpriză 
cu prima garnitură a Iugo
slaviei.

ROMANIA A — BULGARIA 
27—18. Deși n-a recuperat încă 
trei dintre jucătorii accidentați 
(Măricel Voinea, Iosif Boroș și 
Tudor Roșea sînt încă sub în
grijire medicală), formația 
României, pregătită de antre
norul Lascăr Pană, s-a expri
mat in meciul cu Bulgaria — 
socotit derby-ul zilei — mal 
coerent, mal aproape de stan
dings său real. Deși începutul 
partidei a aparținut oaspeților 
(4—1 în min. 6), întîlnirea n-a 
pus mari probleme „tricolori
lor" atunci cînd au acționat ra
pid si au folosit forța de sut a 
interilor Vasile Stingă și Ma
rian Dumitru, puterea de _per; 
cutie a lui Cezar Drăgăniță 
șl spontaneitatea Iul Mircea 
Bedivan. împlinind aceste con
diții, echipa noastră a recupe.

meciul cu Iugoslavia
rat handicapul si s-a detașat 
net (11—5 în min. 22 șl 13—6 
în min. 27) si Și-a permis apoi 
citeva artificii pentru deliciul 
tribunei. Multumindu-se cu 8—9 
goluri avans, jucătorii noștri 
n-au mal forțat și pentru că 
n-au vrut să-și golească rezer
voarele de energie înaintea 
meciului decisiv, cel cu Iugo-

Hristache NAUM
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Concluzia unui an de competiții:

BOXUL ROMÂNESC DISPUNE DE RESURSE

CLUJ-NAJOCA, 17 (prin te
lefon). Joi, în turneul celor mai 
bune echipe de polo din țară, 
a fost o zi a derby-urilor. Fi
rește, cea mai așteptată întîl- 
nire a pus față în față pe cele 
două candidate la titlu, Dina
mo București, neînvinsă în ac
tuala ediție, si Crișul Oradea, 
înaintea acestui meci, diferen
ța de puncte dintre cele două 
formații a fost aceeași (3) cu 
care competitoarele la titlu au 
început turneul. Și aceasta, în 
ciuda faptului că în meciul de 
miercuri Dinamo nu a obținut 
decît 8—8 cu Voința Cluj-Na- 
poca. Contestînd greșeala an
trenorului A. Sarkady. care a 
înscris în foaie 13 jucători (deși 
îl avea pe Gyarfas suspendat). 
Dinamo a cîștigat la „masa 
verde" cu 6—0.

Crișul a condus în perma
nență datorită unor acțiuni 
foarte precise în care Fejer, 
Costrăș. Gordan sau Garofea- 
nu au înclinat, de regulă, re
duta bucureșteană. Dinamoviș- 
tii au făcut eforturi mari pen
tru a echilibra situația în joc 
și datorită unor eforturi deo
sebite ale lui Rus, Ciobăniuc, 
S. Popescu și Hagiu au reușit 

în cîteva rînduri să egaleze. 
Nu este mai puțin adevărat că 
ei au beneficiat de 11 situații 
de „om în plus" față de nu
mai 8 ale orădenilor, Crișul a 
avut posibilitatea să se des
prindă Ia începutul reprizei a 
IV-a cînd a condus cu 11—9 ; 
Costrăș, singur pe contraatac 
și apoi Ungureanu, într-o si
tuație la fel de favorabilă, au 
greșit _ ținta, bucureștenii reu
șind în continuare să egaleze 
(11—11) prin S. Popescu și 
Ciobăniuc (în inferioritate nu
merică). La acest scor Costrăș 
a mai marcat o dată și Viorel 
Rus l-a imitat cu 20 de secun
de mai tîrziu. In ultimele cli
pe. Crișul a mai avut o situa
ție favorabilă, dar arbitrul R. 
Schilha a acordat un simplu 
fault (In loc de penalty) la o 
infracțiune a apărătorilor di- 
namoviști asupra lui CI. Rusu. 
Scor final 12—12 (2—2. 3—2, 
5—5. 2—3), care menține cele 
două echipe la o distanță de 
trei puncte. Au marcat : Cos-

Adrîan VASILIU
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START ÎN EDIȚIA A IV-a 
A FESTIVALULUI ȘAHULUI VÎLCEAN
Printre participanti, mari maeștri și maeștri iniernaționali

INSUFICIENT VALORIFICATE DE ANTRENORI

din Iugoslavia, Bulgaria,
Stațiunea montană Voineasa 

va fi — începînd de astăzi — 
gazda celei de a IV-a ediții a 
Festivalului șahului vilcean, 
întrecere care s-a bucurat. încă 
de la inaugurarea ei. de > par
ticipare valoroasă, alături de 
fruntași ai eșichierului româ
nesc evoluînd șahiști de elită' 
de peste hotare.

Ciștigătorul ediției preceden
te. marele maestru Victor 
Ciocâltca, aprecia această fru
moasă întrecere nu numai prin 
ineditul ei („Inițiativa iubi
torilor de șah din Vîlcea este 
fără precedent"), ci. mai ales, 
prin aceea că a ajuns să se 
înscrie între turneele impor
tante organizate în tara noas
tră („După campionatele na
ționale, acest Festival deține, 
intr-un fel. capul de afiș, prin 
valoarea participanților si. im-

ÎN VACANȚA DE IARNĂ, „PÎRTIE LIBERĂ" 
ÎNTRECERILOR Șl ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR

„Daciadcr dc varfl

DINAMOVIADA
DE JUDO

In suita acțiunilor sportive ale vacanței de iarnă se vor înscrie, și de data aceasta, demonstrații de patinaj pe oglinzile de cristal ale 
patinoarelor, spre bucuria copiilor care îndrăgesc nespus asemenea spectacole I Foto : N. DRAGOȘ

Ccnoslovacia, Ungaria ș. a
plicit, prin calitatea multor 
partide").

Si în actuala ediție. Festiva
lul șahului vîlcean se bucură 
de oaspeți remarcabili. în 
frunte cu marii maeștri inter
naționali P. Popovici și S. 
Nikolici, ambii din Iugoslavia, 
alături de care vor concura 
maeștri internaționali reputati 
din Bulgaria. Cehoslovacia, Un
garia ș.a.

Tara noastră va fi reprezen
tată de jucători tineri. în frun
te cu maestrul F.I.D.E. Ovidiu 
Foișor, dar si de șahiști cu o 
bogată activitate competiționa- 
lă (Varabiescu. Pușcasu, Mar- 
covici). Vor fi prezenți, de a- 
semenea. șahiști de perspecti
vă din aproape toate județele

(Continuare în pag. 2-3)

Anul 1981 la box a avut ca 
moment de virf al activității 
competiționale campionatele eu
ropene de la Tampere (2—10 
mai). Pregătirea lotului națio
nal a fost încredințată unui co
lectiv de antrenori mai tineri, 
condus de Dumitru Gheorghiu. 
Au avut loc o serie de acțiuni 
de selecție (turneele pe catego
rii, „Centura de aur") care i-au 
ajutat pe tehnicienii respectivi 
să stabilească lotul ce urma să 
înceapă pregătirile pentru în
trecerile continentale. în echi
pă au fost cooptați noi spor
tivi fată de cei care participase
ră la J.O.. ca Mihai Ciubotaru 
(semimijlocie). Constantin Ti- 
țoiu (muscă). Marinică Ouatu 
(mijlocie mică). Acești trei de
butant! într-o mare competiție 
internațională au avut unele 
prestații remarcabile, reușind să 
elimine din concurs (în urma 
unor victorii categorice) spor
tivi apreciați ca favoriți ai ca
tegoriilor lor. Dar, M. Ciubo
taru (boxer cu o remarcabilă 
forță de lovire) și M. Ouatu 
(sportiv cu o apreciabilă putere 
de luptă și multă voință) nu 
și-au putut înscrie numele pe

Constantin Tițoiu (stingă) este unul dintre noii selecționați care 
a avut un fructuos sezon competițional Foto : D. NEAGU

lista medaliatilor din cauza 
unor evidente carențe în pre
gătirea tehnică și a lipsei lor

Mihai TRANCĂ
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Ultima competiție

in cadrul

în Sala spor
turilor din Alba 
Iulia. 300 de con- 
curenti — milita
ri si cadre din 
unitățile Minis
terului de Inter
ne — se vor pre
zenta începînd de 
astăzi si pînă du
minică la întrecerile ..Di-
namoviadei" de iudo. ulti
ma competiție din cadrul „Da- 
ciadei" de vară. Printre com
petitori se află și multi cîști- 
gători ai confruntărilor din alți 
ani. Pentru buna desfășurare a 
„Dinamoviadei", federația de 
specialitate a desemnat arbitri 
republicani ca R. Frăteanjl 
(București). N. Apolzan (Sălaj),
I. Cosmescu (Deva), CI. Gom- 
boșiu (Cluj-Napoca). C. Tistu 
(lași) ș-a.

Simbătă, după ultima oră de cursuri, 
tineretul studios din patria noastră va 
intra in prima „recreație" a acestui an 
de învățămint, vacanța de iarnă. Pentru 
milioane de copii și tineri, vacanțele re

prezintă un prilej de binevenită destin
dere. după o etapă rodnică de învăță
tură, de activități practice in atelierele- 
școală sau in laboratoare, pe ogoare. 
Deci. destindere prin exercițiu fizic,

prin mișcare, prin sport, după gusturi 
și preferințe. Acum, în plină iarnă tine
retul din școli îjî va indrepta pașii spre 
zonele de munte, acolo unde îl așteaptă 
pirtii înzăpezite, excelente pentru con
cursurile de schi și săniuțe.

Măsuri pentru o largă cuprindere a copiilor
Bogata agendă, a vacantei de 

iarnă cuprinde la nivelul tu
turor județelor (cu predilec
ție a celor cu profil montan) 
numeroase întreceri la sportu
rile specifice sezonului alb. 
care se vor desfășura sub egida 
celei de-a III-a ediții a marii

competiții sportive naționale 
„Daciada" și paralel, la alte 
ramuri de sport (șah. tenis de 
masă si gimnastică: acolo un
de sînt condiții — volei, bas
chet si handbal, ramuri prio
ritare în rîndul școlarilor). „Am 
luat măsuri deosebite pentru

a cuprinde in sport o masă cit 
mai largă de elevi si eleve" 
tinea să ne precizeze prof. 
Datcu Bunea. inspector meto
dist de specialitate la Inspec
toratul școlar al județului 
Vrancea. „Condiții excelente 
pentru sporturile de iarnă vor 
favoriza prezenta pe pîrtii a 
numeroși elevi din toate școlile

județului nostru" anticipa. la 
rîndu-i. prof. Ioan Pop, pre
ședintele C.J.E.F.S. Maramureș. 
„Colaborăm string cu toti fac
torii din perimetrul scolii pen
tru a asigura elevilor oîrtie II-

Tiberiu STAMA
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GIMNASTELE BRAȘOVENCE 
Învingătoare 

întîlnirea internațională de gim
nastică ritmică dintre echipele 
C.S.S. Brașovia și S.C. Kiustendil 
(Bulgaria), desfășurată miercuri 
după-amiazâ ta Sala sporturilor 
din Brașov, s-a încheiat cu un 
frumos succes al sportivelor gaz
dă. La junioare a cîștigat Mihaela 
Tănase cu 28,45, urmată de Oana 
Stănescu cu 28,40 și Elena Leoni
dova cu 27,95, ta timp ce la co
pil prima a fost Magdalena Graef 
CU 18,45.

Carol GRUIA, coresp.



AGREMENT Șl PERFORMANȚĂ
Tn atenȚia celor ce vor vi

zita, la sfîrșitul acestei săptâ- 
mîni, PREDEALUL : chiar
dacă scopul principal al de
plasării va fi schiul de agre
ment pe pîrtia de la Clăbuce- 
tul Taurului, cu toții au oca
zia să asiste ia două con
cursuri de performanță, care 
constituie, concomitent, actele 
de deschidere a noului sezon 
de schi de performanță. Este 
vorba despre „Cupa Prahova**

la probe alpine (două probe 
de slalom, vineri și sîmbătă, 
de la ora 10) și de „Cupa 
F.R.S.B.* la fond (duminică 
de la era 10). Concursul la 
probe alpine va fi organizat 
pe porțiunea superioară a 
Clăbucetului, iar cel de fond, 
pe trasee amenajate în Valea 
Poliștoaca. Vor participa unii 
dintre cel mai buni schiori ai 
țării.

CONCURSUL REPUBLICAN ÎNCHEIE ACTIVITATEA 
IA SĂRITURI

AUREL DRĂGAN: „OBIECTIVUL
TROFEUL ÎN... CALEA PI

INVITAȚIE
La VATRA DORNEI, pîrtia de pe Dealul Negru nu e așa de 

Inspăimîntătoare cum ar vrea să spună numele. Ea este acce
sibilă și celor ce vor să schieze pentru a se odihni activ, cu 
atît mai mult cu cît pot beneficia și de schi-liftul care — sîn- 
tem asigurați — funcționează normal. In duminica aceasta, pe 
Dealul Negru vor avea loc și concursuri de schi fond și la 
probe alpine la care participă juniorii și copii care se specia
lizează la Clubul sportiv școlar din localitate și în subcentrele 
din comunele Dorna Candreni, Iacobeni, Dorna Arini. Ca spec
tatori și concurenți, la întreceri pot participa și ceilalți elevi 
din localitate.

CURSURI DE INIȚIERE LA SCHI

Activitatea competițicnală la 
sărituri în apă se încheie prin 
întrecerile Concursului republican 
care se desfășoară — azi, mîine 
și duminică — Ia bazinul Olimpia 
din Sibiu. La aceste dispute iau 
parte cei mai buni săritori se
niori ai țării, cărora li se adaugă 
juniori și chiar copii care au 
îndeplinit (în concursurile preli
minare) haremurile de partici
pare. Menționăm că, spre deose
bire de alte concursuri, Ia cel 
care începe astăzi va fi alcătuit 
și un clasament pe echipe.

Programul competiției este ur
mătorul : azi, de la ora 10 și 
de Ia ora 16 : trambulină 1 m 
(băieți și fete) ; 8îmbătă de la 
ora 10 și de la ora 16: „3 m" (b) 
și platformă (f) ; duminică, de Ia 
ora 10 și de Ia ora 16 : „3 m“ (f) 
și platformă (b).

Câștigătorii ultimei ediții : bă
ieți : Al. Bagiu („1 m" si „3 
C. Pop (platformă) ; fete : Cris
tina Timar (,,1 m"), Felicia Cîr- 
stea („3 m"), Isabela Bercaru
(platformă).

înaintea începerii Diviziei „A" Ia handbal feminin

lective de minimum 
12 persoane, a cite 
două ore zilnic, timp 
de 6 zile (cost : 
120 Iei) și indivi
duale zilnice (cost : 
60 iei pe oră). Lec
țiile de inițiere sint 
conduse de profe-

„GRUPUL CELOR TREI“ HOTĂRÎT 
SĂ NU REVINĂ IN... „B“!

Multe jucătoare tinere promovate la Hidrotehnica și C.S.M. Sibiu

întoarsă din Olanda, echipa 
Steaua si-a reluat imediat an
trenamentele în vederea parti
dei retur cu Ubbink Orion 
Doetinchem, în cadrai „Cupei 
cupelor" la volei. O scurtă dis
cuție cu antrenorul principal 
al formației militare. Aurel 
Drăgan, ne furnizează amănun
te despre jocul desfășurat, sim- 
băta trecută. în Olanda.

— Așadar. Steaua a cîști- 
gat. în deplasare, cu 3—2. O 
opțiune serioasă pentru califi
carea în turul II al competiției. 
Cum a jucat echipa dv. la 
Doetinchem ?

— Echipa s-a mobilizat și a 
făcut o bună propagandă vole
iului românesc, intr-o ambian
tă plăcută, care dorim să fie 
caracteristică și în partida dc 
duminică după-amiază, din sa
la Floreasca. O dovadă a a- 
cestei afirmații o constituie 
aplauzele celor peste 2 000 de 
spectatori (sala plină pină Ia 
refuz) care ne-au fost adre

sate. Remarc 
comportat 04

— Ce ne p 
jucătorii olan

— Parteneri 
tur al „Cupei 
cători inalti, 
bativi, au ur 
dern. cu o n 
teren, cu ap; 
Il-a si bloca.

— Ce șanse 
pei Steaua, gi 
ciul următo 
previzibilă d< 
formația înv 
Ibis Kortrijk 
Madrid (în 
pentru belgie 
vă poate pui 
sebite ?

— Obiectivii 
turneul final 
lor" si. după 
anul trecut, 
petiție, speră) 
feul in... Ca)Bucureștenii, plo- 

ieștenii, cimpinenii 
și locuitorii altor a- 
șezări mai mult sau 
mai puțin lipsite de 
dealuri și munți'pot 
învăța să schieze la 
PREDEAL. Sînt or
ganizate cursuri co-

FESTIVAL
între 10 și 13 decembrie (in- 

cluzînd deci sfîrșitul săptămî- 
nii trecute), Clubul republican 
de turism montan pentru ti
neret din BUȘTENI a organi
zat un ,,Festival turistic de 
iarnă**. Programul alcătuit a 
fost variat, am putea spune 
chiar... prea variat, de vre
me ce partjcipanții au asistat 
la o „paradă a modei", au 
ascultat muzică ușoară cu 
formația ..Amicii", au audiat 
un concert de fanfară și au 
vizitat o expoziție cu tema
tică turistică montană. Au mai

UȘOR LA VALE,
La punctul de 

plecare a telescau- 
nului din PĂLTINIȘ 
— SIBIU a fost 
deschis un centru 
de închiriere a u- 
nor materiale spor
tive specifice : să
nii, schi-boburi,
schiuri, clăpari,

însemnările de astăzi. despre 
echipele care vor activa în Di
vizia feminină „A“ de handbal,
— care începe la 27 decembrie
— pot fi numite și „capitolul 
noilor venite". De fapt, toate 
cele trei echipe au mai activat 
în primul eșalon valoric. Con
fecția și Hidrotehnica revenind 
după numai un an de absență,

CONFECȚIA BUCUREȘTI. 
După ce la conducerea tehnică 
a echipei s-a perindat an nu
măr destul de mare de antre
nori. Confecția (care in 1979 a 
reprezentat handbalul feminin 
românesc in cupele europene) 
s-a stabilizat, se pare, in ulti
ma vreme, ceea ce este în fo
losul handbalului. Anul de șe
dere în Divizia „B“ a fost, de 
voie, de nevoie, un an de ex
periență cîștigată. „Am jucat 
în aer liber, fapt care le-a fă
cut pe jucătoare să depună 
toate eforturile pentru a reveni 
in... sală — ne spunea antre
norul Gheorghe Predescu. Am 
făcut eforturi pentru reducerea 
mediei de vîrstă a formației, 
dar continuăm să ne bazăm 
foarte mult pe jucătoarele eu 
mare experiență, dintre care se 
detașează Rodica 
propunem să ne 
mai mulți ani in 
și, drept urmare, 
țim jocul întregii

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA. Cînd a „căzut" din prima 
divizie, faptul a produs senza
ție. dar a imprimat, în ace
lași timp, printre iubitorii 
handbalului, siguranța că for
mația constărițeană nu va ră-

mîne multă vreme în afara e- 
șalonului de elită. Ceea ce. s-a 
și întîmplat. Cu un tehnician 
de talia profesorului Traian 
Bucovală la cîrmă, Hidrotehni
ca este acum din nou în „A“. 
Reputatul antrenor ne spunea : 
„Singura dorință — de moment 
însă — este reacomodarea ju
cătoarelor noastre cu handba
lul in sală, deci cu Divizia 
„A". Vrem să terminăm cam
pionatul pe unul din locurile 
8—10, utilizînd, alături de ju
cătoarele cu vechi stagiu, al
tele nou promovate de Ia C.S.Ș. 
1 Constanța : Iuliana Giumba, 
Marioara Naceades și Aurelia 
Matarangă (ele vor juca cu 
dublă legitimare). Probabil că 
după revenirea in primul eșa
lon vom fi priviți cu alți ochi 
și de conducerea întreprinderii, 
ca și dc 
tive".

C.S.M. 
principal 
Albu, are

finala Campionatului national iernii

sori specializați și 
monitori. Amănunte 
suplimentare pot fi 
obținute de la cele 
două birouri de în
chiriere a materia
lelor sportive, aflate 
la Clăbucet-sosire.

TURISTIC
figurat în program și demon
strații de patinaj și de alpi
nism. Ar fi fost de dorit, 
însă, ca acțiunile PRACTICE, 
de drumeție, de schi, să nu 
se rezume la... una singură, 
cea organizată duminică, 13 
decembrie. în fond, dacă e 
vorba despre un festival TU
RISTIC DE IARNA, parcă ar 
fi nevoie de mai mult... tu
rism, de mai multe ieșiri în 
aer liber, de eforturi fizice, 
de recreare în mijlocul natu
rii. Acțiunea rămine, oricum, 
remarcabilă 1

FRIG LA... DEAL I
încă păturile nece
sare pentru protec
ția celor care îl fo
losesc. Motivul 7 Ve
chile pături s-au 
uzat gi așteaptă... 
comisia de casare, 
așa că cele noi nu 
pot fi puse în cir
culație... (Ilie IO- 
NESCU — coresp.).

chipament diferit. 
E zăpadă pe pîrtia 
Oncești, care este 
amenajată, Iar tele- 
scaunul, teleschiul 
și baby-liftul func
ționează. Pirtie li
beră, deci, la vale. 
La deal e însă puțin 
cam... frig, pentru că

e- telescaunul nu are

cea a asociației spor-

FRIGUL LUCREAZĂ LA SINAIA !
La SINAIA, pe pista de bob 

și sanie de la poalele Munte
lui Furnica, activitatea pre
mergătoare sezonului compe- 
tițional este în toi. Despre a- 
ceasta ne-a vorbit maestrul 
sportului Nicolae Neagoe (fost 
campion european la bob), 
responsabilul bazei : „In a- 
ceste zile, pe contrapanta de 
după sosire fac antrenamente 
sănierii de Ia CJS.Ș., C.S.O. 
Sinaia și de Ia Tractorul Bra
șov ; sîmbătă și duminică, ho
herii fruntași vor efectua și 
ei antrenamente pe gheață, 
dar numai pentru starturi, 
într-o porțiune amenajată Ia 
plecarea intermediară. Luni 
va avea Ioc un start impor
tant : cel al lucrărilor de În
ghețare în întregime a pîrtlei. 
Dacă vremea va fi favorabilă, 
cei 1 500 m ai pistei vor fi 
Ingnețați în prima săptămină 
a anului viitor, situație care

ar permite Inaugurarea activi
tății com petiționare Ia data 
stabilită inițial**.

• Patinoarul ,.23 August" 
din BUCUREȘTI este 
deschis publicului joia în
tre orele 17—19, sîmbătă 
între orele 17—19 și dumi
nica, între orele 10—12 și 
17—19. Așa figurează în 
programul existent la fede
rația română de speciali
tate.
• Practicanții din SU

CEAVA ai patinajului de 
agrement pot intra pe 
gheața patinoarului din lo
calitate In „pauzele" ofe
rite de sportivii de per
formanță : adică între o- 
rele 16 și 20, atît sîmbătă 
cît și duminică.

Grigoraș. Ne 
menținem cit 
prima divizie 
să îmbunălâ- 
formații".

SIBIU, 
al echipei, 
multă încredere 

elevele sale : „Am 
multi ani pentru a 
așa incit, vorbind 
întregii echipe, pot 
se va face tot ce 
noi pentru a rămine in prima 
divizie. Am fost mult ajutați, 
oferindu-ni-se atit condițiile de 
care aveam nevoie, cît și cle
mențe crescute la C.S.Ș. Sibiu, 
dintre care unele au și ajuns 
in lotul național de junioare : 
Hajnal Palii, Georgeta Oncu, 
Renale Klein, Ana Mohanu și 
altele. Sperăm să facem față 
noilor pretenții".

Ion GAVRILESCU

Antrenorul
Lucian 

in 
luptat prea
ajunge aici, 
in numele 
afirma că 
depinde de

BULETINUL ZÂFEZII

IPrin amabilitatea Serviciului prevederilor de scurtă durată 
ale vremii din cadrul Institutului meteorologic din București, 
iată grosimea stratului de zăpadă din diferite regiuni montane 
ale țării : Predeal 39 cm, Vîrful Omu 54 cm, Sinaia — Cota 1500

143 cm, Păltiniș — Sibiu 36 cm, Moneatsa 38 cm, Vlădeasa 14 cm, 
Stîna de Vale 75 cm, Țarcu 15 cm, Semenic 57 cm, Paring 40 
cm, Ceahlău — Toaca 171 cm, Rarău 93 cm, Bîlea — Lac 144 cm, 
Iezeru 56 cm, Cuntu 95 cm. Recordul de grosime a stratului de 

| zăpadă este deci înregistrat la Ceahlău — Toaca.

BOXUL ROMANESC DISPUNE
(Urmare din pag. I)

de orientare tactică. Ei au ce
dat, în sferturile de finală, in 
fata unor adversari modești, 
.oferind" medaliile de bronz 
unor boxeri mult mai slabi de- 
cît cei pe care reprezentanții 
noștri îi învinseseră în parti
dele anterioare.

Dintre mai vechii component! 
ai formației noastre, Georgică 
Donici (semigrea) a evoluat 
foarte bine, cucerind medalia 
de argint. Pe locul 3 s-au si
tuat Dumitru Cipere (cocoș). 
Valentin Silaghi (mijlocie) și 
Ion Cernat (grea), comportarea 
lui Silaghi (în semifinale) fiind 
sub așteptări.

Cele cinci medalii obținute de 
boxerii români, în condițiile 
unor arbitraje neobișnuite (ca
re ar fi necesitat unele modi
ficări în metodica de pregăti
re), au fost apreciate ca o per
formanță promițătoare, care a- 
testă posibilitățile de afirma
re pe plan internațional ale 
boxerilor români. Constantin 
Tițoiu s-a dovedit cel mai în
dreptățit la onoruri dintre noii 
componenti ai echipei naționale. 
El s-a clasat pe locul 2 in 
Europa, arătînd calități apre
ciate unanim de specialiștii

prezenți la Tampere. La pu
țină vreme după campionatele 
europene, Tițoiu și-a demons
trat clasa internațională și la 
turneul din Filipine, unde a cîș- 
tigat întrecerea într-o compa
nie valoroasă. Comportarea ce
lor trei dcbutanți (în special a 
lui Tițoiu) dovedește că SPOR
TUL CU MĂNUȘI DIN ȚARA 
NOASTRĂ DISPUNE DE NOI 
RESURSE. INCA INSUFICI
ENT VALORIFICATE DE AN
TRENORI.

Pentru boxerii fruntași, se
zonul competlțional internațio
nal s-a încheiat cu Balcaniada 
de la Pola (Iugoslavia). Parti
ciparea la aceste întreceri fiind 
tratată cu mai puțin interes 
(au lipsit cîțiva dintre titulari), 
rezultatele n-au fost pe măsu
ra posibilităților pugiliștUor 
noștri. Numai Mihai Ciubotaru 
a reușit să-și înscrie numele pe 
lista învingătorilor, bilanțul din 
acest an la Balcaniadă situîn- 
du-se cu mult sub nivelul atins 
la edițiile anterioare.

Turneul final al campionate
lor naționale și al „Daciadei", 
competiție la care au fost pre
zenți cei mai în formă boxeri 
ai momentului, deși s-a situat 
la un nivel valoric inferior fa
tă de edițiile precedente, a scos

ELISABETA POLIHRONIADE A TRECUT P
Se joacă deosebit de animat 

și de dirz in această finală a 
campionatului național feminin 
de șah, care se desfășoară în 
saloanele Hotelului Roman din 
Băile Herculane.

în cele cinci ore regulamen
tare 
s-au 
de : 
ciștigat la Margareta 
rescu. iar Margareta Mureșan la 
Eleonora Gogălea, ambele cu 
albele. Celelalte cinci partide 
s-au întrerupt și vor fi reluate 
sîmbătă dimineață. Pentru con
figurația părții superioare a 
clasamentului prezintă o mare 
însemnătate rezultatul întîlni- 
rilor Eugenia Ghindă — Marina 
Pogorevici și Viorica lonescu — 
Gertrude Baumstark, în care se 
apreciază că pozițiile sint com
plicate și „verdictul" il va da 
doar analiza de acasă. Eugenia 
Ghindă a ciștigat întîlnirea ne
terminată cu Margareta Mure
șan din runda a 5-a.

La jumătatea turneului, pe 
primul loc în clasament a tre
cut Elisabcta Polihroniade cu 
5%—1*/2, dar ea poate fi ajun
să sau chiar întrecută de Ger
trude Baumstark 5—1 (1). în
continuare : Marina Pogorevici 
4—2 (1), Eugenia Ghindă

de joc ale rundei a 7-a 
încheiat doar două parti- 
Elisabeta Polihroniade a

Teodo-

3«/a—3’/, (1), 
șan 3*/i—2*/i, 
3—3 (1), Ele 
Dana Teresci 
Kantor 2'A— 
Olteanu Z'h— 
Teodorcscu 2 
man și Hfhi 
Mariana Băi 
Mariana Nec

In runda i 
partidele : P< 
nescu, Baum 
Teresceneo - 
șan — Jicm 
Kantor, Bădi< 
— Teodoresci 
viei are zi

FESTIVALUL
(Urmare

VACANTA DE IARNĂ A ELEVILOR
(Urmare din pag. 7)

beră spre sălile si. acolo unde 
iarna este mai biindă, spre te
renurile de sport" ne-a asi
gurat prof. C. Predeteanu. di
rectorul Clubului sportiv școlar 
din Slatina-Olt.

Așadar, peste tot dorința ca 
vacanta de iarnă a elevilor să 
însemne si de data aceasta, o 
reușită.

DE RESURSE
în evidență o serie de tineri 
foarte bine dotați, capabili să 
urce noi trepte pe scara valo
rică. Juniori ca Florian Țir- 
comnicu (campionul categoriei 
semiusoară). Fedea Famfil (lo
cul 2 la semigrea), Cornel Bă
lan (finalist la grea). Ion Stan, 
Valentin Mihai etc. au luptat 
de la egal cu titularii 
echipei reprezentative. EXIS
TA, DECI, TINERI TALEN- 
TAȚI CARE PRACTICA SPOR
TUL CU MÂNUȘI. EXISTA, 
DECI, PREMISA UNOR SUC
CESE VIITOARE. Numai că 
pregătirea acestor elemente ta
lentate trebuie să fie urmărită 
cu multă atenție, efectuată cu 
competență și conștiinciozitate- 
în permanență, la fiecare lec
ție de antrenament !

O primă etapă de pregătire 
Si verificare a potențialului pu- 
giliștilor noștri fruntași o con
stituie cea care urmează să fie 
efectuată în vederea campiona
telor mondiale de la Miinchen, 
de anul viitor. Cu siguranță că 
Întrecerile competiției supreme 
vor fi dificile. Dar, așa cum 
aminteam, boxul românesc are 
suficiente resurse. Numai că 
ele trebuie valorificate plenar, 
permanent, cu efortul conjugat 
al tuturor factorilor.

Mii de elevi, in tabere de pregătire sportivă
Din inițiativa Ministerului E- 

ducatiei si învățămîntulul (și 
cu sprijinul organelor sportive 
locale), intr-o serie de orașe 
ale tării sau stațiuni de munte 
vor funcționa tabere școlare de 
pregătire sportivă. Beneficiarii 
sînt acei elevi care dovedind 
aptitudini pentru o anumită 
ramură de sport, au posibili
tatea să isi continue pregăti
rile. să se perfecționeze, să 
acumuleze noi cunoștințe.

în cazul sporturilor de iar
nă, două categorii de tabere : 
unele pentru schi fond, fixa
te la Piatra Arsă, Predeal si 
Vatra Dornci, altele pentru 
schi alpin, la Vîrful cu Dor si 
Miorita-Sinaia. în același timp, 
atletii vor face popas de ta
bără la Bușteni (Căminul Al
pin), Poiana Izvoarelor. Buziaș, 
Baia Mare. Cîmpulung Muscel 
și Mangalia, gimnaștii la Go-

Copiii Ia primul examen
Am numit Festivalul națio

nal de judo, acum la a II-a 
ediție. Inițiat de Consiliul Na
tional al Organizației Pionieri
lor si organizat în colaborare 
cu Consiliul Național pentru E- 
ducatie Fizică si Sport, prin 
federația de resort, acest im
portant moment sportiv al va
cantei de iarnă va prilejui reu-

★
în concluzie, există suficien

te temeiuri să anticipăm o va
cantă de iarnă cu toate atribu
tele ei : copii și tineri care să 
nu ocolească sălile, terenurile 
de sport, pîrtiile si patinoarele; 
cadre didactice grijulii să le 
organizeze cît mai interesant si 
mai atractiv întrecerile; orga
nizații sportive gata să îsi a- 
ducă aportul la reușita tuturor

vora si Slănicul Moldovei, lup
tătorii de greco-romane si li
bere la Muntele roșu, înotătorii 
Ia Timișoara (la dispoziție, ba
zinul din cartierul Circumvala- 
tiunii). Alte -două tabere au 
un caracter mixt, cea de la 
Băile Herculane va fi gazda 
cicliștilor și luptătorilor. în 
timp ce la Mangalia vor putea 
fi întîlriiti. în zilele vacan
tei, handbalisti. caiaciști. ca- 
noisti. înotători. Prezenta la 
conducerea acestor tabere sau 
în colectivele de antrenori a 
unor profesori cu o recunos
cută experiență pedagogică re
prezintă o garanție a reușitei 
activităților care. în paranteză 
fie menționat, nu se vor li
mita la antrenamente, ci în 
programul lor vor fi cuprinse 
si excursii, vizite la diferite o- 
biective de importantă social- 
economică. seri culturale etc.

sportiv al anului școlar I
nirea. la București. în sala Flo
reasca (22—23 decembrie) a 
peste 300 de copii practicanti 
judoka din secțiile cluburilor 
sportive Pionierul (Galați, O- 
radea, Cluj-Napoca si Slatina) 
si ale Casei pionierilor si șoi
milor patriei (Bistrita-Năsăud, 
Timișoara, Sibiu, Bacău, Adjud, 
Odobești ș.a.).

r ★
activităților. înscrise sub gene
ricul mobilizator al „Daciadei". 

Dorind tuturor elevilor o va
cantă cît mai plăcută, bogată în 
satisfacții. în bucurii, promitem 
să fim prezenți — ca si în alte 
ocazii — în mijlocul lor. con- 
semnîndu-le succesele, inițiati
vele. ambițiile lor de a dovedi 
că sportul le este un prieten 
apropiata

tării, cu deos 
o recunoscută 
sport (Timiș. 
Cluj, Iași. B: 
gazdă va alir 
lot care cup 
buni 25 de>! 
fete.

Președintele 
Ie Suciu. seci 
lui județean 
ne-a dat să 
fost luate* 
nizatorice pe 
ediție a aces 
treceri sportb 
duită de spo 
dețină toate 
reușite deplin

DIVIZIA „
<Ur mar<

trăș 4, Fcjer 
Gordan, Ungi 
pentru Crișul 
niuc 2. Hagii 
Moiceanu — 
Au condus R 
Burdea. Rea 
nedreptățește 

într-o part 
sântă, care 
Rapid Bucu 
Cluj-Napoca, 
pentru cea d 
a podiumului 
reșteni au ini 
2—3. 1—2, 3*. 
foarte echilibi 
reprize tabela 
6—6. în uit
scorul de 7—< 
la o alter 
(R) și R. Rus, 
Bădiță nu a 
tura clujeanul) 
pe acesta din 
de înlocuire, 
ție Rapid s-a 
rintă și prin 
s-a distanțat 
Voința.

De subllnial 
a jucat în me 
va putea civol 
datorită greșei 
sus) comisă d 
Au înscris : h 
Jianu 2, Olac 
Ilie, de la Rai 
Dczmireanu, F 
— de la Voi> 
Bădiță și R. I 

în derby-ul 
greșul Bucure; 
C.S.S. Triumf 
3-1. 2-1. 0—;



lei

NOSTRU - 
VNEI"
cu acest prilej, 
l Pjp și Chifu. 
•ti spune despre 
zi 7
noștri din acest 
apelor" sint ju- 
osebit de com
mit de joc mo- 
e mobilitate in 
.re in linia a 
eficace.
itrevedeti echi- 
indu-ne că me- 
(după reușita 
duminică) cu 

lătoare dintre 
Belgia) si Real 
imul ioc 3—0 
se pare că nu 
probleme deo-

nostru este 
I „Cupei cupe- 
icul secund de 

aceeași com- 
să aducem tro-
Plcvnei. 
Mihail VESA

i Ce șah

PRIMUL LOC
rgarcia Mure- 
iorica Ionescu 
ra Cagâlea și 
> 3—3, Judita

(1), Gabriela 
(1), Margareta 

4‘/i, Ligia Jic- 
Cr,)ș * 2—3 (1), 
r/i—4*/i (î),

r l'/r-4'/, (1). 
-a se dispută 
-oniade — lo
ir — Ghindă, 
îogâlea, Mure- 

Nechifor — 
- Chiș, Olteanu 
țarina Pogore- 
ră.

I 
I
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I
ft

I 
I

!
*
I

I 
I
I
V
I 
I

I
I
1 
i

Divizionarele „A"
la jumătate de drum...

PROMISIUNILE ÎNCEP SĂ DEVINĂ CERTITUDINI
Roadele muncii și perseve

renței, ale competentei profe
sionale încep să se culeagă in 
fotbalul hunedorean. Cu 2—3 
ani în urmă, o promisiune, 
Corvinul Hunedoara incepe să 
devină o certitudine. Iată. Cor- 
vinul tinerilor antrenori Mircca 
Lucescu si Remus Vlad a fă
cut un nou și important pas

fensiv anuntat nu a rămas 
doar o promisiune, o vorbă a- 
runcată în vînt), mai puține go
luri primite (deși la acest ca
pitol. o să vedeți, echipa își 
recunoaște cele mai multe din
tre greșeli), totul constituindu- 
se în cele trei puncte în plus 
realizate fată de anul trecut 
(liderul de atunci șl de acum,

3. CORVIhIUL 17 8 4 5 36-23 20
€> Puncfe cîstrgcte in depiosare : 4 (cîte unul cu U.T.A., F.C. Con

stanța, „U* Cluj-Nopoca și C.S. Tirgoviște) ; nu o pierdut nici un 
punct pe teren propriu.

C Cei mai bun loc ocupat : 2 — etapa a 2-o ; cel moi slab loc : 
9 — etapa □ 3-a.

O Golgeterii echipei : Petcu 9 goluri, Văetuș 5, Gabor, Klein ?l 
Ghiță — cite 4, Lucescu, Dumitrache, Rednic — cite 2, Oncu, Dubinciuc 
și Nicșa — cite 1, Cărpuci (S.C. Bacău) autogol.

© Jucători folosiți: 19. Bogdan și Văetuș — cite 17 meciuri, Gâturi 
și Klein — cile 16, Rednic, Petcu, lucescu, Dubinciuc și Nicșa — cite 
14, Ghiță si Gabor — cite 13, lorriță 12, Andone și Dumitrache cite M, 
D 'mit-iu IV 10, Oncu 6, Alexa 5, Timoveonu și Mateuț — cite 1.

® Primii jucători pe baza notelor : 1. Rednic 7,25, 2. KIein 7,18, 1 
Pe‘cu 7,15.

© Medio notelor echipei : 6,86 (7,ȘT acasă — 6,41 în deplasare).
9 Cartonașe roșii : Andone (etapele o 3-a și o 11-a).
© Cartonașe galbene : 13 (10 jucători) ; cele mai multe : Gălan, Du

binciuc și Petcu — c‘te 2.
© A beneficiat de 4 lovituri de le 11 m : una transformată (Dubin- 

ciuc), 3 ratate (lucescu 2 și Dubinciuc). A fost sancționată cu 2 pe- 
nalty-uri : 1 transformat, 1 rotat.

© A expediat 223 de șuturi (155 acasă — 68 în deplasare), dintre care 
122 pe spațiul porții (36 acasă — 36 în deplasare).

spre podiumul campionatului 
primei noastre divizii : echipa 
din Hunedoara ocupă Ia finele 
sezonului de toamnă im meri
tuos și îndreptățit loc 3. Din-r 
tr-o dată se remarcă saltul fă
cut :

17 8 1 8 31—25 17 p — locul 
8 la sfîrșitul turului campiona
tului 1930—81.

17 8 4 5 36—23 20 p — locul 
3 în această ediție. Acumulări 
pe toate planurile : mai puține 
meciuri pierdute, mai multe 
goluri marcate (deci spiritul o-

Universitatea Craiova, a ră
mas tot la 25 de puncte) și un 
spectaculos salt de 5 locuri in 
clasament.

Acesta ar fi bilanțul cifric. 
El n-ar fi fost posibil dacă 
n-ar fi avut un suport trainic 
in planul instruirii, al dobîndi- 
rii unor importante acumulări 
tehnice și tactice în jocul echi
pei.

Pentru că nu poate face ex
cepție de Ia regula campiona
tului nostru, și Corvinul și-a 
agonisit cea mai mare parte 
din zestre (de goluri și puncte)

pe teren propriu : 8 jocuri, 8 
victorii, 31—8 golaveraj, printre 
victoriile categorice amintin- 
du-le pe cele cu Jiul (5—0), 
Progresul Vulcan (7—1), Chi
mia (5—1), dar nu mai puțin 
prețios a fost și succesul obți
nut in fața lui Dinamo (2—1). 
în deplasare, 4 rezultate (toate 
la același scor de 1—1) au ară
tat creșterea maturității echi
pei. Patru remize prețioase și 
meritate obținute la Arad, 
Constanța, Cluj-Napoca și Tir- 
goviște (ați observat, sint aici 
toate cele trei promovate !). O 
singură dată echipa din Hune
doara a pierdut la un scor se
ver greu de bănuit. 0—4, la Tg. 
Mures (etapa a 5-a), un ..scurt 
circuit" greu de explicat și a- 
cum. „Acasă am ciștigat deta
șat și nici un rezultat nu s-a 
aflat sub somnul întrebării, ne 
spunea Mircea Lucescu. în de
plasare însă, au fost meciuri 
în care am pierdut puncte din 
greșeli personale ; cum au fost 
autogolul și ratarea unui pe
nalty Ia Erașov, altă lovitură 
de la 11 m — la Arad, sau me
ciul pierdut în final, la Bucu
rești (cu Steaua). La Tirgoviște 
am ratat victoria in ultimul 
minut. Jocul nostru a crescut 
față de 1980. S-au maturizat 
componenții echipei și în mod 
normal randamentul lor mai 
poate crește. Trebuie să elimi
năm scăderile de moment. 
Iată de ce, cu spirit de maxi
mă exigență, spun că am ter
minat sezonul nemulțumit. Al
tele sint posibilitățile noastre, 
evoluțiile, de care sintem capa
bili și care ne-ar fi dat drep
tul să aspirăm la mai mult. 
Analizăm comportarea in cam
pionat, dar mi o putem sepa
ra de faptul că obiectivul 
principal — sau ta fel de im
portant — a fost acela de a 
da posibilitatea unor jucători 
să ajungă Ia nivel internațio-

Dubinciuc, Rednic, Nicșa — in urmărirea lui Munteanu II sau 
apărarea hunedoreană, la post. (Fază din meciul Sportul studen
țesc - Corvinul). Foto . v BAGEAC

nai. De aceea am și fost de a- 
cord ca, în plin campionat, trei 
dintre jucătorii noșțri să evo
lueze Ia C.M. de juniori din 
Australia".

Da, de acord, maturizarea și 
acumulările jucătorilor hune- 
doreni au fost evidente în a- 
cest sezon. Dar să nu uităm 
bilanțul jocurilor în deplasare 
(pentru că în orice competiție 
internațională, la care, pro
babil, aspiră și Corvinul, se 
joacă și în deplasare) a fost 
următorul : 4 egaluri. 5 înfrîn- 
geri, golaveraj 5—15 !! Iată, 
Corvinul a expediat 155 de șu
turi în meciurile de acasă, in 
timp ce în deplasare nu a ob
ținut nici jumătate din a- 
ceastă cifră, după cum, oricît 
de relative sau subiective, ar 
fi notele, media de acasă este 
încă la mare distanță de cea 
obținută în deplasare (ca și 
rezultate. în ansamblu).

Corvinul Hunedoara, cu un 
Iot echilibrat, în care expe
riența unora și-a dat mina cu 
tinerețea altora, se numără azi 
printre echipele noastre frun

tașe. Nu exagerăm dacă vom 
spune că PASUL FACUTSPRE 
CONSACRARE ESTE EVI
DENT. Avem în vedere apor
tul tinerilor Andone, Rednic 
și Gabor, (deveni ți chiar inter
naționali „A"). al conducătoru
lui lor de pluton, Klein, mai 
matur, mai harnic și mai labo
rios ca orieînd. au fost jucă
torii care s-au apropiat ca 
randament și constantă de con- 
sacrați. din rinduriie cărora 
l-am remarca pe Dumitrariic și 
Dumitriu. pe portarul Ionită și. 
nu în cele din urmă, pc 
mereu tînărul jucător Lu
cescu. De asemenea, bun apo-- 
tul lui Nicșa. Cu un potențial 
mai mare, dar parcă insuficient 
materializat, ni s-au părut (în 
ciuda poziției de golgeteri ai 
echipei), Văetuș și Petcu. De 
la ei pretențiile sint mai mari. 
Neîmplinirile. aproape totale, 
le găsim în dreptul lui Alexa, 
portarul care, sc pare, s-a mul
țumit doar cu debutul lui pro
mițător.

Constantin ALEXE
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Universitatea Craiova a ajuns, așadar, intre pri
mele opt cluburi europene ale actualului sezon. 
Prima dintre echipele românești înscrise în în

trecerea laureatelor naționale de pe continentul nos
tru. care atinge acest moment onorant al competiției. 
Formația care domină ultimele ediții ale campiona
tului reușește să se impună — deci — și pe plan 
internațional, intr-o măsură mult mai convingătoare 
si mai răsunătoare decît predecesoarele sale de pe 
lista campioanelor României. Intrînd in „Înalta so
cietate" a soccerului european. Universitatea Craiova 
a primit un adversar pe măsură, pe Bayern Mfln- 
chen. care se clasează intre 
pe de club din Europa din ul
timii 20 de ani, forță de pri
mă mărime, deci, in peisajul 
marilor competiții continentale. 
Despre cîteva dintre acțiunile 
cele mai urgente, care trebuie 
pregătite de 
angajarea cu șanse 
două manșe __ J________
titlului ÎL F. Germania va fi 
vorba în rinduriie următoare :

Campioana noastră se va 
găsi în rara situație ivită pen
tru un club românesc de a 
juca la 3 martie 1982 un meci 
oficial internațional. Rezultă de 
aici ce 
trebuie 
gătire 
jucători

menite să refacă totalmente lotul de jucători. Ac
cidentalii (Geolgău, Ticleanu. Beldeanu), și nu numai 
ei. trebuie să fie supusl tratamentelor medicale ce
le mai eficace 1 săptăminile fără program de antre
namente sint decisive si pentru refacerea forțelor 
psihice, pentru atingerea unei stări de decontractare 
absolut necesară, revitalizantă în fata așa de timpu
riilor examene de mare solicitare. în această zonă, 
a stării 
refacerii 
citit cu 
privință
Hie Bălăci) au existat unele neînțelegeri în sezonulprimele cinci echi-

psihice intră si „retușurile" atmosferei, a 
omogenității sufletești. Pentru că, deși am 
satisfacție declarații asigurătoare în această 
(cum a fost aceea a proaspătului laureat

„URGENTELE" CAMPIOANEI
acum, asigurind 

a celor 
cu deținătoarea

IN OPERAȚIUNEA BAYERN MUNCHEN
• ACIjM sc pregătesc meciurile din manie • lotul, o familie unita
• Palmaresul cralovcuilor poate li completat eu noi performante
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modificare substanțială 
să sufere întreaga 

a viitorului sezon pentru 
de sub conducerea lui

operațiune de pre- 
ca lotul de 

L Oblemenco 
si C. Oțet să atingă, la timpuria dată de mai sus, o 
formă competitională ridicată. Card sînt direcțiile 
principale de acțiune pentru conducerea _ clubului 
craiovean. pentru cea a C.J.E.F.S.-uIui Dolj si. de
sigur. pentru forul nostru de specialitate ?

Refacerea fizică și psihică a lotului. Odată cu 
terminarea sezonului, pentru Universitatea Craiova 
trebuie să urmeze nu o abandonare a oricăror preo
cupări. ci. dimpotrivă, accentuarea tuturor măsurilor

de toamnă. Lucrurile trebuie complet clarificate acum, 
cu sinceritate, bărbătește, așa cum stă bine unei fa
milii de campioni, unită de succesele in serie și nici
decum dezbinată de ele. Avem toată convingerea că 
antrenorii craioveni — de a căror capacitate profe
sională. dar și pricepere pedagogică și tact — se 
pot spune numai lucruri bune, sprijiniți efectiv de 
conducerea clubului (mai cu seamă de vicepreședin
tele C. Deliu, inimos si plin de intenții lăudabile), 
vor ști să ajungă la o ..armare psihică" redutabilă 
a lotului. în vederea unor meciuri esențiale in con
sacrarea internațională a Universității Craiova.

Ritm accelerat, dar gradat de intrare în formă, în

perioada pregătitoare și program de meciuri de înal
tă solicitare. Tehnicienii craioveni și-au și restruc
turat. încă din momentul calificării în „sferturile" 
C.C.E. planul pregătirilor. Importantă este acum asi
gurarea desfășurării acestora (terenuri, asistentă la 
antrenamente etc.), astfel ca planul să se realizeze 
integral. Apare ușor de imaginat ce înseamnă să 
se piardă fie si o zi din programul perioadei pregă
titoare 1 Aici iarăși se cere grija si preocuparea fac
torilor direct răspunzători pentru ca să nu intervină 
defecțiuni. Un element decisiv pentru atingerea cotei 
de formă maximă Ia 3 martie ii reprezintă meciurile 
de verificare. în programul intern, campioana va be

neficia de un joc de cupă și de 
unul de campionat pînă la data 
partidei-tur 
cer asigurate 
5—6 partide 
loroși, astfel 
fie maximă.

Remarcînd. 
constatat dealtfel dintr-o 
vorbire eu Craiova, că „opera
țiunea Bayern" a demarat chiar 
din clipa fixării adversarului 
din „sferturi" și, acționind in 
consecință, Universitatea poa
te a.iunge la potențialul pre
tins de partiucle cu faimoasa 
echipă 

cu nouă

cu Bayern, 
incă cel i 

cu adversari 
ca solicitarea

Se 
puțin 

va- 
l să

așa cum am și 
con-

din Miinchen. Să ne a- 
ani și tot într-o compe- 
obținut rezultate remar- 
a clubului vest-german,

mințim că, in urmă 
tiție continentală. Steaua a 
eabile în fața unei formații 
superioară celei actuale. Valoarea lotului Universității,
bine exprimată, se poate concretiza prin performanțe 
deosebite, de talia celor aflate deja în palmaresul cra- 
iovenilor ca cele din dublele partide cu redutabila 
formație Leeds United și chiar eu o altă echipă vest- 
germană, Borussia Monchcngladbach.

Eftimie IONESCU
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„1", „X" sau „2“ ?
Antrenorul Florin Știrbei, res

ponsabilul Centrului de copii și 
juniori al Clubului „Progresul- 
VulcanM, recomandă următoarele 
pronosticuri pentru concursul 
Pronosport de duminică 20 decem
brie 1981 :

I. Avellino — Milan 1 ; n. Ce
sena — Ascoli 1 ; in. Florentina 
— Napoli 1, X ; IV. Genoa — 
Cagliari X ; V. Inter — Juventus 
1, X, 2 ; VI. Roma — Como 1 ; 
vn. Torino — Catanzaro 1 ; VIII. 
Udinese — Bologna 1, X ; IX. 
Bari — Lazio X ; X. Lecce — Va
rese 2 ; XI. Reggiana — Rimini 
1, X ; XII. Spal — Catania 1 ; 
xm. Verona — Sampdoria 1, X,

Tragerea obișnuită de astăzi, IC 
decembrie 1981, se desfășoară ln- 
cepînd de la ora 16,30 în sala 
Clubului „Finanțe-Bănci‘14 din 
București, str. Doamnei nr. 2 ; 
numerele cîștigătoare vor fi a- 
nunțate în cursul serii la tele
viziune (ora 18,25) și la radio.
CÎȘTIGLRILE TRAGERII LO

TO DIN 11 DECEMBRIE 1981
Categoria 1 : 1 variantă 100% 

(autoturism „Dacia 1300“) și 6

variante 25% a 17.500 lei ; ca
tegoria 2 : 7,75 a 1|.311 lei ; 
categoria 3 : 18,25 a 4.803 lei ; 
categoria 4 : 43,75 a 2.004 lei ; 
categoria 5 : 145,25 a 604 lei ; 
categoria 6 : 367 a 239 lei ; ca
tegoria X : 2 041 a 100 lei.

Report la categoria 1 î 362.936 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300* de 
la categoria 1, realizat pe un 
bilet jucat 100%, a revenit par
ticipantului ILIE LASCARA- 
CHE din Botoșani.

r

LOZ tN PIIC
IĂ102 ÎN PUC
CONT/NUĂ I
SCNT/I

C/ST/GUfflW
8ĂN/SI
ĂUfOTUftfSMP

<JUC*TTlAlO2 7NPtJVf

© TURNEU DE MINIFOTBAI. 
IN SALA LA DEVA. In zilele de 
22, 23 și 24 decembrie va avea 
loc In sala Polivalentă din Deva 
un turneu de minifotbal organi
zat de asociația sportivă Explor- 
min Deva, dotat cu „Cupa Ce
tății" (ediția a Il-a). Și-au anun
țat participarea divizionarele „A": 
Universitatea Craiova, Jiul, Corvi- 
nnl Hunedoara și ,,U“ Cluj-Na
poca, Aurul Brad (din Divizia 
,,B“) șl formațiile de Divizia ,,C“ 
Metalurgistul Ctigir, Minerul Cer- 
tej și Explormin din localitate.

O ...Și LA RM. V1LCEA. Prima

ediție a „Cupei păcii", disputată, 
in organizarea Clubului sportiv 
școlar Rm. Viloea, In sala Poli
valentă din localitate, cu partici
parea Clubului sportiv școlar 
Curtea de Argeș, a Clubului spor
tiv școlar Caracal, a Clubului 
sportiv Chimia Rm. VUcea și, bi
neînțeles, a clubului organizator, 
a revenit acestuia din urmă (an
trenor I. Săvulea). Au fost pre- 
mlațl, cu acest prilej, In afara 
echipei clștigătoare, St. Mitrică 
(Caracal) — cel mal tehnic ju
cător ; C. Ungureanu (CI. sp. 
șc- Rm. VCcea) — cel mai bun

ANUNȚ
I.DJW.S. Informează publicul 

cumpărător că toate magazi
nele auto I.D.M.S. sint des
chise duminică 20 decembrie 
1381 Intre orele 8—14, Ilvrlnd 
autoturisme cumpărătorilor 
Înscriși și programați după 
cum urmează :

București plnă la nr. 4.000/ 
1982 ; Pitești plnă la nr. 1.500/ 
1982 ; Bacău plnă la nr. 1.200/ 
1982 ; Brașov plnă la nr. 300/ 
1982 ; Baia Mare plnă la nr. 
3.400/1982 ; Cluj-Napoca plnă la 
nr. 1.890/1982 ; Iași pînă la nr. 
600/1982 ; Reșița plnă Ia nr. 
2.500/1982, Timișoara plnă la nr. 
500/1982.

apărător : E. Ghiță (CI. sp. șc. 
Km. Vilcea) — cel mai eficace 
jucător. (P. G1ORNOIU — co- 
resp.).

© BULETINUL TEHNIC „AR
BITRUL" NR. 3—4/1981. A apărut 
buletinul tehnic „ATbitrul" nr. 
3—4. Din bogatul cuprins semna
lăm materialele: principii pentru 
aplicarea uniformă a regulilor de 
joc (de Emil Vlaiculescu) ; Sanc
țiuni aplicate in timpul desfășu
rării jocului (de Alexandru Ene); 
Greșeli frecvente în executarea 
loviturilor de pedeapsă (de Cor
nel Nițescu), Despre influențarea 
jocului sau adversarului și încer
carea de a obține avantaj din 
poziția de ofsaid (de Francisc 
Coloși) ; Modul de viață al arbi
trului. Traumatisme mai frec
vente în jocul de fotbal (de Mir
cea Grădinaru). Întrebările și 
răspunsurile de la testările lotu
rilor divizionare „A" și „B“. de
ciziile I.B.-U1U1 din iunie, mate
riale din publicații străine de 
specialitate (F.I.F.A.-News și 
Schiedsrichier Zeitung), puncte 
de vedere ale unor arbitri români 
completează acest ultim buletin 
tehnic, interesant, credem, nu nu
mai pentru „cavalerii fluierului".



S AU ÎNCHEIAT ULTIMELE 
PARTIDE SEMIFINALE

GALAȚI. 17 (prin telefon).
In prima partidă a .muște

lor" Gulveret Turker (Turcia)
l-a  învins la puncte oe Geor- 
gan Tzas (Grecia). In cel d£ 
al doilea meci am așteptat 
mult mai mult de la reprezen
tantul nostru Ionel Tănasă. El 
a avut în Galin Kolev (Bulga
ria) un adversar bine Pregătit, 
stăoîn oe miiloacele de atac si 
apărare, care si-a folosit bine 
alonia. deoăsindu-1 oe I. Tâ- 
nasă

Meciuri încheiate inainte de 
limită la categoria oanâ. In 
primul. Ion Matei si-a urmă
rit insistent adversarul (Ando- 
nis Kahmis — Grecia) si după 
ce l-a trimis la podea in pri
ma repriză. în rundul 2. în ur
ma unei serii de crosee expe
diate cu ambele brațe, rntre- 
norui lui Kahmis i-a aruncat 
prosopul elevului său. cerîn- 
du-1 abandonul. In ceala tă se
mifinală. Borislav Blagoev 
(Bulgaria) b.ab. 1 I. Jakupi 
(Iugoslavia). Boxerii de la ca
tegoria ușoară nu au confirmat 
așteptările. în primul meci. 
Dorti Maricescu si Robert Og- 
neanov (Bulgaria) au realizat 
o partidă încîlcită. olină de 
iregularități. Pentru un final 
mai bun a fost declarat învin
gător Maricescu. In cea de a 
doua întîlnire. Zveto Dragice- 
vici (Iugoslavia) b.D. Temir 
Yuxel (Turcia).

Atunci cînd credeam că arbi
tratele au intrat oe făgașul 
normal, iată că în orimul meci

CAMPIONATUL BALCANIC LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag /)

slavia, programat duminică, șl 
nici să se supună posibilității 
unor accidentări pentru a în- 
groșa „plutonul" celor obligați 
șă stea pe tușă.

Au înscris : Stingă 8. Du
mitru 6. Drăgăniță 4. Bedivan
3, Voina 2, Durău 2, Fiilker 2 
— pentru România A : Mari- 
nov 5, Apostolov 5, Georgiev
4. Mitev 2, Alexandrov 2 —
pentru Bulgaria. Au arbitrat 
P. Szcndrey si C. Somhegyi 
(Ungaria)

ROMÂNIA B — IUGOSLA
VIA 20—21. Ambiția care-j ca
racterizează pe antrenorii Eu
gen Trofin și Cezar Nica s-a 
transmis la cel mai înalt dia
pazon elevilor lor din formația 
B a României. în partida cu 
Iugoslavia, pe care „plavii" au 
luat-o ușor la început, soco
tind-o un antrenament contro
lat secunzii handbalului nos
tro au dat o probă nu numai 
de dîrzenie, ci și de reală ști
ință a handbalului. Experiența 
lui Grabovschi, Ghcorghe Du
mitru ș; Vasile Oprea s-a îm
binat de minune cu impetuo
zitatea tinerilor Mirică, Jianu, 
Berbece sau Petre, totul fiind 
susținut de admirabila presta
ție a portarului Mihai Redl ju
nior. Așa se face că elevii lui 
Trofin și Nlca au condus cu
3—2, 7—5, 11—7 12—8 (min.
24), 13—10 (min. 26), 15—13
(min. 35), 16—14 (min. 40),
18—17 (min. 47) nvînd 20—20, 
deci egalul in buzunar cp cî- 
teva secunde înainte de înche
ierea partidei. Susținuți frene- 

• PILOȚII FINLANDEZI au încheiat cu 
bri» întrecerile campionatului mondial auto
mobilistic de raliuri. între primii 10 clasați 
la încheierea sezonului, odată cu raliul 
Marii Britanii, se află cinci piloțl finlan
dezi : L Vatanen, 3. Mikkola, 4. Alen, 6. 
Salonen și 7. Toivonen. In clasament mal 
figurează trei francezi, un kenian și un sue
dez • JAN KODES, unul dintre cel mai 
valoroși jucători de tenis ai deceniului tre
cut, în urma unei operații Ia cotul drept 
n-a mai atins forma sportivă care l-a con
sacrat și iată că. la 35 de ani, și-a anun
țat retragerea din activitatea competițională. 
De la 1 ianuarie el va deveni căpitanul ne
jucător aj echipei de Cupă Davis a Ceho
slovaciei • OFICIALITĂȚILE SPORTIVE 
din capitala Japoniei și-au anunțat inten
ția de a candida pentru organizarea celei 
de a 4-a edlți. a Cupei mondiale la atle
tism. Pînă acum aceastâ competiție a avut 
loo la Dusseldorf, Montreal șl, anul acesta, 
la Roma • PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI 
SPANIOLE de ciclism. Luis Puig, a fost 
recent ales în fruntea forului Internațional 
al ciclismului, în locul italianului Adriano 
Kodoni ® PENTRU ATLETUL polonez Ja
cek Wszola, campion olimpie în 1976 șl fost 
recordman mondial la înălțime (2,35 m — 1980), 
sezonul de concursuri al anului 1981 a însem
nat » inactivitate totală în urma unei in
tervenții chirurgicale la tendonul achlllan 
al piciorului de bătaie Refacerea a decurs

în bune condlțîunl șl Jacek șl-a reluat an
trenamentele. Anul viitor, la „europenele* 
de la Atena, el va fi, cu siguranță, unul 
dintre favorițl la săritura în înălțime • 
CAMPIOANA MONDIALĂ la orientare tu
ristică, tlnăra de 21 de ani Annichen Krlng- 
stad, a fost recompensata recent pentru 
performanța sa. cu cea mal înaltă distincție

sportivă suedeză « O NOUĂ CLASĂ a ve- 
llerelor, „Mistral“-ul. și-a disputat în golful 
Pattaya, din Marea Chinei, cel de-al doi
lea campionat mondial. La întrecerile or
ganizate de forurile sportive thailandeze au 
luat parte surprinzător de mulți competi
tori : 240 sportivi din 26 de țări • FOSTA 
CAMPIOANA OLIMPICA a schiului francez, 
în 1964 și 1968. Marielle Goitschel, domici
liată la Biot, în Alpli Maritimi, este pro
motoarea unei ample campanii desfășurată 
sub lozinca „Pentru ce nu Jocurile Olim
pice (n.n. de iarnă) la Nisa, In 1992 7". să

vedem ce consecințe va avea acțiunea ei 1... 
a IN SALA COUBERTIN din Paris a avut 
loo meciul de box pentru titlul european 
la categoria grea, între doi Rodrlguez : 
Lucien, un francez do 30 de ani, originar 
din Casablanca, șl Felipe „Pantera", un spa
niol de 28 de ani din Vllagarcia. A învins 
la puncte pugilistul francez, dar spectatorii 
au fost foarte... imparțiali adresîndu-și în
curajările Iul... Rodrlguez 1 • FEDERAȚIA 
INTERNAȚIONALA DE SCHI urmează să 
decidă, la congresul din Australia, din 
1983, dacă întrecerile campionatelor mondiale 
se vor desfășura ca pînă acum, o dată la 
patru ani sau vor avea loo la flecare doi 
ani, înainte șl după J.O. Dacă va fl adop
tată aceastâ a doua variantă, calendarul 
marilor competiții ale schiului va arăta ast
fel : 1984 J.O. Ia Sarajevo, 1985 și 1987 cam
pionate mondiale, 1988 J.O. la Vancouver etc. 
Pentru viitorul acestui sport, în plin a- 
vînt nl se pare mai judicioasă programa
rea „mondialelor* din doi în doi ani • 
APROPO DE SCHL mal bine zis de Cupa 
sa Mondială. Anul acesta, la startul con
cursului Inaugural. Ia Val d’Isere, a fost 
prezent și Lamlne Gueye din Senegal, pri
mul concurent din Africa participant Ia • 
competiție de asemenea amploare. Precizăm 
însă că acesta a învățat schiul în... Elve
ția î

Romeo VILARA

la ..miilocie mică“ am asistat 
la o nouă decizie flagrant ero
nată... Dănilă Bumbac l-a do
minat categoric, timp de trei 
reprize, oe Safet Mulici (Iugo
slavia). dar arbitrul Ivan An- 
ghelov (Bulgaria) l-a declarat 
învingător oe Mulici ( 1 ?). In 
celălalt meci. Ivan Ivanov (Bul
garia» b.k.o. 2 L Gevanir 
(Turcia).

La semigrea. Miclos Paizs
l-a  depășit clar la puncte pe 
B. Kantarci (Turcia), iar în 
cealaltă partidă a categoriei. 
B. Iliev (Bulgaria) b.ab. 2 I. 
Georgaropoulos (Grecia).

Sîmbăta seara au loc finalele.

Paul IOVAN

TENISMAN! ROMÂNI PESTE HOTARE
• Tînărul tenisman român 

Adrian Marcu a evoluat cu suc
ces la turneul internațional de la 
Salgotarjăn (Ungaria), unde a 
Învins succesiv pe jucătorii un
guri Tarjân cu 7—5, 6—3, Guti cu 
6—2, 6—4 șl Kiss cu 5—7, 7—5,
6—3, plerzînd, dar greu, m fi
nala competiției, In fața iul Ben- 
yik cu 3—6, 6—4, 6—7. Iată șl re
zultatele celorlalți tenisman! ro
mâni: Laurențlu Bucur cu Zental 
6—4, 6—0, cu Csepai 7—5, 2—6, 
6—4, cu Drzymalski (Polonia) cu 
5—1, 3—6. Llviu Mancaș — Sziks- 
zal 6—3, 6—7, 6—3 și pierde la 
Kiss cu 2—6, 4—6. Cristinel Ște- 
fănescu — Gulyas 4—6, 6—2, 6—4 
și pierde la Drzymalski cu 6—7. 
3-6.

tic de public, handbaliștii din 
echipa B au făcut o adevărată 
risipă de energie, obligîndu-i 
pe valoroșii lor adversari să 
se încline în multe momente 
ale meciului. Experiența și-a 
spus, însă, cuvîntul și finalul 
întîlnirii i-a găsit învingători

REZULTATE TEHNICE

România A — Bulgaria 27-18 (14—8) 
România B - Iugoslavia 20—21 (13—12)
Grecia — Turcia 19—32 (11—15)

PROGRAMUL DE AZI

Ora 15 .* România B - Grecia 
Ora 17,30 : România A - Turcia 
Ora 19 : Iugoslavia - Bulgaria

CLASAMENT

1. Iugoslavia
2. România
3. Bulgaria
4. Turcia
5. Grecia

1 1 0 6 44- 5 2 
1100 27-18 2
2 1 0 1 50-43 2
2101 48-51 2
2 0 0 2 24-78 0

pe handbaliștii iugoslavi. Evo
luția sportivilor români în 
această partidă — tinînd 
seama de diferența de valoare 
existentă în calculul hîrtiei, și 
în realitate, desigur, precum și 
puțina lor experiență — a pri
mit elogiile tuturor celor pre
zent! și îndelungi aplauze din 
partea spectatorilor. Sparring- 
partnerul s-a dovedit a fi în 
fapt, un adversar puternic, 
ambițios. Au marcat : Gra
bovschi 7, Jianu 4, Vasilca 4, 
Dumitru 2, Berbece 2, Porumb 
1 — Pentru România B ; Kri- 
vokapici 6. Isakovici 4. Obran

VICTORIOASĂ 
ÎN CONCURSUL 
DE LA BRNO

' FRAGA, 17 (Agerpres). — în 
cadrul concursului internațional 
de înot de la Brno. organizat 
de clubul sportiv Ruda Zvez- 
da. Carmen Bunaciu a cistigat 
proba de 100 m spate cu timpul 
de 1:04,43. Proba feminină de 
200 m bras s-a încheiat cu vic
toria cehoslovacei Smolakova în 
2:39,58, urmată de Brigitte 
Prass (2:42,0). Inotătoarea en
gleză Hille s-a clasat pe pri
mul loc la 200 m fluture In 
2:16,57. In aceeași probă. Irinel 
Pănulescu a ocupat locul III 
cu timpul de 2:24,66-

• La Delray Beach (California) 
a început tradiționala competiție 
pentru juniori „Cupa Sunshine*. 
In primul tur, echipa României 
(Mihnea Năstase, Emil Hnat) a 
învins cu 3—6 Costa Rica. Alte 
rezultate: Italia — Norvegia 3—0, 
Brazilia — Iugoslavia 2—1, Ca
nada — Polonia 3—0, Cehoslova
cia — Bolivia 3—0. Elveția — R.P. 
Chineză 2—1.

• In optimile turneului de la 
Sofia, Florin Segărceanu l-a în
vins cu 6—1, 6—4 pe Janos Guti 
(Ungaria).
• în turul doi, la Sydney, Ilie 

Năstase a pierdut cu 4—6. 4—6 
la J. Smith (Anglia).

3, Vujovic, 3. Elezovicj 1, Knci
1, Grubici 1, Strbac 1, Bojovici 
1 — pentru Iugoslavia. Au ar
bitrat M. Grebenișan și P. 
Radvani (România).

GRECIA — TURCIA 19—32. 
Au marcat : Zacharakis 5,
Kalfayian 4. Mantzopoulos 4, 
Angelidis 3, Kinancidis 1, Lan- 
davos 1, Pagounis 1 — pentru 
Grecia ; Cakmak 10, Kabay 7, 
Sonmez 4, Beyhan 3, Demirci
2, Cildam 2, Ural 2, Ucar 1, 
Saryer 1 — pentru Turcia. Au 
arbitrat T. Curelea și I. Pău- 
nescu (România).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Concursul de ciclo- 

cros de la villafranca de Ordizta 
(Spania) a revenit elvețianului 
Richard Steiner, înregistrat pe 
distanța de 19 km cu timpul de 
Ih 09:32. • înaintea ultimelor 24 
de ore de întreceri, In cursa de 
șase zile de la Maastricht (Olan
da) conduce cuplul olandez Rene 
Pijnen — Wijnands, urmat la 
un tur da perechea vest-germanâ 
Udo Hempel — Josef Kristen.

HOCHEI • La Moscova au în
ceput întrecerile celei de-a 15-a 
ediții a turneului dotat cu pre
miul ziarului „Izvestia". In par
tida inaugurală, selecționata Ce
hoslovaciei și Suediei au terminat 
la egalitate : 4—4 (1—0, 2—2. 1—2). 
• La Annecy s-a disputat a 
doua întîlnire internațională ami
cală dintre echipele Franței și 
Bulgariei. Hocheiștil francezi au 
terminat învingători cu 7—1 (4—0, 
3—1, 0—0). în prima partidă, e- 
chipa franceză ciștlgase cu 8—3.

PATINAJ • C.M. de patinaj 
artistia pentru juniori au debutat 
Ia Obersdorf (R.F. Germania) cu 
proba individuală masculină, în

EUROPENE LA
Jucînd, la Praga, cu echipa 

Slavia (în cadrul grupei „A" a 
sferturilor de finală ale ..Cupei 
Liliana Ronchetti"). formația 
Voința București a fost între
cută cu scorul de 80—61 (46—32). 
Clasamentul grupei :

1. S.C. Budapesta 1 1 0 88: 65 2 
1 Slavia Praga 1 1 0 80: 61 2
3. Voința 2 0 2 126 :168 î

Voința va mai juca la 20 ia
nuarie cu S.C. Tungsram (Ia 
Budapesta) și la 27 ianuarie cu 
Slavia (la București).
• în C.C.E. la fete. în gru-

IN MECI AMICAL: SPANIA - BELGIA 2-0
MADRID, 17 (Agerpres). — 

Peste 25 000 de spectatori au ur
mărit la Valencia meciul amical 
dintre selecționatele Spaniei și 
Belgiei, două dintre participantele 
la turneul final al C.M. Fotba
liștii spanioli au obținut victoria 
cu 2—0 (1—0), prin golurile în
scrise de Satrustegul (min. 7 șl 
87). Au jucat formațiile : SPA

GRUPA A IV-a (zona europeană) A PRELIMINARIILOR C. M.
O grupă care ne-a interesat 

direct, datorită participării repre
zentativei țării noastre. Se poata 
afirma că a fost • grupă puter
nică, cu formații de certă valoa
re, cu cele mai multe rezultate 
contradictorii cu victorii sau in
fringer! imprevizibile : Anglia 
pierde cu Elveția și Norvegia, în 
schimb cîștigată la Budapesta ; 
Elveția este întrecută pe teren 
propriu de Norvegia, dar termină 
la egalitate, în deplasare, cu a- 
ceeași echipă șl cîștigă la Bucu
rești I

Reprezentativa României, după 
ce a realizat 3 puncte cu Anglia, 
scor egal la Oslo și victorie acasă 
cu norvegienii, a fost considerată 
favorita primului loc, cu condiția 
să învingă Ungaria și Elveția pe 
teren propriu. Dar, după cum se 
știe, din aceste patru puncte po
sibile fotbaliștii noștri au reali
zat doar unul, ratind calificarea. 
Deci, promovează Ungaria (ca și 
la ediția argentlniană) și Anglia, 
care revine în turneul final după 
o absență de 12 ani.

Iată rezultatele șl clasamentul 
final : Anglia — Norvegia 4—6, 
Norvegia — România 1—1, Româ
nia — Anglia 2—1, Elveția — 
Norvegia 1—2, Anglia — Elveția
2—1, Anglia — România 0—0, El
veția — Ungaria 2—2, Ungaria — 
România 1—6, Norvegia — Unga

care, după executarea figurilor 
Impuse, conduce americanul Scott 
Williams.

RUGBY • Echipa Steaua Bucu
rești în cel de al doilea meci 
al turneului său în Anglia a fost 
învinsă aseară : 11—13 (4—3) cu
Birkenhead.

ȘAH • Turneul zonal feminin 
de la Benidorn (în apropiere de 
Alicante) s-a încheiat cu victoria 
maestre! Nieves Garcia (Spania), 
care a totalizat 5'/, p din 7 po
sibile, urmată de Erika Belle 
(Olanda) — 5 p, care s-au cali
ficat pentru turneele interzonale 
ale C.M. • După 14 runde în 
campionatul U.R.S.S. conduce 
Kasparov cu 10‘/i p, urmat de 
Psahls cu 10 p, In runda a 14-a 
Kasparov a cîștigat la Dorfman.

TENIS • în clasamentul celor 
mal buni jucători din lume în 
anul 1981, întocmit de compute
rul ATP, pe primul loc figurează 
americanul McEnroe, urmat da 
Connors, Lendl, Borg. Clerc, Vi
las, Mayer, Teacher, Teltscher șl 
McNamara.

BASCHET (f)
pa „A“ a sferturilor de finală: 
Steaua roșie Belgrad — Cera
mica Pagnossin Trevisio 76—75 
(45—31). Clasament :

1. St. r. Belgrad 2 2 0 167:163 4
2. „U“ Cj.-Nap. 2 1 1 178:179 3
3. Minior Pemik 2 1 1 164:158 3
4. C.P. Trevisio 2 0 2 143:152 2

Formația Universitatea va mai 
juca la 13 ianuarie cu C. P. 
Trevisio (la Trevisio), 20 ianu
arie cu Steaua roșie (la Bel
grad), 27 ianuarie cu Minior 
(la Pernik) și la 3 februarie 
cu C-P. Trevisio (la Cluj-Na- 
poca).

NIA : Arconada — Camacho, 
Tendillo, Alesanco, Gordillo, A- 
lonso, Victor, Zamora, Saura, 
Satrustegui, Qulni.

BELGIA : Pfaff — Gerefcs, Mille- 
camps. Meeuws, Baccke, Vercau- 
teren, Van Moer, Van der Eycken, 
Cluytcna, Czerniatinsky, Van dea 
Bergh.

ria 1—2, Elveția — Anglia 2—1* 
România — Norvegia 1—0, Unga
ria — Anglia 1—3, Norvegia — 
Elveția 1—1, Norvegia — Anglia
2—1, România — Ungaria 6—6, 
România — Elveția 1—2, Unga
ria — Elveția 3—0, Ungaria — 
Norvegia 4—1, Elveția — Româ
nia 0—0, Anglia — Ungaria 1—4.
1. UNGARIA 8 4 2 2 13- 8 10
2. ANGLIA 8 4 1 3 13- 8 •
3. România 8 2 4 2 5- 5 0
4. Elveția 8 2 3 3 9-12 1
5. Norvegia 8 2 2 4 8-15 0
• Pentru a se înche la mai re-

pede, în campionatul Ungariei s-a 
desfășurat și etapa a 20-a (a 
treia din retur) : Diosgyor — 
Ozd 5—1 ; Ujpesti Dozsa — Szom- 
bathely 2—0 ; Videoton — Zalae- 
gerszeg 2—1 ; Gyor — Szeged
3—0 ; Nyiregyhaza — Tatabanya 
1—1 ; Csepel — Honved 2—1 ; 
Bekescsaba — Pees 1—2 ; Debre
cen — Ferencvăros 0—1. în cla
sament conduce Ujpesti Dozsa, 
cu 26 p, urmată de Gyor și Vi
deoton — cu cite 27 p.

\j4jwQjoid de

UN JOC 
TRIST...

Americanul Ben Plucknett 
stabilește în prima jumătate 
a sezonului 1*981 două excep
ționale recorduri la aruncarea 
discului, dar laboratoarele de 
analiză au dovedit că ,,colo
sul Ben* folosise anabolizan- 
te, substanțe interzise. Adică 
trișase. Agențiile de presă 
relatează că ‘ntr-o reuniune 
recentă la Reno, federația 
din S.U.A. a hotărît să-l des
califice pe viață. Mai cle
mentă, Federația internațio
nală — care luase anterior 
aceeași decizie - i-a redus 
suspendarea la 18 luni...

Ziarele finlandeze publică 
revelații stupefiante ale unui 
fost atlet, alergătorul de 3 000 
m obstacole Miko Alia Lepi- 
iampi, unu! din bunii specia
liști al distanței in deceniul 
trecut Se pare, deci, că pro
blema auto-hemo-tnansplantu- 
lui (prelevarea de singe și 
reintroducerea în organismul 
aceluiași sportiv la momentul 
oportun), care a făcut vîlvă 
în prima jumătate a anilor 
'70, a duci nd în discuție cl- 
teva nume de notorietate din 
rindul fondiștilor nordici — 
Lasse Viren, Juha Vaatainen, 
Pekka Vasala, Anders Gaerde- 
rud — n-a fost numai o po
veste...

Suedeza Linda Haglund, 
una din cele mai bune aler
gătoare de viteză de pe con
tinent în ultimii 3—4 ani, se
lecționată în echipa Europei 
la ultima ediție a Cupei Mon
diale de la Roma, este sus
pendată pe viață de Federa
ția internațională de atletism 
al cărui consiliu s-a reunit 
recent (tot la Roma)...

încotro se îndreaptă atletis
mul ? Cu ce ochi trebuie pri
vite recordurile de azi ? Cu 
admirație față de excepționa
lele performanțe fizice, sau 
cu îndoiala așteptării contro
lului medical pentru a vedea 
dacă noul recordman e „cu
rat* sau nu ? I... Sancțiuni 
s-au mai dictat, dar răul n-a 
fost stîrpit A ajuns atletis
mul de vîrf un joc (trist) 
de-a „hoții șl vardiștii* ?...
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