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7000 de la
de A. S. E.

studenți hucureșteni 
clștigată 

nostru cu asistentul 
Ion Lador, șeful co- 

unl- 
București, a debutat.

univer-

Dialogul 
universitar 
misiei sport a Centrului 
verși tar _
practic, fără introduceri, subiec
tul neputînd fi — se înțelege 
— decît unul singur : activita
tea sportivă în „inima" 
sitară a țării.

— E bine de precizat 
pul locului, a început 
interlocutorul nostru, 
notiunii-cadru avute 
Ea cuprinde, astfel, 
în orele de educație 
sport a studenților anilor I și 
II din cele 47 de facultăți (cite 

tlin ca- 
discuția 

întinderea 
in atenție, 
integrarea 

fizică și

Studentul in medicină Lucian Vasilescu (in prim plan) — un 
exemplu concret : de la sportul de masă la performanță nu-i de- 
cit un pas... Foto : Ștefan BIRTOLON, asistent universitar I.M.F.

numără împreună cele 11 insti
tute de învățămînt superior din 
Capitală), apoi realizarea obiec
tivului principal din programul 
de dezvoltare a educației fizi
ce și sportului pe perioada ur
mătoare, anume atragerea a 70 
la sută dintre studenții cursuri
lor de zi în activitatea de ma
să. în fine, realizîndu-se dezi
deratul după care sportul de 
masă constituie baza celui de 
performanță, la nivelul Cen
trului există o portiță de pro
movare în acest sens : catego
ria „Onoare", serie studențeas
că.

— Să ne oprim, în mod con
cret. asupra principalelor com
petiții pe care Ie organizați...

— A intrat în tradiție ca 
deschiderea anului sportiv uni
versitar să se desfășoare odată 
cu etapele preliminare ale „Cu
pei anilor I." Această întrecere 
are un dublu scop : pe de o 
parte cunoașterea și integrarea 
„bobocilor" in structura organi
zatorică a sportului universitar, 
pe de alta depistarea elemente
lor valoroase, capabile să pro
moveze în echipele reprezenta
tive ale institutelor și în spor
tul de performanță. „Cupa" are 
un regulament cu sistem uni
tar de punctare la 15 ramuri 
de sport, angrenînd anual pes-

Festivalul national pionieresc de judo din cadrul „Daciadei“

0 ÎNTRECERE A AMBIȚIEI DE A DEVENI AUTENTICI VOINICI
Reuniți în sala Floreasca 

din Capitală, sub egida marii 
competiții sportive naționale 
„Daciada", cei mai mici spor
tivi participanți la a ll-a edi
ție a Festivalului național pio
nieresc de judo, reprezentanți 
a 19 județe si ai municipiului 
București au demonstrat, si 
de data aceasta, frumusețea u- 
nei discipline sportive care cu
cerește continuu masele de co
pii din țara noastră. S-a veri
ficat, și cu acest prilej, recep
tivitatea purtătorilor cravatelor 
roșii cu tricolor „față de o 
întrecere a ambiției de a de
veni autentici voinici", cum re
marca, pe bună dreptate, prof. 
Anton Murariu, secretarul res
ponsabil al federației de spe
cialitate.

Inițiat, cum se știe, de Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor si organizat in co
laborare cu Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
festivalul micilor judoka a 
marcat — chiar din prima zi 
a desfășurării sale — o reușită 
deplină. Avem în vedere exce
lenta pregătire a majorității 
concurenților, ținuta lor spor
tivă ireproșabilă, spiritul de 
fair-play care îi animă, ceea 
ce denotă (pe lingă o instruire 
tehnică adecvată) grija profe- 
sorilor-antrenori pentru latura 
educativ-formativă a micilor 
concurenți.

Cine vor fi micii judoka in

7 000 de studenți. Ediția ate
24-a s-a încheiat nu de mult cu 
următoarele rezultate : 1. A.S.E.
85 puncte, 2. Inst. Politehnic 
76,5 p, 3. I.E.F.S. 69 p, 4. I.M.F.
62 p, 5. Universitatea 54,5 p, 6. 
Inst Construcții 50,5. Se înțe
lege, cred, că in finalele com
petiției au acces cîștigătoarele 
fazelor pe Institut

— Vorbeați de promovarea 
talentelor spre performanță...

— Pot să vă dau cu prompti
tudine două exemple de „ulti
mă oră". Lucian Vasilescu, me
dicinist a fost cooptat, după 
ciștigarca concursului de șah 

la

un 
de

din cadrul întrecerii bobocilor, 
in secția clubului Universitatea. 
Iar Genoveva Voinea (de la U- 
niversitate), prima 
tenis de cimp, 
Politehnica. Și 
teresant din 
victoria (6—1) 
mația I.E.F.S.
A.S.E., o însemnată contribuție 
și-a adus un cunoscut fotbalist, 
Lică, student. bineînțeles, 
cursul de zi.

— Despre alte întreceri ?
— Am organizat recent 

mare simultan de șah, la 200 
mese, in sălile Casei de cultu
ră a studenților „Grigore Preo
teasa". Marii maeștri Florin 
Gheorghiu, Mihai Șubă, Marina 
Pogorevici (aceasta fiind, cum 
se știe, o eminentă studentă a 
Facultății de Matematică), ma
eștrii Valentin_ Stoica. Viorica 
Ionescu, Lia 
Grilnberg au 
unele partide 
niversitarii", , 
„mediciniștii", 
tații din rîndul elevilor, Cris
tian Sevei — spre pildă —, de 
Ia Șc. gen. 167, făcînd remiză

clasată la 
activează la C.S. 
un amănunt in- 
sportul-rcge : la 
obținută de for- 

în finala cu

Bogdan, Sergiu 
avut de furcă în 
nu numai cu „i 

„politehniștii" sau 
dar și cu invi-

,u-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

Aspiranții la titlurile 
național pionieresc de 

primelemăsură să urce pe 
trepte ale podiumului ? între
barea pusă aproape tuturor 
profesorilor-antrenori a rămas 
fără răspuns. Firesc, pentru că 
nu mai puțin de 259 de con
curenți nutresc speranța să se 
numere printre cîștigătorii ce
lor 14 titluri, ale categoriilor 
de greutate, cite 7 la nivelul 
copiilor I și copiilor II... Si
gur, pentru aceia dintre parti
cipanți care s-au aflat și a- 
nul trecut la Festival și au 
ciștigat există cit de cit un in-

Mibilutee» Jn4. Hw» 

SALĂ U

startul „Cupei anilor I
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Noutăți și atracții »>la zi“

IARNA, ADEVĂRATUL SEZON SPORTIV AL HARGHITEI
Nu-i loc de mirare cînd har- 

ghitenii susțin că iarna este 
adevăratul lor sezon sportiv. 
Un anume „pol al frigului", 
condiții meteorologice specifice, 
colinele domoale dintre depre
siuni montane — totul confir
mă aici avantajul sportiv al 
anotimpului alb. Fără a mai 
aminti o anume tradiție năs- 
cîndă a disciplinelor hivernale 
și mai ales a celor practicate 
pe gheață. Iată premise care 
ne-au îndemnat — parcurgînd 
călendarul-program tipărit — 
să ne adresăm președintelui 
C.J.E.F.S. Harghita, Zsigmond 
Balogh, cu o întrebare care în
cerca să evite lungul șir de 
manifestări planificate pentru 
această iarnă și să abordeze, 
direct, NOUTĂȚILE SEZONU
LUI 1

— Pentru că hocheiul a de
venit dragostea cea mare a lo
cuitorilor județului, cucerind 
pină și inimile celor din me
diul rural, am să menționez ca 
o primă noutate a sezonului 
„Festivalul hocheiului sătesc", 
prevăzut, pentru luna ianuarie,

După Dțilcaniadâ de boi a Juniorilor

ATENT1E LA SELECȚIA SI FORMAREA 
TINERILOR PUGILIȘTI

Ediția din acest an a Bal
caniadei de box pentru juniori, 
încheiată zilele trecute pe rin
gul gălățean, poate fi socotită, 
din punct de vedere al bilan
țului realizat, ca satisfăcătoare. 
Tinerii pugiliști români au cu
cerit 4 titluri de campioni — 
l-au avut și pe al 5-lea, dar 
o decizie a președintelui juriu
lui, contrară celei dictate de 
arbitrii-judecători, a făcut ca 
Ion Lupu să fie descalificat.

La întrecerea de Ia Galați 
au fost prezenți boxeri juniori 

de lawreați ai celui de-al II-lea 
judo de

Festival 
la București, în plină întrecere 

Foto : Dragoș NEAGU

Gabriel 
kg.) sau 

(+52 kg), 
curajul 
primele

diciu că ar putea repeta per
formanța. Intre aceștia se 
află, de pildă, Florinei Mihuță 
din Galați (30 kg.), Daniel Po
pa din Bihor (40 kg), 
Miron din Bacău (52 
Marius Țicur din Olt 
l-am admirat pentru 
cu care au abordat 
meciuri, disputate înaintea fes
tivității de deschidere, in re

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

echipele de 
și apoi cu 
in luna fe- 

Mani-

cu întreceri între 
asociații comunale 
o finală județeană, 
bruarie, la Sîndominic. 
festarea e perfect posibilă, de 
vreme ce avem, acum, in ju
deț, 16 patinoare naturale cu 
mantinele și iluminație noc
turnă, ca și alte 12—14 supra
fețe de gheață nemarcate. Aș 
aminti patinoarele naturale de 
la Ditrău, Ciuman, Dănești, 
Mădăraș, Suseni, Joseni etc., 
toate gravitind in jurul și du
pă exemplul patinoarului arti
ficial acoperit de la Miercurea 
Ciuc. Dar hocheiul e strîns le
gat de patinaj, de aceea tre
buie să menționez noutățile și 
în domeniul patinajului viteză, 
tn afara inelului de gheață 
modernizat din reședința de 
județ, dorim mult să reacti
văm pista de pe lacul Ciucaș, 
pentru a putea cuceri mereu 
noi adepți ai acestei discipline 
(care figurează printre 
prioritare în județul _____
In același scop am încurajat 
înființarea a două noi 
juniori la Tușnad-Băi

cele 
nostru).

secții de 
șl Ia

> 
din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, 
Turcia și România, 
în toate delegații
le oaspete au fost 
cuprinși cei mai 
buni sportivi juni
ori din țările res
pective. astfel că 
se poate face o 
apreciere asupra 
potențialului viitor 
al pugilismulul din 
Balcani.

în privința re
prezentanților noș
tri. antrenorii Va- 
sile Mariuțan,
George Potea 
Ion Vasilov 
adus la start 
echipă 
dar trebuie 
că printre ___ ___
evoluat la Galați prea puțini 
ni s-au părut capabili să facă 
promisiuni demne de luat în 
seamă, cu referire la un po
sibil salt valoric care să-i pro
pulseze spre realizarea unor 
rezultate notabile în arena in
ternațională. Gheorghe Iana

Si 
au 

o 
completă, 

spus 
tinerii care au

Divizia „A“ de baschet masculin

3»

tate,
al campionatului 
baschet

ORADEA, 22 (prin telefon). 
Cu meciurile desfășurate marți, 
în Sala sporturilor din locali- 

s-a încheiat primul tur 
național de 

masculin, la sfîrșitul 
căruia au putut fi cunoscute 
componentele grupelor valorice 
1—6 și 7—12, conform clasa
mentului care se prezintă ast
fel : 1. Steaua 22 p, 2. Di
namo București 21 p, 3. C.S.U. 
Brașov 19 p, 4. Rapid 17 p, 
5. IMUAS Baia Mare 17 p. 6. 
ICED București 16 p ; 7. Uni
versitatea Cluj-Napoca 16 p, 8. 
Farul Constanța 16 p, 9. Urbis 
București 
radea 15
13 p. 12.

C.S.U.

15 p, 10. Dinamo O- 
p. 11. C.S.U. Sibiu 

Carpați București 11 p.
BRASOV — RAPID

BUCUREȘTI 72—68 (40—30,

Miercuri 23 decembrie 1981 |

una
în

Sînmartin. La fel am procedai 
in domeniul săniușului — nu 
numai ca practică de divertis
ment, ci mai ales ca sport de 
performanță — adăugind pis
tei de la Harghita-Băi 
nouă, de 800 m lungime, 
comuna Sărmaș. In privința 
schiului, marea noastră ambi
ție este să reușim — cu cea 
de a doua ediție a „Marato
nului sănătății" — să scoatem 
tot orașul pe schiuri, in cursul 
lunii februarie, intr-o adevă
rată probă de igienă socială. 
Si incă nu am vorbit dectt 
despre noutăți...

— Pentru că apreciem mult 
inițiativele dv și realizările de 
pină acum, v-am ruga 
spuneți... ce regretați 
n-ați înfăptuit ?

— Întrebarea nu-i 
dar ea se potrivește 
lor mele. In spațiul sportiv al

să ne 
că incă

ușoară, 
ginduri-

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag 2-3)

Ion Matei a ciștigat titlul de campion bal
canic al „penelor".

Foto : Telemac SIRIOPOL-Galați 

este un tînăr cu „inimă de 
boxer", cum se spune. La It 
ani el a demonstrat o vitali
tate demnă 
că va mai 
tot timpul

de reținut, iar da- 
acumula — șl are 
— forță și cunoș-

Poul IOVAN

(Continuare în pag. 2—3)

62—62). 
furtunos 
și-au impulsionat 
cu multă energie), obținînd 
scorul de 24—8 (min. 9). După 
pauză, însă, a urmat o puter
nică revenire a feroviarilor, 
care au refăcut handicapul și 
au egalat în ultima secundă. 
Tn prelungiri, Csender, Hegyesi, 
Cucerzan pentru C.S.U., Suciu, 
Țurcanu și Vintilă pentru Ra
pid au înscris alternativ, făcînd 
ca scorul să devină 68—68. în 
ultimul minut, Kriszbai a mar
cat, rapidiștii au pierdut ata
cul lor și l-au și faultat pe 
Morarii, care a fructificat două 
aruncări libere. Au înscris S

Studenții au început 
(Kriszbai și Moraru 

coechipierii

(Continuare in pag. 2-3)



Adunări de dări de seamă și alegeri 

in organizațiile sportive locale 

BOTOȘANI - MUNICIPIUL
CU UN IZVOR... DE TALENTE

Iubitorii sportului din județul 
Botoșani se mîndresc cu multe 
succese, cu mulți performeri, 
cu Sanda Toma și Adriana Che- 
lariu, ca să dăm- doar două e- 
xemple din canotaj. Bogata ac
tivitate sportivă de masă, în
drăgita „Daciadă", lansează in 
fiecare an viitoare vedete ale 
sportului nostru de performan
tă. Sînt parte din miile de ti
neri talentati, stîngaci la pri
mele starturi. ambițioși însă, 
stăruitori în pregătire, aseme
nea dascălilor de excepție ca
re îi îndrumă. Aceste realități, 
aceste lăudabile calități ale 
competitorilor si organizatorilor 
au fost evidențiate — nu de 
mult — și cu prilejul Conferin
ței Consiliului municipal pentru 
educație fizică și sport Bolo
vani.

In activitatea sportivă de 
masă. Ia marea „Daciadă", bu
năoară, rezultatele au întrecut 
eu mult cifrele înregistrate anul 
trecut, reușindu-se o cuprinde
re mai mare a tinerilor a ce
lor mai vîrstnicl, în practicarea 
exercițiilor fizice (școlile sînt 
din nou pe primul loc), o inte
grare mai deplină a fenomenu
lui sportiv în ansamblul mun
cii educative, o responsabilă și 
susținută cultivare a unor înal
te calități morale și de pregă
tire a tinerii generații pentru 
muncă și viață. Sigur, cifrele 
tși au rostul lor într-un bilanț 
al activității sportive. Dar și e- 
xemplele : Mia Marcu (Lie. ind. 
de construcții) — locul 3 în fi
nala pe tară la „Crosul tinere
tului" ; Cornelia Rusu (Lie. 
textil) — în finala „Daciadei" 
la sanie (locul 5, cat. 14—19 
ani) ; la întrecerile de șah — 
elevi din toate școlile generale

IARNA, ADEVĂRATUL 
SEZON SPORTIV 
AL HARGHITEI 
(tirmare din pag I)

județului nostru aproape toată 
lumea se ocupă exclusiv de 
hochei. Dacă exceptăm o gru
pă de schioare, nimeni nu se 
prea ocupă de fete. Aș dori 
mult să reușim să mobilizăm 
fetele din județ măcar la pati
naj viteză, dacă nu și la pati
na) artistic. Tn al doilea rind, 
acum, cînd sintem tn preajma 
inaugurării unui nou patinoar 
artificial acoperit la Gheor- 
gheni, mi-aș dori din tot su
fletul să putem organiza un 
campionat județean de hochei ! 
Ce să-i faci, tot la hochei ne 
fftndim și noi în primul rind...

AMlNAREA PRIMULUI JOC

LA BUCUREȘTI AL HOCHEIȘTILOR

DE LA S. K. A. LENINGRAD
Primul med din cadrul turneu- 

ului pe care echipa sovietică 
S.K.A. Leningrad urma să-1 
susțină ieri seara la patinoarul 
„23 August" nu s-a disputat din 
cauza tntîrzlerii cu care s-a re
întors In țară selecționata noas
tră divizionară după turneul din 
Cehoslovacia. în acest fel, hoche- 
iștii sovietici vor lntflni azi o se
lecționată bucureșteană (ora 17), 
urmtnd ca joi (ora 17) să Intll- 
nească lotul reprezentativ.

FESTIVALUL NATIONAL
(Urmare din pag I)

uniunile de mărfi dimineață. 
Ei, împreună cu toți colegii de 
„atelier", au venit la Bucu
rești, la acest Festival „să în
vețe, să acumuleze noi și noi 
cunoștințe în domeniul spor
tului îndrăgit" cum ținea să ne 
spună prof. Gavril Dondaș, cel 
care are meritul de a fi creat 
pe lingă Casa de copii din ora
șul Odobești unul dintre cele 
mai puternice centre de mini- 
iudo din Vrancea.

Și, fără îndoiala, vor reuși ! 
Ne asigură de acest lucru un 

și liceele din municipiul Boto
șani !

înțelegînd valoarea, eficiența 
activității sportive de masă, s-a 
subliniat necesitatea, sarcina de 
a cuprinde în practicarea exer
cițiului fizic, a sportului, și a 
„rezervei" de talente (din une
le școli, dar mai ales din între
prinderi și instituții) rămasă, an 
de an, nevalorificată. Aceasta, 
desigur, prin lărgirea sistemu
lui competițional, prin reeva
luarea muncii unor profesori, 
antrenori, tehnicieni.

Clubul sportiv municipal, 
C.S.S. precum și alte cîteva 
unități sportive (Metalul, Vo
ința, secțiile sportive de la Ca
sa pionierilor) au înregistrat o 
serie de succese la capitolul 
performanței. Printre acestea și 
cele cinci titluri de campioni la 
lupte greco-romane cucerite de 
juniorii și copiii botoșeneni. 
„Trecînd în revistă succesele 
— aprecia darea de seamă — 
care atestă posibilitățile cate
gorice de afirmare de care dis
pune mișcarea sportivă din mu
nicipiul Botoșani, nu avem to
tuși temeiul de a ne declara 
mulțumiți de ceea ce s-a rea
lizat". Referirea critică vizează 
acei antrenori. acele cluburi, 
care anul acesta nu au obținut 
nici un titlu de campion al ță
rii la seniori. Așadar, și înda
toriri neîmplinite. Avînd ima
ginea acestor realități, Consi
liul municipal pentru educație 
fizică și sport Botoșani, unită
țile de performanță, asociațiile 
sportive sînt chemate să acti 
veze mai susținut în conduce 
rea și îndrumarea procesului de 
educație fizică din acest oraș 
cu bogate și frumoase tradiții 
sportive.

„CUPA 30 DECEMBRIE" A REVENIT 
BOXERILOR METALURGIȘTI

„Cupa 30 Decembrie" a în
cheiat, sîmbătă seara, in sala 
I.S.B., activitatea pugilisticâ 
bucureșteană. La sfîrșitul ce
lor 12 întîlniri. trofeul a re
venit boxerilor de la Metalul 
(antrenori T. Nicolae și V. 
Badea) care au dominat între
cerile printr-o pregătire mai 
bună, dar și prin numărul lor 
(dintre cei 24 de pugiliști care 
au evoluat, 15 erau de la Me
talul). Rezultate tehnice : V. 
Dincă (Mașini unelte) b.P. P. 
Ilie (Autobuzul), Gh. Caloianu 
(Metalul) b.ab. 2 I. Călin 
(URBIS), Gh. Pavel (Metalul)

DUPĂ BALCANIADA DE BOX A JUNIORILOR
(Urmare din pag. I)

tințe tehnice, poate realiza fru
moase performanțe. Deși nu a 
cucerit titlul, Ionel Tănasă se 
dovedește a fi un pugilist de 
viitor. Antrenorii au datoria de 
a veghea cu multă atenție la 
evoluția acestui tînăr boxer, 
care a pierdut partida cu bul
garul Kolev datorită oboselii 
acumulate în acest an, în care 
tînărul sportiv a susținut peste 
20 de meciuri ! Ion Matei s-a 
arătat a fi un boxer puternic, cu 
multă forță în lovituri, iar 
dacă ar evolua la „cocoș" și 
nu la „pană", el ar putea ob
ține victoria în fața oricărui 
pugilist. în rîndul celor care 
promit, mai pot fi trecuți Ion 
Lupu și Nicolae Vînăioru. 
Deci, după cum se vede, cam 
săracă lista evidențiaților. De
ziluzie au produs sportivii noș-

PIONIERESC DE JUDO
alt modelator de talente, prof. 
Petrică Moțiu de la Clubul 
sportiv școlar Energia Bucu
rești, cel care după festivita
tea de deschidere a prezentat 
micilor sportivi pe cițiva din
tre elevii săi : Florin Petrescu, 
Adrian Oprea, Ion Cristian, 
Nicușor Nichitaru, frații A- 
drian și Cristian Măjearu. Da
niel Diloreanu și Corneliu Pop, 
într-o demonstrație-ritual pen
tru „centura neagră — Din 1“, 
un fel de culme în judo, tn 
performantă ; un fel de pisc, 
spre care năzuiesc, plini de cu
tezanță, toți copiii—

In finala campionatului feminin de $ah

GERTRUDE BAUMSTARK
Situația se menține neschim

bată în fruntea clasamentului 
finalei campionatului național 
feminin de șah. în runda a 
11-a Gertrude Baumstark a re
mizat cu Ligia Jicman, iar E- 
Iisabcta Polihroniade cu Eleo
nora Gogâlea. Continuîndu-și 
ascensiunea, deținătoarea titlu
lui, Dana Terescenco, a obți
nut o nouă victorie întreeînd-o 
pe Emilia Chiș. Partidele Ju- 
dita Kantor — Marina Pogorc- 
vici, Eugenia Ghindă — Mar
gareta Teodorescu, Mariana Ne-

„FESTIVALUL ȘAHULUI VÎLCEAN“, 
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

Festivalul șahului vîlcean ră- 
mîne în atenția participanților 
(și a tot mai numeroșilor spec
tatori aflat! la Voineasa. fru
moasa stațiune de munte mai 
puțin cunoscută) prin „duelul" 
dintre marele maestru Petar 
Popovici șj maestrul interna
țional Bora Ciosici ambii din 
Iugoslavia, aflați în prezent la 
egalitate (3 p.).

Campionatul national dc tir redus (Juniori)

TRĂGĂTORII DIN PROVINCIE
PUNCTEAZĂ ÎN CONTINUARE...

Campionatele naționale de tir 
redus pentru juniori au continuat 
la poligonul acoperit Dinamo din 
Capitală cu probele individuale. 
Asaltul tinerilor trăgători din u- 
nele cluburi provinciale pentru 
ocuparea primelor locuri a conti
nuat să fie remarcabil. Mențiuni 
speciale se cuvin, în continuare, 
secției de tir a clubului ieșean 
Universitatea. După laudele cuve
nite profesoarei Rodiră Apetroaie,

BÎTSîrCE'SISSraSCTTK; --------------------  

b.ab. 2 A. Păun (URBIS), V. 
Tudose (Metalul) b.ab. 2 N. 
Ciohodaru (URBIS), G. Cră
ciun (URBIS) b.p. Gh. Păun 
(Metalul). V. Gherasim (Me
talul) b.p. Gh. Mirea (Mașini 
unelte) în cel mai frumos meci 
al galei. V. Dumitriu (Metalul) 
b.p. Al. Dona (Autobuzul). M. 
Deleanu (Metalul) b.p. C. Zafiu 
(Metalul). A. Lăcătuș (Mecani
că fină) b. p. G. Martin (Me
talul). FI. Drăjneanu (Me
talul) b.p. M. Raicu (Metalul), 
A. Milea (Metalul) b.p. Ț. Rog- 
nar (Metalul).

Daniel DIACONESCU-coresp.

tri de la categoriile mari. An
trenorii din secții, precum și 
cei de la lot, au obligația de 
a continua investigațiile, de a 
selecta, tria. coopta si pregăti 
tineri ,cu gabarit corespunză
tor, capabili de a face în ring, 
mai mult decît un act de pre
zență.

Vorbind despre participanții 
de peste hotare, se poate a- 
precia că antrenorii bulgari au 
selecționat și prezentat boxeri 
dotați. Galin Kolev (muscă), 
Dimitri Bakordjiev (cocoș), Bo
rislav Blagoev, Milko Danov- 
ski (mijlocie) sînt sportivi 
înalți, foarte bine clădiți pen
tru categoriile respective și, în 
proporție majoritară, sînt de 
pe acum buni cunoscători ai 
mijloacelor de atac și apărare. 
Și în reprezentativele Iugosla
viei și Turciei au fost cîțiva 
pugiliști buni, care vor putea 
obține performanțe frumoase, 
dar așa cum s-a văzut boxerii 
bulgari s-au prezentat cel mai 
bine, iar cele 5 locuri 1 sînt 
o confirmare.

Nu putem încheia succintele 
aprecieri asupra Balcaniadei de 
box a juniorilor fără a aminti 
despre aspectul neplăcut lăsat 
miilor de spectatori și specia
liștilor prezenți la Galați, de 
unele decizii ale arbitrilor, ca
re au fost în contradicție fla
grantă cu realitatea din ring. 
Am văzut tineri sportivi plîn- 
gînd, descurajați, după astfel 
de hotărîri ale judecătorilor.

Demne de relevat au fost e- 
forturile organizatorilor (F. R. 
Box și C.J.E.F.S. Galați) de a 
asigura participanților condiții 
de întrecere dintre cele mai 
bune.

SE MENJINE LIDERĂ
chifor — Margareta Mureșan* 
și Viorica Ionescu — Mariana 
Bădici s-au întrerupt. Reluarea 
numeroaselor întîlniri netermi
nate poate produce modificări 
în configurația clasamentului.

După 11 runde continuă să 
conducă Gertrude Baumstark 
cu 8—2. urmată de Elisabeta 
Polihroniade 7—3, Dana Teres
cenco 6,5—3,5. Eugenia Ghindă 
5.5—3,5 (2). Judita Kantor 
5.5—3,5 (1), Margareta Mureșan 
5—4 (1) etc.

în imediata lor vecinătate se 
află și trei concurenți din țara 
noastră. Erdeuș și Ciosescu 
(cu cite 2,5 p) și Fuhrmann 
(2 p). în celelalte turnee con
duc Aurel Mitescu — Voința 
Babadag (categoria I), V. Sel- 
ceanu — Voința Tîrgoviște 
(categoria a Il-a) și Liliana 
Mitescu — C.S. Șc. Rm. Vîl- 
cea (în întrecerea feminină).

de la pușcă, i-a venit rîndul și co
legului el de la pistoale, Nicolae 
Cojocaru. Pentru unele perfor
manțe individuale ale sportivilor 
lor și secțiile bucureștene C.S.Ș.
1, Dinamo Băneasa si I.E.F.S., 
trebuie, de asemenea., evidențiate, 
ca dealtfel C.S.U. Brașov, cu 
micile sale trăgătoare de pistol.

REZULTATE TEHNICE, pușcă, 
junioare I : 1. Daniela Popa
(C.S.Ș. 1 București) 370 p, 2. Au
rora Barbur (C. S. Baia Mare) 
370 p, 3. Daniela Toader (Unirea 
Focșani) 365 p ; juniori II : 1. c. 
Cucu (Universitatea Iași) 332 p.
2. T. Toma (Universitatea Iași) 
330 p, 3. D. Voinea (Dinamo) 379 
p ; junioare II : 1. Cela Draga- 
noff (Dinamo Băneasa) 379 p, 2. 
Gabriela Macovei (Universitatea 
Iași) 373 p, 3. Lucia Pinea (Uni
rea Focșani) 372 p ; pistol, ju
niori II : 1. D. Petre (I.E.F.S.) 
362 p, 2. D. Antonescu (C.S.U. 
Brașov) 352 p, 3. S. Grama 
(I.E.F.S.) 351 p ; junioare II : 1. 
Sorana Bondoc (C.S.U. Brașov) 
566 p, 2. Maria Ciobanu (C.S.U. 
Brașov) 324 p, 3. Dorina Ivan 
(C.S.U. Brașov) 311 p ; juniori I :
1. C. Bala (Dinamo) 566 p, 2. 
Nicu Pinzaru (Universitatea Iași) 
566 p. 3. Octavian Vișan (Dina
mo) 565 p.

întrecerile se încheie astăzi, cu 
ultimele probe individuale.

DIVIZIA „A“ DE
(Urmare din pag I)

Moraru 25, Kriszbai 22, Cscn- 
der 12, Hegyesi 6, Flaundra 5, 
Cucerzan 2 pentru învingători, 
Suciu 17, Bradu 10, Plămadă 
10, Stratulat 9, Țurcanu 8, Vin- 
tilă 6, Bulancea 4. Gh. Dumi- 
tiu 4 pentru Rapid. Au arbi
trat : A. Niculescu și Em. Ni- 
colescu.

FARUL CONSTANȚA — 
IMUAS BAIA MARE 85—57 
(30—42). Un meci cu evoluție 
a scorului de-a dreptul bizară. 
După un început prudent din 
partea ambelor formații (min. 
5, scor 8—8), băimărenii au 
punctat mai precis și au ob
ținut la pauză un avans de 12

ANUNȚ
Cooperativa „SOLIDARI

TATEA" din Iași execută 
reparații și recondiționări 
la mingi și supape de ca
mere pentru baschet, fot
bal, handbal, volei, rugby 
etc.

Comenzile și lucrările spre 
executare vor fi expediate 
Ia sediul cooperativei, str. 
Crișan nr. 12, Iași.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
„PRONOSPORT" DIN 20 DECEM
BRIE 1981. Categoria 1 (13 rezul
tate) : 1 variantă 100%, autotu
rism „Dacia 1300“ șl 4 variante 
25% a 17.500 lei. Categoria 2 (12 
rezultate) : 62,50 variante a 4.476 
lei ; Categoria S (11 rezultate) : 
754,50 variante a 543 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 266.016 lei. Au
toturismul „Dacia 1300“ de la ca
tegoria 1 a fost obținut de FE- 
ȚICU GELU din Cîmpina, Județul 
Prahova.

PUNCTE SAU
Avem toată stima pentru 

meritele incontestabile ale an
trenorului Gheorghe Dimeca, 
de numele căruia — printre 
altele — este legată și apari
ția, dezvoltarea unui nou cen
tru puternic (Baia Mare) pe 
harta natațici românești. Cu 
atît mai mult, cu cit el este 
unul dintre puținii tehnicieni 
devotați trup și suflet sportu
lui pe care l-a îndrăcit, prin 
mîinile sale treeînd, de-a lun
gul anilor, numeroși campioni 
și recordmani ai țării, 
tîmplă însă uneori ca 
mai experimentați 
antrenori să gre
șească. Și, tocmai 
de aceea aducem în 
discuție cazul de 
mai jos, pentru a-i 
feri, mai ales pe cel 
neri, de erori asemănătoare.

Am subliniat la timpul cu
venit meritele tînărului înotă
tor băimărean Robert Pinter, 
care la vîrsta de 13 ani a 
devenit — premieră absolută — 
campion național de seniori 
în dificila probă de 1500 m li
ber. Am evidențiat, de ase
menea, recentele sale succese 
într-un concurs desfășurat în 
R. D. Germană. Era normal 
ca toată lumea prezentă la în
trecerile „Cupei Carpați", des
fășurate la Brașov, să aștepte 
de la elevul lui Gh. Dimeca 
performanțe pe măsura cali
tăților deja exprimate, a pro
gresului înregistrat în lunile 
de toamnă.

Nu mică ne-a fost însă sur
prinderea aflîndu-1 pe Pinter 
la startul finalei de 400 m 
mixt (unde a sosit al 6-lea) 
șl, după aproximativ 20 de 
minute, gata într-o nouă ten-
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„CURSA PENTRU S
(Urmare din pag I)

cu Grunberg. In general, calen
darul competițional este orien
tat spre disciplinele cu finale 
la nivelul campionatului repu
blican universitar, Capitala ob- 
ținînd la ultimele ediții ale a- 
cestuia primul Ioc in ierarhia 
centrelor, în 1980—81 cucerind 
un total de 34 dc medalii. E- 
xistă, de asemenea, numeroase 
întreceri tradiționale sau oma
giale Ia nivelul institutelor sau 
pe centru : Cupele „Carol Da- 
villa" pentru medieiniști, „An- 
ghel Saligny" pentru construc
tori, „Capiteliul de aur" rezer
vată arhitecților, „Agronomia- 
da“, „Politehniada", „Icfsiada" 
și de curind încheiata „Cupă a 
centenarului" din Institutul po
litehnic, „Cupa 30 decembrie", 
aceasta din urmă în plină des
fășurare.

— Cum stau lucrurile în pri
vința categoriei „Onoare" ?

— Seria studențească a aces
tei categorii reprezintă compe
tiția de tranziție sport de ma
să — performanță. La cele 6 
ramuri de sport (atletism, bas
chet, fotbal, handbal, tenis de 
masă, volei) iau parte 67 de e- 
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BASCHET MASCULIN
puncte. Apoi, aceiași jucători 
s-au „scurtcircuitat" și timp 
de... 10 minute nu au mai mar
cat nici un punct !? Adversarii 
lor, în schimb, au înscris (în 
aceeași perioadă) nu mai puțin 
de 31 de puncte, făcînd ca sco
rul să devină 61—42 în favoa
rea lor. De aici, partida a de
venit o simplă formalitate. Au 
înscris : Băiceanu 27, Mănăilă 
22, Radu 12, Spînu 12, Marti- 
naș 9, Cernat 3, pentru învin
gători, respectiv loan 17, Cio
can 12, Munteanu 10, Mureșan 
10, Anghel 4, Susanu 2, Cio- 
cian 2. Arbitri : A. Atana- 
sescu și E. Szilveszter.

DINAMO BUCUREȘTI — 
I.C.E.D. BUCUREȘTI 98—56 
(60—30).

STEAUA — C.S.U. SIBIU 
120—80 (62—44)

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — URBIS BUCUREȘTI 
59—66 (31—28).

DINAMO ORADEA — CAR- 
PAȚI BUCUREȘTI 99 — 86 
(49-48).

Ilie GHIȘA, corcsp.
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Astăzi și miine — ul

TRAGEREA EXTRAORO
Agențiile Loto-Pronosoport 

ma. Pot emite doar astăzi și 
miine bilete cu numerele pre
ferate ale participanților la 
tradiționala tragere extraordi
nară Loto a Revelionului, care 
va avea loc chiar în prima zi 
a noului an 1982. Se reamin
tește că. în cadrul a 12 extra
geri în patru faze, cu un to

tal de 1 
multiple 
guri în 
1300 și 
sume 
precum 
hoslovac 
letele d 
drept d 
gerile.
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ESTE F.C.M. BRAȘOV O ECHIPĂ DE.. SEZON?
L-am întrebat, recent, pe 

Dumitru Dragomir, președinte
le lui F.C.M. Brașov, cum ex
plică buna comportare, în an
samblu. si chiar locul 7, o- 
norabil considerăm noi, ocu
pat de formația de la poalele 
Tîmpei în toamna acestui an. 
Răspunsul a fost simplu, scurt

zultatcle obținute, 
temerile unora în 
sibilităților de a 
F.C.M. Brașov la 
petitiv al primei 
am adăuga noi, personalitatea 
profesională a antrenorului 
brașovean s-a manifestat și în 
ce privește mai buna așezare

7. F. C. M. BRAȘOV
3 (2 cu A.S.A. Tg. Mureș, 1 cu

aceea că din 17 etape F.C.M. 
Brașov s-a clasat de 13 ori in 
prima jumătate a clasamentu
lui, ceea ce denotă o bună 
constanță în evoluție, la un ni
vel bun. O singură dată, bra
șovenii s-au aflat pe un loc 
din „zona subsolului" (16), du
pă prima etapă, dar, pe de 
altă parte, de nu mai puțin 
șapte ori a ocupat poziții 
în primele cinci locuri, o dată 
(în etapa a Vl-a) fiind chiar 
pe treapta „bronzului".

• Puncte ciștigate in deplasare : 3 (2 cu A.S.A. Tg. Mureș, 1 cu 
U.T.A.) ; Puncte pierdute pe teren propriu : 3 (cîte 1 cu F. C. Argeș, 
S. C. Bacău și F. C. Constanța).

G Cel mai bun loc ocupat : 3 — etapa a 6-a ,* cel mai slab loc 
ocupat : 16 — prima etapă.

_ G Golgeterii echipei : Paraschivescu 4 goluri, Marinescu și Șutea — 
■cîte 3, Boriceanu, Cîobonu și Chioreanu — cite 1, Nicșa (Corvinul) 

— autogol.
G Jucători folosiți : 21. Panoehe, Naghi, Șulea și Paraschivescu — 

cite 17 meciuri, Manciu 16, V. Ștefan și Boriceanu — cîte 15, Gherghe 
și Bența — cite 14, Marinescu 13, Clipa, Chioreanu și Ciobanu — cîte 
12, Spirea șl Daraban - cite 7, Balaș 5, Loca și Papuc - cîte * 
Popescu 2, Popa și Cramer — cite 1,

G Primii jucători pe baza notelor : 1. Naghi 7,14, 2. Șuleo 6,32, 
Panache 6,64.

G Media notelor echipei : 6,50 (6,70 acasă — 6,30 în deplasare).
G Cartonașe roșii : nici unul.
G Cartonașe galbene : 8 — 7 jucători ; cele mai multe : Șulea 2.
G A beneficiat de 2 lovituri de Io 11 m, transformate de Șuiea. 

A fost sancționată cu 3 penalty-uri : 1 transformat, 2 ratate.
G A expediat 186 de șuturi (111 acasă — 75 în deplasare), dintre 

care 82 pe spațiul porții (51 acasă — 31 in deplasare).care 82 pe spațiul

contribuție 
avut-o at- 
din cadrul

3.

Dincolo de ceea ce am a-
preciat ca fiind o notă dc con-
stanță în comportament, va
trebui să scoatem în evidență
acum. la ceasul analizei. Si

Apărarea brașoveană grupată, la post, respinge un atac aerian 
Dinamo — F.C.M. Brașov.

Foto : V.
advers. Fază din meciul

BAGEAC

și la obiect : „O 
decisivă, aș zice, a 
mosfera foarte bună 
echipei. Bucurîndu-se de stimă 
în cadrul colectivului de jucă
tori, ca fost component al „11“- 
lui brașovean timp de aproape 
două decenii, antrenorul Nico- 
lae Pescaru a pus în slujba 
interesului colectiv întreaga sa 
autoritate morală și toată ex
periența fotbalistică acumula
tă ca jucător, reușind, prin re-

a echipei în teren, ca o pre
misă importantă a unei dina
mici corespunzătoare unei idei 
de joc mai echilibrate, mai 
realiste.

Așa stînd lucrurile, 
dem, în continuare, 
competițional parcurs,
ceastă toamnă, de F.C.M. Bra
șov, făcînd o retrospectivă, cu 
caracter sintetic. bineînțeles. 
Și remarca cea mai interesan
tă pe care o putem face este

să ve- 
drumul 
în a-

plusurile în jocul echipei, care 
au contribuit efectiv la rezul
tatele obținute în prima jumă
tate a acestui campionat. Aces
tea sînt : 1) Angajamentul ju
cătorilor, pe plan fizic ; 2) sim
plitatea în organizarea acțiu
nilor de atac și în rezolvarea 
celor de apărare, ne plan tac
tic ; 3) marea forță de dăruire, 
pe plan psihic.

Minusurile formației brașo
vene apar, desigur, într-o mă
sură mai mică sau mai mare, 
la toți factorii jocului, dar sînt 
preponderente pe plan tehnic. 
Sigur că aceasta ține și de 
valoarea individuală a jucători
lor, cîștigurile sub acest ra
port fiind mai greu de reali
zat. cu prețul unor mari efor
turi în pregătire. Dar. se pare 
că tocmai această tehnicitate 
mai redusă a lotului, oarecum 
în discordanță cu marea abi
litate în manevrarea balonu
lui dovedită de cei doi antre
nori, N. Pescaru și I. Alecu,

la timpul lor, ca jucători, face 
ca F.C.M. Brașov să nu de
pășească un prag al posibi
lităților, să nu-și găsească, 
deocamdată cel puțin, un loc 
undeva mai sus în ierarhia de 
durată a fotbalului nostru. Și 
consecința nemijlocită a nive
lului redus de tehnicitate sc 
reflectă, cum nu se poate mai 
expresiv, intr-un indice de 
eficacitate (0,82), care ci însuși 
spune totul sau aproape totul 
despre neputința ofensivă a- 
cută a formației brașovene. Și 
nu numai în jocurile din de
plasare, unde, să zicem, ac
centul pus pe defensivă și pe 
apărarea „remizei" mai poate 
fi, într-un fel, o scuză. Ci chiar 
șl pe teren propriu, edificatoa
re fiind în acest sens cele trei 
„egaluri albe" obținute la Bra
șov cu F. C. Argeș, Sport Club 
Bacău și F. C. Constanța. Trei 
puncte „mari" pierdute ca tri
but al ineficacității, trei punc
te care, adunate la cele 18 e- 
xi sten te la activul echipei, ar 
fi adus-o pe aceasta pe locul 
trei în clasament. De fapt tot 
acolo unde a fost și la sfîrși-

tul primei jumătăți 
natului trecut, 
putut 
Brașov 
loc...

Dar, 
an, și 
toamne 
prima divizie, revine, obsedan
tă, întrebarea : „Este, intr-ade
văr, F.C.M. Brașov o echipă 
de sezon ?“ — cum spun unii. 
Exemplul cel mai recent al re
turului precedentei ediții de 
campionat, în care echipa s-a 
menținut pe linia de plutire 
grație zestrei acumulate in 
toamna anului 1980. ar putea fi 
un indiciu. De bună seamă 
că cei care ar putea să in
firme o astfel 
trebui să fie 
F.C.M. Brașov 
posibilitatea de 
joc capacitatea 
bativă și dorința de afirmare 
competițională. Și fără a le 
acorda un „credit în alb", să 
credem, pînă la proba contra
rie, în forța ultimului lor cu- 
vînt.

spune 
n-ar

ca și 
poate 
cînd

I Golgeterul echipei Steaua și al campionatului Diviziei 
lordănescu — se lansează intr-un nou atac spre poarta adversă. 
Fază din meciul Steaua — Univ. Craiova, în care victoria bu- 

cureștenilor s-a datorat tot golului căpitanului de echipă 
Foto : D. NEAGU

8. STEAUA 17 656 17-17 17
• Puncte câștigate în deplasare : 2 (cîte 1 cu S. C. Bacău 

Tg. Mureș) : Puncte pierdute pe teren propriu : 
greșul Vulcan, Dinamo și C. S. Tîrgoviște).

O Cel mai bun loc ocupat : 2 — etapa a 4-a 
ocupat ; 12 — etapa a 15-a.

9 Golgeterii echipei : lordănescu 11 goluri, Ad. 
cîte 2, I. Mureșan și I. Gheorghe — cîte 1.
• Jucători folosiți : 23. Sameș 17 meciuri, Anghelini 16, lordănescul 

15, lovan, I. Gheorghe și Muneșan — cîte 14, Stoica l și Bciint — cîte 
13, Fi, Marin 12, Majaru 11, Toma și A. Florea — cîte 10, Sertov și 
Fodor - cîte 9, lordache. Stoica II și Morcu — cîte “ 
Ad. ionescu, Lucian — cîte 3, Fîșic 2, Păuna 1.

Primii jucători pe bara notelor : 1. lordănescu 
Gheorghe 6,96.

Media notelor echipei : 6,54 (6,67 acasă — 6,41 
Cartonașe roșii : nici unui.
Cartonașe golbene : 17 — 11 jucători ; cele moi multe : FI. Marin

3 (cite 1

lonescu și

șl A.S.A. 
cu Pro-

slab loc

Bal'int

7, Cămui 5, Mined,

7,60, 2. Same? 6,97,

I
I TV.

I
■ ■■l

3. I.

și Anghelini — cîte 3.
O A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m : 1 transformată (lordănes- 

cu), 1 ratată (lordănescu). A fost sancționată cu 2 pena’ltyuri, ambele 
transformate.
• A expediat 219 șuturi (165 acasă — 54 în deplasare), dintre care 

109 pe spațiul porții (84 acasă — 25 în deplasare).

în deplasare).

IN CAUTAREA TIRULUI PIERDUT
au avut loc 

eceri de cul- 
de forță. La 

i au partici- 
î sportivi din 
ale țării. Ia- 

,a culturism, 
leg — Sandor 
ana) 144 p ;
kg — Petru 
ierul Cavnic) 
nat. 72 kg — 
Î.M. Clui-Na- 
77 kg — Vasile 
Buc.) 167 p ; 
icolac Giurgi

174 p, cat. 
ren Demenyi 
ca) 160 p. La 
■ță, juniori : 
igorc Chesă- 

>0 p, cat. 72
Trgeza (Clu- 

t. 77 kg — 
(C.S.M. Cluj- 
ceniori : cat. 
Balogh (Clu- 

»t. n kg — 
(Rapid Buc.)

— Valentin 
1 005 p, cat. 
en Demenyi 
>ca) 1 240 p.

I
I
I
i

I
I

I
I
I
I

zile de

LOTO
re. se oferă 
i de rfști- 
ie „Dacia 
0 L“, mari 

și fixe, 
in R. S. Ce- 
Ungară. Bi- 
arianta au 
toate extra- 
artidpa și

Linia de clasament a Stelei 
la încheierea turului spune to
tul. Echipa a realizat doar ju
mătate din punctele posibile, 
iar această mediocritate, neaș
teptată la echipa lui Iordănes- 
cu, se extinde și la toate cele
lalte rubrici ale liniei de clasa
ment : înfrîngerile egalează vic
toriile, iar golurile primite sînt 
echivalente cu cele înscrise.

Ce anume a determinat a- 
ceastă coborîre a echipei spre 
jumătatea clasamentului, cu o 
medie de 6,54, care reprezintă 
doar potențialul de mijloc al 
campionatului nostru ?

Fără îndoială că Steaua a în
registrat — în ultima vreme — 
unele pierderi majore de efec
tiv, Echipa a decis că este mo
mentul unei restructurări radi-

cale. In acest scop s-a apelat și 
la un antrenor nou (Traian Io
nescu), capabil — s-a spus —- 
să organizeze echipa și, mai 
ales, să-i impună o disciplină 
„spartană", referire la radica
lismul de „tip Herrera" al fos
tului stelist și dinamovlst.

Cu ce se prezintă Steaua la 
încheierea turului ?

Pe prim plan se află scăde
rea spiritului ofensiv și im
plicit a eficacității. E greu să 
crezi că Steaua poate înregistra 
o medie de un gol pe meci ! 
Mai mult decît atît, spiritul co
lectiv ofensiv al echipei a în
registrat o descreștere uimitoa
re. deoarece din cele 17 goluri 
înscrise. 11 sînt opera unui sin
gur jucător, lordănescu. (Să 
mai menționăm că patru din

cele 11 goluri ale lui Iordănes- 
cu au fost înscrise sub o nouă 
conducere tehnică, antrenorul 
Constantin Cernăianu reintro- 
ducîndu-1 în echipă după ce că
pitanul Stelei fusese trecut pe 
banca rezervelor în meciul cu 
Sportul studențesc).

Această radiografie a capaci
tății ofensive a echipei spune 
aproape totul. Ea se datorează 
modificării radicale a structurii 
jocului. Steaua devenind adep
ta unui marcaj sever — în pri
mul rind — care nu poate fi 
condamnat în esență, dar care 
a sfîrșit prin a diminua resur
sele de fantezie și de risc în 
faza ofensivă.

Scăderea forței de joc a echi
pei mai are însă o explicație. 
Este vorba de marele număr de

variante de formație prezentate 
pe teren, ceea ce ne-a făcut să 
exclamăm, la un moment dat, 
în cadrul acestei 
să cunoaștem pe
(ia Stelei".

Numeroasele 
formație, trădînd o nesiguran
ță în selecție — dovadă cei 23 
de jucători folosiți — au sfîrșit 
prin a compromite desenul tac
tic al echipei, jucătorii nemai- 
cunoscîndu-se, finalmente, ca 
să nu mai vorbim de stereoti
purile de joc obligatorii în via
ța unei echipe. Această nesigu
ranță în materie de selecție a 
fost ilustrată cum nu se poate 
mai bine prin legitimarea cu 
totul surprinzătoare a lui Mar- 
cu, jucător care renunțase la 
rigorile Diviziei „A“. Această 
legitimare confirmă însă ideea 
că „Steaua lui Traian Ionescu" 
ar fi vrut să devină o echipă 
de contraatac, Marcu urmînd să

rubrici : „vrem 
de rost forma-

fluctuații de

TURNEU DE MINIF0T8AL PENTRU COPII LA DEVA ACCENTE
în organizarea 

nerul Deva, ieri 
sala Polivalentă 
turneul de minifotbal rezervat 
echipelor de copii, dotat cu 
„Cupa Cetății" (ediția a Il-a). 
Participă echipele Universita

asociației Mi- 
a început în 
din localitate

tea Craiova, Jiul, Corvinul Hu
nedoara, „U“ Cluj-Napoca, Au
rul Brad, Metalurgistul Cugir, 
Minerul Certe,j și Minerul De
va. Iată rezultatele înregistra
te în prima zi : Universitatea 
Craiova — Jiul 12—2, Aurul 
Brad — Minerul Certcj 7—2, 
Metalurgistul Cugir — Minerul 
Deva 7—2.

ȘANSA
mulți dintre 
lui Dinamo, 

Goteborg,

participare la

A REVELIONULUI
Pe variante simple. variante 
combinate sau combinații „cap 
de pod" achitate în cotă de 25 
la sută. Un bilet la această 
tradițională și avantajoasă tra
gere — o posibilitate de fru
moase satisfacții pentru dv., 
un cadou primit cu plăcere 
de cei dragi î

ARBITRII ADMIȘI LA CONCURSUL 
PENTRU LOTUL DIVIZIONAR „B“

In urma concursului de promo
vare în lotul divizionar „B“ de 
arbitri susținut în luna noiem
brie, au fost declarați reușiți ur
mătorii cavaleri ai fluierului : M. 
Lică și V. Alexandru (Bucu
rești), L. Măierean și I, Orzață 
(Brașov), M. Georgescu (Constan
ța), M. Man (Cluj-Napoca), I. 
Velea (Craiova) și V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severm).

Pentru cei mal 
noi, necalificarea 
în fața lui I.F.K. 
reprezintă o surpriză. Și, a- 
ceasta, în primul rind, pentru 
că Dinamo realizase cu un 
tur înainte la rîndu-i o marc 
surpriză, eliminînd pe Inter- 
nazionale, nume de marcă în 
fotbalul mondial. La o privi
re mai atentă vom conchide 
insă că „accidentul Gdteborg" 
este aproape... legic, fotbalul 
nostru oferindu-ne argumen
tele necesare. Concret, lucru
rile se prezintă astfel :

...U.T.A. a reușit memorabi
la eliminare a lui Feyenoord, 
în 1970, pentru ca, în turul 
următor, să piardă fără drept 
de apel în ' ' 
sub cota și 
ze (Steaua

...Dinamo 
nătoare (la ______  ___ r_____
calificare în dauna ' formației 
Spartak Tîrnava (scheletul 
naționalei cehoslovace, care

fața unei formații 
clasa celei olandc- 
roșie Belgrad) ;
a obținut o răsu- 
vremea respectivă)

CÂ UN BUMERANG !
sprinta, atunci, spre titlul eu
ropean 1), pentru ca, in faza 
următoare, să fie învinsă se
ver (3—0 la București I) de 
Feyenoord ;

...„Poli" Timișoara a obți
nut și ea o calificare de ex
cepție, anul trecut, eliminînd 
pe Celtic, putere în fotbalul 
continental, pentru ca apoi să 
nu reziste în fața lui 
Ham. team din... 
engleză.

...Și exemple ar 
încheindu-se cu 
Internazionale" și 
a urmat...

Această retrospectivă euro
peană vine și spune că echi
pele noastre de club au reu
șit — spre lauda lor — să-și 
depășească nu o dată condiția 
in duelurile europene, obți- 
nînd (și cu gansă, firește) 
rezultate de excepție, semn că 
RESURSE EXISTA. Numai că 
această șansă s-a Întors ca un 
bumerang spre echipele noas-

liga
West 

a II-a

fi, elemal 
„momentul 

cu ceea cc

a campio- 
nu s-ar fi
că F.C.M.

• Și 
deloc 

meritat acestfi

urmă cu un 
în multe alte

în 
ca 
brașovenii erau in

de apreciere ar 
jucătorii de la 
înșiși, ei avînd 
a exprima prin 
lor reală com-

Mihai IONESCU

fie — în lipsa unei capacități 
combinative a echipei — „să
geata" care să asigure tirul. In 
cele din urmă, însă, socoteiile 
nu s-au potrivit, astfel incit 
Steaua a încheiat turul cu o e- 
ficacitate foarte scăzută. în 
care se remarcă faptul că echi
pa a tras în medie pa poartă 
doar trei șuturi în meciurile 
susținute în deplasare. E in a- 
ceasta o schimbare dc 130°, da
că luăm ca reper stilul ofensiv 
de totdeauna al Stelei, indife
rent dacă echipa a 1'ost condu
să Ia atac de Constantin, dc 
Dumitru sau lordănescu.

Ce așteptăm dc la Steaua, în 
retur ? Așteptăm o evaluare 
lucidă a forțelor actuale — ele 
nu sînt puține — și conturarea 
unui stil de joc care să reamin
tească de Steaua 
în cadrul echipei 
forțe capabile să 
E suficient să ne 
meroșii mijlocași 
dăncscu, Stoica, Mureșan, FJo- 
rea. Minea etc. E adevărat. în 
atac se simte lipsa unui „spăr
gător". Așa se face că in sezo
nul care a trecut Steaua a re
simțit și lipsa lui Adrian Io
nescu, pivotul care permitea 
desfășurarea jocului combinativ 
mai lejer al celorlalți.

Pe prim plan între obiecti
vele returului se află formarea 
unui „11“ de bază, care să per
mită suporterilor să rostească 
numele jucătorilor favoriți in
tr-o succesiune de crainic re
porter. Să sperăm că acest „11“ 
nu va aștepta sfirșitul lui fe
bruarie, ci va fi rodat și... rati
ficat în jocurile de pregătire, 
care în cazul Stelei, trebuie 
să fie mai numeroase, tocmai 
din cauza improvizațiilor care 
s-au făcut simțite în cadrul a- 
cestei toamne.

loan CHIRI’-A

de altădată, 
există destule 
joace colectiv, 
gîndim la nu
de tipul Ior-

tre de club. Nerezistînd moral, 
In primul rind, noii altitudini 
europene, formațiile româ
nești s-au autoeliminai după * 
mari performanțe, o oarecare 
doză de automulțumire a înlo
cuit NECESARA AMBIȚIE A 
AUTODEPAȘIRII, ceea ce a 
amînat, mereu, intrarea (pos.- 
bilă) în faze superioare, atît 
de așteptate de iubitorii d" 
sport din țara noastră.

...La ora actuală, Universi
tatea Craiova este prima echi
pă românească ajunsă în tu
rul de primăvară (III) al Cu
pei campionilor europeni. E 
o șansă ! Și craiovenii, care 
au reușit prima victorie româ
nească oficială în patria fot
balului, eliminînd pe Leeds, 
ar putea dobîndi întîia 
calificare a unei echipe de-a 
noastră în dauna uneia vest- 
germane. o asemenea șansă, 
care ne-ar califica, automat, 
în rîndul primelor patru echi
pe de club ale continentului 
trebuie valorifcată I Fotbalul 
nostru a ratat prea multe 
șanse pînă acum I...

Mircea M IONESCU



VIZITA DELEGAȚIEI FEDERAȚIEI 
IUGOSLAVE DE CULTURA FIZICA

TINERII HOCHEIȘTI

Tovarășul Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit, marți, pe to
varășul Marian Lenarăic pre
ședintele Federației Iugoslave 
de Cultură Fizică care a efec
tuat o vizită în țara noastră 
în fruntea unei delegații, la 
invitația C.N.E.F.S

Cu acest prilej au fost abor
date probleme ale dezvoltării 
relațiilor sportive dintre Româ
nia și R.S.F. Iugoslavia. în 
timpul convorbirilor s-a expri
mat satisfacția pentru relațiile 
de strînsă colaborare și coope
rare în domeniul sportului din
tre România și Iugoslavia care 
se dezvoltă pe baza Declara
ției comune româno-iugoslave 
semnată recent la București de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului

Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Serghei Kraigher, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Emil Drăgănescu, mi- 
nistiul turismului și sportului, 
președintele 
nai pentru 
Sport.

ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
LA BUDAPESTA
Meciul revanșă, 
azi, la Miskolc

Consiliului Națio- 
Educatie Fizică și

vizitei, delegația 
avut convorbiri cu 

_ ___ a C.N.E.F.S. con
dusă de tovarășul Emil Drăgă
nescu. Totodată. președin
ții C.N.E.F.S. si F.I.C.F. au 
semnat protocolul de cooperare 
snortivă dintre Consiliul Na
tional pentru Educație Fizică 
sl Sport si Federația Iugoslavă 
de Cultură Fizică pe anul 1982.

In timpul 
iugoslavă a 
o delegație

La Budapesta s-a disputat 
meciul de hochei pe gheață 
dintre selecționatele de tine
ret ale Ungariei și României. 
Hocheiștij români au obținut 
victoria cu scorul de 7—3 
(2—2, 1—0. 4—1), prin golurile 
înscrise de Gerczuly (3), Bi- 
neață. Lămpi, Dumitrache șl 
Jumătate. Punctele formației 
gazdă au fost marcate de Laki, 
Ancsin și Toth. Meciul revanșă 
are loc azi la Miskolc.

AUTOMOBILIȘTII ROMANI
IN „RALIUL IARNA RUSA"

DĂLTEDOtlLU DE LA STEAUA 

LA 
ODER 

(R.D. 
un 

hal- 
re-

Pi PODIUM 

rmitfiRT pe
La Frankfurt pe Oder 

Germană) s-a desfășurat 
concurs international de 
tere. Cele mai bune
zultate ale sportivilor noștri 
au fost obținute de Petre Du
mitru (Steaua) care 
mijlocie s-a clasat pe 
loc cu 342,5 kg. La cat. su- 
pergrea, Teodor Popa (Steaua) 
s-a clasat al treilea cu 345 kg.

la cat. 
primul

PREGĂTIRI PENTRU
JOCURILE SPORTIVE ASIATICE '82

Cea de-a 9-a ediție a Jocurilor 
sportive asiatice se va desfășura 
în luna noiembrie a anului viitor 
la Delhi și va reuni concurențl 
din 30 de țări. In programul 
Jocurilor figurează întreceri la 
21 de discipline, pentru prima 
oară fiind incluse handbalul, ca
notajul, călăria și golful.

In vederea acestei competiții, 
în capitala Indiei sînt în curs 
de amenajare 17 obiective sportl-

ve, „satul" unde vor locul cori- 
curențli și 10 hoteluri pentru ca
zarea turiștilor ce vor urmări în
trecerile. Principala arenă va fi 
un stadion cu o capacitate de 
75 ooo de locuri, aflat în construc
ție în partea de sud-est a orașu
lui.

Recent, la Delhi, a fost emis și 
primul timbru special dedicat 
Jocurilor, timbru ce înfățișează 
macheta stadionului acoperit de 
25 000 de locuri ce se construieș
te în vederea acestui eveniment.

S-a încheiat competiția auto
mobilistică internațională „Ra
liul Iarna Rusă**. întrecerea, pe 
o lungime de 
preiurimile 
desfășurat in 
așa cum era . .
zăpadă, gheată, ninsoare și vis
col. La start au fost 53 de e- 
chipaje 
Bulgaria, 
Germană, 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

Iată, pe scurt, cum oe-a des
cris raliul ing. Tudor Bucătarii, 
șeful delegației noastre : ,.La 
acest concurs automobilistic in
ternațional, disputat în condiții 
de iarnă grea — contind si ca 
etapă în „Cupa Păcii și Priete
niei** 
paje 
luat 
nești 
cu. S. Vasile — M. Panaite. E. 
Ionescu — D. Amărică. F. Ma- 
teescu — F. Nuță. M. Bucur — 
C. Simeanu. La sfîrșitul între
cerii, am avut satisfacția să 
constatăm că toate echipajele 
românești — pe mașini Dacia 
1300 — au revenit Ia start, ter- 
minînd o cursă care a solicitat 
din plin, este părerea tuturor

800 km — in îm- 
Moscovei —. s-a 
condiții dificile, 
de așteptat : pe

țări :reprezentînd 1 
Cehoslovacia, R. D. 
Polonia, România,

— terminat de 45 de echi
din cele 5G plecate, au 
parte și 5 cupluri româ- 
: L. Balint — C. Zărnes-

participanților, măiestria piloți- 
lor in arta conducerii autovehi
culului pe timp de iarnă. Pozi
țiile automobiliștilor români in 
clasament au fost determinate 
de faptul că Dacia 1300 este o 
mașină mai ușoară decit cele 
ale majorității concurenților. 
„Raliul Iarna Rusă" a avut, in 
final, pe primele trei locuri e- 
chipajele : 1. Kwaizar — Sou
kup. 2. Blahna — Souvanek 
(ambele din Cehoslovacia, pe 
mașini Skoda 130 R.S.), 3. Eli
zarov — Gogunov (Uniunea So
vietică pe Lada 1600), reprezen
tanții noștri ocupând locurile : 
17. Balint, 25. Vasile, 28. Iones
cu, 32, Mateescu, 38. Bucur. Al
te clasamente : pe națiuni — L 
Cehoslovacla, 2. Polonia. 3. U- 
niunea Sovietică, 4. România, 
5. R.D. Germană. 6. Bulgaria, 7. 
Ungaria ; la cl. 1300 :7. Balint, 
9. Vasile, 10. Ionescu. 11. Mate
escu, 12. Bucur : pe mărci de 
uzină : I. Vaz Lada, 2. Dacia, 
3. Polonez, 4. Wartburg, 5. Sko
da ; pe cluburi : 1. Avtomobil 
Club (Cehoslovacia). 2. Warsza
wa (Polonia), 3. Dacia, 4. Wart
burg (R.D. Germană). 5 Volan 
(Ungaria), 6. Avtoeksport (U- 
niunea Sovietică) (M. FR.).

PE GHEATĂ Șl PE ZĂPADĂ
CALENDARUL INTERNATIONAL

ECHIPA U.R.S.S. A CÎȘTIGAT 
„CUPA IZVESTIA" LA HOCHEI

JARMILA KRATOCHVILOVA

I
I

Marea senzație a atletismu
lui mondial feminin în 1981 
este apariția în fruntea sprin
tului prelungit a unei alergă
toare de 30 de ani, cehoslova
ca Jarmila Kratochvilova. Ști
ind că această vîrstă depă
șește perioada optimă în care 
se obțin de obicei performan
țele maxime în alergările de 
viteză, știind și faptul că „re
gina* de pînă acum a probei 
de 400 m, Marita Kach (R. D. 
Germană), nu pierduse, in 
3—4 ani, nici o cursă pe a- 
ceastă distanță, ascensiunea 
Jarmilei, concretizată într-o 
victorie categorică asupra re
cordmanei mondiale in cel 
mai important concurs al se
zonului, apare drept una din 
marile surprize ale atletismu
lui internațional în anul post- 
olimpic și o aduce pe aler- 
gătoarea cehoslovacă pe o po
ziție fruntașă în anchetele in
ternaționale de sfirșit de an. 
Evenimentul s-a petrecut la în
ceputul lui septembrie, la 
Roma, cu prilejul Cupei 
Mondiale, unde Jarmila, pur- 
tînd tricoul echipei continen
tului, a acoperit turul de sta
dion în 48,61 s, la numai o 
sutime de recordul mondial 
al Măritei, întrecută în acea 
cursă cu mai bine de 5 me
tri... Un veritabil k.o. !

De-a lungul sezonului, Jar
mila obținuse și alte rezultate 
remarcabile, intre care o vic
torie directă la 200 m în fața 
campioanei olimpice a distan
ței, Barbel Wdckel. Iar turul 
de forță izbutit la începutul 
lui august, la Pescara, în fi
nala B a „Cupei Europei", 
este cu adevărat uimitor și 
ne reamintește de Irena Sze
winska : în decursul unei du- 
pă-amieze, Kratochvilova a 
luat startul în cinci probe, 
ciștigînd patru din ele (200, 
400, 4 X 100 și 4 x 400 m) și 
clasîndu-se a treia la 100 m I 
Da fel de spectaculos este și 
timpul obținut într-o cursă de 
ștafetă 4 X 400 m — 48,3, cel 
mai rapid realizat vreodată de 
o femeie (chiar dacă este ne
oficial...).

...Și toate acestea după 30 
de ani, pe care Kratochvilova

1

... B . ■

(1,70 m și 64 kg) i-a tmpllntt 
la 26 ianuarie, toate acestea 
după o carieră de mai bine 
de un deceniu desfășurată, tn 
cea mai mare parte a timpu
lui, in anonimat. A devenii 
oarecum cunoscută abia In 
1978, dar la campionatele eu
ropene de la Praga s-a clasat 
doar a 7-a în semifinalele 
probei de 400 m. După numai 
doi ani obținea medalia de 
argint la Olimpiada de la 
Moscova cu un timp, 49,40, tn 
care toți specialiștii au văzut 
mai degrabă o— frumoasă în
cununare a carierei decit pre
misele marelui salt din 1981 l 
Alergătoare puternică, de 
forță, polivalentă (11,09 la 100 
m, 21,97 la 200 m), Jarmila 
vizează titlul european tn 
septembrie viitor la Atena, tn 
ultima competiție a carierei 
sale. Avantajul este acum de 
partea ei, chiar dacă Koch, 
plnă mai ieri invincibila Koch, 
este cu șase ani mai tlriără...

Vladimir MORARU

1982 IA CĂLĂRIE
ZURICH 22 (Agerpres). 

Federația internațională de 
lărie a dat publicității 
darul competițional al anului 
viitor. Campionatele mondiale 
de obstacole vor avea loc între 
8 și 13 iunie la Dublin, iar 
campionatul mondial în proba 
de dresaj se va disputa la 
Lausanne, între 25 și 29 au
gust.

Printre celelalte marț con
cursuri ale anului figurează 
cele de la Roma (4—8 mai), 
Paris (1 iulie). Helsinki (16—18 
iulie), Rotterdam (18—22 au
gust), Praga (26—29 august), 
Calgary (8—12 septembrie). Li
sabona (29 septembrie — 3 oc
tombrie) și New York (2—7 no
iembrie). Finala „Cupei 
diale" se va desfășura, 
14 și 18 aprilie la Goteborg.

că- 
calen-

Mon- 
între

Cea de-a 15-a ediție a 
turneului de hochei „Cupa Iz
vestia" s-a încheiat la Moscova 
cu victoria echipei U.R.S.S. 
;are a întrecut în finală cu 
4—3 (2—2, 0—1, 2—0) formația 
Cehoslovaciei. Au marcat Șe- 
pelev 2. Larionov.

pei Mondiale cu 133 p. urmată 
de Irene Epple (R.F.G.) 119 p 
și Christine Cooper (S.U.A.) — 
76 p.

★
Montana CElve- 

probă

pelev 2. Larionov. Vasiliev. 
respectiv Pasek 2 și Lukac. în 
partida pentru locul 3 : Suedia 
— Finlanda 4—2 (1—1, 1—0, 
2-1). ar

ERIKA HESS LIDERA 
IN „CUPA MONDIALĂ"

Proba feminină de slalom 
special de la Chamonix a re
venit elvețiencei Erika Hess, 
cronometrată în cele două 
manșe tn 1:40,40. Pe locurile 
următoare — Anni Krobichler 
(Austria) 1:41,22 șj Ursula Kon- 
zett (Liechtenstein) 1:41,53. în 
urma acestui succes Erika 
Hess a trecut pe primul loc 
în clasamentul general al Cu-

La Crans 
ția) s-a desfășurat o 
masculină de coborîre din ca
drul „Cupei Mondiale". A cîș
tigat canadianul Steve Pod- 
borski — 2:09,22, urmat de el
vețianul ~ 
2:09.37. In 
ral continuă să conducă ame
ricanul Phil 
urmat de
— 59 p, Joel Gazpoz (Elveția) 
și Andreas Wenzel (Liechten
stein) — cite 54 o.

SCHI FOND LA DAVOS
Proba feminină de ștafetă 

3X5 km în concursul de schi 
fond de la Davos a fost cîști- 
gată de echipa Cehoslovaciei 
cu 45:40. urmată la 4 minute 
de formația U.R.S.S.. La mas
culin (3X10 km) prima s-a si
tuat echipa U.R.S.S. cu 
1.30:22.9.

Peter Muller — 
clasamentul gene-

Mahre — 135 p,
Ingemar Stenmark

ORDINEA DE ZI A REUNIUNILOR
F. I. F. A, DE LA MADRID

MADRID, 22 (Agerpres). — A fost stabilită ordinea de zi a reu
niunilor pe care diferite organisme ale F.I.F.A. le vor avea la 
Madrid, în preajma tragerii la sorți a grupelor turneului final al 
CJX. La 14 ianuarie sînt prevăzute reuniuni ale comisiei pentru 
statutul jucătorului de fotbal și cea a comisiei de disciplină. A 
doua zi, vineri 15 ianuarie, sînt programate ședințele Comisiei exe
cutive a F.I.F.A. și a Comitetului de organizare a „El Mundia- 
lului". Tragerea la sorți (la care se estimează că vor ft prezenți 
1 500 de ziariști) va avea loc sîmbătă, 16 ianuarie, începînd de la 
ora 19,00, ©ra..................... .......................
comisia pentru

Madridului. în sfîrșlt, pe 17 Ianuarie se va întruni 
presă a forului fotbalistic mondial,

CAMPIONATE
ARGENTINA Campionatul a 

fost cîștigat de River Plate, ca
re în meciul retur al finalei, dis
putat la Buenos Aires, a întrecut 
din nou cu 1—0 (0—0) formația 
Ferrocarril Oeste. Gelul a fost 
marcat, în minutul 58, de Mario 
Kempes.

BULGARIA (et. a 15-a) : Slavia
— Akademik 2—0 ; Sliven — Vra- 
ța 1—0 ; Etîr — Petrici 2—0 ; Ma
rek — Cerno More 2—1 ; Trakia
— Haskovo 3—0 ; Levski Spartak
— Beroe 3—1 ; Ț.S.K.A. — Loko
motiv Sofia 1—2. Clasament : ' 
Levski Spartak — 21 p,
Ț.S.K.A. — 20 p, 3. Slavia 
20 p.

20 p, 3.

1.
2.

R. D. GERMANA (et. a 13-a) : 
Halle — Jena 2—1 ; Lokomotive 
Leipzig — Dynamo Berlin 0—0 ; 
F. C. Karl Marx Stadt — Magde
burg 5—0 ; Rostock — Dynamo 
Dresda 0—0 ; Vorwfirts — Cott
bus 5—2 ; Erfurt — Aue 4—1 | 
Schkopau — Zwickau 0—3. Clasa
ment. 1. Dynamo Berlin - 20 p, 
2. Carl Zeiss Jena — 17 p, 3. Lo
komotive Leipzig — 17 p.

SPANIA (et. a 16-a) : In den- 
byul etapei disputat pe stadionul 
„Nou Camp" (125 000 locuri), C.F. 
Barcelona a învins pe teren pro
priu cu 3—1 (1—0) formația Real 
Madrid. Au marcat Quinl (2) șl 
A les an ce, respectiv Juanito. Cla
sament : 1. C. F. Barcelona — 25 
p, 2. Real Sociedad — 23 p. 3. 
Real Madrid — 22 p.

FRANȚA (et. a 22-a) : Monaco
— Paris St. Germain 0—0 ; Lille
— Valenciennes 2—0 ; Tours — 
Lyon 3—0 ; Laval — Brest 1—0 ; 
St. Etienne — Sochaux 0—1 ; Bor
deaux — Nancy 1—1 ; Montpelli
er — Nisa 2—1 ; Clasament : 1. 
St. Etienne — 31 p, 2. Monaco — 
31 p, 3. Bordeaux — 30 p.

TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX GRUPA A Vll-a (zona europeană) A PRELIMINARIILOR C M.
ATLETISM • Concursul inter

național de cros desfășurat la 
Paris a revenit atletului marocan 
Said Aouita, cronometrat pe 
distanța de 12 km cu timpul de 
38;28,0. Pe locurile următoare 
s-au clasat concurenții francezi 
Radmouane Beuster — la 2 secun
de și Jacky Boxberger — la 28 
secunde.

BOX • Noul campion mondial 
de box la categoria semigrea 
(profesioniști) versiunea W.B.C. 
este americanul Dwight Braxton, 
în gala desfășurată la Atlantia 
City, Braxton l-a învins prin a- 
bandon în repriza a 10-a pe Saad 
Muhamaad.

HALTERE • Cu prilejul „Cu
pei U.R.S.S.care se desfășoară 
la Donețk, Adam Saidulaev a rea
lizat un nou record mondial la 
categoria semigrea (90 kg) — sti
lul „smuls" cu performanța de 
186 kg. Vechiul record era de 
185,500 kg șl aparținea haltero
filului bulgar Balgoi Balgoev.

ÎNOT • In ultima zi a con

cursului de înot de la Rostock, 
la care au participat loturile R.D. 
Germane, Birgit Meineke a stabi
lit cea mai bună performanță eu
ropeană în proba de 100 m spate, 
cu timpul de 1:01,36. Al
te rezultate : 200 m fluture 
(f) : Ines Geissler — 2:08,26 ; 400 
m liber (f) : Carmela Schmidt — 
4:05,84 ; 400 m mixt (f) : Petra 
Schneider — 4:35,04 ; 200 m liber 
(b) : Jord Woithe — 1:47,43 —
toate aceste rezultate constituie 
cele mai bune performanțe euro
pene în bazin de 25 m.

ȘAH • în turneul zonal femi
nin de la Leningrad, după 9 
runde conduce Natalia Titorenko, 
cu 5,5 p (1), urmată de Semeno
va — 5,5 p și Mugașvili — 5 p. 
O în turneul Internațional femi
nin de la Novi Sad, după 10 run
de, conduce Klimova (Cehoslova
cia), cu 7 p, urmată de Csonkics 
(Ungaria) — 6.5 p (1), Henings 
(Austria) — 6,5 și Cejici (Iugo
slavia) — 6 p (1).

TENIS • — Competiția de tenis

pe echipe pentru juniori „Cupa 
Sunshine" desfășurată în orașul 
Californian Delray Beach s-a în
cheiat cu succesul selecționatei 
Suediei. In finală, jucătorii sue
dezi au învins cu 3—0 formația 
Italiei. • în clasamentul general 
al „Marelui Premiu — F.I.L.T."
continuă să conducă tenismanul 
cehoslovac Ivan Lendl, cu 2 413 
puncte, urmat de americanii John 
McEnroe — 2 095 puncte, Jimmy 
Connors — 1717 puncte, argenti
nienii Jose Luis Clerc — 1 514
puncte, Guillermo Vilas — 1 438 
puncte, suedezul Bjorn Borg — 
1 159 puncte, americanii Roscoe 
Tanner — 1 093 puncte, Eliot Tel- 
tscher — 1 070 puncte, Vitas Ge- 
rulaitls — 1 050 puncte și fran
cezul Yannick Noah — 965 punc
te. Ultimul turneu, contînd pen
tru „Marele Premiu F.I.L.T.", 
campionatele Internaționale ale 
Australiei, se va desfășura la 
Melbourne. Primii opt clasați se 
vor califica pentru „Turneul 
campionilor", programat în lițna 
ianuarie la New York.

Ultima grupă a zonei europene 
(a 7-a> a avut din capul locului 
două favorite : echipele Poloniei 
și R. D. Germane. De fapt, între 
acestea s-a tranșat și singurul 
loc ce ducea spre turneul final 
al C.M., care a adus succesul re
prezentativei poloneze, învingă
toare în toate meciurile. în pri
mul joc, Polonia a cîștigat cu 
Malta, în deplasare, cu 2—6, dar 
întâlnirea nu s-a încheiat din 
cauza incidentelor petrecute pe 
teren și rezultatul a fost omolo
gat de F.I.F.A. tot cu 2—0 în fa
voarea oaspeților. Apoi, Polonia 
cîștigă acasă cu 1—0 în fața R.D. 
Germane și cu 3—2 la Leipzig. 
Așadar, celelalte partide practic 
nici n-au mai contat, doar pen
tru frumusețea golaverajului : 
Malta — R.D.G. 1—2, R.D.G. — 
Malta 5—1 și Polonia — Malta 6—0.

Echipa Poloniei se califică pen
tru a treia oară consecutiv în 
turneul final cu o formație com
binată între jucătorii mai expe
rimentați și alții mai tineri, cu 
mari perspective. Din prima cate
gorie fac parte Boniek, Lato, 

Szarmach, Zmuda, în timp ce din 
„noul val" fac parte talentații 
Smolarek, Matysik, Majewski, 
Valoarea formației poloneze a 
fost dealtfel confirmată și prin 
victoria obținută la Buenos Aires, 
în fața Argentinei, campioană 
mondială la ultima ediție.

în ce privește selecționata R. D. 
Germane, vom consemna faptul 
că ea nu și-a întinerit garnitura, 
vinovat fiind, probabil, și antre
norul Georg Buschner, care după 
insuccesele cu Polonia și-a dat 
demisia de la cîrma reprezentati
vei la care a stat mal mult de 
16 ani.

Iată clasamentul :
1. POLONIA
2. R. D. Germană
3. Malta

★ZQrich, 22 (Agerpres). — Me
ciul de baraj dintre echipele 
R. P. Chineze si Noii Zeelande, 
care va decide cea de-a 24-a par
ticipantă la turneul final al C.M.’ 
din Spania, se va disputa la 9 
ianuarie, la Kuala Lumpur, tn 
Malayesia, a anuntat F.I.F.A

4 4 0 6 12- 2 8
4 2 0 2 9- 6 4
4004 2-15 0
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