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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a înapoiat, simbătă noaptea, 
de- la Moscova, unde, la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiului Sovietului 
Suprem și Consiliului do Miniș
tri ale U.R.S.S.. a participat la 
festivitățilo prilejuite de cea 
de-a 75-a aniversare a tovară
șului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președin. 
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La sosire, pe 
Otopeni, tovarășul
Ceaușescu a fost salutat 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii Ilie Verdeț, Iosit 
Banc, Emil Bobu, Cornel Burti
că, Virgil Cazacu, Lina Cioba- 
nu. Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Janog Fazekas, Lu
dovic Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorglie Pa
nă, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Radulescu, 
Aneta Spornic, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Emilian Dobres- 
cu. Petru Enaclie, Mihai Gere, 
Nicolae Glosan, Suzana Gâdea, 
Ion Ioniță, Ana Mureșan, Elena 
Nae, Constantin Olteanu, Cor
nel Onescu, Marin Rădoi, Ion 
Ursu. Richard Winter, Marin 
Enache.

A fost de față V I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii 
vietice la București.

A
La 19 decembrie, la Kremlin, 

a avut Ioc solemnitatea decer
nării ordinului „Lemn" și a 

de aur" de 
Sovietice to-

75-a aniversări a zilei sale du 
naștere.

înaltele distincții i-au fost 
conferite prin Decret al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. pentru merite deosebi, 
te față de Partidul Comunist și 
statul sovietic, la construcția 
comunistă și dezvoltarea în di
verse domenii a Uniunii So
vietice, pentru activitatea des
fășurată pe tărîm internațional, 
în lupta pentru pace și cola
borare internațională.

La ceremonie au participat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei» 
Republicii Socialiste România, 
conducătorii de partid și d« 
stat ai R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacia, R.D. Germane, 
K.P. Mongole și R.P. Ungare, 
invitați ai conducerii sovietice.

★
In după -amiaza aceleiași zile. 

Comitetul Central al P.C.U.S.. 
Prezidiul Sovietului Suprem și 
Consiliul de Miniștri ale 
U.R.S.S. au oferit o recepție.

In timpul recepției au rostit 
toasturi conducătorii de partid 
și de stat din țările socialiste 
participanți Ia festivități.

In încheiere a luat cuvîntul 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care a exprimat mul
țumiri tuturor vorbitorilor pen 
tru aprecierile, felicitările 
urările de 
ocazia ziiei

portul
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So-

medaliei 
Erou al 
varășului 
secretar 
P.C.U.S., 
lui Sovietului Suprem a! 
U.R.S.S., cu prilejul celei de-a

.Steaua
Uniunii
Leonid Ilici Brejnev, 
general ' 
președintele Prezidiu- 

Suprem

al C.C. al

. 9*
bine adresate cu 
sale de naștere,

, ★
In scara aceleiași zile, to

varășul Nicolae Ceaușescu, s©« 
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei# 
Republici} Socialiste România, 
a plecat spre patrie. La aero
portul Vnukovo, înaltul oaspe
te a fost condus de M.S, Gor- 
baciov, membru al 
Politic, secretar

Biroului 
al C.C. al 

P.C.U.S., V. I. Kapitonov, secre
tar al C.C, a! P.C.U.S., de alto 
persoane oficiale.

TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI ÎN 
CUPELOR EUROPENE DE VOLEI
0 In C.C.E., Dinamo a cîștigat detașat ți la băieți, ți Ja fete •

In „Cupa cupelor", Steaua (m) ia a doua victorie în fața olan

dezilor 0 Farul (f) nu a obținut setul calificării, deși conducea la

Bratislava cu 11—0

Sîmbătă și duminică, cele 4 reprezentante ale voleiului româ
nesc au susținut returul intilnirilor din „optimile" cupelor euro
pene. Trei dintre ele — echipele de băieți fi fete ale clubului 
Dinamo (în C.C.E.) fi Steaua (in „Cupa cupelor", masculin) — au 
obținut calificarea in „sferturile" competițiilor, in timp ce Farul 
Constanța („Cupa cupelor", feminin) a ratat de puțin obiectivul.

CAMPIONII CONTINENTALI
După ce Dinamo Ducurești 

pierduse în trei seturi, la So
fia, prima manșă a confrun
tării sale cu puternica și bă
tăioasa campioană a Bulgariei, 
Ț.S.K.A., mulți deveniseră 
sceptici în privința șanselor de 
calificare în „sferturile" Cupei 
campionilor europeni la volei 
a reprezentantei noastre. Era, 
intr-adevăr, o misiune foarte 
grea. Dar voleibaliștii români 
au făcut din nou. simbătă sea
ra, dovada clasei lor ridicate, 
care le-a permis in februarie 
trecut (ediția 1980—1981 a 
C.C.E.) să cucerească — in ur
ma extraordinarei finale de la 
Palma de Mallorca cu Ț.S.K.A.

ȘI-AU ONORAT TITLUL...
Moscova — prețiosul trofeu 
continental. Simoatâ. în fața 
unei săli arhipline, campionii 
noștri au produs momente de 
mare entuziasm in rîndul unei 
galerii cu atenția permanent 
încordată și mereu alături da 
echipa favorită. Oros, Dumăno- 
iu, Gîrleanu, Căta-Chițiga, E- 
nescu, Vrincuț (sextetul de ba-

„SFERTURILE"
ză), Păușescu și Gizdavu (care 
au mai fost folosiți pe par
cursul jocului) au luptat exem
plar pentru victorie și au ob- 
tinut-o la un scor mai detașat 
decit era nevoie pentru obți
nerea calificării: 3—0 (5, 12, 7), 
onorind astfel titlul de cea mai 
bună echipă masculină de club 
din Europa. Prin urmare. cu 
un punctaveraj de 76:69. Dina
mo se califică in sferturile de 
finală ale C.C.E. și — avînd 
adversare potențiale (campioa
nele Olandei sau Turciei) mai 
ușor de depășit — se va afla 
iarăși, fără Îndoială, în turneul 
final de 4 echipe și în lupta 
pentru un nou trofeu.

Returul cu Ț.S.K.A. Sofia a 
început, firește, la înaltă ten
siune nervoasă de ambele părți, 
în perioada de tatonare, cele 
două sextete, dirijate de Oros 
și, respectiv, Goncev, s-au con
centrat mai ales pe ciștigarea 
și reciștigarea serviciului, pe

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE 
ÎN CAMPIONATUL BALCANIC DE HANDBAL (m)
• România—Iugoslavia 23-21 ia căpătui unui meci al „ratărilor" 0 Reprezentativa secundă - o revelație 

o prestație mult aplaudată și 
victorii în fața reprezentative
lor Bulgariei, Greciei și Tur
ciei, precum și meciuri de bună 
calitate în compania Iugoslavi
ei si României A.

Felicitîndu-i pe handbaliștii 
români și pe antrenorii lor, le 
solicităm un volum și mai ma
re de muncă, o perfecționare 
șl mai atentă a procedeelor de 
atac, îndeosebi, dar și de apă
rare, pentru ca la ora campio
natelor lumii ei să se afle în 
vîrf de formă și ia o valoare 
care să le permită ascensiunea 
pe podiumul de premiere.

ROMANIA A—IUGOSLAVIA 
23—21. Este evident, reprezen
tativa României a meritat cu 
prisosință victoria în 
partidă derby pentru 
condus din primul și 
ultimul minut de joc, 
chiar detașat (8—4 în 
li—'- 
25, 17—12

BAIA MARE, 26 (prin tele
fon). Duminică sea”ă s-a în
cheiat în sala sporturilor „Da
cia" cea de a III-a ediție a 
Campionatului Balcanic la 
handbal masculin. Victoria fina
lă aparține reprezentativei 
României, care, după „Trofeul 
Carpați" de la Tg. Mureș, urcă 
o nouă treaptă de succes. O 
victorie clară — dublată de un 
succes mult așteptat în fața

„plavilor" — augmentată de o 
evoluție permanent ascendentă, 
care-i ridică moralul și cota de 
interes pentru Campionatul 
mondial din februarie-martie 
1932. Organizată excelent, a- 
ceastă ediție a C.B. a scos in 
evidență și „rezervele" pe care 
handbalul românesc le are, re
prezentativa secundă — alcă
tuită în marea ei majoritate 
din jucători tineri — realizînd

Aurelian BHEBEANU

(Continuare tn ona

Marius Căta-Chițiga a fost simbătă unul dintre cei mai buni 
jucători dinamoviști. Iată-l invingînd opoziția la blocaj a sofioți- 
lor Petrov și Sokolov Foto : Ion MIIiAlCA

Balcaniada de box pentru juniori

PUGILIȘTII NOȘTRI AU CUCERIT
PATRU TITLURI

DINAMO ARE 4 PUNCTE AVANS
IN FATA

(prin te
rn ai bune 
intrat în 
duminică

cam- 
a a-

adus

CLUJ-NAPOCA, 20 
lei'on). Poloiștii celor 
echipe din tară au 
vacanță. Sîmbătă și 
ei au susținut, in bazinul olim
pic din localitate, ultimele 
jocuri din cadrul celui de al 
treilea tur, urmînd să reia în
trecerea pentru titlul de 
pioană în luna februarie 
nului viitor, la Oradea.

Ultimele partide nu au
modificări in clasament. Dina
mo aflindu-se la această oră 
cu un avans de 4 puncte in 
fața Crisului. ținută simbătă 
seara „în șah" de echipa loca
lă. Voința.

Deși a avut in față o forma
ție lipsită de doi titulari (Rusu 
și Gyarfas), „7-le“ orădean, 
antrenat de N. Rujinschi, a 
scăpat ca prin urechile acului 
de o surprinzătoare înfrîngere, 
care i-ar fi compromis serios 
șansele în lupta pentru locul I. 
Voința a deschis scorul șl Cri- 
șul a egalat repede (1—1), 
care jucătorii, arbitrii și 
tatorii s-au trezit într-o 
ză forțată de aproape trei 
turi de oră cauzată de o 
de curent electric. La reluarea 
întrecerii, clujenii l-au sur
prins de cîteva ori pe portarul 
Kiss (schimbat apoi cțfei Rada) 
și s-au distanțat la 4—1, S—2 
(min. 11) și 7—3 (min. 17). în 
ultimele zece minute Voința a 
rămas și fără Kovacs, evoluînd 
cu trei juniori. A fost rîndul 
Crișului, lansat într-o drama-

CRIȘULUI
tică cursă de urmărire, să a- 
salteze poarta lui Scurei, care 
a apărat excepțional în acest 
meci. Orădenii au refăcut gol 
după gol, au ratat și un penal
ty, Izbutind să egaleze cînd 
mai erau 15 secunde de joc 
prin Ungureanu (7—7). la o si
tuație de superioritate nume
rică pentru echipa sa. La sfir- 
șitul meciului, clujenii au con
testat decizia arbitrului Bădiță 
din ultimele secunde, care a 
dus la situația de inferioritate 
în care au primit golul egali
zator.

în ultimul meci al turneului, 
Dinamo a Întrecut pe Rapid 
cu 12—9 la capătul unei între
ceri interesante. învingătorii 
au avut în Ardeleanu, D. Po
pescu, S. Popescu si 
siu oamenii care au 
binat frumos și au

această 
că ea a 
pînă în 

uneori 
min. 17. 

-7 în min. 23, 12—3 în min, 
în min. 33, 20—14 în

Hristache NAUM

(Continuare in pag a 4-a)

Sîmbătă seara, în Sala spor
turilor din Galați, au luat șfîr- 
șit întrecerile Balcaniadei de 
box pentru juniori. Reuniunea 
finală, urmărită de un public 
numeros si entuziast, a oferit 
dispute aprige, unele de bun 
nivel, boxerii noștri reușind să 
cucerească 4 titluri de campi
oni.

Primul laureat al finalelor a 
fost „semimusca" Gheorghe 
Iana, care, evoluînd în stilul 
său caracteristic, cu atacuri

continue, a obținut o victorie 
clară în fața lui Asian Atilia 
(Turcia). La categoria imediat 
superioară, judecătorii au dic
tat un verdict neconform cu 
realitatea din ring. Turcul Gul- 
veren Turkcr a fost ..gratificat" 
cu titlul de campion în dau
na bulgarului Galin Kolev, 
care s-a dovedit mult mai bun.

Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

în cadrul ediției de vară a „Daciadei"

336 DE CONCURENȚI SI-AU DISPUTATa a

ÎNTÎIETATEA LA „DINAMOVIADA" DE JUDO

după 
spec- 
pau- 
sfer- 
pană

Nasta-
com- 
sutat 

precis la poarta apărată, pe 
rînd, de Slavei și Simion. E- 
chipa feroviară, mai puțin am
bițioasă decit o cunoșteam, a 
mizat doar pe jocul de excep
ție al lui Gh. Ilie (5 goluri), 
încercînd fără succes să echi
libreze situația numai printr-un 
joc cu centru fix. De subliniat 
că în acest meci Dinamo a e- 
voluat fără Moiceanu. suspen
dat pe două etaue pentru in
sulte aduse arbitrilor, iar Ra-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

ALBA IULIA, 20 
fon). Nu mai puțin 
concurenți — elevi 
în termen, precum 
din unitățile Ministerului 
Interne — și-au disputat înti- 
ietatea cu 
cea de a 
moviadei" 
competiție 
de vară a 
rate pe două tatami, confrun
tările s-au ridicat adesea la un 
apreciabil nivel tehnic, 
timpul celor trei zile de 
curs, numeroase partide 
încheiat înainte de limită, 
ippon, după finalizarea 
procedee tehnice „lucrate" 
deosebită abilitate și în mare 
viteză. Am putea spune chiar,

(prin lelc- 
de 336 de 
și militari 
și cadre 

de

deosebită ardoare la 
V-a ediție a „Dina- 
de judo — ultima 

din cadrul ediției 
„Daciadei". Desfășu-

In 
con- 
s-au 
prin 
unor 

cu

fără exagerare, că unele com
binații tehnice au surprins pînă 
șl pe specialiștii federației de 
judo prezenți la această com
petiție.

Cea mai bună comportare au 
avut-o concurenții de la Dina
mo Cotroceni (antrenor: Dan 
IIosu) și de la Dinamo Victo
ria București (antrenor: Marcel 
Nutu).

Să mai notăm excelenta or
ganizare la festivitățile de des
chidere și închidere, precum șl 
frumoasele premii oferite în 
vingătorilor.

Iată .....................
elevi și 
tegoria 
Costea
M. Radu (Pompierul), 3. D. Iii-

clasamentele finale : 
militari in termen: ca- 
superușoară: 1. Ion

(Dinamo Cotroceni), 2.

na (Dinamo Bâneasa II) și M 
Ungureanu (Tunari I); cat. se- 
miușoară: 1. Emanuel Cîmpea- 
nu (Tunari II), 2. Șt. Borâeea- 
nu
G. Tănase (Marea Neagră) șl 
A. Zăhăreanu (Cimpina): cat. 
ușoară: 1. Marian Andrei (Di
namo Cotroceni), 2. I. Bocu 
(Șiret), 3. I. Slroe (Bega) și 
V. Robu (Tunari II); cat. semi- 
mij’ocie: 1. Vasile Pușcașii (Di
namo Cotroceni). 2 S. Gheor
ghe (Someș), 3. N Vega (Dma- 
mo Băneasa II) și A. 
(Jiul); cat. mijlocie: 1. 
Buibaș (Bega), 2. N.

Nicolae CHINDEA

(Dinamo Băiieasi II), 3.

Ples 
Sorin 

Tcdose

(Continuare in pa». 3-3)



FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI IN TURNEELE
PENTRU LOCURILE 1-4

DE JUDO
(U'ma't un puq Ij

în prima divizie de volei, sîm- 
bătă și duminică s-au desfășurat 
doar 5 partide. în întrecerea fe
minină a fost ultima etapă a re
turului pe serii, care a avut 
drept „cap de afiș4* derbyul se
riei I, Flacăra roșie București — 
Știința Bacău, in care se decidea 
a patra calificată în turneele 
pentru locurile 1—4, alături de 
Dinamo, Farul Constanța și 
C.S.U. Galați. Amănunte :

flacAra roșie bucurești
— ȘTIINȚA BACAU (f) 3—1 (5,
1, —13, 6). Meciul a început fur
tunos, bucureștencele acționînd 
de la prima minge cu hotărîre, 
in ritm alert. Studentele se văd 
astfel conduse cu 8—0, ripostea
ză încercînd să echilibreze situa
ția, dar elevele lui S. Chiriță 
joacă, și în aceste condiții, foar
te bine, dovedesc mobilitate, ata
că necruțător și blochează agre
siv. Aceeași situație în setul ur
mător, în care băcăuancele nu 
reușesc decît un punct 1 în setul 
3, oaspetele evoluează cu mai 
mult succes, conduc în prima 
parte, dar vor fi egalate și con
duse spre final (13—9 pentru 
bucureștence). Totuși, nu va fi 
3—0, căci Știința are un final 
bun. Va fi însă 3—1, fiindcă 
Flacăra va juca în , setul patru 
ca în primele două. Și, astfel, 
bucureștencele au promovat în 
rlndul fruntașelor. Pe merit. în
vingătoarele s-au remarcat in 
corpore — Daniela Drăghici, 
Georgeta Zaharia, Lucia Ettz 
(Constanța Popa), Georgeta Lun
gii, Mihaela Dragomir (Mihaela 
Mircea), Simona Enache. De la 
învinse s-au evidențiat Niculina 
Cuciureanu și Margareta Pescaru. 
Arbitraj foarte bun : N. Geor
gescu (Ploiești) — V. Ranghel 
(București). (M. VESA).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— RAPID BUCUREȘTI (f) 2—3
(—9, —8, 12, 10, —11). Joc de ni
vel tehnic mediocru, cîștigat de 
echipa mai rutinată. Remarcări : 
Constanța Iorga, Mariana Ivanov 
(R), Doina Gheară, Cristina Zo- 
ppelt și Angela Gherdan (U). Ar
bitri : I. Maler (Sibiu) — I. Pă- 
duraru (Tim.) (St. MARTON, co
resp.)

C. S. M. DELTA TULCEA — 
C. S. U. GALAȚI (m) 3—1 (11,
10, —8, 10). Ambele echipe au 
practicat un joc confuz. Tulcenii 
s-au dovedit mal bine pregătiți 
fizic. Remarcări : Gavrilă, Lu
cian, Kunkuti (Delta), Sîrbu și 
Cojocaru (C.S.U.). Au arbitrat : 
Gh. Clutacu (Iași) și Ov. Florea 
(București). (I. DIACONU, co
resp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
(m) 3—2 (12, 3, —9, —12, 10). Meci 
antrenant, cu schimbări de situa
ții. Evidențieri : Braun, Hrinco 
(U), Juhâsz și Șiulea (C). Bun 
arbitrajul : O. Drăgan (Timi
șoara) și C. Șovăială (Ploiești). 
(V. POPOVICI, coresp.)

C. S. M. SUCEAVA — C. S. U. 
ORADEA (m) 3—1 (14, —11, 9, 
14). Dispută interesantă, dar 
presărată și cu multe greșeli teh
nice. Cei mal buni : Mîndru și 
Dumitru (C.S.M.), Manole și 
Horje (C.S.U.). Au arbitrat : D. 
Rotaru (București) șl I. Leizeriuc 
(Iași). (I. MINDRESCU, coresp.)

(Dinamo Cotroceni), 3. M. Bu
nica (Dinamo Băneasa II) și 
L. Hudrea (Someș); cat. semi
grea : 1. Teodor Ban (Dinamo) 
Cotroceni), 2. S. Epnrescu (Di
namo Băneasa II), 3. I. Brianti 
(Pompierul) și L. Nițu (Bega); 
cat. grea: 1. Ion Fușeașu (Di
namo Cotroceni), 2. Gh. Dia- 
conu (Dinamo Băneasa II), 3. 
C. Paraschiv (Tunaii II) și I. 
Boagiu (Jiul). Pe echipe: 1. 
Dinamo Cotroceni 40 p, 2. Di
namo Băneasa II 24 p, 3. Bega 
13 p.

Cadre — cat. 63 kg: 1. Ion 
Stroe (Dinamo Victoria Bucu
rești), 2. Gh. Nicolaescu (Di
namo Bănesa II), 3. M. Chilan 
(Pompierul) și V. lonescu (Di
namo Brașov); cat. 75 kg: 1. 
Gheorghe Butoianu (Dinamo 
Constanța), 2. Fi. Chiripuci 
(Dinamo Victoria București), 3. 
Gh. Cotoroană (Pompierul) și 
P. Petru ța (Alba I); cat. 82 kg: 
1. Ionel Stoicuț (Dinamo Vic
toria București), 2. T. Neamțu 
(Dinamo I București), 3. D. 
Sandu (Alba II) și I. Fluiera? 
(Alba I); cat. 88 kg: 1. Mihal 
Crețu (Dinamo Victoria Bucu
rești), 2. I. Petre (Dinamo Con
stanța), 3. C. Balamariu (Caraș 
Severin) și A. Stan (Dinamo I 
București); cat. -i 88 kg: 1. 
Gheorghe Săvescu (Bacău). 2. 
FI. Sandu (Caraș-Severin), 3. 
Gh. Dobriu (Dinamo I Bucu
rești) și D. Ghiaur (Marea 
Neagră). Clasamentul pe echi
pe: 1. Dinamo Victoria Bucu 
rești 26 p, 2. Dinamo Constan ■ 
ța 12 p, 3. Dinamo I București 
11 p.

■>

IN CUPELE EUROPENE
STEAUA: 3 0 ÎN

în partida revanșă a meciu
lui din „Cupa cupcloi" la volei 
masculin, echipa Steaua, con- 
flrmînd pronosticurile, a între
cut duminică după-amiază, în 
sala Floreasca. formația olan- 
de.zâ Ubbink Orion Doeiinchem 
cu 3—0 (9, 2, 6). Sextetul an
trenorilor A. Drăgan și O. Cre- 
tu a avut nevoie doar de 38 de 
minute pentru a se impune, 
mai ușor chiar decît arată sco
rni. în fața unei formații eu 
posibilități de exprimare mo
deste. în primul set. bucurește- 
nii au condus cu 6—0 după nu-

38 DE MINUTE !
mai cîteva minute de joc, apoi 
si-au permis „artificii", oferind 
oaspeților posibilitatea să reali
zeze puncte nesperate. Ca și în 
primul set, în cel secund vice- 
campionil României încep se
rios jocul si... termină la fel 
setul în numai 9 minute. Se 
părea că vom asista la o echi
librare a jocului în setul 3, 
mal ales datorită faptului că 
olandezii au condus la începu
tul acestuia cu 5—t. S-a dove
dit însă a fi numai un „foc de 
paie" pentru că atacurile nâ- 
praznice ale lui Pop, Mina,

Chifti si Macavci n-au lăsat 
nici o șansă olandezilor, care 
au mai realizat doar un sin
gur punct pînă la sfîrșitul se
tului și al meciului. Steliștii 
au obținut astfel o victorie ne
tă, în urma căreia au promo
vat în „sferturile" ccmoetiției. 
Arbitrii internaționali Al. Ro
senberg (Israel) și A. Dinicu 
(România) au condus foarte 
bine echipele: STEAUA: Pop. 
P. lonescu, Bădiță, Macavei 
Chlfu (A. Ion), ăliiia . UBBINK 
ORION: P. Raterink, De long. 
B. Raterink (Boeyink), Salta
relli, Brouwhuis, Wellink.

Mihail VESA

CAMPIONII CONTINENTALI
(Urmare din pag. 1)

construcția unui atac cit mai 
variat și sigur, pînă la 3—3 
punctele realizate fiind urma
rea unor greșeli de execuție în 
celelalte compartimente. De la 
acest scor însă. Dinamo este 
lansată: primele două puncte 
ale detașării determină în tere
nul advers descumpănire și ne
siguranță la preluare, iar în 
tabără dinamovistă intrarea în 
rol a blocajului, care pînă 
atunci nu izbutea să prindă 
atacurile nănraznice ale lui 
Sokolov, Kiosev sau Petrov, des
fășurate cu predilecție în zona 
centrală. După 15—5 în primul 
set, obișnuita relaxare și 0—3, 
1—4, 3—6... 6—8. De la acest 
scor, dinamoviștii trec din nou 
la comanda jocului: Dumănoiu 
uzează de întreaga sa gamă de 
execuții în atac, fructificînd 
inteligent orice fel de pasă : 
Gîrleanu forțează serviciul cu 
folos, dă precizie construcției 
atacului și închide mai ferm pe 
cel advers; Căta-Chițiga este 
omniprezent: la pase în spriji
nul lui Oros (care, la rfi,du-l, 
nu precupețește nici un efort), 
la dublaje — inspirate, la blo
caj, dar si în atac; F.nescu șl 
Vrîncuț (acesta Insă cam de-

ȘI-AU ONORAT TITLUL...
moralizat de blocajele impene
trabile care i s-au făcut pe 
centru, la „scurte") au susținut 
prestația valoroasă a sextetu
lui, ducîndu-1 ia victorie. Pen
tru calificare, setul 5 putea fi 
cîștigat la orice scor și cam
pionii bulgari (dintre care doar 
căpitanul Nikolov nu prea dă
dea randament) au făcut o 
nouă tentativă de preluare a 
inițiativei, stinsă însă după 
6—6, cînd ai noștri joacă foar
te bine nu numai faza de atac, 
ci și pe cea de apărare. Și sînt 
debordanți... O victorie frumoa-

să, într-un meci disputat, cu 
cîteva faze de mare spectacu
lozitate, arbitrat bine de B. 
Vidakovici (Iugoslavia) și R- 
Farmuș (România). Felicitări 
dinamoviștilor și... o nouă cu
pă europeană!
• Voleibalistele dinamoviste 

si-au confirmat și la Atena 
clasa net superioară campioa
nelor elene de la Zirinos A.O.N. 
obținînd din nou o victorie de
tașată : 3—0 (3, 7, 2) și ca
lificarea în „sferturile" C.C.E. 
Dar. în etapa următoare, cam
pioana noastră va avea o ad
versară redutabilă în Uralocika 
Sverdlovsk, campioana U.R.S.S.

In r/ Cupa cupelor" (f)
FARUL LA 4 PUNCTE DE CALIFICARE !
BHATISLAVA, 28 (prin tele

fon). Voleibalistele de la Farul 
Constanța s-au aflat la numai 
patru puncte de calificarea în 
turul următor al „Cupei cupe
lor”, în partida desfășurată în 
sala P.K.A., cu U.K. Slavia Bra
tislava. Medul a început în 
nota de dominare a gazdelor, 
care s-au distanțat (4—1, 9—3,
11—t) profitind de erorile de a- 
părare ale constănțencelor. A- 
cestea din urmă și-au organizat 
apoi mai bine Jocul șl au re
dus din handicap, dar In final

AOmNISIRAȚIA OL STAI LOW PDONOSPOR1 IM'On'IFUA

greșelile Emiliei Mănăilă șl Iu- 
lianei Eneseu au grăbit pierde
rea setului. In cel de al doilea 
set, Farul n-a reușit nici un 
moment să pună probleme ad
versarelor. în schimb, în setul 
al treilea echipa constănțeană 
pornește foarte bine, reattaînd 
punct după punct1 și conducted 
cu 11—o l Mai avea nevoie doar 
de 4 puncte pentru calificare. 
Dar de la acest scor a înce
put o inexpMcabiM degringoladă 
a sextetului lui D. Jitaru și 
U. K. Slavia «sîștigă nesperat cu 
3—8 (10, S, 12). Și cu aceasta se 
califică ta „sferturi". Au arbi
trat foarte bine : J. Gedsmar 
(R.F.G.) șl J. Urmin (Ceho
slovacia). (Em. F.J.

NUMERKI.E EXTRASE 
LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN 20 DECEMBRIE

EXTRAGEREA I : 17 57 
40 47 8 3 39 60 78 12 46 1

TIGURI : 1.074.421 LEI.

EXTRAGEREA
46 38 62 55 28 63

a ni-a :

EXTRAGEREA
11 57 54 21 51 43

a rv-« :

EXTRAGEREA
49 8 83 72 26 17

a V-a •.

FOND TOTAL DE Cls-

CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN 20 DECEMBRIE

I. Avellino — Milan 1

EXTRAGEREA a II-a î
65 10 2 36 88 35 63 13 32
59 78 21

II. Cesena — Ascoli X
III. Florentina — Napoli 1
IV. Genoa —- Cagliari X
V. Inter. — Juventus X

VI. Roma —■ Como 1
VII. Torino —- Catanzaro 2

VIII. Udinese — Bologna X
IX. Bari — Lazio 1
X. Lecce —■ Varese X

XI. Reggiana — Rimini 1
XII. Spăl — Catania 1

XIII. Verona -- Sampdoria X
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 

1.094.993 LEI, din care 178.432 lei re
port la categoria 1 și 6.S19 lei report 
la categoria Z

TITLUL SE VA DECIDE (probabil)
Intre polihroniade și baumstark
Lupta s« menține încordată în 

finala campionatului național 
feminin de șah care se desfă
șoară la Băile Herculane.

După reluarea partidelor ne
terminate din runda a 7-a, Ger
trude Baumstark a cîștigat la 
Viorica lonescu, Gabriela Ol
teanu la Mariana Rădici. iar 
Judita Kantor la Emilia Chiș. 
S-au întrerupt pentru a doua 
oară întîlnirile Eugenia Ghin
dă — Marina Pogorevici și Li- 
gia Jicman — Mariana Nechi- 
for. Dana Terescenco a obți
nut victoria în partida între
ruptă din runda a 8-a cu Eleo
nora Gogâlea.

Cea de a noua reuniune a 
competiției a furnizat o sur
priză : Eleonora Gogâlea a în
trecut-o pe Marina Pogorevici, 
care — cu trei puncte pierdu
te — păstrează șanse minime 
de a mai concura la primul loc. 
Titlul se va decide, probabil, în
tre două reprezentante ale ve
chii generații de șahiste, maes- 
trele internaționale Elisabeta 
Polihroniade și Gertrude Baum
stark, o revenire puternică mar

chează Dana Terescenco. Ea a 
Învins-o pe Ligia Jicman. obți
nînd a patra victorie consecu
tivă și încercînd astfel să re
monteze startul foarte slab pe 
care l-a avut — un punct din 
patru partide. Remize în întâl
nirile Judita Kantor — Marga
reta Mureșan, Viorica lonescu— 
Gabriela Olteanu și Emilia 
Chiș — Mariana Nechifor. S-au 
întrerupt partidele Eugenia Ghin
dă — Etisabeta Polihroniade și 
Margareta Teodorescu — Maria
na Bădici, Gertrude Baumstark 
a avut zi liberă.

înaintea ultimelor 6 runde, si
tuația din clasament se prezin
tă astfel : ELISA BETA POLI
HRONIADE 6V2-IV3 (1), Gertru
de Baumstark 6%—!%, Judita 
Kantor, Dana Terescenco 5—3, 
Eugenia Ghindă 4—3 (2), Marina 
Pogorevici 4—3 (1), Eleonora Go
gâlea — Margareta Mureșan 4—4, 
Gabriela Olteanu 4—5, Margareta 
Teodorescu 3V2—4’A (1), Viorica lo
nescu 3*/2—S1/^ Ligia Jicman 3—4 
(1), Mariana Băd’ri 2V2—5V2 (1),
Emilia Chiș 2Va—5*/», Mariana Ne
chifor 1—6 (1).

Turneul divizionar de baschet (m)

Jumătate i

I DUPĂ 0 I
1 Șl, 1
I- - - - - -
j 5. SPORTUL

• Puncte cîștiga 
Icău șl Jiul). Punct

F. C. Argeș și F. (

• Cel mai bun
ocupat : 15 — in e 

f. 0 Golgeterii eci
I Sandu, Terheș și

dte 1.
0 Jucători folosi

Iteanu II, M. Sandi 
lonescu și Pana - 
B Grigore 11, Terheș
5, Laaâr, Nițâ și Li

S 0 Primii jucători
R nescu 7,00, 3. Caz<
B 0 Media notelor

0 Cartonașe roși

I7-a), lorgulescu (ei
0 Cartonașe gali 

și O. lonescu — cî

I0 A beneficiat <
nescu 2, Chihaia •

2 transformate, 1 n
0 A expediat V

care 87 pe spațiul

„U“ CLUJ NAPOCA Șl I.C.E.D. 
ÎNVINGĂTOARE ÎN MECIURI - CHEIE
ORADEA. 20 (prin telefon). 

Al treilea turneu (din cadrul 
primului tur) al campionatului 
național de baschet masculin 
a început, duminică. în Sala 
sporturilor din localitate. Re
zultate :

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — C.S.U. BRAȘOV 82— 
67 (44—32). într-unul din me- 
ciurile-cheie pentru clasarea în 
grupa valorică 1—6. clujenii au 
obținut o prețioasă victorie. 
Primele 10 minute ale între
cerii au fost echilibrate, apoi 
baschetbaliștii de la „U“ s-au 
desprins datorită. în mare mă
sură. contraatacurilor echipei și 
punctelor marcate de Barna și 
Dăian (deși au si. ratat destul 
de mult). Au înscris : Barna 
20, Dăian 19, Crăciun 13, 
Herbert 10, Rotaru 8. Nicoară 
6. Bretz 4, Mara 2 pentru în
vingători, respectiv Moraru 22, 
Flaundra 19, Hegyesi 10, Krisz- 
bai 8, Cucerzan 8. Arbitri : 
A. Atanasescu și I. Olaru.

STEAUA — DINAMO ORA-

(74—75 în min. 40). după care 
I.C.E.D. a fructificat (prin Voi- 
cu) două aruncări libere, obți
nînd un succes de importantă 
majoră în intenția formației de 
a se clasa în grupa 1—6. Au 
înscris : Grădișteanu 22, Car
pen 17, Voicu 14, Câmpeanu 10, 
Chircă 6, Marinescu 4, Fogo- 
naru 4 pentru învingători, res
pectiv Vintilă 21, Gh. Dumitru 
16. Bulancea 11, Stratulat 8, 
Dăescu 7, Tureanu 4, Sipoș 2, 
Bradu 3. Suciu 2. Arbitri : G. 
Chiraleu si D. Crăciun.

DINAMO BUCUREȘTI — 
T.M.U.AS. BAIA MARE 111— 
51 (53—29). C.S.U. SIBIU —
FARUL CONSTANTA 76—85 
(44—43), CARP ATI BUCU
REȘTI — URBIS BUCUREȘTI 
71—81 (33—47).

Din programul de luni se 
remarcă meciurile C.S.U. Bra
șov — I.C.E.D. (ora 16,30) și 
Dinamo Oradea — C.S.U. Sibiu 
(ora 18).

Ilie GHIȘA — coresp.

IAnul acesta, Sp< 
țese a împlinit cei 
toamnă consecutivi 

(divizie. Și a rep 
fel, „figura" din u 

" ani, cînd a închei: 
Imătate a întrecerii 

nale tot pe locul 
ment. De astă dats

I punct mai puțin 1:
suporter al eebtpe: 

■ iz de glumă, că
dențesc joacă toam 

I din cinci în cinci i 
| judecind după pozi 

succesiv, începînd 
ii coace (16, 13, 15,

10, 16, 5) corespun 
noaștem, realității.

■ Așadar, echipa
bucureșteni are, cu 
iar o iarnă liniști 

■ doială că nici antri 
I jucătorii săi nu au 
• ceputul campionat! 
- trecut, după 17 et 
ț mai 12 puncte acui 
t golaveraj de 17-

competiției erau i 
■ apăsătoare și situ:

precară incit cu na 
se puteau întreve: 

a salvării. Poate și 
I vrînd. firesc, să «

rea unei istorii ner
DEA 96—82 (45—38). Orădenii 
au jucat cu mare ambiție în 
fata campionilor si au condus 
în min. 6 cu 16—8. dar în min. 
9 steliștii au egalat (20—20). 
De aici, formația bucureșteană 
a avut avantaj tot timpul, dar 
numai pentru că a depus efor
turi deosebite pentru a depăși 
tenacitatea gazdelor. Drept ur
mare. publicul a urmărit o 
partidă spectaculoasă, cu faze 
aplaudate pentru frumusețea 
lor. Au înscris : Ermurache 24, 
Căpușan 19, Opșitaru 18, Scar- 
lat 12. Zdrenghea 9, Oczelak 8, 
Brănișteanu 4, Ardelean 1, Ne- 
tolitzchi 1 pentru învingători, 
respectiv Gellert 18, Lăzărea- 
nu 16, Ilie 12, Kosa 8, Szabo 
8, Molnar 8, Alexe 6, Schuller 
4. Tavasi 2. Arbitri : A. Ata
nasescu șl E. Szilveszter.

I.C.E.D. BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 77—73 (51— 
29).După 10 minute de ioc e- 
chilibrat. sportivii de la I.C.E.D. 
s-au dezlănțuit și. prin acțiuni 
purtate în mare viteză, con
cretizate cu multă precizie, au 
izbutit ca în min. 19 să obțină 
un avans substanțial (47—24, 
deci 23 de puncte), care pă
rea decisiv în repriza secun
dă. însă. Rapid a apărut ea o 
altă echipă (fată de primele 20 
de minute). Agresivi în apă
rare. prompți și sprinteni în 
realizarea contraatacurilor, fe
roviarii au pornit o „cursă de 
urmărire" care le-a adus re
ducerea handicapului, pînă la 
patru puncte (65—69 în min. 
34) si chiar pînă la un punct

S-A ÎNCHEIAT TURUL DIVIZIEI „Â“ L
Odată cu disputarea ultimelor 

jocuri restante (în campionatul 
masculin) s-au încheiat întrece
rile turului Diviziei ,,A“ de po
pice. In cele nouă etape, o bună 
parte dintre cele 40 de divizio
nare au avut o comportare re
marcabilă, cîștigînd unele jocuri 
în deplasare, ceea ce le-a adus 
o situație bună în clasamentele 
seriilor. Performerele acestui se
zon competițional sînt, în proba 
feminină : Voința Tg. Mureș — 
cu o singură partidă pierdută, 
Voința Timișoara (seria Nord), 
Voința București — învinsă nu
mai în două jocuri, și Voința 
Galați — cu o excelentă com
portare internațională în această 
perioadă, cîștigătoare a turneului 
final al „Cupei campionilor eu
ropeni" (seria Sud), iar în proba 
masculină. Gloria București, Rul
mentul Brașov — ambele cu cîte 
o singură infrîngere în deplasare 
(seria Sud) și Electromureș Tg. 
Mureș (seria Nord). în această 
ultimă serie, deosebit de echili
brată, se dă o luptă pasionantă, 
nu mai puțin de 6 formații, eu 
cîte 10 puncte, avînd șanse în 
retur să atace cu succes pozițiile 
fruntașe ale clasamentului.

Dintre echipele nou promovate 
în Divizie (8 la număr), doar una 
singură a reușit să intre în plu
tonul fruntașelor, Constructorul 
Tg. Mureș — in seria Nord (mas
culină) . Celelalte echipe, cum 
sînt Olimpia Reșița, Laromet 
București (m), Dermagant Tg. 
Mureș, Dacia Ploiești și chiar 
Rapid București (f) au avut In 
tur o evoluție iieconcludentâ, 
slabă. (T. R.)

Iată și rezultatele 
restante : Voința B 
C.F.R. Constanța 
IX-a) 5065—4818 p 
Reșița — Aurul Baiz 
a Vl-a) 5114—5074, P 
dea — Aurul Baia 
a VIII-a) 5231—5169. 
rezultatului meciulu 
rul Galați — Olimț 
din etapa a VUI-a 
clarat de arbitru în 
chipei Olimpia), va 
federal.

Clasamentele serii!

FEMIND

Seria Sud
1. Voința Buc. I
2. Voința Galați I
3. Gloria Buc. I
4. Voința Pl. I
5. Metrom Bv. !
6. Petrolul Băicoi !
7. Laromet Buc. 1
8. Rapid Buc. !
9. Dacia Ploiești I

10. Olimpia Buc. t

Seria Nord
1. Voința Tg. M. '
2. Voința Tim.
3. Voința Oradea S
4. Electrom. Tg. M. 5
5. Hidromec. Bv. J 
«. C.S.M. Reșița fi
7. Voința Odorhei î
8. U.T. Arad 9
9. Constr. Gherla $

10. Dermag. Tg. M. £

MASCULI

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. I)

pid a evoluat fără Gaiță — ac
cidentat.

Rezultatele tehn-ice de sîmbâtd |l 
dunvwvicâ : RAPID - TRIUMF 4-4 
(5-0, 1*-3, 5-1, 2-2). Arbitri : Bur
den — Paroschivescu. Au marcat : 
Ilie 6, Nițâ, Tufan, Tschiltsche 
(pentru Rapid), respectiv Pițigol 3, 
Tomescu, Ciomirtan, Ghizdăreanu 
(pentru Triumf).

VOINȚA - CRIȘUL 7-7 (1-1, 4-2, 
2—1, O-3). Arbitri : Mediana — Bă
dița. Au înscrie : Cokeriu 2r Kovtrcs,

Dezmireanu, Pop, Sebâk, Barițki 
(pentru Voința), Costrâș 5, Garofea- 
nu» Ungureanu (pentru Cricul).

DINAMO - PROGRESUL 14-7 
<3-1, 2-2, 7-2, 2-2). Arbitri : S. 
Mihaî •• Czegeny. Realizatori : D. 
Popescu 4, Na sta si u 3, lonescu 3» 
Hagiu 2, S. Popescu Munteanu 
(pentru Dinamo), FI o rine eseu 3, Teo» 
cforescu 2, Pleșca, lonescu (pentru 
Progresul).

CRIȘUL - PROGRESUL 14—6 (5—1. 
4—1, 2—t, 3-3). Arbitri : Czegeny - 
Băjenarv. Au marcat : Rusu 5, Cos- 
trâș 5, Fârcuțâ 2, Pantea, Racx (pen
tru Cricul), Ivan 2, Florincetcu, Teo-

doreseu, Munteanu, Bârbulescu (pen
tru Progresul).

VOINȚA - TRIUMF 8-4 (3-0, 4-1. 
0-0, 1—3). Arbitri : Burdea — Goian. 
Au înscris : Rusu 3, Colceriu 2, Pop, 
Kovacs, Șebdk (pentru Voința), Pi- 
țîgoi 2, Pleșca, Angeanu (pentru 
Triumf).

DINAMO - RAPID 12-9 (4-3, 3-3» 
2-1, 3-2). Arbitri : Thnoc - Nichita. 
Realizatori : Ardeleana 3. D. Popescu 
3, S. Popescu 2, Nastasiu 2, Muntea
nu, Râducanu (pentru Dlnamo), Ilie 
5. Schervan 2, Nițâ, Tschiîtsche (pen
tru Rapid).

Clasament : I. Dinamo 28 p ; 2. 
Crișul 24 p ; 3. Rapid 17 p } 4. 
Voința 15 p ; 5. Progresul 4 p ; 6. 
Triumf 2 p.

Seria Sud
1. Gloria Buc. 9
2. Rulmentul Bv. 9
3. Olimpia Buc. 9
4. Chimpex C-ța. 9
5. Construct. Gl. 9
6. Carpați Sinaia 9
7. Petr. Băicoi C. 9
8. Laromet Buc. 9
9. Voința Buc. 9

10. C.F.R. C-ța 9

Seria Nord
1. Electr. Tg. M. 9
2. Aurul Baia M. 9
3. Constr. Tg. M. ?
4. Progr. Oradea 9
5. Tehnoutilaj Od. 9
6. Metalul Huned. 9
7. Chimica Tîm. 9
8. Jiul Petrlla 9
9. Voința Tg. M. 9

10. Olimpia Reșița 9



MNĂ NU PREA BOGATĂ
USI, DE EXCEPȚIE’ 7 »

carte) la „in fotbalul modern, 
a nu primi goluri înseamnă 
jumătate de victorie" (așa 
cum Helenio Herrera manevra 
jumătatea de... măsură), com
bativitatea — ca stare de spi
rit, susținută de o pregătire 
generală și specifică fără fi
suri — este un factor presu
pus în atingerea scopului pro
pus (puncte, calificare).

Dar să ne referim la realita
tea campionatului. Ca prim 
punct de reper, o etapă. a 
X-a, din 18 octombrie, cu 
multiplele ei fațete. La Bra
șov, mulțumirea cu puțin („e-
galul") afectează și o echipă 
care, în general, are o concep
ție pozitivă de joc, Corvlnuț 
aceasta șutind la poartă în
prima repriză doar o singură 
dată, dar „pășind, pășind «i 
iar pășind" cum se exprima 
cronicarul. Rezultatul final ? 
înfrîngere cu 2—0 și condu
cerea tehnică hunedoreană își 
acuza după meci jucătorii că 
n-au respectat sarcinile de joc. 
Cum spunea recent antrenorul 
Mircea Lnoeocu : „E foarte mult 
de lucra la capitolul expri
mării ofensive pentru a M

DENȚESC 17 6 6 5 19-21 18
deplasare i 3 (cîte unul cu U.T.A., S. C. Bo- 
lute acasă : 3 (cite unul cu „U* Cluj-Nopoca, 
Uanța). .....
upat : 1 — in prima etapă ; cei mai slab ioc 

7-a.
O. lonescu — 7 goluri, lorgulescu — 3, M. 
cu — cite 2, FI. Grigore, Chihaia ?l Stroe —

M. Marian șl Cazan — cite 17 meciuri, Mun- 
icurescu — cite 15, Sporiotu 14, Chihaia, O. 
10. lorgulescu și Munteanu I — cite 12, FI. 
■rbănieă și Cățel — cite 8, Bozeșan 6, Stroe 
ite 4, B. Grigore 1.
aza notelor : 1. M. Marian 7,03, 2. O. lo-

i : 6,45 (6,65 acasă — 6,25 în deplasare). 
Grigore (etapa a 6-a), M. Sandu (etapa o 
i 12-a șl a 16-a), Bucurescu (etapa o 16-o). 
0—8 jucători ; cele moi multe : Munteanu II

rituri de la 11 m, toate transformate (O. lo- 
escu). A fost sancționată cu 3 penaity-uri :

atari (W7 acasă - 60 în deplasare), dintre 
(57 acasă — 30 in deplasare).

,uden- tul studențesc s-a străduit In 
zecea această toamnă să-și pună mai 
prima -bine în valoare posibilitățile,
itr-un să-si cheltuiască mal rațional

cinci energiile, să demonstreze tut.u- 
a jt1* ror că, de fapt, este o echipă 
stițio- nu de pluton și cu performan- 
clasa- te de conjunctură, ci una ca-
cu un pabilă să atace cu succes po-

Un zițiile fruntașe ale clasamentu- 
a, eu- lui și chiar locurile podiumului, 

stu- Așa se explică, desigur și star- 
doar tul său bun în actuala ediție 

ia ce, de campionat, în care, menți- 
upate nîndu-sc pe linia excelentei

? ’Jl" evoluții din returul campiona-
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O. lonescu, golgeterul eclțipei, intr-o acțiune tipică de gol, în 
meciul Sportul studențesc — F.C. Argeș (1—1) Foto : D. Neagu
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tului precedent, considerată o 
veritabilă „explozie valorică", 
Sportul studențesc părea că își 
depune o justificată candidatu
ră în lupta pentru medaliile 
competiției. Dar. numai după 
trei etape, a urmat o „cădere", 
explicabilă întrucîtva prin can
titatea mare a solicitărilor in
tr-un Interval de timp relativ 
scurt, și, cam pe la jumătatea 
sezonului de toamnă, echipa 
din „Regie" s-a găsit, din nou, 
aproape de „zona suferinței" 
(locul 15. după infringerea cu 
0—4, în etapa a VII-a, la Cra
iova). De aici înainte, ca și 
cînd s-ar fi tras un „semnal 
de alarmă". Sportul studențesc 
și-a revenit încet, dar sigur, 
ureînd treaptă cu treaptă în 
clasament, nînă pe poziția a 
V-a. O înfrîngere, mult prea 
severă, în ultimele 90 de mi
nute de joc ale turului, la Tg. 
Mureș (0—4 cu A.S.A.). i-a ba
rat calea spre un lec pe podiu
mul de toamnă, la care, cre
dem. îi dădea dreptul. înainte 
de toate, valoarea de ansamblu 
° echipei. Pentru că, trebuie 
să o spunem, valoaiea actuală 
a formației studenților bucu-
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12 EXTRAGERI 
CU UN TOTAL DE 
120 DE NUMERE I

Biletele de 25 lei 
participă la toate 
extraaerile !

JUCATI DIN VRE
ME NUMERELE 
PREFERATE t 

resteni este superioară locului 
V ocupat în clasament. Și un 
singur argument, obiectiv și 
foarte convingător, ii putem 
aduce în sprijinul acestei afir
mații: în returul campionatu
lui trecut, într-un clasament al 
celei de a doua jumătăți a în
trecerii desfășurată în sezonul 
de primăvară. Sportul studen
țesc a ocupat primul loc, cu 
24 de puncte (cu un procentaj 
excelent de 70 la sută și un 
golaveraj, de asemenea, remar
cabil, 37—10!). De unde se poa
te vedea că echipa are posibili
tăți, incontestabil mai mari, pe 
care le-a valorificat integral 
doar cînd a fost fortată de îm
prejurări.

Aceasta este, dealtfel, și opi
nia antrenorului Ion Voica, cel 
care are meritul de a fi reușit 
să dea o fată nouă formației, 
din momentul în care a luat-o 
în primire, la începutul anului 
în curs, cu un handicap compe- 
tițional deloc neglijabil și în- 
tr-o conjunctură cu totul ne
favorabilă. Și este de subliniat 
și meritul conducerii clubului, 
care a estimat corect capaci
tatea profesională a lui Ion 
Voica încredințîndu-i soarta 
unei „nave" amenințată cu 
naufragiul, pe care însă iscu
sința și tactul pedagogic ale 
conducătorului ei au adus-o și 
au menținut-o pe linia de plu
tire. Este, însă, în această 
spectaculoasă metamorfoză a 
echipei studenților bucureșteni, 
și meritul jucătorilor ei. A ce
lor din ..vechea gardă1 * * * * **, O. Io- 
nescu, M. Sandu. Cazan, Chi- 
haia, lorgulescu, Munteanu II, 
Munteanu I, M. Marian, Șer- 
bănică, Stroe, Lazăr, ca și a 
celor mai noi veniți în „Re
gie", Bozeșan, Bucurescu și FI. 
Grigore, cărora li s-au mai 
adăugat, pe parcurs, Terheș, 
Pană, Speriatu și Lică.

în general privit, lotul stu
denților bucureșteni pare, în 
prezent, mai fortificat. Nume
ric, cel Puțin, și tot înseamnă 
ceva. Iar cînd „noii veniți" vor 
reuși să se încadreze și în 
ideea de joc a echipei, cu si
guranță că și câștigurile pe 
plan calitativ vor fi mai evi
dente. Și ar mai fi nevoie de 
ceva pentru ca Sportul studen
țesc să se mențină constant la 
un nivel înalt de competitivita
te. Ceva care nu ține nici de 
cantitatea și nici de calitatea 
efortului. Ci de mentalitate. în 
mod concret, după cum spunea 
și antrenorul Ion Voica. este 
nevoie ca jucătorii săi să în
țeleagă. fără rezerve și fără 
pauze, adevăratul rost al per
formanței. Așa eum au demon
strat-o că sînt în stare, atunci 
cînd au vrut Așa cum ne-au 
convins că pot juca bine și cu 
randament și toamna, nu nu
mai primăvara. Nu mai de
parte în toamna acestui cam
pionat, care, fără să fie plină 
de rod, a fost, totuși, de excep
ție în comparație cu multe din 
toamnele altor ani.

Mihai fONESCU

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ

MITO
A REVELIONULUI

/'ianuarie 198i

se atribute (Htlouri in
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MIRCEA LUCESCU PREGĂTEȘTE 0 SELECȚIONATĂ 
PENTRU UN TURNEU DE IARNĂ SUD AMERICAN
Interviu cu antrenorul echipei nafionale

— Mulți dintre iubitorii fot
balului au rămas surprinși că 
la finele unui sezon competi- 
țional destul de încărcat, cu 
meciurile din preliminariile 
C.M., cu cele din cupele euro
pene, cu 17 etape de campionat 
și una de cupă, la mijloc de 
decembrie au fost organizate 
cele două jocuri aie selecționa
tei divizionare, la Oradea și 
Arad. Care a fost scopul lor, 
Mircea Lucescu ?

— Am plecat de la premisa 
că timpul e prețios, că nu tre
buie să-l lăsăm să treacă de
geaba. L-am folosit, deci, cu 
prilejul unor noi testări. Acti
vitatea mea de la Corvinul, ca 
antrenor și jucător, dacă vreți, 
nu mi-a permis să am o vizi
une exactă asupra unui fond 
mai larg de jucători. Pe unii 
i-am văzut prin intermediul 
micului ecran, pe alții prin 
jocurile noastre directe, din 
campionat, bucureștenil avind 
privilegiul, de multă vreme, de 
a rămine mai mereu in prim- 
plan cind e vorba de loturi. Au 
mai apărut jucători de care se 
vorbea frumos, dar fiind din 
eșalonul secund apăreau mai 
greu in prim-plan. Am auzit, 
de pildă, de Cojocaru. de la 
Petrolul, de Ștefan Popa, de la 
Rapid, de Avădanei. de la Su
ceava, cu care s-au și făcut în
cercări de promovare, ei ră- 
minind însă acolo unde sint și 
azi. Iată de ce mi-am zis să-i 
văd și pentru că, o spun de pe 
acum, echipa națională nu e 
loc de încercare a jucătorilor, 
ne rămîne posibilitatea unor 
selecții în care să testăm ju
cătorii. Cine are valoare se 
remarcă și la nivelul unor ase

Despre problemele încă nerezolvate ale campionatului (III)

COMBATIVITATEA Șl SENSUL SĂU CREATOR, DL FINALITATE
La debutul actualei ediții a 

campionatului divizionar „A", 
echipele aflate în deplasare 
obțineau 7 puncte, prin două 
victorii și trei egalități. Un 
start promițător, deci, prin 
prisma combativității, a lup
tei deschise și sportive pen
tru victorie, a susținerii șan
selor cu argumente convingă
toare pe planul organizării jo
cului, indiferent de avantajul 
terenului, care să ducă. în ul
timă instanță, la o creștere 
calitativă a nivelului fotbalu
lui nostru din primul eșalon. 
Dar iată că după alte două 
sprinturi (in etapele a 6-a și 
a 9-a oaspeții au mai obținut 
cite 6 puncte), elanul initial 
s-a stins, ajungîndu-se ca in 
final de sezon, în ultimele trei 
etape, formațiile vizitatoare să 
nu mai reușească să adune 
decît 4 puncte, fără nici o 
victorie...

Acesta trebuie să fie, după 
părerea noastră, punctul de 
plecare al articolului de aza 
pe marginea primei părți a 
campionatului, care abordează 
un aspect important, COMBA
TIVITATEA. între orientarea 
de joc și metodica pregătirii, 
indicate — de mult ! — de
forul de specialitate („joc 
constructiv, dinamic, echilibrat 
și elastic, bazat pe o tehnici
tate {naltă și pe o pregătire 
fizică superioară ; jocul să fie 
purtat in viteză, dublat de 
perseverența și dirzenia nece
sare impunerii jocului pro
priu...") și realitatea săptăml- 
nală a Diviziei „A", filele s-au 
îngălbenit, antrenorii s-au ro
tat (si reciclat...), jucătorii au 
mai parcurs cîteva stagii de 
pregătire, noi am mai scris 
(inclusiv critic !). dar comba
tivitatea — in sensul său 
CREATOR, de FINALITATE — 
In joc n-a ajuns să caracteri
zeze partidele din campionat 
De ce 7

Pentru eă eforturilor susți
nute in pregătirea fizică a fot
baliștilor, in vederea atingerii 
unui nivel adecvat al calități
lor fizice (viteză, forță, inde- 
minare, rezistență), a obținerii 
unei crescute capacități de e- 
fort nu I se adaugă preocu
parea pentru o circulație RA
ȚIONALA a jucătorilor în te
ren. Circulație care să tină 
cont — firesc — de sarcinile 
fiecăruia in cadrul echipei, de 
construcția tactică adecvată fie
cărui adversar. Numai In a- 
semenea condiții se poate vor
bi de tempo susținut de joc 
(fără economie de efort), de 

menea selecționate, cum a fost 
aceasta de la Oradea și Arad.

— Deci, acestea ar fi primele 
explicații. Ce alte elemente au 
mai concurat la alcătuirea se
lecționatei respective?

— Intre 20 ianuarie și 15 fe
bruarie intenționăm să efec
tuăm un turneu de pregătire 
pe continentul latino-amerlcan, 
prilej cu care, cred, confrunta
rea cu adversari de valoare, 
precum și timpul petrecut îm
preună îmi t oferi condițiile 
să-i cunosc pe jucători sub 
toate-aspectele. Cum Universi
tatea Craiova are un obiectiv 
imediat foarte important, me
ciurile din C.C.E., nu puteam 
apela la selecționabilii ei in 
perioada de iarnă. De aseme
nea, nu vom apela acum nici 
la jucătorii altor cunoscute pe
piniere ale reprezentativei, Di
namo și Steaua, lăslnd aceste 
formații să se pregătească cu 
efectivele intregi, să-și consoli
deze jocul, pentru că nu se 
poate alcătui o echipă naționa
lă bună fără formații de club 
puternice. La Oradea și Arad 
era nevoie, totuși, pentru apro
piatele acțiuni de un schelet 
de echipă, de jucători care 
să-mi înțeleagă bine intențiile 
și de aceea am recurs la „blocul 
hunedorean". Poate a surprins 
prezența fundașului Bogdan, 
dar el reprezintă o speranță 
care să determine ambițiile 
celorlalți jucători, prin exem
plul său de dirzenie, conștiin
ciozitate și constanță in cam
pionat. Cavai este un alt caz. 
Pentru mine, portarul devine... 
portar la 27 de ani. Talentul, 
curajul, reflexele se arată la 
tinerețe, dar portarul trebuie 

marcaj și demarcaj, de pre
ssing, de crearea culoarelor 
de șut. Să nu uităm că ac
țiunea jucătorului fără minge 
reprezintă aproximativ 87 de 
minute din cele 90 ale meciu
lui !

Combativitatea, departe de 
a însenina numai o replică 
forte din punct de vedere fi
zic, este, in fotbalul modern, o 
exprimare complexă, care în
cepe, dacă vreți, cu deprin
derea de a privi permanent 
în spațiul de joc, deci premi
sa cunoașterii, și sfîrșește cu 
șutul la poartă, premisa efi
cacității. Și chiar dacă opi
niile tehnicienilor au trecut 
de la „cea mai bună apărare 
este atacul" (mizînd totul pe o

• Doar o replică forte 
din punct de vedere fizic ?
# Capacitatea de efort și 
circulația rațională a jucă
torilor 0 „Jumătățile de 
victorie" ... 0 Intr-un „de
șert" tactic, duritatea ca 
„fata morgana"... 

să și judece, să demonstreze 
siguranța și experiența necesa
re. Un portar poate fi in formă 
maximă și la 36 de ani. Cavai 
ține Jiul, iar din provincie el 
și Ducadam domină acest post. 
O precizare: selecționata de la 
Oradea și Arad nu prefigurea
ză și viitoarea echipă națională. 
Dar dacă rămin cinci titulari, 
dacă alți cinci-șase devin „po
sibili'", iar doi-trei viitori corn- 
ponenți ai echipei olimpice, ai 
selecționatei „B“ sau de tine
ret, ciștigul e mare. In acest 
sens, mi-au plăcut in afară de 
cei doi portari, Ducadam si 
Cavai, travaliul lui Avădanei, 
tehnicitatea dar și viteza de 
execuție ale lui Ștefan Popa, 
viteza și combativitatea lui 
Mihai Marian, mișcarea lui 
Turcu. Pe cei de la Corvinul 
ii cunosc, nu? Mi-a plăcut ade
ziunea tuturor la efort. Deși se 
aflau la sfirșitul sezonului, ni
meni nu s-a plins de oboseală 
și toți au vrut să joace și la 
Arad.

— Dar minusurile?
— M-a cam nemulțumit 

Coraș. poate i-au fost dificile 
și sarcinile date, și nu m-a im

presionat Cojocarii. Nucă s-ă 
autoexclus din lot înainte de a 
juca pentru că nu a respectai 
programul, iar in ceea ce-l pri
vește pe Iamandi, despre ne • 
prezentarea căruia nu avem 
nici o explicație, credem că e 
cazul să fie sancționat serios. 
Un jucător trebuie să vină la 
lotul națidnal chiar dacă este 
chemat la miezul nopții. Ve
deți, și in această privință 
trebuie schimbate mentalități, 
nu numai la capitolele legata 
de instruirea proprlu-zisă.

Constantin ALEXE

depăși stereotipurile doar pru
dente"... Urmărind același 
lucru in deplasare, un meci e- 
gal, Chimia Rm. Vileea s-a 
apărat la București, cu Di
namo, în stil italian. super- 
betonat și strins. iincomodîn-
du-si vădit adversara care 
n-a găsit antidotul decît cu 
un minut înaintea fluierului 
final. O veche meteahnă a e* 
chipelor noastre, handicapate 
evident de marcajul strict in 
confruntările internaționale. 
Un meci în deplină sportivita
te la Tirgoviște. dar atît echi
pa gazdă cit și F.C. Argeș au 
practicat un joc lipsit. în. 

mare măsură, de nerv și faze 
de poartă, cronica consemn? nd 
„multe asemănări cu amica
lele de la mijlocul săptămî- 
nii ! S.C. Bacău „reușea" al 
treilea „egal" acasă, de aceas
tă dată cu Sportul studențesc, 
puncte compensate însă cc 
cele obținute in deplasare. 
Explicația : afară — echipa 
contează pe elanul tineresc și 
pregătirea fizică fără cusur ; 
acasă — resimte lipsa coor
donatorului și virfului pene
trant.

După etapa a IX-a, în care 
ee înregistraseră 19 cartonașe 
galbene, precum și multe acte 
nesportive, editorialul rubri
cii noastre se intitula : „Da — 
combativității, nu — durități
lor !“, angajamentul în joc de- 
generînd în duritate excesivă, 
cum s-a întîmplat în partidele 
F.C.M. Brașov — S.C. Bacău, 
Corvinul — F.C. Olt, F. C. 
Argeș — Universitatea Craio
va și Steaua — Dinamo. Ia.r 
tn etapa a Xl-a un meci, 
„U Cluj-Napoca — Corvinul, 
care a oferit, în bună măsură, 
un fotbal de mare angajament, 
cu amplu ecou pe plan spec
tacular. s-a încheiat, totuși, cu 
flagrante acte nesportive. Do
rința de victorie trebuie sus
ținută în mod sportiv pînă la 
capăt, indiferent de meandrele 
jocului.

O marc cheltuială de ener-
gie nu înseamnă automat su
perioritate asupra 
tei. Mijloacele de 
precare grevează 
anala) eforturile. Iată de 
in finalul sezonului, in 
unei dovedite capacități 
combativitatea echipelor 
manifestat mult prea _ . 
Intr-un cadra tactic pozitiv, și 
mult prea mult prin joc dur 
«i acte nesportive. într-un „de- 
»ert“ tactic, duritatea ca „ft4« 
morgana*.-

adversaru- 
exprimare 

(pînă Ia a 
ce 

pofida 
fizice, 

s-a 
puțin

Poul SLAVSMV



Astăzi, la Fraga. In C.C.E. (;) la tanis te masă

C.S. ARAD ÎNTÎLNfȘIf, ÎNIR-0 PARTI9Ă DIFICILĂ, 
PE CAMPIOANA CEHOSLOVACIEI, START

PRAGA, 20 (prill telefon), 
întîlnirea dintre campioanele 
de tenis de masă ale României 
și Cehoslovaciei, formațiile 
C.S. Arad și Start Praga, este 
așteptată cu interes avînd în 
vedere că învingătoarea se va 
califica în semifinalele presti
gioasei competiții „Cupa Cam
pionilor Europeni". Meciul se 
anunță deosebit de echilibrat, 
în ambele formații figurînd ju
cătoare cu o recunoscută forță 
și cu rezultate bune pe plan 
internațional. După cum ne 
spunea antrenorul formației 
gazdă. Josef Ineman, confrun
tarea nu se poate încheia la 
un scor net în favoarea uneia 
sau alteia dintre formații, o 
victorie cu 5—4 pentru Start 
sau pentru C.S. Arad fiind cel 
mai probabil rezultat.

Fetele noastre — Eva Fe- 
renezi, Olga Nemeș, Magdalena 
Leszay și Gabriela Radar — 
au și făcut primele antrena
mente în sala Strelecky Ostrov, 
acolo unde luni, la două mese, 
vor primi replica sportivelor 
Blanka Silhanova, Alice Peli- 
kanova, Renata Incmanova și 
Eva Kucerova. Desigur, cei 
doi antrenori. Emil Prokop 'tz și 
Josef Ineman, vor trebui sâ 
aleagă pe cele trei care vor 
reprezenta echipele respective i 
după toate probabilitățile însă 
ele vor fi primele jucătoare 

CAMPIONATUL BALCANIC DE HANDBAL
REZULTATE TEHNICE 

Sîmbâtâ
(Urmare lin oao D

min, 46, 22—17 în min, 49), 
pentru că s-a dovedit în toate 
compartimentele superioară 
partenerei sale de joc. La fi
nele partidei cei peste 3 000 de 
spectatori prezenți în tribune 
au simțit însă că scorul final 
îi nedreptățește pe „tricolori" 
Ei ar fi trebuit să cîștige la 
cel puțin 7—8 goluri diferență 
și dacă n-au făcut-o aceasta 
este din cauza marelui număr 
de ratări uneori incredibile, 
între care -4 aruncări de la 7 
m (2 Stingă și 2 Durău), pre
cum și numeroase atacuri tn 
care sportivi, noștri s-au aflat 
față în față cu portarul Bășici. 
De vină este poate absența lui 
Radu Voina. accidentat în pri
ma repriză, cel care ordona 
atacurile, punîndu-și în poziții 
ideale coechipierii, de vină este 
poate emotivitatea și dorința 
prea aprigă a sportivilor noștri 
de a înregistra o victorie la 
scor, cert este însă că ei au 
exasperat uneori asistența prin 
suita de ratări în care golul 
era ca și realizat. Sigur, faptul 
că au dominat, faptul că în 
unele momente au reușit să se 
detașeze decisiv,' și realitatea 
clară a unei* valori supei ioare 
partenerului ar trebui «â ne 
mulțumească. dar existența 
scăderilor în potențialul de fi
nalizare trebuie să dea de gîn- 
dit antrenorului Lâscăr Pană, 
și, în primul rînd, lui Stingă, 
Durău, Boroș Bedivan și cole
gii lor. Aii marcat : Stingă 7, 
Dumitru 5, Durău 4 Drăgăni- 
ță 3, M. Voinea 2, Voina 1, 
Bedivan 1 — pentru România, 
A ; Krivokapici 1, Vu.jovici 4. 
Obran 4 Zovko 3. Elezovici 3. 
Rnci 1, Grubovici 1, Isakovici l 
— pentru Iugoslavia. Au arbi
trat P. Szentei și C. Somliegvi 
(Ungaria).

TELEX o TELEX e
RUGBY > în continuarea tur

neului -pe care îi întreprinde in 
Marea Britanic, selecționata 
Australiei a susținut un meci 
test în compania formației Sco
ției. Disputat pe stadionul „Mur- 
rayfield" din Edinburgh, meciul 
s-a încheiat cu victoria rugbyști- 
lor scoțieni la scorul de 24—15 
(12—15).

ȘAII • Cu o rundă înainte de 
încheierea campionatului U.R.S.S., 
în clasament conduce marele 
maestru Psahis cu 12 p, urmat 
de Kasparov cu 11 p (1). • In 
sferturile de finală ale „Telexo- 
limpiadei" (turneu prin cores
pondență. în care mutările se 
transmit prin telex), echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu 5’/2—OVi p 
formația' Scoției. Victoriile selec
ționatei sovietice au fost obținu
te de Mana Ioseliani. E. Vasiukov. 
I. Zaitev, A. Kociev și V. Zago- 
rovski. Partida dintre Polugaevs- 
ki si Pritchett s-a încheiat re
miză.

TENIS # Finala probei de sim
plu a turneului masculin de la 
Sydney se va disputa între 
Chris Lewis (Australia) și Tim 
Wilkinson (S.U.A.). In semifinale, 
Lewis l-a întrecut cu 6—3, 6—3 

dintre cele anunțate mal înain
te. Echipa cehoslovacă se ba
zează în primul rînd pe aportul 
experimentatei Blanka Silhano
va, în timp ce de la noi în 
prim-plan se situează Olga Ne
meș și Eva FerenczL

Componentele echipei noas
tre manifestă un optimism lu
cid. convinse fiind că vor tre
bui să abordeze fiecare joc cu 
maximă atenție, cu o concen
trare deosebită pentru că orice 
moment de slăbiciune poate 
cîntări greu în balanța rezulta
tului. Primele jucătoare ale 
celor două formații s-au mai 
întîlnit între ele, ultima dată 
în toamnă, cu prilejul Campio
natelor internaționale de tenis 
de masă ale R.P.D, Coreene, 
ceea ce înseamnă că își cu
nosc posibilitățile tehnico-tacti- 
ce și vor căuta să forțeze în 
acea direcție in care știu că 
există puncte nevralgice.

Așadar, luni, la ora 19 (20 
ora Bucureștiului). echipele 
CiS. Arad și Siart Praga își 
vor începe disputa pentru de
semnarea uneia dintre semifi- 
nalistele actualei ediții a C.C.E. 
Sperăm că reprezentantele 
noastre vor reuși să-și atingă 
obiectivul printr-o comportare 
pe măsura va’orii pe care au 
demonstrat-o în acest sezon 
compet’tional

Emanuel FÂNTÂNEANU

ROMANIA B — TURCIA
35—18. Continu;ndu-și evoluția 
care a îneîntat publicul în 
zilele Campionatului Balcanic, 
echipa secundă a țării noastre 
a depășit clar și Turcia, dar 
— mai mult decît atît — a scos 
cu putere in evidență cițiva 
jucători care se apropie verti 
ginos de primul eșalon. într* 
ei Li viu Jianu, Mihai Redl, Ma
rian Mirică și Dumitru Berbece 
formează fruntea unei liste d® 
evidențiere. Meritul antrenori
lor Eugen T ofin și Cezar Nica 
este îndeosebi că i-au învățat să 
se apere și le-au stimulat po
tențialul asigurat de tinerețea 
lor. Au înscris : Berbece 9, Jia
nu 8, Bădosu 6, Mirică 3, Gra- 
bovschi 3, Oprea 2. Dumitru l. 
Marian 1. Haberpursch 1, Po
rumb 1 ; respectiv Kakmak 6, 
Cabay 3, Beyhan 3. Durmuș 2, 
Demirci 1, Gjldam 1, U»ai 1, 
Saryer 1. Au arbitrat T. Cure- 
lea si I. Pătmescu. (România).

BULGARIA — GRECIA 41 — 
15. Au înscris: Petrov 11, S. 
Nikolov 8, D. Nikolov G, Geor- 
giev 5. Proinov 1, Cosladinov 
3, Stanev 3, Alexandrov 1, res
pectiv Zacharakis 6, Mantzo- 
poulos 3, Bereslianos 1, Hagi- 
papas 1, Kostas 1, Filîpos 1, 
Politis 1, Angeiidis 1. Au arbi
trat: P. Rad vani și M. Grc- 
benișan (România)-

ROMANIA B — BULGARIA 
2G—16. Au înscris . Berbece 7, 
Dumitru 5, Grabovschi 4, Oprea 
1, Mirică 2, Jianu 2, Marian 1, 
Haberpursch 1 — pentru Româ
nia B ; Marinov 5, Nikolov 5, 
Apostolov 2, Proinov 2, Mitev 1, 
Georgiev 1 — pentru Bulgaria.
Au arbitrat T. Curelea și I. Pău- 
nescu (România).

ROMANIA — GRECIA 60—14.
Au înscris : Stingă 16, Drăgăni-
ță 8, Durău 7, Fo’ker 7, Dumitru 
6, Boroș 5, M. Voinea 4, Roșea
5, Voina 1. Bedivan T — pentru
România ; Zacharakis 6, Landa- 
vos 2, Michailid's 2, Berstianos 1, 
Hagipapas 1, Zigouris 1, Poiitis

TELEX o TELEX
pe compatriotul său Mark Ed
mondson, în timp ce Wilkinson 
a dispus de Steve Denton 
(S.U.A.) cu 7—5. 6—3. In sfer
turi: Denton — Pfister 6—4, 7—6; 
Tim Wilkinson — Dent 2—6, 7—5, 
6—3 ; Lewis — Alexander 6—1, 
6—1. • ,,Cupa Sunshine" pentru 
echipe de juniori a continuat la 
Delray Beach (California) cu ul
timele două meciuri din cadrul 
sferturilor de finală. Iată rezul
tatele înregistrate : Suedia — Ca
nada 3—0 ; Spania — Mexic 3—0. 
In semifinale. Suedia va întîlni 
Spania, iar S.U.A. va juca în 
compania echipei Italiei. # La 
Tarpon Springs (Florida). în ca
drul competiției feminine de ju
nioare pe echipe pentru ..Cupa 
Continentală", în semifinale. 
S.U.A. a întrecut cu 2—1 echi
pa R.P. Chineze, iar Suedia a 
dispus cu 2—1 de formația Un
gariei.

TENIS DE MASA • „Marele 
premiu al R.F. Germania", des
fășurat la Luene. a revenit en
glezului Desmond Douglas. In 
finală, Douglas l-a învins cu 
16—21, 21—10, 21—17. 21—19 pe
suedezul Ulf Carlsson.

ECHIPA SOVIETICĂ DE HOCHEI 
S.K.A. LENINGRAD 

VA EVOLUA LA BUCUREȘTI
Puternica echină din prima 

ligă a campionatului sovietic. 
S.K.A. Leningrad (unde acti
vează. acum, ca antrenor se
cund. celebrul jucător Boris 
Mihailov) va efectua un turneu 
de două jocuri în tara noas
tră. la invitația clubului Steaua. 
Hocheistii sovietici vor întllni 
marți 22 decembrie, la Bucu
rești. o combinată a cluburilor 
Steaua si Dinamo, iar la 24 
decembrie, tot la București, se
lecționata noastră divizionară. 
Ambele jocuri vor avea loc 
De patinoarul ..23 August", de 
la ora 17.

riOTTIN SEfiARCEANC
ÎNVINS ÎN SEMIFINALE

LA SOFIA
SOFIA, (Agerprcs). — Tur

neul internațional de tenis 
care are loc pe teren acoperit 
la Sofia, pentru „Premiul Vol
vo”, a continuat cu meciurile 
din sferturile de finală. Florin 
Segărceanu l-a învins cu 6—1, 
6—4 pe bu’garul B. Pampulov. 
Apoi, în semifinale s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Gene Mayer (S.U.A., nr. 7 în 
clasamentul mondial A.T.P.) — 
Segărceanu 6—4, 3—6, 6—4 și 
Palin t (Finlanda) — Beutel 
(R.F.G.) 6—3, 6—2.

România B — Bulgaria 25—16 (14—6) 
România A — Grecia 60—14 (27—5)
Iugoslavia — Turcia 39—17 (21—•8)

Dummicâ
România 8 — Turcia 35—18 (15—14) 
România A — Iugoslavia 23—21 (14—11) 
Bulgaria — Grecia 41—15 (21—15)

CLASAMENT FINAL
1. ROMANIA 8 p. 2. Iugoslavia 6 p, 

3. Bulgaria 4 p, 4. Turcia 2 p, 5. 
Grecia 0 p.

PREMII SPECIALE ALE 
CAMPIONATULUI BALCANIC

Trofeul pentru primai loc în Cam
pionatul Balcanic - echipa Româ
ncei ; trofeul fair-play — echipa Gre
ciei ; trofeul pentru cel mai bun ju
cător — Marian Dumitru (România) ; 
trofeul pentru ce< mai bun portar — 
Miîko Bășici (Iugoslavia) ; golgeter 
- Vasile Stingă (România, 38 de 
gol uri).

1 — pentru Grecia. Au arbitrat 
P. Sztiidrey, C. Somhegy (Unga
ria).

IUGOSLAVIA — TURCIA 39—17. 
Au înscris : Isakovici 14, Fej- 
zula 6, Rnci 5, Krivokapici 
5, Elezovici 4, Bojovici 2, 
Grubici 1, Zovko 1, Vujo- 
vici 1 — neutru Iugoslavia ; 
Ismet 4, Durmuș 3, Ukar 2, 
Kakmak 2, Kabay 2, Cildam 1, 
Urai 1, Sonnicz 1, Saryer 1 —
pentru Turcia. Aii arbitrat P. 
Radvani și M. Grebenișan (Româ
nia).

BALCANIADA DE
(Urmare din pag 1) 

„Cocoșul" Dimitri Bakordjicv 
(Bulgaria) a demonstrat fru
moase calități și a fost decla
rat cîștigător în fața lui Sta- 
matis Kolefras (Grecia).

în cel mai frumos meci 
al galei, la categoria Da
nă. s-au confruntat doi 
DUgiliști talentati. care aro
mit că vor realiza performan
te notabile in viitorul apropiat: 
Ion Matei și Borislav Blagocv 
(Bulgaria). Ambii sportivi, po
sesori ai unor cunoștințe teh
nice și tactice avansate, au 
oferit numeroasei asistențe o 
partidă aplaudată la scenă 
deschisă, in care reprezentan
tul nostru a obținut o victorie 
de prestigiu. La „semiușoară", 
decizie cu suspans- După o 
primă repriză confuză. în run
dul., 2 Ion I.upu a plasat un 
upercut nâpraznic, pe care gre
cul Nicos Agelalis l-a recepțio
nat la stomac. După numără
toarea arbitrului. Lupu a fost 
declarat învingător prin k.o., 
dar la sfîrșitul reuniunii, in 
urma contestației introduse de 
delegația Greciei, juriul de apel 
a revenit asupra deciziei 
și i-a acordat titlul de 
campion balcanic lui Agelatis 
— declarîndu-1 pe acesta învin
gător prin descalificare !

La „ușoară" Doru Maricescu 
a reușit să se impună în fața 
iugoslavului Sveta Dragicevici 
și să intre în posesia mult rîv- 
nitului titlu. Doar două minu-

PE GHEATA SI PE ZĂPADA
SCHI-FOND LA DAVOS
în concursul internațional de 

schi fond de la Davos (Elve
ția), proba de 15 km a fost 
cîștigată de finlandezul Harri 
Kirvesniemi, cronometrat în 
41:29,4. în proba feminină pe 
distanța de 5 km. victoria a 
revenit campioanei olimpice 
Raisa Smetanina (U.B.S.S.), cu 
14:23,6.

„CUPA IZVESTIA" 
LA HOCHEI

La Moscova, în cadrul com
petiției internaționale de hochei 
pe gheață pentru „Cupa Izves
tia", selecționata U.R.S.S. a în
vins cu 2—1 (1—0. 1—1, 0—0), 
formația Cehoslovaciei, iar echi
pa Finlandei a întrecut eu 
6—2 (2—1, 3—0, 1—1) reprezen
tativa Suediei. într-un alt 
meci : Cehoslovacia — Finlanda 
9—2 (2—0, 3—2, 4—0). După 
trei zile, pe primul loc în cla
sament se află echipa U.R.S.S. 
cu 4 p, urmată de Cehoslova
cia 3 p, Finlanda 2 p și Suedia 
1 P.

„CUPA MONDIALA" 
LA SCHI

La Saalbach (Austria) s-a dis
putat prima probă feminină de 
coborîre din cadrul noii edi
ții a „Cupei Mondiale" la schi.

doar două partide : Everton — 
Aston Villa 2—0 și Manchester 
City — Sunderland 2—3.

In preliminariile C.M.
MECI DE BARAJ : R.P. CHiNEZA 

- NOUA ZEELANDA

RIAD, (Agerpres). — In ca
drul turneului final al zonei 
Asia — Oceania, din preliminari
ile Campionatului mondial, echi
pa Noii Zeelande a întrecut, în 
deplasare, la Riad, formația 
Arabici Saudite cu 5—0 (5—0) !
In urma acestui rezultat, fotbaliș
tii neozeelandezi au egalat în 
clasament selecționata R.P. Chi
neze, atît la puncte (arrfbele echi
pe au cite 7), cit și la golaveraj 
(plus 5).

Pentru desemnarea celei de-a 
24-a calificate la turneul final din 
Spania urmează sâ se dispute un 
meci de baraj între reprezentati
vele R.P. Chineze și Noii Zeelan
de. Din această, zonă și-a asi
gurat prezența în Spania, anul 
viitor, echipa Kuweitului.

CAMPIONATE
ANGLIA. După două etape a- 

mînate din cauza timpului nefa
vorabil, sîmbătă s-au disputat

GRUPA A Vl-A (ZONA EUROPEANA} A PRELIMINARIILOR C.M.

O grupă (a 6-a) în care nu se 
putea face un pronostic exact 
asupra calificărilor, datorită 
fapt-ului că pentru cele două 
locuiri candidau, în ordine, 
Scoția, Suedia, Portugalia și 
Irlanda de Nord. Primele două 
se anunțau a fii favorite, dato
rită prezenței lor la „ediția ar- 
gentiniană", iar Portugalia a 
avut în ultimii ani o poziție 
bună în ierarhia fotbalului con
tinental.

Scoția, care nu a suferit dectt 
o Infringe re (în ultimul meci, 
cind siltuația primului loc era

BOX PENTRU JUNIORI
te i-au trebuit semimijlociului 
nostru Nicolae Vinătoru pentru 
a încheia partida sa cu turcul 
Vulaler Muzafcr, care, recep- 
ționînd o serie de lovituri dure 
expediate de român, a fost 
oprit de arbitrul din ring să 
continue o luptă ce devenise 
inegală. La mijlocie mică. Sa
fe! Mulici (Iugoslavia) l-a în
trecut la puncte pe Ivan Iva
nov (Bulgaria), iar la mijlo
cie Milko Danovsk, (Bulgaria) 
l-a făcut k.o., în prima repri
ză, pe turcul Sarah Fahri. La 
ultimele trei categorii de greu
tate, boxerii noștri Mikloș 
Paizs (semigrea). Ion Custură 
(grea) și Gavrîlă Mihnea (su- 
pergrea) au pierdut fără drept 
de apel întîlnirile susținute cu 
bulgarii B. Iîiev, D. Kirilov și 
S. Rușinov.

21. XII

21—-22.XH 

21.XII--3.I

23.XII—4.1

26.xn
26— 31.XII
27— 28.XII 

AGENDA SÂPTĂMlNII
Hochei pe gheață ; meci amical Elveția, — R.F. 
Germania, la Kreuzlingen
Rugby : rontyprldd (Țara Galilor) — Grivița Roșie 
și Leytonbuzzard (?nglia) — Steaua
Tenis de masă : Start Praga — C.S. Arad în 
..sferturile" C.C.E. (f)
Schi : Slalom și slalom uriaș (f) pentru „Cupa 
mondială" la Chamonix șl St. Gervais
Tenis : Campionatele „open" ale Australei, la 
Melbourne
Hochei pe gheață ; C.M. pentru echipe de juniori, 
în S.U.A.
Rugby : Keycross (Țara Galilor) — Grlvita Roșie 
Hochei pe gheață : „Cupa Spengler" la Davos 
Hochei pe gheață î Tntîlnlri R.F. Germania — 
U.R.S.S. (sel. olimpică) la Frankfurt pe Main și 
Mannheim

Victoria a revenit în mod sur
prinzător sportivei franceza 
Marje Cecile Gros-Gau lenier 
cronometra lă cu timpul de 
1:41,0. Pe locurile următoare 
s-au clasat Doris de Agostini 
(Elveția) — 1:42,0 și Sigrid 
Wolf (Austria) — 1:42,31. Una 
din marile favorite, vest-ger- 
mana Irene Epple, s-a clasat 
pe locul 6 cu 1'42,80.

A doua probă feminină de 
coborîre, disputată tot Ia Saal
bach, a revenit schioarei Do
ris do Agostini (Elveția) — 
1:13,71, urmată de Marie Cecile 
Gros-Caudenier (Franța) — 
1:13,96 și vest-germana Irene 
Epple — 1:14,0.

C.M. DE PATINAJ 
ARTISTIC - JUNIORI

Proba individuală masculină 
din cadrul Campionatelor mon
diale pentru juniori la patinaj 
artistic, ce se desfășoară în 
orașul vest-german Oberstdorf, 
a revenit sportivului american 
Scott Williams, urmat de com
patriotul său Paul Guerrero și 
de Aleksander Konig (R. D. 
Germană).

Proba de perechi a fost cîș
tigată de Iurț Krasnin și Ma
rina Avtiskaia (U.R.S.S.). Au 
urmat în clasament Inna Bek- 
ker — Serghe Lisanski (U.R.S.S.) 
și Babette Preussler — Torsen 
Ohlov (R. D. Germană).

R. F. GERMANIA. In etapa a 
17-a, Bayern Munchen a întil- 
nit, pe Stadionul Olimpic, forma
ția Bochum, în fața căreia a cîș- 
tigat cu 1—0. în clasament con
duce F.C. K61n cu 24 p (un joo 
mal puțin), urmată de Bayern 
tot cu 24 p.

URUGUAY. Echipa Olimpia 
Asuncion a cîștigat titlul națio
nal învingînd in finală formafia 
„Sol de America". Olimpia a 
cîștigat cu 5—4 după prelungiri 
și executarea loviturilor de la 11 
m. La sfîrșitul timpului regula
mentar de joc rezultatul era 
egal : 1—1.

ITALIA (et. 11) : Avellino — 
Milan 2—0, Cesena — Ascoli 1—1» 
Fiorentina — Napoli 2—1, Genoa 
—Cagliari 1—1, Inter — Juventus 
0—0, Roma — Como 3—0, Torino 
—Catanzaro 1—2, Udinese — Bo
logna 2—2. In clasament: Fioren
tina 17 p, Juventus, Inter și Ro
ma (ultima cu un joc în minus) 
cite 16 p.

clarificată In favo-area ci). a 
fost de departe cea mai bună 
echipă a grupei. Pe locul al 
doilea — în mod surprinzător — 
cealaltă . formație briibanică : Ir
landa de Nord ! Ea are meri
tul de a fi terrrrnat la '-egalibate 
cele două partide decisive ct?-- 
Scoția, scoruri care au ajutat-o 
în obținerea calificării !

Mai slab decît se aștepta s-au 
comportat suedezii și portughe
zii. Se pare că generațiile noi 
ale acestor reprezentative n-au 
putut egala valoarea de altă 
dată a unui Euseb'o sau Ed
strom. Vom mai consemna că 
la „Mundialul" spanio’ vor fi 
prezente trei echipe insulare : 
Anglia, Scoția și Irlanda de 
Nord (în timp ce Țara Galilor 
și Irlanda au ratat calificarea 
la ,,potou“,) fapt ce demon
strează valoarea soccer ului bri
tanic.

Iată rezultatele și clasamentul: 
Israel — Irlanda de Nord 0—0, 
Suedia — Israel 1—1, Suedia — 
Scoția 0—1, Irlanda de Nord — 
Suedia 3—0, Scoția — PoirtLiga- 
lia 0—0, Israel — Suedia 0—0, 
Portugalia — Irlanda de Nord 
1—0, Portugalia — Israel 3—0, Is
rael — Scoția 0—1, Scoția — Ir
landa de Nord 1—1. Irlanda de 
Nord — Portugalia 1—0, Sco
ția — Israel 3—1. Suedia — Ir
landa de Nord 1—0. Suedia —
Portugalia 3—0. Scoția — Sue
dia 2—0, Portugalia — Suedia
1—2, Irlanda de Nord — Scoția
0—0, Israel 
Irlanda de

— Portugalia 4—1,
Nord — Israel 1—0.

Portugalia •— Scoția 2—1.
1. SCOȚTA 8 4 3 1 9- 4 11
2. IRL. DE NORD 8332 6-3 9
3. Suedia 8 3 2 3 7-8 8
4. Portugalia 8 3 14 8-11 7
5. Israel 8 13 4 6-10 5
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